
بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئ�ة األنواء الجوية، امس األربعاء، 
حال�ة الطقس يف البالد لألي�ام املقبلة، فيما 
توقع�ت أن تش�هد حال�ة الطق�س أج�واًء 
ممط�رًة مع انخفاض يف درج�ات الحرارة.

وقالت الهيئ�ة يف بيان لها تلقته “الزوراء”: 
إن “الطقس ليوم الخميس س�يكون غائماً 
جزئي�اً، ودرجات الح�رارة ترتف�ع قليالً يف 
املنطقت�ن الوس�طى والجنوبي�ة، والرياح 
ستكون جنوبية رشقية، خفيفة اىل معتدلة 
الرسع�ة )20-10( كم/س وم�دى الرؤية 
)8-6( ك�م”، مبيناً أن “الطقس يف املنطقة 
الش�مالية س�يكون غائماً جزئي�اً إىل غائم 
م�ع فرصة لتس�اقط زخات مط�ر خفيفة 
إىل متوس�طة، ودرج�ات الح�رارة مقاربة 
لليوم السابق، أما الرياح فستكون جنوبية 
رشقية خفيف�ة إىل معتدل�ة الرسعة )-10
الرؤي�ة )8-6(كم”. 20(ك�م/س، وم�دى 

وأضافت، أن “الطقس ليوم الجمعة سيكون 
صحواً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم 

الس�ابق، فيم�ا س�تكون الري�اح ش�مالية 
غربية، خفيفة اىل معتدلة الرسعة )10-20 
(ك�م /س ومدى الرؤية س�يكون )8-10(

ك�م /س”، موضحة أن “درج�ات الحرارة 
ليوم السبت املقبل ستشهد انخفاضاً قليالً، 
والرياح ش�مالية غربية خفيفة اىل معتدلة 
الرسعة )20-10 (ك�م /س ،ومدى الرؤية 
س�يكون )10-8(كم /س”.وأشارت إىل أن 
“الطقس ليوم األحد سيكون صحواً، وهناك 
انخف�اض بدرجات الح�رارة، فيم�ا تكون 
الري�اح يف املنطقت�ن الوس�طى والجنوبية 
شمالية غربية، خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
)20-10 (كم /س تنش�ط خ�الل النهار اىل 
)30-20(ك�م/س مع غب�ار خفيف ومدى 
الرؤية )7-5(كم، اما يف املنطقة الش�مالية 
فيكون الطق�س صحواً ودرج�ات الحرارة 
مقاربة للي�وم الس�ابق، والرياح ش�مالية 
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة )10-20 
(كم /س ،ومدى الرؤية س�يكون )8-10(

كم /س”.

بغداد / الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدين، ام�س االربعاء، 
إلغ�اء رشط الكفي�ل يف ق�روض البن�اء 
والرتميم.وذك�ر امل�رصف، يف بيان تلقت 

»الزوراء« نس�خة من�ه: أن »قروض 50 
مليون دين�ار للبناء والرتميم للموظفن 
ب�دون كفيل«.وأوضح املرصف: أن »ذلك 

يكون بضمانة املاسرت كارد«.

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت قي�ادة العملي�ات املش�رتكة، ام�س 
يف  املش�كلتن  القيادت�ن  مه�ام  األربع�اء، 
قاطع�ي الك�رخ والرصاف�ة، مؤك�دة أنه يف 
مقدم�ة مهامهما تحديد الثغ�رات األمنية يف 
مناطق العاصمة بغداد. وقال املتحدث باسم 
العمليات املشرتكة، اللواء تحسن الخفاجي، 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن “القيادت�ن اللت�ن 
تش�كلتا يف قاطع�ي الك�رخ والرصافة لهما 
أهميتهم�ا االمني�ة، الت�ي تكم�ن يف تكثيف 
الجهد االس�تخباري واالمن�ي، وكذلك اعادة 
تقييم الوضع األمني واالستخباري يف مناطق 
العاصمة بغداد”.وأكد أن “هذه القيادات لها 
تأثريها وإمكانياتها وقدراتها وستكون اليد 
الساندة لقيادة عمليات بغداد وكذلك الوكاالت 
االمنية واالستخبارية، وستعمل ضمن توحيد 
القيادة الواحدة وكذلك الرؤية االس�تخبارية 
والجه�د االس�تخباري الواحد”.وأض�اف أنه 
“س�يكون هنالك تحديد للمسؤولية، ملعرفة 

مواط�ن الخل�ل والثغرات االمني�ة إن وجدت 
يف قاطعي الك�رخ والرصافة”.وأصدر القائد 
الع�ام للق�وات املس�لحة، رئي�س ال�وزراء، 
مصطفى الكاظمي، يف 20 تموز املايض، أمراً 
بتكلي�ف اللواء الركن س�عد محس�ن عريبي 
بمه�ام منصب قائ�د املقر املتق�دم لعمليات 
بغداد الكرخ، واللواء ظافر عبد رايض بمهام 
منص�ب قائ�د املقر املتق�دم لعملي�ات بغداد 

الرصافة.

السودان/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية الس�ودانية قرار 
تس�ليم الرئيس املعزول، عمر البش�ري، 
ومس�ؤولن مطلوبن آخرين للمحكمة 
الجنائي�ة الدولي�ة، بحس�ب “فران�س 
برس”، فيم�ا اكد النائ�ب األول لرئيس 

مجلس الس�يادة االنتقايل يف الس�ودان، 
محم�د حم�دان دقل�و “حميدت�ي” أن 
باالنق�الب  ل�ن يس�محوا  العس�كرين 
عىل الس�لطة وتقويض عمل الحكومة 
االنتقالي�ة. وأج�رت وزي�رة الخارجية 
امله�دي،  الص�ادق  مري�م  الس�ودانية، 

مباحثات م�ع املدعي الع�ام للمحكمة 
العاصم�ة  يف  خ�ان،  كري�م  الدولي�ة، 
الخرطوم، أك�دت خاللها تعاون بالدها 
م�ع املحكم�ة، حي�ث أكد خ�ان أهمية 
اتخاذ “خطوات عملية إلنصاف ضحايا 
الحرب يف دارفور ومحاس�بة املسؤولن 

ارتكب�ت  الت�ي  الدولي�ة  الجرائ�م  ع�ن 
بحقهم”.وكان السودان أعلن انضمامه 
للمحكم�ة  األس�ايس  روم�ا  نظ�ام  إىل 
الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو 
إج�راء رحبت به الخارجي�ة األمريكية.

وأكدت املهدي ملدعي الجنائية، التعاون 

م�ع املحكمة الجنائي�ة لتحقيق العدالة 
لضحاي�ا ح�رب دارف�ور، معرب�ة ع�ن 
اس�تعداد وزارة الخارجي�ة للعم�ل عىل 
تس�هيل مهامه�ا وفق�ا لبن�ود مذكرة 

التفاهم لتحقيق األهداف املشرتكة.

بغداد/ حسن السعدي:
زار رئي�س مجل�س ال�وزراء، مصطف�ى 
الكاظم�ي، صباح ام�س األربع�اء، عائلة 
ن�ارص  س�ليم  عب�ري  املهن�دس  الش�هيد 
ال�ذي  كرب�الء،  بلدي�ة  مدي�ر  الخفاج�ي 
استشهد يوم أمس عىل يد أحد املتجاوزين 
أثن�اء أداء واجبه يف إزال�ة التجاوزات عىل 
الش�وارع العام�ة للمحافظ�ة، فيم�ا اكد 
القان�ون  ان جه�ود الحكوم�ة يف تنفي�ذ 
ستس�تمر بجمي�ع املحافظات وس�نكون 
أكث�ر ش�دة م�ع املتجاوزين.وذك�ر بيان 
أن  »ال�زوراء«:  تلقت�ه  اإلعالم�ي  ملكتب�ه 
»الكاظمي قدم التعزية لعائلة الش�هيد«، 

مؤكداً أن » القاتل س�ينال جزاءه العادل، 
اعتقال�ه م�ن قب�ل قواتن�ا  ت�م  ان  بع�د 
األمنية«.وب�ننّ أننا »س�نكون أكثر ش�دة 
مع املتجاوزي�ن عىل الدولة وعىل القانون، 
ول�ن تمر ه�ذه الحادث�ة م�رور الكرام«.

وأكد أن » القتل�ة واملجرمن لن يفلتوا من 
العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل 
لكل من تس�ونّل له نفسه اسرتخاص الدم 
العراقي، فال يوجد أحد فوق القانون، ولن 
نس�مح بأن تعم الفوىض«.وأشار إىل أن » 
الش�هيد عبري سليم قدم الكثري ملحافظته، 
وكان حريصاً ع�ىل أداء واجبه بكل أمانة، 
ويجب أن يتم إكمال ما بدأه«.وأكد رئيس 

ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي: ان جهود 
القان�ون ستس�تمر  الحكوم�ة يف تنفي�ذ 
بجميع املحافظات، فيما شدنّد عىل رضورة 
أن يأخ�ذ القض�اء دوره يف القصاص من 
لرئي�س  االعالم�ي  املكت�ب  القاتل.وق�ال 
الوزراء يف بيان: إن »رئيس مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي أرشف بنفس�ه عىل 
حمل�ة إزالة التج�اوزات يف مدين�ة كربالء 
املقدس�ة، حيث زار، صباح امس األربعاء، 
موقع حادث استشهاد مدير بلدية كربالء 
املهن�دس عبري س�ليم الخفاج�ي، والتقى 

بعدد من العاملن هناك«.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئي�س الجزائر، عبداملجي�د تبون، امس 
األربعاء، الحداد ملدة 3 أي�ام بعد مقتل العرشات 
جراء الحرائق املس�تعرة.يف حن تش�هد الجزائر 
موج�ة ح�ارة، ويتوقع ارتفاع درج�ات الحرارة 
لتص�ل إىل 46 درج�ة مئوي�ة ، اجتاحت الحرائق 

17 والي�ة جزائرية، ليتم تس�جيل أكثر من 100 
حريق، وف�ق ما أعلنته وكالة األنب�اء الجزائرية 
الرس�مية.وأظهرت مقاطع فيديو صور مروعة 
الش�تعال الن�ريان، ومحاولة األه�ايل إطفاءها، 
فيما حارصت ألس�نة اللهب أهايل قرية يف والية 
»تيزي وزو«.واس�تخدم الس�كان أفرع الش�جر 

ملحاولة إخماد الحرائق أو إلقاء مياه يف محاولة 
يائس�ة لإلطفاء. تواص�ل فرق الحماي�ة املدنية 
الجزائرية مدعوم�ة بقوات الجيش ومتطوعن، 
إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البالد 
خصوصا منطقة القبائل حيث تس�ببت يف وفاة 
العرشات.وأعلن�ت وزارة الدف�اع الوطني ارتفاع 

حصيل�ة ضحايا حرائق الغاب�ات إىل 65 ضحية، 
من بينهم 28 عسكريا و37 مدنيا أغلبهم بوالية 
تيزي وزو.وحس�ب بي�ان لوزارة الدف�اع، امس 
األربع�اء، يتواج�د 12 عس�كريا يف حالة حرجة 

باملستشفى.

الكاظمي: جهود احلكومة يف تنفيذ القانون ستستمر وسنكون أكثر شدة مع املتجاوزين

الرئيس اجلزائري يعلن احلداد بعد ارتفاع حصيلة ضحايا احلرائق إىل 65 منهم 28 عسكريا

خالل زيارته إىل عائلة الشهيد عبري اخلفاجي يف كربالء

طهران / متابعة الزوراء:
ق�دم الرئي�س اإليراني الجدي�د، إبراهيم 
رئييس، امس األربعاء، تشكيلته الوزارية 
املقرتح�ة إىل الربملان تمهيدا ملناقش�تها 
والتصوي�ت عليها.وقال�ت وكال�ة أنباء 
“إرن�ا” اإليرانية الرس�مية: إن “الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئييس يقدم تش�كيلته 
الوزاري�ة املقرتحة إىل الربملان”.وأضافت 
الوكال�ة: أن أب�رز التعدي�الت املقرتح�ة 
ش�ملت تعين أمري عب�د اللهي�ان وزيرا 
للخارجية بدال م�ن محمد جواد ظريف، 
فيم�ا اق�رتح أيض�ا تعين محم�د رضا 

قرای�ي اش�تياني وزيرا للدف�اع بدال من 
التغي�ريات  ش�ملت  حاتمي.كم�ا  أم�ري 
املقرتح�ة تعي�ن وزراء ج�دد ل�كل من 
االس�تخبارات س�ید اس�ماعیل خطيب، 
والداخلي�ة احمد وحي�دي، والنفط جواد 
أوجي، بحس�ب “إرنا”. ه�ذا ومن املقرر 
أن ي�درس الربمل�ان اإليران�ي التش�كيلة 
الوزاري�ة املقرتحة حتى الس�بت املقبل، 
حيث س�يتم التصويت عليها يف الجلسة 
العلني�ة، الس�بت، إذا م�ا انته�ت عملية 
دراس�ة أهلية الوزراء املقرتحن من قبل 

الربملان.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
رجح مسؤول يف املخابرات األمريكية لوكالة رويرتز أن طالبان 
ستعزل العاصمة األفغانية كابل خالل شهر والسيطرة عليها 
خالل 3 أشهر.يف األثناء، ذكر مسؤول أفغاني وتقارير إعالمية 
محلي�ة أن الرئيس األفغاني أرشف غن�ي أطاح برئيس أركان 
الجيش، وس�ط تق�دم لطالبان يف أنحاء البالد.وقال مس�ؤول 
بوزارة الدفاع إن الجنرال، هبة الله عيل زاي، حل محل الجنرال 
وايل أحم�د زاي يف رئاس�ة أركان الجي�ش األفغان�ي. وتحدث 
املس�ؤول رشيطة عدم الكش�ف عن هويت�ه ألن التغيريات لم 
تعلن ع�ىل امل�أل بعد.وكانت وس�ائل إعالم محلية ق�د أوردت 
عىل نطاق واس�ع قرار غني. وعىل مدار أيام، لم يرد مسؤولو 
الحكوم�ة األفغانية عىل طلبات متك�ررة للتعقيب.ومع تقدم 

طالب�ان زار الرئي�س األفغاني، مدينة مزار رشيف يف ش�مال 
الب�الد لتقديم الدعم لقواته، وطال�ب بمنع حركة طالبان من 
الس�يطرة عليها.وتفقد غني الوضع األمن�ي العام يف املنطقة 
الشمالية، ومن املرتقب أن يجري محادثات مع الرجل القوي 
يف مزار رشيف عطا محمد نور بشأن الدفاع عن املدينة.وكان 
نائ�ب أفغاني أفاد وكالة “فرانس ب�رس”  بأن حركة طالبان 
استولت عىل مدينة فايزاباد يف شمال أفغانستان، وهي تاسع 
عاصمة والية يس�يطر عليها املتمردون املتطرفون يف أقل من 
أس�بوع.وباتت طالب�ان التي تحقق تقدنّما بوترية متس�ارعة 
من�ذ بدء انس�حاب الق�وات األجنبية، تس�يطر ع�ىل عواصم 
ها أفغانستان، بينها سبع من  تس�ع واليات من أصل 34 تضمنّ

عواصم الواليات التسع يف الشمال.

مواطنون يشكون عرب            ارتفاع أسعار اخلضر والفواكه والدواجن يف األسواق ويطالبون احلكومة بالتدخل
خبري اقتصادي: فتح االسترياد املقنن سيخلق حالة من التوازن بني الطلب والعرض

الزوراء/ حسن فالح:
شكا مواطنون االرتفاع الكبري بأسعار 
الخرض والفواكه والدواجن يف االسواق 
املحلية، يف الوقت الذي يش�هد تراجعا 
بس�بب  الش�هرية  الدخ�ول  بمع�دل 
ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر، وفيما 
طالب�وا الحكوم�ة بالتدخ�ل لخفض 
االس�عار، اقرتح خ�رباء اقتصاديون 
فت�ح االس�ترياد املقن�ن للم�واد التي 
تشهد شحا يف املعروض من اجل خلق 

حالة من التوازن ولخفض االسعار.
وق�ال اح�د املواطن�ن )كاس�ب(، يف 
االس�واق  ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث 
املحلي�ة تش�هد غ�الًء غ�ري مس�بوق 
ومفاج�ئ بأس�عار الخرض، الس�يما 
تحتاجه�ا  الت�ي  االساس�ية  امل�واد 
العائلة العراقية يف مائدتها الرئيسية، 
ومنها “الطماط�م والبصل والبطاطا 
والخيار والباذنجان والباميا والفلفل 
والش�جر”، وبع�ض امل�واد الغذائي�ة 
وكذل�ك  كالبقولي�ات  االساس�ية 
الفواكه. مؤك�دا: ان هناك الكثري من 
العوائ�ل ليس�ت لديه�ا املق�درة عىل 
رشاء هذه املواد يف ظل االرتفاع الكبري 
باألس�عار.واضاف: انه عىل الحكومة 
ووزي�ري الزراع�ة والتج�ارة التدخل 
إلنقاذ العائالت العراقية، لكون ارتفاع 
االس�عار ب�دأ بش�كل مفاج�ئ وهذا 
سيؤدي اىل غضب شعبي غري مسبوق.

من جهت�ه، ذكر احد املواطنن، يعمل 

موظف�ا يف احدى دوائر البلدية ببغداد 
ل�”ال�زوراء”: ان ارتف�اع االس�عار يف 
االسواق املحلية أثر كثريا عىل مستوى 
قوت املواطن. مبين�ا: ان العائلة مثال 
عندما كانت تش�رتي كيل�و طماطم 
بع�د ارتف�اع االس�عار بدأت تش�رتي 
نص�ف كيلو، وه�ذا ق�د ال يكفيها يف 

اليوم .وأضاف: كذلك بالنسبة اىل بقية 
الخض�ار والفواكه، فضال عن ارتفاع 
الدواج�ن ومقطعاته�ا وبيض املائدة 
الذي يرتاوح س�عر الطبقة من 6500 
اىل 7000 دين�ار، وه�ذا رمبل�غ كبري 
بالنس�بة لألرسة الكادح�ة العراقية.

وتاب�ع: ان راتب املوظ�ف قلت قيمته 

بس�بب ارتف�اع س�عر رصف الدوالر، 
رات�ب  كان  اذا  املث�ال  س�بيل  فع�ىل 
املوظف 600 ال�ف دينار فكان يعادل 
500 دوالر قب�ل صع�ود ال�دوالر، أما 
اآلن فقد يبل�غ 400 دوالر، أي بمعنى 
قلة قيمة الراتب بنحو 100 دوالر من 
دون ان يح�س املوظف.وش�دد ع�ىل 

رضورة ان تراع�ي الحكوم�ة معاناة 
املواطن�ن يف ظ�ل انع�دام الخدم�ات 
األساس�ية، يض�اف له�ا اآلن ارتفاع 
اس�عار امل�واد الغذائية.اىل ذل�ك، قال 
الخب�ري االقتصادي، احمد املاجدي، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان ارتفاع اسعار 
الخ�رض والفواك�ه وامل�واد الغذائي�ة 
بش�كل عام يف االس�واق املحلية يعود 
اىل االسباب التالية، منها ارتفاع سعر 
رصف ال�دوالر والذي ب�دوره اثر عىل 
حياة املواطنن، وكذلك قلة املعروض 
للمنتجات مع وجود منع لالس�ترياد، 
ما ادى اىل رفع االس�عار بسبب حجم 
العرض.واضاف:  اع�ىل م�ن  الطل�ب 
باإلضافة اىل ان هناك استغالال جشعا 
من قب�ل بعض التجار الذين يقومون 
برفع االس�عار يف ظل غي�اب الرقابة 
الحكومي�ة. مبينا: ان اس�تمرار رفع 
االس�عار يف االس�واق س�يجعل هناك 
تضخا س�وقيا، خاص�ة ان الحكومة 
ل�م تفك�ر يف البدائ�ل عن�د اتخاذه�ا 
ق�رار رف�ع س�عر رصف ال�دوالر ما 
تتفاقم.وش�دد  الفقر  جعل مع�دالت 
الخبري االقتصادي عىل رضورة اتخاذ 
االج�راءات الرسيعة ملعالج�ة ارتفاع 
االس�عار يف االس�واق من خ�الل فتح 
االس�ترياد املقن�ن للمواد التي تش�هد 
نوع�ا م�ن الش�ح لخل�ق حال�ة م�ن 
التوازن بن الع�رض والطلب وبالتايل 

ستنخفض االسعار.

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:
ان  األربعاء،  امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
اإليرادات املتحققة منذ عام 2019 ولغاية النصف 
تريليونن  من  اكثر  بلغت  الحايل  العام  من  األول 
تلقته  بيان  يف  الهيئة  دينار.وقالت  مليار  و582 
»الزوراء«: إن »اإليرادات املتحققة عام 2019 بلغت 
بلغت  فيما  دينار،  مليار  و56  تريليون  من  أكثر 
مليار  و17  تريليون  من  أكثر   2020 عام  إيرادات 
دينار بفارق انخفاض بلغ 39 مليار دينار«، الفتة 
اىل أن »اإليرادات الجمركية للنصف األول لهذا العام 

2021 بلغت أكثر من 526 مليار دينار«.

اجلمارك: إيراداتنا ختطت تريليوني 
دينار منذ  عام 2019

األنواء: أجواء ممطرة واخنفاض يف 
درجات احلرارة

الرافدين: قروض البناء والرتميم 
للموظفني من دون كفيل

العمليات املشرتكة حتدد مهام القيادتني 
املشكلتني يف الكرخ والرصافة

الرئيس اإليراني يقدم تشكيلته 
الوزارية إىل الربملان العتمادها

املخابرات األمريكية: كابل ستقع يف قبضة 
طالبان خالل 3 أشهر

تأسيس هيئة استثمارية لتمويل مشاريع الربط الكهربائي بني بغداد والرياض 

االخريةالعلماء يكتشفون ساللة جديدة من النباتات اآلكلة للحوم تتكاثر يف املستنقعات

ص 5

 

تراجع طفيف بإصابات كورونا يف العراق 
وعدد امللقحني الكلي بلغ  »2331625«

املفوضية تؤكد جاهزيتها التامة 
إلجراء االنتخابات يف موعدها

بعد تسجيل 8635 إصابة و66 حالة وفاة

بغداد/ مصطفى العتابي:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، فيما اكدت 
و66  جدي�دة  اصاب�ة   8635 تس�جيل 
حالة وف�اة وش�فاء 9189 حالة.وذكرت 
ان  »ال�زوراء«:  تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 
41613، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
13586857، مبينة انه تم تسجيل 8635 

اصاب�ة جدي�دة و66 حالة وفاة وش�فاء 
9189 حالة.واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت 
الشفاء الكيل: 1556855 )89.4%(، بينما 
عدد حاالت االصاب�ات الكيل: 1740933، 
أم�ا ع�دد الح�االت الت�ي تح�ت الع�الج: 
164676، يف حن ان عدد الحاالت الراقدة 
يف العناي�ة املرك�زة: 999، وع�دد ح�االت 
الوفيات ال�كيل: 19402، الفتة اىل ان عدد 
امللقحن ليوم امس: 90472، ليصبح عدد 

امللقحن الكيل: 2331625.

بغداد/ الزوراء:
جددت املفوضية  العليا املس�تقلة لالنتخابات 
تأكي�د جاهزيته�ا التام�ة لتحقي�ق موعد 10 
ترشي�ن األول 2021 إلج�راء االنتخابات، فيما 
اك�د الس�فري ال�رويس ل�دى الع�راق أن بالده 
لديها الرغبة يف إرسال عدد من املراقبن الذين 
يشاركون يف متابعة وتقييم حدث االنتخابات 
املقبلة.وذكر بيان للمفوضية تلقت » الزوراء« 
نس�خة من�ه : ان رئي�س مجل�س املفوض�ن 
الق�ايض، جليل عدنان خلف، اكد خالل لقائه، 
ام�س األربع�اء ، الس�فري ال�رويس يف الع�راق 
ايلربوس كوتراش�يف، أن  املفوضية تركز اآلن 

عىل بذل املزيد من الجه�ود للتواصل اإلعالمي 
إج�راءات  طبيع�ة  وإيض�اح  الناخب�ن  م�ع 
املفوضية منذ عام وحت�ى اليوم ».واضاف إن 
»املفوضي�ة أكملت جميع االس�تعدادات التي 
تمكنه�ا من إجراء االنتخابات عىل املس�توين 
الفن�ي والقانوني«.م�ن جانب�ه، اكد الس�فري 
الرويس ان بالده تحتفظ بعالقة ثابتة ودائمة 
مع العراق، وإن روس�يا لديها رغبة يف إرسال 
عدد م�ن املراقبن الذين يش�اركون يف متابعة 
وتقييم حدث االنتخابات املقبلة. مثمنا الجهود 
والتحض�ريات الت�ي تقوم به�ا املفوضية منذ 

أشهر لتنفيذ االستحقاق االنتخابي املرتقب.

السودان يقرر تسليم عمر البشري ومسؤولني آخرين للمحكمة اجلنائية الدولية
محيدتي ينتقد السياسيني: لن نسمح باالنقالب يف البالد

بغداد/ الزوراء:
املتميزين  قناة  عىل  للدراسة  التقديم  باب  فتح  األربعاء،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
لخريجي املعاهد.وذكر بيان للوزارة تلقته »الزوراء«: أنها »بارشت بفتح باب التقديم 
املعاهد  بخريجي  والخاص   2022-2021 الدرايس  للعام  املتميزين  قناة  عىل  للدراسة 
الراغبون يف إكمال دراستهم يف  البكالوريوس، وكذلك  الراغبن بالحصول عىل شهادة 
معاهد هيأة التعليم التقني/ قسم التمريض من خريجي إعدادية التمريض وخريجي 
بالتقديم  »الراغبن  املهني(«.ودعت  األدبي،  )العلمي،  بفروعها  اإلعدادية  الدراسة 
يف  الواردة  األولية  للدراسات  التقديم  ضوابط  مراعاة  املتميزين  قناة  عىل  للدراسة 
الطلبات  لتقديم  موعد  »آخر  أن  إىل  مشرية   ،»6/4/2021 يف   19432 املرقم  إعمامها 
هو يوم األحد املوفق 22/8/2021/، عىل أن تتحمل الدائرة املعنية املسؤولية الكاملة 

خالف ذلك«.

الصحة تعلن فتح باب التقديم للدراسة 
على قناة املتميزين خلرجيي املعاهد

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تظاهرة للمتقاعدين امام املنطقة اخلضراء للمطالبة بتعديل رواتبهم



خالل زيارته إىل عائلة الشهيد عبري اخلفاجي يف كربالء

الكاظمي: جهود احلكومة يف تنفيذ القانون ستستمر وسنكون أكثر 
شدة مع املتجاوزين

بعد حادثة مدير بلدية كربالء 

تعرض موظف يف أمانة بغداد 
اىل الضرب أثناء محلة رفع 
التجاوزات يف مدينة الصدر

العمل تكشف عن خطة لتشغيل 
ألف باحث اجتماعي

السودان يقرر تسليم عمر البشري ومسؤولني 
آخرين للمحكمة اجلنائية الدولية

محيدتي ينتقد السياسيني: لن نسمح 
باالنقالب يف البالد

بغداد/ الزوراء:
الوزراء،  مجلس  رئيس  زار 
امس  صباح  الكاظمي،  مصطفى 
املهندس  الشهيد  عائلة  األربعاء، 
مدير  الخفاجي  نارص  سليم  عبري 
يوم  استشهد  الذي  كربالء،  بلدية 
أثناء  املتجاوزين  أحد  يد  أمس عىل 
التجاوزات  إزالة  يف  واجبه  أداء 
للمحافظة،  العامة  الشوارع  عىل 
يف  الحكومة  جهود  ان  اكد  فيما 
بجميع  ستستمر  القانون  تنفيذ 
املحافظات وسنكون أكثر شدة مع 

املتجاوزين.
تلقته  اإلعالمي  ملكتبه  بيان  وذكر 
قدم  “الكاظمي  أن  “الزوراء”: 
مؤكداً  الشهيد”،  لعائلة  التعزية 
العادل،  جزاءه  سينال  القاتل   “ أن 
قواتنا  قبل  من  اعتقاله  تم  ان  بعد 

األمنية”.
شدة  أكثر  “سنكون  أننا  وبينّ 
وعىل  الدولة  عىل  املتجاوزين  مع 
الحادثة  هذه  تمر  ولن  القانون، 

مرور الكرام”.
لن  واملجرمي  القتلة   “ أن  وأكد 
يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن 
تسونّل  من  لكل  والعدل  القصاص 
له نفسه اسرتخاص الدم العراقي، 
ولن  القانون،  فوق  أحد  يوجد  فال 

نسمح بأن تعم الفوىض”.
إىل أن “ الشهيد عبري سليم  وأشار 
وكان  ملحافظته،  الكثري  قدم 
حريصاً عىل أداء واجبه بكل أمانة، 

ويجب أن يتم إكمال ما بدأه”.
مصطفى  الوزراء،  رئيس  وأكد 
يف  الحكومة  جهود  ان  الكاظمي: 
بجميع  ستستمر  القانون  تنفيذ 
املحافظات، فيما شدنّد عىل رضورة 
أن يأخذ القضاء دوره يف القصاص 

من القاتل.
لرئيس  االعالمي  املكتب  وقال 
الوزراء يف بيان: إن “رئيس مجلس 
الكاظمي أرشف  الوزراء مصطفى 
بنفسه عىل حملة إزالة التجاوزات 
حيث  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف 

موقع  األربعاء،  امس  صباح  زار، 
حادث استشهاد مدير بلدية كربالء 
الخفاجي،  سليم  عبري  املهندس 

والتقى بعدد من العاملي هناك”.
ه الكاظمي بـ”تسمية الشارع  ووجنّ
باسم الشهيد املهندس عبري سليم، 
واالستمرار بحملة إزالة التجاوزات، 
الفتا  القانون”،  بتنفيذ  والعمل 
سيستمر  الشهيد  “مرشوع  أن  إىل 
عىل  والقضاء  النظام،  بسط  يف 
الشوارع  عىل  التجاوزات  فوىض 

والطرقات”.
باملجرم  األمنية  القوات  وجاءت 
حيث  الحادث،  مكان  إىل  القاتل 
أن  رضورة  “عىل  الكاظمي  شدنّد 
القصاص  يف  دوره  القضاء  “يأخذ 
لآلخرين،  عربة  ليكون  القاتل  من 
املوظفي  عىل  يتجاوز  من  ولكلنّ 
الوظيفية”،  واجباتهم  أداء  أثناء 
مؤكداً أن “جهود الحكومة يف تنفيذ 
أعىل  وبوترية  ستستمر،  القانون 

من السابق، بجميع املحافظات”.

الوزراء،  رئيس  أكد  ذلك،  اىل 
مرشوع  ان  الكاظمي،  مصطفى 
 - دورة  الرسيع  املرور  طريق 
لتصحيح  بداية  ل  يشكنّ يوسفية 
الكثري من املشاريع، فيما اشار اىل 
ان جميع احتياجات املرشوع سيتم 

توفريها.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 
الوزراء يف بيان: ان “رئيس مجلس 
تفقد،  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
اليوم، مرشوع طريق املرور الرسيع 
برفقة  وتجونّل  دورة-يوسفية، 
املرشوع، واطلع  الهنديس يف  املالك 
ومراحل  به  العمل  مفاصل  عىل 

اإلنجاز”.
عقد  “الكاظمي  ان  واضاف 
اجتماعاً مع املالك الهنديس لوزارة 
والبلديات،  واإلسكان  اإلعمار 
للمرشوع،  ذة  املنفنّ الرشكة  ومالك 
الفنية  للمالكات  شكره  قدم  حيث 
العاملي  وجميع  والهندسية، 

باملرشوع”.

بداية  ل  يشكنّ “املرشوع  أن  وأكد   
لتصحيح الكثري من املشاريع التي 
تنفيذ  دون  ورق  عىل  حرباً  بقيت 
متعددة  ألسباب  لها،  حقيقي 
وسوء  الفساد،  مقدمتها  يف  يأتي 

اإلدارة”.
 وأوضح الكاظمي أن “هذا املرشوع 
مصمم منذ عقود، وله أهمية كبرية، 
أنموذجاً  يكون  أن  الرضوري  ومن 
فيما  مستقبالً،  األوضاع  لتصحيح 
يف  املهمة  الطرق  تطوير  يخص 
األخرى”،  املشاريع  العراق وجميع 
احتياجات  “جميع  ان  اىل  الفتا 
تنفيذ هذا املرشوع سيتم توفريها؛ 

بهدف إنجازه يف املوعد املحدد”.
ه الكاظمي “الجهات املختصة  ووجنّ
ال  التي  بغداد،  بمداخل  باالهتمام 

تليق حالياً بالعاصمة ومكانتها”.
الرسيع  املرور  طريق  أن  إىل  يشار 
املهمة  الطرق  من  دورة-يوسفية، 
حلنّ  يف  وسيساهم  واالسرتاتيجية، 

أزمة االختناقات املرورية.

بغداد/ الزوراء:

كشفت أمانة بغداد، امس األربعاء، 

عن تعرض أحد موظفيها املكلفي 

التجاوزات،  بإزالة  مهامهم  بأداء 

مدينة  يف  أمس،  يوم  للرضب 

من  يوم  بعد  ذلك  يأتي   . الصدر 

وفاة مدير بلدية كربالء عبري سليم 

التجاوزات  اثناء ارشافه عىل رفع 

احد  قبل  من  نارية  بإطالقات 

املتجاوزين.

تلقته  بيان  يف  األمانة  وذكرت 

بغداد  “أمانة  أن  “الزوراء”: 

االعتداءات  بشدة  وتدين  تستنكر 

موظفيها  لها  يتعرض  التي 

موظفي  احد  استهداف  وآخرها 

بلدية  دائرة  يف  التجاوزات  قسم 

للرضب  وتعرضه  الثانية  الصدر 

رفع  يف  الواجب  أداء  أثناء  املربح 

التجاوزات عن االرصفه”. 

املصاب  “املوظف  أن  وأضافت 

لتلقي  املستشفى  إىل  نقله  تم 

لدى  املعتدي  حجز  وتم  العالج 

اإلجراءات  التخاذ  الرشطة  مركز 

القانونية بحقه”. 

هذه  “مثل  أن  األمانة  وتابعت 

عزيمة  من  تنال  لن  اإلعتداءات 

تسعى  التي  بغداد  امانة  مالكات 

للحفاظ عىل مشهد العاصمة وعدم 

السماح بتشويه شوارعها وتعمل 

للمشكالت  الحلول  وضع  عىل 

املاضية  السنوات  خالل  املرتاكمة 

األساس  التصميم  عىل  والحفاظ 

ملدينة بغداد”.

كربالء  بلدية  مدير  ان  اىل  يشار 

الثالثاء  امس  اول  تويف  املقدسة 

يف  رصاصات  لثالث  تعرضه  بعد 

املتجاوزين  احد  قبل  من  صدره 

رفع  عملية  عىل  ارشافه  اثناء 

املعملجي  منطقة  يف  التجاوزات 

بمحافظة كربالء.

بغداد/ الزوراء:
والشؤون  العمل  وزارة  كشفت 
عن  االربعاء،  امس  االجتماعية، 
خطة لتشغيل ألف باحث اجتماعي، 
وتوزيع  قبول  آلية  بينت  فيما 

املتقدمي لشغل تلك الدرجات.
الحماية  هيئة  رئيس  وقالت 
سجاد،  هدى  بالوزارة،  االجتماعية 
“عدد  إن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
درجة   )1000( لشغل  املتقدمي 
ألف   )26( بلغ  للباحثي  وظيفية 
متقدم”، موضحة إن “الهيئة أعدت 
الباحثي  لتوزيع  متكاملة  خطة 
الغاية  ألن  املحافظات  بي  املعيني 
اللجان  دعم  هي  تعيينهم  من 
والنواحي  األقضية  يف  الفرعية 
لتسهيل وصول املستفيدين، وكذلك 
رسعة انجاز البحث الخاص بالبيان 

السنوي”.
خارطة  الهيئة  رئيس  وأوجزت 
بأن “الهيئة  املتقدمي  طريق قبول 
مع  القبول  بمفاضلة  ستقوم 
الشهداء  ذوي  شمول  عىل  التأكيد 
االعاقة  ذوي  وكذلك   15% بنسبة 

بنسبة 5% “.
وأشارت إىل “رضورة جلب املتقدمي 
مع  وصورة(  )أصل  املستمسكات 
جلب تأييد مؤسسة الشهداء لذوي 
الشهداء والتقرير الطبي من اللجان 
اإلعاقة”،  لذوي  بالنسبة  الصحية 
موضحة إن “املفاضلة للقبول ستتم 
 ( وتشمل  املعدة  املعايري  خالل  من 
والحالة  التخرج،  وسنوات  املعدل، 
االجتماعية وعدد االطفال، والتخرج 
أم  حكومي  مسائي،  أم  صباحي 

أهيل( ووفق نظام النقاط”.

السودان/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية السودانية قرار 
تسليم الرئيس املعزول، عمر البشري، 
ومسؤولي مطلوبي آخرين للمحكمة 
“فرانس  بحسب  الدولية،  الجنائية 
برس”، فيما اكد النائب األول لرئيس 
مجلس السيادة االنتقايل يف السودان، 
أن  “حميدتي”،  دقلو  حمدان  محمد 
باالنقالب  يسمحوا  لن  العسكريي 
عىل السلطة وتقويض عمل الحكومة 

االنتقالية.
السودانية،  الخارجية  وزيرة  وأجرت 
مباحثات  املهدي،  الصادق  مريم 
الدولية،  للمحكمة  العام  املدعي  مع 
الخرطوم،  العاصمة  يف  خان،  كريم 
مع  بالدها  تعاون  خاللها  أكدت 
أهمية  خان  أكد  حيث  املحكمة، 
إلنصاف  عملية  “خطوات  اتخاذ 
ومحاسبة  دارفور  يف  الحرب  ضحايا 
التي  الدولية  الجرائم  عن  املسؤولي 
ارتكبت بحقهم”.وكان السودان أعلن 
األسايس  روما  نظام  إىل  انضمامه 
قبل  الدولية،  الجنائية  للمحكمة 
به  رحبت  إجراء  وهو  أسبوع،  نحو 
املهدي  األمريكية.وأكدت  الخارجية 
ملدعي الجنائية، التعاون مع املحكمة 
لضحايا  العدالة  لتحقيق  الجنائية 
استعداد  عن  معربة  دارفور،  حرب 
تسهيل  عىل  للعمل  الخارجية  وزارة 
التفاهم  مذكرة  لبنود  وفقا  مهامها 

لتحقيق األهداف املشرتكة.
السودانية  الخارجية  وزيرة  وأشارت 
مجلس  بي  املشرتك  االجتماع  أن  إىل 
)برملان  السيادي  واملجلس  الوزراء 
املطلوبي  تسليم  سيناقش  مؤقت( 
للجنائية وقرار مجلس الوزراء األخري 

باملصادقة عىل ميثاق روما.
مبارك  السوداني،  العام  النائب  وأكد 
العامة  النيابة  استعداد  محمود، 
للتعاون املطلق مع املحكمة الجنائية 
وخاصة  القضايا  كافة  يف  الدولية 
قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق 
وزراء  رئيس  وكان  لهم.هذا  العدالة 
أعلن  قد  حمدوك،  الله  عبد  السودان، 
مطلع الشهر الجاري، انضمام بالده 
للمحكمة  األسايس  روما  نظام  إىل 

الجنائية الدولية.

ويف سياق اخر أكد النائب األول لرئيس 
مجلس السيادة االنتقايل يف السودان، 
أن  “حميدتي”،  دقلو  حمدان  محمد 
باالنقالب  يسمحوا  لن  العسكريي 
عىل السلطة وتقويض عمل الحكومة 
السياسيي  أن  إىل  مشريا  االنتقالية، 

هم من يمنحون الفرص لالنقالبات.
خطاب  خالل  حميدتي  قال  هذا،  إىل 
شمال  قرى  بمنطقة  لقواته  موجه 
“الحكومة  إن  الخرطوم،  العاصمة 
ملفات  إنجازات يف  االنتقالية حققت 
العالقات  تحسي  منها  مهمة 
لحضن  السودان  وعودة  الخارجية 
طويلة،  عزلة  بعد  الدويل  املجتمع 
الخارجية،  الديون  إعفاء  يف  والبدء 
إضافة لرفع اسم السودان من قائمة 
وتحقيق  لإلرهاب،  الراعية  الدول 
السالم”. وفق ما نقلت وكالة األنباء 

السودانية )سونا(.
الحرب  ودع  السودان  أن  وأضاف 
إىل  مشريا  مجددا،  إليها  يعود  ولن 
تحوال  يريدون  “العسكريي  أن 
ديمقراطيا حقيقا عرب انتخابات حرة 
ونزيهة تخضع لرقابة تجنبها الغش، 
الذي حدث من قبل يف إشارة إىل تزوير 
الرئيس  حكومة  عهد  يف  االنتخابات 

املخلوع عمر البشري”.
ينشغلون  الذين  السياسيي  وانتقد 
بالسلطة ويهملون التنمية، مؤكدا أن 
“السياسيي هم من يمنحون الفرص 
بالسلطة  بانشغالهم  لالنقالبات 
قيادة  أن  إىل  التنمية”.يشار  وإهمال 
من  البشري  عزلت  السوداني  الجيش 
السلطة يف 11 أبريل/ نيسان 2019، 
تحت  عاما  ثالثي  استمر  حكم  بعد 
منددة  شعبية  احتجاجات  وطأة 

برتدي األوضاع االقتصادية.
عسكرية  انقالبات  السودان  وشهد 
الجيش  من  جنراالت  يد  عىل  عديدة 
العام  يف  استقالله  منذ  السوداني 
1956 آخرها انقالب البشري يف يونيو/ 
حزيران 1989 بائتالف بي عسكريي 
ومدنيي بأمر الحركة االسالمية التي 

حكمت البالد )1989 – 2019(.
من  ائتالف  السودان  ويحكم 
شهرا   39 لـ  واملدنيي  العسكريي 

بدأت يف 21 أغسطس/آب املايض.
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تونس/متابعة الزوراء:
 أرس�لت قطر إش�ارات تنبئ بحدوث تغيري يف 
موقفه�ا مما يج�ري يف تونس بع�د الخامس 
والعرشين م�ن يوليو، وتبدو هذه اإلش�ارات 
يف غ�ري صالح رئي�س حركة النهضة، راش�د 
يف  الفش�ل  مس�ؤولية  بتحميل�ه  الغن�ويش، 
حماي�ة تجرب�ة حك�م اإلس�اميني، وهو ما 
عكس�ه مق�ال ع�ن األخط�اء الع�رشة التي 
ارتكبته�ا حرك�ة النهض�ة كتب�ه األكاديمي، 
عزمي بش�ارة، املعروف بكون�ه إحدى األذرع 

اإلعامية للدوحة.
ويقول مراقب�ون إن آخر ما يري�ده الغنويش 
اآلن ه�و أن ي�رى أق�رب حلفائه م�ن خارج 
تون�س وهم يوجهون إليه لوما مريرا، بعد أن 
ت�م تقديم تجربت�ه عىل أنها التجرب�ة املثالية 
للزعيم اإلس�امي م�ن خارج هال�ة التجربة 

الرتكية والرئيس رجب طيب أردوغان.
وكان واضح�ا أن عزمي بش�ارة ل�م ينتقد يف 
املق�ال الذي ن�رشه عىل صفحته الرس�مية يف 
فيس�بوك أداء النهضة خال األش�هر األخرية 
التي سبقت اإلجراءات االستثنائية التي أعلنها 
الرئي�س قيس س�عيد والتي تق�ي بتجميد 
الربملان وح�ل الحكومة، وإنم�ا انتقدها عىل 
ضعف أدائها خال الس�نوات العرش املاضية، 
يف تقيي�م يخف�ي تحميلها مس�ؤولية فش�ل 
تجرب�ة حكم اإلس�اميني ال�ذي راهنت عليه 

الدوحة ودعمته.
ووّجه بش�ارة إىل حركة النهضة سلس�لة من 
االتهامات من بينها أنها “تمس�كت بالسلطة 
بأي ثمن حتى ح�ني كان الطريق الوحيد هو 
بناء تحالفات انتهازية”، وأن تعدد تحالفاتها 
جعلها تبدو “جزءا من نظام حزبي فاس�د ال 

تهم�ه املبادئ والقيم بقدر ما تهمه الس�لطة 
ومنافعه�ا”، وأنه�ا س�اومت “ع�ىل العدال�ة 

االنتقالية ومكافحة الفساد”.
ولم ينس عراب السياس�ة اإلعامية القطرية 
أن يوج�ه نقده إىل الغنويش بس�بب تمس�كه 
برئاس�ة الربمل�ان، يف اعرتاف قط�ري متأخر 
ب�أن رئيس حركة النهضة مّثل عامل توتري يف 

الربملان لتمسكه برئاسته.
وقال بش�ارة يف إحدى النقاط العرش “ظهرت 
النهضة وكأنها تمثل صورة األحزاب املرتدية 
الربمل�ان،  رئاس�ة  ع�ىل  أرصت  ح�ني  كله�ا 
واإلرصار عىل أن يكون رئيس الحركة )وليس 
غ�ريه( هو رئي�س الربمل�ان، وقي�ادة ائتاف 
يدعم حكومة معطلة. ولو كانت يف املعارضة 
لكانت يف وضع أس�لم بكثري، ولو بقي رئيس 
الحرك�ة خ�ارج هذه املعمعة ل�كان أفضل له 

وللحركة”.
واعتربت أوس�اط تونس�ية أن مقال بش�ارة 
يأت�ي يف وق�ت دقي�ق بالنس�بة إىل الغن�ويش 
وحرك�ة النهضة، وأنه يوجه رس�الة واضحة 
مفادها اس�تعداد الدوحة للتعاطي بإيجابية 
م�ع املرحل�ة الجديدة يف تونس الت�ي يقودها 
الرئي�س قيس س�عيد، وأن القطريني ليس�وا 
ع�ىل اس�تعداد للوقوف يف وجه تغيري ش�عبي 

يحصل عىل دعم إقليمي ودويل.
وكان�ت قطر ق�د اكتفت بإص�دار بيان وحيد 
من�ذ الخامس والعرشين من يوليو عربت فيه 
ع�ن أمله�ا يف أن “تنتهج األطراف التونس�ية 
طريق الح�وار لتجاوز األزم�ة وتثبيت دعائم 
دول�ة املؤسس�ات وتكريس حك�م القانون”. 
ولم ي�رش البيان من قري�ب أو بعيد إىل وضع 
حركة النهضة أو رئيسها يف املرحلة القادمة.

وقال مصدر س�يايس تونيس مطلع إن الجمع 
بني “معلقة” عزمي بش�ارة والبيان القطري 
-ال�ذي يبدو محايدا بش�كل ملحوظ- يعكس 
فك�رة أن إش�ارات اس�تغناء النهض�ة ع�ن 
الغن�ويش أُطلقت م�ن الدوحة بغ�ض النظر 
عن قدرة الحركة عىل البقاء كحزب س�يايس 

متماسك بعد استبعاد زعيمها.
وأش�ار هذا املصدر -الذي فضل عدم الكشف 
ع�ن اس�مه- إىل أن ما كتبه عزم�ي يعد كذلك 
بمثاب�ة إش�ارة داعم�ة للتي�ار الغاضب عىل 
الغنويش داخل حركة النهضة، متوقعا أن تتم 
االستجابة لذلك بش�كل منظم وعىل أكثر من 
واجه�ة، وأن يتم الجمع بني دع�وات صادرة 
ع�ن عن�ارص ب�ارزة إىل إقال�ة الغن�ويش من 
قيادة الحركة، واس�تقاالت وانس�حابات من 
املكتب التنفيذي ومجلس الش�ورى، وإخراج 
الخافات الداخلية إىل العلن ومناقش�تها عىل 

مواقع التواصل.
وم�ا كان الفتا هو مش�اركة م�ا كتبه عزمي 
بش�ارة عىل صفحات أنص�ار حركة النهضة 
واالحتفاء ب�ه باعتباره معربا عن وجهة نظر 
التيار الغال�ب داخل الحركة، ما حدا بالناطق 
الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي 
إىل القول إن “السؤال الحقيقي اليوم ال يتعلق 
فقط بالنهضة واملراجعات التي يجب أن تقوم 
بها واالعرتاف باألخطاء التي قامت بها. فهذا 

أمر سهل وسيجد أقاما كثرية تجيب عنه”.
وقوب�ل ه�ذا الترصيح ب�ردود فع�ل وتعاليق 
غاضب�ة تحّم�ل حرك�ة النهض�ة مس�ؤولية 

الوضع الصعب الذي آلت إليه الباد.
وقالت األوساط السياسية إن فرصة اإلطاحة 
بالغن�ويش بات�ت مائمة س�واء بالنس�بة إىل 

أصدقائ�ه أو م�ن جهة خصومه، مش�رية إىل 
أن قيادي�ني يف النهض�ة يروج�ون فك�رة أن 
الغن�ويش س�يعمد إىل تقديم اس�تقالته حاملا 
يعود نش�اط الربملان، وذلك يف مس�عى منهم 
إلذابة الجليد بني الحركة ومقربني من محيط 

الرئيس سعيد.
وأشارت هذه األوساط إىل أن النهضة تريد أن 
تقايض وضع�ا جديدا تحافظ فيه عىل بعض 
مكاس�بها يف املرحل�ة القادم�ة مقاب�ل تخيل 
الغنويش عن رئاس�ة الربملان وكذلك عن دوره 
الس�ابق يف التحك�م بالعاق�ات م�ع األحزاب 
والعاق�ات الخارجي�ة للحركة، وهو مس�ار 

يبدو أن القطريني يدعمونه.
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  نش�طاء  والح�ظ 
االجتماعي تعمد املرشفني عىل إدارة الصفحة 
الرس�مية للغن�ويش تعطيل خاصي�ة التعليق 
ع�ىل منش�وراته لوق�ف هج�وم التونس�يني 
الغاضب عىل صفحات رئيس الربملان وتحميله 

مسؤولية األزمات التي تعيشها الباد.
ومنذ جلس�ة مجلس الش�ورى الس�ابقة وما 
تبعها م�ن غضب عليه، توق�ف الغنويش عن 
الظه�ور وأوقف ترصيحات�ه لإلعام، وهو ما 
قد يكون جزءا من تعهدات داخلية وخارجية 
من رئي�س حركة النهضة للتوق�ف عن إثارة 

األزمات.
ويعتق�د املراقبون أن األزمة األخرية كش�فت 
للغن�ويش ومحيط�ه أنه ش�خصية ثانوية يف 
املش�هد التونيس عكس ما س�عى لرتويجه يف 
الس�نوات املاضية، حيث ل�م تتواصل معه أي 
ش�خصية دولي�ة ذات وزن خ�ال التحركات 
األخ�رية. كم�ا ل�م يحص�ل ع�ىل أي دعم من 

رؤساء الربملانات األجنبية.
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الجزائر/ متابعة الزوراء:

أعلن الرئي�س الجزائر، عبداملجيد تبون، 

ام�س األربع�اء، الحداد مل�دة 3 أيام بعد 

مقتل العرشات جراء الحرائق املستعرة.

يف ح�ني تش�هد الجزائ�ر موج�ة حارة، 

ويتوق�ع ارتفاع درج�ات الحرارة لتصل 

إىل 46 درجة مئوي�ة ، اجتاحت الحرائق 

17 والي�ة جزائري�ة، ليتم تس�جيل أكثر 

م�ن 100 حريق، وفق م�ا أعلنته وكالة 

األنباء الجزائرية الرسمية.

وأظه�رت مقاطع فيديو ص�ور مروعة 

األه�ايل  ومحاول�ة  الن�ريان،  الش�تعال 

إطفاءه�ا، فيما حارصت ألس�نة اللهب 

أهايل قرية يف والية “تيزي وزو”.

واستخدم السكان أفرع الشجر ملحاولة 

إخماد الحرائق أو إلقاء مياه يف محاولة 

يائس�ة لإلطفاء. تواصل ف�رق الحماية 

املدنية الجزائرية مدعومة بقوات الجيش 

ومتطوعني، إخماد حرائق الغابات التي 

اجتاحت شمال الباد خصوصا منطقة 

القبائل حيث تسببت يف وفاة العرشات.

وأعلن�ت وزارة الدف�اع الوطن�ي ارتفاع 

حصيل�ة ضحايا حرائ�ق الغابات إىل 65 

ضحي�ة، من بينه�م 28 عس�كريا و37 

مدنيا أغلبهم بوالية تيزي وزو.

وحس�ب بي�ان ل�وزارة الدف�اع، ام�س 

األربع�اء، يتواجد 12 عس�كريا يف حالة 

حرجة باملستشفى.

من جانبه، كش�ف وزير الداخلية كمال 

بلج�ود عن “أي�اد إجرامي�ة” تقف وراء 

الحرائ�ق يف الباد. وأضاف ل�دى زيارته 

لوالية تيزى وزو: إن “اندالع 50 حريقا يف 

نفس التوقيت من املستحيات السبعة، 

ومصال�ح األم�ن س�تبارش التحقيقات 

الازمة. جاء ذلك، فيما تس�ببت حرائق 

يف دمار كب�ري بالعديد من بلدان منطقة 

ح�وض البح�ر املتوس�ط خ�ال األي�ام 

املاضي�ة، إذ اندلع�ت حرائ�ق ضخمة يف 

تركيا واليونان ولبنان وقربص.

وأعلنت املديرية العامة للحماية املدنية، 

يف بي�ان لها، الثاثاء، ارتفاع عدد  حرائق 

الغاب�ات إىل 99 حريق�ا عرب 16 والية إىل 

غاية الساعة السابعة مساء.

وتتمثل الوالي�ات التي اندلعت فيها هذه 

الحرائق يف كل من تيزي وزو 25 حريقا، 

 ،12 12، بجاي�ة  14، جيج�ل  الط�ارف 

س�كيكدة 09، بومرداس 04، املدية 03، 

البليدة 03، سطيف 03، عنابة والبويرة 

02 حريق�ني، وحري�ق واح�د يف كل من 

قس�نطينة، قاملة، تبسة، سوق اهراس، 

تيبازة.

وكش�ف وايل والي�ة املدي�ة جهيد موس 

لإلذاع�ة الجزائرية من املدي�ة عن إلقاء 

القب�ض عىل ثاثة اش�خاص يش�تبه يف 

تورطهم يف ح�رق غابة بلدية الحوضان 

دائرة تاباط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش 

الوطني الشعبي حسب املصدر ذاته من 

توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا 

الن�ار يف الغاب�ات هذا وتتواص�ل عملية 

التحقيق�ات للتأك�د من األمر، بحس�ب 

.”echoroukonline“ ماذكرته

الجزائ�ري،  ال�وزراء  رئي�س  وكان 

أيم�ن ب�ن عبدالرحم�ن، أعل�ن مقتل 

25 عس�كريا، عىل األق�ل، و17 مدنيا 

العاصم�ة.  رشق  غاب�ات  حرائ�ق  يف 

وأصي�ب عدد آخر م�ن الجن�ود أثناء 

مكافح�ة الحرائ�ق الت�ي اندلع�ت يف 

األحراش بمنطقة القبائل.

وق�ال ش�هود إن ع�دة من�ازل احرتقت 

بينم�ا ف�رت األرس إىل فن�ادق وبي�وت 

للش�باب وم�دن جامعي�ة، وأضافوا أن 

أطقم اإلطفاء واجهت صعوبة يف الرؤية 

بسبب الدخان الكثيف.

ويؤدي التغري املناخ�ي إىل تزايد مخاطر 

ومع�دالت  الح�رارة  درج�ات  ارتف�اع 

الجفاف، مما يس�اعد يف اندالع وانتشار 

النريان يف الغابات واألحراش الجافة.

وارتفع�ت درج�ة حرارة العال�م بالفعل 

بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بدء الحقبة 

الصناعية، ومن املتوقع استمرار ارتفاع 

درجات الح�رارة ما لم تتخذ الحكومات 

االنبعاث�ات  لتخفي�ض  إج�راءات 

الكربونية.

ويف وقت س�ابق من هذا األسبوع، أورد 

تقري�ر علمي لألمم املتحدة أن النش�اط 

البرشي يغري املناخ بطرق غري مسبوقة 

وأحيانا ال رجعة فيها.

وح�ذرت الدراس�ة املهمة م�ن موجات 

والجف�اف  املتزاي�دة  الش�ديدة  الح�ر 

والفيضان�ات، وارتف�اع درج�ة الحرارة 

بمعدالت أكرب خال ما يزيد عن عقد من 

الزمان. ولكن العلماء يقولون إنه يمكن 

تجنب كارثة إذا تحرك العالم برسعة.

بعد ارتفاع حصيلة ضحايا احلرائق إىل 65 منهم 28 عسكريا

الرئيس اجلزائري يعلن احلداد ووزير الداخلية يتهم “أيادي إجرامية” تقف وراء احلرائق يف البالد

بغداد/ الزوراء:
صادق األم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد 
الغزي، امس االربعاء، ع�ىل توصيات اللجنة 

املعنية بتخصيص األرايض الصناعية.
وذكر بي�ان لألمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
تلقت�ه “الزوراء”: أن�ه “اس�تناداً إىل ما جاء 
باالجتماع التش�اوري املعن�ي ب� )تخصيص 
األرايض للم�دن الصناعي�ة( املنعق�د بتأريخ 
5/8/2021، وبناًء ع�ىل ما تم عرضه خال 
االجتم�اع م�ن رؤى ومقرتح�ات م�ن قب�ل 
الجه�ات ذات العاق�ة، صادق األم�ني العام 
ملجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، عىل جملة 
م�ن التوصيات التي من ش�أنها، أن تس�هم 
يف إيج�اد الحلول املناس�بة لتج�اوز العقبات 
التي قد تواجه تخصي�ص قطع األرايض بني 

الجهات القطاعية”.
وأضافت أن “التوصيات تضمنت:

-1 تكلي�ف ممثيل )هيئ�ة امل�دن الصناعية، 
يف  والزراع�ة  الدول�ة  عق�ارات  ودائرت�ي 
محافظ�ة النج�ف األرشف( بإجراء كش�ف 
ميدان�ي بالرسعة املمكنة؛ لتحديد املس�احة 
املتواف�رة حالياً، إلنش�اء املدينة الصناعية يف 
محافظة النجف األرشف، وتقديم التوصيات 
الازم�ة بش�أنها، من أجل الس�ري بإجراءات 

تخصيصها.
-2تنس�يق هيئة املدن الصناعية، بينها وبني 
دائرة عقارات الدولة، والجهات القطاعية يف 
محافظة البرصة، لتقديم رؤية بشأن املدينة 
الصناعي�ة يف املحافظة املذك�ورة، متضمنة 
واملعام�ل  إلنش�ائها  املطلوب�ة  املس�احة 
املقرتح إنش�اؤها، بحس�ب أهمية املحافظة 
والخارط�ة االس�تثمارية الت�ي أعدتها هيئة 

املدن الصناعية.
-3 متابع�ة ممث�ل هيئ�ة امل�دن الصناعية، 
إج�راءات دائ�رة عق�ارات الدول�ة يف تأش�ري 
املساحة املخصصة إلنشاء املدينة الصناعية 

يف محافظة األنبار.
-4 تويل هيئة امل�دن الصناعية، تزويد الهيئة 
العليا للتنسيق بني املحافظات )لجنة دراسة 
وتخصيص األرايض إىل املشاريع االستثمارية 

والتنموي�ة املقرتحة خارج ح�دود التصميم 
املحافظ�ات(  عم�وم  يف  للم�دن  األساس�ية 

باألوليات كافة، بشأن املوافقات األصولية.
-5تزويد هيئة املدن الصناعية، الهيئة العليا 
للتنس�يق بني املحافظات، بإجابات الجهات 
القطاعية املختصة، بش�أن املدينة الصناعية 
يف محافظ�ة املثنى، من أجل إكمال متطلبات 

تخصيص املدينة الصناعية يف املحافظة.
امل�دن الصناعي�ة، طلب�اً  -6 تقدي�م هيئ�ة 
إىل  األرايض  وتخصي�ص  دراس�ة  لجن�ة  إىل 
املش�اريع االس�تثمارية والتنموية املقرتحة 
خارج ح�دود التصاميم األساس�ية للمدن يف 
عموم املحافظات، بش�أن اإلبقاء عىل املوقع 
الح�ايل املخصص إلنش�اء املدين�ة الصناعية 
بإج�راءات  والس�ري  واس�ط،  محافظ�ة  يف 

التخصيص.
-7 ت�ويل وزارة الصح�ة والبيئة فت�ح نافذة 
م�ع ف�روع البيئ�ة يف املحافظات، لتس�هيل 
اإلج�راءات املتعلقة بمنح املوافق�ات البيئية 
إلنش�اء امل�دن الصناعي�ة، بالتنس�يق بينها 

وهيئة املدن الصناعية.
-8 تأكي�د تويل هيئ�ة امل�دن الصناعية إعداد 
خارطة املدن الصناعية، متضمنة املش�اريع 
)الكب�رية واملتوس�طة والصغ�رية( بحس�ب 
خصوصي�ة املحافظ�ات، ع�ىل وف�ق رؤي�ة 
الهيئ�ة املذكورة، بالتنس�يق بينه�ا والهيئة 
الوطنية لاس�تثمار والهيئة العليا للتنس�يق 

بني املحافظات.
-9 ت�ويل هيئ�ة امل�دن الصناعي�ة، متابع�ة 
اإلجراءات املأخوذة من الجهات ذات العاقة، 
ب�أن إكمال متطلبات إنش�اء املدن الصناعية 
يف املحافظ�ات )مب�ارشة( ورف�ع املعوق�ات 
)إن وج�دت( إىل األمني الع�ام ملجلس الوزراء 

لتذليلها.
-10 عق�د هيئ�ة امل�دن الصناعي�ة اجتماعاً 
مع الهيئة الوطنية لاس�تثمار، لاطاع عىل 
الخارطة االس�تثمارية، وإيضاح رؤية هيئة 
امل�دن الصناعي�ة، بش�أن حدود املس�احات 
املح�ددة، واملعام�ل املقرتح�ة إلنش�اء املدن 

الصناعية.

بيونغيانغ/ متابعة الزوراء:
للم�رة الثاني�ة خ�ال 24 س�اعة فق�ط، 
تنتق�د كوري�ا الش�مالية بش�دة جارتها 
الجنوبي�ة احتجاج�ا عىل ب�دء التدريبات 
األولية التي تس�بق التدريبات العس�كرية 
املش�رتكة الصيفية الرئيسية بني سيئول 

وواشنطن.
ونقلت وكالة “يونهاب” قول نائب رئيس 
اللجنة املركزية يف حزب العمال الحاكم يف 
كوريا الش�مالية، كيم يونغ تشول، امس 
األربعاء، إن كوريا الجنوبية رفضت فرصة 
تغيري الوضع، وبدأت يف التدريبات الحربية 

اعتبارا من يوم 10 من الشهر الجاري.
وأكد تش�ول ع�ىل أن بيونغيانغ س�تجعل 
املتح�دة  والوالي�ات  الجنوبي�ة  كوري�ا 
األمريكي�ة تواجهان أزم�ة أمنية هائلة يف 
كل لحظة، نتيجة اتخاذهما قرارا خاطئا.

واعت�رب تش�ول أن الجن�وب ف�وت فرصة 
تحسني العاقات بني الكوريتني واستجاب 
لحس�ن نية الشمال بس�لوك عدائي. ونوه 
بأن س�يئول أظهرت الس�ام والثقة هما 
مجرد تاعب باأللفاظ. وأضاف “طاملا أن 

كوريا الجنوبية والواليات املتحدة اختارتا 
املواجه�ة ض�د بادن�ا، فم�ن الواضح أنه 

ليس أمامنا أي خيار آخر”.
 وتأت�ي ه�ذه الترصيحات بع�د يوم واحد 
من انتقاد كيم يو-جونغ ش�قيقة الزعيم 
الكوري الش�مايل كيم جونغ-أون لسيئول 
وواشنطن، بسبب مضيهما قدما يف إجراء 

التدريبات العسكرية املشرتكة.
ول�م ت�رش ترصيح�ات كوريا الش�مالية 
املنش�ورة يف يوم�ي الثاث�اء واألربعاء إىل 
إجراءات محددة لكوريا الشمالية، غري أن 
بيونغيانغ لم تستجب للمكاملات الهاتفية 
الدورية عرب قنوات االتصال بني الكوريتني 

بعد ظهر اليوم السابق، وفقا ليونهاب.
وامتنع الش�مال عن االستجابة للمكاملات 
م�ن  يوم�ا   14 بع�د  اليومي�ة  الهاتفي�ة 
اس�تعادة الكوريت�ني لقن�وات االتصال يف 

يوم 27 يوليو/تموز املايض.
 ويث�ري البع�ض مخاوف من قي�ام بيونغ 
يانغ باس�تفزازات عس�كرية مثل إطاق 
صواريخ باليس�تية تطل�ق من الغواصات 

وغريها.

ـــ            الصياغات النهائية لقانون  ــف ل ــل النيابية تكش العم
الضمان االجتماعي وتقاعد العمال

إشارة االستغناء عن الغنوشي تنطلق من الدوحة
أي مصري حلركة النهضة بعد استبعاد زعيمها؟

الزوراء / يوسف سلمان:
والش�ؤون  العم�ل  لجن�ة  اك�دت 
مضيه��ا  النيابي�ة  االجتماعي�ة 
لتثبي�ت كل م�ا يخ�دم رشيح��ة 
العام�ل وضمان حقوقه  املواطن 
االجتماعي�ة والصحي�ة واملادي�ة 
كافة، فيما طمأنت لجنة مراقب�ة 
الحكوم�ي  الربنام�ج  تنفي�ذ 
والتخطيط االس�رتاتيجي النيابية 
رشيح�ة العمال بإمكانية ترشيع 
قانون الضمان االجتماعي وتقاعد 

العمال خال الجلسات املقبلة.
وق�ال نائب رئي�س لجن�ة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة، حس�ني 
عرب، ل� “ال�زوراء”: ان “ اللجنة 
النيابي�ة اكملت دراس�ة كل مواد 
القانون م�ن خال ضمان العيش 
الكري�م للطبقة العاملة وش�مول 
أك�رب ع�دد ممك�ن م�ن العاملني 
االجتماع�ي،  الضم�ان  بمظل�ة 
م�ن  س�نوات  يمض�ون  والذي�ن 
أعماره�م يف العم�ل دون ضم�ان 
حقيق�ي يضم�ن حياة مس�تقرة 

لهم ولعوائلهم “.
التقاع�د  “قان�ون  ان  واوض�ح 
يعال�ج  االجتماع�ي  والضم�ان 
العديد م�ن املش�اكل أولها حفظ 
حقوق العاملني يف القطاع الخاص 

م�ا يس�هم يف تقلي�ل الضغط عىل 
الع�ام، ويوج�ه بوصلة  القط�اع 
الشباب اىل العمل بالقطاع الخاص 
بع�د توف�ر الضمان�ات الكامل�ة 
ملس�تقبلهم وعوائلهم ضمن مواد 

القانون”.
واض�اف أن “اللجن�ة وصل�ت اىل 
مراحل متقدمة يف استكمال مراحل 
ترشيع القانون من أجل التصويت 
عليه يف أقرب وقت ممكن”. مبينا 
وصل�ت  القان�ون  “مس�ودة  أن 
اىل مراحله�ا ش�به النهائي�ة، ولم 

تتبَق إال ملس�ات بس�يطة وبعض 
التعدي�ات واملناقش�ات م�ع عدد 

من املختصني”.
وضع�ت  “اللجن�ة  ان  واوض�ح 
خ�ال  عمله�ا  أولوي�ات  ضم�ن 
الفرتة املتبقية من الدورة الحالية 
القان�ون  مس�ودة  اس�تكمال 
بش�كلها النهائ�ي وتقديمه�ا اىل 
الن�واب لعرضها  رئاس�ة مجلس 
للتصويت لتك�ون واحدة من أهم 
منج�زات مجلس الن�واب عموما 
واللجن�ة خصوصا خ�ال الدورة 

الحالية”.
بدوره�ا، طمأنت لجن�ة مراقب�ة 
الحكوم�ي  الربنام�ج  تنفي�ذ 
والتخطيط االس�رتاتيجي النيابية 
رشيح�ة العمال بإمكانية ترشيع 
قانون الضمان االجتماعي وتقاعد 

العمال خال الجلسات املقبلة.
وق�ال نائب رئي�س اللجنة محمد 
البل�داوي ل�” ال�زوراء “، مؤخرا: 
ان “ قان�ون الضم�ان االجتماعي 
س�يخصص رواتب تقاعدية لهذه 
الرشيحة من خال دائرة الضمان 

يف وزارة العمل “.
الجدي�د  القان�ون   “ ان  واض�اف 
م�ن  واش�مل  اوس�ع  س�يكون 
القانون الس�ابق، حيث س�يمنح 
أية مهنة من القطاع الخاص راتبا 
تقاعدي�ا “، مبين�ا ان “ اصح�اب 
العم�ل، بعد اق�رار ه�ذا القانون، 
يقومون بدفع توقيفات تقاعدية 
ش�هريا يف وزارة العم�ل، وكذل�ك 
مراع�اة املؤه�ل ال�درايس للعامل 

قبل احتساب اجره “.
وتاب�ع الق�ول ان “ه�ذا القانون 
ح�ال  يف  صحي�ا  ضمان�ا  يح�دد 
تع�رض العامل إىل ح�ادث معني، 
وكل م�ن يقوم بدف�ع التوقيفات 
التقاعدية يف وزارة العمل سيكون 
مشموال بالراتب التقاعدي ضمن 

ضوابط معينة “.
واوضح ان “ املهن الخاصة )سائق 
س�يارة او ح�اق او عامل( يحق 
له�ا الحصول عىل رات�ب تقاعدي 
وتعليم�ات  لضواب�ط  اس�تنادا 

محددة حال اقرار القانون”.
يف  الن�واب،  مجل�س  وارج�أ 
الق�راءة  امل�ايض،  نيس�ان   19
الثانية مل�رشوع قان�ون الضمان 
االجتماعي وتقاعد العمال بسبب 

عدم اكتمال النصاب القانوني.

الغزي يصادق على توصيات اللجنة 
املعنية بتخصيص األراضي الصناعية

كوريا الشمالية تهدد جارتها اجلنوبية 
وأمريكا بأزمة أمنية هائلة كل حلظة
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصحة عن إقب�ال كبري للمواطنني 
ع�ى التطعي�م باللقاح�ات املض�ادة لف�ريوس 
كورون�ا يف مدينة الصدر رشق العاصمة بغداد يف 

ثاني أيام الحملة امليدانية للتلقيح يف املدينة.
وقال�ت عضو الفري�ق الطبي االعالم�ي للوزارة، 
ربى ف�الح حس�ن، يف ترصيح صحف�ي: »هناك 
إقب�ال كبري عى التطعيم يف مدينة الصدر وافضل 
بكث�ري من يوم أمس، وه�ذا دليل عى مدى إدراك 
أه�ايل مدينة الصدر وزيادة وعيهم حول رضورة 

أخذ اللقاح«.
وأضافت ان »الحملة مستمرة ولغاية الساعة ال� 

٨ مساء ملن لم يتسن له اخذ اللقاح صباحا«.
وأعرب�ت حس�ن ع�ن أملها »ب�أن ت�زداد االعداد 
يف األي�ام املقبل�ة ونص�ل اىل نس�بة كب�رية م�ن 
امللقحني ومازالت حمالتنا مستمرة لتلقيح أكرب 
ع�دد ممكن م�ن املواطن�ني للوص�ول اىل املناعة 

املجتمعية وانحسار الوباء«.

بينم�ا ح�ذرت وزارة الصح�ة، ام�س األربع�اء، 
املصاب�ني بكورون�ا الراقدي�ن منزليا م�ن مغبة 
االس�تعمال الخاط�ئ ألجه�زة التنف�س، داعية 

اىل أن تك�ون ه�ذه العملية تح�ت ارشاف اطباء 
مختصني.

وقال�ت عضو الفري�ق الطبي االعالم�ي للوزارة، 

ربى فالح حس�ن، بحس�ب الصحيفة الرسمية: 
إن »عملي�ة إم�داد املري�ض املص�اب بكورون�ا 
باألوكس�جني، يجب ان تك�ون بمتابعة الطبيب 

املختص«.
وأضافت »اغلب املواطنني يستخدمون اسطوانة 
األوكس�جني يف املنازل إلنقاذ حي�اة ذويهم ممن 
يعان�ون مش�كالت تنفس�ية بس�بب إصابته�م 
بف�ريوس كورون�ا، لك�ن البع�ض يق�وم بهذه 
العملي�ة م�ن دون دراي�ة بتقنياته�ا أو من دون 
استش�ارة الطبيب، ل�ذا يمكن ان تس�بب رضرا 

بالغا أكثر من أن تكون نافعة«.
وبين�ت حس�ن أن »املري�ض ال�ذي تق�ل نس�بة 
األوكس�جني لديه عن 92 % فقط م�ن يحتاج اىٕل 
التزود باألوكس�جني«، داعية اىل »تجنب التهافت 
عى اس�طوانات األوكسجني بما يضمن توفريها 
للغري وترش�يد استعمالها بما يجعلها أكثر وفرة 
يف األس�واق وبأقل االس�عار، كما دعت اىل تجنب 

مخاطرها عند تخزينها يف املنازل«.

بغداد/ الزوراء:
احتضن�ت وزارة الهج�رة، ام�س 
األربع�اء، اجتماع�اً رفيعاً، ناقش 
األوضاع يف قضاء س�نجار، فضال 
املناس�بة  الظ�روف  تهيئ�ة  ع�ن 
إىل مناطقه�م  النازح�ني  إلع�ادة 

املحررة.
ل��  ورد  بي�ان،  يف  الهج�رة  وقال�ت 
الهج�رة  »وزي�رة  إن  »ال�زوراء«: 
واملهجرين إيڨان فائق جابرو، ترأست 

امس األربعاء، اجتماعا موسعا يف مقر 
ال�وزارة ببغداد، بحضور مستش�اري 
رئي�س مجلس ال�وزراء هش�ام داود 
ومريزا حسن عيل دنايي ووكيل جهاز 
األمن الوطني حميد الشطري ورئيس 
صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة 
من العمليات اإلرهابية محمد العاني، 
وتم�ت مناقش�ة األوض�اع يف قض�اء 
س�نجار، فضال ع�ن تهيئ�ة الظروف 
املناسبة إلعادة النازحني إىل مناطقهم 

املحررة«.
وأش�ارت جابرو، وفق البي�ان، اىل أن 
»وزارة الهج�رة واملهجرين مس�تمرة 
يف تقديم كافة االحتياجات الرضورية 
للعوائ�ل النازحة، فضال ع�ن العائدة 
منه�ا وتش�جيع الباقني ع�ى العودة 
األصلي�ة«،  مناطقه�م  إىل  الطوعي�ة 
مؤك�دة رضورة »تظاف�ر الجهود من 
قب�ل الحكوم�ة املركزي�ة والحكومة 
املحلية واملنظمات الدولية ومنظمات 

الخدم�ات  لتوف�ري  املدن�ي  املجتم�ع 
التحتي�ة  البن�ى  وإع�ادة  األساس�ية 
يف قض�اء س�نجار ونواحي�ه وق�راه، 
الكريم�ة  الع�ودة  أج�ل تهيئ�ة  م�ن 

للنازحني«.
م�ن جانب�ه، ق�ال مستش�ار رئي�س 
إن  داود:  هش�ام  ال�وزراء،  مجل�س 
»قضاء سنجار يعاني كثريا من انعدام 
البنى التحتية وبحاجة اىل حملة كبرية 
إلع�ادة تأهي�ل املناط�ق املت�رضرة«، 

مش�ددا ع�ى رضورة »تأم�ني جميع 
املناط�ق يف القضاء وتهيئ�ة الظروف 
املالئم�ة لع�ودة النازحني م�ن خالل 

توفري الخدمات االساسية ».
بدوره، اش�ار رئيس صن�دوق إعادة 
محم�د  املت�رضرة  املناط�ق  اعم�ار 
العاني، إىل أن »الصندوق عى استعداد 
ت�ام لتقدي�م أي مبالغ مالي�ة لتنفيذ 
املشاريع يف القطاعات املختلفة داخل 

قضاء سنجار«.

بغداد/ الزوراء:

بحث وزير النقل نارص الش�بيل، امس االربعاء، 

مع منظمة األياتا موضوع رفع الحظر االوروبي 

املفروض عى الخطوط الجوية العراقية.

وذكر بيان لوزارة النقل تلقت »الزوراء« نسخة 

من�ه: انه »الش�بيل تباح�ث مع منظم�ة األياتا 

بش�أن رف�ع الحظ�ر االوروبي املف�روض عى 

الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة بحض�ور الوكيل 

الفني طال�ب بايش وعن املنظم�ة نائب رئيس 

املنظمة االقليمي ومس�ؤول الحسابات ملنطقة 

افريقيا والرشق االوس�ط وعدد م�ن الخرباء يف 

املنظمة«. 

وق�ال الوزير بحس�ب البي�ان: انه »ت�م التعاقد 

م�ع املنظمة واالتف�اق لرفع توصي�ات لرشكة 

الخط�وط الجوية لتطبيقها لتكون مس�توفية 

لل�رشوط الواج�ب توافرها للط�ريان االوروبي 

ورفعها من قائمة الحظر الجوي االوروبي«. 

ان »الش�بيل وج�ه رشك�ة  إىل  البي�ان  واش�ار 

الخط�وط الجوي�ة بأب�داء التعاون والتنس�يق 

مع املنظم�ة وتذليل العقب�ات ان وجدت لعودة 

الط�ريان العراق�ي اىل مكانته العريقة وس�ابق 

عهده فهي ليس�ت قضية تعني جهة معينه بل 

هي قضية بلد بأكمله«. 

م�ن جانبه�ا، رحبت منظم�ة األيات�ا بالتعاون 

امللموس الذي اب�داُه وزير النقل والبدء بتطبيق 

توصيات املنظمة لتك�ون الرشكة مؤهلة وفقا 

للوائح والرشوط الدولية األوروبية. 

من جان�ب اخر، أنه�ت وزارة النق�ل/ الرشكة 

العامة للنقل الربي، اس�تعداداتها للمشاركة يف 

زيارة العارش من محرم الحرام ذكرى استشهاد 

االم�ام الحس�ني وآل بيت�ه وثل�ة م�ن اصحابه 

)عليهم السالم(.

ونقل�ت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

منه، عن مدير عام الرشكة رئيس مجلس االدارة 

مرتىض كريم الش�حماني، الق�ول انه:« هيأت 

الف�رق الفني�ة يف الرشك�ة )40( عجلة أش�وك 

اليلند اضاف�ة اىل تهيئة املف�ارز الفنية املرافقة 

لألسطول للمساهمة يف نقل الزائرين وتخفيف 

الزخم وفك االختناقات أوقات الذروة«.

واض�اف البي�ان« كما توش�حت اروقة الرشكة 

بمعالم الحزن والس�واد بنرش الفت�ات التعزية 

واملواساة احياًء ملراسم العزاء«.

فيما اقامت ش�عبة الخدم�ات االدارية رسداقاً 

يق�دم الطعام والرشاب للمنس�وبني واملواطنني 

لخلق عامل وحدوي من خالل املشاركة العامة 

ملواس�اة أه�ل البي�ت عليهم الس�الم كش�عرية 

اعتادت عليها الرشكة منذ أعوام خلت.

أطلقت حتذيرا من استعمال أجهزة التنفس يف املنازل

الصحة تكشف عن إقبال كبري للمواطنني على اللقاحات يف مدينة الصدر

اهلجرة تناقش أوضاع سنجار وإعادة النازحني إىل مناطقهم احملررة 

أنهت االستعدادات اخلاصة بزيارة عاشوراء

النقل تبحث مع منظمة األياتا رفع احلظر األوروبي عن اخلطوط العراقية

بغداد/ الزوراء:
أك�دت أمانة بغ�داد، امس االربعاء، إتباع االجراءات القانوني�ة كافة عى من يعتدي عى 

مالكاتها.
وذكر اعالم األمانة يف ترصيح صحفي: ان »مالكاتنا تتعرض للكثري من االعتداءات خالل 

عملها برفع التجاوزات«.
وأضاف »نحن نعمل تحت مظلة القانون ونتبع كافة االجراءات القانونية مع من يعتدي 
عى مالكاتنا«. وأشار اعالم امانة بغداد اىل ان »عمليات رفع التجاوزات مستمرة وبشكل 
يومي«. يشار اىل ان محافظة كربالء شهدت أمس االول اغتيال مدير بلديتها عبري سليم 
نارص الخفاجي عى يد أحد املتجاوزين أثناء أداء واجبه يف إزالة التجاوزات عى الشوارع 

العامة للمحافظة.. واعتقلت القوات األمنية القاتل بعد ساعات من الجريمة.

بغداد/ الزوراء:
تع�د وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
قاع�دة بيانات موح�دة لفئة ذوي االعاقة 
واالحتياجات الخاصة لحسم جميع ملفات 
استحقاقاتهم املالية والستقطابهم تحت 

مظلة قانونية ثابتة.
وق�ال رئي�س هيئ�ة ذوي اإلعاق�ة، احمد 
ه�ادي بنية، يف حديث صحفي: إن »العمل 
ج�ار م�ن قب�ل الهيئ�ة لتأس�يس قاعدة 
بيان�ات رصينة تض�م جميع أف�راد هذه 

الفئ�ة لبناء معلومات�ي الكرتوني متطور 
يس�هم بش�كل فاعل يف خدمة هذه الفئة 
بتعاون وتضافر جمي�ع الجهود لتحقيق 
تطلعاته�م يف العي�ش الكري�م واالدم�اج 
االجتماعي املتكامل وفق منظور إنس�اني 
القان�ون  مف�ردات  تنفي�ذ  وع�رب  بح�ت 

بالشكل االمثل«،
موضح�ا ان »الهيئة ج�ادة يف التعامل مع 
جمي�ع امللفات العالق�ة يف إطار الخدمات 

واالستحقاقات املالية«.  

بغداد/ الزوراء:
انطلق�ت عملية أمنية واس�عة يف صحراء 

الرطبة غربي محافظة األنبار.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلعالم األمن�ي تلقت 
»وفق�اً  ان�ه  من�ه:  نس�خة  »ال�زوراء« 
ملعلومات اس�تخبارية دقيق�ة، وبناًء عى 
جه�ود واس�تطالع وكال�ة االس�تخبارات 
والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية، 
وبتخطي�ط وب�إرشاف قي�ادة العملي�ات 
املش�رتكة، رشع�ت قطعات م�ن الجيش 

وجه�از مكافح�ة اإلره�اب وفرق�ة الرد 
الرسيع، فجر ام�س، بتنفيذ عملية أمنية 
واس�عة يف صح�راء الرطب�ة ضمن قاطع 
عملي�ات االنبار، بإس�ناد ج�وي من قبل 
الق�وة الجوية وط�ريان الجي�ش وطريان 

التحالف الدويل«.
العملي�ة  »تأت�ي ه�ذه  البي�ان  وأض�اف 
ملالحقة بقايا عصاب�ات داعش اإلرهابية 
والبحث ع�ن اوكارهم ولتطه�ري املناطق 

ضمن قاطع املسؤولية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية عن تجهي�ز املولدات الس�كنية ومولدات دوائر 

الدولة والقطاع الخاص بمنتوج زيت الغاز لجميع املحافظات لشهر آب الحايل.
 وأوع�زت الرشكة لجميع فروعها يف املحافظات بتجهيز املولدات الس�كنية ب� )40( لرت 
ل�كل kva من زيت الغاز وبالس�عر الرس�مي، وذلك بتوجيه وكي�ل أول مدير عام رشكة 
التوزي�ع حس�ني طالب، ويأت�ي ذلك ضمن س�عي الرشكة لتوف�ري الطاق�ة الكهربائية 

للمواطنني تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها عموم البالد .
وعن مولدات القطاع الخاص واملختلط يف جميع املحافظات، كشف طالب عن »تجهيزها 
بكمية )5( لرت لكل kva من زيت الغاز بالس�عر التجاري البالغ )700( دينار / لرت فيما 
ُجه�زت مول�دات دوائر الدولة ب� )5( لرت أيضاً لكل kva بالس�عر الرس�مي فيما ُجهزت 

.»KVA املولدات السكنية الخاضعة اىل نظام الخصخصة بكمية )10( لرت لكل

أمانة العاصمة: رفع التجاوزات مستمر 
ومالكاتنا تتعرض العتداءات كثرية

العمل تعد قاعدة بيانات موحدة 
لذوي االحتياجات اخلاصة

عملية أمنية واسعة يف صحراء 
الرطبة مبشاركة طريان التحالف

جتهيز املولدات حبصصها املخصصة 
من الكاز لشهر آب

تنويه

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، امس األربعاء، 
عن ضب�ط حاويتني معدت�ني للتهريب يف أم 

قرص الجنوبي
وذكر الهيئة يف بيان، تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: أن »هيئة املنافذ الحدودية تمكنت من 
خالل تنسيق العمل وتبادل املعلومات األمنية 
يف منف�ذ ميناء أم ق�رص الجنوبي من ضبط 

حاويتني معدة للتهريب«.
واض�اف البي�ان أن »من خالل الكش�ف عى 
الحاوي�ات املضبوطة تب�ني أنها تحتوي عى 
مواد غذائية منتهية الصالحية وغري صالحة 

لالستهالك البرشي«.
وأوضح أن�ه »تمت اإلحال�ة ملخالفة رشوط 
وضوابط االس�ترياد وكونها تؤثر عى صحة 
وسالمة املواطنني«، الفتة إىل انه »تم تشكيل 
لجن�ة م�ن الدوائ�ر ذات العالق�ة وتنظي�م 
مح�رض ضب�ط أص�ويل بذل�ك واحالته�ا اىل 
القض�اء التخ�اذ اإلج�راءات القانونية بحق 

املخالفني«.
من جان�ب متص�ل، أعلن�ت الهيئ�ة العامة 
للجمارك، امس األربعاء، اتالف مس�تلزمات 

طبية ومحاليل يف مطار بغداد.
وذك�رت الهيئ�ة، يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة من�ه: أن�ه »تم ات�الف مس�تلزمات 
طبي�ة ومحالي�ل م�ن قب�ل مديري�ة جمرك 
الشحن الجوي يف مطار بغداد الدويل مخالفة 

لضوابط ورشوط االسترياد«.
وأشارت إىل أن »عملية االتالف من قبل لجنة 
مختص�ة ش�كلت لهذا الغرض م�ن الجهات 

العاملة يف املركز املذكور«.

بغداد/ الزوراء:

كش�فت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة ع�ن قيامها 

بضبط مسؤوٍل كبرٍي يف دائرة عقارات الدولة يف 

محافظة صالح الدين ُمتلبساً بالرشوة بالجرم 

املشهود.

وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة بحسب بيان 

لها تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه: ان »عمليَّة 

الضبط، تمت من قبل فريق عمل مكتب تحقيق 

رة ضبٍط قضائيٍَّة«،  ص�الح الدين؛ بناًء عى ُمذكَّ

موضح�ة أنَّ »الفري�ق ال�ذي انتق�ل إىل دائ�رة 

ن من ضبط  عقارات الدولة يف صالح الدين، تمكَّ

معاون مدير الدائرة ُمتلبِّساً بالرشوة«.

وأضافت الدائرة إنَّ »املُتَّهم قام بمس�اومة أحد 

املراجع�ني وطلب مبلغ�ًا من املال؛ لق�اء إنجاز 

�ن م�ن  معاملت�ه«، الفت�ًة إىل أنَّ »الفري�ق تمكَّ

ضبط املُتَّهم بالجرم املشهود أثناء تسلُّمه مبلغ 

الرشوة الذي تمَّ ضبطه بحوزته«.

واش�ار إىل انه »تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 

وعرض�ه رفق�ة املُتَّه�م ع�ى ق�ايض محكم�ة 

ة بقضايا النزاهة يف محافظة  التحقيق املُختصَّ

ص�الح الدي�ن، ال�ذي ق�رَّر توقي�ف املُتَّهم وفق 

أحكام املادَّة )307( م�ن قانون العقوبات رقم 

)111 لسنة 1969(«.

�ت ع�ى إيق�اع  يذك�ر إىل أن امل�ادة ) 307( نصَّ

عقوبة الس�جن ُم�دة ال تزيد عى عرش س�نین 

أو بالحب�س والغرامة عى كل موظف أو مكلف 

بخدم�ة عام�ة طل�ب أو قبل لنفس�ه أو لغیره 

عطیة أو منفعة أو میزة أو وعداً بيشٍء من ذلك؛ 

ألداء عمٍل من أعمال وظیفته، أو االمتناع عنه، 

أو اإلخالل بواجبات الوظیفة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض عى قيادي بعصابات داعش اإلرهابية يف 
نينوى.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان »مفارز الشؤون الداخلية 
يف نين�وى، وبعد أن توفرت معلومات ح�ول وج�ود إرهابي املدعو )س.ع.ن 
.ع ( وال�ذي كان منتم�ي اىل العصاب�ات االرهابي�ة اثن�اء فرتة س�يطرتهم 
عى مدين�ة املوصل وبعد التح�ري وجمع املعلوم�ات والحصول عى صورة 
فوتغرافي�ة للمتهم برفقة مجموعة م�ن عنارص عصابات داعش االجرامية 
ويحملون اسلحة متنوعه وبناء عى تلك املعلومات تم استحصال املوافقات 
القضائية«.وأضافت انه »وبعد نصب كمني محكم له تم القبض عليه، حيُث 
جرى تدوين اقوال املتهم الذي اعرتف ان لديه شقيق يدعى ) ع.ع.س( وهو 
قيادي يف عصابات داعش االجرامية تم قتله من قبل القوات االمنية وان لديه 
ايضا خمس�ة من ابن�اء عمومته وهم من القادة املعروف�ني لدى العصابات 
اإلرهابي�ة تم قتل بعضهم والقبض والحك�م عى البعض االخر«، مبينة ان« 
املوض�وع عرض عى قايض تحقيق الش���ؤون وق��رر توقيف املتهم  وفق 
امل�ادة )1/4 ارهاب(«.وتابع�ت: ان »ذل�ك يأتي لغرض الكش�ف عن الخاليا 
النائمة لعصابات داعش اإلرهابي�ة والقضاء عليها والقبض عى املتورطني 
باالنتم�اء اىل تلك العصابات والحفاظ عى املكتس�بات األمنية التي تحققت 

بجهود قوات األمن العراقية يف فرض األمن واألمان يف مدينة املوصل ».

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن الناط�ق باس�م القائد العام للق�وات املس�لحة، اللواء يحيى رس�ول، 
امس االربع�اء، عن القبض عى ثالث�ة متهمني بتعاط�ي وترويج املخدرات 
يف العاصم�ة بغدادوق�ال رس�ول يف بيان تلقت »ال�زوراء« نس�خة منه: انه 
»ضم�ن الجه�ود األمنية املس�تمرة لقطعات الرشط�ة االتحادية يف مالحقة 
الخارجني عن القانون، تم القاء القبض عى ثالثة متهمني بتعاطي وترويج 
املخ�درات يف بغداد ضمن مناطق الكرغولي�ة والنهروان«.واضاف البيان انه 
»ت�م إحالتهم مع امل�واد املضبوطة بحوزتهم عى الجه�ات املختصة إلكمال 

اإلجراءات القانونية والتحقيقية«.

ضبط حاويتني وإتالف 
مستلزمات طبية يف مطار 

بغداد وأم قصر

ضبط مسؤول كبري يف عقارات الدولة بصالح الدين متلبساً بالرشوة

اإلطاحة بقيادي يف عصابات داعش 
بنينوى

اعتقال 3 متهمني برتويج املخدرات 
مبناطق متفرقة من بغداد
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ورد س�هواً يف جريدة الزوراء بالع�دد )7541( بتاريخ 2021/٨/11 يف اإلعالن املرق�م )٨01٨( الصادر من وزارة 
النق�ل/ الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص/ عن إجراء مزاي�دة علنية لتأجري ثالث خطوط يف محافظة )بابل(.. 

خطأ .

 والصحيح تأجري خطني فقط كما مبني ادناه ... لذا اقتىض التنويه .

جمهورية العراق                                                               العدد: 1404/ ش/ 2120
مجلس القضاء االعى                                                         التاريخ : 10/٨/2120                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل/ املدعى عليه )غسان مردان كامل(
 م/ تبليغ بقرار الحكم الغيابي

 بتأري�خ 2021/7/15  وبع�دد اضبارة  ) 1404/ش/2021( بني املدعية )الهام حس�ني مهوس( واملدعى 
عليه )غسان مردان كامل(  اصدرْت هذه املحكمة حكما غيابيا اقتىض )الحكم بالتفريق القضائي بينكما 
اعتب�اراً من تاريخ صدور الحكم يف 2021/7/15 اعتباره طالقاً بائناً بينونه صغرى بحيث اليحل للمدعى 
علي�ه مراجعة املدعي�ة إال بموجب عقد ومهر جديدين وعى املدعية االلت�زام بعدتها الرشعية البالغة ثالثة 
قروء(، وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ )سجاد نجم عبد الحسني( عليه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحكم املذكور اعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مدة عرشة ايام من 

اليوم التايل بتاريخ نرش االعالن .
                                     القايض
                                                                 حسني شبيب عايد



بغداد / الزوراء:
عقد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم يف 
قاعه االجتماعات بمقر الوزارة اجتماعاً 
الكرتونياً مع رشكة الكهرباء السعودية 
الوطنية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون 
النق�ل والتوزيع نزار قحط�ان التميمي 

وعدد من املديرين العامني.
اس�تهل الوزير اللق�اء بالرتحيب الكبري 
بالفريق الس�عودي واس�تعرض اهمية 
تحقي�ق الربط الكهربائ�ي وامليض فيه، 
وعرب ع�ن اس�تعداد ال�وزارة للعودة اىل 
طاول�ة الح�وار بش�أن س�عة الطاق�ة 
وكميتها وتحديد نقاط الربط املناسبة، 
وفوائ�ده  امل�روع  كلف�ة  بح�ث  م�ع 
وغاياته ومساره، باإلضافة اىل تخفيض 
س�عر التعرفة لق�اء رشاء الطاقة نظراً 
الرتفاع االسعار املرسلة من قبل الجانب 
الس�عودي لتحقيق املكاس�ب املتبادلة، 
وبذلك ترغب الوزارة باحتساب التعرفة 
عىل اس�اس معادالت س�عرية وبحسب 

اسعار النفط ومعادالتها .
م�ن جانب�ه، تح�دث مدي�ر ع�ام دائرة 
التشغيل والتحكم عن تحديد الربط عن 
طريق محطات اليوسفية، او السماوة، 
والحيدري�ة، وتع�ددت االقرتاح�ات بني 
الربط بمحطة الس�ماوة وم�ن ثم ربط 
خطوط عرعر - يوس�فية، وهو مقرتح 
بحاج�ة اىل دراس�ة، واخ�رياً تأس�يس 
ش�بكة رب�ط مس�تقلة ب�ني الجانب�ني 
لجن�ي الفوائ�د املس�تقبلية م�ن خالل 

اسعار تنافسية مقارنة بأسعار السوق 
الخليجية للطاقة.

وأكد وزي�ر الكهرباء وكال�ة “الرغبة يف 
الربط عن طريق عرعر- يوس�فية وفق 
دراسة فنية متخصصة مع ميض الربط 

االسرتاتيجي بمحطة اليوسفية”.
كم�ا تناول االجتماع آلي�ة رشاء الطاقة 
وحيثياته�ا، حيث ب�نينّ الجانب العراقي 
عدم ممانعته من رشاء الطاقة يف جميع 
اوقات الحمل لتحقيق وثوقية الش�بكة 

واس�تقراريتها، وف�ق مبدأ دف�ع اجور 
الطاقة بنظام التسديد بحسب التجهيز، 
ع�ىل ان تتضم�ن االس�عار االجمالي�ة 
سعر كلفة انش�اء الخطوط، مع تبادل 
الفنية إلنضاج  االتفاقيات والدراس�ات 
امل�روع م�ن حي�ث الكلف�ة والجدوى 
واملواصف�ات  والتجاري�ة  االقتصادي�ة 

الفنية.
ويف الوق�ت ال�ذي اب�دى في�ه الجان�ب 
هيئ�ة  انش�اء  يف  الرغب�ة  العراق�ي 

استثمارية لتمويل الربط كما يف الربط 
الخليج�ي، أوض�ح الجانب الس�عودي 
بأن�ه يعمل عىل تطوي�ر املروع وكل 
املش�اريع االس�رتاتيجية املشرتكة بني 
البلدي�ن م�ن خ�الل الطرح لتأس�يس 
هيئ�ة مس�تثمرين ت�رف ع�ىل هذه 
املش�اريع وتموله�ا، وس�تكون هنالك 
تسهيالت معينة لتجاوز العراقيل التي 

من شأنها تأخري التنفيذ. 
وزارة  أعلن�ت  متص�ل،  جان�ب  م�ن 

الكهرب�اء العراقي�ة، ام�س األربع�اء، 
انها تباحث�ت مع رشكة “أك�وا باور” 
مروع�ات  إقام�ة  ع�ىل  الس�عودية 

الطاقة الشمسية.
وقال وزير الكهرب�اء العراقي، وكالة، 
عادل كريم، يف بيان ورد “للزوراء”: انه 
“اج�رى اجتماًعا عرب تقني�ة االتصال 
املرئي مع رشكة أكوا باور الس�عودية 
وت�م التباحث ح�ول س�بل التعاون يف 

مروعات الطاقة الشمسية”.
واض�اف إن “هن�اك عروضا كبرية من 
الركات العاملية ترد إلينا، لكننا نرغب 
براك�ة القطاع الس�عودي والخوض 
يف دراسة ش�املة لجميع املروعات، 
الت�ي من املمك�ن أن تنفذها اململكة يف 
الع�راق، وس�نعمل عىل إنج�اح جميع 

الركات العاملة عىل أراضينا”.
يمتل�ك  الع�راق  ان   “ ان  اىل  واش�ار 
مس�احات شاس�عة يف جنوب�ه يمكن 
استغاللها يف هذا النوع من املروعات، 
بالت�ايل فإنن�ا نتجه نحو ال�روع بها 
عرب اتفاقات رصينة ومتوازنة، ولدينا 
انفت�اح كبري نحو إنش�اءها من خالل 
اتفاقاتنا مع الجانب الس�عودي والذي 
له دالالت جدية وواسعة”.واكد “نحن 
مس�تعدون لتبادل ال�رؤى واللقاءات، 
من خ�الل اجتماعات دوري�ة للتوصل 
إىل إتم�ام أي اتفاق ممكن، وس�نحدد 
فريًقا تفاوضًيا يعقد هذه االجتماعات 

للوصول إىل أفضل النتائج”.

تأسيس هيئة استثمارية لتمويل مشاريع الربط الكهربائي بني بغداد والرياض 
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تباحثا على إقامة مشروعات الطاقة الشمسية

اخنفاض خامي البصرة اخلفيف والثقيل

بغداد / الزوراء:
أعلن�ت رشك�ة “س�تاندرد آن�د بورز 
جلوب�ال بالت�س” املعني�ة بالطاق�ة، 
امس االربع�اء، ارتفاع إنت�اج العراق 
النفط�ي، بم�ا يف ذل�ك التدفقات من 
إقليم كردستان، إىل ٪0.6 عىل أساس 
ش�هري يف تموز. من جان�ب متصل، 
انخفض س�عر خام البرصة الخفيف 
والثقيل، امس، بالتزامن مع انخفاض 

اسعار النفط عاملياً.
وقال�ت رشك�ة “س�تاندرد آن�د بورز 
جلوبال بالت�س” املعني�ة بالطاقة يف 
تقري�ر له�ا اطلعت عليه “ال�زوراء”: 
إن “الع�راق ثاني أكرب منت�ج يف أوبك 
انت�ج 3.886 ملي�ون برمي�ل يف اليوم 
يف املتوس�ط يف ش�هر تم�وز، مقارنة 
م�ع 3.862 ملي�ون برمي�ل يف الي�وم 
يف حزي�ران، وبنس�بة ارتف�اع بلغ�ت 

نسبتها 0.6%”.
وارتفعت حصة العراق من أوبك + إىل 
4.016 مليون برميل يف اليوم يف تموز 
م�ن 3.954 مليون برمي�ل يف اليوم يف 
حزيران مع اس�تمرار اوب�ك+ يف رفع 

سقف اإلنتاج.

الص�ادرات  “إجم�ايل  أن  وأضاف�ت 
العراقية لش�هر تموز ارتفع بنس�بة 
يف  برمي�ل  ملي�ون   3.344 إىل   0.7٪
التدفق�ات  انخفض�ت  فيم�ا  الي�وم، 

الكردي�ة بنس�بة ٪0.4 إىل 425.800 
برميل يف اليوم” .

وأشارت إىل أن “االستخدام املحيل الذي 
يش�مل ح�رق النفط الخام وتش�غيل 

املص�ايف، انخفض بنس�بة ٪17.5 إىل 
501 ألف برميل يف اليوم”.

والع�راق أح�د ال�دول الخم�س الت�ي 
تفاوض�ت ع�ىل خ�ط أس�اس أع�ىل 

لحصت�ه، والتي س�رتتفع من 4.653 
ملي�ون برمي�ل يف اليوم حتى نيس�ان 
يف  برمي�ل  ملي�ون   4.803 إىل   2022

اليوم اعتباًرا من ايار 2022.
م�ن جان�ب متص�ل، انخفض س�عر 
خام البرصة الخفي�ف والثقيل، امس 
انخف�اض  م�ع  بالتزام�ن  االربع�اء، 

اسعار النفط عاملياً.
وس�جل س�عر خام البرصة الخفيف 
املص�در آلس�يا 71.53 دوالراً للربميل 
بانخف�اض بلغ 4 س�نتات وبنس�بة 
تغي�ري بل�غ %0.06، وانخفض أيضاً 
خام البرصة الثقي�ل إىل 65.42 دوالراً 
للربميل بمقدار 1.92 دوالر وبنس�بة 

تغيري بلغت 2.87%.
وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 
70.71 دوالراً للربميل، فيما بلغ سعر 
مزي�ج إي�ران الثقي�ل 66.49 دوالراً، 
ومزيج مربان اإلماراتي 69.19 دوالراً 
للربمي�ل، ومزي�ج س�هران الجزائري 
70.48 دوالراً للربميل، يف حني س�جل 
 69.79 النيج�ريي  الخفي�ف  بون�ي 
 69.53 االنغ�ويل  وجرياس�ول  دوالراً، 

دوالراً.

تقرير دولي يؤشر ارتفاعاً يف إنتاج العراق النفطي لشهر متوز

املصرف الزراعي يعلن إيقاف ترويج 
استمارات فتح احلساب اجلاري

اقتصادي يستبعد إعادة سعر صرف 
الدوالر للوضع السابق

مزاد العملة يبيع أكثر من 225 
مليون دوالر

“دانة غاز” تتحول للرحبية يف الربع 
الثاني بفعل ارتفاع اإلنتاج يف كردستان

انضمام العراق إىل اتفاقية بنك 
االستثمار اآلسيوي للبنى التحتية

الذهب يشهد استقرارا يف 
العراق ثاني مستوردي الليمون من تركيااألسواق احمللية

بغداد / الزوراء:
أعل�ن املرصف الزراع�ي التعاوني ع�ن ايقاف ترويج اس�تمارات فتح 
الحس�اب الجاري لبطاقة الدفع اإللكرتوني، وعدم تس�لم أي استمارة 

من قبل الزبائن أو الدوائر املوطنة رواتبها اىل اشعار آخر.
وق�ال مصدر للمكت�ب االعالمي يف امل�رصف: انه “اس�تنادا اىل ما جاء 
بكت�اب مكتب الس�يد امل�ري الع�ام بالع�دد 10400/1 يف 2/8/2021 
تنسب: إيقاف ترويج اس�تمارات فتح الحساب الجاري لبطاقة الدفع 
اإللكرتون�ي، وعدم اس�تالم أي اس�تمارة من قب�ل الزبائ�ن أو الدوائر 
املوطنة رواتبها اىل اش�عار آخر مع ايق�اف تقديم العروض اىل الدوائر، 
وألغ�راض تدقيقية يتم ايقاف ترويج كل معامالت القروض والس�لف 

املوطنة رواتبهم لدى مرصفنا لحني حسم املعامالت السابقة”.
وأكد املصدر عىل أن “تقوم لجان التوطني املش�كلة يف الفروع واملكاتب 
بتوزي�ع البطاقات الص�ادرة عن طريق تس�ليمها اىل الدوائر املعنية أو 
الزب�ون نفس�ه عىل أن يتم ارس�ال موظف من اللجنة أع�اله اىل االدارة 
العامة / قسم الدفع اإللكرتوني لسلمها وتوزيعها أصوليا وابتداًء من 

يوم 3/8/2021”.

بغداد / الزوراء:
استبعد خبري اقتصادي نية الحكومة تغيري سعر رصف الدوالر وإعادته 

اىل وضعه السابق.
وقال باس�م جمي�ل أنطوان يف ترصي�ح صحفي: “الحكوم�ة ال تفكر 
بإعادة الدوالر لقيمته الس�ابقة النها وجدت فيه حالً والورقة البيضاء 

تقر عىل ذلك”.
وأضاف “لن تغيري الحكومة ال يف املوازنة القادمة 2022 وال التي بعدها 
2023 يف سعر الدوالر، وسوف يكون نمطا متواصالً، حيث قللت القوى 
الرائية وازداد الفقري فق�راً”. واعترب أنطوان بدء وزارة املالية بإعداد 

املوازنة املقبلة ب� “الخطوة الجيدة”.
وأشار اىل ان “العجز املايل يقل الن اإليرادات ارتفعت والفرق املايل بسعر 
برمي�ل النف�ط املقر يف املوازنة عن الس�عر الحايل كب�ري ويحقق نتائج 

كبرية”.
يذك�ر ان البنك املركزي العراقي، قرر يف 19 كانون الثاني املايض إجراء 
تغيري كبري يف س�عر رصف ال�دوالر، وكما ييل: 1450 دين�ار لكل دوالر 
س�عر رشاء العملة األجنبية من وزارة املالي�ة.. 1460 دينار لكل دوالر 
سعر بيع العملة األجنبية للمصارف.. 1470 دينار لكل دوالر سعر بيع 

العملة األجنبية للجمهور.

بغداد / الزوراء:
ارتفعت مبيع�ات البنك املركزي العراقي، امس األربعاء، لتصل إىل 225 

مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي ش�هد خالل مزاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، ارتفاعاً يف مبيعاته بنس�بة %7.66 لتص�ل إىل 225 مليوناً، 
و485 الفا و324 دوالرا أمريكيا، مقارنة بيوم امس الثالثاء، التي بلغت 

املبيعات فيه 209 مليونا، و730 الفا، و601 دوالر أمريكي.
وذهبت املشرتيات البالغة 135 مليوناً، و455 الفا، و324 دوالرا لتعزيز 
االٔرصدة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات، فيم�ا ذهب املبلغ 

املتبقي البالغ 90 مليوناً و30 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن 34 مرصفاً قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة 
يف الخارج، و9 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 4 

رشكات رصافة.

بغداد / الزوراء:
تمكن�ت رشكة “دانة غ�از” من التحول إىل الربحية يف الرب�ع الثاني املنتهي يف 
30 يونيو/حزيران لتس�جل 113 مليون دوالر )416 مليون درهم(، باملقارنة 
مع خس�ائر ب� 131 مليون درهم )حوايل 36 مليون دوالر( يف الربع الثاني من 

عام 2020.
وقال�ت الركة يف تقري�ر لها اطلعت عليه “ال�زوراء”: ان الربحية جاءت بعد 
نم�و اإلي�رادات بنح�و %43 اضاف�ة اىل تحقيق عكس ملخصص�ات انخفاض 

القيمة مقدارها 286 مليون درهم.
وس�جلت “دانة غاز”، املدرجة يف س�وق أبوظبي املايل، يف النصف األول 2021 
أرباحا صافية )العائدة إىل مساهمي الركة( بقيمة 137 مليون دوالر )504 
ملي�ون درهم( مقارنًة بخس�ارة بلغ�ت 19 ملي�ون دوالر )69 مليون درهم( 

للفرتة نفسها من عام 2020، وبربحية سهم بلغت 7 فلوس.
وق�ال الدكتور باتري�ك أملان وارد، الرئي�س التنفيذي لركة “دان�ة غاز”: ان 
الركة سجلت نتائج ممتازة خالل النصف األول من عام 2021 نتيجة أدائها 
التش�غييل واملايل القوي وتحس�ن أس�عار النف�ط. وارتفعت اإليرادات بنس�بة 
%19 يف األشهر الستة األوىل، كما تحسنت تحصيالتنا النقدية يف مرص وإقليم 
كردستان العراق بشكل كبري، مما ساهم يف تحسني سيولتنا النقدية ومالءتنا 
املالية عموماً.وتابع “نحن سعداء جداً بالتقدم الذي أحرزناه يف إقليم كردستان 
العراق ونميض بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التوسعة وفق الجدول الزمني املقرر 
“.واش�ارت الركة اىل انه بلغ متوسط إنتاج “دانة غاز” 64 ألف برميل نفط 
مكافئ يومياً يف النصف األول من عام 2021 مقارنًة ب� 63,250 برميل للفرتة 
�ن إنتاج الركة يف إقليم  نفس�ها من عام 2020، ويعود هذا االرتفاع إىل تحسنّ
كردس�تان العراق بم�ا يعونّض تراجع إنتاجها يف م�رص. فبينما ارتفع اإلنتاج 
يف إقليم كوردس�تان العراق بنسبة %8 ليصل إىل 34,300 برميل نفط مكافئ 
يومي�اً، انخفض إنتاج الركة يف مرص بنس�بة %6 ليصل إىل 29,150 برميل 

نتيجة لالنخفاض الطبيعي يف إنتاج الحقول.

بغداد / الزوراء:
ق�رر مجلس ال�وزراء تخوي�ل وزي�ر الخارجية صالحي�ة توقيع طلب 
انضمام جمهورية العراق، إىل اتفاقية بنك االس�تثمار اآلس�يوي للبنى 
التحتية، بعد إعداد التخويل من وزارة املالية، وتسديد إسهام العراق يف 
رأسمال البنك، من ضمن تخصيصات امليزانية االتحادية العامة لوزارة 

املالية )لسنة 2021( عن طريق إجراء املناقلة.
وبحس�ب بيان لألمانة العامة ملجلس الوزراء، فإن القرار تضمن ايضا 
تحديد حصة إس�هام العراق من األس�هم يف بنك االس�تثمار اآلس�يوي 
للبنى التحتية بالحد األعىل، ب� )250( سهماً من أسهم رأس املال تكون 
)50( سهماً مدفوعة، وتعادل )%20( وتبقى )200( سهم التي تعادل 

)%80( غري مدفوعة وعند االستدعاء.

بغداد / الزوراء:
اس�تقرت أس�عار الذه�ب األجنب�ي واملح�يل يف الس�وق العراقي�ة، امس 

األربعاء.
وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغ�داد س�جلت للمثقال الواح�د عيار 21 م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي 

واألوربي سعر بيع 356 الف دينار، فيما بلغ سعر الراء 351 الفاً.
واشار املصدر اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 
س�جل اس�تقرارا ايضا عند 326 الف دينار، يف حني بلغ سعر الراء 321 

ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار 21 بني 355 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر 
البي�ع مثقال الذهب العراق�ي بني 330 الفاً و335 الف دينار.. ويس�اوي 

املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد / الزوراء:
 اعلن اتحاد مصدري منطقة البحر املتوسط يف تركيا، امس االربعاء، ان العراق 
جاء ثانيا كأكرب مس�تورد لليمون من تركيا.ووفق�اً إلحصائيات االتحاد، فقد 
“بلغ إجمايل كمية صادرات الحمضيات، 734 ألفا و791 طنا، محققة عائدات 
تقدر ب� 382 مليون دوالر، وذلك خالل الفرتة بني يناير/ كانون الثاني – يوليو/ 
تم�وز 2021”.واضاف�ت ان صادرات البالد من الليم�ون، حققت خالل الفرتة 
ذاتها نمواً بنسبة 59 باملئة، وذلك مقارنة باألشهر ال� 7 األوىل من عام 2020، 
وبلغ�ت عائدات ص�ادرات الليمون 147 مليونا و964 ألف دوالر”.واش�ارت اىل 
ان “روس�يا كانت اكثر البلدان اس�ترياداً لليمون الرتكي، وحل العراق يف املركز 

الثاني، تاله رومانيا، وأوكرانيا ورصبيا”.

بغداد / الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقاب�ل الدينار 
العراق�ي، امس االربع�اء، يف البوصة الرئيس�ة بالعاصمة 

بغداد وإقليم كردستان .
وقال مص�در إن بورصتي الكف�اح والحارثية املركزية يف 
بغداد سجلت، صباح امس، 147850 دينار عراقي مقابل 
100 دوالر أمريكي.وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البي�ع 

وال�راء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية 
يف بغ�داد؛ حيث بلغ س�عر البيع 148250 دين�ار عراقي، 
بينما بلغت أسعار الراء 147250 دينارا لكل 100 دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت 
اس�عار ال�دوالر اس�تقراراً أيض�اً، حي�ث بلغ س�عر البيع 
148000 دين�ار لكل 100 دوالر امريك�ي، والراء بواقع 

147500 دينار لكل 100 دوالر.
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بغداد / الزوراء:
كش�فت هيئ�ة االس�تثمار الوطنية، 
مش�اريعها  ع�ن  األربع�اء،  ام�س 
لتخفيف الزخم الس�كاني عن بغداد، 
فيم�ا أش�ارت إىل إجراءاتها للحد من 

ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
االس�تثمار  هيئ�ة  رئي�س  وقال�ت 
بحس�ب  النج�ار،  س�هى  الوطني�ة، 
“مش�كلة  إن  الرس�مية:  الوكال�ة 
التوس�ع الس�كاني الكب�ري م�ن أبرز 
املش�اكل التي تواجه العاصمة بغداد 
من�ذ س�نوات عدي�دة، والت�ي ب�دأت 
بع�د هج�رة س�كان املحافظ�ات اىل 
بغ�داد بحثاً عن فرص عم�ل، ورافق 
ذلك توس�ع يف املس�احات املخصصة 
للقط�اع الس�كني والذي يس�توجب 
توفري خدمات وبن�ى تحتية”، مبينة 
أن “الظروف التي مرت بالبالد حالت 
توف�ر  الت�ي  املش�اريع  إنج�از  دون 

الخدمات”.
وأضاف�ت النج�ار أن “هنال�ك ع�دداُ 
من املش�اريع مس�تمرة باإلنجاز تم 
س�حبها خ�ارج ح�دود أمان�ة بغداد 
به�دف تخفي�ف الزخ�م الحاص�ل يف 
بغداد مثل مروع بسماية ومشاريع 

مس�تقبلية اخرى جاٍر العمل عليها، 
م�ن أبرزها م�روع مدين�ة الرفيل 
املكون من 106 االف دوانم وموقعها 
س�يكون يف االرايض املحيط�ة ملط�ار 

بغداد الدويل”.
اس�عار  “ارتف�اع  ان  واوضح�ت 
الوحدات الس�كنية من ابرز اسبابها 
قلة العرض وزيادة الطلب”، مش�رية 
اىل ان “الهي�أة تعم�ل ع�ىل الح�د من 
ارتف�اع الوحدات الس�كنية من خالل 
انش�اء 11 مدين�ة س�كنية يف بغ�داد 
واملحافظ�ات، حي�ث تم اس�تحصال 
بإعدادها كملفات  املوافقات والب�دء 

الس�كني  بالقطاع  اس�تثمار خاصة 
وبمساحات مختلفة”.

وتابعت ان “تلك املش�اريع ستس�هم 
يف امتصاص البطال�ة وتحريك عجلة 
ع�ن  فض�اًل  باملنطق�ة،  االقتص�اد 
تخفي�ف الزخ�م الس�كاني يف بغ�داد 
أن  اىل  الفت�ة  االخ�رى”،  واملناط�ق 
“قط�اع االس�تثمار يحظ�ى بأهمية 
اقتصادية كب�رية، وخاصة أنه يلعب 
دوراً يف تكوين رأسمال ثابت، والسيما 
ان العدي�د من ال�دول القطاعية تلجأ 
لتعظيم مواردها م�ن خالل االعتماد 

عليه”.

الكشف عن إجراءات للحد من ارتفاع أسعار 
الوحدات السكنية

استقرار الدوالر يف بغداد واإلقليم
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بنيان ينتقد املتغيبني عن اجتماع األندية 
مع اهليئة التطبيعية

بغداد/ متابعة الزوراء
 وج�ه رئيس الهيئة التطبيعية التحاد الكرة العراقي، اياد بني�ان، انتقادا ملمثيل بعض األندية الذين لم 
يحرضوا االجتماع يف مقر اتحاد الكرة ملناقش�ة املشاكل املالية بني االندية والالعبني واملدربني.وعقدت، 
الهيئة بمعية لجنة الرتاخيص اجتماعاً يف مقر اتحاد الكرة مع ممثيل األندية بش�أن الشكاوى املقدمة 
م�ن قبل الالعبني واملدربني.وقال رئي�س الهيئة التطبيعية، إياد بنيان إن »حضور ممثيل تس�عة أندية 
لالجتم�اع م�ن أصل 16 نادياً مؤرش غري جي�د، ويعطي انطباعاً بأن هناك ع�دم جدية من قبل األندية 
يف التعام�ل مع ه�ذا املوضوع املهم. وطالب بنيان ممثيل األندية ب�«إيجاد مخرج رسيع لهذا املوضوع، 

ورضورة حل الديون والشكاوى مع املدربني والالعبني بشكل ودي أو قانوني، قبل انتهاء الوقت«.

أصفر وأمحر

علي : هدف أمانة بغداد التواجد يف املقدمة ومن الصعب إقامة معسكر خارجي

حمافظة السليمانية تستضيف بطولة 
النخبة الدولية للمواي تاي

حكيم شاكر يقود تدريب الفيصلي األردني رمسيا

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن�ت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي االتصاالت الريايض تس�مية 

حمزة داود مدرباً لفريق كرة القدم يف النادي .
وذك�ر الن�ادي يف بي�ان أن” اإلدارة تتطل�ع اىل مرحلة مقبلة 
حافل�ة باإلنج�ازات والتأهل للدوري املمتاز بك�رة القدم ، إذ 
أع�دت الهيئة اإلدارية خطوات مهمة لتحقيق ماتطمح إليه” 
، مش�رياً اىل أن” التوجه الس�تقطاب مدرب قدير له انجازات 
س�ابقة م�ع النادي يأتي ضمن الس�عي إلنش�اء فريق بكرة 

القدم يواكب بانجازاته سمعة النادي العريق”.
فيم�ا أوض�ح البيان عن امل�درب حم�زة داود قول�ه:” هناك 
تجربة سابقة إلدارة الفريق تكللت بالنجاح والتأهل للدوري 
املمت�از ، وأرى أن إدارة النادي تعد نموذجية مقارنة باألندية 
االخ�رى، إذ قام�ت بخط�وات مهم�ة باتجاه االهتم�ام أكثر 
بالفريق لعودته مجدداً للدوري املمتاز ، من خالل توفر البنى 
التحتي�ة وتهيئة الظ�روف املناس�بة إلنجاح مهم�ة الجهاز 

الفني للفريق”.

نادي االتصاالت يسمي محزة 
داود مدرباً لفريق الكرة

الزوراء / رائد عبد الوهاب   
اكد امل�درب الجدي�د لنادي امان�ة بغداد ، 
جم�ال عيل، ان االتفاق الذي تم بينه وبني 
ادارة النادي يهدف اىل ان يكون الفريق يف 
املوسم االول لتدريبه الفريق ضمن الفرق 

الست االوائل.
وق�ال ع�يل: ان اختيار الالعب�ني جاء من 
خالل مراقبته للدوري العراقي يف موسمه 
املايض  طلبت  مجموعة من الالعبني وتم 
االتف�اق معهم فع�ال، فضال ع�ن اضافة 
مجموعة من الالعبني الذين مثلوا الفريق 
باملوس�م امل�ايض ت�م االبق�اء عليهم ولم 
يتبقى لنا س�وى العب�ني او ثالثة يف خط 
املقدم�ة. موضح�ا ان ابرز اس�تقطابات 
الفري�ق كان�ت الالعب” خل�دون ابراهيم 
“وه�و ليس بالجديد عىل النادي ملا يتمتع 
به من ق�درة وخ�رة عىل قي�ادة الفريق  
واملهاج�م “مصطفى محم�ود” وهو من 
املهاجمني البارزين بال�دوري املمتاز وما 
زلنا بص�دد البحث عن العب�ني محرتفني 

اضافة اىل “ صموئي�ل والفريا” اللذين تم 
تجديد عقد االحرتاف معهم حسب طلبي 
ويف ح�ال الحصول ع�ىل العبي محيل عىل 

مستوى عال قد ال نحتاج اىل محرتفني . 
وبني: ان اختيارات الالعبني تمت بالتشاور 
ما بيني وبني ادارة النادي واملالك التدريبي 
املس�اعد يف ضوء سياس�ة الن�ادي املتبعة 
منذ عدة اعوام باالستعانة بشباب النادي 
املتميزي�ن ول�م تكن هناك اس�ماء معينة 
فرضتها او فرضتها ادارة النادي لتواجدها 
م�ع الفريق ولكن االس�ماء ت�م اختيارها 
وفق نظ�رة فني�ة وخياراتنا ستس�تكمل 

وفق ما نحتاجه من العبني   . 
وزاد ع�يل: ان مس�ألة اع�داد الفري�ق 
هذا املوس�م م�ن خالل اقامة معس�كر 
خارج�ي يف ظل الظ�رف الحايل لجائحة 
كورون�ا يعد أم�را صعبا لكنن�ا وضعنا 
خطة بديل�ة بأن يكون هناك معس�كر 
داخيل يف حال اس�تحالة اقامة معسكر 

خارجي للفريق .

بغداد/ حيدر العتابي
العرب�ي  االتح�اد  موافق�ة  حصل�ت 
للمواي ت�اي عىل اس�تضافة العراق 
لبطولة النخبة الدولية والتي ستقام 
يف الراب�ع م�ن ايلول املقب�ل يف مدينة 
السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وقال رئيس األتحاد العراقي املركزي 
للم�واي تاي مصطفى جبار علك: ان 
عددا م�ن ال�دول العربي�ة واالجنبية 
اعلن�ت موافقته�ا عىل املش�اركة يف 
البطول�ة وبحضور ممثل من االتحاد 
للمواي تاي )lFMA(.وأضاف  الدويل 
عل�ك:  ان وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدنان درجال ورئيس اللجنة األوملبية 
رعد حمودي ومدير ش�باب ورياضة 
القليم الدكتور ش�اكر س�مو  اعلنوا 
ع�ىل دعمهم وتواجده�م يف البطولة. 

ع�ىل  ق�ادر  الع�راق  ان  اىل  مش�ريا 
اس�تضافة األح�داث الدولي�ة وعازم 
ع�ىل انج�اح البطولة ب�كل املجاالت. 
منوها اىل: ان بطولة العراق ملنتخبات 
املناطق كانت بروفة نهائية ألحتضان 

الكرنفال الدويل.وختم رئيس االتحاد: 
ان بطول�ة النخبة س�تكون مضيفة 
عىل نفقة االتحاد العربي، وسيتحمل 
اتحادنا األمور اللوجس�تية واالدارية 

التي تساهم يف انجاح البطولة.

بغداد/ متابعة الزوراء

 وق�ع نادي الفيص�يل االردني عقداً م�ع املدرب حكيم 

شاكر لتدريب الفريق.

وقدم�ت ادارة ن�ادي الفيصيل املدرب حكيم ش�اكر يف 

مؤتمر صحفي وتم توقيع العقد لتسلم املهمة.

وحرض ش�اكر تدريبات فريق النادي الفيصيل لالطالع 

عىل املستوى العام لالعبني.

وتعاق�دت االدارة م�ع مس�اعد حكي�م ش�اكر املدرب 

العراق�ي حس�ني مرش�دي لرياف�ق ش�اكر بمهمت�ه 

كمساعد.

كوجر: ادفوكات انسجم بشكل واضح مع الالعبني ومل يتم استبعاد أي اسم من املنتخب
الوطين سيلعب وديتني يف إسبانيا

بغداد/  حسني عمار
أك�د رئيس وف�د املنتخ�ب الوطني بكرة 
القدم احمد كوج�ر: أن املدرب الهولندي 
دي�ك ادف�وكات أخ�ذ انطباعاً جي�داً عن 
الالعبني وهناك تزايد وأضح يف االنسجام 
ب�ني امل�درب والالعب�ني داخل معس�كر 

إسبانيا .
وق�ال كوج�ر  إن” انطب�اع امل�درب عن 
الالعب�ني جي�د وهن�اك تزاي�د واضح يف 
االنس�جام بني امل�درب والالعب�ني داخل 
املعس�كر مع كل وحدة تدريبية “، مبيناً 
أن “ امل�درب يعم�ل باحرتافي�ة عالي�ة 
ولديه معرفة بجميع الالعبني املوجودين 
باالضاف�ة اىل م�ا يقدمه الجه�از الفني 
املس�اعد م�ن معلوم�ات ع�ن طبيع�ة 

املنتخب”.
واضاف كوجر أن” ادفوكات أكد  تمارين 
االستش�فاء ورفع الجان�ب اللياقي لدى 
الالعب�ني بش�كل مكث�ف بس�بب قرص 
فرتة اإلع�داد التي تس�بق املب�اراة األوىل 
يف التصفي�ات”، الفت�ًا اىل أن “ القائم�ة 
ستشهد استدعاء بعض االسماء الجديدة 
يف وق�ت الحق الكمال الفريق قبل مباراة 
التش�كيلة   “ أن  كوريا”.وتاب�ع كوج�ر 
ل�م تش�هد اس�تبعاد أي العب م�ن قبل 
الجهاز الفن�ي واجواء املعس�كر مثالية 
والجميع يعمل عىل قدم وساق للوصول 
اىل الجاهزي�ة املطلوب�ة قب�ل الدخول يف 
غمار املرحلة الحاس�مة”، مشرياً اىل أن” 
الوفد يعمل عىل توف�ري مباراتني وديتني 
خالل اليومني املقبلني مع فرق اس�بانية 
للوق�وف ع�ىل نق�اط الق�وة والضع�ف 

للفريق من قبل الجهاز الفني “.
ويف س�ياق متص�ل، أّكد م�درب منتخب 
الش�باب بك�رة الق�دم عم�اد محمد: أن 
إضاف�ة الالعب�ني املحرتف�ني لتش�كيلة 
املنتخ�ب الوطني يف التصفي�ات النهائية 
س�يخلق توليفة جيدة قادرة عىل حس�م 
إن”  محم�د  للمونديال.وق�ال  التأه�ل 
إضاف�ة الالعبني املحرتفني مثل جس�تن 
وربني س�والقا وغريهم ممن يستحقون 
تمثي�ل املنتخ�ب ستش�كل توليفة جيدة 
تحض�رياً للتصفيات الحاس�مة”، مبيناً 
أن” مجموعة منتخبنا صعبة والتأهل اىل 
كأس العالم ليس باألمر السهل، ولكن ال 
يوجد يشء مستحيل مع العمل املتواصل 

واالستعداد املكثف”.
واض�اف محمد أن” الحديث عن حظوظ 
املنتخ�ب الوطن�ي يف التصفيات س�ابق 
ألوانه، وتحديد ذلك س�يكون بعد خوضه 
املب�اراة األوىل، وهنال�ك عرش مباريات يف 
املجموع�ة، وأس�ود الرافدي�ن ع�ىل قدر 
املس�ؤولية يف أداء املهمة وحسم التأهل، 
التكات�ف ودع�م  مش�دداً ع�ىل رضورة 
املنتخ�ب يف املرحة املقبلة كواجب وطني 

عىل الجميع”.
وتابع محم�د أن” ادفوكات مدرب عاملي 
ومن الصعب تقييمه ملا يمتلكه من خرة 
وإمكانيات، باالضافة اىل كونه يمثل أبرز 
املدارس الكروية يف العالم وهي املدرس�ة 
الهولندي�ة، لكنه بحاج�ة اىل الوقت لكي 

ينسجم مع الفريق”.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيه�ا الح�ارة اىل  الصحف�ي القدي�ر جليل 
العب�ودي، وذل�ك لوفاة ش�قيقته  ... س�ائلني 
الل�ه العيل القدي�ر ان يتغمد الفقي�دة برحمته 
الواس�عة ويس�كنها جن�ات الف�ردوس ويرزق 
اهله�ا ومحبيها الصر والس�لوان وانا لله وانا اليه 

راجعون.
 ****************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل ثمني الفهد اعلن انتصاره عىل 
فاي�روس كورونا الذي اصابه قبل مدة ليس�ت 
بالقصرية، خالص االمنيات للزميل العزيز الفهد  

بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب 
الصحة والعافية، وان يعود ملمارسة عمله املهني من 

جديد خالل االيام املقبلة.
 ******************

معد برنامج )القش�اش( الذي يبث من عىل شاشة 
قن�اة )النجباء( الزميل حيدر عب�د، احتفل بعيد 
مي�الده قب�ل اي�ام، خال�ص االمني�ات للزميل 
العزيز بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ قيص حسن
والرياضة  البدنية  الرتبية  دائرة  درجال،  عدنان  والرياضة،  الشباب  وزير  وجه 
بشمول العبي املنتخبات الوطنية بالتسجيل عىل رشاء الشقق السكنية يف مجمع 
بسماية.أعلن ذلك مدير عام دائرة الرتبية البدنية والرياضة أحمد عودة زامل، مبينا 
انه يف ضوء توجيهات الوزير، فإن الوزارة توجه الدعوة اىل العبي املنتخبات الوطنية 
الراغبني بالتسجيل عىل رشاء الشقق السكنية يف مجمع بسماية، ملراجعة دائرة 
الشعب  ملعب  قرب  فلسطني  شارع  يف  الوزارة  مقر  يف  والرياضة  البدنية  الرتبية 
لها  سبق  والرياضة  الشباب  وزارة  ان  زامل:  أسمائهم.وأضاف  لتسجيل  الدويل 
توجيه الدعوة اىل الرياضيني األبطال والرواد يف محافظة بغداد املشمولني بقانون 
منح الرياضيني االبطال والرواد لسنة 2013، للتسجيل عىل رشاء الشقق السكنية 
يف مجمع بسماية، وتنفيذ املادة القانونية الخاصة بمنح األرايض لألبطال والرواد.

بغداد/ عالء محمد
بكرة  الجوية  القوة  فريق  مدرب  قدم 
إلدارة  اعتذاره  اوديشو  ايوب  القدم 
تكملة  لعدم  الصقور  وجماهري 
بسبب  الفريق  مع  التدريبي  مشواره 
الهيئة  رئيس  الصحي.وأوضح  وضعه 
الريايض  الجوية  القوة  لنادي  االدارية 
أن  جاهد:  شهاب  الطيار  الفريق 
اوديشو  ايوب  باملدرب  جمعه  اتصاال 
لالطمئنان عىل صحته أكد فيها األخري 
أنه يحتاج إىل شهرين إلجراء عمليات 

جراحية بسبب وضعه الصحي مقدما 
الجوية  القوة  نادي  ألرسة  شكره 
كونه ال يستطيع مواصلة املشوار مع 

الصقور خالل املوسم املقبل.
وأضاف قائد القوة الجوية: أن رغبتنا 
الفريق  مع  اوديشو  بقاء  هي  كانت 
ذلك  دون  حال  الصحي  وضعه  لكن 
متمنيا الصحة والسالمة له، الفتا إىل أن 
تبحث عن مدرب عىل مستوى  اإلدارة 
املسابقات  يف  الصقور  يقود  عال 

املحلية والخارجية.

درجال  يوجه بشمول العيب املنتخبات بالتسجيل 
على شراء الشقق السكنية يف بسماية

اوديشو يقدم اعتذاره إلدارة ومجاهري 
الصقور بسبب وضعه الصحي 



كشف تقرير صحفي إسباني، عن خطة الهولندي رونالد 
بيدري  الشاب  لالعبه  لربشلونة،  الفني  املدير  كومان، 

جونزاليس خالل الفرتة املقبلة.
وبدأ بيدري )18 عاًما( فرتة إعداده مع برشلونة للموسم 
قصرية  صيفية  عطلة  بعد  الثالثاء،  أمس  أول  الجديد، 

حصل عليها عقب االنتهاء من األوملبياد.
ويعد بيدري أكثر العب مشاركة يف املباريات عىل مستوى 
أنهى  حيث  الحديث،  العهد  يف  واحد  موسم  خالل  العالم 

املوسم مع برشلونة ثم خاض كأس األمم األوروبية مع 
منتخب إسبانيا األول، قبل أن يلتحق باملنتخب األوملبي يف 

أوملبياد طوكيو.
فعىل  اإلسبانية،  ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وبحسب 
الرغم من أن بيدري بدا متعًبا يف املباريات األخرية التي 
خاضها مع املنتخب األوملبي، إال أن رونالد كومان ينوي 

البدء به يف أول محطات الليجا ضد ريال سوسيداد، ما لم 
يتعرض ألي انتكاسة جسدية.

يف  إلراحته  ذلك  بعد  نية  هناك  أن  الصحيفة،  وأضافت 
الجولتني التاليتني، لحني العودة عقب فرتة التوقف الدويل 

يف سبتمرب/ أيلول.
الالعبني  من  الكثري  يملك  ال  برشلونة  أن  وأوضحت 

كاملة  ثقة  لديه  أن كومان  الجاهزين، يف حني 
يف بيدري.

لويس  يعتمد  أال  يف  كومان،  ويأمل 
إنريكي مدرب إسبانيا عىل بيدري 

يف تجمع سبتمرب/ أيلول املقبل 
بالشكل  إراحته  أجل  من 

الكايف.

لوثار  السابق،  األملاني  القدم  كرة  نجم  يعتقد 
أكرب  أخرى  مرة  سيشكل  اليبزيج  أن  ماتيوس، 
لقب  عىل  الرصاع  يف  ميونيخ،  لبايرن  تهديد 

البوندسليجا يف املوسم الجديد.
الجديد،  املوسم  يف  مشواره  بايرن  ويستهل 
بوروسيا  مضيفه  بمواجهة  الجمعة،  غدا 
مونشنجالدباخ، تحت قيادة مدربه الجديد يوليان 

ناجلسمان، املدير الفني السابق لاليبزيج.
بيلد(  لـ)شبورت  عاما(   60( ماتيوس  وقال 
األملانية: »بايرن يمتلك أفضل تشكيلة أساسية.. 

لكن اليبزيج لديه أفضل فريق«.
وأضاف: »يف رأيي، سيكون اليبزيج قادرا 
مراحل  يف  أفضل  بشكل  االستجابة  عىل 
واإليقافات  اإلصابات  حاالت  يف  األزمة، 
وعبء جدول املباريات املزدحم.. هذا ال 
بطال،  يصبح  األفضل  الفريق  أن  يعني 
لكن يتعني عىل بايرن أن يأمل يف تجنب 

تعقيدات معينة«.
وخرس جييس مارسش، مدرب اليبزيج 
كوناتي  إبراهيما  املدافعني  الجديد، 
انضما  اللذين  أوباميكانو،  ودايو 
لكنه  الرتتيب،  عىل  وبايرن  لليفربول 
سيلفا،  أندريه  بضم  صفوفه  عزز 

مهاجم آينرتاخت فرانكفورت.
أيضا  يرى  أنه  ماتيوس  وأوضح 
»بالتأكيد« أن بوروسيا دورتموند، وباير 
وبوروسيا  وفولفسبورج،  ليفركوزن، 
من  أفضل«  وضع  »يف  مونشنجالدباخ 

بايرن ميونيخ.
ويف نهاية حديثه، قال أسطورة املانشافات: 
»أتوقع أن تكون هناك معركة ثالثية حادة 
سأقول  للتحديد،  اضطررت  إذا  القمة..  يف 
إن اليبزيج سيكون أكثر خطورة عىل بايرن 

من دورتموند«.

الصحافة  يف  بوجبا  بول  ارتبط 
سان  باريس  إىل  باالنتقال  األوروبية 
الحايل،  املريكاتو  خالل  جريمان، 
مانشسرت  مع  عقده  ينتهي  حيث 

يونايتد يف صيف 2022.
لكن شبكة سكاي سبورتس ذكرت، 
باريس  يقدم  أن  املرجح  أنه من غري 

عرًضا لضم بوجبا، هذا الصيف.
جريمان  سان  إعالن  مع  أن  وأضافت 

مييس،  ليونيل  األرجنتيني،  النجم  ضم 
فإنه سيحتاج لبيع أو إعارة 10 العبني، 
إذا أراد التعاقد مع الدويل الفرنيس أيضا.

وأوضحت الشبكة أن النادي البارييس، 
ذلك،  رغم  بوجبا  النظر عن  لم يرصف 
موقفه،  تطورات  متابعة  سيواصل  بل 
مع  جديًدا  عقًدا  يوقع  لم  إذا  خاصًة 

الشياطني الحمر قبل نهاية هذا العام.
ويملك بوجبا الفرصة للتوقيع ألي ناٍد، 

يف يناير/كانون ثان املقبل، لكنه يشعر 
يونايتد،  مانشسرت  يف  حالًيا  باالرتياح 

ويتطلع للموسم الجديد.
يرتبط  سبورتس،  سكاي  لـ  ووفًقا 
أويل  مدربه  مع  رائعة  بعالقة  بوجبا 
جونار سولسكاير، كما يواصل يونايتد 
ال  النادي  لكن  ممثليه،  مع  محادثاته 
يريد الترسع يف تمديد تعاقده، ال سيما 

أنه يتقاىض راتًبا ضخًما.

رسمًيا،  القدم  لكرة  اإلسباني  االتحاد  أعلن 
  CVC رشكة  مع  الليجا  رابطة  اتفاقية  رفضه 

االستثمارية، باعتبارها غري قانونية.
وقال االتحاد يف بيان :«هذه العملية تتم دون 
الفائز،  العرض  اختيار  حول  توافق  أدنى 
و الرابطة  بني  باالتفاقيات  يتعلق  وفيما 

CVC املتعلقة بالحقوق السمعية والبرصية 
عىل  يجب  الرياضية،  والرشكات  لألندية 

االتحاد التعبري عن معارضته«.
ألسباب  فقط  ليست  »)املعارضة(  وتابع: 
من  العديد  شك  بال  ستولد  والتي   - قانونية 
تشكك  أن  يمكن  التي  القضائية  الدعاوى 
أيًضا  ولكن   - للتطبيق  االتفاقية  قابلية  يف 
ألسباب اقتصادية، نظرًا ألن حقوق األندية 
ستخضع لرضائب شديدة خالل الـ50 عاما 

القادمة، مقابل مبلغ صغري من املال«.
هناك  كانت  »إذا  اإلسباني:  االتحاد  وأضاف 
غري  بحقوقها  طوًعا،  االقرتاض  تريد  أندية 
قبل  من  املتاحة  وغري  للترصف  القابلة 
قيامها  يف  مشكلة  توجد  فال  ثالثة،  أطراف 
غري  اتفاقية  خالل  من  ليس  لكن  بذلك، 
قانونية تلزم للجميع، من خالل اإلسناد 
الكاذب لصالح الرابطة للحقوق التي ال 

تمتلكها«.
حدود  لعبور  محاولة  نرى  ذلك،  عىل  »عالوة  وواصل: 
القانون، للوصول إىل اتفاق اقتصادي مؤسف ملستقبل 
رائًعا  أمرًا  سيكون  املقابل  ويف  اإلسبانية،  القدم  كرة 

بالنسبة للصندوق واملستفيدين املحتملني اآلخرين«.
وختم: »لهذا قرر االتحاد اإلسباني، إدراًكا منه للشكاوى 
األوىل  الدرجة  أندية  مختلف  قدمتها  التي  والتعليقات 
والثانية، إبداء معارضته الشديدة لهذه االتفاقية، من 

خالل بوروفاكس تم إرساله إىل الرابطة«.
سابق،  وقت  يف  قد عربا  مدريد  وريال  برشلونة  وكان 
عن معارضتهما لالتفاقية التي أبرمتها رابطة الليجا.

                         

أفـاد تقريـر صحفي إيطايل، بـأن تياجو بينتـو، املدير الريايض 
لروما، سيطري إىل لندن، للتفاوض مع تشيليس حول ضم املهاجم 
اإلنجليـزي تامي أبراهام.ويسـعى رومـا للتعاقد مـع أبراهام، 
لتعويـض الرحيـل املرتقـب ملهاجمه البوسـني إديـن دجيكو، 
القريب من إنرت ميالن.وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، فقد منح 
رومـا الضوء األخـرض لدجيكو لالنضمام إىل إنرت هذا األسـبوع، 
وسـيجري املهاجم البوسني املخرضم الكشـف الطبي.وأضاف 
التقريـر، أنه من املتوقع أن يصل تياجو بينتو إىل لندن خالل 48 
ساعة للتفاوض شـخصًيا مع أبراهام.وبحسب ما ورد، توصل 
روما وتشـيليس إىل اتفاق بشأن انتقال أبراهام إىل الذئاب بشكل 
نهائي، مع وضع بند بأحقية البلوز يف إعادة رشاءه، لكن املهاجم 
اإلنجليزي غري مقتنع حتى اآلن باللعب يف األوملبيكو.وبناًء عليه، 
قرر تياجو بينتو السـفر إىل العاصمـة اإلنجليزية عىل أمل إقناع 

أبراهام باالنتقال إىل روما، قبل انطالق املوسم الجديد.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

حتديد موعد فحص إنرت 
ميالن لدجيكو

روما مصمم على ضم أبراهام

اعالم الكرتوني

اخلليفي يعرب عن سعادته بنجاح الصفقة وميسي متحمس لبدء مشواره مع باريس

اإلصابة جترب نادال على االنسحاب من دورة تورنتو

كشف تقرير صحفي إيطايل، موعد الفحص الطبي الذي سيجريه 
البوسني إيدين دجيكو، مهاجم روما، تمهيًدا لالنضمام لصفوف 
إنـرت ميالن.وذكـر موقـع توتـو مريكاتـو، أن دجيكو سـيغادر 
العاصمـة اإليطالية خـالل السـاعات القليلة القادمـة، متجًها 
إىل ميالنـو، من أجل إنهاء جميع التفاصيـل املتعلقة بانضمامه 
للنرياتزوري.وأضـاف املوقـع أنه مـن املقرر، أن أجـرى املهاجم 
البوسـني الكشـف الطبي أمس األربعاء، قبل أن يوقع عىل عقد 
ملـدة عامني مع إنرت ميالن.وكانـت تقارير صحفية قد ذكرت أن 
إنـرت، توصل التفاق مع نظريه روما، عىل ضم دجيكو مقابل أقل 
مـن مليوني يورو.وينتهي تعاقد دجيكو مـع النادي العاصمي، 
الصيـف املقبل، وقد خاض 260 مبـاراة بقميص الجيالورويس، 

ونجح يف تسجيل 119 هدًفا بمختلف البطوالت.

مؤمتر تقديم ميسي العبا يف باريس

ماتيوس: 5 فرق أملانية وضعها أفضل من بايرن

ميسي حيمي مانشسرت يونايتد من أطماع باريس

االحتاد اإلسباني يدعم الريال وبرشلونة ضد رابطة الليجا

مفكرة الزوراء

الثاني  الدور  النجم اإلسباني رافايل نادال عىل االنسحاب من  أُجرب 
بعد معاودة  للماسرتز يف كرة املرضب  األلف نقطة  لدورة تورونتو 
الرويس  أول  املصّنف  فيه  نجح  وقت  يف  اليرسى،  قدمه  يف  االوجاع 

دانييل ميدفيديف يف التأهل إىل الدور الثالث.
يف  آخرها  الكندية خمس مرات  الدورة  باللقب  املتوج  نادال،  وأعلن 
 2020 نسخة  )ألغيت  و2019   2018 عامي  األخريتني  النسختني 
الثاني  الدور  يف  املواجهة  قبل  انسحابه  كورونا(،  فريوس  بسبب 
بسبب أوجاع يف القدم، وهي اإلصابة التي تالحقه منذ فرتة، فأبعدته 
التي اختتمت األحد املايض  عن بطولة ويمبلدون واأللعاب األوملبية 

يف طوكيو.
الوضع  عّدة.  أشهر  منذ  املشكلة  »هذه  يواجه  أّنه  اىل  نادال  وأشار 
التي حققتها يف كندا«،  النجاحات  بالنسبة إيل بعد كل  ليس سعيداً 
مضيفاً: »سأعود اىل إسبانيا ملحاولة العودة اىل القمة مجدداً. يف ظل 

هذه األوجاع، لسُت قادراً عىل االستمتاع«.
ورأى نادال أنه غري قادر عىل التنافس بنفس املستوى الذي يطمح 

اليه ألنه »ال تسمح يل قدمي بالتحرك كما أريد«.
الدور  من  أول  كمنصف  أعفي  الذي  ميدفيديف  تمكن  جهته،  من 

بمجموعة  تأخره  عّوض  بعدما  الثالث  الدور  اىل  العبور  من  األول، 
ليفوز عىل الكازخستاني ألكسندر بوبليك 4-6، 6-3 و4-6.

وتوقفت املباراة لبعض الوقت بسبب األمطار، لكّن ميدفيديف عاد 

رجالً آخر بعد االستئناف.
وقال: »لم ألعب بشكل جيد قبل األمطار. لم أكن أشعر عىل نحو جيد 

مع الكرة وكنت أخرس الكرات يف االستقبال«.
وتابع: »عندما عدُت اىل امللعب، شعرت عىل نحو أفضل من املجموعة 

األوىل االوىل«.
وفاز املصّنف ثالثاً عاملياً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بصعوبة 
 ،1-6  ،)15-13(  7-6  ،3-6 بنتيجة  هومبري  أوغو  الفرنيس  عىل 
النهائي ملسابقة  ثمن  الدور  األخري من  أقصاه  بعدما  ثأره  ليحقق 

كرة املرضب يف أوملبياد طوكيو.
وأُقيص الكرواتي مارين سيليتش بعد خسارته أمام املصّنف سادساً 

النرويجي كاسرب رود 3-6، 6-3 و6-3.
بالده  أوملبياد  يف  بدأها  التي  فورته  نيشيكوري  كي  الياباني  وتابع 
نصف  اىل  )وصل  واشنطن  دورة  يف  ثّم  النهائي(  ربع  اىل  )وصل 
 )5-7( الرصبي ميومري كيسمانوفيتش 6-7  وتغلب عىل  النهائي( 

و6-2 يف الدور االول.
اإلسباني  عىل  إيسنر  جون  األمريكي  تغلب  أيضاً،  األول  الدور  ويف 

أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بسهولة 6-4 و1-6.
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نادي  رئيس  الخليفي  غانم  نارص  عرّب 
باريس سان جريمان عن سعادته باختيار 
إىل  االنضمام  مييس  ليونيل  األرجنتيني 

نادي العاصمة الفرنسية.
كانوا  سنوات   10 »قبل  الخليفي:  وقال 
لدينا  كان  طموحنا،  عن  يتسآلون 
أن  رساً  وليس  لدينا،  يزال  وال  طموحات 

مييس كان لديه رغبة بهذا االتفاق«.
وقال الخليفي: »يسعدني أن ليونيل مييس 
جريمان.  سان  لباريس  االنضمام  اختار 
باريس  يف  به  بالرتحيب  فخورون  نحن 
رغبته  يخف  لم  مييس  عائلته.  رفقة 
املستويات  أعىل  عىل  اللعب  مواصلة  يف 
النادي  وحصد املزيد من األلقاب. طموح 

هو نفسه بالطبع.«
»مع  البارييس:  النادي  رئيس  وأضاف 
مدربنا املميز وطاقمه أتطلع قدماً إىل رؤية 
مشجعينا  لجميع  التاريخ  يصنع  فريقنا 

يف جميع أنحاء العالم«.
أنت  أشكرك  أنا  »ليو  الخليفي:  وتابع 
يعرفها  ال  بيننا  العالقة  ووالدك،  وعائلتك 
الكثريون، نحن فخورون بك، أنا أتكلم عن 
مكتوبة،  كلمة  أي  لدي  وليس  مشاعري 
للمشجعني،  رائع  بعمل  تقوم  سوف 
شكراً لجميع من عملوا يف الكواليس لكي 
تتحقق هذه الصفقة، أود أن أشكر جميع 

رشكائنا التجاريني أيضاً.
واختتم: »العمل سيبدأ يف امللعب، إىل جانبي 
العب فاز بالعديد من األلقاب نود أن يفوز 
باأللقاب لهذا النادي لدينا أفضل الالعبني 

يف  املدربني  أفضل  أحد  ولدينا  العالم  يف 
العالم. نرحب بك يا ليو وأترك لك الكلمة.

كلمة  سماع  بعد  »أوالً  مييس:  ليونيل 
وتعرفون  جداً  سعيد  أنا  الرئيس،  السيد 
وصويل  حني  لكن  صعباً،  كان  التغيري  أن 
أنا  كبرية،  سعادة  هناك  كانت  هنا  إىل 
استمتع كثرياً منذ اليوم األول، أريد أن أبدأ 
بالتدريبات لدي رغبة كبرية بلقاء زمالئي 
رئيس  الجميع  أشكر  التدريبي،  والكادر 

النادي وليوناردو«.
سعادتي،  أتم  الحار  »االستقبال  وأضاف: 
أنا متأكد أننا سنستمتع كثرياً وسنكافح 

لتحقيق أهداف هذا النادي«.
مع  اللعب  مييس  شعور  حول   / سؤال 

نيمار ومبابي:
أتقاسم  أن  رائع  »شعور  مييس:  ليونيل 

الوقت مع هؤالء الالعبني الرائعني«.
بات  جريمان  سان  باريس  كون  وحول 
رد  األبطال،  بدوري  للفوز  األول  املرشح 
تفاصيل  عىل  تعتمد  القدم  »كرة  مييس: 
جي  إس  بي  اللقب،  بهذا  للفوز  صغرية 
السنوات  يف  به  الفوز  من  قريبا  كان 
به  فالفوز  الرائع،  فريقه  بفضل  املاضية 
صعب جدا، ال أدري ما ينقص أي فريق، 

متحدا،  فريقا  لدينا  يكون  أن  البد  ولكن 
وأعلم أن لديهم الروح«.

كرة  يف  مطلوب  الحظ  أن  »كما  وأردف: 
ألنها  دائما،  يفوز  ال  فاألفضل  القدم، 
بطولة استثنائية وهو ما يزيد من متعتها 

وقوتها«.
ليونيل مييس ترصيحاته: »باريس  وختم 
وبنى  الالعبني،  من  رائعة  تشكيلة  لديه 
فريقا قويا هذا املوسم، وأنا هنا ملساعدة 
الفريق وبذل أقىص ما لدي، وحلمي رفع 
هذا الكأس مجددا، وأنا يف املكان املناسب 

للفوز بدوري األبطال«.
الفرحة تعم أوساط املشجعني

مشجعي  أوساط  كبرية  فرحة  عمت  ـ 
ليونيل مييس  البارييس بعدما حل  النادي 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
الباريسية عربت عن سعادتها  الجماهري 
بعدما  املرجوة  النتائج  بتحقيق  وتفاؤلها 
الـ«بي إس جي« بالنجم  تعززت صفوف 

األرجنتيني.
خارج املؤتمر ... تقرير صحفي اسباني

بأن  إسباني،  صحفي  تقرير  أفاد  ـ 
باريس  نجم  مييس،  ليونيل  األرجنتيني 
بانطالقته  حالًيا  منشغل  جريمان،  سان 

مع ناديه الجديد.
مييس  ضم  جريمان  سان  باريس  وأعلن 
رسمًيا، يف صفقة انتقال حر، بعد رحيله 

عن برشلونة هذا الصيف.
ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وبحسب 
اإلسبانية، فإن مييس ال يفكر حالًيا إال يف 

أول ظهور له مع سان جريمان.
أنه  من  الرغم  عىل  أنه  التقرير،  وأضاف 
فوزه  بعد  شهر  ملدة  إجازة  من  عائد 
ببطولة كوبا أمريكا يوم 11 يوليو/ تموز 
املايض، إال أن مييس أبلغ نارص الخليفي، 
رئيس سان جريمان، بأنه يتمنى املشاركة 
املقبل،  السبت  يوم  سرتاسبورج،  لقاء  يف 

عىل ملعب حديقة األمراء.
أنه يف حالة موافقة  الصحيفة  وأوضحت 
لسان  الفني  املدير  بوكيتينو،  ماوريسيو 
السبت  مباراة  يف  إرشاكه  عىل  جريمان، 
يلعب  أن  هو  املنطقي  اليشء  فإن  املقبل، 
يبدأ  أن  دون  فقط  دقائق  بضع  مييس 

أساسيا.
وأشار التقرير، إىل أن رغبة مييس يف اللعب 
خالل مباراة سرتاسبورج، تأتي ألن سان 
ملعبه،  عىل  املباراة  تلك  سيلعب  جريمان 
قبل الخروج يف مباراتني متتاليتني خارج 

ملعبه، ومن ثم فرتة التوقف الدويل.
نيمار يرحب بصديقه مييس

ـ نرش النجم الربازييل نيمار عرب حسابه يف 
»إنستغرام« ترحيبا بصديقه ليونيل مييس 
الثالثاء. أمس  أول  باريس  إىل  وصل  الذي 

وكتب نيمار عبارة »نعود معا« مع لقطة 
الالعبني  تضم  األهداف  بأحد  الحتفالية 

من فرتتهما السابقة يف برشلونة.
بني  الوطيدة  العالقة  املعروف  ومن 
الالعبني منذ عدة أعوام، ليعودا للعب مرة 
بقميص  سابقا  معا  ظهرا  أن  بعد  أخرى 

برشلونة.

كومان يرسم خطة إراحة بيدري



القاهرة/متابعة الزوراء:
 أعلن بعيض اإلعالمين املرصيين التوقف عن تغطية 
جنازات الشخصيات العامة والفنانن واملشاهري، بعد 
حالية الجدل التي أثريت يف الوسيط الصحفي، بسيبب 
ما شيهدته جنازة الفنانة الراحلة دالل عبدالعزيز، من 
شيد وجذب من ِقَبيل فنانن مع الصحفيين املكلفن 
بالتغطية.وأعلين اإلعالمي نشيأت الديهي رئيس قناة 
“تين” وعضو املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم عن إصدار 
قرار بحظير أي تغطيات إعالميية أو خربية للجنازات 
أو جلسيات العزاء يف القناة، وأيًضا يف موقع وتلفزيون 

“املدار” لإلعالم الرقمي وذلك بشكل نهائي.
وأضياف الديهيي عرب حسيابه عيىل فيسيبوك أن هذا 
القرار يأتي احرتاما لحرمة املشهد من ناحية، وملواثيق 
الرشف اإلعالمية والصحفية املتبعة من ناحية أخرى.

وتباينت اآلراء بن من اعتيرب أن حظر تغطية جنازات 
املشياهري ال يخدم حرية الصحافية فهي تدخل ضمن 

اهتمامات قطاعات كبرية من الجمهور.
وقال آخرون إن الحل األفضيل يكمن بتنظيم التغطية 
وعيدم مخالفة الصحفين ميثياق الرشف املهني يف ما 

يخص احرتام حرمة املتوىف وأحزان ذويه.
وانتقد أيمن عبداملجيد، عضو مجلس نقابة الصحفين، 
ميا يحدث يف الجنازات الخاصة بالشيخصيات العامة، 
مطالًبا بمناقشية األمر بين مجلس النقابية ورابطة 

املصورين ورؤساء التحرير.
وقال عبداملجيد، يف منشور له عرب صفحته عىل فيسبوك، 
إن ما يحدث خالل تشييع جثامن الشخصيات العامة 
والفنانين يحتياج إىل مراجعة وحلقات نقاشيية بن 

مجليس النقابة ورابطة املصورين ورؤسياء التحرير؛ 
لوضيع ضوابط مهنية تحفظ للميوت حرمته ولألرس 
املكلومية خصوصيتهيا، وللمهنية كرامتهيا وثوابتها 
وحرفيتها، ال يوجد انفراد يف جنازة. اإلعالم رسيالة، ال 

صورة لجثمان، أو بكاء يف لحظة إنسانية.
وأضياف عبداملجيد، األهم أنه ال ينبغي الدفع بمتدربن 
غيري نقابين لتغطييات ينتج عنها أخطياء، تيسء إىل 
الصيورة الذهنية للمهنة التي تزخير باملحرتفن الذين 

يدركون جيًدا قيمة املهنة وآدابها.
وتابيع هنياك أميور كثيرية مسيكوت عنها تنيال من 
الصيورة الذهنية للمهنة يجيب طرحها لنقاش علمي 
مهنيي نقابيي جياد للحفاظ عيىل حريية العمل دون 
املساس بحرمة الحياة الشخصية، وقبل الحياة حرمة 

املوت.

كاركاس/متابعة الزوراء:
فنزوييال  ابتكير صحفييون يف   
تقليديية  وسيائل جدييدة غيري 
لنقل األخبار، مثل تقديم نرشات 
الحافيالت  يف  الحيية  األخبيار 
وقراءة الصحف بصيوت عال يف 

زوايا الشوارع.
واعتياد الصحفيي خيوان بابلو 
املقاعيد  يف  الجليوس  الرييس 
يف  لليركاب  املواجهية  األماميية 
بتشيغيل  ويقيوم  الحافيالت، 
ميكروفون ومكرب صوت، إلذاعة 
األخبار عىل الركاب، بينما يحمل 
زميليه إطارا أسيود مين الورق 
املقوى ليحاكي شاشة تلفزيون 
يطيل خيوان مين خاللهيا عيىل 

الركاب أثناء قراءته األخبار.
ويستمع معظم الركاب باهتمام 
شديد، بينما يمر آخرون بجانبه 
للصعود أو النزول يف محطاتهم، 
وهيذه األخبيار التيي ينقلها ال 
ُتريض دائما الحكومة االشرتاكية 

الفنزويلية.
ويرشح خيوان ليركاب الحافلة 
بعيد االنتهاء مين رسده األخبار 

بيأن “نيرشة األخبار هيذه هي 
الرقابية  عيىل  للتغليب  وسييلة 
واملعلومات املضللة يف فنزويال”.

وأصبح هذا النظام البدائي لنقل 
األخبيار واحيدا مين طيرق عدة 
يحافيظ بهيا الصحفييون عيىل 
حرية الصحافة يف البلد الواقع يف 

أمريكا الجنوبية.
وتكافح وسائل اإلعالم املستقلة 
يف فنزوييال، كميا هيو الحيال يف 
بليدان أخيرى مشيابهة، للبقاء 
عيىل قيد الحياة، لكين الصعوبة 

تضياؤل  يف  فقيط  تتمثيل  ال 
عائيدات اإلعالنيات، بيل تواجه 
هذه الصحيف ضغوطا متزايدة 
مين حكومية تحاول السييطرة 
عيىل تدفيق األخبار، بميا يف ذلك 
انتقياد  عيىل  غراميات  فيرض 
العقبيات  ووضيع  املسيؤولن، 
أميام رشاء ورق الصحيف، ميا 
جعل املالين مين القراء يلجأون 
إىل حيد كبيري لوسيائل اإلعيالم 
الحكومية للحصول عىل األخبار 

واملعلومات.
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اجلزائر/متابعة الزوراء:
أعرب الرئيس الجزائيري عبداملجيد تبون 
عين تمسيكه باإلجيراءات املتبعية ضيد 
الصحفين، رافضا مراجعة سيجل البالد 
بشيأن حرية التعبري بقوليه إنه “ال يوجد 
دسيتور يكرس حرية التعبري كدسيتورنا 
فهيو أعطيى تسيهيالت ال توجيد يف أي 

دولة”.
وأضياف تبون يف لقائه الدوري مع ممثيل 
الصحافة الوطنية “من يسب عىل مواقع 
التواصيل االجتماعيي لييس سيجن رأي 
نحين ال نمليك أي سيجن رأي فقيد بلغ 
السييل الزبى. لم نعد نعرف من يسيريها 
فاألمر يشبه الرسائل املجهولة التي قمنا 
بضبطها لذلك قمنا بإنشاء جهاز ملحاربة 

الجرائم السيربانية”.
ويرى متابعون أن ترصيحات تبون تشري 
إىل ميي السيلطة الجزائريية يف نفيس 
املمارسيات تجاه الصحفيين واملدونن، 
السيب  بتهمية  اسيتهدافهم  واسيتمرار 
والقذف عىل مواقيع التواصل االجتماعي 
إىل جانب تهم أخرى تتعلق بحرية التعبري 

وقضايا النرش.
وقيد اسيتخدم تبون لغية حيادة ضد ما 
أسيماهم نيارشي اإلشياعات، وقيال إن 
هناك “مرىض نفسيين يقوميون بحرب 
ضيد الجزائير”، مضيفيا أن “هنياك من 
يحاول خلق اإلشاعات يف ما يخص وفيات 
كورونا، لقد قمنيا بتحريات ووجدنا أنها 
كاذبية، هيذه اإلشياعات أصبحيت تهدد 
األمن القومي، نحن نمتلك أجهزة لكشف 
أي adresse ip يف الجزائير ولن نرحم من 

يحاول تقسيم البالد ورضب وحدتها”.
ويشيري تبيون إىل وسيائل اإلعيالم التيي 
لوفييات  الرسيمية  باألرقيام  شيككت 

فاييروس كورونيا يف الجزائر، حيث نقلت 
وكالية فرانيس بيرس، شيهادات لبعض 
العاملن يف القطاع الصحي، بأن الحصيلة 
عيدد  خصوصياً  لإلصابيات  الرسيمية 
الوفيات، ال تعكس األعداد الحقيقية، وقد 
تناقلت العديد من وسيائل اإلعالم العربية 

والدولية هذه املعلومات.
وشنت السلطات الجزائرية حمالت عديدة 
ضد مين وصفتهيم بي”مروجيي األخبار 
الكاذبة” عىل املنصات االجتماعية، والتي 
تفاقمت ميع ظهور فاييروس كورونا يف 

البالد.
ورغم انتقادات املنظمات املحلية والدولية 

املعنية بحريية الصحافة لم يتغري موقف 
الرئييس تبيون منيذ العام امليايض، حن 
توعد يف خطاب بثه التلفزيون الحكومي، 
بالبحيث والكشيف عين هويية نيارشي 
األخبار الكاذبة واملضللة الذين “يمتهنون 
زرع البلبلة وإبقاء املواطنن يف حالة قلق 

ورعب”.
وأغلقت الجزائر مكاتب عدد من وسيائل 
اإلعيالم آخرهيا مكتيب قنياة “العربية”، 
وقاميت وزارة االتصيال بسيحب رخصة 
تتعليق  ألسيباب  املكتيب،  مين  العميل 
بتغطية الفضائية أزمة ندرة األكسيجن 
مين  قطياع  وتهافيت  املستشيفيات،  يف 

الجزائريين عيىل هيذه املادة، إلسيعاف 
املئات مين املصابين بفاييروس كورونا 

يواجهون الهالك.
وقالت وزارة االتصال يف بيان إنها “سحبت 
االعتماد املمنوح ملكتب القناة التلفزيونية 
العربيية، بسيبب عيدم احرتامهيا قواعد 
أخالقييات املهنية، وممارسيتها التضليل 
االعالميي والتالعب باألخبيار”، دون ذكر 
مضميون امليادة اإلعالميية التيي بثتهيا 

القناة، والتي أزعجت الحكومة.
ويف يونييو امليايض، أعلنيت الحكومة عن 
ليوزارة   ،”24 “فرانيس  مكتيب  إغيالق 
الخارجية الفرنسيية، بذريعية “التحامل 

ومؤسسياتها”.  الجزائير  عيىل  املتكيرر 
ورصح وزير االتصال عميار بلحيمر بأن 
“سيحب االعتمياد يعيود أيضيا إىل تحيز 
صيارخ للقنياة، وكذلك إىل أعميال تقرتب 
مين نشياطات تحريضيية وأعميال غري 

مهنية معادية للبالد”.
واتهم القناة بي”العداء الجيل واملتكرر إزاء 
بالدنا ومؤسساتها، وعدم احرتامها قواعد 
أخالقييات املهنية، وممارسيتها التضليل 
اإلعالميي والتالعب باألخبيار، إضافة إىل 

العدوانية املؤكدة ضد الجزائر”.
غيري أن الصحفيين واملدونن هيم الذين 
يواجهون عقوبات صارمة بذريعة القذف 
والسيب ونرش األخبار الكاذبة عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
ومين بن املدانين خالد درارني مؤسيس 
ومراسيل  مسيتقل  صحفيي  موقيع 
تلفزيونيات أوروبيية، وقد حكيم عليه يف 
سيبتمرب 2020 بالسيجن لعامن بتهمة 
“التحرييض عيىل التجمهر غري املسيلح” 

بعد تغطيته تظاهرات الحراك.
وقياد الحكيم القيايس وغري املسيبوق إىل 

حملة تنديد تخطت حدود البالد.
وحصيل درارني عىل عفو رئايس للخروج 
مين السيجن بعيد الحملية التيي قادها 
ناشطون، لكن استمرت محاكمته، وعربرّ 
عين أسيفه ألنيه “يف جزائر العيام 2021 
يمكن أن تقودك كلمة إىل السيجن، ويجب 

أن ننتبه لكل ما نقول ونكتب”.
ومن بن الوجوه البارزة األخرى الصحفي 
رابيح كيراش مين تمنراسيت )جنيوب( 
املسيجون عىل خلفية تغطيتيه احتجاجا 
مصيادرة  ضيد  الجزائريين  للطيوارق 

أراضيهم.
وقضيت محكمية تبسية رشق الجزائير، 

بالسيجن عامين غيابيا بحيق الصحفي 
عادل صياد مع إصدار أمر بالقبض عليه، 

بسبب منشورات عىل موقع فيسبوك.
وكتب صياد العامل بإذاعة تبسية املحلية 
“ليم أتصيورّر أبيدا هيذا املجيَد يف الجزائر 
الجديدة؛ عامان من السجن النافذ مع أمر 
بالقبض، وأمر آخر بتعليق شغيل باإلذاعة 

التي قضيت بها ستة عرش عاما”.
وتابع “شيكرا لك السييد عبداملجيد تبون 

عىل هذا اإلنجاز الكبري”.
وبحسيب نائب رئيس الرابطة الجزائرية 
سيعيد  اإلنسيان  حقيوق  عين  للدفياع 
صالحيي، فإن عادل صيياد أدين بموجب 
املادة 96 من قانون العقوبات التي تنص 
عىل أن “يعاقب بالحبس من سيتة أشهر 
إىل ثيالث سينوات و بغرامة مين 20.000 
إىل 100.000 د.ج كل مين ييوزع أو يضع 
للبييع أو يعيرض ألنظيار الجمهيور، أو 
يحوز بقصد التوزيع، أو البيع، أو العرض 
بغيرض الدعايية منشيورات أو نيرشات 
أو أوراق مين شيأنها اإلرضار باملصلحية 

الوطنية”.
وأشيار صحفييون إىل خطيوات حكومية 
متزايدة للضغط عىل وسائل اإلعالم تحت 
مسيمى الضبط والتنظيم، فقد تم تكليف 
وزيير االتصال عميار بلحيمر، األسيبوع 
املايض، بمهمة خاصية يف املرحلة املقبلة 
وهي اسيتكمال إنشياء مؤسسات ضبط 

قطاع االتصال.
وأكيد بيان لرئاسية اليوزراء، أن ما طلبه 
رئييس اليوزراء أيمين عبدالرحمين مين 
بلحيمر لضمان توفري “رشوط ممارسية 
مهنة الصحافية القائمة عىل حرية الرأي 
والتعبري من جهة، وأخالقيات املهنة وقيم 

مجتمعنا”.

ال نّية للسلطات اجلزائرية يف حتسني سجل احلريات الصحفية

احتراما لحرمة المشهد

طريقة مبتكرة لنقل األخبار

إعالميون يقاطعون تغطية جنازات املشاهري

صحافة خمصصة للحافالت ملكافحة الرقابة يف فنزويال

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
انتقيادات مين الجسيم الحقوقيي املغربيي طالت 
“الخالصيات األوليية للمجليس الوطنيي لحقيوق 
اإلنسيان حول محاكمتي سليمان الريسوني وعمر 
الرايض”، التي نرشتها يف “انتظار تعميم الخالصات 
النهائيية بعيد نيرش األحيكام واسيتنفاد املسيار 

القضائي”.
ويف خالصاتيه األولية، أدان املجلس “بشيدة، حملة 
التشيهري والتحيرش والتحقيري، املسيتعرة وغيري 
املسيبوقة، التي كان ضحيتها املشيتكية واملشتكي 
يف هاتين القضيتين، فضال عين القيذف واالعتداء 
والتهديدات املتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت 
سالمتهما وصحتهما ورفاههما للخطر”، كما شدد 
عيىل كيون “ال املهنية وال الشيهرة وال العالقات وال 
حتى آراء املعنين، يمكن أن تشكل بمفردها عنارص 
لتأكييد أو نفي تهم بارتيكاب جرائم /أو جنح؛ كما 
ال ينبغيي لهيا، بأي حال مين األحوال، امليس بمبدأ 
املسياواة بن املواطنن أميام القانون اليذي يكفله 

الفصل السادس من الدستور”.
وسجل املجلس “احرتام رشط العلنية يف املحاكمتن، 
واستيفاء مسيطرتي االعتقال املقتضيات القانونية 
طبقا للمسيطرة الجنائية، وتقديم دفاعي املتهمن 
طلب إجيراء املحاكمتن حضوريا، وهو الطلب الذي 
تجاوبيت معه املحكمة، واحيرتام اآلجال املعقولة يف 
املحاكمتن، وإشعار املتهمن بالتهم املوجهة إىل كل 
منهميا، وتمكن كل واحد منهما من االتصال بمحام 
مين اختيياره، وتمكينهما من الوقت والتسيهيالت 
الالزمة إلعيداد الدفاع  واسيتجابة املحكمة لطلبات 
التأجيل املتعددة التي قدمها دفاع كل متهم عىل حدة 

من أجل تحضري املحاكمتن.”
وأوىص املجليس، يف خالصاتيه األوليية، بي”إخضاع 
جمييع القيرارات املتعلقية بالحرميان مين الحرية 
ملراجعة قضائية مسيتقلة، وفقا للمعايري الدولية يف 
هذا الشيأن”، ودعا “النيابة العامة إىل ترسيع جهود 
عقلنة اللجيوء إىل االعتقال االحتياطيي”، موردا أنه 
“سييواصل تتبع ظروف اعتقيال املعنين ومالحظة 
محاكمتيهميا يف مرحلية االسيتئناف، والعميل عىل 
إخبيار اليرأي العيام بيأي تطيور، وكلميا كان ذلك 

رضوريا، وفقا الختصاصاته وواليته.”
“مالحظات مقتضبة وناقصة”

شيكيب الخيياري، رئييس جمعيية الرييف لحقوق 
اإلنسيان، اعتيرب “الخالصيات األوليية” للمجليس 
الوطنيي لحقوق اإلنسيان حول محاكمة سيليمان 
الريسيوني وعمر اليرايض “بالغا”، وقيال: “جاء يف 
عنوان البالغ أنه يتعلق بمحاكمة سليمان الريسوني 
وعمير الرايض عىل خلفية جناييات متعلقة بالعنف 
الجنييس، يف حين إن التهيم املوجهية إىل اليرايض ال 
تتعليق فقط بالجنس، وهذا عيب واضح ومشيوش 
يمكن مالحظته بعد قراءة البالغ كامال؛ حيث لم تتم 

اإلشارة إىل التهم كاملة وبدقة”.
وتابع الخياري: “يجب التأكيد عىل أن هناك منهجية 
تتعليق بصياغة تقاريير مالحظية املحاكمات، وقد 
أشيار البيالغ إىل ميا اعتربهيا منهجيية لكنهيا غري 
واضحة، خصوصا حن يتحدث عىل استناد املجلس 
إىل املعطييات التيي جرى تجميعها مين قبل فريقي 
املجليس والعمل عىل تقاطعهيا والتحقق منها دون 
أن يحدد طبيعة هذه املعطيات ومصادرها. كما أنه 
لم تتم اإلشيارة إىل التقارير التي سيبق أن أصدرتها 

الهيئات الحقوقية غيري الحكومية املتعلقة بمتابعة 
املحاكمتن”.

وقيدر الحقوقيي ذاتيه أنيه كان “مين األوىل إصدار 
تقرير أويل مفصل عن املحاكمة، بدل نرش مالحظات 
مقتضبة وناقصة بشيكل ال يسمح بتقييمها بشكل 
دقيق، خاصة حن تتطرق لبعض ما تمت مناقشته 
أميام املحكمية؛ حيث تيم االسيتئناس ببعض ردود 
النيابة العامة، خاصة وأن نسيخ األحكام سيتكون 

متوفرة قريبا”.
وحول دعوة مجلس حقوق اإلنسان هيئة العدالة إىل 
إعمال االتفاقييات الدولية التي صادق عليها املغرب 
“عندما ترى ذلك مناسبا”، علق الخياري قائال: “هذا 
يوحي بأن املجلس يعترب أن هذه املقتضيات الدولية 
ليسيت إلزاميية، أي ال يجب عىل القضياة تطبيقها 
إنميا يمكن لهم ذلك، وهو أمر غيري صحيح؛ ذلك أن 
االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب تسيمو 

بمجرد نرشها عىل القانون الوطني.”
ورأى الخياري يف ترصيحيه أن “النقطة األهم” هي 
أن املجليس الوطنيي لحقيوق اإلنسيان “لم يرصح 
العادلية كنتيجية  املحاكمية  بميدى توفير رشوط 
ملالحظته األولية، ما يجعيل النتيجة مؤجلة ربما إىل 

غاية صدور التقرير النهائي.”
“تقرير متماه مع الطرف املشتكي”

وقيال عزيز إدامن، خبري يف مجال حقوق اإلنسيان، 
إن املجليس الوطنيي لحقيوق اإلنسيان منيذ بداية 
التقرير وضع نفسه خارج إطار مالحظة متساوية 
بن الطرفين، رغم أن “مالحظية املحاكمة ال بد أن 
يسيتحرض فيهيا املالحيظ ويتقيَّد بضميان حقوق 
املشيتكي واملتهم، ليكيون الطرفان متسياوين ويف 
نفيس املييزان الحقوقي، ميع اسيتحضار أن املتهم 
بيريء إىل أن تتيم إدانتيه، خاصية إذا كان مسيلوب 

الحرية يف االعتقال االحتياطي”.
وأضاف الخبيري والفاعل الحقوقي، أن هذا قد حدث 
“يف وقيت كان يف النقاش الحيارض معادلتان، تقول 
إحداهميا إنه يوجيد بالفعل اعتيداء جنيس وتطالب 
بيرضورة املحاكمية العادلية، وتقيول األخيرى إن 
املحاكمة انتقامية وسياسيية”، مما يعني أنه “كان 
يجب عىل املجلس اإلجابة عىل هذين السؤالن، وهو 
ما لم يتم. وأعلن منذ البداية أن املالحظة تمت يف إطار 
هيل يوجد إنصاف أم ال ملزاعم االعتداءات الجنسيية 

دون إعالن عن املساواة بن طريف القضية”.
وحول حديث التقرير عن حملة التشيهري والسب يف 
حق املشيتكين، ذكر إدامن أن سيليمان الريسوني 
وعمر الرايض “تعرضا للتشهري والسب بشكل يومي، 
وكبيري جيدا، يف مجموعية مين املواقيع، وصفحات 
التواصيل االجتماعيي، والنيدوات الصحفية لبعض 
املسياندين للطرفن املشيتكين”، وهو “ميا لم يرد 
يف التقريير”، علما أنه تم أيضيا “ترسيب العديد من 
املعطيات الشخصية لسليمان وعمر، تتعلق بالحياة 
الخاصة، ورسبيت تفاصيل حول محاكمتهما كانت 
ميا تزال مشيمولة بالرسية، دون أن نجيد لهذا ذكرا 

يف التقرير”.
تشيهري  وجيود  أتذكير  “ال  قائيال:  امليرصح  وزاد 
باملشيتكين  وإذا كان، فليم يقع بنفيس الحدة  بل 
للقضياء  آدم  الحقوقيية وليوج  الحركية  اعتيربت 
انتصيارا لحقوق املثلين، وكانت حالة التشيهري من 
طرف محام سحب تدوينته بعد ذلك واعتذر، وتربأت 
منه عائلة الريسيوني. ويف حالة حفصة املشيتكية، 
كان النقياش موضوعيا حول صحية ادعاءاتها من 
عدمها، وليس يف هذا تشيهري  كميا أنه بعد تواصلنا 
مع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان حول ما قالته 
حفصة عن ترسيب شيكايتها، قالت الجمعية إن ما 
حدث ليس ترسيبا، بل هو تواصل مع الطرف الثاني 

لالستماع إليه، وفق ما تمليه منهجية عملها”.
وتحدث إدامن عن “إقرار التقرير بوجود مشيكل يف 
قبيول القضاء أدلة النفي”، ميوردا أن “القضاء قبل 
أدلية اإلثبات، ورفض مجموعة من أدلة النفي، ومع 
قول التقرير إن هيذا يخالف املعايري الدولية، إال أنه، 
ليتهرب من هذا األمر، اعترب ذلك إشيكاال يف القانون 

املغربي وليس يف هذه النازلة.”
وعكيس “الخالصيات األوليية” للمجليس الوطنيي 
لحقيوق اإلنسيان، رأى الخبيري يف مجيال حقيوق 
اإلنسيان أن القضياء “ليم يحيرتم امليدة املعقولة يف 
املحاكمتين”؛ ألن “املعاييري الدوليية لم تحيدد املدة 
املعقولة للمحاكمة يف سنة، كما يف القانون املغربي، 
حيث تأخيذ بعن االعتبارات سيياقات، مثل الوضع 
الصحيي للمتهيم، وحالتيه االجتماعيية، وجاهزية 
امللف”. وتابع: “ما تم يف امللفن هو ثمانية أشهر من 
التحقيق دون إضافات، حيث تم االستناد إىل محرض 

النيابة العامة املنجز يف أول االعتقال”.

انتقادات حقوقية تطال اخلالصات األولية
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وألول وهل�ة وحني نظرت يف ديوانه “ بائع امللح 

“ اس�تفزني انثي�ال ص�ور الحي�وان والنبات يف 

هذا الدي�وان يف لوحاته الكثرية ع�دداً، القصرية 

يف النظ�م والرتكيب واإلنش�اد. وصورة الحيوان 

والنب�ات والط�ري والجم�اد ص�ور قديم�ة عند 

ش�اعرنا العربي الكبري يف عص�ور أدبنا الكبرية 

املضيئة. وهو ما يعكس اهتمام العرب بكل يشٍء 

من حولهم والس�يما مظاهر الطبيعة الصفات 

املخلوق�ات والهيئات واألدوات غري اإلنس�انية. 

فق�د كان الحي�وان والطري والنب�ات والليل من 

اهتمامات الش�اعر الجاهيل وروت كثرياً وكثرياً 

جداً مس�تغالً رمزها الداليل وبعده�ا الرمزي يف 

االس�تعمال والتشخيص والتس�جيم فأصبحت 

يف لوحات نصه الش�عري وبني ألفاظه وتراكيبه 

وصوره وإيقاعات�ه الصوتية، وهذا ما اس�تمر 

علي�ه الش�عر العربي بعد الع�ر الجاهيل وإىل 

يومنا هذا، آية ذلك كثرة الدراس�ات يف الوصف، 

وكثرة األبح�اث واملؤلفات يف مظاه�ر الطبيعة 

الكوني�ة الت�ي تتداخ�ل م�ع الوص�ف وصفاته 

والس�يما يف الش�عر العربي الحدي�ث واملعارص، 

فض�اًل ع�ن كث�رة الش�عراء املحاوري�ن إىل هذا 

الغرض املتخصصني به يف أشعارهم وقصائدهم 

والسيما يف العرين األندليس والوسيط.

ش�اعرنا س�عد الس�مرمد يف ديوانه املهدي إيِلّ “ 

بائع امللح “ الذي قسمه إىل لوحات. كثرة يرتابط 

فيه�ا الجانب�ان العض�وي واملوضوع�ي يف بناء 

لوحة ش�عرية داللية مضموني�ة الطرح والرأي 

نرى يف ه�ذي اللوح�ات تناثر أن�واع الحيوانات 

والنباتات والط�ري واألفالك بيشٍء عجيب مكثر، 

الرم�ز  دالالت  الكب�رية  الكث�رة  ه�ذه  محم�اًل 

والتصوير والتش�كيل، واصالً إىل الس�خرية من 

الواق�ع الذي يعيش في�ه أو يعيش فيه املجتمع 

ال�ذي هو في�ه، أو ذاهب�اً ب�دالالت التصوير إىل 

نقل الواقع إىل املس�تقبل من خ�الل صورة غري 

اإلنس�ان أو بيان الوظيفة الحقيقية املؤملة التي 

يأتي من أجلها غري األِنس�ان يف النص الش�عري 

عند الشاعر العربي.

نحاور لوحات النص الش�عرية، أو لنقل لوحات 

الدي�وان “ بائع امللح “ باحثني عن ش�عرنة غري 

األِنس�ان ودالالته ورموزه من أول�ه إىل نهايته، 

ونقتطف من البائع هذا ما يدور يف أذهاننا ويجلو 

تعب قلوبنا ونحن نتابع هذه األلفاظ والدالالت 

والصور من خالل هذا الديوان الش�عري، وكيف 

يوظف شاعره هذه الرموز والدالالت يف الحيوان 

والطري والنبات والشجر. ففي لوحة من لوحات 

الديوان الش�عري هذا يقول فيها الش�اعر سعد 

الس�مرمد مس�تنطقاً داللة الكلب وصوته وهو 

اآلخر قد مرض ونام ليومني ولم يشعر بالرّساق 

واللص�وص من حول�ه، من رسق البل�د؟! ومن 

أفسد وفسد؟! يقول يف اللوحة رقم )17( :

ناَم الكلُب املريُض

تحت الشجرِة

ُمنذ يومنِي 

لم نس�مْع نباحه...                            )بائع امللح 

: سعد الس�مرمد، املؤسس�ة العربية للدراسات 

والنرش - بريوت، ط1 ، 2019، ص12(.

ه�ذه اللوحة بعي�دة الداللة واس�عة الرمز، غري 

األِنس�ان هن�ا ه�و ال�ذي مّد للش�اعر جس�ور 

التواص�ل الرم�زي ليع�ّ� ع�ن فق�دان الوف�اء 

ومرضه ونومه وبع�دم أهميته، بعد ما نام هذا 

الكلب ومرض ولم يسمع له صوت..؟!؟!

يف اللوح�ة الش�عرية التي بعدها وه�ي اللوحة 

التي تحمل الرقم )18( نش�عر أن الشاعر سعد 

الس�مرمد مال إىل اللون يف استنطاق الداللة عند 

غ�ري األِنس�ان يف ش�عره. الغيمة الس�وداء التي 

غطت وجه القمر... ملاذا؟! وكيف؟! وهل يحجب 

القمر ويغّطى؟! يقول يف لوحته هذه: 

غّطت الغيمُة السوداُء ،

وجَه القمِر

إِنها تغاُر منه...          )بائع امللح: ص12(.

 هن�ا ت��ز األل�وان يف دالالت الن�ص م�ع غ�ري 

األِنسان وهنا تأتي تحديداً مع مظاهر الطبيعة 

الفلكية يف: الغيمة ، القمر. هل تغار منه؟! وهل 

هما يف موضع الغرية؟! أبداً... إنه السواد الحالك 

الذي يحيط بامل�كان األلي�ف املعاش—الوطن، 

إن�ه حضن�ة ال�رشاذم الذي�ن حولوه إىل س�واد 

حال�ك وليل مظلم مخ�رب القمر وهرب الضياء 

من�ه، وبدا كل يشٍء هالك إاّل م�ا رحم ربي وَمن 

رحم. هن�ا أّدت الدالالت املوحية إىل الرمز البعيد 

وظائفه�ا من خالل اس�تنطاق غري األِنس�ان.. 

وأظن الشاعر أصاب فيما أراد.

الدالل�ة  اتس�اع  يف  وأث�ره  س�طوته  وللجم�اد 

واس�تنطاق الرمز عند شاعرنا س�عد السمرمد 

يف ديوان�ه هذا. وهن�اك من الجم�ادات ما انثال 

يف ش�عرنة غري األِنسان وس�مت صورة جديدة 

بدالل�ة جديدة يريدها الش�اعر. صندوق جدتي 

ذلك األثر الرتاثي القدي�م املتجّدد كان له نصيب 

يف شعرنة غري األِنس�ان عند شاعرنا السمرمد. 

ففي لوحته الشعرية )137( يقول:

املُقتنياُت التي ،

ُتستخرج من صندوِق 

جّدتي...

لها رائحة متمّيزة...     

)بائع امللح: ص52(.

هن�ا يتض�ح التعال�ق جلي�اً ويب�دو الس�قف 

آئ�اًل للس�قوط والكارثة ج�داً، عقي�داً وعمالً 

ومس�تقبالً. وكذلك الصورة الهزلية الس�اخرة 

الت�ي جاءت يف النمل وضعف�ه ومقدار الهجاء 

وال�ذم وه�و يتعل�م الس�باحة يف األس�فل كم 

أن�ت صغرٌي أيه�ا األمل؟! وكم أن�ت صغرٌي أيها 

املس�تقبل؟ يف عني الش�اعر ويف ع�ني من يقرأ 

ويس�مع به�ذا الن�ص وبه�ذا الدي�وان وبهذه 

اللوحة الشعرية!

يف لوحة ش�عرية أخرى يس�تنطق الشاعر سعد 

الس�مرمد ص�ورة النبات�ات ويراه�ا عاكس�ة 

للش�مس، ويراه�ا خجالء مما يح�دث ومما قد 

يح�دث أمل�اً وانكس�ارا يف املس�تقبل. ربما حلم 

الكهرباء يف بلدن�ا ومدينته ربما األصغر الخجل 

مم�ا يحدث يف بلده ومدينت�ه من مآس وكوارث 

ونكبات، وربما... وربما... هكذا تتس�ع الداللة 

ويك�� الرمز وهو يس�توحي من غري األِنس�ان 

املضم�ون والفكرة والهدف كما يقول ش�اعرنا 

الس�مرمد يف اللوحة )363( من ديوانه الشعري 

هذا:

كأّنها،

عاكساٌت للضوِء!

زهراُت،

عباِد الشمس!         )بائع امللح: ص94(.

ويميل الشاعر س�عد السمرمد يف شعرنة النص 

الش�عري يف لوحات�ه يف ديوانه )بائ�ع امللح( إىل 

أس�اليب البي�ان والس�يما يف االس�تعارة وه�و 

يس�تنطق مدل�والت غ�ري األِنس�ان ومظاهرها 

ومخلوقاته والس�يما مع الحيوان الذي يرس�م 

له صورة حزينة باكية متأملة أس�وة مع صوره 

الباقية التي أرشنا، أو صوره الش�عرية األخرى 

التي تناثرت يف الديوان. وبدا ذلك جلياً يف قوله يف 

لوحة شعرية من ديوانه حملت الرقم )275(:

ُدموع السمكِة، 

سقطْت،

يف شباِك، 

الصي�اد                                                   )بائ�ع 

امللح: ص98(.

هنا التشكيل الشعري املتباعد بني لفظة ولفظة 

أخرى مش�كلة الش�طر الش�عري له أثر كبري يف 

شعرنة غري األِنسان عند الشاعر السمرمد ومن 

هنا ت�ز اللوحة يف مكان معاٍد ومش�اعر باكية 

متش�نجة إىل ح�دٍّ كب�ري لتعّ� ع�ن دالالت األلم 

وامل�رار اللذين يريدهما الش�اعر من لوحته وما 

فيها والس�يما غري األِنس�ان من حيوان وجماد 

وآلة.

واللوحة الش�عرية هذه أظه�رت الحدث لبحور 

رسدي متكات�ف يحكي�ه ال�راوي م�ن الخارج 

ع�ى لس�ان الش�اعر والش�خوص وأغلبها من 

غري األِنس�ان رس�مت هذه الدالالت وأوسعت يف 

املدلول الرمز لش�عرنة املسميات غري اإلنسانية 

والسيما مع السمك هذا الحيوان الجميل املشعر 

بالهدوء والصفاء دائماً.

إن اللوح�ة ت�دل عى ش�عرنة غري األِنس�ان من 

خالل هذه اللعبة الرتاثية الش�عبية الرتاثية التي 

عرفت يف املجتمع العراق�ي قديماً وحديثاً وعند 

صغار ه�ذا املجتمع وبني ألعابه�م يف كل مكان 

يف العراق. هذي اللعبة هي التي أوحت للش�اعر 

ش�عرنة املكان األلي�ف الجميل- الع�ش، ولهذا 

الطائ�ر الهادئ ذي الص�وت الداف�ئ— البلبل. 

إن ش�عرنة غري األِنس�ان من الحي�وان هنا هي 

التي رسمت مضامني الشاعر وأفكاره ودالالته 

يف ه�دوٍء وم�ودٍة وكأّن اللعب�ة انتهت عى خري 

ورحمة ورش�اد وإرشاد إىل هذا املكان الذي فيه 

م�ن الصفات الجميل�ة الطبية ما أس�لفت فيه 

الذكر.

الصفري�ة  والس�يما  املفارق�ة  ع�ن  وأم�ا 

الس�اخرة يف شعرنة غري األِنس�ان يف ديوان 

الش�اعر س�عد الس�مرمد فتأتي يف لوحات 

عدة بني اللوحات الش�عرية يف ديوان )بائع 

املل�ح(. وه�ي غالب�اً وكث�رياً ما تس�تنطق 

الحيوان بصفاته املختلفة وأحواله املتنوعة, 

ومن ذل�ك ما جاء يف قوله يف لوحة ش�عرية 

حملت الرقم)339(:

بيضُة النعامِة

ال تحملها...

خيوُط العنكبوت!!         )بائع امللح:ص119(.

هن�ا أيض�اً تحم�ل الفض�اءات املنقوط�ة م�ن 

عالمات الرتقيم وشعرية الفراغات دالالت جمة 

يريد الشاعر إيصالها إىل املتلقي يف كل مكان من 

خالل هذا الطائر وبيضته الش�هرية، ومن خالل 

العنكبوت وبيتها الواهن املشهور.

املفارق�ة الصفري�ة هن�ا جاءت ب�ني الحيوانني 

واختالف الصفات بينهم�ا وكّل فيما يدلُّ عليه. 

الحم�ل كبري والحجم كبري والثقل كبري واألمانة 

كبرية وال يس�تطيع هذا الحيوان وهذه الحرشة 

الضعيفة الواهنة حملها أبداً.. أبداً... أبداً.

 ... هّم الدِّي�ن ، وهّم الوط�ن وهم الن�اس, وهمٌّ

. هذا ما أراد الش�اعر الس�مرمد من  .. وهمٌّ وهمٌّ

دالالت ومضام�ني ان يوصلها إىل القارئ يف هذه 

اللوحة من خالل شعرنة غري األِنسان واملفارقة 

الصفري�ة الدرامي�ة الت�ي جمع�ت ب�ني هذين 

الحيوانني يف ألف�اظ وعالمات وتراكيب مصورة 

مع�ة ومشعرة بكّل يشء.

ه�ذا ما وفقني الل�ه إليه –س�بحانه وتعاىل من 

دراسة شعر الشاعر املثقف واألديب املنظم سعد 

السمرمد يف ديوانه “ بائع امللح “ وهو بحاجة إىل 

دراسات عميقة وجادًة لكشف ما فيه موضوعاً 

وفناً وداللة وشعوراً وتركيباً وصوتاً. 

www.alzawraapaper.com

ثقافية

رسمُت البحَر 

عى مقاِس إبتسامتك

وتركُت لعينيَك لوَن السماء

ولثيابَك خرضَة االشجاِر

 التي مررنا بها ذات يوٍم
فتحدثنا ملّياً

الجّم�ًة يف عقولن�ا   ووضعن�ا خططن�ا 

الشقية

مثالً 

أنت كنت توّاقاً لرحلتك البحرية

 التي اعتدَت ركوب موجها كل عام 

تحمل بيدك فتات أحالمك الوديعة

تطعم بعضها للنوارِس

وتحفُظ بالبعِض اآلخر يف فمَك

اما انا

كان يكفيني سماع تغريد فريوز

 ألتناىس بعض ما  يؤرُق غفوتي

 مث�ل إس�تغاثة جائ�ٍع تتوس�ُد الش�ارع 

خارصته النحيلة 

او صوت بكاء مدفوع الثمن 

يس�دد فات�ورة فاس�ٍد يتطه�ر ب�رشاب 

اوربي

وانا أقف حائرة
مجرد ظلٍّ

أنظُر اليه

من ُخرم باب

....باب....
عبدالله امليايل   ميادة املبارك

من أشهر املرسحيات العربية التي استحرضت 
شخصية اإلمام الحسني عليه السالم ووقائع 
يوم عاش�وراء، هي املرسحية الشعرية )ثأر 
الل�ه( للكاتب واألديب امل�ري عبد الرحمن 
الرشقاوي رحمه الله .. وهي املرسحية التي 
فتحت الباب لبقية األدباء العرب لينهلوا من 
املورد نفسه )يوم عاشوراء( ، رغم أّن هناك 
من سبق الرشقاوي بأربعة عقود يف مرسحة 
واقع�ة عاش�وراء أدبّي�اً، وأقصد ب�ه األديب 
اللبناني/العراق�ي الس�يد محمد رضا رشف 
الدين العام�يل نجل العالمة واملرجع الس�يد 
عبد الحسني رشف الدين العاميل، حيث كتب 
مرسحيته الش�عرية )الحس�ني( عام 1933 
عندما كان يسكن مدينة النجف حينئذ، وقد 
كان يحم�ل الجنس�ية العراقي�ة أيض�اً، مما 
يع�د هذا الن�ص أول نص ملرسحية ش�عرية 
يف العراق عى رأي الباح�ث العراقي الدكتور 
عمر الطالب يف كتاب�ه )املرسحية العربية يف 
العراق( ، ولألس�ف لم تأخذ ه�ذه املرسحية 
نصيبه�ا م�ن الش�هرة واالهتم�ام اإلعالمي 
والنقدي كما هو ش�أن مرسحي�ة )ثأر الله( 

للرشقاوي.
مرسحي�ة )ث�أر الل�ه( تتأل�ف من قس�مني 
منفصل�ني: القس�م األول )الحس�ني ثائ�راً( 
ويتضمن ثالثة عرش منظراً، وُيعنى بأحداث 
م�ا قب�ل ي�وم عاش�وراء. والقس�م الثان�ي 
)الحس�ني ش�هيداً( ويتضمن س�تة مناظر، 
وُيعنى بأح�داث ووقائع يوم عاش�وراء وما 

بعدها.
ظهر الن�ص املرسحي ألول م�رة عام 1969 
كما ه�و م�دّون يف آخر صفحة من القس�م 
الثان�ي: “القاه�رة: ذو الحجة س�نة 1388 
/ ف�اير س�نة 1969” وت�م طباعتها يف دار 

الكاتب العربي للطباعة والنرش يف القاهرة.
وُكتب�ت املرسحية كم�ا يبدو ك�رد فعل عى 
هزيم�ة الع�رب يف ح�رب 1967 ، وش�عور 
العرب بخيبة أمل كب�ري من القادة والزعماء 
الذي�ن كان�وا يتعامل�ون م�ع الع�دو وم�ع 
ش�عوبهم أيضاً بتعاٍل ونرجسية وغرور، مع 
الحاجة إىل استلهام املايض العربي من خالل 
ش�خصياته التاريخي�ة، ش�خصيات ُعرفت 
بتاريخه�ا الناصع واملرشق يف ميدان الكفاح 
والنض�ال والث�ورة واإلصالح، ف�كان اإلمام 
الحس�ني هو تلك الشخصية التي وقع عليها 
اختيار الرشق�اوي، وكما يقول هو عن ذلك: 
“بع�د هزيم�ة حزيران ع�ام 67، كنت أحّس 
بحاج�ة إىل نم�وذٍج ع�اٍل من االستش�هاد يف 
تاريخنا، بما يؤمن به املناضل ويش�ّكل أمام 
املواطن العربي أع�ى نماذج الرفض والثورة 
عى املهانة والظلم، ويف رأيي أّن الحسني كان 
يمث�ل ه�ذا، وأّن املواطن العرب�ي بحاجة إىل 

استحضاره” ]1[
وقد نجح الرشق�اوي نجاحاً باه�راً يف نّصه 

املرسحي، فق�د َعرََف من أين ت�ؤكل الكتف، 
عندما اختار تلك الشخصية التاريخية الدينية 
العربي�ة )الحس�ني بن عيل( الس�تحضارها 
كم�ا  فالحس�ني  الش�عرية،  مرسحيت�ه  يف 
يق�ول أح�د األدباء الع�رب: “ش�خصية فّذة 
وإنس�انية رفيعة تج�اوزت الزمان وتخّطت 
امل�كان، فل�م تعد تتس�ع لها حدود .. يس�ري 
إىل مص�ريه الفاجع وهو مدرك أنه س�يالقي 
مرعه يف سبيل أّن املبادئ التي يدافع عنها 
س�تنتر وتزدهر إذا وهبها دمه .. ويعرض 
لن�ا  الرشق�اوي يف مرسحيتي�ه الش�عريتني 
موقف بطولة وفدائية من أروع املواقف ال يف 
التاريخ اإلس�المي فحسب، ولكن يف التاريخ 
اإلنساني بأرسه .. فقد مىض الحسني شهيداً 
كريماً وفياً صابراً ش�جاعاً ورعاً عفيفاً عايل 
الهمة نارصاً الحق، ناهي�ًا عن املنكر، عازفاً 
عن كل ما يف الدنيا من غرور وزهو، حامالً يف 
أمانة مسؤولية  القدوة، فكان ُمعلِّماً تجلس 

الدنيا عند قدميه” ]2[
نال�ت املرسحية وكاتبها إعجاب وتقدير أهل 

األدب والفك�ر والثقافة والف�ن عى اختالف 
مشاربهم: “إنها مرسحية شعرية رائعة بذل 
الكات�ب يف تأليفها جهداً خارقاً. ويمكن لكل 
من يق�رأ املرسحية أن يلحظ كيف اس�تطاع 
األدي�ب الكب�ري عب�د الرحمن الرشق�اوي أن 
يس�توعب النصوص والوقائع التاريخية وأن 
يعي�د صياغتها بلغة الش�اعر املرهف املحب 
للُحس�ني الذي يتفاعل م�ع كل حرف كتبه” 

]3[
ومن قراءتنا لهذه املرسحية الش�عرية يمكن 

استخالص ما ييل:
1 – استمدت املرسحية أحداثها وشخصياتها 
من اإلرث التاريخي والديني العربي، مصّورة 
تلك األحداث بأس�لوب يتوس�ط ب�ني القصة 
والش�عر، كم�ا يب�دو األس�لوب الروائ�ي يف 
املرسحية ظاه�راً وجلّياً، مّما يقّوي أثرها يف 

نفس القارئ.
2 – رّك�زت املرسحي�ة ع�ى بيان ش�خصية 
اإلمام الحس�ني )نفس�ياً وخطابي�اً وحركياً 
ورس�الياً( ، وق�د ُوّف�ق الرشق�اوي يف ذل�ك 

توفيقاً كثرياً.
3 – أف�رزت املرسحي�ة ع�ى س�عة اط�الع 
املس�تفيضة  وقراءت�ه  الرشق�اوي  الكات�ب 
لتاريخ متش�عب وواس�ع تناول حياة اإلمام 
الحس�ني بصورة عامة، ووقائع وإرهاصات 
ي�وم عاش�وراء بصورة خاص�ة، بإضافة إىل 

التاريخ العربي اإلسالمي.
4 – نجح الرشقاوي يف تناول الراع )الذي 
ه�و روح وجوهر أّي نص مرسحي( س�واء 
أكان رصاع�ًا باطني�اً ونفس�ياً أم ظاهري�اً 
واجتماعي�اً. ونجد ذلك ال�راع يف نصوص 
كث�رية ومتع�ّددة م�ن املرسحي�ة ال مج�ال 

لبيانها هنا.
5 – ُكتب�ت املرسحي�ة بلغة الع�ر، تنبض 

بحركت�ه وتحيى بحيات�ه، فامتازت ألفاظها 
بأنه�ا فصيحة ومتينة من جهة، وميس�ورة 
الغريب�ة  األلف�اظ  وبس�يطة وبعي�دة ع�ن 
والوعرة من جهة أخرى، فعندما نقرأ عبارات 
املرسحية س�نجد فيها من البالغة والحيوية 

بقدر ما فيها من البساطة والسالسة.
6 – كان لخي�ال الرشق�اوي بصمة واضحة 
يف املرسحي�ة، وق�د تجى هذا الخي�ال بأروع 
صوره يف املنظر الس�ادس من القسم الثاني 
من املرسحية )الحس�ني شهيداً( وهو يرسم 
صورة )يزيد( تائهاً يف صحراء الهبة، ويعدو 
حائراً مضطرباً بني منخفضات تلك الصحراء 
ومرتفعاته�ا، وقد أعي�اه العطش يبحث عن 

قطرة ماء:
يزي�د: العط�ش! ي�ا إله�ي ِك�دُت أق�ي يف 

العطش.
الحسني: نحُن أيضاً قد َهلكنا َعطشاً.

يزيد: َمن هنا؟ .. َمن أنت؟ .. هل عندك ماء؟
الحسني: أنا خيال الحسني بن عيل.

يزي�د )مذهوالً( : الحس�ني بن ع�يل .. آه كم 
عانيَت من نار العطش؟ .. كيف بالله تغلبت 
ع�ى حّر العطش؟ كيف؟ .. ال .. ال .. أنت من 
خمسة أعوام ُذبحت .. إنني علّقُت يف األسواق 

رأسك .. مستحيل .. ليس أنت.
الحس�ني: إّن مث�يل يا يزي�د ال يم�وْت .. ُرّب 

ماٍض ال يفوْت.
����������������������������������

الهوامش
1 –  مجل�ة األق�الم العراقي�ة يف لق�اء م�ع 

الرشقاوي، العدد الثامن لعام 1975
2 –  د. غ�يال وهب�ة، مجلة القاهرة، العدد 

43 ، نوفم� 1985
3 – أحمد راسم النفيس، جريدة املدى، العدد 
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شعرنة غري االنسان يف ديوان “ بائع امللح “
الشاعر سعد السمرمد بني اتساع الداللة ومكنون الرمز

قراءة يف مسرحية )ثأر اهلل( لعبد الرمحن الشرقاوي

 

حيدر حاشوش العقابي
احيانا تكون  احالمنا قصرية جدا

منهمك�ني باحت�واء الكث�ري م�ن 
خيباتنا 

وحياتنا اململة 
فال فرح  وإل ايقاع قادم

يغري هذه التواريخ 
ربما نرتدد قليال حني نصطاد  حلم 

عابر
اوقبلة مهذبة من قلب فتاة

وربم�ا ن�رتدد م�ن طريق�ة قتلنا 
اليومي بال م�ر

ولكننا نواصل قطعا  هذا التحليق 
فوق رخام الوجع

قيل السماء اهرتأت
والشمس الجليلة الوجود لها اآلن

قيل االنس�ان منزو  يف اس�طبالت 
احالمه الرمادية

وحروبه املكررة التي ال تنتهي....
ثم مواصلة  موته القادم ب�ودة 

كما تفع�ل الرصاصة ح�ني تقتل 
طفال يف الخامسة من حليبه مثال

اين انت 
ملاذا ال ترفض هذه املوت 

مل�اذا ال تدين ش�يئا في�ك يتوغل يف 
ظالم الرعب؟

ملاذا يرعب�ك القيء وان�ت يف تمام 
الخمسني مثال

الخطوات  املتعثرة  
         ادينها جدا

ادين هذا التواصل اململ قطعا 
رافضا كيل 

انا املصاب بعبق الدمع املؤجل
قيل:

الحياة تضع رشوطها
قلت:

ملاذا ال نضع رشوطنا نحن
ملاذا النلعب النرد  لنربح قداستنا 

فبع�ض االحالم تذكره ملوت طويل 
مؤجل

اياك ان ترتك الوطن للنصف
هو بحاجة  ال ذرع   

ونخيل...
       وأضواء ...

هو بحاجة  القمار
لشجرة  وارفة تلم كل عصافريه

للمغ�ادرة  تتوث�ب  الت�ي  وبالبل�ه 
سهوا

أمحر شفاه  بلون الرمل؟
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حذرت طبيبة النس�اء م�ن وضع الكحل عىل خط 
م�اء العني الخ�اص بهن، حيث ن�رت الدكتورة 
بريتاني كارفر-شيمرب، أخصائية البرصيات من 
“فايتفيل” بوالية نورث كارولينا، مقطع فيديو يف 
15 يوليو تحذر في�ه متابعيها من مخاطر وضع 

الكحل عىل خط ماء العني.
و ظهر يف مقطع الفيديو مريضة لديها وهي تعمل 
عىل فك انس�داد غدد عينيها، و حصد الفيديو منذ 

ذلك الحني، ما يقارب 13 مليون مشاهدة.
وشوهدت الدكتورة كارفر-شيمرب وهي تستخدم 
أداة لفك انس�داد بع�ني مريضة كانت تضع كحال 
عىل خ�ط املاء الخاص بها منذ أن كانت مراهقة، 
وتروي الطبيبة يف الفيدي�و أن هناك غددا خاصة 

عىل خط ماء العني تفرز الزيت.
ويف الحاالت العادية، من املفرتض أن يكون لإلفراز 
ق�وام “زيت الزيتون”، ولك�ن عندما يوضع كحل 
الع�ني مرارا وتكرارا عىل خط امل�اء، وفقا لطبيبة 
العيون، يمكن أن يصبح الزيت أشبه ب�”معجون 

أسنان”.
وقال�ت كارفر-ش�يمرب، التي تم�ارس الطب منذ 
20 عاما: “األس�باب التي تجع�ل أطباء العيون ال 
ينصح�ون بوضع الكحل عىل خ�ط ماء العني هو 
وج�ود غ�دد متخصصة تنت�ج الزي�ت وتفرزه، و 
عندم�ا ال يكون قوام الزي�ت كاملعتاد، فهذا يعني 
أن الغدد “مس�دودة” و”ال تنتج دموعا صحية، و 
إن الغدد املوجودة يف خ�ط ماء العني تنتج وتفرز 

طبق�ة زي�ت دموعنا الت�ي تحمي الفيلم املس�يل 
للدموع وتحافظ عىل صحة دموعنا”.

وأضاف�ت” م�ن دون زيت ع�ايل الج�ودة ودموع 
صحي�ة، س�نصاب بم�رض جف�اف الع�ني الذي 
ق�د يؤثر يف رؤيتنا ويس�بب إزعاج�ا ألعيننا، نرى 
العدي�د من امل�رىض الذين يضعون كح�ل العيون 
عىل خط املاء الخاص بهن، وكلهن تقريبا يعانني 
م�ن درجة معينة من تلف الغ�دة، و نحن بحاجة 
إىل تجنب وضع كحل س�ائل أو قلم كحل عىل تلك 

املنطقة للحفاظ عىل صحة أعيننا”.
وأوضح�ت أيض�ا أن العوامل األخ�رى، بما يف ذلك 
اس�تخدام الهات�ف أو الجهاز اللوح�ي، يمكن أن 
ت�ؤدي إىل اإلصاب�ة بم�رض جفاف الع�ني، حيث 
قال�ت: “الرمش يس�اعد ع�ىل إخ�راج الزيت من 
الغدد املوجودة يف جفننا، وعندما نركز عىل أجهزة 
الكمبيوت�ر واألجهزة اإللكرتونية، ينخفض معدل 
الرم�ش لدين�ا بنس�بة %60، ما ي�ؤدي إىل زيادة 

الدهون وانسداد الغدد”.

 عندما تب�دأ الش�عريات البيضاء يف 
الظه�ور بال�رأس، يش�عر البع�ض 
بأنهم أصبحوا متقدم�ني يف العمر، 
وت�رتدد حولهم نصائح من عينة أن 
اقتالع الشعر األبيض يمنع ظهوره 
مرة أخرى. األمر الذي ينفيه االطباء 
بقولهم : “اقتالع الشعر األبيض من 

الش�عر ي�ؤدي إىل نمو ش�عر أبيض 
جدي�د، ولكن ألن معدل نمو الش�عر بطيء، فقد تالحظ نمو ش�عرة بيضاء 

متأخرا”.
وتضيف: “وغالبا ما ينتج عن اقتالع الشعر، التهاب يف البوصيلة، وقد يؤدي 
إىل توق�ف نمو الش�عر، والحل األمثل للتعامل مع الش�عر األبيض من خالل 

قص الشعر األبيض، أو صبغه”.

ق�د نس�تغرب ترّصفات الج�ّدات عن�د والدة أحفاده�ّن، حيث ن�رى أّن 
ترّصفاته�ّن فيه�ا الكثري م�ن الغرابة والخراف�ة، مثل ض�ّم جانبْي أنف 
املولود بمجرّد والدته وهو ال يزال س�اخناً وف�ق تعبريهّن كي يكرب وهو 

يملك أنفاً جميالً ومستقيماً.
لكن العلم الحديث أثبت بالفعل صحة هذا الترصف، يف التايل نس�تعرض 

تمارين الخفيفة التي يمكن بواسطتها التحكم بمالمح املولود:
- يفضل إجراء هذه التمارين يف األيام األوىل من والدة املولود.

- يفض�ل أن يك�ون أول مرّة بمج�رد نزوله من رحم أّم�ه، حيث ال يزال 
طرياً، ولم تصبح عضالته قاسية.

- قومي أوالً بضم جانبي أنف املولود برفق كي يكون أنفه جميالً.
- كرري التمرين عدة مرات يومياً.

- وكرريه بعد استحمام املولود.
- قومي بضغط األذنني إىل الخلف، لكي ال يكرب املولود بأذنني بارزتني.

- وبالنس�بة لعينيه لكي تبدوا جميلتني وواسعتني “مروطة” فقومي 
بشّد زاويتي العيَننْي إىل األعىل بلطف.

- افركي زوايا رأسه برقة لكي يكون وجهه مستديراً.

كل طفل لديه سلوكيات مزعجة 
تعاني منها األم وتحاول تقويمها 
ط�وال الوقت، ولك�ن هل تعلمني 
أن بع�ض ه�ذه الس�لوكيات، قد 
تتح�ول إىل صف�ات إيجابي�ة يف 

شخصية طفلك مستقبالً؟
-1 العناد يتحول إىل إرصار

إذا كن�ِت تعان�ني م�ن أن طفل�ك 
عني�داً، حي�ث ي�رص ع�ىل فع�ل 
ال�يء مهما حاول�ِت نهيه عنه، 
وال يتوق�ف عن املح�اوالت حتى 
يحص�ل عىل م�ا يريد، ف�إن هذا 
أن طفل�ك  العن�اد م�ؤرش ع�ىل 
وأن  اإلرادة،  ق�وي  س�يصبح 
ش�خصيته س�تتميز ب�اإلرصار، 
واألخ�الق،  املب�ادئ  إرصار ع�ىل 
مثابرة من أج�ل أرسته، ومثابرة 
يف األزمات، س�يكون جديراً بثقة 
يعتم�دون  الذي�ن  األش�خاص 

عليه، وس�يثبت لنفسه أنه قادر 
عىل التغلب ع�ىل العقبات بفضل 

إرصاره وقوة إرادته. 
-2 مقاومة القوانني ستتحول إىل 

قدرة عىل القيادة
ه�ل يثري طفل�ك جنون�ك عندما 

الت�ي  القوان�ني  ع�ىل  يتم�رد 
وضعتها؟ تماس�كي، فإن طفلك 
املتم�رد يتح�ول يف املس�تقبل إىل 
قائ�د، فالق�ادة الرائع�ون لديهم 
الق�درة عىل ش�ق طري�ق جديد، 
ويجي�دون الدفاع عن أنفس�هم، 

وتحمل املسؤولية، وعدم مقارنة 
أنفسهم باآلخرين.

-3 العواط�ف الزائ�دة تتحول يف 
املستقبل إىل تعاطف

ع�ىل  يس�يطر  ال  ال�ذي  طفل�ك 
عواطف�ه وانفعاالت�ه، وتصيب�ه 
نوب�ات الغض�ب أو الب�كاء، إن�ه 
يمتلك اإلخالص يف مشاعره، وهو 
ما يتحول يف املستقبل إىل تعاطف 
مع اآلخرين، وقدرة عىل التأثري يف 

املجتمع ألنه ملهم.
-4 االنتقاء يتحول إىل طموح

وأحيان�اً  باملل�ل  تش�عرين  ه�ل 
بالغض�ب ألن طفل�ك انتقائ�ي؟ 
إن�ه ال يقب�ل ب�أي يشء س�وى 
م�ا يري�د، حت�ى ل�و كان مجرد 
قمي�ص يرتديه، هذا الطفل الذي 
يواف�ق  وال  بس�هولة،  يقب�ل  ال 
س�وى عىل ما يرغب ب�ه، ويظل 

يحص�ل  حت�ى  رغبات�ه  يط�ارد 
عليها، س�يتحول يف املستقبل إىل 
ش�خص طموح، يط�ارد أحالمه 
حتى يحققها، سوف يكون لديه 
معايري شخصية عالية، وضمري، 
وأخالقي�ات عم�ل قوي�ة، وروح 

مبادرة.
-5 التهور يتحول إىل شجاعة

تمام�اً مثلم�ا ال يخ�ى طفل�ك 
م�ن املغام�رات الخط�رية رغ�م 
تحذيراتك، فإن�ه أيضاً لن يخى 
شق طريقه يف املستقبل مهما بدا 
صعباً أو محفوفاً باملخاطر، نظراً 
المتالك�ه بوصلة داخلي�ة قوية، 
وش�خصية قيادي�ة، ألن�ه أثب�ت 
لنفس�ه من�ذ طفولته أن�ه قادر 
عىل القيام باألشياء الصعبة، لقد 
اعتاد كرس الحدود بش�اعة، ولن 

يخى االستمرار يف ذلك.

نح�ن نعل�م جميع�ا أن الربتق�ال جي�دة 
لصحتنا، ويرجع ذلك إىل احتواه عىل نسبة 
عالي�ة من فيتامني  C، وفيتامينات أخرى 
مثل A و B، والكالس�يوم، واملغنيس�يوم، 
واأللي�اف  والفوس�فور،  والبوتاس�يوم، 

القابلة للذوبان واملواد املغذية األخرى .
بع�د االس�تمتاع بهذه الفاكهة املنعش�ة، 
فإن معظمنا يتخلص من القشور، ولكن 
عن�د القيام بذل�ك فإننا نفق�د العديد من 
املزايا حيث أن القش�ور لها فوائد صحية 
فري�دة من نوعه�ا، وخصائ�ص جمالية 
وغريه�ا م�ن االس�تخدامات. يمك�ن أن 
يتم استخدام قش�ور الربتقال املبشور يف 

الطبخ العادي .
لذلك فإن االس�تفادة من الفوائد الغذائية 
من قشور الربتقال لها طرق ال حرص لها، 
ويف هذه املقالة سوف نخربكم بالعديد من 
الفوائد واالس�تخدامات لقش�ور الربتقال 

كنتم تجهلونها من قبل .
1. تحسني لون البرة:

يمكن التخلص من البقع الجلدية والبقع 
الداكنة باس�تخدام قشور الربتقال، حيث 
أن�ه يعمل كمبي�ض طبيعي يس�اعد عىل 
تحس�ني ل�ون برت�ك . كذل�ك يحاف�ظ 
فيتام�ني C ع�ىل ليون�ة الب�رة، ويمنح 
توه�ج صح�ي للب�رة، كما أن�ه يحمي 

الجلد من األشعة فوق البنفسجية الضارة 
من أشعة الشمس .

الطريقة :
صنع عجين�ة عن طريق خل�ط 2 ملعقة 
ش�اي لكال من مس�حوق ق�ر الربتقال 
واللب�ن الزبادي العادي مع ملعقة صغرية 
من العس�ل . وضع هذا القناع عىل الوجه 
والرقبة، وتدليك�ه بلطف بحركات دائرية 
. تركه مل�دة 20 دقيقة، ثم ش�طفه باملاء 
الفاتر . استخدام هذا القناع عىل الوجه 2 

أو 3 مرات يف األسبوع .

مالحظة :
إلع�داد مس�حوق ق�ر الربتق�ال علي�ك 
تجفيف القش�ور يف الش�مس مل�دة 3 أيام 

ومن ثم طحنها باملطحنة الكهربائية .
2. محاربة عالمات الشيخوخة :

امل�واد املضادة لالكس�دة قوية يف قش�ور 
الربتق�ال حيث تعمل عىل محاربة الجذور 
الحرة، حيث أن ه�ذه الجذور الحرة تتلف 
خاليا الجلد مما يرسع ش�يخوخة البرة 
وظه�ور التجاعي�د والخط�وط الدقيق�ة 

وترهل الجلد .

الطريقة :
خلط ملعقة طعام من كال من مس�حوق 
ق�ر الربتقال ومس�حوق الش�وفان مع 
العس�ل مما يكفي لصن�ع عجينة. وضع 
العجينة عىل الوجه والعنق . تركه ملدة 30 
دقيقة، ثم ش�طفه باملاء البارد. استخدام 
ه�ذا القن�اع ملكافح�ة الش�يخوخة م�رة 
واح�دة يف األس�بوع للحص�ول عىل أفضل 

النتائج .
3. التخلص من الرؤوس الس�وداء والبثور :

مس�حوق ق�ر الربتق�ال يعم�ل كعامل 
تقش�ري طبيعي يعمل عىل إزالة األوس�اخ 
وخاليا الجلد امليتة، وهذا يساعد عىل منع 
تش�كيل الرؤوس الس�وداء والبث�ور، مما 

يقلل من ظهور حب الشباب .
الطريقة :

تحض�ري عجين�ة تحت�وي ع�ىل كمي�ات 
متس�اوية م�ن مس�حوق ق�ر الربتقال 

والزبادي.
وض�ع العجينة عىل وجه�ك وعىل منطقة 
الرقبة، وذلك باس�تخدام ح�ركات دائرية 
لطيفة  تركها ملدة 15 إىل 20 دقيقة . تبليل 
يدي�ك، وف�رك العجينة بلطف . اس�تخدام 
هذا الع�الج كل يوم للتخلص من الرؤوس 
الس�وداء والبث�ور، و تك�رار القن�اع مرة 

واحدة يف األسبوع كإجراء وقائي .

املقادير :
جبن الريكوتا: 30 غراماً
جبن الكريما: 30 غراماً

جبن بيكورينو رومانو: 8 غم

جبن البارميزان: 15 غم

جبن موزاريال: 15 غم

الباذنجان: 100 غراماً )مقطع إىل رشائح(

ملح: رّشة

فلفل أسود: رّشة

الحبق: 10 غم )املفروم(
صلصة طماطم: 60 غراماً

طريقة التحضري

1. اخلط�ي صن�وف الجب�ن، م�ع بعضه�ا جيداً، 

ال��”موزاري�ال”  م�ن  بقلي�ل  االحتف�اظ  م�ع 

وال��”بارميزان” لوجه الوصفة.

2. اش�وي رشائح الباذنجان داخل الفرن، بعد أن 

تنث�ري امللح والفلفل األس�ود عليه�ا، وذلك حتى 

تنضج.

3. وزع�ي خلي�ط الجبن ع�ىل رشائ�ح الباذنجان 

املش�وية، واطليها به، من ثم ريّش الحبق املفروم 

عليها، ولّفيها جيداً.

4. اس�كبي، يف صيني�ة خاص�ة بالف�رن، طبق�ة 

من صلص�ة البندورة، وضعي رشائ�ح الباذنجان 

امللفوف�ة فوقه�ا، فطبق�ة ثالث�ة م�ن صلص�ة 

البندورة. وقبل إدخ�ال الصينية إىل الفرن، وزعي 

وال��”بارمي�زان”.  ال��”موزاري�ال”  م�ن  قلي�اًل 

اخب�زي الصيني�ة عىل ح�رارة 300 درجة مئوية، 

ملدة 15 دقيقة.

5. طريقة التقديم: قّدمي الطبق س�اخناً، وزّيني 

بأوراق الحبق املفرومة.
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العالق�ة بني الرج�ل واملرأة تمر بمراح�ل عديدة، 
يبق�ى دائًم�ا االنجذاب جزًئ�ا مهًما منه�ا كلها، 
وربم�ا تتوق�ع امل�رأة أن تك�ون أكث�ر تركي�زًا يف 
التفاصيل بينما تكون عادة نظرة الرجل إجمالية 
للم�رأة، لكن م�ا ال يتوقعه العديد من النس�اء أن 
للرج�ل أيًضا تفاصيل تش�د انتباه�ه وقد تجعله 
يعج�ب بامل�رأة أو ال يعجب بها، نس�تعرض عدد 

منها يف هذا التقرير.
. األظافر الطويلة الحادة

ربم�ا ت�رى امل�رأة أن أظافره�ا تبدو أجم�ل بهذا 
الش�كل، لكن هن�اك احتمالي�ة أن يراهم الرجال 
مزعج�ني وس�يئي الش�كل، ل�ذا م�ن األفضل أن 

تبقيهم املرأة بشكل طبيعي.
. رائحة التدخني

س�يتجنب كثري من الرجال غري املدخنني النس�اء 
املدخن�ات، كما يج�زم رجال حتى م�ن املدخنني 
بعدم انجذابهم للنس�اء املدخنات بس�بب رائحة 

السجائر يف أفواههن.
.  اإللحاح يف البحث عن االهتمام

ق�د يحب الرج�ال يف أحيان أن يقض�ون ليلة مع 
أصدقائهم دون أن يضطرون لإلجابة عن سؤال: 
مل�اذا ال تري�د قضاء وق�ت معي؟ كذل�ك اإللحاح 

يف طل�ب االهتم�ام أو املحاول�ة يف الحص�ول عىل 
االهتم�ام بإث�ارة غريت�ه بتعليق�ات ع�ن رجال 
آخري�ن يشء لن يجعله يعطيها اهتماًما بقدر ما 

سيجعله يفقد انجذابه تجاهها.

. الشفاة الكبرية املزيفة
قد يحب كثري من الرجال الش�فاة الكبرية لكن ما 
يعجبهم هو الشفاة الطبيعية وليست املصنوعة، 
حي�ث تبدو األخرية ذات ش�كل غري�ب عىل وجه 

املرأة.
. املاسكرا السيئة

املساكرا السيئة ال تجذب الرجال تماًما
. املكياج الزائد عن الحد

ربم�ا تتجمل امل�رأة بوضع املكي�اج، لكن ما يزيد 
ع�ن حده ينقلب لضده وهو ما ينطبق تماًما عىل 
مكي�اج املرأة فإذا زاد عن الحد أصبح غري محبب 

للرجال.
. اصفرار األسنان

من أس�باب ع�دم انجذاب بعض الرجال للنس�اء 
إصفرار األسنان.

. رائحة الفم
رائحة الفم تطفئ انجذاب الرجل للمرأة تلقائًيا.

. شعر الجسد
ربما يكون األمر ش�اًقا ومتعًبا، لكن وجود شعر 
عىل جسد املرأة من أكثر األشياء التي تثري استياء 

الرجال وتجعل املرأة يف عينيه أقل جاذبية.
. ترسيحات الشعر الغريبة

قصات الش�عر الغريبة التي قد تختار النس�اء أن 
تقوم بها يف املناس�بات والحفالت لجذب األنظار 
ليس�ت دائًم�ا مفضلة ل�دى الرج�ال، الذين ربما 

يفضلون بساطة أكثر يف شكل شعرها.
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لفائف الباذجنان مع اجلنب

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟حنو مستقبل افضل...هلا

كل يوم معلومة

احذروا كثرياً اقتالع الشعر 
االبيض من الرأس

ال تستغربي تصّرفات اجلّدات.. 
هكذا تتحّكمني مبالمح مولودك  

للحف�اظ عىل منزل صّحي خال من البكترييا، يفيد 
اتباع النصائح اآلتية:

- ُتوّزع النباتات الخرض يف غرف املنزل، وال س�ّيما 
غرفة املعيش�ة حيث يق�ي أف�راد األرسة معظم 

أوقاتهم.
- ُتفت�ح النواف�ذ يومي�اً يف جمي�ع غ�رف املن�زل، 
خصوصاً يف غرف النوم، وذلك لالستفادة من أشعة 

الشمس والسماح بدخول الهواء الطبيعي إليها.
- ُتختار البطانيات من القطن غري املعالج، حتى ال 

تتسّبب بحساسية ملستخدميها.
- ُتوض�ع األجه�زة الكهربائي�ة بعي�داً ع�ن أماكن 
الجل�وس، تالفياً ملش�كالت صحية ع�ّدة وأخطرها 
ع�ىل  والتأث�ري  املختلف�ة  بالرسطان�ات  اإلصاب�ة 

الذاكرة.
- ُيستخدم مكّيف الهواء يف الصيف، لتجديد الهواء 

باستمرار وتقليل كمية الرطوبة داخل املنزل.
- ُتنتقى منتج�ات التنظيف الخالي�ة من املركبات 
العضوي�ة املتطاي�رة، فضالً ع�ن رضورة تنظيف 
املماس�ح والدالء، مع تطهريها وتجفيفها عند كّل 

استخدام.
- ُينّظ�ف ال�”موكي�ت” بصف�ة دوري�ة بواس�طة 
املكنسة الكهربائية، أو بفوطة منداة، مضاف إليها 
الخ�ل، وذلك لن�زع البكترييا والح�رات املرتاكمة 

داخل أليافه. 
- ُيحافظ عىل نظافة الحّمامات، مع تجفيفها جيداً 

منعاً من الرطوبة وتشّكل الفطريات يف داخلها.
- ُتمسح أماكن إعداد الطعام باملطهرات، قبل وبعد 

كل استخدام.
- ُتغرّي أكياس القمامة يومياً، حتى لو لم تمتلئ.

لطلة ابهى.... 

تدبري منزلي

للسيدات.. احذري أن تضعي الكحل على خط ماء العني

10 إرشادات ملنزل آمن من اجلراثيم

سلوكيات

طبيبك يف بيتك

سلوكيات طفلك املزعجة تتحول إىل صفات إجيابية يف املستقبل

كيف تستفيد من قشر الربتقال؟

املطبخ ..
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 طالب يدرس يف روسيا يقول:
يف روسيا درجة أغلب اإلمتحانات 
عىل 5...اذا لم يجب طالب عىل أي 
سؤال ووضع ورقته بيضاء يأخذ 

2 من 5...
ففي أول أيامي بجامعة موسكو 
لم اكن أعرف هذا النظام فتعجبت 
وسألت الدكتور ثيودور ميدراييف 
قائ�ا “ أم�ن املعقول أن�ه من لم 
يجب عىل اي سؤال يأخذ 2 ملاذا ال 

يأخذ. أليس هذا هو املنطق؟”
نعط�ي  كي�ف  قائ�ا:”  أجابن�ي 
ملخل�وق ب�ري ؟ كي�ف نعطي�ه 
صف�را وهو م�ن كان ينهض عىل 
الس�اعة 7 صباح�ا ليح�ر كل 

املحارضات؟ كي�ف نعطيه صفرا 
بم�ا أن�ه نه�ض يف ه�ذا الطقس 
البارد وركب املواصات ووصل اىل 

االمتح�ان يف وقته وح�اول حله؟ 
كي�ف نعطي�ه صف�را وه�و م�ن 
سهر الليايل ليدرس وأنفق نقوده 

عىل االقام والكراريس واش�رى 
حاسوبا ليدرس به؟ كيف نعطيه 
صف�را وهو من تخ�ىل عن حياته 

ألجل الدراسة؟
هنا يا بني ال نعطي صفرا ملجرد 
انه لم يعرف االجابة فنحن عىل 
االق�ل نح�رم ان�ه انس�ان وأن 
ل�ه عق�ل وأنه ب�ذل مجهود ألن 
الدرجة لي�س درج�ة االمتحان 
فق�ط بل ه�ذه عىل أق�ل تقدير 

احرام آدميته...
يف الحقيق�ة تبكم�ت ول�م أعرف 
كيف أرد ... هن�اك عرفت قيمتي 
كإنس�ان وأنا اليوم أحكي قصتي 

كرسالة للمدرسني لدينا... 

-البرص الرديء سببه وراثي ولكن االستعمال 
الخاطئ للعيون أيضاً يس�بب ضعف البرص 
مثل التحديق املستمر يف شاشات الحاسوب، 
وللتخفيف من هذه املش�كلة يمكنك القيام 
بهذا التمرين البس�يط . بعد كل س�اعة، قم 

بأخذ نفس عميق، وأغلق
عيون�ك، ث�م انف�خ اله�واء وأرخ�ي جميع 
عضاتك، ك�رر هذا التمرين وستش�عر بأن 

الضغط عىل عيونك قد خف.

-عندما تركض تشعر بوخز يف جانبك األيمن 
ه�ذا ألنك تخرج الهواء”تزفر” بينما ترب 
قدم�ك اليمن�ى األرض. مم�ا يض�ع ضغطاً 
عىل كبدك )املوجود ع�ىل الجانب األيمن من 
الجس�م(، ويس�بب ش�داً للحجاب الحاجز 
الذي يرس�ل أش�ارة بوخز جانبي. ببساطة 
تعلم أن تزفر عندم�ا ترب قدمك اليرسى 

األرض.
-النف�خ ع�ىل إبهامك يه�دأ رضب�ات قلبك 

..ملاذا؟ يمكن السيطرة عىل عصب فاغوس، 
ال�ذي يتحك�م بمع�دل نبضات القل�ب، من 
خ�ال التنف�س. وس�وف تس�تعيد مع�دل 

نبضات قلبك إىل الوضع الطبيعي.-
-لتجنب صداع املثلجات اضغط بلسانك عىل 

سقف فمك، وغطيه بقدر ما تستطيع.
ملاذا؟ تصبح األعصاب يف سقف الفم شديدة 
ال�رودة، مما يس�بب ش�عوراً ب�أن دماغك 

تجمد.

ه�ل تنتظري�ن أن تلتقي رشيك 
حيات�ك بف�ارغ الص�ر؟ ربّم�ا 
تخبئ ل�ك األش�هر املتبقية من 
هذا العام بعض األخبار السارة 
وربم�ا تش�كل املرحل�ة املقبلة 
امت�داداً ملرحلة جمود س�ابقة. 
إذاً، اخت�اري أح�د ه�ذه الطيور 
لتع�ريف م�ا إذا كنت ق�د تلتقني 
ت�وأم روح�ك أم ال. تابع�ي هذا 

االختبار لتعريف االجابة:
العصفور رقم 1

انتظرت لوق�ت طويل أن تلتقي 
رجل حياتك حتى كدت تعتقدين 
أّنك لن تفعيل يوماً. لكن، انتبهي! 
فهو يجول يف الجوار ويرقب أن 
تمنحيه الفرص�ة للتعرف إليك. 
إذاً، استعدي لتلقي اإلشارات وال 
تش�يحي بنظرك عن�ه متى قّرر 

إلغاء املسافة التي تفصلكما.
العصفور رقم 2

رّبم�ا تس�تمر مرحل�ة الجمود 
العاطف�ي التي عرفتها يف الجزء 
األول من هذا العام حتى األشهر 
املقبل�ة من�ه. لك�ن، ال تقلقي! 
فأنت تحتاجني إىل بعض الراحة 
عىل هذا الصعيد. وهذا س�يعود 
عليك بالفائدة وسيساعدك عىل 

أن ُتحس�ني االختيار يف املرحلة 
الجديدة.

العصفور رقم 3
ال يمكن�ك أن تس�تعجيل األمور 
وال س�يما ح�ني يتعل�ق األم�ر 
باختيار رشيك حياتك وعليك أن 
تعلمي أن الفرص�ة غري مؤاتية 
لذلك اآلن ألّن الخيار املناسب ما 
زال غ�ري متوّفر بالنس�بة إليك. 
لذا، عليك أن ترّيثي وأن ترقبي 
حلول الوقت املائم لارتباط كي 

ال تندمي بعد ذلك.
العصفور رقم 4

ق�د يحم�ل إلي�ك أح�د األش�هر 

املتبقي�ة م�ن هذا الع�ام ُبرى 
س�ارة. نع�م، ق�د تلتق�ني توأم 
روح�ك. لك�ن، لي�س علي�ك أن 
تتعام�يل م�ع األمر كم�ا يفعل 
األطف�ال الصغار ح�ني يتلقون 
هدي�ة ما. فأن�ت امرأة راش�دة 
وعلي�ك أن تتح�يل بالرزانة وأال 
تكش�في كّل خفايا ش�خصيتك 
دع�ي  إذاً،  األول.  اللق�اء  من�ذ 
الغموض يطغ�ى عىل حضورك 
يف املرحلة األوىل عىل األقل، فهذا 
يجعل�ك تكتس�بني الكث�ري م�ن 
األهمي�ة بنظ�ر رشي�ك حياتك 

املقبل.

العصفور رقم 5
ال بّد لك، يف األش�هر املقبلة، من 
أن تح�ّددي خيارات�ك وأن تعريف 
ما إذ كان الشخص الذي التقيته 
أخ�رياً مناس�باً ل�ك أم ال وما إذا 
كانت ش�خصيتاكما تتفقان أم 
ال. كذل�ك تحققي مم�ا إذا كان 
االنس�جام سيس�ود عاقتكما. 
خ�ال  م�ن  ذل�ك  إىل  إس�عي 
ماحظت�ك لبع�ض ترصفاته يف 
إطار بعض املواق�ف. وبالطبع، 
لن تخرسي الكثري يف حال كانت 

النتيجة سلبية.
الصورة رقم 6

ه�ل تتوخني الدقة الش�ديدة يف 
كل ش�أن من ش�ؤون حياتك؟ 
ليس علي�ك أن تفعيل ذلك حني 
يتعل�ق األم�ر باختي�ار زوجك 
املس�تقبيل. فإذا ظه�ر يف األيام 
أو األش�هر املقبلة، ال ُتخضعيه 
لامتح�ان الصعب، ب�ل اتركي 
لألخطاء والعيوب.  له هامش�اً 
فمن منا ال يخطئ؟! إذاً املرونة 
أمر مطل�وب يف هذه الحالة ألن 
التصل�ب يف املواق�ف قد يجعلك 
تخرج�ني م�ن ه�ذه التجرب�ة 

خالية الوفاض.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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الحمل:21  مارس/آذار -  19 أبريل /نيسان
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن أوضاع مهنية متينة وممتازة، 
وما بدأت به قابل لاس�تمرار والتط�ّور إذا واظبت عليه بجدك 

ونشاطك املعهودين
عاطفياً: غيمة س�وداء قد تؤثر يف عاقتك بالحبيب لكن رسعان ما 

تعود األمور إىل طبيعتها وأفضل مما كانت سابقاً 
صحي�اً: إذا رغبت يف تحس�ني وضعك الصحي، علي�ك أن تبذل جهداً 

أكر يف املستقبل القريب لتقطف ثمار ذلك الحقاً

الق�وس: 22 نوفم�ر/ ترين الثاني -  21  ديس�مر/
كانون االول

مهني�اً: يثري هذا اليوم قضية رشاك�ة ورداً ال يأتي، لكن لن 
تعرضك معاكسة ما واحتجاج أو استمهال يربكك

عاطفي�اً: تجد االس�تقرار يف حياتك العاطفي�ة الحالية، وال تؤذي 
مشاعر الحبيب بل تعامله بلطف ولني

صحي�اً: تب�دو يف حالة من الس�عادة الدائمة والنش�اط غري املعهود 
منك، بسبب ممارسة الرياضة اليومية واالنتباه إىل نوعية طعامك

الجوزاء:  21 مايو / أيار -   21 يونيو/ حزيران
مهنياً: تكون محاطاً ابتداء من اليوم بزماء رائعني جداً 

وال تفشل يف أعمالك، لكن ال تجازف بسامتك إطاقاً
عاطفياً: عليك أن تستثمر عاقتك الجّيدة بالريك، لتبني معه 

أساساً متيناً من أجل مستقبل أكثر إرشاقاً
صحياً: تجد نفس�ك بني الح�ني واآلخر منزعجاً وقلق�ًا ومضطرباً، 

الحّل بالخروج ومشاركة األصدقاء يف بعض األنشطة

املي�زان :23 س�بتمر/أيلول -   22 أكتوب�ر/ تري�ن 
األول

مهنياً: يدفعك هذا اليوم املميز جداً والحافل باملفاجآت نحو 
آفاق جديدة أكثر وعداً وتلتقي أشخاصاً تثري إعجابهم

عاطفي�اً: يوجه إليك الريك رس�الة غري متوقع�ة تنبهك إىل الواقع 
الذي تعيشه معه وتجعلك تغري ترصفك تجاهه

صحياً: إذا أفرطت يف تناول املروبات الروحية قد تتعرض لنكس�ة 
غري متوقعة

الدلو: 20 يناير/ كانون الثاني -   18 فراير / شباط
 مهني�اً: يعي�د إليك هذا الي�وم االطمئن�ان الذي تبحث 

عنه، فتشعر بالهناء وتطلع عىل معلومات جيدة
عاطفي�اً: يفاجئ�ك الري�ك ببع�ض االقراح�ات الجميل�ة 

واملفيدة، بسبب الضغوط التي باتت كثرية عليك
صحي�اً: تتبل�ور لدي�ك فكرة خاقة ق�ادرة عىل جعل�ك تبتعد عن 

األجواء املتشنجة أطول مدة ممكنة

الثور: 20 أبريل/ نيسان -  20 مايو/ أيار
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن دراس�ة جيدة واتخاذ قرار 
مه�م يف العمل قد يقبل املقاييس ويبدل نظرة أرباب العمل 

إليك نحو األفضل
عاطفياً: تقلقك مس�ألة تتعلق بالريك وتش�وّش بالك، ال تفّكر 

فيها ورّكز عىل األمور املهمة
صحياً: أنت صاحب إرادة أقوى من الصخر، وهذا ما أثبته أخرياً عىل 

صعيد املحافظة عىل صحتك

العذراء:  23 أغسطس/ آب -  22 سبتمر/أيلول
مهنياً: قد يزيد ه�ذا اليوم األمور تعقيداً، فا تترسع 

يف اتخاذ القرارات املهمة، فقد تندم عليها الحقاً
عاطفي�اً: يس�اورك الن�دم من خط�أ اقرفته م�ع الحبيب 
وسّبب له الخيبة واإلحباط، فتحاول التقرب منه مجدداً وتنجح 
يف ذل�ك. صحياً: انتبه لصحتك ولس�امتك، واحرص عىل وصول 

رسالتك بحذافريها من دون تحوير أو تهميش

الجدي:  22ديس�مر/ كانون األول -   19 يناير/ كانون 
الثاني

مهني�اً: لن ت�دور عجل�ة العمل كم�ا ترغب، اس�رح قلياً 
واغتنم هدوء األجواء لاستشارة والبحث واملزيد من التدقيق 

عاطفياً: ش�عورك باإلرهاق النفيس وفقدانك الحماسة يدفعانك إىل 
االنكماش والتحفظ، لكن التقرّب منك ليس صعباً

صحي�اً: علي�ك أن تكون أكثر اتزان�اً ألن هنالك مس�ؤوليات جديدة 
ملقاة عىل عاتقك تطلب منك املزيد من الجهد

الرسطان:  22 يوينو/ حزيران -  22 يوليو/ تموز
مهني�اً: يمنحك هذا اليوم فرصة م�ن العمر، ال تضيعها 

بل تلقفها واستفد منها لتحقيق حلمك الذي طاملا راودك
عاطفياً: يزيد تدخل اآلخرين بعاقتك مع الريك األمور سوءاً 

وربما يسبب يف إنهائها، لكن وعيكما ال يسمح بذلك
صحياً: املعروف عنك أنك صاحب قرارات ش�جاعة يف مجالك املهني 

والعاطفي، فلم تكون كذلك عىل الصعيد الصحي؟

العق�رب: 23 أوكتوب�ر/ تري�ن األول -   21 نوفمر/ 
ترين الثاني

مهني�اً: يحم�ل هذا الي�وم الجميل بعض األخب�ار الجديدة 
والتحديات بني األساليب القديمة واألفكار الثورية والشابة

عاطفي�اً: تعيش يوماً مميزاً وتقيض وقت�اً ممتعاً مع الريك لن 
تنساه أبداً ألن لقاءاتكما معاً قليلة يف املدة األخرية

صحي�اً: قد تراجع الطبيب يف مس�ألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد 
املقربني، وتكون محتاراً قلياً

الحوت: 19 فراير/شباط -  20 مارس/آذار 
مهني�اً: يش�ري ه�ذا اليوم إىل حش�د م�ن الن�اس حولك 
وعاق�ات مهنية معقدة تضعك أم�ام خيارات صعبة عليك 

االختيار بينها
عاطفياً: تتلقى مجموعة من األخبار الطيبة تس�اعدك عىل تثبيت 

عاقتك بالريك بما يتوافق ورغبتكما
صحياً: ُكن ح�ذراً ومتحّفظاً وابتعد عن الحوادث أو التهّور الذي قد 

يثري أعصابك وانفعالك
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األسد : 23 يوليو/ تموز -   22 أغسطس/ آب
مهني�اً: يوفر لك ه�ذا اليوم بعض الحل�ول املالية 

ويغرّي وضعك املتأزم ويضعك عىل طريق النجاح
عاطفي�اً: ال تدع أحد املتطفلني يتدّخل بينك وبني الريك 

ألنه قد يزيد األمور تعقيداً
صحياً: ض�ع روزنامة واضحة ملفكرت�ك الصحية والغذائية، 

ونظم أمورك الرياضية

كلمات متقاطعة

بقي�ادة  املس�لمون   -  636
خالد ب�ن الوليد ينترصون عىل 
الروم بقيادة باهان يف معركة 
الريموك الشهرية، وقد قتل من 
الروم 50 ألفاً ومن املسلمني 3 
آالف، وت�م يف إثر ه�ذه املعركة 
فتح باقي باد الشام وسقوط 

اإلمراطورية الرومانية.
1809 - نف�ي الزعيم الوطني 
عمر مك�رم إىل دمي�اط بقرار 
من محمد عيل باشا عىل الرغم 
م�ن ال�دور الذي لعب�ه عمر يف 
وص�ول محم�د ع�يل إىل حكم 

مرص يف 1805.
زوج�ة  بن�ز  بريت�ا   -  1888
بن�ز  كارل  األملان�ي  املخ�رع 
تصبح أول إنسان تقوم بجولة 
بالس�يارة باملحرك بالخاري يف 

التاريخ.
1898 - تح�ول ملكي�ة ج�زر 
ه�اواي يف املحيط اله�ادي إىل 

الواليات املتحدة.
1928 - ب�دأ أول بث تلفزيوني 
منتظ�م م�ن مدين�ة نيويورك 
وكان ملدة ساعتني يف 3 أيام يف 

األسبوع.
1940 - ب�دء عملي�ة “إيجل”، 
وه�ي العملية الت�ي دمر فيها 
الط�ريان األملاني س�اح الجو 
الريطان�ي ودفاعات�ه الجوية 

خال الحرب العاملية الثانية.
الس�وفيتي  االتح�اد   -  1945

يحتل كوريا الشمالية.
1946 - بريطاني�ا تأمر بوقف 
الهجرة اليهودية إىل فلس�طني 
الذي�ن  ق�رص  يف  وتس�جن 

يقومون بتسهيلها.
1949 - توقيع اتفاقية جنيف 
املتعلق�ة بحماي�ة املدني�ني يف 

أوقات الحرب.
1952 - أملانيا الغربية واليابان 
النق�د  إىل صن�دوق  تنضم�ان 

الدويل.
إىل  رس�مياً  إريري�ا  إنضم�ام 

أثيوبيا.
الس�وفيتي  االتح�اد   -  1953
الهيدروجينية  قنبلت�ه  يفج�ر 

األوىل.
الحاس�ب  ظه�ور   -  1981
الش�خيص من قب�ل رشكة آي  

بي  إم.
1982 - أجهزة األمن اللبنانية 
تؤكد أن 20 ألف شخص قتلوا 
منذ بدء االجتياح اإلرسائييل يف 

4 يونيو معظمهم يف بريوت.
التصني�ع  وزي�ر   -  1995
العراقي حس�ني كامل حس�ن 
وأخ�وه ص�دام كام�ل حس�ن 
وزوجتيهم�ا رغ�د ورن�ا بنات 
الرئيس العراقي صدام حسني 

وأبنائهم يلجأون إىل األردن.
الغواص�ة  غ�رق   -  2000

الروسية كورسك.
الوح�دة  حكوم�ة   -  2008
الوطني�ة اللبناني�ة تن�ال ثقة 
الرمل�ان بمائة صوت من أصل 
رف�ض  حي�ث   107 حض�ور 
إعط�اء الثقة 5 ن�واب وامتنع 
نائبان، والنائب الرئيس حسني 
الحس�يني يعلن استقالته من 
عضويه الرملان احتجاجاً عىل 

سوء األوضاع.

acebook من الفيسبوك

همسة 

غزل عراقي

اوال :عرفتك بالصدفة..
بدأت معك وسأنتهي معك ..

ومثلما نبض قلبي ألول مرة معك ..
امتنى ان يتوقف قلبي معك..
انت أشيائي اجلميلة كلها ..

بدونك ال تكن الى لك ومعك..
إن كنت تقرأ االن فانا حقا اشتقت لك.

اعيون اثنني عنـــــــدك بيهن اتشوف
لذلك من تصـــــــــد تعمي اليشوفون

واجب كون أضمـــــك بني الضلـــوع
واتستر عليـــــــــــــك من اليمرون

مو لنك گلب وتعاشــــــــــر الــــروح
أخاف عليك من عيــــن اليحسدون

صح أنه اشتهيــــــك بكل األحــــــوال
ألن تفاح خّدك يعكـــــــــس الكون

قصة وعربة

هل تعلم

اختبارات شخصية

قيمة االنسان

هل ستلتقني رجل حياتك؟ هذا ما ستخربه لك العصفورة اليت ختتارينها!

رأيس
الرس�ول  1اول غ�زوة غزاه�ا 

عليه الصاة والسام
2كلم�ة ليايل مبعث�رة o طعام 

معكوسة
3احد االبوين o متشابهات
4اهتز ملوته عرش الرحمن

5نوع من الغناء
الجاذبي�ة  6مكتش�ف قان�ون 

االرضية معكوسة
 o الرط�ب  7يشء يس�يل م�ن 

بحر
8نصف كلمة رامي o مهرج

مغل�ق   o قص�ب  م�ن  9قل�م 
معكوسة

لعب�ة  يف  تس�تخدم  10عص�ا 
البلياردو معكوسة

أفقي
1اقدم متحف بالعالم

2براق o سورة يف القران
 o ما تعطيه التجارب o 3للتعريف

للنداء معكوسة
 o للوداع بالعامية o 4نصف بي�ان

ارهاق معكوسة
5نحن باالجنبي o نعمره

6ح�رف ج�زم o حرة ق�د توجد 
بالراس

 o مؤن�ث  اس�م   o 7متش�ابهان 
للتمني معكوسة

8متشابهات o مكافآت
9املط�ر الخفي�ف اللطي�ف o بيت 

الدجاج معكوسة
10نصف كلمة غال o ش�قيق االم 

o طعم الصر.

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية , ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقية يف املرب�ع الكبري وال تس�تخدم الرقم اإل مرة 

واحدة .

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

كشفت الفنانة، لطيفة التونسية، عن أنها قررت طرح عملها 
املنفرد الجديد »األستاذ«، خالل اليومني القادمني عرب قناتها 
الرسمية يف يوتيوب.. بعد أن كانت قد قررت طرحها للجمهور 
العربي خالل أيام شهر يوليو املايض. وأوضحت أنها سعيدة 
بالتعاون ألول مرة مع الثنائي الشاعر تامر حسني، وامللحن 
»األستاذ«  العمل  هذا  جانب  إىل  موضحة  الشافعي،  عزيز 
لوناً جديداً، من  أخرى، تحمل  أعمال  سيجمعها معهما عدة 
خالل الكلمات واللحن والتوزيع أيضاً، بطريقة تقدمها للمرة 

األوىل يف مشوارها الغنائي، وصفتها بنقلة نوعية.
مع  مرص  يف  األغنية  بتصوير  ستقوم  أنها  عن  وكشفت 
الفكرة  انتهت من تجهيز  اللبناني فادي حداد، حيث  املخرج 

والسيناريو الذي سيتم تصوير العمل به.
األليمة  الذكرى  إحياء  مشهد  عىل  مؤخراً  لطيفة  وعلقت 
عىل  اللبنانيني  وانتفاضة  آب   4 يف  بريوت  مرفأ  النفجار 

الفاسدين الذين كانوا سبباً يف هذه الجريمة.
تونس  يف  يحصل  بما  لبنان  يف  يحصل  ما  لطيفة  وشبهت 
االجتماعي  للتواصل  بموقع  الرسمية  صفحتها  يف  وعلقت 
فكتبت :«كلنا يف الهم واحد .. مثلما انتفض الشعب التونيس 

هذه  يف  اليوم  ينتفض  لبنان  شعب  هو  وها  الفاسدين  ضد 
مرفأ  انفجار  ذكرى  اغسطس  من  للرابع  الحزينة  الذكرى 
بريوت .. ينتفض ضد الفاسدين والعمالء .. عاشت الشعوب 
يحيا شعب لبنان يحيا شعب تونس تحيا كل شعوبنا العربية 

ويسقط كل عدو للشعب.

احتفلت قبل أيام، رحمة رياض، بعقد قرانها 
بسيط،  عائيل  حفل  يف  علوم  إسكندر  عىل 
ويبدو أن األيام القادمة ستكشف عن خطوة 

جديدة تخوضها رحمة رياض .
تكون  أن  عىل  رياض  رحمة  تعاقدت  فقد 
رشكات  أشهر  إلحدى  اإلعالني  الوجه 
االتصاالت يف العراق لتكون أول وجه نسائي 
اعتمدت عىل  التي  إىل الرشكة  إعالني ينضم 

نجوم رجال ملا يقرب من 15 عاماً تقريباً.
خاصة  ترصيحات  يف  رياض  رحمة  وقالت 
إنها سعيدة بهذا التعاون والتعاقد الذي تراه 

خطوة جديدة يف مسريتها املهنية.
التجارة  مركز  مبنى  يف  التعاقد  جرى  وقد 
بعض  بحضور  العراق  أربيل-  يف  العاملي 
الصحفيني واإلعالمني، منهم حيدر النعيمي 

الصديق املقرّب لرحمة رياض.
باختيار  سعادتها  عن  الرشكة  وكشفت 
التجارية  للعالمة  سفرية  رياض  رحمة 
الطرفني  من  لكل  النجاح  وتمّنوا  لرشكتهم 

لتكون رشكة مثمرة وناجحة.
قد  رياض  رحمة  كانت  آخر،  صعيد  عىل 
احتفلت قبل أيام بعقد قرانها عىل الكسندر 

علوم عىل أن يجري حفل زفاف ضخم يضّم 
القادمة،  األشهر  خالل  واألقارب  األصدقاء 
كما احتفلت بتجاوز كليبها الغنائي الجديد 
قناتها  عرب  مشاهدة  ماليني   10 »كوكب« 

الرسمية عرب اليوتيوب.

حلقات  تصوير  انطالق  رحمة  وتنتظر 
سبتمرب  يف  آيدول  عراق  من  الجديد  املوسم 
لجنة  يف  شاركت  قد  كانت  الذي  القادم، 
نبيل  سيف  جوار  إىل  األول  موسمه  تحكيم 

وحاتم العراقي قبل شهور.

رضوى تنصح الرجال.. »أقرب طريق لقلب الست إنك تطلع راجل«

لطيفة التونسية تعلن إطالق جديدها 

يامسني عبد العزيز تغادر القاهرة إىل جنيف للعالج

رمحة رياض وخطوة جديدة قبل حفل زفافها

العلماء يكتشفون ساللة جديدة من 
النباتات اآلكلة للحوم

سيرين عبد النور تروج لمسلسلها بجلسة 
تصوير مثيرة 

عمرو يوسف يبحث عن “العقد” في مصر الجديدة

اكتش�ف العلم�اء س�اللة جدي�دة من النبات�ات اآلكل�ة للح�وم، تتكاثر يف 
املس�تنقعات بج�وار املناط�ق الحرضية الكربى يف ش�مال غرب�ي املحيط 

الهادئ.
وأش�ار العلماء إىل العشبة وتحمل اسم “تريانثا أوكس�يدنتاليز”، معروفا 

سابقا للعلم، لكن ما تم اكتشافه حديثا عنها هو ميولها ألكل اللحوم.
وت�م اكتش�اف الحقيق�ة املفزعة ع�ن النبتة أثن�اء قيام العلم�اء برحالت 
ميدانية إىل حديقة “س�ابرس بروفينش�يال”، التي تقع يف شمال فانكوفر، 

بكولومبيا الربيطانية.
وأدرج العلم�اء نبات “تريانثا أوكس�يدنتاليز” بأن�ه “املثال ال�12 املعروف 
للتط�ور املس�تقل للحيوانات آكل�ة اللح�وم يف النباتات”، إال أن�ه أثبت أنه 
“فري�د من نوعه بني النباتات آكل�ة اللحوم، وغري متوقع بناء عىل النظرية 

الدارجة”.
وقال قيانيش لني، الذي قاد الدراسة الحديثة عندما كان طالب دكتوراه يف 

جامعة كولومبيا الربيطانية: “نحن جميعا متحمسون للغاية، فمن 
النادر جدا العثور عىل أصل جديد للحيوانات آكلة اللحوم”.

ويس�تخدم نب�ات “تريانث�ا أوكس�يدنتاليز” الح�رشات 
لتلقيح أزهاره ذات املظهر الطبيعي جدا، لكنه يحتوي 
أيض�ا عىل ش�عر ل�زج أس�فل ه�ذه الزه�ور مبارشة 

ملحارصة الحرشات الصغرية لقضمها.
وأك�د قيانيش لني أن “ما يميز هذا النبات آكل اللحوم 
بش�كل خ�اص أن�ه يحبس الح�رشات بالق�رب من 
أزهاره امللقحة بالحرشات”، وتابع: “ظاهريا، يبدو 
هذا ك�رصاع بني اللحوم والتلقيح ألن�ك ال تريد قتل 

الحرشات التي تساعدك عىل التكاثر”.
وخالل التجارب امليداني�ة التي أجريت داخل حديقة 
“س�ابريس بروفينشيال”،  يف أغسطس 2018 ، قام 
لني بإلحاق ذباب الفاكهة امليت بالس�يقان الالصقة 
لنبات “تريانثا أوكس�يدنتاليز”، ولك�ن قبل إطعامه 
الذب�اب تم خت�م الحرشات بطريق�ة التمثيل الغذائي 
بنظائ�ر النيرتوجني الثقيلة، التي س�محت للباحثني 
بتتب�ع كمي�ة ه�ذه املغذي�ات الرئيس�ية الت�ي ق�د 

يستهلكها النبات من فريسته من الحرشات.
وكش�فت أن النب�ات تلقى ما يص�ل إىل 64 % من 
مدخول�ه من النيرتوجني من لح�م الحرشات، مما 
يميزه عىل أنه آكل لحوم أصيل، وفقا للنماذج التي 

طورها الزمالء يف جامعة ويسكونسن-ماديس�ون 
الذين شاركوا يف الدراسة الجديدة.

خضع�ت الفنان�ة اللبناني�ة، س�ريين عبدالن�ور، 
لجلس�ة تصوي�ر جريئ�ة، ترويجاً لعمله�ا الفني 

القادم.
وظهرت س�ريين عبدالنور بالص�ور التي نرشتها 
عرب حس�ابها الرسمي عىل )انستجرام(، بفستان 
أسود عاري الصدر واألكتاف، وظهرت بشعر أسود 

طويل، مع )غرة(، وتجلس عىل كريس فخم.
وعلقت سريين موجهة حديثها لجمهورها: )شو 
رأيكن لهلق بمخطط ش�مس مط�ر؟ ولوين بدها 

توصل إذا هدفها أكرب من املال؟ لألذكياء فقط(.
وسبق أن نرشت سريين عبدالنور مجموعة صور 
لجلسة تصوير خضعت لها بلوك شخصية شمس 

مطر يف مسلسلها.
واعتم�دت بالصورة الش�عر األس�ود أيضاً وقصة 
ش�عر فريدة، وارتدت جامبسوت أبيض مكشوفا 

عن ظهره.

ب�دأ النجم عمرو يوس�ف تصوير أوىل مش�اهد 

مسلس�له الجديد “العقد”، بأحد فيالت منطقة 

مرص الجديدة، وتتكتم أرسة العمل عىل املسلسل 

لح�ني انتهاء جزء من تصويره، واملسلس�ل من 

إخراج املخرج اإلنجليزي كولني تيج.

كان الفنان عمرو يوسف قد قال “إنه تعاقد 

ع�ىل بطول�ة مسلس�ل “العق�د” إخراج 

كولني تي�ج، ويعيد مسلس�ل “العقد” 

عمرو يوس�ف إىل الدراما التليفزيونية 

بعد غياب منذ عام 2018، حيث نافس 

هذا الع�ام بمسلس�ل “طايع” وكان 

مفرتضا العودة بمسلسل “خالد بن 

الوليد”، لكن ل�م يكتمل العمل ولم 

يخرج للن�ور، حتى تعاق�د بعدها 

عىل مسلسل “امللك” العام املايض، 

وتوقف املرشوع أيضا.

يذك�ر أن كول�ني تي�ج ق�دم مؤخ�را مسلس�ال 

سعوديا بعنوان “رشاش”، تأليف توني جوردن، 

وكتب العمل درامًيا الش�يخة س�هى آل خليفة، 

وريتش�ارد بيالمي، وش�ارك يف بطولته يعقوب 

الفرحان، نايف الظفريي، حكيم جمعة.

يذكر أن الفنان عمرو يوس�ف قد انضم مؤخرا 

إىل صفوف النج�وم املش�اركني يف إحياء ذكرى 

يوم األب والذي ش�هد نرش صور ن�ادرة لنجوم 

الف�ن م�ع آبائهم وتوجيه رس�ائل له�م. ونرش 

الفن�ان عم�رو يوس�ف ص�ورة ن�ادرة ل�ه من 

طفولته مع والده عىل حسابه الشخيص بموقع 

“إنستجرام”، ووجه رسالة قائالً: “صورتي أنا 

وأحس�ن راجل يف الدنيا أبوي�ا الله يرحمه.. عيد 

األب”.

أعل�ن موق�ع فيس�بوك أنه وضع 
حدا لعملية تضليل إعالمي سعت 
إىل نرش معلوم�ات مغلوطة حول 
لف�ريوس  املض�ادة  اللقاح�ات 
كورون�ا ع�رب خ�داع مؤثرين عىل 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 

لدفعهم إىل تأييد مزاعم كاذبة.
التواص�ل  ش�بكة  ووصف�ت 
االجتماع�ي األك�رب العملية بأنها 
“غس�ل ملعلومات مضللة” سعت 
إىل إضف�اء طاب�ع الصح�ة ع�ىل 
مزاعم خاطئة م�ن خالل نرشها 
طّيب�ة  ش�خصيات  بواس�طة 

السمعة.
وتب�نّي أن املؤثرين الذي�ن انطلت 
عليهم الخدعة كانوا ضحية حملة 
تضلي�ل أدارتها رشكة التس�ويق 
الربيطاني�ة “ف�ازي” انطالقا من 

روسيا، وفق فيسبوك.
تق�يص  قس�م  رئي�س  وق�ال 
التهدي�دات العاملي�ة يف فيس�بوك 
بني نيم�و يف مؤتمر صحايف “كان 
االف�رتاض أن املؤثرين لن يقوموا 

ب�أي م�ن واجباتهم، لك�ن اثنني 
منهم فعال ذلك”.

وتابع نيمو “إنه حقا بمثابة إنذار 
)...( كونوا حذرين عندما يحاول 
أحدهم تلقينك�م قصة ما. قوموا 

بإجراء بحثكم الخاص”.
يف  ح�ذف  إن�ه  فيس�بوك  وق�ال 
يوليو 65 حس�ابا و243 حس�ابا 
عىل منص�ة إنس�تغرام عىل صلة 
بالحملة، وقام بحظر التعامل مع 

رشكة “فازي”.
بش�كل  الحمل�ة  واس�تهدفت 
أس�ايس الهن�د وأم�ريكا الالتينية 
وأيضا الوالي�ات املتحدة يف خضم 
بح�ث الحكوم�ات املصادقة عىل 
ملكافح�ة  اللقاح�ات  اس�تخدام 

الجائحة، وفق نيمو.
ش�بكة  أن  فيس�بوك  وأعل�ن 
الحس�ابات املزيف�ة س�عت العام 
امل�ايض إىل نرش معلوم�ة خاطئة 
تفيد بأن لقاح أسرتازينيكا املضاد 
لفريوس كورونا سيحّول متلّقيه 

إىل شمبانزي.

يبدو أن يوتيوب يعمل عىل طريقة جديدة وأس�هل ملساعدة املستخدمني 
ع�ىل تخط�ى جزء مع�ني من مقاط�ع الفيدي�و عىل نظامه األس�ايس، 
حي�ث كش�ف موق�ع AndroidPolice، أن�ه يخترب إيم�اءة حيث يمكن 
للمس�تخدمني النقر مع االس�تمرار، ثم الس�حب باتج�اه الجزء األيمن 
أو األي�ر من الشاش�ة للتنقل ع�رب الفيديو.وىف الوق�ت الحايل، يحتاج 
املس�تخدمون إىل النقر عىل الشاشة إلحضار رشيط التقدم ثم النقر مع 
االستمرار للتنقل عرب الفيديو، وقد تم تقديم اإليماءة العام املايض لتحل 
مح�ل القدرة عىل النقر يف أي مكان عىل رشيط البحث لتخطى الفيديو، 
وم�ع ذل�ك، كان هذا محبًط�ا للمس�تخدمني خاصًة عندم�ا كان النقر 
عرضًيا.وباستخدام اإليماءة الجديدة، سريى املستخدمون رسالة “مرر 
لليس�ار أو لليم�ني للبحث” أعىل الفيديو لتأكيد تش�غيل اإليماءة وليس 
عرضًيا، وس�يتم ط�رح امليزة كاختبار من جانب الخ�ادم وهي متوفرة 

.)APK Mirror( عىل إصدار يوتيوب اإلصدار 16.31.34 التجريبي
وىف أخب�ار أخرى، أعلن�ت الرشكة عن صندوق يوتيوب ش�ورتس، وهو 
صن�دوق بقيمة 100 ملي�ون دوالر للمبدعني، يقول موق�ع يوتيوب إن 
الصندوق سُيس�تخدم ملكافأة املبدعني عىل مقاطع الفيديو الفريوسية 

الخاصة بهم خالل الفرتة من 2021 إىل 2022.
وس�تبدأ الدفعة من هذا الشهر نفس�ه )أغسطس( وسيتواصل يوتيوب 
مع منشئي املحتوى املؤهلني، يف إطار الربنامج، يمكن ملنشئي املحتوى 

كسب ما يرتاوح بني 100 دوالر إىل 10000 دوالر عىل يوتيوب.

فيسبوك يضع حدا لعملية تضليل 
إعالمي حول لقاحات كورونا

يوتيوب يختبر طريقة جديدة 
  لتخطي مقاطع الفيديو

تغريدات

السيد عمار الحكيم

نبيل معلول

ــقوط  ــعب اجلزائري بعد س ــارة للش ــا احل  تعازين
ــا نتيجة حلرائق جبال جباية وتيزي وزو..  ضحاي
 اللهم احفظ اجلزائر واجعلها يف أمانك وإحسانك، 
ــوء ومكروه واجعل  اللهم احفظ اجلزائر من كل س
النريان فيها بردا وسالما يا رب ..يا كريم يا كريم 

يا رحيم!

 اليوم يقف التأريخ إجالالً أمام قمة الشموخ، واليوم 
ــوم تنحين  ــة التضحية، والي ــا قم ــتلهم الدني تس
ــموخ  ــوع أمام قمة البطولة، فالش ــانية خبش اإلنس
ــني، وكل الفضائل  والتضحية والبطولة تعين احلس

األخالقية جتسدت يف احلسني )عليه السالم(.

الدميقراطية العرجاء 
يف بلد األزمات

مطر ساخن

ويرّصح  يتحدث  الجميع  انتعاشه،  ذروة  يعيش  االنتخابات  هاجس 
تخطط  املعنية  واالطراف  الفوز،  يف  طمعا  االموال  ويخصص  ويبرّش 
ممكن  عدد  أكرب  لحصد  الجماهري  عىل  التحرك  خريطة  وترسم  وترشح 

من االصوات.
وتبادل  بالتحريض  استثنائيا  نشاطا  تعيش  والقصرية  الطويلة  األلسن 
االتهامات، مرة بالترصيح وأخرى بالتلميح، والجميع يتشبث بالدستور 
ويرتك  ومصالحه  رؤيته  وفق  اطرافه  من  بطرف  يمسك  طرف  وكل 
االطراف االخرى التي تتقاطع مع مصالحه حتى بات الدستور مجموعة 

من الفوازير.
لو  ازمة  الثقيل، وكل  النوع  ازمات من   ، ازمات متالحقة  العراق ثمة  يف 
العراق  ويف  الفور،  النهارت حكوماتها عىل  العالم  بلدان  اكرب  يف  حصلت 
االزمات  تغذية  يف  متخصصة  وورشات  نشطة،  واخرى  نائمة  خاليا 
االزمات  تالحق  ومع  مرعبة،  مخيفة  الجميع  اىل  تظهر  لكي  ورعايتها 
اختفى دور الشعب، وانكمش بريق االمل، ولم يبق يف الساحة غري كتل 
اىل  تقودها  مغانم  عىل  الحصول  أجل  من  بينها  فيما  تتصارع  سياسية 
الجلوس عىل العرش، وشعب يعاني من ازمة الكهرباء والخدمات العامة، 
تحارصه املحسوبية واملحاصصة، ويعاني شبابه من البطالة، وهو يرى 

ثرواته تنهب، وحقوقه تداس تحت أرجل املتصارعني واملتاجرين به.
يف العراق لعبة سمجة تدار عىل ارضه، هذه اللعبة تقوم عىل قاعدة هذا 
لك وهذا يل وللشعب لحس الهواء وتقديم الشعارات التي تبقيه عىل ما هو 
عليه، لعبة مضحكة ومبكية فإذا ما ارتفع صوت يطالب بالحياة الحرة 
بالعمالة  هؤالء  متهمة  السيايس  املشهد  أطراف  هّبت  للشعب  الكريمة 
ما  وإذا  العاملية،  الصهيونية  عليها  ترشف  مؤامرة  هناك  وان  لألجنبي، 
ارتفع صوت يطالب بتحسني الكهرباء يف هذا الصيف القاتل أسوة بشعوب 
افريقيا يف بلد رصف مليارات الدوالرات عليها، انطلقت صفارات االنذار 
الصحفية  املؤتمرات  لعقد  القوم  وتسارع  املتصارعة،  األجنحة  قبل  من 
وهي تحذر من مخطط مشبوه تقوده جحافل الكفر وااللحاد، وعندما 
يأتي الحديث عن االنتخابات تتمدد ألسنة القوم وهي ترشح للناس أهم 
املنجزات التاريخية الكبرية التي تحققت بفضل حكمتهم وسهرهم الدائم 

عىل مصلحة الجميع.
يف بلد االحزاب والكتل والتيارات السياسية التي فاق عددها عدد سكان 
السند والهند، الجميع يتحدث عن دوره يف البناء يف بلد يعاني من الظالم 

الدائم والخراب املستمر والنهب املربمج.
نحن مع االنتخابات، وكلنا يطمح اىل التغيري، وأرواحنا ضاقت بمشاهد 
كرامته  الشعب  لهذا  يعيد  حقيقيا  تغيريا  نريد  نحن  والباطل،  الظلم 
وحقوقه فما عادت الشعارات تجدي نفعا يف بلد غرق بمظاهر الفساد 
حتى شحمة أذنيه، وما عادت الوعود الناعمة تعالج واقعا متخما بكل 
وإال فال خري يف  نزيهة عادلة  انتخابات  ينتظر  الشعب  االزمات،  صنوف 

هذه الديمقراطية التي ال تمنح الخري للجميع.
اىل اللقاء... 

أمحد اجلنديل 

رضوى  املرصية،  اإلعالمية  قررت 
الرشبيني، أن تتخذ خطوة جريئة 
الرغم  عىل  الرجال،  لجانب  وتقف 
من أنها ملتزمة بعنوان برنامجها 
نصائحها  وتقدم  وبس«  »هي 
واغلبها  فقط،  للنساء  دائما 
»قهر  من  التخلص  كيفية  عن 

الرجال«.
نصيحة  رضوى  ووجهت 

الطرق  أقرص  حول  للرجال  مبارشة 
للوصول إىل قلب املرأة، حيث نرشت 
عرب  بيضاء  بمالبس  لها  صورتني 
صفحتها الرسمية عىل موقع )فيس 
بوك(، وعلقت عليهما قائلة: »أقرب 
طريق لقلب الست إنك تطلع راجل!! 
من  مثرية  تعليقات  رضوى  وتلقت 
تقول  شائعة  أحدهم  فردد  الرجال 
خطوبه  و9مرات  13زواج  وانتي 

وعلقت  فيهم،  راجل  وال  ومفيش 
ما  كمان  »وايه  قائلة:  رضوى  عليه 

هو يا تجددوا يا تفكروا«.
وعلق متابع آخر بأن الرجولة ليست 
ضمن حسابات املرأة يف الزواج ولكن 
االعتبار األول للثروة قائال: لو راجل 
هيبصله،  حد  وال  فلوس  ممعهوش 
اجل  من  بناتها  ترمي  بقيت  الناس 
ودا  راجل  يشرتوا  ونسيوا  الفلوس 

دليل كايف لنسب الطالق، وردت عليه 
الرشبيني: مش كلهم طبعا.

نفت مؤخرا صحة  أن رضوى  يذكر 
زواجها  حول  املتداولة  الشائعات 
رسا من زوج زميلة إعالمية، مؤكدة 
عىل أنها لم زالت مرصة عىل موقفها 
وترفض أن تكون »زوجة ثانية« ولن 
تتزوج رسا، وبمجرد زواجها ستعلن 

الخرب بنفسها لجميع متابعيها.

العزيز  عبد  ياسمني  النجمة  تستكمل 

بعد  وذلك  سويرا،  يف  عالجها  رحلة 

طائرة  يف  القاهرة  مطار  غادرت  أن 

مدينة  إىل  طريقها  يف  طبًيا  مجهزة 

الجانبية  اآلثار  من  للعالج  جنيف 

خالل  أجرتها  التي  الجراحية  للعملية 

الفرتة األخرية.

العزيز  عبد  ياسمني  النجمة  وتواصل 

أزمتها  من  والتعايف  للشفاء  طريقها 

والتي  كامل،  لشهر  امتدت  التي  الصحية 

»تكيس  عملية  إجرائها  إىل  سببها  يرجع 

املبايض« وتعرضها لبعض اآلثار الجانبية 

للجراحة.

العويض  أحمد  الفنان  زوجها  ورصح 

بخروجها من املستشفى وتحسن حالتها 

الصحية، كما أكد أنها ستستكمل عالجها 

داخل منزلها تحت مالحظة األطباء، وهو 

الخرب الذى أسعد وطمأن قلوب جمهورها 

بعد فرتة قلق طويلة.

العزيز  عبد  ياسمني  النجمة  أزمة  وبدأت 

يوم 11 يوليو املايض، حيث أجرت عملية 

جراحية والتي تسببت يف مشاكل صحية 

النبض،  رضبات  عدد  زيادة  مثل  لها 

إثرها  وعىل  الدم،  يف  األكسجني  ونقص 

احتجزت داخل غرفة العناية املركزة حتى 

تحسنت حالتها، إال أن هذا التحسني كان 

يسري ببطء بعض اليشء.

النجمة  قليلة  أيام  قبل  وصلت 
من  وذلك  بريوت،  إىل  ُيرا  املرصية 
فني  حواري  برنامج  تصوير  أجل 
جديد لرشكة إنتاج جديدة، وذكر أن 
الرشكة تصور حلقة تجريبية ريثما 
منصة  أو  تلفزيونية  ملحطة  ُيباع 
الكرتونية، ويقوم الربنامج عىل فكرة 
استضافة الفنانة يرا لفنان أو أكثر 
وطريقة حوار بسيطة غري متكلّفة.

املنعم  عبد  السوري  املمثل  وكان 
عمايري ضيف الحلقة األوىل التي ُتعد 
تجريبية، وُصّورت كامالً وسُتخضع 
الصيغة  لتقرير  »للمونتاج«  الحقاً 
تقديمه  وإمكانية  للربنامج  النهائية 
التجربة  أو بيعه لوسائل االعالم.هي 
األوىل ليرا يف مهمة تقديم الربامج، 
ستبقى  الفكرة  بلورة  إنهاء  وحتى 
موجودة لوقت يف بريوت.هذا وكانت 
تبلغها  إثر  بصدمة  أصيبت  قد  يرا 
الفنانة  صديقتها  بوفاة  بريوت  يف 
دالل عبد العزيز، وُعلم أنها كانت تود 
السفر اىل القاهرة لكن تقليل الرحالت 
اىل بعض الدول بسبب جائحة كورونا 
وُعلم  حجزها،  تأكيد  من  يمكنها  لم 
أنها بكت كثرياً إثر علمها بوفاة عبد 

العزيز.

يسرا حزينة يف 
بريوت


