
بغداد/ الزوراء:
ش�دد رئيس مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، ام�س االربعاء، ع�ى تكثيف 
الجهود االس�تخبارية لتأمني االنتخابات 
املقبلة.وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئيس 
مجلس الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: 
ان “املجلس الوزاري لألمن الوطني عقد 
اجتماعاً ترأس�ه رئيس مجلس الوزراء، 
القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى 
الكاظم�ي، ج�رى خالل�ه بح�ث آخ�ر 
تطورات س�ر العمليات األمنية والجهد 
االستخباري، يف مالحقة فلول عصابات 
داع�ش اإلرهابية وبقاياها”، الفتا اىل ان 
“املجل�س ت�دارس يف مس�تهل االجتماع 
األوض�اع األمني�ة يف قض�اء الطارمي�ة 
شمال العاصمة بغداد، وعمليات مالحقة 
الخالي�ا اإلرهابي�ة الت�ي تح�اول العبث 
بأم�ن املواطن�ني، وق�د وّج�ه الكاظمي 

الق�وات األمنية باتخ�اذ حزمة إجراءات 
تؤّم�ن القضاء والس�ّكان املدنيني، وبما 
ال يبق�ي لإلرهاب أّي م�الذ يف القضاء”.
واضاف: ان “الكاظمي ش�ّدد عى أهمية 
االس�تخبارية واألمنية  الجه�ود  تكثيف 
م�ع اق�راب موع�د إج�راء االنتخاب�ات 
النيابي�ة؛ من أجل تأم�ني نجاحها يف كل 
االنتخابية”،  العملي�ة  املراكز، ومفاصل 
مبين�ا ان “املجلس ناق�ش أيضاً الجهود 
املبذول�ة؛ ألجل حماية أبراج نقل الطاقة 
“الكاظم�ي  ان  اىل  الكهربائية”.واش�ار 
تاب�ع تفاصي�ل اإلج�راءات والتحّوطات 
العم�ل  ع�ن  فض�اًل  املتخ�ذة،  األمني�ة 
االس�تخباري املراف�ق له�ذه العملي�ات 
األمنية؛ بما يؤّمن حف�ظ البنى التحتية 
الت�ي تقدم الخدم�ات للمواطنني، وعدم 
إف�الت العن�ارص اإلرهابية الت�ي تحاول 

تخريبها”.

بغداد/ الزوراء:  
حذرت وزارة الصحة، امس األربعاء، من 
خطورة ارتفاع أعداد اإلصابات بفروس 
كورونا، وتوقعت فقدانها السيطرة عى 
احت�واء املرض يف أي لحظ�ة. من جانب 
متص�ل، توع�د مجل�س القض�اء األعى 
املحرض�ني عى عدم أخ�ذ اللقاح املضاد 
لف�روس كورونا باملالحق�ة وإجراءات 

قانونية.وقال�ت عض�و الفري�ق الطبي 
واإلعالمي يف الوزارة، ربى فالح حس�ن، 
“اإلصاب�ات  إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
والوفي�ات يف تزاي�د، وه�ذا دلي�ل ع�ى 
ش�دة املوجة الثالثة الت�ي تمتاز برسعة 
الش�بابية  الفئ�ات  وإصاب�ة  االنتش�ار 

والصغرة”.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدين، ام�س االربعاء، 
توزيع رواتب املش�مولني ضمن ش�بكة 
الحماية االجتماعية، فيما حدد مرصف 
الرش�يد العناوي�ن الوظيفية املش�مولة 
بس�لف املحق�ق الع�ديل .وق�ال املكت�ب 
تلقت�ه  بي�ان  يف  للم�رصف  اإلعالم�ي 
“الزوراء”: أنه “تمَّ توزيع رواتب الحماية 
االجتماعية للرجال والنساء لشهر آب”.
وأضاف أن “الرصف تمَّ عن طريق أدوات 
الدف�ع االلكروني وبإم�كان أي مواطن 
مش�مول بالراتب تسلّم راتبه من شبكة 
فروعن�ا املنترشة يف بغ�داد واملحافظات 

أو م�ن مكات�ب ال�رصف الخاص�ة أو يف 
جهت�ه،  فيه”.م�ن  يتواج�د  م�كان  أي 
اعلن مرصف الرش�يد تعليماته الجديدة 
واملتضمن�ة ش�مول عناوي�ن وظيفي�ة 
اس�وة باملحقق العديل ملنحه�م قروض.
وذكر املكت�ب االعالمي للمرصف يف بيان 
تلقته “الزوراء”: ان العناوين املش�مولة 
)املحق�ق القضائ�ي يف مجل�س القضاء 
االع�ى واملش�اور القانون�ي واملحقق يف 
هيئ�ة النزاه�ة وكتاب الع�دول يف وزارة 
العدل(.واض�اف: ان املبلغ ح�دد ما بني 
)١٥-٥٠( مليون دين�ار ويمنح لحاميل 

بطاقة ماسر كارد ) نخيل (.

مكة املكرمة/ متابعة الزوراء:
ملتق�ى  االربع�اء،  ام�س  انطل�ق، 
املرجعي�ات الدينية العراقية يف مكة 
100 ش�خصية  املكرم�ة بحض�ور 
كبار فقهاء السنة والشيعة بتنظيم 
من رابط�ة العالم اإلس�المي، فيما 
اكد أم�ني رابطة العالم اإلس�المي، 
الحكوم�ة  ان  العي�ى،  محم�د 

العراقي�ة خط�ت خط�وات كب�رة 
الوطنية.وأك�د  الهوي�ة  لرس�يخ 
املؤتمر عى مواجهة التطرف الديني 
بمص�ادره كافة، إضاف�ة إىل تعزيز 
سبل محاربة الطائفية الدينية ونبذ 
خطاب الكراهي�ة والرصاع الفكري 
العالم اإلس�المي.وقال  والثق�ايف يف 
أمني رابطة العالم اإلسالمي، محمد 

العراقي�ة  الحكوم�ة  إن  العي�ى: 
لرس�يخ  كب�رة  خط�وات  خط�ت 
الهوية العراقية.وأضاف أمني رابطة 
املرجعي�ات  أن  اإلس�المي:  العال�م 
العراقية ح�ذرت يف اجتماعها اليوم 
من “وباء الطائفية”.وش�ارك اكثر 
مؤتم�ر  يف  دين�ي  رج�ل   100 م�ن 
املرجعيات الديني�ة العراقية يف مكة 

املكرمة. وش�ددت الح�وزة العلمية 
االح�رام  رضورة  ع�ى  النج�ف  يف 
الطوائ�ف.وكان ق�د  املتب�ادل ب�ني 
اول  مس�اء  الس�عودية،  إىل  وص�ل 
ام�س الثالث�اء، وف�د عراق�ي يضم 
كب�ار العلم�اء واملرجعي�ات الدينية 
يف الع�راق، للمش�اركة يف “ملتق�ى 
املرجعي�ات العراقي�ة” الذي تنظمه 

رابط�ة العال�م اإلس�المي يف مك�ة.
ويس�عى املش�اركون يف املؤتم�ر إىل 
�ف وال�رأي، وإىل التأكيد  وحدة الصَّ
ع�ى تعزي�ز األُخ�وّة الديني�ة ب�ني 
الّس�نة والشيعة، والتأكيد أيضاً عى 
مواجهة الطائفية وخطاب التطرف 
الدين�ي أّي�اً كان مص�دره ومكان�ه 

وزمانه ومربراته.

الزوراء/ يوسف سلمان:
عق�د  النيابي�ة  واالعم�ار  الخدم�ات  لجن�ة  ق�ررت 
اس�تضافات دورية اس�بوعي�ا ضمن خط�ة وبرنامج 
وضعها اعضاؤها ملتابعة مشاريع وشؤون املحافظات 
كافة، ومعالجة املشاكل املشخصة للوقوف عى انسب 

وارسع الحل�ول لالرتقاء بمس�توى االعمار والخدمات 
والصالح العام يف كافة املحافظات العراقية.وناقش�ت 
اللجنة، خالل اجتماع مش�رك مع مدراء الحكم املحيل 
للط�رق والجس�ور وامل�اء وش�بكات توزي�ع الطاق�ة 
والبلديات واالس�كان يف محافظات ميس�ان وواس�ط 

ودياىل، بحض�ور مدير البلديات والطرق والجس�ور يف 
وزارة االسكان واالعمار ، معالجة املشاكل املوجودة يف 
قطاع البلديات، فض�ال عن تخصيص وتوزيع االرايض 
ضم�ن مبادرة رئيس الوزراء ملنح قطع االرايض لفئات 
املواطنني املختلف�ة ، باإلضافة اىل التخصيصات املالية 

واطالقه�ا يف وزارة املالي�ة .كما بح�ث االجتماع واقع 
التنسيق بني البلديات واملحافظات ، واملشاريع املتلكئة 
املتعلق�ة بالطرق والجس�ور واالس�كان يف املحافظات 
ووض�ع الحل�ول الواقعية واملمكن�ة لتذلي�ل العقبات 

والتأخر الحاصل يف سر تنفيذها .

باريس/ متابعة الزوراء:
انطل�ق، امس االربعاء، مؤتمر الدول 
املانح�ة للبنان، عرب تقني�ة الفيديو 
بدعوة م�ن فرنس�ا وبرعاي�ة األمم 
املتح�دة، وهو مؤتمره�ا الثالث منذ 
االنفج�ار »م�ن أجل لبن�ان«، حيث 
تأم�ل أن تجم�ع خالله مبل�غ 3٥٠ 
مليون دوالر.وقال الرئيس الفرنيس، 
الكلم�ة  ،يف  ماك�رون  إيمانوي�ل 

»س�نقدم  للمؤتم�ر:  االفتتاحي�ة 
مس�اعدات باليورو إىل لبن�ان لدعم 
العائالت والتالمذة والقطاع الربوي، 
وفرنسا سرسل إىل لبنان غداً شحنة 
إضافي�ة م�ن األدوي�ة«، مضيفاً أن 
»فرنس�ا ستس�اهم بإع�ادة إعمار 
مرفأ بروت«. كما سرس�ل فرنس�ا 
٥٠٠ ألف جرعة من لقاحات كورونا 
للبنان.وحياّ ماك�رون »دور الجيش 

اللبناني األسايس بدعم االستقرار«. 
وأشار إىل أن املساعدة التي سيقدمها 
»س�ترصف  للبن�ان  ال�دويل  البن�ك 
بش�فافية«.واعترب أن »أزم�ة لبنان 
كل  جماع�ي..  فش�ل  ثم�رة  ه�ي 
الطبقة السياسية اللبنانية مسؤولة 
السياس�ية  الطبق�ة  األزم�ة..  ع�ن 
اللبناني�ة مس�ؤولة جميعه�ا ع�ن 
الوض�ع املأس�اوي«.وتابع: »لم يتم 

اإليفاء ب�أي التزام ولبنان يس�تحق 
أكث�ر م�ن ذل�ك«، مضيف�اً: »يج�ب 
تش�كيل حكوم�ة وإيجاد تس�ويات 
وتطبي�ق خارط�ة الطريق«.وش�دد 
عى أن »مؤتمر اليوم إنس�اني، ولن 
يك�ون هن�اك ش�يك ع�ى بي�اض«، 
مضيفاً: »اتخذنا تدابر صارمة ضد 

السياسيني اللبنانيني الفاسدين«.

اللجان النيابية تواصل اجتماعاتها واستضافات أسبوعية للمسؤولني احملليني 

ماكرون: اختذنا تدابري صارمة ضد السياسيني اللبنانيني الفاسدين ولن يصرف أي شيك على بياض
خالل مؤمتر الدول املاحنة ملساعدة لبنان ..بايدن يقدم 100 مليون دوالر 

بغداد/ متابعة الزوراء:
دع�ت منظمة الصح�ة العاملي�ة دول العال�م، التي 
حصل س�كانها عى جرعتني من اللقاحات املضادة 
لف�روس كورون�ا املس�تجد، إىل إيق�اف الجرع�ات 
املع�ززة “الجرع�ة الثالث�ة” حتى نهاية س�بتمرب/ 
أيل�ول املقب�ل، فيم�ا أعلن�ت وكال�ة “روي�رز” أن 
املتح�ور الجديد من ف�روس كورونا “المدا” يقاوم 
اللقاح�ات يف املخترب.وذكرت ذل�ك وكالة “رويرز”، 
مش�رة إىل أن املنظم�ة الدولي�ة تدعو ال�دول التي 
حصلت عى كميات كب�رة من لقاحات كورونا، إىل 
إيقاف منح س�كانها الجرعة الثالثة، التي تس�اهم 
يف تعزيز املناعة ض�د كورونا، حتى تصل اللقاحات 
إىل كل س�كان العالم.ولفتت الوكال�ة إىل قول مدير 
ع�ام منظمة الصحة العاملية، يتدروس أدهانوم: إن 

تلك الخطوة هدفها الوصول إىل نسبة تطعيم ال تقل 
ع�ن 10 يف املئ�ة من س�كان كل دولة، قب�ل البدء يف 
منح س�كان بعض الدول جرعة ثالثة من اللقاحات 
لحمايته�م م�ن الس�اللة الجدي�دة للفروس.وقال 
أدهان�وم: “أتفهم مخ�اوف كل الحكومات بش�أن 
حماية مواطنيها من س�اللة “دلتا”، لكننا ال يمكن 
أن نقب�ل أن تحص�ل الدول التي اس�تخدمت غالبية 
اللقاح�ات، عى املزيد منها بينم�ا تكون هناك دول 
أخرى لم تصل إىل الحد األدني لنس�بة املطعمني من 
س�كانها”.وأعلنت بع�ض الدول بدء منح س�كانها 
جرع�ة ثالثة من لقاح�ات كورونا لزي�ادة قدرتهم 
املناعية عى مواجهة الس�اللة املتحورة من فروس 

كورونا املعروفة ب�”دلتا”.

كابول/ متابعة الزوراء:
األربع�اء،  ام�س  طالب�ان،  حرك�ة  أعلن�ت 
مسؤوليتها عن هجوم وقع قرب منزل القائم 
بأعم�ال وزير الدف�اع يف العاصم�ة األفغانية 
كاب�ول، وهددت بش�ن هجم�ات جديدة عى 
مسؤولني حكوميني كبار يف أفغانستان.وقال 
املتحدث باس�م طالب�ان، ذبيح الل�ه مجاهد: 
إن الحرك�ة اس�تهدفت مقر إقامة بس�م الله 
محم�دي. مضيف�ا أن اجتماع�اً مهم�اً كان 
منعق�داً هن�اك يف ذلك الوقت.وأف�ادت تقارير 
بنجاة محمدي، وباش�تباك القوات الحكومية 
مع املس�لحني املجهولني الذين ش�نوا الهجوم 
ألكثر من أربع س�اعات.الهجوم وقع بسيارة 
مفخخ�ة بالق�رب من من�زل القائ�م بأعمال 

وزي�ر الدف�اع الجنرال بس�م الل�ه محمدي يف 
وسط مدينة كابول، أعقبه إطالق نار متقطع 
وانفجار قنابل يدوية، مما تسبب يف سقوط 8 
قتى.وأشارت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية 
ح�وايل  يف  وق�ع  الهج�وم  أن  إىل  األفغاني�ة 
الس�اعة الثامنة مس�اء )بالتوقيت املحيل( يف 
منطق�ة ش�ربور بمنطقة 10 بكاب�ل، وهي 
منطق�ة مزدحمة بمنازل يملكها مس�ؤولون 
حكوميون كبار، كم�ا تقع فيها منازل بعض 
النواب.ووصلت قوات األمن إىل مكان الحادث 
بع�د وقت قصر م�ن الهجوم. كما ش�وهدت 
س�يارات اإلس�عاف وه�ي تغ�ادر املنطقة يف 

غضون ساعة من بدء الحادث.

الصناعة تكشف لـ            عن خططها إلعادة تشغيل املصانع املتوقفة وتعلن إعادة افتتاح 17 مشروعا وخطا إنتاجيا
أكدت تقسيمها على ثالث مراحل »قصرية ومتوسطة وطويلة األمد«

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت وزارة الصناع�ة واملع�ادن عن 
تفاصيل خططها إلعادة تشغيل املعامل 
واملصانع املتوقف�ة، وفيما اعلنت اعادة 
افتت�اح 17 مرشوع�ا ومصنع�ا وخط�ا 
انتاجيا بمعامل مختلفة، اكدت تقس�يم 
)قص�رة  ان�واع  ثالث�ة  ع�ى  الخط�ط 

ومتوسطة وطويلة االمد(.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، مرتىض 
الصايف، يف حديث ل�”ال�زوراء”: انه منذ 
تويل وزير الصناعة، منهل الخباز، تبنى 
الوزي�ر خطط�ا طموحة إلع�ادة تأهيل 
وتش�غيل املصانع واملعام�ل والخطوط 
االنتاجي�ة يف رشكات الوزارة املنترشة يف 
عموم البالد. مبين�ا: انه تم البدء بتنفيذ 
الخط�ط من خالل تقس�يمها عى ثالثة 
انوع )قصرة ومتوسطة وطويلة االمد(، 
حيث يتم تنفيذها حسب طبيعة ووضع 
املعمل.واض�اف: ان املعام�ل والخطوط 
التي تحتاج إىل تأهيل بنس�ب ال تتجاوز 
)3٠%( او متوقف�ة ألس�باب باإلمكان 
باإلمكاني�ات  ومعالجته�ا  تجاوزه�ا 
واملوارد الذاتية س�تكون ضمن الخطط 
رسيع�ة املدى والتي تحت�اج إىل عمليات 
تأهيل بنس�ب أعى من )3٠%( ستكون 
ضم�ن خط�ط متوس�طة امل�دى، أم�ا 
املصانع املدمرة فستكون ضمن الخطط 
بعيدة األمد.واشار اىل: ان الوزارة تمكنت 
من اعادة افتتاح وتش�غيل 17 مرشوعا 
وخط�ا انتاجي�ا يف مختل�ف محافظات 

الب�الد خالل الفرة املاضي�ة. مؤكدا: ان 
ال�وزارة مس�تمرة باجتماعاتها املكثفة 
بتنفي�ذ  للم�ي  الحثيث�ة  ومتابعاته�ا 
الخط�ط املتوس�طة والبعي�دة الفتت�اح 
أخ�رى  ومصان�ع  مش�اريع  وتش�غيل 
العامل�ة  االي�دي  تش�غيل  يف  ستس�هم 
وتوفر منتجات جديدة يحتاجها السوق 

لج�ذب  الس�عي  جان�ب  إىل  واملواط�ن، 
رشكات القط�اع الخ�اص املتخصص�ة 
والرصينة للدخول معها يف عقود رشاكة 
واس�تثمار ضمن الفرص االس�تثمارية 
املطروحة لدى رشكات الوزارة والبالغة 
إلقام�ة  اس�تثمارية  فرص�ة   )٢٠٠(
مشاريع جديدة واعمار املصانع املدمرة 

وتأهي�ل وتش�غيل املعام�ل املتوقف�ة يف 
عم�وم محافظ�ات البالد.ولف�ت اىل: ان 
الوزارة مس�تمرة بتنفي�ذ خطط تأهيل 
املعام�ل املتوقف�ة قص�رة ومتوس�طة 
وبعي�دة األمد، وهن�اك معامل وخطوط 
ومش�اريع س�رى الن�ور قريب�ا ضمن 
ه�ذه الخطط بع�د ان تم افتت�اح ) ١٧( 

مرشوعا ومصنعا وخط�ا انتاجيا خالل 
عام م�ن تويل معايل الوزي�ر منهل عزيز 
الخب�از مهام ال�وزارة وتبني�ه للخطط 
املذكورة.ويف وقت سابق، كشفت وزارة 
الصناع�ة ع�ن تفاصي�ل زي�ارة وزي�ر 
التج�ارة والصناع�ة املرصي�ة اىل بغداد.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، مرتىض 
الصايف، يف حديث ل�”الزوراء”: ان زيارة 
وزي�رة التج�ارة والصناع�ة املرصي�ة، 
نيف�ني جامع، اىل الع�راق عى رأس وفد 
حكومي�ني  مس�ؤولني  يض�م  م�رصي 
ورجال اعمال ج�اءت بعد انعقاد القمة 
الثالثي�ة يف بغ�داد وتوجيه�ات رؤس�اء 
ال�دول الث�الث، العراق وم�رص واألردن، 
بتعزي�ز التعاون االقتص�ادي بني الدول 
الث�الث، حيث تم خ�الل زي�ارة الوزيرة 
املرصية عقد جلس�ة مباحثات ولقاءات 
ثنائية مع وزير الصناعة واملعادن منهل 
عزي�ز الخباز.واض�اف: ان�ه ت�م خالل 
هذه اللق�اءات واملباحث�ات تأكيد رغبة 
حكوم�ة البلدي�ن ع�ى تعزي�ز التعاون 
الصناع�ي بني العراق وم�رص، واالتفاق 
ع�ى القطاع�ات واملج�االت الصناعي�ة 
التي س�يتم التعاون من خاللها كخطوة 
اوىل للم�ي بصناعات اخ�رى، ولوضع 
خط�ة للتع�اون بتوقيت�ات زمني�ة يتم 
متابع�ة تنفيذها لغ�رض ترجمتها عى 
ارض الواقع من خالل تنفيذ مرشوعات 
مج�االت  ع�دة  يف  مش�ركة  صناعي�ة 

صناعية.

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:
أعلنت سلطة الطران املدني، امس األربعاء، تمديد 
للمسافرين  اإلصابة بفروس كورونا  مدة فحص 
الطران  لسلطة  بيان  وذكر  كندا.  من  القادمني 
رشكات  جميع  إعالم  »تود  أنها  »الزوراء«:  تلقته 
فحص  مدة  تمديد  عن  البالد  يف  العاملة  الطران 
للمسافرين   )pcr( كورونا  بفروس  اإلصابة 
 96 ستكون  والتي  العراق  إىل  كندا  من  القادمني 
»ذلك  أن  وأضافت  ساعة«.   ٧٢ من  بدالً  ساعة 
يأتي حسب توصيات وزارتي الصحة والخارجية، 
لغرض توفر تسهيالت السفر اآلمن للمسافرين«.

سلطة الطريان تعلن متديد مدة فحص 
اإلصابة بكورونا للقادمني من كندا

الكاظمي يشدد على تكثيف اجلهود 
االستخبارية لتأمني االنتخابات املقبلة

خالل ترؤسه اجتماعا للمجلس الوزاري لألمن الوطين

الصحة حتذر من فقدان السيطرة ودخول 
البلد مبوجة رابعة أشد وأخطر

الرافدين يصرف رواتب احلماية االجتماعية 
والرشيد حيدد املشمولني بسلف احملقق العدلي

الصحة العاملية: أوقفوا اجلرعة الثالثة من 
لقاحات كورونا حتى نهاية أيلول

8 قتلى باستهداف القائم بأعمال وزير الدفاع 
األفغاني.. وطالبان تتبنى اهلجوم

نقابة الصحفيني العراقيني تنعى املصور الصحفي هشام مهدي

االخرية)فيس بوك( تلزم موظفيها يف أمريكا بارتداء الكمامة

ص 8

بعد تسجيل 12713 إصابة و73 حالة وفاة 
إصابات ووفيات كورونا يف العراق تعاودان 

االرتفاع وعدد امللقحني يالمس املليونني
بغداد/ مصطفى العتابي:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 

اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االربع�اء، 

لف�روس كورون�ا املس�تجد يف العراق، 

وفيم�ا اك�دت تس�جيل ١٢٧١3 اصابة 

جدي�دة و٧3 حالة وفاة وش�فاء 6٥٧4 

حال�ة، ح�ددت دائ�رة صح�ة الرصافة 

االصاب�ات  لع�دد  الوبائ�ي  املوق�ف 

الوفي�ات لها.وذك�رت ال�وزارة يف بيان 

تلقته »ال�زوراء«: ان ع�دد الفحوصات 

املختربية ليوم ام�س: ٥١899، ليصبح 

عدد الفحوصات الكلي�ة: ١3٢٧99١8، 

مبين�ة انه ت�م تس�جيل ١٢٧١3 اصابة 

جدي�دة و٧3 حالة وفاة وش�فاء 6٥٧4 

حالة.واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء 

ال�كيل: ١494٧6٠ )89.3%(، بينما عدد 

ح�االت االصاب�ات ال�كيل: ١6٧3٠84، 

أم�ا عدد الح�االت الت�ي تح�ت العالج: 

الح�االت  ع�دد  ان  ح�ني  يف   ،١٥9386

الراقدة يف العناية املركزة: ١٠٠8، وعدد 

حاالت الوفيات الكيل: ١8938، الفتة اىل 

ان ع�دد امللقحني ليوم امس: ١٠99٠٢، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: ١9٥3٢3٠.

من جهته�ا، اعلنت دائ�رة صحة بغداد 

الرصاف�ة املوق�ف الوبائ�ي لالصاب�ات 

والش�فاء لها.وق�ال مدي�ر ع�ام صحة 

بغ�داد الرصافة، الدكت�ور محمد جهاد 

جواد يف بي�ان تلقته »ال�زوراء«: انه تم 

تس�جيل ١٠٥١ اصابة جديدة بفروس 

كورون�ا فيم�ا اكتس�ب الش�فاء 936 ، 

وتوفي�ت حالت�ان جدي�دة، الفت�ا اىل ان 

» املوق�ف الوبائ�ي ليوم ام�س االربعاء 

املواف�ق  4/8 لصح�ة الرصافة كالتايل: 

االصاب�ات / ١٠٥١، الش�فاء / 936 ، 

الوفي�ات  / ٢، من بينها الرصد الوبائي 

/ 9٠٥، مراجع�ي املؤسس�ات الصحية 

/ ١46«.واض�اف: ان املوق�ف الراكمي 

منذ دخول الجائح�ة اصبح : االصابات 

الراكمي /  ٢١١94٥، الش�فاء الكيل / 

١9964١، الوفي�ات الراكمي /  ١9٢6، 

املتبق�ي قي�د الع�الج / ١٠3٧8.ودع�ا 

مدير صح�ة الرصافة املواطنني اىل اخذ 

اللقاح للوص�ول اىل املناع�ة املجتمعية 

لتحصينهم وحمايتهم من الوباء.

انطالق ملتقى املرجعيات الدينية العراقية يف مكة املكرمة حبضور 100 شخصية من فقهاء السنة والشيعة 
أمني رابطة العامل اإلسالمي: احلكومة العراقية خطت خطوات كبرية لرتسيخ اهلوية الوطنية

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس األربعاء، اعتماد بطاقة اللقاح لتسليم الرواتب 
اىل منتسبيها.وبحسب وثيقة صادرة من هيئة الحشد الشعبي تلقتها »الزوراء«: 
أنه »لغرض تأمني سالمة منتسبينا العاملني يف الهيئة من اإلصابة بفروس كورونا 
بعد ارتفاع أعداد اإلصابات يف البالد، نوجه برضورة إخضاع جميع املنتسبني للقاح 
كورونا من خالل مراكز تلقيح الهيأة وكافة مراكز وزارة الصحة«.وشددت عى 
املالية العتمادها يف إطالق  إىل مديرية الشؤون  اللقاح  »تسليم نسخة من بطاقة 
رواتب املنتسبني من امللقحني لشهر آب«، مؤكدة ان “رواتب املنتسبني غر امللقحني 
عى  الخطوة جاءت حفاظاً  ان »هذه  الشهر«.واضافت  ابتداًء من هذا  ستتوقف 
سالمة املقاتلني وتحصينهم يف ظل تصاعد اإلصابات والوفيات بفروس كورونا«.

احلشد يعتمد بطاقة اللقاح لتسليم 
الرواتب إىل منتسبيه

املركز الصحي يف جامعة بغداد ينظم محلة للتلقيح يوميا

تفاصيل ص3   تفاصيل ص3  

تفاصيل ص3

تفاصيل ص4   



بغداد/ الزوراء:
برهم  الجمهورية  رئيس  أكد 
صالح، امس األربعاء ، رضورة 
ملواجهة  املشرتك  الدويل  العمل 
توترات  وتخفيف  التحديات 

املنطقة.
املكتب  عن  صدر  بيان  وذكر 
الجمهورية،  لرئاسة  اإلعالمي 
“رئيس  أن  “الزوراء”:  تلقته 
صالح،  برهم  الجمهورية، 
السالم  قرص  يف  استقبل 
لدى  اإلسباني  السفري  ببغداد، 
العراق خوان خوسيه اسكوبار 

بمناسبة انتهاء مهام عمله”.
جهود  “عىل  صالح  وأثنى 
عمله  فرتة  خالل  السفري 
تطوير  أجل  من  العراق  يف 
العالقات الثنائية بني البلدين”، 
مثمناً “مواقف إسبانيا الداعمة 
اإلرهاب  مكافحة  يف  للعراق، 

ضمن التحالف الدويل إىل جانب 
دعم االستقرار”.

التعاون  “رضورة  صالح  وأّكد 
التحديات  مواجهة  يف  الدويل 
مكافحة  يف  املتمثلة  املشرتكة 
الصحية  واألزمة  اإلرهاب، 
كورونا،  جائحة  فرضتها  التي 

إضافة إىل أهمية التكاتف ودعم 
وتخفيف  املنطقة  استقرار 

التوترات التي تكتنفها”.
من جانبه، أّكد السفري اإلسباني 
العالقات مع  دعم بالده توطيد 
التعاون  أطر  وتعزيز  العراق، 

بني البلدين يف املجاالت كافة.

بغداد/ الزوراء:
الدفاع  مديرية  حددت 
غرامة  األربعاء،  امس  املدني، 
السالمة،  إلجراءات  املخالفني 
املخالفات  أعداد  أحصت  فيما 

للعام املايض والحايل.
الدفاع  إعالم  مدير  وقال 
عبد  جودت  العميد  املدني، 
صحفي:  ترصيح  يف  الرحمن، 
املدني  الدفاع  “اجراءات  إن 
مشاريع  متابعة  يف  مستمرة 
القطاع الخاص والعام وارسال 

لتحديد  املدني  الدفاع  فرق 
واملخالفات”،  املالحظات 
التي  “املخالفات  أن  مبيناً 
جلسة  عىل  تحال  رصدها  يتم 
برئاسة  املديرية  يف  الفصل 
الدفاع املدني، وهي  مدير عام 
يتم  باملحكمة  أشبه  جلسة 
وفق  املخالفني  تغريم  فيها 
 44 رقم  املدني  الدفاع  قانون 
واملادة   20 املادة   2013 لسنة 

.”21
وأضاف عبد الرحمن أن “عدد 

يف  رصدها  تم  التي  املخالفات 
بلغت  والحايل  املايض  العامني 
 228 تغريم  تم  مخالفة،   313
 250 من  تبدأ  بمبالغ  مخالفاً 

ألف دينار اىل مليون دينار”.
وتابع ان “املتبقي منهم نفذوا 
الدفاع  ومالحظات  متطلبات 
الزمنية  املدة  ضمن  املدني 
 15 والبالغة  لهم  املمنوحة 
شهادة  منحهم  وتم  يوماً، 
ممارسة  لغرض  السالمة 

اعمالهم التجارية”.

بغداد/ الزوراء:
امس  النيابية،  الصحة  لجنة  حددت 
العمل  لتفعيل  إيجابيات   4 األربعاء، 
فيما   ، العراقية  الذرية  الهيئة  بقانون 
حذرت من وقوع كارثة بيئية محتملة يف 

نهر دجلة.
الحسناوي  اكتفاء  اللجنة  عضو  وقالت 

النواب  “مجلس  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
الذرية  الطاقة  هيئة  قانون  عىل  صوت 
العراقية رقم 43 لعام 2016 خالل الدورة 
املاضية لكنه لم يتم تفعيل القانون خالل 
رغم  والسابقة  الحالية  الحكومتني  عهد 

أن عمل الهيئة رضوري ومهم جدا”.
وأشارت الحسناوي إىل أن “رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي طلب توفري مفاعالت 
نووية النتاج الطاقة الكهرونووية وهذه 
بشأنها  مشاريع  إنجاز  يمكن  ال  الطاقة 
اال من خالل تفعيل قانون الطاقة الذرية 

العراقية”.
كثرية  مشاكل  يحل  “القانون  أن  وأكدت 
بتحلية  تتمثل  ايجابيات   3 وله  العراق  يف 

وتوفري  الكهربائية  الطاقة  وتوفري  املياه 
الرسطانية  باالمراض  الخاصة  العالجات 
والتخلص من النفايات املشعة املنترشة يف 
بامراض رسطانية  والتي تسببت  العراق 

كثرية”.
ولفتت إىل أن” السببني الرئيسني النتشار 
وجود  هما  العراق  يف  الرسطان  مرض 

الطب  استخدام  وعدم  االشعاعي  التلوث 
معمول  كما  موجوداً  كان  ولو  النووي، 
استرياد  اىل  احتجنا  ملا  الدول  باقي  يف  به 
العالج الرسطاني ألن هناك عالجات مدة 
العمر لها 8 ساعات وقسما منها 30 يوماً 
لعالج الغدة الدرقية فكيف يتم استريادها 

ملعالجة املرىض املصابني”. 

بغداد/ الزوراء:
امس  الحكيم،  عمار  السيد  بحث 
األمريكي  السفري  مع  األربعاء، 
الحوار  مخرجات  تولر  ماثيو 
االسرتاتيجي بني العراق وأمريكا.

وذكر املكتب اإلعالمي للحكيم، يف 
بيان تلقته “الزوراء”: أن “السيد 
استقباله،  خالل  بحث  الحكيم، 
األمريكية  املتحدة  الواليات  سفري 
مستجدات  تولر،  ماثيو  بغداد  يف 
العراق  يف  السياسية  األوضاع 
الحوار  ومخرجات  واملنطقة، 
وأمريكا  العراق  بني  االسرتاتيجي 

وعالقاتهما الثنائية”.
هذه  “أهمية  إىل  الحكيم  وأشار 
مصالح  يخدم  بما  العالقات 
باعتماد  امليض  ورضورة  البلدين، 
الخالفات  لحلِّ  سبيالً  الحوار 
التوتر  تداعيات  املنطقة  وتجنيب 
مرّحباً  دولها”،  بني  والنزاعات 

االسرتاتيجي  الحوار  “بمخرجات 
املتحدة  والواليات  العراق  بني 

األمريكية”.
بها  االلتزام  “أهمية  عىل  وشدد، 
الحوار  بنود  تنفيذ  عىل  والعمل 
ومن  شفاف  بشكل  االسرتاتيجي 
القتالية  القوات  سحب  أبرزها 

الحايل  العام  نهاية  يف  العراق  من 
التدريب  التعاون يف مجال  وإبقاء 
واالستشارة والتعاون االستخباري 
إىل  إضافة  البلدين  بني  والفني 
والخدمية  االقتصادية  الجوانب 
والسياسية  والعلمية  واإلنسانية 

التي تضمنها االتفاق”.

بغداد/ الزوراء:
بحث وزير الخارجية، فؤاد حسني، 
امس األربعاء، مع نظريته وزيرة 
خارجيَّة إستونيا التبادل التجاري 

وملف الهجرة واملهاجرين .
بيان  يف  الخارجية  وزارة  وقالت   
تلقته “الزوراء”: إن “الوزير فؤاد 
من  هاتفّياً  اتصاالً  تلقى  حسني 
وزيرة خارجيَّة إستونيا إيفا ماريا 
بحث  “تم  أنه  مبينة  ليميتس”، 
يف  الثنائيِّ  التعاون  تكثيف  آفاق 
االستثمار  ومنها:  كافة،  املجاالت 

العراقـيَّة،  السوق  يف  االستوني 
عمل  وتوسيع  التجارّي،  والتبادل 
والفرص  اإللكرتونّية،  الحوكمة 
سات  ُمؤسَّ مجال  يف  الكبرية 

األعمال بالعراق”.
بحثا  “الجانبني  أن  وأضافت 
وتم  واملهاجرين،  الهجرة  ملف 
بني  التنسيق  زيادة  عىل  االتفاق 
األوروبي  االتحاد  ودول  العراق 
بغية الوصول إىل تفاهمات تخدم 

املصالح املشرتكة للجانبني”.
“اهتمام  عن  حسني  وأعرب 

العالقات  بتطوير  الحكومة 
الثنائيَّة بني العراق وإستونيا عىل 
التشاور  ـيَّة  وأهمِّ كافة،  الُصُعد 
بشأن القضايا اإلقليميَّة والدولـيَّة 

ذات االهتمام املُشرتَك”.
وزيرة  تطرقت  جانبها،  من 
خارجيَّة إستونيا إىل “الهجرة غري 
تؤثر  ألنها  ليتوانيا  إىل  الرشعية 
االتحاد  يف  أخرى  دول  يف  أيضاً 
بعض  اتخاذ  ورضورة  األوروبي 
االتجار  ملنع  املُشرتَكة  اإلجراءات 

بالبرش”.

2
األعرجي يرتأس اجتماعاً 

لبحث التنسيق بني األجهزة 
األمنية واالستخبارية

األنواء: اخنفاض بدرجات احلرارة 
بدءا من األسبوع املقبل

صاحل: ضرورة العمل الدولي املشرتك 
لتخفيف توترات املنطقة

الدفاع املدني حتدد غرامة املخالفني 
إلجراءات السالمة

الصحة النيابية حتذر من كارثة بيئية حمتملة يف نهر دجلة

السيد احلكيم وتولر يبحثان خمرجات 
احلوار االسرتاتيجي بني العراق وأمريكا

العراق وإستونيا يبحثان التبادل التجاري 
وملف اهلجرة واملهاجرين

بغداد/ الزوراء:
القومي  األمن  مستشار  ترأس 
األربعاء،  امس  األعرجي،  قاسم 
بني  التنسيق  لبحث  أمنياً  اجتماعاً 

األجهزة األمنية واالستخبارية.
ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
تلقته  بيان  يف  القومي  األمن 
ناقش  “االجتماع  أن  “الزوراء”: 
تعزيز التعاون والتنسيق امليدانيني 
بني األجهزة األمنية واالستخبارية، 
خاليا  بعمل  يتعلق  ما  خصوصاً 
العمليات  قيادات  يف  االستخبارات 

وقيادات الرشطة”.

آليات  بحث  “تم  أنه  وأضاف 
التخصص يف عمل األجهزة األمنية 
عىل  التأكيد  مع  واالستخبارية، 
رضورة منع التداخل بني عمل كل 

جهاز”.
االجتماع  خالل  األعرجي  واشاد 
األمنية  األجهزة  تقدمه  “بما 
العمليات  وقيادات  واالستخبارية 
حثيثة  جهود  من  والرشطة 
املهنية  مستويات  أعىل  لتحقيق 
“أهمية  مؤكداً  مهامها”،  أداء  يف 
استمرار هذا الجهد لتحقيق األمن 

املنشود”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس األربعاء، حالة الطقس يف البالد لأليام املقبلة، 
فيما أشارت إىل أن الطقس سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة بدءاً من األسبوع 
الخميس  ليوم  “الطقس  إن  “الزوراء”:  تلقته  لها  بيان  يف  الهيئة  املقبل.وقالت 
أن  مبيناً  املناطق”،  بعموم  الحرارة  درجات  يف  تغريرُّ  وال  جزئياً،  غائماً  سيكون 
“الرياح يف املنطقة الوسطى ستكون شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
)20-10( كم/س تنشط خالل النهار اىل )30-20( كم/س، ومدى الرؤية )6-8( 
اىل معتدلة الرسعة  الشمالية تكون شمالية رشقية خفيفة  املنطقة  اما يف  كم، 
الجنوبية  املنطقة  ان  حني  يف  كم،   )8-10( الرؤية  ومدى  كم/س،   )10-20(
كم/س،   )10-20( الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية  شمالية  الرياح  ستكون 
ومدى الرؤية )10-8( كم”.واضافت أن “الطقس ليوم غد الجمعة سيكون غائماً 
جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة خالل الليل وال تغرّي يف درجات الحرارة، 
(كم   10-20( الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية  شمالية  الرياح  ستكون  فيما 
/س ومدى الرؤية سيكون )10-8(كم /س”، موضحة أن “الطقس ليوم السبت 
املقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم وال تغري يف درجات الحرارة، فيما ستكون 
ومدى  /س،  (كم   10-20( الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة  غربية  شمالية  الرياح 
ليوم األحد سيكون  أن “الطقس  إىل  الرؤية سيكون )10-8(كم /س”.وأشارت 
الوسطى  املنطقتني  يف  الحرارة  بدرجات  وانخفاض  الغيوم،  بعض  مع  صحواً 

والشمالية وال تغري بدرجات الحرارة عن اليوم السابق يف املنطقة الجنوبية”.

يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kim.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي )1,000,000( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او أقل و)2,000,000( مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه 
فإن العروض سـوف تهمل ويتحمل من سرتسـو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسـبة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية، علما أن طريقة الدفع سـتكون )حسـب رشوط املناقصة( وطريقة الشـحن ) CIP ( أو حسـب الرشوط وان الرشكة 
غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان 
أو كفالـة مرصفيـة أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية، ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكـة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر 

الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2021/8/19.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

 

                                                              إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
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باريس/ متابعة الزوراء:
انطل�ق، ام�س االربع�اء، مؤتم�ر الدول 
املانحة للبنان، عرب تقنية الفيديو بدعوة 
من فرنس�ا وبرعاية األمم املتحدة، وهو 
مؤتمرها الثالث منذ االنفجار “من أجل 
لبن�ان”، حي�ث تأم�ل أن تجم�ع خالله 

مبلغ 350 مليون دوالر.
إيمانوي�ل  الفرن�ي،  الرئي�س  وق�ال 
ماكرون ،يف الكلمة االفتتاحية للمؤتمر: 
“س�نقدم مس�اعدات باليورو إىل لبنان 
والقط�اع  والتالم�ذة  العائ�الت  لدع�م 
الرتبوي، وفرنس�ا سرتسل إىل لبنان غداً 
شحنة إضافية من األدوية”، مضيفاً أن 
“فرنس�ا ستس�اهم بإعادة إعمار مرفأ 
بريوت”. كما سرتس�ل فرنسا 500 ألف 

جرعة من لقاحات كورونا للبنان.
وحي�اّ ماك�رون “دور الجي�ش اللبناني 
األس�ايس بدعم االس�تقرار”. وأشار إىل 
أن املساعدة التي سيقدمها البنك الدويل 

للبنان “سترصف بشفافية”.
واعت�رب أن “أزمة لبنان هي ثمرة فش�ل 
جماعي.. كل الطبقة السياسية اللبنانية 
مسؤولة عن األزمة.. الطبقة السياسية 
اللبنانية مس�ؤولة جميعها عن الوضع 

املأساوي”.
وتاب�ع: “ل�م يت�م اإليف�اء ب�أي الت�زام 
ولبنان يستحق أكثر من ذلك”، مضيفاً: 
“يجب تشكيل حكومة وإيجاد تسويات 

وتطبيق خارطة الطريق”.
وش�دد ع�ى أن “مؤتمر اليوم إنس�اني، 
ول�ن يك�ون هناك ش�يك ع�ى بياض”، 

مضيف�اً: “اتخذن�ا تداب�ري صارمة ضد 
السياسيني اللبنانيني الفاسدين”.

وذّك�ر ماكرون ب�أن “الش�عب اللبناني 
ينتظ�ر نتائ�ج التحقي�ق باملرف�أ”، وأن 

فرنسا “مستعدة للتعاون التقني”.
وبشأن االنتخابات النيابية العام املقبل، 
قال: “عى الجميع تحّمل مس�ؤولياتهم 

لتحقيق االنتخابات يف الربيع املقبل”.
وتابع: “ليطمنئ الشعب اللبناني فرنسا 
واملجتم�ع ال�دويل إىل جانبك�م”، واع�داً 
“بالتزامات جديدة لدعم مبارش للشعب 
اللبناني” ب��100 مليون يورو”. وختم: 
“أزمة لبنان ليس�ت نتيجة قضاء وقدر 
ب�ل نتيج�ة نظام س�يايس يعان�ي خلال 

وظيفياً”.
 م�ن جانب�ه أعل�ن الرئي�س األمريكي، 
جو باي�دن، امس األربع�اء، أن الواليات 
املتح�دة تعتزم تقديم نح�و 100 مليون 
دوالر كمس�اعدات إضافي�ة إىل لبن�ان، 

مشددا عى رضورة تنفيذ إصالحات.
وقال بايدن، خالل املؤتمر الدويل ملساعدة 
لبن�ان، بالتعاون مع األم�م املتحدة: “ ، 
أعلن عن تقديم حوايل 100 مليون دوالر 

كمساعدات إنسانية جديدة”.
ودع�ا بايدن، خ�الل املؤتمر ال�ذي يعقد 
يف الذك�رى األوىل النفج�ار مرفأ بريوت، 
الحكوم�ة اللبنانية إلج�راء اإلصالحات 

امللحة.
يف غض�ون ذل�ك أعلنت مدي�رة صندوق 
النقد ال�دويل، كريس�تالينا غورغيفا، يف 
وقت سابق منح لبنان 860 مليون دوالر 

من صندوق “حقوق السحب الخاصة”، 
لتعزيز االحتياطي النقدي للبالد، وتلبية 

الحاجات امللحة للشعب اللبناني.
وقال�ت غورغيف�ا يف كلمته�ا بمؤتم�ر 
املانحني لدع�م لبنان، الذي تس�تضيفه 
“لبن�ان  إن:  األربع�اء  الي�وم  فرنس�ا 
س�يحصل عى ما يقرب من 860 مليون 
دوالر م�ن صن�دوق الس�حب الخ�اص، 
للب�الد،  النق�دي  االحتياط�ي  لتعزي�ز 
واملس�اعدة يف تلبي�ة االحتياجات امللحة 

للشعب اللبناني.

وأكدت رئيس�ة صندوق النقد أنه: “من 
ال�روري أن تس�تخدم ه�ذه األم�وال 
بحكمة ومسؤولية لتحقيق أقىص فائدة 

للبلد وللشعب”.
ودع�ت غورغيف�ا: “ال�ركاء الدوليني 
واملحليني إىل العمل للمساعدة عى ضمان 
الشفافية واملس�اءلة حول املخصصات 
املالية الجديدة التي ستذهب إىل لبنان”.

اللبنان�ي،  الرئي�س  ق�ال  جهت�ه،  م�ن 
ميش�ال عون: “بالدنا غرقت يف األزمات 
السياس�ية والتفاصي�ل منعت تش�كيل 

الحكوم�ة”، متمني�اً “تش�كيل حكومة 
قادرة عى تنفيذ اإلصالحات الرورية 

وإجراء االنتخابات”.
وأضاف: “املبلغ الذي سنحصل عليه من 
الصن�دوق الدويل يجب أن ينفق بش�كل 
“نتمس�ك  مضيف�اً:  االنهي�ار”،  يمن�ع 
البن�ك  بحس�ابات  التدقي�ق  بعملي�ة 

املركزي”.
وتابع عون” أشكر كل الدول واملؤسسات 
ع�ى املس�اعدات الت�ي أرس�لوها خالل 
الع�ام املنرصم.. لبن�ان يعتمد عليكم ال 

تخذلوه”.
كما قال إن “إعادة التشغيل الكامل ملرفأ 
بريوت رضورة ملحة ولبنان يرحب بأي 

جهد دويل بهذا اإلطار”.
ويس�عى الرئي�س الفرن�ي، إيمانويل 
ماك�رون، لجمع أكثر م�ن 350 مليون 
خ�الل  للبن�ان  املس�اعدات  م�ن  دوالر 
مؤتم�ر للمانح�ني، ال�ذي يه�دف أيضاً 
إلرسال تحذير آخر إىل النخبة السياسية 

اللبنانية املتناحرة.
وبع�د م�رور ع�ام ع�ى انفج�ار ه�ز 
مين�اء العاصم�ة وأغرق لبن�ان يف أزمة 
اقتصادي�ة، ل�م يش�كل الساس�ة بع�د 
حكومة قادرة عى إعادة بناء البالد عى 
الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية.

وق�ال مستش�ار ملاك�رون للصحافيني: 
“بم�ا أن الوض�ع مس�تمر يف التده�ور، 
أكث�ر  بات�ت  حكوم�ة  إىل  فالحاج�ة 

إلحاحا”.
وقادت فرنس�ا الجهود الدولية النتشال 
لبنان من األزم�ة. وزار ماكرون بريوت 
مرتني منذ انفجار املرفأ، وزاد مساعدات 
الطوارئ وفرض حظر س�فر عى بعض 
كبار املسؤولني اللبنانيني يف إطار سعيه 

للحصول عى حزمة إصالحات.
كما أقنع االتحاد األوروبي باملوافقة عى 

إطار عقوبات جاهز لالستخدام.
لك�ن مبادرات�ه، بم�ا يف ذل�ك الحصول 
عى تعهدات من السياس�يني اللبنانيني 
غ�ري  خ�رباء  حكوم�ة  ع�ى  باالتف�اق 

طائفية، باءت بالفشل حتى اآلن.

وجم�ع مؤتم�ر العام امل�ايض يف أعقاب 
دوالر،  ملي�ون   280 ح�وايل  االنفج�ار 
وُحجبت املساعدات الطارئة عما وصفه 
ماك�رون آن�ذاك بأنه�ا “أي�د فاس�دة” 
للسياس�يني وتم إيصالها عرب املنظمات 

غري الحكومية وجماعات اإلغاثة.
وذك�ر مكت�ب ماك�رون أن املس�اعدات 
غ�ري  س�تكون  الجدي�دة  اإلنس�انية 
مروطة، لك�ن حوايل 11 ملي�ار دوالر 
من التمويل طويل األجل الذي تم جمعه 
يف 2018 ال ي�زال محجوب�ا ومروط�ا 
بسلس�لة من اإلصالحات الت�ي ال بد أن 

تنفذها السلطات السياسية.
ويف الراب�ع من أغس�طس 2020، اندلع 
حري�ق يف مرفأ بريوت تاله عند الس�اعة 
 15:00( دقائ�ق  وبض�ع  السادس�ة 
غرينت�ش( انفجار هائل وصلت أصداؤه 
إىل جزيرة قربص، وألحق دماراً ضخماً يف 
املرفأ وأحياء يف محيطه وطالت أرضاره 

معظم املدينة وضواحيها.
وعزت�ه الس�لطات إىل 2750 طن�اً م�ن 
مادة نيرتات األمونيوم مخزنة منذ العام 

2014 يف املعرب رقم 12 يف املرفأ.
وقتل االنفجار 214 ش�خصاً عى األقل، 
بينهم موظف�ون يف املرفأ وعنارص فوج 
إطف�اء كانوا يحاولون إخم�اد الحريق، 
كم�ا قت�ل أش�خاص يف منازله�م جراء 
الزجاج املتساقط وآخرون يف سياراتهم 
أو يف الطرق واملقاهي واملحالت. ودفنت 
عائ�الت كث�رية مجرد أش�الء بقيت من 

أبنائهم.

خالل مؤمتر الدول املاحنة ملساعدة لبنان ..بايدن يقدم 100 مليون دوالر 

ماكرون: اختذنا تدابري صارمة ضد السياسيني اللبنانيني الفاسدين ولن يصرف أي شيك على بياض

بغداد/ الزوراء:
أطلقت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس 
األربعاء، حملة وطنية للتربع بالدم لصالح 

أطفال العراق.
وقالت األمانة يف بيان لها تلقته “الزوراء”: 
إن “ه�ذه الحمل�ة أطلق�ت بالتنس�يق مع 
فريق رس�الة وط�ن”، مبين�ًة أن “الحملة 
سيش�رتك فيها موظفو الوزارات والجهات 
غ�ري املرتبط�ة ب�وزارة كاف�ة، وع�ى عدة 

مراحل”.

واضاف�ت أن “الف�رق الصحي�ة وم�رصف 
ال�دم س�تتمركز وف�ق الحمل�ة يف وزارة أو 
مؤسس�ة، كل يوم، لتنتقل إىل وزارة أخرى، 
دعم�اً لجهد وزارة الصح�ة ملعالجة أطفال 

العراق املصابني بالثالسيميا”.
وتوقع�ت وزارة الصحة بحس�ب البيان أن 
“الحمل�ة س�توفر كمي�ات جيدة م�ن الدم 
للمصاب�ني م�ن األطف�ال، وإنه�اء أزم�ة 
انخف�اض خزي�ن ال�دم التي تحص�ل بعد 
العمليات اإلرهابية أو الكوارث الطبيعية”.

كابول/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت حركة طالب�ان، ام�س األربعاء، 
مس�ؤوليتها عن هجوم وقع قرب منزل 
القائم بأعمال وزي�ر الدفاع يف العاصمة 
األفغانية كابول، وهددت بشن هجمات 
جديدة عى مس�ؤولني حكوميني كبار يف 

أفغانستان.
وقال املتحدث باس�م طالب�ان، ذبيح الله 
مجاهد، إن الحركة استهدفت مقر إقامة 
بس�م الله محمدي، مضيف�ا أن اجتماعاً 

مهماً كان منعقداً هناك يف ذلك الوقت.
محم�دي،  بنج�اة  تقاري�ر  وأف�ادت 
م�ع  الحكومي�ة  الق�وات  وباش�تباك 
املسلحني املجهولني الذين شنوا الهجوم 

ألكثر من أربع ساعات.
الهج�وم وقع بس�يارة مفخخة بالقرب 
من من�زل القائ�م بأعمال وزي�ر الدفاع 
الجن�رال بس�م الل�ه محمدي يف وس�ط 
مدين�ة كابول، أعقبه إطالق نار متقطع 
وانفج�ار قناب�ل يدوية، مما تس�بب يف 

سقوط 8 قتى.
وأشارت قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية 
األفغاني�ة إىل أن الهج�وم وق�ع يف حوايل 
الساعة الثامنة مساء )بالتوقيت املحيل( 
يف منطقة ش�ريبور بمنطقة 10 بكابل، 
وه�ي منطقة مزدحمة بمن�ازل يملكها 
مس�ؤولون حكومي�ون كب�ار، كما تقع 

فيها منازل بعض النواب.

ووصلت قوات األمن إىل مكان الحادث بعد 
وق�ت قصري من الهجوم. كما ش�وهدت 
سيارات اإلسعاف وهي تغادر املنطقة يف 

غضون ساعة من بدء الحادث.
ونقلت “طلوع نيوز” عن متحدث باسم 
وزارة الدف�اع قول�ه، إن القائ�م بأعمال 
الوزير بخري ألنه ل�م يكن يف منزله وقت 

وقوع االنفجار.
وقالت املص�ادر إن االعت�داء وقع يف دار 
للضياف�ة تابع�ة لوزير الدف�اع، وإنه لم 

يصب أحد من عائلته يف الهجوم.
فيما ذكرت وس�ائل إع�الم أن مجموعة 
م�ن املس�لحني حاول�ت اقتح�ام منزل 
قريب من منزل الجنرال محمدي ويعتقد 
أنه للنائب األفغان�ي عظيم بغالني، قبل 
أن يق�وم الحراس وم�ن بعدهم عنارص 
األمن بإطالق النار عى املهاجمني، وفقا 

لتقارير إعالمية.
لقائ�د  ابن�ا  املس�تهدف  النائ�ب  ويع�د 
أفغاني ب�ارز يقوم بتنظي�م مجموعات 
م�ن املقاتل�ني ملقاوم�ة هج�وم حرك�ة 
“طالبان” التي بس�طت س�يطرتها عى 

مناطق ريفية واسعة يف أفغانستان.
ويأتي الهجوم يف الوقت الذي تشهد فيه 
اشتباكات عنيفة بني القوات الحكومية 
وطالب�ان يف مدين�ة لش�كرجاه بوالي�ة 
هلمن�د )جن�وب( ومدينة ه�رات )غرب 

البالد( عى التوايل.

الصحة العاملية: أوقفوا اجلرعة الثالثة من لقاحات كورونا حتى نهاية أيلول
متحور “المدا” يقاوم اللقاحات يف ظروف املخترب

األتراك ينتظرون أكثر من جمرد االطالع على حجم اخلسائر
استنجاد تركي مبطن أمام العجز عن حماصرة احلرائق

بغداد/ متابعة الزوراء:

دعت منظمة الصحة العاملية دول 

العال�م، التي حصل س�كانها عى 

اللقاح�ات املضادة  جرعتني م�ن 

إىل  املس�تجد،  كورون�ا  لف�ريوس 

إيقاف الجرعات املعززة “الجرعة 

الثالث�ة” حت�ى نهاية س�بتمرب/ 

أيل�ول املقبل، فيم�ا أعلنت وكالة 

“رويرتز” أن املتح�ور الجديد من 

ف�ريوس كورون�ا “الم�دا” يقاوم 

اللقاحات يف املخترب.

وذك�رت ذل�ك وكال�ة “روي�رتز”، 

الدولي�ة  املنظم�ة  أن  إىل  مش�رية 

تدع�وا ال�دول الت�ي حصلت عى 

كميات كبرية من لقاحات كورونا، 

إىل إيق�اف منح س�كانها الجرعة 

الثالث�ة، الت�ي تس�اهم يف تعزي�ز 

املناعة ض�د كورون�ا، حتى تصل 

اللقاحات إىل كل سكان العالم.

ولفت�ت الوكالة إىل قول مدير عام 

منظمة الصحة العاملية، يتدروس 

أدهانوم، إن تل�ك الخطوة هدفها 

الوص�ول إىل نس�بة تطعيم ال تقل 

ع�ن 10 يف املئ�ة م�ن س�كان كل 

دول�ة، قب�ل البدء يف منح س�كان 

بع�ض ال�دول جرع�ة ثالث�ة من 

اللقاحات لحمايتهم من الس�اللة 

الجديدة للفريوس.

وق�ال أدهان�وم: “أتفهم مخاوف 

حماي�ة  بش�أن  الحكوم�ات  كل 

مواطنيها من ساللة “دلتا”، لكننا 

ال يمكن أن نقبل أن تحصل الدول 

التي استخدمت غالبية اللقاحات، 

عى املزيد منها بينما تكون هناك 

دول أخرى لم تصل إىل الحد األدني 

لنسبة املطعمني من سكانها”.

وأعلن�ت بع�ض ال�دول ب�دء منح 

سكانها جرعة ثالثة من لقاحات 

كورونا لزي�ادة قدرته�م املناعية 

ع�ى مواجه�ة الس�اللة املتحورة 

م�ن ف�ريوس كورون�ا املعروف�ة 

ب�”دلتا”.

املتح�دة  الوالي�ات  أن  يذك�ر 

رشك�ة  م�ع  وقع�ت  األمريكي�ة 

“فاي�زر” األمريكي�ة ورشيكته�ا 

األملاني�ة “بيونتك” تعاق�دا جديدا 

للحصول ع�ى 200 مليون جرعة 

إضافية من لقاحات كورونا، ملنح 

س�كانها جرعات معززة “جرعة 

ثالثة” عند الحاجة.

ويف الس�ياق ذات�ه أعلن�ت وكال�ة 

“رويرتز” أن املتح�ور الجديد من 

ف�ريوس كورون�ا “الم�دا” يقاوم 

اللقاحات يف املخترب.

وق�ال التقري�ر: “أولئ�ك الذين تم 

تطعيمه�م ض�د ف�ريوس كورونا 

يمك�ن أن ين�روا س�اللة دلتا”، 

وقد ثبت أن ساللة “المدا مقاومة 

للقاحات يف املخترب”.

أن  إىل  الجدي�دة  الدراس�ة  تش�ري 

بالكام�ل  امللقح�ني  األش�خاص 

يمك�ن أن ينروا س�اللة “دلتا” 

مثل األشخاص غري املحصنني. 

الجزيئ�ات  تركي�ز  زاد  كلم�ا 

الفريوس�ية يف األن�ف والحنجرة، 

املري�ض  إصاب�ة  احتم�ال  زاد 

بالع�دوى لآلخري�ن. يف مقاطع�ة 

أن أصبح�ت  ويسكونس�ن، بع�د 

حل�ل  الس�ائد،  الخي�ار  “دلت�ا” 

يف  الف�ريويس  الحم�ل  الباحث�ون 

عينات مس�حة األن�ف والحنجرة 

املأخ�وذة عن�د التش�خيص األول 

حم�والت  ووج�دوا  للم�رىض. 

فريوس�ية مماثلة يف املرىض الذين 

ت�م تطعيمه�م وغ�ري امللقح�ني، 

م�ع مس�تويات عالي�ة يف كث�ري 

من األحي�ان بما يكفي للس�ماح 

بانتشار الفريوس املعدي.

وم�ع ذلك، يف دراس�ة أخ�رى من 

س�نغافورة، وج�د الباحث�ون أنه 

عى الرغم من أن الحمل الفريويس 

ل�”دلتا” كان متش�ابًها يف املرىض 

الذين تم تلقيحهم وغري امللقحني، 

ف�إن الحم�ل الف�ريويس انخفض 

بشكل أرسع يف املجموعة التي تم 

تلقيحها.

باإلضافة إىل ذلك، أكدت الدراسات 

أن متغ�ري “الم�دا” لم يك�ن أكثر 

عدوى من متغري ووهان فحسب، 

بل أظهر أيًضا مقاومة للقاحات.

وتوص�ل باحث�ون يابانيون إىل أن 

البديل “المدا” من فريوس كورونا، 

ال�ذي اكتش�ف ألول م�رة يف بريو 

وينت�ر اآلن يف أمريكا الجنوبية، 

ش�ديد الع�دوى وأكث�ر مقاوم�ة 

للقاح�ات م�ن النس�خة األصلية 

للف�ريوس ال�ذي ظه�ر يف ووهان 

املعملي�ة،  التج�ارب  بالص�ني. يف 

وج�دوا أن ثالث طفرات يف بروتني 

باس�م  املع�روف   lambda spike

و260   RSYLTPGD246-253N

L452Q وF490S تس�اعده ع�ى 

مقاومة تأثريات األجسام املضادة 

الت�ي تول�دت بعد إعط�اء اللقاح. 

ووج�دوا أن طفرت�ني إضافيتني، 

يف  تس�اعدان   ،L452Qو  T76I

جعل “المدا” شديد العدوى.

وبحسب كبري الباحثني يف جامعة 

طوكي�و، كي س�اتو، ف�إن “المدا 

يمكن أن تش�كل تهدي�ًدا محتمالً 

للمجتم�ع الب�ري”. وم�ع ذلك، 

صنف�ت منظمة الصح�ة العاملية 

)WHO( متغ�ري “الم�دا” عى أنه 

“موض�ع اهتم�ام” ولك�ن لي�س 

“مثري للقلق”. نتيجة لذلك، قد يتم 

التقليل من خطورة هذا الخيار.

وفًقا للعلماء، يمكن لجرعة ثالثة 

م�ن mRNA أن تزي�د م�ن ع�دد 

األجسام املضادة، ولكن ليس من 

جودتها.

أنقرة/متابعة الزوراء:

 ال يمانع املس�ؤولون األت�راك يف الحصول 

ع�ى دع�م خارج�ي عاج�ل يف مواجه�ة 

الحرائق، لكنه�م يحاولون أن يطلبوا ذلك 

بش�كل مبطن بربطه بمساعدات سابقة 

كان�وا قدموها، يف وق�ت كان يفرتض أن 

يفك�روا يف حياة الن�اس وممتلكاتهم قبل 

أي حسابات سياسية.

وق�ال وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي مول�ود 

جاوي�ش أوغل�و إن ب�الده تقب�ل تلق�ي 

مس�اعدات الدول األخرى بعمليات إخماد 

أنق�رة  تق�دم  مثلم�ا  الغاب�ات،  حرائ�ق 

مساعداتها للدول األخرى.

وبع�د أن تح�دث ع�ن صعوبة الس�يطرة 

ع�ى النريان، ع�اد لينفي أن تك�ون بالده 

“ق�د رفضت عروض ال�دول األخرى حول 

املساهمة يف إخماد الحرائق”، مضيفا “لقد 

أبلغنا العديد من الدول وخاصة األوروبية 

بأننا نحتاج إىل طائرات ومروحيات قادرة 

عى حمل كمي�ات كبرية من املياه إلخماد 

الحرائق”.

وكان�ت وس�ائل إعالم وسياس�يون أتراك 

ق�د اتهم�وا حكومة الرئي�س رجب طيب 

أردوغ�ان بأنه�ا رفض�ت عروض�ا للدعم 

الخارج�ي إلخم�اد الحرائق ألنه�ا ترى يف 

ذلك ضعف�ا، وأنها تريد أن تبدو قوية ولو 

عى حساب حياة األتراك.

وخ�الل األي�ام األخ�رية، اندلع�ت حرائق 

غابات يف عدة واليات جنوب وجنوب غربي 

تركي�ا، ضمنه�ا أنطاليا وأضن�ة وموغال 

ومرسني وعثمانية. وكان أردوغان سعى 

لربط الحرائق بهجم�ات إرهابية، قبل أن 

يعود إىل اعتبارها “مناطق منكوبة”.

وبلغ�ت حصيلة ضحايا الحرائق 6 وفيات 

والع�رات م�ن اإلصاب�ات. كم�ا نفقت 

اآلالف من الحيوانات يف املزارع واستحالت 

أج�زاء كب�رية من الغاب�ات املورق�ة التي 

تغطي التالل والهضاب هياكل ورمادا.

وق�دم أردوغان ش�كره إىل جمي�ع الدول 

واملنظمات الت�ي دعمت بالده يف مكافحة 

حرائق الغابات، مؤكدا أن بالده س�تجتاز 

هذه املرحلة الصعبة يف أرسع وقت.

ول�م تفلح كث�رة الترصيحات ملس�ؤولني 

أت�راك والحديث ع�ن مس�اعي الحكومة 

الحرائق  الدولي�ني ملواجه�ة  وأصدقائه�ا 

يف التخفي�ف م�ن وق�ع هذه املأس�اة عى 

املواطن�ني األت�راك خاص�ة يف ظ�ل تأخر 

إطفاء الحرائق.

ويروي مول�ود تاريم أن الن�ريان العنيفة 

التي دّمرت مزرعته يف حصار أونو وقتلت 

ثماني�ة أش�خاص وأت�ت عى مس�احات 

شاسعة من تركيا، كانت مماثلة النفجار 

قنبلة.

ويق�ول الرج�ل البال�غ 67 عاما “نش�ب 

الحري�ق يف لحظ�ة” مضيف�ا أن�ه تمّكن 

م�ن إنق�اذ بع�ض حيواناته م�ن الحريق 

الذي تس�بب بدخان أس�ود كثي�ف أحاط 

بمزرعت�ه، وأن�ه كان محظوظا هو أيضا 

كونه بقي عى قيد الحياة.

وتتشابه قصة تاريم مع قصص مزارعني 

آخرين، فيما تس�تعر أكث�ر الحرائق فتكا 

وتدمريا منذ أجيال، عرب الساحل الجنوبي 

لرتكيا لليوم السابع.

ويح�اول املزارع�ون املت�ررون توجيه 

قطعانه�م نح�و أماك�ن آمن�ة نس�بيا يف 

األبي�ض  والبح�ر  إيج�ه  بح�ر  س�واحل 

املتوسط. لكّن توجيه الحيوانات املذعورة 

أمر صعب وال يمك�ن التنبؤ بالرياح التي 

تغذي ألسنة اللهب من حولها.

كما أن اإلطفائيني املنهكني الذين يحاولون 

الس�يطرة عى الحرائ�ق بالخراطيم وعرب 

البح�ر م�ن مروحي�ات، ال  إلق�اء مي�اه 

يمكنهم دائما الوصول يف الوقت املناس�ب 

ملساعدة مزارعني مثل تاريم.

االجتماعي�ة  الش�بكات  ع�ى  وانت�رت 

الرتكي�ة صور س�كان محليني ش�جعان 

يحاولون إطفاء الحرائ�ق بما لديهم، من 

أباريق ري الحدائق إىل أغصان األشجار.

ويق�ول مليس س�ابري، وهو وكي�ل تأمني 

مح�يل، إن بل�دة حص�ار أون�و املحرتق�ة 

املطلة عى بحر إيج�ه تلقت تعزيزات من 

مناط�ق أخ�رى. ويوض�ح “لكن بس�بب 

ارتفاعات الجبال، وهي ش�ديدة االنحدار، 

والغابات الكثيفة، ال يستطيع اإلطفائيون 

التدخل”.

ويش�ري إىل أن “التعزيزات الجوية ليس�ت 

فاعل�ة بما يكفي. هناك حرائق مش�تعلة 

يف العدي�د من األماكن يف تركي�ا حاليا وال 

يمكننا مكافحتها كله�ا”. وأثار رد تركيا 

ع�ى الكارثة فضيحة سياس�ية زادت من 

الضغط عى الرئيس أردوغان.

وتّته�م املعارضة الرئي�س الرتكي بالبطء 

املس�اعدة  ع�روض  قب�ول  يف  الش�ديد 

الخارجية، بم�ا فيها من اليون�ان، العدو 

اإلقليم�ي، والفش�ل يف صيان�ة طائ�رات 

مكافحة الحرائق كما يجب.

ورد مكت�ب أردوغان عى ذل�ك بالقول إن 

ق�وة اإلنق�اذ الطارئ�ة بأكملها حش�دت 

بالكامل ألي�ام، واصفا االدعاءات بس�وء 

اإلدارة بأنه�ا “أخب�ار مضلل�ة” تهدف إىل 

جعل تركيا تبدو ضعيفة.

ويقول ياس�مني أكايا، وه�و مدير متجر 

مح�يل، إن “ه�ذا لي�س الوق�ت املناس�ب 

ملمارس�ة السياس�ة أو إثارة ج�دل حول 

القوة الجيوسرتاتيجية لرتكيا”.

ويضي�ف “نحن بل�د قوي. ش�عبنا قوي. 

لك�ن املياه مقطوع�ة لدي يف املن�زل. هل 

نحتاج إىل املياه؟ نعم، ألن مساحة الحرائق 

كبرية جدا”. ويهز تاريم رأسه وهو يعاين 

األرضار ويق�ول “انظ�روا حولك�م. إنها 

كارث�ة. نح�ن محظوظون ألنن�ا عى قيد 

الحياة”.

أمانة جملس الوزراء تطلق محلة 
وطنية للتربع بالدم ألطفال العراق

8 قتلى باستهداف القائم بأعمال 
وزير الدفاع األفغاني.. وطالبان 

تتبنى اهلجوم
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بغداد/ الزوراء:
أعللن أمني بغداد، علاء معن، ان »%70 
ملن البنلى التحتيلة لبغلداد متهرئلة 
ولم تشلهد اي تطوير طوال السلنوات 
املاضيلة«. ملن جهتها، أشلادت لجنة 
الخدملات واالعملار النيابيلة بجهلود 
امني بغداد علاء معن يف تنفيذ عدد من 
املشلاريع الخدمية املهمة.وقال معن يف 
ترصيلح صحفلي: »مشلكلة النفايات 
جلزء ملن املشلاكل املرتاكملة باملدينة 
والتي تشمل ايضاً ضعف البنى التحتية 
وضعف القانون«.وأشلار اىل ان »مهلة 
الل١٤ يوماً التي وجه بها رئيس الوزراء 
الكاظملي مهملة لكونهلا  مصطفلى 
اعطلت حافلزا إلعلداد آليات مناسلبة 
ملعالجلة  وجديلة واجلراءات مبتكلرة 
النفايات«.وأضاف معن »املهلة حفزت 
واملوظفلني  لألمانلة  املتقلدم  اللكادر 
لزيلادة زخم العملل ليصبح )٤( نوبات 

عملل وعىل مدار )٢٤( سلاعة يف جميع 
الدوائر واالقسلام البلديلة ضمن حدود 
التصميم االسلاس ملدينة بغداد«.وتابع 
»ملا يتم تنفيلذه اآلن يف قطاع النظافة 
هو معالجلة وقتية والحلل الوحيد هو 
تدويلر النفايلات« منوهلا اىل ان »الحد 
من الفساد عرب مرشوعني مهمني األول 
ادارة وتدوير النفايات وسيحسم خال 
الشلهرين املقبلني واآلخر هلو الجباية 
االلكرتونيلة ونسلعى لحسلم املرشوع 
يف الشلهر الحايل«.وأشار أمني بغداد اىل 
ان »إعلداد حللول ألصحاب البسلطات 
بإيجاد مساحات الحتوائهم عرب تنظيم 
سلاحات مناسبة«.وكشف معن »لدينا 
ملرشوع لتطويلر ٤0 محللة وشلارع 
رئيلس يف بغلداد وسلنبارش بتطوير ٨ 
محات سلكنية األسلبوع املقبل اهمها 
الفضيليلة التلي للم تشلهد اي عملية 
تطويلر منلذ تأسيسلها«.ولفت اىل ان 

»مرشوع تطوير مدينة الصدر الجديدة 
علرب انشلاء ٩0 اللف وحلدة سلكنية 
وسريى املرشوع النور قريباً« مشريا اىل 
»وضع خطة مبكرة اسلتعداداً لألمطار 
وانشلأنا غرفة عمليلات تعمل من االن 
تحضلرياً لها«. من جهته، أشلاد رئيس 
لجنلة الخدمات واالعملار النيابية وليد 
السلهاني، امس االربعاء، بجهود امني 
بغلداد علاء معلن يف تنفيلذ علدد من 
املشاريع الخدمية املهمة.وأكد السهاني 
يف بيلان تلقلت »الزوراء« نسلخة منه: 
»دعم لجنة الخدمات النيابية لخطوات 
امانلة بغداد السليما الخطلة الخدمية 
لتطوير البنلى التحتية للعاصمة ضمن 
مرشوع نهضلة بغداد«.واضاف »نحن 
يف لجنلة الخدملات النيابيلة ندعلم كل 
الجهود الرامية لتطوير الواقع الخدمي 
والعمرانلي للعاصملة بالشلكل اللذي 

ينعكس ايجابا عىل واقع العاصمة«.

وأثنى علىل »جهود ادارة قطاع النظافة 
النظافلة  منظوملة  مسلتوى  ورفلع 
واملتابعلة الدوريلة وامليدانيلة وتكثيف 
الحملات عىل نطاق شلوارع العاصمة 
باإلضافلة  والجانبيلة،  الرئيسلية 
للمساعي املبذولة يف تنفيذ ٤0 مرشوعا 
خدميا ما زال يف طلور االحالة وجدولة 
٨ مشلاريع للتنفيذ مع اكساء عدد من 
شلوارع العاصمة وانشلاء ٣ مجرسات 

رئيسة«.
باسلتعدادات  السلهاني  رحلب  كملا 
العاصملة ملوسلم االمطلار ووضعهلا 

لخطة طوارئ مبكرة.
وأكلد »علىل رضورة دعلم اسليد امني 
مضاملني  وتفعيلل  تنفيلذ  يف  بغلداد 
مرشوع نهضة بغداد وان تحظى جهود 
االمانلة بمتابعلة ودعم رئيلس الوزراء 
ووزير املالية والجهات السلاندة لجعل 

بغداد أجمل«.

أمني العاصمة: 70 % من البنى التحتية لبغداد متهرئة

بغداد/ الزوراء:
ان  االربعلاء،  املس  التخطيلط،  وزارة  اكلدت 
ملرشوع الرقلم الوظيفلي سلريتبط بالبطاقة 

الوطنية املوحدة.
وذكلرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسلخة 
منله: ان »وزيلر التخطيلط خاللد بتلال النجم، 
ترأس اجتماعا للجنة االمر الديواني ٥٥ الخاصة 
بإنجاز مرشوع الرقلم الوظيفي ملوظفي الدولة 

العراقية كافة«.
واشاد النجم بحسب البيان »بعمل اللجنة خال 
االشلهر املاضية، والنتائج املهملة التي توصلت 

اليهلا، عىل الرغم ملن الصعوبلات التي واجهت 
عملها«، مشريا اىل ان »مرشوع الرقم الوظيفي، 
يمثل اهمية كبرية للتنمية بالعراق، ألنه سيعطي 
الحكومة، صورة واضحة، عن تفاصيل الجسلد 

الوظيفي، وما يرتبط به من سياسة مالية«.
واضلاف ان »التجربة العملية التلي أُجريت عىل 
دوائلر وزارة الرتبيلة يف العاصمة بغلداد، اثبتت 
اهميلة املنصلة االلكرتونيلة التلي تتضمن بنك 
املعلوملات الخاص بموظفي الدوللة«، مبينا ان 
»رصف الرواتب سليكون مرتبطلا بهذه املنصة 

بعد اكتمال جميع بياناتها«.

ووجله الوزيلر »بتوفلري افضل الظلروف لعمل 
اللجنلة ملن اجلل اسلتكمال مهامهلا، بجودة 
ودقة عالية«، الفتا اىل ان »املرشوع سليتم ربطه 
بملرشوع البطاقلة الوطنيلة املوحلدة، لضمان 
دقة البيانات، والحصلول عىل بيانات بايومرتية 

للموظفني«.
وشلدد علىل »وجلوب نجلاح ملرشوع الرقلم 
الوظيفلي، لكي يتم التأسليس لسياسلة مالية 
سلليمة، والعمل عىل اعلادة النظلر بالكثري من 
االليات التي تحكم الوظيفة يف العراق، ومن بينها 

مراجعة قانون الرواتب، وسياسة التعيني«.

التخطيط: مشروع الرقم الوظيفي سريتبط بالبطاقة الوطنية 
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:  
حذرت وزارة الصحة، امس األربعاء، من خطورة 
كورونلا،  بفلريوس  اإلصابلات  أعلداد  ارتفلاع 
وتوقعت فقدانها السليطرة علىل احتواء املرض 
يف أي لحظلة. ملن جانب متصلل، توعد مجلس 
القضلاء األعىل املحرضني عىل علدم أخذ اللقاح 
املضلاد لفريوس كورونلا باملاحقلة وإجراءات 

قانونية.
يف  واإلعاملي  الطبلي  الفريلق  وقاللت عضلو 
اللوزارة، ربى فاح حسلن، يف ترصيح صحفي: 
إن »اإلصابلات والوفيات يف تزايد، وهذا دليل عىل 
شلدة املوجة الثالثة التي تمتاز برسعة االنتشار 

وإصابة الفئات الشبابية والصغرية«.
وأضافلت أن »املستشلفيات مكتظلة بالحاالت 
الشلديدة والحرجلة، وملع ذللك لدينلا القلدرة 

الستيعاب الزيادة«.
وأشلارت إىل أن »كل نظام صحي يف العالم مهما 
كان متطورا، سليتأثر بالزيلادة الكبرية يف أعداد 
اإلصابلات حتى لو كانت لديه قدرة اسلتيعابية 
كبلرية، ويف العلراق قلد نصل إىل مرحللة فقدان 

السيطرة عىل األوضاع«.

وتابعت حسن: »الزيادة تعرض الباد للدخول يف 
موجة رابعة أشد وأخطر من سابقاتها«.

يشلار اىل ان هلذا التحذيلر هلو الثاني للوزارة 
الصحة خلال سلاعات، حيث أعللن مدير عام 
دائلرة الصحلة العاملة يف اللوزارة، عبلد األمري 
الحلفي، عن توصية الوزارة للجنة العليا للصحة 

والسلامة بفرض حظر شلامل ملدة أسلبوعني 
فقط »لقطع سلسلة انتشلار العدوى وتخفيف 
الضغط عىل املستشفيات املزدحمة باملصابني«.

وقلال الحلفلي أن »تلحلذيلراتلنللا مسلتمرة 
بلشللأن مدى خلطلورة اللوضلع اللوبلائلي 
الحرجلة  بالحلاالت  املستشلفيات  واملتللاء 

والشلديدة، وكذللك علدم االلتلزام واللزيللادة 
الكبرية بأعلداد االصلابلات، وقلد تفوق القدرة 
وانهلاك  الصحيلة  للمؤسسلات  االسلتيعابية 

املاكات الطبية والصحية«.
من جانب متصلل، توعد مجلس القضاء األعىل، 
املس االربعاء، املحرضني عىل علدم أخذ اللقاح 
املضلاد لفريوس كورونلا باملاحقلة وإجراءات 

قانونية.
وجلاء يف كتلاب موقع ملن قبل رئيلس مجلس 
القضلاء األعىل القلايض، فائق زيلدان، حصلت 
»الزوراء« عىل نسلخة منه: أنه »بالنظر التساع 
الخطلر العلام جلراء انتشلار فلريوس كورونا 
وشليوع ظاهرة غري صحية تتمثلل بعدم إقبال 
علدد كبلري ملن املواطنني علىل أخلذ اللقاحات 
املضادة بسبب تأثري شائعات ونصائح غري طبية 
مبنية عىل أساس غري علمي من قبل البعض، لذا 
تنسلب اتخاذ اإلجلراءات القانونية بحق كل من 
يساهم يف التحريض عىل عدم أخذ اللقاح املضاد 
املعتملد من قبلل وزارة الصحة وكذللك كل من 
يخالف تعليمات خلية األزمة بخصوص الوقاية 

من انتشار الفريوس«.

بغداد/ الزوراء:
دعلت هيئلة النزاهلة االتحاديَّة إىل 
ُمتابعلة تنفيلذ توجيهلات اللجنلة 
املؤلفة بموجب األمر اإلداريِّ الصادر 
عن مكتب رئيس الوزراء يف ٤/٢١/ 
ن إعداد دراسٍة جادٍة  ٢0٢١، املُتضمِّ
وواقعيَّلٍة لتقريلر مصلري ملرشوع 
تنفيذ وبنلاء املدارس ملصلحة وزارة 
الرتبية بأسلوب الهياكل الحديديَّلة.

وأشلارت دائلرة الوقايلة يف الهيئة، 
يف تقريلٍر أعدَّتله، إىل قيلام فريلق 
عمل الدائرة بعدَّة زيلاراٍت إىل وزارة 
للتعرُّف  الرتبيلة ومحافظة بغلداد؛ 
علىل واقلع حلال األبنية املدرسليَّة، 
ملن  املشليد  املنشلأ  تقييلم  ملع 
كونله صالح لإلشلغال ملن عدمه، 
ألغلراٍض  البنايلات  اسلتغال  أو 

أخلرى، ُمبّينًة رضورة قيلام وزارة 
التخطيلط بتحويلل التخصيصلات 
االستشلاري؛  املكتلب  إىل  املاليَّلة 
ة من  لغلرض تقييم األبنية املدرسليَّ
الناحيلة اإلنشلائيَّة التي تمَّ سلحب 
لا أدَّى إىل اندثارها.   العملل منها؛ ممَّ
د التقرير املُرسللة نسلٌخ منه إىل  وأكَّ
مكتلب رئيس الوزراء ولجنة الرتبية 
النيابيَّة ووزارتي الرتبية والتخطيط 
رضورة  علىل  بغلداد،  ومحافلظ 
حثِّ قسلم العقلود يف وزارة الرتبية 
ُمسلتلزمات  تهيئلة  يف  بلاإلرساع 
اإلعلان عن املقلاوالت املسلحوبة، 
وأهميَّلة قيام الجهلات ذات العاقة 
بتوقيع ُملحلق عقٍد للمقاوالت التي 
العملل منهلا. وأوىص  تلمَّ سلحب 
بإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء ملفِّ 

)امللدارس الطينيَّلة( يف املحافظلات 
التي ملا زالت ُتوَجُد فيها كل)نينوى 
وديلاىل  وكركلوك  الديلن  وصلاح 
وذي قلار(، وذلك من خلال هدمها 
التنفيلذ  بصلورة  بنائهلا  وإحاللة 
املُبارش، بالتنسيق مع أقسام األبنية 
ة املوجلودة يف املُحافظلات  املدرسليَّ
التابعلة ملديريَّات الرتبية فيها، الفتاً 
إىل وجلود )١٤٤( مدرسلًة طينيًَّة يف 
إقليم  املحافظات، باسلتثناء  عموم 
كردسلتان للعام )٢0١٩ – ٢0٢0(، 
بحسلب مديريَّة التخطيط الرتبويِّ 

يف وزارة الرتبية.
وأضلاف التقريلر إنَّ نسلب إنجلاز 
امللدارس التي تلمَّ بناؤهلا بطريقة 
الكونكريتليِّ  أو  الجاهلز  الصلبِّ 
ة بمرشوع وزارة الرتبية رقم  الخاصَّ

)١( للُمدَّة من نيسان ٢0٢0 ولغاية 
نيسان ٢0٢١ بلغت )٣٥( ملدرسًة، 
لا اللملدارس اللمنجلز بلناؤهلا  أمَّ
الحديلديَّلة  الهليلاكل  بطلريقللة 
ضملن امللرشوع ذاته وخلال املُدَّة 

املذكورة فبلغ )٢0( مدرسًة فقط.
وأوضلح أنَّ مشلاريع ترميم وهدم 
لذة ملن قبلل  وبنلاء امللدارس املُنفِّ
محافظلة بغلداد – شلعبة األبنيلة 
املدرسيَّة، شملت )١٤٢( مدرسة تمَّ 
إنجلاز )٥٢( منهلا، والعلمل ما زال 
مسلتلمراً يف )٤٢( مدرسلًة أخرى، 
فة  فيملا بللغ علدد امللدارس املُتوقِّ
لفسلخ العقد وسلحب العمل )٤٨( 
مدرسلًة، ُمشلدِّداً علىل علدم وجود 
أيِّ مشلاريع ترميم ُمنجزة من قبل 
املحافظة منذ عام ٢0١٣ حتى اآلن.

القضاء يتوعد احملرضني ضد لقاحات كورونا

الصحة حتذر من فقدان السيطرة ودخول البلد مبوجة رابعة أشد وأخطر

النزاهة تتقصى واقع األبنية املدرسية وتقرتح مجلة من احللول

بغداد/ الزوراء:
أبدت محافظة بغداد، امس األربعاء، استعدادها لحل مشكلة التلكؤ يف مرشوع 
ملاء النهلروان خال ٩0 يوملا فقط بمجلرد تحويل امللرشوع إىل عهدتها مع 

التخصيصات املالية.
وأوضلح مديلر علام مديريلة امللاء يف املحافظة، رعد خلريي، أسلباب األزمة 
يف النهلروان بالقلول: »هناك انقطاع تلام ملصادر املاء الخام بالنسلبة لنهر ٩ 
نيسلان وأعمال صيانلة قامت بها كلوادر وزارة املوارد املائيلة يف نهر الوحدة 
املبطن تسلببت بانقطاع املاء الخام فيه لفرتة«، مضيفا »من جانب آخر هناك 
بلطء يف تنفيذ مرشوع الحل الدائم/ ماء النهلروان املركزي بطاقة ٤000 مرت 
مكعب/ساعة منذ عام ٢0١٢، حيث أعلنت وزارة اإلسكان واإلعمار والبلديات 
املسلؤولة عن املرشوع مؤخرا سحبه من الرشكة املنفذة وربما يحال إىل إحدى 

رشكات الوزارة«.
وأكلد أن« املحافظة وبالتواصلل مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة مستشلاريه 

قدمت مرشوع خط ماء خام طوارئ للنهروان وهو قيد الدراسة«. 
ونّوه خلريي إىل أن توجيهات محافظ بغداد محمد جابر العطا إىل مديرية ماء 
بغلداد منذ أربعة أيام تضمنت تأمني نقل مسلتمر للماء بنظام املراشلنة عرب 
الناقلات الحوضيلة بالتعاون مع عدة مؤسسلات حكومية ملن بينها الدفاع 
املدنلي ووزارة امللوارد، باإلضافة إىل توجيه السليد املحافظ برفلع التجاوزات 
علن خطوط نقل املاء الخام بلني منطقتي حي الوحدة والنهروان ضمن حملة 

عاجلة. 
يذكر أن ناحية النهروان تواجه سلنويا يف ذروة الصيف أزمة ماء بسبب شحة 
تجهيلز امللاء الخام من قبل وزارة امللوارد املائية باإلضافلة إىل التجاوزات عىل 

خطوط النقل. 

حمافظة بغداد تتعهد حبل دائم ألزمة 
ماء النهروان 
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جمهورية العراق                         العدد: ٢٥٤/ ب- ع / ٢0٢١ 
مجلس القضاء األعىل                              التاريخ :  ٨/٤/ ٢0٢١ 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة                                  

اعان
 عطفاً عىل قرار محكمة بداءة الشطرة املرقم اعاه سيتم بيع العقار املرقم 
٨ /66٢١ مستشلفى باملزايدة العلنية فعىل الراغب بالرشاء مراجعة خال 
ملدة )٣0( يوملا من اليوم التلايل لنرش هذا االعلان يف صحيفتني محليتني 
يوميتني واسعتي االنتشار مستصحباً معه تأمينات قانونية نسبة ١0% من 
القيمة املقدرة وقت وضع اليد والبطاقة الوطنية ويتحمل من ترسلو عليه 

املزايدة اجور اإلعان والداللية .
القايض 
عيىس عطوان عبد الله 

موقع العقار: ذي قار/ قضاء الشطرة/ محلة املستشفى
مميزات العقار:

الوصلف العلام للعقار: عبلارة عن دار ملن جزئني مفرزتلان بصورة غري 
رسمية بمساحة ٤٩٢ م٢ 

القيمة املقدرة: )٢60,000,000( مائتان وستون مليون دينار عراقي

جمهورية العراق            رقم االضبارة: ٢0٢١/١0٤0
وزارة العدل                           التأريخ: ٢7/7/٢0٢١

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه / عاء محمد عبد الحسني
لقد تحقلق لهذه املديرية تنفيذ النارصية ومختلار منطقة الرساي وكتاب 
مركز رشطة البلده ٣٤٩٨ يف ٢0٢١/٣/٢٢  انك مجهول محل االقامة وليس 
لديك موطن دائم او مؤقت او مختار ، يمكن اجراء التبليغ عليه ، واسلتناداً 
للملادة )٢7(  من قانلون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا يف الصحف الرسلمية  
خال خمسلة عرش يوما تبدأ من اليوم التلايل للنرش من يوم ٢7/7/٢0٢١ 
ويف حاللة عدم حضورك سلتبارش هذه املديرية بإجلراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون :
املنفذ العدل

هند سلمان بخيبخ
اوصاف املحرر:

قرار محكمة االحوال الشخصية بالعدد ٤٣٣٣/ش/٢0٢١ يف ٢0٢١/٢/١٨ 
وصدر قرار الحكم نفقة ماضية ونفقة مستمرة.

تنويه
نرشت جريدة الزوراء بالعدد املرقم )7٥٣6(
يف ٢0٢١/٨/٣ اعلان قديم صادر عن البنك 

املركزي بالخطأ.  لذا اقتىض التنويه..
تنويه



  بغداد/ الزوراء:
توقع�ت اللجنة املالي�ة النيابي�ة أن ال 
يك�ون للعراق قان�ون موازنة للس�نة 
أجري�ت  ح�ال  يف   2022 القادم�ة 
فيم�ا  املبك�رة.  النيابي�ة  االنتخاب�ات 
اوضحت إن قانون االدارة املالية ينص 
ع�ى قيام وزارت�ي املالي�ة والتخطيط 
وديوان الرقابة املالية بتقديم خططهم 
واع�داد دراس�ة لغ�رض الوص�ول إىل 
صيغة واضحة إلعداد مس�ودة قانون 

املوازنة العامة للعام 2022.
وق�ال مق�رر اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
أحم�د الصف�ار، يف ترصي�ح صحف�ي 
ش�كلت  االتحادي�ة  “الحكوم�ة  إن 
لجن�ة إلعداد مس�ودة املوازن�ة العامة 
االتحادية لسنة 2022 يف قسم املوازنة 
العام�ة ب�وزارة املالي�ة، وق�د بارشت 
امل�ايض،  الش�هر  أعماله�ا يف  اللجن�ة 
لكن ال تتوفر حت�ى اآلن معلومات عن 
وصول م�روع قانون املوازنة العامة 

لسنة 2022 إىل مجلس النواب”.
وأش�ار إىل أنه “يف ح�ال حدوث تغريات 
يف الوضع وتأجلت االنتخابات، س�يتم 
إرس�ال مروع قان�ون موازنة 2022 

إىل مجلس النواب ملناقشته”.
وتوق�ع الصف�ار ع�دم املصادق�ة عى 
م�روع قانون املوازنة العامة لس�نة 

كنتيج�ة  الن�واب  مجل�س  يف   2022
إلجراء االنتخابات واالنشغال بتشكيل 
ألن  الجدي�دة،  االتحادي�ة  الحكوم�ة 

الجدي�د  الن�واب  مجل�س  مب�ارشة 
مهام�ه وتش�كيل الحكوم�ة الجديدة 

سيستغرقان سنة، حسب توقعاته.

الختامي�ة،  الحس�ابات  وبخص�وص 
قال مق�رر اللجنة املالي�ة إن “مجلس 
الن�واب ووزارة املالية ليس�ت عندهما 
أي معلوم�ات ع�ن مصري الحس�ابات 
الختامي�ة، ف�ا أح�د يع�رف مص�ري 
الفائض م�ن مبيعات النف�ط وال أحد 
الحس�ابات  س�تكون  كي�ف  يع�رف 

الختامية”.
من جه�ة متصلة، قال عض�و اللجنة، 
محمد الش�بكي، يف ترصي�ح صحفي: 
إن “قان�ون االدارة املالي�ة ين�ص عى 
قيام وزارتي املالية والتخطيط وديوان 
الرقابة املالية بتقديم خططهم واعداد 
دراس�ة لغ�رض الوص�ول إىل صيغ�ة 
واضحة إلعداد مس�ودة قانون املوازنة 

العامة للعام 2022”.
وأض�اف إنه “ال يمك�ن التصويت عى 
قان�ون املوازنة قبل اج�راء االنتخابات 
الربملانية، عى اعتب�ار إن وزارة املالية 
ترس�ل مس�ودة قانون موازنة 2022 
إىل الربمل�ان يف ش�هر تري�ن االول أو 
الثاني”.ومن املق�رر إجراء االنتخابات 
الربملاني�ة املبكرة يف الع�راق يف العارش 

من ترين األول/أكتوبر املقبل.

املالية النيابية تستبعد وجود موازنة للعام املقبل.. وتوضح األسباب
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لفتت إىل أن وزارة املالية تعمل على صياغة مسودتها

 بغداد/ الزوراء:
بح�ث وزي�ر الكهرب�اء وكال�ًة، عادل 
كري�م، يف مكتب�ه بمق�ر ال�وزارة وفد 
رشكة جنرال الكرتيك )GE( االمريكية 
يف زي�ارٍة اس�تهدفت بح�ث االتفاقي�ة 
االطارية التي تمت عى هامش الحوار 
االس�رتاتيجي ب�ن الع�راق والوالي�ات 

املتحدة.
وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت “ال�زوراء” 
نس�خة منه، تمح�ور االجتم�اع حول 
مناقش�ة بنود االتفاقية وفق محورين 
رئيس�ين، األول تأم�ن مبل�غ )٢٥٠ ( 
ملي�ون دوالر إلكمال إتفاقي�ة املرحلة 
الخامس�ة للصيانة الدائمي�ة لوحدات 
GE والت�ي كان من املف�رتض اتمامها 

منذ عام ٢٠٢٠”.
وأض�اف: أم�ا املحور اآلخ�ر فيتضمن 
رغبة واستعداد الركة يف تجهيز مواد 
احتياطية لوحدات GE لخمس سنوات 
قادم�ة مقاب�ل تنفيذ مراكز س�يطرة 
لهذه الوحدات مجاناً وتقوم بمراقبتها 
وارس�ال اش�ارات يف حالة ح�دوث اي 
خل�ل فني، م�ع تنفيذ تقني�ات جديدة 
تطور هذه الوح�دات و تزيد االنتاجية 

بواقع ١٠٠ ميگاواط مجاناً”.
وتابع البيان “كما اش�تملت اإلتفاقية 
ع�ى تفعيل املقارن�ة املعيارية والذكاء 
التوليد،  الصناع�ي لجمي�ع محط�ات 
وهذا م�ا يس�تلزم القي�ام بالصيانات 
الازمة س�واء كانت طارئة ام دورية، 

مع انشاء مراكز تدريب بمستوى عاٍل 
من االحرتافية لتحس�ن اداء العاملن، 
عى ان تس�تكمل كاف�ة املتطلبات قبل 

نهاية حزيران لعام ٢٠٢٢”.
وأش�ارت وزارة الكهرب�اء اىل ان “هذه 
االتفاقي�ة ما ه�ي اال اتفاق اويل ضمن 
ب�ن  املتبادل�ة  االقتصادي�ة  املصال�ح 
البلدين وتخضع ملصادقة االمانة العامة 
ملجلس الوزراء لغ�رض تفعيلها، حيث 
ت�م التداول واتخ�اذ القرارات بش�أنها 
ضمن غرف�ة عمليات الوزارة وس�تتم 

العام�ة بخصوص  االمان�ة  مخاطب�ة 
دراستها واملصادقة عى بنودها”.

وزارة  ب�اش��رت  اخ�ر،  جان�ب  م�ن 
ت�ج�رب��ة  تنفي�ذ  ال�ك�ه�رب��اء 
االلكرتوني�ة  الجباي�ة  م�ش��اري�ع 
الع�دادات  ونص�ب  املس�بق  والدف�ع 
الذكية يف مناط�ق مختارة يف العاصمة 
ومحافظت�ي كرباء املقدس�ة والنجف 

األرشف.
وق��ال الناطق باس�م وزارة الكهرباء، 
أحم�د العب�ادي، يف ترصي�ح صحفي: 

إن “التوجه�ات الحكومي�ة وال�وزارة 
تنفي�ذ  ب�ات�ج��اه  س��ائ�رة  اآلن 
م��ش���روع ن�ص��ب ال��ع��دادات 
وف��ع���ا  االل��ك��ت��رون��ي���ة 
ب��ه���ذه  ال��ع��م���ل  ت���م 
ال�ت�ج�رب�ة ب�م�ش�روع ب�س�م�اي�ة 
ك��رب���اء  وب�م�ح�اف�ظ��ة 
ال���ق����راءات  أخ��ذ  وت���م 
االل��ك��ت��رون��ي���ة، وت�����روم 
ال�ع�م��ل  ح�ال�ي��اً  ال������وزارة 
ب�م�ش�اري�ع ال�ج�ب�اي�ة اإللكرتونية 

ال�ذك�ي��ة  ال��ع���دادات  ون�ص��ب 
وال�دف��ع املس�بق بمنطق�ة عويريج 
والريم�وك وبأج�زاء م�ن محافظ�ات 
ل�ي�ت�س��ن�ى  والنج�ف  كرب�اء 
امل�ش��اري�ع  ه���ذه  دراس����ة 

وم��دى نجاحها ومن ثم تعميمها”.
وأض�اف أن “الغاية من تنفيذ مروع 
لي�س  االلكرتوني�ة  الع�دادات  نص�ب 
تعظي�م أج��ور الجباي�ة فق�ط وإنما 
تحويل املش�رتكن غ�ري النظامين اىل 
مس�تهلكن، وب�ال�ت�أك�ي��د ه�ن�اك 
م�ن�اط�ق  وه�ن�اك  ع�ش��وائ�ي�ات 
غري نظامية ال يس�تحصل منهم قيمة 
الطاق�ة نتيجة أن الوزارة ال تس�تطيع 
أن تنصب عدادات كي ال تشتكي دوائر 
االمان�ة ع�ى وزارة الكهرب�اء باعتبار 
ان�ه تم�ت رشعن�ة ه�ذه التج�اوزات 
وتفس�يخ املناطق، وبالت�ايل ج�م�ل�ة 
ال�ط�اق��ة امل�س��ت�ه�ل�ك�ة ف���ي 
ه��ذه امل�ن�اط�ق تع�د ضائعة وعليه 
سيسعى م�ش�روع نصب ال�ع�دادات 
االلكرتوني�ة اىل تحويل املش�رتكن غري 
النظامين ال�ى مس�تهلكن بعد نصب 
ال��ع���دادات، وسيس�اعد عى تأهيل 
شبكة التوزيع كي تكون نظامية بتلك 
ت�ع��ود  أن  وي�م�ك��ن  امل�ن�اط��ق 
ب��م���ردودات فنية ومالي�ة للوزارة 
وسيستفيد املواطن بالدرجة األس�اس 
م�ن ه�ذه املش�اريع نتيج�ة الخدم�ة 

املقدمة”.

بدأت بتـجـربـة مـشـاريـع اجلباية االلكرتونية ونصب العدادات الذكية

الكهرباء تعلن حماور اتفاقية مع جنرال الكرتيك األمريكية

خفيف البصرة يرتاجع لليوم 
الثاني على التوالي

اخنفاض أسعار الدوالر يف 
بغداد واإلقليم 

شركة املعارض متنح 9353 إجازة 
استرياد خالل الشهر املاضي

مزاد العملة يبيع أكثر من 229 
مليون دوالر

املالية تناقش خطوات تعديل 
قانون شركة النفط الوطنية 

بغداد/ الزوراء:
انخفض س�عر خام البرصة الخفيف، امس االربع�اء، ليصل إىل 73 دوالراً، 

بالتزامن مع انخفاض اسعار سلة اوبك.
وس�جل س�عر خ�ام الب�رصة الخفي�ف املص�در آلس�يا 73 دوالراً للربميل 
بانخفاض بلغ 0.77 دوالرات وبنس�بة تغي�ري بلغ %1.04 ، فيما انخفض 
ايض�ا خام الب�رصة الثقي�ل إىل 67.53 دوالراً للربميل بنس�بة تغيري بلغت 

.2.41%
وس�جل س�عر النفط الس�عودي الخفيف 72.81 دوالراً للربميل، فيما بلغ 
س�عر مزيج إيران الثقي�ل 68.00 دوالرا، ومزيج مرب�ان اإلماراتي 72.52 
دوالراً للربمي�ل، ومزيج س�هران الجزائ�ري 72.37 دوالراً للربميل، يف حن 
س�جل بوني الخفيف النيجريي 71.24 دوالراً، وجرياسول االنغويل 70.96 

دوالراً.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التج�ارة، ام�س االربع�اء، أن الرك�ة العام�ة للمع�ارض 
والخدمات التجارية العراقية التابعة لها أصدرت )9353( اجازة اس�ترياد 

متنوعة خال  شهر تموز من العام الجاري.
وقال مدير عام الركة رسمد طه س�عيد، يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة 
منه: إن “االجازات املمنوحة شملت اجازات استرياد السيارات والتي بلغت 

)7157( إجازة”.
وأضاف أن “الركة منحت كذلك )643( اجازة استرياد للمواد الزراعية و 
)1363( اجازة للمواد املتنوعة و )179( اجازة أدوية، ومنح )113( إجازة 

للمواد الكيميائية”.
وب�ن س�عيد أن “الركة اص�درت كذل�ك هويات اس�ترياد ع�دد )168( 

هوية”.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت، صباح 

امس 147800 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشار املصدر اىٕل أن اسعار البيع والراء شهد انخفاضا يف محال الصريفة 
باالٔس�واق املحلية يف بغداد؛ حيث بلغ س�عر البيع 148250 دينارا عراقيا، 

بينما بلغت أسعار الراء 147250 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايض�ا، حي�ث بلغ س�عر البي�ع 148100 دين�ار ل�كل 100 دوالر امريكي، 

والراء بواقع 147700 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البنك املركزي العراق�ي، امس االربع�اء، لتصل إىل 229 

مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خال م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريكي، ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة %6.51 لتصل إىل 229 مليوناً، و822 
الف�ا و485 دوالرا أمريكيا، مقارنة بي�وم الثاثاء، التي بلغت املبيعات فيه 

215 مليونا و600 الفا و597 دوالرا أمريكي.
وذهب�ت املش�رتيات البالغة 193 مليون�اً و342 الف�ا و485 دوالرا لتعزيز 
االٔرصدة يف الخارج عى شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 36 مليوناً و840 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن 35 مرصف�ًا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف 
الخ�ارج، و13 مرصف�ا لتلبية الطلب�ات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 15 

رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
ترأس وزير املالية، عيل عبداألمري عاوي، امس األربعاء، اجتماع الجلس�ة 
الخامس�ة ع�رة والخاص�ة بلجنة اع�داد اس�رتاتيجية املوازن�ة العامة 

االتحادية للمدى املتوسط 2022-2024.
وُعق�د االجتماع بحضور كل من رئي�س الهيئة العامة ملراقبة تخصيصات 
الوزارات ومستش�اري رئيس الوزراء ووكييل املالية والتخطيط ومستشار 

الوزارة واملدراء العامن يف الوزارة والوزارات ذات العاقة .
ونقلت وزارة املالية يف بيان عن عاوي قوله: ناقشنا خطوات تعديل قانون 

رشكة النفط الوطنية وآليات تطويرها.
وأض�اف البي�ان: تم خاله�ا بحث قانون رشك�ة النفط الوطني�ة وآليات 
تطوي�ر وتعزي�ز مه�ام عمله�ا بما ينس�جم مع رؤي�ة واه�داف برنامج 
اإلصاح االقتصادي واملايل، اضافة اىل مناقش�ة إعادة تشكيل الركة وفق 
األس�س الحديثة واملتقدمة املتعلقة بمعايري الكفاءة واإلنتاجية والجدوى 

االقتصادية.
كم�ا جرى متابع�ة التقرير املقدم من قب�ل وزارة التجارة بش�أن رؤيتها 
االس�رتاتيجية املتعلقة بخط�ة إنعاش التج�ارة الخارجية وف�ق اولويات 
الخطة اإلصاحية لتنش�يط عجلة االقتصاد العراقي وتوفري فرص تنموية 
تحفيزية متنوعة ذات مردودات إيجابية لتعظيم االيرادات العامة للمرحلة 

املقبلة، وفقا للبيان.
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بغداد/ الزوراء:
تربعت الوالي�ات املتحدة األمريكية كأكرب الدول 
يف احتياطي�ات الذهب للنص�ف األول من العام 

2021، وفقا ملجلس العاملي للذهب.
وأوض�ح املجل�س يف جدول له يض�م 100 دولة 
بأكرب ال�دول يف احتياطيات الذهب اطلعت عليه 
“الزوراء”: ان “الواليات املتحدة احتلت الصدارة 
يف أكرب احتياطي للذهب يف العالم خال النصف 
األول م�ن الع�ام 2021 باحتياط�ي بلغ 8.133 
آالف طن، يليها املاني�ا ثانيا بواقع 3.359 آالف 
طن، يليها ايطاليا ثالثا بواقع 2.451 الفي طن، 
ومن ثم جاءت رابعا فرنس�ا بواقع 2.436 ألفي 

طن”.
وتابع ان “روس�يا جاءت خامسا بواقع 2.292 
ألفي طن، وجاءت الصن سادسا وبواقع 1.948 
الف طن، وجاءت س�ويرسا س�ابعا 1.040 ألف 
طن، واحتلت اليابان املرتبة الثامنة بواقع 846 
طنا، وجاءت الهند تاس�عا بواق�ع 705 أطنان، 

وجاءت هولندا عارشا بواقع 612 طنا”.
عربيا جاءت السعودية باملرتبة األوىل ويف املرتبة 
18 عاملي�ا ويف إحتياطي 323 طن�ا، يليها لبنان 
ثاني�ا ويف املرتب�ة 20 عاملي�ا ويف إحتياطي 286 
طن�ا، يليها ثالث�ا الجزائر ويف املرتب�ة 26 عامليا 
باحتياطي 173 طنا، يليها ليبيا رابعا ويف املرتبة 
34 عاملي�ا ويف احتياطي 116 طنا، ومن ثم جاء 
العراق خامس�ا وباملرتب�ة 39 عامليا باحتياطي 
96.3 طن�ا، يلي�ه م�رص سادس�ا وباملرتبة 41 
عامليا باحتياطي 80 طنا، يليها الكويت س�ابعا 
وباملرتب�ة 43 عامليا باحتياط�ي 79 طنا، يليها 
قطر ثامن�ا وباملرتبة 48 عاملي�ا باحتياطي 56 
طنا، ومن ثم جاءت اإلمارات باملرتبة التاس�عة 
و49 عامليا باحتياط�ي 55 طنا، وجاءت األردن 

عارشا وباملرتب�ة 53 عاملي�ا باحتياطي بلغ 43 
طنا”.

م�ن جان�ب متص�ل، ارتفع�ت أس�عار الذه�ب 
“االجنب�ي والعراقي” يف االٔس�واق املحلية، امس 
األربع�اء.. وقال مصدر إن ارتفاع�اً طرأ، اليوم، 
ع�ى أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع 
النهر يف العاصمة   بغداد، مبيناً أن املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واالٔوروبي 
س�جل س�عر بيع بلغ  372.5  الف دينار، فيما 

بلغ سعر الراء 367.5 الفاً.
وأش�ار املصدر اىٕل أن س�عر بيع املثق�ال الواحد 
عي�ار 21 م�ن الذه�ب العراقي س�جل ارتفاعاً 
بلغ 342.5 الف دينار، يف حن بلغ س�عر الراء 

337.5 ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذه�ب يف محال الصاغة، 
فقد تراوح س�عر بيع مثقال الذه�ب الخليجي 
عي�ار 21 بن 375 الف دين�ار و380 ألفاً، فيما 
تراوح س�عر البي�ع مثقال الذه�ب العراقي بن 
345 الف�اً و 350 الف دينار.. ويس�اوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن س�وق الع�راق ل�أوراق 
املالية، ام�س االربع�اء، تداول 
6 مليارات س�هم بقيمة مالية 
بلغت أكثر من 8 مليارات دينار 

خال شهر تموز املايض.
وذكر الس�وق يف تقرير اطلعت 
“ع�دد  أن  “ال�زوراء”:  علي�ه 
أس�همها  املتداول�ة  ال�ركات 
خ�ال تم�وز بلغ�ت 62 رشكة 
مس�اهمة، ولم تتداول أس�هم 
23 رشك�ة الخت�اف األس�عار 
املعروضة عن املطلوبة من قبل 
املستثمرين فيما يستمر توقف 
18 رشكة لعدم تقديم اإلفصاح 
من أصل 103 رشكة مدرجة يف 

السوق”.
األس�هم  “ع�دد  ان  واض�اف 
املتداول�ة بلغ 6 ملي�ارات و17 
مليونا و 761 الف سهم بقيمة 
مالية بلغت 8 ملي�ارات و915 
ملي�ون دينار من خ�ال تنفيذ 
اىل  مش�ريا  صفق�ة”،   4377
املتداولة  أن “م�ؤرش األس�عار 
ISX60 أغل�ق ع�ى 575 نقطة 
بنس�بة  ارتفاع�ا  مس�جاً 
%0.3 ع�ن إغاقه يف الجلس�ة 

السابقة”.
ان “ع�دد األس�هم  اىل  واش�ار 
املش�رتاة من املس�تثمرين غري 
العراقين لشهر تموز بلغ 657 
مليون سهم بقيمة مالية بلغت 
1.797 ملي�ار دين�ار من خال 

ت�داول 13 رشك�ة مس�اهمة، 
فيم�ا بلغ عدد األس�هم املباعة 
من املس�تثمرين غري العراقين 
347 مليون سهم بقيمة مالية 
دين�ار  ملي�ار   1.528 بلغ�ت 
م�ن خ�ال ت�داول 9 رشكات 

مساهمة”.
يذكر ان س�وق العراق لأوراق 
املالي�ة ينظم خمس جلس�ات 
ت�داول أس�بوعيا م�ن األحد اىل 
الخمي�س، وم�درج في�ه 103 
رشكات مساهمة عراقية تمثل 
واالتصاالت  املصارف  قطاعات 
والصناع�ة والزراع�ة والتأمن 
واالس�تثمار امل�ايل والس�ياحة 

والفنادق.
من جانب متصل، اغلق مؤرش 
االسعار يف سوق العراق لأوراق 
املالية، ام�س االربعاء، مرتفعا 

بنسبة )0.73%(.
الت�داول  م�ؤرشات  وج�اءت 
ل�أوراق  الع�راق  لس�وق 
املالي�ة لي�وم ام�س كم�ا ييل: 
املتداول�ة  االس�هم  ع�دد  بل�غ 
 )4 7 4 0 . 3 9 7 . 3 2 5 . 8 6 6 (
قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا  س�هما، 
 )41.644.346.997( االس�هم 

دينارا. 
  ISX 60 واغلق مؤرش االس�عار
يف جلسة امس عى )581.31( 
نقطة مرتفعا بنسبة )0.73%( 
عن اغاقه يف الجلسة السابقة 

البالغ )577.10( نقطة.

وتم تداول اس�هم )29( رشكة 
رشك�ة   )103( اص�ل  م�ن 
واصب�ح  الس�وق،  يف  مدرج�ة 
عدد ال�ركات املوقوفة بقرار 
م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم 
االفصاح  بتعليم�ات  التزامه�ا 

املايل )19( رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�رتاة 
من املس�تثمرين غري العراقين 
يف الس�وق )51( مليون س�هم 
بقيم�ة بلغ�ت )276( ملي�ون 
دين�ار من خ�ال تنفي�ذ )53( 
ث�اث  اس�هم  ع�ى  صفق�ة 
رشكتن.بينما بلغ عدد االسهم 
املباع�ة م�ن املس�تثمرين غري 
 )19( الس�وق  يف  العراقي�ن 
بلغ�ت  بقيم�ة  ملي�ون س�هم 
م�ن  دين�ار  ملي�ون   )111(
خال تنفي�ذ )6( صفقات عى 
اس�هم رشك�ة واحدة.يذكر ان 
س�وق الع�راق ل�أوراق املالية 
التداول  ق�د اس�تخدم انظم�ة 
االلكرتون�ي واالي�داع املرك�زي 
ويس�عى   ،2009 ع�ام  من�ذ 
ع�رب  الت�داول  نظ�ام  إلط�اق 
االنرتنيت للمستثمرين، وينظم 
خمس جلسات تداول اسبوعيا 
م�ن االحد اىل الخميس، ومدرج 
مس�اهمة  رشكات   105 في�ه 
عراقية تمثل قطاعات املصارف 
واالتصاالت والصناعة والزراعة 
امل�ايل  واالس�تثمار  والت�أم�ن 

والسياحة والفنادق.

العراق اخلامس يف احتياطيات الذهب 
للنصف األول من العام 2021

البورصة تتداول 6 مليارات سهم بـ 8 
مليارات دينار خالل متوز املاضي

مؤشر األسعار يغلق مرتفعا يف جلسة أمساملعدن األصفر يشهد صعودا يف األسواق احمللية



بغداد/ حيدر العتابي
ع�ى برك�ة الل�ه تع�اىل، انطلق�ت صباح 
ام�س األربع�اء يف محافظة الس�ليمانية 
وبرعاية وزير النفط احس�ان عبد الجبار 
اس�ماعيل، الب�دء بفعالي�ات عملية وزن 
الالعبني والفح�ص الطبي وكذلك املؤتمر 
الفن�ي  لالعب�ي املواي تاي للمش�اركة يف 
بطولة العراق ملنتخب�ات املناطق ولفئتي 
)الش�باب واملتقدمني( بمشاركة أكثر من 
)150( العبا يمثلون )املنطقة الشمالية، 
املنطقة الغربية، منطقة الفرات األوسط، 

منطقة بغداد، املنطقة الجنوبية(.
وس�تنطلق املنافس�ات الرس�مية صباح 
اليوم الخميس وتستمر لغاية السابع من 

الشهر الحايل.
واوض�ح رئيس األتح�اد العراقي املركزي 
للم�واي ت�اي، مصطف�ى جب�ار علك: ان 
بطولة الع�راق ملنتخبات املناطق من أهم 
البطولة الت�ي يقيمها اتحاد اللعبة. مبينا 
ان البطول�ة تمثل “الصفوة من الالعبني” 
ع�ى مس�توى الع�راق ولفئتي الش�باب 

واملتقدمني.
وبني علك: ان وزير النفط هو الراعي لهذه 

البطولة، كما وسبق ان تمت رعايته ألكثر 
من بطولة منها بطولة املنطقة الجنوبية 
وكذل�ك الش�مالية. منوه�ا اىل ان الدع�م 
الكبري الذي يقدمه الوزير للعبة وأبطالها 
تجعلهم “يقدم�ون املزيد” لتطوير املواي 

تاي يف جميع ارجاء العراق.
وختم عل�ك حديثه قائال: بطول�ة العراق 
للمنتخب�ات كان�ت “هدف االتح�اد” منذ 
تس�لم األدارة الجديدة له. مبينا ان اتحاد 
اللعب�ة س�بق ان اق�ام بطول�ة املناط�ق 
“منف�ردة” ولجميع املحافظات، مش�ريا 
اىل ان البطول�ة الحالي�ة ه�ي “النخب�ة” 

بالنسبة لألعبني ويف جميع األوزان.
تج�در االش�ارة اىل ان أربعة م�ن الحكام 
الع�رب )2( من لبن�ان و)2( من االمارات 
وه�م م�ن الح�كام الدولي�ني، ورؤس�اء 
يف  اآلن  متواج�دون  بالده�م  يف  اللج�ان 
اقليم كردس�تان العراق لغرض املشاركة 
يف تحكي�م البطول�ة، بع�د دعوته�م م�ن 
قب�ل اتحاد اللعبة ليضيف�وا رونقا جميال 
باالضاف�ة اىل تواج�د الح�كام العراقي�ني 

الدوليني منهم والوطنيني.
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القوة اجلوية ينفي نية التخلي عن 
املدافع مصطفى حممد

بغداد/ متابعة الزوراء
 نف�ت لجنة التعاقدات بنادي القوة الجوية الري�ايض األنباء التي تحدثت عن عدم حاجة 

الكادر التدريبي للمدافع مصطفى محمد بعد يوم واحد من انضمامه لكتيبة الصقور.
وقال املنسق االعالمي للنادي عالء محمد إن »الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الريايض 
جددت تعاقدها مع حارس املرمى فهد طالب ملوسم اخر للمستوى الرائع الذي ظهر عليه 

يف املوسم السابق«.
واضاف ان »ادارة القوة الجوية الريايض تعاقدت مع املهاجم احمد عبد الرزاق ملدة اربعة 

مواسم قادما من صفوف فريق نفط ميسان«.

أصفر وأمحر

السليمانية حتتضن منافسات بطولة العراق ملنتخبات املناطق باملواي تاي

املسعودي: مجال علي سيجعل أمانة بغداد ضمن الكبار األربعة يف الدوري

بغداد/ متابعة الزوراء
أك�د امل�درب الجديد لفريق القاس�م بك�رة القدم، س�امي بحت، أن 
مهمت�ه صعبة وال تخلو من التحدي، كاش�فاً عن خطته مع الفريق 
تحضرياً للموسم الجديد. وقال بحت إن” مهمة تدريب فريق القاسم 
بمثابة تحٍد بس�بب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي إثر االزمة 
املالي�ة التي تعصف بجمي�ع االندية العراقي�ة، باالضافة اىل مغادرة 
الكث�ري من الالعبني لصفوف الفريق يف املوس�م املنتهي“. مبيناً انه” 
يح�ب خوض التحديات، وس�يعمل ع�ى صناعة فري�ق جديد يلعب 
كرة قدم بش�كل حقيقي ومميز”.واضاف بح�ت :” تم التواصل مع 
الهيئة االدارية للنادي، ومناقش�ة وضع الفريق وحصل االتفاق عى 
التوقيع ملوس�م واحد”، الفتاً اىل أنه” لم يفك�ر بالجانب املادي بقدر 
تركيزه عى األمور الفنية وما يساعده عى نجاح مهمته مع الفريق 

البابيل“. 
وتابع بحت أن” خطته مع الفريق للموسم الجديد ستتضمن التحرك 
عى مجموعه من الالعبني واغلبهم من املحرتفني خالل االيام املقبلة.

يذكر ان فريق القاس�م انهى املوسم الكروي -2020 2021 يف املركز 
الخامس عرش ويف جعبته احدى واربعون نقطة.

حبت: مهميت مع فريق القاسم صعبة 
وأسعى لبناء تشكيلة مميزة

الزوراء / رائد عبد الوهاب 
قال رئي�س الهيئة االدارية لن�ادي امانة 
بغداد، فالح مندب املس�عودي ان املوسم 

امل�ايض كان ممي�زا قياس�ا باإلمكانيات 
املادي�ة املحدودة والظروف التي عاش�ها 
العالم يف ظ�ل جائحة كورونا، والحصول 

اىل املركز الس�ابع يعد بالنس�بة لنا جيدا 
جدا مع ف�ارق نقطة واح�د عن صاحب 

املركز السادس النفط . 
بتغي�ري  الن�ادي  سياس�ة  ان  واض�اف: 
امل�درب كل ثالثة مواس�م ه�ي من دعتنا 
اىل االس�تغناء عن خدمات املدرب عصام 
حم�د الذي نكن له كل الود واالحرتام النه 
ترك انطباعا حس�نا ل�دى الجميع بنادي 
امان�ة بغ�داد، اذ قام�ت االدارة بتكريمه 
مادي�ا م�ع درع الن�ادي وكت�اب ش�كر 
وتقدي�ر. موضح�ا ان س�قف طموحات 
ادارته هذا املوس�م هو الوصول بالفريق 
اىل املربع الذهب�ي وان يكون رقما صعبا  
يف جميع مبارياته عرب املنهاج الذي اعدته 
ادارة الن�ادي ه�ذا املوس�م مث�ل اختيار 

مدرب عى مس�توى فني عال، فضال عن 
استقطاب مجموعة من الالعبني ابرزهم 
خلدون ابراهي�م ومصطفى محمود  مع 
االحتفاظ  بقس�م كبري من العبي الفريق 
الذين مثلوا الفريق املوس�م املايض  ومن 

ضمنهم املحرتفني اولفريا وصاموئيل .  
واشار اىل ان اختيار ادارة النادي للمدرب 
جمال عيل  جاء عن قناعة تامة بالقدرات 
الكبرية التي يمتلكها هذا املدرب لتحقيق 
والظه�ور  الن�ادي  ادارة  طموح�ات 
بمس�توى افض�ل م�ن املوس�م الس�ابق 
والتواج�د ضم�ن فرق املقدم�ة االربعة., 
واردف املس�عودي: ان املدرب حافظ عى 
امل�الك التدريب�ي املس�اعد للفري�ق وهم 
“ وس�ام طال�ب م�درب مس�اعد وهيثم 

خليل مدرب حراس املرمى ورعد سلمان 
مدرب اللياق�ة البدنية “. مبينا ان املدرب 
جم�ال عيل  س�يلتحق بالفريق قريبا من 
اج�ل االنطالق بإع�داد الفريق للموس�م 
الجدي�د بعد ان تظه�ر توقيتات ومواعيد 
املباريات م�ن قبل الهيئ�ة التطبيعية، اذ 
س�تتم املبارشة بالوحدات التدريبية يوم 
السابع من الشهر الحايل وسيكون هناك 
معس�كر للفريق مطلع الشهر التاسع يف 

شمال العراق لتحقيق فائدة اكرب . 
وختم رئي�س الهيئة االدارية لنادي امانة 
بغ�داد ترصيحه بالق�ول: ان ادارة ناديه 
س�توفر كل مس�تلزمات انج�اح الفريق 
واملدرب هذا املوس�م كم�ا كان ديدنها يف 

املواسم السابقة .

درجال: ختصيص 3 مليارات دينار للتعاقد مع ادفوكات وإقامة معسكرات تدريبية للمنتخب
بنيان: اهلولندي متحمٌس للعمل مع الوطين 

بغداد/ قيص حسن

أعلن وزير الش�باب والرياضة، عدنان 

درج�ال  إس�تحصال موافق�ة مجلس 

الوزراء عى تخصيص مبلغ 3 مليارات 

دين�ار للتعاق�د م�ع الجه�از الفن�ي 

للمنتخب العراقي بكرة القدم وإقامة 

معس�كرات تدريبية ألس�ود الرافدين 

استعدادا للتصفيات الحاسمة املؤهلة 

قط�ر  يف  العال�م  كأس  نهائي�ات  إىل 

.2022

وق�ال الوزير: ان مجل�س الوزراء قرر 

خالل جلس�ته االعتيادية قي�ام وزارة 

املالية بتخصيص مبل�غ )3( مليارات 

إىل  الط�وارئ  احتياط�ي  م�ن  دين�ار 

العراقي  التطبيعي�ة لإلتح�اد  الهيئ�ة 

لك�رة الق�دم لتغطية نفق�ات التعاقد 

مع املدرب الهولن�دي )ديك أدفوكات( 

واملالك املساعد له، وإقامة معسكرات 

تدريبية اس�تناداً إىل أح�كام املادة )5( 

من قان�ون املوازنة العام�ة االتحادية 

للسنة املالية/2021.

اىل  وتقدي�ره  ش�كره  الوزي�ر  وق�دم 

مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س 

الكاظم�ي و ال�وزراء لدعمه�م الكبري 

للرياض�ة العراقي�ة، وك�رة القدم عى 

تنتظره�ا  الت�ي  الخص�وص،  وج�ه 

اس�تحقاقات مهم�ة أبرزها تصفيات 

مونديال قطر 2022، والوزارة ماضية 

يف دع�م االتح�ادات الرياضية لتحقيق 

النجاحات املطلوبة.

وبنيَّ: لقد كلفت من الحكومة العراقية 

بدعٍم وإسناد الهيئة التطبيعية لإلتحاد 

العراق�ي لك�رة الق�دم لحس�م مل�ف 

امل�درب األجنبي ال�ذي يمتلك مؤهالت 

عالي�ة ومميزة لتويل تدري�ب منتخبنا 

الوطني، ونس�عى لتظافر الجهود من 

أجل إنجاح مهمته.

ويف سياق منفصل، أجاَب رئيُس الهيأة 

التطبيعي�ة، إي�اد بني�ان، عى أس�ئلة 

مجموع�ٍة م�ن الصحافي�ني يف مق�ر 

االتح�اد، عن آلية التف�اوض والتعاقد 

التي جرت مع امل�درب الهولندي “ديك 

ادف�وكات” والتي كش�َف فيها عن ان 

املفاوض�ات لم تكن س�هلًة ألن املدرب 

له سمعته الدولية.

ويف البداية، تمت قراءة سورة الفاتحة 

عى روح ش�هداء الع�راق كافة، وعى 

الري�ايض  الصحف�ي  املرح�وم  روح 

“ط�ه كم�ر”، وق�دَم رئي�س الهي�أة 

التطبيعية يف مس�تهل حديثه ش�كره 

وتقدي�ره العالي�ني اىل رئي�س الوزراء 

“مصطف�ى الكاظم�ي” ملوافقته عى 

تخصي�ص مبلغ قدره ثالث�ة مليارات 

دينار لتغطية نفقات املدرب الهولندي 

وإقام�ة املعس�كرات التدريبي�ة. كما 

أشاَد بنيان بالخطوات الناجعة لوزير 

الش�باب والرياض�ة، عدن�ان درجال، 

لجهوده الحثيثة يف تقديم طلب ملجلس 

املذك�ور  املبل�غ  لتخصي�ص  ال�وزراء 

يف أع�اله، ولتواصل�ه املثم�ر يف عملية 

تس�هيل التعاقد مع امل�درب الهولندي 

“ادفوكات” لتدريب املنتخب الوطني. 

ويف معرض رده عى أسئلة الصحافيني، 

ق�اَل بني�ان: لق�د ارتأين�ا أن تك�ون 

املفاوضات يف س�فارتنا بإسبانيا، عى 

اعتبار انها تمثل جهًة رسميًة.

وأضاَف: ان املنتخب الوطني سيعسكر 

يف تركيا واس�بانيا مل�دة عرشين يوماً، 

لكل منهما عرشة أيام، تحضرياً ملباراة 

كوري�ا الجنوبية يف باك�ورة مباريات 

وس�تتخلل  املونديالي�ة،  التصفي�ات 

املعس�كر أرب�ع مباري�ات ودي�ة عى 

مس�توى ع�اٍل حس�ب طل�ب امل�درب 

ادفوكات.

وأشاَر بنيان اىل: ان هناك قنوات اتصاٍل 

بني املدرب ادف�وكات واملالك التدريبي 

املس�اعد لتثبيت األس�ماء املس�تدعاة 

للتجمع املقبل، ناهي�ك عن دعوة عدٍد 

م�ن الالعب�ني املحرتفني حس�ب رؤية 

املدرب ادفوكات بعد تدوين أس�مائهم 

وانتقائهم  حسب إمكانياتهم الفنية.

واختتَم رئيس الهي�أة التطبيعية، إياد 

بني�ان، حديث�ه بالقول: علين�ا العمل 

كمجموع�ٍة متكاملة وبودق�ٍة واحدة 

يف  أم�اًل  الوطن�ي  املنتخ�ب  ملس�اندة 

تحقيق انجاز التأه�ل لكأس العالم يف 

قطر 2022.

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزمي�ل احم�د رحي�م نعم�ة اعلن 
انتصاره عى فايروس كورونا الذي اصابه قبل 
مدة ليست بالقصرية، خالص االمنيات للزميل 
العزي�ز  بالش�فاء الت�ام وان يلبس�ه رب العزة 
واالجالل ثوب الصحة والعافية وان يعود ملمارس�ة 

عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
  *******************

الزمي�ل االعالمي طه ابو رغيف س�يعاود الظهور 
من جديد من عى شاش�ة قناة )الرابعة(، حيث 
سيقدم برنامجه اليومي )صوت املالعب( ابتداء 
من االس�بوع املقبل  برفقة فريق العمل املؤلف 

من الزمالء سالم املناصري واحمد الغراوي واحمد 
الحكي�م، كل التوفيق البو رغي�ف وفريق العمل يف 

مهمتهم املهنية الجديدة. 
 ****************

مراسل النرشة الرياضية بالقناة العراقية االخبارية 
يف محافظ�ة املثن�ى الزمي�ل ع�يل كري�م احتفل 
بعيد ميالده قبل اي�ام، خالص االمنيات للزميل 
العزيز بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ حسني عمار
قررت وزارة الش�باب والرياضة ايقاف التعامل مع عدد من االتحادات الرياضية 
والتي لم تكيف وضعها القانوني املتعلق باألمور املالية واالدارية والنضام الداخيل 

واملناصب وغريها، وفق قانون 24  لسنة2021 .
وق�ال مدير ع�ام الدائرة الرتبية البدنية وكالًة يف وزارة الش�باب والرياضة، احمد 
ع�ودة إن” لجن�ة الش�باب والرياض�ة الربملانية رفع�ت توصيات ب�رورة عدم 
التعامل مع االتحادات التي لم تكيف وضعها وفق قانون 24  لسنة2021 الخاص 
باالتح�ادات الرياضي�ة”، مبيناً أن “ وزارة الش�باب والرياض�ة بدورها خاطبت 
االتح�ادات الرياضية منذ فرتة وهناك بعض االتح�ادات اكملت تكيفها القانوني 
وبعضها ال ت�زال لديها بعض النواقص يف ملفاته�ا باالضافة اىل وجود ازدواجية 

مناصب  للبعض رؤساء واعضاء االتحادات “.
واضاف عودة ان” لجنة الشباب والرياضة الربملانية ارسلت كتاباً لوزارة الشباب 
يختل�ف عن الكت�اب االول، طلبت في�ه تحديد االتحادات التي ل�م تكمل تكييفها 
القانون�ي، وت�م االتص�ال باالندي�ة، وامهلناهم مدة اس�بوع الكم�ال االجراءات 

والبيانات الخاصة باتحاداتهم “.
وتابع عودة ان” ايقاف التعامل مع هذه االتحادات هو اجراء مؤقت لحني اكمال 
جمي�ع الضوابط واالجراءات والبيانات التي تش�ري اىل تكي�ف االتحادات لوضعها 
القانون�ي بم�ا يتالءم مع مواد وفق�رات القانون، وبعد اكم�ال جميع االجراءات 

سوف تعود وزارة الشباب والرياضة اىل التعامل مع االتحادات بشكل طبيعي”.

بغداد/ امري الداغستاني
تعاقدت ادارة نادي الزوراء الريايض 
عالء  العراقي،  املنتخب  مدافع  مع 
الكروي  فريقها  يف  للعب  مهاوي، 
ملوسمني، فيما زار وفد من جمهور 
الزوراء املدرب رايض شنيشل لثنيه 
تدريب  من  االستقالة  قرار  عن 

الفريق.
اإلدارة  إن  النادي  يف  مصدر  وقال 
مهاوي  عالء  الالعب  عقد  جددت 
الزوراء  فريق  صفوف  يف  للبقاء 

للموسمني املقبلني.
مشجعي  من  وفد  توجه  فيما 
رايض  املدرب  منزل  اىل  الفريق 

إقناعه  يف  ونجحوا  شنيشل 
بالرتاجع عن االستقالة، مؤكدا ان 
جمهور  لرغبة  استجابة  شنيشل 
فريق  ليقود  سيعود  وانه  النادي، 

الزوراء.
شنيشل  رايض  ان  املصدر  واكد 
وادارة الزوراء سيجتمعون يف وقت 
قريب لتسوبة االمور الخاصة التي 

دعته لالستقالة.
وكان رايض شنيشل اعلن، يف وقت 
االربعاء،  امس  يوم  من  سابق 
استقالته من تدريب فريق الزوراء 
لالزمة  حلول  ايجاد  عدم  بسبب 

املالية للنادي.

املوسوي: وزارة الشباب أوقفت التعامل 
مع عدد من االحتادات الرياضية مؤقتا

الزوراء يتعاقد مع مهاوي وشنيشل 
يرتاجع عن قرار االستقالة



الالتفي  ونظريه  النرويجي  املنتخب  من  كل  وصل 
الطائرة الشاطئية للرجال يف  إىل نصف نهائي كرة 

األلعاب األوملبية الصيفية طوكيو 2020.
انتقم منتخب النرويج بأفضل طريقة من منتخب 

األوملبية  اللجنة 
الروسية عندما هزمه 
 0-2 النهائي  ربع  يف 
العبور  بطاقة  وقطع 

إىل نصف النهائي.
وانتهى الشوط األول 21-

17 خالل 20 دقيقة قبل أن يحسم 
الثنائي برنتسن وسانديل الثاني خالل 23 دقيقة 

.19-21
وكان الثنائي الرويس سيمينوف وليشوكوف قد 

هزم النرويج يف دور املجموعات 2-0 أيضاً.
وستلعب النرويج يف نصف النهائي مع التفيا 
الربازيل  تخطت  التي  وإدغارس(  )مارتينز 
و   16-21 وبواقع   0-2 وألفارو(  )أليسون 

.19-21
وتلعب قطر مع إيطاليا، وأملانيا مع منتخب 
املشارك  )الثاني(  الروسية  اللجنة األوملبية 

يف املسابقة ضمن الدور ربع النهائي.

كروس،  توني  األملاني  النجم  تحدث 

العب وسط ريال مدريد، عن إصابته 

التي أعلن عنها ناديه، والتي ستبعده 

مدريد  ريال  املوسم.وأعلن  بداية  عن 

األمر  العانة،  عظم  يف  كروس  إصابة 

من  لفرتة  الفريق  عن  سيبعده  الذي 

عىل  حسابه  عرب  كروس  الوقت.وكتب 

يف  املشاكل  أشهر من  :«بعد عدة  تويرت 

حان  قد  الوقت  أن  أعتقد  العانة،  عظم 

والعمل  الراحة  من  قسًطا  إلعطائها 

طويل«. ملوسم  جيًدا  لالستعداد  عليها 

مدريد،  ريال  جماهري  كروس  وطمأن 

ممكن  وقت  أرسع  يف  »العودة  قائاًل: 

أن  بالذكر  دائًما«.جدير  الحال  هو  كما 

كروس انضم لتدريبات ريال مدريد قبل 

أسبوعني، وذلك بعد االنتهاء من عطلته 

منتخب  مشوار  نهاية  عقب  الصيفية، 

بالده يف »يورو 2020«.

القدم  لكرة  الربازييل  للمنتخب  السابق  املدرب  ُعنينِّ 

الفنية  اإلدارة  رأس  عىل  لوكسمبورغو  فاندريل 

لنادي كروزيرو. ويلعب كروزيرو يف الدرجة 

الثانية ويعاني مشاكل اقتصادية كثرية.

الثالثة  املهمة  هي  هذه  وستكون 

يف  بـ«لوكسا«،  امللقب  للوكسمبورغو 

نادي والية ميناس جريايس الذي حقق 

الدوري  الثالثية:   2003 عام  يف  معه 

ميناس  وكأس  وبطولة  الربازييل 

جريايس.

تحدياً  أيًضا  الجديدة  املهمة  وتعترب 

ريال  لنادي  السابق  للمدرب  جديداً 

مدريد اإلسباني ألن كروزيرو ال يزال 

الربازيل  يف  األندية  أكرب  أحد  ُيعترب 

حيث توج بلقب كأس ليربتادوريس 

املحيل  والدوري  مرتني 

وكأس  مرات  أربع 

الربازيل ست مرات.

للمرة  النادي  وهبط 

الدرجة  إىل  األوىل 

الثانية يف عام 2019 

عقب مشاكل مالية 

وعقوبات من الفيفا.

أي فريق منذ شباط/ ولم يكن لوكسمبورغو يرشف عىل 

بعد  غاما  دي  فاسكو  فريق  ترك  عندما  املايض،  فرباير 

هبوطه إىل الدرجة الثانية.

التي قضاها عىل  الفرتة  وأرشف لوكسمبورغو، فضال عن 

بفوزه  تميزت  والتي   )2000-1998( السيليساو  رأس 

األندية  معظم  تدريب  عىل  أمريكا،  كوبا  بكأس   1999 يف 

الكربى يف بالده، من فالمنغو إىل سانتوس مرورا بباملرياس، 

كورينثيانز، غريميو )من بورتو أليغري( وفلومينينيس.

جرد املنتخب الهولندي لسيدات الهوكي نظريه الربيطاني من لقبه 
األوملبي، وبدد آماله يف البقاء عىل عرش الهوكي األوملبي بالفوز عليه 
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بدورة األلعاب األوملبية الحالية )طوكيو 2020( .
يف  الربيطاني  املنتخب  أمام  لهزيمته  بقوة  الهولندي  املنتخب  وثأر 
نهائي املسابقة بأوملبياد ريو دي جانريو 2016، عندما ساهم تألق 
فوز  يف  الرتجيح  لركالت  التصدي  يف  هينش  مادي  املرمى  حارسة 

الفريق الربيطاني بامليدالية الذهبية.
وكانت املواجهة بني الفريقني عىل استاد »وي للهوكي« هي الثانية 
بني الفريقني يف الدورة الحالية، حيث سبق للمنتخب الهولندي الفوز 

عىل نظريه الربيطاني 1 / صفر يف دور املجموعات.
من  الفائز  مع  الجمعة  غدا  النهائي  يف  الهولندي  املنتخب  ويلتقي 

بني  األربعاء  أمس  جمعت  والتي  الذهبي  باملربع  األخرى  املواجهة 
بالتعادل  املباراة  من  األول  الربع  واألرجنتني.وانتهى  الهند  منتخبي 

السلبي بعدما فشل الفريقان يف هز الشباك، ولكن املنتخب الهولندي 
من  قليال  أكثر  غضون  يف  هدفني  بفضل  املباراة  عىل  قبضته  أحكم 
الالعبتني  طريق  عن  الهدفان  الثاني.وجاء  الشوط  يف  واحدة  دقيقة 

فيليس ألبريز ومارلوز كيتلز يف الدقيقتني 18 و19.
يف  لهولندا  آخرين  هدفني  مجددا  وألبريز  فريتشور  ماريا  وأضافت 
أن  قبل  و38   32 الدقيقتني  يف  وبالتحديد  املباراة  من  الثالث  الربع 
الدقيقة  يف  لربيطانيا  الوجه  ماء  إينسيل هدف حفظ  تحرز جيسيل 
41 ولكن فريدريكا ماتال أضافت الهدف الخامس لهولندا يف الدقيقة 
49 لتبدد آمال الفريق الربيطاني بشكل كبري.وبهذا، يلتقي املنتخب 
بني  الذهبي  باملربع  األخرى  املواجهة  من  الخارس  مع  الربيطاني 
منتخبي األرجنتني والهند عىل املركز الثالث وامليدالية الربونزية يوم 

غد الجمعة.

                         

قال تقرير صحفي، إن الربتغايل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، 
سيتواجد ضد برشلونة يف كأس خوان جامرب.

وانضـم رونالدو لتدريبات يوفنتوس، األسـبوع املايض، بعد انتهاء 
عطلته الصيفيـة التي حصل عليها عقب االنتهـاء من كأس األمم 

األوروبية.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن رونالدو سيكون حارًضا 
خالل مواجهة برشـلونة األحد املقبل، يف أول ظهور له قبل املوسـم 

الجديد.
ويتـدرب رونالدو تحت قيادة ماسـيميليانو أليجـري منذ األربعاء 

املايض، وسيكون جاهزًا للمشاركة عىل ملعب يوهان كرويف.
ويعترب وجود كريسـتيانو رونالدو، من عوامل الجذب لكأس خوان 
جامرب، والتي ستشـهد أيًضا مباراة كرة قدم نسائية ألول مرة بني 

يوفنتوس وبرشلونة.
وبجانب كريسـتيانو، سـيتمكن يوفنتوس أيًضـا من االعتماد عىل 
الثنائي ألفارو موراتـا وباولو ديباال خالل البطولة الودية، رغم أن 

األخري لم يتدرب بسبب مشاكل عضلية.

أنهى ماركو أرناوتوفيتش مهاجم منتخب 
عامني  ملدة  استمرت  مسرية  النمسا، 
إىل  وانتقل  الصيني،  بورت  شنغهاي  يف 

بولونيا اإليطايل.
اإلنرتنت  عىل  موقعه  عرب  بولونيا  وأعلن 
التعاقد مع املهاجم البالغ عمره 32 عاما، 
دائم مع العب وست  االرتباط بعقد  وأكد 

هام يونايتد السابق.
ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مرتبطة 
الذي  املادي  باملقابل  أو  التعاقد،  بمدة 

حصل عليه النادي الصيني.
وانتقل أرناوتوفيتش إىل الصني يف يوليو/ 
تموز 2019 قادما من وست هام، لكنه لم 
يكن عىل مستوى توقعات النادي الصيني 
دوري  أو  املمتاز  املحيل  الدوري  يف  سواء 

أبطال آسيا.
 33 يف  هدفا   19 أرناوتوفيتش  وسجل 
إىل جانب هدف  الصيني،  بالدوري  مباراة 

وحيد يف دوري األبطال 2020.
برشلونة يتوصل التفاق مع ديمبيل

بأن  إسباني،  صحفي  تقرير  أفاد  ـ 
نجمه  عقد  تجديد  من  اقرتب  برشلونة 
األيام  خالل  ديمبيل،  عثمان  الفرنيس 

املقبلة.
وينتهي عقد ديمبيل مع برشلونة بنهاية 
املوسم املقبل، وكانت هناك مخاوف داخل 
النادي الكتالوني من رحيل الالعب مجاًنا 

بانتهاء عقده.
الكتالونية،  سبورت  صحيفة  وبحسب 
ديمبيل  مع  التفاق  توصل  برشلونة  فإن 
إضايف،  ملوسم  عقده  تجديد  أجل  من 
بند  وضع  مع   ،2023 صيف  يف  لينتهي 
حال  يف  آخر  ملوسم  العقد  بتمديد  يسمح 

موافقة الطرفني.
سيحصل  ديمبيل  أن  الصحيفة،  وأضافت 

حالًيا  يتقاضاه  الذي  الراتب  نفس  عىل 
بدون تخفيض، وأن الهدف من وراء هذا 
التأجيل قصري األجل، الحفاظ عىل الالعب 

من الرحيل مجاًنا.
ومن املنتظر أن يعلن برشلونة تجديد عقد 
تجديد  ملف  حسم  بعد  رسمًيا،  ديمبيل 

عقد األرجنتيني ليونيل مييس.
مييس يتالعب بأعصاب برشلونة

ـ ضاعف النجم األرجنتيني ليونيل مييس 
ترقب  وسط  مستقبله،  حول  التساؤالت 
توقيع  أزمة  انتهاء  برشلونة  جماهري 

عقده الجديد مع الفريق الكتالوني.
وانتهى عقد مييس مع برشلونة يف يونيو/ 
حزيران املايض، بينما شهدت مفاوضات 
التجديد فصوال عدة، كان آخرها اصطدام 
برشلونة بقوانني اللعب املايل النظيف التي 
تمنعه من تجديد عقد مييس لحني ضبط 

ملف رواتب العبيه.
حسابه  عرب  صورة  نيمار  النجم  ونرش 
إىل  بمييس،  تجمعه  »إنستجرام«،  عىل 

جانب الثنائي األرجنتيني أنخيل دي ماريا 
وليوناردو باريديس، زمييل النجم الربازييل 
يف باريس سان جريمان، ورفيقي مييس يف 
اإليطايل  بجانب  التانجو،  راقيص  منتخب 
وكتب  جي،  إس  بي  العب  فرياتي  ماركو 

عليها الربازييل »األصدقاء«.
املشهد يف برشلونة حول  ووسط ضبابية 
لم يتم حتى اآلن  الذي  تجديد عقد مييس 
قبل أيام قليلة من انطالق املوسم الجديد، 
تزيد هذه الصورة من التساؤالت وما إذا 
للذكرى بني األصدقاء  كانت مجرد لقطة 

أم غري ذلك.
سان  باريس  إىل  نيمار  رحل  أن  ومنذ 
جريمان يف 2017، ظهر إىل جوار مييس يف 
أكثر من مناسبة، ودائًما ما كان يتحدث 
جيد،  بشكل  األرجنتيني  األسطورة  عن 
أمريكا  كوبا  نهائي  عقب  آخرها  كان 

بالربازيل.
وأبدى نيمار وقتها حزنه لخسارة منتخب 
بالده للقب عىل أرضه، لكنه أكد سعادته 

ليونيل  نصيب  من  كان  اللقب  هذا  أن 
مييس.

الجاري  الصيف  مطلع  مييس  وارتبط 
باالنتقال إىل باريس سان جريمان وكذلك 
يف  املسؤولني  أن  إال  سيتي  مانشسرت 
رسمي  تطور  أي  عن  يكشفا  لم  الناديني 
يتعلق بالصفقة، يف حني تشري العديد من 
قريب  الربغوث  أن  إىل  الصحفية  التقارير 

للغاية من تجديد عقده مع البارسا.
الكشف عن عرض تشيليس الفلكي 

ـ يسعى تشيليس بكل الطرق للتعاقد مع 
النجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، مهاجم 
إنرت ميالن، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

الجارية.
عرًضا  رفض  قد  اإليطايل  النادي  وكان 
يورو  مليون   100 بقيمة  تشيليس،  من 
ألونسو،  ماركوس  ضم  إىل  باإلضافة 

مدافع البلوز.
وبحسب شبكة سكاي سبورتس إيطاليا 
يستعد  حيث  يستسلم،  لم  تشيليس  فإن 
 110 بقيمة  للغاية  ضخم  عرض  لتقديم 
إىل  للوصول  استعداده  مع  يورو،  ماليني 
النرياتزوري  إقناع  أجل  من  مليونا،   130

برتك الالعب.
وأضافت الشبكة أن تشيليس يحاول أيًضا 
مليون   12 سنوي  براتب  لوكاكو،  إغراء 
عىل  توقيع  مكافأة  إىل  باإلضافة  يورو، 

العقد.
ويرتبط املهاجم البلجيكي، صاحب الـ28 
 ،2024 صيف  حتى  بعقد  إنرت  مع  عاًما، 
ويحصل عىل راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون 

يورو.
من  قادًما  للنرياتزوري  انضم  قد  وكان 
مانشسرت يونايتد، يف صيف 2019، مقابل 
خالل  هدفا   64 وسجل  يورو،  مليون   74

95 مباراة مع الفريق اإليطايل.
ميالن يستهدف صفقتني من ريال مدريد

ـ كشف تقرير صحفي إيطايل، عن تفكري 
ريال  من  جديدين  العبني  ضم  يف  ميالن 

مدريد هذا الصيف.
واعتمد ميالن عىل ريال مدريد يف صفقاته 
الصيفية مؤخرًا بشكل ملحوظ يف األعوام 
الفرنيس  الظهري  ضم  حيث  األخرية، 
املهاجم  استعار  وبعدها  هرنانديز،  ثيو 
يجدد  أن  قبل  دياز،  براهيم  اإلسباني 

الصفقة الصيف الجاري.
مريكاتو«  »كالتشيو  موقع  وبحسب 
مع  التعاقد  يف  يفكر  ميالن  فإن  اإليطايل، 
الثنائي اإلسباني داني سيبايوس وألفارو 

أودريوزوال.
وأوضح التقرير، أنه بالنسبة لسيبايوس، 
املقبل  املوسم  الريال  مع  استمراره  فإن 
لن يكون يف صالحه، ولكن الالعب أكد أنه 
يف  فسيكون  الصيف  هذا  رحيله  حالة  يف 

صورة بيع نهائي وليس إعارة.
وأضاف التقرير، أن العب الوسط اإلسباني 
نهائي منافسات  يركز حالًيا عىل خوض 
منتخب  مع  طوكيو  بأوملبياد  القدم  كرة 
الربازيل، ولكن مع قدوم يوم  أمام  بالده 
السبت املقبل، سيكون رضورًيا أن يعرف 

أين ستكون وجهته املقبلة.
أما فيما يتعلق بأودريوزوال، فيعترب الخيار 
الثاني مليالن لتدعيم مركز الظهري األيمن، 
ألن الهدف األول هو تجديد إعارة الربتغايل 

ديوجو دالوت من مانشسرت يونايتد.
أودريوزوال  بقاء  بأن  التقرير،  واختتم 
لن  الجديد،  املوسم  خالل  مدريد  ريال  يف 
يغري من وضعه عن املوسم املايض أيًضا، 
داني  خلف  الثالث  الرتتيب  يف  وسيأتي 

كارفاخال ولوكاس فاسكيز.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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كشف السبب احلقيقي لغياب كني عن توتنهام

تأكد مشاركة كريستيانو رونالدو 
ضد الغريم السابق

اعالم الكرتوني

أرناوتوفيتش يعود إىل املالعب األوروبية وميسي مل جيدد عقده حتى اآلن

هولندا تنتقم من بريطانيا وتصعد لنهائي هوكي السيدات

كشـف تقرير صحفـي إنجليـزي، عن السـبب الحقيقـي وراء 
غياب هاري كني، قائد توتنهام، عن تحضريات الفريق للموسـم 
الجديـد، بعدما كان مقرًرا لـه العودة.وتـرددت أنباء كثرية عىل 
مدار الساعات املاضية، تفيد بأن كني تعمد الغياب عن مران أول 
أمس وأمس، من أجل الضغط عىل السـبريز للسماح له بالرحيل 
هذا الصيف.ومع ذلك، أفصحت صحيفة “دييل ميل” الربيطانية، 
أن السبب وراء غياب كني هو خضوعه للعزل املنزيل بعد أن قىض 
إجازة يف منطقة البحر الكاريبي، وال يمكنه العودة إىل التدريب إال 
بعد التأكد من سلبية مسحة كورونا يف نهاية األسبوع.وأضافت 
الصحيفـة، أنه من املتوقع أن يخضع كني لالختبار ملدة خمسـة 
أيـام، قبل االنضمـام لتدريبـات الفريق يف نهاية هذا األسـبوع.

ورغـم ذلك، أشـارت الصحيفة، إىل أن عودة كـني للتدريبات بعد 
أيـام ال تعني أنه تراجع عن قراره بالرحيل هذا الصيف، وما زال 

مصمًما عىل خوض تجربة جديدة خارج السبريز.

سوق االنتقاالت الصيفية

السورية ظاظا تتلقى دعوة تدريب يف الصني

النرويج والتفيا يف نصف نهائي كرة الطائرة الشاطئية

كروس يطمئن مجاهري ريال مدريد

لوكسمبورغو يعود لقيادة كروزيرو للمرة الثالثة

مفكرة الزوراء
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تلّقت العبة كرة الطاولة السورية هند ظاظا، أصغر مشاركة 
األوملبية  اللجنة  من  دعوة  عاماً،   12 عن  طوكيو  أوملبياد  يف 
تقارير  ذكرت  ما  وفق  اللعبة،  أسياد  مع  للتدرب  الصينية 
صينية.ظاظا التي اشتهرت بني ليلة وضحاها يف بلدها الذي 
مزقته الحرب، بعد تأهلها إىل طوكيو العام املايض، خرجت من 
الدور التمهيدي يف العاصمة اليابانية بعد خسارتها 4-صفر 
طوكيو  يف  باكراً  مشوارها  جيا.انتهى  ليو  النمساوية  أمام 
الشهر  من  اعتباًرا  ستكون  املقبلة  وجهتها  أن  يبدو  لكن 
املقبل الصني التي أحرز رياضيوها ذهبيتي وفضيتي الفردي 
القناة  اآلن.ذكرت  حتى  طوكيو  يف  والسيدات  الرجال  لدى 
الحكومية »يس يس تي يف« أن ظاظا حصلت عىل دعوة من 
»أتطلع  قولها:  الالعبة  ونقلت عن  الصينية،  األوملبية  اللجنة 

للتدرب يف الخارج كي أستمر يف التطور وأحقق حلمي 
أن  أوالً  آمل  »بالطبع  البطوالت«.وتابعت:  إحراز  يف 
أرتقي إىل مستوى الالعبني الصينيني، حلمي أن أكون 
عىل  وأحصل  الصني  إىل  للذهاب  وأتطلع  مثلهم  قوية 
التدريب الذي يخضعون له«.كان عىل ظاظا أن تتخطى 
حيث  األوملبياد  إىل  للوصول  التمارين  يف  عدة  صعوبات 

حملت علم بالدها يف حفل االفتتاح.أّدت الحرب يف سوريا 
منذ اندالعها يف العام 2011 إىل وفاة أكثر من نصف مليون 

شخص وتهجري املاليني وتدمري املباني واملنشآت.
التي تمرنت فيها يف  أّن: »الظروف  تابعت ظاظا 

سوريا كانت صعبة جداً، كنت أتمنى 
أن تكون مختلفة«.

أصغر  ظاظا  كانت 
مشاركة يف األلعاب منذ 

الفني  التزلج  العبة 
عىل الجليد الرومانية 
هوستيو  بياتريس 
يف  عاماً(   11(
غرونوبل  أوملبياد 
يف  الشتوي 
عام  فرنسا 

.1968
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بعد عام على انفجار بريوت

شبكات التواصل بديل للفراغ الذي خلفه اإلعالم 

اجلزائر/متابعة الزوراء:
 أطلقت السلطات الجزائرية قناة جديدة 
موجهة للش�باب يف محاولة الستيعابهم 
واس�تقطابهم بخط�اب موج�ه، بعد أن 
س�اهمت مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
يف حش�د التعبئ�ة يف مواجه�ة خط�اب 
رسمي يتجاهل صوت الشباب وكشفت 
الكثري من امللفات والقضايا التي ال يزال 

»مس�كوتا عنها« يف اإلعالم التقليدي.
وأرشف وزي�ر االتص�ال الجزائري عمار 
بلحيمر ع�ى إطالق “القناة الش�بابية” 
بمق�ر التلفزيون الجزائ�ري، يف محاولة 
الستمالة الجيل الجديد بخطاب إعالمي 
يقربه من الس�لطة الت�ي ال ثقة له بها، 
يف ع�ر تطغ�ى في�ه مواق�ع التواصل 

االجتماعي عى اهتمام الشباب.
وأكد بلحيمر أن هذا التوجه هو بتعليمات 
من الرئي�س عبداملجي�د تب�ون املتعلقة 
بتعزيز االتصال املؤسس�اتي والصحافة 
العمومية بإطالق قن�اة برملانية وأخرى 

خاصة بالشباب.
واعت�ر بلحيم�ر أن “الرصي�د الوطن�ي 
امل�رف يع�ّد محّف�زا لش�بابنا من أجل 
اإلب�داع والتحكم يف اإلع�الم الجديد الذي 
أصبح واقعا تقاس به مس�تويات الدول 
يف التمكن من اس�تعمال الرقمنة وبسط 

نفوذها اإلعالمي عى أوسع نطاق”.
الكث�ري م�ن  الخط�اب  يقن�ع ه�ذا  وال 
املتابع�ن والجمه�ور، إذا لن تكون هذه 
القناة بمعزل عن النهج الذي يسري عليه 
اإلعالم الجزائري عموما الذي أصبح بعد 
الح�راك الش�عبي الذي انطل�ق يف الثاني 
والعري�ن م�ن فراي�ر 2019 مش�ّتتا 
وفوضويا، وتراجعت مصداقية القنوات 
التلفزيوني�ة املتواضع�ة أص�ال ولم تعد 
مقنع�ة للجمه�ور، بس�بب توقفها من 

تغطية مسريات الحراك.
كما أن أهل القطاع أنفس�هم يعيش�ون 
حالة من عدم الرّضا، بسبب عدم قدرتهم 
عى فتح نقاش�ات سياس�ية جادة. كما 
ال تزال الكثري من املوضوعات مس�كوتا 
عنها، إضافة إىل غياب املعلومة، وانتشار 
املعلومات املزيفة؛ ما فسح املجال واسعا 

لرتويج اإلشاعات.
ويرى متابعون أن اإلع�الم الجزائري لم 
يس�تفد من الحراك يف الشارع الجزائري 

وعج�ز  الحري�ات،  هوام�ش  لتوس�يع 
الصحفيون عن مواكبة هذا الحدث حيث 
كان تحرير وسائل اإلعالم ضمن مطالب 

الشارع الرئيسة منذ بداية املظاهرات.
فيم�ا يلق�ي خ�راء إع�الم بالالئمة عى 
غياب أي تنظيم ملهن�ة الصحافة، وعدم 
وجود نقابات تمثل الصحفين والعاملن 
يف اإلعالم، باإلضافة إىل س�يطرة السلطة 
عى وس�ائل اإلعالم العمومية والخاصة 

من خالل الضغط وباحتكار اإلعالنات.
التريع�ات  يف  تق�دم  أي  يح�دث  ول�م 
اإلعالمي�ة وعى مس�توى تنظي�م مهنة 
الصحافة وضمان حرية وسائل اإلعالم.

وكل هذا دفع الجمهور عموما والشباب 
مواق�ع  إىل  اإلع�الم  لهج�رة  خصوص�ا 

التواصل االجتماعي.
 وس�اهمت مواق�ع التواص�ل يف حش�د 
رس�مي  خط�اب  مواجه�ة  يف  التعبئ�ة 
يتجاه�ل ص�وت الش�باب. حي�ث دف�ع 
تحكم الس�لطة بقطاع اإلعالم، شبكات 
التواص�ل االجتماع�ي ألن تك�ون البديل 
اإلعالم�ي املت�اح لفت�ح أب�واب التفاعل 
والنقاش السيايس أمام الشباب وكشف 
الكثري من امللفات والقضايا التي ال تزال 

“مس�كوتا عنها” يف اإلعالم التقليدي.
وقال أس�تاذ العلوم السياسية يف جامعة 

الجزائر رشيف دريس “إذا كانت شبكات 
التواصل االجتماعي سمحت للجزائرين 
بالتعبري عن ش�كل من أشكال املشاركة 
السياس�ية املحظ�ورة، فإنه�ا أصبحت 
بدي�ال فعلي�ا للفراغ الذي خلفت�ه العديد 

من وسائل اإلعالم”.
ويدرك القائمون عى اإلع�الم الجزائري 
هذه الحقائق جيدا، وبأن نظرة الجمهور 
لإلع�الم الرس�مي س�لبية، حي�ث قلّص 
تضيي�ق الس�لطة ع�ى الصحفي�ن من 
مساحة االجتهاد يف تقديم مادة إعالمية 
دس�مة م�ن ش�أنها أن تهت�م بش�ؤون 
الش�أن العام وتهّم املتلّقي وتجذبه، كما 

من شأنه التأثري عى صورة البلد.
وتح�اول الحكوم�ة الجزائرية تحس�ن 
املوجه�ة  القن�اة  ع�ر  الص�ورة  ه�ذه 
للش�باب، وق�ال مدي�ر م�روع القناة 
رفيق فارس “ج�اء هذا املروع يف زمن 
يتس�م فيه الحق�ل اإلعالم�ي واالتصايل 
بالتعقيد والتشابك وستشكل هذه البيئة 
الجدي�دة تحديا  اإلعالمي�ة واالتصالي�ة 
للقن�وات املحلية والرأي الع�ام الوطني، 
باإلضاف�ة إىل قن�وات القط�اع الخ�اص 
ومنص�ات التواص�ل االجتماع�ي الت�ي 
أضحت منافس�ا رئيس�ا عى الصعيدين 

الدويل واملحيل”.

وأض�اف ف�ارس “إّن القنوات الش�بابية 
يف  االس�تثمار  إىل  بحاج�ة  التلفزيوني�ة 
ش�بكات التواصل االجتماع�ي كأرضية 
صلب�ة للتواص�ل م�ع الفئات الش�بابية 
العريضة وبش�كل يضم�ن رواج اإلنتاج 

التلفزيوني”.
وتابع “املروع يمل�ك موقعا إلكرتونيا 
وتصورا لش�بكات التواص�ل االجتماعي 

والبّث عر التطبيقات الرقمية”.
ويب�دو م�ن تريح�ات ف�ارس م�دى 
األهمي�ة الت�ي توليه�ا الس�لطة ملواقع 
واس�تقطابها  االجتماع�ي  التواص�ل 
للجمهور، حيث كشف تقرير مفّصل عن 
مستخدمي اإلنرتنت يف العالم أن أكثر من 
نصف الجزائرين يس�تعملون الش�بكة 
العنكبوتي�ة، و25 مليون�ا ينش�طون يف 

شبكات التواصل االجتماعي.
للجزائ�ر  الرقم�ي  “التقري�ر  وتضم�ن 
2021“ أن ع�دد مس�تخدمي اإلنرتن�ت 
يف الجزائ�ر بلغ  26.35 مليون ش�خص 
بنس�بة 59.6 يف املئة م�ن العدد اإلجمايل 

للسكان.
التواص�ل  ش�بكات  مس�تخدمو  وبل�غ 
االجتماع�ي 25 مليون ش�خص بنس�بة 
56.5 يف املئة، من العدد اإلجمايل للسكان 

البالغ 44.23 مليون نسمة.

احلكومة اجلزائرية حتاول احتواء الشباب بقناة تلفزيونية موجهة هلم

برلني/متابعة الزوراء:
تق�دم املغ�رب، يف ش�خص س�فرية اململكة 
برلن زهور العل�وي، بأملانيا، بطلب إصدار 
أمر قضائي ضد رشك�ة نر صحيفة )زود 
دويتشه تسايتونغ(، بشأن “ادعاءات كاذبة 
يف إط�ار تقري�ر صحف�ي حول االس�تخدام 
املزعوم لرنامج التجسس )بيغاسوس( من 

قبل اململكة املغربية”.
وحس�ب الطل�ب، توض�ح س�فارة املغ�رب 
برلن، يف بالغ لها، أن “رشكة )زود دويتشه 
صحفي�ة  تقاري�ر  يف  زعم�ت  تس�ايتونغ( 
عدي�دة، يتحدث بعضها ع�ن األمر كحقيقة 
مثبتة واآلخر كاشتباه، عن حصول اململكة 
املغربي�ة ع�ى برنامج التجس�س املس�مى 
للتجس�س  واس�تخدامه  )بيغاس�وس( 
والتنصت ع�ى الهواتف املحمولة للعديد من 
السياسين والصحفين وشخصيات أخرى.

وأض�اف املصدر ذات�ه أن اململك�ة املغربية، 
التي تنفي بشدة هذه االدعاءات، لم تحصل 
ع�ى اإلطالق، وبالت�ايل لم تس�تخدم برامج 

التجسس )بيغاسوس(.
واتخذ املغرب هذا اإلجراء يف أملانيا بعدما رفع 
دعاوى قضائية يف فرنسا ضد منظمة العفو 

الدولي�ة و)فوربيدن س�توريز( و)لوموند( 
و)ميدي�ا ب�ارت( و)فرانس رادي�و( بتهمة 

التشهري.

وقد رفع املغ�رب أول دعوى قضائية بتهمة 
التش�هري، ي�وم 22 يولي�وز املن�رم، ض�د 
منظمة العفو الدولية و)فوربيدن ستوريز(، 
وراء  تقف�ان  اللت�ان  املنظمت�ان  وهم�ا 
اتهام�ات املغرب باخرتاق هواتف العديد من 
الش�خصيات العمومية الوطني�ة واألجنبية 

من خالل برنامج )بيغاسوس(.
كم�ا تق�دم املغرب، ي�وم ال�28 من الش�هر 
ذات�ه، بدع�اوى جدي�دة مبارشة للتش�هري، 
أمام العدالة الفرنسية، ضد يومية )لوموند( 
ومديرها جريوم فينوغلي�و، وموقع )ميديا 
ب�ارت( اإلخب�اري ورئيس�ه إدوي بليني�ل، 

و)راديو فرنسا(.
وإىل جان�ب اإلجراءات القضائية يف فرنس�ا 
وأملانيا، اتخذ املغرب تدابريه الخاصة إلثبات 
ع�دم رشعية االدع�اءات املزعومة ضده، إذ 
ينكب ثلة من الخراء الفرنسين املشهورين 
عى دراس�ة العنارص التقنية املتعلقة بهذه 
االدع�اءات، يف أف�ق إع�داد تقري�ر خاص يف 

املوضوع.

بريوت/متابعة الزوراء:
اإلع�الم  أكثري�ة وس�ائل  ق�ّررت 
املحلية واألجنبية أن تبقي فروعها 
يف ب�ريوت، عى الرغم م�ن الدمار 
الهائ�ل ال�ذي لحقه�ا م�ن جراء 
انفجار 4 أغس�طس/ آب 2020؛ 
اإلعم�ار  إع�ادة  ورش�ة  فكان�ت 
للع�ودة إىل املكاتب رسيع�ًا، علماً 
أّن التغطية استمرّت، رغم تعرّض 
زمالٍء إلصابات جسدية ونفسية، 

يف تجربة لن يمحو آثارها الزمن.
وأجرى مركز الدفاع عن الحريات 
والثقافي�ة »س�كايز«  اإلعالمي�ة 
مس�حاً لألرضار والخس�ائر التي 
اللبناني�ن  الصحفي�ن  أصاب�ت 
واألجان�ب، والقطاع اإلعالمي من 
ج�راء انفج�ار مرف�أ ب�ريوت، إذ 
لحق�ت أرضار جس�يمة بمكاتب 
»العربي الجديد«، و«تييل لوميار«، 
و«ميغاف�ون«،  و«نورس�ات«، 

و«نداء الوطن«، و«النهار«.
كذلك، لحقت أرضار كبرية بمقرات 
»أس�اس ميدي�ا«، و«أسوش�ييتد 
إندبندنت«، و«بي  ب�رس«، و«ذي 
ب�ي يس«، و«الجزي�رة«، و«دي�يل 
س�تار«، و«روي�رتز«، و«س�كاي 
نيوز عربية«، و«الرق األوسط«، 
و«العربي�ة«،  و«الع�رب«، 

و«الحدث«، و«املدن«.
ولحقت أرضار متوسطة ب�«إذاعة 
العرب�ي«،  و«الس�فري  ال�رق«، 
العراق�ي«،  اإلع�الم  و«ش�بكة 
و«ال�رق«، و«لبنة آند فاكتس«، 
»س�كايز«  ورص�دت  و«الل�واء«. 
إصاب�ة 15 صحافي�اً ومصوراً يف 
املكات�ب، و11 إصاب�ة يف املن�زل، 

وخمس إصابات ميدانية.
جري�دة  تحري�ر  رئي�س  يق�ول 
الوط�ن« بش�ارة رشب�ل:  »ن�داء 
»كان�ت لحظ�ات رع�ب عاش�ها 
املوجودون يف املؤسسة عند وقوع 
االنفجار، علماً أّن العدد لم يتخطَّ 

عرة أش�خاٍص نتيج�ة التدابري 
واإلج�راءات الوقائية التي التزمنا 
به�ا ملواجهة ف�ريوس كورونا؛ إذ 
واالجتم�اع  جزئي�اً،  العم�ل  كان 
ال�ذي عادة ما يعقد عند الس�اعة 
السادس�ة، أرجئ لحس�ن الحظ؛ 
ت�رراً  األكث�ر  امل�كان  ف�كان 

والزجاج تبعثر يف كّل مكان«.
ويش�ري رشب�ل إىل أّن »أّي أرضار 
جس�دية ل�م تس�ّجل، يف ح�ن أّن 
األرضار املادية كانت كبرية، وهو 
ما أّخر عودتن�ا لحن االنتهاء من 
ورش�ة تصليح النوافذ واملكيفات 
واملكات�ب  الكهرب�اء  وإم�دادات 
الجري�دة  أّن  جان�ب  إىل  عام�ًة، 
إص�الح  تكالي�ف  كّل  تكّب�دت 
األرضار. وم�ا زال الحضور بالحدِّ 
األدن�ى بس�بب ف�ريوس كورونا، 
وه�و محص�وٌر بم�ن يعاني من 
أزم�ة كهرباء أو إنرتن�ت يف منزله 
وما ش�ابه«. ويؤك�د رشبل أن »ال 
أحد من املوظفن والعاملن رفض 
العودة إىل املكاتب، رغم الذكريات 
الت�ي م�ن الصعب حذفه�ا، لكّننا 
صحفي�ون نتحّم�ل كث�رياً بحكم 
عملن�ا وتجاربن�ا، وه�ذا ال يعني 
أّننا اس�تثنائيون، بي�د أّن نظرتنا 
مختلفة عن املواطن العادي، ولنا 
أن نقّدر املخاطر ونعيش لحظات 

عن�ف وح�روب ومع�ارك وهناك 
من الزم�الء من مّر بحوادث جّمة 
خالل التغطي�ات امليدانية، وهذه 

جزء من رضيبة عملنا«.
من جهته، يقول جان قصري، أحد 
مؤس�ي منّصة »ميغاف�ون«:إّن 
»اجتماع�اً كان من املنتظر عقده 
عند الس�اعة السادس�ة والنصف 
من مس�اء الرابع من أغس�طس، 
وهن�اك زم�الء كان�وا يف طريقهم 
إىل املكت�ب يف الجمي�زة، وآخرون 
ينتظرون، وفج�أة دّوى االنفجار 
الكب�ري. تع�رّض بع�ض العاملن 
واألرضار  مختلف�ة،  إلصاب�ات 
املادية كانت كبرية فتحطم املكتب 

بأكمله«.
يؤك�د قص�ري أّن »العم�ل حتم�اً 
كاملعت�اد  وأكملن�ا  يتوق�ف،  ل�م 
لتغطية وقائع االنفجار واألحداث 
املرتبطة به. أما العودة إىل املكتب، 
فاس�تغرقت أس�ابيع«، الفت�اً إىل 
أّن »هن�اك من الزم�الء من طلبوا 
عطلة لفرتٍة نتيجة اللحظات التي 
عايش�وها والضغ�وط النفس�ية 
الت�ي عان�وا منه�ا، وهن�اك م�ن 
كان مس�تعّداً، وفّضل االس�تمرار 
وترجمة غضبه يف العمل«، ويشري 
إىل أّن »هن�اك م�ن أصي�ب لي�س 
فقط يف االنفجار، بل خالل تغطية 

تظاه�رة الثامن من أغس�طس« 
)يوم اندلعت مواجهات حادة بن 
املتظاهري�ن املطالب�ن بالعدال�ة 
األمني�ة،  والق�وى  والحقيق�ة 
وُس�جلت إصاب�ات ع�دة، وهناك 
معتصمون فقدوا برهم نتيجة 
الوسائل العنيفة التي قمعهم بها 

األمن(.
وع�ى صعيد ورش�ة »الع�ودة«، 
يقول قصري إّن »الجهات الرسمية 
طبعاً غابت عن املشهد، وحصلنا 
ع�ى منح م�ن مؤسس�ات تعنى 
للمؤسس�ات  أعطي�ت  باإلع�الم 
الذي�ن  والصحفي�ن  اإلعالمي�ة 
خرسوا معّدات وتجهيزات وأموراً 
أخرى يس�تفاد منه�ا طبياً وغري 
ذلك«، مش�رياً إىل أّن »املوضوع ما 
زال يش�كل تحدي�اً بالنس�بة إلينا 
جميع�اً، والتغطية لم تتوقف منذ 
س�نة حتى اليوم رغم الصعوبات 
النفسية سواء عند وقوع االنفجار 
أو مواكب�ة كّل تفاصيل الحدث أو 
مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو 
التي دائماً ما تحيي الذكريات من 

جديد«.
بدوره، يرح املس�ؤول اإلعالمي 
يف »سكايز« جاد ش�حرور، الدور 
الذي لعبه املركز منذ لحظة وقوع 
انفج�ار الراب�ع م�ن أغس�طس، 
وهو الذي يرتك�ز عمله عى رصد 
االنتهاكات ض�ّد الصحفين »بيد 
أّنن�ا وّس�عنا الفكرة أكث�ر، حتى 
نكون جهاز دعم لكّل املؤسسات، 
ألّننا س�ّلمنا جدالً ب�أّن الدولة لن 
تنظر إىل حالها كما هي غائبة عن 

الوقوف إىل جانب كل املواطنن«.
ويشري شحرور إىل أّن املركز تواصل 
رسيعاً مع منظمات دولية بهدف 
إطالق أق�وى برنام�ج دعم حول 
العالم، يطال املؤسسات اإلعالمية 
والصحفي�ن الذين ت�ّرروا من 
ج�راء االنفج�ار، و«عملن�ا ع�ى 

الطب�ي  الدع�م  مح�اور؛  س�ّتة 
للصحفي�ن املصاب�ن، بما يف ذلك 
العالج املس�تمر مث�ل الفيزيائي، 
ال  الطبي�ة،  واملع�دات  واألدوي�ة، 
س�يما مل�ن ال يتمت�ع بالتغطي�ة 
الصحي�ة املالئمة. وتمث�ل املحور 
الثان�ي باملعدات الصحفية، بما يف 
ذلك أجهزة الكومبيوتر والتصوير 
والبث واإلرسال املتررة، وكانت 
األولوي�ة للصحفي�ن املس�تقلّن 
الذين يعملون لحسابهم الخاص. 
أما املح�ور الثالث، ف�كان ترميم 
املق�رات الصحفي�ة. والراب�ع هو 
تمّث�ل  النف�ي. يف ح�ن  الدع�م 
الخام�س بالعمل االس�تقصائي، 
بمعنى رفض العودة إىل ممارسات 
قب�ل  س�ائدة  كان�ت  صحفي�ة 
االنفجار، كمحاباة السلطة وغياب 
ثقافة التدقيق باملعلومات، والدفع 
الفس�اد  بالت�ايل نح�و مواجه�ة 
وإرساء الصحافة الحرة املستقلة 
عن الطبقة واألحزاب السياس�ية 
التقليدية. وترّكز املحور السادس 
عى الدعم االقتصادي الذي يهدف 
إىل تأمن حياة كريمة للصحفين، 
بم�ا يتي�ح لهم مواصل�ة عملهم، 
خصوص�اً ع�ى صعيد املس�اءلة 
والتدقيق وااللت�زام بأعى املعايري 

املهنية«.
ويكش�ف شحرور ، بعض األرقام: 
»كان لدين�ا 12 رشي�كاً دولي�اً، إذ 
تمّكن�ا من جم�ع 779 ألفاً و800 
دوالر. اس�تطعنا أوالً تقدي�م دعم 
ل��79 صحفي�اً كأف�راد، وواح�د 
ع�ى الصعي�د الطب�ي، واثنن عى 
الصعيد النفي، وخمسة أشخاص 
استفادوا من ترميم املنازل، وثالثة 
من اس�تبدال املعدات، وس�تة من 
تأم�ن صحي ش�خيص، و62 من 
دع�م اقتصادي، مثل املس�اعدة يف 
تس�ديد أقس�اط أو قروض، وكان 

املجموع 125 ألفاً و175 دوالراً«.

نقابة الصحفيني العراقيني تنعى 
املصور الصحفي هشام مهدي

افتتاح منفذ تلقيحي مضاد لفريوس كورونا 
مبقر فرع نقابة الصحفيني يف كربالء

»اجلزيرة« تعلن توقيف أحد 
صحفييها يف مطار القاهرة

سفارة املغرب تلجأ إىل القضاء أمام صحيفة أملانية

مؤسسات إعالمية تستعيد حلظة الدمار الكبري

بغداد / نينا:
 نعت نقابة الصحفين العراقين املصور الصحفي هش�ام مهدي عضو النقابة، مصور 
وكال�ة موازين نيوز ال�ذي وافته أملنية اول امس اثر مضاعفات صحية بس�بب اصابته 

بفايروس كورونا.
وذك�رت النقاب�ة يف بي�ان :« ان الفقي�د كان قد عم�ل يف عدة قنوات فضائي�ة من بينها 
الرقي�ة والبغدادي�ة والديار فضال عن عمله االخري مص�ورا يف وكالة / موازين نيوز / 

وحظي خالل فرتة عمله باحرتام زمالئه الخالصه وتفانيه يف مجال عمله املهني ».
وتقدم�ت النقابة بالتعزي�ة اىل عائلة الفقيد وزمالئه واصدقائ�ه وابتهلت اىل الباري عز 
وجل ان يتغمده بواس�ع رحمته ويس�كنه فس�يح جناته ويلهم اهل�ه وذويه ومحبيه 

جميل الصر والسلوان .

كربالء / نينا :
 افتتحت دائرة صحة محافظة كربالء املقدس�ة منفذاً تلقيحيا مضادا لفريوس كورونا 

يف مقر فرع نقابة الصحفين العراقين يف محافظة كربالء املقدسة .
وقال رئيس الفرع حسن الشمري ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا / ان 
الفرع واستمرارا عى نهجه يف التوعية والتثقيف للحد من انتشار فريوس كورونا اتفق 
م�ع دائرة صحة كربالء لغرض افتتاح منف�ذ تلقيحي للزمالء العاملن يف مجال االعالم 

وسيتم املبارشة بالعمل اعتباراً من يوم االحد املقبل .

القاهرة/ األناضول:
قالت ش�بكة »الجزيرة«، إّن أجهزة األمن يف مطار القاهرة الدويل أوقفت ربيع الش�يخ، 

أحد صحفييها املرين، فور وصوله إىل املطار.
وأفاد املوقع اإللكرتوني ل�«الجزيرة مبارش«، التابع للش�بكة، بأّن الش�يخ »ُقبض عليه 
ف�ور وصول�ه إىل مط�ار القاهرة ال�دويل لقضاء إجازة قص�رية مع عائلت�ه، قادماً من 

العاصمة القطرية الدوحة ».
وأش�ار إىل أّن الشيخ الذي يعمل يف قناة »الجزيرة مبارش«، صدر بحقه قرار من »نيابة 

أمن الدولة بحبس�ه ملدة 15 يوماً 
بتهمة نر أخبار كاذبة«.

الجزي�رة  »ش�بكة  أّن  وأوض�ح 
م�ع  األم�ر  تتاب�ع  اإلعالمي�ة 
أج�ل  م�ن  املري�ة  الس�لطات 

إطالق رساحه«.
ولم يصدر عن السلطات املرية 
بيان بشأن ما ذكرته »الجزيرة«.

»الجزي�رة  أعلن�ت  أن  وس�بق 
و2020،   ،2019 يف  مب�ارش«، 
توقيف صحفيَّ�ن مريَّن اثنن 

يعمالن لديها، هما هش�ام عبد العزيز، وبهاء الدين إبراهيم، عى خلفيات تهم متعلقة 
ب�«نر أخبار كاذبة«، دون أن يطلق رساحهما بعد، وس�ط مناش�دات حقوقية بشأن 

هذا املطلب.
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جودت هوشيار
الزوج�ة   ،  )  1846-1918  ( غريغوريفن�ا  آّن�ا 
الثانية واألخرية لفيودور دوستويفسكي ، دخلت 
التاري�خ كزوج�ة رائعة لكاتب عبق�ري .وكانت 
زوج�ة مثالية ، تتحمل نوبات الرصع التي كانت 
تنت�اب زوجه�ا ، وتهّيئ  له كل أس�باب الراحة ، 

ليتفرغ لكتاباته . 
كان دوستويفس�كي ، ال يكت�ب ،  اال ليال وحتى 
طل�وع الفجر .ثم ي�أوي اىل فراش�ه وينام حتى 
الس�اعة الحادي�ة عرشة . ام�ا آّن�ا غريغوريفنا 
فقد كانت تس�تيقظ قبل زوجها بثالث س�اعات 
، وتذه�ب للتس�وق أو الرتي�ض . ث�م تع�ود اىل 
البيت . وبعد وجبة الفطور يبدأ دوستويفس�كي 
بإم�الء م�ا كتبه لي�ال ، عىل زوجت�ه . وكما كان 

دوستويفس�كي يكتب برسعة ، كانت هي كاتبة 
اخت�زال محرتفة ، تس�جل برسعة اش�د ، كل ما 
يتل�و عليها زوجها ، ثّم تعي�د فك رموز االختزال 
وتكتب النص بالحروف العادية وتقدمه لزوجها 

.
بحل�ول الليل كان دوستويفس�كي يراجع النص 
ويعدله، و يواصل كتاب�ة فصول جديدة. وهكذا 
ظ�ال يعم�الن مع�ا ط�وال حياتهم�ا الزوجي�ة 
الت�ي اس�تمرت مل�دة )14( عام�ا. عندم�ا تويف 
دوستويفس�كي كانت آّنا غريغوريفن�ا ما تزال 
إم�رأة ش�ابة يف ح�وايل الخامس�ة والثالثني من 
عمرها ، ولكنها رفضت الزواج مرة اخرى رفضا 
قاطع�ا ، وكرس�ت كل حياته�ا لجم�ع وتنظيم 
مخطوط�ات زوجه�ا الراح�ل ، ون�رش مؤلفاته 

الكامل�ة . وأثمرت جهودها عن تخصيص جناح 
خاص بدوستويفسكي يف متحف التاريخ 

تب�ني الحقاً ان آّن�أ غريغوريفن�ا كاتبة موهوبة 
ألف�ت ع�دة كت�ب ع�ن دوستويفس�كي  فق�د 
أهمه�ا : “ مذك�رات “ و “ يومي�ات 1867 “ و “ 
رس�ائل دوستويفس�كي “ و “ زوج�ي في�ودور 

دوستويفسكي : الحياة يف ظل عبقري “ . 
 عندم�ا التقت بتولس�توي يف فرباير 1889 قالت 
ل�ه : “ كان زوجي العزيز هو املثل األعىل للرجل، 
تتج�ي فيه بأس�مى صوره�ا، جميع الس�جايا 
األخالقي�ة والروحية الت�ي تزين االنس�ان. كان 
لطيف�اً ، ورحيم�ا ، وكريم�ا ، وع�ادال ، وبال�غ 

الحساسية ، ومضحياً “
وقال تولستوي الحقاً عن زوجة دوستويفسكي : 

“ كثري من الكّتاب سيشعرون بالسعادة ، لو كان 
لديهم زوجة ، مثل زوجة دوستويفسكي”. 

ذات م�رة قالت آّنا غريغوريفنا مازحة، ردا عىل 
م�ن اس�تغرب بقاءه�ا أرملة وه�ي يف عنفوان 
ش�بابها : “ اقرتن بمن بعد دوستويفس�كي ؟. 

ليس هناك سوى تولستوي ، ولكنه متزوج “. 
ال�رويس  1917 زار املوس�يقار  يف يناي�ر ع�ام 
س�ريغيه بروكوفي�وف، أرملة دوستويفس�كي 
. وكان املوس�يقار  الش�اب قد كتب موس�يقى 
“املقام�ر”  رواي�ة  م�ن  مس�توحاة  أوب�را(   (
لدوستويفسكي . وطلب منها ان تكتب شيئا يف 
البوم�ه، ولفت انتباهها بأن األلبوم كله مكرس 

للشمس، فكتبت آّنأ غريغوريفنا:
 “ فيودور دوستويفسكي – شمس حياتي “.

د. سيد شعبان
م�ى زمن ونح�ن يف بالدنا يجهل بعضن�ا أدب بعض، حتى 
كتب من أس�موهم رواد اإلبداع كتابات يف اآلخر تمجيدا، هذا 
يكت�ب عن الح�ي الالتيني وآخر عن ش�قروات بني األصفر، 
مرة مخدوعني وأخ�رى متجاهلني أن ثمة أدب يرقى ملصاف 
العاملي�ة تخطه أيادي الس�اردين، وحديثي عن أدب قومنا يف 
الس�ودان ذو ش�جون الينفك عن ذلك التجاه�ل، كان العهد 
أن يق�رأ النهم�ون ع�ن عوال�م الس�ودان التي نب�ه لبعضها 
التيجاني يوسف بشري يف ش�عره أو عبدالله الطيب املجذوب 
يف رسده وش�دوه وتحقيقاته وأحاديثه التي تس�مو بالبيان 
آفاق الروعة، هل وفينا بالد النيل حقها تعريفا حتى إذا جاء 

الخطب كان الود حبا واملرء عدو ما يجهل؟
ثمة طعم أش�به بلذوع�ة الربتقال وعبق أريج�ه ينضاف إىل 
نحاس�ية الل�ون وس�مرته املفعم�ة بالخصوب�ة والفحولة، 
انعك�س كل ذل�ك ع�ىل مظاه�ر الحي�اة األدبي�ة يف كتابات 
عبدالعزيز بركة س�اكن وأمري تاج الرس إيبوال وحني يمس�ك 
بقلم زينب وش�عرية نجي�ب محمد عي ودواوين�ه، تعال إىل 
أدب الث�ورة املهدية وعواملها يف رؤيا عائش�ة عند عمر فضل 
الل�ه  وأخب�ار البنت مايكاي�ا ورسديات إبراهيم إس�حق، أو 

كتابات حمور زيادة والجنقو مسامري األرض.
تجليات النقد عند أحمد مجذوب الرشيفي  حني يدير مشهدا 
نقديا يس�تكتب في�ه املبدعني الع�رب وال يألو جه�دا كتابة 
وتفسريا للنصوص املبدعة، هل يكتمل املشهد دون أن تعرج 
عىل صالح البش�ري أو تغفل املعز عب�د املتعال  يدخلك متاهة 
األفع�ى، وأين أن�ت من الصوت النقدي ال�ذي يعزف عىل وتر 
الف�ن عزالدي�ن مريغن�ي  وكتاباته عن البني�ة الرسدية عند 

الطيب صالح!

مش�هد ال يغيب عنه قلم س�ارد يحتفي بك وبمنجزك صديق 
الحلو،

أن تتجاه�ل الجامع�ات واملعاهد البحثية مظاه�ر الحياة يف 
أرض لم تفضها يد المس أو تتناىس عظمة شعب طيب مبدع 

فتلك مظلمة بتنا نرزح تحت عبء ثقلها.
تتن�وع اللغات واللهجات يف الس�ودان لكنها تنصهر يف قالدة 
م�ن در تتجمل بذل�ك التمايز حكي�ا ورسدا يختال يف جنبات 

النهر بيضاء لذة للمعظمني شأن الثقافة والفن.
عرف�ت الس�ودان ف�أدرت وجهي جنوب�ا، ن�رشا يف صحفه 

ومجالته، توطدت آرصة الرسد بيني وبني أعالمه ونقاده.
بات الس�ؤال ال�ذي يقلقني مت�ى تف�رد يف جامعاتنا بحوث 

تتناول السودان حضارة غنية متنوعة؟
تش�يع بيننا يف الش�مال نظرة اس�تعالئية وكأننا لسنا إخوة 

عروب�ة ودين�ا!
حت�ى كان الطي�ب صال�ح، ومصطف�ى عوض الله بش�ارة 
وإس�ماعيل األزهري، والجمع كثري ين�د عن الحرص، يحتاج 

السودان دراسات لغوية أدبية.
يخالطن�ي ش�عور ب�أن الطي�ب صال�ح كتب روائ�ع رسده 
مفاتيح ملغاليق الحكي، كل ش�خصية تحمل دالالت مختلفة 

لعوالم نجهلها.
يف الس�ودان أدب الحي�اة يف عنفوانه�ا، إنه يعارك الش�مس، 
ينفر من برودة بالد الشمال التي طاف حولها الذين استلبوا 

عقال ووعيا.
ح�ني كان�ت يف بدايات ال�درس والقراءة كن�ت أرس بجامعة 
القاهرة ف�رع الخرطوم جديلة حب وعم�ق انتماء، فإذا بي 
أتع�رف عىل األدب األفريقي من بوابة الس�ودان الذي عرفته 

أدبيات الجغرافيا وتناسته معاهد العلوم.
تخ�رج من حارة نجيب محفوظ وبحر حنا مينه ومدن ملح 
عبدالرحمن منيف ورشفات إبراهيم نرص الله والخبز الحايف 
ملحم�د ش�كري ويشء م�ن الخوف لعزي�ز أباظ�ة إىل غرائب 

ومجاهل الغابة والبادية ثراء وتنوع.
أنت هنا مجذوب يف خلوة موالنا الحنني وغري بعيد منك مالحة 
بنت مجذوب وحس�نة بنت محمود وضو البيت ذلك املخلوق 
األس�طوري ال�ذي يقول ل�ك تخفف م�ن ثقل رابط�ة العنق 

وقواعد السلوك املحنط التي جلبها إلينا كرومر وغردون!
ال تثري�ب عىل كات�ب ينعطف به فنه جهة عوالم منس�ية، 
فاألض�واء الزاعق�ة ال تنم�ي ذائق�ة وال تكش�ف إال ع�ن 

بهرجة.

د. بوزيان موساوي. ناقد مغربي.
1 � تداعيات بني معلوم وموهوم:

“امرباطوري�ة الثعاب�ني” عن�وان رواي�ة م�ن وحي 
الخيال؛ هكذا يعرضها مؤلفها األديب العراقي أحمد 
الجندي�ل لعموم الق�راء بالوطن العرب�ي وخارجه. 
رواي�ة مثرية للجدل ش�كال ومضمونا. هل هي فعال 
م�ن وحي الخي�ال؟ وإن كانت كذل�ك، أليس الخيال 
نفس�ه من وحي الواق�ع؟ أم أن الواقع أغرب بكثري 
مما قد يتص�وره الخيال؟ تضاعي�ف النص الروائي 

وحدها قد تمدنا ببعض األجوبة.
العنوان يف حد ذاته )“امرباطورية الثعابني”( يوحي 

بتداعيات مفارقة بني “معلوم” و”موهوم”. 
“املعلوم” يف الجملة ُمَش�ّبٌه ب�ه )الثعابني(؛ فإضافة 
ملعناها اللفظي املتداول كونها زواحف سامة ماكرة 
ومخيفة وقاتل�ة، تحيل رمزية الثعبان يف االصطالح 
الكت�ب  )حس�ب  التكوي�ن  س�فر  من�ذ  الالهوت�ي 
الس�ماوية( عىل قص�ة مقولتي الغواية )الش�يطان 
يف صورة ثعب�ان( والخطيئة )قض�م التفاحة(. ويف 
معج�م علم�اء االقتص�اد، ُيلَّق�ب “ال�دوالر” )هذه 
العملة الصعبة الخ�راء( ب “الثعبان األمريكي”؛ 
وهو رمز الرأس�مالية العاملية، والسلطة، والتحّكم، 
واالس�تعباد.  وق�د يكم�ن وج�ه الش�به )القاس�م 
املش�رتك( بني الداللتني )الالهوتية واالقتصادية( يف 

تكريسهما معا ملقولتي “الغواية” و”الخطيئة”.
أم�ا “املوه�وم” املُش�ّبُه املُغّي�ُب يف العن�وان )الوجه 
الثان�ي للمفارقة( فيحر عىل ط�ول ربوع الرواية 
)ثالثة فصول( عىل ش�كل شخصيات مركبة نفسيا 
واجتماعيا بأس�ماء وأقنعة متعددة حتى إن القارئ 
املنفتح عىل النظريات النقدية الحديثة قد يجد نفسه 
يف م�أزق توظي�ف بعض آلي�ات التفكي�ك والتحليل 
البنيوية مثل “هرم فريت�اغ”، و”النموذج العامي”، 

و”املربع السيميائي” عىل سبيل املثال ال الحرص...
2 � فاعل ومفعول به: 

عادة ما يس�تأنس القارئ “املهتم” )طالب الجامعة 
خاصة( بتوظيف “النموذج العامي” لتحديد ماهية 
ووظيف�ة )دور( كل ش�خصية يف أي عم�ل رسدي 
أدبي عىل شاكلة الحكاية والقصة والرواية )ويعني 
“النموذج العامي” القوة الفاعلة التي تقوم بتوجيه 
األحداث وتفعيلها: العامل الذات الراغب  يف الحصول 
ع�ىل العام�ل املوض�وع أو العك�س )بينهم�ا عالقة 
رغب�ة(، والعامل ال�ذات يحتاج إىل عام�ل الحافز أو 
الدافع )هو العامل املُرِسل(، وتحقيق الذات للموضع 
ع�رب الحاف�ز يذهب إىل عامل املس�تفيد )أو املُرَس�ل 

إلي�ه(، وبني املُرِس�ل واملُرَس�ل إليه عالق�ة تواصل.، 
و يف مخ�اض البحث ع�ن تحقيق ال�ذات للموضوع 
هناك عوامل مس�اعدة، وعوامل معارضة )والعالقة 
بينهم�ا عالقة رصاع دائمة(. يف هذه الرواية، أول ما 
 Type( ”يربك القارئ عىل مس�توى “نوعي�ة التلفظ
Fo-( ”؛ يكمن يف ازدواجية “التبئري) d’énonciation

calisation( بمفهوم ج. جونيت؛ نتساءل: أّي وجهة 
نظ�ر نعتمد لق�راءة قضاي�ا وأس�ئلة ومواقف هذه 
الرواية: وجه�ة نظر الكاتب نفس�ه أحمد الجنديل، 
أم نظرة الش�خصية املحورية “س�اجدة النعساني” 
الذات الس�اردة العاملة بضمري املتكلم “األنا” بصيغة 
ح يف ورقة خارجية  املؤنث؟ مع العلم أن املُؤلِّف يرصِّ

تتصدر الكتاب )ص. 2( بأن:
“ه�ذه الرواي�ة من صنع الخي�ال، وإذا م�ا توافقت 
ش�خصية حقيقية مع ش�خصيات الرواية فإن ذلك 

يعود إىل املصادفة وحدها.”
وما يرب�ك آفاق انتظار القارئ أكث�ر عرب انطباعات 
تتجاذبها مشاعر الحرية واإلعجاب يف ذات اآلن قدرة 
الروائي أحمد الجنديل يف تقمص شخصية امرأة تارة 
“مومس”، و تارة عني ش�اهدة عىل ظرفية تاريخية 
حرج�ة َيُم�ّر منه�ا العراق خاص�ة والعال�م العربي 
عامة، وتارة أخرى “الضحية” و”الجالد” و”الضمري 
الح�ي”  يف نفس الوقت )التلمي�ذة املجتهدة الربيئة، 
واملراهق�ة رمز الغواية، والفق�رية ضحية اإلغراءات 
املالية، والدكتورة املثقفة بنت السادس�ة والعرشين 
س�نة التي آلت عىل نفس�ها تعرية آفات مجتمع آيل 

للسقوط.(
شخصية نس�وية مركبة حد التعقيد؛ فباإلضافة إىل 

أسمائها العديدة املس�تعارة، يخال للقارئ يف بعض 
محط�ات الرواية أن األم�ر ال يتعلق بام�رأة واحدة، 
ب�ل باملرأة العراقية/ العربي�ة بصيغة الجمع التي ال 
يرى فيها مجتمعها الذك�وري الرشقي غري األنثى/ 
األثاث/ الجسد الذي يمكن امتالكه بإغراءات مادية؛ 
نقرأ: “ العاهرة جنان دفعتني إىل ِش�باك ال أستطيع 
التخل�ص منه�ا، أبي لع�ب به إغ�راء املال فأش�اح 
بوجهه عن ابنته، أمي ما عادت قادرة عىل تخلييص 

من رشاسة الذئاب..” )ص. 55(.
 وقد يرى القارئ يف هذه الشخصية املركبة )ساجدة 
النعساني( صورة املرأة الضحية/ الجالد التي  تقرر 
ولوج حلبة “الثعابني” لتنتقم لرشفها فتس�تحر 
ميتافيزيقيا و س�يكولوجيا ثنائية الرصاع بني الرش 

)الشيطان(، والخري )الرب(؛ نقرأ )ص.60(:
“لتكن مشيئتك أيها الرب، الدعاة إىل تعاليمك خذلوك 
وأرسعوا إىل حظرية الش�يطان، وأنت يا رب األرباب، 
أطلب منك هدنة لكي أفرز الخيوط، أستوعب اليسري 
ِمّم�ا أنا فيه من الطالس�م ألتأكد من وجودي يف هذا 
العال�م، م�ا أتعس�ني وأن�ا أرى التقالي�د واألع�راف 
مختوم�ة ببصم�ة ع�دوك، ول�م أجد فعل�ك امليضء 

عليها، يا لقبح املحنة التي أنا فيها...”
ه�ي فقرة مفصلي�ة يف بداي�ات الفص�ل الثاني من 
الرواي�ة؛ “ح�دث الصع�ود إىل الذروة” )كم�ا جاء يف 
“ه�رم فريت�اغ”(؛ ح�دث فق�دان البطل�ة لبكارتها 
)“رشفها”؟(، وكأننا نخت�زل الرشف )رشف املرأة( 

يف بكارتها؛ نقرأ:
“كنت أتس�اءل مع نف�ي، ملاذا ه�ذا الخوف؟ طاملا 
ارتمي�ُت يف حض�ن الس�امون وغريه، و طامل�ا كنُت 

البطل�ة يف إيق�اظ غرائزهم النائمة، فلم�اذا كل هذا 
الخ�وف الذي أن�ا فيه؟ لم أج�د تفس�ريا واحدا غري 
الخ�وف عىل حجاب�ي الداخي م�ن التم�زق، كل ما 
فعلت�ه مع الرج�ال كان ال يمس ه�ذا الحجاب الذي 
أفتخ�ر به، فكيف إذا تم�زق وأصبحت بال حجاب؟” 

)ص. 53(.
ق�د يذه�ب الق�ارئ يف تأويالت�ه بخص�وص ه�ذه 
الش�خصية األنثوي�ة املركبة واملتناقض�ة إىل اعتبار 
هذه امل�رأة/ البطلة املتمردة، والضحي�ة املغرر بها، 
ورمز الغواية، والضمري الذي ال ينام... رمزا لألرض/ 
الوط�ن؛ بل�د ال يملك غ�ري رشف�ه، تتقاذف�ه أهواء 
األيديولوجي�ات، والرصاعات الطائفي�ة و املذهبية، 
خارجي�ة،  دولي�ة  أخطبوط�ات  اطم�اع  وجش�ع 
وانتهازية الساس�ة واللوبيات االقتصادية املحلية... 
باس�م الدي�ن، والوطني�ة، والديموقراطي�ة؛ فتصل 
س�خرية الذات الس�اردة )ومن ورائها الكاتب أحمد 
جندي�ل(، أو ربما س�خرية الق�در إىل ذروتها ملا نقرأ 

بلسان )ساجدة( )ص. 69(:
“ أردت أن أفت�ح ل�ه أبواب الجحي�م ليفتح يل أبواب 
ثروته، أس�قيه اللذة التي يحلم بها ليسقيني العزاء 
املتمثل بالذه�ب، هيأت له الحط�ب واملوقد وأبقيُت 
ال�رشارة بي�دي، أردت أن ينجح يف مهمت�ه الوطنية 
التي ج�اء من أجلها عىل أحس�ن وجه، وأس�عى إىل 
التأل�ق يف مهمتي التي كلفني بها، الوطن يس�تغيث 
به ومن العيب أن تظل الرجولة واقفة أمام استغاثة 
الوط�ن، كلن�ا فداء له�ذا الوطن املف�دّى، كلنا جنود 
أمن�اء للدف�اع عن حياض�ه، س�نروي بدمائنا أرض 
الوط�ن مثلما روى دمي أرض الدكتور الس�امون يف 

الليلة املاضية.” 
م�ن هو هذا املغتِصب “الس�امون”؟ هو ش�خصية 
محورية يف الرواية بعدة أس�ماء، وبأقنعة مختلفة؛ 
ليس حالة معزولة وال يحيل عىل شخص يف حد ذاته، 
بل يمثل مجازا “نخبة اجتماعية” تشبه “الثعابني” 
متحكم�ة يف العباد والرقاب كل مرة بذريعة أو تحت 
“يافطة” مختلفة باس�م املال والدين والسياس�ة... 

نقرأ:
“قب�ل أن ننح�رف إىل جه�ة اليس�ار، س�ألت جنانا 

بتعجب:
� ما هذه البناية املدهشة؟
أجايت دون أن تلتفت إيلّ:

� إنها رشكة الربيع الدائم التي يملكها غالب.
قاطعتها بضحكة:

� الدكتور سميع السامون؟

التفتت نحوي وقد لوت شفتها السفىل، قائلة:
� ال يه�م، كل األس�ماء تدل عىل اس�م واحد.” )ص. 

)46
3 � رواية “االعرتاف”

هي رواية “االعرتاف” إذن. ونتس�اءل: هل املقصود 
فنيا إقحام القارئ يف عوالم رسدية تش�به “الس�رية 
الذاتي�ة” كما رواي�ة جان جاك روس�و “اعرتافات” 
)Les confessions(؟ ه�ي فرضي�ة ممكن�ة اعتبارا 

لبنية الرواية التي تنخرط يف هذا االتجاه.
 أم أننا أمام “اعرتافات” جريئة عىل ش�كل “قصص 
ماجن�ة” )يقول عنه�ا البعض أنها تخ�دش الحياء 
واملفارق�ات  التناقض�ات  فض�ح  هدفه�ا  الع�ام( 
س” و”املَُدّنس”  االجتماعي�ة داخل ازدواجية “املق�دَّ
املجموع�ة  يف  كم�ا   )Le sacré et le profane(
القصصي�ة )L’Heptaméron( الت�ي كتبتها األمرية 
مارغريت دو نافار )القرن 16 الفرني( عىل ش�كل 
قص�ص ماجن�ة لتعرية ممارس�ات رجال ونس�اء 
البالط امللكي أيام حكم أخيها امللك الفرني فرانسوا 
األول؟  فرضية ثانية ممكنة ألن الهدف األس�مى من 
اعرتافات ساجدة هو فعال تعرية مجتمعها املنافق.

أم أن “االعرتاف” يف س�ياق هذه الرواية ش�بيه بتلك 
الطقوس التعبدية )كما عند بعض املسيحيني( التي 
يروم املؤمن)ة( من ممارستها االعرتاف بالخطيئة/ 
الذن�وب، والتعب�ري عن الن�دم، واإلعالن ع�ن التوبة، 

وطلب املغفرة والغفران؟
نق�رأ ألحمد الجندي�ل عىل لس�ان الذات الس�اردة/ 

الشخصية البطلة يف مستهل الرواية )ص. 5(:
“مل�اذا يؤرقن�ي ه�ذا الهاج�س املخيف ب�ني الحني 
واآلخ�ر؟ ما الذي أبتغيه عىل وج�ه الدقة من تدوين 
اعرتافات�ي ه�ذه؟ )...( � من يصدق ه�ذه األحداث 
التي عشتها وأعيش�ها كل يوم؟ فالناس قد اعتادت 
ع�ىل تصديق ما هو متعارف عليه، والجميع مصاب 
بق�رص النظ�ر، والعق�ول حدوده�ا املكش�وف وال 
تستطيع الذهاب إىل ما هو أبعد من ذلك، بينما تحت 
سطح املألوف تدور أحداث أغرب من خيال الشعراء 

وأحالم املجانني.”
ه�ي قب�ل كل يشء رواية أس�ئلة ذات طابع وجودي 
األخالق�ي”  ب”ال�وازع  علي�ه  املتع�ارف  تتج�اوز 
املغش�وش. أس�ئلة مفتوحة وس�تبقى كم�ا “لعنة 

الغواية” منذ بدء التكوين.
ولن�ا ع�ودة للرواية يف مس�تقبل األيام  لس�ربأغوار 

أخرى لم يتح لنا الحيز الضيق مقاربتها... 
د. بوزيان موساوي. ناقد مغربي.
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ثقافية

راب صديقي” سلسلة” يف محِ

لم أك أفكر يف يشء

و ال كانت أي قصيدة يف جيبي

لم أكن أفكر يف حبيباتي 

و ال كنت يف حلم يقظة

أو كابوس

قبل أن تقع الشجرة

حني أخذت السبيل يف نفس الشارع

متجنبا نفس الزقاق املكتظ بالكالب

أسمع وأنا أمر عىل نفس النافذة

نفس لحن الكالرينات 

واأل رمونيكا

لم أك أفكر يف يشء

حني وجدت نفي يف اإلسعافات

لم تكن السماء

غائمة

لم تكن نوافذ املستشفى مغلقة

عبد الرزاق الصغري  الجزائر

مل أك أفكر يف شيء
عبد الرزاق الصغري

 توظيف الرمز بالغيا كاستعارة كربى جملتمع آيل للسقوط
 يف رواية “امرباطورية الثعابني” 

هبة املنزالوي
عندما اس�تيقظت يف بس�تان ذكرياتي، 

وجدت نفي ضائعة بني األشجار تسأل 

عن األحباب، وضعت يدي عىل قلبي فلم 

أج�د نصفه اآلخ�ر،  ففزع�ت ونهضت 

من مكاني وتعلق�ت نظراتي عىل نوافذ 

كل دار ،ع�ى أراه واقف�ا ينتظر لقائي 

ويعتذر لقلبي ؛ فقد مى عمر وروحي 

مش�تعلة بفقدان�ه ودموعي ،كالس�يل 

العارم  يقوى ويقوى حتى تنشق األرض 

و تب�دأ يف الغليان، أش�عر وكأنني فقدت 

طفي وتحولت حياتي لظالم عشش عند 

بابي وأغلق عىل قلبي بسالس�ل حديدية 

و س�جن روح�ي ومنعه�ا م�ن  رؤي�ة 

األن�وار، فال أج�د املفتاح فلق�د تركتني 

مرشدا بال عن�وان، أعلم أن�ه حكم نافذ 

من -القايض-ولكنني سأظل أحلم بيوم 

اللقاء فعندما يأتيني  وجهك  يف مخيلتي 

يراودني حلم جميل وكأنك مسكت بيدي 

لنذهب إىل جن�ة تجمع بني قلبي وقلبك، 

ال نس�مع فيه�ا إال ص�وت ضحكاتن�ا،  

وال ن�رى إال أرواحنا املش�تاقة للحظات 

الجل�وس أمام ش�اطئ حبن�ا، ونتبادل 

الهمسات الرقيقة ونسمع نبض قلوبنا، 

ونرسم دارا تجمعنا ونضع فوقها تاجا

وكأنه قرص ونحن امللوك العش�اق، فما 

أجمل أحالمنا وما أقى الحنني إليها !!، 

أتذك�ر عندما رضبتني الحي�اة يف مقتل 

وأصبحت عىل حاف�ة الهاوية!  فكنت يل 

خيط النجاة الذي منعني من الس�قوط 

وأمس�ك يدّي بق�وة ولم يرتكه�ا عندما 

اش�تد القتال، أن�ت الروح الت�ي آثرتني 

عىل نفسها، حتى مع نزف الدماء ، فقد 

فدتن�ي ب�كل دمائها،  فلم أن�زف نقطة  

واحدة ،ولكنن�ي تمنيت بعدها لو تركت 

دماًء تسيل؛  فالنزيف يف حبك أهون عىل 

قلبي من فيضان دمائي بفقدانك، فلقد 

س�ئمت الحياة يف بع�دك ووقعت يف نفق 

الظالم قتيالً لوحدتي، كل األشياء فقدت 

معناها ولم أعد أرى أي جمال يسعدني، 

فرحيلك أفني أنفايس 

وأش�الء...   لرم�اد  جس�دي  وح�ّول 

فانتظرتك كث�رياً وتمنيت لو تدّب الروح 

يف جس�دي مرة أخرى

رغم أن�ي أعلم بفراقنا األب�دي فأنا أريد 

أاّل أص�دق أن�ك ذهب�ت، فأن�ت مع�ي يف 

خطواتي، ونبضاتي ،ورفيقي يف أحزاني 

وأفراح�ي، وبط�ل أحتم�ي يف أحضان�ه 

كلما شعرت بالخوف من أيامي ، حفرت 

صورت�ك ع�ىل كل أجزائ�ي ولن أنس�اك 

حت�ى ألق�اك  ل�و كان بي�دي ألعطيت�ك 

عمري وذهبت أن�ا، فأنت كنت أعماري، 

ل�م أعد أش�كو  من م�رارة الحياة بدون 

مالمح�ك ، فلقد ق�ررت أن يعيش قلبي 

معك يف صمت.
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آنّا غريغوريفنا :  فيودور دوستويفسكي – مشس حياتي

السودان وروعة احلكي! 



يمكن لألشخاص الذين يتناولون 
بالعنارص  طعام�ا صحي�ا غني�ا 
جمي�ع  يواجه�وا  أن  الغذائي�ة 
أرضار الج�ذور الح�رة يف خاليانا 
ما يمنحنا توهجا مشعا ومظهرا 
ش�ابا ويس�اعدنا ع�ى التخلص 
من جمي�ع عالمات الش�يخوخة 

املبكرة.
و أكدت طبيب�ة التجميل الهندية 
سارس�ينغ عى أن هن�اك 5 مواد 

غذائية مضادة للشيخوخة.
1.زيت الزيتون

زي�ت الزيت�ون غن�ي باألحماض 
الدهني�ة األحادي�ة غري املش�بعة 
بتأثريات�ه  وه�و مع�روف جي�دا 
املض�ادة لاللتهاب�ات ع�ى جلدك 
وش�عرك، كم�ا أن�ه يس�اعد عى 
الجل�د ويجعله  تحس�ن مرون�ة 
متماسكا، ويس�اعد عى تحسن 
ترطي�ب الب�رة ع�ى املس�توى 

الخلوي.
ق�وي  مض�اد  الزيت�ون  وزي�ت 
لألكس�دة، وهي تلك العملية التي 
يت�م فيها إنت�اج م�واد كيميائية 
تعمل ع�ى تدمري الخاليا تس�مى 
الجذور الحرة، وتس�اهم أيضا يف 

تطور الرسطان.
كما يعم�ل زيت الزيت�ون بفضل 

خصائصه املضادة للبكترييا، عى 
التحكم يف نمو البكترييا عى الجلد 
ويس�تخدم أيضا يف عالج العدوى 
البكتريية وتحس�ن التئام وعالج 
الندبات، لذلك ف�إن زيت الزيتون 
خصائص�ه  بفض�ل  س�يمنحك 
املرطب�ة برة ن�رة ومتوهجة 

وناعمة عى الدوام.
2.الشاي األخر

تعمل مضادات األكسدة املوجودة 
يف الش�اي األخ�ر التي تس�مى 
بوليفينول ع�ى محاربة عالمات 

الش�يخوخة، بما يف ذلك الخطوط 
الدقيقة والتجاعيد، وتضفي عى 

برتك توهجا طبيعيا.
ويحافظ فيتام�ن ب 12 املوجود 
يف الش�اي األخر عى مستويات 
الكوالج�ن يف الجل�د، م�ا ي�ؤدي 
بطبيع�ة الح�ال إىل الحف�اظ عى 
ش�باب برت�ك لف�رة طويل�ة، 
كم�ا تعم�ل الخصائ�ص املضادة 
لاللته�اب يف ه�ذا امل�روب ع�ى 
الحد م�ن تورم وتهي�ج واحمرار 

الجلد.

3.الرمان
بخ�الف فوائ�ده املعروف�ة للقلب 
م�ن  والح�د  الهض�م  وعملي�ة 
الرسط�ان، تحتوي تل�ك الفاكهة 
للب�رة،  جم�ة  فوائ�د  ع�ى 
يس  بفيتام�ن  لغناه�ا  نظ�را 
وبالبوريكاالجن الذي يساعد عى 
إنتاج الكوالجن بش�كل طبيعي، 
وتقليل الرر الخلوي يف الجسم.

ويساعد الرمان عى تقليل الجذور 
الح�رة عى الجل�د وبالت�ايل الحد 
من أم�راض مث�ل األكزيما وحب 

الش�باب، ونظرا لغناه بمضادات 
األكس�دة فإن�ه يعمل ع�ى زيادة 
تجدي�د الخاليا والح�د من ظهور 
الدقيقة  الداكنة والخطوط  البقع 

والتجاعيد.
4.البطاطا الحلوة

تع�د تل�ك الخ�روات الجذري�ة 
اللذيذة غذاء مضادا للش�يخوخة، 
فه�ي تحتوي ع�ى نس�بة عالية 
م�ن بيت�ا كاروتن والت�ي تتحول 
عن�د تناولها إىل الش�كل النش�ط 
لفيتام�ن A الذي يس�اعد يف دعم 
نم�و الخاليا وإنتاجها، وتس�اعد 
البطاط�ا الحل�وة يف تحفيز إنتاج 
جزيئ�ات  وتحيي�د  الكوالج�ن، 

الجذور الحرة التي تؤذي الجلد.
5.العسل

اس�تخدم العس�ل يف العدي�د م�ن 
العالجات القديمة لعالج األمراض 
وتحس�ن ملمس الجلد والش�عر 
وحماي�ة اإلنس�ان م�ن األمراض 
املختلفة، و يساعد العسل عى شد 
البرة ومنحه�ا مظهرا قويا من 
خ�الل عكس عمل الس�موم التي 
تمتصه�ا يومي�ا نظ�را لتعرضها 
مللوث�ات عديدة، فض�ال عن دوره 
الهام يف الحد من ظهور الخطوط 

الدقيقة والتجاعيد عى البرة.

املطبخ ..

خطوات صنع »الدونات« الشهية يف 3 دقائق باملنزل 

كشفت مجموعة من العلماء بقيادة 

في�ودور كوندراش�وف م�ن املعه�د 

النمس�اوي للعل�وم والتكنولوجي�ا، 

 )SARS-CoV-2( ع�ن أن طف�رات

الجدي�دة ب�دأت باالنتش�ار بعد رفع 

القيود يف العديد من البلدان.

وأضافت املجموعة أنها قامت ببناء 

نم�وذج وبائي، واكتش�فت أن خطر 

ظهور الطفرات يعتمد عى عاملن: 

نس�بة الس�كان الذين ت�م تلقيحهم 

نتيج�ة  و  املصاب�ن،  عتب�ة  وع�دد 

الحس�ابات، خلص الباحثون إىل أنه 

يج�ب تطعي�م غالبية الس�كان عى 

األقل 60%.

رضورة  ع�ى  الدراس�ة،  وأك�دت 

مواصلة الس�كان ارت�داء الكمامات 

ومراع�اة التباع�د االجتماعي، حتى 

بعد التطعيم بلقاح ضد كوفيد.

ووفق�ا له�ؤالء العلماء، ف�إن هناك 

مخاطر واضحة يف تنقل البر وهي 

تحم�ل يف طياتها مخاط�ر اإلصابة، 

بس�بب اخت�الف مع�دالت التطعيم 

ح�ول العال�م، كم�ا أنه�ا محفوفة 

بظه�ور س�الالت خط�رية جدي�دة 

للف�ريوس، وملنع ح�دوث ذلك يجب 

االتف�اق بش�كل دويل ع�ى القي�ود 

الوبائية.

يف كل ي�وم نحتاج إيل إنعاش 
جسدنا وتنش�يطه من أجل 
دفع�ة إيل األم�ام ومحاول�ة 
الوص�ول ب�ه إيل االنضب�اط 
وألن  والنف�ي،  الصح�ي 
كل ي�وم تواجهن�ا املواق�ف 
التي تث�ري انفعالتنا وتحرك 
للطع�ام  نلج�أ  مش�اعرنا، 
كرادع ومسيطر عيل كل تلك 

االنفعاالت.
الطع�ام م�ن ش�أنه تعجيز 
ع�ن  األم�راض  م�ن  ع�دد 
اإلنس�ان،  بجس�م  اإلطاحة 
يهت�م  أن  اإلنس�ان  وع�ى 
ب�األكل الصح�ي، ل�ذا اتبع 
تلك الخط�وات اآلن من أجل 
الحف�اظ ع�يل جس�دك من 

األمراض.

وفيم�ا ي�يل طريق�ة إع�داد 
الدونات اللذيذة يف املنزل بدالاً 
من رشائه�ا، وتلك الطريقة 

ال تستغرق سوى دقائق.
املكونات:

امل�اء  م�ن  ملليل�ر   50  .1
الداف�ئ أي م�ا يق�ارب ربع 

كوب ماء.
2. كمي�ة قليلة من الخمرية 
الجافة املتكيسة أو الخمرية 

الشائعة.
3. كوب من اللبن

4. كوب من السكر
5. بيضتن

6. قطعة من الزبد
7. كوبن من الدقيق

الس�كر  م�ن  كوب�ن   .8
املطحون

الطريقة:
كب�ري  طب�ق  اح�ري   .1
امل�اء  ضع�ي  ث�م  الحج�م، 
الداف�ئ داخل�ه ث�م ضع�ي 
واتركيها  عليه�ا،  الخم�رية 
مل�دة 5 دقائق حت�ى تتفاعل 

مع املاء.
2. اضيف�ي كوباًا م�ن اللبن 
ع�ى املكونات الس�ابقة ثم 
ضعي كوباًا من الس�كر عى 

املكونات يف الطبق.
البيضت�ن  اك�رسي   .3
الزبد  وضعيهما م�ع قطعة 
يف الطب�ق م�ع القلي�ل م�ن 

الدقيق.
�ا  4. اخلط�ي املكون�ات معاً
الطبق، واس�تمري يف  داخل 
الدقيق  القليل م�ن  إضاف�ة 

تزامناً�ا م�ع عملي�ة الخفق 
للمكونات.

5. ضع�ي القليل من الدقيق 
ا ثابتاًا كالرخام  فوق س�طحاً
عجيب�ة  عليه�ا  لتضع�ي 
الدون�ات، لتقومي بالضغط 

عليها وجعلها متماسكة.
6. ضع�ي العجين�ة يف طبق 
وقوم�ي بتغطيته�ا لتوف�ري 
الدفأ له�ا، وأتركيه�ا لفرة 
قليل�ة ث�م أب�دأي بالضغط 
عليه�ا بقبض�ة ي�دك ع�دة 
م�رات، وم�ن هن�ا قوم�ي 
بوضعه�ا م�رة أخ�ري عيل 
الس�طح الثابت وح�اويل أن 

تجعليها متساوية.
أ  ا احري جس�ماً 7. وأخ�رياً
الصغ�ري،  املف�رغ  كالطب�ق 

واضغط�ي بة ع�ى العجينة 
الدون�ات  ش�كل  لصن�ع 
الدائرية، ثم قومي بتغطيتها 

. قليالاً
8. وتأت�ي هنا مرحلة القيل، 
احري طاس�ة ع�ى النار 
وداخلها الزبد الذائب والسكر 
املطحون وحاويل دمجها معا 

وعقب ذلك أضيفي 3 مالعق 
من املاء، واتركيها عى النار 
حت�ى تع�ود صافي�ة اللون 
كالزب�د م�رة أخ�ري، وهنا 
ضعي عجينة الدونات حتى 
تصب�ح بنية الل�ون وزينيها 
بالش�يكوالتة أو النوع الذي 

تفضلن.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

اً إىل آراء بعض خرباء الشؤون االجتماعية  اس�تنادا
ربم�ا طرأ تغيري طفيف ع�ى مفهوم الحب بن ما 
كان سابقااً والصورة التي هي عليها هذه العاطفة 
اإلنسانية الجبارة يف يومنا هذا، بينما رأى آخرون 
أن مفه�وم الح�ب ل�م ول�ن يتغ�ري ألن�ه يف صلب 

اإلنسانية.
 إن التغي�ري الطفي�ف ال�ذي يتح�دث عن�ه بعض 
الن�اس يتمثل يف أن الح�ب يف عرصنا الحايل أصبح 
أكثر عقالني�ة من ذي قبل. فقديم�ااً كانت حاالت 
االنتحار بن املحبن الذين يفش�لون يف حبهم أكثر 
بكثري من يومنا ه�ذا. اليوم أصبح هناك ما يطلق 
عليه تعدد الخي�ارات للتعويض عن فقدان الحب، 
وتنامي إدراك أن الفشل يف الحب ال يستحق عقوبة 
االنتح�ار. ولكن ع�ى الطرف اآلخر م�ن النقيض 
هناك من يعترب أن الحب لم يتغري فقط، بل أصبح 

شيئااً نادرااً يف عاملنا املعارص.
بعد كل ما ورد ننصح املحبن بالنقاط اآلتية:

1 – ال أنك�ر أن الح�ب أصبح الكن�ز املفقود الذي 
يبح�ث عنه الن�اس الذي�ن مازالوا يؤمن�ون بهذه 
العاطفة النبيلة، لكن وجوده يعد قوة يف شخصية 
اً  اإلنسان ومصدرااً حقيقيااً للسعادة وغيابها مصدرا

حقيقيااً للتعاسة.
2 – اعلموا أن الفوىض التي تعم العالقات اإلنسانية 
يف عاملنا املعارص إنما ناجمة عن فقدان الحب هذا 

الكنز الذي ال ينضب.
3 - الح�ب كن�ز يولد نفس�ه بنفس�ه؛ ألن�ه ليس 
بحاجة إىل رؤوس أموال أو مش�اريع أو دراس�ات 
قابلة للنجاح والفش�ل. فحتى إن فشلتم فيه فهذا 

ال يعني فقدانه، وإنما إعادة صياغته ليولد نفسه 
بنفس�ه حس�ب متطلبات انطالقته من جديد.

4 – إن أردت�م العودة إىل الس�كة من جديد فينبغي 
عليكم البحث عن الكنز املفقود.

5 – ح�ذار من اس�تمرار غي�اب هذا الكن�ز وعدم 
اهتمامك�م بالبحث عنه؛ ألن هذا س�يعقد الحياة 

العرصية أكثر، بل وربما يؤدي إىل فناء البرية.
عربي عن حبك

حت�ى ال تتح�ول العالقة ب�ن ال�زوج والزوجة إىل 

مجرد روت�ن، أورد علماء الدراس�ة طرقااً لتجنب 
الفشل يف الحب؟

أوالاً- الكلمات اإليجابية:
ع�ى ال�زوج أال يبخ�ل بالكلم�ات الرومانس�ية، 
وع�ى وجه الخصوص عبارة »أن�ا أحبك«، فإن لم 
تسمعها بن الحن واآلخر فإنها تشعر أنها مهملة 

وأن زوجها قد نسيها.
ثانيااً- املديح املتبادل:

ع�ى كل زوج أن ينتبه لنقطة مهم�ة، تفقد املرأة 

ثقتها بنفسها رسيعااً إن لم يمدحها زوجها، وهذا 
يعطيها انطباعااً بأنها لم تعد تلك التحفة الجميلة 

التي كان يمدحها زوجها يف بداية العالقة.
ثالثااً- تبادل الهدايا الرومانتيكية:

بخاصة يف املناسبات املهمة بالنسبة للزوجن كعيد 
مي�الد كل منهما، وكذل�ك عيد ال�زواج. ومن أجل 
اس�تمرارية الش�عور بالحب يمكن تب�ادل الهدايا 
دون مناس�بة أيضااً. وقالت الخرباء: »املرأة تشعر 
بس�عادة غامرة عندما يفاجئها زوجها بباقة من 

الورود الجميلة عندما يصل من عمله«.
رابعااً- تبادل الخدمات:

يعني هن�ا أن يبادر الزوج إىل مس�اعدة زوجته يف 
ترتي�ب املن�زل ويف املطبخ. فالرجل يس�تطيع من 
خ�الل تقطيع الخض�ار لزوجته عندم�ا تبادر إىل 
تحضري الطعام كس�ب قلبها؛ ألنه�ا، أي الزوجة، 
تعترب ذلك تعبريااً عن اهتمام الزوج بها وحبه لها.

خامسااً، االستماع لآلخر:
الرجال بطبيعتهم ال يحبون االستماع إىل التفاصيل 
الكث�رية الت�ي تورده�ا امل�رأة يف أحاديثه�ا، ولكن 
عليهم أن يبذلوا جهدااً، ويحاولوا االستماع للزوجة 

كبادرة تشعر املرأة بأن حديثها مهم.
سادسااً- اللمسات الفيزيولوجية:

املرأة تحب من الرجل بعض اللمسات الفيزيولوجية 
كلمس ش�عرها أو خدها أو الطبطبة عى ظهرها 
عندم�ا تقوم بعم�ل جيد. فهي تفهم لغة الجس�د 
وتشعر بالس�عادة وبأنها محبوبة عندما يلمسها 
ال�زوج بلمس�ات تعرب ع�ن تقدي�ره له�ا، وبأنها 

مازالت جذابة بالنسبة له.

احلب كنز مفقود 6 طرق للتعبري عنه

ما األسباب وراء ظهور سالالت جديدة من فريوس )كورونا(؟

نصائح طبيةحنو مستقبل افضل...هلم

دراسات حديثة

هل ينتقل تسوس األسنان من 
شخص آلخر؟.. احلقيقة صادمة

عامل يزيد خطر اإلصابة 
بفريوس كورونا بعد التطعيم

يصعب الس�يطرة ع�ى الطفل الذي ال يس�تطيع 
التحكم بانفعاالته، فيس�يطر عليه الغضب يف أي 
لحظ�ة ودون تمييز للظروف املحيطة، خاصة إذا 
أصاب�ه الغضب خارج املنزل، وق�د تزيدك نظرات 
ويصب�ح  باالضط�راب،  وأحكامه�م  املحيط�ن 

الوضع أسوء.
لذلك أنِت بحاجة لتجاهل هذه النظرات الس�لبية، 
والركي�ز ع�ى طفل�ك، والتعام�ل مع�ه بطريقة 
صحيحة حتى يستطيع التحكم بانفعاالته، ويقل 
ش�عوره بالغضب، ويف ما ييل 4 نصائح تس�اعدك 
عى التعامل بطريق�ة صحيحة مع طفلك عندما 

يتملّكه الغضب.
-1 ح�ددي مهارات طفلك املتأخ�رة، واعميل عى 

تحسينها
ُيع�ّد تعليم الطفل املهارات الت�ي يفتقر إليها أمرااً 
رضوريااً ملس�اعدته ع�ى تقلي�ل أو التخلص من 
نوبات الغضب، عى س�بيل املث�ال، إذا كان طفلك 
ال يس�تطيع التعامل م�ع اإلحباط علي�ِك تدريبه 
لتنمي�ة مهارات�ه يف التعام�ل م�ع هذا الس�لوك، 
وهذا سيس�اعده يف التحيل ببع�ض املرونة، األمر 
الذي يقلل احتماالت تعرضه للغضب بس�بب عدم 

الحصول عى األشياء التي يرغب فيها.
-2 أعطي األولوية للمشاكل التي لم ُتَحل بعد

هن�اك بع�ض املش�اكل الت�ي تق�ود طفل�ك نحو 
الغضب، مثل عدم تمكنه من التعامل مع اإلحباط 
أو ع�دم قدرته ع�ى االختيار، ه�ذا يعني رضورة 
إعط�اء هذه املش�اكل أولوية يف خطتك لتحس�ن 
س�لوك طفل�ك، ولكن علي�ِك االنتب�اه إىل رضورة 

ترتيب املشاكل، وعدم محاولة حلها جميعااً دفعة 
واحدة.

-3 اظهري تعاطفك مع طفلك
غضب طفلك يثري جنونك ويصيبك باإلحراج، ولكن 
إذا انجرفِت لهذه املش�اعر السلبية، ربما تتسببن 
بزيادة األمر س�وءااً، لذا عليِك فعل ما يس�اعد عى 
تهدئت�ه، وأهم ما يقلل من حدة غضب طفلك هو 
إظه�ار تعاطف�ك معه، سيش�عره تعاطفك بنوع 

من الدعم النفي، ما يجعله يتحسن.
-4 تحدثي مع طفلك مسبقااً

إح�دى الط�رق التي تس�اعد ع�ى تقلي�ل نوبات 
الغض�ب، هي التح�دث مع طفلك مس�بقااً، وذلك 
عن طريق الجلوس مع�ه، وإخباره أنِك تالحظن 
انفعاله أحيانااً، وتسألينه إذا كان لديه تصور عن 
أسباب انفعاله بهذا الشكل، وتقرحن عليه طرقااً 

لتهدئته عندما يشعر بالغضب يف املرة القادمة.

نعتاد جميعنا أحياناًا عى القيام 
ببعض األم�ور بطريقة معينة 
ونس�تمر عى اعتماد الطريقة 
نفسها من دون معرفتنا ما اذا 

كانت صحيحة أم ال.
يف هذا املقال سنكشف لك بعض 
األم�ور الخاطئ�ة الت�ي اعتدت 
عى القيام بها يف مطبخك لكي 
القادم�ة  امل�رة  يف  تصححيه�ا 
وبع�ض األرسار التي لم تعلمي 

بها من قبل.
م�ا الفواك�ه والخض�ار الت�ي 
يف  حفظه�ا  تس�تطيعن  ال 

الثالجة؟
الطماطم،  البطاطا،  ال تضعي: 
املوز، والتفاح اذ يفضل حفظها 

خارج الثالجة. فالبطاطا تصبح 
حلوة املذاق يف الثالجة والفواكه 
األخرى تنتج مادة اإلثيلن مما 

يجعلها تنضج برسعة.
اللح�وم  تذوي�ب  ع�ن  م�اذا 

والدجاج؟
ال تضع�ي اللح�وم والدجاج يف 
وع�اء م�ن املاء الس�اخن حتى 
يذوب الثلج عنها ألنها ستخرس 
طعمها، بل ضعيه�ا يف وعاء يف 

الرباد وسيذوب الثلج تدريجياًا.
ال تضع�ي الحلي�ب الط�ازج يف 

باب الثالجة!
وذلك ألن الفتح املتكرر للثالجة 
يدخ�ل هواءاً دافئ�ااً يتفاعل مع 
امل�واد الغذائية املوجودة يف باب 

الثالج�ة، وم�ن بينه�ا الحليب 
األم�ر ال�ذي س�يؤثر يف جودته 

ونوعيته.
ال تفتح�ي الف�رن أثن�اء خب�ز 

الطعام!
يس�بب فتح الف�رن انخفاض 
درجات الح�رارة يف داخله مما 
يؤدي اىل عدم انتفاخ املخبوزات 

بشكل جيد.
استبديل امللح بالخل!

�ا عن اإلف�راط يف اضافة  عوضاً
اىل األطب�اق يمكن�ك ان  املل�ح 
تس�تعييض عنها بخ�ل التفاح 
يف بعض األطب�اق والذي يغنيك 
ع�ن نكهة املل�ح ويخفف عنك 

أرضاره!

سلوكيات

تدبري منزلي

لألمهات.. كيف تتعاملني مع طفلك الغاضب ؟

5 أسرار عليك معرفتها عن مطبخك للحفاظ على سالمة عائلتك!

طبيبك يف بيتك

اطعمة مضادة للشيخوخة.. عليك جتربتها

 أوضحت طبيبة أن تسوس األسنان 
قد ينجم عن تقبيل ش�خص يعاني 
من سوء صحة أسنانه، حيث قالت 
الطبيبة تينا س�و، مؤسسة رشكة 
النظاف�ة  “إن  جين�وم”:  “أورال 
الس�يئة لألس�نان م�ن املمك�ن أن 
تؤدي إىل تراكم الرسبات وأمراض 
اللثة، ويمكن أن تخلق أرضا خصبة 

للبكترييا”.
و أضاف�ت الطبيبة” هناك مخاطر 
م�ن نقل التس�وس يف أثن�اء تبديل 
اللع�اب خ�الل التقبي�ل، فاللع�اب 
ال يحاف�ظ ع�ى رطوب�ة أفواهن�ا 
فحس�ب، وإنما هو وس�يلة رائعة 
لتعيش وتزدهر بكترييا الفم، حيث 
إن التقبي�ل ملدة 10 ث�وان يمكن أن 
يس�اهم يف نق�ل ح�وايل 80 مليون 

بكترييا وكائنات دقيقة”.
و تابعت” نظافة األس�نان السيئة 
والكث�ري م�ن تراكم الب�الك والجري 
تتكاث�ر  بكتريي�ا  ع�ى  تحت�وي 
باستمرار، ثم تنتقل هذه البكترييا 
الس�يئة عند التقبي�ل، مما يعرض 

رشيكك لخطر مشاكل األسنان”.
و ع�ن الحلول املثالي�ة لتجنب هذه 
املش�كلة، أكدت س�و أن�ه ال توجد 
طريق�ة ملن�ع تب�ادل البكترييا عند 
تقبي�ل رشي�ك حياتك، لك�ن هناك 
طرق�ا للس�يطرة ع�ى البكتريي�ا، 
والبداي�ة بنظافة األس�نان الجيدة، 

األس�نان  تنظي�ف  تش�مل  والت�ي 
بالفرش�اة مرتن يوميا عى األقل، 
ومراجع�ة  بالخي�ط،  والتنظي�ف 
طبي�ب األس�نان مرتن ع�ى األقل 

سنويا إلجراء فحص وتنظيف.
و ترجح الطبيبة تينا سو أن يكون 
التح�دث إىل رشي�ك حياتك بش�أن 
صحة أس�نانه موضوعا حساس�ا، 
ل�ذا تنص�ح بالتعامل مع املش�كلة 
بحساس�ية، وذلك بالتحدث معهم 
بلطف حول املوضوع، ومساعدتهم 
يف وض�ع خطة لعادات نظافة الفم 
الجي�دة، وتش�جيعهم ع�ى تناول 
الطعام الصحي وممارسة الرياضة 

واستخدام الفرشاة والخيط.
و نصحت س�و بأن تن�اول أطعمة 
مث�ل الجب�ن واملكرسات ق�د يكون 
صح�ة  لتعزي�ز  رائع�ة  طريق�ة 
األس�نان، مؤك�دة ع�ى أن القي�ام 
بالروت�ن اليومي لنظافة األس�نان 
م�ع رشيك الحي�اة م�ن املمكن أن 

يكون وسيلة أكثر متعة للطرفن.

كل يوم معلومة
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لإلصابة  أعى  مخاطر  لديهم  األشخاص  بعض  أن  جديدة  دراسة  وجدت 
 18000 من  أكثر  بيانات  بتحليل  الباحثون  التطعيم.قام  بعد  بكوفيد-19 
شخص تم تطعيمهم بالكامل، والذين تلقوا زراعة أعضاء كبرية يف 17 مركزاًا 
يف جميع أنحاء الواليات املتحدة. تم تحديد أكثر من 150 حالة إصابة بن 
املرىض الخاضعن للدراسة.قال الباحثون إن خطر اإلصابة بكوفيد-19 بعد 
التطعيم يزيد 82 مرة بالنسبة للذين زرعوا أعضاء.وقد أسفرت هذه العدوى 
خطر  فإن  للدراسة،  ا  ووفقاً  .14 ووفاة  املستشفى  إىل  دخول  حالة   87 عن 
دخول املستشفى والوفاة الالحقة لألشخاص الذين أجريت لهم عمليات زرع 
زراعة  دوري سيغيف، وهي جراح  الطبيبة  أشارت  بنسبة 485 مرة.  يزيد 
األعضاء يف جامعة جونز هوبكنز، إىل أن هذه هي الدراسة األوىل التي تقدم 

دليالاً رسيرياًا عى انخفاض حماية اللقاح للذين قاموا بعمليات الزرع.



كان ألحيد األمهات عين واحدة 
وقيد كرههيا ابنهيا مليا كانيت 
تسببه له من احراج ، فكان يرى 
شكلها مقززا ، و كانت هذه األم 
تعميل طاهيية يف املدرسية التي 
كان ييدرس ابنها فيها لتعيله و 
تسياعده عىل أن يكمل دراسته ، 
كان الولد دائماً يحاول أن يخفي 
عن أصحابه أن تلك الطاهية أمه 
خوفاً من تعليقاتهم و خجالً من 
شكلها يف أحد األيام صعدت االم 
إىل فصل ابنها كي تسيأل عنه و 
تطمنئ عىل تحصيليه الدرايس ، 
أحيس الولد باإلحيراج و الضيق 
نتيجية ملا فعلته أميه ، تجاهلها 
و رماها بنظيرة مليئة بالكره و 
الحقيد يف اليوم التيايل أبدى أحد 
التالمذة سيخريًة مين ذلك الولد 
قائالً ليه : يا ابين الطاهية ذات 
العين الواحيدة ، حينها تضايق 
الوليد كثيراً و تمنيى ليو كان 
بإمكانه ان يدفن نفسه أو يدفن 
أمه ليتخلص من العار و الخجل 
الذي يسيببه ليه شيكلها واجه 
الوليد أمه بعيد السيخرية التي 
تعرض لها مين زميله قائالً لها 

: متيى سيتموتن و تختفي من 
حياتي كي اتخلص من اإلحراج 
الذي اتعيرض له بسيببك؟ فقد 
جعلت مني أضحوكيًة و مهزلًة 
بين زمالئي سيكتت األم حينها 
و غادر الولد املكان دون أن يأبه 
ملشياعرها كان الوليد يكرر ذلك 
التوبيخه ألمه كثراً بعدما أنهى 
الوليد دراسيته الثانوية ، حصل 
الكميال  دراسيية  منحية  عيىل 
دراسيته يف الخيارج ، ذهيب و 
درس و تيزوج و كان سيعيداً يف 
حياتيه بعد عين ابتعد عين أمه 
و التيي كانيت مصيدر الضييق 

الوحيد يف حياته بعد بضع سنن 
قررت األم أن تسيافر لرتى ابنها 
تفاجئيت  قيد  و   ، أحفادهيا  و 
األم كثراً مين ردة فعلهم ، فقد 
سيخر منهيا بعيض أحفادهيا، 
و آخيرون خافيوا منهيا و بدأوا 
بالبيكاء فانزعج االبين من أمه 
و أمرهيا بأن تخرج مين املكان 
خوفياً منه عىل أبنائه ، فخرجت 
دون أن تبدي أي تعليق و الحزن 
يمليؤ قلبها و يف ييوم من األيام 
اضطير االبين للذهياب إىل البلد 
اليذي عياش فيهيا طفولته مع 
أميه و مين بياب الفضيول قرر 

أن ييزور بيته القدييم ، و ما إن 
وصل أخربه الجران بأن أمه قد 
توفيت ، لم يذرف االبن أي دمعة 
و لم يحرك ذلك الخرب ساكناً فيه 
كانيت وصية األم ألحيد الجران 
أن يقيوم بتسيليم ابنهيا ظرفاً 
إن رآه يف ييوم من األييام ، فقام 
ذلك الجار بتسيليم الظرف لالبن 
حينهيا ، و مليا فتحه وجيد فيه 
رسيالًة كتب فيها ابني الحبيب 
لقد أحببتك كثرا و طاملا أحببت 
أن تعييش معيي و ارى أحفادي 
يلعبيون من حويل يف هيذا البيت 
الذي عشيت وحيدًة فيه و كانت 
الوحيدة تقتلنيي ابنيي الحبيب 
يف داخيي يشء ليم اخيربه ألي 
احيد يف حياتي ، و سيتكون أنت 
الوحيد الذي سييعرفه ، فبعدما 
سييارة  حيادث  يف  أبيوك  تيويف 
أصبت أنت وفقدت عينك اليمنى 
وتأسيفت وتحيرت عليك ولم 
أكن اسيتطيع إن أتصيور كيف 
سييعيش ابني بعن واحدة وقد 
يسيخر منه األطفيال ويخافون 
من شكله لذلك تربعت لك بعيني 

مع حبي لك أمك.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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مهنيياً: يتييح لك هذا الييوم توضيح بعيض األمور 
وتحرك بعض املساعي يف اتجاه أفضل

وتجيدان  األضيواء،  تحيت  والرشييك  تكيون  عاطفيياً: 
بانتظاركميا اسيتحقاقات مهّمية قد تعكر صفيو حياتكما 

العاطفية
صحياً: ال تباِل بكل ما تنفقه عىل صحتك، فما نفع اإلنسيان 

إذا ربح كل يشء وخر صحته

مهنيياً: تجيرب عيىل إلغاء بعيض املواعييد للعناية 
بزمييل أو ملعالجة أمر طارئ، ويبدو املزاج متعكراً 

وتتجّنب الجدال والنقاش الحاد
عاطفياً: مواقف غر منتظرة إطالقاً من الرشيك، بسبب 

ردود الفعل التي ظهرت أخراً من قبلك وقد تكلفك الكثر
صحيياً: بعيض اآلالم العابيرة يف املعيدة أو يف الرأس سيببها 

التعصيب أو قلة النوم فال داعي إىل القلق

مهنيياً: تتوضيح بعض النقياط وييزول التباس 
سيابق ابتداًء مين الييوم، وتتقيّدم يف مهنتك أو يف 

أعمالك وتشعر بيشء من االرتياح
عاطفيياً: تنهال عليك األخبار املفرحة، ما يسياعدك عىل 

ترسيخ عالقتك بالرشيك بما يتناسب ورغبتكما
صحيياً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسيية مرتاحة، ما ينعكس 

إيجاباً عليك وعىل املحيط

مهنياً: كن دبلوماسياً جداً هذا اليوم وقّدم الدعم، 
قيد تفيش بيّر ألحيد الزميالء، أو تقيوم بخطوة 

ترضيك يف محيطك املهني
عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والرشيك يساعدك إىل حد 

كبر للقيام بالخطوات وفقاً لألولويات املحددة
صحيياً: قد تالم عىل إفراطك يف تناول املأكوالت املرضة، وأنت 

وحدك تتحمل النتائج

مهنيياً: تكثر األحيالم وتتعلم جدييداً أو تتعرّف إىل 
من ينال إعجابك ويثر حماستك واندفاعك للميض 

يف ما أنت عازم عليه
عاطفيياً: تبدي انفتاحياً عىل الرشييك، بانتظارك نجاح 
وإرشاق، وتتمتع بحظوظ كبرة ويجب االستفادة من الوقت.

صحياً: من مّنا ال يسعى ليكون بصحة جيدة، لتحقيق ذلك ال 
بد من االهتمام بها كما يلزم

مهنيياً: ال تفيرّط بطاقتيك اإلبداعية يف مشياريع 
من دون وضع خطط ثابتية لها وتريث حتى تجد 

الوقت املالئم
عاطفيياً: الرشيك يطالبك بجواب حاسيم حيول طبيعة 

العالقة بينكما، اىل جانب عدد من األمور التي تهم الطرفن
صحيياً: تسيتفيد مين الراحة مين العمل لتقوم بنشياطات 

رياضية متعددة تفيد صحتك

مهنيياً: يزييدك هذا الييوم خراً وايجابيية ويزيل 
بعض الغموض وااللتباسيات واألخطاء السابقة، 

ويجعلك أكثر اقباالً عىل الحياة والعمل
عاطفياً: الفرصة مناسيبة اليوم لتتخلص من الضغوط 

التي تقلقك، وتجد أّن الرشيك يساعدك يف ذلك
صحيياً: تجياوز هيذه املرحلية بأفضل ميا يكيون، وخطط 

للمرحلة املقبلة لكي تقوم بكل ما يفيد صحتك

مهنيياً: ُتتاح لك فرص جديدة لعميل إبداعي آخر، 
وتكيون واثًقا بنفسيك وتحقيق حلماً كبيراً طاملا 

راودك
عاطفيياً: ترّصفات الرشيك تكون الفتة وتدفعك إىل إعادة 
النظر يف بعض األمور، لئال تصل عالقتكما إىل طريق مسدود

صحياً: سارع إىل اختيار التوقيت املناسب لك للقيام بالتمارين 
الرياضية املفيدة وال سيما يف الصباح

مهنيياً: األخطاء الصغرة غالباً ميا تكون مؤرشاً 
لبعض التّرع، فحاول معالجة الوضع رسيعاً لئال 

تزداد األمور تعقيداً
عاطفيياً: حرص الرشيك عليك مربّر وال سييما أنك تبالغ 

أحياناً يف رد فعلك تجاهه
صحياً: إذا أردت تجنب اإلصابة بأي من أمراض العرص، عليك 

بممارسة الرياضة يومياً

مهنياً: زيارة مهمة تحيدد عىل أثرها آفاق املرحلة 
املقبلية يف العميل، وهيذا يسياعدك عيىل تحقييق 
مسيتقبل أفضل.عاطفياً: ال تستخف بقدرات الرشيك 
عىل مسياعدتك يف مسيألة مهمة، فهو يمتلك القدرة عىل 
ذلك.صحياً: العشيوائية يف إنقاص اليوزن ربما تأتي بنتيجة 
عكسيية، ليذا أنت تحتياج إىل نظيام غذائي معيّن لئال ترّض 

نفسك

مهنيياً: تتخلص مين بعض االلتباسيات املاضية، 
وتكنشيف آفاًقا جديدة وتحقق أمنية ويمي عليك 
الحدس القيرار الالزم.عاطفياً: اذا كنت تسيعى وراء 
تحسين وضعيك العاطفي، علييك أن تبذل جهيوداً أكرب 
لتحقييق الهدف الذي حددته لنفسيك يف هذا اإلطار. .صحياً: 
حياول أن تتجّنب اإلرهاق وكثيرة املجهود غر املربّر، ألنك قد 

تواجه بعض التعب يف األيام املقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
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مهنياً: قد يزيل هذا اليوم بعض االلتباس أو سوء 
التفاهيم، ويجعلك قادراً أكثير عىل رشح مواقفك 
والتواصيل ميع اآلخرين.عاطفياً: منياورات الرشيك 
تثير غضبك وتسيتدعي معالجة حاسيمة حتيى تجتاز 
هذا اليوم بسيالم.صحياً: تشيفى من مرض خفيف، وتعاود 
نشياطك بكل حيوية وتقرر ممارسة الرياضة بانتظام ألنها 

مفيدة جداً لوضعك الصحي

كلمات متقاطعة

1947 - االتحياد العيام التونيس للشيغل 
يقيوم بيإرضاب عيام بمدينية صفاقس 
أدى إىل التصيادم ميع القوات الفرنسيية 

وسقوط عرشات الضحايا.
1962 - العثيور عىل جثية ممثلة اإلغراء 
األمريكية مارلن مونرو ميتًة يف شيقتها 
بعيد تعاطيهيا جرعة زائدة مين الحبوب 

املنومة.
تقبيالن  والسيعودية  الكوييت   -  1963
إىل  بينهميا  املحاييدة  املنطقية  تقسييم 
قسيمن، ينضم قسيم إىل الكوييت وآخر 

للسعودية.
واالتحياد  املتحيدة  الوالييات   -  1963
يوقعيان  املتحيدة  واململكية  السيوفيتي 

معاهدة حظر إجراء التجارب النووية.

الطائيرات  تمنيع  إسيبانيا   -  1966
الربيطانيية مين التحليق فيوق أراضيها 

بسبب النزاع عىل جبل طارق.
1981 - الرئييس األمريكي رونالد ريغان 
يفصل 11359 شخًصا من املسؤولن عن 
حركية املالحة الجويية لرفضهم الرجوع 

إىل أعمالهم واالستمرار يف اإلرضاب.
1994 : حرييق متعميد يلتهم 250 دونما 
من األحيراش الغابيية يف مدينية القدس 

املحتلة.
2003 - ويل عهد دولة قطر الشيخ جاسم 
بين حميد آل ثانيي يتنيازل عين منصبه 
لصاليح أخييه الشييخ تميم بين حمد آل 
ثاني الذي قام أمر قطر الشييخ حمد بن 

خليفة آل ثاني بتعيينه ولًيا للعهد.

2007 - انتخابيات نيابية يف دائرتي بروت 
الشيمايل النتخياب بيدالء  الثانيية واملتين 
لعضوي الربملان املغتالن بيار أمن الجمّيل 
وولييد عييدو وذليك بيدون توقييع رئيس 
الجمهوريية إميل لحيود، وأدت االنتخابات 
إىل فوز مرشيح التيار الوطني الحر يف املتن 

ومرشح تيار املستقبل يف بروت.
2009 - تنصييب محميود أحميدي نجاد 

رئيًسا إليران لفرتة رئاسية ثانية.
2009 - الجنيرال محمد وليد عبد العزيز 
يؤدي اليمن الدستورية رئيًسا ملوريتانيا 

بعد عام عىل االنقالب الذي قاده.
2010 - انهييار منجم كوبيابو يف تشييي 
يسيفر عن احتجاز 33 عامياًل عىل عمق 

حوايل 700 مرت تحت األرض.

كل شيخص يحب عىل طريقته وعليه 
الحيب عددهيا عيدد  فيإن أسياليب 
البرش عىل هيذا الكوكب. وكذلك األمر 
بالنسبة اىل رموز الحب، فهي متعددة 
ومختلفة بإختالف البرش وطرقهم يف 

التعبر عن الحب.
لكن هناك بعض الرموز األكثر شيوعاً 
مين غرها.. لكين لكل رميز حكايته 
الخاصة ومعانيه التي تجعلنا نختاره 
دون غيره كرميز يعرب عن أسيلوبنا 

الخاص يف الحب.
الصورة رقم ١

كيوبيد يف امليثولوجيا اإلغريقية يرمز 
اىل الرغبات بصورتها البدائية. كيوبيد 
هو ابن افروديت )فينوس( الهة الحب 
والشهوة والجمال رغم انه يف الثقافة 
الحديثة يشار اليها بانها إلهة الحب. 
لكين الحيب هنيا هيو »إييروس« أي 
حب الجسيد والرغبة الجنسيية. رمز 
اىل كيبود بطفل يحمل قوسيًا يصيب 
البيرش فييه فيقعيون يف الغيرام ويف 
أحيان اخيرى يصور بانيه اعمى ويف 
ذلك  إشيارة اىل ان الحب اعمى وأننا ال 

نختار الحب بل هو من يختارنا.
الصورة رقم ٢

القلب هو من أكثر رموز الحب شيوعاً. 
القليب ويف كل الحضيارات القديمية 
يرمز اىل الخر واإلحسيان والسيعادة 
والتعاطيف كما انه رميز الصدق . يف 
العصيور القديمة كانيت القلب كرمز 
يسيتخدم من قبل السحرة  خصوصاً 
بتقويية  الخياص  الطقيوس  خيالل 
العالقيات بن العشياق. رمز القلب يف 
الواقيع هو مثليث مقليوب .. واملثلث 
املقلوب يرميز اىل االنوثة وقوة املرأة.. 

هو القوة بصورتها الخام سواء كانت 
قوة الحدس واملشاعر والغريزة.

الصورة رقم ٣
اليورود مين الرميوز الشيائعة جيداً 
لكونهيا تعيرب عين كل ميا هو حيس 
امليثولوجييا  يف  ورومانييس.  ونقيي 
اليونانيية والرومانيية اليوردة كانت 
مقدسية لفينيوس وكانيت ترميز اىل 
جمالها الخيارق. يف الثقافات الغربية 
اليوردة ترمز اىل العاطفية والرغبات، 

الجسيدية.  واملثاليية  والشيهوانية 
الورود الحمراء بشيكل خياص ترمز 
اىل التضحيية املطلقية اذ انيه ووفيق 
االسياطر فان اليورود الحمراء نبتت 
من دماء أدونيس العاشيق املقتول يف 

سبيل محبوبته فينوس.
الصورة رقم ٤

األصيداف هي رميز من رميوز الحب 
األقل شييوعاً. األصيداف تعني الحب 
القائم عىل حماية االخر، فهي سميكة 
وقاسيية وتحمي ميا بداخليه وعليه 
فهي ترمز لنوع مميز جداً من الحب. 
يف األسياطر األصيداف لطاملا ربطت 
باآللهة، ففينيوس الهة الحب خلقت 
من زبد البحر الذي وصل اىل الشياطئ 
عيىل ظهير صدفية املحيار املروحيي 
الهنيدوس الكشيمي  الهية  الشيكل. 
أيضاً ولدت داخيل صدفة محار وعند 
الهندوس األصداف ترمز اىل املشياعر 
التيي تحييي قليوب املخلصين وهم 
فقيط يمكنهم اختبار مشياعر الحب 

املطلق.
الصورة رقم ٥

التفاحية رمز غر شيائع للحب  لكنها 
ومنيذ قدييم الزميان، امتلكت سيحراً 

ورساً فكانيت رميزاً للغوايية واملعرفة، 
وبوابة للحب والحرب. وفق االسياطر 
االغريقيية التفاحة اسيتخدمت إلثارة 
غضب االلهية خصوصاً حين اختلفوا 
من منهن االجمل. التفاحة حصلت عىل 
رمز الغواية ومعرفية الخر والرش من 
كونها الثمرة املحرمة. وففي األساطر 
فيإن رمزيتها هي النشيوة والخصوبة 
والحيب.. فهي حتى حن يتم قصها اىل 
جزئن فان كل جزء يشيبه االخر تماماً 

أي انها تعرب عن تشابه أزيل.
الصورة رقم ٦

سيلتيك عقيدة الحب ال بدايية لها وال 
نهايية وهي ترمز للحيب االبدي الذي 
ال يتوقيف وال ينتهيي .. رابيط بين 
شخصن جسدياً وروحياً. يف العصور 
القديمية وعنيد ابتيكار هيذه الرموز 
ليم يكين هناك مين معانيي واضحة 
ومعروفية مرتبطة بهيا لكن عدد من 
الباحثين يؤمنون بان عقدة سيلتيك 
ترميز اىل املبيادئ االساسيية للحيياة 
والبيرش وبأنها ترميز للروابط األزلية 
بن الرجل واملرأة وهي ملتفة ومعقدة 
بحيث ال يفهم معناها سيوى من هو 

داخل العالقة.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
ــمكـــــــواه  ش ــك  كلب ــوم  الن ــرف  ويع ــام  ين
ــواه  جــ ــن  م ــلع  ينش ــد  ايري ــي  كلب ــه  دك كل 
* * * * *

ـــــــــه  ومتس ــي  كلب ــروح  بج ــر  مت ــك  ريت
ــــــــــه  لس ــايله  ش ــلون  ش ــه  خوي ــت  جاكل
* * * * *

ــكواتــــــــــه  اش ــي  كلب ــاب  والت ــيب  ش ال 
ــه  فاتـــــــ ــر  والثم ــور  ناط ــعف  بالس ــل  ظ
* * * * *

راي  ــل  لهــــــــــ ــك  غم ــن  كلب ــك  ل ــه  تتمن
ــواي  له ــه  ونطيت ــل  علي ــب  كلي ــص  ن ــدي  عن
* * * * *

ــواك  لهـــــ ــه  ونطيت ــول  معل ــب  الكل ــص  ن
ــاك  لب ــت  ولومت ــذور  ان ــي  حلبيب ــري  عم
* * * * *

ــكواتـــــــه  اش ــه  كلب ــواه  ه زف  ــده  البي
ــه  فاتــــــ ــه  عكل وال  ــه  بي ــت  بان ــه  عل ال 

قصة وعربة

اختبارات شخصية

يغضب من أمه ثم تكون املفاجأة

أي رمز يعبر عن الحب بالنسبة اليك.. اختاري وسنكشف لك أسراره

الكلمات األفقية 
-1أدييب و لغيوي عالمية //

رسير الطفل.
-2أحيد رميوز الشييوعية //

ساهم يف توحيد األملانيتن.
-3ارتفع//ملمة تدمر.

سيم  ا / / حجة / / هب 4را -
موصول.

-5مىس// للتعريف//قادم.
-6 متجر//صغير االسيد// 

إزدهار.
-7 جبل من النار//يف العود.

عليهيم  األنبيياء  -8مين 
السالم//// عظام الرأس.

عيزف//  إفرض//آلية   9-
قادم.

الكلمات العمودية
العبقريات//سيورة  -1صاحيب 

قرآنية .
-2 نجل)م(//وضيع اإلنياء عيىل 

فمه.
-3 من الفواحش//علم مؤنث.

-4علم مؤنث //عاصمةاسيوية.
-5 الحييوان الوحيد اليذي ال يغار 

عىل أنثاه// أبو البرشية.
-6 متشابهان//أعلن.

-7 مرتفع أريض//أحد الثقلن.
-8 يشتم//أحد الوالدين.

-9رغبات//إبن)م(.
-10 رضوري للحياة// سبات.

-11 قط// رعاية)م(.
-12 حاكم ظالم مستبد.

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

الجميع  اهتمام  صربي،  هند  التونسية،  النجمة  واكبت 
بفاعليات أوملبياد طوكيو، وقامت بنرش جلسة تصور خاصة 
الياباني »الكومينو«، مع تنسيقات عرصية،  التقليدي  بالزي 
وسط أجواء مستوحاة من فنون الرشق األقىص.هند نرشت 
خمس صور عرب حسابها بموقع إنستقرام، ووضعت تعليقا 
من كلمة واحدة فقط Kimono، وظهرت أمام حوض سباحة 
فنون  من  املستوحاة  الديكورات  بعض  الخلفية  ويف  خاص، 
رشق اسيا، ووضعت نظارة شمسية مع قبعة كبرية.وسبق أن 
تفاعلت هند مع فوز مواطنيها خليل جندوبي وأحمد حفناوي 
بامليداليات الذهبية والفضية يف األوملبياد، واعتربت انتصارهم 
الجمهورية  عيد  يف  هدية  أحىل  وقالت:  لتونس،  هدية  أجمل 
التونسية يهديها أوالد تونس لبلدنا.. أوالدك يا تونس يجلبون 
الذهب دائما أحمد أيوب حفناوي محمد خليل جندوبي.يذكر 
أن هند صربي تستعد الستكمال تصوير مشاهدها يف مسلسل 
الرقمية  املنصات  إحدى  عىل  عرضه  املقرر  عال«  عن  »البحث 
خالل الفرتة املقبلة، ويتناول العمل قصة الصيدالنية »عال عبد 
الصبور« التي تعيد اكتشاف نفسها يف محاولة ملواكبة تطورات 
الحياة املتسارعة والتعامل معها، إىل جانب مغامراتها إليجاد 

يف  الحب  عىل  للعثور  مساعيها  مع  مسؤولياتها  بني  التوازن 
حياتها.ويشارك يف بطولة مسلسل »البحث عن عال« سوسن 
شوقي،  داليا  موىس،  ندى  الليثي،  محمود  عادل،  هاني  بدر، 
باإلضافة إىل ظهور خاص لعدد من النجوم من بينهم الفنان 

خالد النبوي وغريه من النجوم.

أعلن املخرج، محمود كامل، االنتهاء 
من عمليات مونتاج مسلسله الجديد 
»شقة 6 – العني الثالثة« من بطولة 
الرشكة  أن  مؤكدا  روبي،  الفنانة 
املنتجة قررت منح حق العرض األول 
ملنصة شاهد وسيتم بث الحلقة األوىل 
يوم 19 أغسطس الجاري.وقال كامل 

أن  نت«  »سيدتي  حصل  صحفي  بيان  يف 
الرعب  أحداث املسلسل تدور يف إطار من 
داخل   »6« رقم  شقة  حول  والتشويق، 
الفنانة  التي تعيش فيها  العمارات  إحدى 
روبي مع جريانها، ويعيش جميع سكان 
داخل  تحدث  مرعبة  أجواء  يف  العمارة 
واألحداث  املفاجآت  لتبدأ  الشقة،  هذه 

صادق  رشكة  واملشوقة.وقامت  املثرية 
اإلعالن  بعرض  للعمل  املنتجة  الصباح 
روبي  تعرض  ويكشف  األول،  التشويقي 
للرعب ألسباب غري مفهومة، وتلجأ لعالم 
ولكن  إجابة،  عن  بحثا  والشعوذة  الدجل 
بطل العمل أحمد حاتم يحاول تفسري ما 
بطولة   »6 علمية.»شقة  بطريقة  يحدث 

الله،  عبد  وصالح  حاتم،  وأحمد  روبي، 
ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني 
فياض،  هيا  السعودية  والفنانة  عادل، 
وحمزة العييل، وملك قورة وآخرين، ومن 
وسعاد  القايض،  رفيق  وحوار  سيناريو 
شعيب،  ونبيل  وحيد،  ومحمود  القايض، 

وإخراج محمود كامل.

بالذكري  الشديد  حزنها  عن  وهبي،  هيفاء  اللبنانية،  النجمة  عربت 
موجهة  أغسطس،   4 اليوم  هذا  مثل  يف  بريوت  مرفأ  إلنفجار  األويل 
رسالة مؤثرة عرب حسابها بموقع »انستجرام«، ونرشت صورة لها 
من منزلها أمام دمار مرفأ بريوت، مرتدية فستان أبيض وتحمل باقة 

زهور عىل روح الشهداء الذين فقدوا أرواحهم يف التفجري.
موتك  لعيد  األوىل  الذكرى  :«اليوم  قائلة  الصورة  عيل  هيفاء  وعلقت 
يالبنان ..اتغري املنظر ايل كنت شوفه من رشفة بيتي املطلة عليك يا 
مرفأ.. كنت أوقف عالرشفة و شوف بريوت الحلوة ،شوف األضوية 
شم  ..رصت  جرح  املنظر  صار  مبسوطة..هال  عمتتمىش  والناس 

ريحة وجع ورصخة كل شخص فقد غايل عقلبه باالنفجار ».
وتابعت :«لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية وإللك يا سحر.. لكم يا 
ذنبها  ما  ايل  الربيئة  روحكم  متل  بيضا  وردة  بهدي  بالسما  مالئكة 
اشتقنالك.. حلوة  يا  ارجعيلنا  يابريوت..برتجاكي  اتغري  !!املنظر 

ما  مطرح  تروح  ما  وقسوتهم  جربوتهم  قاوم  لبنان  يا  إيَدك  ببوس 
بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطّنا ما إلنا غريك«.واختتمت كالمها قائلة 
:«يا سندنا و يا ضهرنا املكسور نحنا حّدك مارح نرتكك لرتجع توقف 
عيل رجلك، وقلّها لبريوت ايل راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفني برّا 
بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها! 
اليوم البسِتلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون األمل اليل ما بدي افقده 

قومي اوقفي مّش معنا نرجع لهونيك«.

إجني املقدم تبدأ تصوير مسلسلها اجلديد »دليلك الذكي للطالق«

هند صربي يف أول جلسة تصوير من وحي اوملبياد طوكيو

روبي تثري الرعب على منصة شاهد بـ »العني الثالثة«

هيفاء وهيب يف ذكرى انفجار بريوت: ببوس إيدك
يا لبنان قاومي وارجعيلنا

واتسآب تطرح رسمًيا ميزة طال انتظارها

أحمد العوضي يحير جمهور ياسمين عبد 
العزيز برسالته لزوجته

درة.. نجمة الحكاية الجديدة من “زي القمر”

طرحت منصة واتسآب ميزة العرض ملرة واحدة View Once الخاصة بها، 
التي تحذف الصور أو مقاطع الفيديو من الدردشة بعد أن يفتحها املستلم، 
حيث تتطلع املنصة إىل املنافسة بشكل أفضل مع تطبيق الرسائل املصورة 
س�ناب ش�ات.وعند إرس�ال صورة أو مقطع فيديو، يمكنك تحديد عرض 

ه�ذا املحتوى ملرة واحدة فقط عرب النقر فوق الزر 1 املوجود عىل يس�ار 
زر اإلرس�ال، وبعد أن يفتحه املس�تلم، يتم حذفه.وبمجرد مش�اهدة 
محتوى الوسائط، تظهر الرسالة عىل أنها مفتوحة، ويمكن للمستلم 
رؤية أنها صورة مختفية. لذلك فإنها ميزة قد ترغب يف اس�تخدامها 
مع األش�خاص الذين تثق بأنهم لن يأخذوا لقطة شاش�ة )لن تعرف 
إذا فعل ذلك(.ويف شهر يونيو، أكد مارك زوكربريغ، الرئيس التنفيذي 
لرشكة فيس�بوك، أن امليزة قادمة. وذلك بالرغم من ندرة التفاصيل 
حول موعد إطالقها.وكمثال عىل كيفية اس�تخدام امليزة، تستخدم 
املنصة مثال إرس�ال صورة ملعلومات حساس�ة. مث�ل كلمة مرور 
الش�بكة الالسلكية أو مشاركة صورة لبعض املالبس التي جربتها 
ربم�ا هناك اس�تخدامات أخرى أقل فائدة له�ذا النوع من امليزات. 
ولك�ن يف كلتا الحالتني، من املفيد أن يك�ون لديك خيار بني إخفاء 
رس�ائل التطبيق، التي تختفي حالًيا بعد أسبوع، وسجل الدردشة 
الدائم.ونمت ش�عبية س�ناب ش�ات، املعروف بميزة القصص التي 

تتيح للمس�تخدمني نرش التحديثات التي تختفي بعد 24 ساعة، يف 
العام املايض حيث أبقت القيود التي يس�ببها الوباء املس�تخدمني يف 

املنزل.وقامت الرشكة أيًضا بإضافة ميزات جديدة إىل تطبيق املراسلة 
الخ�اص بها لجذب املزيد من املس�تخدمني.وتقول فيس�بوك إن امليزة 
الجديدة هي خطوة ملنح املستخدمني مزيًدا من التحكم يف خصوصيتهم.

وأضافت: قد يرغب املس�تخدمون أحياًنا يف مش�اركة محتوى حس�اس 
ال ينبغي تس�جيله بشكل دائم. ويمكنهم باس�تخدام العرض ملرة واحدة 

التأكد من أن املحتوى يختفي بعد فتحه.

يف رس�الة غامضة، حرّي الفن�ان أحمد العويض 
جمهور النجمة ياسمني عبد العزيز، بعدما عرب 
عن قلقه من خالل رس�الة كتبها عىل صفحته 
الخاص�ة ع�ىل الفيس بوك، قاص�دا من ورائها 
األزم�ة الصحية التي تمر بها زوجته ياس�مني 

عبد العزيز.
وكت�ب العويض عرب صفحته: “للنكبات غايات 
تنته�ي إليه�ا، َوَدَواؤه�ا الَص�ربرْ عليه�ا، وترك 
الحيل�ة يف إزالته�ا.. فإن الحيل�ة يف إزالتها قبل 

انقضاء مدتها سبب لزيادتها.. 
وع�ن آخر تط�ورات الحال�ة الصحي�ة للفنانة 
ياس�مني عبدالعزي�ز، كش�فت اإلعالمية مليس 
الحدي�دى أنه�ا تتع�اىف ببطء خ�الل برنامجها 

“كلمة أخ�رية”، وإن ياس�مني خ�ارج العناية 
املركزة حالًيا، ومتواجدة يف غرفة عادية، وخالل 

أيام من املمكن أن تخرج من املستشفى.
وأضافت ملي�س الحديدى أن ياس�مني تعافيها 
من مرضها مش س�هل، وهتاخد وقت عش�ان 
تتعاىف بشكل كامل، عندنا معلومات عن الحالة 
الصحي�ة لياس�مني ولك�ن منق�درش نفصح 

عنها”.
وأوضح�ت: “أن الفن�ان أحم�د الع�ويض زوج 
الفنانة ياس�مني عبدالعزيز، هيخرج وهيقول 
كل التفاصي�ل، ون�رتك ل�ه اإلفص�اح ع�ن كل 
املعلومات كلنا بندعيلها تقوم بالس�المة ألنها 

محبوبة من الجماهري وزمالئها وكل الناس”.

بدأت الفنانة، درة، تصوير حكاية جديدة من مسلسل 
“زي القم�ر” وال�ذي ي�دور يف حكاي�ات منفصلة يتم 

عرض كل منها يف خمسة حلقات.
حكاية النجمة درة س�تحمل عن�وان “غالية “ 
وهو اس�م ش�خصيتها يف العمل ومن تأليف 
عم�رو ال�دايل وأحم�د فرغيل وإنت�اج مها 

سليم وسينرجي.
ويش�ارك درة بطولته�ا كل من صالح 
عب�د الله وفرح يوس�ف ومراد مكرم، 
وتخرجه�ا ش�ريين عادل الت�ي تعود 
للتع�اون م�ع درة بع�د س�نوات منذ 
قدم�ا مع�ا عددا م�ن االعم�ال التي 
حققت نجاح�ا جماهرييا كبريا 
هي “العار” والريان”، وكانت 
مجموع�ة  قدم�ت  ق�د  درة 
املطلق�ة  البط�والت  م�ن 
والت�ي حقق�ت ثن�اء نقدي�ا 
وجماهرييا مثل “الشارع 
وحدوت�ة  وران�ا”  ال�يل 
“حبيبة أمها” يف مسلسل 
وقس�متك”،  “نصيب�ي 

ومسلسل “بال دليل”.
يذكر أن الحكايات السابقة من مسلسل “زي القمر” 
لعب�ت بطولته�ا النجمات الهام ش�اهني وليىل علوي 

وجومانا مراد.
وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد »الكاهن« يف ش�هر 
سبتمرب املقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان 
اب�و لبن ويش�اركها بطولته كل من محم�ود حميدة 
واياد نص�ار وجم�ال س�ليمان وفتح�ي عبدالوهاب 

وحسني فهمي.

كشف موقع التواصل االجتماعي 
)فيس بوك( األمريكي أنه سيطلب 
من كافة موظفي�ه داخل أمريكا 
بارتداء الكمامة الطبية عند إعادة 

فتح مكاتبه.
وأوض�ح متح�دث باس�م )فيس 
ب�وك( يف بيان أن�ه نظ�را لألعداد 
اإلصاب�ة  لح�االت  املتزاي�دة 
البيانات  وأحدث  ب�)كوفيد19-(، 
حول متغرياته، فإننا نعيد مطالب 
ارتداء الكمام�ة يف جميع مكاتب 
)في�س ب�وك( بأمري�كا، بغ�ض 
النظر عن حالة تطعيم املوظف”، 

بحسب )سبوتنيك بالعربي(.
ودخلت السياس�ة الجدي�دة حيز 
التنفيذ ابتداًء من االثنني املوافق 3 
أغس�طس/ آب الجاري، وستظل 

سارية حتى إشعار آخر.
ب�وك(  )في�س  رشك�ة  وأك�دت 
األس�بوع امل�ايض أنه�ا س�تطلب 
التطعي�م م�ن جمي�ع املوظف�ني 
حرمه�ا  يف  العم�ل  إىل  العائدي�ن 
الجامع�ي يف أمري�كا بالحص�ول 
عىل تطعيم من فريوس )كورونا( 
املس�تجد، وذلك مع إع�ادة فتحه 

بالكامل مع حلول ش�هر أكتوبر/ 
املقبل.وج�اءت  األول  ترشي�ن 
سياس�ة )في�س ب�وك( الجدي�دة 
بشأن الكمامات تزامنا مع إعالن 
مسؤولو الصحة منطقة باي عن 
إع�ادة متطلبات ارت�داء الكمامة 
الطبية يف األماك�ن الداخلية بعدة 
مقاطع�ات، وذل�ك وس�ط زيادة 
يف ح�االت )كوفي�د19-( يف جميع 
أنح�اء الب�الد، وانتش�ار متح�ور 

“دلتا” شديد العدوى.
التكنولوجي�ا  رشكات  وتعم�ل 
تغي�ري  ع�ىل  أيض�ا  األخ�رى 
وفق�ا  وسياس�اتها  خططه�ا 
ألرقام الح�االت وتوصيات مراكز 
مكافحة األم�راض والوقاية منها 
أجل�ت  إذ  املحلي�ة،  واإلرش�ادات 
فت�ح  إع�ادة  خط�ط  “غوغ�ل” 
مكاتبها األسبوع املايض، وأعلنت 
التطعي�م لجميع  أنه�ا س�تطلب 
املوظفني يف املكات�ب، فيما تطلب 
“آب�ل” ارت�داء الكمام�ة لجمي�ع 
عمالئه�ا وموظفيه�ا يف معظ�م 
متجر البيع بالتجزئ�ة يف أمريكا، 

سواء تم تطعيمهم أم ال.

أعلن�ت وكال�ة الفض�اء األوروبي�ة ESA أن مس�بار Solar Orbiter ومركبة 
BepiColombo س�يمران فوق كوكب الزهرة الش�هر الج�اري، وجاء يف بيان 
ص�ادر عن الوكال�ة أن “Solar Orbiter و BepiColombo س�يدخالن التاريخ 
يف مج�ال استكش�اف الفض�اء، بمرورهما ف�وق كوكب الزه�رة يف ال� 9 وال� 
10 من أغس�طس الج�اري، هذه املن�اورة يف مجال جاذبي�ة الزهرة رضورية 
لتوجيههما نحو كوكب عطارد فيما بعد”.وبحس�ب روسيا اليوم، فقد أضاف 
البيان أنه “سيوفر تحليق املركبني فوق الزهرة فرصة فريدة لدراسة بيئة هذا 
الكوكب ورصده من عدة نقاط يف نفس الوقت، وسيؤمن رصد مناطق يصعب 
استكش�افها عادة خ�الل الرحالت املداري�ة التي تجريها املركب�ات الفضائية 
حوله”.وأش�ار البي�ان إىل أن Solar Orbiter الذي طور بالتعاون ما بني وكالة 
الفض�اء األوروبي�ة وناس�ا من املف�رتض أن يمر فوق الزهرة يف 9 أغس�طس 
الج�اري بتم�ام الس�اعة 6:42 بتوقي�ت باري�س )7:42 بتوقيت موس�كو(، 
-BepiColo 7995 كلم فوق س�طح الكوكب.أما مركبة   وس�يحلّق ملس�افة

bo الت�ي طورته�ا وكالة الفض�اء األوروبية بالتع�اون مع الوكال�ة اليابانية 
الستكش�اف الفض�اء )JAXA(فمن املف�رتض أن تبدأ رحلتها ف�وق الكوكب 
املذكور يف 10 أغسطس الجاري، تمام الساعة 15:48 بتوقيت باريس )16:48 
 Solar بتوقيت موسكو(، لتقطع فوقه مسافة 550 كلم.وتجدر اإلشارة إىل أن
Orbiter كان قد نّفذ مناورة دوران حول الزهرة يف 27 ديس�مرب املايض، بينما 

حلقت BepiColombo فوق الكوكب يف 15 أكتوبر العام املايض.

)فيس بوك( تلزم موظفيها في 
أمريكا بارتداء الكمامة

مسبار الشمس ومركبة عطارد يمّران 
فوق كوكب الزهرة قريبا

  

تغريدات

عدنان الطائي

علي الخالدي

 حتى اآلن جمرد انباء خبصوص اعتذار  
ــة الدعوة  ــاهر »عن تلبي ــم الس »كاظ
ــة كأس اخلليج  ــاح بطول ــور افتت حلض
ــرب الرمسي  ــرة انتظروا اخل يف البص

وبعدها أحكم.

ــا ويف غابات  ــق يف غابات تركي حرائ
ــراق  ــا يف الع ــكا. ام ــا وامري ايطالي
ــات وباألخص يف  فاحلرائق يف املؤسس

أقسام العقود ..!!

الدميقراطية 
واإلنسان

مطر ساخن

غاية  يف  اخرتاقه  يصبح  الهشة  املناطق  من  القانون  يخرج  عندما 
املواالة  قوى  تستطيع  رخواً،  الدستور  يكون  وعندما  السهولة، 
واملعارضة من القفز عليه بكل االساليب التي تمتلك صفة الرشعية أو 

التي ال تعرف غري سياسة يل االذرع .
يخرج الحاكم فائزاً من ميدان االنتخابات، ويتبادل التهاني والتربيكات 
، ويجلس عىل العرش وفوق رأسه نتائج االنتخابات، ومع مرور الوقت 
تبدأ دائرة املعارضة تتسع وتبدأ رصخات الشجب واالستنكار لسياسته 
عرشه  عن  ويدافع  الحمراء  بطاقته  الحاكم  يرفع  عندها   ، تتصاعد 
حتى لو كلّفه األمر أنهاراً من الدم ، ومع تصاعد وترية االحتجاجات 
وما تفرز من ارضار يف املمتلكات وإزهاق يف االرواح تدخل املعركة يف 
الكربى بطرح مشاريعها والتي تتماىش  الدول  ، وتبدأ  مرحلة جديدة 
النتيجة  وتكون   ، رافض ومؤيد  بني  الكبار  وينقسم   ، مع مصالحها 

الخسارة للشعوب .
يف هذا العالم تكون الديمقراطية منغولية يف الكثري من االحيان ، تتسم 

بالضبابية .
ظهور  اىل  االنتخابية  الدعاية  من  ابتداًء  مكسور  عكاز  عىل  وتسري 

النتائج التي كثرياً ما يشوبها التزوير .
قبل  باإلنسان  يفكرون  العقل  عافية  الله  منحهم  الذين  السياسيون 
أثمن  باعتباره  انسانيته  اىل مستوى  به  االرتقاء  اىل  ، يسعون  غريه 
رأسمال يف هذا الكون ، وأشباه السياسيني من االنتهازيني والوصوليني 
يجتهدون من أجل بقاء االنسان سلما يصعدون من خالله اىل العرش 
من  عليها  الحصول  يمكن  رخيصة  وسلعة  توصيل،  أداة  باعتباره 
الضحك عىل  يراد منها  بيانات  أو  تافهة  أو هدية  خالل مبلغ بسيط 

رؤوسهم .
مجمل  يف  وغاية  هدفا  االنسان  تضع  من  الحقة  الديمقراطية 
ممارساتها، وليس وسيلة للعبور من خالله اىل املنافع الشخصية، فال 
يتحقق االزدهار إال من خالله ، وال تتقدم الحياة إال من خالل عطائه ، 
وال يمكن للعطاء أن يكون إال من خالل وضع االنسان يف مكانه الالئق 
من  املزيفة  والديمقراطية   ، واالبداع  العطاء  مستلزمات  كل  وتوفري 
تدفع االنسان اىل مستنقعات الكذب والدجل لكي يبقى أسريا لرغبات 
العالم  هذا  يف  يحدث  ما  عىل  رسيعة  نظرة  يلقي  ومن   ، السياسيني 
املسكون بكل اشكال والوان الظلم والقهر لإلنسان ، تبدو له الصورة 

واضحة ال غبار عليها .
الذين يرصخون صباحا ومساًء بالعملية الديمقراطية ورضورة اجراء 
االنتخابات  وممارسة  الديمقراطية  ان  يدركوا  ان  عليهم  االنتخابات 
وكل القوانني والدساتري إنما جاءت لخدمة االنسان، ومن أجل تحقيق 
من  الكثري  يف  نشاهدها  كما  وليس  لإلنسان،  الكريمة  الحرة  الحياة 
بلدان العالم املتخلف التي تمارس فيها الديمقراطية من قنوات الغش 
والخداع واستخدام كل الوسائل الرخيصة للوصول اىل واقع يستهدف 
كرامة االنسان، ومرشوع مشبوه لرسقة خريات البالد والعباد، وطريق 

منحرف للوصول بالحياة اىل حاالت الخراب والدمار.
اىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 

مصطفى  املخرج  بدأ 
أول  تصوير  سيف  أبو 
مشاهد مسلسل »دليلك 
بطولة  للطالق«  الذكي 
مطلع  املقدم،  انجي 
بعد  وذلك  األسبوع،  هذا 
الفنانني  اختيار  من  االنتهاء 
حيث  البطولة،  يف  املشاركني 
عمر  كرم،  هيدى  للعمل  انضم 
ويجرى  زيد  أبو  وانجى  الشناوي، 

الشباب  الفنانني  باقي  مع  التعاقد 
بالتزامن مع التصوير.

به  تخوض  للطالق«  الذكي  »دليلك 
املطلقة  بطوالتها  أوىل  املقدم  انجى 
يف الدراما، وهو مأخوذ عن املسلسل 
 Girlfriends’ الشهري  األمريكي 
Guide to Divorce، الذي تم عرضه 
خمسة  عىل   2018 وحتى   2014 يف 
وتدور  جيداً  نجاحاً  وحقق  أجزاء 

أحداثه يف إطار اجتماعي كوميدي.

من  األصلية  النسخة  قصة  وتدور 
األربعينات  يف  سيدة  حول  املسلسل 
من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب 
الذاتية،  املساعدة  عن  مبيًعا  األكثر 
األطفال،  الزواج ورعاية  وتكتب عن 
حول  الحقيقة  إلخفاء  تكافح  بينما 
تواصل  بينما  انفصالها عن زوجها، 
األمهات  مع  الوقت  بعض  قضاء 
االنفصال،  من  لالستفادة  املطلقات 

وذلك يف إطار كوميدي.

يف  شاركت  املقدم  انجي  أن  يذكر 
بمسلسل  املايض  رمضان  دراما 
رسحان،  هاني  تأليف   ،2 »االختيار 
كريم  وبطولة  ميمي،  بيرت  وإخراج 
إياد نصار،  العزيز، أحمد مكي،  عبد 
هادي  اليزيد،  أبو  أسماء  برشى، 
رشف  كضيفة  ظهرت  كما  الجيار، 
مع  مرتدة«  »هجمة  مسلسل  يف 
أحمد عز وهند صربي وهشام سليم 

وماجدة زكى.

أعلن املطرب املرصي، تامر حسني، 
صيف  حفالت  ملوسم  عودته  موعد 
باللهجة  التحدث  واختار  جدة، 
الخليجية ليؤكد لجمهوره يف اململكة 
حفله  موعد  أن  السعودية  العربية 
أغسطس   13 يوم  سيكون  القادم 
العامة  الهيئة  برعاية  الجاري 
للرتفيه، وكشف عن فتح باب حجز 
تذاكر الحفل منذ األمس االول.تامر 
نرش بوسرت الحفل عرب كل منصاته 
االجتماعي  التواصل  بمواقع 
وحبايب  أهيل  قائال:  عليها  وعلق 
الغاليني  السعوديه  جماهري  قلبي 
مرررررره  مررررررره  وحشتوني 
الله. شاء  إن  الحفله  يف  مستنيكوا 

يذكر أن تامر حسني طرح مؤخرا 
»ريمكس« ألحدث أغنياته »صعبة« 
أيام تقريبا،  والتي طرحها منذ 10 
»يوتيوب«  الفيديوهات  موقع  عىل 

صورها  والتي 
طريقة  عىل 

يو  لفيد ا
كليب.

تامر حسين يعلن موعد حفله 
اجلديد يف صيف جدة


