
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
أعلن الح�زب الش�يوعي العراقي، امس 
االنتخاب�ات  م�ن  انس�حابه  الس�بت، 
الربملاني�ة املقرر اجراؤه�ا يف العارش من 
ترشين االول املقبل.وقال متحدث باسم 
الح�زب يف مؤتم�ر صحفي عق�ده امس 
الس�بت، تال في�ه بيان رس�مي بحضور 
ومشاركة األمني العام للحزب الشيوعي 
العراقي رائد فهمي: يف ظل تعمق األزمة 
السياس�ية واالجتماعية يف البالد متمثلة 

يف اس�تحواذ القوى املتنفذة عىل املش�هد 
الس�يايس، وتحكمه�ا بمصائ�ر الب�الد 
ووجه�ة التط�ور االجتماعي، ويف تفيش 
الفس�اد وع�دم محاس�بة رؤوس�ه، ويف 
عمليات االغتي�ال واالختطاف والرتويع 
املعيش�ية  األوض�اع  ت�ردي  اىل  اضاف�ة 
بفع�ل  الكادح�ني،  خصوص�ا  للن�اس، 
تزاي�د الفقر والبطال�ة وغياب الخدمات 

األساسية.. 

بغداد/ الزوراء:
كش�ف البنك الدويل ع�ن أن العراق ثاني 
أس�وأ دول�ة يف العال�م م�ن حي�ث حرق 
الغ�از، مبين�ا أن يقوم بعملي�ات الحرق 
وانبعاث�ات غازات الدفيئ�ة املرتبطة بها 
بنحو 10 ماليني طن س�نوًيا.وقال البنك 
يف تقري�ر له: إن “العراق يعد ثاني أس�وأ 
دولة يف العالم من حيث اش�تعال النريان 
بع�د روس�يا يف ع�ام 2020”، مبين�ا ان 
“الع�راق يقوم بحرق ح�وايل 70 يف املائة 
من إجمايل الغاز الطبيعي املنتج يف البالد.

واض�اف ان “العراق أحرق حوايل 17.37 
مليار مرت مكعب العام املايض “، مشريا 
إىل انه “يقوم بعمليات الحرق وانبعاثات 
غ�ازات الدفيئ�ة املرتبطة به�ا بنحو 10 
مالي�ني ط�ن س�نوًيا”. ويتمت�ع العراق 
باحتياطيات كبرية م�ن الغاز الطبيعي، 
يتم إنتاجه بشكل أسايس كمنتج ثانوي 
الس�تخراج النف�ط القدي�م، وم�ع ذلك، 
يف ظل ع�دم وجود بنية تحتية مناس�بة 
الحتجازه ومعالجت�ه، يتم حرق كميات 

كبرية الغاز الطبيعي املنتج يف البالد.

بغداد/ الزوراء:
مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  رع�ى 
الكاظمي، امس السبت، مراسيم توقيع 
بي�ع مليون ط�ن من مادة زي�ت الوقود 
الثقيل بالس�عر العامل�ي إىل لبنان.وذكر 
بي�ان للمكتب اإلعالمي لرئي�س الوزراء 
تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “مراس�يم توقيع 
االتفاق بني الع�راق ولبنان تضمنت بيع 
ملي�ون طن من مادة زيت الوقود الثقيل 
بالس�عر العامل�ي، عىل أن يكون الس�داد 
بالخدمات والسلع”.وأشار البيان إىل أنه 
“وّقع االتفاق عن الجانب العراقي وزير 
املالية عيل عب�د األمري عالوي، فيما وّقع 
عن الجانب اللبناني وزير الطاقة واملياه 
اللبنان�ي ريمون غج�ر، فيما وقع العقد 
ع�ن الجان�ب العراقي مدي�ر عام رشكة 
تس�ويق النف�ط ع�الء الي�ارسي، ووّقع 
ع�ن الجان�ب اللبناني مدير ع�ام النفط 
اللبناني اورو فغايل”.من جهتها، كشفت 
وزارة النف�ط تفاصي�ل االتف�اق ال�ذي 

وق�ع برعاي�ة رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي لبيع زي�ت الوق�ود إىل لبنان.

وقالت وزارة النفط يف ترصيح صحفي: 
إن “وزارة النف�ط أبرمت عقدا مع وزارة 
الطاقة اللبناني�ة لتزويدهم بمليون طن 
س�نويا من مادة زي�ت الوق�ود )النفط 
األسود( وبسعر السوق العاملي وبحسب 
الن�رشة العاملي�ة”، مبين�ة أن “الع�راق 
س�يزود لبن�ان بالنفط األس�ود بش�كل 
تدريجي حت�ى الوص�ول اىل مليون طن 
سنويا”.وأش�ارت إىل أن “النفط األسود 
ه�و الفائ�ض م�ن املص�ايف النفطية”، 
النف�ط  تدخ�ل  “املص�ايف  أن  موضح�ة 
الخ�ام يف املصايف وينت�ج عنه الكثري من 
أنواع الوقود والفائض منه يكون النفط 
االس�ود”.وأضافت أن “املصايف القديمة 
تنتج كميات اكرب من النفط األس�ود أما 
املصايف الحديثة الت�ي نعمل عليها تنتج 
كمي�ات قليلة م�ن النفط األس�ود ألنها 

تتحول اىل منتجات بيضاء”.

تونس/ متابعة الزوراء:
أع�رب الرئيس التونيس، قيس س�عيد، 
ع�ن اس�تيائه مم�ا وصف�ه بتوظي�ف 
األزم�ة الصحية يف البالد لخدمة أهداف 
أم�ر بتمدي�د حال�ة  سياس�ية، فيم�ا 

الطوارئ 6 أشهر أخرى، للحد من تفيش 
فريوس كورونا املستجد.وقال سعيد، يف 
اجتماع ح�ول الوضع الصحي يف البالد: 
إن صح�ة املواط�ن “ليس�ت بضاع�ة 
تتقاذفها ق�وى أو مجموعات ضغط”.

وأك�د الرئي�س التون�يس ع�ىل رضورة 
مراجعة ما تم فعله يف األش�هر املاضية 
الوض�ع  ت�ردي  وراء  الس�بب  ملعرف�ة 
الصحي.وطل�ب س�عيد مراجعة جملة 
م�ن االختي�ارات، بعد عدم ق�درة البالد 

عىل التصدي لف�ريوس كورونا وتفاقم 
التونيس كل  الرئي�س  األوضاع.وش�كر 
من س�اهم يف محاول�ة مكافحة تفيش 
الجائح�ة من طاقم طبي وش�به طبي 
عس�كري ومدني واملجتم�ع املدني عىل 

جهودهم املضني�ة واملتواصلة.كما أمر 
الرئيس التونيس، قيس س�عيد، بتمديد 
حالة الطوارئ 6 أشهر أخرى، للحد من 

تفيش فريوس كورونا املستجد.

بغداد/ الزوراء:
عقدت، اول امس الجمع�ة يف العاصمة االمريكية 
واش�نطن الجولة الرابع�ة للحوار االس�رتاتيجي، 
وفيم�ا اتفقا ع�ىل عدد م�ن امللفات املهم�ة، لّوح 
االعرج�ي،  قاس�م  القوم�ي،  االم�ن  مستش�ار 
باالنس�حاب االمريكي من العراق.وقال مستشار 
ي�زور  ال�ذي  االعرج�ي،  قاس�م  القوم�ي  االم�ن 
واش�نطن حاليا يف بي�ان ملكتبه تلقت�ه »الزوراء«: 
»أكدن�ا للجانب األمريكي ع�دم حاجة العراق ألي 
قوة قتالية أجنبية عىل أراضيه، وس�يكون يوم 31 
كانون األول 2021، ل�ه طعم خاص«.من جهتها، 
أعلنت الواليات املتحدة عن التربع للعراق ب�)500( 
ألف جرعة من لقاح فايزر فيما أشارت إىل عزمها 

تقديم املس�اعدة الفنية يف مجال الطاقة املتجددة 
والتكيف م�ع املناخ.وذكر بيان ل�وزارة الخارجية 
األمريكي�ة تابعته »الزوراء«: أن�ه »وضمن الحوار 
االس�رتاتيجي ب�ني الوالي�ات املتحدة والع�راق أكد 
اجتماع لجنة التنسيق العليا بني العراق والواليات 
املتحدة اليوم يف واش�نطن عىل اتساع نطاق الدعم 
األمريكي للعراق«، الفتا اىل أن »واش�نطن ستتربع 
للع�راق ب��)500( ألف جرع�ة من لق�اح فايزر-

بيونتيك من خالل مبادرة كوفاكس وستقدم وزارة 
الخارجية األمريكية للعراق 800 ألف دوالر لتعزيز 
إجراءات الس�المة لغرض منع إس�اءة اس�تخدام 

العينات البيولوجية واملعدات الطبية«.

العراق والواليات املتحدة يعقدان اجلولة الرابعة للحوار االسرتاتيجي ويتفقان على عدد من امللفات

الصحة تسجل ارتفاعا بوفيات كورونا واإلصابات تتخطى املليون و500 ألف

األعرجي يلوح من واشنطن باالنسحاب األمريكي من البالد

بعد تسجيل 7653 إصابة و65 حالة وفاة

لندن/ متابعة الزوراء:
قام مجلس العموم الربيطاني بطرد نائبة 
م�ن قاعة املجلس بعدم�ا قالت إن رئيس 
الوزراء بوريس جونسون كان يكذب عىل 
الربمل�ان ويضلله أثن�اء جائح�ة كورونا.

وحس�ب صحيف�ة “الغاردي�ان”، كان�ت 
النائبة م�ن حزب العم�ال املعارض داون 
باتلر قد قالت خالل كلمتها يف الربملان، إن 
“الفقراء دفعوا حياتهم ألن رئيس الوزراء 
قىض األش�هر ال�� 18 املاضي�ة يف تضليل 
هذا املجل�س والبالد”.وأضاف�ت أنه “من 

الخط�ر الكذب يف جائح�ة”، الفتة إىل أنها 
تشعر بخيبة أمل ألن جونسون لم يأت إىل 
املجل�س لتصحيح ترصيحات�ه التي كذب 
وضل�ل فيها الب�الد ح�ول الوباء”.وخالل 
حديثه�ا، قاطعته�ا نائب�ة رئيس مجلس 
العم�وم املؤقتة غوديث كامينز، يف البداية 
وطلبت منها التفك�ري يف كلماتها و”ربما 
إع�ادة صياغته�ا بش�كل آخر”.وأجابت 
النائبة: “ماذا تفضلني... رجال ضعيفة أم 

ساقا مقطوعة؟”.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
حث قائد الجيش الليبي، خليفة حفرت، الشعب الليبي عىل 
التسجيل بكثافة يف االنتخابات العامة الرئاسية والربملانية 
القادمة، مؤكداً تهيئة كل الظروف األمنية إلنجاح العملية 

االنتخابية.وش�دد ع�ىل الوق�وف “ب�كل قوة ض�د كل من 
يحاول منع أو قمع أو إرهاب أو منع الليبيني من ممارسة 

حقهم االنتخابي”.

هانوي/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت فيتن�ام إغالق�ا مل�دة 15 يوم�ا يف 
العاصمة هانوي، ابتداًء من امس السبت، 
وذلك النتش�ار فريوس كورون�ا بمنطقة 
دلتا ميكونغ الجنوبية.وأمُر اإلغالق، الذي 
صدر، يحظر التجمع ألكثر من ش�خصني 
يف األماكن العامة. وُيسمح فقط للمكاتب 

واملتاج�ر  واملستش�فيات  الحكومي�ة 
واألعم�ال األساس�ية بالبق�اء مفتوحة.

وقب�ل ذلك علقت املدينة جميع األنش�طة 
خارج املنازل وأم�رت بإغالق املتاجر غري 
األساس�ية، بع�د زي�ادة ح�االت اإلصابة 
ب ف�ريوس كورون�ا.ويف أح�دث موجة من 
كوفيد19- منذ أبريل، سجلت فيتنام أكثر 

من 83000 إصابة و335 حالة وفاة.ومن 
املق�رر أن يب�دأ الثالثاء اجتم�اع الجمعية 
الوطني�ة يف هانوي بحضور 499 مندوبا، 
لكن ت�م اختصار م�دة عق�ده إىل 12 من 
الس�بعة عرش يوما األصلية النعقاده.وتم 
تطعي�م املندوب�ني، واختباره�م بانتظام 

للكشف عن فريوس كورونا.

مراقبون لـ          : القوات األمريكية لن تنسحب بشكل كلي من العراق كما حصل يف أفغانستان
شددوا على ضرورة استفادة بغداد من اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي مع واشنطن

الزوراء/ حسني فالح:
اس�تبعد مراقب�ون للش�أن العراق�ي 
انسحاب القوات االمريكية بشكل كيل 
من العراق كما حصل يف افغانس�تان، 
وفيما ش�ددوا عىل رضورة اس�تفادة 
بغداد من اتفاقية االطار االسرتاتيجي 
مع واش�نطن، اش�اروا اىل ان الجولة 
الرابع�ة للحوار االس�رتاتيجي جاءت 

مكملة للجوالت السابقة.
وقال عضو لجنة العالقات الخارجية 
النيابي�ة، النائب مثنى امني، يف حديث 
الرابع�ة  الجول�ة  ان  ل�”ال�زوراء”: 
ملباحث�ات الح�وار االس�رتاتيجي بني 
الع�راق والوالي�ات املتح�دة ال جدي�د 
يذكر فيها س�وى مباحث�ات تقليدية 
تجري بني فرتة واخ�رى، حيث كانت 
تعق�د ع�رب الدائ�رة املغلق�ة بس�بب 
الي�وم فإنه�ا عق�دت  كورون�ا، ام�ا 
بش�كل مبارش يف العاصمة االمريكية 
واش�نطن.واضاف: ان اتفاقية االطار 
االس�رتاتيجي ال�ذي يتف�اوض عليها 
الطرف�ان العراق�ي واالمريك�ي فيها 
الكثري من الجوان�ب والقضايا املهمة 
الت�ي لم يس�تفد العراق منها بش�كل 
كاٍف، وانما اس�تفادت منها الواليات 
املتحدة من خ�الل رشعنة وجودها يف 
العراق، مش�ددا عىل رضورة استغالل 
لتنفيذه�ا  االتفاقي�ة  بن�ود  الع�راق 
بالش�كل االيجابي.واستبعد ان تكون 
هناك نتائ�ج جديدة له�ذه املباحثات 

س�وى التأكي�د ع�ىل نق�اط س�ابقة 
كان�ت مثبت�ة يف املباحثات الس�ابقة.

م�ن جهت�ه، ق�ال الخبري يف الش�ؤون 
االمريكية العراقية املقيم يف العاصمة 
االمريكية واشنطن، كاتو سعد الله، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان الجولة الرابعة 
عقدت ب�ني وزير الخارجي�ة العراقي 

ونظ�ريه االمريكي، وكذلك مستش�ار 
االمن القومي العراق مع وزير الدفاع 
األمريكي. مبين�ا: ان هذه الجولة هي 
تكملة للجوالت الس�ابقة إال ان الوفد 
العراق�ي يف ه�ذه الجول�ة كان كب�ريا 
النقطة  مقارنة للسابقة.واضاف: ان 
االساسية التي يتحاور عليها الطرفان 

هي االنس�حاب االمريكي من العراق. 
مؤك�دا: ان الواليات املتح�دة ال ترغب 
بالخ�روج الكيل من الع�راق يف الوقت 
الح�ايل .واش�ار اىل: ان هن�اك العدي�د 
م�ن االتفاقيات املربمة ب�ني الدولتني 
إال انها لم تنف�ذ حتى اآلن عىل الواقع 
بس�بب عدم وجود بيئة امنة. مشددا 

عىل العراق استغالل الفرصة من دولة 
كبرية بحج�م الوالي�ات املتحدة لرتى 
النور االتفاقيات الس�ابقة.وتابع: ان 
الوالي�ات املتح�دة تنتظ�ر االنتخابات 
القادمة وتش�كيل حكومة  العراقي�ة 
قوية فاعلة لكي يتم تنفيذ االتفاقات 
املربمة عىل ارض الواقع. مؤكدا ان هذه 
اخ�ر جولة تعقد بني العراق والواليات 
االنتخاب�ات  اج�راء  لح�ني  املتح�دة 
العراقية وتشكيل حكومة جديدة التي 
بدورها ستدرس االتفاقيات والقرارات 
واملباحث�ات الس�ابقة.اىل ذل�ك، ذك�ر 
الخبري االسرتاتيجي، احمد الرشيفي، 
الجول�ة  ان  ل�”ال�زوراء”:  يف حدي�ث 
الرابعة ال تعني خيارا للتفاوض وانما 
تبني لقرار حاسم سيكون ملزما عىل 
الحكوم�ات القادمة، ويع�د نوعا من 
تحديد املسار لالتفاقية االمنية لالطار 
االسرتاتيجي.واضاف: سيكون هنالك 
ترش�يق لوج�ود الق�وات االمريكي�ة 
يف الع�راق، أي التح�ول م�ن الك�م اىل 
النوع وس�يكون العدد مح�دودا جدا. 
مؤك�دا: ان الواليات املتحدة االمريكية 
ل�ن تغادر الع�راق كليا كم�ا حصل يف 
افغانستان.وختم: ان الحوار سيجري 
يف اط�ر اس�رتاتيجية متعددة تش�مل 
االم�ن واالقتصاد والسياس�ة، وحتى 
تحدي�دا  س�يكون  الثق�ايف،  الجان�ب 
ملصري ومس�تقبل العالقات االمريكية 

العراقية. 

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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السعر 500 دينارالعدد:   7529    االحـد    25    تموز     2021 No: 7529   Sun   25     Jul    2021غري خمصصة للبيع

 بغداد/ الزوراء:

سجلت األسواق املحلية، امس السبت، 

الدوالر  رصف  أسعار  يف  استقراراً 

سعر  التوايل.وبلغ  عىل  الثالث  لليوم 

بيع الدوالر 148.500 ديناراً لكل 100 

الرشاء  أسعار  استقرت  بينما  دوالر، 

عىل 148.000 دينار لكل 100 دوالر.. 

وتداولت هذه االسعار يف اغلب محال 

الصريفة.

استقرار أسعار الدوالر 
يف البورصة احمللية

بعد السيد الصدر .. احلزب الشيوعي 
العراقي يقرر االنسحاب من االنتخابات

العراق ثاني أسوأ دولة يف العامل بعد 
روسيا حبرق الغاز

بغداد وبريوت يوقعان اتفاقا لبيع مليون 
طن من زيت الوقود بالسعر العاملي

طرد نائبة بريطانية من الربملان بعد 
وصفها جونسون بـ”الكاذب”

حفرت: سنقف بقوة ضد من حياول عرقلة االنتخابات

فيتنام تغلق عاصمتها 15 يوما إثر ارتفاع إصابات كورونا

الكهرباء: فقدان 7 آالف ميكا واط من الطاقة املخصصة للمنطقة اجلنوبية

ص 6اليوم.. احلكم أمحد علي يقود لقاء إيطاليا وأملانيا يف سلة أوملبياد طوكيو

ص 2

رئيس الوزراء يعلن القبض على منفذي  
تفجري مدينة الصدر

بغداد/ الزوراء:
مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  اعل�ن 
الكاظم�ي، القاء القب�ض عىل منفذي 
تفج�ري مدين�ة الص�در ببغداد.وق�ال 
تابعته�ا  ل�ه  تغري�دة  يف  الكاظم�ي 
»الزوراء«: »دم�وع ولوعة قلوب أهلنا 
عوائ�ل ش�هداء مدين�ة الص�در كانت 
طريقنا ومنارتنا لتنفيذ عملية اعتقال 
كّل الش�بكة اإلرهابي�ة الجبان�ة الت�ي 
خططت ونّف�ذت الهج�وم الغادر عىل 
»سوق الوحيالت«، وسيعرضون اليوم 
أمام القانون وأمام ش�عبنا، ويكونون 
عربًة ل�كل معتٍد ب�اٍغ أثي�م«. واضاف: 
العراق، والقصاص  »الرحمة لش�هداء 
التقى  الس�ياق ذات�ه،  للمجرمني«.ويف 
مصطف�ى  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س 
الكاظم�ي، عوائ�ل ش�هداء وجرح�ى 
التفج�ري اإلرهاب�ي الجب�ان يف مدين�ة 
الصدر.وذك�ر بيان للمكت�ب اإلعالمي 
»ال�زوراء«:  تلقت�ه  ال�وزراء،  لرئي�س 
أن »الكاظم�ي ق�ّدم خال�ص تعازي�ه 
ومواس�اته لعوائل الشهداء الضحايا«، 
مؤكداً أنه »وّجه وزارة الصحة بتقديم 
أج�ل رسع�ة  الدع�م؛ م�ن  كّل س�بل 
ل م�ن يحتاج العالج يف  ش�فائهم وَتَكفُّ
الخ�ارج، ووّجه أيض�اً بتذليل الصعاب 
والعقبات أمام عوائل الشهداء«.وأشار 

الكاظم�ي إىل أن »مدينة الصدر تحمل 
اس�م الش�هيدين األول والثان�ي اللذين 
بذال نفسيهما من أجل العراق، وقدمت 
املدين�ة الكث�ري م�ن التضحي�ات وهي 
تعاني منذ الس�ابق، وأهله�ا الطيبون 
البطولي�ة  باملواق�ف  له�م  مش�هود 
الخالدة، وبذلوا الدماء ملقارعة اإلرهاب 
يف سبيل وحدة البلد«، مبينا أن »القوات 
األمنية تالحق الجناة واملتورطني معهم 
وس�تقتص منهم«.وق�ال: »نبحث عن 
العدال�ة ولي�س االنتق�ام، ونعمل عىل 
الحفاظ عىل كرامتكم، والقيام بواجبنا 
تجاهكم وتجاه كل العراقيني«.وأوضح 
أن »الوضع السيايس هو من أنتج هذه 
الفوىض، ونعمل جاهدين عىل مواجهة 
كّل م�ا يعيق عمل الدول�ة والبحث عن 
الحكم الرشيد، فالفس�اد واملحسوبية 
وس�وء اإلدارة هي من أوصلت البلد إىل 
ما ه�و علي�ه اآلن«.وتاب�ع الكاظمي: 
»عندم�ا زرت الجرحى يف مدينة الطب، 
الي�وم كلك�م  بك�م  التقي�ت  وعندم�ا 
تقول�ون، إننا فداء للوط�ن، وهذا نابع 
م�ن وطنيتكم وغريتك�م، لكننا نقول، 
إن العراقيني يس�تحقون حياة أفضل، 
ولدينا خ�ريات نريد أن ينع�م بها أبناء 
ش�عبنا، إال أن الرصاع الس�يايس يكّبل 

أي تقدم«.

الرئيس التونسي: صحة املواطن ليست بضاعة تتقاذفها القوى السياسية
أعلن متديد “الطوارئ” ملواجهة كورونا

بغداد/ الزوراء:
توقعت  فيما  البالد،  يف  الطقس  حالة  عن  السبت،  امس  الجوية،  األنواء  هيئة  أعلنت 
بيان  يف  الهيئة  االسبوع.وقالت  أيام  خالل  العراق  يف  الحرارة  بدرجات  قليالً  ارتفاعاً 
لها تلقته »الزوراء«: أن »الطقس ليومي االحد واالثنني سيكون صحواً حارا ودرجات 
اىل 48 درجة مئوية فيما  الحرارة يف بغداد  الحرارة ترتفع قليالً، حيث ستصل درجة 
ستسجل محافظتا ميسان والبرصة 50 درجة مئوية، وستكون الرياح شمالية غربية 
كم«.وأشارت   )8-6( الرؤية  ومدى  كم/س،   )20-10( الرسعة  معتدلة  اىل  خفيفة 
الهيئة اىل أن »طقس يومي الثالثاء واالربعاء املقبلني سيكون صحواً حارا جدا ودرجات 
اىل معتدلة  الرياح شمالية غربية خفيفة  تكون  فيما  السابق،  لليوم  الحرارة مقاربة 
)20-30(كم  اىل  منها  الرشقية  االقسام  يف  نهارا  وتنشط  كم/س،   )20-10( الرسعة 

/س، ومدى الرؤية )6-8( كم«.

األنواء: ارتفاع بدرجات احلرارة 
خالل األيام املقبلة

تعفري مدينة الزوراء يف بغداد 

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
الس�بت، املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيم�ا اكدت تس�جيل 7653 اصابة 

جديدة و65 حالة وفاة وشفاء 8001 
حالة، حددت دائ�رة صحة الرصافة 
الجغرايف لإلصابات حس�ب  التوزيع 
بي�ان  يف  ال�وزارة  املناطق.وذك�رت 
تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات 

 ،28271 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 
12715078، مبينة انه تم تس�جيل 
حال�ة  و65  جدي�دة  اصاب�ة   7653
وفاة وش�فاء 8001 حالة.واضافت: 

ال�كيل:  الش�فاء  ح�االت  ع�دد  ان 
ع�دد  بينم�ا   ،)%90.1(  1402537
حاالت االصاب�ات الكيل: 1543501، 
أما عدد الحاالت الت�ي تحت العالج: 
122732، يف ح�ني ان ع�دد الحاالت 

املرك�زة: 767،  العناي�ة  يف  الراق�دة 
وعدد حاالت الوفيات الكيل: 18232، 
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 
16353، ليصبح عدد امللقحني الكيل: 

.1265645
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أكد ان املنصة اإللكرتونية للتقديم على األراضي شهدت إقباالً واسعاً 

أعلن متديد “الطوارئ” ملواجهة كورونا

املتحدث باسم جملس الوزراء: املوافقة على التعاقد مع شركة توتال 
الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كربى

الرئيس التونسي: صحة املواطن ليست بضاعة تتقاذفها القوى السياسية

حفرت: سنقف بقوة ضد من حياول عرقلة االنتخابات

طرد نائبة بريطانية من الربملان بعد وصفها جونسون بـ”الكاذب”

الكهرباء: فقدان 7 آالف ميكا واط من 
الطاقة املخصصة للمنطقة اجلنوبية

بعد السيد الصدر .. احلزب الشيوعي 
العراقي يقرر االنسحاب من االنتخابات

بغداد/ الزوراء:
حسن  الوزراء،  مجلس  باسم  املتحدث  اعلن 
عىل  وافق  املجلس  ان  السبت،  امس  ناظم، 
الفرنسية  النفط مع رشكة توتال  تعاقد وزارة 
لتنفيذ اربعة مشاريع كربى، فيما اكد ان املنصة 
إقباالً  األرايض شهدت  للتقديم عىل  اإللكرتونية 

واسعاً من قبل املواطنني.
األسبوعي  الصحفي  املؤتمر  يف  ناظم،  وقال 
“قواتنا  إن  “الزوراء”:  تابعته  الوزراء،  ملجلس 
مدينة  تفجري  منفذي  جميع  اعتقلت  األمنية 
الصدر”، الفتاً إىل أن “اعتقال الشبكة اإلرهابية 
ضحايا  بعوائل  الوزراء  رئيس  لقاء  مع  تزامن 

التفجري اإلرهابي”.
رئيس  اطلقها  التي  )داري(  مبادرة  وبشأن 
إن  ناظم:  قال  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
األرايض  عىل  للتقديم  اإللكرتونية  “املنصة 
ان  املواطنني”، مؤكداً  من  واسعاً  إقباالً  شهدت 
عىل  األرايض  لتوزيع  جدياً  تهيأت  “الحكومة 

املواطنني”.
وعلق ناظم، عىل الوضع الوبائي يف البالد، داعياً 
العراقيني إىل “االقبال عىل التلقيح بعد االرتفاع 

الكبري بإصابات كورونا ووفياتها”.
وكيل  استضاف  الوزراء  “مجلس  ان  إىل  ولفت 

وزارة الصحة وناقش معه قرارات اللجنة العليا 
للصحة والسالمة الوطنية”.

وأضاف أن “املجلس استضاف أيضاً وكيل وزارة 
التي  املشكالت  تاليف  والعمل جار عىل  الكهرباء 
تواجه الطاقة”، مبيناً أن “وكيل وزارة الكهرباء 

حد  لوضع  الوزراء  رئيس  إىل  خططاً  سيقدم 
ألزمة الطاقة”.

الوزراء، استضاف رئييس  ان “مجلس  إىل  ونوه 
أن  إىل  الفتاً  والنزاهة”،  املالية  الرقابة  هيئة 
وعدم  الرقابي  الدور  عىل  أكد  الوزراء  “رئيس 

مؤسسات  عمل  تعيق  بطريقة  ممارسته 
الدولة”.

تعاقد  عىل  وافق  الوزراء  “مجلس  أن  إىل  ولفت 
وزارة النفط مع رشكة توتال الفرنسية لتنفيذ 

أربعة مشاريع كربى”.
وبني أن “املشاريع الكربى تتمثل بجمع وتكرير 
النفطي”،  أرطاوي  حقل  وتطوير  مقمق   600
مرشوع  ستنفذ  توتال  “رشكة  أن  إىل  مشرياً 
حقن املاء العمالق ومحطة شمسية بطاقة ألف 

ميغاواط”.
املتحدث  قال  البرصة،  يف  امللحي  اللسان  وحول 
الوزراء  “مجلس  إن  الوزراء:  مجلس  باسم 
قرر اتخاذ إجراءات عدة لصد اللسان امللحي يف 

البرصة،
اتخذها  التي  األخرى  القرارات  وبخصوص 
السبت،  اليوم  جلسة  خالل  الوزراء  مجلس 
تخصيص  قرر  الوزراء  “مجلس  إن  ناظم:  قال 
مرض  لقاحات  لتوفري  دينار  ملياري  من  أكثر 
الوزراء  أن “مجلس  إىل  الطيور”، الفتاً  انفلونزا 
ذوي  رعاية  لقانون  األول  التعديل  عىل  وافق 

اإلعاقة واالحتياجات الخاصة”.
وأشار إىل أن “مجلس الوزراء وافق عىل مساهمة 

وزارة املالية يف صندوق أوبك للتنمية الدولية”.

تونس/ متابعة الزوراء:
سعيد،  قيس  التونيس،  الرئيس  أعرب 
عن استيائه مما وصفه بتوظيف األزمة 
الصحية يف البالد لخدمة أهداف سياسية، 
6 أشهر  فيما أمر بتمديد حالة الطوارئ 
كورونا  فريوس  تفيش  من  للحد  أخرى، 

املستجد.
الوضع  حول  اجتماع  يف  سعيد،  وقال 
املواطن  صحة  إن  البالد:  يف  الصحي 
أو  قوى  تتقاذفها  بضاعة  “ليست 

مجموعات ضغط”.
رضورة  عىل  التونيس  الرئيس  وأكد 
املاضية  األشهر  يف  فعله  تم  ما  مراجعة 
الوضع  تردي  وراء  السبب  ملعرفة 

الصحي.

من  جملة  مراجعة  سعيد  وطلب 
عىل  البالد  قدرة  عدم  بعد  االختيارات، 
وتفاقم  كورونا  لفريوس  التصدي 

األوضاع.
ساهم  من  كل  التونيس  الرئيس  وشكر 
من  الجائحة  تفيش  مكافحة  محاولة  يف 
طاقم طبي وشبه طبي عسكري ومدني 
املضنية  جهودهم  عىل  املدني  واملجتمع 

واملتواصلة.
سعيد،  قيس  التونيس،  الرئيس  أمر  كما 
أخرى،  أشهر   6 الطوارئ  حالة  بتمديد 
للحد من تفيش فريوس كورونا املستجد.

من  تونس،  يف  الطوارئ  حالة  وستمتد 
الرابع والعرشين من يوليو الجاري، حتى 

التاسع عرش من يناير 2022.

معدل  أكرب  سجلت  تونس  أن  يذكر 
مقارنة  الوباء  بسبب  للفرد  للوفيات 
أعىل  من  وواحد  آخر،  إفريقي  بلد  بأي 
العالم  للفرد يف  اليومية  الوفيات  معدالت 

يف األسابيع األخرية.
يشار إىل أن تونس تعيش أوضاعا صعبة 
بسبب انتشار فريوس كورونا، مما رفع 
قدرة  عدم  إىل  إضافة  الوفيات،  نسبة 
الزيادة  مواجهة  عىل  الصحي  القطاع 

املطردة يف اإلصابات.
املاضية،  الفرتة  تونس،  تلقت  وقد 
مساعدات  منها  متنوعة،  مساعدات 
واملغرب  والسعودية  مرص  من  عربية، 
والجزائر والكويت وقطر، ومنها أوروبية 

كفرنسا وبلجيكا وغريها.

ليبيا/ متابعة الزوراء:

حث قائد الجيش الليبي، خليفة حفرت، الشعب الليبي عىل 

التسجيل بكثافة يف االنتخابات العامة الرئاسية والربملانية 

القادمة، مؤكداً تهيئة كل الظروف األمنية إلنجاح العملية 

االنتخابية.

منع  يحاول  من  كل  ضد  قوة  “بكل  الوقوف  عىل  وشدد 

حقهم  ممارسة  من  الليبيني  منع  أو  إرهاب  أو  قمع  أو 

االنتخابي”.

وقبل أسبوع، أكد حفرت، خالل لقائه رئيس الربملان عقيلة 

صالح، أن الجيش الليبي يدعم كل الجهود املبذولة إلنجاح 

ديسمرب   24 يف  املقررة  والربملانية  الرئاسية  االنتخابات 

املقبل، مطالبا املجتمع الدويل وبعثة األمم املتحدة بتقديم 

الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إىل هذا االستحقاق الذي 

يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  أهداف  أن  إىل  أشار  كما 

الوطنية  الوحدة  تحقيق  يف  تتوحد  الليبي،  والربملان 

املصالحة  جهود  ودعم  الليبية،  السيادة  عىل  واملحافظة 

الوطنية.

لندن/ متابعة الزوراء:

بطرد  الربيطاني  العموم  مجلس  قام 

نائبة من قاعة املجلس بعدما قالت إن 

كان  جونسون  بوريس  الوزراء  رئيس 

يكذب عىل الربملان ويضلله أثناء جائحة 

كورونا.

كانت  “الغارديان”،  صحيفة  وحسب 

النائبة من حزب العمال املعارض داون 

باتلر قد قالت خالل كلمتها يف الربملان، 

رئيس  ألن  حياتهم  دفعوا  “الفقراء  إن 

18 املاضية يف  الـ  الوزراء قىض األشهر 

تضليل هذا املجلس والبالد”.

يف  الكذب  الخطر  “من  أنه  وأضافت 

بخيبة  تشعر  أنها  إىل  الفتة  جائحة”، 

املجلس  إىل  يأت  لم  جونسون  ألن  أمل 

وضلل  كذب  التي  ترصيحاته  لتصحيح 

فيها البالد حول الوباء”.

رئيس  نائبة  قاطعتها  حديثها،  وخالل 

املؤقتة غوديث كامينز،  العموم  مجلس 

يف  التفكري  منها  وطلبت  البداية  يف 

كلماتها و”ربما إعادة صياغتها بشكل 

آخر”.

وأجابت النائبة: “ماذا تفضلني... رجال 

ضعيفة أم ساقا مقطوعة؟”.

وتابعت قائلة: “كذب رئيس الوزراء عىل 

هذا املجلس مرارا وتكرارا، ومن املضحك 

أننا نقع يف مشكلة يف هذا املكان النتقادنا 

الكذب بدال من الشخص الذي يكذب”.

وهنا تدخلت نائبة رئيس مجلس النواب 

وطلبت منها مرة أخرى التفكري وسحب 

تعليقاتها.

يف  فكرت  “لقد  ذلك:  بعد  باتلر  وأجابت 

أن يقول  كالمي ويجب عىل شخص ما 

رئيس  إن  املجلس  هذا  يف  الحقيقة 

الوزراء قد كذب”.

“باالنسحاب  كامينز  أمرتها  ذلك  وبعد 

فورا من جلسة مجلس النواب”، لترتك 

من  وتخرج  مقعدها  العمالية  النائبة 

القاعة.

عىل  باتلر  كتبت  القاعة،  مغادرتها  بعد 

أبدا  صفحتها يف تويرت أنها “لن تتوقف 

عن قول الحقيقة للسلطة”.

السلوك  قواعد  بموجب  أنه  إىل  يشار 

ألحد  يجوز  ال  بريطانيا،  يف  الربملانية 

بالكاذب. واستمر  آخر  أن يدعو  النواب 

ساعة،  عن  قليالً  يزيد  ملا  باتلر  عقاب 

لقضاء  العموم  مجلس  يفض  أن  قبل 

العطلة الصيفية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس السبت، 
فقدان 7 آالف ميكا واط من الطاقة 

املخصصة للمنطقة الجنوبية. 
تلقته  بيان  يف  الوزارة،  وذكرت 
الذي  الوقت  “يف  أنه  “الزوراء”: 
تعمل فيه وزارة الكهرباء ومالكاتها 
املتحقق  االنتاج  عىل  للمحافظة 
معدالت  لزيادة  جاهدًة  وتسعى 
التوليد، خرست املنظومة الكهربائية 
بعد ظهر امس طاقات توليدية تقدر 
ميكا   7000 من  اكثر  يقارب  بما 
مستويات  انخفاض  بسبب  واط 
الجهد نتيجة عدم التزام املحافظات 
من  املقررة  بالحصص  الجنوبية 
من  اكرب  طاقات  وسحب  الطاقة 

استيعاب شبكات النقل والتوزيع”.
سبب  “االمر  هذا  أن  البيان  وأضاف 
ملستويات  كبري  انخفاض  بحدوث 

وادى  الجنوبية  املنطقة  يف  الجهد 
الوحدات  من  كبري  عدد  انفصال  اىل 
لهذه  املنظومة  وخسارة  التوليدية 
الحاجة  بأمس  هي  التي  الطاقة 

اليها لخدمة املواطنني”.
وتابع: “وعليه تحاول اآلن مالكاتنا 
إلعادة  طاقاتها  كامل  استنفار 
وضع  ومعاودة  املنفصلة  الوحدات 
محافظات  يف  الكهربائية  املنظومة 

الجنوب وعموم العراق”.
البيان،  بحسب  الوزارة،  وناشدت 
واملحافظني  املحلية  الحكومات 
بالحصص  االلتزام  بـ”مراعاة 
عىل  والحفاظ  ملحافظاتهم  املقررة 
وشبكات  الناقلة  الخطوط  قدرة 
االحمال،  ترصيف  عىل  التوزيع 
الوطنية  املصلحة  مراعاة  وبالتايل 
عموم  يف  الكهربائية  للشبكة 

محافظات العراق”.

بغداد/ الزوراء:
الربملانية  االنتخابات  انسحابه من  السبت،  العراقي، امس  الشيوعي  الحزب  أعلن 
يف  الحزب  باسم  املقبل.وقال متحدث  االول  العارش من ترشين  يف  اجراؤها  املقرر 
ومشاركة  بحضور  رسمي  بيان  فيه  تال  السبت،  امس  عقده  صحفي  مؤتمر 
األمني العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي: يف ظل تعمق األزمة السياسية 
السيايس،  املشهد  عىل  املتنفذة  القوى  استحواذ  يف  متمثلة  البالد  يف  واالجتماعية 
وعدم  الفساد  تفيش  ويف  االجتماعي،  التطور  ووجهة  البالد  بمصائر  وتحكمها 
تردي  اىل  اضافة  والرتويع  واالختطاف  االغتيال  عمليات  ويف  رؤوسه،  محاسبة 
األوضاع املعيشية للناس، خصوصا الكادحني، بفعل تزايد الفقر والبطالة وغياب 
واملخاطر،  باألزمات  واملثقلة  املعقدة  األجواء  هذه  ظل  يف  األساسية..  الخدمات 
انتخابات حرة نزيهة سوى وهم  لم يعد الحديث عن توفري أجواء مؤاتية إلجراء 
تفضحه الوقائع اليومية املأساوية ومعاناة املاليني املريرة.وأضاف املتحدث يف رسد 
البيان: أنه انطالقا من ذلك جاء اعالننا تعليق املشاركة يف انتخابات ترشين االول، 
يف بيان اللجنة املركزية للحزب الصادر يف 9 ايار 2021، حيث اعتربنا أن مشاركتنا 
نزيهة  انتخابات  اجراء  لضمان  الرضورية  الرشوط  توفر  دون  تتم  أن  يمكن  ال 
عادلة نريد لها، انسجاما مع ما عربت عنه إرادة انتفاضة ترشين، ان تكون رافعة 
للتغيري املنشود.وتابع بالقول: أكدنا أنه ما لم تتوفر بيئة انتخابية آمنة، عرب قانون 
انتخابات عادل ومفوضية انتخابات مستقلة حقا، واجراءات تمنع استخدام املال 
السيايس، وتوقف انفالت السالح، وتحاسب رؤوس الفساد، وما لم تتم االستجابة 
ملطالب املنتفضني العادلة والكشف عن منفذي أعمال االغتيال ومن يقف وراءهم 
ما لم يتحقق هذا فإن املشاركة يف االنتخابات لن تكون سوى عملية اعادة انتاج 
للمنظومة السياسية ذاتها، منظومة املحاصصة والفساد، والّدة األزمات واملآيس.

وأعلن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، يف شهر تموز الجاري، مقاطعة 
االنتخابات الربملانية، ويف الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة االتحادية الحالية 

برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة الالحقة أيضا.
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تنويه
واملستلزمات  االدوية  لتسويق  لعامة  الرشكة  تعلن 
الطبية عن تنويه للمناقصة العامة )55/2021/33( 
والذي يتضمن تمديد موعد الغلق ليكون 2021/7/30 
ويكون تسليم العطاءات يف قسم الهندسة والصيانة 
الدباش  منطقة  يف  والكائن  كيماديا  لرشكة  التابع 
قرب قسم توزيع املستلزمات والذي تم االعالن عنها 

. www.Kimadia.iq عىل موقعنا

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة 

م/  اعالن
مناقصة استريادية

11/م/د ي2021/1 )تجهيز 215 طن اسالك لحاسبة قطر )2.5mm و2.7mm باالرقام الرمزية 
ملعمل محوالت التوزيع وحسب املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم .

)معلنة للمرة االوىل(                                                    تاريخ الغلق 23 /2021/8 
عطاءاتهم  لتقديم  الخربة  وذوي  املؤهلني  العطاءات  مقدمي  بدعوة  العامة(  دياىل  واملعادن/رشكة  الصناعة  )وزارة  يرسُّ 

بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي: 
الربيد  وعرب  العامة(  دياىل  )رشكة  االتصال  اضافية  معلومات  عىل  الحصول  يف  والراغبني  املؤهلني  العطاء  مقدمي  عىل   -1

االلكرتوني )www.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-
أ - املبلغ التخميني االجمايل لكلف التصنيع للمناقصة هو )526750( دوالر امريكي )فقط خمسمائة وستة وعرشون الف 
وسبعمائة وخمسون دوالر الغريها ( يضاف إليه سعر LME للنحاس إلجمايل الكمية يف يوم فتح العطاءات لغرض احتساب 

السعر االجمايل للعطاء واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة.
ب - مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة هو )50054.15( دوالر امريكي )فقط خمسون الف واربعة وخمسون دوالر 

وخمسة عرش سنت ال غريها( واملطلوب تقديمها مع العطاء.
د- ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو )200000( دينارعراقي )مائتان الف دينار عراقي الغريها( غري قابل للرد إال يف حال 

الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.
تعبئة  يتم  ان  العطاء( ويجب  )نماذج  الرابع  القسم  املوجود يف  العطاء  ان يستخدم نموذج صيغة  العطاء  هـ -عىل مقدم 

النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل أي بدائل، كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.
• مالحظة: تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من 

تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة.   
• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاء سعراً.

• يف حال كانت طريقة الدفع نقداً فيتم الدفع بـ)الدينار العراقي( وبما يعادل قيمة الدوالر حسب نرشة البنك املركزي العراقي 
ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.

• تقديم تعهد خطي يف القسم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسات والرشكات التابعة لها.
2- متطلبات التأهيل املطلوبة : )كما مبينة يف وثائق العطاء(.

3- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديد- قرب تقاطع القدس( ، وان آخر 
موعد لتسليم العطاء سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2021/8/23 وان العطاءات املتأخرة سوف 
االتي)مقر رشكتنا/  العنوان  بالحضور يف  الراغبني  او ممثليهم  العطاءات  العطاءات بحضور مقدمي  ترفض وسيتم فتح 
غرفة لجنة فتح العروض( يف الساعة التاسعة صباحا ليوم 2021/8/24 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 

اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
املهندس
عبد الستار مخلف عليوي

املدير العام 
رئيس مجلس االدارة 

R300 / C و R162 / D
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إصابة فلسطينَيني يف اعتداء 
مستوطنني جنوبي الضفة الغربية

اعتقال العشرات يف احتجاجات ضد 
اإلغالق يف أسرتاليا

العفو الدولية: جيب وقف بيع تقنيات التجسس بعد فضيحة “بيغاسوس”

ارتفاع عدد ضحايا اهلند اىل 125 قتيال
جراء الفيضانات واالنهيارات األرضية

بغداد/ متابعة الزوراء:

طالبت منظمة العف�و الدولية 

بوقف بيع واس�تخدام تقنيات 

التجس�س بش�كل مؤق�ت بعد 

فضيح�ة برنام�ج بيغاس�وس 

اإلرسائي�ي إىل حني وضع إطار 

م�ن  مح�ذرة  له�ا،  تنظيم�ي 

التأث�ر املدمر لصناع�ة برامج 

املنظم�ة عىل  التجس�س غ�ر 

حقوق اإلنسان يف العالم.

ودع�ت منظمة العف�و الدولية 

إىل ف�رض وقف مؤقت عىل بيع 

واس�تخدام تقنيات التجسس، 

قائلة إن املزاعم عن اس�تخدام 

الحكوم�ات برنامج�اً زودته�ا 

به رشكة إرسائيلية للتجس�س 

علىصحافيني ونشطاء ورؤساء 

حق�وق  أزم�ة  “كش�فت  دول 

إنسان عاملية”.

وحذرت املنظمة غر الحكومية 

يف بي�ان م�ن “التأث�ر املدم�ر 

لصناعة برامج التجس�س غر 

املنظمة عىل حقوق اإلنسان يف 

العالم”.

بيغاس�وس  برنام�ج  وأصب�ح 

التاب�ع ملجموع�ة “إن إس أو” 

والق�ادر ع�ىل تش�غيل كامرا 

الهات�ف أو امليكروف�ون وجمع 

بياناتهم�ا يف صل�ب فضيح�ة 

كربى بع�د ترسيب قائمة تضم 

أس�ماء نح�و 50 أل�ف ه�دف 

ملنظم�ات  محتم�ل  مراقب�ة 

حقوقية.

“العف�و  منظمت�ا  وتعاون�ت 

الدولية” و”فوربيدن ستوريز” 

مجموع�ة  م�ع  الفرنس�ية 

اإلعالمي�ة  املؤسس�ات  م�ن 

بوس�ت”  “واش�نطن  بينه�ا 

و”لومون�د”  و”غاردي�ان” 

ونرشه�ا.  القائم�ة  لتحلي�ل 

الفرن�ي  الرئي�س  واضط�ر 

إيمانوي�ل ماك�رون ال�ذي كان 

ع�ىل قائمة األه�داف املفرتضة 

إىل تغير رقم�ه وجهاز الهاتف 

الذي كان يستخدمه.

وقالت أغنيس كاالمارد األمينة 

العامة ملنظمة العفو يف البيان، 

إن ه�ذه التقني�ات “ال تعرض 

األشخاص املس�تهدفني بشكل 

غ�ر قانون�ي ل�أذى وال�رر 

فحس�ب، بل لها أيض�اً عواقب 

مزعزعة لالستقرار عىل حقوق 

البيئة  العاملية وأم�ن  اإلنس�ان 

الرقمية بشكل عام”. وأضافت 

أو”  أس  “أن  مجموع�ة  أن 

اإلرسائيلي�ة “هي مجرد رشكة 

واح�دة فق�ط”، ولفت�ت إىل أن 

“ه�ذه صناعة خط�رة عملت 

عىل حدود املرشوعية القانونية 

لفرتة طويلة، وال يمكن السماح 

لها باالستمرار”، وتابعت “اآلن 

نح�ن بحاجة بش�كل عاجل إىل 

تنظيم أك�رب لصناع�ة املراقبة 

اإللكرتوني�ة، واملحاس�بة ع�ىل 

اإلنس�ان،  حق�وق  انته�اكات 

ومزي�د م�ن اإلرشاف عىل هذه 

الصناعة الغامضة”.

ودعت منظمة العفو إىل الوقف 

الف�وري ألي تصدي�ر أو بي�ع 

أو نق�ل أو اس�تخدام لتقنيات 

املراقب�ة “حتى يتم وضع إطار 

تنظيمي لها يتوافق مع حقوق 

اإلنس�ان”. وقال�ت كاالم�ارد: 

“حقيقة أن قادة سياسيني من 

العال�م وغرهم كان�وا ضحية 

التجس�س،  برام�ج  تقني�ات 

يؤمل من�ه أن يكون بالنس�بة 

إليه�م ولدوله�م بمثاب�ة دعوة 

طال انتظارها للتيقظ لإلرساع 

بتنظيم هذه الصناعة”.

األه�داف  قائم�ة  وتش�مل 

املفرتض�ة 180 صحفي�ًا ع�ىل 

و85  س�يايس  و600  األق�ل 

ناشطاً يف مجال حقوق اإلنسان 

و65 رجل أعمال. وتش�دد “إن 

برنامجه�ا  أن  ع�ىل  أو”  إس 

التجسي مخصص لالستخدام 

فقط يف مجال مكافحة اإلرهاب 

وجرائ�م أخ�رى، وأنه�ا تصدر 

تقنيته�ا إىل 45 دول�ة بموافقة 

الحكومة اإلرسائيلية.

نيودلهي/ متابعة الزوراء :
ارتف�ع عدد ضحاي�ا الفيضانات 
واالنهي�ارات األرضي�ة الناجم�ة 
عن األمطار املوسمية الغزيرة يف 
الهند، امس السبت، إىل نحو 125 
قتي�ال، بينما ت�م إنق�اذ 90 ألف 

شخص من املناطق املتررة.
وواجه�ت ف�رق اإلنق�اذ يف الهند 
صعوبات بسبب األوحال والركام 
للوصول إىل ع�رشات املنازل التي 
غمرتها املياه مع ارتفاع عدد قتىل 
االنهيارات األرضية والحوادث يف 

البالد إىل 125 قتيال.
ويقول خرباء إن والية مهاراشرتا 
تشهد أشد هطول لأمطار خالل 

شهر يوليو منذ 40 عاما.
وأثر سقوط األمطار بغزارة لعدة 
أي�ام عىل مئات اآلالف من الناس 
كما أن ثم�ة مخاطر من فيضان 
مي�اه أنهار كربى ع�ن ضفافها، 

وفقا لوكالة رويرتز.
وذك�ر مس�ؤول كب�ر بحكومة 

الوالي�ة أن ع�دد القت�ىل ارتف�ع 
إىل 42 قتي�ال يف قري�ة ت�ايل، التي 
تبعد حوايل 180 كيلومرتا جنوب 

رشقي مومب�اي العاصمة املالية 
للهند، وذلك مع انتش�ال 4 جثث 
أخ�رى بع�د أن س�وت انهيارات 

أرضي�ة معظم املن�ازل يف القرية 
باألرض.

وأض�اف املس�ؤول، ال�ذي امتنع 

عن ذكر اس�مه ألن�ه غر مخول 
بالحديث إىل وس�ائل اإلعالم: “ال 
يزال نحو 40 شخصا محارصين. 
ضعيف�ة  إنقاذه�م  واحتمالي�ة 
ألنهم مح�ارصون يف الوحل منذ 

أكثر من 36 ساعة”.
اإلنق�اذ  عم�ال  أن  إىل  وأش�ار 
يبحثون عن ضحاي�ا لالنهيارات 
األرضي�ة يف أرب�ع مناطق أخرى 

بالوالية.
وقال�ت حكوم�ة مهاراش�رتا يف 
بيان “ج�رى إنقاذ حوايل 90 ألف 
ش�خص م�ن املناط�ق املتررة 

بالفيضانات”.
ع�ىل  مناط�ق  ع�دة  وتعرض�ت 
مس�توى العال�م ألح�وال طقس 
القليل�ة  األس�ابيع  يف  قاس�ية 
اجتاح�ت  حي�ث  املاضي�ة 
الفيضانات الصني وغرب أوروبا 
وهبت موجات حارة عىل أمريكا 
الش�مالية مما زاد م�ن املخاوف 

حيال تأثر تغر املناخ.

رام الله/ متابعة الزوراء:

أصي�ب فلس�طينيان أحدهما طف�ل، امس 

السبت، جراء اعتداء مستوطنني إرسائيليني 

عىل املنازل جنوبي الضفة الغربية املحتلة.

وقال فؤاد العمور منس�ق لجن�ة “الحماية 

والصمود” يف جبال جنوب الخليل ومس�افر 

املس�توطنني  إن  حكومي�ة(،  )غ�ر  يط�ا 

“هاجموا منازل املواطنني يف قرية التوانة يف 

مسافر يطا جنوبي الخليل”.

وأض�اف أن “الهج�وم أس�فر ع�ن إصاب�ة 

املواط�ن مفيض ربعي بالحج�ارة، والطفل 

كنان ربعي باستنش�اق غاز الفلفل، وقد تم 

عالجهما ميدانيا”.

كم�ا نفذ مس�توطنون إرسائيلي�ون اعتداء 

آخر يف “مسافر يطا”، عىل طاقم عمل هيئة 

تسوية األرايض الفلسطينية، وفق العمور.

وأوض�ح العم�ور أن املس�توطنني “الحقوا 

التس�وية دون تس�جيل إصاب�ات،  طاق�م 

كما رسق�وا منهم جهاز الرصد واملس�احة 

)GPS(، ومنعوهم من استكمال عمل مسح 

األرايض”.

وتابع أن الجيش واإلدارة املدنية يف إرسائيل 

تجم�ع  وفض�وا  املنطق�ة  إىل  “ح�روا 

املواطنني بإعالنها منطقة عسكرية مغلقة، 

دون إرج�اع الجه�از لطاقم هيئة تس�وية 

األرايض”.

وأش�ار إىل أن الجي�ش “طالبه�م بتقدي�م 

ش�كوى رس�مية الس�رتجاع الجه�از لدى 

مرك�ز الرشط�ة اإلرسائيلية يف مس�توطنة 

كريات أربع جنوبي الخليل”.

ويتعرض الفلس�طينيون يف “مسافر يطا” 

ومناط�ق متفرقة م�ن الضف�ة، العتداءات 

متكررة من املستوطنني والجيش اإلرسائيي، 

به�دف الضغ�ط عليه�م وتهجره�م م�ن 

أراضيهم، بحسب مسؤولني فلسطينيني.

وتفيد تقديرات ش�به رس�مية بوجود نحو 

650 أل�ف مس�توطن يف الضف�ة بم�ا فيها 

القدس الرشقية.

ويعت�رب القان�ون ال�دويل الضف�ة الغربي�ة 

والق�دس الرشقي�ة أرايض محتل�ة، ويع�د 

جميع أنش�طة بناء املس�توطنات اليهودية 

هناك غر قانونية.

سدني/بي.بي.يس:
خرجت مظاهرات يف مدن أسرتالية ضد قيود 
اإلغ�الق الت�ي فرضته�ا الس�لطات ملواجهة 

انتشار فروس كورونا.
وقد تجمع اآلالف يف سيدني بينما خرج عدد 

أقل من املحتجني يف ملبورن وبريزبان.
وردد املحتجون شعارات تطالب ب�”الحرية”، 
بينما س�اروا بوسط مدينة س�يدني. وقالت 

الرشطة إنها اعتقلت 57 شخصا.
وكانت الحكومة األسرتالية قد أعادت فرض 
إجراءات اإلغالق يف أنحاء البالد، وسط زيادة 

يف عدد حاالت اإلصابة بفروس كورونا.
وق�د ش�ّكل وص�ول س�اللة “دلتا” ش�ديدة 
العدوى إىل أسرتاليا تحديا السرتاتيجية البلد 
يف مكافح�ة فروس كورونا، التي قامت عىل 
إغ�الق الحدود وتطبيق برام�ج عزل وفرض 
ح�االت إغالق قص�رة األم�د. وكان�ت هذه 
اإلجراءات قد س�اعدت يف إبق�اء عدد حاالت 

اإلصابة منخفضة.
وقد أعلنت السلطات يف نيو ساوث ويلز امس 
الس�بت أن املنطق�ة أصبحت بؤرة النتش�ار 

الفروس.
وتبقى معدالت التطعيم يف أسرتاليا األقل بني 
ال�دول املتطورة، إذ لم تتجاوز 14 يف املئة من 

السكان.
وقد تظاهر اآلالف يف وس�ط مدينة س�يدني 
ه�اي  ضاحي�ة  مخرتق�ني  الس�بت  ام�س 

ماركت.

ورف�ع البعض لوحات كتب عليها ش�عارات 
مث�ل “تخل�ص من قناع�ك وارف�ع صوتك” 

و”استيقظي يا أسرتاليا”.
وأغل�ق املحتجون الط�رق وتجمع�وا خارج 

مقر البلدية.
وجاء يف بيان صادر عن الرشطة أن “الجهاز 
يعرتف بح�ق األفراد والجماع�ات يف التعبر 
الحر والتجمع الس�لمي، لك�ن االحتجاجات 
ه�ذا اليوم خالفت األوامر املتعلقة بإجراءات 

مكافحة انتشار كوفيد19”.
ويخضع حوايل 13 مليون أسرتايل، أي نصف 

عدد السكان، لقيود اإلغالق.
وف�رض اإلغ�الق ع�ىل س�يدني من�ذ أربعة 
أس�ابيع، لك�ن ح�االت اإلصابة م�ا زالت يف 

ازدياد.
وأعلن املس�ؤولون يف نيو س�اوث ويلز زيادة 
قياس�ية يف عدد اإلصابات حي�ث بلغت 163 

إصابة امس السبت.
وك�رر وزي�ر صح�ة الوالي�ة ب�راد ه�ازارد 
مناش�دات م�ن حكومت�ه للوالي�ات األخرى 
بإرس�ال جرعات إضافية م�ن اللقاحات إىل 

نيو ساوث ويلز.
وقال “إذا زادت األحوال س�وءا يف نيو ساوث 
ويلز فسوف يخلق هذا مشاكل خطرة للبلد 

بأكمله، فهي بوابة البلد”.
وتفي�د بيان�ات جامع�ة ج�ون هوبكنز بأن 
اسرتاليا س�جلت ما مجموعه 32594 حالة 

إصابة و916 حالة وفاة.

العراق والواليات املتحدة يعقدان اجلولة الرابعة للحوار االسرتاتيجي ويتفقان على عدد من امللفات
األعرجي يلوح من واشنطن باالنسحاب األمريكي من البالد

بغداد/ الزوراء:
عق�دت، اول امس الجمعة يف العاصمة 
االمريكي�ة واش�نطن الجول�ة الرابعة 
للحوار االس�رتاتيجي، وفيما اتفقا عىل 
عدد من امللفات املهمة، لّوح مستش�ار 
االعرج�ي،  قاس�م  القوم�ي،  االم�ن 

باالنسحاب االمريكي من العراق.
وق�ال مستش�ار االمن القومي قاس�م 
االعرج�ي، الذي يزور واش�نطن حاليا 
يف بيان ملكتبه تلقته “الزوراء”: “أكدنا 
للجان�ب األمريكي ع�دم حاجة العراق 
ألي ق�وة قتالية أجنبية ع�ىل أراضيه، 
وس�يكون يوم 31 كانون األول 2021، 

له طعم خاص”.
م�ن جهتها، أعلن�ت الوالي�ات املتحدة 
عن التربع للعراق ب�)500( ألف جرعة 
من لقاح فايزر فيما أشارت إىل عزمها 
تقديم املساعدة الفنية يف مجال الطاقة 

املتجددة والتكيف مع املناخ.
وذكر بيان لوزارة الخارجية األمريكية 
تابعت�ه “الزوراء”: أنه “وضمن الحوار 
االس�رتاتيجي ب�ني الوالي�ات املتح�دة 
والع�راق أكد اجتم�اع لجنة التنس�يق 
العليا ب�ني الع�راق والوالي�ات املتحدة 
الي�وم يف واش�نطن عىل اتس�اع نطاق 
الدع�م األمريكي للع�راق”، الفتا اىل أن 
“واش�نطن س�تتربع للعراق ب�)500( 
ألف جرعة م�ن لق�اح فايزر-بيونتيك 
من خ�الل مبادرة كوفاكس وس�تقدم 
وزارة الخارجية األمريكية للعراق 800 
أل�ف دوالر لتعزي�ز إجراءات الس�المة 
لغرض منع إساءة اس�تخدام العينات 

البيولوجية واملعدات الطبية”.
وأض�اف البي�ان أن “الوالي�ات املتحدة 
ستواصل دعم الجهود املبذولة للوقاية 
الوع�ي  خ�الل  م�ن  كوفي�د19-  م�ن 
املجتمعي ونرش قبول اللقاح واستدامة 

األولي�ة  الصحي�ة  الرعاي�ة  خدم�ات 
وتوفر الصحة العقلية والدعم النفي 
املراكز األمريكية  واالجتماعي وتق�وم 
للس�يطرة عىل األمراض والوقاية منها 
بتدري�ب العامل�ني يف مج�ال الصح�ة 
العامة للتخفيف من املخاطر الصحية 
املرتبطة بالتجمعات الكبرة وتحس�ني 
الوقاية من العدوى ومكافحتها وتعزيز 
اإلدارة والتنسيق يف االستجابة لحاالت 

الطوارئ الصحية العامة”.
وتاب�ع أن “الوالي�ات املتحدة س�تقدم 
155 مليون دوالر كمساعدات إنسانية 
إضافية لتوفر املأوى والرعاية الصحية 
والغ�ذاء واملي�اه وخدم�ات النظافة يف 
مختلف أنح�اء العراق”، مبينا أن “هذا 
التمويل سيس�اعد النازحني العراقيني 
ع�ىل الحص�ول ع�ىل الوثائ�ق املدني�ة 
والخدم�ات القانوني�ة ويحس�ن قدرة 
مراف�ق الرعاي�ة الصحي�ة ويزي�د من 

الوصول إىل التعليم وفرص العمل”.
ولف�ت البيان اىل أن “الوالي�ات املتحدة 
تن�وي ع�ىل عم�ل الع�راق حالي�ا عىل 
تقديم مساهمة محددة وطنيا منقحة 
بموجب اتف�اق باريس التابع التفاقية 
األم�م املتح�دة اإلطاري�ة بش�أن تغر 
املن�اخ، كم�ا تن�وي الوالي�ات املتحدة 
التعاون مع الع�راق لتعزيز قدرة إدارة 
التكي�ف م�ع املن�اخ والتخفي�ف م�ن 
آث�اره والحد م�ن حرق الغ�از وتطوير 
املتج�ددة والنظيفة  الطاقة  مب�ادرات 
والرتوي�ج للحف�اظ ع�ىل املي�اه ودعم 
حماي�ة النباتات والحيوانات املحلية يف 

العراق”.
وأش�ار البي�ان إىل أن “الواليات املتحدة 
شجعت العراق عىل املشاركة يف مبادرة 
مهمة يف االبت�كار الزراعي للمناخ كما 
ينوي العلماء واألكاديميون األمريكيون 

والعراقيون تبادل وجهات النظر حول 
التكي�ف م�ع املن�اخ والتخفي�ف م�ن 

آثاره”.
ويف مج�ال التعاون االقتصادي، أوضح 
البي�ان أن “الوالي�ات املتح�دة والعراق 
ناقشا سبل النهوض بمشاريع الطاقة 
األمريكي�ة  ال�رشكات  م�ع  الحيوي�ة 
وتس�هيل التجارة يف املنتجات الزراعية 
املتح�دة  الوالي�ات  وأن  األمريكي�ة، 
مس�تعدة ملس�اعدة العراق ع�ىل تنفيذ 
الورقة البيضاء لإلص�الح االقتصادي، 
وذلك من خالل املس�اعدة م�ن الوكالة 
األمريكي�ة للتنمي�ة الدولي�ة وبرنامج 
جدي�د محتم�ل م�ن وزارة الخارجي�ة 

يركز عىل الشفافية املالية”.

ون�وه عن أن “رشك�ة تموي�ل التنمية 
الدولي�ة األمريكي�ة تواصل املش�اركة 
م�ع الع�راق بش�أن مذك�رة التفاه�م 
وتن�وي اس�تثمار م�ا يص�ل إىل مليار 
دوالر لتعزيز نش�اط القط�اع الخاص 
ال�ذي يخل�ق الوظائف ويوف�ر الفرص 
للعراقي�ني، كم�ا تنوي رشك�ة تمويل 
التنمية الدولية األمريكية عقد اجتماع 
افرتايض مع رشكات أمريكية وعراقية 
ه�ذا الع�ام للمس�اعدة ع�ىل تس�هيل 

املشاريع االستثمارية”.
كيفي�ة  ناقش�ا  “الوفدي�ن  أن  وب�ني 
دع�م  املتح�دة  الوالي�ات  اس�تطاعة 
الحكومة العراقي�ة بالطريقة الفضىل 
لحماية املتظاهرين والنشطاء والنساء 

يف الحي�اة العامة والصحفيني ومتابعة 
الجرائ�م  ع�ن  القضائي�ة  املس�اءلة 
العنيف�ة ضد تلك الجماعات”، مش�را 
اىل أن “الوالي�ات املتحدة قدمت مؤخرا 
9,7 مالي�ني دوالر لبعث�ة األمم املتحدة 
ملس�اعدة العراق )يونامي( للمساعدة 
باالنتخاب�ات،  الصل�ة  ذات  الفني�ة 
واس�تعرضت الوالي�ات املتحدة خططا 
لتقديم م�ا يص�ل إىل 5,2 ماليني دوالر 
إضافي�ة لفري�ق مراقب�ة االنتخاب�ات 
التابع لبعثة يونامي تنتظر املش�اركة 

مع الكونغرس”.
وأك�د أن “البلدين اتفق�ا عىل أن وجود 
فريق مراقبة تابع لبعثة يونامي وآخر 
تاب�ع لبعث�ة االتح�اد األوروب�ي يمثل 

جهدا صادقا م�ن املجتمع الدويل لدعم 
مطالب�ات الش�عب العراق�ي بإج�راء 
ونزيه�ة يف ترشي�ن  انتخاب�ات ح�رة 
األول”، موضح�ا أن “الوالي�ات املتحدة 
أعادت التأكيد عىل عزمها املستمر عىل 
دعم العراق يف مساعدة املجتمعات التي 
استهدفتها داعش حتى تتعاىف، والعمل 
عىل إعادة التأهيل والدمج الس�لمي يف 
املجتم�ع للعراقيني الذين لديهم روابط 
أرسية متص�ورة أو فعلية مع داعش- 

وبخاصة النساء واألطفال”.
وأثن�ت “الواليات املتح�دة عىل حكومة 
الناج�ني  قان�ون  إلقراره�ا  الع�راق 
اإليزيديني، واتفق الوفدان عىل الحاجة 
إىل تنفيذه ودعم مديرية شؤون الناجني 
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  يف  الجدي�دة 
االجتماعي�ة، وذل�ك لتس�هيل تقدي�م 
لإليزيدي�ني  والتعويض�ات  الخدم�ات 
الناج�ني من داع�ش والتزمت حكومة 
الع�راق بإص�دار قانون محكم�ة عليا 

لتعزيز العدالة للناجني من داعش”.
ويف مج�ال التعلي�م الع�ايل والعل�وم 
أن  إىل  البي�ان  أش�ار  والثقاف�ة، 
“الواليات املتحدة قدمت 17,5 مليون 
2017 كمس�اعدة  دوالر من�ذ الع�ام 
لدعم مؤسس�ات التعلي�م العايل غر 
الحكومي�ة وغ�ر الهادف�ة للرب�ح يف 
الع�راق فيما قررت الوالي�ات املتحدة 
سميثس�ونيان  ومؤسس�ة  والع�راق 
توس�يع مرشوع إنق�اذ موقع نمرود 
وتمديده فض�ال عن تقدي�م الواليات 
املتحدة املس�اعدة ملش�اريع الحفاظ 
عىل اآلث�ار يف باب�ل واملوص�ل وأربيل 
للخط�ر  معرض�ة  أخ�رى  ومواق�ع 
وس�تطلق الوالي�ات املتح�دة مبادرة 
متحف افرتايض جدي�د بالتعاون مع 
مجل�س الدولة لآلثار والرتاث باس�م 

“كنوز ب�الد ما ب�ني النهري�ن”، مما 
سيوصل الرتاث الثقايف العراقي الغني 

إىل املاليني عرب اإلنرتنت”.
وذكر أن “الواليات املتحدة س�تخصص 
1,2 ملي�ون دوالر ملب�ادرة الجامع�ات 
املح�ررة التي تقوم برتمي�م الجامعات 
دمره�ا  أن  بع�د  نين�وى  يف  العراقي�ة 
داعش”، منوه�ا بأن “الواليات املتحدة 
والع�راق أع�ادا التأكيد ع�ىل التزامهما 
بإنت�اج خريج�ني جامعي�ني ومهنيني 
عراقي�ني أقوي�اء جاهزي�ن للعمل من 
خالل أساليب التدريس املعززة والفرص 
التعليمية املوسعة واملنح الدراسية من 
خالل رشاك�ة التعليم الع�ايل وبرنامج 
الق�ادة  تب�ادل  وبرنام�ج  فولرباي�ت 
املن�ح  وبرنام�ج  العراقي�ني  الش�باب 

الصغرة لتعلم اللغة اإلنكليزية”.
ويف وقت س�ابق، أكد وزي�ر الخارجية، 
ف�ؤاد حس�ني، ان الحكوم�َة العراقيَّة 
تس�ُر بخط�ى واثق�ٍة ص�وب إج�راء 
االنتخابات يف موعدها املحدد، فيما اكد 

عىل االحرتام الكامل لسيادة العراق. 
وق�ال حس�ني يف كلم�ة ل�ه تابعته�ا 
“ال�زوراء”:” نحُن الي�وَم يف العاصمِة 
لدع�وَة  تلبي�ًة  واش�نطن  األمريكيَّ�ة 
وزي�ر الخارجيَّة أنتون�ي بلينكن لعقد 
أعماِل اللجنة العليا املنبثقِة عن اتفاِق 
الصداقِة  اإلطار االس�رتاتيجي لعالقة 
الع�راق  جمهوريَّ�ة  ب�ني  والتع�اون 
والوالي�ات املتح�دة األمريكيَّ�ة، الت�ي 
تمثُل اس�تمراراً للحوار االس�رتاتيجي 
ومنُذ انطالق جولت�ه األوىل يف حزيران 

من العام املايض”. 
الخارجي�ة  وزي�ر  أك�د  جهت�ه،  م�ن 
األمركي، أنتون�ي بلينكن، أن الرشاكة 
األمركي�ة مع الع�راق أكرب كث�راً من 

الحرب ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
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امن ومجتمع

بغداد/ متابعة الزوراء:
ش�هدت محافظة بغداد ومحافظات جنوب العراق 
إقباالً واس�عاً و«غري مسبوق« عىل تلقي اللقاحات 
املضادة لفريوس كورون�ا، وذلك بعد جملة حمالت 
تثق�ف بأهمي�ة التلقي�ح، لتف�ادي كارث�ة صحية 
وإنس�انية بالتزام�ن م�ع ارتف�اع ع�دد اإلصابات 
بالف�ريوس، فض�اًل ع�ن اتخ�اذ إج�راءات رادع�ة 
تضمنت غرامات مالية وتغييبا عن الدوام الرسمي، 

ملن لم يلقح.
ففي بغداد ش�هدت مراكز التلقيح يف جانبي الكرخ 
والرصافة اقباال واسعا غري مسبوق، شملت جميع 

الفئات العمرية.
وقال مص�در ان الس�اعات االوىل يف مراكز التلقيح 
يف جانب�ي الكرخ والرصافة ش�هدت اقباال واس�عا 
م�ن املواطنني لتلقي الجرع�ة االوىل من اللقاح ضد 

كوفيد 19 .
واض�اف املصدر انه منذ عدة ايام الس�يما ايام عيد 
االضح�ى املب�ارك توج�ه العدي�د م�ن املواطنني اىل 
مراكز التلقيح لتلقي اللق�اح بعد ارتفاع االصابات 

والوفيات بشكل كبري يف البالد .
ذي قار

ويف ذي ق�ار، أف�اد مص�در طب�ي بدائ�رة صح�ة 
املحافظة، بوجود إقبال واسع عىل تلقي اللقاح ضد 
ف�ريوس كورون�ا، فيما أدى هذا االقبال عىل ش�حة 

بأحد اللقاحات.
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي: أن »املراك�ز 
الصحي�ة ومنافذ التلقيح ش�هدت إقب�ال العرشات 
م�ن املواطنني لتلقي اللقاح ض�د كوفيد 19«، الفتاً 
إىل أن »اللقاحات املتوفرة باملراكز هي س�ينوفارم، 

وفايرز، واسرتاتزينكا«.
وتاب�ع املص�در أن »اإلقب�ال ع�ىل اللقاح�ات أدى 
لحصول ش�حة بلقاح فايرز من املراكز الصحية«، 
مضيفا أن »الوزارة وعدت بشحن وجبة من اللقاح 
إىل املحافظ�ة الي�وم األح�د، عىل أن ت�وزع مبارشة 

للمراكز الصحية يف ذات اليوم«.
وب�ني املص�در أن »أع�داد امللقح�ني يف املحافظ�ة 

تج�اوزت 95 ألف ش�خص حت�ى اآلن، فيما يتوقع 
له�ا أن تص�ل إىل 97 ألفاً خ�الل الس�اعات املقبلة، 

وتجاوزها ال�100 ألف خالل اليومني القادمني«.
ميسان

ويف ميسان، تبع تلقيح املحافظ عيل دواي، وظهوره 
عرب وسائل االعالم ومواقع التواصل، حصول إقبال 

شديد عىل منافذ لقاح فريوس كورونا.
وذكر مس�ؤول إع�الم الصح�ة يف املحافظة، محمد 
الكناني، يف ترصيح صحفي: أن »اللقاحات متوفرة 
بش�كل كبري يف كاف�ة منافذ التلقي�ح وال يوجد أي 
شح بأي نوع من االنواع الثالثة املستخدمة يف لقاح 

املواطنني«.
وأض�اف الكنان�ي أن »عملي�ة الب�ث املب�ارش التي 
اس�تخدمتها الدائرة يوم األم�س يف لقاح املحافظ، 
ع�يل دواي، أدى إلقب�ال ش�ديد الي�وم )امس( عىل 
مراكز اللقاح، بحسب املعلومات التي وصلتنا حتى 

اآلن من املراكز الصحية«.
وتاب�ع أن »أعداد املواطنني الذي�ن تلقوا اللقاح بلغ 
أكثر من 34 ألف�اً و500 مواطن ُملقح ضد فريوس 
كورون�ا«، متوقع�اً أن »تزداد األعداد بش�كل كثيف 
بع�د اإلقب�ال اليوم )امس( عىل تلق�ي اللقاح خالل 

األي�ام املقبلة، ك�ون املواطن�ني س�يكونون حافزا 
لبعضهم البعض«.

بابل
ويف بابل أيضاً، أعلنت خلية األزمة باملحافظة، اتخاذ 

إجراءات صارمة بحق كل مواطن لم يأخذ القاح.
وق�ال املتح�دث باس�م خلي�ة أزم�ة بابل، حس�ني 
العس�كري، يف ترصي�ح صحف�ي: إن »املحافظ�ة 
اتخ�ذت إج�راءات صارم�ة بحق املواطن�ني، حيث 
هن�اك عقوبة ع�ىل كل مواطن لم يرت�دي الكمامة 

وهي مبلغ قدره خمس وعرشون ألف دينار«.
وأكد العس�كري أن »هناك توجيه�اً من قبل رئيس 
خلية األزمة محافظ بابل حس�ن منديل، إىل الدوائر 
الحكومي�ة كافة، بأخذ اللقاح ومن لم يأخذ اللقاح 

يعترب غائباً عن الدوام.
وفيما يخص قوات األمن، بني العسكري: أن »هناك 
توجيه�اً من قب�ل وزي�ر الداخلية بأن ع�ىل جميع 
الق�وات األمنية أخذ اللقاح خالل 48 س�اعة، ومن 
ل�م يأخذ اللقاح يعت�رب غائباً عن ال�دوام«، الفتاً إىل 
أن »املحافظ�ة ش�هدت امس إقباالً كب�رياً عىل أخذ 
اللق�اح بالتزامن مع وج�ود زيادة يف عدد اإلصابات 

بكورونا«.

واسط
ويف محافظة واسط، أفاد مصدر طبي بوجود إقبال 
كب�ري أيضاً، م�ن املواطنني عىل أخذ جرع�ة اللقاح 

املضاد لفريوس كورونا.
وبحس�ب املصدر، فقد دعا مواطن�ون دائرة صحة 
واسط إىل »تفعيل النظام املسائي يف مراكز التلقيح 
بأرسع وقت ممكن للحافظ عىل س�المة املواطنني 

من االصابة وانسيابية التلقيح«.

البصرة
بدوره، ابدى مس�ؤول برصي امتعاضه من تهاون 
الحكوم�ة املركزي�ة مع م�ن أس�ماهم ب�)األطباء 
املجان�ني( الذين يبثون ش�ائعات ض�د اللقاح عرب 

مواقع التواصل االجتماعي.
وذك�ر قائممق�ام قضاء الزب�ري جنوب�ي البرصة، 
عب�اس ماه�ر، يف ترصي�ح صحف�ي: أن »مراك�ز 
الحج�ر ب�دأت تمتل�ئ باملصابني بف�ريوس كورونا 
وارتفع�ت االصابات إىل املئات بني أف�راد القضاء«، 
الفت�ًا إىل أن »اإلقبال حتى اآلن عىل تلقي اللقاح من 
قبل املواطنني كافة ضعيف، رغم اس�تخدام جميع 
األم�ور القانوني�ة املتاحة للحث ع�ىل التطعيم ضد 

فايروس كورونا«.
وأوض�ح ماه�ر أن »س�بب ضعف اإلقب�ال من قبل 
املواطنني ه�و قيام بعض )األطب�اء املجانني( ببث 
الش�ائعات ضد متلقي اللقاح ع�رب مواقع التواصل 

االجتماعي )الفيسبوك والواتساب(«.
وأب�دى اس�تغرابه م�ن »إبق�اء هؤالء األش�خاص 
حت�ى اآلن أحرار دون الزج بهم يف الس�جون، حتى 
يكونوا عربة ملن يس�اهم بقتل اآلخرين بطريق غري 

مبارش«
وأعلن�ت وزارة الصح�ة العراقي�ة، الجمع�ة، ع�ن 
عزمه�ا مالحقة مروجي الش�ائعات ضد اللقاحات 
»قانونياً« واحالته�م اىل القضاء، محذرة املواطنني 
م�ن التهاون يف االج�راءات الوقائية، وش�ددت عىل 

رضورة تلقي اللقاح بأ�رسع وقت.

بغداد/ الزوراء:
القت القوات االمنية التابعة لقيادة عمليات 
بغداد القبض عىل ارهابي وثالثة مزورين.

وذكرت خلية االع�الم االمني يف بيان تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة منه امس: ان�ه »تنفيذاً 
للخطة األمنية الت�ي أعدتها قيادة عمليات 
بغ�داد الخاص�ة بعي�د االضح�ى املب�ارك، 
تمكنت قوة من كتيبة االس�تطالع يف فرقة 
املش�اة الحادية عرش وبكم�ني محكم من 
إلق�اء القبض عىل متهم وفق املادة )1/4( 

إرهاب يف سيطرة بغداد - الراشدية«.
واض�اف ان »املف�ارز املش�رتكة يف قي�ادة 
عملي�ات بغ�داد املنترشة يف جانب�ي الكرخ 

والرصاف�ة تمكنت من القب�ض عىل ثالثة 
املخ�درات  وتروي�ج  بالتزوي�ر،  متهم�ني 
وانتح�ال صف�ة رس�مية، وضب�ط م�واد 

مخدرة، واسلحة وأعتدة مختلفة«.
واستدرك انه تم » القبض عىل ستة متهمني 
املخ�درات.  تروي�ج  والتهدي�د،  بالرسق�ة، 

بالقتل العمد واالبتزاز اإللكرتوني. 
وخت�م ان »خ�رباء مكافح�ة املتفج�رات 
تمكن�وا من معالجة عبوة ناس�فة محلية 
الصنع ألقي�ت عىل احدى الدور الس�كنية 
تس�ليم  ليت�م  الزعفراني�ة  منطق�ة  يف 
امللق�ى القب�ض عليهم وامل�واد إىل الجهات 

املختصة.

بغداد/ الزوراء:

حذرت منظمة طبيعة العراق املعنية ببيئة 

األه�وار يف محافظة ذي ق�ار من تداعيات 

ومخاطر اجتماعية واقتصادية كبرية عىل 

الس�كان املحليني يف قرية حسجة الواقعة 

يف الجه�ة الجنوبي�ة لألهوار الوس�طى يف 

قض�اء الجباي�ش نتيج�ة الجف�اف الذي 

تعاني منه بعد انخفاض مناس�يب املياه 

إىل 60 سم.

وق�ال االستش�اري يف املنظم�ة، جاس�م 

األس�دي، يف ترصيح صحف�ي: إن من أهم 

املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها القرية 

كح�ال ع�دد م�ن الق�رى األخ�رى كونها 

تمتل�ك 3 آالف م�ن حيوان�ات الجاموس، 

حي�ث يمك�ن لها أن تؤثر ع�ىل حياة هذه 

الحيوانات وأسعارها وإنتاج الحليب منها 

واحتمالية هجرة عدد من أهايل القرية إىل 

مناطق أخرى.

وأشار إىل: أن هذه التحديات تهدد النسيج 

االجتماع�ي يف املنطق�ة، وأن هذه النتائج 

واضحة ومحسوس�ة ومبارشة كانت لها 

تأث�ري واضح عىل قل�ة األع�الف واملراعي 

الخ�راء وإنتاجي�ة الحلي�ب م�ع نتائج 

مستقبلية غري مبارشة.

بغداد/ الزوراء:
أص�درت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي 
حزمة قرارات مع قرب انطالق موعد االمتحانات 
يف الخام�س والعرشي�ن م�ن تموز الخ�ايل. من 
جهته�ا، علق�ت لجن�ة التعلي�م الع�ايل النيابية 
ع�ىل دع�وات إلغ�اء االمتحان�ات الحضورية يف 
الكليات والجامع�ات واالعتماد عىل االمتحانات 

اإللكرتونية بسبب ارتفاع إصابات كورونا.
وذك�رت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي 
يف بي�ان تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه: انه »يف 
س�ياق الجهود املبذولة إلكم�ال متطلبات العام 
توقيت�ات  وف�ق  ع�ىل   2021/2020 ال�درايس 
التقوي�م الجامعي ال�ذي حدد تاري�خ الخامس 
والعرشي�ن من تموز الحايل موع�داً لالمتحانات 
النهائي�ة للفصل ال�درايس الثان�ي وتأكيداً عىل 
متابع�ة اإلجراءات اللوجس�تية الخاصة بالبيئة 
االمتحاني�ة يف الجامع�ات والكلي�ات كافة، فقد 

تقرر اآلتي:
- إج�راء ج�والت ميداني�ة لرؤس�اء الجامعات 
قب�ل يوم من انطالق االمتحان�ات للقاعات التي 
ستجرى فيها االختبارات وتوثيق هذه الجوالت 
الرس�مية  والقن�وات  والصفح�ات  املواق�ع  يف 
الجامعية وتعزيز اإلجراءات الوقائية املأخوذة يف 
الكليات واألقسام عىل وفق توصيات وإرشادات 

لجنة الصحة والسالمة الوطنية.
م�ن  الصح�ي  الجان�ب  مس�تلزمات  توف�ري   -
املعقم�ات والكمام�ات وأجهزة قي�اس الحرارة 
ومي�اه ال�رشب وتهيئة األج�واء املالئم�ة ألداء 
االختبارات والس�يما ما يتعل�ق بتعفري القاعات 
وتهويته�ا وتنظيفها بش�كل مس�تمر لتحقيق 

التناوب يف أداء االمتحانات.
- حض�ور وزي�ارة وتفقد القاع�ات االمتحانية 
بش�كل دوري ومس�تمر طيلة أي�ام االمتحانات 
وبأوق�ات مختلف�ة من قب�ل رئاس�ة الجامعة 

وعمادة الكلية ورئيس القسم والفرع العلمي.
- مراعاة مقتضيات الظرف العام بمستوى عال 

من املسؤولية واملهنية واإلنسانية.
تواج�ه  الت�ي  الطارئ�ة  الح�االت  معالج�ة   -
االمتحان�ات بش�كل موضوعي وقانون�ي وفقاً 

للصالحيات املخولة للجامعات.

- التواج�د مبك�راً يف الجامع�ات ملتابع�ة تنفيذ 
جداول املراقبات وتوزيع الطلبة يف القاعات.

- متابعة األقس�ام الداخلي�ة وتهيئة متطلباتها 
ومستلزماتها الخدمية.

- اس�تمرار املتابعة الحثيث�ة لألروقة الجامعية 
من أقس�ام املتابعة وش�ؤون الديوان واألقسام 

الداخلية يف أثناء االمتحانات وبعدها.
- تواج�د اإلدارات الجامعي�ة ميداني�ا وتوف�ري 
مناخات التنس�يق املش�رتك بمس�توى عال بني 

التشكيالت.
اتخاذ ما يقتيض وإيالء هذه اإلجراءات األهمية 

القصوى.
بينما حذرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
م�ن ت�داول منش�ورات مزيفة تس�وقها قنوات 

مزورة وصفحات وهمية.
ودع�ت ال�وزارة يف بي�ان له�ا ام�س اىل تدقي�ق 
املعلوم�ات م�ن مصادره�ا الرس�مية املخول�ة 
بالترصي�ح والن�رش واعتم�اد املوقع الرس�مي 

للوزارة والصفحات املوثقة واملعتمدة لديها.
من جهتها، علقت لجن�ة التعليم العايل النيابية، 
امس الس�بت، ع�ىل دع�وات إلغ�اء االمتحانات 
الحضوري�ة يف الكلي�ات والجامع�ات واالعتماد 
ع�ىل االمتحان�ات اإللكرتوني�ة بس�بب ارتف�اع 

إصابات كورونا.
وقال عضو اللجنة، رياض املسعودي، يف ترصيح 

صحف�ي: ان امتحان�ات الكلي�ات والجامع�ات 
ليس�ت حضورية لجمي�ع املواد وانما س�تكون 
مدمجة اي ان املواد األساسية سيكون االمتحان 

بها حضورياً واآلخر الكرتونياً.
وأض�اف: أنه ال يوجد خطر ع�ىل الطلبة يف حال 
ت�م االلتزام التام باإلج�راءات الوقائية من لبس 
الكمامة والكفوف واستعمال املعقمات. مؤكداً: 
انه سيكون هنالك تباعد اجتماعي داخل القاعة 
من خ�الل توزي�ع الطلبة ع�ىل املقاعد بش�كل 

منفرد يضمن سالمة الجميع.
وتابع املسعودي: ان الدعوات التي تطالب بإلغاء 
االمتحان�ات اإللكرتونية هي ألغراض سياس�ية 
وانتخابية يس�تغلها بعض السياس�يني. مشرياً 
إىل »ج�ود ح�االت وظواه�ر لتجمع�ات برشية 
كب�رية خ�الل اي�ام العي�د يف املس�ابح واملالعب 
واملوالت وغريها ولم يتحدث عنها احد. وأكد: أن 
الجامع�ات حالياً يوجد فيه�ا آالف الطلبة ممن 
لديهم مراجعات وبح�وث وأمور اخرى ولم يتم 

منع احد او املطالبة بعدم دخولهم.
وأشار املسعودي إىل: ان االمتحانات اإللكرتونية 
فاش�لة بنسبة 99% بسبب س�هولة الغش فيها 
والتع�اون بني الطلبة، ودعا عضو اللجنة جميع 
الطلب�ة إىل أخذ اللقاحات وااللت�زام باإلجراءات 
الوقائي�ة وع�دم االلتف�ات إىل الش�ائعات الت�ي 

تحطم معنوياتهم واندفاعهم نحو التعلم.

بعد تهديد ووعيد

إقبال غري مسبوق على تلقي لقاحات كورونا يف بغداد وجنوبي العراق

اإلطاحة بإرهابي وثالثة مزورين يف 
عدة مناطق من بغداد

خمتص: اجلفاف يهدد قرية حسجة يف أهوار قضاء اجلبايش

اللجنة النيابية ترفض إلغاء االمتحان احلضوري

التعليم تصدر قرارات بشأن االمتحانات املزمع انطالقها اليوم

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديري�ة مكافحة إجرام بغداد، امس الس�بت، 

القب�ض ع�ىل مته�م باالبت�زاز االلكرتون�ي بحوزت�ه 

مسدس يف العاصمة بغداد.

وذك�رت املديرية يف بيان ورد ل� »للزوراء«: أن »مفارز 

مديري�ة مكافح�ة إج�رام بغ�داد/ مكت�ب مكافح�ة 

إجرام حس�ينية املعامل تمكنت من إلقاء القبض عىل 

مته�م باالبت�زاز االلكرتوني لقيامه بابت�زاز فتاة بعد 

اس�تدراجها ورسق�ة هاتفه�ا الذي يحت�وي صورها 

الشخصية وتهديدها بنرش الصور عىل مواقع التواصل 

االجتماع�ي وأخ�ذ مبل�غ م�ايل ق�دره )1000 دوالر 

امريك�ي( مقاب�ل عدم الن�رش، وبعد التح�ري وجمع 

املعلوم�ات بالوس�ائل الفني�ة تم التوص�ل اىل الجاني 

ونصب كمني محكم بالتنسيق مع املجنى عليها وأخذ 

املوافقات األصولية«.

وأضاف�ت املديرية انه »تم القبض عىل املتهم متلبس�ا 

بالجرم املش�هود أثناء محاولة اس�تالمه ملبلغ الدفعة 

الثاني�ة، وق�د ضبط بحوزة املتهم س�الح ن�اري ليتم 

ضبطه أصوليا واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه وفق 

أحكام املادة )452( من قانون العقوبات، وفرد أوراق 

تحقيقية أخرى بحقه وفق أحكام املادة )24 أسلحة( 

وتقديمه اىل القضاء لينال جزاءه العادل«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت قيادة قوات الرشطة االتحادية، امس السبت، القاء القبض عىل 5 مطلوبني 

بينه�م امرأة متهم�ة بقضايا النصب واالحتيال يف مناط�ق متفرقة من العاصمة 

بغداد.

وذكرت القيادة يف بيان ورد »للزوراء«: ان »مفارز الرشطة االتحادية ضمن قاطع 

مسؤولية اللواء السادس الفرقة الثانية رشطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض 

ع�ىل احد املطلوبني وفق املادة 431 )تهدي�د( يف منطقة حي الجهاد جنوب غربي 

بغداد«.

واضافت ان »قوة من اللواء الس�ابع الفرقة الثانية رشطة اتحادية باالشرتاك مع 

مفارز استخبارات الفوج الثاني للواء القت القبض عىل طريف مشاجرة بعد إخبار 

م�ن احد املواطنني ضمن منطقة الس�يدية وعىل الفور تم توج�ه القوة إىل املكان 

وإلقاء القبض املتشاجرين«.

وتابع�ت »كما تمكنت قوة من الل�واء الخامس الفرقة الثانية رشطة اتحادية من 

إلق�اء القبض عىل احد املطلوب�ني وفق املادة 412 )االعت�داء( يف منطقة الغزالية 

غربي بغداد«.

ولفتت القيادة يف بيانها اىل ان »قوة أخرى من اللواء السابع الفرقة الثانية رشطة 

اتحادي�ة باالش�رتاك مع مفارز اس�تخبارات الفوج الثالث وع�ىل أثر عملية رصد 

وتح�ٍر يف منطقة البي�اع تمكنت من إلقاء القبض عىل متهم�ة صادر بحقها أمر 

قبض وفق املادة 456 )نصب واحتيال(.

جمهورية العراق                                        العدد: 4515/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل                              التاريخ : 2021/7/4

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / حسني رايض عبد العظيم
م/ تبليغ

قامِت املدعية )نورالهدى حس�ني خريالل�ه( الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والت�ي تطلب فيها التفريق 
وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2021/8/10 الساعة التاسعة صباحا 

وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                                                    القايض

            مرتىض سليم خصاف

بغداد/ الزوراء:

دع�ت لجنة االمن والدف�اع النيابية، امس 

الس�بت، لدعم املنظومة االمني�ة يف البالد 

بمع�دات متط�ورة للحف�اظ ع�ىل االم�ن 

الداخيل.

وذكر عضو اللجنة، عباس السيد رصوط، 

يف ترصي�ح صحفي: ان » يج�ب ان تدعم 

الق�وات االمنية واالجهزة االس�تخباراتية 

الت�ي  املتط�ورة  الحراري�ة  بالكام�ريات 

املنظوم�ة  ودع�م  االرهابي�ني  تش�خص 

االمنية بها للتصدي لإلرهابيني«. 

واك�د ان »العراق ق�ادر ع�ىل اقتناء هذه 

االجه�زة وامكانيته تس�مح له«، مبينا ان 

»املش�كلة يف الفس�اد، وان االم�وال الت�ي 

رصفت عىل املنظومة العسكرية من دون 

تجهيزها بالشكل املطلوب«.

وش�دد عىل رضورة »التعاون مع الجانب 

االمريك�ي المتالكه�م املع�دات املتط�ورة 

والت�ي تمك�ن الع�راق م�ن الكش�ف عن 

االرهابيني«.

بغداد/ الزوراء:

أكدت قيادة عمليات بغداد، امس السبت، أن قطعات الجيش هي من ستمسك امللف 

األمني يف مدينة الصدر.

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد س�ليم، يف حديث صحفي: إن »العمل 

جاٍر عىل تبديل القطعات يف مدينة الصدر«، الفتا اىل أنه »تم تحريك اللواء الرابع من 

الرشط�ة االتحادية من محله الحايل بمدينة الصدر ليمس�ك قاطع املدائن، وتحريك 

ل�واء املش�اة 42 يف الفرق�ة 11 من قاطع املدائ�ن ليلتحق بفرقت�ه يف مدينة الصدر 

ليكون ماسكا للملف االمني بالكامل داخل املدينة«.

وأش�ار سليم إىل أنه »فيما يتعلق بالحديث عن وجود عجلة مفخخة او انتحاري يف 

بغ�داد، فإن قيادة العمليات تتعامل مع املعلومات االس�تخبارية او املعلومات التي 

تصل من بعض املصادر وتقوم بتدقيقها ومتابعتها«. 

اعتقال 5 مطلوبني بينهم امرأة 
بقضايا نصب واحتيال

األمن النيابية: جيب دعم املنظومة 
األمنية مبعدات متطورة 

عمليات بغداد: قطعات اجليش ستمسك 
امللف األمين يف مدينة الصدر

كمني حمكم يطيح مببتز الكرتوني 
يف العاصمة

بغداد/ الزوراء:

أعلنت املديرية العام�ة ملكافحة املخدرات 

واملؤثرات العقلية، امس الس�بت، القبض 

ع�ىل 8 متهم�ني يف مناط�ق متفرق�ة من 

البالد.

وذك�رت املديرية يف بي�ان تلقت »الزوراء« 

نس�خة من�ه: أن »مفارزه�ا تمكنت من 

ألق�اء القب�ض ع�ىل 8 متهم�ني باإلتجار 

باملخدرات يف اربع محافظات«.

وأضاف�ت ان�ه »ت�م القب�ض ع�ىل ثالث�ة 

متهمني يف كل من بغداد، وكركوك، ومتهم 

يف األنبار، وآخر يف واس�ط بحوزتهم مادة 

أدوات  إىل  إضاف�ة  املخ�درة،  الكريس�تال 

التعاطي ليت�م إحالته�م إىل القضاء وفق 

 )  32/  28( القانوني�ة  امل�واد  أح�كام 

مخدرات«.

القبض على 8 متهمني باإلجتار 
باملخدرات يف 4 حمافظات
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بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديرية زراع�ة ذي قار، 
ام�س الس�بت، فق�دان نص�ف 
خطته�ا م�ن محصول الش�لب 
للموس�م الحايل يف قضاء كرمة 
بني س�عيد، بسبب ش�ح املياه. 
الجمعي�ات  حمل�ت  وفيم�ا 
الفالحي�ة يف محافظ�ة النج�ف 
ث�الث وزارات مس�ؤولية تردي 
النج�ف  يف  الزراع�ي  الواق�ع 
أك�دت  األخ�رى،  واملحافظ�ات 
أن الخطط الحكومية لن تس�م 

بتطور هذا القطاع.
وقال�ت مديرية زراع�ة ذي قار 
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
منه: ان “نح�و 1500 دونم من 
الخطة الزراعية ملحصول الشلب 
فقدت يف كرمة بني س�عيد، من 

مجموع 3 االف دونم”.
وبين�ت الدائرة ان “س�بب هذه 
الخس�ارة يع�ود لش�حة املي�اه 
الواصل�ة اىل االرايض الزراعية يف 
القضاء”، مؤكدة ان “الفالحني 
يتحملون عبئ�اً بتهيئة االرايض 
الزراعي�ة هن�اك، دون ج�دوى 

اقتصادية من ذلك”. 
زراع�ة  دائ�رة  مدي�ر  وق�ال 
محافظة ذي قار، صالح هادي: 
إن الخط�ة الزراعي�ة الصيفي�ة 
البالغ مساحتها 177 ألف دونم 
بمختلف املحاصيل كانت حصة 
زراعة الشلب منها 7 آالف دونم 
عىل حوض نهر الفرات وتوزعت 
4 آالف دونم يف ناحية الطار و3 

آالف دون�م يف ناحية كرمة بني 
سعيد إال أن الفالحني لم يتمكنوا 
م�ن زراعته�ا كامل�ة حيث تم 
زراع�ة 3750 دون�م يف ناحي�ة 
الط�ار و 1500 دون�م يف ناحية 
كرم�ة بني س�عيد ع�ىل خلفية 
نق�ص اإلطالق�ات املائية، األمر 
الذي يتطل�ب من دائ�رة املوارد 
املائي�ة تنظيم املراش�نة وزيادة 
أج�ل  م�ن  املائي�ة  اإلطالق�ات 
وصول الكميات الكافية إلتمام 

الخطة الزراعية الصيفية.
من جانب متص�ل، حمل عضو 
الجمعيات الفالحية يف محافظة 
النج�ف، محمد الع�ذاري، امس 
السبت، ثالث وزارات مسؤولية 
ت�ردي الواقع الزراعي يف النجف 
واملحافظ�ات األخ�رى، مؤك�ًدا 
أن الخطط الحكومية لن تس�م 

بتطور هذا القطاع.
“تده�ور  إن  الع�ذاري  وق�ال 

وعم�وم  النج�ف  يف  الزراع�ة 
م�دن الب�الد، ي�دل ع�ىل جملة 
من االس�باب منها ش�حة املياه 
وكذل�ك  االساس�ية  بالدرج�ة 
تقص�ر الحكوم�ة يف دع�م هذا 

القطاع”.
امل�وارد  “وزارة  أن  وأض�اف 
املائي�ة والزراعة وكذلك التجارة 
تتحمالن مسؤولية تردي الواقع 
الزراع�ي يف الب�الد وتراجع�ه”، 
مبين�ا أن “السياس�ات املتبع�ة 
من قبل تلك الوزارات ال يمكنها 
املحافظة عىل مس�توى الزراعة 

الحايل أو تطوره”.
وأوض�ح أن “قب�ل ع�ام 2003 
كان�ت اآلالت واملع�دات وكل ما 
يحتاج�ه الفالح توف�ره الدولة، 
لك�ن الي�وم الف�الح يعمل عىل 
رشاء تلك املع�دات باإلضافة إىل 
االس�مدة واملبيدات من الس�وق 

السوداء”.

بغداد/ الزوراء:
ان  األمركي�ة  الطاق�ة  معلوم�ات  ادارة  اعلن�ت 
صادرات النفط العراقي�ة ألمريكا ارتفعت اىل 480 
ألف برميل باليوم خالل االس�بوع املايض متجاوزة 
بذلك الس�عودية. من جانب متصل، س�جل س�عر 
خام البرصة الخفيف اعىل اس�عار يف منظمة اوبك 
متأثراً بارتفاع اس�عار النفط العاملية قبل اغالقها 

امس االول الجمعة.
وقال�ت ادارة معلوم�ات الطاق�ة األمركية، امس 
الس�بت، يف تقرير لها اطلع�ت عليها “الزوراء”: ان 
“متوس�ط االسترادات االمريكية من النفط الخام 
خالل االس�بوع املايض من تسع دول بلغ 6 ماليني 
و101 ال�ف برميل يوميا مرتفعة بمقدار 948 ألف 
برميل باليوم عن األس�بوع الذي سبقه والذي بلغ 

5153 ماليني برميل يوميا”.
واضاف�ت ان “امريكا اس�توردت النفط الخام من 
الع�راق خالل االس�بوع امل�ايض بمع�دل 480 ألف 
برمي�ل باليوم مرتفعة بمقدار 298 ألف برميل عن 

األسبوع الذي سبقه والبالغ 182 ألف برميل”.
واش�ارت اىل ان “اكث�ر اإلي�رادات النفطي�ة ألمريكا 
خالل األس�بوع املايض جاءت من كن�دا بمعدل بلغ 

3,611 مالي�ني برميل يومي�ا، تليها املكس�يك التي 
بلغت كمية االسترادات منها بمعدل 797 ألف برميل 
يوميا، تليها السعودية التي بلغت االسترادات منها 

بمعدل 359 أل�ف برميل يوميا، ثم روس�يا وبكمية 
بلغت كمعدل 306 آالف برميل يوميا”.

واش�ارت اىل ان كمي�ة االس�ترادات االمريكية من 

نيجري�ا بلغت بمعدل 195 ألف برميل يوميا، ومن 
اإلكوادور بلغت بمعدل 171الف برميل يوميا، تليها 
كولومبيا والتي بلغت 144 الف برميل يوميا ، ومن 

الربازيل 68 الف برميل يوميا.
من جانب متصل، سجل سعر خام البرصة الخفيف 
اعىل اس�عار يف منظمة اوبك متأثراً بارتفاع اسعار 

النفط العاملية قبل اغالقها امس االول الجمعة.
وسجلت أسعار خام البرصة الخفيف املصدر آلسيا 
75.37 دوالراً للربميل بارتفاع بلغ نسبته 1.01%، 
إىل 66.78 دوالراً  الثقي�ل  الب�رصة  وارتف�ع خ�ام 

للربميل بنسبة ارتفاع بلغت 1.58%.
وس�جل س�عر النفط الس�عودي الخفي�ف 74.33 
دوالراً للربميل، فيما بلغ س�عر مزيج إيران الثقيل 
69.23 دوالرا، ومزي�ج مرب�ان اإلمارات�ي 73.19 
دوالراً للربمي�ل، ومزيج س�هران الجزائري 73.36 
دوالراً للربمي�ل، يف ح�ني س�جل بون�ي الخفي�ف 
االنغ�ويل  وجراس�ول  دوالراً،   72.80 النيج�ري 

72.88 دوالراً.
وارتفعت أس�عار النفط العاملي�ة ليغلق خام برنت 
ع�ىل 74.10 دوالراً، وخ�ام غرب تكس�اس 72.07 

دوالراً للربميل.

العراق يتخطى السعودية وحيقق قفزة كبرية يف صادراته النفطية ألمريكا
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خام البصرة اخلفيف يسجل أعلى األسعار يف “أوبك”

النجف حتمل 3 وزارات مسؤولية تردي الوضع الزراعي

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة امل�وارد املائية، امس الس�بت، ع�ن زيارة 
مرتقبة لفريق فني إىل إيران لدراس�ة إنشاء سد مشرتك 
يف ش�ط العرب، فيما أكدت أن تراجع الرتاكيز امللحية يعد 

مؤرشاً إيجابيا.
وقال املتحدث باس�م وزارة امل�وارد املائية، عون ذياب، يف 
حديث صحفي: إن “الطاقات املتدفقة من نهر دجلة تبدو 
جيدة حيث تصل الكميات املطلوبة اىل سد املوصل، وبسبب 
ارتفاع درجات الحرارة وتجهيز الطاقة الكهربائية هناك 
واردات تخ�دم الوزارة للحفاظ عىل الخزين املائي يف س�د 
املوصل، من أجل مواجهة االحتياجات خاصة يف الجنوب 
حي�ث ارتفاع درجات الحرارة بش�كل غر مس�بوق هذه 

السنة”.
وأضاف ذي�اب أن “املد العايل بالخليج خالل هذا الش�هر 
تس�بب بدفع اللس�ان امللحي إىل داخل شط العرب، وبعد 
زي�ارة الوزير الذي رافقه فيها محافظ البرصة، واتخذت 
خاللها اجراءات جيدة، ارتفعت تصاريف املياه يف القلعة 
اىل 112 مرتاً مكعباً بالثانية، وهو ما أثر بشكل نسبي عىل 

ايقاف تقدم املد امللحي اىل مسافات أكرب يف البرصة”.
ولف�ت إىل “حدوث بعض الرتاجع يف الرتاكيز امللحية وهو 
مؤرش ايجابي”، مضيفاً أن “الوزارة تأمل أن تستمر هذه 

االطالقات ال سيما االطالقات من سد املوصل”.
وبشأن حس�م ملف املياه مع الجانب اإليراني، قال ذياب 
إن “هن�اك وع�وداً بع�د تش�كيل الحكوم�ة اإليرانية بأن 
تك�ون هناك زي�ارة مهمة جداً إىل ايران، بس�بب الحاجة 
لتفاهمات ومحادثات فنية لكثر من النقاط املعلقة التي 
تس�توجب دراستها بشكل فني تفصييل لغرض الوصول 

اىل قاعدة مقبولة التخاذ قرارات مناسبة”.
وأكد أن “موضوع ش�ط العرب يحتاج إىل حسم بحيث ال 
تتكرر الحالة كل س�نة، لذلك هناك نية لطرح انشاء سد 
مش�رتك يف منطقة ش�ط العرب، وهذا هو الحل االسلم، 
إذا م�ا تم التوصل لهكذا اتفاق مع ايران، لغرض إنش�اء 
مث�ل هذا الس�د حيث تك�ون فيه مم�رات مالحية والتي 
س�تحافظ عىل ش�ط الع�رب ونوعي�ة مياهه ع�ىل مدار 
الس�نة وبالتايل لن تتكرر هذه الحالة التي اس�تمرت منذ 

العام 2018 والتي تحتاج اىل حل جذري”.

أكدت أن تراجع الرتاكيز امللحية يعد مؤشراً إجيابيا

املوارد املائية تدرس إنشاء سد مشرتك مع إيران على شط العرب

تقرير سويسري: سكان العراق األقل 
استدانة من البنوك

انطالق معرض “صنع يف سوريا” على 
معرض بغداد الدولي

ذي قار تعلن فقدان نصف حصتها من 
حمصول الشلب بسبب املياه

الواليات املتحدة تقدم دعما “ماليا” جديدا 
للعراق بـ155 مليون دوالر

مطالبات بدعم حكومي ملربي 
األغنام يف املثنى

بغداد/ الزوراء:
كش�فت بيانات تقرير حديث أصدرته مجموعة Credit Suisse الس�ويرسية، 
امس الس�بت، أن سكان العراق هم االقل استدانة من البنوك بني سكان الدول 

العربية.
وقال التقرير لس�نة 2021، اطلعت عليه “الزوراء”: إن “متوسط ديون الفرد 
لس�كان الع�راق انخفض بمق�دار %20 ليص�ل اىل 381 دوالراً، ت�اله االمارات 

بانخفاض %19.5 ليبلغ متوسط قيمة ديون الفرد 9.397 ألف دوالر”.
وأضاف أن “دولة قطر هي االكثر اس�تدانة بني س�كان ال�دول العربية بواقع 
16.879 الف دوالر، يليهم سكان الكويت حيث بلغ متوسط قيمة ديون الفرد 

12.160 ألف دوالر”.
وأش�ار إىل أن “متوسط قيمة ديون الفرد لسكان لبنان بلغ 3.847 الف دوالر، 
ومتوس�ط قيمة ديون الفرد لس�كان االردن بلغ 2.335 ال�ف دوالر، فيما بلغ 

متوسط قيمة ديون الفرد سكان مرص 872 دوالر”.
وبحس�ب التقري�ر، “فق�د خال�ف اإليرانيون ال�رسب لتزيد ديونه�م %16 إىل 
متوسط 1.75 ألف دوالر”.ومجموعة Credit Suisse السويرسي تقدم العديد 

من الخدمات املالية وتقع مقر الرشكة يف زيورخ.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية يف وزارة التجارة 
ان اليوم االحد سيش�هد انطالق معرض صنع يف سوريا للبيع املبارش وملدة ١٢ 
يوما لغاية ٥ /٨/ ٢٠٢١، وعىل ارض معرض بغداد الدويل الذي تنظمه رشكة 
الع�ارض للمع�ارض واملؤتم�رات الدولية وبالتنس�يق والتع�اون مع الرشكة 

العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية .
وق�ال مدي�ر عام الرشكة، رسمد طه س�عيد، يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
منه: إن “املعرض سيشهد عرض االلبسة واملنتجات النسيجية واملواد الغذائية 
ومواد العناية بالشعر واملواد التجميلية وادوات منزلية وكهربائية ومستلزمات 

مدرسية وقرطاسية ومنتجات بالستيكية وغرها” .
وتابع أن “املعرض س�يفتح ابوابه امام املواطنني من الساعة ١٢ ظهراً وحتى 
التاس�عة مساء ويتخلل املعرض هداية يومية وسحبات كبرة وعروض دائمة 

وبيع مبارش وبأسعار مناسبة”.
ولفت إىل أن “اقامة هكذا معارض تس�هم يف زي�ادة حركة االقتصاد وإنعاش 
التبادل التجاري بني العراق ودول الجوار، فضالً عن فتح وكاالت داخل العراق 

بما يخدم القطاع الخاص “.
وب�ني، أن “رشكة املعارض اخذت عىل عاتقها اتخ�اذ كافة التدابر االحرتازية 
والصحية وتوفر املواد واملستلزمات الرضورية من اجهزة تعفر وتعقيم ملنع 
انتش�ار فاي�روس كورونا خالل مدة اقامة املعارض وحس�ب توجيهات خلية 

االزمة ووزارة الصحة والبيئة”.

بغداد/ الزوراء:
طال�ب عدد م�ن مربي األغن�ام يف محافظ�ة املثن�ى، امس الس�بت، الجهات 
الحكومي�ة بالنظر يف حاله�م ودعمهم باألعالف واللقاح�ات وغرها من أجل 

النهوض بالثروة الحيوانية يف املحافظة.
وق�ال ع�دد منه�م: إن املحافظ�ة ال يوج�د فيه�ا مس�احات للرع�ي يف فصل 
الصيف تمكنهم من التخفيف من رشاء األعالف، ومنها مادتا الش�عر العلفي 

والنخالة.
وأش�اروا إىل أن الدعم الحكومي ال يكفي يف الوقت الحارض داعني إىل فتح باب 
االس�تراد لتلك املواد للسيطرة عىل أس�عارها داخليا ومنع احتكارها من قبل 

التجار.

أسعار الفواكه واخلضر

أسعار املواد اإلنشائية

أسعار اللحوم والدواجن 

السعراملادة
1,440,000   مليون دينارشيش اوكراني )1 طن(

.1,330,000 مليون دينارشيش عراقي  ) 1 طن(

120,000   الف دينارسمنت عراقي  مقاوم ) 1 طن(

110,000  الف دينارسمنت عراقي ع�ادي ) 1 طن(

275,000 الف دينار  سكس رمل

275.000  الف دينارسكس حصو مكرس

600.000  الف ديناردبل الطابوق

500,000  الف دينارجص  ) 1طن (

السعراملادة
 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  )1 كغم ( 

 11,000 – 12,000 الفلحم عجل عراقي )1 كغم (

 4,000 دينار دجاج عراقي حي ) 1 كغم ( 

6,000 – 6,500 دينارسمك ك�ارب حي  ) 1 كغم ( 

4000 دينار فخد دجاج عراقي ) 1 كغم (

 3,750 دينار فخذ دجاج مستورد ) 1كغم (

6,500 – 6,750 دينارطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 – 1250 دينار الربتقال500 دينار الطماطة

1500-2000 دينارالخوخ750 دينارالخيار

1000-1250 دينارالتفاح500-750 دينارالبطاطا

1500  دينارالليمون500-750 دينارالباذنجان

2000 ديناراللنكي1000  دينارالفلفل

1250 دينارنارنج1000 دينارخس

1000-1250 ديناراملوز2000 دينارفاصوليا

1250-1500 دينارالو1500دينارباميا

2000 ديناررمان1000 دينارشجر

750 ديناررقي1000 دينارقرنابيط

750 ديناربطيخ1000 دينارلهانة

1250-1500 دينارالعنب2000 ديناراللوبيا

1250 ديناركريب فوت1000 دينارالجزر

1250 دينارالكيوي 500-750 دينار بصل
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف مستشار رئيس الوزراء لش�ؤون اإلعمار، صباح عبد اللطيف، امس 
األول الجمعة، عن وجود »مشاريع كربى« ستنفذ ضمن االتفاقية الصينية 

التي وقعت عام 2019.
وق�ال عب�د اللطيف، يف حدي�ث صحف�ي: إن »جميع املش�اكل القانونية قد 
حل�ت وأن اي�داع أموال العراق، الت�ي هي مبالغ 100 أل�ف برميل يوميا، بدأ 
يف الصندوق الس�يادي خ�الل اليومني املاضيني«، مبين�ًا أن »قيمة 100 ألف 

برميل نفط، ستودع يف الصندوق، وتوظف هذه املبالغ يف العمران«.
وأضاف أن »هنالك 4 مش�اريع كربى سيتم تسخرها يف االعمار، وهي بناء 
91 أل�ف وحدة س�كنية يف مدينة الصدر بقيمة ما يق�ارب 8 مليارات دوالر، 
فضال عن اعمار مطار النارصية الذي بدأ وضع حجر االس�اس فيه، إضافة 
إىل بناء 1000 مدرس�ة يف كل العراق، وكذلك تنفيذ مشاريع املجاري يف أربع 

مناطق يف العاصمة بغداد من خالل هذه االتفاقية«.
وأكد مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون اإلعمار، أن »االتفاقية مفتوحة لحني 

طلب أي طرف من االطراف توقفها«.

مستشار حكومي يكشف تطورات مهمة 
ختص »االتفاقية الصينية«

 بغداد/ الزوراء:
أنتون�ي ج.  األمريك�ي،  الخارجي�ة  أعل�ن وزي�ر 
بلينكن، تقديم الواليات املتحدة حوايل 155 مليون 
دوالر من املس�اعدات اإلنس�انية اإلضافية لشعب 
العراق والالجئني العراقيني يف املنطقة واملجتمعات 

السخية التي تستضيفهم.
وقال الوزير يف بيان: إن الدعم اإلنساني األمريكي 
يصل للع�راق مع هذا التمويل اإلض�ايف من وزارة 
الخارجية والوكالة األمريكي�ة للتنمية الدولية إىل 
أكث�ر م�ن 200 ملي�ون دوالر حتى اآلن يف الس�نة 
املالي�ة 2021، وقد قدم�ت الوالي�ات املتحدة منذ 
الس�نة املالي�ة 2014 أكث�ر من 3 ملي�ارات دوالر 
من املس�اعدات اإلنس�انية للع�راق والعراقيني يف 
املنطقة.ولف�ت إىل: أن ه�ذا التموي�ل يوفر املأوى 
الحاس�م والرعاية الصحية األساس�ية واملساعدة 
الغذائية الطارئة وخدمات الحماية مثل االستجابة 

للعن�ف القائ�م عىل الن�وع االجتماع�ي وخدمات 
املياه والرصف الصحي والنظافة يف مختلف أنحاء 

العراق.
وب�ني بلينكن: أن الربام�ج التي تموله�ا الواليات 
املتحدة ستدعم العراقيني النازحني بسبب داعش، 
إذ ال ي�زال العدي�د منه�م يواجه�ون الصعوب�ات 
إث�ر وباء كوفي�د19-، ويتمثل ه�ذا الدعم بتعزيز 
الوص�ول إىل التوثيق املدني والخدم�ات القانونية 
وتحس�ني قدرة مراف�ق الرعاية الصحي�ة وزيادة 

الوصول إىل فرص التعليم وسبل العيش.
وتاب�ع وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي: إن�ه ال تزال 
الوالي�ات املتحدة أك�رب مانح منفرد للمس�اعدات 
اإلنس�انية يف الع�راق وعىل مس�توى العالم. نحن 
نقدر كاف�ة الجهات املانحة التي تقدمت وتواصل 
تش�جيع املانح�ني الحالي�ني والج�دد ع�ىل زيادة 

دعمهم للمساعدة يف تلبية االحتياجات.



بغداد/ متابعة الزوراء
أس�ند االتحاد الدويل لكرة السلة إىل الحكم أحمد عيل الشوييل مهمة قيادة مباراة 
منتخبي أملانيا وإيطاليا ضمن الدوري التمهيدي لدورة األلعاب األوملبية يف طوكيو.

ويلتقي املنتخبان صباح اليوم األحد، ضمن منافسات املجموعات الثانية لفعالية 
كرة الس�لة وهي املباراة األوىل للحكم العراق�ي يف دورة طوكيو.ويعد الدويل أحمد 
عيل من أبرز الحكام يف القارة اآلس�يوية وسبق له أن قاد مباريات يف كأس العالم 
بالصني، وكأس العالم للسيدات يف بالروسيا ودورة األلعاب األوملبية للشباب.وتعد 
مش�اركة الحكم أحمد عيل يف إدارة منافس�ات كرة السلة تمثيال عراقيا مميزا، يف 

ظل املشاركة املتواضعة للرياضيني العراقيني يف أوملبياد طوكيو.

بغداد/ متابعة الزوراء
الهيئة  يف  املسابقات  لجنة  أعلنت 
إىل  سعيها  الكرة  التحاد  التطبيعية 
املمتاز  الدوري  فرق  عدد  تقليص 

للعمل بها يف السنوات املقبلة.
حيدر  املسابقات،  لجنة  رئيس  وقال 
للتطبيعية  دراسته  »قدم  إنه  عويف: 
بشأن تقليص عدد الفرق يف املوسمني 
ستة  إىل  العدد  يصل  حتى  املقبلني 

عرش فريقاً«.
 مبيناً أن »التطبيعية رحبت بالدراسة 
وستكون هناك جلسة األسبوع الحايل 

العتمادها رسمياً«.
وأضاف عويف أن »املوسم املقبل تهبط 

أن  عىل  األوىل  للدرجة  فرق  أربعة 
املوسم  ويف  للممتاز،  فريقان  يتأهل 
أخرى  فرق  أربعة  تهبط  يليه  الذي 
والتأهل يكون لفريقني ليستقر العدد 

عند ال� 16 فريقاً«.
وبني أن »الهدف من الهبوط التدريجي 
املمتاز  الدوري  فرق  عدد  لتحديد  هو 
تتنافس  فريقا  عرش  بستة  ليستقر 
فيما بينها عىل لقب الدوري املمتاز«.

وأوضح عويف أن »ذلك يسهم يف تطوير 
والسيطرة  العراقي  الدوري  مستوى 
املنافسات وبروز العبني  عىل مواعيد 
التنافس  عىل مستوى عال من خالل 

الحقيقي بني الفرق الستة عرش«.

اليوم.. احلكم أمحد علي يقود لقاء 
إيطاليا وأملانيا يف سلة األوملبياد

عويف : مساع لتقليص فرق الدوري 
املمتاز إىل 16 فريقا
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نادي الديوانية: شكوى البوسين 
نيدو لن حترمنا من التعاقدات

بغداد/ متابعة الزوراء
 نفى عضو ادارة نادي الديوانية حيدر عبد الحسني، األنباء التي تداولت يف مواقع التواصل 

االجتماعي عن أن الديوانية سيحرم من التعاقد مع أي العب يف املوسم الجديد.
وقال عبد الحس�ني: ان الالعب البوس�ني نيدو هو من ترك النادي بدون علم اإلدارة وكان 

قد حجز واتم إجراءات السفر دون علمنا وتفاجأنا بمغادرته.
واوض�ح: ان النادي وكّل محاميه الخاص ملتابعة املوضوع لدى االتحاد الدويل لكرة القدم 
والجهات املعنية باملوضوع، والذي أكد ان ش�كوى الالعب املذكور غري مؤثرة من الناحية 

القانونية.

أصفر وأمحر

حممد رياض يبلغ ربع نهائي التجديف يف اوملبياد طوكيو

منفي: وزارة التخطيط تعرقل اجناز العمل يف ملعب احلبيبية

بغداد/ متابعة الزوراء
 اك�دت الهيئ�ة التطبيعية التحاد الكرة العراق�ي اختيار ملعب 

البرصة لخوض منافسات تصفيات كأس العالم الحاسمة.
وقال ش�امل كامل، نائب رئيس الهيئة التطبيعية: ان ال صحة 
ملا تناقلته بع�ض املواقع بحرمان العراق من اللعب عىل ملعبه 
وح�ث التطبيعي�ة للبحث ع�ن ملعب بدي�ل يف بلد آخ�ر يكون 
امللعب االفرتايض للعراق. مؤكدا ان االتحاد االس�يوي لم يبلغنا 
بالرفض وال باملوافقة بهذا الشأن واألمور سارية عىل ما متفق 
عليه سابقاً بأن تكون أرض البرصة ملعبا للمنتخب العراقي.

وبش�أن ادخال نظام “ف�ار”، قال كامل: ان االتحاد االس�يوي 
هو الذي يتبن�ى وضع هذه املنظومة الخاصة بالتحكيم والذي 

اصبح تقنية اساسية تستخدم يف مالعب العالم.
يذك�ر ان القرع�ة التي اجري�ت يف مقر االتحاد اآلس�يوي لكرة 
الق�دم وضعت املنتخ�ب العراقي يف املجموع�ة A التي تضم اىل 
جانبه منتخبات ايران – كوريا الجنوبية – االمارات – س�وريا 

– لبنان .

كامل : ملعب جذع النخلة سيستضيف 
مباريات أسود الرافدين بالتصفيات

ناديا سابا وتراكتور سازي اإليرانيان يطلبان ود كرار جاسم

بغداد/ متابعة الزوراء
بلغ الريايض  محمد رياض  منافسات 
ربع نهائي التجديف ملسافة ألفي مرت، 

يف أوملبياد طوكيو.
لرب�ع  العب�ور  يف  الخفاج�ي  ونج�ح 
النهائ�ي يف فردي الرج�ال، بعد احتالل 

املركز الثاني يف جولة اإلعادة.
التصفي�ة  الخفاج�ي  وس�يخوض 
الرابعة م�ن ربع نهائي الس�باق اليوم 
االح�د  يف مجموعة تض�م 5 رياضيني، 
وه�م الربازييل فرييرا واألس�رتايل باري 
واألملاني زيدلر والليتواني كرازكوننس 

والفلبيني نيفريز.
3 رياضي�ني  التصفي�ة  ويتأه�ل م�ن 
فقط إىل نصف النهائي بش�كل مبارش، 
ويحت�اج الالع�ب محم�د ري�اض، إىل 
تحس�ني رقمه الش�خيص لبلوغ املربع 

الذهبي.

بغداد/ متابعة الزوراء
 كش�ف املدي�ر املف�وض لرشك�ة غلوب�ل 
العراقي�ة، ف�الح منف�ي،  عن املتس�بب يف 

عرقل�ة وتأخ�ري إنج�از م�رشوع املدين�ة 
الرياضي�ة وملع�ب الحبيبي�ة يف العاصمة 

بغداد.

واتهم منف�ي وزارة التخطي�ط ب�”عرقلة 
م�رشوع املدين�ة الرياضي�ة يف الحبيبي�ة 
بس�بب محاولتها عرقلة العم�ل يف امللعب 
الذي سيكون بوابة رفع الحظر عن املالعب 

العراقية، ملا يمتلكه من أهمية قصوى”.
)ش�عبة  التخطي�ط  “وزارة  أن  وأض�اف 
القطاع�ات( تؤخر العم�ل باملرشوع، عرب 
ع�دم توقيعه�ا الكتاب املرس�ل م�ن وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال، والكتاب 
م�ازال نائم�ا يف الوزارة من�ذ أربعني يوماً، 
ويب�دو أن التأخ�ري متعمد لعرقل�ة إنجاز 

مرشوع عراقي حيوي مهم”.
وأوض�ح منف�ي أن “الكت�اب املرس�ل هو 
مجرد إعالم ينبغي من خالله رفعه للجنة 
االقتصادي�ة يف رئاس�ة ال�وزراء إلكم�ال 

اإلجراءات بأرسع وقت”.

وأك�د أن “الوزارة ال تريد من خالله رصف 
أم�وال إضافي�ة، وال تبغي تكلي�ف الدولة 
بل مجرد اس�رتداد مبالغ كانت قد أعيدت 
للدول�ة، بع�د إنج�از العم�ل األويل وقب�ل 

اإلضافات التي طلبها وزير الشباب”.
ولفت منفي إىل أن “امللعب كامل ومنجز 
مئة باملئة إال أن وزير الشباب والرياضة 
طالب بإضافات مهمة جدا عىل املرشوع 
مثل مالعب تمرين، ومصعدين، ومنصة 
رجال األعمال، والبوابة الرابعة للملعب 

التي أوىص بها االتحاد الدويل )فيفا(”.
وأب�دى املدي�ر املف�وض للرشك�ة املنف�ذة 
للمرشوع اس�تغرابه من “األس�لوب الذي 
تتبع�ه وزارة التخطي�ط”، واصف�اً إياه�ا 

ب�”وزارة الال تخطيط والتخبط”.
وأش�ار إىل أن وزارة التخطي�ط “أحبط�ت 

حم�اس الرشكة واندفاعه�ا يف إنجاز أكرب 
مرشوع حيوي يخص الرياضيني يف بغداد”، 
متس�ائالً “كيف س�نتمكن من استضافة 
بط�والت أو مهرجان�ات مس�تقبلية م�ع 
وج�ود هك�ذا روت�ني ومعرق�الت يف عمل 

بعض الوزارات؟ “.
“كي�ف  بالق�ول  منف�ي، حديث�ه  وخت�م 
س�نرتقي ملستوى الدول املتطورة مع هذه 

اإلرباكات التي تعرقل األعمال”.
 معت�رباً ه�ذا األم�ر مؤس�فاً ج�داً ويجب 
معالجته ليكون العراق قادراً عىل النهوض 

من جديد”.
يش�ار إىل أن ملعب املدينة الكائن بمنطقة 
أل�ف   32 بغ�داد، يس�توعب  الحبيبي�ة يف 
متف�رج، وهو التحف�ة املعمارية األكرب يف 

العاصمة.

راضي شنيشل حيذر من هجرة جنوم النوارس بسبب األزمة املالية 
علي مساكة يطمع بكرسي رئاسة الزوراء

 الزوراء/ امري الداغستاني

 نفى مدرب فريق نادي الزوراء، رايض 

شنيش�ل، األنب�اء الت�ي تحدث�ت ع�ن 

تفاوض�ه الس�تقدام العبني ج�دد قبل 

نهاية املوس�م، محذرا يف الوقت نفسه 

من هجرة نجوم الفريق بس�بب االزمة 

املالية. 

وأضاف شنيش�ل إن “جمي�ع الالعبني 

متفضل�ون ببقائه�م م�ع ال�زوراء يف 

أن  إىل  منوه�ا  املالي�ة”،  االزم�ة  ظ�ل 

“أغلب الالعبني اكملوا املوس�م بنصف 

عقودهم، وع�يل ان اقبلهم جميعاً عىل 

مستوياتهم الحالية”. 

وأش�ار إىل أن “فري�ق ن�ادي ال�زوراء 

افضل فري�ق قدم مس�توى يف الدوري 

هذا املوسم رغم الكبوات”، معتربا بأن 

“الجماهري س�رتأف بهؤالء الالعبني إذا 

استمرت االزمة املالية املوسم القادم”. 

وتاب�ع شنيش�ل بالقول “لح�د اآلن لم 

أفاوض أي العب للتعاقد معه للموسم 

املقبل منتظ�راً انتهاء مب�اراة اربيل”، 

مردف�ا “وضعن�ا خط�ة الس�تقطاب 

لتف�ادي  العب�ني بأق�ل قيم�ة مالي�ة 

االزم�ة املالية التي الق�ت بظاللها عىل 

الفريق”.

ويف سياق منفصل، أكد الخبري الريايض، 

عيل س�ماكة، عزمه خ�وض انتخابات 

نادي الزوراء، والرتش�ح ملنصب رئيس 

النادي حسب القانون الجديد لألندية.

“رغب�ة  تلق�ى  إن�ه  س�ماكة  وق�ال 

ومطالبات عديدة م�ن البيت الزورائي 

وجمه�وره العري�ق للرتش�يح وقررت 

االستجابة ملطالباتهم والرتشيح ملنصب 

الرئيس والعمل عىل إعادة النادي الذي 

يعاني كثرياً بسبب اعتماده عىل تمويل 

وزارة النقل”.

وأوضح أن “النادي عانى كثرياً بس�بب 

عدم الدع�م الكايف”، مردفاً “س�نكون 

االس�تثمار  بواب�ة  ع�رب  ل�ه  داعم�ني 

والرعاي�ة كون�ه نادي�ا كب�ريا ويمتلك 

الرعاي�ة  ويس�تحق  واس�عة  ش�عبية 

واالهتمام ليعود إىل وضعه الحقيقي يف 

املشاركات الداخلية والخارجية”.

وأبدى س�ماكة عزم�ه “العمل يف حال 

الف�وز باالنتخاب�ات عىل دع�م النادي 

بش�كل كب�ري ع�رب بواب�ة االس�تثمار، 

وإعادت�ه إىل عراقته ووضعه الحقيقي 

الذي يستحقه”.

وتعه�د بجع�ل ال�زورء “الن�ادي األول 

يف  واألول  والرعاي�ة،  االس�تثمار  يف 

تراخيص األندية حسب معايري االتحاد 

اآلس�يوي”، الفتاً إىل أن “الزوراء يمتلك 

تاريخ�اً كبرياً بإنجازاته وجمهوره وله 

الرشف أن يجعله أفضل ناد يف املنطقة 

والخليج”.

وش�دد ع�ىل أهمي�ة “إع�ادة وتفعي�ل 

عمل رواب�ط االندية كونه�ا جزء مهم 

يف الهيئة العامة للنادي الس�يما روابط 

النادي داخل العراق وخارجه”،

والدكت�ور عيل س�ماكة خب�ري ريايض 

ومدير تنفيذي بن�ادي العني الريايض، 

ومدير تنفيذي بنادي الشباب الريايض 

االمارات�ي، ومدي�ر فني الن�ادي االهيل 

“دب�ي”، واس�تاذ القان�ون الريايض يف 

الجامعة االمريكية يف اإلمارات، وأستاذ 

الحوكم�ة واإلدارة الرياضي�ة، وعضو 

لجنة املدربني األمريكية.

بغداد/ متابعة الزوراء
تلق�ى العب نفط الوس�ط الدويل الس�ابق، كرار جاس�م، عرضني 

لالح�رتاف بال�دوري اإليران�ي يف املوس�م املقب�ل، حي�ث وصل�ت 
املفاوضات ملراحل متقدمة.

وق�ال جاس�م “تلقيت عرضني من س�ابا ومن تراكت�ور اإليرانيني 
وهن�اك مفاوضات وصلت ملراحل متقدمة مع األخري، حيث س�بق 

أن احرتفت اللعب مع هذا الفريق وحققت معه نتائج طيبة”.
وأضاف “بدأت املوس�م مع نفط الوس�ط بش�كل متمي�ز وحققنا 
نتائج طيبة، لكن الفريق عانى يف املرحلة الثانية وتراجع إىل املركز 

الخامس، بعد أن كان متصدرا للدوري عىل مدار 13 جولة”.
وأشار جاسم إىل أنه سيغادر إىل إيران األسبوع املقبل إلنهاء التعاقد 
مع تراكتور، قائال “التجارب االحرتافية السابقة تحديدا يف الدوري 
اإليراني، منحتني اندفاعا أكرب وقدمت مس�تويات طيبة، لذا يف كل 

موسم أتلقى عروضا احرتافية من األندية اإليرانية”.
يش�ار إىل أن كرار جاس�م مثل فريق نفط الوس�ط املوس�م الحايل 

وحصل معه عىل املركز الخامس يف الدوري املمتاز.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيها الحارة اىل الزميل العزيز عيل لفتة، وذلك 
لوف�اة املغفور له ابن ش�قيقه... س�ائلني الله 
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة 
ويس�كنه جنات الفردوس ويرزق اهله ومحبيه 

الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
 ********************

عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزمي�ل ص�الح عب�د امله�دي اعل�ن 
انتصاره عىل فايروس كورونا الذي اصابه قبل 
مدة ليست بالقصرية، وثمن عبد املهدي تواصل 

املؤسس�ات الصحفي�ة واالعالمي�ة والرياضي�ة 
من اج�ل االطمئنان عىل صحت�ه، خالص االمنيات 

لزميلنا العزيز بالشفاء التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة 
والعافية.

 ********************
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزميل ف�الح الن�ارص، احتفل بعيد 
ميالده قبل ايام، خالص االمنيات للزميل العزيز  
النارص بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



املصنف  دجوكوفيتش  نوفاك  الرصبي  استهل 
األوملبية  ألقابه  باكورة  نحو  مشواره  عاملًيا  أّول 
البوليفي هوغو ديليني املصنف  بفوز سهل عىل 
التنس  الدور األول من منافسات  139 عاملًيا، يف 

يف أوملبياد طوكيو 6-2، 6-2.
من  خرج  الذي   2008 بربونزية  املتوج  ويلتقي 
الدور األول يف ريو 2016 يف دور الـ32 مع األملاني 

يان لينارد شرتوف.
الرجال قرابة  لدى  التنس  ويغيب عن منافسات 
األوائل،  العرشة  التصنيف  يف  الالعبني  نصف 
بذهبية  املتوج  نادال  رافايل  اإلسباني  أبرزهم 
روجيه  والسويرسي  الفردي  يف   2008 بكني 

فيدرر يف الزوجي.
محايد  علم  تحت  املشارك  الرويس  واشتكى 
دانييل مدفيديف املصنف ثانًيا عاملًيا من الحرارة 
إثر فوزه عىل  الثاني  الدور  اىل  العالية يف طريقه 
 7-6  ،6-4 بوبليك  ألكسندر  الكازاخستاني 
املنافسات  نقل  املنظمني  عىل  مقرتًحا   ،)10/8(
اىل فرتة املساء.وقال: “أعتقد أنه كما يف املكسيك، 
يجب أن تبدأ املباريات عند السادسة مساء ربما، 

ألن أشعة الشمس أقل قوة”، 
مضيًفا ان هذا الطقس هو 

الذي  األسوء”  بني  “من 
نافس فيه يف مسريته.

ويلتقي يف الدور الثاني 
سوميت  الهندي  مع 

 160 ناغال املصنف 
عاملًيا.

النتائج  أبرز  ويف 
 ، ى خر أل ا

فتتحت  ا
لية  ا سرت أل ا
بارتي  آشيل 
كتها  ر مشا
ملبية  و أل ا
ىل  و أل ا

سهل  بفوز 
جانب  اىل 

طنتها  ا مو
ساندرز  ستورم 

عىل  السيدات  زوجي  يف 
هيبينو  ناو  اليابانيتني  حساب 

وماكوتو نينوميا 6-1، 6-2.
بطلة  شفيونتيك  ايغا  البولندية  وتأهلت 
الثاني يف  الدور  اىل   2019 روالن غاروس 
مونا  األملانية  عىل  بفوزها  الفردي  فئة 

بارتيل 6-2، 6-2.
وخرجت املرصية ميار رشيف من الدور 
السويدية  بعد مباراة صعبة مع  األول، 
 ،7-5 بنتيجة   )59( بيرتسون  ريبيكا 
و56  ساعة  استمرت   )7/1(  7-6

دقيقة.

رفض جمهور باريس سان جريمان، تحرك الفريق 
وسط  العب  بوجبا،  بول  مع  للتعاقد  الفرنيس 
من  العديد  الصيف.وربطت  هذا  يونايتد،  مانشسرت 
التقارير الصحيفة، بول بوجبا مؤخرًا باالنتقال إىل 
مونت  إلذاعة  جريمان.ووفًقا  سان  باريس  صفوف 
كارلو الفرنسية، فإن الجمهور البارييس وضع الفتات 
أمام مركز تدريب سان جريمان، وعند ملعب “حديقة 
بوجبا.وكتب  بول  مع  التعاقد  رفضهم  إلعالن  األمراء” 
الجمهور البارييس عىل الالفتات: “بوجبا.. يجب أن تستمع 
إىل والدتك، إنها ال تريدك هنا، ونحن كذلك”.يذكر أن عقد بول 

بوجبا مع مانشسرت يونايتد ينتهي يف صيف 2022.

                         

أشـاد األسـطورة بيليه بمواطنتـه مارتا نجمة املنتخـب الربازييل 
واصًفـا إياهـا بـ”أكثر مـن مجرد العبة كـرة قـدم” مضيًفا أنها 
“مصـدر إلهام” للكثريين بعد أن سـّجلت يف خمس دورات متتالية 

من األلعاب األوملبية.
أحرزت صاحبة الـ35 عاًما أفضل العبة يف العالم 6 مرات هدفني يف 
فوز منتخب السـامبا الساحق -5صفر عىل الصني األربعاء املايض 
يف مباراته االفتتاحية يف أوملبياد طوكيو، لتصبح أول العب أو العبة 

تسجل يف خمس دورات أوملبية توالًيا.
وكتـب بيليه املتـّوج بـكأس العالم ثـالث مرات عرب حسـابه عىل 
إنستغرام: “مرحباً مارتا، ربما تنامني اآلن ألنك يف القسم اآلخر من 
العالم، آمـل أنك تحلمني بما حققته منذ بضع سـاعات، بالحديث 

عن ذلك، كم من األحالم ألهمِت اليوم؟”.
وتابع: “إنجازك يعني أكثر من مجرد سـجل شخيص، هذه اللحظة 
تلهم املاليني من الرياضيني من رياضات أخرى من كل أنحاء العالم 

الذين يحاربون من أجل أن يحظوا بالتقدير”.
وأردف الالعـب الـذي حمـل القميص رقـم 10 أسـوة بمارتا اآلن: 
“هنيًئـا ملشـوارك...أنت أكثر من مجرد العبة كرة قدم، تسـاعدين 
يف بنـاء عالـم أفضل بفضـل موهبتـك، والذي تحظى فيه النسـاء 

بمساحة أكرب”.

األوملبي  إسبانيا  منتخب  مباراة  كشفت 
أمام نظريه املرصي يف افتتاح منافساتهما 
يف أوملبياد طوكيو، أن »املاتادور« يحتاج إىل 
قائد يف امللعب يدعم الفريق خالل مباراته 
املهمة للغاية أمام نظريه األسرتايل اليوم 

األحد.
وبعد إصابة داني سيبايوس، العب وسط 
اللقاء األول أمام  الفريق وأبرز نجومه يف 
والحلول  للمرونة  الفريق  افتقد  مرص، 
مرمى  وأمام  امللعب  من  األخري  الثلث  يف 

الحارس املرصي محمد الشناوي.
وكان العب وسط ريال مدريد هو الوحيد 
القادر عىل تغيري نسق املباراة وأن تكون 
كفة إسبانيا هي األرجح، وهو األمر الذي 
يف  كامل  بشكل  روخا«  »ال  العبو  افتقده 

الشوط الثاني.
لها  تعرض  التي  القوية  اإلصابة 
من  عنيف  تدخل  بعد  جاءت  سيبايوس، 
العب األهيل املرصي طاهر محمد طاهر، 
ولم يتم الكشف حتى اآلن عن مدى فداحة 

اإلصابة وفرتة غيابه.
سيكون  إلسبانيا  بالنسبة  األصعب  األمر 
فيما هو قادم، خاصة مع احتمالية غياب 
بسبب  القادمة،  املباريات  عن  الالعب 
الفريق لويس ديال  اإلصابة، إال أن مدرب 
اإلصابة  »وضع  أن  إىل  أشار  قد  فوينتي 

يبدو مقلقا«.
املقبلة  املباراة  اإلسباني  املنتخب  ويدخل 
وال بديل أمامه سوى الفوز أمام املنتخب 
الفوز  بعد  املجموعة،  متصدر  األسرتايل 

عىل األرجنتني.
األداء  تحسني  املاتادور  عىل  وسيتعني 
غياب  احتمالية  ووضع  الهجومي 
سيبايوس يف الحسبان، والبحث عن العب 
بالنجوم،  يعج  الذي  الفريق  لقيادة  آخر 
خاصة يف الخطوط األمامية ومنهم ماركو 
أسينسيو وداني أوملو وبيدري جونزاليس 

بني آخرين.
مرص  مباراة  بعد  إسبانيا  نجوم  واعرتف 
بافتقادهم للمسة األخرية وعامل الحسم، 
وهو ما جاء عىل لسان أوملو يف ترصيحات 
قال فيها: »كان يجب عيل تقديم أداء أفضل 
التفوق  ومحاولة  الهجومي  الصعيد  عىل 
عىل املدافعني والربط بني الخطوط خالل 

املباراة، دائما ما أتحىل بالنقد الذاتي«.
والسفر  املباريات  تراكم  يكون  وقد 
ملسافات طويلة قد أثر عىل نجوم املنتخب 
األوملبي الذين شاركوا مع الفريق األول يف 
منافسات كأس األمم األوروبية، مثل أوملو 

وبيدري وميكل أويارزابال.
القادمة  املباراة  ولكن قد يتعني عليهم يف 

الفريق  وقيادة  الحقيقي  الوجه  إظهار 
املتبقيتني  املباراتني  يف  أداء  أفضل  لتقديم 

يف دور املجموعات.
وكان الالعب اآلخر الذي تعرض لإلصابة يف 
املباراة هو املدافع أوسكار مينجيزا، ومن 
املباراة  عن  اآلخر  هو  يغيب  أن  املحتمل 
األبرز هو العب  بديله  يكون  وقد  املقبلة، 
عن  غاب  والذي  خيل،  أوسكار  إسبانيول 
واالحتياطية  األساسية  إسبانيا  تشكيلة 

أمام املنتخب املرصي.
الالعب  يحل  فقد  امللعب،  وسط  يف  أما 
مع  سيبايوس،  مكان  سولري  كارلوس 
مارتن  الثنائي  عىل  فوينتي  ديال  اعتماد 
يكون  أن  عىل  مريينو،  وميكل  زوبيمندي 
دعم  أجل  من  متقدما  األخري  مركز 
اللعب  اعتاد  الذي  املركز  وهو  الهجوم، 

عليه مع ريال سوسييداد.
البدنية  الحالة  عىل  سيتوقف  األمر  أن  إال 
لالعب وسط ريال مدريد وإمكانية لحاقه 

باملباراة من عدمها.
النهائي  بمثابة  أسرتاليا  مباراة  ستكون 
هذه  يف  األوملبي  إسبانيا  ملنتخب  األول 
سيعتمد  الفوز  حالة  ويف  البطولة، 
الفريق عىل نفسه يف املباراة األخرية أمام 

األرجنتني وليس عىل نتائج اآلخرين.
ويسعى اإلسبان لتصدر املجموعة وتجنب 
الربازيل مبكرا يف حالة تصدرها  مواجهة 
العريض  فوزها  بعد  خاصة  ملجموعتها، 
يف  اثنني  مقابل  أهداف  بأربعة  أملانيا  عىل 

الجولة األوىل.

يف  العالم  بطولة  بلقب  عاملياً  أول  املصنف  فرج  عيل  املرصي  توج 
مواطنه  عىل  بتغلبه  االحرتافية  مسريته  يف  الثانية  للمرة  االسكواش 

محمد الشوربجي الثاني 3-1 يف املباراة النهائية يف شيكاغو.
ونالت مواطنتهما نور الرشيبي املصنفة أوىل عامليا أيضا اللقب العاملي 
جوهر  نوران  مواطنتها  عىل  بفوزها  االحرتافية  مسريتها  يف  الخامس 
الثانية 3-1 أيضا.يف املباراة األوىل حول فرج )29 عاما( خسارته الشوط 
األول 7-11 إىل فوز بثالثة أشواط متتالية 12-10 و11-9 و11-4 منهيا 
املباراة يف 67 دقيقة، محققا اللقب العاملي الثاني يف مسريته بعد األول 
موسم 2018-2019 يف شيكاغو أيضا عىل حساب مواطنه طارق مؤمن 

الذي خرس أمامه يف نصف النهائي.
وحرم  للشوربجي  العاملي  التصنيف  صدارة  عن  تنازله  فرج  وعوض 
عام  األول  بعد  االحرتافية  مسريته  يف  الثاني  العاملي  اللقب  من  األخري 

2017 عىل حساب شقيقه األصغر مروان.
املوسم  له هذا  والثالث  االحرتافية  لفرج يف مسريته  الـ22  اللقب  وهو 
الدوليتني، وذلك بعد 11 يوماً فقط من والدة  بعد دورتي مرص وقطر 
مميز  أسبوع  ألنه  اللقب  بهذا  جًدا  متأثر  »أنا  فرج:  فريدة.وقال  ابنته 
التي ولدت قبله بقليل«، مضيفا: »إنها  ابنتي الصغرية  بالنسبة يل مع 
بسبب  فقط  وليس  املفضلة  مدينتي  بالتأكيد  أصبحت  )شيكاغو( 
يجعلونك  الذين  األشخاص  بسبب  ولكن  العالم  لبطولة  استضافتها 

تشعر بالرتحيب«.
امللعب، يف كل مرة يكون ذلك رشًفا.  أواجهه يف  وتابع: »محمد، عندما 
رفع  نواصل  أن  وعلينا  لنا  الطريق  مهد  لقد  بسببه.  جيلنا،  هنا،  نحن 

مستوانا. أنا أشعر بالرهبة مما يفعله وهو سبب وجودنا هنا اليوم«.
 2012 عامي  بعد  الثالثة  النهائية  املباراة  الشوربجي  خرس  املقابل،  يف 
و2014، علما بأنه ثالث مرصي فقط يبلغ النهائي أربع مرات بعد عمر 
شبانة )4 ألقاب عاملية يف 4 مباريات نهائية( ورامي عاشور )3 ألقاب 

يف 5 نهائيات( الفائز عليه يف نسختي 2012 و2014.
الخامس  املرصي-املرصي  النهائي  الرشبيني  حسمت  السيدات،  ولدى 
عىل التوايل يف صالحها عندما تغلبت عىل جوهر 11-5 و11-8 و11-8 

و11-9 يف 53 دقيقة.وهو اللقب الثالث عىل التوايل والخامس للرشبيني 

أعوام 2015 و2016  بعد  متتالية  بينها ست  نهائية  مباريات  يف سبع 
أصبحت  بأنها  علما  و2017(،   2013 عامي  )خرست  و2020  و2019 

أول امرأة تصل إىل املباراة النهائية لبطولة العالم ست مرات متتالية.
العاملية  البطولة  لقب  تحرز  العبة  ثالث  عاما(   25( الرشبيني  وباتت 
خمس مرات بعد املاليزية نيكول ديفيد )8 مرات يف 8 مباريات نهائية( 

واألسرتالية ساره فيتز-جريالد.
مباراة  أول  يف  األول  العاملي  لقبها  تحقيق  يف  جوهر  فشلت  املقابل،  يف 
العاملي  التصنيف  العودة إىل صدارة  نهائية يف مسريتها االحرتافية، ويف 
للمرة الثانية يف مسريتها )املرة األوىل منذ ترشين األول/أكتوبر 2020(، 
ورنيم  الرشبيني  بعد  البطولة  كأس  ترفع  مرصية  ثالث  تصبح  وأن 
الولييل.وقالت الرشبيني: »أنا سعيدة حًقا، إذا أخربني أحد من قبل أنني 
سأفوز بخمس بطوالت عاملية، فلن أصدقهم«، مضيفة: »من الصعب 
األمر  كان  يل.  الخامسة  العالم  ببطولة  للتو  فزت  أنني  أصدق  أن  حقا 
ولم  القتال  وتواصل  تدفعني،  نوران  وظلت  النهاية،  حتى  جدا  صعًبا 
تستسلم أبًدا. هذا هو سبب وجودها هنا وهي تلعب أول نهائي لها يف 

بطولة العالم، وأنا أعلم حجم ذلك وكيف تشعر«.
النقطة  حتى  وقتالية  بقوة  لعبت  لقد  ضغط،  أي  تظهر  »لم  وتابعت: 
النهاية.  يف  صالحي  يف  املباراة  أنهيت  ألنني  حًقا  سعيدة  وأنا  األخرية، 
أعتقد أنه كان عيل االنتظار حتى املباراة النهائية ألخرس شوطاً واحداً 
والدي وعند  قائلة: »سأحتفل مع  عاملياً«.وختمت  ثانية  املصنفة  أمام 
واألصدقاء،  العائلة  أفراد  وجميع  وأخي،  أمي  مع  املنزل،  إىل  عودتي 

الوقت متأخر اآلن ولكن الجميع مستيقظ ويتابع«.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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جريزمان يشرتط قبل مغادرة برشلونة

بيليه يشيد مبارتا بعد إجنازها التارخيي

اعالم الكرتوني ضربة الفراعنة جترب إسبانيا على تصعيد قائد جديد يف طوكيو

مفكرة الزوراء

ال يزال الفرنـيس أنطوان جريزمان، ُيثري الجدل بشـأن رحيله عن 
برشلونة، هذا الصيف.

وارتبـط اسـم الفرنيس بالعـودة لصفوف فريقه السـابق أتلتيكو 
مدريد، يف صفقة تبادلية مع سـاؤول نيجويـز، لتقليل الرواتب يف 

الفريق الكتالوني، من أجل تجديد عقد ليونيل مييس.
وحسب صحيفة سبورت اإلسـبانية، فإن جريزمان مستعد فقط 

ملغادرة برشلونة اآلن، إذا كانت الوجهة أتلتيكو مدريد.
وأشـارت الصحيفة إىل أن أتلتيكو مدريد يرفض منح برشلونة، أي 
العب آخر سـوى سـاؤول نيجويز يف الصفقة التبادلية، مما يعقد 

املفاوضات بني الناديني.
وكانـت تقاريـر صحفيـة، قـد ربطـت أنطـوان جريزمـان أيًضا 
باالنتقـال إىل يوفنتوس أو باريس سـان جريمان خـالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.

مجاهري باريس ال تريد بوجبا

دجوكوفيتش يستهل مشواره حنو 
الذهب بفوز سهل

علي فرج ونور الشربيين بطال العامل يف االسكواش

مفاجأة بشأن راتب دوناروما مع باريس
كشف تقرير صحفي فرنيس عن مفاجأة 
بشأن راتب الحارس اإليطايل جيانلويجي 

دوناروما مع باريس سان جريمان.
وانتقل دوناروما إىل باريس سان جريمان 
هذا الصيف خالل صفقة مجانية، عقب 

انتهاء عقده مع ميالن.
ووفًقا لصحيفة ليكيب، فإن مينو رايوال، 
الشاب  الحارس  عرض  دوناروما،  وكيل 

أواًل عىل يوفنتوس، لكن األخري قرر عدم 
حاجته للصفقة.

وأشارت إىل أن سان جريمان لم يضع يف 
هذا  جديد  حارس  مع  التعاقد  أولوياته، 
الصيف، لكن رايوال هو من عرض خدمات 

دوناروما عىل باريس.
وأوضحت أن دوناروما أبدى موافقته عىل 
أن يكون الحارس البديل يف سان جريمان 

تغيري  أمل  عىل  املقبل،  املوسم  خالل 
ترتيب الحراس يف وقت الحق.

وقالت “ليكيب” إن الصحافة اإليطالية 
تزعم أن دوناروما سيحصل عىل راتب 
يبلغ 12 أو 13 مليون يورو سنوًيا، إال 
 7 يبلغ  السابق  ميالن  حارس  راتب  أن 
خصم  بعد  فقط  سنوًيا  يورو  ماليني 

الرسوم والرضائب.
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الرباط/متابعة الزوراء:
اعت�رت النقاب�ة الوطني�ة للصحافة 
املوجه�ة  االتهام�ات  أن  املغربي�ة، 
إىل س�لطات الب�اد بالتجس�س ع�ى 
صحفي�ن، »ال تع�دو أن تكون مجرد 
ادع�اءات يف حاجة ماس�ة إىل التدقيق 
والتحقيق«، وذلك يف أول تعليق عى ما 
ُكش�ف عنه األسبوع املايض يف وسائل 
إع�ام ع�دة، بينها صح�ف »لوموند« 
و«ذا غارديان« و«واش�نطن بوست«، 
من اس�تخدام برنامج »بيغاس�وس« 
أو«  إس  »إن  رشك�ة  طورت�ه  ال�ذي 
للتجس�س عى صحفين  اإلرسائيلية 

ومسؤولن سياسين.
وقال�ت النقاب�ة الوطني�ة للصحاف�ة 
املغربي�ة، لي�ل الجمع�ة، إن »ما ُنرش 
لح�د اآلن ض�د املغ�رب يف م�ا يتعل�ق 
باخرتاق هوات�ف الصحفين، ال يعدو 
أن يك�ون مج�رد ادع�اءات يف حاجة 
ماس�ة إىل التدقيق والتحقيق، خاصة 

يف  االدع�اءات طال�ت مس�ؤولن،  أن 
تناقض يكش�ف حج�م االختاالت يف 
م�ا نرش من اتهام�ات، الفتة إىل أنه ال 

يمكن أية جه�ة أن تقوم بهذه املهمة 
غري القضاء املستقل والنزيه.

وكان تحقي�ق ُكش�ف عنه األس�بوع 

امل�ايض يف وس�ائل إعام ع�دة، بينها 
غاردي�ان«  و«ذا  »لومون�د«  صح�ف 
إن  ق�ال  ق�د  بوس�ت«،  و«واش�نطن 

جهازاً أمنياً مغربياً اس�تخدم برنامج 
»بيغاسوس« الذي طورته رشكة »إن 
إس أو« اإلرسائيلي�ة، للتجس�س عى 
صحفي�ن ومس�ؤولن يف مؤسس�ات 

إعامية فرنسية.
واعترت النقابة، يف بيان لها، أن هذه 
القضية ليست جديدة، إذ سبق ملنظمة 
العف�و الدولي�ة أن أثارته�ا منذ مدة، 
وأنه�ا س�ارعت يف حينها إىل مراس�لة 
ه�ذه املنظمة، واقرتحت عليها العمل 
بصف�ة مش�رتكة إلج�اء الحقيقة يف 
ه�ذا الصدد، إال أنها لم تتلّق أي جواب 

من هذه املنظمة حتى اليوم.
وس�جلت النقاب�ة أن بع�ض الزم�اء 
وردت  مم�ن  املغارب�ة  الصحفي�ن 
أس�ماؤهم ضم�ن الئحة األش�خاص 
تعرض�ت  إن هواتفه�م  قي�ل  الذي�ن 
لاخرتاق، بادروا بتكذيب هذا االدعاء، 
لُتس�َحب أس�ماؤهم من تل�ك الائحة 
دون أي تفس�ري، معت�رة أن الدعوى 

الت�ي رفعها صحفيان فرنس�يان ضد 
املغ�رب يف إح�دى املحاكم الفرنس�ية 
كان�ت ضد مجه�ول، يف تناقض مثري، 
بم�ا يؤرش عى أن الجه�ة التي نرشت 
معطي�ات خطرية ضد املغرب ليس�ت 

متأكدة منها.
كذلك سجلت نقابة الصحافة ما قالت 
إنه محاولة بعض األطراف اإلقليمية، 
من خال إعان موقف رس�مي لوزارة 
خارجيته�ا، إلقح�ام ه�ذه القضي�ة 
يف  الجيواس�رتاتيجية  الخاف�ات  يف 
املنطقة، منتقدة ما وصفته بمسارعة 
بع�ض األطراف، خصوصاً يف وس�ائل 
إىل  والجزائري�ة،  الفرنس�ية  اإلع�ام 
إص�دار أحكام قيم�ة وإدان�ة املغرب 

بصفة مستعجلة.
ويف الس�ياق ذاته، اعترت أن مطالبة 
قن�اة »فران�س 24« املغ�رب بتقدي�م 
الدلي�ل عى براءت�ه، س�ابقة خطرية 
ج�داً، تفرض قاعدة جدي�دة يف العمل 

تواف�ر  بإجباري�ة  تتمث�ل  الصحف�ي 
املتهم عى ما يرئه من التهمة، وليس 
توافر الصحفي عى ه�ذا اإلثبات قبل 

النرش والبث.
أعل�ن،  ق�د  املغرب�ي  القض�اء  وكان 
ي�وم األربع�اء امل�ايض، فت�ح تحقيق 
قضائي يف »مزاع�م وادعاءات باطلة، 
تضمنتها م�واد إخبارية ص�ادرة عن 
صحف أجنبية، تنس�ب إىل الس�لطات 
املغربي�ة العمومية اتهام�ات، وُتقحم 
يف  الوطني�ة  الدس�تورية  املؤسس�ات 
قضايا تمّس باملصالح العليا للمملكة 
املغربية«. كذلك أقامت اململكة دعوى 
تش�هري يف املحكم�ة الجنائية بباريس 
ض�د مؤسس�ة »فوربيدن س�توريز« 

ومنظمة العفو الدولية.
بش�دة  املغربي�ة  الحكوم�ة  وأدان�ت 
االتهام�ات بالتجس�س، معترة إياها 
»ادع�اءات زائف�ة« و«حمل�ة إعامية 

متواصلة مضللة، مكثفة ومريبة«.

نقابة الصحافة يف املغرب: االتهامات باخرتاق هواتف الصحفيني جمرد ادعاءات

العمارة/ الزوراء:
يف  واالعامي�ن  الصحفي�ن  م�ن  ع�دد  اقب�ل   
محافظة ميس�ان عى مراك�ز التلقيح املنترشة 
يف عم�وم املحافظة الخذ اللقاح املضاد لفريوس 
كورون�ا، بعد الحمل�ة التي اطلقه�ا فرع نقابة 
الصحفين يف ميسان / لقح_واحمي_نفسك /، 
لتوعي�ة املواطنن برضورة اخذ اللقاح للحد من 

انتشار الوباء.
واطل�ق ف�رع نقاب�ة ميس�ان حمل�ة توعوي�ة 
تثقفي�ة حول اهمي�ة اخذ اللق�اح تحت عنوان 
#لقح_واحمي_نفس�ك ض�د فاي�روس كورونا 

املتجدد ١٩ .
وقال رئيس الفرع » س�مري السعد » بان الفرع 
اطل�ق الحمل�ة بمش�اركة اعض�اء النقاب�ة يف 

املحافظة عر التواصل االجتماعي والتي جاءت 
بعد ارتف�اع نس�بة الوفي�ات واالصابات فضا 
ع�ن دخول املوجة الثالثة م�ن الوباء اىل العراق، 
مبين�ا، بان هنالك عزوف�ا واضحا من املواطنن 

تجاه اخذ اللقاحات.
واوض�ح ان الف�رع يس�عى اىل دع�م الجه�ات 
الصحية يف املحافظة بغية نرش التوعية باهمية 
اللقاح وااللتزام بالقواعد الصحية للحفاظ عى 
ارواح املواطن�ن املتجاهل�ن لخط�ورة املوقف 
الوبائي الحايل، مج�ددا، دعوته اىل كل املواطنن 

باخذ التدابري الوقائية الازمة ومنها اللقاح.
وواص�ل صحفي�و ميس�ان حملته�م للتوعي�ة 
كورون�ا  فاي�روس  ض�د  التلقي�ح  ب�رضورة 
للي�وم الثاني عى الت�وايل عر مواق�ع التواصل 

االجتماعي، بعد اطاق فرع نقابة الصحفين يف 
املحافظة الحملة.

نح�و  الجمع�ة  صب�اح  الصحفي�ون  وتوج�ه 
املراك�ز الصحي�ة لتلق�ي ج�رع التلقي�ح األوىل 
ونرش صوره�م وهم يحمل�ون كارت اللقاح يف 
املرحلة الثانية لحملة )لقح واحمي نفس�ك( يف 
محاولة الستنهاض أبناء املحافظة وحثهم عى 

التلقيح.
وقال رئي�س فرع نقابة الصحفين يف ميس�ان 
سمري الس�عد، »استكماال للحملة التي اطلقتها 
نقاب�ة الصحفين فرع ميس�ان ومحاولة لحث 
املواطن�ن نح�و التلقي�ح ضد امل�رض توجهت  
الكوادر الصحفية واالعامية يف ميس�ان لتلقي 
اللق�اح لتك�ون مثاال يس�ري عى خط�اه أبناء 

املحافظة ومثاال تشجيعًيا لاقبال عى التطعيم 
خصوصا بعد ارتفاع االصابات العالية والوفيات 

التي تشهدها املحافظة«.
من جهته قال مدير إعام دائرة صحة ميس�ان 
محمد الكناني » ش�هدت مناف�ذ التقليح إقباال 
متزايدا من قبل ابن�اء مدينة العمارة خال يوم 
الجمع�ة، حيث س�جلت املراكز واملستش�فيات 
تزاي�ًدا بأع�داد امللقح�ن م�ن أبن�اء املحافظة 

واستجابة لنداء التلقيح«.
يذك�ر ان ف�رع نقاب�ة الصحفي�ن يف ميس�ان، 
اطل�ق حمل�ة تطوعي�ة وتوعوي�ة ش�ارك فيها 
اعض�اء النقاب�ة تؤكد ع�ى رضورة اخذ اللقاح 
ضد فاي�روس كورون�ا املتجدد ١٩ بع�د ارتفاع 

االصابات و الوفيات ودخول املوجة الثالثة .

غزة/ متابعة الزوراء: 
أنشأ عدد من املحامن والصحفين 
متخصص�ة  قانوني�ة  عي�ادة  أول 
بقضاي�ا الصحافين يف قطاع غزة، 
يف س�بيل توعية العاملن يف القطاع 
بحقوقه�م القانوني�ة وواجباته�م 
املهنية، وتجنب املس�اءلة القانونية 
نتيج�ة ضع�ف معرف�ة الصحف�ي 

بالقانون.
الوع�ي  لن�رش  العي�ادة  وته�دف 
الصحف�ي،  الوس�ط  يف  القانون�ي 
وتقديم استشارات قانونية مجانية 
له�م، والس�عي لتمثيله�م قضائيا 
أم�ام املحاك�م الفلس�طينية إذا ما 

تعرّضوا ألي مساءلة.
القانوني�ة  العي�ادة  رئي�س  وق�ال 
كم�ال حج�ازي إن ه�ذه العي�ادة 
ه�ي األوىل م�ن نوعه�ا الت�ي تعنى 
بالصحفين وتهتم بهم، مش�ريا إىل 
أن مصطلح “عيادة قانونية” يشري 
إىل ه�دف الخط�وة، وه�و “تطبيب 
املش�اكل الحقوقية الت�ي يقع فيها 

الصحفيون خال عملهم”.
الفلس�طينية  األرايض  يف  وتوج�د 
القانوني�ة  العي�ادات  م�ن  العدي�د 
املختصة يف مجاالت مختلفة تساعد 

بع�ض الفئ�ات املجتمعية الهش�ة 
وتمكنه�ا من الوص�ول إىل العدالة، 
مثل العي�ادات القانوني�ة املوجودة 
يف بع�ض الجامع�ات الفلس�طينية 
لحق�وق  الفلس�طيني  واملرك�ز 
اإلنس�ان، والعيادة الخاصة بنقابة 
املحامن.وأوض�ح حجازي أن هذه 
العيادة ستقدم خدمة االستشارات 

املجانية للصحافين عر  القانونية 
نموذج إلكرتوني “نعمل عى تفعيله 
الصحفي�ن  لجمه�ور  وإطاق�ه 

ووسائل اإلعام”.
وأضاف “بإمكان جميع الصحفين 
تقديم طلب االستش�ارة القانونية، 
ونحن سنرد عليه يف مرحلة الحقة، 
س�تكون للعيادة أنش�طة تثقيفية 

تستهدف جمهور الصحفين”.
وج�اء إط�اق العي�ادة القانوني�ة 
املتخصصة للصحفين بعد دراس�ة 
عملي�ة أعدها باحث�ون حقوقيون 
لع�ام،  اس�تمرت  وصحفي�ون 
الوس�ط  أن  نتيج�ة  إىل  وخلص�ت 
اإلعامي يف فلس�طن ب�ه فقر كبري 
بالثقاف�ة القانوني�ة خاص�ة يف ما 

يتعلق بحقوق الصحفي وواجباته.
وأش�ار حج�ازي إىل أن�ه “م�ن هذا 
املنطل�ق توجهن�ا الفتت�اح عي�ادة 
للصحفي�ن  متخصص�ة  قانوني�ة 
ملعالج�ة بع�ض الس�قطات الت�ي 
وجدناه�ا ل�دى الصحفي�ن، م�ن 
حي�ث التوعي�ة بحقوقه�م، وكذلك 
تثقيفه�م بالقانون وكي�ف لهم أالّ 

يتجاوزوه”.
وتقدم العيادة القانونية االستشارة 
للصحفي�ن، إىل جان�ب العم�ل مع 
واإلعامية  الحقوقي�ة  املؤسس�ات 
سواء أكانت مؤسس�ات رسمية أو 
أهلي�ة أو أكاديمي�ة؛ لب�ث الثقافة 
الصحفي�ن  وتمثي�ل  القانوني�ة 
قضائيا أمام املؤسس�ات الرس�مية 

مثل القضاء والنيابة.
وم�ن أه�داف العيادة أيض�ا تعزيز 
الخطاب القانوني يف وسائل اإلعام 
من خ�ال الصحفي�ن الذين تعمل 
معه�م يف موضوع اإلعام القانوني 
أو الع�ديل، وه�و إع�ام غائ�ب عن 

الوسط الفلسطيني.
ويطم�ح فريق العم�ل إىل أن تكون 
للصحفي�ن  القانوني�ة  العي�ادة 
عنوانه�م  اإلع�ام  ووس�ائل 

ومرجعيتهم القانونية

واشنطن/أ.ف.ب:
الدعوة  الوالي�ات املتح�دة  ج�ّددت 
إىل اإلف�راج ع�ن صحف�ي أمريكي 
معتق�ل يف ميانم�ار حي�ث ينترش 
فريوس كورونا داخل سجون تعّج 

بناشطن مؤّيدين للديمقراطّية.
وأوِق�ف رئي�س تحري�ر »فرونتري 
ميانم�ار«، دان�ي فينس�رت، يف 24 
مايو/ أّيار يف مطار رانغون الدويل، 
بينم�ا كان يح�اول الس�فر خارج 
الباد، وهو محتجز مّذاك يف سجن 
إنس�ن يف رانغ�ون، م�ع كث�ري من 

السجناء السياسّين.
وفينس�رت مّته�م بالتش�جيع عى 
انتق�اد الجي�ش، ويواج�ه عقوبة 

تصل إىل السجن ثاث سنوات.
وقال�ت املتحّدثة باس�م الخارجّية 
األمريكّي�ة، جالينا بورت�ر: »نراقب 
تط�ّور قضّي�ة داني�ال ع�ن كثب، 
وس�ندعو دائم�اً إىل وجود وس�ائل 
ألّنه�ا  ومس�تقلّة«،  ح�رّة  إع�ام 
»رضورّي�ة لبناء مجتمع�ات حرّة 

ومزدهرة ومقاومة«.
وأشارت إىل أّن مسؤولن قنصلّين 
قابلوا فينسرت خال جلسة استماع 

يف ١5 يولي�و/ تم�وز، مضيف�ة أّن 
من املق�ّرر أن يمُثل مجّدداً األربعاء 

املقبل.
وعّرت واش�نطن عن »قلق عميق 
إزاء تدهور وض�ع الصّحة العاّمة« 
يف بل�د يش�هد انتش�اراً لف�ريوس 
كورونا، خصوصاً داخل الس�جون 
حيث يقبع معارضون سياس�ّيون 
للمجلس  مناهض�ون  وناش�طون 

العسكري.
وقالت السلطات يف ميانمار إّن نيان 
وين، أحد مساعدي الزعيمة املدنّية 
املخلوع�ة أون�غ س�ان س�و تيش، 
ت�ويّف الثاث�اء املايض بع�د إصابته 
يف  احتج�ازه  خ�ال  بكوفي�د-١٩ 

سجن إنسن.

نيودهلي/أ.ف.ب:
الرضائ�ب  خدم�ة  أج�رت 
الهندي�ة، عملي�ات مداهمة يف 
مق�ار صحيف�ة يومي�ة كرى 
انتقدت�ا  تلفزيوني�ة  ومحط�ة 
تعام�ل الحكوم�ة م�ع جائحة 
اتهامات  أثار  »كوفيد-١٩«، ما 

بالرتهيب.
ول�م تصدر الس�لطات أي بيان 
رسمي بش�أن هذه املداهمات 
صحيف�ة  اس�تهدفت  الت�ي 
اليومي�ة  باس�كار«  »دايني�ك 
الصادرة باللغ�ة الهندية وقناة 
»به�ارات ساماش�ار«. ونقلت 
ع�ن  محلي�ة  إع�ام  وس�ائل 
مس�ؤولن مجهول�ن يف خدمة 
الرضائب قولهم إن لديهم »أدلة 

قاطعة عى االحتيال«.
»دايني�ك  صحيف�ة  ن�رشت 
يتابعها ماين  التي  باس�كار« 
الق�راء سلس�لة تقاري�ر ع�ن 
ال�رضر ال�ذي س�ببه الوباء، يف 
ومايو/أي�ار،  إبريل/نيس�ان 
منتقدة طريقة تعامل الحكومة 

مع األزمة.
ع�ى  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
موقعه�ا اإللكرتون�ي، رداً عى 
عملي�ات املداهمة، أنها س�عت 
املاضية  الس�تة  خال األش�هر 
يف  الوض�ع  حقيق�ة  »إلظه�ار 
الب�اد«. وكتب�ت »س�واء كان 
)امللقاة(  الجث�ث  التحدث ع�ن 
يف نه�ر الغانج أو  التس�رت عى 
ع�دد الوفي�ات بس�بب فريوس 
)باس�كار(  أظه�رت  كورون�ا، 

شجاعة مهنية«.
يف قل�ب تفيش الف�ريوس كانت 

العائات يف ش�مال ورشق الهند 
تلقي جث�ث أحبائها يف النهر أو 
تدفنه�ا يف حفر ع�ى ضفافه، 
ربما لع�دم التمك�ن من تحمل 

كلفة حرقها.
امل�ايض،  يونيو/حزي�ران  ويف 
ن�رش رئيس تحري�ر الصحيفة 
يف صحيف�ة  أوم ج�ور مق�االً 
األمريكية،  تايم�ز«  »نيوي�ورك 
كت�ب في�ه أن الجث�ث يف نه�ر 
الغان�ج ترم�ز إىل »إخفاق�ات« 
حكومة رئيس الوزراء ناريندرا 
و«خداعها«.ووص�ف  م�ودي 

دعوا املواطنني للتلقيح للحد من انتشار الوباء

لنشر الوعي القانوني يف الوسط الصحفي

الالمي: بردا وسالما يا أهلنا 
الكرام يف مدينة الصدر

وفد من فرع نقابة الصحفيني يف ميسان 
يزور قائد شرطة احملافظة

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء يدعو للتعاون 
مع الصحة يف التوعية بأهمية لقاح كورونا

صحفيو ميسان يتلقون اللقاح املضاد لكورونا

عيادة قانونية ملعاجلة املشاكل احلقوقية للصحفيني يف غزة
بغداد/ الزوراء:

 ع�ر نقي�ب الصحفين العراقين مؤي�د الامي عن الحزن واالل�م للتفجري االجرامي 
الذي استهدف سوقا شعبية يف مدينة الصدر.

وقال الامي يف تغريدة: بردا وساما يا اهلنا الكرام يف مدينة الصدر.. الرحمة للشهداء 
االبرياء املظلومن والشفاء للجرحى.. يارب عنايتك ورحمتك ملن ظلموا يف هذه املدينة 

املظلومة.. انا لله وانا اليه راجعون.

العمارة / نينا:
 زار وفد من ف�رع نقابة الصحفين 
العراقين يف ميس�ان برئاسة رئيس 
الف�رع س�مري الس�عد،  قائد رشطة 
محافظ�ة ميس�ان واملنش�آت اللواء 
»حس�ن هاش�م رايض ال�راي » يف 
مكتبه.الزيارة جاءت لتقديم التهاني 
بمناسبة تسنمه منصب قائد رشطة 
ميسان و بحث سبل تطوير التعاون 
ب�ن الجانبن بالش�كل ال�ذي يخدم 

املحافظة وامن املواطن .
وقدم قائد الرشطة شكره و تقديره 
واالرسة  النقاب�ة  لجه�ود  للوف�د، 
ايص�ال  يف  ميس�ان   يف  الصحفي�ة 
وواجب�ات  عم�ل  ودع�م  الحقائ�ق 
االجه�زة االمني�ة الت�ي تحافظ عى 
املواطنن.واتف�ق  وارواح  س�امة 
الطرفان ع�ى التواصل وب�ذل املزيد 

م�ن الجه�ود لدعم االجهزة االمني�ة يف حماية املحافظة وعم�ل الصحفين وفق قانون 
حري�ة التعبري وحماي�ة الصحفين مع التاكيد ع�ى الجانب املهن�ي و الحيادي يف نقل 

االحداث.

كربالء/نينا:
 دع�ا فرع نقابة الصحفين العراقين يف كرباء املقدس�ة، جميع املؤسس�ات اإلعامية 
والصحفي�ة العاملة يف املحافظة وكذلك منظمات املجتمع املدني والناش�طن يف مواقع 
التواص�ل اإلجتماع�ي للتعاون مع دائ�رة الصحة ودعم كوادرها الطبي�ة حول التوعية 

الواسعة عن أهمية تلّقي لقاح فايروس كورونا )كوفيد ١٩(.
وقال رئيس الفرع حسن الشمري، أّن »الواجب اإلنساني والوطني وكذلك املهني ُيحّتم 
علينا، كُس�لطة رابعة ، التعاون ودعم الجهات الصحية يف املحافظة بغية نرش التوعية 
بأهمي�ة تلّقي لقاح فايروس كورونا خصوصاً بعد إرتف�اع اإلصابات يف عموم العراق، 
فض�ًا عن دخول الباد يف املوجة الثالثة ».واض�اف :« ان عى جميع الزماء اإلعامين 
والصحفين العاملن يف املحافظة ضمن مؤسساتهم املختلفة وكذلك منظمات املجتمع 
املدني املهتّمة والناش�طن يف مواقع التواصل اإلجتماعي، إعداد تقارير ولقاءات س�واء 
كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة حول التوعية بأهمية تلّقي لقاح فايروس كورونا 
واإللت�زام بالقواعد الصحية للحفاظ عى أرواح املواطن�ن املتجاهلن لخطورة املوقف 
الوبائ�ي الحايل«.وبّن الش�مري، أّن »هنالك عزوفاً واضحاً من قب�ل املواطنن عن أخذ 
اللقاحات ُيرافقه عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية مّما تس�ّبب يف إرتفاع غري مس�بوق 
بعدد اإلصابات يف عموم الباد، لذا تأتي دعوتنا ملؤسساتنا اإلعامية والصحفية والجهات 
الداعمة والناش�طن يف مواقع التواصل اإلجتماعي للتوعية الواسعة حول أهمية تلّقي 
اللقاح ضد فايروس كورونا الذي وصلت حاالت اإلصابة فيه اىل نسب ال ُيمكن التغايض 

عنها، وعلينا جميعاً التعاون مع الجهات الصحية للخاص من هذا الوباء اللعن ».

إثر تعرضه للضرب على يد متطرفين يمينيين

لبحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين

واشنطن تدعو ميامنار جمدداً 
لإلفراج عن صحفي أمريكي

مداهمة صحيفة وقناة انتقدتا تعامل احلكومة 
اهلندية بإدارة اجلائحة
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أ0د مصطفى لطيف عارف /  ناقد وقاص عراقي 
  يع�د الرسد فرعا م�ن أصل كبري هو الش�عرية 
الداخلي�ة  القوان�ن  اس�تنباط   ع�ى  القائم�ة 
لألجن�اس األدبي�ة ،وحت�ى وان ع�دل ع�ن ه�ذا 
املصطلح الدكتور عيل جواد الطاهر إىل مصطلح 
القصصية بحجة أن مصطل�ح الرسدية إذا رفع 
عن�ه املقطع )يه( صار ال يعن�ي الفن القصيص 
إنم�ا صار يعني عنرصا من عنارصه أو جزء من 
أجزائ�ه حن يتدخل ال�راوي فيع�رض الحادثة، 
أو يعل�ق عليه�ا، ويتدخل املؤل�ف املرسحي ليدل 
املخرج أو املش�اهد عى ما لم يكن يف النص، لقد 
فتح النقد األدبي الحديث املجال واسعا أمام هذا 
املصطلح فاكس�به دالالت أوس�ع من القص  أو 
الحكي حت�ى صار يعني كل عمل طابعه الحكي 
أو الحبك، سواء أكان مكتوبا أم منطوقا أو مرئيا 
أو مس�موعا، أي ان�ه كل عم�ل تضم�ن قصة أو 
رواية بغض النظر عن مظه�ره التعبريي، وبناء 
علي�ه صار الرسد يش�تمل عى القص�ة والرواية 
واألس�طورة  الش�عبية  والحكاي�ة  واملرسحي�ة 
والحل�م والرشيط الس�ينمي والنكت�ة والحزورة 
والحديث اإلذاعي، وغريها كثري، ويحاول الراوي 
العلي�م أن يروي لنا رصاع الش�خصية الداخلية، 
فن�راه يق�ول: ش�عرت س�ناء بالنع�اس فألقت 
برأس�ها عى صدره، كم حس�دها ع�ى هدوئها 
وهو يسمع همس أنفاسها كمعزوفة من نقاء، 
وه�ي نائم�ة مطمئن�ة كيمامة س�عيدة بدفء 
عش�ها ، فضمها بحنان إىل صدره يتنازعه حوار 
خف�ي يف أن يدعها تنام مع�ه يف البيت هذه الليلة 
ثم يعود بها إىل بغداد، صوت الخري يصارع صوت 
الرش في�ه فالنقيضان يف حلب�ة املصارعة، فمن 

هو الذي سينترص أخريا.
وه�ذا ه�و املفهوم ال�ذي تتبن�اه هذه الدراس�ة 
– ب�ل أن ت�ودوروف ال�ذي وصل إلي�ه أمر الرسد 
م�ن الش�كالنين الروس ثم أبحاث دي سوس�ري 
اللغوي�ة، ومن جاء بعده من االلس�نين، لم يعد 
لدي�ه املوض�وع الحكائي ديدن ال�رسد بل أصبح 
العال�م كله لديه قاب�ال للرسد ،فالفلس�فة رسد 
للفكر اإلنس�اني، وعلم االقتص�اد رسد للحاجة، 
والن�درة املتصارعة مع قان�ون العرض والطلب، 

ومن ثم أصبح�ت كل األفع�ال يف الوج�ود تمث�ل
رسد األنا املنطوية يف العالم، سيارة األجرة أقلتهم 
من س�احة حافظ القايض يف شارع الرشيد نحو 
الكرادة فجلس نعم�ان يف املقعد األمامي بجانب 
الس�ائق، يف حن جلس�ت كل من س�ناء ورحمة 
يف الخل�ف، كان�ت الس�اعة تش�ري للثانية عرشة 
ظه�را وصوت املذي�اع ينقل عرب األث�ري برنامجا 
شيقا جعل منه مخرجه يف حياتهم أن يكتب من 
قبل املس�تمعن أنفسهم ألمور حدثت يف حياتهم 

وتركت أثرها يف نفوسهم. 
ما يميز الروائي ش�الل عنوز تناول عدة أمكنة ، 
وشخصيات وإحداث متسلس�لة ، وأزمنة كثرية 
،  يف روايته وكر السلمان لكنها جاءت متناسقة 
م�ع لغته الرسدي�ة املعربة عن ثقافته الواس�عة 

وشاعريته املتدفقة. 

 درج الع�رف النق�دي، والس�يما التقلي�دي عى 
التفريق بن القصة، والش�عر، بوصفهما نوعن 
مختلف�ن، فالقصة فن نثري يكم�ن اإلبداع فيه 
يف بنيته الحكائية، وطرائق رس�م ش�خصياتها، 
ع�ى حن بني الش�عر عى نظام لغ�وي ترتاجع 
فيه الوظيفة اللغوية إىل الوراء ،وتكتسب األبنية 
اللغوية قيمة مس�تقلة، وكلم�ا اقرتب القصص 
م�ن رشط الش�عر ازدادت دق�ة كلمات�ه أهمية، 
وكلما تحرك الش�عر ص�وب الرسد قل�ت أهمية 
لغت�ه الخاصة، جم�ع الروائي ش�الل عنوز بن 
الشعر، والقص يف روايته أنفة الذكر فنراه يقول: 
أحست بقش�عريرة لذيذة ترسي يف أعماقها عند 
س�ماعها كالم�ه بنكه�ة ال�دفء والرق�ة هذه، 
فتناولت الرس�الة بيدين مرتعش�تن ، ثم أخذت 
تقرأ ما احتوتها الرس�الة عى ضوء ذلك القنديل 
الخاف�ت الذي أش�عله يف بداي�ة دخولهما النفق: 
حبيبي نعمان تحياتي وأشواقي وحبي أتمنى أن 
تكون بخري، وان تعود يل س�املا معاىف، وان تكون 

عليك نار الحرب املستعرة بردا وسالما :
هنا حيث تستبد بي

مساءات الحنن
ويلتحفني ارق االنتظار 

انزف انهمارات شوقي
عى هذه الورقة البيضاء  

   ويف هذا الصدد نود اإلشارة هنا إىل نظام املهيمنة 
الذي قال به الش�كالنيون ال�روس، ويعني بروز 
احد األنساق البنائية، وتحكمه بالعنارص األخرى  
بوصفه العن�رص البؤرة يف األث�ر األدبي، فإذا ما 
قلنا: الرسد يف القصة، واللغة يف الش�عر ،والحوار 
يف املرسح، فهذا ال يعني وجود عنارص أو انس�اق 
بنائية غري ما ذكر يف األجناس األدبية املشار إليها 
)القصة-الش�عر-املرسح(، إنم�ا ه�ذه العنارص 
هي مهيمنات فرضت حضورها عى عنارص اقل 
حضورا منها يف األجناس املش�ار اليها. واستنادا 

إىل هذا الفهم فان القصة إذا ما قررت الدخول يف 
الش�عر ،فإنها تدخل بأدوات الشاعر ،وعنارصه 
بوصفه�ا ضيف�ا مؤدبا ع�ى الش�عر ، ومن ذلك 
إهمال التفصيالت وامليل نحو التكثيف، واإلشارة 
الرسيع�ة واللمح�ة الخاطف�ة املوحي�ة املتعددة 
التأوي�الت، وع�دم االس�تغراق يف وص�ف إبع�اد 
الشخصيات ،وتحديدها ،وتفصيالتها، الن الشعر 
معن�ي بالوقوف عن�د انفعاالت النف�س، أي انه 
يتحدث عن كوامن األشياء وانعكاساتها يف الذات 
املنفعل�ة بها، هذا من جهة القصة، إما من جهة 
الش�عر فهو إذا ما قرر اس�تضافة القصة فعليه 
التن�ازل عن بعض مميزاته لك�ي تتمكن القصة 
من اخذ مكانها املناس�ب فيه، ومن تلك املميزات 
اصطباغ الش�عر بطاب�ع التقريري�ة واملنطقية، 
والس�يما يف الوص�ف ،األمر الذي يجع�ل ألفاظه 
تش�ري إىل اتجاه واحد هو املب�ارشة، وهذا يفيض 
إىل انكم�اش القدرة اإليحائية لبنيته اللغوية عند 
حدود الداللة املعجمية، ومن ثم تقل أهمية اللغة 
الخاص�ة به لتصبح اق�رب إىل األس�لوب النثري 
،وانه س�يقاوم مح�اوالت القص املتك�ررة ألخذ 
النص الشعري إىل االستغراق بالوصف، والسيما 
تصوير األش�ياء من الخ�ارج تصوي�را منطقيا 
مع الرتكيز عى تفصيالته�ا، بغية إقناع املتلقي 
بصدق ما يقال، من هنا جاءت الصعوبة يف دمج 
هذين الفنن املتباعدين يف طرائق البناء الفني،إذا 
ل�كل منهم�ا اش�رتاطاته ،ومطالب�ه ،وعنارصه 
،األمر الذي يتطلب أكثر من قدرة الش�اعر وأكثر 
من مقدرة القاص لدمجهم�ا ،فالقصيدة بحكم 
أنها قصيدة البد أن تكون شعرا، وبكم أنها قصة 
الب�د أن تنق�ل ألينا قص�ة يف ش�عر، وقصة يف آن 
واحد، ونس�بة متوازنة بن فنية الش�عر، وفنية 
القص�ة ،نلحظ مما تقدم تداخ�ل الفنون األدبية 
بعضها مع بعض، وعى الرغم من اس�تقرار كل 
فن م�ن الفن�ون األدبية بخصائص�ه، ومميزاته 

،إال أن الش�عر املع�ارص س�مح لنفس�ه الخلط، 
والدم�ج ب�ن الفنون ، فنراه يق�ول: وهو يتغنى 
بح�ب الع�راق ، ورغ�م أن الجالس�ن يف املقه�ى 
كان�وا يف حالة ثرثرة دائم�ة ، إال إنهم عندما قرأ 
بدؤوا ينصتون له ويحركون رؤوس�هم استعذابا 
ملا كان يقرا من ش�عر يه�ز الوجدان ، حتى نادل 
املقه�ى ظاهر نيس عمله وظ�ل واقفا كأنه أمام 
مش�هد رائع من كالم لم تس�معه إذن�ه من قبل 
ولم يس�تطيع مفارقته، ما حدا بصاحب املقهى 
أن يلومه يف تقصريه عن خدمة الزبائن، وملا ابلغ 
س�يده بجمال القصيدة اع�ذره، ورفع يده لنديم 

تحية له، نعم ما زال يتذكرها حينما قرأ نديم : 
مسعورة ترصخ هذه الريح

يف كب�د ب�الدي
تراود بكارات
حلم املواسم

برشاهة أرساب الجراد 
تقاتل صبح الفراشات  

  تميز أس�لوب الش�اعر ، والكاتب شالل عنوز يف 
روايته الجديدة  )وكر الس�لمان( بأسلوب يحيل 
الي�وم إىل ف�ن اليومي�ات أكث�ر من فن الس�رية، 
فهو ي�وم ليس ككل األيام، أو ه�و احتدام األيام 
يف دورة زم�ان قياس�ية محددة، تتص�ادم فيها 
أي�ام الدكتاتورية مع أي�ام االحتالل، وصباحات 
املنفى مع فجر العودة، ساعات اإلحباط بأوقات 
األحالم، وخالصته قوافل أحداث كابوس�يه تمتد 
م�ن الليل إىل الليل ، لكن لي�ل العراق ليس ضاجا 
بالحي�اة إىل هذا الحد ، بل ن�راه يرسد لنا املواقف 
الصعبة التي تمر بها بغداد والنجف، والس�ماوة 
وكل م�دن العراق  يف ظل االحتالل الغاش�م؟ هل 
ه�و التباس ميتافيزيقي؟ هل إلس�الم للعراقي؟ 
مجموعة أس�ئلة طرحها  الروائي، وهي التفاتة 
جميل�ة من�ه برب�ط مأس�اة الع�راق يف املايض ، 

والحارض، واملستقبل. 
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ثقافية

 

الَسَفط
ناهض اخلياط

نافذة شعرية السرد يف رواية ) وكر السلمان( للروائي شالل عنوز

علوان السلمان

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة كوكب البدري أمنوذجا

للشاعرة..الش�عر نبض اللغ�ة املتجدد بظالله..لذا فهو االكس�ري 
املفع�م  بالحي�اة.. امل�رادف للطفول�ة بكل م�ا تحمله م�ن براءة 
وصفاء..ام�ا عى س�لم الثقافات فهو س�يدها.. ووس�يلة البوح 
بموس�يقاها الروحية الصانعة للجم�ال.. بانغامها املنطلقة من 

الوجدان...
لَم ك�لّ�م�ا ج�م�َع ال�ّصب�اُح 

ط�ري�َق�ن��ا صمتْت عيوُنك وانزوى عنها
 الّظما؟ 

ه�ل ي�ا ترى َصدَق الفؤاُد و ما 
طغى أم ق��د ت�م�ارى ف�ي الّرؤى

 و ت�وهّما ؟
  فالنص يكشف عن وعي فني وحس شعري يتجى يف موقع اللفظة 
من الس�ياق الداليل م�ع اس�تغراق املنتجة )الش�اعرة( يف اليومي 
والغ�وص يف عمق االش�ياء.. لخل�ق صورها التي ه�ي )مجموعة 
ثقافي�ة وعاطفية معقدة يف برهة من الزم�ن( عى حد تعبري ازرا 
باوند..فضال ع�ن تجيل بواطن الذات ورصاعاتها ازاء الواقع بلغة 
مكثفة والفاظ موحية مع اش�تغال عى تيم�ات حكائية منتزعة 
من واقعها االجتماعي مع تركي�ز عى البنية املكانية ضمن رؤية 

فكرية تتصاعد وتصاعد التكنيك الفني للنص..
  ونحن نرى ان النص الش�عري..هو نص يتفاعل مع االحاسيس 
واالش�كال الجمالية )الصورية( فيقدم خطابا يكش�ف عن رؤية 
ش�عرية تتصل بطبيعة املنتج )الش�اعر( وتكوينه الفكري.. بلغة 
ايحائية تخاط�ب الوجدان باعتمادها الفنون البالغية )التش�بيه 

واالستعارة واملجاز..(..
ماذا تريد؟ 

ما زلَت تسأُلني اذا نامت حكاياُت السهارى والجنون
ما زلَت تسأُلني ملاذا يف الّنوى أهب النجوم حكاية مآلى

بعاصفِة الظنون؟
فُيجيُبَك اليأُس الذي سكَن العيوْن 

وُيجيُبَك الورُد الذي ذُبلَت غصون وداده 
ويجيبك الحرُف الذي تاهْت  سطور رشاده

لكنني، يا كّل أحالمي، فداك.. 
و ما الغياب؟ سوى عذاب آرٍس

 أو ما الغياب؟ سوى حضور جائر
يف عتمة الشوق الّطريد 

ماذا تريد؟ 
  فالن�ص يتمي�ز باالقتص�اد اللغ�وي ومغام�رة االنزي�اح الداليل 
والرتكيبي..بتوظيف لغة موحية تستجيب الفق التجربة الشعرية 
والتعب�ري ع�ن جوه�ر الفكرة..بتفاع�ل اللغ�ة وااليق�اع والنربة 
املموس�قة املنبعث�ة م�ن القافي�ة املوحدة ك�ون البني�ة النصية 
الش�عرية تندرج يف اطار اس�لوبي ضمن قصي�دة العمود )الصدر 
والجز( بكل مناخاتها وهيكليتها... فضال عن اعتماد املنتجة عى 
تقنيات فنية واسلوبية كالتكرار الدال عى التوكيد والذي يحمل يف 
جنباته دالالت نفسية وانفعالية تفرضها طبيعة السياق النيص..
اضافة اىل انه يضفي حسا جماليا وثراء دالليا وايقاعا مموسقا..

فضال عن التنقيط ..التقنية النفس�ية والوسيلة التعبريية الرامزة 
للمح�ذوف م�ن القول..وهناك االس�تفهام الحرك�ة البيانية التي 
تع�رب عن واقع نفيس وفكري عند املنتجة )الش�اعرة(..اضافة اىل 

انه يبعد التجربة عن الرسد ويقرب النص من النزعة التأملية..
  وبذل�ك قدمت الش�اعرة نصوصا تق�وم عى الدرامي�ة الحركية 
واملتض�ادات املتصارعة )الحضور والغي�اب( ..اضافة اىل الصورة 
املركب�ة التي تجمع ما بن الح�يس والنفيس وهي تعتمد املكونات 

)اللغوية والعاطفية والخيالية املمزوجة بالواقع..(.

مرافئ ثقافية

السفَ�ط الذي حاكته أمي 
األغان�ي  بدم�وع  املَُبل�ل  الخ�وص  م�ن 

املُرتَ�َجلة 
ألتي ال أحفظ منها سوى حزنها

واألنن الذي يرتدد يف داخيل
مثل نواح بعيد

الَسًفط الذي وضعُت فيه مدينتي
ورحلْ�ت ...

الشوارع املنفتحة املستقيمة
كنفوس أبنائها

البيوت املتالصقة املجرَّدة
وكأنها ُرِسَمْت بقلم الرصاص

الكلمات ..
كل الكلمات التي تعل�َّمتُ�ها

بن تواضع الدف�َّة وكربياء الرشاع
هذا الَسفط

لن يرسقه أحد مني
و أنا الذي رسق الكحل من العيون

وبريشة هدبها الطويل
رسمُت ليل مدينتي

صباُح الخري أيها الصباح !
افتح قلبك يل 
ألرى مدينتي

و أمللم خرز القالدة التي انفرطت
فوق الطريق

ألنجَد الطفلة الباكية ْ
دعني قليال هنا

ألطّهر فمي 
بتقبيل االبتسامة بن الدموع ...!

نهاد احلديثي
نعي�ش عامل�ن متناقض�ن و مختلفن، 

باملش�اعر  وثرائ�ه  بش�فافيته  األدب 

االنسانية، والسياس�ة بجفافها وفقرها 

للمش�اعر االنس�انية، وهل األدب يؤثر يف 

السياس�ة أم أن السياسة تؤثر يف األدب؟ 

األدب له عالم والسياس�ة لها عالم آخر، 

ولك�ن حن ندقق النظ�ر ونمعن التفكري 

نجد أنهم�ا يتبعان لعالم واحد وهو عالم 

االنس�ان، ولكن السياس�ة تخطئ كثريا 

وتفق�د انس�انيتها،  وبالت�ايل تفقد ثقة 

املواطن بها، واالدب يخلق قضايا انسانية 

علي�ا، أو أدبا عاطفيا غارقا يف املش�اعر، 

االدب يؤث�ر يف السياس�ة ويجعل القارئ 

العادي يكتش�ف نواحي جديدة يف حياته 

ليس ألنه ال يعرفها، ولكن ألنه يتجاهلها 

فيأتي األدب ليوقظ فكره ويلفت نظره ملا 

هو منيس أو مدفون يف واقعه أو ذاته

االدب عص�ب الحي�اة، فهو لي�س مجرد 

لوحة فني�ة مكتوبة ب�ل إيقاظا للضمري 

و نهض�ة للفكر يؤرش للقارئ اىل مكامن 

الخطأ، يستفز مشاعره، ويشحذ أفكاره، 

يمده بالقوة الروحية لكي يقول ال، فأغلب 

الث�ورات والتغي�ريات الجذري�ة يف العالم 

كانت نتيجة أف�كار، مجرد أفكار ولكنها 

غ�ريت أمم اوبدلت حكام�ا؛ لهذا ال يجب 

تس�خيف األدب، وال يج�ب أن تتم كتابته 

بس�طحية، ألنه بنية أساس�ية يف تشكيل 

فكر وسلوك الشعوب، والبد لكاتب األدب 

أن يكون عى دراية واس�عة بالسياس�ة، 

لي�س ألجل أن يق�وم بعمل الث�ورات، بل 

ألجل أن يك�ون واعياً بدروه، األدب له أثر 

يف السياس�ة، ف�إن األدب أيض�اً كان وال 

يزال له عميق األثر عى أصحاب السلطة 

من ملوك وامراء وحتى الجنراالت، منهم 

اإلمرباط�ور اليونان�ي هادري�ان امللق�ب 

ال�ذي  ونابلي�ون  املثق�ف،  باإلمرباط�ور 

جع�ل األدب يخ�دم أهداف�ه السياس�ية؛ 

كما أن األدب بالنس�بة ألصحاب السلطة 

ه�و فرصة لتخلي�د أعماله�م وصفاتهم 

ع�رب أعمال ادبية تبق�ى خالدة حتى بعد 

رحيلهم، وهو ما يدركه كل رجل سلطة، 

ويكف�ي أن نطل�ع ع�ى الع�دد الضخ�م 

للمؤلف�ات األدبي�ة الت�ي تناول�ت حي�اة 

رجال الس�لطة من كل الجنسيات ويف كل 

العصور، الت�ي ال تزال تالقي رواجاً كبرياً 

لندرك أهمية األدب بالنسبة ألي سيايس، 

الس�يايس يم�ر بحقب�ة زمنية وي�كاد ال 

يذك�ره اح�د، بينم�ا العال�م و الفن�ان و 

األدي�ب مخل�دون، ال أح�د يتذك�ر حاكم 

أثينا األغريقي�ة القديمة لكن الكل يتذكر 

الفيلسوف سقراط و أفالطون وارسطو، 

و ال أح�د يتذك�ر حاكم غرناط�ة، ال أحد 

يتذك�ر حاكم ش�مال افريقي�ا لكن الكل 

يتذك�ر الش�اعر اب�ن زي�دون و قصيدته 

)اضحى التنائي بدي�ال عن تدانينا و ناب 

عن طيب لقيانا تجافينا( لكن الكل يتذكر 

ابن خلدون و مقدمته املش�هورة . ال أحد 

يراجع مدونات ساسة العراق او يتذكرها 

لكن الكل يراجع و يس�تذكر العالمة عيل 

ال�وردي و مؤلفات�ه الرصينة، الكل يذكر 

نجي�ب محفوظ وهي�كل واحس�ان عبد 

القدوس ومي زياد ونزار القباني والعقاد 

واحم�د ش�وقي والجواه�ري والس�ياب 

الق�ادة  بع�ض  يل  واذك�روا  والرص�ايف، 

التاريخين الذين غريوا حياة االنسانية. 

مصطفى سليمان
   م�ن أش�هر األدب�اء يف تراثن�ا ، ممن أح�رق بيديه 
كتبه ، أبو حي�ان التوحيدي الذي وصفوه بأنه أديب 
الفالس�فة وفيلس�وف األدباء . وقد عرف عنه الفقر 
الشديد ، وسوء الحظ ، فلم يحصل عى التكريم الذي 
كان يس�تحقه ، فش�هرته اليوم بن املثقفن العرب 

ومكانته لديهم أعظم مما كان األمر يف عرصه .
   وكأّن التوحي�دي كان يقص�د نفس�ه ح�ن كت�ب 
لصديق�ه “مس�كويه”: “ م�ا س�بب الصي�ت الذي 
يتف�ق لبعضهم بعد موته ، فيعيش خامالً ويش�تهر 

ميتاً؟”. 
   ويف س�رية حياته ، كما رواها “ياقوت الحموي” يف 
“ معجم األدباء” ينقل لنا الكثري عن بؤس التوحيدي 
، وفقره ، حيث نطالع قول التوحيدي :” لقد أمسيت 
غري�ب الحال ، غريب اللف�ظ ، غريب النِّحلة ، غريب 
الخل�ق ، مستأنس�اً بالوحش�ة ، معت�اداً للصم�ت ، 

مالزماً للحرية..”
   هذا الشعور باالغرتاب عن نفسه ، وعرصه ، أوصل 
التوحي�دي إىل املوق�ف الرتاجيدي ال�ذي اتخذه، وهو 

إحراق كتبه بيديه .
   ويف رس�الة مطول�ة إىل القايض أبي س�هل عيل بن 
محمد ، الذي المه كثرياً عى فعلته القبيحة ، نتعرف 
ع�ى الحجج الت�ي قدمه�ا التوحيدي عندم�ا أحرق 

كتبه: 
فأم�ا الحجة األوىل فهي ش�عوره ب�أن علمه أصبح 
عدي�م الج�دوى يف حيات�ه ، وه�و لذلك ع�بء يجب 

التخلص منه . 
وأما الحجة الثانية فه�ي أن كتبه حوت من أصناف 
العلم رسه وعالنيته ،” فأما ما كان رساً فهو لم يجد 
من يتحى به راغباً ، وأما ما كان عالنية فهو لم يجد 

من يحرص عليه طالباً “.
وأم�ا الثالث�ة فهي ش�عوره بأن�ه ليس له ول�د ، أو 
صدي�ق ، أو قري�ب ، أو أدي�ب .. يح�رص عليها بعد 

مماته ، أو يحرص حتى عى س�معة كاتبها وعرضه 
..” وكي�ف ألناس جاورتهم عرشين س�نة فما صح 
يل م�ن أحده�م وداد ، وال ظه�ر يل من إنس�ان منهم 
حفاظ. ولق�د اضطررت بينهم بعد العرشة واملعرفة 
يف أوق�ات كث�رية إىل أكل الخ�ر يف الصح�راء ، وإىل 
التكف�ف الفاضح عن�د الخاصة والعام�ة ، وإىل بيع 
الدين واملروءة ، وإىل تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق 
وإىل ماال يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم ، ويطرح يف 

قلب صاحبه األلم “.
وأما الحجة الرابعة واألخرية فاقتداؤه بأئمة يف العلم 
يقت�دى به�م : فأب�و عمرو ب�ن العالء دف�ن كتبه يف 
بط�ن األرض فلم يوجد لها أثر ، وداوود الطائي الذي 
طرح كتبه يف البحر وقال يناجيها : نعم الدليل كنِت، 
والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول، وبالء 
وخمول. وأبو س�ليمان الدارات�ي الذي جمع كتبه يف 
التنور وسجرها بالنار وقال : والله ما أحرقتك حتى 
كدت أحرتق بك !.. وس�فيان الث�وري الذي مزق ألف 

ج�زء من كتب�ه وطريه�ا يف الريح قائ�اًل : ليت يدي 
قطعت ولم أكتب حرفاً “. وأبو س�عيد السريايف الذي 

قال لولده محمد : تركت لك 
ه�ذه الكتب تكتس�ب بها خ�ري األجل ، ف�إذا رأيتها 

تخونك، فاجعلها طعمة للنار !
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دراسات حديثة

البدانة هلا صلة بـ”ضعف الذاكرة”

ما املشروبات اليت حتسن عملية اهلضم بعد وجبات العيد الدمسة؟
تتواجد العديد من املرشوبات، التي تساعد يف عملية الهضم بعد وجبات 
العيد الدسمة، حيث يأتي العيد وما يحمله من طقوس اجتماعية تتمثل 
يف الزي�ارات العائلي�ة واملجام�ات التي ق�د تكون عىل حس�اب الوضع 
الصحي والغذائي للفرد، ما يزيد يف كثري من األحيان يف اإلفراط يف تناول 

الطعام.
إليك أبرز املرشوبات تحسني صحة الجهاز الهضمي:

1. عصري الربقوق:
ُيع�د الربقوق مصدرا رائعا للس�وربيتول وهو عبارة عن س�كر طبيعي 
ال يتم امتصاصه ويس�حب املاء إىل األمعاء الغليظة، وتساعد هذه املياه 
الزائدة يف الحفاظ عىل حركة األش�ياء ع�رب الجهاز الهضمي، ويحتفظ 

عصري الربقوق أيًضا ببعض األلياف املوجودة يف الفاكهة بأكملها.
2. شاي الزنجبيل:

يش�تهر الزنجبي�ل بقدرته عىل تهدئ�ة الغثيان كما وجد أنه يس�اعد يف 
الهضم، ووفًقا لدراس�ة أجريت عام 2020، يس�اعد الزنجبيل يف الهضم 
عن طريق تش�جيع وظيفة الجهاز الهضمي، مع تثبيت الحركة الكلية 

للجهاز الهضمي بحيث ال يكون مفرط النشاط أو ناقصة النشاط.
3. بذور الشيا:

عىل غ�رار العصائر يمكن أن تكون بذور الش�يا مفيدة لعملية الهضم، 
هذا ألنها توفر ألياًفا قابلة للذوبان وغري قابلة للذوبان كما أنها تساعد 

يف الحفاظ عىل نشاط الجهاز الهضمي كما ينبغي.
4. املاء:

يع�د عدم تناول كمية كافية من املاء أو الس�وائل األخرى هو املس�اهم 
الثاني يف اإلصابة باإلمس�اك، ل�ذا حافظي عىل رطوبتك من خال تناول 

حوايل 15 كوبا يوميا من املاء.
5. شاي كومبوتشا:

الكمبوتش�ا هو نوع من الش�اي املخمر وهو مص�در جيد للربوبيوتيك، 
وت�زود الربوبيوتي�ك أمعائك بالبكتريي�ا الصحية وتع�زز صحة الجهاز 
الهضمي، كما أنها تساعد يف العديد من املشاكل مثل الهضم وااللتهابات، 

حتى أنها قد تساعد يف إنقاص الوزن.
6. شاي الشمر:

ش�اي الشمر غني بخصائص تساعد عىل تعزيز الهضم، وعىل اسرتخاء 
العض�ات وتحفي�ز تدفق الصف�راء، وتحت�وي بذور الش�مر أيًضا عىل 
األلي�اف الغذائي�ة التي تس�اعد عىل تحس�ني صح�ة األمع�اء الغليظة 
والقول�ون كم�ا أنه يش�جع الدورة الدموي�ة يف الجه�از الهضمي، مما 

يحسن صحة األمعاء.
7. عصري الليمون:

يحت�وي الليم�ون عىل عنارص غذائي�ة مثل فيتام�ني يس واأللياف التي 
تدعم صحة األمعاء، كما أنه مضاد قوي لألكس�دة، ويحتوي أيضا عىل 
فيتامني ج الذي يحمي األمعاء من الجذور الحرة ويقلل من االلتهابات، 

كما أنه يساعد عىل تقوية جهاز املناعة ويحميك من االلتهابات.

خلصت دراس�ة حديثة مصغرة 
إىل أن األشخاص البدناء يعانون 
الذاك�رة مقارن�ة  م�ن ضع�ف 

بنظرائهم النحفاء.
اختب�ارات  نتائ�ج  وكش�فت 
خضع لها 30 ش�خصا إن زيادة 
ال�وزن له�ا عاق�ة بما يس�مي 
أو  العرضي�ة”  س�وء “الذاك�رة 
القدرة عىل تذكر تجارب مر بها 

الشخص يف السابق.
وتقول الدراس�ة إن ع�دم تذكر 
تناول وجب�ات الطعام تؤدي إىل 

الرشاهة يف األكل.
ولكن الدراسة وجدت أن فقدان 
الذاك�رة ال ينطب�ق ع�ىل تذك�ر 

املعلومات العامة.
وكان�ت التجارب الس�ابقة عىل 
الفرئان قد أثبت�ت أن كرب حجم 

البط�ون يعن�ي نتائج س�يئة يف 
الذاكرة ولك�ن األمر  اختب�ارات 

متفاوت بالنسبة للبرش.
ورك�زت الدراس�ة الحديثة عىل 
الذاك�رة العرضية وه�ي بمثابة 
رشيط فيديو موج�ود يف العقل 
يتذكر عىل س�بيل املث�ال رائحة 
كوب القهوة أو إحساس ملس يد 

أحد األشخاص.
ي�رتاوح  ش�خصا   50 وخض�ع 
مؤرش كتل�ة الجس�م لديهم ما 
بني 18 “جس�م صح�ي”، و51 
“بدانة مفرط�ة” الختبار ذاكرة 
أشبه بلعبة “البحث عن الكنز”.

وطلب من املشاركني يف االختبار 
إخفاء أشياء ووضعها يف أماكن 
مختلفة يف أوق�ات مختلفة عىل 
برنام�ج مع�روض ع�ىل جهاز 

الكومبيوتر.
ث�م طلب الباحث�ون منهم تذكر 
املخفي�ة  األش�ياء  تل�ك  م�كان 

وتوقيت إخفائها.
وأظهرت النتائج أن األش�خاص 
البدن�اء أحرزوا نقاط�ا أقل من 

نظرائهم النحفاء بنس�بة 15 يف 
املئة.

وقالت لويس تش�يك من جامعة 
كامربيدج لبي بي يس “ ما نريد 
أن نقول�ه ه�و أن م�ؤرش كتلة 
الجسم املرتفع يؤثر عىل حيوية 

الذاك�رة ولكنه ال يعن�ي فقدانا 
تاما لها”.

ذاك�رة  كان�ت  “إذا  وأضاف�ت 
البدن�اء ضعيف�ة فيم�ا يتعل�ق 
بتناول وجبات الطعام، فسيؤثر 
ذلك بش�كل ق�وي يف العقل مما 
يعن�ي تدني الق�درة عىل قياس 
كمية الطعام التي سيتناولونها 

الحقا”.
املس�ؤولة  الهرمون�ات  وتلع�ب 
عن الش�عور بالجوع دورا كبريا 
يف كمية م�ا نتناول�ه من طعام 
ولك�ن عقولنا أيض�ا تلعب دورا 

مهما.
الذي�ن  األش�خاص  أن  وثب�ت 
يتناولون الطعام أثناء مشاهدة 
التلفزيون يأكل�ون كميات أكرب 

أو يشعرون بالجوع برسعة. 
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يعد أس�وا يشء من املمكن أن تواجهه 
العاق�ات الزوجية، هو وج�ود أرسار 
ب�ني الزوج�ني، وع�دم مصارح�ة كل 
منهما لآلخر بتفاصيلهما الشخصية.

و م�ن املمك�ن أن تزي�د ه�ذه األرسار 
الحواجز بينهما حتى يصبح كل منهما 
غريب�اً ع�ن اآلخ�ر، لذلك م�ن املهم أن 
تتميز العاقة بني الزوجني بالشفافية 
والرصاح�ة والتواص�ل العميق الذي ال 

يعرف الخوف أو إخفاء الحقائق.
إذا كنِت تشعرين بأن هنا حواجز بينك 
وبني زوجك، فا ترتكيها تزداد وتفسد 
العاقة بينك وبني رشيك حياتك، عليِك 
البدء ف�وراً بالعمل عىل إزالتها وهو ما 

يمكنِك تحقيقه عرب أربع خطوات.
الخط�وة األوىل: ابحث�ي ع�ن أس�باب 

وجود حواجز بينك وبني زوجك
إىل  منكم�ا  أي  يحت�اج  مل�اذا  فك�ري 
إخف�اء معلومات ع�ن اآلخر؟ هل ألنِك 
ال تش�عرين باألم�ان؟ أم أنِك تخش�ني 
إظه�ار ضعف�ك؟ ربم�ا تكون�ني ق�د 
تعرض�ِت يف املايض ملا يدفع�ِك إىل بناء 
حواج�ز بين�ك وبني زوجك خش�ية أن 

يتكرر مع�ِك ما حدث يف املايض، أو أنِك 
ال تحبني بعض التفاصيل عن نفس�ك، 
وال تحب�ني أن يراه�ا رشي�ك حيات�ك، 

و يج�ب أن تبحث�ي ع�ن أس�باب بناء 
الحواجز بينكم�ا، فهذه الخطوة األوىل 

لتتمكني من هدمها.

الخطوة الثانية: أسيس للتواصل اآلمن
من أكرب أسباب إخفاء املعلومات عدم 
الشعور باألمان، بمعنى الخوف من رد 

فعل الطرف اآلخر عىل هذه املعلومات، 
لذل�ك م�ن امله�م أن تؤس�يس لتواصل 
صح�ي يتمتع باألم�ان، فتتمكنني من 
الحديث مع زوجك دون الخوف من رد 
فع�ل أو انفعال أو أح�كام عىل حديث 

أحدكما.
الخطوة الثالثة: االنفتاح التدريجي

ل�ن تتمكني م�ن إزال�ة الحواجز بينك 
وبني زوج�ك مرة واحدة، ه�ذا يتطلب 
بذل الجهد والصرب، و ابدئي بمشاركة 
تفاصيل بس�يطة تس�اعدك ع�ىل بناء 
الثقة والش�عور باألم�ان، ومع الوقت 
ت�زداد املش�اركة، لتحص�ي يف النهاية 
عىل تواصل يتمتع بالشفافية والصدق 

واألمان.
الرابعة: اس�تعيني بالعاقة  الخط�وة 

الحميمة
العاق�ة الحميم�ة هي عاق�ة خاصة 
ج�داً بينك وبني زوجك، وتتطلب الكثري 
من الق�رب والش�فافية واالنفتاح، لذا 
يمكنِك اس�تغالها من أجل بناء الثقة 
وزيادة الشعور باألمان، ومن ثم إزالة 

الحواجز بينك وبني زوجك.

كيف تزيلني احلواجز بينك وبني زوجك؟
لطلة ابهى...حنو مستقبل افضل...هلا

متى جيب أن تستخدمي عالجات 
الشعر بالربوتني؟

توص�ل مجموع�ة م�ن الباحث�ني الفرنس�يني إىل 
معلومة تعت�رب غريبة نوعا ما، حيث أكتش�فوا أن 
املل�ح ي�ؤدي دورا يف اإلصاب�ة بم�رض الس�كري - 

وليس السكر فقط-.
واعترب الباحثون أن اكتش�افهم ه�ذا قد يفيض إىل 

اعتماد تدابري وقائية جديدة.
ولف�ت ه�ؤالء إىل أن “اعتم�اد تدابري بس�يطة عىل 
الصعي�د الغذائي مثل تقليص تناول امللح والس�كر 
بش�كل متزامن من ش�أنه الوقاية أو املعالجة من 
الس�كري من النوع الثاني )وهو األكثر شيوعا(”، 

متحدثني عن إمكان تطوير أدوية جديدة أيضا.
وتوصل الباحثون إىل هذه الخاصة من خال دراسة 
تفاعل خنازير صغ�رية خضعت لعملية للعاج من 
البدانة تقوم عىل تعديل مس�ار األطعمة يف الجسم 

عرب اقتطاع جزء من األمعاء واملعدة.
وش�هدت فرنس�ا خال الس�نوات األخرية عمليات 
جراحي�ة ألكث�ر م�ن 200 أل�ف مري�ض بالبدان�ة 
املفرط�ة، ما أظهر نتائج الفتة يف كثري من األحيان 
لناحي�ة خس�ارة ال�وزن لك�ن أيض�ا بم�ا يتعل�ق 

بالسكري وهو مرض غالبا ما يرتبط بالبدانة.
وأظهرت الدراس�ة ع�ىل هذه الخنازير التي تش�به 
تغذيته�ا طريق�ة الغ�ذاء ل�دى الب�رش، أن نس�بة 
االمتصاص اإلجمالية يف الجس�م لس�كر الغلوكوز 
تراجع�ت عندم�ا توق�ف امتصاص هذا الس�كر يف 
الج�زء األس�فل م�ن األمعاء كم�ا الحال بالنس�بة 

للخنازير الخاضعة لعمليات، وليس يف الجزء األعىل 
كما الحال لدى الخنازير غري الخاضعة لعمليات.

ويع�د املل�ح عام�ا رضوري�ا يف امتصاص س�كر 
الغلوكوز.

ولف�ت باتو وهو ج�راح وباح�ث يف املعهد الوطني 
للصحة والبحث الطبي يف مدينة ليل الفرنس�ية إىل 
أن تأخ�ري انضمام امل�رة التي يفرزه�ا الكبد والتي 
تض�م تركيزا عاليا من املل�ح، اىل االطعمة الجاهزة 
للهضم بفعل العملية “يؤدي اىل تقليص امتصاص 

الغلوكوز.”
ولتأكي�د دور امللح، أعط�ى الباحثون يف وقت الحق 
كميات كب�رية منه إىل الخنازي�ر والحظوا زيادة يف 

مستويات السكر يف الدم بعد وجبات الطعام.
ولف�ت بات�و إىل أن ه�ذه النتائج تؤكد أث�ر امللح يف 

التغذية لناحية زيادة معدالت السكر يف الدم.

مقادير شاورما الدجاج:
١/٢ كيلو صدور دجاج مقطعة 

رشائح صغرية
١/٢ ١ ملعقة كبرية خل

١/٢ ملعقة صغرية بودرة ثوم
حبه�ان  صغ�رية  ملعق�ة   ١/٢

مطحون
١/٢ ملعقة صغرية فلفل أسود

١/٢ ملعقة توابل شاورما
١ ثمرة بصلة مقطعة رشائح

١ ثمرة طماطم مقطعة رشائح
مقط�ع  أل�وان  فلف�ل  ثم�رة   ٢

رشائح
١ حزمة بقدونس

١/٤ كوب زيت ذرة
طريقة تحضري شاورما الدجاج:

الحج�م،  ١- يف وع�اء متوس�ط 
الدج�اج واضيفي  ضعي رشائح 
واملل�ح  األس�ود  الفلف�ل  إليه�ا 

والحبه�ان والخل وب�ودرة الثوم 
والتوابل.

٢- ضع�ي املزي�ج يف الثاجة ملدة 
ساعتني.

٣- يف مق�اة متوس�طة الحجم، 
حت�ى  واتركي�ه  الزي�ت  ضع�ي 
يس�خن قلي�ا ث�م اضيف�ي إليه 
املتبلة واضيفي  الدج�اج  رشائح 

إليه�ا رشائح البص�ل والطماطم 
والفلفل امللون.

الح�رارة  درج�ة  اخف�يض   -٤
وقلبي املزيج من حني آلخر حتى 

ينضج.
البس�يطة  الطريق�ة  به�ذه   -٥
تكون�ي ق�د انتهي�ت م�ن عم�ل 

شاورما الدجاج.

كل يوم معلومة

املطبخ

معلومة غريبة.. تناول امللح يؤدي إىل اإلصابة بالسكري

أسهل طريقة لعمل شاورما الدجاج يف املنزل

اتب�اع حمي�ة غذائية مس�ألة مجه�دة تحتاج لق�در كبري 
م�ن ضبط النف�س باإلضافة للتخ�ي عن ع�ادات، ربما ال 
تكون مرتبطة بالطعام لكنها تعرقله، ومن بينها وس�ائل 
التواصل االجتماعي أو نوعية املوسيقى التي تسمعها أثناء 

التدريبات الرياضية.
قلة النوم: عدد س�اعات النوم يلعب دورا حاسما يف تحديد 
درجة نجاح النظام الغذائي من عدمه، فقلة ساعات النوم 
ليا تؤدي لزي�ادة إفراز هرمون الغريل�ني، املحفز للجوع. 
املعلوم�ة الت�ي ال يعرفها الكث�ريون أيضا هي أن الجس�م 
يحرق ما يعادل 70 من الس�عرات الحرارية خال الس�اعة 

الواحدة أثناء النوم.
وس�ائل التواص�ل االجتماعي: يمس�ك الكث�ريون بالهاتف 
الذك�ي قبل دقائق م�ن الن�وم اللتقاط ص�ورة وبثها عرب 
مواق�ع التواص�ل املختلف�ة دون إدراك أن الض�وء األزرق 

املنبعث من الهاتف يمنع إنتاج هرمون النوم املعروف 
باسم املياتونني، األمر الذي يؤدي بدوره لصعوبة 

الن�وم ومن ثم التع�رض لنوبات ج�وع مفاجئة 
ليا.

تناول الطعام أمام التليفزيون: متابعة املسلسل 
أو الفيلم املفضل أثن�اء تناول الطعام، من أكرب 

األخط�اء الت�ي تدم�ر الريجي�م، فالرتكيز يف 
أمري�ن يف نفس الوقت يجعلنا ال ندرك لحظة 
الش�بع وبالت�ايل يمكننا اإلس�هاب يف تناول 

الطعام أو الحلوى دون حدود.
قلة التعرض لضوء الشمس: فتح ستائر غرف املنزل 

مع بداية النهار، من األمور التي تساعد عىل فقدان الوزن، 
إذ أظهرت دراسة علمية نرشتها مجلة “بريغيته” األملانية، 
أن ضوء الشمس خال س�اعات النهار يساعد عىل تحفيز 

عملية األيض ويساعد بالتايل عىل حرق الدهون بفاعلية.
الفط�ور الخفي�ف: املقرمش�ات الصباحي�ة م�ن األطباق 
املحببة عىل مائدة اإلفطار خاصة ملتبعي الريجيم )الحمية 
الغذائي�ة(، لكن جس�م اإلنس�ان يحت�اج للطاق�ة يف بداية 
اليوم، ل�ذا فإن تناول البيض الغني بالربوتني يمد الجس�م 

بهذه الطاقة عاوة عىل أنه يعطي شعورا بالشبع.
التوت�ر الصباحي: التأخر عن موعد االس�تيقاظ املناس�ب 
وحال�ة التوتر الت�ي يعرفها الكثريون قب�ل الذهاب للعمل، 
ت�ؤدي إلفراز هرمون الكورتيزول ال�ذي يعرقل عملية بناء 

الربوتينات يف الجس�م ويقوم بدال من ذلك بسحب الربوتني 
من العضات لتحويلها إىل جلوكوز.

التخ�ي عن وجب�ة الغداء: يعتق�د البع�ض أن تخليهم عن 
اس�رتاحة الظه�رية أثناء العم�ل وتناول وجب�ة الغداء، قد 
يس�اعد عىل رسعة التخلص من ال�وزن لكن ما يحدث هو 
العك�س تمام�ا إذ إن التخ�ي عن إح�دى الوجب�ات يجعل 
الجس�م يخفض م�ن اس�تهاكه للطاقة وبالت�ايل يرتاجع 

حرق الدهون.
األكل برسعة: تناول الطعام برسعة ودون املضغ الس�ليم، 
يؤج�ل الش�عور بالش�بع وهي ع�ادة تعرقل أيض�ا عملية 
الهضم وكلها أمور تحول دون خس�ارة الوزن، وفقا ملوقع 

“بيرس جيزوند ليبني” األملاني.
املوس�يقى الهادئة أثناء ممارس�ة الرياض�ة: ربما تصلح 
املوس�يقى الهادئة لاس�رتخاء بعد يوم عم�ل طويل، لكن 
أثن�اء الج�ري يف صالة األلع�اب الرياضية، يج�ب اختيار 
مقطوع�ات رسيع�ة تحف�زك ع�ىل زي�ادة النش�اط 

البدني.
السكريات.. ليست مكافأة: يشعر البعض بالفخر 
بع�د االلت�زام بالنظ�ام الغذائ�ي والرياض�ة ملدة 
أس�بوع كام�ل ويعتق�دون أن بوس�عهم مكافأة 
أنفسهم بقطعة حلوى وهو أمر يحذر منه الخرباء. 
ويفضل يف هذه الحال�ة مكافأة النفس بيشء آخر 
غ�ري الطع�ام، كمش�اهدة فيلم جدي�د أو حتى 
ترسيحة ش�عر جديدة، ألن ه�ذه األمور ال تعيد 

السعرات الحرارية املفقودة للجسم. 

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

١٠ أخطاء تدمر الرجييم!

يع�د الربوتني جزءاً مهماً من النظ�ام الغذائي املتوازن، فهو املكون الذي 
يساعد يف بناء عضات قوية وتقوية خصات الشعر وجعلها أكثر صحة 

وجماالً.
وبالتايل فإن توفري الربوتني للشعر التالف يعيد إليه جماله وتألقه ويعزز 
من صحته ومظهره، ما يفرس تس�بب نقص الربوتني يف الشعر يف جعله 

جافاً وباهتاً وخالياً من الحيوية واللمعان.
وبم�ا أن عاجات الربوتني للش�عر أصبح�ت متاحة عىل نطاق واس�ع، 
وخصوصاً بهدف فرد وتنعيم الش�عر بمختلف أنواع، خصوصاً للمجعد، 

نرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن عاجات الربوتني للشعر.
ملاذا يحتاج الشعر اىل عاجات بالربوتني؟

تتغ�ذى ج�ذور الش�عر بش�كل جي�د بال�دم واألوكس�يجن والببتي�دات 
والدهون، بفضل ارتباطها بالخايا الحية والغدد الدهنية املوجودة داخل 
ف�ورة ال�رأس، إال أن خصات الش�عر البعيدة عن ف�روة الرأس تتضاءل 
فيها نس�بة الرطوبة والتغذية باملكونات الازمة لصحة الش�عر، عندها 
يبدأ الش�عر بفقدان الربوت�ني الكرياتيني، وهذا يؤدي اىل فقدان الش�عر 
قوت�ه ومرونته، وتكرسه وجفاف.ويف هذه الحالة، تعد عاجات الش�عر 
بالربوتني هي املفتاح إلعادة الصحة والقوة للشعر وفروة الرأس، والتي 

تكون إما كيميائية أو طبيعية ونباتية.
فوائد عاجات الربوتني للشعر

تتمثل الفائدة الرئيسة لعاجات الربوتني يف قدرة مكوناتها، مثل بروتني 
القم�ح املتحلل بامل�اء واألحم�اض األميني�ة الحريرية، عىل اس�تهداف 
بصي�ات الش�عر وفروة ال�رأس لتجعله�ا أكثر صحة وق�وة، من خال 

تشكيلها حاجزاً حول البصيلة يحميها من التلف والرضر.
و يض�اف لذل�ك أن ه�ذه العاجات مصمم�ة إلغاق حاج�ز الرطوبة يف 

الشعر وفروة الرأس، ملنع فقدان املاء والحفاظ عىل التغذية فيها.
و تعمل أيضاً عىل تقوية بصيات الشعر، تحسني مرونة بصيات الشعر، 
منع فقدان املاء عرب الجلد، والتخلص من تكرس الشعر وانقسام أطرافه، 
ومعالجة التقصف وتمنع نمو الشعر الضعيف والهش، وتحسني املظهر 

العام للشعر.
هل هي آمنة لجميع أنواع الشعر؟

يتف�ق الخرباء ع�ىل أن عاجات الربوتني آمنة لجميع أنواع الش�عر، لكن 
بش�كل خاص هي خيار رائع للش�عر الجاف والتال�ف واملصبوغ، حيث 
أنها غري رضورية للنس�اء اللواتي يتمتعن بش�عر صح�ي والمع وقوي 

وسميك.
و م�ن جهة أخ�رى، عليك أن تأخ�ذي باالعتبار أن عاج�ات الربوتني يف 
صالونات تصفيف الش�عر تحتوي عىل مواد كيماوية قاس�ية وقوية يف 

كثري من األحيان، بعكس عاجات الربوتني املنزلية. 

طبيبك يف بيتك

No:  7529  Sun  25  July  2021العدد:  7529  االحد   25    تموز  2021



ول�د الدكت�ور محمد عبد الغفار مش�ايل 
يف قرية “ظهر التمس�اح”، بمركز إيتاي 
البارود، بمحافظة البحرية، يف دلتا مرص 

عام 1944.
وانتقل مع أرسته، لإلقامة بمدينة طنطا 

بمحافظة الغربية.
التح�ق مش�ايل بكلي�ة الط�ب بجامع�ة 
 ،1967 القاه�رة، وتخ�رج منه�ا ع�ام 
متخصصا يف األم�راض الباطنية )الطب 

العام( والحميات واألطفال.
وعم�ل يف بداية حيات�ه يف الريف، متنقال 
ب�ن الوحدات الصحي�ة التابع�ة لوزارة 
الصحة، وافتتح عيادته الخاصة بمدينة 

طنطا عام 1975.
كرس الطبيب حياته لعالج الفقراء، عىل 

مدى أكثر من نصف قرن .
انتبهت وس�ائل إعالم مرصية مؤخرا إىل 
قص�ة الطبيب مش�ايل، لين�ال حظا من 
الش�هرة خالل س�نوات عم�ره األخرية، 

ويحوز لقب “طبيب الغالبة”.
تع�ددت الرواي�ات حول س�بب تكريس 
مشايل حياته لعالج الفقراء، ومن أبرزها 
أن ذل�ك جاء تنفيذا لوصي�ة والده، بينما 
قالت رواية أخرى إن ما دفعه لذلك وفاة 
طفل بن يديه، بس�ب عج�ز أرسته عن 

رشاء الدواء.
ظل مش�ايل طيل�ة عقود يتق�اىض أجرا 
زهيدا مقابل عالج زبائنه، وهو خمس�ة 
جنيه�ات مرصي�ة، وزاد أخ�ريا ليص�ل 
إىل ع�رة جنيه�ات، أي أكث�ر قليال من 
نصف دوالر، بينم�ا يتقاىض غريه مئات 

الجنيهات.
لك�ن يف حاالت كثرية كان طبيب الفقراء 
يرفض أن يتقاىض أي أجر، بل يدفع من 

جيبه الخاص للمرىض لراء الدواء.
ُتويف يف صب�اح 28 يوليو 2020 يف مدينة 

طنطا بمحافظة الغربية.
وعق�ب نبأ رحيله، احتف�ى كثريون عىل 

مواق�ع التواصل االجتماع�ي، خاصة يف 
م�رص، بالرجل الذي ُينظ�ر إليه عىل أنه 
رم�ز للنزاه�ة واإليث�ار، يف الوق�ت الذي 
يكاف�ح األطب�اء والعامل�ون يف مج�ال 

الصحة حول العالم وباء كورونا.
عاش مشايل حياة بسيطة للغاية، وكانت 
عيادت�ه متواضعة ولم يمتلك س�يارة أو 

هاتفا محموال.
رفض الرجل عروضا كثرية باملس�اعدات 
من منظم�ات خريية وأثري�اء، لالنتقال 
إىل عيادة أحس�ن حاال، وحن قبل بعض 
تلك املساعدات، يف مرات نادرة، تربع بها 
للفق�راء واش�رى أجهزة طبي�ة إلجراء 

التحاليل األولية الرضورية ملرضاه.
عن فلس�فته يف الحياة، تحدث “أتيت إىل 
تل�ك الدنيا لقضاء مهم�ة معينة، بعثني 
الل�ه م�ن أجلها، ل�م يش�غلن مالبس أو 
ش�كل، ل�م أفكر يوًم�ا يف ركوب س�يارة 
فارهة، كل ما أريده هو أن أقيض مهمتي 
التي بعثن�ي الله من أجلها بنجاح، وهي 

عالج الفقراء والرحمة بهم”.
“طبيب الغالبة” أشار إىل أن “فلسفته يف 
الحي�اة” كوّنها من قراءة الكتب والعمل 
يف الوح�دات الصحية بالق�رى والكفور: 
“كان زمان الناس فقرية أوي وأنا عشت 
وس�ط األري�اف، وكن�ت أحياًن�ا بآالقي 
م�رىض يموت�وا بس�بب ع�دم قدرته�م 
ع�ىل الذه�اب إىل طبي�ب أو رشاء أدوية، 
وتعلم�ت أن بإمكاني أن أرح�م هؤالء.. 

ربنا سخرني ليهم”.
لتلبي�ة  كايف  العي�ادة  إي�راد  أن  وأك�د 
احتياجاته، مضيفاً : “الرزق القليل فيه 
بركة وأنا يكفيني القليل، صحيح كشفي 
10 جنيه�ات، لكن أنا بيجييل يومًيا ما ال 

يقل عن 200 إىل 300 حالة”.
أو  متطلب�ات  أي  يل  يك�ن  :”ل�م  وق�ال 
احتياجات، غري قليل من املأكل واملرب، 
وال أملك س�يارة، وأقيض يومي كاماًل يف 
العم�ل من�ذ 9 صباًحا حتى 9 مس�اء يف 

عيادة طنطا”.

يش�كل الهات�ف الج�وال أحد 
أبرز األشياء التي ال يمكنك أن 
تتخ�ىل عنها يف كّل لحظة من 
لحظ�ات حياتك اليومية. وما 
يزي�د تعلق�ك به ه�و التطور 
الذي ط�رأ عليه وخصوصاً يف 
ما يتعلق بتطبيقاته املختلفة. 
أم�ا م�ا سيدهش�ك فه�و أن 
التطبيق املفض�ل لديك يقول 
الكث�ري عن طباع�ك وصفات 

شخصيتك.
1 توير

ه�ذا  تس�تخدمن  كن�ت  إذا 
التطبيق أكثر من غريه، فهذا 
يعني أّن�ك تتمتعن بكاريزما 
وجاذبية ال مثيل لهما. إال أّنك 
متقلب�ة املزاج وق�د تغضبن 
م�ربرات  دون  م�ن  أحيان�اً 
منطقية. لكن ه�ذا ال يمنعك 
م�ن أن تظه�ري الكث�ري من 
العاطف�ة تج�اه األش�خاص 

املقربن منك.
2 فايسبوك

 يعن�ي تصفحك الدائ�م لهذا 
عملي�ة  ام�رأة  أّن�ك  املوق�ع 
وتتحل�ن بالصرب وتتس�من 
بالفعالي�ة يف كل موقف. كما 
أّنك تتمتعن بالقدرة عىل حّل 

كل املش�اكل املرتبطة بعملك 
كم�ا بعائلتك. وال يس�عك أن 
تقف�ي مكتوف�ة اليدي�ن إزاء 
أّي موق�ف عصي�ب يم�ّر به 
األش�خاص الذين يعيشون يف 

محيطك. 
3 إنستغرام

إذا كنت من األشخاص الذين 
إنس�تغرام،  تطبيق  يفضلون 
فهذا يش�ري إىل أّنك تحس�نن 
وأّن�ك  العم�ل ضم�ن فري�ق 
تحقق�ن ع�ادة النجاح حن 
يتعل�ق األمر بإنج�ازك مهمة 
ذات طاب�ع اجتماع�ي. كم�ا 
يعني هذا أّنك تفضلن التعبري 
ع�ن رأيك، يف أّي أم�ر، بحرية 

تام�ة، م�ا يجعل�ك تمتلكن 
النقاش�ات  خ�وض  موهب�ة 
بأفض�ل  منه�ا  والخ�روج 

النتائج.
4 واتساب

ه�و  التطبي�ق  ه�ذا  كان  إذا 
املفضل�ة  التواص�ل  طريق�ة 
لديك، فاعلم�ي أّنك تتفهمن 
دائماً وجهات نظر األشخاص 
الذي�ن يعيش�ون يف محيطك 
العائ�يل واملهني وأّنك تتقبلن 
االختالف بينك وبينهم وترينه 
أمراً طبيعي�اً ورضورياً. كما 
ي�دّل هذا ع�ىل أّن�ك تفضلن 
القي�ام باألعمال التي تتطلب 
املوهب�ة ودق�ة املالحظة. إال 

أّن�ه يعني أيض�اً أّن�ك تحبن 
االنطواء عىل ذات�ك واالمتناع 
بع�ض  يف  التواص�ل  ع�ن 

األحيان.
5 سناب شات

س�ناب  رواد  م�ن  كن�ت  إذا 
ش�ات الدائم�ن، يعن�ي هذا 
أّنك تعيش�ن حالة من التوتر 
الدائم�ن.  واالس�تعجال 
فللوقت بالنس�بة إليك أهمية 
حيات�ك  كن�ز  وه�و  كب�رية 
الثم�ن. كما يدّل هذا عىل أّنك 
ش�ديدة الركيز عىل املهمات 
الت�ي يتعن علي�ك أن تقومي 

بها.
6 بينرست

تس�تخدمن  كن�ت  ح�ال  يف 
هذا التطبي�ق أكثر من غريه، 
فهذا يعن�ي أّن�ك تعتمدين يف 
معظ�م األم�ور ع�ىل نفس�ك 
تحب�ن  ال  أّن�ك  إىل  ويش�ري 
أن يت�وىل اآلخ�رون مهم�ات 
ترتب�ط ب�ك وإن لم يس�عفك 
الوق�ت عىل القي�ام بها. كما 
أن�ك ال تحبذي�ن تأجيل عمل 
اليوم إىل الغد. وهذا يس�اعدك 
عىل النجاح، لكنه يس�بب لك 

الشعور بالقلق والتوتر.
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اختبارات شخصية

acebook من الفيسبوك

حممد مشالي

اكتشف شخصيتك من خالل كثرة استخدامك 
لـ)تويرت- فايسبوك- واتساب(

غزل عراقي
القلب عاف البر كلهه وجالك
ونار بموكد اضلوع���ه وجا لك

بجال الوكت خالني وج������الك
بقايا انسان وشيلَكون بي������ه

---------------------
هجرت القلم من بعدك والكت���اب

ودلييل من العشك بطل ولك تاب
وحك العرش والكعبة والكت����اب

تضل انتة اعز محبوب الي�������ه 
------------------------
عليك اشكد رجف كلبي وداري 
ولجل عينك بعت ملكي وداري 

أظنك تعلم بضيم������ي وداري 
شكد احبك وانت تضحك عليه

أبـــــــراج

أصعب يشء بالنسبة لك اليوم هو التعامل مع 
م�ن حولك. ربما تكتش�ف قريب�ا أن من حولك 
يتصف�ون بالعن�اد. ال تعت�رب ابتع�ادك ع�ن الناس 
خسارة كبرية أو فشال بل هي مرحلة مؤقتة. إذا كنت 
بحاج�ة إىل التحدث م�ع البعض، اتص�ل بصديقك أو 

بالحبيب.

النجاح سيكون حليفك وسيغري سري األمور 
نحو األفض�ل بع�د إخفاقات غ�ري متوقعة. 
العالق�ة بالريك يتحكم فيها املزاج املتقلب، لذا 
تلج�أ إىل قرارات عش�وائية. تنترص ع�ىل مصاعبك 
الصحي�ة بالتف�اؤل واألم�ل، وتعي�ش أجم�ل ي�وم يف 

حياتك.

ال ترك امللل يس�يطر عليك، فهذا من ش�أنه 
أن يؤث�ر يف عطائك ويعي�ق تقدمك يف املرحلة 
املقبل�ة. علي�ك أن تمن�ح الري�ك وقت�اً أطول، 
فذلك يس�اعد عىل تطوير العالق�ة بينكما ويضعها 
يف إطاره�ا الصحيح. احرص ع�ىل صحتك ما دمت ال 

تقوم بأي نشاط يعود عليك بالفائدة.

تفكر دائما يف االستقالل سواء عىل املستوى 
املادي والعميل. تقيض وقتا طويال يف التفكري 
يف وضعك املادي وكيف يمكنك تحسينه؟ هل أنت 
حريص عند إنفاق املال؟ هل تستطيع ضبط نفسك 
ووض�ع ميزانية معينة خالل الش�هر؟ هذه األس�ئلة 

مهمة جدا ويجب أن تجد إجابات لها.

النجوم تش�ري إىل أن األمور العاطفية تس�ري 
لصالحك. حاول أن تعرب للحبيب عن شعورك 
وحبك له. عىل الرغم من ذلك، ال تكن مبالغا حتى 
ال يك�ون أناني�ا يف التعامل مع�ك ويتجاهل رغباتك 

واحتياجاتك.

تحت�ار الي�وم بن خياري�ن إما أن تس�تمر 
يف عالقت�ك مع الحبي�ب أو تنهيها يف الحال. 
الرغ�م  ع�ىل  اآلن  تؤمل�ك  املاضي�ة  الذكري�ات 
من م�رور أع�وام عديدة عليه�ا. تتجدد الش�كوك 
واملخاوف بس�بب ه�ذه الذكريات. ح�اول أن تتجنب 

التفكري فيها.

ال تندهش من األش�خاص الذين تلتقي بهم 
اليوم، فق�د تالحظ أنهم يترصف�ون بأنانية 
وح�ب لل�ذات. من املتوق�ع أن يكون ذلك س�وء 
فه�م لهؤالء وبس�بب ع�دم مش�اركتك لآلخرين يف 
نش�اطاتهم. تعامل مع من حول�ك بحكمة وحاول أن 

تتعلم منهم شيئا جديدا.

يس�ود جو من س�وء التفاهم مع بعض الزمالء، وقد 
تختلط عليك األمور فتفقد قدرتك عىل الركيز لرتكب 
خطأ واضحاً يجّر عليك سلس�لة م�ن املواقف املربكة. ال 
تستس�لم لرغبات الريك، وخصوصاً أن تلبية طلباته تفتح 
عليك أبواباً عديدة لن تتمكن من إقفالها بسهولة. حن تتعرّض 
لضغوط كبرية يف العمل، حاول أن تنال فرة من الراحة لتستعيد 

نشاطك وتنطلق مجدداً بفاعلية أكرب.

تحب الطبيعة جدا وتعشق الزهور واملناظر 
الخرضاء، ولك�ن قد يفضل البعض االهتمام 
بالدراس�ة واالس�تفادة م�ن بع�ض الخ�رباء يف 
مختل�ف املج�االت. عىل الجان�ب اآلخر، تح�اول أن 
تطبق األفكار التي حصلتها خالل الفرة املاضية. هذا 

األمر سيكون شيقا وممتعا جدا.

يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة ملواجهة 
التحدي�ات، قد تجد نفس�ك يف ورطة أو موقف 
محرج، بسبب منافس أو خصم أو عدّو لك. نبش 
الدفات�ر القديمة يعيد األل�م والجراح، حاول أن تبقى 
بعي�داً عنها فهي ل�ن تنفعك بيشء. ب�دأت تحصد ثمار 

الحمية التي اتبعتها لتتخلص من السمنة املفرطة.

علي�ك أن تك�ون ح�ذرا خالل ه�ذه الفرة وأن 
تع�رف كي�ف تحافظ ع�ىل س�معتك املهنية. ال 
تيأس بل ابذل املزيد من الجهد إلنجاح العالقة بينك 
وبن الحبيب. اختلط أكثر بزمالء العمل فهذا س�يكون 
مفي�دا لك وألدائك يف املس�تقبل. أنت غ�ارق يف الحب وال 

تستطيع أن تقاوم الحبيب ولكنك ال تبوح بذلك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اجتماعك وبعض األشخاص اليوم قد يكون 
س�ببا يف فش�ل مش�اريعك املس�تقبلية. هل 
س�تقوم باالبتعاد ع�ن هؤالء أم س�تنتظر حتى 
تش�عر بالندم والحرسة؟ أم هل س�تختار أن تحقق 
أحد أهدافك ومشاريعك عىل الرغم من أنهم ينصحونك 

بالعكس؟ يجب أن تكون يقظا اليوم بقدر اإلمكان.

كلمات متقاطعة

الكلمات العمودية
-1وحدة لقياس الوزن - صاحب 

موهبة فنية - أحد الوالدين
-2 وثب - من الكواكب )م(

-3 قط�ع من األثاث ُيكتب عليها 
- قليل الحياء

-4 من الضمائر - جواب
-5 م�ن األنبياء عليهم الس�الم - 

لقياس املساحة
-6متش�ابهان - آخ�ر الع�الج - 

نعمة )م(
-7 حكيم - متشابهان

-8وجع - نتفقد
-9 ق�ط )م( - من األنبياء عليهم 

السالم - نهاية
إىل  نج�م  أق�رب   - زورق   10-

األرض )ن(

الكلمات االفقية
م�ن  متكامل�ة  مجموع�ة   1-

األدوات - خالف التالد
-2  ال تحب ان تلبسه وإذا لبسته 

ال تراه )م( - اضطراب و تفرق
-3 الحس�ن اللون من النبات أو 

الحيوان أو الجماد )ن( - بحر 
-4 تساير - للنداء

-5 جب�ان - ضم�ري منفص�ل - 
ضوء

-6 للتفسري - الضالل و اإلمعان 
فيه )ن( - من الفواكه

ل�دّق  ه�اون،   – )م(  ل�ّن   7-
مختلف الحبوب 

-8عابر - ُدهش و تحري
-9 السور - مصائب )م(

-10 قطع و فّصل - نّظم - خبأ

صــــورة و حــــدث

بقي�ادة  الربتغ�ال  كونتي�ة  انتص�ار   -  1139
ألفونس�و األول ع�ىل املرابطن بقي�ادة عىل أبي 
الحس�ن، يف معركة أوريك، مما أدى إىل تأس�يس 

مملكة الربتغال.
1544 - مل�وك أوروبا يعرفون بس�يادة الدولة 
العثماني�ة ع�ىل املج�ر بع�د عرين عام�اً من 
الح�روب منذ نجاح الق�وات العثمانية يف فتحها 

وضمها إىل سيادتها.
1603 - تنصيب ملك اسكتلندا جيمس السادس 
ع�ىل عرش إنجلرا باس�م جيم�س األول ليكون 

أول ملوكها من أرسة ستيوارت.
1790 - موالي اليزيد يأمر بإعدام محمد العربي 
ق�ادوس، كب�ري وزراء الس�لطان املغربي محمد 

الثالث بن عبد الله.
1957 - إلغ�اء امللكية وإع�الن قيام الجمهورية 

التونسية وتنصيب الحبيب بورقيبة رئيًسا لها.
1982 - بش�ري الجمي�ل يعل�ن ترش�يح نفس�ه 

ملنصب رئيس الجمهورية اللبنانية.
2004 - ليتوانيا وقربص وسلوفينيا وسلوفاكيا 
وهنغاريا وإس�تونيا والتش�يك والتفي�ا وبولندا 

ومالطا ينضمون إىل االتحاد األوروبي.
2007 - براتيبا باتيل تتوىل رئاس�ة الهند لتكون 

أول امرأة تتوىل هذا املنصب فيه.
2009 - إجراء االنتخابات الربملانية والرئاسية يف 
كردستان العراق وسط حضور مراقبن دولين، 

وكانت نسبة املشاركة 78.5%.
2016 -رشك�ة فريايزون لالتص�االت األمريكية 
تعلن عن اس�تحواذها عىل ياهو بصفقة قدرت 

ب� 4.8 مليار دوالر.
الس�ابعة  دورته�ا  يف  العربي�ة  القم�ة  افتت�اح 

والعرين بمدينة نواكشوط.
2018 - مقتل 221 شخصاً عىل األقل وُجرح 200 
آخري�ن خالل هجمات متفرق�ة داخل محافظة 

السويداء قام تنظيم داعش بتنفيذها.

- زئري األسد يمكن سماعه من 
عىل مسافة 8 كيلومرات

تدف�ن رأس�ها يف  -النعام�ة ال 
الرمال هرباً من الخطر بل بحثاً 

عن املاء.
-حجم الشمس يوازي 330330 

مرة مقارنة بحجم األرض.
-العض�وان الوحيدان يف جس�م 
اإلنس�ان اللذان ال يتوقفان عن 

النمو طوال الحي�اة هما األنف 
واألذنان.

-تحت�وى مع�دة اإلنس�ان عىل 
نحو 35 مليون غدة هضمية.

-أقوى عضلة يف جسم اإلنسان 
“هي اللسان.”

يك�ون  الوح�دة  -ش�عور 
أق�وى عندم�ا تك�ون محاط�اً 

باألشخاص غري املُناسبن لك.

-مجرد اقناع نفسك انك تمتلك 
ذاك�رة قوية س�يجعلها تصبح 

قوية مع الوقت فعالً.
-حن ننام عىل حزن، يستيقظ 

الحزن قبلنا... ثم يوقظنا.!
قب�ل  قليل�ة  مل�دة  -محادث�ة 
يهم�ك  ش�خص  م�ع  الن�وم 
الن�وم  ع�ىل  تس�اعدك  أم�ره، 

بطمأنينة.!

حدث يف مثل هذا اليوم

هل تعلم
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ما تراه يف الصورة هي واحدة من أشهر حوادث القطارات يف التاريخ واليت وقعت يف فرنسا عام 
1895م

حني تأخر القطار عن موعد وصوله فزاد السائق السرعة حتى يعوض التأخري لكنه مل يستطع 
ان يبطىء القطار ويتوقف به يف الوقت املناسب فخرج به من احملطة بهذا الشكل كما تراه.
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عـين على العالم

أنجلينا جويل  القضائي بني  يف تطور جديد ومفاجئ يف الرصاع 
املحكمة  استبعدت  القضية،  مسار  يغري  أن  يمكن  بيت  وبراد 
أهليته“.وحققت  بـ“غري  وحكمت  برباد  صلة  ذا  خاصا  قاضيا 
أنجلينا جويل انتصاراً كبرياً وسط معركة طالقها من براد بيت 
املستمرة منذ عدة سنوات، بعدما قضت محكمة استئناف يوم 
الجمعة يف كاليفورنيا باستبعاد قاض خاص يرتبط برباد فيما 
االستئناف  محكمة  األطفال.واتفقت  حضانة  بقضية  يتعلق 
يكشف  لم  أودركريك“  دبليو  ”جون  القايض  بأن  جويل  مع 
بشكل كاف عما يربطه بعالقات تجارية مع محامي براد بيت، 
”قد  بيانها:  يف  املحكمة  القضية.وقالت  يف  بحياديته  يخل  ما 
يتسبب االنتهاك األخالقي للقايض أودركريك، جنبا إىل جنب مع 
املهنية  بعالقاته  يتعلق  ما  يف  عنها  الكشف  تم  التي  املعلومات 
يف  للتشكيك  شخص  أي  تدفع  أن  يف  بيت،  محامي  مع  األخرية 
حيادية القايض، وبناء عليه، قضت املحكمة باستبعاد القايض 
القشة  بمثابة  الجديد  التطور  يكون  أن  أهليته“.ويمكن  لغري 
بني  القضائي  بالرصاع  يتعلق  فيما  البعري  ظهر  قصمت  التي 
أنجلينا وبراد، إذ إنه عىل الرغم من أن الرصاع عىل الحضانة كان 
الجديد قد يعني أن رصاع  القرار  أن  إال  االنتهاء،  قد أوشك عىل 

ما  بحسب  النهاية  إىل  يقرتب  ولم  جديد  من  سيبدأ  الحضانة 
واحدة  الشهري  السابق  الثنائي  طالق  قضية  متوقعا.وتعد  كان 
من أطول قضايا الطالق يف تاريخ هوليوود بجانب كونها األغىل 

حتى اآلن.

روال  اللبنانية،  الفنانة  احتفلت 
املهندس  عىل  زفافها  بحفل  سعد، 

يحيى الخرض يف بريوت.
أبيض  بفستان  سعد  روال  وأطلت 
 Mireille تصميم  من  منفوش 

.Dagher
اقترص الحفل عىل األهل واألصدقاء 
سعد  روال  وشاركت  املقربني، 
حفل  من  بصور  جمهورها 
خاصية  عرب  نرشتها  الزفاف 

القصرية يف حسابها عىل  القصص 
انستقرام.

وكانت املطربة اللبنانية، روال سعد، 
قد أعلنت خطبتها يف أول يناير من 
استضافتها  وخالل  الجاري،  العام 
يف برنامج »Et بالعربي«، قالت روال 
مهندس  عىل  خطبتها  تمت  بأنه 
حب،  قصة  بعد  يحيى  يدعى 
عائلية،  أجواء  يف  الخطبة  وتمت 
الكريسماس،  احتفاالت  خالل 

بحضور عدد محدود من األصدقاء 
وشقيقتها وأبناء شقيقتها.

كشفت  زوجها،  جنسية  عن  أما 
من  أنه  وقالت  هويته،  عن  روال 
بأمريكا  ويعيش  سوريا  مواليد 

وتعود عائلته ألصول فلسطينية.
كانت روال قد طرحت مؤخرا فيديو 
»الغيني  الجديدة  ألغنيتها  كليب 
يف  كليب  الفيديو  وجاء  تالقيني« 
إطار استعرايض باللهجة املرصية.

عىل  الرتند  هالل،  حمادة  النجم،  تصّدر 
املاضية،  القليلة  الساعات  خالل  اليوتيوب 
طرحه  الذي  أحمد«،  »أم  الجديد  بكليبه 
بالتزامن مع احتفاالت عيد األضحى املبارك. 
واحتلّت األغنية صدارة يوتيوب بعد أقل من 
كبرياً  عدداً  وحازت  طرحها،  عىل  ساعة   24
الجمهور  من  الكثري  وأشاد  املشاهدات،  من 
والتفاؤل،  للبهجة  يدعو  الذي  األغنية  بمود 
موقع  عىل  الرتند  األغنية  تصّدرت  كما 
قليلة من طرحها عىل  بعد ساعات  »تويرت« 

اليوتيوب.
وألحان  مرزوق،  أحمد  كلمات  من  األغنية 
إخراج  من  والكليب  قماح،  محمد  وتوزيع 
أرشف،  عال  ستايلست   ،Totti أرشف  أحمد 

.H.k agency عالقات عامة
الكليب كل من منال يحيى،  شارك يف تمثيل 
وغريهم  أرشف،  ومحمد  دسوقي،  ومحمد 

من الفنانني الشباب.
وتميز الكليب بأجواء من الكوميديا والبهجة، 
بالتزامن مع احتفاالت العالم اإلسالمي بعيد 

نسبة  الكليب  حقق  كما  املبارك،  األضحى 
مشاهدات عالية عىل موقع يوتيوب.

عن  هالل  حمادة  النجم  أعرب  جانبه،  ومن 
كليبه  حققه  الذي  الكبري  بالنجاح  سعادته 

الجديد بعد ساعات قليلة من طرحه، مؤكداً 
املرصية  الحارة  طبيعة  يحمل  الكليب  أن 
البسيطة من خالل نماذج واقعية موجودة يف 

الحياة تحمل البهجة والسعادة.

ريهام سعيد: أعلن اعتزالي اإلعالم وسأتفرغ للتمثيل

تطور مفاجئ يف الصراع القضائي بني أجنلينا جولي وبراد بيت

روال سعد تدخل القفص الذهيب

محادة هالل األول على يوتيوب

لحماية الخصوصية.. غوغل كروم 
يكشف عن تحديث أمني جديد

مطرب مهرجانات مصري يصدم جمهوره 
بأرباحه من )يوتيوب(

هند صبري ولطيفة تساهمان في حملة 
تبرعات لمساعدة تونس

اليابان تبيع عنقود عنب 
بـ)12700( دوالر

كشـفت رشكـة “غوغل” عـن تطويـر ميزة أمـان جديـد يف متصفحها 
غوغل كروم وهـي HTTPS-First Mode، حيث تمكن الصيغة الجديدة 
املستخدمني من االتصال باإلنرتنت بأمان.وتنطلق امليزة الجديدة يف شهر 
سبتمرب/أيلول املقبل، وتؤدي إىل حماية بيانات املستخدم وخصوصيته، 
وسـيعرض املتصفح تحذيـرا إذا ما كان املوقع الذي يريده املسـتخدم ال 

يدعم HTTPS.وستعتمد غوغل عىل تعليقات املستخدمني بشأن امليزة 
التي سـتكون اختياريـة يف البداية، حتى يصبـح الوضع افرتاضيا 

فيمـا بعد.وأخـريا أطلقـت رشكـة “غوغـل” األمريكيـة، ميزة 
جديدة تتعلق بخصوصية مسـتخدميها، والتي تسـمح بحذف 
آخر 15 دقيقة من سـجل البحث عـىل الهاتف الذكي.وتتوافر 
ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سـجل البحث حاليا يف تطبيق 
“غوغـل” عىل هواتـف “آيفون”، ومن املقـرر أن يتم طرحها 

عىل هواتف “أندرويد” يف وقت الحق من العام الحايل.

الشـعبية  املهرجانـات  مطـرب  كشـف 
املرصي، عمر كمال، عن دخله من قناته يف 
“يوتيوب”، حيث قال: “”آخر فاتورة جاتيل 

من يوتيوب كانت بـ 15 ألف دوالر”..
و قـال كمـال: “يوتيـوب بيجيـب فلـوس 
بشـكل شـهري ولكن ممكـن أخدها بعد 
شـهرين وال حاجة، وده طبيعي ملا األغنية 

تعدي الـ100 مليون مشاهدة”.
بعـض  أن  إىل  الشـعبي  املطـرب  وأشـار 
أغنياتـه ال يحصـل منها عـىل يشء، معلال 
بـأن طرحهـا عىل قنـوات )يوتيـوب( غري 
قناتـه يجعلها غـري خاصة بـه وال تحقق 
مشـاهدات، وبالتايل ال يمكن أن يحاسـبه 

يوتيوب عليها.

بـادرت النجمة لطيفـة والنجمة، هند صربي، 
بمساعدة بالدهم تونس، التي تمر حالياً بفرتة 
حرجة، بسـبب تفيش وباء كورونا بشكل غري 

مسبوق، وسجلت رقماً قياسيا يف الوفيات.
ساهمت الدول الشقيقة لنجدة ُتونس الُتي 
لم تقدر بمفردها عىل ُمواجهة الكارثة 
التـي حلّت بهـا، وتجّند الّتونسـيون 
ملسـاعدة  الخـارج  يف  املُقيمـون 
بالدهـم بجمـع التربعـات لرشاء 

اللوازم واملعدات الطبية.
مـن جانبهـا، أطلقـت الفنانة 
التونسّية، هند صربي، املقيمة 
يف مرص حملة لجمع التربعات 
األكسـجني  أنابيـب  وتوفـري 
ضمن مبـادرة: “األكسـجني 
للجميع”، وعـربت يف مقطع 
فيديـو لهـا عرب انسـتقرام، 
لحملـة  إطالقهـا  عـن 
جمـع التربعـات، وقدمت 
مجموعة من املسـاعدات 
للمستشفيات يف منطقة 

الشـمال الغربـي للبـالد التونسـية املتـرضرة 
مـن جائحة كورونا وتضمنـت التربعات أرّسة 
إنعاش ومكثفات اوكسجني. ومن جهة أخرى، 
قدمـت هنـد صربي شـكرها ملرص مـن خالل 
مقطع فيديو أيضاً إلرسـالها مساعدات طبية 

عاجلة لتونس.
كمـا تربعـت الفنانـة لطيفة املقيمـة بمرص 
بـ100 جهاز توليد اوكسجني وقامت بوضعها 
داخل السـفارة التونسـية بالقاهرة يف انتظار 
شحنها إىل تونس. وقد انتقلت إىل مقر السفارة 
والتقت السفري الذي حرض بنفسه عملية خزن 

األجهزة بمقر السفارة يف انتظار شحنها.
واكتفى البعض مـن الفنانني اآلخرين بإطالق 
نداءات ملسـاعدة بالدهم عىل مواجهة جائحة 
كورونـا ونـرش كل من صابـر الرباعـي ودرة 
بمواقـع  حسـاباتهم  عـىل  تدوينـات  زروق 
التواصـل االجتماعي دعوا مـن خاللها البلدان 
العربية إىل مسـاعدة تونس يف أزمتها الصحية 
عىل غرار راغب عالمة وكارول سماحة اللذين 
عربا عن دعمهما لتونس ولشـعبها يف مواجهة 

الوباء.

قام رجل صيني ببيع عنقود عنب أحمر من نوع “روبي 

رومـان” يف افتتاح موسـم القطـاف باليابـان بـ 1.4 

مليون ين ياباني )نحو 12 ألفا و700 دوالر(.

ودفع التايواني هسـيه مينغ تا وهو صاحب سلسلة 

متاجـر، 1.4 مليون ين ياباني )12700 دوالر( لعنقود عنب يف 

املزاد االفتتاحي مع بدء موسم الجني يف مقاطعة إيشيكاوا.

ويف ترصيح صحفـي، قال مينغ تا: “إنـه يرغب بتعريف عنب 

“روبي رومان” للشعب التايواني، معتربا أن السعر الذي دفعه 

يعـد قليال بالنظـر إىل جهـود املزارعني، وقد عرضـت العناقيد 

يف افتتاح املوسـم بسـعر أعىل بـ 100 ألف يـن )910 دوالرات( 

مقارنة بسعر العام املايض.

وقـد بيـع 253 عنقودا من هـذا العنب إثـر املـزاد االفتتاحي، 

حيـث بدأت قصة هذا النوع من العنب عـام 1995 عندما قدم 

مزارعـون اقرتاحا ملركـز البحوث الزراعيـة يف املقاطعة إلنتاج 

نوع ضخم من العنب األحمر، وأجرى الباحثون عمليات انتقاء 

إلنتاج عنب مميز يف حجمه وطعمه ولونه وسهولة زراعته عىل 

مدى 14 عاما حتى بات “روبـي رومان” بمثابة كنز مقاطعة 

إيشيكاوا.

ويف عام 2008 عرض عنب “روبي رومان” للبيع ألول مرة، وذاع 

صيته باعتباره أغىل أنواع العنب يف العالم بسـعر 910 دوالرات 

لعنقود يزن 700 غرام، وبمعدل 26 دوالرا للحبة الواحدة.

كشفت وكالة ناسـا عن الهيكل 
الداخـيل لكوكـب املريـخ بفضل 
مسبار إنسايت، الذي أظهر حجم 
اللب والعبـاءة والقرشة للكوكب 
ألول مـرة، وباسـتخدام بيانـات 
عن املستنقعات التي عانى منها 
روبوت ناسـا، تمكن العلماء من 
العثور عىل أدلة عىل ثالث طبقات 
مـن القرشة تمتد عـىل عمق 41 

ميالً تحت السطح.
كمـا أن كل طبقـة مـن القرشة 
لها تركيبة مختلفة قليالً، وتحت 
القرشة مبارشة يوجد الوشـاح، 
الـذي ينخفض ملسـافة تصل إىل 
500 ميـل، والباقـي عبـارة عن 
لـب مـن الحديـد والنيـكل، وتم 
نـرش النتائـج يف ثالث دراسـات 
-NASA I  باسـتخدام بيانـات

كولونيـا  جامعـة  مـن   ،Sight
ومعهـد كاليفورنيا للتكنولوجيا 

و ETH يف زيورخ. 
 InSight وعمل املسـبار انسايت
األحمـر  الكوكـب  عـىل   Mars
مـن 5 مايو 2018 حتـى فرباير 
الغبـار  غطـى  عندمـا   2021
القوى الشمسـية مما منعه من 

الشحن. 

كانت أهدافه هي وضع مقياس 
الـزالزل عـىل السـطح لقيـاس 
النشـاط الزلزايل وإنتـاج نماذج 

ثالثية األبعاد لباطن الكوكب. 
وأبلـغ الباحثـون عـن النتائـج 
األوليـة للبعثة وبـدأوا ألول مرة 
يف رسـم خريطة داخلية لكوكب 

آخر غري األرض. 
-I  كما أنه تحـت موقع هبوط

القـرشة  سـماكة  تبلـغ   ،Sight
إمـا 12 ميـاًل أو 24 ميـاًل، وفًقا 
للفريـق البحثي بقيـادة جامعة 
كولونيـا، الذي يعمـل مع مركز 

 .NASA JPL
ذلـك  يف  بمـا  الفريـق،  أوضـح 
باحثون مـن معهـد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا، أن دراسة الطبقات 
الداخلية للكوكب بما فيه قرشته 
أن  يمكـن  وجوهـره،  وغطـاءه 
تكشـف عن رؤى حـول تكوينه 
وتطـوره، باإلضافة إىل الكشـف 
عن أي نشـاط مغنطييس أريض 

وتكتوني. 
املناطـق  استكشـاف  ويمكـن 
الداخليـة العميقـة عـن طريـق 
قيـاس املوجات التـي تنتقل عرب 

الكوكب بعد األحداث الزلزالية.

كشـفت منصة )تويرت( عن إطالق ميزة أو خاصية جديدة، من 
خـالل إضافة رمز جديد، قالت فيه إنـه ال يعني باإلطالق “عدم 

اإلعجاب”.
ويف تغريـدة نرشتها املنصة، تحدثت فيها عـن الرمز الذي وصفته 

بأنه ال يعني “عدم اإلعجاب” بشـكل نهائـي أو مبارش، وإنما يمثل 
تصويتا يمكن للمسـتخدم االستعانة به يف حال عارض فكرة ما كتب 

أو نرش.
وبحسـب القائمـني عـىل املنصـة فإن هـدف هـذا الرمز هـو محاولة 
فهم بشـكل أفضـل ردود األفعـال التي تنـرش أو يتم التعليـق بها عىل 

املنشورات.

ناسا تكشف تفاصيل الهيكل 
الداخلي لكوكب المريخ

)تويتر( تختبر زرا لإلعجاب 
و”عدم اإلعجاب” للتغريدات

  

تغريدات

محمد بن راشد ال مكتوم

نبيل معلول

مربوك لتونس ... مربوك للعرب 
ــن 19 عاما، يهدي  ــل اجلندوبي يف س ــد خلي  حمم
ــة أول ميدالية ضمن  ــاركة العربي ــس واملش تون
األلعاب األوملبية طوكيو 2020، بتتوجيه بفضية 
ــابقة التايكوندو ..  برافو  وزن دون 58 كلغ يف مس

حممد خليل اجلندوبي.. إىل األمام .

 علمتين احلياة ..  أن ال تشغلين احلياة مبعاركها 
ــربى احلقيقية …  ــا الك ــن معركتن ــة ع اجلانبي
ــاء والتنمية .. بناء الوطن معركة ..  معركة البن
ــان ملحمة .. بناء حياة ألجيال جديدة  بناء اإلنس
ــوى  هو أكرب وأعظم وأنبل هدف حلياتنا .. وما س

ذلك تفاهات تشغلنا عن معركتنا احلقيقية ..

راشد يزرع 

رحم الله الشاعر املتنبي عندما قال: )عيد باي حال عدت يا عيد...

بما مىض أم بأمر فيك تجديد... أما األحبة فالبيداء دونهم... فليت 

من  وجودهم...  االيدي  من  الرجال  جود   ... بيد  دونها  بيدا  دونك 

اللسان فال كانوا وال الجود... ما يقبض املوت نفسا من نفوسهم... 

إال ويف يده من نتنها عود...(، واقول انا العراقي ابن هذه االرض 

ان  بعد  االعياد  كل  يشبه  ال  فهو  عيدا  ليس  اليوم  عيدنا  السمراء 

اآلهات  لغة  محلها  وحلت  املرسات  لغة  الشعب  هذا  عن  ابتعدت 

والحرسات وسقوط األموات.. ال عيد لدينا بعد ان ذهبت عنا االعياد 

اتذكر عيدنا كم  وانا  الشوارع..  ينترش يف مقرتبات  املوت  وأصبح 

الحملة  فرتة  خالل  انترش  الذي  املميز   العراقي  النداء  استهواني 

راشد  هو  من  اعرف  وال  يزرع«،  »راشد  االمية  ملكافحة  الوطنية 

الذي اشتهر هذه الشهرة  يف االعالم العراقي حتى اني تمنيت ان 

يكون اسمي راشدا السرتشد طريق الحق والفضيلة الذي بات ال 

يحتمله حتى راشد، ولو علم هذا الراشد  املسرتشد بالله ما وصل 

زراعته  راشد  لرتك  وتدهور  ترٍد  من  اليوم  العراق  يف  التعليم  اليه 

وفأسه  منجله  وأمسك  العراق،  يف  امه  ولدته  التي  الساعة  ولعن 

للهجرة  اتاوات  ويدفع  كانت،  اينما  الفساد  رؤوس  بها  ليقطع 

خارج العراق ليس بحثا عن عمل، بل تعلقا بحبل نجاة والبحث عن 

ارض جديدة يزرعها زهورا ورياحني يف ارض تتوفر فيها وسائل 

الراحة والحياة الكريمة من كهرباء وماء وخدمات.. ارض ال تصل 

انترش  أرض  جهنم..  نار  حرارة  مع  متقاربة  الجو  حرارة  فيها 

فيها األمان.. ارض غري مزروعة فيها إلغام.. ارض يعيش شعبها 

الشيطان..  وال  الثعالب  وال  آوى  ابن  يهواها  ال  ارض  بانسجام.. 

ارض تموت فيها العقارب.. اقول قويل هذا وأنا ابتهل اىل الباري عز 

وجل أن ينجينا من هذا العذاب، وان يرسل من بيننا راشدا ليزرع 

بذور  يزرع  راشدا  نريد  أبنائه..  بني  والوئام  السالم  ولغة  املحبة 

املحبة، بذور السالم بني الشباب، وان يرتك لغة الذئاب.. نريد راشدا 

يزرع وال يدفع االتاوات وسط اآلهات.. نريد راشدا يعزف لنا نشيد 

الوطن.. نريد راشدا يستقبل جموع العراقيني بالطبل واملزمار، ال 

نريد راشدا يستقبل الجموع بالعويل واالستحمار، ال نريد راشدا 

يستقبل الجموع بالسيف واملال.. فال املال ينفع وال السيف يدفع 

الباطل.. نريد  الحق ملحاربة  والكل يخضع.. نريد راشدا يسرتشد 

راشدا يسرتشد.. نريد ونريد بال إجابة، فالوقت قد نفد.

سعد حمسن خليل 

ريهام  املرصية،  املذيعة  أعلنت 
كمقدمة  اإلعالم  اعتزال  سعيد، 
املرحلة  خالل  والرتكيز  برامج 
الفنية  أعمالها  يف  القادمة 

كممثلة.
عىل  تدوينة  يف  وذكرت 
عىل  الرسمي  حسابها 
اعتزلت  أنها  »إنستقرام«: 
العام  يف  قبل  من  التمثيل 
للعمل  للتفرغ   ،2015
بسبب  لكنها  اإلعالمي 
قررت  أزمات  عدة 
اإلعالم  اعتزال 

والعودة مجددا للفن.
اكتب  ما  قبل  كتري  »فكرت  وقالت: 
البوست ده. أنا اعتزلت التمثيل سنة 
2015 ألني حسيت إن صاحب بالني 
مسرية  عىل  مأثر  التمثيل  وأن  كداب 
الخري اليل أنا بدأتها من سنني طويلة 
بعمله.  اليل  واملجهود  الوقت  عشان 
لكن عشقي للتمثيل اليل هو دراستي 
رجعت  اإلعالم  قبل  األوىل  ومهنتي 
أمثل تاني وأنا لسة يف نظر املخرجني 

واملنتجني مذيعة عايزة تمثل«.
إن  عارفة  »كنت  ريهام:  وأضافت 
عشان آخد مكان كممثلة الزم أسيب 

داليا  األلقاب  حفظ  مع  زي  اإلعالم 
ودينا  فؤاد  ودينا  وبسمة  البحريي 
مكنتش  بس  وغريهم  الرشبيني 
قادرة أسيب رسالتي إليل كانت مهمة 

أوي وقتها. 
كاملة  لألستاذة  »ورسالة  واختتمت: 
نفيس  مكسوفة،  ومش  ذكري  أبو 
أوي أمثل معاكي حتى لو مشهد ده 
وفيها  صعبة  خطوة  أحالمي،  من 
أجري  األقل  عىل  بس  كبري  ريسك 
ده.  السن  يف  وأنا  حتى  حلمي  ورا 
بعمله  باليل  أستمتع  إني  الوقت  جه 
وبحبه خصوًصا ملا يكون يف عرص وال 

يف واسطة وال محسوبية اليل هيجتهد 
مهما  حلمكم  ماتسيبوش  هيوصل. 
من  جمهوري  بشكر  الوقت.  فات 
األمهات والشباب واألطفال اليل دائًما 
واتعلموا  برامجي  وحبة  بيدعموني 
سنة  عرشين  عىل  ربنا  وبشكر  منها 
أقيض  أني  فيهم  الفرصة  أداني 
حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد، 
فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 
20 سنة تعب وسهر. أنا آسفة ليكوا 
بس التمثيل رسالة برضه وهو حلمي 
عشان  أوي  اتأخرت  اليل  األسايس 

أحققه يا رب وفقني وساعدني«.

حفالً  حسني،  تامر  املرصي،  الفنان  أقام 
غنائياً يف مدينة العلمني الجديدة، بحضور 
ألف شخص، وسط عرض مرسحي   100
ديكورات  حيث  من  اإلبهار  بعنارص  امتأل 
املرسح واإلضاءة واالستعراض.وفاجأ تامر 
اىل املرسح، حيث  الجميع بطريقة دخوله 
قمة  أعىل  من  يهبط  وهو  للجمهور  ظهر 
ليشتعل  »سقالة«،  مستخدماً  املرسح  يف 
الحفل. جمهور  بني  والهتاف  الرصاخ 

واختتم تامر الحفل بظهوره عىل املرسح 
وكأنه شخصان: شخص يغّني لجهة من 
الجماهري  وسط  يغّني  وآخر  الجمهور، 
عىل مرسح ثاٍن باالستعانة بخدعة تقنية 
أخرياً  طرح  قد  حسني  تامر  عاملية.وكان 
»صعبة«  الجديدة  أغنيته  كليب  فيديو 
7 الكليب  وحقق  بنفسه،  أخرجها   التي 

يوم  بعد  مشاَهدة  ماليني 
مــــن  واحد 

طرحه.

تامر حسين يستخدم 
خدعة تقنية للنزول على 

املسرح ويبهر مجهوره


