
بغداد/ الزوراء:
أكدت خلية اإلعلام األمني، امس االثنني، 
أن التفجلرات يف مخازن فرقة اإلمام عيل 
)عليه السلام( يف النجف األرشف، ناجمة 
عن سلوء الخزن.وذكرت الخلية، يف بيان 
: أن “قيلادة العمليات املشلركة شلكلت 
لجنلة تحقيقية عىل خلفية انفجار كدس 
عتلاد تابلع لفرقلة اإلملام عليل يف هيئة 
الحشد الشعبي بمحافظة النجف األرشف 
للوقلوف عىل أسلباب االنفجلار النهائية 

وتحديلد املسلؤوليات واتخلاذ اإلجراءات 
تقصر”.وأضلاف  اي  بلإزاء  القانونيلة 
البيان، أن “املعلومات لدى الخرباء الفنيني 
يف موقع الحادث حددت أن حادث االنفجار 
ناجم عن سوء الخزن مع االرتفاع الكبر 
بدرجلات الحلرارة”، الفتلاً إىل أن “فلرق 
الدفلاع املدنلي متواجلدة حاليلا يف مقلر 
الحادث للمعالجلة والدفاعات الجوية لم 
تسلجل اي طلران ملسلرة أوغرها قرب 

محل الحادث باملحافظة”.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابلل الدينار العراقلي، أمس االثنني، يف 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واقليم 
كردستان.وقال مصدر إن بورصة الكفاح 
والحارثيلة املركزيلة يف بغلداد سلجلت، 
صباح أمس 147600 دينار عراقي مقابل 
100 دوالر أمريكي.وأشلار املصلدر اىٕل أن 
اسلعار البيع والرشاء انخفضت يف محال 

الصرفة باالٔسلواق املحلية يف بغداد حيث 
بلغ سلعر البيع 148000 دينلار عراقي، 
بينما بلغت أسعار الرشاء 147000 دينار 
اربيلل  يف  امريكي.أملا  دوالر   100 للكل 
عاصملة اقليم كردسلتان، فقد شلهدت 
اسلعار الدوالر انخفاضلا ايضا حيث بلغ 
سعر البيع 147800 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي، والرشاء بواقلع 147500 دينار 

لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعللن ملرف الرشليد، املس االثنلني، 
اطاق وجبة جديدة من سللف منتسلبي 
واملوظفلني  والداخليلة  الدفلاع  وزارتلي 
وكذلك املتقاعدين.وذكلر املكتب االعامي 
للملرف يف بيان تلقته “الزوراء”: انه تم 
اطاق وجبة جديدة من سللف منتسلبي 

واملوظفلني  والداخليلة  الدفلاع  وزارتلي 
وكذللك املتقاعديلن، داعيلا املسلتفيدين 
ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع 
املرف او مكاتب الدفع االلكروني لتسلم 
املبلغ .واضاف: ان العمل مستمر عىل رفع 
املبالغ يف ارصدة املسجلني عىل السلف من 

خال التطبيق الخاص باملرف.

بغداد/ الزوراء:
بحلث وزير التخطيط، خالد بتال النجم، 
املس االثنني، مع سلفر دوللة الكويت 
للدى بغلداد، إمكانيلة إنشلاء منطقلة 
البلديلن. ملن  تجاريلة مشلركة بلني 
جانلب اخر، تخطط الحكوملة االيرانية 
إلقامة ملا ال يقل عن خمسلة معارض 
حرية يف العراق خال الشهور املقبلة.
وقاللت وزارة التخطيلط يف بيلان، ورد 

لل “اللزوراء”: إن النجم “التقى سلفر 
دولة الكويلت يف العراق، سلالم غصاب 
الزمانان، لبحث اوجه التعاون املشلرك 
الجوانلب  يف  الشلقيقني  البلديلن  بلني 
االقتصادية والتجارية واالسلتثمارية”.
وأشار البيان إىل أن “اللقاء بحث امكانية 
إنشلاء منطقلة تجاريلة مشلركة بني 

العراق والكويت.

بروت/ متابعة الزوراء:
اللبنانلي،  الجمهوريلة  أصلدر رئيلس 
ميشال عون، مرسلوما بتكليف نجيب 
ميقاتلي لتشلكيل الحكوملة الجديدة، 
بعلد حر األخر عىل األصوات النيابية 
الازمة يف االستشارات النيابية امللزمة.
وقالت رئاسلة الجمهوريلة إن الرئيس 

عون اسلتدعى نجيب ميقاتي إىل قر 
بعبلدا لتكليفله برئاسلة الحكومة بعد 
نيلله 72 صوتلا مقابلل صلوت واحلد 
لنواف سام و42 صوتا لم يسموا أحداً، 
وغياب 3 نواب.يذكلر أن ميقاتي ترأس 
الحكوملة اللبنانيلة يف السلابق مرتني، 
األوىل علام 2005 والثانيلة عام 2011.

ويأتي تأليف ميقاتي بتشكيل الحكومة 
الجديدة بعد أن دعا عون، امس اإلثنني، 
إىل استشلارات نيابية ملزمة إثر اعتذار 
سلعد الحريلري عن تشلكيل الحكومة 
بعد 9 أشلهر ملن تكليفه بهلذه املهمة 
التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان 
ديلاب عقلب االنفجلار اللذي وقلع يف 

مرفأ بروت يوم 4 أغسلطس من العام 
املايض.وأعلنلت كتلة تيار “املسلتقبل” 
النيابية يف لبنان، تسمية نجيب ميقاتي، 
رئيس الحكومة األسلبق ورجل األعمال 
اللبنانلي، لتشلكيل حكوملة جديدة يف 
الباد. هذا وأعلنلت أيضا الكتل النيابية 
و”امللردة”  اللله”  لل”حلزب  التابعلة 

تسلمية  االشلراكي”،  و”التقدملي 
اللبنانية  ميقاتلي لتشلكيل الحكوملة 
الجديدة.وكان مصدر سليايس رفيع قد 
قلال لوكالة “رويرز” إن “معظم الكتل 
الربملانية الرئيسلية يف الباد اتفقت عىل 

تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة”.

الزوراء/ حسني فالح:
اكلدت سللطة الطران املدنلي ان قلرار اعتماد 
بطاقة التلقيح سليطبق عىل جميع املسلافرين 
علن  كشلفت  وفيملا  واملغادريلن،  القادملني 
اجراءاتهلا املتخذة للحد من حلوادث الحرائق يف 
املطارات، رأى خبر قانوني انه يمكن للحكومة 
اجبلار املواطنني علىل اخذ اللقلاح ضد فروس 

كورونا.وقلال مديلر االعام يف سللطة الطران 
املدنلي، جهاد الديلوان، يف حديلث لل«الزوراء«: 
ان مجلس الوزراء قرر يف جلسلته التي انعقدت 
يف الثاملن من حزيلران املايض، اعتملاد بطاقة 
التلقيح للمسلافرين ابتداًء من االول من ترشين 
االول املقبل.واضلاف: ان القلرار سليطبق علىل 
جميع املسلافرين سلواء القادمني او املغادرين 

ويف جميلع املطلارات العراقية. مبينلا ان هناك 
استثناءات للحاالت االنسانية او املرىض الذين ال 
يستطيعوا اخذ اللقاحات رشط ان يجلبوا الوثائق 
الطبية الخاصة التي تثبت ذلك.وبشأن اجراءات 
سللطة الطران املدنلي ملنع حلدوث الحرائق يف 
املطارات، قال الديوان: ان سلطة الطران املدني 
اتخلذت اجلراءات احرازية يف جميلع املطارات 

العراقية ملنع حدوث أي حاالت طارئة كالحرائق 
وغرها. الفتا اىل ان مدير سللطة الطران املدني 
عقد اجتماعات عدة مع الجهات املعنية وقسلم 
االطفلاء، ووجه جميلع ادارات املطلارات بأخذ 
الحيطة والحذر واعتماد اجراءات السلامة ملنع 

حدوث الحرائق وغرها.

تونس/ متابعة الزوراء:
قرر الرئيس التونيس، قيس سلعيد، 
الربملان  أعمال واختصاصات  تجميد 
ورفلع الحصانة علن أعضائه كافة 
، وإعفلاء رئيلس الحكومة هشلام 
املشلييش، وتويل السللطة التنفيذية 
ورئاسلة النيابلة العموميلة، فيملا 

والدفلاع  الداخليلة  وزراء  اقلال 
والعدل.وجلاءت هلذه القلرارات يف 
أعقاب اجتماع طارئ عقده سلعيد 
القيلادات األمنيلة واإلطلارات  ملع 
العسلكرية يف وقت متأخلر من يوم 
األحلد بقلر قرطلاج، يف أعقلاب 
تظاهلرات شلهدتها كل ملدن الباد 

تخللتها أعمال عنف وتخريب طالت 
مقلرات حركة النهضة واشلتباكات 
مع قلوات األمن.وشلدد سلعيد عىل 
القلرارات  هلذه  تطبيلق  رضورة 
فلورا، موضحا أنه سليتوىل رئاسلة 
تتحلرك  حتلى  العموميلة  النيابلة 
يف  ترتكلب  التلي  الجرائلم  ملفلات 

حلق تونس ويتم إخفاؤهلا يف وزارة 
العدل، مضيفا أنه سليتوىل السللطة 
التنفيذية بمسلاعدة رئيس حكومة 
يتوىل تعيينه، وأعضاء حكومة يتوىل 
كذللك تعيينهلم باقراح ملن رئيس 

الحكومة.

سلطة الطريان لـ          : قرار اعتماد بطاقة التلقيح سيطبق على مجيع 
املسافرين واختذنا إجراءات ملنع احلرائق

أكد توليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية 
الرئيس التونسي يعفي املشيشي وجيمد الربملان ويقيل وزراء الداخلية والدفاع والعدل

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلرب وزير الدفلاع األمريكلي، لويد أوسلتن، عن قلقه 
العميق بشأن ارتفاع معدالت االنتحار يف صفوف الجيش 
األمريكلي.ويف تريلح خلال زيلارة قلام بهلا للقوات 
األمريكية املتمركزة يف أالسلكا، قال أوسلتن إن “الضغط 
عىل القوات ووصمة العار املتمثلة يف طلب العاج لقضايا 
الصحلة العقلية هي عوامل مسلاهمة يف ارتفاع معدالت 
االنتحار”.وأضاف: “أنا عىل علم بالضغط الذي يتعرضون 
له وأنا قلق للغاية بشأن معدالت االنتحار، ليس هنا فقط 
ولكن بني جميع القوات... خسارة واحدة بسبب االنتحار 
كثلرة جلدا وبينما نعمل بجلد لحل هذه املشلكلة، لدينا 
الكثر لنفعله”، مشددا عىل أنه يجب أن نبدأ بإزالة وصمة 
العار املرتبطة بقضايا الصحة العقلية”.وذكرت صحيفة 

USA TODAY أن ستة جنود عىل األقل من الذين يخدمون 
يف آالسلكا انتحروا ويشلتبه بانتحار عدد آخر، مشرة إىل 
أن الجنود املتمركزين يف أالسلكا يعيشون يف حرارة تصل 
إىل 60 درجلة تحت الصفر ويواجهلون اضطرابات النوم 
بسلبب الشلتاء الطويل املظلم ورشوقا للشلمس يستمر 
حتى منتصف الليل.كما سجل السكان املدنيون يف أالسكا 
ثانلي أعلىل معلدل انتحار يف البلاد يف علام 2019، وفقا 
ملراكز السليطرة عىل األمراض والوقايلة منها. كما أنفق 
الجيلش أكثر ملن 200 مليون دوالر يف السلنوات األخرة 
يف أالسلكا ملكافحة االنتحار من خال تحسلني الظروف 
املعيشلية هناك.ويف عام 2018 أقدم 326 جنديا أمريكيا 
يف الخدملة عىل االنتحار وارتفع العلدد يف العام 2019 إىل 

350 ويف العام 2020 إىل 385، وفقا للبنتاغون.

سيول/ متابعة الزوراء:
أظهرت دراسلة أجريت يف كوريلا الجنوبية 
التطعيلم امللزدوج بجرعلة ملن لقلاح  أن 
أسلرازينيكا وجرعة من لقلاح فايزر يرفع 
مستوى األجسلام املضادة لفروس كورونا 
يف الجسم سلت مرات مقارنًة بجرعتني من 
أسلرازينيكا فقط.وشلارك يف الدراسة 499 
من العاملني يف الحقل الطبي، منهم 100 تلقوا 
الجرعات املزدوجة و200 تلقوا جرعتني من 
لقاح فايزر، يف حلني تلقى الباقون جرعتني 
من لقاح أسرازينيكا.وتكونت لدى الجميع 

األجسلام املضادة التي تمنلع الفروس من 
النفاذ إىل الخايا واستنساخ نفسه.وأظهرت 
الدراسلة أن كميات األجسلام املضادة التي 
تكونلت للدى املجموعة التي تلقلت تطعيماً 
مزدوجاً تشلابهت مع الكميات التي تكونت 
للدى املجموعة التي تلقت جرعتني من لقاح 
فايلزر. وكانلت دراسلة بريطانيلة أظهرت 
الشلهر امللايض نتائلج مماثلة.وتؤيلد هذه 
البيانلات قرار عدة دول تقديلم بدائل للقاح 
أسرازينيكا يف الجرعة الثانية وذلك بعد ربط 

هذا اللقاح بحدوث جلطات دموية.

العراق يدق ناقوس اخلطر.. واملستشفيات متتلئ باملصابني.. وال حظر شامال للتجوال.. وإقبال غري مسبوق ملراكز التلقيح
بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ تفشي اجلائحة يف البالد

الزوراء/ حسني السعدي:
سلجل العراق، املس االثنلني، اعىل 
حصيللة يوميلة بإصابلات فروس 
يف  الجائحلة  تفليش  منلذ  كورونلا 
الباد، بعلد تسلجيل 12180 اصابة 
جديدة و60 حالة وفاة، وسط امتاء 
وفيملا  باملصابلني،  املستشلفيات 
بغلداد  التلقيلح يف  شلهدت مراكلز 
واملحافظلات اقبلاال غلر مسلبوق 
من قبلل املواطنلني، اصلدرت خلية 
االزملة النيابية مجموعلة توصيات 
الحتواء ازمة كورونلا، بينما وجهت 
بتحويلل  والبيئلة  الصحلة  وزارة 
املحافظلات  يف  الصحيلة  املراكلز 
اعلداد  اىل مستشلفيات السلتيعاب 

املصابني املتزايدة.
وذكرت وزارة الصحة والبيئة يف بيان 
حلول املوقف الوبائلي اليومي تلقته 
الفحوصلات  علدد  ان  “اللزوراء”: 
 ،50880 املس:  ليلوم  املختربيلة 
ليصبلح علدد الفحوصلات الكليلة: 
12804155، مبينلة انه تم تسلجيل 
12180 اصابلة جديلدة و60 حاللة 
وفاة وشلفاء 9966 حالة.واضافت: 
اللكيل:  الشلفاء  حلاالت  علدد  ان 
علدد  بينملا   ،)90.8%(  1420995
حاالت االصابات اللكيل: 1564828، 
املا عدد الحاالت التلي تحت العاج: 

125486، يف حلني ان علدد الحلاالت 
 ،758 املركلزة:  العنايلة  يف  الراقلدة 
وعدد حاالت الوفيات الكيل: 18347، 
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 
86531، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 
املكتلب  أعللن  ذللك،  1391523.اىل 

اإلعامي للنائب األول لرئيس مجلس 
النواب رئيس خليلة األزمة النيابية، 
التوصيلات  علن  الكعبلي،  حسلن 
الكاملة الجتماع خلية األزمة بشلأن 
كورونا.وذكلر بيلان للمكتلب تلقته 
تلرأَّس  “الكعبلي  أن  “اللزوراء”: 

لعاً لخليلة األزمة مع  اجتماعاً موسَّ
عدد من املسلؤولني يف وزارة الصحة 
للوقوف علىل تداعيات مؤرش ارتفاع 
بكورونلا،  والوفيلات  اإلصابلات 
الكامل  املسلاعدة والدعلم  وتقديلم 
والدوائلر  للمؤسسلات  والفلوري 

الصحيلة وأبطلال الجيلش األبيض، 
والخروج بعدد من التوصيات املهمة 
ملواجهلة الوباء”.واضلاف البيان أن 
“الخليلة أوصت الحكوملة باإلرساع 
يف معالجلة نقص السلعة الرسيرية 
يف املستشلفيات ومراكلز وردهلات 
العلزل، عرب إللزام دوائلر الصحة يف 
بغلداد واملحافظلات بالتعلاون ملع 
إدارة املحافظات بشلأن إيجاد مباٍن 
للمستشلفيات، تكون مؤهلة  بديلة 
للحجلز والعلزل وتعويلض النقص 
ة، علىل أن تتحملل الجهلات  بلاألرسَّ
التنفيذية مسلؤولية تأخلر أو عدم 
تطبيلق القلرار، وتوفلر املسلحات 
واألدوية املعالجة لكورونا والتحاليل 
املختربيلة الازملة يف املستشلفيات 
وردهلات العلزل، ومطالبلة رئيلس 
مجللس اللوزراء بإنهاء املشلاكل يف 
املستشلفيات املتلكئلة واملتوقفلة”.

وأكدت “رضورة دعلم معامل إنتاج 
األوكسلجني وتأمني خزيلٍن مركزيٍّ 
منله للوزارة الصحلة، والعملل عىل 
يف  االوكسلجني  خزانلات  توسلعة 
مستشلفيات ومراكلز العلزل كافة، 
وانشلاء معامل إلنتاج االوكسلجني 
وتسلهيل  االسلتثمار  بلاب  وفتلح 

االجراءات بشأن ذلك”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اعتماد  إمكانية  عىل  الداخلية  وزارة  علقت 
بطاقة التلقيح وثيقة رسمية يف دوائرها.وقال 
املتحدث باسم الوزارة، خالد املحنا، يف تريح 
صحفي :«ال مانع من اعتماد بطاقة التلقيح 
وثيقة رسمية يف دوائر الوزارة«.وأضاف »نحن 
املواطنني  مصلحة  يف  يصب  اجراء  أي  مع 
يكون  »لن  املحنا  اللقاح«.وأكد  عىل  ويحثهم 
هنالك مانع من اعتبار بطاقة التلقيح وثيقة 
للصحة  العليا  اللجنة  قررت  ما  إذا  رسمية 

والسامة ذلك«.

الداخلية: ال مانع من اعتماد بطاقة 
التلقيح وثيقة رمسية يف دوائرنا

اإلعالم األمين: التفجريات يف خمازن 
فرقة اإلمام علي نامجة عن سوء خزن

اخنفاض أسعار الدوالر يف بغداد 
وكردستان

الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف 
املوظفني واملتقاعدين

العراق والكويت يتدارسان إمكانية 
إنشاء منطقة جتارية مشرتكة

جرعة من أسرتازينيكا وأخرى من فايزر أوسنت قلق من ارتفاع معدالت االنتحار يف صفوف اجليش األمريكي
ترفعان مستوى املناعة

الرتبية: امتحانات الثالث املتوسط والسادس اإلعدادي ستكون يف مواعيدها

ص 6الزوراء يفوز بوصافة الدوري والطلبة يضمن البقاء يف الدوري املمتاز

ص 4

 

بايدن: المهام قتالية لدينا يف العراق ونعمل 
مع العراقيني لتأمني اجواء االنتخابات

الكاظمي: الشراكة مع الواليات املتحدة اسرتاتيجية

 بغداد/ الزوراء:
أكد الرئيس األمركي، جو بايدن، امس االثنني، 
أن القوات األمركية لن تقوم بمهمات قتالية 
يف العلراق ودورهلا سليركز علىل التدريب، 
فيملا  اعلن رئيس مجللس الوزراء مصطفى 
الكاظملي، أن الرشاكة ملع الواليات املتحدة 
اسلراتيجية .وقال بايدن، يف مؤتمر صحفي 
مشرك مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: 
»القوات األمركية لن تقلوم بمهمات قتالية 
يف العلراق ودورنا سليركز عىل املسلاعدة يف 
التدريب«.وتابع: »ملتزمون بالتعاون األمني 
ومواجهلة داعش ملع الحكوملة العراقية«، 
مكافحلة  مجلال  يف  »التعلاون  أن  مؤكلداً 
اإلرهلاب ملع العلراق سيسلتمر«.ولفت إىل 
أنله »الرشاكلة األمركية العراقية مسلتمرة 
وإدارتلي ملتزمة بهلا«، مضيفلاً: »نرغب يف 

العلراق اسلتخباريا«.وأردف  اسلتمرار دعم 
بالقول: »سنرسل 500 ألف جرعة من اللقاح 
املضاد لكورونا إىل العراق«، متعهداً بل«تعزيز 
العاقة ملع العراق«.وأعرب، علن تطلعه إىل 
إجلراء االنتخابلات العراقيلة يف ترشين األول 
املقبل«.ملن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، أن الرشاكة مع الواليات 
املتحدة اسلراتيجية ، والعاقة الثنائية أقوى 
ملن أي وقلت مىض.وقلال الكاظملي خال 
مؤتمر صحفي مشرك مع الرئيس األمريكي 
جلو بايلدن بالبيلت األبيض : إنه، »يسلعده 
اسلتمرار التعلاون بلني بغداد وواشلنطن«، 
الفتلا إىل أن«عاقلات البلديلن لهلا جوانلب 
عديدة صحية وثقافية وغرها«.وأضاف، أن 
»الرشاكة ملع الواليات املتحدة اسلراتيجية 

والعاقة أقوى من أي وقت مىض«.

ميشال عون يكلف جنيب ميقاتي بتشكيل احلكومة اللبنانية اجلديدة 
بعد حصوله على األغلبية يف االستشارات النيابية

بغداد/ الزوراء:
أعلنت االمم املتحدة تقديم فرنسا 500 ألف يورو لدعم االنتخابات الترشيعية العراقية 
ان   : بيان  يف  املتحدة  االمم  املقبل.وذكرت  االول  ترشين  من  العارش  يف  إجراؤها  املزمع 
التمويل الفرنيس ملرشوع االمم املتحدة ملراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي سيسهم 
بنرش مراقبي االنتخابات التابعني للمنظمة الدولية وفقا لقرار مجلس االمن رقم 2576 
لعام 2021.واشارت اىل ان مكتب االمم املتحدة لخدمات املشاريع وقع نيابة عن بعثة 
عىل  لارشاف  فرنسا  مع  االتفاقية  عىل  )يونامي(،  العراق  يف  للمساعدة  املتحدة  االمم 
تمويل وادارة املرشوع.من جانبه، قال السفر الفرنيس لدى العراق، بروتو أوبرت: إن 
املجتمع الدويل قد استجاب بشكل ايجابي عىل الطلب الذي تقدمت به الحكومة العراقية 

استجابة للتطلعات وسيادة القانون واالصاحات التي اعرب عنها العراقيون.

فرنسا تدعم إجراء االنتخابات العراقية 
بنصف مليون يورو

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   تفاصيل ص5   

تفاصيل ص3   
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قانوني: ميكن للحكومة إجبار املواطنني على أخذ اللقاح ضد كورونا

سلطة الطريان لـ          : قرار اعتماد بطاقة التلقيح سيطبق على 
مجيع املسافرين واختذنا إجراءات ملنع احلرائق

اجتماع عراقي - إيطالي لبحث واقع 
السدود وتنمية برامج إدارتها

الرافدين: اكتمال رفع رواتب العمال 
املتقاعدين لشهري متوز وآب

الرئيس التونسي يعفي رئيس احلكومة وجيمد أعمال 
الربملان ويقيل وزراء الداخلية والدفاع والعدل

أكد توليه السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية 

الزوراء/ حسني فالح:
قرار  ان  املدني  الطريان  سلطة  اكدت 
عىل  سيطبق  التلقيح  بطاقة  اعتماد 
جميع املسافرين القادمني واملغادرين، 
املتخذة  اجراءاتها  عن  كشفت  وفيما 
للحد من حوادث الحرائق يف املطارات، 
رأى خبري قانوني انه يمكن للحكومة 
ضد  اللقاح  اخذ  عىل  املواطنني  اجبار 

فريوس كورونا.
الطريان  سلطة  يف  االعالم  مدير  وقال 
حديث  يف  الديوان،  جهاد  املدني، 
قرر  الوزراء  مجلس  ان  لـ”الزوراء”: 
الثامن  يف  انعقدت  التي  جلسته  يف 
بطاقة  اعتماد  املايض،  حزيران  من 
االول  من  ابتداًء  للمسافرين  التلقيح 

من ترشين االول املقبل.
واضاف: ان القرار سيطبق عىل جميع 
املسافرين سواء القادمني او املغادرين 
ويف جميع املطارات العراقية. مبينا ان 
االنسانية  للحاالت  استثناءات  هناك 
اخذ  يستطيعوا  ال  الذين  املرىض  او 
الوثائق  يجلبوا  ان  رشط  اللقاحات 

الطبية الخاصة التي تثبت ذلك.
وبشأن اجراءات سلطة الطريان املدني 
قال  املطارات،  الحرائق يف  ملنع حدوث 
املدني  الطريان  سلطة  ان  الديوان: 
جميع  يف  احرتازية  اجراءات  اتخذت 
أي  حدوث  ملنع  العراقية  املطارات 
حاالت طارئة كالحرائق وغريها. الفتا 
املدني  الطريان  سلطة  مدير  ان  اىل 
الجهات  مع  عدة  اجتماعات  عقد 

جميع  ووجه  االطفاء،  وقسم  املعنية 
ادارات املطارات بأخذ الحيطة والحذر 
واعتماد اجراءات السالمة ملنع حدوث 

الحرائق وغريها.
اىل: ان قشم االطفاء يف سلطة  واشار 
الطريان ال يقترص فقط عىل البنايات 

وانما حتى عىل الطائرات.
القانوني، عيل  الخبري  من جهته، قال 
انه  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  التميمي، 
العراقي  الدستور  من   ٣١ املادة  وفق 
الصحية  بالرعاية  ملزمة  الدولة  فإن 

للمواطنني، واملبدأ العام ال يمكن إلزام 
كورونا  من  العالج  بأخذ  املواطنني 
االستثنائي  الظرف  أو  للرضورة  إال 
من  بعدها  وما   ١٦٨ املواد  تقول  كما 
ان قانون  .   واضاف:  املدني  القانون 
يف   ١٩٨١ لسنة   ٨٩ العامة  الصحة 
املواد ٤٤ إىل ٥٠ منه اعطى صالحيات 
املناطق  بإعالن  الصحة  لوزير  واسعة 
حركة  وتقييد  باألمراض  املوبوءة 
تنقل العجالت والدخول إىل املدن وغلق 
املحال التجارية ووضع اليد عىل املباني 

واملزارع  والحيوانات  النقل  ووسائط 
مساعدة  يطلب  ان  وله  املشبوهة، 

األجهزة األمنية.
الفورية،  الغرامات  فرض  أما  وتابع: 
فيحتاج إىل قرارات قضائية، اي ان يتم 
إلقاء القبض عىل املخالفني وعرضهم 
ليقرر مصريهم،  التحقيق  عىل قايض 
اي أشبه بحاالت مخالفة منع االجهار 
الغرامات  فرض  وليس  باإلفطار 
من   ٩٩ للمادة  ذلك  ملخالفة  الفورية 

القانون أعاله.

حالة  اعالن  أما  بالقول:  ومىض   
بقرار  وتكون  مهمة  فهي  الطوارئ 
ثلثي الربملان بطلب من رئييس الوزراء 
ويحدد  يوما   ٣٠ وملدة  والجمهورية 
سببه بهذا الوباء واالستعانة باألجهزة 
العقوبات  وتنفيذ  ذلك  يف  األمنية 

القانونية 
واشار اىل: ان قانون العقوبات العراقي 
ثالث  بالحبس  عاقب   ٣٦٨ املادة  يف 
سنوات عىل من عمل متعمدا عىل نرش 
مرض خطري وتصل العقوبة إىل املؤبد 
اذا أدى إىل موت انسان، وعاقبت املادة 
٣٦٨ من القانون نفسه بالحبس سنة 
وتشدد  متعمدا  يكن  لم  اذا  غرامة  أو 
 ٥ إىل  يصل  الذي  الحبس  إىل  العقوبة 

سنوات اذا أدى إىل موت انسان.
واوضح: ان عقوبة الرشيك واملحرض 
االصيل  الفاعل  عقوبة  نفسها  هي 
قانون  من  و٤٩  و٤٨   ٤٧ املادة  وفق 
ذلك  كون  وأبعد،  العراقي،  العقوبات 
اشبه بالتحريض عىل املوت الجماعي 
وفق  اإلرهابي  العمل  بمثابة  وهو 
تعريف اإلرهاب. مؤكدا ان إثبات حالة 
الجهة  تثبته  الفعل  هذا  جراء  املوت 

التحقيقية.
منظمة  قانون  من   ٢ املادة  ان   : وبنينّ
الدول  عىل  اوجبت  العاملية  الصحة 
من  للوقاية  الالزمة  التدابري  اتخاذ 
والسجون.  التجوال  ومنها  األوبئة 
يمكن  تقدم  ما  وفق  انه  مختتما: 

اإلجبار يف إعطاء اللقاح .

بغداد/ الزوراء:
املائية  املوارد  وزارة  مقر  يف  عقد 
مهدي  املائية  املوارد  وزير  بحضور 
االيطايل  والسفري  الحمداني  رشيد 
امس  أنطونيو،  برونو  العراق  لدى 
االثنني، االجتماع االفتتاحي ملرشوع 
املهارات  وتنمية  املؤسيس  الدعم 
لتمكني  السدود  سالمة  لربنامج 
التحتية  للبنية  املستدامة  اإلدارة 
الذي تنفذه  العراق  الهيدروليكية يف 
للتنمية  املتحدة  األمم  منظمة 
املوارد  وزارة  الصناعية.وذكرت 
املائية يف بيان تلقته “الزوراء”: أنه 
“تم خالل االجتماع تقديم العروض 
حول أهمية املرشوع والجدوى من 
اىل  الوزارة”. مشريا  تنفيذه، ورؤية 
خالل  أكد  املائية  املوارد  “وزير  أن 
لتنمية  الربنامج  أهمية  االجتماع، 

املهارات ونقل التكنولوجيا، لتعزيز 
القدرات للموظفني العاملني يف ادارة 
سد املوصل وبقية السدود واملنشآت 
بأكثر  السدود  وتشغيل  االروائية، 
سد  ومنها  وأمانا،  استدامة  الطرق 
رئيسة  أولوية  يمثل  الذي  املوصل، 
العراقية”.وأضاف،  للحكومة 
مع  يتماىش  الذي  “الربنامج  أن 
املياه  ملوارد  الوزارة  اسرتاتيجية 
خطة  تنفيذ  يف  سيسهم  واألرايض، 
 2030 لغاية  املستدامة  التنمية 
يشمل  “الربنامج  أن  اىل  الفتا   ،“
يف  السدود  لسالمة  شعبة  انشاء 
والخزانات،  للسدود  العامة  الهيأة 
لتكون  الالزمة  باملعدات  وتجهيزها 
أعمال  ومتابعة  ملراقبة  مركزا 
السدود  جميع  يف  السدود  سالمة 

العراقية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االثنني، اكتمال رفع رواتب العمال املتقاعدين 

لشهري تموز وآب.
رواتب  رفع  اكتمال  “تم  أنه  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  املرصف  وقال 
الدفع  أدوات  طريق  عن  وآب  تموز  لشهري  املضمونني  املتقاعدين  العمال 

االلكرتوني”.
األحد،  أمس  اول  الركابي،  عادل  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزير  وأعلن 
إطالق رواتب العمال املتقاعدين لشهري تموز وآب، فيما أشارت وزارة العمل 
الخاصة  اإلجراءات  جميع  أكملت  االجتماعي  والضمان  التقاعد  دائرة  أن 
ألف   100 قدرها  مكافأة  مع  املضمونني  املتقاعدين  العمال  رواتب  بإطالق 

دينار بواقع 50 ألف دينار لكل شهر.

تونس/ متابعة الزوراء:

التونيس،  الرئيس  قرر 

قيس سعيد، تجميد أعمال 

الربملان  واختصاصات 

عن  الحصانة  ورفع 

وإعفاء   ، كافة  أعضائه 

هشام  الحكومة  رئيس 

السلطة  وتويل  املشييش، 

التنفيذية ورئاسة النيابة 

اقال  فيما  العمومية، 

والدفاع  الداخلية  وزراء 

والعدل.

يف  القرارات  هذه  وجاءت 

أعقاب اجتماع طارئ عقده 

سعيد مع القيادات األمنية 

يف  العسكرية  واإلطارات 

وقت متأخر من يوم األحد 

أعقاب  يف  قرطاج،  بقرص 

تظاهرات شهدتها كل مدن 

أعمال عنف  تخللتها  البالد 

مقرات  طالت  وتخريب 

حركة النهضة واشتباكات 

مع قوات األمن.

رضورة  عىل  سعيد  وشدد 

تطبيق هذه القرارات فورا، 

موضحا أنه سيتوىل رئاسة 

حتى  العمومية  النيابة 

تتحرك ملفات الجرائم التي 

ترتكب يف حق تونس ويتم 

العدل،  وزارة  يف  إخفاؤها 

مضيفا أنه سيتوىل السلطة 

التنفيذية بمساعدة رئيس 

تعيينه،  يتوىل  حكومة 

يتوىل  حكومة  وأعضاء 

كذلك تعيينهم باقرتاح من 

رئيس الحكومة.

كلمة  يف  سعيد،  وقال 

التدابري  هذه  إن  مصورة: 

اقتضاها  االستثنائية، 

إليه  وصلت  الذي  الوضع 

املرافق  تهاوي  بعد  تونس 

عمليات  واندالع  العمومية 

حرق ونهب وتوزيع بعض 

لبعض  األموال  األطراف 

إىل  دفعها  أجل  األحياء من 

أجل  من  الداخيل،  االقتتال 

التونسية  الدولة  إنقاذ 

ومجتمعها.

تمر  تونس  أن  وأكد: 

الفرتات  وأخطر  بأدق 

عىل  مشددا  تاريخها،  يف 

أحد  أي  لرتك  مجال  ال  أنه 

وبمقدراتها  بالدولة  يعبث 

واألموال  باألرواح  يعبث  أو 

ويترصف فيها كأنها ملكه 

الخاص.

بأحكام  عمال  إنه  وقال: 

الدستور،  من   80 الفصل 

رئيس  مع  التشاور  وبعد 

الربملان  ورئيس  الحكومة 

سيتم  الغنويش،  راشد 

تطبيق هذه القرارات فورا، 

حتى يعود السلم االجتماعي 

الدولة  إنقاذ  ويتم  لتونس 

من  كل  محذرا  واملجتمع. 

السالح  إىل  اللجوء  يحاول 

الدولة  عىل  التطاول  أو 

يطلق  “من  بأن  ورموزها، 

قواتنا  ستجابهه  رصاصة 

بوابل  والعسكرية  األمنية 

من الرصاص”.

قالت  الحق،  بيان  ويف 

األحد،  التونسية،  الرئاسة 

أنشطة  بتجميد  األمر  إن 

الربملان التونيس الذي أعلن 

مساء  من  سابق  وقت  يف 

األحد سيستمر 30 يوما.

رئيس  أصدر  كما 

التونسية،  الجمهورية 

رئاسيا  أمرا  سعينّد،  قيس 

كل  إعفاء  خالله  من  قرنّر 

من هشام املشييش، رئيس 

بإدارة  واملكلف  الحكومة 

الداخلية،  وزارة  شؤون 

وزير  الربتاجي  وإبراهيم 

وحسناء  الوطني،  الدفاع 

لدى  الوزيرة  سليمان  بن 

املكلفة  الحكومة  رئيس 

العمومية  بالوظيفة 

بالنيابة،  العدل  ووزيرة 

وذلك ابتداء من األحد.

ذات  بمقتىض  تقرنّر،  كما 

الكتاب  يتوىل  أن  األمر، 

املكلفون  أو  العامون 

واملالية  اإلدارية  بالشؤون 

برئاسة الحكومة والوزارات 

أمورها  ترصيف  املذكورة 

حني  إىل  واملالية  اإلدارية 

حكومة  رئيس  تسمية 

جديد وأعضاء جدد فيها.

وسائل  توقعت  فيما 

تكليف  تونسية  إعالم 

املؤسسة  سعيد  قيس 

العسكرية بترصيف أعمال 

املحافظات والبلديات.

إن  أمنيان  مصدران  وقال 

قيس  التونيس  الرئيس 

سعيد كلف خالد اليحياوي 

األمن  لوحدة  العام  املدير 

عىل  باإلرشاف  الرئايس 

إقالة  بعد  الداخلية  وزارة 

الحكومة، أمس األحد.

مجلس  رئيس  ذ  وينفنّ

راشد  التونيس،  النواب 

أمام  اعتصاماً  الغنويش، 

الربملان املطوق من الجيش 

االثنني،  امس  التونيس، 

وكالة  أفادت  ما  بحسب 

“فرانس برس”، فيما أفاد 

باندالع  “العربية”  مراسل 

أنصار  بني  مناوشات 

ومواطنني  النهضة  حركة 

تونسيني أمام مقر الربملان، 

بينما حاول الغنويش دخول 

مقر الربملان، إال أن الجيش 

منعه من ذلك. وأضاف أن 

أنصار  بني  يفصل  الجيش 

محتجني  وبني  النهضة 

يحاول  فيما  الربملان،  أمام 

النهضة  حركة  أنصار 

يف  الربملان،  مقر  اقتحام 

حني تقوم مدرعات الجيش 

بتأمني بوابات الربملان من 

الداخل.

من  عدد  وقام  هذا 

منذ  قبيل،  والية  شباب 

مقر  باقتحام  قليل، 

والعبث  النهضة  حركة 

النار  وإرضام  بمحتوياته 

عقب  وذلك  محتوياته،  يف 

عنها  أعلن  التي  القرارات 

رئيس الدولة.

رئيس  اتهم  جانبه،  ومن 

راشد  التونيس،  الربملان 

سعيد  الرئيس  الغنويش، 

الثورة  عىل  “باالنقالب 

عقب  وذلك  والدستور”، 

عمل  تجميد  سعيد  إعالن 

الربملان وإقالة الحكومة.

زعيم  الغنويش  وقال 

نعد  :”نحن  النهضة  حزب 

قائمة  زالت  ما  املؤسسات 

والشعب  النهضة  وأنصار 

عن  سيدافعون  التونيس 

الثورة”.

بحركة  القيادي  أكد  كما 

يف  العريض،  عيل  النهضة، 

ندوة صحافية حول أحداث 

التي  والتخريب  العنف 

أن  الحركة،  مقرات  طالت 

عنها  أعلن  التي  القرارات 

سعيد  الجمهورية  رئيس 

تعد انقالباً عىل مؤسسات 

الدولة.

املحتجني  العريض  واتهم 

من  وأنهم  األموال  بتلقي 

الجمهورية  رئيس  أنصار 

أطراف  عىل  محسوبني  أو 

سياسية.

النائب  دعا  ذلك،  وإىل 

حاتم  بالربملان،  املستقل 

األمنية  القوات  املليكي، 

لاللتفاف  والعسكرية 

وحماية الوطن.

تدوينة  يف  املليكي،  وقال 

حسابه  عىل  نرشها 

بفيسبوك،  الشخيص 

الرئيس  إن  األحد:  مساء 

صالحياته  استعمل  سعيد 

الدستورية.
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األنواء: استمرار ارتفاع درجات 
احلرارة يف عموم البالد

الرئي��س اللبنان��ي يكل��ف جنيب 
ميقاتي بتشكيل احلكومة اجلديدة 

بعد حصوله على األغلبية يف االستشارات النيابية

القانوني��ة النيابي��ة ل�           : قانون انتخ��اب جمالس احملافظات جاهز 
للتعديل حلني استكمال املناقشات

بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ تفشي اجلائحة يف البالد

الع��راق يدق ناقوس اخلطر.. واملستش��فيات متتل��ئ باملصابني.. وال حظر 
شامال للتجوال.. وإقبال غري مسبوق ملراكز التلقيح

الزوراء/ يوسف سلمـان:
مع تصاعد وترية االسـتعدادات السياسية 
يف  املقـرر  االنتخابـي  للسـباق  والنيابيـة 
اللجنـة  قـررت   ، املقبـل  االول  ترشيـن 
القانونيـة النيابيـة االسـتمرار بمناقشـة 
تعديل قانون انتخابات مجالس املحافظات 
خالل االجتماعات القادمة ، وطالبت لجنة 
االقاليم النيابية بتقديم مقرتحاتهم بشأن 

تعديل القانون.
كمـا افصحت اللجنة القانونية عن مقرتح 
جديـد لتعديـل موعـد انتخابـات مجلـس 
املحافظـات ودمجها مع انتخابات مجلس 
إلدراجـه  الربملــان   رئاسـة  اىل  النـواب 
كقانون عىل جدول أعمال الجلسات املقبلة 

لقراءته القراءة األوىل، واشـارت اىل أن هذا 
التعديل يسـمح بإجراء انتخابات مجالس 
املحافظات يف نفس موعد انتخابات الربملان 

أو بعدها بعرشة أيام.
وقـال عضو اللجنة النائب صائب خدر لـ” 
الزوراء” ان “ اللجنة القانونية ناقشت مع 
لجنة االقاليم مقرتح قانون لتعديل قانون 
انتخابـات مجالـس املحافظـات، ومنهـا 
اجراء انتخابات مجالس املحافظات أما يف 
نفس الوقت مع انتخابـات مجلس النواب 

أو بعدها بعرشة ايام”.
واضاف ان “هناك تعديالت اخرى بخصوص 
التسجيل البايومرتي والعد والفرز اليدوي، 
وجميـع االمـور التـي طالبت بهـا اللجنة 

القانونية والتي لم تدرج بقانون انتخابات 
مجلـس النواب”، مبينـا ان “اللجنة بصدد 
رفع القانون اىل رئاسة الربملان ليقرأ قراءة 
اوىل ، ويبقـى عـىل هيئـة الرئاسـة تحديد 

املوعد يف الجلسات املقبلة “.
يأتـي ذلك بعـد ان اكدت اللجنـة القانونية 
النيابية ان املواد املقرتح تعديلهـا يف قانون 
االنتخابـات الجديـد ، لـن تؤثـر يف موعـد 
اجراء االنتخابات وال عىل االجراءات الفنية 

املتعلقة بعمل املفوضية .
وقـال عضـو اللجنـة النائب حسـن فدعم 
اللجنـة   “ ان   : مؤخـرا   ،  “ لـ”الـزوراء 
القانونية النيابيـة اجتمعت مع املفوضية 
التي ابـدت حاجتها لتعديـل بعض فقرات 

القانون لتتناسـب مـع االجـراءات الفنية 
داخـل املفوضيـة ، بسـبب تناقض بعض 
املـواد يف القانـون الـذي صوتنـا عليـه “، 
يتضمـن  االنتخابـات  قانـون  ان”  مبينـا 
دوائـر متعـددة وترشـيح فردي مـع مواد 
اخرى تتحـدث بعضهـا عن توزيع القوائم 
وترتيب االسـماء داخل القائمة االنتخابية 
، وهي مواد زائدة يفـرتض رفعها باعتبار 
التوجـد قوائـم انتخابية لنخـوض برتتيب 

اسماء املرشحني يف القائمة “.
واكد عضو اللجنـة القانونية النيابية ان “ 
املـواد املعدلـة لن تؤثر ال عـىل موعد اجراء 
الفنيـة  االجـراءات  عـىل  وال  االنتخابـات 

للمفوضية “.

الزوراء/ حسني السعدي:
سـجل العراق، امـس االثنني، اعـىل حصيلة 
يومية بإصابات فـريوس كورونا منذ تفيش 
 12180 البـالد، بعـد تسـجيل  الجائحـة يف 
اصابة جديدة و60 حالة وفاة، وسـط امتالء 
شـهدت  وفيمـا  باملصابـني،  املستشـفيات 
مراكـز التلقيح يف بغـداد واملحافظات اقباال 
غـري مسـبوق من قبـل املواطنـني، اصدرت 
خليـة االزمـة النيابيـة مجموعـة توصيات 
الحتـواء ازمـة كورونا، بينمـا وجهت وزارة 
الصحـة والبيئة بتحويل املراكـز الصحية يف 
املحافظات اىل مستشفيات الستيعاب اعداد 

املصابني املتزايدة.
وذكـرت وزارة الصحـة والبيئة يف بيان حول 
املوقـف الوبائي اليومـي تلقته “الـزوراء”: 
ان عـدد الفحوصـات املختربية ليـوم امس: 
50880، ليصبـح عـدد الفحوصـات الكلية: 
12804155، مبينة انه تم تسـجيل 12180 
اصابة جديدة و60 حالة وفاة وشفاء 9966 

حالة.
واضافـت: ان عـدد حـاالت الشـفاء الـكيل: 
1420995 )%90.8(، بينمـا عـدد حـاالت 
االصابات الكيل: 1564828، اما عدد الحاالت 
التـي تحت العالج: 125486، يف حني ان عدد 
الحـاالت الراقـدة يف العنايـة املركـزة: 758، 
وعـدد حاالت الوفيات الـكيل: 18347، الفتة 
اىل ان عـدد امللقحـني ليـوم امـس: 86531، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 1391523.
اىل ذلـك، أعلن املكتب اإلعالمـي للنائب األول 
لرئيـس مجلـس النواب رئيـس خلية األزمة 
النيابيـة، حسـن الكعبـي، عـن التوصيـات 
الكاملة الجتماع خلية األزمة بشأن كورونا.

وذكـر بيـان للمكتب تلقتـه “الـزوراء”: أن 
عاً لخلية األزمة  “الكعبي ترأَّس اجتماعاً موسَّ
مـع عـدد مـن املسـؤولني يف وزارة الصحة 
للوقوف عىل تداعيات مؤرش ارتفاع اإلصابات 
والوفيات بكورونا، وتقديم املساعدة والدعم 
والدوائـر  للمؤسسـات  والفـوري  الكامـل 
الصحية وأبطال الجيـش األبيض، والخروج 
بعدد من التوصيات املهمة ملواجهة الوباء”.

واضاف البيـان أن “الخلية أوصت الحكومة 
باإلرساع يف معالجة نقص السـعة الرسيرية 
يف املستشفيات ومراكز وردهات العزل، عرب 
إلـزام دوائر الصحـة يف بغـداد واملحافظات 
بشـأن  املحافظـات  إدارة  مـع  بالتعـاون 
إيجـاد مبـاٍن بديلـة للمستشـفيات، تكون 
مؤهلـة للحجـز والعـزل وتعويـض النقص 
ة، عىل أن تتحمل الجهـات التنفيذية  بـاألرسَّ
مسـؤولية تأخـري أو عـدم تطبيـق القـرار، 
وتوفري املسـحات واألدوية املعالجة لكورونا 
والتحاليل املختربية الالزمة يف املستشـفيات 
وردهـات العـزل، ومطالبـة رئيـس مجلس 
الـوزراء بإنهـاء املشـاكل يف املستشـفيات 

املتلكئة واملتوقفة”.
إنتـاج  معامـل  دعـم  “رضورة  وأكـدت 
األوكسـجني وتأمـني خزيـٍن مركـزيٍّ منـه 
لوزارة الصحة، والعمل عىل توسعة خزانات 
االوكسـجني يف مستشـفيات ومراكز العزل 
كافـة، وانشـاء معامـل إلنتاج االوكسـجني 
وفتح بـاب االسـتثمار وتسـهيل االجراءات 

بشأن ذلك”.
ج  وشددت الخلية عىل “محاسبة كلِّ من يروِّ
ضد استخدام اللقاحات او يشكك يف طريقة 
خزنها دونما تقديم أدلة، بينما دعت لتكثيف 

ع املواطنني  الحمـالت اإلعالميـة التي تشـجِّ
عىل التوعية الصحية وأخذ اللقاحات، ودعوة 
القنوات السـيما القنـاة الرسـمية العراقية 
باسـتضافة الشـخصيات واملالكات الطبية 
واالداريـة والفنيـة التـي تمتلـك املعلومات 
الدقيقة وتسـهم يف الحث عىل اخذ اللقاحات 
ونرش التوعية والتحذير من مخاطر فريوس 
كورونا وتحوالته وكيفية تعامل املصاب مع 
الوباء، اضافة اىل مواجهة حرب الشـائعات 

والتجهيل بصدد ذلك”.
العـزل  مراكـز  “باسـتثمار  وطالبـت 
بعـد  اُغلقـت مؤخـراً  “الگرفانيـة” والتـي 
اىل  بتحويلهـا  املأسـاوية  الحـرق  حـوادث 
منافذ تلقيحية مناسـبة، السيما يف األقضية 
والنواحي الستيعاب االعداد الكبرية للراغبني 
يف التلقيـح، وتوجيـه دوائـر الصحـة بفتح 
جميـع املراكـز الصحية إلعطـاء اللقاحات، 
ومطالبة الحكومة ووزارة املالية باإلرساع يف 
رصف املبالغ املطلوبـة والرضورية ملواجهة 

فريوس كورونا يف املستشفيات”.
وشـددت عىل “رضورة منع التجاوزات عىل 
املستشـفيات واملالكات الطبية، ومحاسـبة 
حمايـة  عـن  املسـؤولة  األمنيـة  الجهـات 
املستشـفيات واملراكـز الصحيـة وتقديمها 
للتحقيـق يف حـال االعتـداء عـىل املـالكات 
والكـوادر الطبيـة، وتقليـل عـدد املرافقـني 

للمصابني واملرىض”.
مـن جهتهـا، وجهـت وزارة الصحـة، امس 
االثنـني، بتحويـل بعـض املراكـز الصحيـة 
إىل مستشـفيات السـتقبال  املحافظـات  يف 
مـرىض كورونا، وفيما أشـارت اىل التأثر من 
ناحيـة السـعة الرسيريـة بعد إيقـاف عمل 

املستشفيات الكرفانية.
وقال مدير الصحة العامة يف الوزارة، رياض 
الحلفـي، خـالل كلمتـه يف اجتمـاع خليـة 
األزمـة تابعته “الـزوراء”: إن “سـاللة دلتا 
تم تشـخيصها يف العراق، وعالجها هو عالج 
كورونا نفسـه”، مبينـاً أن “مخترب التحليل 
الجينـي اكتمـل وننتظـر الخـرباء تدقيقـه 

وفتحه خالل أقل من شهر”.
واضاف أن “سـاللة دلتـا أثبتت أن تدهورها 
أرسع من سـابقاتها”، مشرياً اىل أن “املفرح 
هو وجود اسـتجابة للعالج، عـىل الرغم من 

ارتفاع اإلصابات”.
وتابع ان “غلق بعض املستشفيات الكرفانية 
وانـدالع حرائـق يف اخرى كمستشـفيي ابن 
الخطيب والحسني التعليمي اثَّر عىل اكتظاظ 
املستشـفيات”، موضحاً “اننا وجهنا جميع 

املستشفيات باتخاذ اجراءات السالمة “.
وذكر أن “الوزارة وجهت املحافظات بتحويل 
مستشـفيات  اىل  الصحيـة  املراكـز  بعـض 

الستقبال مرىض الجائحة”.
وبشـأن اللقاحات، ذكر الحلفي “أننا نحتاج 
بـأرسع وقـت  لقـاح  اىل وصـول جرعـات 
ممكـن”، الفتاً اىل أن “التلقيح وصل اىل 500 

ألف جرعة اسبوعياً”.
وبـني الحلفـي أن “مليونـاً ونصـف مليون 
جرعة فايزر ستصل خالل االسابيع املقبلة”، 
موضحاً أن “هناك اقباالً كبرياً من املواطنني 

عىل اللقاح”.
وبحسب شهود اعيان فإن اغلب املستشفيات 
املخصصة بعالج مـرىض كورونا قد امتألت، 
ممـا اضطـر بعـض املصابـني اىل العالج يف 

منازلهم.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة األنواء الجويـة، امس االثنني، 
عن حالـة الطقـس يف البالد، فيمـا توقعت 
اسـتمرار ارتفاع درجات الحـرارة يف عموم 

البالد.
وقالت الهيئة يف بيان لهـا تلقته “الزوراء”: 
واألربعـاء  الثالثـاء  ليومـي  “الطقـس  إن 
سـيكون صحواً، ال تغريرُّ يف درجات الحرارة، 
والرياح شـمالية غربيـة خفيفة اىل معتدلة 

الرسعـة )20-10( كم/س ، ومـدى الرؤية 
)8-6( كم”.

يومـي  “طقـس  أن  اىل  الهيئـة  وأشـارت 
الخميس والجمعة املقبلني سـيكون صحواً 
حـاراً ودرجات الحـرارة ترتفع قليـاًل فيما 
تكـون الريـاح شـمالية غربيـة خفيفة اىل 
معتدلة الرسعة )20-10( كم/س، وتنشط 
نهاراً يف االقسام الرشقية منها )30-20(كم 

/س، ومدى الرؤية )8-6( كم”.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أصـدر رئيس الجمهورية اللبناني، ميشـال 
عـون، مرسـوما بتكليـف نجيـب ميقاتـي 
لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حرص األخري 
عىل األصوات النيابية الالزمة يف االستشارات 

النيابية امللزمة.
وقالت رئاسـة الجمهورية إن الرئيس عون 
اسـتدعى نجيـب ميقاتـي إىل قـرص بعبـدا 
لتكليفـه برئاسـة الحكومـة بعـد نيله 72 
صوتا مقابل صوت واحد لنواف سـالم و42 

صوتا لم يسموا أحداً، وغياب 3 نواب.
يذكـر أن ميقاتي ترأس الحكومـة اللبنانية 
يف السـابق مرتني، األوىل عام 2005 والثانية 

عام 2011.
ويأتـي تأليف ميقاتـي بتشـكيل الحكومة 
الجديـدة بعـد أن دعـا عون، امـس اإلثنني، 
إىل استشـارات نيابيـة ملزمـة إثـر اعتـذار 
سعد الحريري عن تشـكيل الحكومة بعد 9 
أشـهر من تكليفه بهذه املهمـة التي جاءت 
إثـر اسـتقالة حكومة حسـان ديـاب عقب 
االنفجـار الذي وقـع يف مرفأ بـريوت يوم 4 

أغسطس من العام املايض.
وأعلنـت كتلـة تيـار “املسـتقبل” النيابيـة 
يف لبنـان، تسـمية نجيـب ميقاتـي، رئيس 
الحكومة األسـبق ورجل األعمـال اللبناني، 

لتشكيل حكومة جديدة يف البالد.
هـذا وأعلنـت أيضا الكتـل النيابيـة التابعة 
و”التقدمـي  و”املـردة”  اللـه”  لـ”حـزب 

لتشـكيل  ميقاتـي  تسـمية  االشـرتاكي”، 
الحكومة اللبنانية الجديدة.

وكان مصدر سـيايس رفيع قد قـال لوكالة 
الربملانيـة  الكتـل  “معظـم  إن  “رويـرتز” 
الرئيسية يف البالد اتفقت عىل تكليف ميقاتي 

بتشكيل الحكومة”.
وأعلـن “نـادي رؤسـاء الـوزراء اللبنانيـني 
السـابقني”، األحـد، عـن تأييـده الختيـار 
ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، يف محاولة 

أخرى إلنهاء األزمة السياسية يف لبنان.
ومن بـني مؤيدي ميقاتي رئيـس الحكومة 
السـابق ورئيـس “تيـار املسـتقبل” سـعد 
الحريري، الـذي تخىل عن تشـكيل حكومة 
جديـدة األسـبوع املايض، بعـد إخفاقه عىل 
مـدى عرشة أشـهر تقريبـا يف االتفـاق مع 

رئيس البالد ميشال عون عىل تشكيلها.
وجاءت خطوة الحريري بعد رصاع اسـتمر 
شـهورا عـىل مناصـب وزاريـة بينـه وبني 

عون.
ووفقا للنظام السـيايس يف لبنـان، يجب أن 
يشـغل مسلم سـني منصب رئيس الوزراء، 
بينما يتوىل رئاسـة البالد مسيحي ماروني، 

ورئاسة الربملان مسلم شيعي.
وتضغـط الحكومات الغربية عىل الساسـة 
اللبنانيني لتشـكيل حكومـة جديدة يمكنها 
بدء إصالح مؤسسات الدولة التي تعاني من 
الفساد، وهددت بفرض عقوبات، وقالت إن 

الدعم املايل لن يتدفق قبل بدء اإلصالحات.

طالبان تستميت يف السيطرة على معقلهم األول “قندهار”
قندهار/متابعة الزوراء:

حركـة  مقاتلـو  يسـتميت 

طالبان املتشـددة يف السيطرة 

عـىل قندهـار، وهـي معقـل 

الحركـة اإلسـالمية السـابق 

قبل إسـقاط حكمها مع بدء 

الغـزو األمريكـي للبـالد قبل 

نحو عرشين عاما.

ويقـول مسـؤولون محليون 

22 ألـف أرسة  إن أكثـر مـن 

أفغانية فرت هربا من املعارك 

يف قندهار، حيث يشن مقاتلو 

واسـعة  هجمـات  طالبـان 

مكاسـب  لتحقيـق  النطـاق 

عسـكرية منـذ مطلـع مايو 

املايض.

اإلسالمية  الحركة  واسـتغلت 

األمريكـي  الرئيـس  إعـالن 

جـو بايـدن االنسـحاب مـن 

معركـة  لبـدء  أفغانسـتان 

واسعة ضد القوات الحكومية 

التي بدت ضعيفة وغري قادرة 

عـىل كبـح تقـدم املسـلحني. 

املدعومـة  القـوات  وتركـز 

مـن واشـنطن عـىل حمايـة 

املـدن الكـربى مـن الهجمات 

املباغتـة لحركـة طالبان عىل 

الرغـم مـن اسـتبعاد خـرباء 

دخـول املسـلحني إىل كابـول 

التي تخضع إلجـراءات أمنّية 

مشّددة.

عـىل  الحركـة  وتسـيطر 

العرشات من األقاليم واملعابر 

الحدودية وحـارص مقاتلوها 

عواصم عـدة محافظات، من 

بينهـا قندهار التـي تعتربها 

طالبـان بمثابة املدخل إلعادة 

تأسـيس اإلمـارة اإلسـالمية 

التي تمـت إقامتها بني عامي 

1996 و2001.

ولم يتوان زعيم حركة طالبان 

هبـة اللـه أخونـد زاده قبـل 

أيـام قليلة يف التأكيـد عىل أن 

“اإلمارة اإلسـالمية ستستغل 

كل فرصة تسـنح لها إلرساء 

نظام إسالمي وسالم وأمن”، 

وأنها ستعمل من أجل تحقيق 

تسوية سياسية.

حركـة  أن  مراقبـون  ويـرى 

طالبان املتشددة تريد تحقيق 

وخاصـة  أكـرب،  مكاسـب 

السـيطرة عىل مدينة قندهار 

التـي كانـت نقطـة االنطالق 

)حني تأسيسـها عام 1994( 

نحـو السـيطرة عـىل مناطق 

واسـعة يف أفغانسـتان سـنة 

.1996

الحركـة  أن  هـؤالء  ويعتقـد 

املتشددة تعمل بنفس الخطة 

التي نفذتها قبل نحو 25 عاما 

بعد تركيـز هجماتها األخرية 

عىل محيط قندهار.

ومنذ مايو اسـتوىل املتمردون 

عىل مسـاحات شاسـعة من 

األرايض الريفية، باإلضافة إىل 

العديـد من املراكـز الحدودية 

مدنـا  وطوقـوا  الرئيسـية، 

كبـرية. وتزعـم طالبـان أنها 

تسـيطر حاليـا عـىل نصـف 

البالـغ  أفغانسـتان  أقاليـم 

عددها 400 إقليم.

ورّصح رئيـس إدارة شـؤون 

الالجئـني يف قندهـار دوسـت 

محمـد دريـاب بـأن املعـارك 

املستمرة دفعت 22 ألف أرسة 

إىل النزوح مـن قندهار خالل 

الشـهر املـايض، وقـال “لقد 

نزح األهايل جميعا من مناطق 

مضطربة يف املدينة إىل مناطق 

أكثر أمانا”.

وتتواصل املعـارك بني القوات 

الحكوميـة ومقاتـيل حركـة 

طالبـان عنـد تخـوم مدينـة 

قندهار، حيث قال نائب حاكم 

داسـتاغريي  الالي  الواليـة 

تعانـي  الـذي  “اإلهمـال  إن 

منـه بعـض القـوى األمنية، 

وخصوصـا الرشطـة، فسـح 

املجال أمام اقرتاب طالبان إىل 

هذا الحد”. وتابع “حاليا نحن 

نحـاول تنظيم صفوف قواتنا 

األمنية”.

املحليـة  السـلطات  وكانـت 

أربعـة مخيمات  أقامـت  قـد 

الذيـن  النازحـني  السـتقبال 

يقّدر عددهـم بنحو 154 ألف 

شخص.

األفغانـي  املواطـن  ويقـول 

حافـظ محمد أكـرب املقيم يف 

طالبـان  حركـة  إن  قندهـار 

بعـد  منزلـه  عـىل  اسـتولت 

فراره، ويضيف “لقد أجربونا 

عـىل  طالبـان(  )مقاتلـو 

املغادرة… أنـا أقيم حاليا مع 

عائلتي املؤلفة من 20 فردا يف 

مجّمـع ال يحتوي  عىل مرافق 

صحية”.

السكان من اشتداد  ويتخوّف 

املعارك يف األيـام املقبلة حيث 

قال خـان محمد الـذي انتقل 

مـع عائلته لإلقامـة يف مخيم 

لالجئني “إذا أرادوا حقا القتال 

فعليهم أن يذهبوا إىل الصحراء 

والقتـال هنـاك، ال أن يدمروا 

املدينة”. وتابـع “إن انترصوا 

ال يمكنهـم أن يحكموا مدينة 

أشباح”.

وقندهار البالغ عدد سـكانها 

650 ألـف نسـمة هـي ثانـي 

أكرب مدينة يف أفغانسـتان بعد 

كابول. وكانت الوالية الجنوبية 

معقال لطالبان عندما حكمت 

الحركة البالد بني عامي 1996 

و2001. وبعدمـا أطاحت بها 

الحكم  املتحدة مـن  الواليـات 

سـنة 2001 ردا عىل هجمات 

11 سـبتمرب عام 2001 قادت 

طالبـان تمردا دمويـا ال يزال 

مستمرا إىل اآلن.

وهـذا األسـبوع قـال رئيـس 

الجنـرال  األمريكـي  األركان 

مارك ميـيل إن حركة طالبان 

اسرتاتيجيا”  “زخما  اكتسبت 

أنحـاء  يف  هجماتهـا  أثنـاء 

منظمـة  لكـن  أفغانسـتان. 

هيومن رايتس ووتش اّتهمت 

السـكان  بتهجـري  الحركـة 

ونهـب ممتلكاتهـم وإحـراق 

البيـوت، بمـا يف ذلـك منطقة 

سبني بولداك املحاذية للحدود 

مع باكسـتان والتي سيطرت 

عليها طالبان هذا الشهر.

وقالـت باتريشـا غروسـمان 

مديرة قسم آسـيا يف املنظمة 

ينفـون  طالبـان  “قـادة  إن 

مسؤوليتهم عن أي انتهاكات، 

لكن األدلة املتزايدة عىل الطرد 

والتوقيفات العشوائية والقتل 

يف مناطق خاضعة لسيطرتهم 

تثري مخاوف السكان”.

ولم تعلـن طالبان رصاحة ما 

إذا كانت تعتزم مهاجمة املدن 

التـي تحارصهـا، علمـا بأن 

قـادة الحركة تعّهدوا رصاحة 

بعدم شـن معـارك يف املناطق 

الحرضية عىل الرغم من شـن 

مقاتليهم هجمـات عنيفة يف 

املحافظات.  عواصم  ضواحي 

التـي  املواقـع  رقعـة  أن  إال 

يف  طالبـان  عليهـا  تسـيطر 

أفغانسـتان اّتسـعت بشـكل 

غري مسبوق.

ويف 16 يوليـو الجـاري قـال 

بيل روغيو املحلل يف مؤسسـة 

الديمقراطيـات  عـن  الدفـاع 

يف  يفاجـئ  مـا  “أكثـر  إن 

هجـوم طالبـان هـو تركيزه 

والجنـوب،  الشـمال  عـىل 

حيث توسـعت رقعـة املعارك 

يف  القـرار  صنـاع  أعتـاب  إىل 

أفغانستان”، مشريا حينها إىل 

أن حرمـان “أمراء الحرب من 

القواعد املؤيدة لهم يف شـمال 

البـالد وغربهـا سيسـاهم يف 

إسقاط الحكومة األفغانية”.

ويّتسـع نطاق تمـدد طالبان 

بشكل مطرد؛ فحني تكون عىل 

وشك السـيطرة عىل عاصمة 

محافظة يف شمال غرب البالد 

تصبـح يف اليـوم التـايل عنـد 

الجنوب،  مداخـل قندهـار يف 

مـع إحـكام السـيطرة عـىل 

منافـذ حدودية اسـرتاتيجية 

وموانـئ جافة، وهـي نقاط 

داخلية لتخزين البضائع.

التي  ويبدو أن االسـرتاتيجية 

تعتمدهـا ترمـي إىل تحقيـق 

أهداف عدة، منها إنهاك سالح 

الجـو والوحـدات الخاصة يف 

القـوات الحكوميـة وحرمان 

كابـول مـن إيـرادات هـي يف 

إليهـا. كذلك  الحاجـة  أمـّس 

الحكومـة  طالبـان  أبعـدت 

املركزية من معاقل مناهضة 

تقليديـا للحركة كانت كابول 

تعّول عىل دعمها للسلطات.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الصحة والبيئة، امس اإلثنني، ان 
البالد تمر يف ذروة املوجة الثالثة من انتش�ار 
وباء كورونا، مشريًة إىل انها االشد واالرشس 

من سابقاتها.
وقالت عضو الفريق االعالمي لوزارة الصحة، 
ربى ف�الح حس�ن، يف ترصي�ح صحفي: ان 
»الزيادة يف اعداد االصابات مقارنة يف الفرتة 
املاضي�ة هو نتيج�ة لعدم االلت�زام الوقائي 

والتهاون يف تلقي اللقاح«.
وأضافت ان »البالد تمر اليوم يف ذروة املوجة 
الثالثة من انتش�ار وباء كورونا وهي االشد 
واالرشس م�ن س�ابقاتها، حي�ث اصاب�ت 
فئات عمري�ة مختلفة كالصغرية والش�ابة 
فضال ع�ن رسعة االنتش�ار التي نش�هدها 
واكتظاظ املستش�فيات يف الحاالت الحرجة 

والشديدة«. 
وبينت فالح ان«وزارة الصحة قامت بحمالت 
منظمة بالتعاون مع شبكة االعالم العراقي 
لتلقيح االعالميني كونهم عىل تماس مبارش 
مع املواطنني«، مشريًة إىل ان« الوزارة وسعت 
منافذه�ا التلقيحي�ة وزادت يف اعدادها مما 

هيأ اكثر من منفذ تلقيحي للفرد يف املنطقة 
الواحدة«. 

وكش�فت عض�و الفري�ق االعالمي ل�وزارة 
الصح�ة ان« ال�وزارة قد تضع خيار تس�يري 
فرق صحية يف املوالت اال انها يف الوقت الراهن 
تعتم�د عىل املنص�ة االلكرتونية والتس�جيل 
عربها وم�ن جانب اخر توف�ري العدد الكبري 

م�ن املناف�ذ«، مبين�ًة، أنها »نف�ذت حمالت 
التطعي�م للف�رق الصحية يف نقاب�ة االطباء 

بالتعاون مع الوزارة«.
واردفت ربى فالح انه«خ�الل هذين اليومني 
ش�هدنا زيادة كبرية يف اع�داد متلقي اللقاح 
واذا ما اس�تمر هذا االقبال نصل اىل النس�بة 

املرجوة القادرة عىل كرس الوباء«.

قالت عضو الفريق الطبي االعالمي للوزارة، 
ربى فالح حس�ن،، يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: س�جلنا الي�وم )أم�س( اعىل 
حصيل�ة لإلصابات لم تش�هدها الب�الد منذ 
دخ�ول الجائح�ة، وه�ذا دلي�ل واض�ح عىل 
رشاس�ة ه�ذه املوج�ة ورسع�ة انتش�ارها 
وخطرها واصابتها للفئات العمرية الش�ابة 
والصغرية واكتظاظ املستش�فيات بالحاالت 
الحرجة والش�ديدة، وه�ذا بالتأكي�د نتيجة 
عدم االلتزام باإلج�راءات الوقائية والتهاون 
بأخذ اللقاح وممكن ان ينهك كوادرنا الطبية 
مؤسس�اتنا  اس�تيعاب  وق�درة  والصحي�ة 
الصحية يف حال استمر هذا التهاون من قبل 

املواطن.
واضافت »اليوم نواجه تحد كبري ونحن امام 
معركة عدونا الفايروس وسالحنا الوحيد هو 
االلتزام باإلج�راءات الوقائية واخذ اللقاح«، 
داعية جميع املواطنني التسجيل عىل املنصات 
االلكرتوني�ة او التوجه ألق�رب منذ تلقيحي 
ألخذ اللق�اح والتصدي له�ذه الجائحة التي 
طالت الصغ�ري والكبري. وختم�ت »بااللتزام 

والوقاية والتلقيح نقيض عىل الوباء«. 

بغداد/ الزوراء:
اج�راء  ان  الرتبي�ة  وزارة  ذك�رت 
االمتحان�ات الوزاري�ة ملرحلتي الثالث 
املتوس�ط والسادس االعدادي سيكون 
بمواعي�ده املح�ددة مس�بقا، يف وقت 
قدم�ت في�ه لجن�ة الرتبي�ة النيابي�ة 

مقرتحات لتأجيلها.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الرتبية، 
حيدر فاروق: أن »املواعيد التي حددت 
إلج�راء االمتحان�ات الوزاري�ة ثابت�ة 
واليوج�د اي تغي�ري او تأجي�ل فيها«. 
وب�ني ان »ال�وزارة ماضي�ة بتعف�ري 

املراك�ز االمتحانية الخاص�ة بمرحلة 
الثال�ث املتوس�ط إلج�راء االمتحانات 
املقب�ل  آب  م�ن  االول  يف  بمواعيده�ا 
إلجراء االمتحانات ألربع مواد دراسية 
) فح�وص ( اللغ�ة العربي�ة واللغ�ة 
والرياضي�ات  والكيمي�اء  االنكليزي�ة 
والتي س�تجرى داخل املراك�ز بعد ان 
ت�م تحديد املراك�ز االمتحانية وتوزيع 

الطلبة بحسب الرقعة الجغرافية«. 
وش�دد عىل »التوجي�ه إلدارات املراكز 
بع�دم تجم�ع اي م�ن اولي�اء ام�ور 
الطلبة او الطلبة قب�ل وبعد االمتحان 

امام املراك�ز االمتحانية«، منوها بأنه 
»ت�م التنس�يق م�ع الجه�ات االمنية 
لحماي�ة املراك�ز وتأمينه�ا اثناء فرتة 

االمتحانات«.
يف غض�ون ذل�ك ق�ال عض�و اللجن�ة 
ح�وار  يف  الغان�م،  صف�اء  النيابي�ة، 
صحفي: إن »اللجنة قدمت اىل الجهات 
املعني�ة جملة م�ن التوصيات بش�أن 
تأجي�ل االمتحان�ات الوزاري�ة وانهاء 
العام الدرايس، اال ان�ه التوجد قرارات 
قاطعة حتى اآلن«، ودعا الغانم وزارة 
اج�راء  لتأجي�ل  الس�عي  اىل  الرتبي�ة 

االمتحان�ات الحضورية بس�بب تزايد 
اعداد االصاب�ات بكورونا خالل اآلونة 
االخ�رية«. واضاف ان »وزارتي الرتبية 
والصح�ة تتحمالن مس�ؤولية ارتفاع 
االصاب�ات حال تم اج�راء االمتحانات 
حضورياً الن وزارة الصحة هي الجهة 
الس�اندة ل�وزارة الرتبي�ة بتوفري بيئة 

صحية للطلبة من عدمها«.  
وتابع ان »هيئة الرأي يف وزارة الرتبية 
ناقش�ت املقرتح�ات املطروح�ة م�ن 
لجن�ة الرتبية وتم تقليص ع�دد املواد 
الدراس�ية ملرحل�ة الثال�ث املتوس�ط، 

حي�ث قدم�ت اللجنة حينه�ا مقرتحا 
العتم�اد درجة نصف الس�نة كدرجة 
نهائي�ة للنج�اح اىل مرحل�ة االعدادية 
مراعاة للوضع الصح�ي واالقتصادي 

الذي يمر به البلد«. 
واش�ار اىل ان�ه »اليوج�د اي تقلي�ص 
الخاص�ة بمرحلة  للم�واد االمتحانية 
ال�درايس  الس�ادس االع�دادي للع�ام 
2020 - 2021 ، وان مايت�م االمتحان 
ب�ه ه�و حس�ب اخ�ر عملي�ة تكييف 
للم�واد وال يوج�د اي ح�ذف للم�واد 

الدراسية لهذه املرحلة«.

بغداد/ الزوراء:
  اعلن�ت قي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة، امس 
االثنني، إلقاء القبض عىل عدد من املطلوبني، 
فيما نفذت عملية تفتيش عىل الس�الح غري 

املرخص يف بغداد.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
ملعلوم�ات  »وفق�اً  ان�ه  من�ه:  نس�خة 
استخبارية، وبعملية نوعية تمكنت قوة من 
اللواء الثامن الفرقة الثانية رشطة اتحادية 

باالش�رتاك مع مفارز استخبارات اللواء من 
إلقاء القبض عىل متهم مطلوب وفق أحكام 
املادة 4 إرهاب يف منطقة )ش�اطئ التاجي( 

يف بغداد«.
واضاف�ت ان قوة من اللواء الس�ابع الفرقة 
الثانية رشط�ة اتحادية، تمكن�ت من إلقاء 
القبض عىل متهم مطل�وب وفق املادة 453 
»خيانة امان�ة« يف منطق�ة )البياع( جنوب 
غ�رب بغ�داد، كم�ا تمكنت ق�وة أخرى من 

الل�واء ذاته م�ن إلق�اء القبض ع�ىل متهم 
وفق أحكام امل�ادة 446 »رسقة« يف منطقة 

)السيدية( جنوب غرب بغداد،
واش�ارت اىل ان قوة من الفوج الثالث اللواء 
الس�ابع الفرق�ة الثاني�ة رشط�ة اتحادي�ة 
باالشرتاك مع مفارز استخبارات الفوج عىل 
أثر عملية رصد وتحري يف منطقة )السيدية( 
جنوب غرب بغداد، تمكنت من إلقاء القبض 
ع�ىل اثنني من املتهمني ص�ادر بحقهما أمر 

قبض وفق املادة »240 »وحسب قرار قايض 
تحقي�ق محكم�ة النزاهة وغس�يل األموال 

والجريمة االقتصادية.
ولفتت اىل: ان قوة من اللواء السادس الفرقة 
الثانية رشطة اتحادية بالتنسيق مع الجهد 
االس�تخباري، نف�ذت عملي�ة تفتي�ش عىل 
السالح غري املرخص يف منطقة )املواصالت( 
ببغ�داد ت�م خالله�ا العث�ور عىل مس�دس، 

.M16 رمانتني دخانية، 49 إطالقة بندقية

علقت خبصوص االرتفاع غري املسبوق بإصابات كورونا

أكدت مواصلتها تعفري املراكز االمتحانية 

الصحة: منر بذروة املوجة الثالثة وندرس تسيري فرق تلقيحية يف املوالت

الرتبية: امتحانات الثالث املتوسط والسادس اإلعدادي ستكون يف مواعيدها

الشرطة االحتادية تقبض على مطلوبني يف بغداد

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلية االعالم االمني، امس االثن�ني، عن إلقاء القبض عىل ما 
يس�مى مفتي داعش يف الجزيرة بمحافظ�ة االنبار.وقالت الخلية يف 
بي�ان، ورد ل� »الزوراء«: إنه »بعملية اس�تخبارية نوعية نفذت عىل 
ضوء معلومات دقيقة ألحد مفاصل مديرية االستخبارات العسكرية 
يف وزارة الدفاع- قس�م استخبارات قيادة عمليات الجزيرة والتي تم 
من خالله�ا تحديد مكان تواجد إرهابي خطري كان يش�غل منصب 

مفت�ي عنارص عصاب�ات داع�ش اإلرهابية يف جزي�رة االنبار ولديه 
عدة أبناء إرهابيني قتلوا خالل معارك التحرير عىل يد قواتنا االمنية 
البطلة«.وأض�اف أنه »عىل اثر تلك املعلومات تحركت مفارز ش�عبة 
االستخبارات العسكرية يف الفرقة السابعة ومفارز استخبارات لواء 
املش�اة االيل 30 نحو الهدف وتمكنت من القبض عليه يف قرية نزوة 
بقضاء الرمانة ش�مايل القائم باالنبار، وه�و من املطلوبني للقضاء 

بموجب مذكرة قبض وفق أحكام املادة 4 ارهاب«. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، امس االثنني، القاء القبض 
ع�ىل ثالثة م�ن تجار املخ�درات وضبط عرشة آالف حب�ة مخدرة يف 
محافظة األنبار.وذكرت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
انه »ضمن مساعيها ملالحقة عصابات الجريمة املنظمة وبالتنسيق 
مع قس�م اس�تخبارات قيادة عمليات األنبار، تمكنت مفارز شعبة 

االس�تخبارات العس�كرية يف كتيب�ة اس�تطالع الفرق�ة الخامس�ة 
واس�تخبارات الفرقة وقسم شؤون املخدرات، من إلقاء القبض عىل 
ثالث�ة من تج�ار املخدرات، وضبط بحوزة أحده�م عرشة آالف حبة 
مخ�درة وكمية من الب�ودرة املخدرة يف الحي العس�كري بالرطبة يف 
األنبار«.وأضاف�ت ان »املتهمني جرى تس�ليمهم إىل الجهات املعنية 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم«. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلي�ة االعالم األمني، امس االثنني، 
الق�اء القبض عىل اإلرهابي املس�ؤول عن 
نص�ب نح�و 50 عب�وة ناس�فة يف صالح 

الدين.
وذك�رت الخلي�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة منه: انه »يف اطار تعقب ومالحقة  
العصاب�ات اإلرهابية، وبن�اًء عىل املتابعة 
امليداني�ة والفني�ة ومقاطع�ة املعلومات، 
االس�تخبارات  وكال�ة  مف�ارز  تمكن�ت 
والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية، 

من خالل عملياتها االس�تباقية ،من القاء 
القب�ض ع�ىل إرهابي بارز م�ن عصابات 
داعش اإلرهابية عمل فيما يس�مى ديوان 

الحسبة يف صالح الدين«.
واضاف�ت انه »م�ن خ�الل التحقيق معه 
اعرتف باملش�اركة يف العديد من الهجمات 
ض�د قواتنا األمنية ، كما قام ايضا بنصب 
و تفجري اكثر من )50( عبوة ناسفة عىل 
القوات االمني�ة ضمن قضاء بيجي، حيث 
تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحقه وفق 

أحكام املادة 4 ارهاب ». 

بغداد/ الزوراء:
تمكن�ت رشط�ة الطاق�ة م�ن ص�د تعرض 

لعصابات داعش االرهابية رشق تكريت.
وق�ال قائ�د رشط�ة ص�الح الدي�ن، الل�واء 
الحقوق�ي قنديل خليل محم�د الجبوري: ان 

»تعرض لعصاب�ات داعش االرهابي مس�اء 
امس استهدف نقطة حراسة لرشطة النفط 
رشق مدينة تكريت ق�رب حقول عجيل وتم 
التص�دي لهم من قبل الق�وات األمنية والذوا 

بالفرار«، مؤكدا انه »ال توجد اي خسائر«.

بغداد/ الزوراء:
توع�دت وزارة الكهرب�اء بفرض عقوبات صارمة ومس�اءالت قضائي�ة بحق موظفني 
يبتزون املواطنني للحصول عىل مبالغ مالية، مقابل تقديم الخدمات، موجهة منتسبيها 

باستبدال املحولة املعطوبة خالل مدة ال تتجاوز ال� 48 ساعة.
وقال الناطق باس�م وزارة الكهرباء، احمد العبادي، يف حديث صحفي: إن وكيل الوزارة 
لش�ؤون االنتاج املهندس عادل كريم، وجه بإنجاز متطلبات املواطنني وتحس�ني وضع 
الشبكة الكهربائية، داعيا اىل تعظيم اجور الجباية من اجل االستفادة منها لرشاء املواد 

الحاكمة للشبكة وتوفري رواتب املوظفني.
واض�اف العبادي: ان وكيل الوزارة طالب بتكثيف حمالت رفع التجاوزات الحاصلة عىل 
الشبكة الكهربائية من اجل استقرار التجهيز والقضاء عىل الضائعات، فضال عن توزيع 

الطاقة بصورة عادلة بني املغذيات وعدم التجاوز عىل الحصص املقررة.
وكش�ف عن صدور توجيهات من وكيل الوزارة اىل منتسبي الصيانة باستبدال املحوالت 
املعطوبة وعدم تركها عىل الشبكة من دون أي اجراء، وذلك خالل مدة ال تتجاوز اليومني 
من تاريخ العطب، متوعدا بعقوبات صارمة تصل اىل الحبس والفصل من الوظيفة بحق 

موظفني يبتزون املواطنني للحصول عىل مبالغ مالية مقابل خدمات.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلية اإلع�الم االمني، امس االثن�ني، انطالق عملية أمنية ضم�ن قاطع عمليات 

صالح الدين.
وذك�رت الخلي�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« نس�خة منه: ان�ه »بإرشاف قي�ادة العمليات 
املشرتكة، انطلقت صباح امس اإلثنني، عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صالح الدين، 
اش�رتك فيها لواء املغاوير 23 بالحش�د الش�عبي ولواء 88 بالحش�د الش�عبي ولواء 91 

بالجيش العراقي وفوج حماية النفط يف محافظة صالح الدين«.
واضاف�ت ان »ه�ذه العملي�ة تأتي لتعزيز األمن واالس�تقرار ومالحق�ة بقايا عصابات 
داع�ش االرهابية ولتطهري املناطق ضمن سلس�لة جبال حمرين وحقول عجيل وعالس 

ومكحول لغاية الحدود الفاصلة مع املقر املتقدم يف كركوك«.

انطالق عملية أمنية ضمن قاطع 
صالح الدين

»مفيت داعش« يف قبضة االستخبارات باألنبار

ضبط 3 جتار حبوزتهم 10 آالف حبة خمدرة يف الرطبة

اعتقال إرهابي نصب حنو ٥٠ عبوة 
ناسفة يف سامراء 

شرطة الطاقة تصد تعرضا إرهابيا 
شرق تكريت

الكهرباء تتوعد حببس وفصل أي 
موظف يبتز املواطنني

No: 7531   Tue   27     Jul    2021العدد:   7531    الثالثاء    27    تموز     2021

جمهورية العراق               رقم االضبارة: 2021/1802
وزارة العدل                          التأريخ: 2021/6/23

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه / حبيب جابر خنجر
لق�د تحقق له�ذه املديرية مديري�ة تنفيذ النارصي�ة مركز رشطة 
الف�داء انك مجهول محل االقامة وليس لديك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه ، واس�تناداً للمادة )27(  من 
قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا عن طريق الصحف الرس�مية  
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش للحضور امام 
مديري�ة تنفي�ذ النارصية لغرض التس�ديد ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف املحرر:
يف   2391 املرق�م  بالع�دد  النارصي�ة  يف  الب�داءة  محكم�ة  ق�رار 

 2020/12/29
 لتأدية الدين البالغ )5,615,000( مع اتعاب املحاماة 500,000 

وما مجموعه 6,115,000 س�تة ماليني ومائة وخمس�ة عرش الف 
دينار.

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املرقمة 
يف   101 بالع�دد   1430697
والص�ادرة   2017/1/21
من اعدادي�ة االبراج معنونة 
اىل كلي�ة االم�ام الكاظ�م يف 
النجف بإس�م )احمد كاظم 
عوده( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
جمهورية العراق                     العدد:130/ب/2021

مجلس القضاء االعىل              التاريخ:2021/7/25
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرية
اىل/ املطلوب إطفاء حق الترصف ضدهم كل من :-

1-حكمة جواد كاظم
2-حسني حبيب حسني
3-فاطمة حبيب حسني

م/ تبليغ
اق�ام طالب اطفاء ح�ق الت�رصف )محافظ النج�ف االرشف/ اضافة 
اىل وظيفت�ه( الدع�وى املرقم�ة 130/ب/2021 ضدكم ام�ام محكمة 
ب�داءة الحرية مدعياً بحاجة دائرته إلطف�اء حق الترصف عىل جزء من 
القطع�ة املرقم�ة 118 مقاطع�ة 33 الحرية وبمس�احة 80م2 والعائد 
حق الترصف فيها للمطلوب حق الترصف ضدهم وذلك إلنش�اء محطة 
رفع املجاري الثقيلة ضمن م�رشوع مجاري الحرية واملناذرة.. ولتعذر 
تبليغك�م الرتحالكم اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار مخت�ار املنطقة 
قررت املحكمة تحديد يوم 2021/8/4 الساعة التاسعة صباحاً موعداً 
للمرافع�ة وتبليغكم بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني ويف حال 

عدم حضوركم سوف تجري املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً.
القايض
منار هادي الجشعمي

فقدان
فقدت من�ي الهوية املرقمة 
 1979/7/1 يف   2229
والصادرة من نقابة صيادلة 
بغداد املركزي بإسم )سلوى 
عب�د االمري حبيب( فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
فق�د من�ي الص�ك املرق�م 
 2021/6/21 يف   622847
م�رصف  م�ن  والص�ادر 
الرش�يد فرع الكوفة باسم 
)عدنان هنني كاظم( فعىل 
من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�د من�ي الص�ك املرق�م 
6224782 يف 2021/6/21 
م�رصف  م�ن  والص�ادر 
الرش�يد فرع الكوفة بإسم 
)غانم شاكر عبد الحمزه( 
فعىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فق�د من�ي الص�ك املرق�م 
6224961 يف 2021/6/22 
والصادر من مرصف الرشيد 
فرع الكوفة بإس�م )شهيد 
عبد الزهره سلمان( فعىل 
من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�د من�ي الص�ك املرق�م 
6225000 يف 2021/6/22 
والصادر من مرصف الرشيد 
فرع الكوفة بإس�م )شهيد 
عبد الزهره سلمان( فعىل 
من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

أحوال كربالء

إعالن

بناًء ع�ىل الطلب املقدم من قبل الس�يد )نارص 

فليح حس�ن كاظم( الذي يطلب تصحيح اس�م 

ابنه املجرد وجعله )ع�يل( بدالً من )عيل محمد 

رضا( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 

سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام 

املادة )22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .

اللواء

رياض جندي الكعبي 

مدير الجنسية العامة/ وكالة

فقدان
فق�د من�ي الص�ك املرق�م 
6224813 يف 2021/6/21 
م�رصف  م�ن  والص�ادر 
الرش�يد فرع الكوفة بإسم 
)ع�يل كريم خ�ر( فعىل 
من يعثر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم/ 
يف  املي�الد  ح�ي   3/  26308
النجف والصادر من التسجيل 
العق�اري يف النج�ف بإس�م 
)جمهورية هادي مسمار(، 
فعىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار.

إعالن
محكمة بداءة غماس                                        العدد:313/ب/2020
             التأريخ: 2021/7/15

اس�تنادا اىل قرار الحكم الصادر يف الدعوى املرقمة 313/ب/2020 بتأريخ 2020/12/30 واملكتسب الدرجة القطعية 
واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم )1610/الغرب( بيعا واملدرجة اوصاف�ه ادناه، لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية 
مل�دة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش، فعىل من يرغب املش�اركة باملزاي�دة الخاصة ببيع العقار مراجعة هذه 
املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا ومن اليوم الثالثني ملدة النرش ولالش�رتاك باملزايدة عىل ان يودع الراغب بالرشاء 
تأمين�ات التق�ل ع�ن 10% من قيم�ة العق�ار اذا كان من غري ال�رشكاء مس�تصحبني معهم املستمس�كات التي تثبت 

شخصيتهم، علما ان اجور النرش والداللية واالعالن يتحملها املشرتي .
االوصاف: 

1- العقار املرقم 1610/الغرب جنس�ه ارض الدار مع بناء يحتوي عىل 3 غرف نوم وغرفة اس�تقبال وصالة وصحيات 
ومطبخ ودرج داخيل مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان مع محل تجاري مفرز بصورة  غري رسمية.

2- مساحة العقار واحد اولك و 88,49 مرت مربع.
3- تقدر قيمة العقار بمبلغ  )147,000,000 مائة وسبعة واربعون مليون دينار(.

      القايض
مهند محمد عيل التميمي



بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة 
ضبط حاالت هدٍر للمال العام وتالعٍب 
واخت�الٍس يف عدٍد من دوائر محافظة 
واس�ط، ُمبّينًة تنفي�ذ عمليَّات ضبٍط 
ومديريَّ�ة  الك�وت  بلديَّ�ة  ش�ملت 
املدنيَّة والجوازات  الجنسيَّة واألحوال 
واإلقام�ة ومديريَّة املج�اري والهيئة 

ة للرضائب. العامَّ
دت أنَّ فريق مكتب تحقيق  الدائ�رة أكَّ
واس�ط كش�ف ع�ن قيام�ه بضب�ط 
�ة بعلوت�ي الفواكه  األضاب�ر الخاصَّ
والخ�رض الش�ماليَّ�ة والجنوبيَّ�ة يف 
الكوت، التي تشر إىل عدم قيام بلديَّة 
الكوت – ش�عبة اإليجارات باستيفاء 
اإليج�ارات ورس�وم املهن�ة املرُتتِّب�ة 
ة ُمستأجري العلوتني، بالرغم من  بذمَّ
انته�اء املُدَّة املُحدَّدة لدفع األقس�اط، 
�ا أدَّى لحدوث ه�دٍر يف املال العام،  ممَّ

تهم  الفت�ًة إىل أنَّ املبال�غ املرُتتِّب�ة بذمَّ
بلغ�ت أكثر م�ن )4,250,000,000( 

مليارات ديناٍر.  
�د الفريق الذي  ويف عمليَّ�ٍة ثانيَّ�ٍة، أكَّ
ة واألحوال  انتقل إىل مديريَّة الجنس�يَّ
املدنيَّ�ة والج�وازات واإلقام�ة وجود 
ح�االت تالع�ٍب واخت�الٍس يف إيرادات 
عام 2017 املقبوضة يف املُديريَّة بمبلٍغ 
 )340,000,000( قراب�ة  إىل  يص�ل 
�ن م�ن ضب�ط  ملي�ون دين�ار، وتمكَّ
أص�ل )41( دفرت وصوالت ُمحاس�بة 
ٍة باس�تيفاء الرس�وم السياديَّة  خاصَّ
 ،2017 لع�ام  الخدم�ات  وأج�ور 
�ني بمراقب�ة حرك�ة  وس�جلني خاصَّ
املُس�تندات، و)16( ج�دول إي�رادات 
مصادقة من قبل خزين�ة املحافظة، 
ة  فضالً ع�ن األوامر اإلداريَّ�ة الخاصَّ
بمدير الحس�ابات وأمني الصندوق يف 

املديريَّ�ة.

وق�ام الفري�ق، يف عمليَّ�ة أخرى، من 
ضب�ط ) 11( اس�تمارة قط�ع زي�ت 
الغاز يف ُمديريَّة املجاري، وذلك لوجود 
زي�ادٍة يف الكميَّ�ة الفعليَّ�ة املوجودة 
ان من م�ادة زي�ت الغاز عن  يف الخ�زَّ
زة بف�ارق )22,761(  الكميَّ��ة املُجهَّ

لرتاً.
الفري�ق  انتق�ل  أخ�رى  عمليَّ�ٍة  ويف 
�ة للرضائ�ب  العامَّ الهيئ�ة  إىل ف�رع 
املُحافظ�ة، وكش�ف ع�ن وج�ود  يف 
ة بمالك  ُمخالفاٍت يف األضابر الخاصَّ
إحدى ال�ركات، تمثَّلت بعدم وجود 
�رات التخمني؛  خت�م الجباي�ة يف ُمذكَّ
لغ�رض ع�دم تنزي�ل املبال�غ املرُتتِّبة 
ة املُكلَّف وإفس�اح املجال أمامها  بذمَّ
، فض�اًل عن منح  للته�رُّب الرضيب�يِّ
�ٍة؛ بالرغم من عدم  املُكلَّف ب�راءة ذمَّ
قيام�ه بتقدي�م حس�اباٍت ختاميَّ�ٍة 

لألعوام من ) 2018 – 2021(.

بغداد/ الزوراء:
بح�ث وزي�ر التخطي�ط، خال�د بت�ال 
النج�م، امس االثنني، مع س�فر دولة 
الكويت ل�دى بغ�داد، إمكانية إنش�اء 
منطقة تجارية مش�رتكة بني البلدين. 
م�ن جان�ب اخ�ر، تخط�ط الحكومة 
االيرانية إلقامة ما ال يقل عن خمس�ة 
مع�ارض حرصي�ة يف الع�راق خ�الل 

الشهور املقبلة.
وقال�ت وزارة التخطي�ط يف بيان، ورد 
ل� “الزوراء”: إن النجم “التقى س�فر 
دولة الكويت يف العراق، س�الم غصاب 
الزمانان، لبحث اوجه التعاون املشرتك 
ب�ني البلدي�ن الش�قيقني يف الجوان�ب 
االقتصادية والتجارية واالستثمارية”.

أن “اللق�اء بح�ث  إىل  البي�ان  وأش�ار 
تجاري�ة  منطق�ة  إنش�اء  امكاني�ة 
مشرتكة بني العراق والكويت، وانشاء 
مستشفيني يف نينوى سعة ٦٠٠ رسير، 
واخر يف الرميثة بمحافظة املثنى سعة 
٢٠٠ رسير ممولة من صندوق التنمية 

الكويتي”.
م�ن جان�ب اخ�ر، تخط�ط الحكومة 

االيرانية إلقامة ما ال يقل عن خمس�ة 
مع�ارض حرصي�ة يف الع�راق خ�الل 

الشهور املقبلة.
تايم�ز”  “طه�ران  صحيف�ة  ونقل�ت 

االيرانية عن فرزاد بيلتان، مدير مكتب 
الدول العربية واالفريقية التابع لهيئة 
تروي�ج التج�ارة اإليراني�ة قول�ه: ان 
املعارض الخاصة بالعراق ستتم خالل 

الس�نة اإليرانية الحالية التي تنتهي يف 
أواخر مارس/اذار 2022.

وق�ال بليت�ان: ان الهيئ�ة تبحث ايضا 
ال�ركات  ملش�اركة  االس�تعدادات 

االيرانية يف اكث�ر من 15 معرضا دوليا 
من املق�رر اقامتها يف الع�راق يف العام 

الحايل.
واوضح املس�ؤول اإليراني: ان املعرض 
التج�اري ال�دويل لتكنولوجي�ا البن�اء 
ومع�رض  واملع�دات  البن�اء  وم�واد 
السليمانية الدويل للزراعة والصناعات 
الغذائية، ستكون من بني املعارض التي 

ستشارك فيها الركات االيرانية.
وذكرت الصحيف�ة االيراني�ة ان ايران 
قوي�ة  باج�راءات  يقوم�ان  والع�راق 
لتعزي�ز العالق�ات الش�املة بينهم�ا، 
مضيف�ة ان إي�ران ادت دورا مهم�ا يف 
تلبية حاجات الع�راق، جارها العربي، 

كمصدر رئيس للسوق العراقية.
رئي�ي  ان  اىل  الصحيف�ة  واش�ارت 
الجمهوري�ة يف الع�راق واي�ران س�بق 
لهما ان اتفقا عىل زيادة حجم التجارة 
بني البلدين اىل 20 مليار دوالر س�نويا. 
ويف ه�ذا االطار، جرى تبادل العديد من 
الوف�ود التجارية بني الطرفني ونظمت 
عدة معارض يف البلدين خالل السنوات 

القليلة املاضية.

العراق والكويت يتدارسان إمكانية إنشاء منطقة جتارية مشرتكة
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 بغداد/ الزوراء:
بحث�ت وزارت�ا الكهرب�اء والنفط، ام�س االثنني، 
تش�غيل محطة ميس�ان الغازية بحقيل البزرگان 

والحلفاية بمحافظة ميسان.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الكهرب�اء تلق�ت “ال�زوراء” 
نسخة منه: ان “وكيل الوزارة عقد لشؤون اإلنتاج 
)عن الوزي�ر( عادل كريم يف مكتب�ه بمقر الوزارة 
اجتماعاً موس�عاً ضم مدير ع�ام الدائرة الفنية يف 
وزارة النف�ط، ومدي�ر عام رشكة ربان الس�فينة، 
وع�دد م�ن االدارات العام�ة يف الكهرب�اء للتباحث 
بش�أن االمكاني�ات املتاح�ة والحل�ول املطروح�ة 

لتشغيل محطة ميسان الغازية.
واستعرض الوكيل يف بداية حديثه وضع املنظومة 
وجه�ود ال�وزارة يف املحافظ�ة عىل م�ا تحقق من 
إنجازات، وان الوزارة تسابق الزمن إلكمال إدخال 
طاق�ات توليدي�ة جدي�دة ك�ي تس�تطيع مواكبة 
الطل�ب املتزايد ع�ىل الطاقة بالرغم م�ن معاناتها 
بس�بب تداعي�ات تقلي�ص املوازن�ة العام�ة التي 
يحتاجه�ا قطاع الكهرباء، مع مراع�اة ان الوزارة 

لم تتس�لم اي مبال�غ يف الوقت ال�ذي ُخفضت فيه 
تخصيصاتها .

وبح�ث وكيل وزارة الكهرباء مع مدير عام الدائرة 
الفني�ة يف وزارة النف�ط إمكاني�ة تش�غيل محطة 

ميس�ان الغازية بطاقة ٧٥٠ مي�گاواط من خالل 
تجهيزه�ا بأنب�وب راب�ط يمده�ا بالوق�ود الالزم 
للتش�غيل، حيث يعترب تش�غيلها من الرضوريات 
القص�وى كوننا بحاج�ة لكل الطاق�ة التي يمكن 

توليدها . 
كم�ا اش�ار الوكي�ل اىل دع�م ال�وزارة وتش�جيعها 
لالستثمار رشيطة ان ال يكون عىل حساب املواطنني 
او امل�ال الع�ام، اضاف�ة لس�عيها اىل مراجعة عقود 
االس�تثمار والتزامات املستثمرين ، وهنالك خطوات 

جادة نحو توفر بيئة مالئمة لالستثمار .
من جانب�ه، اكد مدير ع�ام الدائ�رة الفنية للنفط 
اس�تعداد وزارته لحل االشكاليات املتعلقة بتجهيز 
الوق�ود بعد فحص املحددات الت�ي يمكن ان يدفع 
به�ا الغاز املجهز من حقيل الب�زركان والحلفانية، 
كون الحقل االخر ذا غاز حاميض ممكن ان يؤدي 
اىل تقادم واستهالك املعدات املشغلة به، ليتمخض 
االجتم�اع ع�ن تش�كيل وف�د ثالثي للوق�وف عىل 
استعدادات محطة ميس�ان و جاهزيتها للتشغيل 

ضمن املستقبل القريب.

تشغيلها يعد من الضروريات القصوى  

الكهرباء والنفط تبحثان تشغيل حمطة ميسان الغازية حبقلي البزركان واحللفاية

مزاد العملة يبيع حنو 228 مليون دوالر

خبري يرفض استخدام الطاقة الشمسية 
لتوليد الكهرباء بدال عن النفط

الذهب يسجل تراجعا طفيفا يف 
األسواق العراقية

احلكومة تعتزم تطوير مدينة الصدر 
مبشاريع منوذجية ومواصفات عاملية

بغداد/ الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي بش�كل طفيف، امس االثنني، لتصل 

إىل 228 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
امس، انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة %0.44 لتصل إىل 228 مليوناً، و680 الفا 
و588 دوالرا أمريكيا، غطاها بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالٍر 
واح�د، مقارنة بيوم ام�س االحد، التي بلغت املبيعات في�ه 229 مليونا و195 

الفا، و972 دوالرا أمريكيا.
وذهبت املشرتيات البالغة 170 مليوناً و390 الفا و588 دوالرا لتعزيز االٔرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 58 

مليوناً و290 دوالرا بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىٕل أن 32 مرصفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و22 مرصفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 14 رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
رف�ض الخبر يف الطاقة والنف�ط، حمزة الجواهري، امس االثنني، اس�تخدام 

الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بديال عن الوقود األحفوري.
وق�ال الجواه�ري يف حديث صحفي: ان “اس�تخدام الطاقة الشمس�ية تكون 
مفي�دة فقط باملناطق والحقول الزراعية البعي�دة التي تقل فيها االنهار النها 
تعتم�د ع�ىل االب�ار”، مؤكدا ان “اس�تخدامها يف امل�دن غر مجدي�ة لتكلفتها 
الباهظة التي تعادل أربعة أضعاف ما يتم اس�تخدامه يف املحطات التي تعتمد 

عىل الوقود األحفوري”.
واض�اف الجواهري ان “الع�راق بلد نفطي وهو يزود ويس�اهم ب� 12 % من 
احتياج�ات العالم النفطية، وبالتايل فليس من مصلحة العراق االتجاه للطاقة 

املتجددة والتوسع بها ألنها ستؤثر عليه سلبيا”.
وأش�ار اىل ان “الع�راق بلد ريعي يعتمد عىل النف�ط يف موازنته العامة وبالتايل 
يعت�رب النفط االس�اس يف معيش�ة العراقي�ني فليس من الصحيح أن نش�جع 
الطاق�ة البديل�ة وليس م�ن املف�روض اللجوء اىل ه�ذه البدائل لحل مش�كلة 

الكهرباء يف العراق”.
يذك�ر أن الكثر م�ن دول العالم تتجه حاليا للطاق�ة النظيفة يف توليد الطاقة 
الكهربائي�ة واالبتع�اد عن الوقود األحف�وري منعا للتلوث ال�ذي تفاقم خالل 

السنوات املاضية.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أس�عار الذه�ب “االجنب�ي والعراقي” يف االٔس�واق املحلي�ة، امس 

االثنني.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد 
شهدت، اليوم، انخفاضا، مبيناً أن املثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي 
والرتكي واالٔوروبي سجل سعر بيع بلغ 370 الف دينار، فيما بلغ سعر الراء 

365 الفاً.
واش�ار املصدر إىل أن س�عر بيع املثق�ال الواحد عيار 21 م�ن الذهب العراقي 

سجل 340 الف دينار، يف حني بلغ سعر الراء 335 ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فقد تراوح س�عر بيع مثقال 
الذه�ب الخليجي عي�ار 21 بني 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح س�عر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و 345 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
اوض�ح األم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء، حميد نعي�م الغزي، ام�س االثنني، ان 
الحكوم�ة تويل اهتماماً واس�عاً بمروع تطوير مدينة الص�در، وهي عازمة 

عىل استخدام تصاميم حديثة ومتطورة.
وش�دد الغزي، خالل ترؤس�ه جدول أعم�ال لجنة تطوير مدين�ة الصدر، عىل 
رضورة اختي�ار تصامي�م نموذجية تليق بمس�توى املدينة وس�اكنيها، التي 
ستس�تهم يف تحوي�ل املدينة م�ن واقعها الح�ايل إىل واقع أفضل م�ن الناحية 
الس�كانية والعمرانية، مع األخذ بنظر االهتم�ام، إدخال التكنولوجيا الحديثة 

عىل وفق املواصفات العاملية.
وأش�ار إىل: أن املروع سيتضمن إنشاء بنى تحتية متكاملة، ومرافق صحية 
وتربوية وترفيهية، مع ش�بكة طرق وجس�ور تربط املدينة الجديدة باملناطق 
املحيط�ة، وسيس�هم املروع يف تش�غيل آالف األيادي العاملة م�ن الكفاءات 

املحلية.
وكان قد نرت يف وقت س�ابق تفاصيل مروع تطوير وإعمار مدينة الصدر 
الذي يتضمن انشاء بنى تحتية مختلفة من بينها بناء 90 ألف وحدة سكنية، 
وتوف�ر ف�رص إس�كان ل�ذوي الدخل املح�دود وتخفي�ف الضغط الس�كاني 

والديموغرايف عن مدينة الصدر الحالية
وانهى مكتب رئيس الوزراء التصاميم للمبارشة بالعمل، كما ان املروع يعد 
برنامجاً حكومياً يهدف إىل توفر فرص إسكان لذوي الدخل املحدود وتخفيف 

الضغط السكاني والديموغرايف عن مدينة الصدر الحالية.
ويتضمن املروع بناء 90 ألف وحدة س�كنية ضمن مهلة 8 س�نوات، يعتمد 

منهج التطوير عىل ما يأتي:
– املبارشة يف إنشاء الحي األنموذجي األول، 1000 وحدة سكنية.

– تسليم 15 ألف وحدة سكنية سنويا ملدة 6 سنوات.
– تنفيذ البنى التحتية خارج املوقع وداخله وفق 3 حزم متتالية.

– تقديم املرافق االجتماعية األساسية ضمن 3 حزم متتالية.
–  تعتم�د اس�رتاتيجية تنفيذ املروع عىل قدرة الس�لطات املحلية عىل توفر 

البنى التحتية املطلوبة خارج املوقع بالتوازي مع جدول التطوير. 
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 بغداد/ الزوراء:
التج�ارة  وزارة  تمكن�ت 
وخالل اسبوعني من اطالق 
م�روع الس�لة الغذائي�ة، 
بتوزي�ع 60 % منه�ا ب�ني 
وجمي�ع  بغ�داد  مواطن�ي 

محافظات البالد.
افاد بذلك املتحدث الرس�مي 
باس�مها، محم�د حنون، يف 
حوار صحف�ي، موضحا: أن 
“الوزارة اولت ملف البطاقة 
بالغ�ا  اهتمام�ا  التمويني�ة 
واس�عة  رشيح�ة  العتم�اد 
من املواطن�ني عليها”، عادا 
الغذائي�ة  الس�لة  م�روع 
“تطوي�را وتعزي�زا له�ا من 
اس�تمرارها  ضم�ان  اج�ل 
الس�يما بع�د اضاف�ة مواد 

جديدة لها”. 
الغذائية  “امل�واد  ان  واضاف 
الس�لة،  ضم�ن  املوزع�ة 
تش�مل الرز والسكر والزيت 
ومعج�ون  والبقولي�ات 

الطماطم”

ال�وزراء،  مجل�س  وواف�ق 
يف ش�هر أي�ار امل�ايض، عىل 
التج�ارة  وزارة  مقرتح�ات 
الس�الل  م�روع  بش�أن 
س�تؤمن  وال�ذي  الغذائي�ة، 
مبالغ�ه وزارة املالي�ة ضمن 
البطاق�ة  تخصيص�ات 
التمويني�ة املق�رة بموازن�ة 
2021، وقي�ام وزارة النفط 
لتنفي�ذه  التج�ارة  بدع�م 

بالتنسيق مع املالية.
ان “توزي�ع  وتاب�ع حن�ون 
للمخازن  الس�الل  وتجهي�ز 
والفروع، استمر حتى خالل 
عطلة عيد األضحى املبارك”، 
منوه�ا ب�ان “توزيعه�ا بدأ 
باملناطق الفقرة واملحرومة 
واطراف امل�دن، وبالتايل فإن 
الوزارة يف طور استكمالها”، 
وال سيما ان العمل سيستمر 

الوزارة  انجاز  ش�هريا وبعد 
التعاق�دات الالزم�ة لتوف�ر 

املواد”.
م�ن   %  50“ ان  وب�ني 
م�ادة ال�رز ت�م تجهيزه�ا 
للمواطن�ني، وهن�اك باخرة 
محمل�ة باملادة س�تصل اىل 
الب�الد نهاية الش�هر الحايل 
وستخصص لتوزيع الكمية 
املتبقي�ة املق�ررة”، منبه�ا 
اىل “حرص ال�وزارة عىل ان 
تكون مادة ال�رز من النوع 
البس�متي الفاخ�رة وع�دم 
استبداله بأية مادة ليس لها 

قبول لدى املواطنني”.
ووج�ه مجل�س ال�وزراء، يف 
وزارة  امل�ايض،  آذار  ش�هر 
التج�ارة بحج�ب مف�ردات 
ع�ن  التمويني�ة  البطاق�ة 
الفئات غ�ر املحتاجة، بدءاً 
من ش�هر حزيران، بضمنها 
دخله�ا  يزي�د  الت�ي  األرس 
الش�هري عن املليون و500 

ألف دينار.

التجارة توزع 60 % من السالل الغذائية
 بني املواطنني

النـزاهـة تكـشـف عن هـدر للـمال الـعـام 
وتالعٍب واختالس يف واسط

األردن تصدر بضائع للعراق بقيمة 15 
مليار دوالر يف 15 عاماً 

البنك املركزي يصدر 4 قرارات 
خبصوص “كورونا”

بغداد/ الزوراء:
بلغ�ت مجمل الصادرات االردني�ة اىل العراق منذ الع�ام 2005 لغاية 2020 ما 
قيمته 15 مليار دوالر امريكي بحسب بيانات مركز االحصاء االردني الرسمي، 
بينما بلغت مجمل الصادرات العراقية اىل االردن ما قيمته 1.67 مليار دوالر.  

وبحس�ب مؤسسة عراق املس�تقبل للدراس�ات االقتصادية، فأن املواد الطبية 
واالدوية تصدرت النسبة االعىل من االسترادات تليها املواد الكهربائية.  

وتق�ول املؤسس�ة العراقية يف احصاء له�ا، ورد إىل “الزوراء” إن�ه بالرغم من 
االمكانيات واملصادر املحدودة لألردن إال انها اس�تطاعت من خالل التش�جيع 
عىل االس�تثمار ودعم املش�اريع الصناعية من تصدير ما معدله 1 مليار دوالر 
اىل الع�راق من مختلف البضائع، بينما لم يس�تطع العراق بالرغم من امتالكه 
االف املصانع العاملة واملصادر الطبيعية من تصدير اكثر من 1.6 مليار دوالر 
اغلبها نفط خام او مشتقاته وبالرغم من توفر صندوق دعم الصادرات الذي 
يغطي ما نس�بته %15 من قيمة املواد املصدرة والتي تعطي تنافس�ية عالية 
للمنتج العراقي.وتش�ر إىل أن البروقراطية املوجودة يف ادارة الصندوق وعدم 

توجيه الصندوق باالتجاه الصحيح قلل من فعالية وكفاءة الصندوق.  
ولفت�ت املؤسس�ة إىل أن اح�دى االمور املهم�ة يف دعم الصناع�ة العراقية هو 
رضورة التوج�ه تح�و فتح اس�واق خارجية مس�تفيداً م�ن االتفاقيات التي 
تمت م�ع تلك الدول وايضاً م�ن خالل تفعيل صندوق دعم الصادرات بش�كل 
كبر االمر الذي س�يؤدي اىل زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي التحوييل 
بالناتج املحيل، وبالتايل توفر فرص عمل ملختلف املشاريع الصناعية والزراعية 

املوجودة يف العراق.  

 بغداد/ الزوراء:
أص�در البن�ك العراقي املرك�زي، أمس االثنني، أربعة قرارات بش�أن االنتش�ار 

الرسيع والخطر لجائحة كورونا يف البالد.
وحصلت “الزوراء” عىل وثيقة صادرة من البنك، جاء فيها: اوال “يمنع دخول 
أي ش�خص اىل البن�ك دون الحصول عىل لقاح فروس كورون�ا”، ثانيا “إلزام 
املوظفني بتقديم بطاقات التلقيح إىل دائرة املحاس�بة قبل رصف راتب ش�هر 

أيلول”.
أما الق�رار الثالث، فأكد عىل أن “يتم االلتزام بارت�داء الكمامات الطبية طيلة 
أوق�ات العمل يف البنك املركزي العراقي وفروعه من قبل العاملني يف البنك وأي 
أش�خاص يراجعون البنك وفروعه”.وش�دد القرار الرابع عىل” إرسال أسماء 
املخالف�ني م�ن املوظفني غ�ر امللتزمني بارت�داء الكمامة أو الذي�ن يتعاملون 
من أش�خاص غر مرتدين لها داخل حرك البنك املرك�زي او فروعه اىل الدائرة 

االدارية التخاذ االجراءات االنضباطية بحق هم”.



بغداد / الزوراء 

أكَد معايل وزير الداخلية، عثمان 

الغانمي، دعمه الالمحدود إلدارة 

نادي الرشطة يف س�بيل تحقيق 

األه�داف املرس�ومة يف احتضان 

ورس�م  العراق�ي،  الش�باب 

اسرتاتيجية تنهُض بطموحاتهم 

يف مختلف األلعاب الرياضية.

جاَء ذل�ك يف اللقاء ال�ذي جمع، 

الوزير بالهيئ�ة اإلدارية للنادي، 

وبحض�ور معايل وزير الش�باب 

والرياضة عدنان درجال.

واس�تمَع الغانمي بص�دٍر رحٍب 

اىل كل الطروح�ات الت�ي تم�ت 

مناقش�تها يف اللق�اء بم�ا فيها 

الرياضي�ة  املدين�ة  موض�وع 

وانتخابات النادي املزمع إقامتها 

مطلع الشهر املقبل.

وطال�ب وزير الداخلية برضورة 

تواصل العمل بالشكل الذي يؤمن 

تحوي�ل الن�ادي اىل ن�اٍد عرصي 

الوزارة واالنجازات  يليُق باس�م 

التي حققها رياضيو النادي منذ 

نشأته اىل اآلن.

اس�تمرار  رضورة  اىل  مش�راً 

العم�ل والتع�اون ب�ن الن�ادي 

ومرجعيته يف سبيل دعم النادي 

وأبطاله.

وزي�ر  حض�ور  تأم�ن  وبغي�ة 

الداخلية  عثمان الغانمي ووزير 

عدن�ان  والرياض�ة   الش�باب 

درجال، تقرر تأجي�ل انتخابات 

النادي اىل يوم التاسع من الشهر 

املقبل.

وزير الداخلية يِعد بدعٍم متميٍز 
لنادي الشرطة
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األعرجي: عاقبنا الكرخ خوفا من عقوبات 
االحتاد الدولي لكرة اليد

بغداد/ متابعة الزوراء
ع�زا االتح�اد العراقي لكرة اليد العقوبات الت�ي فرضها عىل نادي الكرخ لتفادي عقوبات االتحادين االس�يوي 
والدويل وحماية سمعة البالد.وقال رئيس االتحاد العراقي لكرة اليد محمد االعرجي ان »هناك مخاطبات حصلت 
مع االتحاد الدويل واالتحاد االس�يوي وبن محامي الالعبن واجتمعنا معهم عن طريق دائرة الكرتونية«، مبينا 
ان�ه »تم�ت مخاطبة نادي الكرخ بتصفية االمور بالرتايض ولكن لم يس�تجب ن�ادي الكرخ«.وأضاف االعرجي 
انه »عىل إثر عدم اس�تجابة نادي الكرخ وصلت رس�الة تهديد من االتحاد ال�دويل بفرض عقوبات عىل االتحاد 
العراقي الوطني لكرة اليد »، الفتا اىل ان »االتحاد يمثل بلدا وس�معة البلد اهم من نادي الكرخ واهم من جميع 

االندية، ونحن الوحيدون املسؤولون عىل االندية يف العراق حسب مخاطبة االتحاد الدويل«.

أصفر وأمحر

عليوي: تطبيق قانون االحتادات الرياضية سينهي حالة الصراع على املواقع 

مدرب املنتخب األومليب يعلن القائمة األولية ملعسكر كربالء 

بغداد/ الزوراء
عقدت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية اجتماعاً ملناقش�ة طلب االعتذار 
املق�دم م�ن قبل امل�درب ) مؤيد جودي ( عما بدَر منه س�ابقاً تج�اه الهيأة 
التطبيعي�ة. ول�دى طلب رئي�س الهي�أة التطبيعية مراجعة الق�رار عىل إثر 
تنازله عن شكواه السابقة ، ناهيك عن تقديمه االعتذار ، ولكون الصلح سيد 
األحكام ، لذا تقرر إلغاء العقوبة عن املدرب ) مؤيد جودي ( ، وذلك استناداً 

ألحكام املادة ) 135 ( انضباط ، وبداللة املادة ) 118 / 2 ( انضباط.

االنضباط تقرر إلغاء عقوبة 
املدرب مؤيد جودي 

نادي بغداد جيدد عقد حمرتفيه ايكو واليفر ويتعاقد مع خلدون إبراهيم

بغداد/ متابعة الزوراء
أرج�ع رئي�س لجن�ة الش�باب والرياض�ة 
املش�اركة  علي�وي،  عب�اس  الربملاني�ة، 
أوملبي�اد  يف  العراقي�ة  للبعث�ة  املتواضع�ة 
طوكيو 2020، إىل الرصاعات التي شهدتها 

اللجنة األوملبية يف املرحلة السابقة.
وق�ال عليوي: إن نش�اط اللجن�ة األوملبية 

علق ملا يقرب من عام كامل.
وأض�اف: “م�ن بعده�ا حدث�ت تقاطعات 
م�ن خ�الل االنتخاب�ات الخاص�ة باملكتب 

التنفي�ذي وإع�ادة االنتخاب�ات، مما كلف 
الرياض�ة العراقي�ة زمن�ا طوي�ال كان�ت 
فيه ش�به معطل�ة، إضافة لتأث�ر جائحة 

كورونا”.
: أن تعليق نشاط األوملبية سنة كاملة  وبننّ
وفق القرار 140 وضع االتحادات الرياضية 

يف حرج وحد من تطور املنافسات.
ولف�ت إىل: أن تعطيل إقرار املوازنة ورصف 
املال املخصص لها أيضا أس�هم بشكل آخر 
ع�ن تأخ�ر وص�ول مخصص�ات الالعبن 

واملدربن.
وأشار إىل: أن الرياضة ستشهد عهدا جديدا 
يف ظ�ل إق�رار قانون االتح�ادات الرياضية 
الجدي�د وتطبيقه س�ينهي حال�ة الرصاع 
ع�ىل املواقع، كما س�يمنح حرية الترصف 

لالتحادات.
ورصح: أن رئيس اللجنة األوملبية سيناقش 
الوضع العام للرياضة مع مجموعة خرباء 
لوض�ع خارط�ة طري�ق لل�دورة األوملبية 

املقبلة.

بغداد/ الزوراء
أعلَن مدرب منتخبنا األوملبي لكرة القدم، 
التش�يكي مروس�الف س�وكوب، قائمة 
املنتخب األولية التي س�تخوض معسكر 
كربالء للفرتة من الس�ابع والعرشين من 
الشهر الحايل حتى السادس من شهر آب 

املقبل. 
وق�اَل املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب االوملبي، 
جليل صالح: “إن املدرب س�وكوب اختار 
قائمة أولية للمنتخب مؤلفة من 51 العباً 
من العبي ال�دوري العراقي املمتاز، وذلك 
للتواجد يف معس�كر كربالء الذي س�يقام 

اليوم الثالثاء”. 
قائمت�ي  “ان  اإلداري:  املدي�ر  وأض�اَف 
املنتخب األولية والثانية ستقس�مان عىل 
مجموعت�ن أثناء معس�كر كرب�الء، من 

أج�ل إتاح�ة الفرص�ة للم�درب ومالكه 
التدريبي املساعد لإلطالع عىل مستويات 
جمي�ع الالعب�ن املدعوي�ن قب�ل اإلعالن 
ع�ن القائمة النهائي�ة للمنتخب تحضراً 

لالستحقاقات املقبلة”.
وب�ن: ان القائم�ة االوىل م�ن الالعب�ن 
والتي تضم عيل عبادي من النفط وعماد 
عي�ى م�ن زاخ�و ومجتب�ى محمد من 
املين�اء واحم�د خضر عباس م�ن امانة 
بغ�داد لحراس�ة املرم�ى وعب�اس بدي�ع 
وعب�اس ي�اس من املين�اء وراف�د طالب 
ومصطف�ى وليد وكرار س�عد من الكرخ 
وزيد تحس�ن من الطلبة واحمد نور من 
القاسم وحس�ن عمار من نفط البرصة 
لخط الدفاع وعيل محسن واحمد رستيب 
وصهيب رعد من نادي النفط وعبد الرزاق 

قاسم وحس�ن عبد الكريم ومظهر احمد 
من الكرخ وعيل ش�وقي من امليناء وعبد 
االمر كاظ�م من امانة بغداد وحس�يني 
عبد ال�رزاق م�ن الطلب�ة لخط الوس�ط 
ورضا فاضل وحس�ن عبد الله من امانة 
بغداد واحمد زامل من نفط البرصةلخط 
الهجوم،  س�يتدربون ع�ىل ملعب كربالء 
الثانوي خالل املدة من السابع والعرشين 
ولغاية الحادي والثالثن من ش�هر تموز 

الحايل.
وتاب�ع: ان القائم�ة الثانية م�ن الالعبن 
والتي تضم احمد شاكر وعبد العزيز عمار 
م�ن الك�رخ وولي�د عطية م�ن الديوانية 
الوس�ط  ومصطف�ى زه�ر م�ن نف�ط 
لحراس�ة املرم�ى ومحم�د عب�د الكري�م 
واحمد مكنزي من الزوراء وناجي ناطق 

من النج�ف وعبد العباس اي�اد من نفط 
الوسط ومحمد الباقر كريم من الديوانية 
ومصطفى س�عدون من الكهرباء واحمد 
نعيم من القاسم وحس�ن رائد من القوة 
الجوية لخط الدفاع ومحمد رضا ومنتظر 
محمد من الزوراء وصادق زامل من نفط 
البرصة وكرار محمد من الطلبة وحسن 
فالح من القاسم وامر اياد من الكهرباء 
ومنتظر عبد االمر من الكرخ وهلو فائق 
م�ن اربيل وعبد الله حامد م�ن الديوانية 
وحسن زياد من امانة بغداد لخط الوسط 
ووكاع رمضان وحيدر حسن من الطلبة 
ونهاد محمد من الديوانية لخط الهجوم، 
س�يتدربون عىل ملع�ب كرب�الء الثانوي 
خالل املدة من االول ولغاية السادس من 

شهر اب املقبل.

ويف سياق متصل، أكد مدير ملعب كربالء 
الدويل، مهند الجراح، ان امللعبن الرئييس 
والثان�وي جاهزان الس�تقبال املعس�كر 

التدريبي للمنتخب األوملبي لكرة القدم.
وقال الجراح: ان املعسكر التدريبي تحت 
مروس�الف  التش�يكي  امل�درب  إرشاف 
س�وكوب س�يبدأ اليوم الثالثاء ويستمر 
حتى السادس من الشهر املقبل، وامللعبان 
الرئي�يس والثان�وي ع�ىل أت�م الجهوزية 

وكذلك قاعات اللياقة البدنية.
يف  العامل�ة  الك�وادر  جمي�ع  أن  وب�ن: 
ملع�ب كربالء الدويل حرص�ت عىل توفر 
الصيانة  الرضورية وإعمال  االحتياجات 
كافة، والعم�ل كان وم�ا زال مكثفاً يبدأ 
م�ن الس�اعة الخامس�ة فج�را ولغاي�ة 

الساعة الخامسة عرصا.

بغداد/ متابعة الزوراء

 اعلنت ادارة نادي بغداد عن اتفاقها مع املدرب جمال عيل لتدريب 

فريق ن�ادي امانة بغداد للموس�م 2022-2021.وقال عدي صبار 

الناطق اإلعالمي باس�م الن�ادي ان االدارة اتفقت مع املدرب جمال 

ع�يل الذي يقيم حالي�ا يف تركيا لقيادة فريق امانة بغداد للموس�م 

املقبل .وأضاف صبار: أنه تم االتفاق للحضور اىل بغداد خالل االيام 

القليلة املقبلة إلبرام العقد بش�كل رسمي يف مقر النادي .وأوضح: 

أن االختيار جاء يف ضوء السمعة الطيبة التي يتمتع بها  جمال عيل 

كونه مدربا من الطراز االول وسيكون عامال مهما يف تهيئة الفريق 

للموس�م املقبل .واكد عدي صبار: ان االدارة جددت عقود 13 العبا 

مثلوا الفريق يف املوسم السابق من بينهم املحرتفن ساموئيل ايكو 

من نيجريا وس�اديا اليفر من ساحل العاج .وبن: ان النادي جدد 

ايضا لحارس املنتخب ونادي اربيل السابق رسهنك محسن وكذلك 

تعاقد مع كابتن فريق نادي نفط الوس�ط خلدون ابراهيم ملوس�م 

واح�د .وكان فري�ق امانة بغداد خاض آخ�ر مبارياته بالجولة 38 

بختام منافس�ات الدوري املمتاز امام نفط ميس�ان والتي انتهت 

بالتع�ادل الس�لبي من دون اهداف لينهي مش�واره يف املنافس�ات 

برصيد 50 نقطة باملركز السابع .

إعالمنا الرياضي
عض�و املكت�ب التنفي�ذي يف االتح�اد العراق�ي 

للصحافة الرياضية الزميل عمار ساطع اعلن 

انتصاره ع�ىل فايروس كورونا الذي تعرض له 

قب�ل مدة ليس�ت بالقصرة، خال�ص االمنيات 

للخلوق س�اطع بالش�فاء التام وان يلبس�ه رب 

الع�زة واالج�الل ث�وب الصح�ة والعافي�ة وان يعود 

ملمارسة عمله من جديد.

 ********************

ُيقيم قس�م اإلعالم واإلتصال الحكومي يف وزارِة 

الش�باِب والرياض�ِة، اليوم الثالث�اء، محارضًة 

والتقري�ر  )الريبورت�اج  بعن�وان  ألكرتوني�ًة 

الصحفي والف�رق بينهما(، يف الس�اعِة الثامنة 

مس�اًء، يلقيه�ا املوظ�ف يف قس�م اإلعالم األس�تاذ 

.fcc محمد عبد حمدي، عرب املنصة األلكرتونية

 ****************

الزمي�ل حارث النعيمي، احتف�ل بعيد ميالده قبل 

اي�ام قليلة، خال�ص االمنيات للعزي�ز النعيمي 

النج�اح يف حيات�ه  املدي�د ومواصل�ة  بالعم�ر 

ومشواره املهني.

الزوراء يفوز بوصافة الدوري والطلبة يضمن البقاء يف مسابقة املمتاز
النجف حيصد املركز الثالث

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ يحيى محمد

ش�هدت مب�اراة أربيل وال�زوراء، يف 
ختام بطول�ة الدوري املمت�از التي 
أقيمت يف اس�تاد فرانس�وا حريري، 
إثارة استمرت حتى الثانية األخرة 
من املباراة لتحسم ملصلحة الزوراء 

.)3-1(
الزوراء دخل املباراة وينافس�ه عىل 
الوصافة فريق�ا النجف والرشطة، 
الل�ذان يخوض�ان مباراتهم�ا بذات 

التوقيت.
مدرب الزوراء، رايض شنيشل، دفع 
بالفري�ق يف بداية املب�اراة، وأثمرت 
ع�ن ه�دف جمي�ل لقائ�د الفري�ق 
عالء عبد الزه�رة يف الدقيقة )11(، 
وحاول الزوراء تعزيز النتيجة، لكن 
الشوط األول انتهى بهدف دون رد.

اإلث�ارة تجلت بع�د تس�جيل أربيل 
ه�دف التعدي�ل ع�رب الالع�ب نياز 
ليم�ر   ،)63( الدقيق�ة  يف  محم�د 
الزوراء بحالة م�ن الضغط النفيس 
م�ع م�رور الدقائق وضغ�ط بقوة 
وأه�در عدًدا م�ن الفرص الس�هلة 

أمام املرمى.
لكن النحس تبخر يف الدقيقة األخرة 
من املباراة حينم�ا حصل عىل ركلة 
حرة مبارشة نجح بتنفيذها حسن 
عيل وس�ط فرحة هيس�ترية لدكة 
الب�دالء، ح�اول أربي�ل يف الدقائ�ق 
الب�دل من الضائع، لكن�ه دفع ثمن 
مجازفت�ه باالنفت�اح بش�كل كبر 
ليتلق�ى هدًفا ثالًثا )94( عرب القائد 

عالء عبد الزهرة.
ورف�ع ال�زوراء رصي�ده إىل النقطة 
تجم�د  بينم�ا  الوصاف�ة،  يف   )75(
رصيد أربي�ل عند النقط�ة )44( يف 

املركز ال�12.
وضم�ن الطلب�ة بق�اءه يف الدوري 
املمتاز، بعد فوزه امس اإلثنن، عىل 
الكهرباء )0-1(، عىل ملعب التاجي، 

يف الجولة األخرة من البطولة.
األول،  الش�وط  يف  عان�ى  الطلب�ة 
ول�م يقدم املس�توى املطلوب بل إن 
الكهرب�اء كان الطرف األفضل، ولم 
يش�هد الش�وط األول خطورة تذكر 

لينتهي بالتعادل السلبي.
ويف بداي�ة الش�وط الثان�ي تحديدا 
عن�د الدقيق�ة )48( تمك�ن الالعب 
عيل كريم من تسجيل هدف املباراة 
الوحيد بعد أن اس�تغل كرة عرضية 
روضه�ا بص�دره وس�ددها داخ�ل 

املرمى.
وحاف�ظ الطلب�ة ع�ىل ه�ذا الهدف 
حتى النهاية ليكسب 3 نقاط عززت 
املرك�ز  39 يف  النقط�ة  إىل  رصي�ده 
ال��17، بينما تجمد رصيد الكهرباء 

عند النقطة 41 يف املركز ال�14.
الصناع�ات  فري�ق  وس�يخوض 
الكهربائي�ة مب�اراة ملح�ق البقاء 
أم�ام س�امراء رغم تعادل�ه بهدف 
أم�ام الرشط�ة يف مواجه�ة  ملثل�ه 

االمس.
الصناعات الكهربائي�ة حقق بداية 
مثالي�ة وه�و أم�ر طبيع�ي يف ظل 
أهمي�ة املب�اراة ونقاطه�ا وبالتايل 
وعزيم�ة  ب�إرادة  املواجه�ة  دخ�ل 
عاليت�ن وتمكن من إح�راز الهدف 
األول يف الدقيق�ة 8 بأق�دام الالع�ب 
محمود أحمد من ركلة جزاء نفذها 

بنجاح.
األول  الش�وط  الصناع�ات  وأنه�ى 

متقدما بهذا الهدف.
العب�و  فق�د  الثان�ي  الش�وط  ويف 
الصناعات الرتكيز بعد طرد املحرتف 
السراليوني فوفونا ما سهل مهمة 
الرشطة ب�إدراك التعادل يف الدقيقة 
48 بواس�طة املح�رتف الفنزوي�يل 

ريفاس.
ورغ�م مح�اوالت الفريق�ن إال أن 
املب�اراة بقي�ت بنتيجته�ا التع�ادل 

بهدف لكل منهما.
ورف�ع الرشطة رصي�ده إىل النقطة 
الراب�ع بينم�ا بق�ي  املرك�ز  72 يف 
الصناع�ات يف املرك�ز الثام�ن عرش 

برصيد 37 نقطة.
وتمك�ن فري�ق النجف م�ن تحقيق 
الف�وز يف مباراته األخ�رة بالدوري 
أمام القاس�م به�دف دون رد، عىل 

استاد النجف الدويل.
النج�ف دخ�ل املب�اراة بحافز كبر 
للبحث عن الوصافة، عىل أمل تعثر 

الزوراء.
لكن�ه  النج�ف  مح�اوالت  ورغ�م 

اصط�دم برغبة القاس�م يف تحقيق 
نتيجة طيبة، لينتهي الش�وط األول 

بالتعادل السلبي.
ويف الش�وط الثان�ي تمك�ن مهاجم 
النجف أحمد لفتة من استغالل كرة 
عرضية وجهها برأسه محرزا هدف 

التقدم يف الدقيقة 64.
لكن ال�زوراء حقق الف�وز يف ملعب 
أربيل، ليبقى النجف يف املركز الثالث 
برصيد 74 نقطة فيما تجمد رصيد 
القاس�م عن�د النقط�ة 41 يف املركز 

الخامس عرش.
ويف ملعب الس�ماوة، شهدت مباراة 
تس�جيل  والس�ماوة  الديواني�ة 
و2  للديواني�ة  منه�ا   3 أه�داف   5

للسماوة.

الديواني�ة كان مه�ددا قب�ل خوض 
املباراة ألن خس�ارته وف�وز الطلبة 
والصناعات تدفع�ه لخوض ملحق 

الهبوط، فدخل املباراة مندفعا.
وس�جل الديوانية هدف التقدم عرب 
القائ�د مصطفى ناظ�م يف الدقيقة 
20، لكن السماوة كان خصما عنيدا 
وأدرك التعادل يف نهاية الشوط األول 

عرب الالعب حيدر حليم.
ويف الش�وط الثاني، أحرج السماوة 
ضيفه الديوانية بهدف ثاني سجله 
محس�ن س�تار يف الدقيق�ة 50، ما 
دفع الديواني�ة للضغط بقوة ليعدل 
النتيج�ة يف الدقيقة 63 عرب مدافعه 

صفاء جبار.
وبع�د دقيقت�ن فقط، س�جل نهاد 
للديوانية  الثال�ث  اله�دف  محس�ن 
ليؤم�ن النتيجة حتى نهاية املباراة، 

التي انتهت 3-2.
ورفع الديوانية رصي�ده إىل النقطة 
41 يف املركز -السادس عرش، بينما 
تجمد رصيد الس�ماوة عند النقطة 

26 يف املركز األخر.
وحددت لجنة املس�ابقات يف الهيأة 
التطبيعي�ة، موع�د إقام�ة مب�اراة 
الق�وة الجوي�ة والح�دود يف الجولة 
الثامنة والثالثن من الدوري املمتاز 

لكرة القدم. 
وذك�ر بي�ان للهي�أة التطبيعي�ة أن 
“لجن�ة املس�ابقات ق�ررت إقام�ة 
مب�اراة الق�وة الجوي�ة والحدود يف 
الجول�ة الثامن�ة والثالث�ن يوم غد 
 )28/7/2021( املواف�ق  األربع�اء 
يف ملع�ب الش�عب الدويل بالس�اعة 

الثامنة مساء”.
“الهي�أة  أن  البي�ان،  وأض�اف 
التطبيعي�ة اجتمع�ت م�ع الرشكة 
املنظم�ة لحف�ل اختت�ام ال�دوري 
بحض�ور   ،٢٠٢٠-٢٠٢١ للموس�م 
عضو التطبيعية اسعد الزم واألمن 
وممث�ل  فرح�ان،  محم�د  الع�ام 
مدي�ر  والرياض�ة  الش�باب  وزارة 
ع�ام دائ�رة األقالي�م واملحافظات، 
طالب املوس�وي، وتناوَل االجتماع 
آلي�ة تطبيق منه�اج حفل االختتام 

بانسيابية عالية”.



أمس  أول  ظهر  بعد  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل  النجم  وصل 
األحد اىل تورينو استعداداً ملعاودة تمارينه مع فريقه يوفنتوس، 
وذلك تزامناً مع تأكيد إدارة النادي اإليطايل ببقائه رغم التقارير 

التي تتحدث عن إمكانية رحيله.
وحطت طائرة رونالدو الخاصة يف مطار كاسييل يف تورينو بتمام 
الساعة 2.30 من بعد ظهر أول أمس األحد بالتوقيت املحيل، وذلك 

تمهيداً اللتحاقه بتمارين الفريق أمس االثنني يف كونتيناسا.
نادي  رئيس  نائب  ندفيد  بافل  السابق  التشيكي  النجم  وقال 
مباراة  بعد  وذلك  معنا”،  “سيبقى  رونالدو  إن  العجوز  السيدة 
بقيادة   3-1 تشيزينا  عىل  يوفنتوس  بها  فاز  استعدادية  ودية 
العائد لإلرشاف عىل  أليغري  مدربه الجديد-القديم ماسيميليانو 
الفريق بعد تجربة مخيبة مع نجمه السابق أندريا بريلو انتهت 
بالتنازل عن لقب الدوري املحيل لصالح الغريم إنرت بعدما احتكره 

“بيانكونريي” طيلة تسعة مواسم متتالية.
وقال ندفيد: “رونالدو سيعود اىل التمارين أمس االثنني وسيبقى 
معنا” للموسم املقبل الذي يبدأه يوفنتوس يف 22 آب/أغسطس 
الدوري  من  األوىل  املرحلة  يف  أودينيزي  عىل  ضيفاً  يحل  حني 

املحيل.
وسبق لندفيد نفسه أن أفاد يف منتصف الشهر الحايل أن النجم 
الربتغايل، املتوج بلقب هداف بطولة أمم أوروبا رغم خروج بالده 
من ثمن النهائي وتنازلها عن اللقب القاري، لم ُيظِهر أي مؤرش 

عىل رغبته يف الرحيل.
قال الالعب الدويل السابق: “كريستيانو يف إجازة. ليس لدينا أي 

مؤرش من محيطه بأنه يريد الرحيل. ننتظر عودته يف 25 تموز/
يوليو كما هو مقرر”.

إضايف،  ملوسم  تورينو  عمالق  مع  مرتبطاً  آر7”  “يس  زال  وما 
وهو الذي انضم اليه عام 2018 قادماً من ريال مدريد االسباني، 

لثالثة مواسم.
العالم خمس  يف  أفضل العب  الشكوك حول مستقبل  حامت 

مرات بعدما فشل يوفنتوس يف االحتفاظ بلقبه بطالً لـ 
“سريي أ”، وخروجه من دور الـ 16 من مسابقة 

ويخطف  ليعود  أوروبا،  أبطال  دوري 
األخرية  املرحلة  يف  األنفس  بشق 

املسابقة  إىل  التأهل  بطاقة 
رابعاً،  بحلوله  األم  القارية 

الكأس  بإحراز  مكتفياً 
املحلية.

مسابقات  يف  الثانية  بخسارته  التونيس  املنتخب  مني 
عندما  طوكيو،  يف  األوملبية  األلعاب  بدورة  الطائرة  الكرة 
منافسات  من  الثانية  الجولة  يف   3-0 فرنسا  أمام  سقط 
أمام  األوىل  املباراة  خرست  تونس  الثانية.وكانت  املجموعة 
الربازيل 0-3، فيما استعادت فرنسا توازنها عقب خسارتها امام 
الواليات املتحدة 3-0.وحسمت فرنسا الشوط األول بصعوبة -25

 25-11 الثاني بسهولة  أن تكسب  14-13، قبل  21 بعدما تخلفت 
بعدما استهلته -7صفر. وحاولت تونس تدارك املوقف يف الشوط 
بصعوبة  خرسته  لكنها  كبرية  مقاومة  وأبدت  الثالث 
التي  روسيا  ألحقت  ذاتها،  املجموعة  25-22.ويف 
تشارك باسم اللجنة األوملبية الروسية وتحت علم 
التنشط املمنهج للدولة  محايد بسبب فضيحة 
املتحدة  بالواليات  األوىل  الخسارة  الروسية، 
سادسة النسخة األخرية وحاملة اللقب ثالث 
عندما  و2008،  و1988   1984 اعوام  مرات 
عىل  الثاني  الفوز  1-3.وهو  عليها  تغلبت 
التوايل لروسيا بعد األول عىل األرجنتني 3-1 
املجموعة  بصدارة  مؤقتا  فانفردت  أيضا، 
املتحدة  الواليات  أمام  نقاط  ثالث  بفارق 
والربازيل، حاملة اللقب، والتي تلعب الحقا 
سيول  نسخة  ثالثة  االرجنتني  جارتها  مع 
2000.يذكر  1988 ورابعة نسخة سيدني 
للنسخ  النهائية  املباراة  بلغت  الربازيل  أن 
مرتني  باللقب  وتوجت  األخرية  األربع 
األخرية  والنسخة  اثينا  يف   2004 عامي 
اللقب  حققت  عندما  جانريو  دي  ريو  يف 

الثالث يف تاريخها بعد االول عام 1992 يف برشلونة.وشهدت مواجهة 
البداية، وتفوقت روسيا  الروس واألمريكان ندية وإثارة كبريتني منذ 
الواليات  ترد  أن  قبل  23-25 و27-25،  األولني بصعوبة  الشوطني  يف 
استعادت  ما  رسعان  لكن   ،25-21 الثالث  الشوط  بكسب  املتحدة 
روسيا توازنها وكسبت الشوط الرابع 23-25.يذكر أن روسيا تحمل 
الرقم القيايس يف عدد األلقاب يف املسابقة حيث توجت بها أربع مرات 
بينها ثالث مرات بألوان االتحاد السوفياتي )1964 و1968 و1980( 
إيران  حذت  األوىل،  املجموعة  2012.ويف  عام  روسيا  بألوان  وواحدة 
الثاني تواليا عندما تغلبت عىل فنزويال  حذو روسيا وحققت فوزها 
بولندا،  و18-25(.واستعادت  و25-20   25-17 )األشواط  -3صفر 
رابعة  إيطاليا  عىل  وتغلبت  توازنها  مونرتيال،  يف   1976 نسخة  بطلة 
و20-25(.وكانت  و26-24   25-20 )األشواط   3-0 األخرية  النسخة 
بولندا خرست أمام ايران 3-2 يف الجولة االوىل، فيما تغلبت إيطاليا عىل 

كندا 2-3.ويتأهل أصحاب املراكز األربعة األوىل إىل ربع النهائي.

                         

خـرس املـدرب اإليطايل كارلو أنشـيلوتي مباراتـه األوىل بعد العودة 
لـإلرشاف عـىل ريال مدريـد اإلسـباني، وجـاءت عىل يـد رينجرز 
االسكتلندي 2-1 يف غالسـكو ضمن استعدادات الفريقني للموسم 
الجديد.وعاد أنشـيلوتي يف األول من حزيران/يونيو الستالم مهمة 
تدريـب النادي امللكي لثالثة أعـوام خلفاً للفرنيس زين الدين زيدان 
الذي اسـتقال من منصبه مجدداً، لكن هذه املرة عىل خلفية موسم 
خـاٍل تماماً من األلقاب إن كان محليـاً أو قارياً، خالفاً للمرة األوىل 
عام 2018 حني اسـتقال بعد أيام معدودة عىل قيادة ريال إىل لقبه 
الثالث تواليـاً يف دوري األبطال.وبعد خوضه مباراتني “تمرينيتني” 
يف 11 و18 الحـايل ضـد فوينالبرادا )1-3( ورايـو فايكانو )1-1(، 
سافر ريال اىل غالسـكو ملواجهة عمالقها رينجرز بتشكيلة رديفة 
إىل حـد كبري غـاب عنهـا غالبية الركائز األساسـية ومـع الظهري 
الربازييل مارسيلو حامالً شارة القيادة بعد رحيل سريخيو راموس 
إىل باريس سـان جريمان الفرنيس.وبدأ ريال اللقاء بأفضل طريقة 
بعدما افتتح التسـجيل يف الدقيقة الثامنـة عرب الربازييل رودريغو، 
إال أن املضيـف االسـكتلندي قلـب الطاولة يف الشـوط الثاني بهديف 
الزامبي فاشـني سـاكاال )55( والسويرسي سـيدريك إيتن )77(، 
مسـتفيداً من النقص العددي يف صفوف نادي العاصمة اإلسبانية 

نتيجة طرد ناتشو يف ربع الساعة األخري.

العب  أصغر  ألكاراس  كارلوس  بات 
إحدى  بلقب  يفوز  إسباني  مرضب  كرة 
دورات رابطة املحرتفني منذ رافايل نادال 
لدورة  بطالً  بتتويجه  وذلك   ،2004 عام 

أوماغ الكرواتية.
ولم يجد املصنف 73 عاملياً صعوبة تذكر 
يف حسم املباراة النهائية لصالحه بفوزه 
ريشار غاسكيه  املخرضم  الفرنيس  عىل 

)35 عاماً( بمجموعتني 6-2 و2-6.
وعن 18 عاماً وشهرين و20 يوماً، توج 
رابطة  دورات  إلحدى  بطالً  ألكاراس 
نادال  مواطنه  يكرب  وهو  املحرتفني 
بثمانية أيام حني أحرز األخري أول ألقابه 
دورة  يف   2004 آب/أغسطس  يف  الـ88 

سوبوت.
يحرز  العب  أصغر  ثالث  ألكاراس  وبات 
عام  منذ  املحرتفني  دورات  إحدى  لقب 
يف  نيشيكوري  كي  الياباني  بعد   ،2000
دورة ديلراي بيتش عام 2008 ونادال يف 

سوبوت قبل 17 عاماً.
وتوج النرويجي كاسرب رود بلقب بطولة 
فوزه  بعد  للتنس  السويرسية  غشتاد 
عىل الفرنيس أوغو غاستون بمجموعتني 

دون مقابل.
يف  نجح  البطولة  يف  الثالث  املصنف  رود 
فرض إيقاعه خالل املجموعة األوىل التي 
نالها بستة أشواط لثالثة، ولم يجد رود 
أي عناء يف حسم املجموعة الثانية بستة 

يف  بطولة  َبرابع  ليتوج  الثنني،  أشواط 
محرزا  التنس  محرتيف  برابطة  مسريته 

ثالَث ألقابه هذا املوسم.
بلقب  كولينز  دانييل  األمريكية  وتوجت 
فوزها  بعد  للتنس  بالريمو  بطولة 
روسه  غابرييال  إيلينا  الرومانية  عىل 

بمجموعتني دون رد.
كانت  بالريمو  يف  األوىل  املصنفة  كولينز 
الفوِز  من  وتمكنت  البداية  منذ  األفضَل 
ألربعة،  أشواط  بستة  األوىل  باملجموعة 
وواصلت األمريكية تفوَقها يف املجموعة 
الثنني،  أشواط  بستة  ونالتها  الثانية 
مسريتها  يف  لقب  أول  كولينز  لتحرَز 

برابطة املحرتفات.

تنس األوملبياد
ـ فاز الالعب األملاني، ألكسندر زفرييف، 
جاالن،  إيالهي  الكولومبي  نظريه  عىل 
التنس  منافسات  من  الثاني  الدور  يف 

بأوملبياد طوكيو.
بمجموعتني  الفوز  زفرييف  وحقق 
ليشق  و2/6،   2/6 بنتيجة  متتاليتني، 

طريقه للدور الثالث.
 70 إىل  أملانيا  يف  األبرز  الالعب  واحتاج 
منافسه  عىل  للفوز  فقط،  دقيقة 

الكولومبي.
مع  الثالث  الدور  يف  زفرييف  ويلتقي 
الجورجي نيكولوس باسيالشفييل، الذي 
سونيجو  لورينزو  اإليطايل  عىل  تغلب 

4/6 و6/3 و4/6.
عىل  فونيني  فابيو  اإليطايل  تغلب  كما 
 4/6 جرياسيموف  إيجور  البيالرويس 
عىل  ميلمان  جون  واألسرتايل  و6/7، 
اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 

6/4 و6/7 و3/6.
ديوكوفيتش،  نوفاك  الرصبي  وواصل 
رحلته  العالم،  عىل  األول  املصنف 
الثالث  للدور  وتأهل   ،2021 يف  امللهمة 
أوملبياد  يف  الرجال  تنس  منافسات  من 
لينارد  يان  األملاني  عىل  بتغلبه  طوكيو، 

شرتوف.
الفوز عىل منافسه  ديوكوفيتش  وحقق 
بنتيجة  رد  دون  بمجموعتني  األملاني، 

4/6 و3/6.
غري  إنجاز  لتحقيق  الرصبي  ويتطلع 
مسبوق يف فئة الرجال، يتمثل يف التتويج 
سالم  الجراند  بطوالت  ألقاب  بجميع 
الذهبية  امليدالية  بجانب  الكربى،  األربع 

يف األوملبياد )جولدن سالم(.
ولم ينجح أي العب حتى اآلن يف تحقيق 
األملانية  األسطورة  لكن  اإلنجاز،  هذا 
فئة  يف  وحققته  سبق  جراف  شتيفي 

السيدات، عام 1988.
الثالث  الدور  يف  ديوكوفيتش  ويلتقي 
دافيدوفيتش  أليخاندرو  اإلسباني  مع 
جون  األسرتايل  عىل  تغلب  الذي  فوكينا، 

ميلمان.

كشف جورجينو فينالدوم، املنضم حديثا لصفوف باريس سان جريمان 
لليفربول  الفني  املدير  السابق يورجن كلوب  أزمته مع مدربه  كواليس 
قبل الفوز التاريخي عىل برشلونة برباعية دون رد، بإياب نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا عام 2019.
قال فينالدوم يف ترصيحات لصحيفة جارديان الربيطانية: »لقد تحدث 
الشديد  إليه لغضبي  لم أستمع  لكنني  املباراة،  كلوب معي بني شوطي 

بسبب استبعادي من التشكيل األسايس«.
التي أنصت فيها لكلوب  وأضاف الالعب الهولندي: »ربما املرة الوحيدة 
أثناء املران الصباحي يوم املباراة عندما أوقف التدريب، وقال يل )جيني( 

يجب أن تكون جاهزا ألنني سأحتاجك بشدة عند الدفع بك«.
املدرب  معي  تحدث  إرشاكي،  كلوب  قرر  »عندما  جورجينو:  وكشف 
املساعد بيب اليندرز ومنحني تعليمات فنية بأن أبقى يف الخلف كمدافع 
ثالث عند االستحواذ عىل الكرة لتغطية ظهريين الجنب عند انطالقهما 

لألمام«.
واستطرد الدويل الهولندي: »لكن قلت لنفيس ال، لن أفعل ذلك، سأحاول 
التقدم لألمام ومحاولة تسجيل أهداف، كنت غاضبا للغاية، وأردت أن 

أترصف من تلقاء نفيس وبطريقتي، ويف النهاية ساعدني ذلك«.
قبل  بهدف،  ليفربول  لتقدم  تشري  والنتيجة  اللقاء  يف  فينالدوم  وشارك 
أن يضيف الفريق اإلنجليزي 3 أهداف يف الشوط الثاني، سجل الهولندي 
منها ثنائية، لينهي الليفر اللقاء فائزا برباعية نظيفة عودت خسارته 

ذهابا 0-3 يف كامب نو.

جماهري  مع  متوترة  كانت  عالقته  أن  فينالدوم  أكد  مختلف،  سياق  يف 
ليفربول عرب مواقع التواصل االجتماعي خاصة يف املوسمني األخريين.

الليفر  مع  تعاقدي  تجديد  أرفض  بأنني  قصة  ترددت  »لقد  وأضاف: 
رفضت  بأنني  املستوى  تراجع  الجماهري  وربط  أكرب،  راتب  يف  لرغبتي 
يشء  كل  أن  وبدا  جيدة،  تكن  لم  الفريق  نتائج  أن  كما  النادي،  عرض 

ضدي«.

وواصل: »يف بعض اللحظات كنت أقول لنفيس: أنا مرة أخرى؟ شعرت 
بأني  لم يشعرونني  الفريق  يف  لكن زمالئي  أنها حملة جماعية ضدي، 

خذلتهم، فالعالقة معهم كانت عىل أفضل ما يرام«.
مع  األخرية  أيامي  يف  صعبا  أمرا  كان  القدم  كرة  عن  »الحديث  وأردف: 
ليفربول، لدرجة أن أصدقائي كانوا يقرأون بعض الشائعات ويسألونني 
ماذا  لننتظر  وأقول  دائما،  الرد  أرفض  كنت  لكن  صحتها،  مدى  عن 
األشياء  وليس  الخاص،  مستقبيل  عن  التحدث  أريد  ال  ألنني  سيحدث، 

الجميلة عىل أرض امللعب«.
وعن انتقاله إىل سان جريمان صيف العام الجاري، قال فينالدوم: »ذهبت 
يريد  وكان  لتوتنهام،  مدربا  كان  عندما   2016 يف  بوكيتينو  منزل  إىل 
عمله  طريقة  بالفيديو  يل  وأظهر  نيوكاسل،  صفوف  من  معي  التعاقد 
لتطوير مستوى الالعبني، فهو مدرب ال يهتم فقط باألداء الجماعي بل 

تطوير القدرات الفردية لكل العب«.
وتابع: »عندما أبلغني وكيل أعمايل برغبة بوكيتينو يف التحدث معي، قلت 
لنفيس ملاذا هذه الخطوة؟ فأنا أعرف طريقة عمله، ولكن فوجئت بأنه 

يرشح يل مرشوع بي إس جي ويسعده بأنني أكون جزءا منه«.
وأتم فينالدوم ترصيحاته: »ملست مدى الرغبة الجامحة لسان جريمان يف 
الفوز بدوري األبطال، وأنا أيضا مهووس بهذا اللقب ألنه سبق يل التتويج 
به، فالجميع يف باريس لديهم هوس الفوز بكل البطوالت وتكوين أفضل 

فريق يف العالم«.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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أمريكا تتأهل ملواجهة قطر يف كأس 
الكونكاكاف الذهبية

أنشيلوتي يستهل مهمته مع ريال مدريد 
باخلسارة أمام رينجرز

اعالم الكرتوني

ألكاراس يتوج بلقب دورة أوماغ وزفرييف إىل ثالث أدوار األوملبياد

مفكرة الزوراء

تأهلت أمريكا إىل نصف نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية لترضب 
موعداً مع قطر الضيفة عىل البطولة.

وحسـمت أمريكا مباراتهـا مع جامايكا يف ربـع النهائي بصعوبة 
0-1 فجر أمس االثنني لتكمل املربع الذهبي للبطولة.

ودّون هوبي هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة الثالثة والثمانني.
ويف نصف النهائي اآلخر ستلتقي املكسيك مع كندا بعدما انترصت 

األخرية أمس أيضاً عىل كوستاريكا بهدفني دون رد.
وجاءت الثنائية بفضل هويلت وإيستاكويو )18 و68(.

ويشـارك منتخـب قطـر يف الـكأس الذهبيـة، يف إطـار رشاكـة 
اسرتاتيجية بني االتحاد القطري لكرة القدم واتحاد الكونكاكاف.

مالعب الكرة الصفراء

خسارة ثانية لتونس وأوىل للواليات املتحدة يف الكرة الطائرة رونالدو يصل إىل تورينو وسط تأكيد من إدارة يوفنتوس ببقائه

ثنائي بايرن يدخل أجندة برشلونة

فينالدوم: عصيت أوامر كلوب فحققنا الرميونتادا أمام برشلونة

No:  7531  Tue   27  July  2021العدد:  7531  الثالثاء   27    تموز  2021

إسباني،  صحفي  تقرير  تحدث  ـ 
بالحصول  برشلونة  اهتمام  عن 
عىل خدمات ثنائي بايرن ميونيخ، 

هذا الصيف.
موندو  صحيفة  وبحسب 
برشلونة  فإن  ديبورتيفو، 
هرينانديز  لوكاس  ضم  يستهدف 
بايرن  العبي  جوريتسكا  وليون 

ميونيخ.
ونوهت أن لوكاس هرينانديز، من 
يفضلهم  الذين  الالعبني  نوعية 
يجيد  رونالد كومان، حيث  املدرب 

اللعب كظهري أيرس ومدافع.
ضم  أن  يعتقد  برشلونة  لكن 
اإلطالق،  عىل  سهل  غري  لوكاس، 
املرتفعة،  السوقية  قيمته  بسبب 

نب  بجا
جة  حا

إىل  بايرن 
خاصة  خدماته، 

بعد رحيل ديفيد أالبا.
أن  الصحيفة،  وأضافت 

ليون جوريتسكا، من األهداف 
خاصة  برشلونة،  يف  املطلوبة 
يف  حرًا  العًبا  سيكون  وأنه 

الصيف املقبل.
يونايتد،  مانشسرت  ويعد 
يف  رغبة  األندية  أكثر  من 
الحصول عىل خدمات ليون 
يهدد  مما  جوريتسكا، 
التوقيع  يف  برشلونة  فرص 
جوريتسكا  معه.وكان 
صيف  يف  لربشلونة  هدًفا 
انتهاء عقده  2018، عند 
فضل  لكنه  شالكه،  مع 
االنتقال لبايرن ميونيخ 

يف ذلك الوقت.



الصحفي املصري هشام فؤاد يف أسبوعه الثالث بإضرابه عن الطعام

تونس بني األخبار الزائفة واألخطاء الصحفية
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صحفيون حيملون اجلهات املعنية مسؤولية احلفاظ على حياته

اليمني املتطرف وراء ترويج نظريات املؤامرة يف أمريكا

واشنطن/متابعة الزوراء: 
ق�د يكون األوان قد فات عىل التصدي لحركة 
»كيو أن�ون« اليمينية املتطرفة، التي ظهرت 
قبل أكثر من أربع س�نوات، وتمكنت برسعة 
قياس�ية من االستحواذ عىل حصة وازنة من 
املتابع�ن عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
واملواقع اإلعالمية اإللكرتونية، وال س�يما يف 

الواليات املتحدة.
البع�ض يق�ول إن هذه الحرك�ة يف طريقها 
للتح�ول إىل أح�د عنارص املش�هد الس�يايس 
واالجتماعي األمريكي، كما كانت قبلها حركة 
»كوكلوس كالن« للمتش�ددين البيض. إال أن 
خرباء يؤكدون أنها ق�د ال تكون »أمريكية«، 
بمعن�ى أنها ليس�ت جزءاً م�ن »الفولكلور« 
الخ�اص بالوالي�ات املتح�دة، ب�ل ه�ي جزء 
م�ن حرك�ة عاملي�ة أوس�ع. وحق�اً، تش�هد 
الحركات والجماعات اليمينية املتشددة ذات 
األيديولوجي�ة العنرصية رواجاً وانتش�اراً يف 
العديد من الديمقراطيات الغربية، وهو ما قد 
يكس�بها بعدا أعمق وأخطر يف إعادة تشكيل 
االنتماء الحزبي، يف الواليات املتحدة، وهيمنة 

التطرف عىل دفتي الرصاع يميناً ويساراً.
ي�رى متابع�ون ألنش�طة تل�ك الحركة عىل 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي، وغريها من 
الجماع�ات املؤي�دة للرئيس الس�ابق دونالد 
ترم�ب، أنه�ا تمكن�ت م�ن تموي�ه نفس�ها 
ومؤيدوه�ا  عنارصه�ا  وأخف�ى  إعالمي�ًا، 
انتماءاتهم. وبعدما نشطت هذه الجماعات 
يف الرتوي�ج لنظرية »املؤام�رة« التي تعرض 
له�ا ترم�ب، ورسق�ة االنتخابات الرئاس�ية 

من�ه، فإنها ب�رزت أيضاً برتويج الش�ائعات 
املناهض�ة للق�اح املضاد لف�ريوس كوفيد - 
19. يف اآلون�ة األخ�رية، نجح بع�ض أفرادها 
يف تنظي�م أنفس�هم ع�رب االس�تعانة بصور 
وش�عارات خاص�ة، تعرف عنه�م، كإضافة 
رموز معينة إىل جانب اس�م املنتمي للحركة، 
بينها عىل س�بيل املثال 3 نجوم، يف إشارة إىل 
نجوم الجنرال الس�ابق ماي�كل فلن الثالثة، 

أحد أبرز مؤيديها ومشجعيها.
قد يعتق�د البع�ض أن حضور »كي�و أنون« 
تراج�ع ع�ىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
منذ حظ�ر حس�ابات ترمب. بي�د أن الواقع 
يش�ري إىل أمر مختلف كلياً. إذ حذر مسؤولو 

االستخبارات الفيدرالية أخرياً من أن أتباعها 
ق�د يرتكب�ون املزي�د م�ن العن�ف، كالتمرد 
الدموي الذي حصل يف مبنى الكابيتول يوم 6 
يناير )كانون الثان�ي( املايض. ويؤكد هؤالء 
أنه منذ أن أقدم رجل أطلق عىل نفس�ه اس�م 
»كيو«، قبل أربع س�نوات، عىل نرش رس�ائل 
غامضة ع�ىل صفحات التواصل االجتماعي، 

شهدت الحركة نمواً كبرياً.
وبينم�ا يعتق�د عىل نط�اق واس�ع أن األمر 
يرج�ع جزئي�اً إىل أن »كيو أن�ون« تضم اآلن 
توليف�ة متنوع�ة م�ن مروج�ي »نظري�ات 
منص�ات  م�ن  العدي�د  تع�رتف  املؤام�رة«، 
التواص�ل االجتماعي بصعوب�ة التعامل مع 

ه�ذه الزمر من املروج�ن التي تحمل عقلية 
متغ�رية مجهول�ة الهوية وش�ائعة بش�كل 
متزاي�د، األم�ر الذي ل�م تعهده س�ابقا مع 
جماعات وحركات، يمينية كانت أو يسارية. 
فحركة »كيو أنون« تمكنت من نرش مروحة 
واس�عة م�ن األف�كار، اس�تهدفت رشائ�ح 
مختلف�ة م�ن الن�اس، ش�ملت: التحري�ض 
الدين�ي والدف�اع ع�ن »اإلنجيلي�ة الجدي�دة 
املتطرفة«، وتروي�ج مزاعم االعتداء الجنيس 
عىل األطفال يف هوليوود، ورسقة االنتخابات 
م�ن ترمب، وأخ�رياً مزاع�م »اللقاحات التي 
تستهدف التجسس عىل امللقحن«. وبحسب 
ماك�س ريزوت�و، أحد الباحث�ن يف »املجلس 
األطليس« )ذي آتالنتيك كاونس�ل( فإن هذه 
األيديولوجيات »رس�خت مكانتها، وهي اآلن 
جزء م�ن الفولكلور األمريكي، وال أعتقد أننا 

سنراها تختفي أبدا«.
م�ن ناحية أخ�رى، تجمع وس�ائل التواصل 
االجتماعي واملؤسس�ات اإلعالمية األمريكية 
الرئيس�ة، أن حضور الحرك�ة عىل اإلنرتنت، 
ب�ات ضئيال. غ�ري أن خرباء يش�ريون إىل أن 
عملي�ات دمج قد حصلت وال تزال متس�رتة، 
وراء أس�ماء مس�تعارة أو وهمية من رموز 
تعاب�ري  أي  اس�تخدام  مس�تبعدة  خاص�ة، 
املواق�ع  لسياس�ات  مخالف�ة  أو  مس�تفزة 
االجتماعي�ة التي حذفت ع�رشات، بل مئات 
األلوف من الحس�ابات التحريضية، بحسب 

بياناتها.
وتتح�دث مواقع مختصة يف مراقبة ما ينرش 
عىل وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي، وتقدير 

ع�دد املتابع�ن لتلك املنش�ورات، ب�أن »كيو 
أن�ون« وغريها م�ن الجماع�ات والحركات 
املتطرف�ة، بات�ت تس�تعيض ع�ن املواضيع 
التي تح�رض عليه�ا، بنرش رواب�ط ملقاالت 
ومنش�ورات يمينية ال تخالف قواعد الرقابة 
الت�ي تفرضه�ا مواقع التواص�ل االجتماعي 
ع�ىل األقل، ومقاطع مصورة للصحفي تاكر 
كارلس�ون األكث�ر ش�هرة اآلن ع�ىل محطة 
»فوك�س ني�وز، وملحط�ة »ني�وز ماكس«. 
وترتاوح املواضي�ع من الحديث عن الجريمة 
والح�رب  االنتخاب�ات  وتزوي�ر  املتفش�ية 
املزعوم�ة ع�ىل املحافظ�ن، إىل الحديث عن 
االقتصاد والتضخم وانتقاد اإلدارة األمريكية 

الجديدة، يف كل شاردة وواردة.
وبينما تؤكد تلك املواقع تراجع حضور »كيو 
أنون« عىل الصفحات اإللكرتونية، تش�ري إىل 
أن أس�باباً عدة تق�ف وراء ذلك. وتضيف أنه 
رغم وط�أة وجس�امة تأثري خس�ارة ترمب 
لالنتخاب�ات وتراج�ع حض�وره اإلعالم�ي، 
وبالتايل تراجع حض�وره ومتابعته من قبل 
أف�راد »كي�و أنون«، ف�إن العام�ل األبرز هو 
الحظر ال�ذي فرضته أخرياً رشكات التواصل 
»فيس�بوك«  مث�ل  العمالق�ة،  االجتماع�ي 
املحتوي�ات  ع�ىل  و»يوتي�وب«  و»توي�رت« 

املتطرفة.
»فيس�بوك« أعلن�ت أنه�ا أزالت أكث�ر من 3 
آالف صفح�ة وأكثر م�ن 10 آالف مجموعة 
وأكث�ر م�ن 500 ح�دث وأكث�ر م�ن 18 ألف 
مل�ف ش�خيص وأكثر م�ن 27 ألف حس�اب 
عىل »إنس�تغرام« النتهاكها سياس�اتها من 

قبل جماعة »كيو أن�ون«. ومن جهته يقول 
موقع »تويرت« إنه يتخذ باس�تمرار إجراءات 
ض�د النش�اط الذي ق�د ي�ؤدي إىل رضر غري 
متصل باإلنرتنت. وكان »تويرت« قد ذكر بعد 
مهاجم�ة موالن لرتمب مبن�ى الكابيتول يف 
6 يناي�ر املايض، أنه أوقف بش�كل دائم نحو 
150 ألف حساب، قال إنها مخصصة بشكل 
أس�ايس ملش�اركة منش�ورات »كيو أنون«. 
وأكد أن إجراءاته ومتابعاته للنشاطات التي 

تجري عىل منصتها تتطور باستمرار.
مع هذا، - كما سبقت اإلشارة - هناك ما يشبه 
اإلجماع ع�ىل أن تلك الجماع�ات والحركات 
بات�ت ق�ادرة عىل التخف�ي واالختف�اء وراء 
»ش�بكة مظلمة« توفرها اإلنرتنت، وتمكنها 
من التواصل مع مريديه�ا ومؤيديها، ولعب 
دور كبري يف التأثري عىل الرأي العام األمريكي. 
وعىل س�بيل املثال، يحمل البعض ما تنرشه 
تلك الجماعات م�ن معلومات مضللة، جانباً 
من املسؤولية عن تراجع التطعيم يف الواليات 
املتحدة، خصوصاً يف الواليات »الحمراء« التي 
تدين بالوالء للجمهورين واملحافظن، بعدما 
كان س�جل اندفاعة قوي�ة يف واليات أخرى. 
وكان الفتاً أخرياً أخذ مس�ؤولن جمهورين 
كب�ار يف مجليس الش�يوخ والن�واب، اللقاح 
علنا أمام وس�ائل اإلعالم، ودعوة األمريكين 
وجمهورهم بش�كل خ�اص، ألخ�ذه بعدما 
س�جلت البالد تزايداً كب�رياً يف عدد اإلصابات 
والوفيات، جراء املتح�ور »دلتا« الذي ينترش 
خصوص�اً يف الوالي�ات املح�دودة التطعي�م. 

)عن/صحيفة الرشق االوسط(

ممارسات »كيو أنون« جترب وسائل التواصل على التحرك

بغداد/ الزوراء:
عزت هيئة الحش�د الشعبي االرسة 
الصحفية بوف�اة رئيس فرع نقابة 

الصحفين يف بابل متاثرا بكورونا.
وقالت يف بي�ان : تلقينا ببالغ االىس 
والحزن وبمزيد من الرضا والتسليم 
بقض�اء الله تعاىل وق�دره نبأ وفاة 
رئي�س ف�رع نقاب�ة الصحفين يف 
محافظ�ة بابل مدير مكتب ش�بكة 
االٕع�الم العراق�ي يف املحافظة )عيل 
الربيع�ي(، ال�ذي وافت�ه املني�ة إثر 

مضاعفات فريوس كورونا.
واضاف�ت : بهذه املناس�بة االٔليمة 
الع�زاء وص�ادق  نتق�دم بخال�ص 
املواساة اىٕل ذوي الفقيد، سائلن الله 
تع�اىل أن يلهمهم الصرب والس�لوان 
وان يتغم�د الفقيد بواس�ع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
وتابعت:« نستذكر هنا الدور البارز 
للفقي�د يف خدمة الصحافة واالٕعالم 

والزمالء يف محافظة بابل.

فيم�ا بع�ث النائ�ب ع�ن تحال�ف 
عراقيون عض�و اللجن�ة القانونية 
النيابية حسن فدعم الجنابي برقية 
عزاء ومواساة إىل نقابة الصحفين 

وإىل شبكة االعالم العراقي وكادرها 
الصحفي�ة  األرسة  أف�راد  وكاف�ة 
وذوي الفقي�د بوف�اة رئي�س فرع 
نقاب�ة الصحفين العراقين يف بابل 
الصحفي عيل الربيعي والذي وافته 
املني�ة ي�وم االح�د إث�ر مضاعفات 
صحي�ة لف�ريوس كورون�ا .وع�رب 
فدعم يف برقيته ع�ن خالص العزاء 
وص�ادق املواس�اة ألرسة الفقيد يف 
ه�ذا املص�اب وزمالئ�ه، مبتهالً إىل 
الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 
رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه 

الصرب والسلوان.
ويف الس�ياق ذاته عزت خلية اإلعالم 
األمني نقاب�ة الصحفين العراقين 
بوف�اة  العراق�ي  اإلع�الم  وش�بكة 
رئي�س ف�رع النقابة يف باب�ل مدير 

مكتب شبكة االعالم باملحافظة عيل 
الربيع�ي اثر مضاعف�ات فايروس 
الع�يل  الل�ه  اىل  كورونا.وابتهل�ت 
العظيم ان يتغمده بواس�ع رحمته 
ومغفرت�ه ويدخل�ه فس�يح جناته 
ويلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.

فيم�ا ع�زى الناط�ق باس�م القائد 
العام للقوات املس�لحة اللواء يحيى 
رس�ول االرسة الصحفي�ة العراقية 
بوف�اة  العراق�ي  االع�الم  وش�بكة 
الزمي�ل ع�يل الربيعي رئي�س فرع 
نقاب�ة الصحفي�ن العراقين مدير 
مكتب ش�بكة االع�الم يف محافظة 
بابل .وابتهل رسول اىل الله عز وجل 
ان يتغم�د الفقي�د بواس�ع رحمته 
ويس�كنه فسيح جناته ويلهم اهله 

وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

القاهرة/متابعة الزوراء:
حّم�ل مئ�ات الصحفي�ن املرصي�ن وش�خصيات عام�ة، يف بيان 
مش�رتك، املس�ؤولية لكل من النيابة العامة والنائ�ب العام وإدارة 
سجون طرة عن سالمة وحياة وصحة الصحفي هشام فؤاد، الذي 
دخ�ل إرضابه عن الطعام أس�بوعه الثالث بحل�ول صباح يوم 24 
يوليو/تموز 2021. كما دع�ا املوقعون نقابة الصحفين املرصية 
لتحمل مس�ؤوليتها، والتدخل بشكل عاجل لدى الجهات املسؤولة 
لتقدي�م الرعاية الصحية لهش�ام فؤاد وإنق�اذ حياته من املخاطر 
الت�ي تتهددها.وطالب املوقعون عىل البيان النائ�ب العام والنيابة 
العام�ة بإخالء س�بيل هش�ام وزميل�ه الصحفي حس�ام مؤنس 
وآخري�ن بعد انقضاء العام�ن، الحد األقىص للحب�س االحتياطي 
ع�ىل ذمة القضية 930 لس�نة 2019 يف 24 يونيو/حزيران 2021، 
وكذل�ك إص�دار قرارها بتقدي�م الرعاي�ة الطبية العاجلة لهش�ام 
ف�ؤاد، مش�ددين عىل أن اس�تمرار حبس هش�ام وزمالئ�ه، فضالً 
عن مخالفته القانون والدس�تور، يع�رض حياته للخطر بعد أكثر 
من أس�بوعن من اإلرضاب.كما أكد املوقعون أن استنساخ قضية 
نرش جدي�دة للزميلن ومن معهما بعد عام�ن من الحبس، فضالً 
ع�ن مخالفته القان�ون، خاصة أن جميع املواد املنش�ورة التي تم 
توجيه التهم عىل أساس�ها مواد قديمة، يرسل رسالة بأن جهة ما 
مرّصة عىل اس�تمرار حبس�هم.واملوقعون، إذ حملوا إدارة سجون 
طرة املس�ؤولية عن املخاطر الجس�يمة التي يتعرض لها هش�ام 
ف�ؤاد باإليغ�ال يف عقاب�ه، ووضع�ه يف زنزان�ة انفرادي�ة، بدالً من 

تقدي�م الرعاية الطبي�ة الواجبة له، فإنه�م طالبوها برسعة نقله 
إىل مستش�فى الس�جن وتوفري الرعاية الكاملة ل�ه يف ظل إرضاب 
ال يتن�اول خالله إال املاء، بدالً من حبس�ه انفرادي�ًا يف ظروف غري 
إنسانية وغري صحية من ش�أنها أن تعجل وتفاقم اآلثار الخطرية 
إلرضابه ع�ن الطعام.ودع�ا املوقعون ع�ىل البيان مجل�س نقابة 
الصحفي�ن لتحمل مس�ؤوليته الكاملة، والتحرك إلنق�اذ الزميل، 
واملطالبة باإلفراج عنه، مشددين عىل أن »الصمت عىل االنتهاكات 
الخطرية التي تهدد حياته وصحته وعدم التحرك وإعالن الحقيقة 
للزمالء والرأي العام، هو مش�اركة يف االنتهاكات التي يتعرض لها 
الزمي�ل، خاص�ة أن املجلس عىل علم تام بوضع هش�ام وحس�ام 
وزمالئهم�ا يف القضي�ة«. كم�ا دع�ا املوقع�ون املجل�س لتحم�ل 
مس�ؤوليته تج�اه بقية الزم�الء الصحفين املحبوس�ن ومتابعة 
أوضاعهم، وكذلك الس�عي إلخالء س�بيلهم. واملوقعون إذ أكدوا أن 
»دور نقاب�ة الصحفي�ن ال يقف عند حد الدفاع ع�ن األعضاء، بل 
يتج�اوز ذلك إلعالن موق�ف واضح من قضاي�ا الحريات والحبس 
خارج إطار القانون والقوانن املقي�دة للحريات، باعتبارها املناخ 
ال�ذي تعمل فيه الصحافة: فإنهم طالبوا أعضاء املجلس ب�«إعالن 
موقف واض�ح ورصيح مما يجري باعتبار أن »الصحفين« نقابة 
رأي معنية بالحريات يف عموم املجتمع«. وبدأ هش�ام فؤاد إرضابه 
عن الطع�ام يف 10 يوليو/تموز الجاري احتجاجاً عىل تجاوز فرتة 
حبس�ه احتياطياً س�نتن، باملخالفة للقانون، وفوجئ بالتحقيق 
مع�ه يف نفس االتهام�ات، يف قضية جديدة باستنس�اخ اتهاماتها 

م�ن القضية 930 املعروفة ب�«تحالف األمل«، وأخطر بأمر اإلحالة 
فق�ط من دون أن يعرف تاريخ الجلس�ة. ويف الزيارة االس�تثنائية 
للسجناء بمناسبة العيد، قالت زوجته الصحفية مديحة حسن إنه 
»مس�تمر يف اإلرضاب عن الطعام الكيل، حي�ث ال يرشب إال املياه. 
وتم نقله لزنزانة انفرادية بعنرب اإلس�المين منذ أس�بوع بدالً من 
نقله للمستش�فى.. ينام عىل األرض ونضارة باب الزنزانة مغلقة، 
يعني ال يوجد حتى تهوية يف هذا الطقس ش�ديد الحرارة.. الزنزانة 
مليئة بالنمل والحرشات، وعندما س�ألته عن الرعاية الطبية، قال 
يل إن ممرض�ًا يأتي ليقي�س الضغط واألوكس�جن، ولم يمر عليه 

طبيب. هشام فقد من وزنه ما يقرب من 10 كيلوغرامات«.

تونس/ متابعة الزوراء:
يصطدم التونس�يون بمعضل�ة األخبار الكاذبة 
إىل  وصوله�ا  م�ع  وانتش�ارها،  والش�ائعات 
األخب�ار  تل�ك  تط�اول  إعالمّي�ة.  مؤسس�ات 
مس�ؤولن ومواطن�ن، وتخل�ق ج�دالً كب�رياً 
وتساؤالت حول املهنية والدقة يف زمن املنافسة 
ع�ىل الرسع�ة يف نق�ل الخ�رب، فيم�ا يح�اول 
الصحفيون التونس�يون التصدي لوباء األخبار 
الكاذبة الذي يجتاح العال�م، إذ أعلنت نقابتهم 
إط�الق املنص�ة اإللكرتوني�ة »تون�س تتحرّى« 
باللغت�ن العربي�ة والفرنس�ية، أوائ�ل يونيو/

حزيران املايض.
إذ تغ�زو األخب�ار الزائف�ة أو املضللة الس�احة 
اإلعالمي�ة ومنص�ات التواص�ل االجتماع�ي يف 
تون�س رغم حرص عديد الهيئ�ات والجمعيات 
التونسية عىل تأسيس منصات لتكذيب األخبار 
الزائف�ة ومنه�ا املنص�ة التي أطلقته�ا النقابة 
الوطني�ة للصحفين التونس�ين بالرشاكة مع 
االتحاد األوروبي، واملنصة التي أطلقتها جمعية 
»أن�ا يقظ«. ومنصة »تون�س تتحرى« تدقق يف 
األخب�ار والصور والفيديوه�ات والترصيحات، 

وكل ما ه�و أخطاء صحفي�ة. وتحاول املنصة 
تمك�ن الصحفي م�ن التح�ري باالعتماد عىل 
مناهج ووسائل علمية دقيقة للتثبت من الصور 
وغريه�ا م�ن التقني�ات الصحفي�ة، باإلضافة 
إىل االس�تناد إىل الطرق التقليدي�ة عرب االتصال 
املب�ارش باملص�ادر والنظ�ر يف م�دى تقاطعها 
أو تطابقه�ا للوص�ول إىل الحقيق�ة وإبالغه�ا 
إىل املتلق�ي. كم�ا تعتزم الهيئة العليا املس�تقلة 
لالتصال الس�معي البرصي )الهايكا( بالتعاون 
مع اإلذاعة التونس�ية والتلفزة التونسية إطالق 
منصة للتثبت من األخبار الزائفة، وهي مبادرات 
تؤكد انتش�ار هذه الظاهرة املقلقة والتي كان 
لها تأث�ري كبري عىل صورة اإلع�الم واإلعالمين 
التونس�ين، خاصة أن بعضهم يسقط ضحية 
هذه األخب�ار وينرشها مما يتس�بب يف فقدان 

مصداقيته أما الرأي العام املحيل.
فقد خلّ�ف الخرب الذي أعلنت�ه إذاعة »موزاييك 
أف أم« الخاص�ة، يوم الجمعة املايض، ومفاده 
وفاة رئيس الحكومة التونسية األسبق الحبيب 
الصيد، الكثري من ردود األفعال املتس�ائلة حول 
مهنية اإلعالم التونيس. س�بب التساؤالت هذه 
يع�ود إىل أّن اإلذاعة، وهي واح�دة من اإلذاعات 

األكثر اس�تماعاً يف تون�س، أذاعت خ�رباً زائفاً 
يتمث�ل يف إعالنه�ا عن وف�اة رئي�س الحكومة 
األس�بق، وهو ما تّم تكذيبه منه شخصياً ومن 
عائلت�ه، مؤكدين أن الرج�ل يف صحة جيدة ولم 
يتع�رض إىل وعك�ة صحية، ما دف�ع اإلذاعة إىل 
االعتذار من مس�تمعيها وم�ن رئيس الحكومة 
األسبق عن هذا الخطأ املهني. ولم تكن اإلذاعة 
وحده�ا، فق�د س�قطت يف نف�س الخطأ بنرش 
الخ�رب اإلذاع�ة الوطني�ة وه�ي إذاعة رس�مية 
وأقدم إذاعة يف تونس يعود تاريخ تأسيس�ها إىل 
س�نة 1938، واعتذرت ه�ي األخرى عن الخطأ 

ال�ذي وقع�ت في�ه.
األخب�ار الزائف�ة لم تق�ف عند ه�ذا الحد، فقد 
تداولت العديد من الصفحات واملواقع خرباً عن 
تدهور الحالة الصحية لرئيس الربملان التونيس 
راش�د الغنويش بعد إصابته بف�ريوس كوفيد-

19، وه�و م�ا اضطر مس�اعد رئي�س الربملان، 
ماهر مذيوب، يوم الجمعة أيضاً، إىل نرش صوٍر 
له وهو يطالع إحدى الصحف التونس�ية ويبدو 

يف صحة جيدة.
وع�ن ه�ذه الظاه�رة ي�رى أس�تاذ اإلع�الم يف 
الجامعة التونسية، الدكتور الصادق الحمامي، 

أن »م�ا حص�ل عن�د إعالن خ�رب وف�اة رئيس 
الحكومة التونسية األسبق الحبيب الصيد ليس 
خ�رًبا زائف�اً، بل ه�و خطأ صحف�ي«. وأضاف 
»يج�ب أن نمّيز بن ثالثة أش�ياء وهي األخبار 
الزائف�ة وهي أخب�ار ُصممت بغاي�ة التضليل، 
والش�ائعات وه�ي معلومات مجهول�ة املصدر 
تتعلق بأش�خاص وأحداث وليس�ت بالرضورة 
للتضلي�ل، واألخط�اء الصحفية وه�ي أخطاء 
يمكن أن تك�ون عن قصد أو م�ن دون قصد«. 
الدكت�ور الحمام�ي ي�رى أن »يف تون�س هناك 
عدة أس�باب النتش�ار هذه الظواهر من بينها 
أن الصحفي�ن واملؤسس�ات اإلعالمي�ة تتعامل 
مع األخب�ار بمنطق الس�وق فتتح�ول األخبار 
إىل بضاع�ة ذات طاب�ع تناف�يس م�ن خالل ما 
يع�رف باألخب�ار العاجلة والحرصي�ة، وهناك 
أيضاً ضعف يف آليات التدقيق يف األخبار يف غرف 
األخبار مما يتس�بب يف الكثري من األخطاء التي 
يع�ود بعضه�ا إىل الثق�ة املفرط�ة يف املصادر. 
وبالت�ايل للخ�روج م�ن ه�ذه الوضعي�ة ع�ىل 
الصحفي�ن أن يتس�لحوا باملهني�ة واملصداقية 
وآلي�ات التثبت م�ن األخبار قب�ل نرشها ألنهم 

أصحاب مسؤولية مجتمعية كبرية«.

قوات األمن التونسية تقتحم مكتب 
قناة اجلزيرة وتأمر بإخالئه

كورونا حتصد مزيداً من 
الصحفيني يف اجلزائر

توالي التعازي لرحيل الزميل علي الربيعي

تونس/ متابعة الزوراء:
قال مدير مكتب قناة الجزيرة يف تونس، لطفي حجي ل�«س�بوتنيك«، إن قوات األمن 

اقتحمت مكتب الجزيرة يف تونس وأمرت بإخالئه.
وق�ال حج�ي: »ق�وات األمن تقتح�م مكتب الجزي�رة يف تون�س وتأم�ر بإخالئه من 

الصحفين والتقنين«.
يأتي ذلك بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة يف وقت متأخر من مساء أمس 

االول  يف خطوة وصفها خصومه بأنها انقالب.
فيما حاول رئيس الربملان، راش�د الغنويش، دخول الربملان يف ساعة مبكرة من صباح 

امس، إال أن عنارص األمن منعوه من ذلك.
من جهته، دعا الغنويش يف ساعة مبكرة من صباح امس االثنن التونسين إىل النزول 
إىل الش�وارع إلنه�اء ما وصفه باالنق�الب، قائال: »إن عىل الناس النزول إىل الش�وارع 

مثلما حصل يف 14 يناير 2011 إلعادة األمور إىل نصابها«.
واقتحم محتجون تونسيون، يف وقت سابق األحد، مقرات ل�«حركة النهضة« يف ثالث 
محافظات، إذ ش�هدت عدد من املدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإس�قاط حكومة 
هش�ام املش�ييش، وحل الربملان وتغي�ري النظام الس�يايس، كما اقتح�م املحتجون يف 
محافظ�ة توزر مقر الحركة وحرق�وا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة 

يف محافظتي القريوان وسيدي بوزيد.

اجلزائر/متابعة الزوراء:
ت�ويف الصحفي البارز يف التلفزيون الحكومي يف الجزائر، كريم بوس�الم، مقدم الربامج 

السياسية متأثرًا بمضاعفات إصابته بفريوس كورونا.
ونعى التلفزيون الرس�مي وفاة الصحفي بوس�الم الذي كان يقدم الربنامج الس�يايس 
األس�بوعي »يف دائرة الضوء«، بمستش�فى تيزي وزو قرب العاصمة الجزائرية، متأثرًا 

بمضاعفات وباء كورونا عن عمر ناهز 49 عاماً.
ووصف وزير االتصال الجزائري عمار بلحيمر، الصحفي بوسالم بأنه »فقيد ترك بصمة 
متميزة يف حقل اإلعالم الوطني السمعي البرصي وال سيما اإلذاعة الوطنية والتلفزيون 
الجزائري من خالل تقديم نرشة األخبار الرئيس�ة وتنش�يط حصص متخصصة تعنى 
بالش�أن الوطني والدويل يف مختل�ف املجاالت عىل غرار حصتي يف دائ�رة الضوء واليوم 
الثامن«. وأضاف: »بفقدان املرحوم كريم بوس�الم نكون قد فقدنا واحدا من الش�باب 
الجزائ�ري األكف�اء والطموحن إىل األفضل دوما بما يس�اهم يف خدم�ة الوطن وترقية 

مهنة الصحافة«.
وقبل كريم بوسالم، تويف الس�بت الصحفي العربي الهواري، مراسل صحيفة »لوسوار 
دالجريي« متأثرًا بإصابته بفريوس كورونا، والذي تسبب له يف مضاعفات صحية. كما 
تويف الصحفي محمد علوان الذي يعرف يف الوس�ط الصحفي يف الجزائر باملحرتم )لقب 

أطلقه عليه الرئيس الراحل هواري بومدين( متأثرًا بإصابته بفريوس كورونا.
وتويف قبل أيام الصحفي والنائب الس�ابق يف الربملان شافع بوعيش، متأثرًا بمضاعفات 
إصابت�ه بفريوس كورونا. كم�ا توفيت الصحفية وفاء مفتاح�ي زورقي التي تعمل يف 
القناة الحكومية الناطقة باللغة الفرنس�ية بعد رصاع مع مضاعفات املرض. وتوفيت 
فتيح�ة بن ش�يخ العامل�ة بجريدة الجمهورية ع�ن عمر ناهز 52 س�نة، بعد إصابتها 
بف�ريوس كورونا، حيث مكثت فرتة للعالج باملستش�فى املخص�ص للكوفيد يف وهران 

غربي الجزائر.
ورشع�ت املؤسس�ات اإلعالمية يف الجزائ�ر يف تلقيح الصحفي�ن والعاملن فيها، حيث 
قامت مؤسس�ة »الرشوق« بتلقيح الصحفين والعمال. كما تس�تعد صحيفة »الخرب« 
إلجراء عملية تلقيح مماثلة. وجرت الس�بت املايض حملة تلقيح واسعة للصحفين يف 

»دار الصحافة« وسط العاصمة الجزائرية.

إثر تعرضه للضرب على يد متطرفين يمينيين
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الزوراء / خاص
أم�ام خطورة الرواي�ة كفن كبري ، خرجت 
الين�ا القاصة والروائية ابتس�ام الخمريي 
حامل�ة مقومات نجاحها من االس�تهالل 
وحت�ى الخاتم�ة ، لغتها الروائية رش�يقة 
ال تع�رف التقريرية أو الرتهل ومنظومتها 
الداللية تصل الينا بانس�يابية عالية بعيدة 
عن االنكم�اش ، والفضاء الروائي يتس�م 
بالنقاء والصفاء وااليحاء املس�تملح بعيدا 
عن منطق الفوازير والطالسم املستقبح .

صدر لها : 
- “غواي�ة الّس�كني” مجموع�ة قصصية، 
املرك�ز العربي للّصحاف�ة و الّنرش) مجد( 

القاهرة 2003 
- “خواطر مس�افر” ديوان ش�عر عن دار 

أوديكوب 2005 .
-”يشء من الّذاكرة”عن دار األديب القاهرة 
2019 طبعة أوىل و ع�ن الثقافّية للّنرش و 

الّتوزيع بتونس طبعة ثانية
-”ألف�ة القصيد” ديوان مش�رتك باملغرب 

2019
- “نقي�ق الزّمن” مجموع�ة قصصّية عن 
دار االّتحاد للّنرش و الّتوزيع اّتحاد الكّتاب 

الّتونسيني 2019 
-”الّتسامح يف األدبني العربي و اإلفريقي” 
م�ع نخب�ة م�ن الّدكات�رة باملغ�رب ع�ن 

مؤّسسة آفاق 2019 
-”سيميائّيات الّنّص الّشعري املعارص من 
املوضوعّية إىل الّنس�ق” دراسة تطبيقّية يف 
ش�عر الّدكتور أحمد مف�دي مع نخبة من 

الّدكاترة 2019 
-فتنة الخطاب الش�عري اللبناني املعارص 
عن�د ماجدة داغر مع نخبة من الدكاترة و 

النقاد 
قصصي�ة  مجموع�ة  الن�وارس  -صهي�ل 
مع نخبة من الش�عراء الع�رب عن منتدى 

النورس الثقايف الدويل بالقطيف 
دار  ع�ن  اجتماعّي�ة  رواي�ة  -”الحاث�ي” 

الثقافية باملنستري
يف انتظ�ار الطبع: س�كرات ام�رأة وقورة 

ديوان شعر هايكو .
حصلت عىل الكثري من الجوائز والشهادات 
التقديرية / ن�رشت يف الكثري من الصحف 
العربي�ة /  ش�اركت يف عدد م�ن املنتديات 
الثقافي�ة /  عضو يف اتحاد الكتاب بتونس 
/ دخلت اىل عالم املرسح وكتبت العديد من 

املرسحيات .
القاص�ة  بي�در  ال�زوراء دخل�ت  ثقافي�ة 
والروائي�ة التونس�ية ابتس�ام بن�ت عب�د 
الرّحم�ان الخم�ريي وخرج�ت من�ه بهذا 

العطاء :
* م�ا رأيك بالّ�ذي يق�ول: “الّن�ّص الجّيد 
يفرض نفسه عىل الجميع”، يف هذا العالم 

الّذي تتالعب فيه قوى الّدعاية و اإلعالم؟
-نع�م، الّن�ّص الجديد يفرض نفس�ه ألّنه 
إبداع متمّيز يالمس كّل األذواق عىل اختالف 
مدارس�هم و ه�و الفائ�ز يف ش�ّد الق�ارئ 
إلي�ه بناء عىل األس�لوب و اللّغ�ة الرّصينة 
و الجمالّي�ة) جمالّية الّصورة الّش�عرّية( 
كذل�ك املوضوع اإلنس�اني الّ�ذي يطرحه، 

لك�ن أمام ما نعيش�ه اليوم م�ن تطّورات 
و تغي�ريات تكنولوجّية م�ن حيث تتالعب 
ق�وى الّدعاي�ة و اإلع�الم فإّن ه�ذا الّنّص 
املمّي�ز حتم�ا س�يتوه و يضيع فل�ن يجد 
من يهتّم به... فلألس�ف الّشديد هناك أياد 
تس�يطر عىل املش�هد اإلعالمي الّثقايف من 
خالل املحس�وبية و املصالح و العالقات... 
و رغ�م ذلك يظ�ّل األم�ل قائم�ا: فاإلبداع 
الجّي�د ينترص و لو بعد حني و الّتاريخ هو 
الفيصل و الغربال الّذهبّي الّذي ش�خصّيا 

أثق فيه كّل الّثقة.
* ما ه�و تأثري املكان يف قلمك القصيص و 

الّروائّي؟
-للم�كان قيمة عليا باعتب�ار أّن له الّتأثري 
العظي�م يف قلمي، يمكن الكش�ف للقارئ 
العرب�ّي أّن قل�م الكاتبة إبتس�ام وفّيا حّد 
اإلخ�الص لألمكن�ة الّت�ي أحاط�ت به�ا و 
الّت�ي رس�خت بالّذاك�رة من�ذ طفولتها و 
إىل الي�وم، فف�ي مجموعت�ي القصصّي�ة 
األوىل الّص�ادرة ع�ن دار مج�د بالقاه�رة 
س�نة 2003 هناك وصف بكّل دّقة ألماكن 
م�ررت منه�ا أو تعلّق�ت  به�ا إذ ذكرت يف 

مقّدم�ة املجموع�ة:” أدمتني الّش�وارع و 
الّطرقات... فأرت�ع يف ربوع بالدي: تونس 
الحبيبة... أجوب األسواق العتيقة فأرتحل 
حبىل بحل�م األنا”. ب�ل و تس�تمّر العالقة 
املتين�ة بني املكان و األحداث عىل اختالفها 
و يربز املكان أكثر جالء يف رواية “العاثي” 
حيث لم يكتفي القلم بوصف مدن داخلّية 
تونس�ّية بل تع�ّداه إىل وصف م�دن أخرى 
بكّل دّقة “أملانيا” و املكان هو األمان رّبما 

لدى بعض الّشخوص.
* يق�ال أّن عرصن�ا ع�رص الّرواي�ة، و ما 
عاد الّش�عر يحتّل مكانته الّسابقة عندما 
كان الّشاعر لسان القبيلة و الّشعر ديوان 

العرب، فما تقولني؟
- رغم ما يقال فأنا أختلف مع هذه املقولة 
باعتبار ما يحدث عىل أرض الواقع، صحيح 
اليوم املكتبات تض�ع الّرواية يف الواجهات 
و تدع�م ال�رّاوي عىل حس�اب الّش�عر ألّن 
القارئ اليوم يمي�ل للّرواية و يقبل عليها، 
كذلك أهّم الجوائز تمن�ح للّرواية... بيد أّن 
الّش�عر يبقى ديوان العرب و الّش�اعر هو 
لس�ان قبيلته و هو راية الّسالم عند بعض 

الّش�عوب و الواق�ع م�ا يؤّكد ذل�ك: أغلب 
املهرجانات و امللتقيات الّثقافّية تقام عىل 
رشف الّشعر س�واء الّنثري أو العمودي أو 
الّش�عبي )املحك�ي الّنبطي( ب�ل و ظهرت 
ملتقي�ات لش�عر الهايك�و و الومض�ة... 
و م�ا تخصي�ص أغلب املج�الت و الجرائد 
لصفحات تهتّم بالّشعر إاّل تأكيدا ألهمّيته 
بينما الّرواية تكتفي فقط بنرش إعالن عن 
صدورها... و ما األغاني إاّل شعرا ال يمكن 

العيش دونه.
* كي�ف تنظرين إىل موضوع الجوائز الّذي 

بدأ الكثري يركض وراء بريقها؟
- هن�اك نوع�ان م�ن الجوائ�ز: األّول هو 
الجوائ�ز املحلّية تق�ام لألق�الم املبتدئة يف 
بداية مشوارها و هي مرحلة تساعد كثريا 
األق�الم الّصاعدة ع�ىل صق�ل موهبتها و 
تالقح األفكار فأنا شخصّيا مررت منها و 
اس�تفدت كثريا و نيلها دفع جميل الرتياد 
الّساحة، الّنوع الّثاني هي الجوائز العربّية 
الك�ربى راح الجميع يركض وراءها و هو 
حلم م�رشوع للجميع خاّص�ة أّنها مالّية 
هاّم�ة تفّك أزمات اقتصادّية قبل أن تكون 

أدبّيا و أنا شخصّيا شاركت يف مناسبتني... 
لك�ن أرى أّنه يف بع�ض األحيان وهم زائف 
فال يمك�ن الج�زم أّن من لم ين�ل الجائزة 
كتابات�ه دون املس�توى. و كم م�ن كاتب 
مغم�ور آث�ر الكتاب�ة يف صم�ت و غادر و 
ما م�ن أحد احتفى بإبداع�ه و ذلك يعيدنا 

لنقطة البدء: الّتاريخ يغربل.
* ما الّذي يدهشك بالّرواية الّناجحة؟

- األكيد األس�لوب الّسلس املشّوق يشّدني 
حّد الّدهشة، األسلوب هو ما يجعلك تقبل 
بنهم ع�ىل القراءة و إنه�اء العمل... و كم 
من رواية أدهش�تني ببس�اطة طرحها و 
لباق�ة صانعها و تلك هي الّرواية الّناجحة 
عن�دي، أّما الّرواي�ة الّناجح�ة الّتي تحّقق 
نجاحا مبهرا م�ن حيث الّدعاية و الجوائز 
و الّتصفي�ق لكّنه�ا ال تش�ّدني كق�ارئ و 
أشعر باختناق أندهش لنجاحها و أتركها 

جانبا.
* الكتاب�ة وج�ع داخيّل. و ف�ّن من فنون 
املخ�اض املؤلم، حّدثينا ع�ن وجع الكتابة 

لديك؟
-ا لكتابة عندي حي�اة، بكّل ما تحمله من 
متناقض�ات، ه�ي املتنّف�س الّ�ذي يمّدني 
إكسري الحياة، بل هي الحياة الّسعيدة الّتي 
أحّب و عليه فهي الجمال و القبح، األلم و 
الفرح يف آن، إبتسام تكتب كّل املتناقضات 
الّتي تعيش�ها و تحّب أن تعيشها، الكتابة 
ليس�ت الوجع فقط فعندما أس�عد يسيل 
الح�رب، و يف حالة الح�زن أصمت فيختزن 
بداخ�يل الوج�ع و يعرّش لف�رتة قد تطول 
و قد تق�رص و هو ما ح�دث معي إذ جّف 
الح�رب ألكثر من اثني عرش س�نة إثر وفاة 
والدي... و ملّا استوعبت روحي الوجع عاد 

القلم لينبض عىل الورق.
 *ماذا تقولني يف الختام؟

-ش�كرا للّزوراء و القائم�ني عليها إلتاحة 
فرص�ة اللّقاء مع القارئ أينما كان، أكتب 
مواجع اإلنسان و من خالل طرحي آمل أن 

نجد حاّل يف دواخلنا لنستمتع بالحياة.
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ثقافية

الرتيث فوق سجادة. التوق….  من أدب الرحالت
حيدر حاشوش العقابي

القاصة والروائية التونسية ابتسام اخلمريي يف ضيافة ثقافية الزوراء

متابعات ثقافية رد اجلميل   

ماذا جتد يف سقط سهوا ؟

عىل عكس بوصلة الحرب
تركت خطواتي

ما زلت
انتظر
املطر

بفم يابس… 
**

الطرقات
ال تحمل

سوى وشم الجراح
والذاكرة املرملة

 **
سنرى القمر غدا
   رغم هذا الليل 

امليلء بالبكاء 
واملوت

واالغرتاب… 
 ***

احتطبت عمري
بفأس 

السنوات
املعادة

**
ليس هناك

خيط
واحد

يكون الدليل للشمس
 **

ما زلت
اكرس بأسناني

زجاج النوافذ
اريد ان أتأكد

    من لون الحرية
 ***

      ال محنة
يف جيبي املثقوب

املحنة
يف هذا القلب

    امليلء باملواعظ
والعشق

وعطر امرأة واحد
 ***  

هناك
رس يف هذه االحداق

وامل
يراودني 
كل نهار

              كل الذي تناثر 
من سنوات 

هو مطر مؤجل…

الق�اّص  جدي�د  ال�رسد”  “وليم�ة 

والروائي إبراهيم سبتي 

 اص�در للق�اّص والروائ�ي العراق�ي 

إبراهيم سبتي كتابه الجديد: 

وليم�ة الرسد  )أف�كار وح�وارات يف 

القصة القص�رية والرواي�ة( عن دار 

الرسد العربي يف 

العاصمة بغداد، ويقع يف ١٥٠ صفحة 

من القطع املتوسط.

    يتن�اول  الكتاب محورين ومقدمة 

الت�ي كتبه�ا الروائ�ي ش�وقي كريم 

حسن الذي قال فيها )البد ان العيون 

الت�ي ترقبه ، تحت�اج اىل دقة اختيار، 

وطرق بوح مغايره، اظن ان البياض 

جن�ون الراغب�ني باقتحام�ه، وه�ذا 

م�ا يدف�ع ابراهيم س�بتي، اىل تحديد 

مه�ام وج�وده ال�رسدي، وع�ي حاد 

مثل س�كني، وتفحص دقيق ومعريف 

لكل ما يكون وجوده الرسدي، بهدوء 

عارف، وصدق متصوف، قرأ ابراهيم 

ال�رسد اينما وج�ده، ورس�م مالمح 

ان يك�ون م�ع الجم�ع، ولكن بخطو 

مخالف ، ال يخلو م�ن االبتكار( . اما 

املح�اور ف�كان األول ه�و مجموعة 

رؤى وأفكار يف الكتابة الرسدية ودور 

الكاتب يف عملية التنقيب واالكتشاف 

ملجاهي�ل ال�رسد عرب مق�االت ركزت 

الكتاب�ة  يف  اإلبداع�ي  الجان�ب  ع�ىل 

ودور النق�د فيها إضاف�ة إىل تعضيد 

ملس�رية القص�ة القص�رية والرواي�ة 

وأهم جوان�ب قوته�ا وإثارتها )ثمة 

يشء يستفز املخيلة والذاكرة والقلق 

املغلف بالريبة انه تأويل النص مهما 

اُريد له ان يك�ون.. انه الفعل الذي ال 

يمك�ن قياس�ه بم�دى ترويحي آخر 

او مج�رد انزياح وقت�ي للقبض عىل 

الس�اعات الراحلة م�ن اعمارنا. انها 

لحظة القب�ض عىل املتع�ة املخبوءة 

خلف اس�طرة الحكاية ( ، أما املحور 

الثاني من الكتاب فتضمن الحوارات 

الصحفية 

واألدبي�ة الت�ي أجري�ت م�ع املؤل�ف 

باعتباره أح�د كّتاب القصة القصرية 

والرواية منذ 

ثمانيني�ات الق�رن امل�ايض م�ا ب�ني 

عام�ي ٢٠٠٤ و٢٠٢١ ، وه�ي ثالث�ة 

عرش حواًرا”.

يق�ول املؤل�ف يف ح�وار م�ع وكال�ة 

األنباء الُعمانية: “ركزت يف الحوارات 

عىل استظهار 

املقاربات اإلبداعية يف عملية الكتابة، 

وألن الكتاب�ة ه�ي مح�ور العملي�ة 

اإلبداعية، فالكتاب 

يركز عىل الجوانب األسلوبية واللغوية 

لدى كاتب النص الرسدي”.

ومع ص�دور هذا الكت�اب وصل عدد 

إص�دارات املؤل�ف إىل عرشي�ن كتاًبا 

منها 5 روايات 

و6 مجموع�ات قصصي�ة و9 كت�ب 

دراسات ..

ماجد احلجامي 
حرك�ة الس�ري كان�ت بطيئ�ة ش�اقة  , ح�وادث 
الس�يارات إنترشت يف الكثري من ش�وارع املدينة , 
من الصعب إيقاف السيارت عندما تمتيلء الطرق 
بالثلوج التي كانت تتس�اقط بكثافة يف تلك الليلة 
, كن�ت أقود س�يارتي بح�ذر وانتب�اه مبتعداً عن 
السيارت األخرى خشية االصتدام متجهاً إىل منزل 
أحد الزبائن شمال مدينة )وينيبغ( , خرج يركض 
مرسعاً , جلس عىل املقع�د األمامي بعد أن نفض 
الثل�وج الت�ي كانت تغط�ي ثيابه ، طل�ب مني أن 
أذهب به إىل رشك�ة )نيوفالير( وهي مصنع كبري 
لصناعة حافالت الركاب الداخلية , يبدأ عمله عند 

منتصف الليل  ، أردف قائالً :
- س�وف أتأخر ع�ن عميل حتماً ه�ذه الليلة ،هي 
ليس�ت املرة األوىل , س�يكون موقف�ي صعباً أمام 
رئييس الذي وجه إيل إنذاراً شفهيا يف املرة السابقة 
، هذه املرة س�أحصل ع�ىل إنذار مكتوب وهو أخر 

إنذار قبل الطرد ، 
- ال علي�ك س�ابذل قص�ارى جهدي ك�ي تصل يف 

الوقت املناسب ،
- س�أكون ش�اكراً ج�داً وس�أرد لك ه�ذا الجميل 

حتماً.
   أخ�ذ يتحدث خ�الل هاتفه بينما كنت أس�ري به 
مرسعاً رشق املدين�ة يف طريق مخترص . فوجئت 
بق�دوم القطار الذي س�يأخرنا لربع س�اعة عىل 
األق�ل إذا أع�اق س�رينا ، ب�دا عىل وجه�ه الخوف 
والقلق عندما إزدت الرسعة وهو ينظر إىل وجهي 
تارًة وإىل القطار الذي منا تارًة أخرى , تمكنت من 

عبور الس�كة قبل قدوم القطار بثواني ، الشوارع 
الفرعي�ة خالية من الس�يارت وامل�ارة والرشطة 
األم�ر الذي جعلني أس�ري بس�هولة دون أن أتقيد 
بالتعليمات التي تمأل أعمدة الطريق ، كنت أس�ري 
برسع�ة وحذر وأنا أش�ق كتل الجليد التي تش�به 

كثبان الرمال يف الصحراء .
أنهى حديثه يف هاتفه ، نظر إىل ساعته ، خاطبني 

قائالً :
- كن حذراً صديقي القيادة خطرة هذه الليلة .

-العلي�ك لقد تع�ودت ع�ىل القيادة عند تس�اقط 
الجليد .

  وصلن�ا اىل م�كان عمل�ه يف وق�ت مناس�ب دون 
تأخ�ري ، دفع األجر كامالً  ، خاطبني بوجه التبدو 

عليه عالمات الرضا قائالً :
- لقد قلت لك أنني س�وف أتأخ�ر لكنني لم أطلب 
منك أن تخالف قوانني الس�المة ، س�المتي أفضل 
م�ن عميل آالف املرات . نزل من الس�يارة منزعجاً 

ثم التفت قائالً :
-إطمنئ سوف لن أبلغ الرشطة بذلك ألنني وعدتك 

أن أرد لك الجميل .    

للقاص مهند كويش
اثري جليل ابو شبع

الش�ك أن القصة القصرية فرضت جنسها يف 
فضاء الرسود، مستقلة إىل حد ما بمكوناتها 
لالنعط�اف  محايث�ة  والبنائي�ة،  الجمالي�ة 
الفكري يف مس�ار اإلب�داع العرب�ي، إذ كانت 
ال�ذات العربي�ة جاه�دة يف ترمي�م هويتها. 
وقد اس�تطاعت القصة القص�رية رصد ذلك 
التح�ول التاريخ�ي النهض�وي بالتقاطه�ا 
لتمظهراته، مس�تعرية إمكاناته�ا الرسدية 
من الرتاث العربي )ألف ليلة وليلة، املقامات، 
حكاية الش�طار والعيارين...إل�خ( والرتاث 
العاملي )ش�عر، أس�طورة( مما أت�اح لها أن 

تنفتح عىل آفاق رسدية متنوعة
والرم�ز كمكون جمايل وقيم�ي منح القصة 
القص�رية عمقا مجازي�ا أب�رز تمردها عىل 
أساليب الواقعية، وقد انعكس ذلك عىل بنية 
النص القصيص الذي تجاوز الجزئي الضيق 
إىل املطلق الش�امل لتجنب الوق�وع يف مأزق 
التعبري املبائر وهكذا امتلكت صياغة جديدة 
وتيم�ات متمي�زة، احتل فيه�ا الرمز مكانة 
أساس�ية متصلة بإثبات فلس�فة الذات من 
خالل محاورتها لظ�الل الواقع ال بفيزيقية 
القصصي�ة  املجامي�ع  الواق�ع وم�ن ه�ذه 
مجموعة القاص العراقي السقش�خي مهند 
كويش املعنونة ب سقط سهوا حيث نجد يف 

هيه املجموعة ابرز هذه النقاط
.1

قصة حمزة املجنون

يف مقطع قصيص حاب�س لألنفاس ال تدري 
تتعاطف مع حمزة ومع ما يؤمن به ام تقف 

بالضد من حمزة وافكاره وما يؤمن به
حمزة املجنون يؤمن بان الدنيا ملوثة

وتلوث كل من يدخل اليها وخصوصا االطفال 
الذين اتوا من العالم االخر وهم قريبي العهد 

من عالم الطهارة والنور
ف�كان واجب حمزة ان يحاف�ظ عىل طهارة 

االطفال ونورهم ولكن بطريقته الخاصة
فهنا حارضة قاعدة الغاية تربر الوسيلة

فغاي�ة حم�زة املحافظة ع�ىل طهارتهم من 
ملوثات الدنيا وقذارتها ولكن قد تختلف مع 

حمزة بالطريقة التي يتعامل معها
 .2

يتع�رض كويش يف احد قصصه بعد ان  ابدع 
يف وصف املناطق الزراعية مستوحي وصفه 
م�ن صور جنوبنا العزيز الجميل اىل مس�ألة 
حساسة جدا وهي مس�ألة غسل العار التي 
تنت�رش بص�ورة كب�رية يف  املناط�ق البعيدة 
ع�ن الدين وخاصة بعد ان نع�رف ان عملية 
غس�ل الع�ار التت�م اال بع�د ثب�وت الجناية 
وثبوت الجناية تحتاج اىل امور دقيقة يثبتها 
متخصص رشعي ولكن هذا االمر مستساغ 
عن�د بعض االف�راد فيقوم بانه�اء حياة اي 

شخص قد يكون تحت الشك والشبهة. 
.3

ل�م يبتعد كويش عن املجال الحيوي ورمزية 
الحيوانات يف التعبري عن بعض املشاكل التي 

تواج�ه املجتمع وه�ذا يذكرنا بكت�اب كليلة 
ودمنة الذي اس�تخدم مح�اورات الحيوانات 
يف ايصال رس�ائله اىل املل�وك والخلفاء يف ذاك 
الوق�ت وه�ذا م�ا س�نجده يف قص�ة اصفاد 

كارتونية للقاص العراقي كويش 
حيث نج�د دقة وص�ف كويش للش�خصية 
املراد توصيفها وهو يصفه باحد الحيوانات 
القارضة وكيف ان انثاه هي املس�يطرة عىل 

حياته
فهو س�بع يأكل غنائ�م الش�عب يف الخارج 
وه�و يف اخ�س درج�ات الجب�ن والخوف يف 

داخل بيته وامام زوجته 
ويف قصة اخرى اس�تخدم كويش الحيوانات 
يف التعب�ري عن مش�كلة اجتماعي�ة خطرية 
ايضا وهو وصول بعض االفراد لس�ن معني 
وقد يك�ون مزعج�ا لعائلته والف�راد ارسته 
وبطريقة جميلة جدا وغري متوقعة استطاع 
كويش ايصال معلومة خطرية جدا وشخص 
مرض اجتماعي مزمن وهو طريقة التعامل 
م�ع كب�ار الس�ن اذا وصل�وا ملرحل�ة زمنية 

معينة. 
.4

لم تخل مجموعة س�قط سهوا من االمراض 
النفس�ية وادب الس�جون فجعلهما القاص 
يف قص�ة واح�دة وهو يتحدث عن الس�جناء 
حاله�م واالم�راض النفس�ية الت�ي تنتابهم 
وتصبح بعضها مستعصية ال يمكن الشفاء 

منها
وهنا يتخطر يل بعض  اجابة بعض املجرمني 

عندم�ا وجه احدهم له س�ؤال ماذا تفعل اذا 
خرجت من الس�جن ق�ال س�أقوم بجريمة 

اخرى لكي ارجع اىل السجن مرة اخرى
نعم يا سادة فان الذي يعتاد عىل حياة معينة 
يصعب عليه تغيريها ويعترب تغيريها بمثابة 

موت له وفقدان لحياته
وهذا م�ا تعرض له الق�اص يف احد قصصه 
والتي تحدثت عن س�جني ق�ام بفعل رد فيه 
كرامته ولكنه خارج عىل القانون وبعد بقاءه 
مدة يف السجن وامضاءه املدة املفروضة عليه 

قام بعمل غري متوقع للقارئ اطالقا 
وهذا ما نجده كذلك يف قصة سرية حمار

 .5
لم تخل س�قط س�هوا م�ن املص�ري الحتمي 

للبرشية اال وهو املوت 
ولك�ن امل�وت يف الع�راق له نكهت�ه الخاصة 
يج�وب  وه�و  وخاص�ة  الخ�اص  ووجع�ه 
الش�وارع بحثا عمن هم يف مقتبل العمر من 

الشباب والصبيان 
ويف طريقة قصصية مؤملة اس�تطاع كويش 
ان ينقل للق�ارئ آالم االمهات الثكاىل واهات 

الزوجات االرامل
ويف نف�س اوقت أرخ ملرحل�ة تاريخية مهمة 

من التاريخ العراقي 
ذل�ك الزمن ال�ذي كانت يف الس�يارات تجوب 

الشوارع باحثة عن ارواح الشباب والفتيان
سقط س�هوا مجموعة قصصية من اصدار 
منش�ورات احمد املالك�ي للن�رش والتوزيع 
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

احذر من هذه العادات الشائعة.. قد تضر بصحة أمعائك

كشف خرباء أن %99 من وفيات 
مرض فريوس )كورونا( املستجد 
ينتم�ون لفئة معين�ة، فما هي؟ 
ومل�اذا يص�اب الحاصل�ون ع�ى 

اللقاح بالعدوى؟
و قال خ�رباء يف الواليات املتحدة: 
“إن %99 م�ن وفي�ات )كوفيد-

19( ه�م م�ن األش�خاص الذين 
ل�م يتلقوا التطعي�م، حيث تتزايد 
حاالت اإلصاب�ة بفريوس كورونا 
املس�تجد ودخ�ول املستش�فيات 
والوفيات مرة أخرى مع انتش�ار 
الع�دوى  ش�ديدة  دلت�ا  س�الة 
باعتبارها  )كورون�ا(،  لف�ريوس 

الوالي�ات  يف  املهيمن�ة  الس�الة 
املتحدة”.

ووفقا ملس�ؤويل الصح�ة العامة، 
م�ن  العظم�ى  الغالبي�ة  ف�إن 
نقله�م  يت�م  الذي�ن  األش�خاص 
املستش�فى بس�بب ف�ريوس  إىل 
)كورون�ا(، والذين توفوا بس�بب 

املرض، لم يتم تطعيمهم.
روش�يل  الدكت�ورة  وقال�ت 
مراك�ز  مدي�رة  والينس�كي، 
الس�يطرة عى األمراض والوقاية 
منه�ا، أم�س الجمع�ة: “إن أكثر 
دخ�ول  ح�االت  م�ن   97% م�ن 
املستشفى من فريوس )كورونا( 

يف الوق�ت الح�ايل هي ألش�خاص 
غ�ري محصن�ن، حي�ث ان هناك 
رسالة واضحة قادمة: لقد أصبح 

هذا جائحة غري امللقحن”.
يف أوائل يوليو/تموز، قال الدكتور 
أنتوني فاوتيش، كبري املستشارين 
الطبي�ن للرئي�س األمريك�ي جو 
باي�دن: “إن ٪99.2 م�ن وفي�ات 
)كوفيد19-( هي اآلن ألش�خاص 

غري محصنن”.
م�ن   99.5% تكس�اس،  ويف 
األشخاص الذين ماتوا ب�)كوفيد-

19( من 8 فرباير/ش�باط إىل 14 
يوليو/تموز لم يتم تطعيمهم.

تع�د األمع�اء أحد األج�زاء املهمة يف جس�م 
ضم�ان  ع�ن  املس�ؤولة  فه�ي  اإلنس�ان، 
امتص�اص الجس�م للعدي�د م�ن العن�ارص 

الغذائية الرضورية لصحة جيدة.
و تمتص القناة الهضمية العنارص الغذائية 
املس�ؤولة عن وظائف الجس�م املختلفة من 
إنت�اج الطاق�ة إىل الصحة العقلي�ة وتوازن 
الهرمون�ات، و األمع�اء هي موط�ن ملاين 
البكترييا الجيدة التي تساعد يف الهضم وهي 

مسؤولة عن منحك مناعة قوية.
ومع ذلك، ع�ى الرغم م�ن أهميتها للصحة 
الجي�دة، ف�إن املش�كات الصحي�ة املتعلقة 
باألمع�اء تنت�ر بش�كل متزاي�د م�ع نمط 

الحياة املتسارع.
األداء  يف  تؤث�ر  أن  يمك�ن  ش�ائعة  ع�ادات 

الطبيعي ألمعائك:
1نقص الربيبايوتكس يف نظامك الغذائي

تعترب األطعمة الطبيعي�ة مثل املوز والتفاح 
والث�وم والبص�ل رضوري�ة ألمعائ�ك، و ال 
يف  الربيبايوتك�س  دور  الكث�ريون  ي�درك 
صحة األمعاء املث�ى، و تغذي الربيبايوتكس 
البكتريي�ا النافع�ة يف األمع�اء وتعزز صحة 

األمعاء بشكل عام.

2استهاك كميات كبرية من السكر
إذا كان نظام�ك الغذائ�ي يتضم�ن األطعمة 
املصنعة فقط، فقد يكون ضارا جدا ألمعائك، 
و يمكن أن ي�ؤدي تناول املنتج�ات الغذائية 
التي تحتوي عى نس�بة عالية من السكر إىل 

اإلرضار بالبكترييا الصحية يف أمعائك.
3قلة النوم السليم

ت�ؤدي دورة النوم غري املنتظمة إىل مش�اكل 
والتهي�ج  املس�تمر  التع�ب  مث�ل  خط�رية 

والحموضة، و يؤدي عدم الحفاظ عى دورة 
نوم صحية إىل زيادة التوتر الضار بأمعائك.

4 الجفاف
امل�اء مهم لصحت�ك العامة، حي�ث إن رشب 
كمية جي�دة من امل�اء عى ف�رات منتظمة 
يس�اعد عى الهضم، ويحس�ن الجلد وكذلك 

ينظم حركات األمعاء.
5 عدم ممارسة الرياضة

ممارس�ة الرياضة مهمة جدا لجس�م سليم 

وصح�ي، و ممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة 
بانتظام ليست مفيدة لفقدان الوزن فحسب، 
بل تحسن أيضا صحة القلب والدورة الدموية 
يف الجس�م، و أي ش�كل من أش�كال النشاط 
البدني - من ممارس�ة الرياضة إىل التمارين 
املنتظمة أو اليوجا - يسبب حركة يف الجسم، 

وهو أمر مفيد أيضا لألمعاء.
6قلة تناول األلياف

يس�بب النظ�ام الغذائي منخف�ض األلياف 
املرتبط�ة  الصحي�ة  املش�اكل  م�ن  العدي�د 

باألمعاء، مثل اإلسهال واإلمساك.
وتع�د األلياف مهم�ة للهضم الجي�د وكذلك 
اس�تقرار مس�تويات الس�كر يف الدم، و تعد 
الخ�رضوات والفواك�ه والحب�وب الكامل�ة 
مصادر غنية باأللياف ويجب أن تكون جزءا 

أساسيا من نظامك الغذائي املعتاد.
7اإلفراط يف استهاك الكحول

رشب الكثري من الكح�ول بانتظام يؤدي إىل 
خلل يف بكترييا األمعاء، و ُتعرف هذه الحالة 
باس�م dysbiosis، ف�إذا كان�ت أي من هذه 
العادات السبع تنطبق عليك، فلم يفت األوان 
بعد للتغيري، فابدأ الي�وم لتضمن أنك تعيش 

حياة صحية.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا
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املطبخ ..

طريقة عمل خلية 
النحل اهلشة

أصب�ح الرج�ل الجي�د الطي�ب عملة 
ن�ادرة، له�ذا عندم�ا تقابل�ن رج�ًا 
طيباً، تشعرين بالحماسة، وتتطلعن 
وتبدئ�ن  للعاق�ة،  ج�اد  ملس�تقبل 
بالبحث عن طرق لجذبه إليِك والفوز 

بقلبه.
األمر ليس صعب�ًا، فالرجال الجيدون 
يري�دون أش�ياء بس�يطة يف العاقة، 
أشياء بس�يطة ولكن ذات أثر عميق، 
إليِك 3 أرسار لتكسبي قلب رجل جيد، 

وتحافظي عليه..
- أظهري له االحرام

الرجل الجيد يرغب يف املرأة كما يرغب 
غريه من الرجال، ولكن أكثر ما يريده 

هو االحرام.
الس�ؤال ال�ذي يط�رح نفس�ه هو ما 
الذي يجعل الرجل يش�عر باالحرام؟ 
واإلجابة بس�يطة، فقط اس�أليه عن 
أف�كاره واقراحات�ه ح�ول قراراتك، 
برأي�ه،  باهتمام�ك  يش�عر  اجعلي�ه 

وتقديرك له، وأنه مهم يف حياتك.
جي�د  رشي�ك  يف  ترغب�ن  بالتأكي�د 
لحياتك، وهذا ل�ن يحدث إال مع رجل 
تحرمين�ه، والرج�ل يعرف ه�ذا، لذا 
ف�إن احرامك له أهمي�ه بالغة عنده، 

كما أن الرجل الصالح يستطيع اتخاذ 
ق�رارات حاس�مة لبناء عاق�ة قوية 
ودائمة معِك، له�ذا عندما تحرمينه، 

يعرف أنه يستطيع أن يثق بِك.
- أخربيه أنِك تقّدرينه كما هو

التقدير ه�و أه�م أرسار الفوز بقلب 
رج�ل طي�ب، إن كن�ِت تقدري�ن م�ا 
يفعله من أجلك، فسوف يفعل املزيد، 
حتى الرجل الصع�ب اإلرضاء، عندما 
تقدري�ن م�ا يفعل�ه م�ن أجل�ك، لن 

يستطيع سوى أن يفتح قلبه لِك.
قد تكون “شكراً لك” هي كل ما  يريد 
الرج�ل س�ماعه منك ليك�ون مصدر 
إله�ام ل�ه، إن اإلط�راء يمن�ح الرجل 
ش�عوراً باإلنجاز ألنه يش�عر بقدرته 

عى منحك ما يجعلِك سعيدة.
يف عالم الرجال، ال يمك�ن أبداً تجاوز 
التقدي�ر، إنه�م ال يملون من س�ماع 
كلمات اإلطراء اللطيفة، وهذا التقدير 
أس�اس جيد لبن�اء عاق�ة قوية مع 

رجل جيد.
- أظهري إعجابك به

يش�بهون  العاق�ات  يف  الرج�ال 
الس�يارات، ومعظم النساء ال يعرفن 
ما الوق�ود الذي يريده الرجال للميّض 
قدماً يف العاقة، إظهار اإلعجاب يلهم 

الرجل ليكون الرجل الذي تريدينه.
عندم�ا تعجب�ن بجوان�ب معين�ة من 
شخصية الرجل، ذكائه، روحه املرحة، 
طموح�ه، وتخربين�ه به�ذا اإلعجاب، 
س�يبدو األمر كما لو كان قبلة الحياة 
للعاقة، ذل�ك ألن إظهار إعجابك يلهم 
الرجل الجيد، ويجعله يراِك كجزء مهم 
من حياته، وش�خص يريد بناء حياته 

معه.
إظهار إعجابك وتقديرك باستمرار هو 
أكرب هدية يمك�ن أن تمنحيها للرجل، 
ولك�ن امنحيه�ا للرجل ال�ذي تحّبينه 
حقاً، وال�ذي يس�تحق. عندما تفعلن 

هذا، سوف تلهمينه ليفتح لِك قلبه.

أهم األسرار لتكسيب قلب رجل جيد

ما الشيء الوحيد الذي جيمع بني األشخاص الذين ميوتون بـ)كورونا(؟

كل يوم معلومةحنو مستقبل افضل...هلا

ملاذا يرتدي رواد الفضاء بدالت 
بيضاء اللون؟

في�ه  يتلق�ى  ال�ذي  الوق�ت  يف 
معظم سكان دول العالم خال 
هذه الفرة لقاح كورونا، يدور 
يف أذه�ان الكثريي�ن مخ�اوف 
بش�أن اإلجراءات وما س�حدث 

مستقبًا بعد تلقي اللقاح.
قدم�ت مراك�ز الس�يطرة عى 
 )CDC( األمراض والوقاية منها
توصي�ات ح�ول كيفي�ة تنفيذ 
عملية التطعي�م، إذا كنت تريد 
أن تكون مس�تعًدا ملا س�يأتي، 

فإليك ما عليك القيام به:
- احص�ل ع�ى اللق�اح عندما 

يحن دورك
موقًع�ا  الصح�ة  وزارة  توف�ر 
الح�االت  لتس�جيل  إلكرونًي�ا 
املسموح لها تلقي اللقاح، عى 
أن ترس�ل لهم املوعد املخصص 

لهم، بحسب املنطقة.
- احصل عى التطعيم إذا كنت 
قد أصب�ت بالفعل بكورونا من 

قبل
يح�ذر مرك�ز الس�يطرة ع�ى 
أن  م�ن   )CDC( األم�راض 
اإلصاب�ة مرة أخ�رى بفريوس 
كورون�ا ه�و احتم�ال واضح، 
لذلك يمكن للجميع، بما يف ذلك 
أولئ�ك الذي�ن أصيب�وا باملرض 

بالفعل، تلقيح ضد الفريوس.
سواء كنت قد عولجت بأجسام 
أو  النس�يلة  وحي�دة  مض�ادة 
بازم�ا نقاه�ة عن�د إصابت�ك 
بكورونا، فإن مركز الس�يطرة 
ع�ى األم�راض )CDC( يويص 
قب�ل  يوًم�ا   90 باالنتظ�ار 
الحصول ع�ى اللقاح، قبل أخذ 

الحقنة.
- أبل�غ مقدم�ي التطعيم بأي 
نوع م�ن الحساس�ية أو ردود 

الفعل التحسسية السابقة
يف ح�ن أن�ه م�ن غ�ري املألوف 
وجود شكوى من األفراد بشأن 
ردود فعل تحسسية متوسطة 
إىل ش�ديدة من�ذ تلق�ي اللقاح، 
فيجب تنبيه املمرضة يف موقع 
التطعي�م إذا كان لديك أي ردود 

فعل تحسسية سابقة.
- احصل عى اللق�اح الثاني يف 
أرسع وقت ممك�ن بعد اللقاح 

األول
الدكتور  اللقاح�ات  قال عال�م 

بير هوتي�ز إن هناك حاجة إىل 
جرعة ثانية من اللقاح لضمان 

حمايتك.
اله�دف الرئي�س م�ن الجرعة 
الثاني�ة، وفًقا لهوتيز، هو حث 
“إذا  الت�رف،  الجمي�ع ع�ى 
حصل�ت ع�ى جرع�ة واح�دة 
أي�ن  تع�رف  ال  فأن�ت  فق�ط، 

تقف.”
األقنع�ة  ارت�داء  يف  اس�تمر   -
االجتماعي  التباعد  وممارس�ة 

بعد اللقاح
األوىل  الجرعت�ن  تلق�ي  من�ذ 
والثانية من اللقاح، تويص مراكز 
السيطرة عى األمراض والوقاية 
يف  باالس�تمرار   )CDC( منه�ا 
ارتداء األقنعة وممارسة التباعد 
أن  حي�ث  الفع�ال،  االجتماع�ي 
رد الفعل املناع�ي للجرعة األوىل 
ل�ن يك�ون كافي�اً لحمايت�ك أو 
حماية أي ش�خص، اعتماًدا عى 
اللق�اح، يمكن أن يكون للجرعة 
الثاني�ة أمان بنس�بة 95 يف املئة 
بع�د أس�بوع أو أس�بوعن م�ن 

اإلعطاء.
-ال تسمح باملعلومات الخاطئة 

عن اللقاح أن تحجب قرارك
تنت�ر املعلوم�ات املضللة حول 
كورون�ا واللقاحات املتوفرة عى 

وسائل التواصل االجتماعي.
- إذا كنت مصاًبا حالًيا انتظر

أخرب الدكتور مايكل إيس�ون- 
األم�راض  قس�م  يف  األس�تاذ 
املعدي�ة وزرع األعضاء يف كلية 
الط�ب بجامعة نورث وس�رن 
، فيينربغ لش�بكة CNN أنه إذا 
كنت مصاًبا بكورونا أو تعرضت 
لش�خص مصاب بالع�دوى يف 
الوقت الح�ايل، يمكنك االنتظار 
حت�ى تنتهي األع�راض ووقت 

العزل�ة قبل الذه�اب إىل موقع 
الحقن للحصول عى اللقطة.

-ال تحص�ل عى لق�اح مختلف 
يف غض�ون 14 يوًم�ا من تلقي 

COVID-19 حقنة
ي�ويص مرك�ز الس�يطرة ع�ى 
باالنتظ�ار   )CDC( األم�راض 
14 يوًما عى األقل حتى أو بعد 
تلقي حقنة أخرى، مثل جرعة 
األنفلون�زا أو القوباء املنطقية 
، قب�ل الحص�ول ع�ى حقن�ة 

.COVID-19
إذا تلقيت لقاًحا آخر عن طريق 
الخطأ خال فرة األس�بوعن، 
فا يزال بإمكانك إنهاء سلسلة 
كورونا يف الوقت املحدد، فتقول 
مراكز الس�يطرة عى األمراض 
إنها س�تعدل  والوقاي�ة منه�ا 
هذه النصيحة م�ع توفر املزيد 
من األبحاث ح�ول كيفية عمل 

اللقاحات.
-ال تغادر حت�ى وقت االنتظار 
م�ن 15 إىل 30 دقيقة يف موقع 

التطعيم
يجب ع�ى كل ش�خص يتلقى 
كورون�ا  لف�ريوس  لقاًح�ا 
االنتظار 15 دقيقة يف س�يارته 
كان  إذا  بعي�ًدا،  القي�ادة  قب�ل 
لدي�ك تاري�خ م�ن ردود الفعل 
التحسسية الخطرية، فسيتعن 
علي�ك االنتظار مل�دة 30 دقيقة 
يف س�يارتك قب�ل القي�ادة مرة 

أخرى.
يع�د التقرح والت�ورم يف موقع 
الحق�ن م�ن اآلث�ار الجانبي�ة 
يمك�ن  للق�اح،  الش�ائعة 
أع�راض  تجرب�ة  لألش�خاص 
ش�بيهة بكورونا مث�ل الحمى 
والغثيان والصداع والقشعريرة 

بعد تلقي اللقطة الثانية. 

نصائح طبية

ماذا نفعل بعد تلقِّي اللقاح؟
من الصع�ب أن تكوني فتاة يف هذا 
الع�ر، ومن األصع�ب أن تكوني 
أماً لفت�اة، فربية فتاة أمر يحتاج 
إىل الكثري م�ن املوازنات بن العديد 
م�ن املتناقض�ات، أن�ِت بحاجة إىل 
تش�جيع ابنت�ك لتك�ون قوي�ة ال 
متس�لّطة،  ال  حازم�ة  مس�تبدة، 
مس�تقلة ولك�ن تقبل املس�اعدة، 
هن�اك  خاضع�ة،  وليس�ت  أنث�ى 
الكث�ري م�ن االلتباس عّم�ا تحتاج 
إلي�ه بناتن�ا، ولك�ن نتف�ق جميعاً 
عى أن الفتاة تحتاج إىل بناء ثقتها 
بنفس�ها وتقدير ذاتها، ويف ما ييل 
5 أش�ياء غري متوقعة تحتاج إليها 

ابنتك أثناء نشأتها.
1 اإلحباط

تحتاج ابنتك إىل الش�عور باإلحباط 
م�ن وقت آلخ�ر، لتتعل�م أن ال أحد 
الحي�اة ال  يف�وز باس�تمرار، وأن 

تسري وفق رغباتنا.
ق�د ترغب�ن يف حماي�ة ابنت�ك من 
الشعور بخيبة األمل، ولكن سيكون 

من املفيد لها أكثر إذا س�محِت لها 
بالتجربة، وتعلمت كيفية التعامل 
مع هذا الشعور املؤلم، وهي فرصة 
أيض�اً للتح�دث معه�ا ع�ن الظلم 
والعواق�ب والتوقع�ات الواقعي�ة، 
وإذا نجح�ت يف توس�يع مداركه�ا 
ع�ن هذه األش�ياء، حينئذ س�تكرب 
ولديها ق�درة أكرب عى التعامل مع 

الرفض وخيب�ات األمل، التي عادة 
ما تتعرض لها يف مرحلة البلوغ.

2 اإلرصار
ابنت�ك بحاج�ة إىل تعل�م اإلرصار، 
الوق�وف  بإمكانه�ا  أن  ومعرف�ة 
والدفاع عن رأيه�ا ووجهة نظرها 
دون ت�ردد أو خ�وف م�ن نظ�رة 
اآلخرين لها، أن تعلم أهمية رأيها، 

وكيفية التعبري عنه بإرصار وحزم 
ممزوج باللطف واحرام اآلخرين.

3 العيوب
املراهق�ون يكافح�ون م�ن أج�ل 
الظهور بنحو مث�ايل طوال الوقت، 
فهم يشعرون أن من حولهم سواء 
كانوا أه�ًا أو أصدقاء أو معلمن، 
يريدونهم يف ص�ورة مثالية دائماً، 
وه�و ما ينش�ئ منافس�ة وهمية 
يح�اول فيه�ا كل منه�م إخف�اء 

عيوبه، ال التعامل معها.
ابنتك بحاج�ة إىل ارتكاب األخطاء 
والتعل�م منه�ا، إنه�ا بحاج�ة إىل 
التصال�ح م�ع عيوبه�ا، وكيفي�ة 
التعامل الصحيح معها، واستخراج 

اإليجابيات منها.
4 القبول

ابنتك بحاجة إىل الشعور بالقبول، 
أن أرستها تقبلها كم�ا هي، وأنها 
ال تحت�اج إىل أن تك�ون األجمل أو 
األنح�ف أو األذك�ى حت�ى تك�ون 
مقبول�ة، وأن بإمكانه�ا الحصول 

ع�ى الح�ب والقب�ول وه�ي ع�ى 
طبيعته�ا فق�ط، دون الدخ�ول يف 
مقارنات س�خيفة. هذا يساعدها 
عى النمو كامرأة واثقة وناضجة، 
ال مج�رد ش�خص يح�اول جاهداً 
أن يصب�ح أي يشء س�وى م�ا هو 

عليه.
5قصص األمريات الخيالية

ديزن�ي  أم�ريات  تك�ون  ال  ق�د 
التقليديات أفضل نموذج تقدمينه 
البنتك، ولكن ابنت�ك التزال بحاجة 
إىل س�ماع تل�ك القص�ص، لتعرف 
أنها تستحق شخصاً عى استعداد 

لخوض املعارك من أجلها.
القصص الخيالية أيضاً تعلم ابنتك 
أن�ه بالرغم من وج�ود الر، فإن 
الخ�ري هو م�ا ينت�ر يف النهاية، 
وأن الحياة ليس�ت مجرد فس�اتن 
جميل�ة وأغان لطيف�ة، فمن تريد 
الفوز يف النهاية، عليها أن تخوض 
معركتها الخاصة وتقاتل من أجل 

الحصول عى السعادة.

سلوكيات

5  أشياء غري متوقعة حتتاج إليها ابنتك

رواد  نش�اهد  م�ا  دائًم�ا 
الفضاء يرتدون بدلة بلون 
أبي�ض أثن�اء س�ريهم يف 
الفضاء. لكن هل تساءلت 
مل�اذا الل�ون األبي�ض عى 
وجه التحديد؟ حسًنا هذه 
 EVA البدلة ُتعرف باس�م
التي تعني البدلة املُختّصة 
لألنش�طة خارج املركبة، 

وق�د تم تصميمها للحف�اظ عى رائد الفضاء يف الظروف القاس�ية، مثل 
الفراغ والتطرف الحراري.

السبب الرئيس الختيار اللون األبيض لهذه البدالت هو أنه يعكس الحرارة 
أكث�ر م�ن أي لون آخر، وذل�ك لحماية رواد الفضاء م�ن درجات الحرارة 
العالّي�ة. لك�ن نظرًا ألن الفضاء هو بيئة تختلط به�ا الحرارة العالّية مع 

املُنخفّضة، هل يشعر بها رائد الفضاء بالربد الشديد؟
تحم�ي هذه البدلة رائد الفضاء أيًضا من درجة الحرارة املُنخفّضة، وذلك 
الحتوائها عى أجهزة تس�خن داخلّية، وهي ما تحافظ عى درجة حرارة 
اليدي�ن. كم�ا أن اللون األبيض ُيعد خيار أفضل بس�بب تباينه يف الخلفّية 
السوداء الحالكة التي تنتر يف الفضاء، وهو ما يجعل تحديد مكان رائد 

الفضاء ُمهّمة سهلة.
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املكوّنات
دقيق - كوبان ونصف

زيت - ربع كوب
ماء دافئ - ثاثة أرباع كوب

ملح - رشة
حليب بودرة - 3 ماعق كبرية

سكر - ملعقة كبرية ونصف
بايكنغ باودر - ملعقة صغرية

خمرية - ملعقة كبرية
جبن كريي للحشوة - 8 قطع

لدهن وجه خلية النحل:
زالل بيض - 1

ماء - ملعقتان كبريتان
طريقة العمل

- ذّوب�ي الخم�رية والحليب يف املاء 
واتركي املزيج حانباً ملدة 5 دقائق.

- أضيفي إىل الوعاء الس�كر، امللح، 
البايكن�غ باودر والزي�ت واخلطي 

املكونات جّيداً.
- زي�دي بعده�ا تدريجي�اً الدقيق 
حت�ى  مع�اً  املكون�ات  واعجن�ي 

تتماسك.
- ضعي العجين�ة يف وعاء جانباً يف 

مكان دافئ حتى تتخّمر.
- إدهني يف هذه األثناء صينية فرن 

بالقليل من الزيت.
- قّس�مي العجين�ة إىل ك�رات ث�ّم 

احيش كل كرة بجبن الكريي.
يف  النح�ل  خلي�ة  ك�رات  ريّص   -

الصينية املحرّضة.
- أخفقي زالل البيض مع ملعقتي 

املاء ثّم ادهني وجه خلية النحل.
- أخب�زي خلي�ة النح�ل يف الف�رن 
لح�واىل 25 دقيق�ة حت�ى تصب�ح 
ث�ّم قدميه�ا م�ع  الل�ون  ذهبي�ة 

القطر.
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خذ حذرك، ألنك ربما تتعرض ملوقف صعب جدا 
مع الحبيب هذا اليوم. 

هناك ش�خص ما يشجعك عىل تعزيز ثقتك يف نفسك 
والتعام�ل بجدي�ة م�ع الحبيب وش�خص آخ�ر يدفعك 
لالق�راب منه. فكر قبل اتخ�اذ أي خطوة حتى تتجنب 

املواجهة.

تركز عىل قضية واحدة فقط اليوم. ترفض أن 
تس�ريح حتى تصل إىل ما تري�د. ربما تحاول 
الوصول إىل مكان ما أو إىل ش�خص ما ليساعدك. 
حت�ى تحقق هدف�ك البد من ب�ذل املزيد م�ن الجهد 

فالكفاح هو رس النجاح.

سيتحس�ن مزاجك اليوم فاملش�اريع املهنية 
الخاص�ة بك س�تؤتي ثماره�ا قريبا. تش�عر 
باالطمئنان والراحة ولذلك س�تبادر بوضع بعض 
الخط�ط الجدي�دة بكل ش�جاعة. إذا واصل�ت عملك 
بكل ش�جاعة خالل األي�ام املقبلة، س�تنجح يف تحقيق 

أهدافك.

إذا ش�عرت اليوم أنك غري راض عن نفس�ك 
وعم�ا أحرزته خ�الل األيام املاضي�ة، فحاول 
أن تس�تغل هذا اليوم لتصحيح مسارك وللركيز 
عىل أهدافك. هل تش�عر بأنك حيات�ك العاطفية غري 
ناجح�ة؟ علي�ك أن تهتم به�ا أيضا وتوض�ح موقفك 

للحبيب.

ي�زورك الي�وم ش�خص مه�م ج�دا ويطل�ب 
مس�اعدتك يف أمر ما. تم�ر بأوقات صعبة هذا 
اليوم بس�بب مشاكل عائلية. يجب ان تفصل بني 
مشاكلك وعملك حتى ال تؤثر يف مكانتك يف املستقبل. 
ان�ت متفائل جدا وال تخاف من األعمال الش�اقة. اهتم 

بعملك واسعد نفسك ومن حولك.

هناك ما يعوقك عن التقدم تجاه أهدافك، فال 
تيأس أو تتوقع تلقي املواساة من أي شخص. 
احش�د قوتك واس�تمر يف تحقي�ق أحالمك، حتى 
وإن كان البد م�ن تغيريها بعض اليشء. ال تترصف 
بت�رع وحافظ ع�ىل طاقت�ك. انظر إىل هذه املش�كلة 
كمهم�ة أخرى يجب إنجازها، وث�ق أنه لن يقف أمامك 

أي يشء.

ربما تقرراليوم اس�تضافة بعض األشخاص 
أو ربم�ا تقيم حفال يف منزلك وتدعو مجموعة 
من األصدق�اء لحضور هذا الحفل. توقع أن يلبي 
الجميع دعوتك ولذلك اس�تعد الس�تقبالهم. ستكون 
مناس�بة س�عيدة جدا وربم�ا تتعلم أم�ورا جديدة من 

هؤالء الضيوف.

ك�ن يقظا فاألم�ور متوترة الي�وم. وكن ثابتا 
وقويا عند التحدث مع اآلخرين.

 كن ح�ذرا وال داع للعنف. ال تستس�لم لرغباتك 
وتتش�اجر مع اآلخرين. كن قويا حتى ال يس�تهان 
بك وال تس�مح ألح�د أن يقهرك أو يفرض س�يطرته 

عليك.

تس�عد اليوم بجلوسك وحديثك مع من تحب، 
وال ش�ك يف ذل�ك، ولك�ن م�ن ال�روري جدا 
مش�اركة اآلخرين يف بعض األنشطة. من املفضل 
جدا اليوم أن تساعد أحد األصدقاء أو الزمالء يف بعض 
املرشوعات. العمل م�ع فريق أو مجموعة أو يف جمعية 

خريية يعزز ثقتك يف نفسك.

ه�ل قمت برتيب منزلك خالل األيام املاضية؟ 
إذا كن�ت قد رتبته بالفع�ل، فيجب عليك اليوم 
أن تبدأ بالتشاور مع أفراد األرسة يف بعض األمور 
والقضاي�ا املهم�ة. قمت بحل العديد من املش�اكل يف 
حيات�ك أمس، وتش�عر اليوم أنك تدخ�ل مرحلة جديدة 

فهل أنت مستعد؟

أقب�ل ع�ىل الحي�اة وال تك�ن س�لبيا حتى إن 
ش�عرت يف البداية بامللل والي�أس. ربما تراقب 
بنفس�ك عقارب الس�اعة الي�وم من ش�دة امللل. 
تش�عر أن الوق�ت يمر ولك�ن يف الحقيق�ة ربما يمر 
ببطء شديد. حاول أن تؤجل أي مهمة للغد حتى تصبح 

عىل ما يرام.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

فرص غري متوقعة وغ�ري عادية لتطوير حياتك 
املهنية. ربما يخربك أحد الزمالء ببعض التفاصيل 
واملعلوم�ات القيمة التي تجعل�ك تفكر من جديد يف 
تطوير مهاراتك وتحس�ني أدائك. يتص�ل بك العديد من 
األشخاص ومنهم من يبلغك باألخبار السارة. هذه األخبار 

س�تجعل يومك س�عيدا وس�تغري مزاجك إىل األفضل.

كلمات متقاطعة

1291 - فت�ح املس�لمون مدينة 
يف قبض�ة  كان�ت  الت�ي  ب�ريوت 

الصليبيني.
1694 - تأسيس بنك إنجلرا.

1898 - اإلعالن عن س�وء الحالة 
الصحي�ة للزعي�م األملان�ي أوت�و 

فون بسمارك.
1953 - انتهاء الحرب الكورية.

1954 - التوقي�ع باألحرف األوىل 
ع�ن اتفاقي�ة الج�الء الربيطاني 

عن مرص.
1955 - بلغاري�ا ُتس�قط طائرة 
متجه�ة إىل إرسائي�ل، ومقتل 58 

شخصاً كانوا عىل متنها.
العس�كرية  القي�ادة   -  1956
اإلنجليزية تض�ع »الخطه 700« 
للهج�وم ع�ىل م�رص وذل�ك بعد 

قيام الرئي�س جمال عبد النارص 
بتأميم قناة السويس.

1982 - رئيس�ة الوزراء الهندية 
إندي�را غاندي تب�دأ أول زيارة إىل 

الواليات املتحدة األمريكية .
1983 - منظم�ة رسي�ة أرمنية 
يف  الركي�ة  الس�فارة  تهاج�م 

لشبونة الربتغال .
1988 - مدينة بوسطن األمريكية 
تش�هد أس�وأ زح�ام م�روري يف 

ثالثني عاماً.
إرسائيلي�ة  مجموع�ة   -  1989
تخطف الش�يخ عبد الكريم عبيد 

أحد قادة حزب الله من لبنان.
الفلس�طيني  وف�اة   :  1996
محم�ود اجميل يف س�جن نابلس 
نتيجة التعذيب عىل يد أمن قوات 

البحرية.
1997 - انفج�ار قنبل�ة أنبوبية 
دورة  فعالي�ات  هام�ش  ع�ىل 
أتالنت�ا  يف  األوملبي�ة  األلع�اب 
الواليات املتحدة األمريكية يسفر 
عن مقتل شخصني وإصابة 110 

آخرين بجراح.
2010 - جرافات إرسائيلية تهدم 
قرية العراقيب التي تقع ش�مال 

مدينة برئ السبع يف النقب .
األلع�اب  دورة  افتت�اح   -  2012
يف  املقام�ة  الصيفي�ة  األوملبي�ة 

لندن.
مواليد

1452 - لودوفيكو سفورزا، دوق 
دوقية ميالنو.

1667 - يوه�ان برين�ويل، عال�م 

رياضيات سويري.
الس�معاني،  يوس�ف   -  1687
م�ؤرخ وعالم الاله�وت املاروني 

لبنان
كاردوت�يش،  جوزوي�ه   -  1835
ش�اعر إيطايل حاصل عىل جائزة 

نوبل يف األدب عام 1906.
عال�م  في�رش،  هان�س   -  1881
كيمي�اء عضوي�ة أملان�ي حاصل 
عىل جائزة نوبل يف الكيمياء عام 
1941 - أس�امة أن�ور عكاش�ة، 

كاتب مرصي.
كات�ب  الدي�ك،  بش�ري   -  1944

مرصي.
لوي�س  -خوس�يه   1965
ق�دم  ك�رة  الع�ب  تش�يالفريت، 

باراغواياني.

ه�ذه الص�ورة لجن�ني يف بطن 
أمه لم يكمل 21 أسبوعاً اسمه 
الكس�ندر، حيث قرر  سامويل 
أن  برون�ر  جوزي�ف  الطبي�ب 
عملي�ة  إىل  بحاج�ة  س�امويل 
جراحي�ة ولكن لو ت�م إخراجه 
م�ن بط�ن أم�ه فإن�ه س�وف 
يم�وت، ول�ذا علي�ه أن يق�وم 
بإج�راء العملي�ة وه�و داخ�ل 

رحم أمه.
ل�م تمان�ع األم ج�ويل آرم�اس 
من إج�راء العملي�ة حيث أنها 
تعم�ل ممرضة تولي�د يف نفس 
املستش�فى وهي تع�رف جيداً 
م�دى مهارة الطبي�ب برونر يف 
مثل هذه الح�االت حيث أنه قد 
قام بعدة عمليات مشابهة وقد 
تكللت جميعها بالنجاح. وأثناء 
العملي�ة ق�ام الطبي�ب بعم�ل 
فتحة يف رح�م األم ليتمكن من 
إجراء العملية للجنني، وبعد أن 
انته�ى من العملي�ة وبينما هو 

يحاول إرج�اع الرحم إىل مكانه 
أخرج الجنني يده الصغرية جداً 

وأمسك بإصبع الطبيب.
يق�ول الدكت�ور برون�ر : “لقد 
كان�ت ه�ذه اللحظة م�ن أكثر 
اللحظات التي م�رت يف حياتي 

تأث�رياً عيل، لدرج�ة أنني يف تلك 
اللحظة تجم�دت يف مكاني ولم 
أو  أي يشء  أفع�ل  أن  أس�تطع 
أن أح�رك إصبع�ي، أحسس�ت 
بأن أطرايف كلها ق�د تجمدت”. 
وبرع�ة كبرية وقبل أن ينتهي 

هذا املوق�ف املث�ري والعاطفي، 
تم أخ�ذ هذه الص�ورة ونرشت 
يف الصح�ف تح�ت اس�م “اليد 

صاحبة الرجاء”.
وق�د كتب�ت الصحف ع�ن هذه 
الص�ورة بأن الجنني س�امويل 
قد أخرج يده الصغرية من رحم 
الطبيب،  أمه ليمس�ك بإصب�ع 
وكأن�ه بذل�ك أراد أن يق�ول له: 

شكراً لك إلنقاذك حياتي.
رأت  أن  بع�د  أنه�ا  األم  تق�ول 
الصورة ظل�ت تبكي لعدة أيام، 
لق�د تعلم�ت من ه�ذه الصورة 
بأن الحمل ليس عبارة عن عجز 
وم�رض وتع�ب بل ه�و إعطاء 
صغ�ري  آخ�ر  لش�خص  حي�اة 
وضعي�ف بحاج�ة إىل الرعاي�ة 

واالهتمام.
وول�د  العملي�ة  نجح�ت  لق�د 
سامويل بعد أن أتم فرة الحمل 

وهو اآلن بصحة جيدة. 

ه�ل تعلم�ني أن نومك يكش�ف بع�ض أرسار 
ش�خصيتك وتفك�ريك، وطريق�ة تعاملك مع 

الحياة ومع اآلخرين من بني جنسك ؟
ج�اء ذلك يف دراس�ة للمعه�د الطبي املختص 
باضطراب�ات الن�وم يف مدين�ة س�او باول�و 
الربازيلي�ة، بع�د مراقبة وضعية ن�وم 2000 
امرأة م�ن املتطوعات، ومن ثم س�ؤالهن عن 

جوانب تتعلق بشخصياتهن.
فما ه�ذه الوضعي�ات؟ وما هي التفس�ريات 
الت�ي تعطيه�ا الدراس�ة لكل وضعي�ة، وعىل 
األخ�ص العالقة ب�ني وضعية الن�وم وأرسار 

الشخصية؟
عىل البطن:

تق�ول الدراس�ة الت�ي توصل إليه�ا املعهد أن 
من تنام عىل بطنها، تتمتع بش�خصية تكره 
التن��ازل ع�ن األش�ياء الت�ي تملكه�ا، وهي 
مس�تعدة للم�وت يف س�بيل الحف�اظ عليها، 
وه�ي تحب إجب�ار اآلخرين ع�ىل تصديق كل 
م�ا تقوله، حتى وان لم تكن عىل حق، وتعترب 

أيضاً شخصية يف غاية األنانية.
عىل الجانب األير:

املرأة التي تنام بهذه الوضعية ذات ش�خصية 
مرتبط�ة ج�داً بماضيه�ا، كما أنه�ا تميل إىل 
الغ�رية، وتح�ب االنتقام، وال ت�ردد يف القيام 
ب�أي يشء لتحقيق رغباتها الش�خصية، كما 
تح�ب تعذي�ب نفس�ها بالضغط ع�ىل قلبها 
املوج�ود يف الناحية الي�رى من الصدر، لكن 
ذل�ك ال يعني أنها تحب تعذيب اآلخرين، وهي 
تعاني ش�عوراً كبرياً بالذن�ب، ولذلك تميل إىل 

تعذيب نفسها للتخلص من هذا الشعور.
عىل الجانب األيمن:

م�ن ينم به�ذه الوضعي�ة، يملكن ش�خصية 
عاطفي�ة وحساس�ة ج�داً، طبقا للدراس�ة، 
ويعش�قن عمله�ن ويتفانني يف س�بيله، كما 
أنهن نساء يكرهن تأجيل عمل اليوم إىل الغد، 
ويتمي�زن باتخاذ املب�ادرات الذاتي�ة لتطوير 

أنفسهن ومساعدة اآلخرين.
عىل الظهر ووضع اليدين عىل البطن:

ه�ذه الوضعي�ة تدل ع�ىل معان�اة صاحبتها 
من وس�واس ما، وهي ام�رأة ال تقبل التغيري 
بس�هولة، لكنها متس�امحة ج�داً، وترغب يف 
القي�ام باألعم�ال الطوعية لخدم�ة اآلخرين، 

وتعتقد أن الهوان ال يأتي إال بعد الشدة.
ع�ىل الظه�ر م�ع إبق�اء اليدي�ن مفتوحتني 

بجانب الرأس:
تعن�ي ه�ذه الوضعي�ة أن صاحبته�ا تح�ب 
التحدي، وتريد مس�احة أوس�ع م�ن الحرية 
يف حياته�ا، كما أنها ش�خصية تحب النميمة 
والحدي�ث ع�ن اآلخري�ن بش�كل س�يئ، ويف 
الوقت نفسه تحب رشاء كل ما تجده أمامها، 
ولكنها بش�كل ع�ام تأخذ الحياة ببس�اطة، 
وتخ�رج كل م�ا يف حلقها م�ن كالم وال يبقى 

يشء يشغلها.
ع�ىل الظه�ر ووض�ع اليدي�ن تح�ت خلفي�ة 

الرأس:
هذه الوضعي�ة يف النوم تدل عىل أن صاحبتها 
ذكي�ة، ولديه�ا حماس كب�ري لتعلم األش�ياء 
الجدي�دة، وبخاص�ة ما يتعلق منه�ا بالعلوم 

واملعرف�ة، تح�ب الحي�اة العائلي�ة وال تفكر 
بالط�الق وال بش�كل م�ن األش�كال لتعلقها 

بالحياة األرسية.
الن�وم عىل أح�د الجانبني م�ع إبق�اء اليدين 

والرجلني مطوية ومنكمشة:
ه�ذه الوضعي�ة تش�به اىل حد كب�ري وضعية 
الجن�ني يف بطن أمه، وهي ش�خصية تميل إىل 
الوح�دة والعزلة، وهي كذل�ك أنثى حذرة جداً 
م�ن اآلخري�ن وترصفاته�م، وباملجم�ل هي 
تعتمد عىل نفس�ها يف التعامل مع مش�اكلها 
دون االس�تعانة بأحد أو طلب املس�اعدة من 

أحد.
ع�ىل أح�د الجانبني ووضع اليدي�ن تحت أحد 

الخدين:
قال�ت الدراس�ة إن من ينمن به�ذه الوضعية 
ه�ن نس�اء عصبي�ات ورسيع�ات الغض�ب، 
وبإمكانهن مخاصمة اآلخرين لفرات طويلة، 
ومش�كلتهن مع اآلخري�ن أنه�ن ال يتن�ازلن 
ويعرف�ن بأخطائهن، يعش�قن االنتقال من 

وظيفة ألخرى.

*أن الضفدعة تتنفس عن طريق 
الجلد والفم والرئة.

* هل تعلم ان القطط تخاف من 
امل�اء ولذلك فهي التس�تحم واذا 
اج�ربت ع االس�تحمام فبعن�ف 
وقسوة وكثريا ماتصيب حاملها 

بلجروح.
م�ن  تض�ع  الدجاج�ة  أن   *
300اىل500 بيضة يف حياتها وأن 
عمرها ق�د يطول اىل اربعة عرش 

عاما.
* أن الجمل هو الحيوان الوحيد 
م�ن ذوات األربعة ال�ذي اليمكنه 

ان يسبح.
رائح�ة  التح�ب  الف�رئان  *أن 

النعناع.
*الجمل “ يس�تطيع الرشب من 
م�اء البح�ر ألن كليتي�ه تصّفي 

امللح من املاء.
يف  زعي�م  أول  ه�و  لينكول�ن   *
الواليات املتحدة يس�مح للنساء 

بالتصويت يف االنتخابات ..!
* أك�رب نتيجة مب�ارة يف التاريخ 
149 / صفر, يف دوري مدغشقر 
من اغرب مباريات كرة القدم يف 

العالم.
* يف األج�واء الب�اردة تقل فاعلية 
بطارية الهواتف الذكية وتقل فرة 
الشحن وتشغيل الهاتف بجو بارد 

له رضر عىل البطارية ..!

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
ــي لــــــــــــــون ــم حتـى ماب فـاهي اللـيل ميـه
ـــمـــــــــه ــن رس ــم عاجلـف ــي طيـف يرهـ وال بـ
ــح طيـــــــــــب ـــتحاهم وآني مالـ ماصـخ مس
ــه ماملـــــــــــ ــي  بـروحـ ــري  غيــ وي  ــده  اليتب
ــوت يف ــن  م ــوى  الهـ وي  ــي  روحــ ــاد  آعــن ــا  بيه
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قصة وعربة

اختبارات شخصية

“اليد صاحبة الرجاء”

محّيينا املاي... وطار الديج وضعية نومك تكشف أسرار شخصيتك !
قصة مثل  

الكلمات االفقية
-1 اكتشف الطريق إىل الهند عن 

طريق رأس الرجاء الصالح
-2 نعاتب - عم�ل عمال تقرب 

به إىل الله )م( - وجهة نظر
-3 حرس - من مؤلفات عميد 

األدب العربي
 - للنف�ي   - )م(  الس�هل   4-
االس�م األول لشخصية خيالية 

من سلسلة هاري بوتر 
صن�م   - للنه�ي   - دّم�ر   5-

جاهيل 
-6 كتل من الشحم محدبة عىل 

ظهر البعري - للنصب - نضح
-7 متشابهان -  أكثر من مهم 

- أدنى 
-8 م�ا انه�ال م�ن الرمل عىل 

الطريق - رتبة عسكرية )م(
-9 متش�ابهان - قائ�د نازي - 

يرمي
-10  هز - استنكار )م(

 - أرسَع   - محاي�د  غ�ري   11-
أرشد )م(

-12 روائي جزائري من أعماله 
“ الوطن يف القلب “

الكلمات العمودية
-1 مهنة التذوق - فيه ما ال يوجد 

يف البحر - عظام الرأس )م(
-2 كل ي�وم ُيحتفل في�ه بذكرى 
كريم�ة - ح�رف أبج�دي - عملة 

آسيوية )م(
-3 مدينة تونسية - كَتب - غادر 
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يرب هذا املثل للش�خص الذي يعمل عمال عظيم األثر ، ثم يعتذر عنه 
بعذر واه ال يصّدقه عقل وال يقبله وجدان 

أصله: 
أن رج�ال كانت له إمرأة جميلة مليحة ، وكان لها خليل تعش�قه وتهيم 
ب�ه وال تطيق فراق�ه ، وكانت تؤثره بكل يشء لديه�ا من ملبس ومأكل 
وغري ذلك . وكانت كلما أعّدت طعاما لزوجها تأخذ منه ش�يئا لخليلها . 
ويف ذات ي�وم جاء زوجها بديك س�مني ، فذبحه وطلب منها أن تعّد منه 
مرقا لذيذا للغداء . فقامت املرأة إىل الديك فطبخته ووضعته يف طبق ، ثم 
أرس�لت به إىل خليلها ليأكله هنيئ�ا مريئا . ثم إن الزوج عاد إىل البيت يف 
وقت الغداء، فأتته الزوجة ببعض املرق وبعض رغفان الخبز ، فس�ألها 

عن الديك ، فقالت له : )) ديج ؟ .. هذا يادبج ؟ .. هذا جان جّني ! (( 
فتعّجب الرجل من قولها ولم يصّدق كالمها وسألها : )) شنو هالحجي 
؟ (( فقال�ت : )) ملا ذبحت الديج .. نّظفن�اه آني والخادمة وخلينا املاي 
بالج�در .. والدي�ج باملاي .. والج�در عىل النار .. ومل�ا حمى املاي رفرف 
الدي�ج بجناح�ه وطار من الج�در (( . فصعب عىل الرج�ل تصديق هذا 
ال�كالم ، فس�أل الخادمة عن صحته ، فقالت : )) ص�دك عّمي .. حّمينا 
املاي ... وطار الديج . فصّدق الرجل كالم زوجته ، وتناول ما أمامه من 
الطع�ام. ثم ذاع الخرب بني الناس ، فضحكوا م�ن غفلة الرجل وغبائه ، 

وعجبوا من كيد املرأة وتدبريها . وذهب ذلك القول مثال 
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عـين على العالم

الزوراء / دبي /ظافر جلود :
لدولة   50 الوطني  بالعيد  تحتفل  وهي 
دار  حققت   ، املتحدة  العربية  اإلمارات 
واألدبي  الثقايف  املجايل  يف  للنرش  كتاب 
من  الكثري  أنجزت  أن  بعد  بارزا  حضورا 
التي أسهمت يف زيادة ونوعية  الخطوات 
طبعت  التي  والتاريخية  األدبية  الكتب 
ووزعت للمواطنني واملقيمني، ناهيك عن 
دورها يف كل املجاالت الثقافية يف الدولة .

تقول غنيمة الحمادي للزوراء، وهي أول 
كتب  ومطبعة  نرش  دار  تدير  إماراتية 
العمل  إن  اإلمارات:  يف  ثقافيا  ومقهى 
مع املؤلفني تجربة ثرية وزاخرة، أحظى 
قرب،  عن  الكتاب  معظم  عىل  بالتعرف 
ذات  شخصيات  مع  املبارش  والتواصل 
إيجابيات  أثمن  من  وهو  فكري،  رقي 
املواهب  مالمسة  أن  إىل  باإلضافة  عميل، 
نظرتي  يف  مختلفا  بعدا  تضيف  اإلبداعية 
شخصية  كوني  العادية،  الحياة  ألمور 
آخر  جانب  من  جدا،  بالتفاصيل  تهتم 
الدار، جمال الشحي،  فإن رؤية مؤسس 

اإلماراتيني  للمؤلفني  الالمحدود  ودعمه 
باألخص والكتاب الجدد تحديدا، كان لها 
أكرب األثر فرغبت بشدة أن أكون جزءا من 
املنظومة التي تأخذ بيد الكاتب وتضعه يف 
أول الطريق، أو تدعمه يف مسريته يف أي 

مرحلة من املراحل.
البداية  الحمادي:  قالت  البداية،  وعن 
كان  للنرش،  ُكّتاب  دار  يف   2012 يف  كانت 
ملئة  كتاب   »100« إصدار  حينها  الهدف 
كاتب إماراتي، اعتمادا عىل تسهيل جميع 
تفاصيل النرش للمؤلف واالهتمام بإخراج 
أساسية،  بصورة  الكاتب  ودعم  الكتاب 
املطبعة  ثم  ومن  الثقايف،  املقهى  تبعه 
لذلك تم يف دار النرش إصدار أكثر من 170 
فكر  من  »ومضات  كتاب  أبرزها  كتابا، 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
تم  كما  اإلمارات«،  أوائل  وكتاب  مكتوم، 
أيضا إصدار الكثري من الكتب ذات القيمة 
اإلمارات  لدولة  التوثيقية  التاريخية 
العربية املتحدة وباني نهضتها املغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

ومنها كتاب زايد الشخصية االستثنائية، 
زايد الدولة واإلنسان ، كتاب قصة النفط 
كتاب  األوطان،  درة  كتاب  أبوظبي،  يف 
ومن  املايض،  من  ذكريات   ، أبوظبي 
رواية  الذائع  الصيت  ذات  األدبية  الكتب 
ريتاج، هالة والتغيري، حجر ورقة مقص، 

مشاغب  يوميات  سلسلة  ونساء،  مدن 
ومشاغبة، السري يف الطريق الرسيع .

جائزة  يف  دورها  عن  غنيمة  وأوضحت 
اإلداري  التنسيق  للرواية، قائلة:  اإلمارات 
وتنظيم  مشاريعها،  بجميع  الجائزة  يف 
صاحب  بحضور  الختامي  الحفل  فعالية 

السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، 
مقابلة  والثانية  األوىل  للدورة  وذلك 
الروائي  برنامج  يف  الجدد  املشاركني 
وتنظيم حفل التخريج يف نهاية الربنامج 
إصدارات  ونرش  طباعة  متابعة  أيضا 
ومشاركة  مراحلها  بجميع  الجائزة 
يف  العمل  الكتاب  معارض  يف  الجائزة 
جدا،  مميز  للرواية  اإلمارات  جائزة 
عىل  تدل  سنويا  تتزايد  التي  واملشاركات 
الدولة،  أبناء  إبداعية جميلة لدى  مواهب 
ويف نهاية كل دورة  أعتز بكوني جزءا من 

هذه السلسلة الثقافية املتألقة .
اختيار  وكيفية  كتاب،  كافيه  إدارة  وعن 
قالت  لآلن،  استضاف  وكم   ، ضيوفه 
دعما  إنه  الحمادي:  للنرش  كتاب  مديرة 
يتم  الثقافة،  مجال  يف  املختلفة  للمواهب 
جميع  يف  الثقايف  املقهى  ضيوف  اختيار 
كذلك  وفنيا،  أدبيا،  املتنوعة  املجاالت 
للمؤلفني  استقطاب  نقطة  حاليا  يعد 
ومصممني  والرسامني  والقراء  والكتاب 
للمواطنني بشكل خاص وجميع  األغلفة 

وقد  عام،  بشكل  األخرى  الجنسيات 
من  ومبدعة  مبدع   200 العدد  تخطى 

مختلف الشخصيات الثقافية .
من  الكتب  عىل  األقبال  تجدين  وكيف   •

الجيل الشاب يف اإلمارات؟
اإلقبال مبرشا جدا من ناحيتني:  أجد    -
من  أجيب  ما  فأكثر  وقرائية،  كتابية 
هو:  الدولية  الكتاب  معارض  يف  أسئلة 
من  الكثري  وأقيض  كتابا؟  أنرش  كيف 
أقرأ؟  ماذا  سؤال:  عىل  ألجيب  الوقت 
أبدأ  بم  أعرف  ال  لكن  القراءة  وأريد 
يفضل  ذكي،  قارئ  هو  الشاب  والجيل 
البعد عن املثاليات يف القراءة ويبحث عن 
أفكاره  بعرض  ويستمتع  العرص  لغة 

وإيصال رأيه يف كتاب.
الناشئ يف  الجيل  • وعن مرشوعك لدعم 

كتابة الرواية؟
جميع  لدعم  حاليا  موجود  املرشوع    -
يف  متمثال  الرواية  مجال  يف  املواهب 
مشاريع  أهم  أحد  وهو  الروائي  برنامج 
برنامج  وهو  للرواية  اإلمارات  جائزة 

كتابة  تقنيات  عىل  للتدرب  فرصة  يقدم 
الرواية وأساليب كتابتها، وذلك بإرشاف 
يتمكن  معروفني،  وروائيني  كتاب 
رواياتهم  نرش  من  فيه  املشاركون 
وتقديمها للمنافسة عىل جائزة اإلمارات 

للرواية.
• وسبب انضمامك للعمل يف هذا املجال؟

كبداية،  الكتب  وحب  القراءة  ولع  أنه   -
له  الجديد  والكتاب  الورق والحرب  رائحة 
حال  جدا  أفخر  القلب،  يف  خاص  رونق 
وأعتز  كتاب،  أي  من  نسخة  أول  صدور 
وتسعدني  إنتاجه  من  جزءا  كنت  أني 
لقائه  املؤلف لحظة  التألق يف عني  نظرة 

بكتابه الجديد، 
• وهل واجهت صعوبات كامرأة يف العمل 

بني دار النرش وإدارة املطبعة ؟
يف  العمل  يف  كثرية  صعوبات  أجد  لم   -
التي  الضغوط  بعض  باستثناء  املجالني، 
بذلك  أقصد  التوقيت،  يف  مرونة  تتطلب 
وساعات  أحيانا  متأخر  وقت  إىل  السهر 

العمل الطويلة يف بعض املواسم.

حقق فيلم الرعب »old« إيرادات بلغت 16.5 
األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  دوالر  مليون 
األمريكية،  السينما  إيرادات  صدارة  منتزعا 
نايت  إم.  وإخراج  بطولة  من  والفيلم 
شياماالن ويشاركه يف البطولة أليكس وولف 
وتدور  سكانلن،  وإليزا  مكنزي  وثوماسني 
اىل  الفيلم حول عائلة تذهب يف رحلة  أحداث 
يكربون  يجعلهم  غريب  امر  ليحدث  شاطئ 
حول  االحداث  وتدول  أرسع  بشكل  السن  ف 

مواجه بني العائلة والطبيعة.
الثاني  املركز  يف   »Snake Eyes  « فيلم  وجاء 
بإيرادات بلغت 13.3 مليون دوالر، الفيلم من 
كوربريو  وأورسوال  جولدينج  هنري  بطولة 
روبرت  إخراج  ومن  ويفينج  وسامارا 

شوينتكه.
الثالث فيلم الحركة واملغامرة  وحل يف املركز 
 11.6 إيرادات  حقق  الذي   »Black Widow  «

سكارليت  بطولة  من  والفيلم  دوالر،  مليون 
جوهانسون وفلورنس باج ومن إخراج كيت 

شورتالند.
فيلم  نصيب  من  فكان  الرابع  املركز  اما  

بإيرادات   Space Jam: A New Legacy
بطولة  من  والفيلم  دوالر،  مليون   9.5 بلغت 
ليربون جيمس وكاساندرا ستار ومايكل بي. 

جوردان ومن إخراج مالكولم دي. يل.

نيكول سابا تطرح تيزر أغنيتها اجلديدة »اجلو حلو« 

فيلم الرعب »old« يتصدر إيرادات السينما 
األمريكية بـ 16.5 مليون دوالر

علماء يرصدون والدة قمر جديد 
ألول مرة في التاريخ

اكتش�ف العلم�اء ألول مرة ظاه�رة والدة قمر جديد ح�ول أحد الكواكب 
املش�ابهة لكوكب املشرتي، يف مش�هد قد يقدم للعلماء نظرة ثاقبة حول 
تشكل الكواكب املبكرة.وأكد علماء الفلك يف جامعة “غرونوبل” الفرنسية 
رصد دائرة مغربة تحيط بكتلة غازية عمالقة عىل بعد 370 س�نة ضوئية 
عن األرض، تتضمن ظهور قمر جديد.وتشكل القمر الصغري حول كوكب 
 PDS( ويدور ه�ذا الكوكب حول نج�م صغري ،)PDS 70c( يحم�ل اس�م
70( البال�غ م�ن العمر 5.4 ملي�ون عام، وال�ذي تبلغ كتلت�ه ثالثة أرباع 
كتلة الش�مس، وال يزال يف طور تكوين كواكب جديدة.وبحس�ب العلماء، 
يوجد ما يكفي م�ن الحطام حول النجم الصغري املحاط بكتلة كبرية من 
الغ�ازات إلنتاج ثالثة أقم�ار بنفس حجم القمر الذي ي�دور حول كوكب 
األرض.ويفت�ح هذا االكتش�اف نافذة جدي�دة عىل أرسار تط�ور الكون، 
حي�ث ُيعتقد أن األقمار املتش�كلة حول عمالقة الغ�از تمتلك فرصا أكرب 
يف العث�ور عىل الحياة أكثر من الكواكب.وتظهر الصور التي كش�ف عنها 
مرصد )ALMA( يف تش�ييل أن قطر القرص املكون للقمر يبلغ نحو 100 
ملي�ون ميل، أي م�ا يقرب من املس�افة التي تقع بني الش�مس واألرض 
تقريبا.ويبلغ حج�م الكوكب العم�الق )PDS 70c(، ضعف حجم كوكب 
املش�رتي ويس�تغرق حوايل 227 عاًما إلكمال مداره حول نجمه املضيف، 
وش�كل حوله هالة من الغبار والحطام توفر فرصة كبرية لتشكيل أقمار 
جديده حوله.وقال الدكتور بينيس�تي: “لق�د تم الحصول عىل مالحظات 
م�ن مرصد ALMA بدق�ة رائعة، بحي�ث يمكننا تحدي�د ارتباط القرص 

بالكوكب بوضوح، فنحن قادرون عىل تقدير حجمه ألول مرة”.

 كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عاملية 
أن باحث�ني وعلماء بدؤوا يف اختبار 
تقني�ة ثوري�ة جدي�دة، يمكنها أن 
تشحن الس�يارات الكهربائية وهي 
تس�ري يف الطري�ق ودونم�ا حاج�ة 
أن  التقري�ر  إيقافها.وأوض�ح  إىل 
الباحثني يخت�ربون حاليا نوعا من 
املمغن�ط،  واالس�منت  الخرس�انة 
رص�ف  خلط�ة  يف  دمج�ه  يمك�ن 
الطرق لشحن السيارات والحافالت 
الكهربائية وهي تسري عىل الطريق 

ودون حاجة إىل التوقف.
وب�دأت فعلي�ا وزارة النقل يف والية 
إنديانا األمريكية اختبار هذا النوع 
الجديد من االسمنت املزود بجزيئات 
لدمجه�ا  محاول�ة  يف  ممغنط�ة، 
يف نظ�م البن�اء املختلف�ة وتقلي�ل 

الباهظ�ة، بحيث تكون  تكاليفه�ا 
فيما بعد خيارا مثاليا لالس�تخدام 

اآلمن والنظيف للطاقة.
وسيمر املرشوع املمول من مؤسسة 
العل�وم الوطني�ة التابع�ة لجامعة 
بوردو ورشكة “ماغمينت” األملانية 
ب�3 مراحل أولها اختبار االس�منت 
املمغن�ط معمليا، ث�م تجربته عىل 
طريق مسافته ربع ميل تقريبا، ثم 

تجربته عىل أحد الطرق الرسيعة.
ويؤكد الباحثون يف هذا املرشوع أن 
هذا االس�منت املمغنط يمتاز أيضا 
بقوت�ه الكب�رية ومقاومت�ه لكافة 
أعم�ال التخري�ب، كم�ا أن�ه قادر 
ع�ىل الش�حن الرسيع للش�احنات 
الكهربائي�ة الثقيلة بطاقة تصل إىل 

200 كيلو وات وما فوق.

تب�ادل  تطبي�ق  رشك�ة  كش�فت 

الص�ور )“إنس�تغرام( عن خاصية 

جديدة يف تطبيقها تس�مح بحماية 

أك�رب للمس�تخدمني م�ن التحرش 

واإلس�اءات س�واء عرب اإلنرتنت أو 

يف الواقع.

وق�ال ادم موس�ريي، رئيس رشكة 

)إنس�تغرام(: “الخاصي�ة الجديدة 

التي تس�مى “الحدود” تس�تهدف 

الحماي�ة من مثل هذه املمارس�ات 

الس�ماح للمس�تخدمني  من خالل 

بوق�ف وص�ول الرس�ائل مؤقتاً إذا 

ش�عروا أنهم مس�تهدفون برسائل 

مسيئة”.

وتابع موسريي” ال مكان للعنرصية 

يف  الكراهي�ة  ع�ىل  والتحري�ض 

إنس�تغرام ..يجب أن يشعر الناس 

بالراح�ة وأن يش�عروا باألم�ان يف 

التعبري عن أنفس�هم عند استخدام 

إنس�تغرام ونح�ن نعمل م�ن أجل 

ضمان كل هذا”.

تس�تهدف  إنس�تجرام  وأض�اف” 

تحقيق هدفني من خالل الخاصية 

كمي�ة  تقلي�ل  وهم�ا،  الجدي�دة 

التحرش عىل منصة إنس�تغرام إىل 

أدن�ى درجة ممكنة، والثاني توفري 

أدوات يمك�ن ملن يتعرض للتحرش 

لحماي�ة  اس�تخدامها  واإلس�اءة 

نفسه عىل املنصة”.

خاصي�ة  اختب�ار  حالي�اً  ويت�م 

“الح�دود” )ليمت�س( يف ع�دد من 

الدول قبل طرحها عىل نطاق أوسع 

يف الوقت نفس�ه قال موس�ريي إن 

هناك الكث�ري من العمل الذي يتعني 

القي�ام به، س�واء من أج�ل تقليل 

خط�اب الكراهي�ة ع�ىل املنصة أو 

تمك�ني املس�تخدمني م�ن حماي�ة 

أنفس�هم من مثل ه�ذه األحاديث، 

مضيف�اً “توقعوا املزي�د منا يف هذا 

املجال خالل الشهور املقبلة”.

تقنية ثورية تشحن المركبة 
الكهربائية أثناء سيرها على الطريق

 )إنستغرام( يطرح خاصية حماية 
المستخدمين من التحرش

غنيمة احلمادي: أجنزت دار كتاب للنشر بهدف إصدار »100« كتاب ملئة كاتب إماراتي

شنت اإلعالمية الكويتية، فجر السعيد، هجوًما 
قوًيا عىل سمية الخشاب، بسبب ظهورها عىل 
ال  بأنها  اياها  متهمة  شات(،  )سناب  تطبيق 
عبارة  التطبيق  ان  وتعتقد  محتوى  اي  تقدم 
السعيد عرب حسابها عىل  لها.وكتبت  عن مرايا 
)فيس بوك( منشوراً جاء فيه: »الصدفة قادتني 
سناب  يف  الخشاب  سمية  الفنانة  حساب  اىل 
وكونها  الفضول  باب  من  اتابعها  وبديت  شات 
املختلفة  عالجوانب  اتعرف  قلت  مهمة  نجمة 
التمثيل«.وأضافت«  عن  بعيداً  شخصيتها  يف 
عن  عندها  قوي  فهم  سوء  هناك  أن  اكتشفت 
هو  السناب  تعتقد  أنها  أتصور  السناب  فكرة 
آنا  فيها  نفسها  عىل  تبص  شويه  كل  مرايه 
البة وال  حلوه.. شعري حلو.. بعرف أعمل بوز 
إنتي  يا حبيبتي  قائلة« ال  أل«.وتابعت هجومها 
فاهمة املوضوع غلط السناب شات برنامج عن 
املشرتكني  فيه  يستعرض  االجتماعية  الحياة 

يا  إجتماعي..  تواصل  هناك  ليكون  يومياتهم 
سمّيه حتى الفاشنستات ما بيعملوش اليل إنتي 
اليل  مني  كده«.وأضافت«  بس  بتعمليه…ليه 
رزقهم  اليل  الفاشنستات  غلط  السناب  فهمك 
بتعمليه  انتي  اليل  بيعملوش  ما  السناب  عىل 
وبينوعوا، و يوم يتصوروا ويوم يعرضوا مالبس 
ويوم  مكياج  تحط  ازاي  الناس  يعلموا  ويوم 
ومنيو  املطاعم  يف  جولة  معاهم  الناس  ياخذوا 
األكل وايام كثرية بيتكلموا.. مثالً يتخانقوا مع 
يف  وكله  بالكالم  بعض  عىل  يلقحوا  او  بعضهم 
االجتماعية«.واختتمت  والحياة  التنويع  إطار 
كل  حبيبتي  معقولة  »مو  قائلة:  هجومها 
السنابات نشوف سمية وعيون سمية وحواجب 
سمية وهم بريقصوا ورقبة سمية وهيا بتتكرس 
اسبوع  سمية…  ودلع  وجمال  الطرب…  من 
اتابعك ماشفت اال عيونك وشفتيك وشعرك.. كل 

يوم كل يوم كل يوم …صعبة بلوك«.

زواجها  خرب  بإعالن  واسعاً  جدالَ  الفضالة  إلهام  الفنانة  أثارت 
من الفنان الكويتي شهاب جوهر، ومن جانبها ردت الفضالة 
سناب  عىل  الشخيص  حسابها  عرب  زواجها  منتقدي  عىل 
للكاتب  فيديو  بمقطع  الخليجية  الفنانة  شات.واستعانت 
الكويتي فهد بشارة وهو يقول: »أنا عمري ما  والناشط 
أذيت أحداً وال جرحت أحداً وال يلَّ شغل بأحد.. ما همني 
من حبني ومني كرهني.. وما همني من ذم فيني ومن 
يف  شغل  يل  كان  ما  وعمري  لحايل  عايش  مدحني.. 
أناني..  أحد«.وتابع: »تقولويل ده حب نفس وأنت 
النفس  أناني لنفيس.. عمر ما كان حب  أنا  أيوه 
أنانية.. وطاملا أنا ما أذيت أحد فلريحل من يرحل 
ويبقى من يبقى«.وعربت الفضالة عن إعجابها 
بهذا املقطع وأرفقته بإيموجي التصفيق، معلنة 
موقفها من االنتقادات والتعليقات القاسية التي 

ترافقت مع زوجها، مؤكدة عدم اكرتاثها لها.

 

اشرتطت الرشكة املنظمة لحفل املطربة 

أنغام بمرسح املنارة املقرر يوم 30 يوليو 

يف  الراغبني  أمام  رشوط  أربعة  الجاري، 

الرسمي،  بالزي  االلتزام  أولها  الحضور 

 6 من  أقل  أطفال  اصطحاب  وعدم 

للحفل سيبدأ  الدخول  أن  سنوات، ورغم 

ويمتد  مساء  السادسة  الساعة  من 

دخول  حظر  تم  الليل،  منتصف  حتى 

جميع أنواع املأكوالت واملرشوبات برفقة 

الجمهور.

تشجيع  أيضا  املنظمة  الرشكة  وقررت 

الصيفية  السهرة  قضاء  عىل  الجمهور 

وجود  عن  وأعلنت  املكشوف،  باملرسح 

خصم 20%، عىل 6 فئات من التذاكر، األوىل 

جنيه،   2000 الخصم  بعد  سعرها  يبلغ 

 1200 والثالثة  جنيه،   1600 والثانية 

والخامسة  جنيها،   960 والرابعة  جنيه، 

800 جنيه، واألخرية 600 جنيه.

يوم  جماهرييا  حفال  الفنانة  واحيت 

السبت ضمن حفالت صيف جدة بمشاركة 

تامر  والفنان  الرشنوبي،  محمد  الفنان 

عاشور، برعاية هيئة الرتفيه.

مقطع  للحفل  املنظمة  الرشكة  ونرشت 

فيديو للفنانة أنغام فور وصلها إىل مطار 

بعودتها  سعادتها  عن  فيه  عربت  جدة، 

اململكة  حفالت  يف  للغناء  أخرى  مرة 

العربية السعودية.

بسبب )سناب شات(.. فجر السعيد تهاجم 
مسية اخلشاب 

إهلام الفضالة ترّد على منتقدي زواجها من شهاب جوهر

أنغام تغضب مجهورها 
بشروط حضور حفلها الغنائي

  

  

ــا علي الربيعي وبكيت عليك  فقدتك ي
اكثر مما دمعت على من فقدت من أهلي 

و آخرين..
ــاء  ــك واالصدق ــدك اهل ــك وفق  فقدت
ــاً   ــاً وصديق ــت حبيب ــم كن ــاء ك والزم

وصاحب خلق رفيع ..
 فجعتنا برحيلك وكم دعونا لك وحاولنا 
ــر بيد  ــن األم ــك لك ــاذك يف حمنت إنق

الباري الكريم وليس بيدنا..  إىل جنات اخللد ايها العزيز النقي .

ــي هلل ولوطين فقط  انتمائ
ــب يف  ــر مرّح ــر وغ ال غ
ــلطة  الس ــي التباع  صفح
»كلن يعين كلن« وال اقرأ 
ــادر عن اغنام  أي تعليق ص
ــرفاء يف  ــها للش واها وس

صفحي ويف قليب .

تغريدات

نيكول  اللبنانية،  النجمة  طرحت 
»الجو  الجديدة  أغنيتها  تيزر  سابا، 
عىل  الشخيص  حسابها  عرب  حلو«، 
والفيديوهات  الصور  تبادل  موقع 
التيزر  وحمل  »إنستجرام«، 
أجواء الصيف املبهجة، وشوّقت 
بطرح  جمهورها  سابا  نيكول 

الكليب خالل أيام.
نيكول  اللبنانية  النجمة  وتعود 

حلو«،  »الجو  أغنية  خالل  من  سابا، 
الغنائية  الساحة  عن  غياب  فرتة  بعد 
اقترص النشاط فيه عىل إحياء الحفالت 
رشيف  كلمات  من  واألغنية  الغنائية، 
وتوزيع  يحيى،  محمد  وألحان  عبيد، 

أمني نبيل.
ومن املقرر أن تكشف نيكول عن أغنية 
املقبلة،  القليلة  األيام  خالل  لها  أخرى 
أبرز  أحد  مع  تصوريها  تنوى  والتي 

ووعدت  الكليبات  مجال  يف  املخرجني 
الوقت  يف  تفاصيلها  عن  باإلفصاح 

املناسب.
سابا،  نيكول  اللبنانية  النجمة  وكانت 
قد أحيت حفال غنائيا عىل أحد شواطئ 
مدينة العلمني الجديدة، يف عيد األضحى 
بإطاللة  سابا  نيكول  وظهرت  املبارك، 
الصيف  أجواء  مع  تتناسب  مميزة 
املرسح  خشبة  عىل  صعودها  وبمجرد 

قدمت أغنية »حفضل أحلم«.
الجمهور  تحية  عىل  نيكول  وحرصت 
األضحى،  بعيد  بتهنئتهم  وقامت 
ولبنان  ملرص  واألمان  الخري  وتمنت 
وصلتها  واستكملت  العربي،  والعالم 
من  بالعديد  االستعراضية  الغنائية 
أغانيها التي تألقت بها طوال مشوارها 
الفني وتخلل الحفل العديد من الصور 

ال�«سيلفي« مع معجبيها.

امل حجازي مؤيد الامي 
نقيب الصحفيين العراقيين
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التواضع يف سرة 
الكبار

مطر ساخن

التواضع  تعجبَك سمة  واملبدعني  املفكرين  كبار  تقرأ سرية  عندما 
التي تزّين حياتهم ، وعدم اهتمامهم بزخارف الحياة واملظاهر التي 

ال تقرتب من صميم عملهم ، وعدم الركض وراء شهرة مزيفة .
هؤالء الكبار الذين رفدوا العقول بكل ما هو نافع ، يواصلون الليل 

بالنهار لكي يقدموا االفضل واالجمل ويف جميع مناحي الحياة .
أدباء وعلماء ومفكرون وفالسفة أوقفوا حياتهم للعطاء ، فأناروا 
دروب الحياة بتوهج اقالمهم ، وعطروها بأريج حرفهم ، فدخلوا 
التاريخ من اوسع ابوابه وكانت بصماتهم مضيئة عىل مر السنني 

.
له  ليس   ، قوله  يريد  وما  وافكاره  بقلمه  مشغول  الجيد  الكاتب 
متسع من الوقت لكي يشغل نفسه بما يدور حوله من خزعبالت 
االمور ، اهتمامه ينصب عىل ما يريد كتابته ، وهذا االهتمام يمهد 
له فرصة االبتعاد عن امور اآلخرين ، والدخول معهم يف سجاالت ال 

تشبع جائعا وال تنفع محتاجا .
والكاتب الجيد يشعر بحالة الشموخ يف داخله دون تكرب أو غرور 
، ال يتوقف عند حد ، يطلب املزيد لكي يقول كلمته بنقاء ويرحل ، 
ال يسعى اىل تسويق قلمه بالطرق املبتذلة الرخيصة ، وال يلتفت اىل 
ما يقوله البعض من الذين فقدوا البوصلة التي ترشدهم اىل موطن 

االبداع .
ما يشغل املبدع الكبري ينحرص يف تقديم االفضل ، كيف يحصل عىل 
درجة الرضا مع القناعة ، وما يشغل غري املبدع هو السعي املحموم 

لكي يكون يف واجهة املشهد املتخم بعبارات املديح والتبجيل .
القليل من  يحتاجونه  ما  الخاص، وكل  لهم عاملهم  الكبار  الكتاب 
الحرية االقتصادية ، واملكان املناسب ملمارسة الكتابة فيه ، وحزمة 
من االوراق واالقالم ، فهم يعيشون يف عالم يختلف عن عالم املال 
والتجارة ، تجارتهم اقالمهم النابضة بكل صنوف العطاء ، وثروتهم 
تلك التي جمعوها من سهر الليايل وقراءة الكتب ، وحافزهم السعي 

الجاد من اجل الحصول عىل املزيد من املعرفة.
جان  والصحفي  الناقد  معه  اجراها  مقابلة  يف  فوكنر  وليم  يقول 
ستيان : ) كل ما يحتاجه هو قلم وبعض اوراق ، ال اعرف أي يشء 
جيد يف الكتابة يمكن ان يأتي من قبول منحة مالية ، الكاتب الجيد 
ال يطلب منحا ، انه مشغول جدا بالكتابة اىل درجة ان ال يجد الوقت 

لتقديم طلبات للحصول عىل هذه املنح (.
الدخول  لها  يمكن  وال  للمساومة  قابلة  غري  الكبار  املبدعني  أقالم 
يدور من ربح وخسارة يف  ما  اىل  تلتفت  البورصات، وال  اىل ميدان 
من  للكثري  االبداعية  السرية  عىل  االطالع  يريد  ومن   ، املال  سوق 
هؤالء املبدعني الكبار تأخذه الدهشة، لقد عانى بعضهم من الفقر 

املدقع، وبعضهم من االمراض املزمنة .
اىل اللقاء ...

أمحد اجلنديل 

أول إماراتية تدير دار نشر ومطبعة ومقهى ثقافيا




