
بغداد/ متابعة الزوراء:
أكدت اللجنة املالية النيابية أن الحكومة 
قدم�ت طعن�ا إىل املحكم�ة االتحادية يف 
10 م�واد مضاف�ة ومعدلة ع�ى قانون 
املوازنة العامة للعام 2021.وقال مقرر 
ترصي�ح  يف  الصف�ار،  أحم�د  اللجن�ة، 
صحف�ي: إن “قانون املوازن�ة نافذ منذ 
اقراره بمجلس الن�واب، وبالتايل الطعن 
الحكومي املق�دم إىل املحكمة االتحادية 
عى بع�ض م�واد القان�ون ال يؤثر عى 
القان�ون”، مش�را إىل إن�ه “إذا اصدرت 

املحكم�ة قراره�ا فيعاد النظ�ر بتنفيذ 
املواد املطعون فيه�ا فقط”.وأضاف أن 
“الحكومة قدم�ت طعنا عى عرش مواد 
ابرزه�ا الب�رودوالر ودع�م الفالحني”، 
الفت�ا إىل إن “جميع املواد تمت اضافتها 
أو تعديله�ا م�ن قبل مجل�س النواب”.

وبني الصفار أن “اللجنة املالية النيابية 
اس�تغربت الطعن الحكوم�ي عى املادة 
املتعلق�ة بالب�رودوالر وامل�ادة األخرى 
املتعلق�ة بدعم الفالح�ني ودعم الزراعة 

الوطنية”.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة التخطي�ط، امس االربعاء، 
انخفاض نس�بة الفقر يف العراق، وفيما 
كش�ف البنك ال�دويل أنَّ نح�و 2.7 اىل  5 
مالي�ني عراقي مه�ددون بالفق�ر جرَّاء 
جائحة كورونا وانخفاض س�عر برميل 
النف�ط، أكد عزمه تقدي�م الدعم للعراق 
ل�رشاء لقاح�ات اضافية ض�د كورونا، 
وأش�ار اىل وج�ود محفظ�ة بقيمة 1.8 
ملي�ار دوالر لدع�م قطاع�ات متع�ددة 
يف العراق.وق�ال املتح�دث باس�م وزارة 
التخطيط، ام�س االربعاء، عب�د الزهرة 

ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الهن�داوي، 
“التقديرات عن حجم الخسائر الناجمة 
ع�ن جائح�ة كورونا غر متوف�رة، لكن 
تأثراته�ا كان�ت ش�ديدة ع�ى القط�اع 
الخ�اص ع�ى وج�ه التحديد وتس�ببت 
بعملية انكماش اقتصادي شديد يف كافة 

أنحاء العالم وليس يف العراق فحسب”.
وأضاف ان “املترضر يف الدرجة األساس 
هو القطاع الخاص نتيجة توقف الكثر 
من األعمال ال س�يما يف املوجة األوىل من 

العام ٢٠٢٠.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قالت مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز” 
األمريكي�ة، ماغي هابرم�ان، إن الرئيس 
الس�ابق دونالد ترامب، أبلغ مقربني منه 
أن�ه يعتقد بأنه س�يعود إىل البيت األبيض 
بحلول أغس�طس املقبل.وقالت املراس�لة 

يف تغري�دة ع�رب “توي�ر” إن ترامب أخرب 
عددا من األشخاص الذين يتواصل معهم 
بأنه يتوقع إعادته إىل منصبه بحلول ذلك 
الوقت. مبينة أن حديث ترامب ربما يكون 
مرتبط�ا باحتمالي�ة صدور حكم بش�أن 

الئحة اتهام جنائية ضده يف مانهاتن.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدين، ام�س األربعاء، 
أنَّ قروض البن�اء للموظفني واملواطنني 

البالغة 50 مليوناً تسدد يف 10 سنوات.
وقال املكت�ب اإلعالمي للمرصف يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: أنَّ “ق�روض البن�اء 

تش�مل املواطن�ني واملوظف�ني، وبف�رة 
إمهال 3 أش�هر تبدأ من تاريخ استخدام 
القرض”.وأض�اف أنَّ “فائدة القرض 5 
باملئة، وهن�اك أولوية ومفاضلة لحاميل 
بطاق�ة ال�� )ماس�ر كارد( يف الحصول 

بروت/ متابعة الزوراء:عى القرض”.
ش�نت الرئاس�ة اللبنانية هجوما حادا 
ع�ى رئي�س ال�وزراء املكل�ف، س�عد 
الحري�ري، متهم�ة إي�اه بالس�عي إىل 
تقوي�ض الجه�ود الرامية إىل تش�كيل 
الحكوم�ة واالس�تيالء ع�ى صالحيات 
رئي�س الجمهوري�ة، فيم�ا رد “تي�ار 
املس�تقبل” عى بيان املكتب الصحفي 
للرئي�س اللبنان�ي، ميش�ال ع�ون، يف 
بيان “ش�ديد اللهجة” عى ترصيحات 
الحري�ري. اللبناني�ة ح�ول  الرئاس�ة 

وحمل مكتب اإلعالم التابع للرئاس�ة، 
يف بي�ان أصدره، امس األربع�اء، “تيار 

املس�تقبل” ال�ذي يرأس�ه الحري�ري، 
املس�ؤولية عن ش�ن حمالت متواصلة 
عى رئاسة الجمهورية والرئيس ميشال 
ع�ون ش�خصيا، باس�تخدام “عبارات 
وتوصيفات تدل عى املس�توى املتدني 
ال�ذي وصلت إليه أدبي�ات القيمني عى 
هذا التيار”، مشرا إىل بيان صدر أمس 
عن حزب رئيس الوزراء املكلف ك�”خر 
دليل عى الدرك غر املس�بوق يف الحياة 
السياس�ية ال�ذي انحدر إلي�ه هؤالء”.
وذك�رت الرئاس�ة اللبنانية، يف معرض 
تعليقه�ا ع�ى بي�ان تي�ار املس�تقبل: 
“استمرار هروب رئيس الوزراء املكلف 

س�عد الحريري من تحمل مسؤولياته 
يف تألي�ف حكوم�ة متوازن�ة وميثاقية 
تراعي االختص�اص والكفاءة وتحقق 

املش�اركة، يش�كل إمعان�ا يف انته�اك 
الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم 
عن رغبة واضح�ة ومتعمدة يف تعطيل 
عملي�ة تش�كيل الحكوم�ة”. ورفضت 
الرئاس�ة االدعاءات التي تنص عى أن 
ع�ون يحاول “االنقض�اض عى اتفاق 
الدس�تورية”،  ومفاعيل�ه  الطائ�ف 
واصفة إياه ب�”قم�ة الكذب واالفراء 
وخ�داع ال�رأي العام”.وتابعت: “يرص 
الرئيس املكلف عى محاولة االس�تيالء 
ع�ى صالحي�ات رئي�س الجمهوري�ة 
وحق�ه الطبيع�ي يف احرام الدس�تور 
من خالل اللجوء إىل ممارسات ترضب 

قواع�د  وابت�داع  واألص�ول،  األع�راف 
جديدة يف تش�كيل الحكوم�ة، منتهكا 
رصاح�ة الت�وازن الوطن�ي ال�ذي قام 
عليه لبنان”.وأش�ارت الرئاس�ة إىل أن 
الحريري، وليس عون، هو من يتحمل 
املس�ؤولية عم�ا آل�ت إلي�ه األوض�اع 
االقتصادي�ة واملالي�ة واالجتماعي�ة يف 
لبنان، مضيفة: “املستنقع الذي يدعي 
بي�ان تيار املس�تقبل أن الب�الد غارقة 
فيه، هو م�ن إنتاج منظومة ترأس�ها 
تيار املستقيل وتس�لطت عى مقدرات 

البالد”.

الزوراء / يوسف سلمان :
يعقد مجل�س النواب جلس�ته االعتيادي�ة، اليوم 
الخميس، والتي كان تم تأجيله�ا يوم امس االول، 
فيما اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية تبنيه�ا 
م�رشوع قانون لتنظي�م حقوق ضحاي�ا حادثة 
حريق مستش�فى اب�ن الخطيب الذي س�يعرض 
ضم�ن ج�دول اعمال الجلس�ات املقبل�ة ملجلس 

الن�واب. اىل ذلك، اكدت لجن�ة النزاهة النيابية انه 
ال توج�د إرادة حقيقية لدى الحكومة يف مكافحة 
ملف�ات الفس�اد .وقال مق�رر النائ�ب عبداألمر 
املّياحي ل��« الزوراء » ان » كل ال�وزارات ودوائر 
الدولة يف العراق فيها ملفات الفس�اد«، مشرا اىل 
ان » الضغوط السياس�ية منعت إكمال التحقيق 
بملف االبنية املدرس�ية وملف الرحالت املدرس�ية 

واخ�رى غره�ا ».واض�اف ان » هن�اك ملف�ات 
الفس�اد كثرة، فض�ال عن مؤرشات فس�اد ضد 
بع�ض أعضاء مجلس النواب الس�يما بخصوص 

ملف الكهرباء ».
مبين�ا ان�ه »  ال يوجد طلب رس�مي م�ن القضاء 
بخص�وص رف�ع الحصان�ة ع�ن بع�ض النواب 
املتهمني بملفات وقضايا فساد ». وتحدث مقرر 

لجنة النزاه�ة النيابية عن جملة ملفات فس�اد، 
منها عقد الكّمامات الطبية بني وزارتي الصناعة 
والصح�ة وه�و الي�زال ح�ربا ع�ى ورق ، وملف 
الرحالت املدرس�ية لوزارة الصناعة التي تسلمت 
1٢٠ملي�ار دينار من وزارة الربي�ة ولم تجهزها 

برحلة واحدة .

الزوراء/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
االربع�اء، املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي 
لفروس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اكدت تس�جيل 4583 اصابة 
جديدة و31 حالة وفاة وشفاء 4311 

حالة، حددت دائ�رة صحة الرصافة 
التوزي�ع الجغرايف لالصابات حس�ب 
بي�ان  يف  ال�وزارة  املناطق.وذك�رت 
تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات 
 ،  469٠5 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة: 

1٠53٠876 ، مبينة انه تم تس�جيل 
4583 اصابة جديدة و31 حالة وفاة 
ان  حالة.واضاف�ت:   4311 وش�فاء 
عدد حاالت الشفاء الكيل: 11٢511٠ 
ح�االت  ع�دد  بينم�ا   ،  )%93.٠(
االصابات الكيل: 1٢1٠1٠5 ، أما عدد 

الح�االت التي تحت الع�الج: 68559 
، يف ح�ني ان عدد الح�االت الراقدة يف 
العناية املرك�زة: 384 ، وعدد حاالت 
الوفيات ال�كيل: 16436، الفتة اىل ان 
ع�دد امللقح�ني ليوم ام�س: ٢٢414 
ال�كيل:  امللقح�ني  ع�دد  ليصب�ح   ،

614476.م�ن جهته�ا، اعلنت دائرة 
صحة بغداد الرصافة تس�جيل 384 
اصابة جديدة بفروس كورونا بينها 
331 اصاب�ة خ�الل الرص�د الوبائي 

للقطاعات الصحية.

النزاهة النيابية تؤكد : ال توجد إرادة حقيقية لدى احلكومة يف مكافحة الفساد 

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وعدد امللقحني يتخطى الـ 600 ألف 

طهران/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس اإليراني، حس�ن روحاني، 
ام�س األربعاء، حل وتس�وية القضايا 
يف  أمري�كا  م�ع  العالق�ة  الرئيس�ية 
الوق�ت  يف  الفت�ا  فيين�ا،  مفاوض�ات 
القضاي�ا  م�ن  ع�ددا  أن  إىل  نفس�ه 
باقية.وقال روحاني،  الفرعية مازالت 
خ�الل اجتم�اع الحكوم�ة: “لق�د ت�م 
ح�ل وتس�وية قضايانا الرئيس�ية مع 
األمريكي�ني يف فيين�ا،، وهنال�ك ع�دد 
م�ن القضاي�ا الفرعية مازال�ت باقية 
وإن كان�ت اإلرادة مبنية عى أن تقوم 

الحكوم�ة به�ذا العم�ل فإنن�ي أقول 
بأن الحكومة ق�د أنجزت هذا العمل”، 
وذلك حسب وكالة “فارس” اإليرانية.
وأض�اف “أن األمريكي�ني رأوا بأنهم ال 
يمكنه�م هزيمة إيران، ل�ذا فقد أعلن 
باي�دن يف حمالت�ه االنتخابي�ة بأنه لو 
فاز يف االنتخابات الرئاس�ية فس�يعود 
لالتفاق النووي”، مؤك�دا أن “البعض 
يتص�ور ب�أن بايدن ق�ال ه�ذا الكالم 
حديثا، ولك�ن الحقيقة أنه قاله خالل 

أيام املنافسات االنتخابية”.

انقرة/ متابعة الزوراء:
ح�ذر الرئي�س الرك�ي، رج�ب طي�ب 
أردوغ�ان، العراق من أن بالده س�تقوم 
بتطه�ر مخيم لالجئني يعترب مالذا آمنا 
للمقاتلني أكراد.ونقلت وكالة “رويرز” 
إن  ق�ال  ال�ذي  أردوغ�ان،  ترصيح�ات 
“مخي�م مخم�ور ال�ذي يقع ع�ى بعد 
180 كيلوم�را جنوبي الح�دود الركية 
وي�أوي الجئني أتراكا من�ذ أكثر من 20 
عاما، ويعد حاضن�ة للمقاتلني ويتعني 
التعام�ل معه”.وتاب�ع أردوغ�ان قائال 
“إذا ل�م تطهره األمم املتحدة فس�نقوم 

نحن بذل�ك باعتبارنا دولة عضو باألمم 
املتح�دة”، مضيفا أن “أنق�رة تعتقد أن 
مخيم مخمور يشكل تهديدا ال يقل عن 
التهديد الذي تمثل�ه جبال قنديل معقل 
الكردس�تاني والواقعة  العم�ال  ح�زب 
ع�ى مس�افة أبعد باتج�اه الش�مال”.
تركي�ة  جوي�ة  رضب�ات  واس�تهدفت 
مخي�م مخمور قبل ع�ام، ولم ترد أنباء 
ع�ن س�قوط قت�ى أو جرح�ى يف ذل�ك 
الوق�ت، لكن مس�ؤوال تركيا ب�ارزا قال 
إن استهداف املخيم أصبح من أولويات 

أنقرة اآلن.

مستشار احللبوسي لـ           : ارتفاع أسعار النفط ولد فائضا ماليا.. وإعداد موازنة تكميلية أمر مستبعد
كشف عن طعن احلكومة بنحو 40 مادة يف موازنة 2021

الزوراء/ حسني فالح:
اكد املستش�ار االقتص�ادي لرئيس 
مجلس النواب، همام الش�ماع، ان 
ارتف�اع اس�عار النفطي�ة اىل قرابة 
ال�� 70 دوالرا للربمي�ل جعل هناك 
املوازن�ة، وفيم�ا  فائ�ض م�ايل يف 
اس�تبعد اع�داد موازن�ة تكميلي�ة 
خالل العام الحايل، كشف عن طعن 
الحكومة بنحو 40 مادة يف موازنة 
2021، داعيا وزارة املالية اىل اعداد 

موازنة 2022 من االن.
وقال الشماع يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان�ه بع�د ارتف�اع اس�عار النف�ط 
ووصوله�ا اىل قرابة ال�� 70 دوالرا 
للربمي�ل جع�ل هناك فائ�ض مايل 
يف املوازنة، وع�دم وجود عجز مايل 
حقيق�ي. مبين�ا: ان موازنة 2021 
وضع�ت عى اس�اس برميل النفط 
ب�� 24 دوالرا، م�ا يعن�ي ان هناك 
فائضا ماليا يقدر ب� 24 دوالرا عن 
كل برمي�ل، وكل دوالر يمث�ل 1.5 
تريليون دينار س�نويا.واضاف: ان 
الحكومة قدمت طعنا عى نحو 40 
مادة يف موازنة ع�ام 2021، وهذه 
الطع�ون قد تقل�ب املوازنة رأس�ا 
عى عقب، الن املواد التي س�بق أن 
قدمته�ا الحكومة ت�م تعديلها من 
قبل مجل�س الن�واب. مرجحا بأن 

تأخ�ذ املحكمة االتحادي�ة بالطعن 
لصالح الحكومة الن من صالحيات 
مجلس النواب الدستورية تخفيض 
واجراء مناقالت فق�ط، أي مناقلة 
بني بند وبند اخر موجود يف املوازنة 
وليس بني بند وبند اخر غر موجود، 

فه�ذا يع�د غ�ر دستوري.واش�ار 
اىل: ان اع�داد موازن�ة تكميلية من 
قب�ل الحكومة بعد ارتفاع اس�عار 
النف�ط ام�ر مس�تبعد تمام�ا، الن 
الطعن سيستغرق وقتا طويال قبل 
ان تبت به املحكم�ة االتحادية الن 

في�ه الكثر من النق�اط الجانبية، 
واملحكمة االتحادي�ة ربما بحاجة 
اىل خ�رباء ماليني لكي يس�اعدوها 
ع�ى تكوين رأي متكامل.وبش�أن 
موازن�ة 2022، ق�ال الش�ماع: ان 
تعده�ا  ال  ان  يف�رض  املوازن�ة 

الحكوم�ة وانما الفني�ون يف وزارة 
موازن�ة  بإع�داد  يقوم�وا  املالي�ة 
2022 م�ن اآلن بغ�ض النظ�ر عن 
االتجاه�ات السياس�ية وتش�كيل 
الحكوم�ة الجديدة ومن س�يكون 
يف الحكوم�ة املقبل�ة. مبين�ا: ان�ه 
يمكن للحكومة الجديدة ان تضيف 
عى املوازن�ة بعض االم�ور ضمن 
برنامجه�ا الحكومي .وش�دد عى 
رضورة اع�داد موازن�ة 2022 من 
اآلن لك�ون املوازنة هي السياس�ة 
املالية للدولة، فال بد ان تعد بخطة 
مالي�ة متكاملة من اج�ل اقرارها 
عند تشكيل الحكومة الجديدة بعد 
اجراء االنتخابات.واس�تبعد خرباء 
اقتصادي�ون اق�رار موازن�ة ع�ام 
2022 بس�بب تزامنها م�ع اجراء 
االنتخابات وحل الربملان وتش�كيل 
حكوم�ة جديدة التي قد تأخذ وقتا 
طوي�ال لتش�كيلها، فيم�ا ح�ذروا 
من ع�دم اقرار املوازن�ة لكون فيه 
تداعي�ات مالية واقتصادية كبرة، 
كما حصل يف ع�ام 2020 واالعوام 
التي ش�هدت عدم اق�رار املوازنة.

ودعا اقتصاديون اىل اعداد موازنات 
اس�راتيجية لثالث سنوات او اكثر 
كما يف الدول املتقدمة لتاليف حدوث 

مثل هكذا مشكالت مستقبلية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أفاد مصدر قضائي، امس األربعاء، بصدور حكمني 
بالحبس بحق نائب مدير مطار النجف السابق جواد 
إنه  املصدر:  الكرعاوي.وقال  علوان  الكاظم  عبد 
»صدر اليوم )امس( حكمان بالحبس أربع سنوات 
النجف  مطار  مدير  نائب  بحق  سنوات  وثماني 
السابق املتهم جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي«.

الخاصة  القضية  عن  جاء  »القرار  أن  وأضاف 
بجريمة الرشوة بعقد إستثمار مطار النجف ومدة 
الحكم اربع سنوات، وتم حكمه بأربع سنوات أخرى 

عن قضية عقد املدرج الجديد يف املطار«.

احلبس 4 سنوات حبق مدير 
مطار النجف بتهمة الرشوة

املالية النيابية: احلكومة طعنت يف 
10 مواد مضافة ومعدلة باملوازنة

البنك الدولي: 5 ماليني عراقي 
مهددون بالفقر 

ترامب يعتقد عودته للرئاسة يف 
أغسطس املقبل

الرافدين: قروض البناء تشمل 
املواطنني واملوظفني 

روحاني: مت حل القضايا الرئيسية العالقة مع أمريكا 
يف مفاوضات فيينا

أردوغان: قد نستهدف خميما يف عمق 
األراضي العراقية

»الزوراء« تنشر أبرز بنود قانون اسرتداد عائدات الفساد املقدم من قبل رئاسة اجلمهورية

ص 4الرتبية تعلن اجلداول اخلاصة باالمتحانات العامة للصفوف املنتهية

ص 3

احملكمة االحتادية: استمرار عمل جمالس احملافظات  
بعد انتهاء دورتها خمالف ألحكام الدستور 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت املحكم�ة االتحادية، ام�س االربعاء، 
ان اس�تمرار عمل مجال�س املحافظات بعد 
انتهاء دورتها االنتخابية مخالف للدس�تور، 
للس�لطة  اليج�وز  ان�ه  اىل  اش�ارت  فيم�ا 
الترشيعي�ة ان ترشع قانون�ا يتضمن إلغاء 
تل�ك املجالس.وذك�ر بيان للمحكم�ة تلقته 
»الزوراء«: انه�ا »اصدرت قرارها يف الدعوى 
155 /اتحادي�ة /٢٠19 واملتضمن ان وجود 
دس�تورية  حقيق�ة  املحافظ�ات  مجال�س 
اليمك�ن تجاوزها، وبالتايل اليجوز للس�لطة 
الترشيعي�ة ان ترشع قانون�ا يتضمن الغاء 
تل�ك املجال�س لتع�ارض ذل�ك م�ع اح�كام 
الدس�تور ومب�ادئ الديموقراطي�ة والتداول 
الس�لمي للس�لطة«، مبين�ة ان »اس�تمرار 

عمل املجالس املنتخبة س�واء كانت مجالس 
وطنية او هيئ�ات محلية بعد انتهاء دورتها 
االنتخابي�ة يمث�ل خرق�ا لح�ق الش�عب يف 
التصوي�ت واالنتخ�اب والرش�يح وتج�اوز 
الرادة الناخ�ب ».واوض�ح البي�ان ان »املدة 
املح�ددة لعم�ل مجالس املحافظ�ات واجب 
التقيي�د به�ا واليمك�ن تجاوزه�ا باعتب�ار 
ذل�ك م�ن حق الش�عب ويم�ارس م�ن قبله 
باالنتخاب�ات الدورية املبارشة«، موضحا ان 
»ما ورد يف الفقرة ثالثا من املادة 1 من قانون 
رقم ٢7 لس�نة ٢٠19 التعديل الثاني لقانون 
انتخاب مجال�س املحافظات واالقضية رقم 
1٢ لسنة ٢٠18، اليعني إلغاء وجود مجالس 

املحافظات كهيئة محلية دستورية.

الرئاسة اللبنانية تشن هجوما حادا على احلريري وتيار األخري يرد يف بيان “شديد اللهجة” 
بعد اتهامه بالسعي لتعطيل تشكيل احلكومة واالستيالء على صالحيات الرئيس

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر بشكل طفيف، امس االربعاء، يف البورصة الرئيسية 
الكفاح  بورصة  إن  مصدر:  كردستان.وقال  وإقليم  بغداد،  العراقية  بالعاصمة 
 1٠٠ مقابل  عراقي  دينار   1495٠٠ امس،  سجلت،  بغداد  يف  املركزية  والحارثية 
دوالر أمريكي.وأشار املصدر اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصرفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 15٠٠٠٠ دينار عراقي، بينما بلغت 
اسعار الرشاء 149٠٠٠ دينار لكل 1٠٠ دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم 
البيع  سعر  بلغ  إذ  أيضاً،  طفيفا  ارتفاعاً  الدوالر  اسعار  شهدت  فقد  كردستان 
1497٠٠ ألف دينار لكل مائة دوالر، والرشاء وبواقع 1495٠٠ الف دينار لكل مائة 

دوالر أمريكي.

أسعار الدوالر ترتفع لـ150 ألفاً يف 
البورصة الرئيسية

رغم ارتفاع األسعار.. املشويات العراقية تشهد إقباال كبريا

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص5   



2 alzawraanews@yahoo.com

سياسة

بعد اتهامه بالسعي لتعطيل تشكيل احلكومة واالستيالء على صالحيات الرئيس

بعد تسجيل 4583 إصابة جديدة و31 حالة وفاة

انتقادات لتنصل وزير املالية عن االستجواب 

احملكمة االحتادية: استمرار عمل جمالس احملافظات بعد انتهاء 
دورتها خمالف ألحكام الدستور 

الرئاسة اللبنانية تشن هجوما حادا على احلريري وتيار األخري يرد يف بيان “شديد اللهجة” 

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وعدد امللقحني يتخطى الـ 600 ألف 

النزاهة النيابية تؤكد: ال توجد إرادة حقيقية لدى احلكومة يف مكافحة الفساد 

وزير اخلارجية ونظريته األسرتالية 
يؤكدان ضرورة خفض التوتر يف املنطقة

روحاني: مت حل القضايا الرئيسية 
العالقة مع أمريكا يف مفاوضات فيينا

بغداد/ الزوراء:
امس  االتحادية،  املحكمة  اعلنت 
مجالس  عمل  استمرار  ان  االربعاء، 
دورتها  انتهاء  بعد  املحافظات 
فيما  للدستور،  مخالف  االنتخابية 
للسلطة  اليجوز  انه  اىل  اشارت 
يتضمن  قانونا  ترشع  ان  الترشيعية 

إلغاء تلك املجالس.
وذكر بيان للمحكمة تلقته “الزوراء”: 
 155 انها “اصدرت قرارها يف الدعوى 
/اتحادية /2019 واملتضمن ان وجود 
مجالس املحافظات حقيقة دستورية 
اليجوز  وبالتايل  تجاوزها،  اليمكن 
قانونا  ترشع  ان  الترشيعية  للسلطة 
لتعارض  املجالس  تلك  الغاء  يتضمن 
ومبادئ  الدستور  احكام  مع  ذلك 
السلمي  والتداول  الديموقراطية 
“استمرار  ان  مبينة  للسلطة”، 
كانت  سواء  املنتخبة  املجالس  عمل 
مجالس وطنية او هيئات محلية بعد 
خرقا  يمثل  االنتخابية  دورتها  انتهاء 
واالنتخاب  التصويت  يف  الشعب  لحق 

والرتشيح وتجاوز الرادة الناخب “.
واوضح البيان ان “املدة املحددة لعمل 
مجالس املحافظات واجب التقييد بها 

واليمكن تجاوزها باعتبار ذلك من حق 
الشعب ويمارس من قبله باالنتخابات 
“ما  ان  موضحا  املبارشة”،  الدورية 
من   1 املادة  من  ثالثا  الفقرة  يف  ورد 

التعديل   2019 لسنة   27 رقم  قانون 
مجالس  انتخاب  لقانون  الثاني 
لسنة   12 رقم  واالقضية  املحافظات 
مجالس  وجود  إلغاء  اليعني   ،2018

دستورية،  محلية  كهيئة  املحافظات 
وانما وقف استمرار عمل تلك املجالس 
ذلك  وان  لها،  املحددة  املدة  لتجاوزها 
ارادة الشعب يف تجديد  اىل  يمثل عودة 

انتخابها”.
الرئيس  هو  “املحافظ  ان  اىل  واشار 
ويلزم  املحافظة  يف  االعىل  التنفيذي 
التي  للدولة  العامة  السياسة  بإتباع 
ويخضع  الوزراء  مجلس  يرسمها 
إلرشافه، وان مفهوم ترصيف االعمال 
سري  ضمان  اطار  يف  يفهم  ان  يجب 
بما  تعطيلها  وعدم  العامة  املرافق 
يف  للجمهور  الخدمات  تقديم  يضمن 
والرقابة  للدولة  العامة  السياسة  ظل 
تقتضيها  التي  واالدارية  الربملانية 

الالمركزية االدارية”.
املحافظات  “مجالس  ان  البيان  وذكر 
تعد هيئات ادارية ومحلية يعهد اليها 
واالدارية  املالية  الصالحيات  تنفيذ 
فقط ضمن مبدأ االمركزية االدارية ولم 
يخولها الدستور ممارسة الصالحيات 
الترشيعية”. موضحا انه “بذلك يكون 
قانون   2019 لسنة   27 رقم  قانون 
انتخابات  لقانون  الثاني  التعديل 
رقم  واالقضية  املحافظات  مجالس 
انهى  الذي  املعدل   2018 لسنة   12
املحافظات  مجالس  عمل  استمرارية 
ذلك  اساس  وعىل  للدستور،  موافق 

قررت املحكمة رد الدعوى”.

بريوت/ متابعة الزوراء:
شنت الرئاسة اللبنانية هجوما حادا عىل 
الحريري،  سعد  املكلف،  الوزراء  رئيس 
متهمة إياه بالسعي إىل تقويض الجهود 
الرامية إىل تشكيل الحكومة واالستيالء 
الجمهورية،  رئيس  صالحيات  عىل 
بيان  عىل  املستقبل”  “تيار  رد  فيما 
اللبناني،  للرئيس  الصحفي  املكتب 
اللهجة”  “شديد  بيان  يف  عون،  ميشال 
اللبنانية حول  الرئاسة  عىل ترصيحات 

الحريري.
للرئاسة،  التابع  اإلعالم  مكتب  وحمل 
“تيار  األربعاء،  امس  أصدره،  بيان  يف 
الحريري،  يرتأسه  الذي  املستقبل” 
متواصلة  حمالت  شن  عن  املسؤولية 
عىل رئاسة الجمهورية والرئيس ميشال 
“عبارات  باستخدام  شخصيا،  عون 
املتدني  املستوى  عىل  تدل  وتوصيفات 
عىل  القيمني  أدبيات  إليه  وصلت  الذي 
هذا التيار”، مشريا إىل بيان صدر أمس 
عن حزب رئيس الوزراء املكلف كـ”خري 
الحياة  املسبوق يف  الدرك غري  دليل عىل 

السياسية الذي انحدر إليه هؤالء”.
معرض  يف  اللبنانية،  الرئاسة  وذكرت 
املستقبل:  تيار  بيان  عىل  تعليقها 
الوزراء املكلف  “استمرار هروب رئيس 
مسؤولياته  تحمل  من  الحريري  سعد 
وميثاقية  متوازنة  حكومة  تأليف  يف 
وتحقق  والكفاءة  االختصاص  تراعي 
انتهاك  يف  إمعانا  يشكل  املشاركة، 
الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم 

تعطيل  يف  ومتعمدة  واضحة  رغبة  عن 
عملية تشكيل الحكومة”.

ورفضت الرئاسة االدعاءات التي تنص 
عىل  “االنقضاض  يحاول  عون  أن  عىل 
الدستورية”،  ومفاعيله  الطائف  اتفاق 
واالفرتاء  الكذب  بـ”قمة  إياه  واصفة 

وخداع الرأي العام”.
عىل  املكلف  الرئيس  “يرص  وتابعت: 
محاولة االستيالء عىل صالحيات رئيس 
احرتام  يف  الطبيعي  وحقه  الجمهورية 
الدستور من خالل اللجوء إىل ممارسات 
ترضب األعراف واألصول، وابتداع قواعد 
منتهكا  الحكومة،  تشكيل  يف  جديدة 
رصاحة التوازن الوطني الذي قام عليه 

لبنان”.
الحريري،  أن  إىل  الرئاسة  وأشارت 
وليس عون، هو من يتحمل املسؤولية 
االقتصادية  األوضاع  إليه  آلت  عما 
واملالية واالجتماعية يف لبنان، مضيفة: 
تيار  بيان  يدعي  الذي  “املستنقع 
فيه، هو من  البالد غارقة  أن  املستقبل 
املستقيل  تيار  ترأسها  منظومة  إنتاج 

وتسلطت عىل مقدرات البالد”.
تيار  بأن  قناعتها  الرئاسة  وأعربت 
النار  “إطالق  خالل  من  الحريري 
مسبقا” عىل االقرتاح لعقد مؤتمر حوار 
األوضاع  ملعالجة  بعبدا  قرص  يف  وطني 
يف البالد، يسعى إىل “قطع الطريق عىل 
الحكومة  لتأليف  إنقاذية  محاولة  أي 
تؤمن  التي  الالزمة  اإلصالحات  وإجراء 

للبالد استقرارها وازدهارها.

الجهود  تتوج  أن  أملها  الرئاسة  وأبدت 
بنجاح  الحكومة  تشكيل  إىل  الرامية 
عىل  “لالنكباب  ممكن  وقت  أرسع  يف 
اإلصالحات املطلوبة”، مضيفة: “رئاسة 
الجمهورية هي اليوم عىل مفرتق طرق 
يبقى  أو  الدستور  عن  يخرج  من  مع 
أن  علما  يجري،  ما  كل  حيال  صامتا 
كل  فوق  تسمو  العليا  لبنان  مصلحة 
الذي  الشعب  مصلحة  ومعها  اعتبار، 

هو مصدر السلطات”.

يف غضون ذلك، رد “تيار املستقبل” عىل 
بيان املكتب الصحفي للرئيس اللبناني، 
ميشال عون، الذي اتهم رئيس الحكومة 
املكلف، سعد الدين الحريري، بـ”تعطيل 
عملية تشكيل الحكومة واالستيالء عىل 

صالحيات الرئيس”.
“لقد  املستقبل:  تيار  قال  له،  بيان  ويف 
والسيايس  الرشعي  بالوجه  ثبت 
والدستوري أن رئاسة الجمهورية تقع 
لرئيس  الشخصية  الطموحات  أسرية 

التيار الوطني الحر، جربان باسيل، وأن 
عون  ميشال  العماد  الرئيس  فخامة 
إعادة  اىل  يرمي  ملرشوع  واجهة  مجرد 
الداخلية،  املعادالت  يف  باسيل  انتاج 
وانقاذه من حال التخبط الذي يعانيه”. 
القرص  بيان  “يأتي  البيان:  وأضاف 
الجمهوري ردا عىل بيان تيار املستقبل، 
حقيقة  ويكشف  االنطباع  هذا  ليؤكد 
يتواله جربان وفريق عمله،  الذي  الدور 
الرئاسة األوىل وما يمثله  بإهانة موقع 

يف  واستخدامه  الوطنية،  الحياة  يف 
أجندات حزبية ضيقة أشعلت النزاعات 
السياسية يف كل االتجاهات، من النزاع 
داخل العائلة اىل النزاعات املتدحرجة يف 
التيار الوطني الحر وكتلة “لبنان القوي، 
وصوال اىل مروحة النزاعات التي نشبت 
الساحات، وجعلت من عهد  يف مختلف 
السهام  عليه  ترمى  هدفاً  عون  العماد 
أنه  إىل  مشريا  وصوب”.  حدب  كل  من 
الرئاسة  “من املؤسف أن يصبح موقع 
مستشارين،  حفنة  قبل  من  ممسوكا 
الرئاسة  هيبة  كرس  عىل  يتناوبون 
وتلغيمها بأفكار واقرتاحات وبيانات ال 

تستوي مع الدور الوطني املولج بها”.
وشدد “تيار املستقبل” يف بيانه عىل أنه 
“من املؤسف ان تسمح الرئاسة لرئيس 
جناح  مصادرة  وحزبي،  سيايس  تيار 
يخصص  الجمهوري  القرص  يف  خاص 
شؤون  وإدارة  الحزبية  لالجتماعات 
الرئاسة”، الفتا إىل أن “األشد أسفا، هو 
أن يقبل رئيس البالد التوقيع عىل بيان 
أعده جربان باسيل شخصيا يف حضور 
نادي مستشاري السوء الذي يقيم أيضا 

يف الجناح املذكور”.
وأكمل البيان: “كل الحمالت عىل رئاسة 
ومن  باسيل  جربان  بطلها  الجمهورية 
زرعهم يف القرص، تارة من خالل تعميم 
وطورا  واملذهبي،  الطائفي  الخطاب 
األطوار  غريبة  ممارسات  إىل  باللجوء 
ووثيقة  الدستور  عن  البعد  كل  وبعيدة 
الوفاق الوطني، يف التعاطي مع الرئيس 

أتى  والتي  الحكومة،  بتشكيل  املكلف 
رئيس  رسالة  عىل  رده  يف  ذكرها  عىل 
من  النواب،  مجلس  يف  الجمهورية 
رئيس  فيه  يتهم  فيديو  رشيط  ترسيب 
بالكذب،  املكلف،  الرئيس  الجمهورية، 
مخاطبته  سابقة  إىل  الواقع،  بخالف 
عرب الشاشات، وصوالً إىل رسالة الدراج 
املناسب،  بالوزير  الفراغ  ملء  وورقة 
ترفع  مسيئة  مواقف  من  بينهما  وما 
بأصول  والتزم  املكلف  الرئيس  عنها 
رئيس  مع  التشاور  وواصل  الدستور 
تلبي  حكومة  لتشكيل  الجمهورية، 
تطلعات اللبنانيني، وليس حكومة تلبي 
تطلعات جربان باسيل، والجميع شهود 
باسيل  إحباط  عىل  وشهود  ذلك،  عىل 

لكل املبادرات”.
“أما   : املستقبل  تيار  بيان  وأردف 
رئيس  صالحيات  عىل  يستويل  من 
الجمهورية يا فخامة الرئيس، فهو من 
البازار السيايس  يتاجر بها ويضعها يف 
للبيع والرشاء بها، ويستدرج العروض 
خالل  من  حاصل  هو  كما  بشأنها، 
الحكومة  تشكيل  عىل  التوقيع  احتجاز 

كرمى لعيون الصهر”.
الجمهورية  لرئيس  البيان  وتوجه 
استيالء  “أوقف  بالقول:  اللبنانية 
وأوقف  صالحياتك،  عىل  حولك  من 
صالحيات  عىل  لالستيالء  محاوالتهم 
ووثيقة  الدستور  إىل   وعد  اآلخرين، 
الوفاق الوطني، وجّنب اللبنانيني كأس 

جهنم الذي برشتهم به”.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
االربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف 
العراق، وفيما اكدت تسجيل 4583 اصابة جديدة 
و31 حالة وفاة وشفاء 4311 حالة، حددت دائرة 
صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب 

املناطق.
عدد  ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات املختربية ليوم امس: 46905 ، ليصبح 
انه  مبينة   ،  10530876 الكلية:  الفحوصات  عدد 
وفاة  اصابة جديدة و31 حالة   4583 تم تسجيل 

وشفاء 4311 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 1125110 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما   ،  )93.0%(
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  أما   ،  1210105
68559 ، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 384 ، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 16436، 
 ،  22414 امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 614476.
الرصافة  بغداد  صحة  دائرة  اعلنت  جهتها،  من 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   384 تسجيل 
بينها 331 اصابة خالل الرصد الوبائي للقطاعات 

الصحية.
ان  “الزوراء”:   تلقته  بيان  يف  الدائرة  وقالت 
جانب  يف  امس  سجلت  الصحية  “املؤسسات 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   384 الرصافة 
الوبائي   الرصد  خالل  حالة  كالتايل:331   موزعة 
حالة   60 الرصافة  قطاع   : الصحية  للقطاعات 
حالة   12 النهروان  قطاع  الوبائي/   الرصد  خالل 
حالة   40 الشعب  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 
خالل الرصد الوبائي/ قطاع بغداد جديدة 79 حالة 
حالة   13 االعظمية  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 
18 حالة  الوبائي/ قطاع االستقالل  الرصد  خالل 
 45 األول  البلديات  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 
حالة خالل الرصد الوبائي/ قطاع البلديات الثاني 
40  حالة خالل الرصد الوبائي/ قطاع الصدر 24 

حالة خالل الرصد الوبائي .
مراجعتهم  خالل  حالة    53 ان  اىل  واشار    
للمؤسسات الصحية موزعني كالتايل:18 حالة يف 
7  حاالت يف   ، مدينة الصدر موزعة عىل محالتها 
منطقة االعظمية ،4  حاالت يف البلديات ،9  حاالت 
منطقة  يف  حاالت    5، جديدة   بغداد  منطقة  يف 
يف  حالتني  زيونة،  منطقة  يف  حاالت    4  ، العبيدي 
منطقة باب املعظم ،4  حاالت من مناطق الكرخ.

جميع  نقل  “تم  انه  الرصافة  صحة  واضافت 
وفق  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
“العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة”،  الربوتوكوالت 
الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل 164666 تويف منهم 
  157908 الشفاء   اكتسب  فيما  لالسف   1720

حالة شفاء واملتبقي قيد العالج 5038”
ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن 

االلتزام  خالل  من  الشفاء  اعداد  من  الحجم  هذا 
بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والرتكيز عىل 
التباعد االجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات 

وتقدير تلك الجهود”. 
وثمنت “الجهود التي تبذل من قبل مالكات صحة 
الرصافة ملعالجة مصابي فريوس كورونا مضحني 

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس”.

الزوراء / يوسف سلمان :
اليوم  االعتياديـة،  جلسته  النواب  مجلس  يعقد 
الخميس، والتي كان تم تأجيلهـا يوم امس االول 
، فيما اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية تبنيهـا 
مرشوع قانون لتنظيم حقوق ضحايا حادثة حريق 
ضمن  سيعرض  الذي  الخطيب  ابن  مستشفى 

جدول اعمال الجلسات املقبلة ملجلس النواب .
توجد  ال  انه  النيابية  النزاهة  لجنة  اكدت  ذلك  اىل 

ملفات  مكافحة  يف  الحكومة  لدى  حقيقية  إرادة 
الفساد .

الزوراء  لـ”  املّياحي  عبداألمري  النائب  مقرر  وقال 
العراق فيها  الدولة يف  الوزارات ودوائر  “ كل  ان   “
ملفات الفساد”، مشريا اىل ان “ الضغوط السياسية 
منعت إكمال التحقيق بملف االبنية املدرسية وملف 

الرحالت املدرسية واخرى غريها “.
عن  فضال  كثرية،  الفساد  ملفات   “ ان  واضاف 

النواب  مجلس  أعضاء  بعض  ضد  فساد  مؤرشات 
“ ال  انه  مبينا  الكهرباء“،  ملف  السيما بخصوص 
رفع  بخصوص  القضاء  من  رسمي  طلب  يوجد 
بملفات  املتهمني  النواب  بعض  عن  الحصانة 

وقضايا فساد “.
جملة  عن  النيابية  النزاهة  لجنة  مقرر  وتحدث   
بني  الطبية  الكّمامات  عقد  منها  فساد،  ملفات 
عىل  حربا  اليزال  وهو  والصحة  الصناعة  وزارتي 

الصناعة  لوزارة  املدرسية  الرحالت  وملف  ورق، 
التي تسلمت 120مليار دينار من وزارة الرتبية ولم 

تجهزها برحلة واحدة .
وزير  تنصل  الفتح  تحالف  كتلة  انتقدت  باملقابل 
يف  االستجواب  من  عدة  مرات  عالوي،  عيل  املالية 
الجلسات  تأجيل  وعرب  النواب  مجلس  جلسات 

املستمر يف ظل ظروف غامضة.
ان  الحامدي:  ميثاق  التحالف  عن  النائب  وقالت 

“ نواب املجلس جمعوا تواقيع الستجواب بعض 
الوزراء واملحافظني من ضمنهم وزير املالية الذي 
أدرج استجوابه أكثر من مرة عىل جدول األعمال 
أو  االستجواب  موعد  بتغيري  دائماً  ونتفاجئ 
تؤجل الجلسة بأكملها“،  مؤكدًة أن “هذا األمر 
ملجلس  الرقابّي  الدور  عىل  واضح  التفاف  هو 

النواب “.
واضافت يف بيان صحفي: ان “ الحكومة لم تلتزم 

بأي وعٍد من وعودها أو تطبيق ما يسمى بالورقة 
البيضاء، سوى قرار رفع سعر رصف الدوالر أمام 
وزاد  املواطنني  كاهل  أتعب  والذي  العراقّي  الدينار 
دعم  تراجع   “ ان  مبينة   .“ العراق  يف  الفقر  نسبة 
املنتج الوطني وعدم االهتمام بالصناعة والزراعة 
ال  كاذبة  وعود  ذات  الكاظمي  حكومة  من  يجعل 
املواطنني وتؤدي بمعيشتهم نحو  تصب بمصلحة 

األسوء “.

بغداد/ الزوراء:
حسني،  فؤاد  الخارجية،  وزير  اكد 
مع نظريته األسرتالية، ماريس باين، 
امس األربعاء، رضورة خفض التوتر 
االعالمي  املكتب  املنطقة.وقال  يف 
تلقته  بيان  يف  الخارجية  لوزير 
الخارجيَّة،  “وزير  إن  “الزوراء”: 
هاتفياً  اتصاالً  تلقى  حسني،  فؤاد 
من وزيرة خارجيَّة أسرتاليا، ماريس 
باين، وبحث الجانبان رضورة تعزيز 
العالقات الثنائّية، واالرتقاء بها إىل ما 
الصديقني”.  الشعبني  طموح  ُيلّبي 
الفتا اىل أن “الوزير أعرب عن شكره 
ملواقفها  األسرتالية  الُحُكومة  إىل 
الداعمة للعراق يف حربه ضّد عصابات 
أهّمية  إىل  داعياً  اإلرهابّية،  داعش 
القضاء عىل  إىل حني  الدعم  استمرار 

الجماعات  هذه  أنتج  الذي  الفكر 
“الوزيرين  أن  اإلرهابّية”.وأضاف 
اإلقليمّية  القضايا  من  عددا  بحثا 
باالهتمام  تحظى  التي  والدولّية 
رضورة  عىل  التأكيد  مع  املشرتك، 
العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق 
التهدئة يف املنطقة، وتجنُّب التصعيد 
الذي لن يخدم أّي طرف”.من جانبها، 
األسرتالية  الخارجيَّة  وزيرة  أكدت 
جميع  يف  العراق  تدعم  “أسرتاليا  أن 
األمني،  املجال  ومنها:  املجاالت 
وأن  املحررة،  املناطق  اعمار  وإعادة 
الحكومة  إىل جانب  ُحُكومتها وقفت 
العراقّية يف حربها ضد تنظيم داعش 

اإلرهابّي”.
وجه  “الوزير  أن  البيان  وأضاف 

الدعوة إىل الوزيرة لزيارة العراق”.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس اإليراني، حسن روحاني، امس األربعاء، حل وتسوية القضايا 
الرئيسية العالقة مع أمريكا يف مفاوضات فيينا، الفتا يف الوقت نفسه إىل أن 

عددا من القضايا الفرعية مازالت باقية.
قضايانا  وتسوية  حل  تم  “لقد  الحكومة:  اجتماع  خالل  روحاني،  وقال 
الرئيسية مع األمريكيني يف فيينا،، وهنالك عدد من القضايا الفرعية مازالت 
باقية وإن كانت اإلرادة مبنية عىل أن تقوم الحكومة بهذا العمل فإنني أقول 
بأن الحكومة قد أنجزت هذا العمل”، وذلك حسب وكالة “فارس” اإليرانية.

أعلن  لذا فقد  إيران،  بأنهم ال يمكنهم هزيمة  رأوا  األمريكيني  “أن  وأضاف 
فسيعود  الرئاسية  االنتخابات  يف  فاز  لو  بأنه  االنتخابية  حمالته  يف  بايدن 
الكالم  هذا  قال  بايدن  بأن  يتصور  “البعض  أن  مؤكدا  النووي”،  لالتفاق 

حديثا، ولكن الحقيقة أنه قاله خالل أيام املنافسات االنتخابية”.
وقال: “لقد قال هذا الكالم دوما وكرره املسؤولون األمريكيون اآلخرون... 
لقد قال هذا الكالم حينما كان يخوض منافسة قوية مع خصمه وبالتايل 
يريد  األمريكي  الشعب  أن  ذلك  ومعنى  له،  صوته  األمريكي  الشعب  أعطى 
االتفاق النووي والتعاطي معنا، لذا فقد جاؤوا إىل فيينا ونشهد اليوم أيضا 

حل وتسوية القضايا الرئيسية مع أمريكا”.
وتابع: “لو كانت اإلرادة مبنية عىل أن تقوم الحكومة بهذا العمل فقد أنجزت 
الحكومة ذلك... إنني استخدم فعل املايض وليس فعل املضارع... لقد أنجزنا 
عملنا وانتهينا منه. لقد بقينا أوفياء للشعب اإليراني فيما وعدناه به بشأن 
2021، لذا فقد  العام  2015 ومرة يف  العام  الحظر... كرسنا الحظر مرة يف 

أنجزنا عملنا”.
وكانت الحكومة اإليرانية، نفت، الثالثاء، عىل لسان املتحدث باسمها، عيل 
ربيعي، تعثر املفاوضات الرامية إلحياء االتفاق النووي املربم عام 2015 مع 
“السداسية الدولية”، مؤكدا أن “إيران تعتقد أن العراقيل التي تقف يف سبيل 

ذلك الهدف معقدة لكنها ال تستعيص عىل الحل”.
وقال ربيعي: “من الطبيعي يف ضوء التعقيدات التي خلقتها عقوبات إدارة 
ترامب العديدة واإلجراءات اإليرانية ... أن يتعني النظر يف تفاصيل كثرية لكن 

أيا من هذه العراقيل ال تستعيص عىل الحل”.
عراقجي،  عباس  اإليراني،  الخارجية  وزير  مساعد  وصف  جهته،  من   
أنه  إىل  للغاية”، الفتا  بأنها “معقدة  النووي،  االتفاق  فيينا حول  محادثات 
تم تحديد أهم القضايا الخالفية خالل املفاوضات. وقال للتلفزيون اإليراني: 
وبرغم  الخالفية...  القضايا  أهم  إىل  ووصلنا  للغاية  معقدة  “املفاوضات 

تعقيد املفاوضات إال أننا أحرزنا تقدما جيدا يف محادثات فيينا”.
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الكاظمي لنظريه البلجيكي: العالقات مع 
بروكسل حتظى بأهمية متميزة لدى العراق

انتخاب العراق عضوا تنفيذيا يف 
الشبكة العربية حلقوق اإلنسان

يف تطور خطري.. إثيوبيا تعلن عزمها 
إنشاء قواعد عسكرية يف البحر األمحر

رئيس اجلمهورية: مشروع قانون اسرتداد عائدات الفساد تضمن إجراءات استباقية

بغداد/ الزوراء:
تنرش صحيفة “ال�زوراء” أبرز بنود قانون 
“اسرتداد عائدات الفس�اد” املُقدم من قبل 
رئاس�ة الجمهوري�ة اىل مجل�س الن�واب، 
فيم�ا تضم�ن القانون التق��يّ والتحقيق 
ع�ن اموال الفس�اد للمس�ؤولني وعوائلهم 

واصدقائهم واملقربني.
وجاءت ابرز بنود القانون كالتايل:

-1 يخض�ع إلجراءات ه�ذا القانون جميع 
مس�ؤويل الدول�ة العراقي�ة الذين تس�نموا 
املناصب العليا األكثر عرضة للفس�اد، منذ 
الع�ام 2004 وحت�ى اآلن، م�ن درجة مدير 

عام فما فوق.
 وتق�وم الجه�ات املالي�ة املختص�ة بإعداد 
قائمة موثيّقة بش�اغيل هذه املناصب خالل 

17 سنة املاضية.
-2 يهدف القانون الس�رتداد االموال التالية 
داخ�ل العراق وخارجه، االم�وال والعائدات 
االجرامية يف اية جريمة فساد، او ممتلكات 
تعادل قيمتها، واالي�رادات واملنافع املتأتية 
من عائدات جريمة فس�اد واملمتلكات التي 
حول�ت اليها او بدلت به�ا او التي اختلطت 

معها.
-3 ت�زود هيئ�ة النزاه�ة البن�ك املرك�زي 

العراق�ي بقائم�ة ش�اغيل املناص�ب العليا 
واف�راد ارسهم واالش�خاص وثيقي الصلة 
بهم خالل ثالثة اش�هر من تاريخ نفاذ هذا 
القان�ون، وتحديثها س�نوياً، ويقوم البنك 
املركزي العراقي بإعمامها عىل املؤسسات 

املالية إلجراء التدقيقات عليها.
-4 التق��يّ والتحقيق عن اموال الفس�اد، 
املس�ؤولني  عوائ�ل  اف�راد  ايض�ا  يش�مل 
واصدقائه�م واملقرب�ني الذي�ن تربطهم اي 
ن�وع من العالق�ة سياس�ية او تجارية، اىل 
جان�ب اصح�اب النف�وذ وهم االش�خاص 
الذي�ن لهم تأث�ر يف صنع الق�رارات داخل 

مرافق الدولة واجهزتها.
-5 ع�ىل ش�اغيل املناص�ب العلي�ا تقدي�م 
اق�رار خطي خالل 60 يوم�ا بتخويل هيئة 
النزاه�ة واملحاكم العراقية طلب املعلومات 
من ال�دول التي يكون لهم فيها حس�ابات 

مرصفية. 
ويع�د ذلك إق�رارا منهم برف�ع الرسية عن 
ارصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول 
الت�ي توج�د فيه�ا الحس�ابات املرصفية، 
وبخالفه بعد مرور 60 يوما يعد مس�تقيال 

من وظيفته.
-6 لهيئ�ة النزاه�ة، بن�اًء عىل توف�ر االدلة 

وبالتنس�يق مع جه�از املخاب�رات وديوان 
الرقاب�ة املالي�ة، التح�ري ع�ن التعام�الت 
املالية والتحويالت واالمالك يف داخل العراق 
وخارجه للمشمولني بهذا القانون للتق� 
ع�ن مصادره�ا وطبيعة تأثره�م يف صنع 
الق�رار داخ�ل س�لطات الدول�ة واجهزتها 
ومالحق�ة اي جرائم فس�اد تظه�ر نتيجة 

التحريات.
-7 تش�كيل فرق تحقيق وتقصٍّ بني وزارة 
الخارجية وجهاز املخابرات وهيئة النزاهة 
والبن�ك املرك�زي العراقي ودي�وان الرقابة 
املالي�ة، بالتع�اون مع ال�دول، للتحريّي عن 
االم�وال املهرب�ة اىل الخ�ارج والفاس�دين، 
وجم�ع املعلوم�ات والوثائ�ق ع�ن ام�وال 
العراقي�ني املوجودي�ن يف هذه ال�دول الذين 

شغلوا مناصب عليا يف العراق”.
-8 تض�ع وزارة الخارجي�ة، ع�ر الوزارات 
والهيئات ذات العالقة، خطة البرام اتفاقيات 
ثنائية مع الدول الس�رتداد االموال العراقية 
والفاس�دين  وعوائده�ا  للخ�ارج  املهرب�ة 

وتسليمهم اىل السلطات العراقية.
-9 التعاق�د م�ع رشكات تحقي�ق عاملي�ة 
رصينة من اجل التح�ري عن اموال العراق 

املهربة للخارج وعوائدها.

-10تشعر املؤسسات املالية، البنك املركزي 
العراق�ي، بقوائم يتم اعداده�ا باملعامالت 
املالي�ة والت�ي تزي�د قيمتها ع�ن 500 الف 

دوالر امريكي ألجراء التحريات عنها.
-11 تلت�زم املؤسس�ات املالي�ة العراقي�ة، 
بارشاف البنك املركزي، بالتحقق من الزبائن 
لتحدي�د هوي�ة املالكني لالم�وال املودعة يف 

حسابات تزيد قيمتها عىل مليون دوالر.
-12 الغ�اء او فس�خ اي عق�د او اج�ازة 
اس�تثمارية يت�م ابرامه�ا بناًء عىل رش�وة 
او اس�تغالل نف�وذ، او اي فعل م�ن افعال 

الفساد.
-13 لتش�جيع التبليغ عن الفس�اد، ُتمنح 
مكافأة مالية تصل اىل %5 من قيمة جريمة 
الفس�اد للمخر الذي ُي�ديل بمعلومات عن 

جريمة تقود الستعادة اموال الفساد.
-14 عقوبات املدانني بجرائم الفساد تشمل 
املص�ادرة ون�زع امللكي�ة ل�كل ممتلكاتهم 
واملس�تندات  املنقول�ة،  وغ�ر  املنقول�ة 

والصكوك القانونية.
-15 وفاة املتهم بالفس�اد او انقضاء فرتة 
الدعوى القضائية، ال يمنع مس�ؤوليته عن 
الجريم�ة وال يج�وز العفو عن�ه، وتخضع 

ممتلكاته وامواله لعقوبات تهم الفساد.

عمان/متابعة الزوراء:

 تعكس اللق�اءات املتوات�رة للعاهل 

األردن�ي، املل�ك عبدالل�ه الثاني، مع 

وعش�ائرية،  سياس�ية  فعالي�ات 

قلقا م�ن إمكانية انف�الت األوضاع 

وخروجه�ا عن الس�يطرة، ويحاول 

العاهل األردن�ي جاهدا إعادة ضبط 

األوض�اع من خ�الل إطالقه ش�ارة 

اإلصالح السيايس واالقتصادي الذي 

ال مفر منه.

وبدأ العاه�ل األردني، املل�ك عبدالله 

الثان�ي، منذ أيام، عقد سلس�لة من 

اللق�اءات م�ع فعالي�ات سياس�ية 

وعش�ائرية، للوقوف ع�ن قرب عىل 

انش�غاالتهم ومطالبه�م ورؤيته�م 

لإلصالح يف ظل وض�ع دقيق تمر به 

اململك�ة، وب�ات مدعاة قل�ق داخيل 

وخارجي.

اقتصادي�ا  وضع�ا  األردن  ويواج�ه 

صعب�ا وترهال سياس�يا، ما انعكس 

بش�كل خطر ع�ىل اس�تقرار البالد 

االجتماع�ي، وه�و م�ا تمظه�ر يف 

صع�ود هويات فرعية س�واء كانت 

عش�ائرية أو مناطقية عىل حس�اب 

الهوية الوطني�ة، ويف ذهاب البعض 

نح�و البحث عن منق�ذ ببيعة األمر 

حمزة ابن الحس�ني، األمر الذي أدى 

إىل اس�تنفار القرص والتحرك خشية 

انفالت األمور أكثر.

وتق�ول أوس�اط سياس�ية إن امللك 

عبدالله ق�رر تويل مخاطبة املكونات 

املدنية والس�يما العشائرية بنفسه، 

بع�د أن أوكل ه�ذه املهمة لس�نوات 

للحكومات املتعاقبة، التي فشلت يف 

اإلقناع ويف تبديد الهواجس املتزايدة، 

وعج�زت ع�ن كس�ب ثقة الش�ارع 

بوع�ود  املس�تمر  إخالله�ا  ظ�ل  يف 

اإلصالح.

والتقى امللك عبدالله، امس األربعاء، 

بشخصيات من عش�ائر معان أكر 

دار  يف  وذل�ك  اململك�ة،  محافظ�ات 

الوزي�ر والعضو الس�ابق يف مجلس 

األعيان هشام الرشاري، بعد أن عقد 

لقاء األحد يف قرص الحسينية بعمان 

مع ش�خصيات سياسية، أكد خالله 

عىل وج�وب إطالق عملي�ة اإلصالح 

واإلداري  واالقتص�ادي  الس�يايس 

ضمن برامج واضحة ومحددة زمنيا 

بمخرجات يلمس أثرها املواطن.

وش�دد املل�ك عبدالل�ه خ�الل ذل�ك 

اللق�اء ع�ىل أن “عملي�ة اإلصالح ال 

تحت�اج إىل ش�عارات وإنم�ا تتطلب 

دراس�ة وتقس�يم أدوار للوصول إىل 

نتائج ملموس�ة”. وأكد عىل رضورة 

التواصل مع املواطنني، واالستماع إىل 

مالحظاتهم وآرائهم بشأن اإلصالح، 

واالستفادة من أصحاب الخرات.

ولف�ت إىل تح�دي الفق�ر والبطالة، 

قائ�ال إنهما “ازدادا بش�كل ملحوظ 

نتيج�ة تداعي�ات جائح�ة كورون�ا، 

م�ا يتطل�ب املزيد من الجه�ود للحد 

منهما”.

وي�رى مراقب�ون أن تح�ركات امللك 

عبدالله والتي تقابلها أيضا تحركات 

األعي�ان  مجل�س  لرئي�س  مماثل�ة 

فيص�ل الفاي�ز، ه�ي بمثابة ش�ارة 

انط�الق مس�ار اإلصالح الس�يايس 

واإلداري املتعثر منذ س�نوات يف ظل 

وع�ي متزاي�د ب�أن الوض�ع يفرض 

إحي�اء ه�ذه العملي�ة، م�ع تصاعد 

ضغوط املكونات املجتمعية والسيما 

العشائر.

العش�ائر  ب�ني  العالق�ة  وتش�هد 

واملؤسس�ات الرس�مية للدول�ة مدا 

وج�زرا يف الس�نوات األخ�رة ترجما 

يف قي�ادة أبن�اء العش�ائر ملس�رات 

احتجاجي�ة كانت بدايتها اجتماعية 

واقتصادية قبل أن تتحول إىل مطالب 

ذات مسحة سياسية.

وازدادت ه�ذه العالق�ة توت�را م�ع 

انفجار قضية ما بات يعرف بالفتنة 

اتهم�ت  والت�ي  امل�ايض  م�ارس  يف 

الس�لطات ويل العهد الس�ابق األمر 

حم�زة اب�ن الحس�ني وش�خصيات 

سياسية وعش�ائرية بالتورط فيها. 

وال تزال هذه القضية تلقي بظاللها 

ع�ىل امل�رسح األردن�ي الس�يما مع 

بروز معطيات عن مبايعات ش�يوخ 

عشائر لألمر.

وكان املل�ك عبدالله س�عى من خلف 

الكواليس إىل مللمة هذه القضية التي 

أحدثت صدى واس�عا تج�اوز حدود 

اململك�ة، بيد أن األم�ور لم ترس كما 

يريد يف ظ�ل توالد األزم�ات وآخرها 

إق�دام مجل�س الن�واب ع�ىل تجميد 

عضوية النائب أسامة العجارمة ملدة 

عام وهو ما اس�تفز أبناء عشرته، 

الذين ق�ام العرشات منهم بالخروج 

واالحتج�اج رافع�ني ش�عارات غر 

معتادة تمس القرص.

ويق�ول املراقب�ون “لق�د ب�ات م�ن 

الواضح أن اس�تعادة االس�تقرار يف 

اململكة وتمت�ني الجبهة الداخلية لن 

يتحققا دون عملية إصالحية جدية، 

تش�ارك فيها جميع الق�وى الحية، 

وتتخ�ذ م�ن األوراق النقاش�ية التي 

طرحه�ا امللك قب�ل س�نوات أرضية 

للدفع باتجاهها”.

وأك�د رئيس مجل�س األعيان فيصل 

الفاي�ز االثن�ني املايض وج�ود إرادة 

سياس�ية وجدي�ة حقيقي�ة لدف�ع 

عملية التنمية السياس�ية قدما، بما 

يحق�ق مش�اركة أوس�ع يف عملي�ة 

صنع الق�رار، وص�وال إىل حكومات 

تمتلك الوالية العام�ة، وبرملان قوي 

ويم�ارس  الش�عبية  اإلرادة  يمث�ل 

مهام�ه الترشيعي�ة والرقابي�ة بكل 

كفاءة.

وبحسب وسائل إعالم محلية، انتقد 

الفايز خالل لق�اء جمعه مع ممثيل 

قوى سياس�ية واجتماعية ونقابية 

مأدب�ا  محافظت�ي  يف  وش�بابية 

واملفرق، ما اعترها محاوالت إساءة 

للعش�ائر األردنية، وتقسيم املجتمع 

س�عيا للفتنة وزعزع�ة األمن، داعيا 

إىل التصدي لكل هذه املمارسات التي 

تس�تهدف وح�دة وتماس�ك جبهتنا 

الداخلية.

وخالل اللقاء طالبت القوى الحارضة 

بإصالح ش�امل يعيد االعتبار إلرادة 

الش�عب األردني، ويعزز املشاركة يف 

صنع القرار وبناء الثقة بني املواطن 

ومؤسسات الدولة.

سياس�ية  ق�وى  ممثل�و  وأش�ار 

وش�بابية،  ونقابي�ة  واجتماعي�ة 

خ�الل اجتماع�ني منفصل�ني بمقر 

مجلس األعي�ان، إىل أهمية التصدي 

ومح�اوالت  للعش�ائر،  إس�اءة  ألي 

امل�س بالجبه�ة الداخلي�ة. وأك�دوا 

الفس�اد  مكافح�ة  رضورة  ع�ىل 

اإلداري كمقدمة لإلصالح الس�يايس 

واالقتصادي وسيادة القانون، وعدم 

املس�اس باس�تقالل القضاء وعمل 

الهيئات الرقابييّة، فضال عن إرس�اء 

قانون انتخاب عرصي ينتج مجلس 

ن�واب فاعال يمث�ل اإلرادة الحقيقية 

للشعب.

م�ع  اللق�اءات  إن  الفاي�ز  وق�ال 

الفعاليات تأتي للتواصل واالستماع 

إىل مختل�ف اآلراء ح�ول الترشيعات 

الناظم�ة للحي�اة السياس�ية، وأنه 

فرعي�ة  لج�ان  تش�كيل  س�يجري 

األف�كار  لبح�ث ودراس�ة مختل�ف 

وال�رؤى املطروحة خ�الل اللقاءات، 

ورف�ع التوصيات ملواجه�ة مختلف 

التحديات الراهنة.

ويالح�ظ املراقب�ون ب�روز دور أكر 

ملجلس األعي�ان عىل حس�اب غرفة 

الن�واب والحكوم�ة، وهذا  مجل�س 

أمر متوقع الس�يما م�ع اهتزاز ثقة 

الشارع يف املؤسستني.

بغداد/ الزوراء:
عق�د رئي�س الجمهوري�ة، بره�م 
االربع�اء، اجتماعا  ام�س  صال�ح، 
قان�ون  م�رشوع  ح�ول  موس�عا 
اسرتداد عائدات الفساد، فيما اشار 
تضم�ن  القان�ون  م�رشوع  ان  اىل 

إجراءات استباقية.
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة الجمهوري�ة 
“رئي�س  ان  “ال�زوراء”:  تلقت�ه 
الجمهوري�ة، بره�م صال�ح، عق�د 
يف ق�رص الس�الم ببغ�داد، اجتماعاً 
�عاً ض�م النائ�ب األول لرئيس  موسيّ
الكعب�ي،  الن�واب حس�ن  مجل�س 
ورئي�س ونائب رئيس كل من لجان 
النزاهة والقانونية واملالية النيابية، 
ورئيس جهاز االدعاء العام ورئيس 
هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة 

املالية.
واض�اف البي�ان: انه ج�رى، خالل 
اللقاء، بحث مرشوع قانون اسرتداد 
عائدات الفس�اد، املُقدم من رئاسة 
الجمهوري�ة إىل مجلس الن�واب، إذ 
ج�رى التأكي�د ع�ىل أهمي�ة إقراره 
وتكامله م�ع الترشيع�ات القائمة 
الفس�اد،  مكافح�ة  يف  املختص�ة 
الوطن�ي  للجه�د  زخم�اً  ليضي�ف 
إىل  اإلش�ارة  ج�رت  كم�ا  القائ�م، 
الدور املهم الذي تقوم به املؤسس�ة 

الترشيعية يف هذا الصدد.
وقال رئي�س الجمهورية، بحس�ب 
البي�ان: إن الفس�اد آف�ة خط�رة، 
االقتصادي�ة  التنمي�ة  ع�ىل  أث�رت 
واالجتماعي�ة واألوض�اع العامة يف 
البل�د، وهذا يس�توجب وقفة جادة 

ُتش�ارك فيه�ا جمي�ع املؤسس�ات 
الرس�مية من أجل كبح هذه االٓفة، 
ألن استمرارها ُيمثل تهديدا لحارض 
بن�اء  ويعط�ل  ومس�تقبله،  البل�د 

االقتصاد الوطني.
وأشار إىل أن مرشوع قانون اسرتداد 
عائدات الفس�اد يمثل خطوة ُتكمل 
ال�دور األس�ايس لجهد مؤسس�ات 
والتنس�يق  األدوار  ودم�ج  الدول�ة 
بينها يف مكافحة الفس�اد واسرتداد 
عوائد الفس�اد، إذ يتضمن إجراءات 
حص�ول  ملن�ع  ته�دف  اس�تباقية 
الفساد، وإجراءات الحقة تعمل عىل 
استعادة أموال الفس�اد وعائداتها، 
الدولية  التج�ارب  واالس�تفادة من 

الناجحة يف مكافحة الفساد.
وأض�اف الرئيس: أن مجلس النواب 

املوقر واللجان النيابية ذات العالقة 
مدعوة ملناقش�ة م�رشوع القانون 
إق�راره.  يف  واملس�اعدة  وإغن�اءه، 
مش�راً إىل رضورة مواصل�ة طريق 
التهاون  الش�امل وع�دم  اإلص�الح 
يف ه�ذه املهم�ة الوطني�ة، من أجل 
ترس�يخ دولة ق�ادرة ومقتدرة ذات 

سيادة، خادمة ملواطنيها.
د النائب األول لرئيس  من جانبه، أكيّ
مجل�س الن�واب، حس�ن الكعبي، 
خ�الل االجتم�اع، دع�م املؤسس�ة 
يف  القائم�ة  للجه�ود  الترشيعي�ة 
مكافحة الفساد، ودعم الترشيعات 
الخاص�ة يف هذا الش�أن، وإس�ناد 
التنفيذي�ة  والهيئ�ات  املؤسس�ات 
مكافح�ة  مهم�ة  ع�ىل  القائم�ة 
آثاره ومحاسبة  الفس�اد وتحجيم 

املس�ؤولني املقرصين، عر اللجان 
بدور  النيابي�ة املختص�ة. مش�يداً 
تقدي�م  يف  الجمهوري�ة  رئاس�ة 
مرشوع قان�ون اس�رتداد عائدات 

الفساد.
وتاب�ع: كم�ا قدم رؤس�اء وأعضاء 
لجان النزاه�ة والقانوني�ة واملالية 
رشح�ا حول الدور النيابي القائم يف 
مج�ال مكافحة الفس�اد والحد من 
اثاره، عر توفر الترشيعات الالزمة 
م�ن أج�ل ذل�ك، وأيض�ا يف مج�ال 
املراقبة الترشيعية إلداء املس�ؤولني 

يف الدولة.
كما ش�دد الكعبي، خ�الل االجتماع 
بحس�ب بيان ملكتبه، ع�ىل “ اهمية 
القانون املذكور واالرساع بترشيعه 
وترشيع كل القوانني التي من شأنها 

تعزي�ز آليات عمل الجهات الرقابية 
والتنفيذي�ة وتمنحه�م صالحي�ات 
اوس�ع وق�وة قانونية يف محاس�بة 
املفس�دين مهما كان�ت الجهة التي 
تق�ف خلفه�م، وايض�ا صالحيات 
الترصف بمالحق�ة االموال املنهوبة 
داخل وخارج الع�راق والتي اغلبها 
جاء نتيج�ة سياس�ات الحكومات 
الس�ابقة والفاش�لة والتي عرضت 
املال العام لله�در والنهب والضياع، 
وس�اعدت وس�اهمت للعدي�د م�ن 
الرسي�ع  اإلث�راء  ع�ىل  الفاس�دين 
بدون س�بب عىل حساب محرومية 
الش�عب العراقي الذي طال انتظاره 
يس�وده  بل�د  يف  الكري�م  للعي�ش 
القان�ون والنزاهة وقادر عىل تأمني 

كل الخدمات لشعبه “. 
ودع�ا الكعب�ي كل اللج�ان النيابية 
واعضاء مجلس النواب اىل ممارسة 
دورهم الرقاب�ي والترشيعي املوكل 
اليه�م، وه�ي مه�ام اخالقي�ة قبل 
ان تك�ون قانوني�ة كونه�م ممثيل 
الش�عب، س�يما خالل ه�ذه الفرتة 
الت�ي يح�اول البع�ض اث�ارة الرأي 
العام من خالل تس�ويق ش�أيعات 
ب�أن الن�واب مش�غولون بالدعاية 
االنتخابية وغ�ر مهتمني بمهامهم 
النيابية، لكننا نٔوكد وجوب استمرار 
بل زيادة نشاط السلطة الترشيعية 
املقبل�ة  الف�رتة  وجهوده�ا خ�الل 
واالنتهاء م�ن ترشيع كل القانونية 
املهم�ة التي تم�س حي�اة املواطن 
واملحافظة عىل امل�ال العام وغرها 

من املهام الترشيعية والرقابية”.

“الزوراء” تنشر أبرز بنود قانون اسرتداد عائدات الفساد املقدم من قبل رئاسة اجلمهورية إىل الربملان

العاهل األردني يتوىل زمام التواصل مع العشائر خشية انفالت األوضاع

خالل استقباله وفدا نيابيا برئاسة الكعيب

دور أكرب جمللس األعيان على حساب احلكومة والنواب

بغداد/ الزوراء:
أكد رئي�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
ام�س األربع�اء، أن العالق�ات م�ع بلجي�كا 
تحظ�ى بأهمية متميزة ل�دى العراق، بينما 
أعرب رئيس الوزراء البلجيكي، الكساندر دي 
ه األممي إلرس�ال بعثة  كرو، عن دعم التوجيّ

إسناد ترافق تنفيذ االنتخابات العراقية.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقته “الزوراء”: إن “رئيس مجلس الوزراء، 
مصطف�ى الكاظمي، تلقى اتص�االً هاتفياً 
م�ن رئي�س ال�وزراء البلجيكي، الكس�اندر 
دي ك�رو”، مبين�اً أن�ه “ج�رى خالله بحث 
أوجه التعاون املش�رتك ب�ني البلدين وتعزيز 
العالق�ات بني العراق وبلجي�كا وعموم دول 

االتحاد األوروبي”.
أن  االتص�ال:  خ�الل  الكاظم�ي،  وأك�د 
“العالق�ات م�ع بلجي�كا تحظ�ى بأهمي�ة 
متميزة لدى العراق”، موضحاً أن “الحكومة 
يف  تطويره�ا  ب�رورة  مؤمن�ة  العراقي�ة 
املج�االت السياس�ية واالقتصادي�ة، ناهيك 
ان  خصوص�اً  واألمني�ة،  العس�كرية  ع�ن 

اإلرهاب يش�كل تهديداً مش�رتكاً، ويجب أن 
�د من قبل كل قوى الخر  يواجه بجهد موحَّ

واالستقرار يف العالم”.
م�ن جانب�ه، أكد رئي�س ال�وزراء البلجيكي 
تطلع�ه “الس�تقبال الكاظم�ي يف بلجيكا يف 
أق�رب فرص�ة ممكن�ة”، مش�راً اىل “دع�م 
بروكس�ل للحكوم�ة العراقي�ة وجهودها يف 
مج�ال اإلص�الح االقتص�ادي، ويف محارب�ة 

اإلرهاب”.
وبنييّ أن “موقف حكومته املس�اند للعراق يف 
مكافحة االرهاب انما ينبع من مبدأ االلتزام 
املش�رتك تجاه الع�راق بهذا الص�دد”، الفتاً 
اىل أن “حكومت�ه تؤيد فرض س�لطة الدولة 
العراقية وإجراءاتها الرامية اىل بسط سيادة 

القانون”.
وابدى “دعم بلجيكا للتوجه األممي إلرسال 
بعثة إسناد ترافق تنفيذ االنتخابات النيابية 
العراقي�ة املبكرة”، مؤك�داً “رغبة حكومته 
يف املس�اعدة إلنج�اح االنتخابات بما يضمن 
أن تك�ون املعريّ الحقيقي عن إرادة الش�عب 

العراقي”.

بغداد/ الزوراء: 
اعلنت املفوضية العليا لحقوق االنس�ان، امس 
االربع�اء، انتخ�اب الع�راق عض�وا تنفيذي�ا يف 

الشبكة العربية لحقوق االنسان.
وقالت املفوضية يف بي�ان تلقته “الزوراء”: انه 
“تم انتخابها عضوا تنفيذيا بالش�بكة العربية 
لحقوق االنس�ان يف أعم�ال أجتم�اع الجمعية 
العامة للش�بكة العربية للمؤسس�ات الوطنية 
لحقوق االنس�ان ال�)الس�ابع عرش( واملنعقد 
اليوم املواف�ق 2/ حزيران/ 2021 )أمس( عر 
الدائرة التلفزيوني�ة االلكرتونية والذي حره 
رئي�س املفوضي�ة العلي�ا لحقوق االنس�ان يف 

العراق عقيل املنصوري املوسوي”.
واضافت ان “ج�دول اعم�ال األجتماع تضمن 
مراس�م انتق�ال رئاس�ة الش�بكة العربية من 

دولة فلس�طني اىل دولة قطر، ومناقشة خطة 
العمل التش�غيلية للشبكة العربية لعام ٢٠٢١، 
والتحض�رات التنظيمي�ة لعق�د املؤتمر الدويل 
وخط�ة التنمي�ة املس�تدامة - الس�الم والعدل 

واملؤسسات القوية - للعام ٢٠٣٠ “.
واك�دت ان “اعم�ال املؤتم�ر حرها رؤس�اء 
وممثيل املؤسس�ات الوطنية لحقوق االنس�ان 
يف الوطن العربي )مرص، فلس�طني، السودان، 
االردن، البحرين، الكويت، تونس، املغرب، لبنان، 
س�لطنة عمان، الجزائ�ر، جيبوت�ي باالضافة 
اىل الع�راق(، كما حر االجتم�اع ممثلون عن 
الجامعة العربية، املفوضية الس�امية لحقوق 
االنس�ان، الرنام�ج االنمائ�ي لألم�م املتحدة، 
منظمة األسكوا والتحالف العاملي للمؤسسات 

الوطنية لحقوق األنسان “.

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:

الخارجي�ة  وزارة  باس�م  املتح�دث  أعل�ن 

اإلثيوبية، دينا املفتي، عن عزم بالده إنش�اء 

قواعد عسكرية يف البحر األحمر.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده املتحدث 

باس�م الخارجية اإلثيوبية، دينا مفتي، امس 

االربعاء، يف العاصمة أديس أبابا.

تب�دي  مختلف�ة  “دوال  أن  مفت�ي  وأض�اف 

اهتماما بالسيطرة عىل منطقة البحر األحمر 

بإنش�اء قواعد عس�كرية أكثر م�ن أي وقت 

مىض”.

وأوض�ح أن بالده ت�ويل اهتماما كب�را لهذه 

يف  يتغ�ر  الوض�ع  أن  إىل  مش�را  القضي�ة، 

املنطقة، واصفا إياه بأنه “مقلق”.

وع�ن قلق مرص والس�ودان بعد إعالن رئيس 

ال�وزراء، آبي أحم�د، أخرا أنه س�يبني 100 

سد صغر ومتوسط جديد، أجاب مفتي بأنه 

“طامل�ا أن بالده ملتزمة بالقانون الدويل، فما 

املشكلة إذا قال صاحب السيادة عىل أراضيه 

إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد”.

وتاب�ع، قائ�ال: “املحادثات م�ع دول حوض 

النيل حول قضية سد النهضة مستمرة، الفتا 

إىل أن إثيوبيا تس�تخدم موارده�ا الطبيعية، 

ولن تر بهم”.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبية، امس االربع�اء، الجداول 
للس�ادس  الوزاري�ة  باالمتحان�ات  الخاص�ة 
االعدادي بكافة فروعه واملتوس�طة واالبتدائية 
االمتحان�ات  م�ن  )املؤهل�ن  »الخارجي�ون 
التمهيدي( ومحو االمية فقط«، وللعام الدرايس 

2020 – 2021 »الدور األول«.
إن  بي�ان ورد »لل�زوراء«:  ال�وزارة يف  وقال�ت 
»امتحان�ات الس�ادس االعدادي س�تنطلق يوم 
الثالث�اء املوافق 27 تموز لعام 2021 وتس�تمر 

لغاية يوم االربعاء 18 من شهر آب املقبل
 واضاف�ت: ام�ا »امتحان�ات الثالث املتوس�ط 
فس�تنطلق ي�وم األح�د املواف�ق 4 تم�وز لعام 
2021 وتس�تمر لغاي�ة ي�وم الخمي�س 15 من 

الشهر ذاته« .
 واوضحت: إن »امتحانات االبتدائية س�تنطلق 
ي�وم األح�د املواف�ق 13 حزي�ران لع�ام 2021 
وتس�تمر لغاي�ة ي�وم االثن�ن املواف�ق 21 من 

الشهر ذاته«.
وأضاف البيان أن »االمتحان يبدأ عند الس�اعة 
الس�ابعة صباحاً حس�ب التوقيت املحيل ملدينة 
بغ�داد داخل وخارج الع�راق، أما يف حال وجود 
عطلة رس�مية خالل أيام االمتحان�ات فينتقل 
امتحان ذلك اليوم اىل اليوم الذي يليه وبالجدول 

نفسه«.
م�ن جانب متصل، اعلن�ت وزارة الرتبية، امس 
االربع�اء، عن اس�تعداداتها إلج�راء امتحانات 

السادس االبتدائي يف املدارس.

وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، حيدر فاروق، يف 
ترصيح�ات تابعتها »ال�زوراء«: ان »امتحانات 
الصف السادس االبتدائي مدرسية، واملديريات 
العام�ة للرتبي�ة مس�تعدة له�ا بش�كل جي�د 

واملدارس استعدت بشكل جيد ايضاً«.
 واوض�ح »هن�اك مولدات كهربائي�ة وخطوط 
سحب من اجل توفري الطاقة يف املدارس، فضال 
ع�ن التحض�ريات الصحي�ة كتوف�ري املعقمات 
وتعف�ري الصف�وف وكذل�ك اإليع�از اىل التالميذ 
القاع�ات  ان  جان�ب  اىل  الكمام�ات،  بارت�داء 

االمتحانية سيكون فيها تباعد بن التالميذ«.
بش�كل  تس�ري  االم�ور  »جمي�ع  ان  واض�اف 
طبيعي، واملدارس مس�تعدة إلجراء االختبارات 

للتالميذ«.

بغداد/ الزوراء:
حس�مت وزارة الصح�ة والبيئ�ة خط�ورة 
م�رض }الفط�ر األس�ود{ يف م�دى إمكانية 
تحول�ه اىل وب�اء كجائحة ف�ريوس كورونا 

املتفيش يف العراق والعالم.
وقال�ت عض�و الفري�ق الطب�ي اإلعالم�ي 
الس�اندة لل�وزارة، رب�ى ف�الح، يف ترصيح 
صحف�ي: ان »مرض الفطر األس�ود ال يعد 

جائحة وبائية عىل غرار فريوس كورونا«.
وبينت إن »من ابرز أعراض اإلصابة بالفطر 
األسود ارتفاع بدرجة حرارة الجسم ورشح 
باإلضاف�ة إىل س�عال، فض�ال ع�ن أعراض 
أخ�رى«. الفت�ة إىل أن »عالج�ه م�ن املمكن 
أن يك�ون دوائي�اً أو جراحي�اً يف حال تفاقم 

املرض«.
وأضاف�ت فالح أن�ه »يف حال أص�اب الفطر 
األس�ود الجه�از التنف�ي وتفاق�م املرض 
فسيتسبب بالتهاب رئوي والتهاب الجيوب 
األنفية، وإذا ما تفاقم أكثر دون عالج فمن 
املمك�ن أن يصيب العن والجه�از العصبي 
وحتى الدماغ«. منوهة إىل أن »التش�خيص 
املبك�ر للم�رض يزي�د من نس�بة التش�ايف 

منه«.
يذكر أن محافظة ذي قار قد سجلت مؤخراً 

حالتي وفاة وإصابة نحو 5 أشخاص بمرض 
الفطر األسود وسط أنباء عن تسجيل وفاة 

أخرى باملرض يف إقليم كردستان.
من جانب اخر، تبنت لجنة الصحة يف مجلس 
النواب مرشوع قانون يتعلق بضحايا حادث 
حريق مستش�فى أبن الخطيب يف العاصمة 

بغداد.

وقال مكتب عضو اللجنة، جواد املوس�وي، 
يف بي�ان ورد »لل�زوراء«، ام�س األربعاء، إن 
»لجنة الصحة والبيئة النيابية تبنت مرشوع 
قانون لتنظي�م حقوق ضحايا مستش�فى 

ابن الخطيب«.
وأش�ار البي�ان إىل أن�ه »س�يطرح املرشوع 
قريبا يف الجلسات القادمة ملجلس النواب«.

بغداد/ الزوراء:
ماج�د  الكهرب�اء،  وزي�ر  وع�د 
بتحس�ن  العراقي�ن  حنت�وش، 
الطاق�ة  تجهي�ز  يف  ملح�وظ 

الكهربائية يف الفرتة املقبلة.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان حنتوش »استقبل 
يف مكتب�ه بمق�ر ال�وزارة الثالثاء 
اللطي�ف،  عب�د  وائ�ل  الق�ايض 
الحديث بش�أن  الزيارة  وتناول�ت 

واقع املنظومة الوطنية«.
وبن وزير الكهرب�اء إن »مالكات 

و  العام�ة  ال�رشكات  يف  ال�وزارة 
فروعها إسُتنفرت بالكامل لصيانة 
املحطات وخطوط النقل وشبكات 
التوزي�ع لتنفيذ برنامجه�ا املهيأ 
لخدمة املواطنن خالل صيف عام 
2021«. مؤكداً ان »الفرتة القادمة 
ستشهد تحسناً ملحوظاً يف تجهيز 
الطاقة يف حال اس�تقرار إطالقات 

الغاز ملحطات االنتاج«.
كما تطرق حنتوش اىل »مش�اريع 
الربط الكهربائي االقليمي واحراز 
الع�راق خطوات متقدمة فيها من 

خالل الصيانة والتجديد الشاملن 
لش�بكات نق�ل الطاق�ة يف عموم 
ه�ذا  متطلب�ات  لتواك�ب  الب�الد 
املرشوع وجديته والتي ستنعكس 
االقتصادي�ة  اثاره�ا  م�ن خ�الل 

والسياسية«.
الطاق�ات  »مش�اريع  اىل  وأش�ار 
املتج�ددة الت�ي س�تنوع مص�ادر 
اضاف�ة  الكهربائ�ي  التولي�د 
والصحي�ة  البيئي�ة  لتاثرياته�ا 
االيجابي�ة متعاوناً يف ه�ذا املجال 
مع الرشكات الكربى وفق املعايري 

النوعية العاملية«.
»رضورة  ع�ىل  حنت�وش  وش�دد 
م�ن  الكهرب�اء  جه�ود  تعضي�د 
جمي�ع الجه�ات املتداخلة بالعمل 
وكون املسؤولية تضامنية ينبغي 
ان ينه�ض به�ا الجمي�ع ألنجاح 
املهمة يف ظ�ل الظروف الش�ائكة 
التي تواجه تجهيز الطاقة بسبب 

الحاجة الحاكمة للوقود«.
وأش�اد وزي�ر الكهرب�اء »بم�دى 
التعاون القائم والكبري الذي تبديه 

وزارة النفط لحل هذه األزمة«. 

أوضحت بشأن امتحانات السادس االبتدائي اللجنة الربملانية تتبنى مشروعا يتعلق بضحايا ابن اخلطيب

الرتبية تعلن اجلداول اخلاصة باالمتحانات العامة للصفوف املنتهية الصحة حتسم اجلدل حول خطورة مرض »الفطر األسود«

الكهرباء: املدة املقبلة ستشهد حتسنا ملحوظا يف جتهيز الطاقة

بغداد/ الزوراء:
تمكنت دائ�رة التحقيقات يف هيئ�ة النزاهة 
االتحاديَّ�ة م�ن ضب�ط مس�تندات رصف يف 
صح�ة املثنى ل�رشاء أجهزة طبية تس�ببت 

بهدر املال العام.
وأف�ادت الدائ�رة، ويف مع�رض حديثه�ا عن 
ت بموجب  تفاصي�ل عمليَّة الضبط الت�ي تمَّ
�ن فري�ق عمٍل من  �رٍة قضائيَّ�ٍة، بتمكُّ ُمذكَّ
مكت�ب تحقيق الهيئة يف محافظة املثنى من 
ضبط مستندي رصف يف دائرة صحة املثنى، 
مشريًة إىل أن املستند األول كان لرشاء جهاز 
غس�الة لجهاز الناظ�ور بكلف�ه 99 مليون 
دين�ار منذ س�نة 2014 وإيداع�ه يف املخازن 
خالف�ًا للعق�د املربم ال�ذي تضم�ن تنصيبه 

وتشغيله خالل مده )90( يوماً. 
وتابعت الدائرة ُموضحًة: أنَّ مستند الرصف 
الثاني الخاص برشاء جهاز }نشافة{ لجهاز 
الناظ�ور كان بكلفة 99 مليون�اً و500 الف 
دين�ار، إذ قادت التحقيق�ات األوليَّة للفريق 
أن خزن الجهاز يف املخازن كان خالفاً للعقد 
امل�ربم الذي تضمن تنصيبه وتش�غيله خالل 

فرتة )90( يوماً من تاريخ توقيع العقد.  
ولفت�ت إىل: أن عملي�ات ال�رشاء وطريق�ة 
خ�زن األجه�زة أدت إىل هدر بامل�ال العام، إذ 
تسبب ذلك باندثار األجهزة، فضالً عن فوات 
املصلح�ة املتمثلة بع�دم اس�تخدامها طيلة 

الفرتة املذكورة.
وكانت هيأة النزاهة قد كشفت عن تفاصيل 
أمر االستقدام الصادر بحق مسؤولن اثنن 
وع�دد من املوظفن يف دائرة صحة محافظة 
املثن�ى، فيما بينت أن األم�ر جاء عىل خلفيَّة 

شبهة اإلرضار املتعمد باملال العام.
م�ن جان�ب متص�ل، أعلن�ت هيئ�ة النزاهة 
االتحاديَّة، امس األربعاء، عن تمكن مالكاتها 
من ضبط أح�د املتهمن بابتزاز ومس�اومة 

املستفيدين من شبكة الحماية االجتماعيَّة، 
مبين�ًة أنه يقوم بأخذ مبال�غ من املواطنن؛ 

لتسيري معامالتهم.
وقالت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة يف بيان 
تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه: ان »فري�ق 
عمٍل تاب�ٍع ملكتب تحقيق الهيئة يف محافظة 
ميس�ان، بعد التح�ري والتق�ي والتدقيق 
املكت�ب،  تلقاه�ا  امليدان�ي ع�ن معلوم�اٍت 
تمك�ن م�ن ضب�ط مته�م يعم�ل موظفاً يف 
دائ�رة الرعاية االجتماعيَّة - قس�م الحماية 
االجتماعيَّ�ة يف املحافظة وف�ق أحكام املادة 

.»)307(
التح�ري  »عملي�ات  أن  الدائ�رة  وأضاف�ت 
املته�م  أن  إىل  ق�ادت  والتق�ي  واملتابع�ة 
يقوم بتأخ�ري معامالت املواطن�ن الخاصة 
بمستحقاتهم يف شبكة الحماية االجتماعيَّة 
وتعطيله�ا؛ بغي�ة ابتزازه�م وإجبارهم عىل 
دف�ع مبال�غ ماليٍَّة إلكم�ال معاملة الرصف 
أق�دم  »املته�م  إىل  الفت�ًة  به�م«،  الخاص�ة 
ع�ىل االحتف�اظ باملعام�الت ب�داره وتبليغ 
بعض املوطنن واالتف�اق معهم عرب هاتفه 
الش�خي، حيث تم ضب�ط املعامالت البالغ 
عددها )84( معاملة«،«مبينة انه »تم تنظيم 
مح�ر ضب�ٍط أص�ويلٍّ بالعمليَّ�ة، وعرضه 
رفق�ة املُتَّه�م واملعام�الت املضبوط�ة ع�ىل 
؛ الّتخاذ اإلجراءات  قايض التحقيق املُخت�صِّ

القانونيَّ�ة املناسبة«.
«رئي�س الهيئة كان قد  وأش�ار البي�ان اىل أنَّ
حضَّ ع�ىل تصعيد وت�رية عمليَّ�ات الضبط 
بالجرم املش�هود، والولوج إىل العمل امليدانّي 
س�ات  من خ�الل الحضور الدائم داخل ُمؤسَّ
الدولة، ال س�يما الخدميَّة منها، واستشعار 
حاجات املُواطنن والتأكد من عدم تعرضهم 
الفاس�دين  وع�زل  واملُس�اومة،  لالبت�زاز 

واملتجاوزين عىل املال العام«. 

أمسكت متهما بدفع الرشى يف ميسان

النزاهة تضبط هدراً للمال العام يف صحة املثنى

بغداد/ الزوراء:

أك�د عض�و مفوضي�ة حق�وق االنس�ان يف 

الع�راق، فاض�ل الغ�راوي، ام�س االربعاء، 

عىل رضورة إنش�اء برنام�ج مراقبة للمياه 

الجوفي�ة بش�كل منتظ�م من خ�الل نصب 

محطات مراقبة مع االبار.

وق�ال الغ�راوي يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 

نس�خة منه: ان »مش�اكل املي�اه يف العراق 

لن تنتهي س�واء بانحس�ار مياه االنهار او 

مواس�م الجفاف اواملشاكل العالقة مع دول 

املصب او الدول املتش�اطئة حول اس�تمرار 

تدفق املياه والحصص املائية للعراق«.

واضاف الغ�راوي أن »هنالك حاجة اىل عدم 

إس�تنزاف املياه الجوفية يف العراق ملواجهة 

تغيريات املناخ ومواسم الجفاف، حيث تلجأ 

ال�دول وخاص�ة الواقعة يف املناط�ق الجافة 

وش�به الجاف�ة اىل حماي�ة املي�اه الجوفية 

بدالً من الب�دء باس�تنزافها كبديل ملواجهة 

االزم�ات املائية كونها س�تكون هي املصدر 

الوحيد ملياه الرشب يف املستقبل ».

 واش�ار اىل أنه »يج�ب إدارج أهمية حماية 

ه�ذا امل�ورد يف الترشيع�ات للحف�اظ ع�ىل 

إمدادات املياه الجوفية مستقبالً« .

ولفت العزاوي اىل انه »يتطلب البدء بإنش�اء 

برنام�ج مراقب�ة للمياه الجوفية وبش�كل 

منتظ�م من خ�الل نصب محط�ات مراقبة 

مع االبار وتجهيز هذه اآلبار باجهزة قياس 

املناسيب والتصاريف«.

جمهورية العراق                 العدد:37/ب/2021
مجلس القضاء االعىل                  التاريخ:2021/6/1

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة الغراف 

اعالن
ق�ررت هذه املحكمة بتاريخ 2021/5/27 عدم معارضة بن املدعي 
)حي�در رشي�ف عب�د( واملدعى عليه�م )ه�ادي صيوان عب�د وعالء 
ه�ادي صيوان وعقي�ل هادي صيوان ونوري هادي صيوان( حس�ب 
قرار الحك�م املرقم 117/ب/2021 غيابي�ا وملجهولية اقامة املدعى 
عليهم اعاله تق�رر تبليغهم اعالنا بصحيفتن محليتن يف حالة عدم 
اعرتاضهم عىل القرار خالل املدة القانونية فأن القرار يكتسب الدرجة 

القطعية علما ان موعد املرافعة يوم 2021/6/7 مع التقدير .
القايض
كاظم سعود

جمهورية العراق                                       العدد:2351/ب/2020
مجلس القضاء االعىل                                التاريخ:2021/5/25

رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة النارصية 

اعالن
اىل املدعى عليها: انتصار عبد باجي

اصدرت محكمة بداءة النارصية بتاريخ 2021/4/18 قرارها الغيابي 
بحقك والقايض بتأديتك اىل املدعى )اثري حاتم فهد( مبلغ قدره ثالثة 
ع�رش مليون وس�بعمائة الف دينار عراقي عن اج�رة املقاولة املتفق 
عليها ب�ن الطرفن بموجب العقد امل�ؤرخ 2016/10/1 وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك قرر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن محليت�ن ولك حق 

االعرتاض واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية وفق االصول .
القايض 
عادل خلف جاسم

جمهورية العراق                 العدد : 472 / ش/ 2021
مجلس القضاء األعىل                                  التأريخ / 1 / 6 / 2021

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
مجمع دار القضاء يف الزهور

محكمة األحوال الشخصية
إعالن

املدعية / عذراء جاسم محمد
املدعى عليه / محمد هادي مطرش

أص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم أع�اله املتضم�ن ) تصديق طالق ( 
الخاص باملدعية ) عذراء جاسم محمد ( واملؤرخ يف 2021/5/5 وملجهولية 
مح�ل إقامتك قررت املحكمة تبليغك بالقرار بصحيفتن محليتن يوميتن، 
ويف حالة عدم اعرتاضك عىل القرار املذكور خالل ثالثون يوم من اليوم التايل 

للنرش، سيكتسب القرار الدرجة القطعية وغري قابل للطعن تمييزا .
القايض
شيماء كريم القرييش

إعالن
اىل الرشي�ك )رضغ�ام جاب�ر حم�زة ( 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء 
للرشيك )اسامة خضري عباس( للقطعة 
املرقمة )3/56434( يف النجف حي النداء 
مقاطع�ة 4 خالل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.

حقوق اإلنسان تدعو 
إىل إنشاء برنامج 

مراقبة للمياه اجلوفية
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جمهورية العراق                               العدد:1105/ب/2019

التاريخ:2021/6/1 مجلس القضاء االعىل       

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 

محكمة بداءة  النارصية 
إعالن

س�تبيع محكمة ب�داءة النارصي�ة وعن طري�ق املزايدة العلني�ة العقار 
تسلس�ل 26064/110 جزي�رة، وخالل ثالث�ون يوما اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل للنرش واذا ص�ادف اليوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي 
يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظه�را يف قاعة محكمة البداءة فعىل 
الراغبن بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينن مستصحبن معهم 
التأمينات القانونية بنس�بة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار 
بنسبة 3% وال نقبل التأمينات النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان 

الداللية عىل املشرتي.
                                                                                      القايض 
عادل خلف جاسم

االوصاف:-
1- العق�ار يق�ع يف مدينة النارصية / مدينة الص�در قرب مركز رشطة 
الس�اهرون وه�و عبارة ع�ن عرصة خالية م�ن البناء تقع عىل ش�ارع 

رئيي تجاري. 
2- مساحة العقار 198 م.

3- القيمة الكلية املقدرة للعقار خمسة وتسعون مليون دينار فقط.

بغداد/ الزوراء:

ب�ارشت وزارة االتص�االت أعمال مد الكابل الضوئي اىل س�ت 

مناط�ق يف بغداد، معلن�ة نجاحها بإعادة خدم�ة االنرتنت اىل 

بعض احياء جانب الرصافة التي انقطعت عنها.

وق�ال مدي�ر اتص�االت الرصافة، جاس�م رحيم عب�د الرضا، 

يف ترصي�ح صحف�ي: إنه »تم�ت املب�ارشة بمد كاب�ل رئيس 

للمرشوع الوطني لالنرتنت يف مناطق: حي البساتن والصحة 

والصليخ والش�عب وحي اور والطالبية مروراً بمدينة الصدر 

 FTTH ببغ�داد إليصال خدمات امل�رشوع الوطن�ي اىل املنازل

ليشمل جميع املناطق ضمن الرقعة الجغرافية، لتوفري خدمة 

انرتن�ت عالية الجودة ومس�تقرة عرب ش�بكة محمية مؤمنة 

بخطن رئيي وثانوي«.

يش�ار اىل ان منطقة زيون�ة يف جانب الرصافة ببغداد تعد اول 

منطقة تم ش�مولها باملرشوع الوطني لالنرتنت يف ال� 15 من 

شهر شباط املايض.

وافص�ح عبد الرضا عن »نج�اح املالكات الفنية والهندس�ية 

يف ش�عبة الرتاس�ل بإعادة خدم�ة االنرتنت اىل بع�ض االحياء 

التابعة للمديرية بعد توقفها لس�اعات، ضمن خدمة مرشوع 

.»DWDM وخدمة مرشوع FTTH�ال

االتصاالت تباشر مد الكابل 
الضوئي إىل 6 مناطق يف بغداد



بغداد/ الزوراء: 
أعلنت وزارة التخطيط، امس االربعاء، 
انخفاض نسبة الفقر يف العراق. وفيما 
كش�ف البنك الدويل أنَّ نح�و 2.7 اىل  5 
مالي�ن عراقي مه�ددون بالفقر جرَّاء 
جائحة كورونا وانخفاض سعر برميل 
النف�ط، أكد عزمه تقديم الدعم للعراق 
ل�راء لقاحات اضافية ض�د كورونا، 
وأش�ار اىل وجود محفظ�ة بقيمة 1.8 
مليار دوالر لدع�م قطاعات متعددة يف 

العراق.
وقال املتحدث باس�م وزارة التخطيط، 
امس االربعاء، عب�د الزهرة الهنداوي، 
يف ترصيح صحفي: ان “التقديرات عن 
حجم الخس�ائر الناجمة ع�ن جائحة 
كورون�ا غري متوف�رة، لك�ن تأثرياتها 
كانت شديدة عىل القطاع الخاص عىل 
وجه التحديد وتسببت بعملية انكماش 
اقتصادي ش�ديد يف كافة أنحاء العالم 

وليس يف العراق فحسب”.
الدرج�ة  يف  “املت�رر  ان  وأض�اف 
األس�اس ه�و القطاع الخ�اص نتيجة 
توقف الكث�ري من األعمال ال س�يما يف 
املوجة األوىل من العام ٢٠٢٠، وتس�بب 
هذا االنكماش يف ارتفاع نسبة الفقر يف 
البالد من ٢٠٪ إىل ٣١٪ يف النصف األول 

من عام ٢٠٢٠”.
وتابع الهنداوي “اآلن يف املوجة الثانية 
إىل 26.5%  الفق�ر  انخفض�ت نس�بة 
تقريبا، وهذا يأتي نتيجة عودة الحياة 
بش�كل او بآخ�ر إىل طبيعته�ا وعودة 
واألعم�ال إىل طبيعته�ا، وايض�ا تقليل 

اإلج�راءات املتخذة من قب�ل الحكومة 
يف ما يتعلق بحظر التجوال واالغالقات 
التجارية  للمطاعم وامل�والت واملح�ال 

وغريها”.
بينما كشف البنك الدويل، امس االربعاء، 
عراق�ي  مالي�ن   5 اىل    2.7 نح�و  أنَّ 
مه�ددون بالفقر جرَّاء جائحة كورونا 
وانخفاض س�عر برميل النفط، وفيما 
أكد عزمه تقديم الدع�م للعراق لراء 
لقاحات اضافية ضد كورونا، أشار اىل 
وجود محفظة بقيمة 1.8 مليار دوالر 

لدعم قطاعات متعددة يف العراق.

وقال الدكتور وائل منصور، اقتصادي 
أول للبن�ك الدويل يف مقابلة مع الوكالة 
الرس�مية لألنب�اء: إن “البن�ك الدويل ال 
عالقة له بش�أن تحديد س�عر الرصف 
يف اي من البل�دان التي يتعامل معها”، 
الفت�ًا اىل أن “البنك الدويل ليس�ت لديه 
أي موق�ف ازاء تغيري س�عر الرصف يف 
الع�راق ولم يتح�دث به م�ع أي جهة 
عراقية س�واء كانت الحكومة أو البنك 
املركزي أو مجلس الن�واب لكن القرار 

سيادي بامتياز”.
ه�ذه  اىل  ينظ�ر  “البن�ك  أن  وأض�اف 

االس�عار من منظور اقتصادي، ويرى 
إذا كان التحرك نزوالً او صعوداً يساعد 
عىل زيادة تنافس�ية البلد ونموه، وهذا 
لي�س اج�راًء احادّي�اً يج�ب ان يأت�ي 
مصاحب�اً إلصالح�ات اخ�رى تتعل�ق 
بنمو اقتصادي واس�تثمارات يف البنى 

التحتية والرأس املال البري”.
واشار اىل أن “موارد املوازنة املالية من 
خارج القط�اع النفطي تق�دَّر بمعدل 
%8 م�ن مجم�وع م�وارد املوازن�ة”، 
بإصالح�ات  “امل�ي  رضورة  مؤك�داً 
حقيقية، كم�ا يف الورقة البيضاء التي 

الحكوم�ة منه�ا تحس�ن  اقرتحته�ا 
والرائ�ب،  الجم�ارك  م�ن  الجباي�ة 
وكيفية االس�تفادة من ه�ذه املوارد يف 

زيادة االيرادات غري النفطية”.
وتاب�ع ان “ذل�ك يتطلب خط�ة لزيادة 
الحيز املايل لتستثمر الدولة هذه املوارد 
كالتعلي�م  اس�رتاتيجية  قطاع�ات  يف 
والصحة او الحماية االجتماعية والبنى 
التحتية، فالب�د من رفع اإليرادات  غري 
النفطي�ة لتلبي�ة احتياج�ات وتقدي�م 
الخدمات العامة بجودة للمواطنن، وال 
يجب أيضاً غض النظر عن الحاجة اىل 
سياسات واالس�تثمارات يف االستدامة 
البيئي�ة خصوصاً ان املس�تقبل يتوجه 

نحو ما يسمى بالنمو االخر”.
واوض�ح أن “الع�راق أُصيب بصدمتن 
خ�الل عام 2020 ، واح�دة متأتية من 
انخف�اض اس�عار النف�ط، واالخ�رى 
بس�بب جائح�ة كورون�ا”، مؤك�داً أن 
“البن�ك الدويل قدَّر انكم�اش االقتصاد 
العراقي خالل العام املايض ب� 10.3% 
، بس�بب انكماش انت�اج النفط نتيجة 
اتف�اق اوب�ك +، وكذل�ك الجائحة التي 
اث�رت يف قط�اع الخدمات ال�ذي يمثل 
نح�و ثلث االقتصاد الوطن�ي العراقي، 

بسبب االغالقات املتكررة “.
ولفت اىل أن “جائحة كورونا وانخفاض 
س�عر النفط قد أثرا يف مع�دالت الفقر 
ورفعه�ا ب�ن الس�بع اىل أرب�ع عرة 
نقط�ة مئوية اي نحو 2.7 اىل 5 مالين 
عراقي مهددون بالفقر جرَّاء الجائحة 

و تذبذب سعر النفط “.

التخطيط تعلن إخنفاض نسبة الفقر يف العراق وحتدد املتضرر األكرب من اجلائحة

بغداد/ الزوراء:
املرك�زي  الجه�از  أعل�ن 
لإلحصاء، امس األربعاء، عن 
انخفاض يف أعداد املسافرين 
بأج�ر يف الس�كك الحديدي�ة 
لس�نة 2020 بنس�بة بلغت 

.82.3%
ل�ه  تقري�ر  الجه�از  وق�ال 
“ال�زوراء”:  علي�ه  اطلع�ت 
ان “عدد مس�افري الس�كك 
الحديدي�ة بأجر انخفض إىل 
77 ألف مس�افر سنة 2020 
مقارنة ب� 435 الف مسافر 
لس�نة 2019 بنس�بة بلغت 
ان  اىل  مش�ريا   ،”82.3%
“اكرب عدد للمسافرين بأجر 
للس�نوات  الحدي�د  بس�كك 
الخمس املاضية كانت لسنة 
2018 ، حي�ث بلغ 529 الف 

مسافر”.
 واض�اف ان “ اج�رة النق�ل 

املس�افر الواحد بلغت 9571 
دين�ارا لس�نة 2020 مقابل 
9225 دين�ارا لس�نة 2019 
بإرتف�اع بلغت نس�بته 3.8 
ط�ول  بمتوس�ط  مقارن�ة 
السفر لنقل املسافرين 402 

كم لسنة 2020”.
كمي�ة   “ ان  اىل  واش�ار 
البضاع�ة املنقولة بالس�كك 
الف  الحديدية بلغ�ت 1293 
طن سنة 2020 مقابل 372 
الف طن سنة 2019 بارتفاع 

بلغ 247.6%”.
يذكر ان عمليات نقل الركاب 
بالس�كك الحدي�د م�ا زالت 
قليل�ة ج�دا مقارن�ة بالنقل 
الربي نظ�را لقدم القاطرات 

العراقية وبطئها .

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف سوق العراق 
االربع�اء،  ام�س  املالي�ة،  ل�الوراق 

منخفضا بنسبة )0.55%(.
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق 
لي�وم  املالي�ة  ل�ألوراق  الع�راق 
ام�س كم�ا ي�ي: بلغ ع�دد االس�هم 
 )40.307.183.680( املتداول�ة 
أس�هم، بينم�ا بلغ�ت قيمة االس�هم 

)41.117.326.055( دينارا. 
واغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60  يف 
 )565.1946( ع�ىل  ام�س  جلس�ة 
نقط�ة منخفض�ا بنس�بة )0.55%( 
عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ 

)569.9088( نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم )32( رشكة من 
اصل )103( رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الركات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
 )19( امل�ايل  االفص�اح  بتعليم�ات 

رشكة.
م�ن  املش�رتاة  االس�هم  ع�دد  وبل�غ 
املس�تثمرين غري العراقين يف الس�وق 
بلغ�ت  بقيم�ة  ملي�ون س�هم   )130(
)209( مالي�ن دينار من خ�الل تنفيذ 

)39( صفقة عىل اسهم )4( رشكات.
بينم�ا بلغ ع�دد االس�هم املباعة من 
املس�تثمرين غري العراقين يف السوق 

)98( مليون سهم بقيمة بلغت )114( 
مليون دين�ار من خ�الل تنفيذ )37( 

صفقة عىل اسهم )5( رشكات.
يذك�ر ان س�وق العراق ل�ألوراق املالية 
قد اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني 
 ،2009 ع�ام  من�ذ  املرك�زي  واالي�داع 
ويس�عى إلط�الق نظ�ام الت�داول عرب 
االنرتنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس 
جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل 
الخمي�س، وم�درج في�ه 105 رشكات 
قطاع�ات  تمث�ل  عراقي�ة  مس�اهمة 
والصناع�ة  واالتص�االت  املص�ارف 
والزراع�ة والت�أمن واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.
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البنك الدولي يدق ناقوس اخلطر ويكشف: 5 ماليني عراقي مهددون بالفقر 

بغداد/ الزوراء: 
واملي�اه  الزراع�ة  لجن�ة  اس�تغربت 
النيابي�ة م�ن طعن الحكوم�ة بفقرة 
الزراعي�ة للحنطة  زي�ادة املحاصي�ل 
والشعري والش�لب التي تمت اضافتها 
من قبل الربملان يف موازنة العام الحايل 
والتي تمت اضافته�ا إلنصاف املزارع 
الزراع�ي  للقط�اع  ودعم�ا  العراق�ي 
بص�ورة عام�ة. فيم�ا اعلن�ت رصف 
الفالح�ن  الدفع�ة األوىل ملس�تحقات 
واملزارع�ن البالغة 500 ملي�ار دينار 

يوم االحد املقبل.
وق�ال نائ�ب رئي�س لجن�ة الزراع�ة 
واملي�اه النيابي�ة، منص�ور البعيجي، 
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 
اننا ”نطال�ب الحكوم�ة بالعدول عن 
الطع�ن بهذه الفق�رة الخاصة بزيادة 
املحاصيل الزراعية وسحب هذا الطعن 
حتى تمي إلنصاف القطاع الزراعي 
والف�الح العراق�ي من اج�ل النهوض 
وتقديم املزيد يف انتاج هذه املحاصيل، 
م�ن  اس�تريادها  صفح�ة  واغ�الق 
خ�ارج البالد نهائيا كونها ستس�اهم 
باالرتقاء بواقعن�ا االقتصادي وتوفري 
الخزين املناس�ب لبلدنا بعيدا عن باب 

االسترياد “.
واض�اف البعيجي “ع�ىل الحكومة ان 
تأخذ بعن االعتب�ار الظلم واالجحاف 
الكبري الذي يتعرض له الفالح العراقي 
خصوصا يف تأخري تسلم مستحقاتهم 
املالية بعد تسليم محاصيلهم الزراعية 

وهم يعان�ون كثريا، لذل�ك يجب دعم 
الفالح واالرساع برصف مستحقاتهم 
االرتق�اء  اج�ل  تأخ�ري م�ن  اي  دون 
بواقعنا الزراعي واغالق باب اس�ترياد 

هذه املحاصيل من خارج البالد” .
مش�ريا اىل “ان تقدي�م الدع�م له�ذه 

املحاصي�ل الزراعية من قبل الحكومة 
امر مه�م جدا وسيس�هم باالرتقاء يف 
زراعتها والوص�ول اىل االكتفاء الذاتي 
كما حصل يف زراعة املحاصيل الزراعية 
االخرى ب�دل الذه�اب اىل اس�تريادها 
من الدول االخرى، االمر الذي س�ير 

باالقتص�اد بصورة عامة للبلد، ناهيك 
ترر قطاعن�ا الزراعي الذي يعد من 
اه�م القطاعات بعد النفط لذلك يجب 

االرتقاء به ودعمه بصورة كاملة “.
من جه�ة متصلة، اعل�ن رئيس لجنة 
الزراعة واملياه واالهوار النيابية، سالم 
الش�مري، امس األربع�اء، عن رصف 
الفالح�ن  الدفع�ة األوىل ملس�تحقات 
واملزارع�ن البالغة 500 ملي�ار دينار 

يوم االحد املقبل.
وقال الشمري يف بيان ورد “للزوراء”: 
“بع�د املطالب�ة الحثيث�ة م�ن لجن�ة 
الزراعة النيابية والربملان لوزارة املالية 
والوزارات القطاعية املختصة برصف 
مس�تحقات املزارع�ن ت�م تخصيص 

500 مليار دينار كدفعة اوىل”.
وأض�اف ان “الدفع�ة خاصة برصف 
والحالي�ة  الس�ابقة  املس�تحقات 
ملحاصي�ل ال�ذرة والش�عري والش�لب 

والحنطة”. 
عملي�ة  ع�ن  “االع�الن  ان  واوض�ح 
الرصف س�يتم ع�رب مؤتم�ر صحفي 
يف مق�ر رشكة ماب�ن النهرين العامة 
للب�ذور ي�وم االحد املواف�ق 6 حزيران 

الحايل”.

أعلنت توزيع الدفعة األوىل من مستحقات الفالحني

جلنة الزراعة تستغرب الطعن احلكومي بفقرة زيادة أسعار احملاصيل 

مظهر حممد: املدن الصناعية 
اخلمس نواة نهضة اقتصاد البلد

تراجع كبري بأعداد املسافرين عرب السكك احلديدية

صعود خام البصرة اخلفيف مقارنة اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية
بالنفوط األخرى

مزاد العملة يبيع حنو 196 
مليون دوالر 

حتذير برملاني من خطورة التالعب 
بسعر الصرف مرة أخرى

العراق حيقق فائضاً شهرياً ألول 
مرة منذ شباط 2020

خبري يدعو احلكومة لتبسيط 
إجراءات إجناز معاملة التقاعد

بغداد/ الزوراء:
عد املستشار االقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، املدن الصناعية 
الخمس الجاري بناؤها ضمن خمس محافظات، نواة نهضة واعدة لالقتصاد 

العراقي.
وقال صالح يف ترصيح صحفي: إن “العراق يعمل اآلن عىل تش�ييد هذه املدن 
الصناعي�ة ضمن خمس محافظ�ات، بواقع واحدة لكل م�ن بغداد والبرصة 
وذي ق�ار، اضافة اىل مدينتن يف محافظ�ة النجف االرشف، تعمل وفق قواعد 

منظمة صادرة من الجهة الحكومية القطاعية”.
ووصفه�ا بأنه�ا “نواة لنهض�ة القطاع الصناع�ي االهي املتج�دد يف العراق، 
واس�اس مت�ن يف اقتصادات االس�تثمار للمحافظ�ة الواحدة، كم�ا انها اداة 
اساسية يف تشغيل قوة العمل العاطلة”، مشريا اىل انها “بحاجة اىل دعم ادارة 

املحافظات لها السيما يف مجال البنى التحتية”. 
وكان وزير الصناعة واملعادن، منهل الخباز، قد رصح، يف ش�باط املايض، بأن 
“املدن الصناعية الخمس، ش�ارفت اثنتان منها عىل االنتهاء، إحداهما يف ذي 
قار، إذ اكملت بناها التحتية وس�تفتتح قريبا، أما املوجودة يف البرصة فبلغت 

نسب انجازها 70 باملئة وستفتتح بعد اشهر.
واك�د صالح أن “املدن الصناعية من اولوي�ات التخطيط والنهضة الصناعية 
يف بل�دان العالم املتمدن، فحرص االس�تثمارات الصناعي�ة يف مناطق تتكامل 
فيم�ا بينه�ا بالغال�ب، بعيدة عن امل�دن الس�كنية، تتطل�ب تواف�راً يف البنى 
التحتية املادي�ة، كواحد من العوامل االقتصادي�ة الخارجية املوجبة من اجل 
تعزيز تكامل الوحدات املصنعية وس�د احتياج�ات بعضها البعض كمدخالت 

ومخرجات صناعية”.

بغداد/ الزوراء:
ارتف�ع س�عر خام الب�رصة الخفيف ليتج�اوز 70 دوالرا، ام�س االربعاء، 

بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط العاملية.
وسجلت اس�عار خام البرصة الخفيف 70.18 دوالرا للربميل بارتفاع بلغ 
نسبته %1.70، وارتفع خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا إىل 66.71 دوالرا 

للربميل بنسبة ارتفاع بلغت %0.72، عن يوم الخميس املايض.
وس�جل نفط البرصة الخفي�ف أعىل األس�عار مقارنة بالنف�وط األخرى 
لدول منظمة اوبك، حيث س�جل س�عر النفط العربي الخفيف الس�عودي 
69.54 دوالرا للربميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان االماراتي 69.67 دوالرا 
للربميل، ومزيج س�هران الجزائري 68.81 دوالرا للربميل، يف حن س�جل 
بوني الخفيف النيجريي 69.37 دوالرا، وجرياسول االنغويل 70.07 دوالرا.

وكان�ت أس�عار النف�ط العاملية قد ارتفع�ت ليصل خام برن�ت إىل 70.50 
دوالرا، وخام غرب تكساس اىل 67.92 دوالرا للربميل.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت مبيع�ات البن�ك املرك�زي العراقي م�ن العملة الصعب�ة، امس 

األربعاء، لتسجل 196 مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي ش�هد خ�الل مزاده لبي�ع ورشاء العمالت 
األجنبي�ة اس�تقرارا يف مبيعاته لتص�ل اىل 196 مليون�اً و716 ألفا و 789 
دوالرا، غطاه�ا البنك بس�عر رصف أس�اس بل�غ 1460 دين�اراً لكل واحد 
دوالر، مقارنة بيوم الثالثاء، حي�ث بلغت املبيعات 196 مليوناً و376 ألف  

دوالر.
وذهب�ت املش�رتيات البالغ�ة 178 مليون�اً و16 ألف�ا 789 دوالرا، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 18 مليوناً و700 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در إىل أن 34 مرصف�ًا قام بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف 
الخارج، و13 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 11 رشكة 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
حذر عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار الربملانية، ف�الح الخفاجي، امس 
االربع�اء، الحكومة والقوى السياس�ية من خطورة التالع�ب مرة اخرى 
بسعر رصف الدوالر مقابل الدينار، مشددا عىل ان ادخال الشعب يف هكذا 

مغامرات وضغط لن يصب يف مصلحة أحد مطلقا.
وق�ال الخفاج�ي يف حديث صحفي: ان “ملف رفع س�عر ال�دوالر مقابل 
الدينار، عىل الحكومة والقوى السياس�ية التي كانت داعمة لرفع السعر، 
ان تبتعد عن هذا امللف، وان ال تس�عى اىل املغامرة يف مستقبلها ومصريها 
وزيادة الس�عر مرة اخرى، الن الشعب العراقي يف قضية رفع السعر فإنه 
يذبح يوميا وهو لم يعد يتحمل املزيد من الضغط واالستفزاز له وقد تنهار 
العملية السياس�ية برمتها يف حال اإلرصار عىل استفزاز الشعب والضغط 

عليه خصوصا يف قضية سعر الدوالر”. 
واضاف الخفاجي ان “القوى السياسية والحكومة من املستبعد ان تكون 
لديه�م مقدرة للتالعب مرة أخرى يف س�عر رصف ال�دوالر، عىل اعتبار انه 

موضوع حساس مع وجود الفقر واملجاعة يف طبقات الشعب”.
 الفت�ا اىل ان “الدولة غري منتجة وغري قادرة عىل الس�يطرة عىل مواردها، 
وغري اس�تثمارية وتعتمد عىل مورد واحد وهو النفط، وبالتايل فإن ادخال 

الشعب يف هكذا مغامرات وضغط لن يصب بمصلحة احد مطلقا”.

بغداد/ الزوراء:
حق�ق العراق فائضاً ش�هرياً يف ش�هر آذار بلغ 2.1 ترليون دين�ار وهي املرة 
األوىل من�ذ ش�هر ش�باط 2020 ُيحقق ه�ذا الفائض.وقالت مؤسس�ة عراق 
املستقبل للدراس�ات االقتصادية }منظمة غري حكومية{: ان “إيرادات الدولة 
العراقية لش�هر آذار، وحس�ب بيانات وزارة املالية، بلغ�ت 7.2 ترليون دينار 
بلغت االي�رادات النفطية، منها 6.1 ترليون دين�ار عراقي بينما بلغت مجمل 
املرصوف�ات 5.166 ترلي�ون دينار”.وبين�ت ان “مق�دار م�ا حققت�ه الدولة 
العراقية يف الربع األول من السنة 17.3 ترليون دينار بلغت االيرادات النفطية، 
منها 15.2 ترليون دينار، بينما بلغت مجمل املرصوفات 17.4 ترليون دينار، 

وبالتايل بلغ مجمل العجز للربع االول من السنة 131 مليار دينار”.

بغداد/ نينا:
دعا الخبري يف الشأن االقتصادي، مالذ االمن، الحكومة وهيئة التقاعد العامة 

اىل تبسيط اجراءاتها إلنجاز معاملة التقاعد ودفع مكافأة نهاية الخدمة.
وق�ال االمن يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا/: ان “املتقاعد 
افنى ش�بابه يف خدمة البلد ويتطلب من الحكومة وهيئة التقاعد ان تبس�ط 
إجراءاته�ا النج�از معامل�ة التقاعد باأرسع وق�ت وليس باالنتظار ألش�هر 
طويلة دون راتب تقاعدي”.مش�ريا اىل “ان م�ن بن هذه اإلجراءات هي ايداع 
جرد بأس�ماء املوظفن الذين س�يحالون عىل التقاعد يف كومبيوتر -حاسبة- 
مركزي�ة تدون فيها جميع البيانات الخاص�ة باملوظف وبالتعاون مع جميع 
الدوائر واملؤسس�ات التي ترس�ل هذه البيانات س�نويا ع�ن موظفيها الذين 
س�يحالون ع�ىل التقاعد يف الس�نة موضوعة البح�ث بضمنها كتب الش�كر 
والعقوبات والشهادة الدراسية وسنوات الخدمة والدرجة الوظيفية والعنوان 
الوظيف�ي والحال�ة االجتماعي�ة واالجازات”.واضاف: “ومن ب�ن االجراءات 
تنظم هيئة التقاعد بدورها ه�ذه البيانات وتخضعها لقوانينها عند مراجعة 
املح�ال عىل التقاعد وتمنحه الهوية الخاصة به وتحدد له راتبه التقاعدي مع 
موع�د رصف مكاف�أة نهاية الخدمة ب�كل يرس وبما يحف�ظ كرامة املتقاعد 
الجديد”.واش�ار اىل “ان هيئة التقاعد تس�تويف من جميع املوظفن نسبة 10 
باملئة من رواتبهم الشهرية كإدخار لهم يف سنوات االحالة عىل التقاعد بمعنى 
ان املوظف وعىل مدى س�نوات خدمته التي قد تتجاوز 25 سنة يستقطع من 
راتبه هذه النس�بة والتي تجمع مع مئات االالف من نس�بة اخرى مش�ابهة 
للموظفن وتوضع يف حس�اب هيئة التقاعد العامة التي يحتم عليها القانون 

منح املوظف املحال إليها الراتب الشهري الذي يستحقه”.

No:  7499  Thu  3  June  2021العدد:  7499  الخميس   3    حزيران  2021



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7499   Thu   3     Jun    2021العدد:   7499    الخميس    3    حزيران     2021

عبد الستار: قلة األموال وراء 
توقف العمل يف امللعب األومليب

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف مدير الش�باب والرياضة يف محافظة دياىل، هيثم عبد الس�تار، عن أسباب توقف 

العمل يف ملعب دياىل االوملبي من قبل رشكة البيون الروسيه منذ العام 2012.
وقال عبد الستار إن » إدارة محافظة دياىل أعلنت يف العام 2012 إحالة بناء ملعب اوملبي 
بسعة 30 ألف متفرج يف موقع مطار ابن فرناس يف دياىل اىل رشكة البيون الروسيه بمبلغ 
105 مليارات دينار »، مبيناً أن« الرشكة كانت جادًة يف تنفيذ املرشوع، ولكن تأخر رصف 

الُسلفة التشغيلية للرشكة أجربها عىل ايقاف العمل باملرشوع ».

أصفر وأمحر

فاطمة سعد: سعيدة مبا حققته من أرقام يف بطولة العرب بالقوس والسهم

ناجمو: املنتخب العراقي من أقوى منتخبات آسيا وهو أصعب خصم إليران

بغداد / الزوراء 
انتزَع فريق ش�باب الرشطة فوزاً مهماً ومس�تحقاً من أنياب نظ�ره العنيد النجف، 
بهدٍف نظيف، ضمن اللقاء الذي جمعهما عىل ملعب نادي الكاظمية لختام مباريات 
املجموعة الثانية من دوري الش�باب لكرة القدم .وبغياِب س�تة العبني عن التشكيلة 
األساسية لفريق الرشطة نظراً اللتحاقهم بمنتخب الشباب، أبىل الالعبون البدالء بالًء 
حس�ناً، بعدما تمكنوا من حصد نتيجة الفوز به�دٍف حمل إمضاء املهاجم )عبد الله 
باسم( يف الدقيقة 20 من الشوط األول.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق الرشطة إىل 
)1٤( نقطة ليبقى فيما تجمد رصيد فريق النجف عند النقطة )12( ليفقد حظوظه 
بالتأهل.ويف مباراة ثانية تعادل فريق ش�باب القوة الجوية مع مضيفه ش�باب نفط 
البرصة بهدف ملثله يف اللقاء الذي جرت احداثه عىل ملعب نادي نفط البرصة لحساب 
الجولة التاس�عة واألخرة من دوري الش�باب .الشوط االول قدم فيه شباب الصقور 
مس�توى جيد واس�تطاعوا من التقدم  بهدف سجله حس�ن خالد ، يف الشوط الثاني 
لم يتغر الحال كثرا واس�تطاع العبو القوة الجوية من الس�يطرة عىل معظم اوقاته 
وتمك�ن حارس مرمى ش�باب القوة الجوية من رد رضبة ج�زاء ويف الدقائق االخرة 
م�ن املب�اراة عدل فريق نفط البرصة النتيجة لتنتهي ليصل من خاللها ش�باب القوة 

الجوية اىل النقطة السادسة عرشة ضمن فيها التأهل إىل الدور الثاني.

فريق الشرطة ينتزع فوزاً مثيناً من 
النجف يف دوري الشباب 

منفي: منتخب عربي كبري سيكون حاضرا يف افتتاح ملعب املدينة

 الزوراء / رائد عبد الوهاب 
حقق�ت الالعبة فاطمة س�عد رقماً عربياً 
جدي�دا يف فعالية القوس املركب مس�افة 
50 م�را يف بطول�ة كاس الع�رب املقامة 
الت�ي اختتم�ت فعالياتها قبل اي�ام قليلة 
يف العاصمة بغ�داد وجاء تتويجها باملركز 
االول بع�د حصولها ع�ىل 685 نقطة من 
اص�ل 720 نقط�ة وه�و اول رق�م عربي 
جديد يس�جل من قبل العبة عربية يسجل 

يف  نهائي بطولة رسمية .  
وعن ه�ذا االنجاز  ،عربت العب�ة املنتخب 
ع�ن  س�عد  فاطم�ة  العراق�ي  الوطن�ي 

سعادتها الغامرة بتحققيها وساما ذهبيا 
للع�راق بفعالي�ة القوس املركب مس�افة 
الع�رب  كاس  بطول�ة  نهائي�ات  يف  50م 
للقوس والسهم التي اختتمت عىل ساحة 

االحتفاالت الكربى يف بغداد.
 وتابع�ت: ان اقام�ة البطول�ة يف بغ�داد 
اعطاه�ا دافعا معنويا كبرا لتحقيق هذه 
النتيج�ة وه�ذا جزء بس�يط اقدمه لبلدي 

العراق. 
مبينة ان الدعم املعنوي الكبر الذي تلقيته 
من قبل والدي س�عد املش�هداني ووالدتي 
دفعتن�ي لتقديم االفض�ل بالبطولة وكما 

تعلم اني منذ سن الثامنة وانا امارس هذه 
الرياض�ة وحققت م�ن خاللها الكثر من 

البطوالت املحلية والعربية واالسيوية.
وزادت ان الرق�م الذي حققت�ه بالبطولة 
ه�و رق�م عرب�ي جدي�د، اذ حصل�ت عىل 
)685 نقط�ة م�ن اص�ل 720 نقطة(  اما 
نقط�ة.   )686( فه�و  االس�يوي  رقم�ي 
وختم�ت املش�هداني ان حبه�ا للع�راق ال 
يوص�ف، وانها تحاول قدر ما اس�تطاعت 
ان تجل�ب الفرح�ة للش�عب العراقي من 
خالل االنج�ازات التي تحققها بالبطوالت 

الرسمية .

بغداد/ امر رسول
قال العب املنتخب االيراني السابق ومدرب 
ن�ادي اس�تقالل طه�ران الس�ابق، مجيد 
نامج�و: ان اختيار مدرب املنتخب االيراني 
الس�ابق  البلجيك�ي م�ارك فيلموتس كان 
خطأ من قبل اتحاد كرة القدم السابق، الن 
الربتغايل كروش كان موفقا يف قيادة ايران 
اىل نهائيات كاس العالم ولم نر اي صعوبة 
يف مواجهة املنتخبات االخرى يف املونديال .

وذك�ر ان الك�رة االيراني�ة ع�ىل مس�توى 
ع�ال يف الوق�ت الح�ايل لك�ن املش�كلة ان 
الفري�ق بقى يف هذا املس�توى يف املجموعة 
والالعبني املحرفني كان�وا مصابني يف ذلك 
الوق�ت فواجهن�ا منتخب�ني يف املجموع�ة 
ذات مس�توى ضعيف بينما كان املنتخبان 

العراقي والبحريني عىل مستوى عال.
حالي�ا  االيران�ي  املنتخ�ب  ان  موضح�ا:   
جاهز للمنافس�ة يف املجموعة ويس�تطيع 
البحري�ن،  يف  ع�ال  بمس�توى  يظه�ر  ان 
واعتق�د ان الالعبني الذين تم اس�تدعاؤهم  
حديث�ا للمنتخب يتمتعون بمس�توى كبر 

وجاهزين يف الوقت ذاته.
وبني: ان الفريق االيراني يس�تطيع التأهل 
اىل املرحل�ة الثانية من ه�ذه املجموعة الن 
لديه الق�درة والفريق العراقي هو املنتخب 
الوحيد الصعب يف املجموعة وربما نستطيع 
ان نتفوق عليه. مبينا: ان املنتخب العراقي 
يعد من اقوى املنتخبات يف اس�يا وس�بق يل 
ان واجه�ت الع�راق مع منتخ�ب بالدي يف 
س�بع مباريات فهو من املنتخبات الصعبة 

يف اسيا، ودائما ما تكون مباريات املنتخبني 
صعب�ة وال يمك�ن التكه�ن بنتائجه�ا الن 
الالعب العراقي يش�به اىل ح�د كبر نظره 
االيران�ي. مش�را اىل: ان الق�درة البدني�ة 
لالعب العراقي وااليراني عىل مستوى واحد 

ومتشابهة وحتى القدرات الفنية.
وعن مباراة املنتخب�ني االيراني  البحريني: 
قال نامج�و: ان الكرة البحرينية لال تمتلك 
اية افضلية  ع�ىل املنتخب االيراني ويف اخر 
مباراة اس�تطاع املنتخ�ب البحريني الفوز 
بس�بب املشاكل التي لحقت يف ايران ومنها 
عدم االس�تقرار وعدم اختيار املدرب الجيد 
للمنتخب، واعتقد ان الفريق الوحيد القادر 
عىل مواجهة املنتخب االيراني يف  املجموعة 

الفريق العراقي فقط.

هليب اجملموعة الثالثة يشتعل ومنتخب أسود الرافدين يف حالة انتظار 
األنظار تتجه اليوم صوب املنامة

بغداد /صالح عبد املهدي 
تنطل�ق  الي�وم  الخمي�س يف املنام�ة بقي�ة  
للتصفي�ات  الثالث�ة  املجموع�ة  مباري�ات 
القاري�ة املش�ركة املؤهل�ة ملوندي�ال قطر 
2022 وكاس اس�يا  يف الص�ني  2023  حيث  
يلتقي منتخبا  ايران وهونغ كونغ  يف استاد 
املح�رق  عن�د الس�اعة الخامس�ة والنصف 
عرصا تعقبها يف الس�اعة السابعة والنصف 
مب�اراة البحري�ن وكمبودي�ا والت�ي تجري 
بضياف�ة اس�تاد البحري�ن  الوطن�ي بينم�ا 
يكون منتخبنا الوطني يف حالة انتظار خالل 
هذه الجولة،  وهذه قراءة  يف واقع املجموعة 
وتحض�رات املنتخبات الخمس�ة املش�اركة 

بالرقم والكلمة : 

اسودنا ترتقب 
يدخل منتخبنا  الوطني يف اتون هذه الجولة   
م�ن التصفي�ات وه�و يعت�ي قم�ة ترتيب 
املجموع�ة  برصي�د  11  نقط�ة  من خمس 
مباريات  فاز يف ثالث منها  عىل هونغ كونغ  
2 – 0  وكمبوديا 4 – 0 وايران 2 – 1  وتعادل  
م�ع البحري�ن  1-1  و0-0  وس�جل العبوه 
تس�عة اهداف مقابل كرتني دخلت مرماهم 
وهو  مطال�ب بالفوز  عىل كمبوديا  وهونغ 
كون�غ  يف  مباراتي�ه  املقبلتني لرفع رصيده 
اىل 17 نقطة  بانتظار مباراته امام  املنتخب  
االيران�ي فربما  س�يكتفي بالتعادل  لتصدر 
املجموع�ة واالبتع�اد عن معمع�ة املفاضلة 
ب�ني  ثواني املجموعات اذا ما س�ارت االمور 
يف املباري�ات  االخ�رى  وف�ق مايتطل�ع اليه  
امل�درب الس�لوفيني سريش�كو كاتانيتش 
وتالمذته، واستعد منتخبنا  ملباريات املنامة  
بخ�وض  خم�س مباري�ات تجريبي�ة من�ذ  
مطل�ع العام الحايل فاز  يف ثالث منها  تواليا 
عىل  الكويت 2 – 1 وعىل  اوزبكستان 1 – 0 
وعىل النيبال 6 – 2 فيما تعادل  مع  االمارات 

وطاجكستان  من دون.

االمحر البحريين
 ام�ا املنتخب البحرين�ي  وصيف املجموعة  
يف الوق�ت الحايل فيتطلع ه�و االخر لقطع 
م�ن  الحاس�م  ال�دور  اىل  التأه�ل  تذك�رة 
التصفيات باالفادة املمكنة من  استضافته  
ملنافسات املجموعة السيما ان الفريق  يمر 

حالي�ا بمرحلة نهوض تح�ت قيادة مدربه 
الربتغ�ايل هيليو س�وزا  ل�م  يعكر صفوها 
سوى التعادل خارج الديار مع هونغ كونغ  
من دون اهداف  مع ان تلك النتيجة ال تلغي 
اهمي�ة الفوز عىل ايران بهدف  دون مقابل  
والتع�ادل م�ع منتخبنا به�دف ملثله روحا 
وب�دون اه�داف مجيئ�ا، وتبق�ى مواجهة  
البحري�ن مع اي�ران املقبلة ه�ي  املواجهة 
املفصلية التي  ستكشف الكثر  من مالمح 
املجموع�ة بعيدا عن حدوث اي�ة مفاجآت  

قد تحصل .

املنتخب االيراني 
 صحي�ح ان  املنتخب االيران�ي لعب مباراة 
اقل من بقية اطراف املجموعة إال انه فاجأ  
املتابع�ني واملراقب�ني براجع�ه اىل املرك�ز 

الثالث بست نقاط من فوزه عىل الطرفني

 االضع�ف يف ال�رصاع التناف�ي الخمايس 
وهم�ا هونغ كون�غ وكمبوديا وخس�ارته 
ام�ام الطرف�ني االق�وى ونعن�ي البحرين 
والع�راق بم�ا جعل اتح�اد الك�رة االيراني 
يبح�ث عن مدرب بدي�ل  للكرواتي دراغان 
سكوسيك ليتوىل املهمة يف املرحلة الحاسمة 
م�ن التصفيات  ي حال اجتياز منافس�ات 

املنامة وهو امر متوقع بالطبع.
 واذا كان  املنتخ�ب االيران�ي  ه�و الطرف 
االرجح  لكسب نقاط مباراتي هونغ كونغ 
وكمبودي�ا ف�إن  مبارات�ه  ام�ام البحرين 
س�تكون غاي�ة يف االهمية  حي�ث يتوجب  
علي�ه الفوز فيه�ا ليحافظ ع�ىل حظوظه 
بالتأه�ل وانتظ�ار م�ا يمك�ن ان يفعله يف  
املب�اراة االخ�رة الت�ي س�يخوضها  امام  

منتخبنا الوطني.

منتخب هونغ كونغ 
ام�ا منتخب هونغ كون�غ  رابع املجموعة 
بخمس نقاط فلم تعد لديه فرصة بالتأهل 
اىل املرحلة الحاسمة لكنه يصارع من اجل 
بل�وغ النهائيات القاري�ة يف الصني 2023 
تح�ت قي�ادة مدرب�ه الفنلن�دي ميكس�و 
باتياليننرغم ان مهمته ستكون صعبة بكل 
تأكيد  كونه سيواجه يف  املنامة  املنتخبات 
الثالث�ة  الت�ي تتناف�س  ع�ىل التأهل بعد 
ان انه�ى مباراتيه م�ع كمبوديا الضعيفة 
وحص�ل منهما  عىل اربع نق�اط من فوز 
بهدف�ني دون مقابل وتع�ادل  بهدف ملثله 
فيم�ا حصل  ع�ىل النقطة الخامس�ة اثر 
التع�ادل الثمني مع  ضيف�ه البحريني من 
دون اهداف يف مباراة س�يتذكرها  املدرب 

سوزا  وتالمذته.

 وس�يفتتح منتخب هونغ كون�غ  رحلته 
يف البحري�ن  بمواجه�ة املنتخ�ب االيراني 

القوي  عرص اليوم.

الطرف االضعف 
ويبق�ى املنتخ�ب الكمبودي ه�و الطرف 
االضع�ف يف املجموع�ة واملرش�ح االك�رب 
لش�طب نتائج�ه  ع�ىل خلفية  انس�حاب 
منتخب كوريا الش�مالية حيث لم يحصل  
إال عىل نقطة واحدة  من مبارياته الخمس 
املاضي�ة جاءت من تعادله عىل  ارضه مع 
منتخ�ب هونغ كون�غ بهدف ملثل�ه بينما 
خ�ر  يف املباري�ات االربع  االخ�رى  امام 
الع�راق -0 4   والبحري�ن  1-0  وايران  0 
– 14  وه�ي النتيجة االك�رب يف التصفيات 
برمتها ولم يصل اىل مداها س�وى املنتخب 
الياباني الفائز  عىل منغوليا بالعدد نفسه 

من االهداف ضمن املجموعة السادسة.

بغداد/امر الداغستاني 
اكد فالح منفي، املدير املفوض لرشكة گلوبل العراقية، ان كوادره 
ومسائي  صباحي  شفتني  عىل  بالحبيبية  املدينة  ملعب  يف  تعمل 
اصبح  امللعب  كون  املحددة  الفرة  يف  انجازه  احل  من  تقف  دون 

رضورة ملحة ومن اهم املشاريع الرياضية يف بغداد .
وقال فالح منفي: ان الحكومة العراقية ووزارة الشباب والرياضة 
من  بغداد  يف  االول  سيكون  الذي  امللعب  بهذا  كبرا  اهتماما  تويل 
افتتاحه  يف  وسيضيف  الحديثة  الدولية  املوصفات  وفق  نوعه 
الدعوة  ينتظر  الذي  العراقي  االتحاد  ورئيس  كبرا  عربيا  منتخبا 
االهتمام  هذا  ووفق  امللعب  ان  منفي  واضاف  امللعب.  اكمال  بعد 

الحكومي واملجتمعي سيكون جاهزا منتصف شهر تموز املقبل .
الهندسية يف زيارة يومية للملعب  الدائرة  واشار اىل ان مدير عام 

ويستمر تواجده حتى منتصف الليل .
بعد  الرشكة  حقوق  اخراً  ضمن  درجال  عدنان  الوزير  ان  واكد: 
مخاطباته وتوصياته للحكومة العراقية وانجازه للعقود الضامنة 
مع لجنة التخطيط الحكومية، وهذا مادعانا للعمل واالنفاق عىل 

حسابنا لحني التسديد .
واشار اىل ان امللعب سيكون رصحا يفخر به كل العراقيني ويخدم 
رشيحة كبرة من املجتمع الريايض الذي هو اليوم بأمس الحاجة 

ملثل هكذا مالعب عمالقة .

إعالمنا الرياضي
يتاب�ُع االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة، 
باهتم�اٍم بالٍغ، الحالة الصحي�ة للزميل العزيز 
الري�ايض  القس�م  يف  املح�رر  مدل�ول  حي�در 
لصحيف�ة املدى بعد الوعكة الت�ي أملت به، من 
جهته، وج�ه نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالم�ي، بتوف�ر جميع ما يحتاج�ه الزميل حيدر 
مدل�ول حتى لو تطلب األمر عالجه خ�ارج العراق كما 
اتص�ل الزميل أم�ني رس االتحاد يوس�ف فعل، وعضو االتح�اد ورئيس 
اللجنة املهنية ميثم الحسني، برئيس لجنة الشباب والرياضة الربملانية، 
النائ�ب عباس علي�وي، ملتابعة قضي�ة الزميل حيدر مدلول، والس�عي 

لتوفر جميع مستلزمات الرعاية الصحية يف املستشفى. 
وكلَف رئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية، خالد جاس�م، رئيس 
فرع نقابة الصحفيني يف محافظة بابل، الزميل د. عي الربيعي، بمعاودة 
الزمي�ل حيدر مدلول يف مستش�فى الحلة، واالتصال بمدير املستش�فى 
لتوف�ر أقىص درجات العناية والرعاية الطبي�ة ومتابعة املوقف، فضالً 
عن اتصال رئيس االتحاد، خالد جاس�م، بش�قيق الزمي�ل حيدر مدلول 
لتذلي�ل الصعوبات والعراقيل التي تعرض مراح�ل عالجه كونه ما زال 

يف حالة غيبوبة.
وقّدم رئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية، خالد جاس�م، تصوراً 
كام�اًل عن حالة الزميل حيدر مدلول لنقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمي، ووجه األخر بتوفر كل ما يحتاجه حتى لو تطلب األمر عالجه 

خارج العراق. 
ويتمن�ى االتح�اد العراقي للصحاف�ة الرياضية الش�فاء العاجل وتمام 

العافية للزميل العزيز حيدر مدلول.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي النفط الريايض عودة 
ديماري�و  االمرك�ي  املح�رف 
مايفيل�د اىل صف�وف فريق كرة 

السلة.
وقال مدرب الفريق السلوي خالد 
يحي�ى ان “املح�رف االمرك�ي 
ديماريو مايفيلد عاد اىل صفوف 
الفري�ق مج�دداً بع�د غيابه منذ 

مطلع املوسم الحايل”.
انته�ى  “ديماري�و  ان  واوض�ح 
عق�ده م�ع ن�ادي دي�ن ب�وش 
عق�ده  ع�ىل  ووق�ع  الهولن�دي 
م�ع النف�ط، حيث سيش�ارك يف 
مباريات املرب�ع الذهبي للدوري 

السلوي املمتاز”.
يذك�ر ان ديماري�و ت�وج الع�ام 
امل�ايض رفق�ة النف�ط بالدوري 

السلوي املمتاز.
ويف س�ياق منفصل، اعلنت ادارة 
نادي الحش�د الش�عبي الريايض 
االمريك�ي  املح�رف  انضم�ام 
جيف�ري لفري�ق س�لة الحش�د 
املرب�ع  يف  الفري�ق  ملش�اركة 

الذهبي.

وقال خالد كبيان، رئيس النادي 
ارت�أت ض�م  الن�ادي  “ادارة  إن 
لصف�وف  االمريك�ي  املح�رف 
الفري�ق بعد ان وج�دت الحاجة 
الي�ه الس�يما ان الفري�ق مقبل 
ع�ىل مباري�ات قوي�ة ونس�عى 

للتنافس”.
واشار اىل ان “االمريكي سيكون 
اىل جانب املح�رف اللبناني عي 
حي�در ليش�كالن خلط�اً جيدا يف 
صفوف الفري�ق”. ولفت كبيان 
اىل ان “املح�رف االمريكي انضم 
لتدريب�ات الفري�ق، وان�ه يمتلك 
مواصف�ات ممت�ازة وس�يكون 

عنرصا مهما بالفريق”.
 واوض�ح ان “فريق�ه الس�لوي 
سيخوض مباراته االخرة ضمن 
املرحلة الثانية امام فريق النفط 
املتص�در ونتيجت�ه غ�ر مؤثرة 
بعد تأهل الف�رق االربعة للمربع 

الذهبي”.
يذك�ر ان 4 فرق تأهلت اىل املربع 
الذهب�ي ل�دوري الس�لة املمتاز 
وه�ي النف�ط والرشط�ة ونفط 

البرصة والحشد الشعبي.

دمياريو يعزز تشكيلة سلة 
النفط يف املربع الذهيب



لكرة  االوروبية  األمم  »بطولة  انطالق  فكرة  تعود 
القدم« إىل الفرنيس هنري دولوني الذي تحّدث عن 
شباط/فرباير   5 يف  بالتحديد  األوىل  للمرة  فكرته 
عام 1927، لكنها لم تلق قبوالً، خصوصاً أن أرسة 
كرة القدم كانت منشغلة بوضع اللمسات األخرية 
عىل انطالق كأس العالم األوىل يف األوروغواي عام 

.1930
الزمن  من  طويالً  ردحاً  دولوني  فكرة  انتظرت 
الخمسينيات.  يف  األوروبي  االتحاد  تأّسس  أن  إىل 
الحياة عام 1955  أن يفارق دولوني  القدر  وشاء 
قبل أن تبرص فكرته النور، بيد أن نجله بيار الذي 
املشعل  حمل  الفرنيس،  لالتحاد  عاماً  أمينا  خلفه 
ونجح يف اقناع اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروبي 
يف اجتماعها يف مدينة كولن األملانية عام 1957 يف 

تبني هذه البطولة.
كانت الكؤوس األوروبية الثالث لألندية قد انطلقت 
عام 1956 وتابع مبارياتها جمهور غفري تخطى 
أحياناً 70 ألف متفرج يف لشبونة ومدريد وبلغراد 
وميالنو، فساهم هذا األمر بدرجة كبرية يف تشجيع 

املسؤولني يف االتحادات األوروبية إىل اطالق بطولة 
للمنتخبات.

إيبي  الدنماركي  األوروبي  االتحاد  رئيس  عرض 

انطالق  لتحديد  ملموسة  خطوات  شفارتس 
من  خصوصاً  تشجيعاً  فلقي  األوىل،  البطولة 
اتحادات إسبانيا واملجر واليونان، التي اقرتحت أن 
من  اعتباًرا  املغلوب  خروج  بنظام  البطولة  تكون 

خريف عام 1958.
التي  الربيطانية  االتحادات  الفكرة  تعجب  لم 
بريطانيا  بطولة  عىل  خطراً  تشكل  أنها  اعتربت 

التاريخية، كما عارضها االتحاد األملاني.
إزاء هذا الوضع، ارتأى االتحاد األوروبي درس األمر 
يف مؤتمر دعا إليه يف 28 حزيران/يونيو عام 1957 
يف كوبنهاغن. وقد شارك يف املؤتمر ممثلون عن 26 
اتحاداً منضوياً إىل االتحاد األوروبي من أصل 29، 

يف حني غاب ممثلو ويلز وألبانيا وإيسلندا.
وتقّدمت لجنة منتدبة من االتحاد األوروبي مؤلفة 
غوستاف  واملجري  دولوني  بيار  الفرنيس  من 
باقرتاح  بوجول  اوغوستني  واإلسباني  شيبيش 
واحدة  مباراة  من  املغلوب  خروج  بنظام  يقيض 

وليس بنظام الذهاب واإلياب.
وهي  االقرتاح  هذا  مصلحة  يف  اتحاداً   14 صّوت 

وأملانيا  والدنمارك  وفرنسا  تشيكوسلوفاكيا 
وبولندا  ولوكسمبورغ  واملجر  واليونان  الرشقية 
والربتغال ورومانيا واالتحاد السوفياتي وإسبانيا 
اتحادات  سبعة  وعارضته  يوغوسالفيا،  وتركيا 
والنروج  وإيطاليا  وهولندا  وفنلندا  بلجيكا  هي 
وسويرسا وأملانيا الغربية، يف حني امتنعت اتحادات 
وجمهورية  واسكتلندا  الشمالية  وإيرلندا  إنكلرتا 

إيرلندا والسويد عن التصويت.
وبعد أن حصل عىل أكثرية األصوات، قّرر االتحاد 
األوروبي اقامة البطولة مرّة كل أربع سنوات عىل 

أن تنطلق بني عامي 1958 و1960.
وتم فعلياً إطالق بطولة أوروبا يف 6 آب/أغسطس 
بسحب  األوروبي  االتحاد  قام  عندما   1958 عام 
دولوني  هنري  اسم  واُطلق  األوىل  األدوار  قرعة 
بنظام خروج  العمل  لكنه عاد وقّرر  الكأس،  عىل 
عىل  واتفق  واياباً.  ذهاباً  مباراتني  من  املغلوب 
بطريقة  والنهائي  النهائي  نصف  الدورين  اقامة 
املضيفة  الدولة  لتكون  فرنسا  واختريت  التجّمع 

للبطولة األوىل.

قاد جيمس هاردن فريق�ه بروكلني نتس إىل الدور الثاني من 
بالي أوف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني بتألقه الالفت 
أم�ام ضيف�ه بوس�طن س�لتيكس )109-123( يف املواجه�ة 
الخامس�ة بينهما يف ال�دور األول، ليحس�مها يف صالحه 4-1 
وي�رب موعداً نارياً م�ع ميلووكي باك�س يف نصف نهائي 
املنطق�ة الرشقية.ويف املنطقة الغربي�ة، أصبح لوس أنجليس 
ليكرز عىل مش�ارف فق�دان اللق�ب عندما تخل�ف 3-2 أمام 
مضيف�ه فينيكس صنز بخس�ارة مذل�ة 115-85، فيما بات 
دنفر ناغتس عىل بعد فوز واحد من بلوغ الدور الثاني بتغلبه 
عىل ضيف�ه بورتالند تراي�ل باليزرز 140-147 بعد ش�وطني 
إضافيني.يف املباراة األوىل، حقق هاردن تريبل دابل بتس�جيله 
34 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وساهم 
بشكل كبري يف توسيع الفارق أغلب الفرتات سواء عرب الرميات 
الثالثي�ة أو االخرتاقات داخل القوس.وكلل زميله النجم اآلخر 
كاي�ري إرفين�غ عودته بع�د غيابه ع�ن املبارات�ني األخريتني 
بس�بب اإلصابة، بالنجاح حيث سجل 25 نقطة، فيما أضاف 
النجم الثاني كيف�ن دورانت 24 نقطة.واس�تعرض “الثالثي 
الكبري” منتصف الربع األخري بأربع محاوالت ليوس�ع الفارق 
إىل 15 نقطة، حيث بدأها هاردن بس�لة ورمية حرة، وأضاف 
كل من دورانت وإرفينغ ثالثية، قبل أن يحذو حذوهما هاردن 
برمية م�ن خارج القوس.وفرض نتس املنط�ق ببلوغه الدور 
الثاني ومواجهة أحد أبرز املرشحني معه عىل اللقب ميلووكي 
باك�س بقيادة نجمي�ه اليوناني ياني�س أنتيتوكونمبو وجرو 
هوليداي وال�ذي كان أول املتأهلني إىل ال�دور التايل.يف املقابل، 
عانى س�لتيكس بس�بب غياب نجميه املصاب�ني كيمبا ووكر 
وجايلن براون، ولم ينفعه تألق هدافه جايس�ون تايتوم الذي 
فرض نفسه ثاني أفضل مس�جل يف املباراة برصيد 32 نقطة 
مع تس�ع متابع�ات وخمس تمريرات حاس�مة رغم معاناته 
من إصاب�ة يف القدم.وبرز يف صفوف الخ�ارس أيضاً الفرنيس 
إيف�ان فورنيي�ه بتس�جيله 18 نقطة.ويف الثاني�ة، بات لوس 
أنجلي�س ليك�رز عىل بعد خس�ارة م�ن فقدان اللق�ب عندما 
من�ي بهزيمة مذل�ة أمام مضيف�ه فينيكس صن�ز 85-115 
ليتخل�ف 3-2.وبدا واضح�ا تأثر ليكرز بغي�اب نجمه أنتوني 
ديفيس بس�بب اإلصابة، كون فريقه عانى يف الدفاع من كثرة 
األخطاء ويف الهجوم كون النجم اآلخر “امللك” ليربون جيمس 
كان الوحي�د ب�ني الخمايس األس�ايس تخطى حاج�ز النقاط 
العرش بتس�جيله 24 نقطة، ومع�ه البديالن كايل كوزما )15 
نقطة( وتالن هورتون-تاك�ر )11 نقطة(.وعاب ليكرز أيضاً 

القتالي�ة يف اللعب، فأصبح يمني النفس بتعايف نجمه ديفيس 
قب�ل املواجهة السادس�ة ع�ىل أرضه الي�وم الخميس لفرض 
مباراة س�ابعة حاس�مة، ك�ون جيمس لن يق�و وحده عىل 
تحقي�ق املعجزة.يف املقابل، يدي�ن صنز بفوزه إىل ديفن بوكر 

صاحب 30 نقطة مع س�بع متابع�ات.ويف الثالثة يف دنفر، لم 
تك�ن عبقرية داميان لي�الرد كافية لبورتالن�د ترايل باليزرز. 
فعىل الرغم من فرضه التمدي�د مرتني بثالثيتني خارقتني من 

أص�ل 12 ثالثية له يف املباراة، وه�و رقم قيايس يف عدد 
الثالثيات يف مب�اراة واحدة يف البالي أوف 

بفارق ثالثية عن إنجاز نجم غولدن 
س�تايت وويرز كالي طومسون 

يف عام 2016، استسلم باليزرز 
يف النهاي�ة وخرس 140-147 
يف مب�اراة س�تبقى خالدة يف 

األدوار اإلقصائية للدوري.
ورضب ناغت�س بقوة بداية 
املب�اراة وتق�دم 1-14 بع�د 

أن  قب�ل  دقائ�ق،  خم�س 
ينهي الرب�ع األول )-38
الضي�وف  لك�ن   ،)25
الرب�ع  يف  انتفض�وا 
الثان�ي )27-37( ث�م 
واصل�وا أفضليتهم يف 

الثالث  .)32-27(
أصح�اب  وع�اد 
أج�واء  إىل  األرض 
الربع  املنافس�ة يف 
 )29-27( األخ�ري 

قوسني  قاب  وكانوا 
أدنى من حس�م  أو 
نتيجته يف صالحهم 

تقدم�وا  لكن عندم�ا 
ثالثي�ة  س�جل  م�ع لي�الرد 

فارض�اً  النهائي�ة  -121الصاف�رة  التع�ادل 
121 وبالتايل ش�وطاً إضافياً.ويف الوق�ت الذي اعتقد 
في�ه ناغتس أن�ه يف طريقه إىل حس�م النتيجة بفضل 
سبع نقاط للبديل مونتي موريس، صاحب 28 نقطة 
يف املب�اراة(، رضب ليالرد بقوة بثالثي�ة قبل الصافرة 
النهائية فارضاً التعادل 135-135، وش�وطاً إضافياً 
ثانياً.وتاب�ع لي�الرد تألق�ه الالفت يف املباراة وس�جل 
النق�اط الخم�س لفريقه يف الش�وط اإلض�ايف الثاني 
رافع�اً غلته يف املباراة إىل 55 نقط�ة )مع 10 تمريرات 

حاس�مة و6 متابع�ات(، لك�ن الكلم�ة األخ�رية كانت 
لناغتس.وب�رز العم�الق الرصب�ي نيك�وال يوكيت�ش يف 

صف�وف ناغتس بتس�جيله 38 نقطة مع 11 متابعة 
وكان قاب قوس�ني أو أدن�ى م�ن ال�”تريبل دابل” 

مع 9 تمريرات حاس�مة(، وأض�اف مايكل بورتر 
جوني�ور “دابل دابل” أيضا بتس�جيله 26 نقطة 
مع 12 متابعة وأوس�تن ريف�رز )18 نقطة مع 

سبع تمريرات حاسمة(.

أعلن ريال مدريد اإلسباني عن تعاقده 
أنشيلوتي  كارلو  اإليطايل  املدرب  مع 
أعوام خلفاً  لإلرشاف عليه بعقد لثالثة 
للفرنيس زين الدين زيدان الذي استقال 

األسبوع املايض من منصبه.
وكتب ريال مدريد يف حسابه عىل تويرت: 
أنشيلوتي«،  بعودتك سيد  »أهالً وسهالً 
أمضاها  التي  الفرتة  إىل  منه  إشارة  يف 
مع  عاماً   61 البالغ  اإليطايل  املدرب 
حني  و2015   2013 بني  امللكي  النادي 
وكأس  األبطال  دوري  ثالثية  إىل  قاده 
السوبر األوروبية وكأس العالم لألندية 

عام 2014.
رغم  أنشيلوتي  مع  التعاقد  ويأتي 
إيفرتون  مع  بعقد  مرتبطاً  كان  أنه 
بعدما  قادمة  أعوام  لثالثة  اإلنكليزي 
استلم اإلرشاف عليه منذ كانون األول/

ديسمرب 2019.
إىل  اإليطايل  »يعود  بيان:  يف  ريال  وقال 
خالل  التاريخ  كتابة  أعاد  بعدما  نادينا 
ريال  تدريب  مقاعد  عىل  األوىل  فرتته 

مدريد«.
أنشيلوتي  أن  إىل  امللكي  النادي  وأشار 
دوري  يف  العارش  للقبه  الفريق  »قاد 
أنشيلوتي،  قيادة  تحت  أوروبا.  أبطال 
عىل  عاماً   12 بعد  أوروبا  الفريق  تزعم 
القاري األخري، بفوز ال ُينىس  انتصاره 
يف  لشبونة«،  نهائي  يف  أتلتيكو  عىل 
عىل  التمديد  بعد   1-4 الفوز  إىل  إشارة 

الذي كان متقدماً حتى  املدريدي  الجار 
األصيل  الوقت  من  الضائع  بدل  الوقت 
قبل أن يخطف سريخيو راموس التعادل 

ويفرض التمديد.
السابق  املدرب  بأن  ريال  وأفاد 
اإلنكليزي،  ليوفنتوس، ميالن، تشيليس 
بايرن  الفرنيس،  جريمان  سان  باريس 
ميونيخ األملاني، نابويل وإيفرتون، وّقع 

عقده مع النادي أمس األربعاء.
وقّرر زيدان الخميس املايض االستقالة 
من تدريب ريال للمرة الثانية، لكن هذه 
من  تماٍم  خاٍل  موسم  خلفية  عىل  املرة 
أو قارياً، خالفاً  إن كان محلياً  األلقاب 
للمرة األوىل عام 2018 حني استقال بعد 
أيام معدودة عىل قيادة النادي امللكي إىل 

لقبه الثالث توالياً يف دوري األبطال.
مفتوحة  رسالة  يف  زيدان  وكشف 

عن  املحلية  »أس«  صحيفة  نرشتها 
عدم  إىل  يعود  والذي  استقالته  سبب 
بحاجة  أنا  التي  الثقة  عىل  »حصويل 
إليها« ملواصلة مهامه يف النادي امللكي.

وبتعاقده مجدداً مع أنشيلوتي، حصل 
ريال عىل مدرب يعترب من األكثر خربة 
املدرب  وهو  القاري  الصعيد  عىل  حالياً 
الذي »حقق أكرب عدد انتصارات )78( يف 
أول 100 مباراة رسمية يف دفة القيادة« 
مع النادي امللكي بحسب ما أفاد األخري 
املدرب  »يتمتع  ريال:  د  بيانه.ورَسَ يف 
مبهر  وسجل  واسعة  بخربة  الجديد 
إسبانيا  يف  بألقاب  فاز  قد  باأللقاب. 
وأملانيا.  وفرنسا  وإنكلرتا  وإيطاليا 
كالعب  رائعة  ملسرية  حداً  وضع  بعدما 
توج خاللها ب� 14 لقبا، جاءت نجاحاته 
يف  وجوده  فرتة  خالل  كمدرب  األوىل 

أبطال  دوري  مرتني  حصد  حيث  ميالن 
أوروبا وكأس السوبر األوروبية، إضافة 
الدوري  ولقب  لألندية  العالم  كأس  إىل 
السوبر  وكأس  إيطاليا  وكأس  اإليطايل 

اإليطالية خالل تلك الفرتة«.
مقعد  يف  وجوده  فرتة  »خالل  وتابع: 
الثالثية  عىل  حصل  تشيليس،  تدريب 
الدوري  املجتمع،  )درع  األول  عامه  يف 
بعد  اإلنكليزي(.  االتحاد  وكأس  املمتاز 
للفوز  جريمان  سان  باريس  قاد  ذلك 
ريال  إىل  االنضمام  قبل  الدوري  بلقب 

مدريد«.
وتابع: »بعد حصده النجاح يف كرة القدم 
اإلسبانية، حصل عىل املزيد من األلقاب 
يف أملانيا، حيث انتزع البوندسليغا ورفع 
كأس السوبر األملانية مرتني مع بايرن 
كمدرب  األخرية  فرتاته  بعد  ميونيخ. 
إىل  أنشيلوتي  عاد  وإيفرتون،  نابويل  يف 
إعادة  يف  االستمرار  بهدف  مدريد  ريال 

كتابة التاريخ مع أعظم ناٍد يف العالم«.
قال  إليفرتون،  وداعية  رسالة  ويف 
أنشيلوتي عىل تويرت: »أرحل وآخذ معي 
جميع اللحظات الرائعة التي اختربناها 
والجمهور  للنادي  وأتمنى  معاً 

األفضل«.
إيفرتون،  أشكر  أن  »أريد  وأضاف: 
الالعبني واملشجعني ملنحي فرصة قيادة 
قّررت  والتاريخي.  الرائع  النادي  هذا 
فريق  مع  جديد  تحٍد  لدي  ألن  الرحيل 

كان دائماً يف قلبي، هو ريال مدريد«.
فرق  من  ليكون  إيفرتون  قاد  وبعدما 
الطليعة ال بل تصدر الرتتيب يف املراحل 
أنشيلوتي  أنهى  املوسم،  من  األوىل 
التي  بعد  الثانية،  اإلنكليزية  مغامرته 
خاضها مع تشيليس بني 2009 و2011، 

يف مركز عارش مخيب.
نادي  »بإمكان  بيان:  يف  إيفرتون  وقال 
أنشيلوتي  كارلو  بأن  التأكيد  إيفرتون 
أجل  من  كمدرب  منصبه  ترك  قّرر 

استالم مهمة تدريب ريال مدريد«.
ونقل النادي يف بيانه عن املدرب اإليطايل 
الذي انضم إىل إيفرتون بعقد مدته أربع 
سنوات ونصف يف كانون األول/ديسمرب 
مجلس  أشكر  أن  »أوّد  قوله:   ،2019
الدعم  عىل  وإيفرتون  والالعبني  اإلدارة 
خالل  جميعاً  يل  قّدموه  الذي  الهائل 

وقتي يف النادي«.
وتابع: »أحرتم تماماً كل شخص مرتبط 
بإيفرتون وآمل أن يتمكنوا من تحقيق 
الفرص املثرية التي تنتظرهم. رغم أني 
استمتعت بوجودي يف إيفرتون، أتيحت يل 
فرصة غري متوقعة وأعتقد أنها الخطوة 
الوقت«. هذا  يف  ولعائلتي  يل  الصحيحة 

عىل  »لكارلو  بشكره:  إيفرتون  وتوّجه 
ال�18  األشهر  النادي عىل مدار  خدمته 
تعيني  عملية  النادي  سيبدأ  املاضية. 
مدرب جديد عىل الفور وسيعلمكم بأي 

جديد يف الوقت املناسب.
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تشكيلة نهائية إلنكلرتا تضم 
آرنولد ومن دون لينغارد

اعالم الكرتوني أنشيلوتي خيلف زيدان يف تدريب ريال مدريد

الفرنسي دولوني صاحب فكرة بطولة أمم أوروبا رحل دون أن يشاهد االستهالل

ديشامب يستبعد فوز كانيت بالكرة الذهبية

مفكرة الزوراء

قمة نارية بني نتس وميلووكي ولقب ليكرز يف خطر

أعل�ن مدرب منتخب إنكلرتا غاريث س�اوثغيت تش�كيلة ال�26 
العب�ًا النهائية التي س�يخوض به�ا كأس أوروب�ا، وقد ضمت 
مداف�ع ليفرب�ول ترنت ألكس�ندر أرنولد، فيما اس�تبعد جييس 

لينغارد رغم تألقه املوسم املنرصم يف صفوف وست هام.
وعاش ألكسندر أرنولد فرتة عصيبة بالتأكيد قبل معرفة الالئحة 
النهائي�ة ملنتخب بالده،و الس�يما أنه كان مهمش�ًا طيلة العام 
من قبل س�اوثغيت الذي تركه خارج التش�كيلة يف آذار/مارس 

املايض خالل تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.
لك�ن األداء املميز الذي قدم�ه ابن ال�22 عاماً يف املراحل األخرية 
من املوسم مع ليفربول ومساهمته يف حصول األخري عىل مركز 
مؤه�ل إىل دوري أبطال أوروبا، دفعا س�اوثغيت إىل اس�تدعائه 

لخوض النهائيات القارية التي تنطلق يف 11 الحايل.
وكان لينغارد الضحية األبرز يف التش�كيلة النهائية لساوثغيت، 
والس�يما أن�ه قدم أداء اس�تثنائياً مع وس�ت هام بع�د إعارته 
لألخري من مانشس�رت يونايتد، إذ س�جل تس�عة أه�داف يف 16 
مباراة ليس�اهم يف حصول الفريق اللندني عىل املركز السادس 

واملشاركة املوسم املقبل يف “يوروبا ليغ”.
وس�مح هذا التألق الب�ن ال�28 عام�اً بالع�ودة يف آذار/مارس 
إىل تش�كيلة بالده بعد غي�اب طويل، لكن م�ا قدمه يف صفوفه 
ال�”هام�رز” ل�م يكن كافياً ع�ىل ما يبدو لس�اوثغيت من أجل 

ضمه إىل تشكيلة كأس أوروبا.
واس�تبعد ع�ن التش�كيلة األولية الت�ي أعلنها س�اوثغيت قبل 
أس�بوع، حارس ش�يفيلد يونايتد آرون رامسدايل، العب وسط 
س�اوثمبتون جيمس وورد-براوز، مهاجمي أس�تون فيال أويل 
واتكنز ومانشس�رت يونايتد مايسون غرينوود، إضافة إىل قلبي 
الدف�اع بن غودفري )إيفرتون( وبن واي�ت )برايتون( اللذين ال 

يملكان أي خربة دولية عىل اإلطالق.
وتواجه إنكلرتا نظريتها النمسا األربعاء ورومانيا بعدها بأربعة 
أيام يف دورة ودية س�تقام عىل ملعب “ريفرس�ايد س�تاديوم” 

الخاص بميدلزبره.
ويخ�وض املنتخب اإلنكليزي مباريات�ه يف دور املجموعات عىل 
أرض�ه ضد كرواتيا يف 13 حزيران/يونيو، إس�كتلندا يف 18 منه 
وجمهوري�ة التش�يك يف 22 وذل�ك ضمن منافس�ات املجموعة 

الرابعة.

ي�رى ديدي�ه ديش�امب، م�درب منتخ�ب 
فرنس�ا أن حظ�وظ نجول�و كانتي العب 
الف�وز  يف  اإلنجلي�زي  تش�يليس  وس�ط 
بجائ�زة الك�رة الذهبي�ة للع�ام الج�اري، 
تبدو ضعيفة.ورصح ديش�امب عرب شبكة 
RMC الفرنس�ية “ال أع�رف ه�ل يمك�ن أن 

تذهب الجائزة لالعب غري مبدع، وال يس�جل 
الكثري من األهداف”.وأض�اف مدرب الديوك 
“كانت�ي يمكن�ه تس�جيل بع�ض األه�داف 
وبعض التمريرات”.واستدرك “لكن كقاعدة 
عامة، لقد سبق أن فاز بالجائزة العبني مثل 
فابي�و كاناف�ارو يف 2006 وماتياس زامر يف 

1996.وأت�م ديش�امب ترصيحات�ه يف ه�ذا 
الشأن “عادة تكون جائزة الكرة الذهبية من 
نصيب العب مبدع”.ولعب كانتي دورا مؤثرا 
للغاية يف تتويج تش�يليس بلقب دوري أبطال 
أوروبا هذا املوسم، ويبقى أيضا أحد الركائز 

األساسية للديوك يف يورو 2020.
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اسالم اباد/ رويرتز:
التلفزيونية  ُمنع مقدم الربامج 
السياسية الش�هري يف باكستان 
حامد مري م�ن تقديم برنامجه 
الحواري االثنني، وفًقا ملا ذكرته 
ش�بكة  اإلعالمي�ة  مجموعت�ه 
»جيو نيوز«، وذلك بعد تعليقات 
أدىل بها يف مطلع األس�بوع ضد 
ع�ى  الرقاب�ة  يف  الجي�ش  دور 

اإلعالم.
باس�م  متح�دث  يح�دد  ول�م 
»ش�بكة جيو« ما إذا كان غياب 
مري س�يكون دائًما ع�ن تقديم 
الربنام�ج الذي قدمه مذيع اخر 

بدالً عنه.
م�ري، ال�ذي نج�ا م�ن محاولة 
اغتي�ال يف 2014، ه�و أح�دث 
ه�دف إلج�راءات قم�ع لإلعالم 
ُيزعم أن الجيش يدعمها وبدأت 
الت�ي   2018 انتخاب�ات  قبي�ل 
أوصل�ت رئيس ال�وزراء عمران 

خان إىل السلطة.
ويقول منتق�دون إن اإلجراءات 
جزء من حملة إلخضاع معاريض 
خان وإسكات األصوات املنتقدة 
يف اإلعالم بهدف دعمه باعتباره 
محميا من الجيش. وينفي خان 

والجيش هذا االتهام.
وق�ال متحدث باس�م تلفزيون 
إن م�ري  لروي�رتز  ني�وز  جي�و 

ل�ن يق�دم برنامج�ه »يف الوقت 
الراه�ن«. ولم ي�رد الجيش بعد 

عى طلب من رويرتز للتعقيب.
وق�ال م�ري ال�ذي يق�دم واحدا 
الحوارية  الربام�ج  أنج�ح  م�ن 
السياس�ية يف الب�الد ع�ى جيو 
ني�وز، وه�ي ج�زء م�ن أك�رب 
الب�الد،  يف  إعالمي�ة  مجموع�ة 
امل�ايض.  يف  مرت�ني  »ُمنع�ت 
خ�رت عم�ي مرت�ني. نجوت 
م�ن مح�اوالت اغتي�ال لكن ال 
رف�ع  ع�ن  التوق�ف  أس�تطيع 
صوت�ي من أجل الحق�وق التي 

يكفلها الدستور«.
وكان م�ري قد انتق�د الجيش يف 
مطلع األس�بوع الج�اري خالل 

احتجاج عى اعت�داء تعرض له 
منتج تلفزيوني س�ابق لألخبار 
كان ينت�ج مقاط�ع فيديو عى 
قناته عى يوتيوب ويطرح فيها 
تس�اؤالت ع�ن دور الجي�ش يف 

الحياة السياسية.
وتقول نقابات صحفيني محلية 
إن نحو ثالثة آالف من العاملني 
يف اإلعالم خروا وظائفهم منذ 

بدء حملة القمع يف 2018.
وكان م�ري ق�د تع�رض إلطالق 
نار مرات عديدة وأصيب إصابة 
ع�ى  وكت�ب   .2014 يف  بالغ�ة 
تويرت »هذه املرة أنا مستعد ألي 
تبعات والذهاب إىل أبعد الحدود 

ألنهم يهددون عائلتي«.

 الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
ش�هدت جلس�ة محاكم�ة الصحف�ي عم�ر 
الرايض بمحكمة االس�تئناف بالدار البيضاء 
خالفات حادة بني املتهم والنيابة العامة، بعد 
اتهامه الس�لطات بالتنصت عليه يف جلسات 

املخابرة مع دفاعه.
وأوض�ح الصحف�ي ال�رايض، خ�الل مثوله 
ي�وم الثالثاء أمام غرف�ة الجنايات االبتدائية 
داخ�ل  يعان�ي  أن�ه  االس�تئناف،  بمحكم�ة 
املؤسسة الس�جنية من خرق رسية التخابر 
م�ع دفاع�ه عك�س آالف الس�جناء الذي�ن 

يتخابرون يف املكان املخصص لهذا الغرض.
ولف�ت ال�رايض، يف ه�ذه الجلس�ة، إىل أن�ه 
برفقة الصحفي س�ليمان الريسوني، رئيس 
تحرير جريدة “أخبار اليوم”، يتم تخصيص 
قاع�ة لهم�ا قصد املخاب�رة، بيد أنه�ا مليئة 
بامليكروفون�ات، “وهذا خرق لرية التخابر 
م�ع الدفاع”، وزاد: “لذل�ك فهذا تقاعس من 
النياب�ة العام�ة املكلف�ة بوضعيت�ي داخ�ل 

السجن”.
وع�رج الرايض عى وضع�ه الصحي املرتدي، 
الذي تلزمه معالجة مرة يوميا وفق تعبريه، 
بدال من مرة واحدة كل أس�بوعني، وأش�ار يف 
هذا الصدد إىل أن�ه يعاني من مرض مناعي، 
يتس�بب ل�ه يف التهاب حاد مع خ�روج الدم، 

وهو ما يتطلب متابعة صحية يومية.
ولفت املتحدث نفسه إىل أنه قبل عى مضض 
خضوع�ه للفحص الطبي بحض�ور عنارص 
من ح�راس الس�جن واألم�ن، ألن األلم كان 
كب�ريا، بعدما س�بق ل�ه رف�ض الخضوع له 
خارج املؤسس�ة الس�جنية كما تحدثت عن 

ذلك النيابة العامة.

ورشع�ت هيئ�ة دف�اع الصحف�ي يف تقدي�م 
دفوعاته�ا الش�كلية والطلب�ات األولي�ة، إذ 
طال�ب املحامي ميلود قنديل، دفاع الصحفي 
املته�م يف هذه القضية، بإج�راء خربة طبية 

عى املشتكية.
والتمس الدفاع يف هذه الجلس�ة، من الهيئة، 
إخضاع املش�تكية لخربة طبية إلثبات صحة 
تعرضه�ا لالغتصاب من عدمه�ا، وإثبات ما 
إن كانت تعرضت الضطرابات نفسية ناجمة 

عن تعرضها لالغتصاب.
وحاول نائب الوكي�ل العام باملحكمة دحض 
ترصيح�ات الصحف�ي ال�رايض، إذ أك�د أن 
النيابة العامة تح�رص عى وضعه الصحي، 
وتتواصل يوميا مع املؤسس�ة السجنية التي 

يقبع فيها ملتابعة ملفه الصحي.

ولف�ت ممثل النيابة العام�ة إىل أن الصحفي 
الرايض س�يتم خالل هذا األس�بوع إخضاعه 
للفحص خارج املؤسس�ة الس�جنية، مشريا 

إىل أن اإلدارة تتابع وضعه الصحي بدقة.
ورفضت النياب�ة العامة الحديث عن التمييز 
بني الس�جناء داخل “عكاش�ة”، إذ أش�ارت 
إىل أن�ه يت�م التعامل مع ال�رايض “مثل باقي 
السجناء وفقا للقانون، إذ يتم منحه الحقوق 

التي يؤطرها القانون بدون تمييز”.
واحتج�ت ع�دد م�ن الفعالي�ات الحقوقي�ة 
تزامنا مع جلس�ة محاكم�ة الصحفي عمر 
ال�رايض، مطالبة بإطالق رساح�ه، ومعتربة 

أن محاكمته جاءت نتيجة كتاباته.
من جهتها ناشدت جمعية “ترانسبارانيس” 
املغرب الصحفي س�ليمان الريس�وني وقف 

اإلرضاب ع�ن الطعام ال�ذي يخوضه منذ 55 
يوما، بس�بب حبس�ه يف س�جن عكاشة منذ 
أكثر من س�نة دون محاكمت�ه، كما طالبت 

بإطالق رساحه.
ووجهت “ترانس�بارانيس” املغرب مناش�دة 
إىل الريس�وني بأن يوقف إرضابه عن الطعام 
“حفاظا ع�ى حياته ومراع�اة لصحته، ألن 
أرسته وبل�ده وكل املغاربة الرشفاء وأنصار 
الحري�ة والعدالة وحقوق اإلنس�ان يف املغرب 
وعرب العالم يهمه�م أمره وينتظرون إطالق 

رساحه”.
وناشدت الجمعية الحقوقية كذلك السلطات 
املعني�ة العمل ع�ى إط�الق رساح الصحفي 
سليمان الريسوني، والصحفي عمر الرايض، 
املعتقل بدوره يف سجن عكاشة بمدينة الدار 
البيض�اء، وال�ذي خ�اض أيض�ا إرضابا عن 

الطعام أوقفه بعد تدهور حالته الصحية.
ودع�ت “ترانس�بارانيس املغ�رب” إىل إعمال 
قرينة الرباءة والحرص عى ضمان املحاكمة 
العادل�ة للصحفي�ني املعتقل�ني ع�ى خلفية 
ينفي�ان  باعت�داءات جنس�ية  تتعل�ق  ته�م 
صحتها ويتمس�كان برباءتهم�ا منها، بينما 
تق�ول الجمعيات الحقوقي�ة املدافعة عنهما 
إن اعتقالهم�ا راج�ع إىل كتاباتهم�ا املنتقدة 

للسلطة.
كما دعت “ترانسبارانيس” السلطات والقوى 
الديمقراطي�ة يف البالد إىل العم�ل عى إطالق 
رساح كاف�ة املعتقلني إثر أحداث ذات خلفية 
ومطال�ب اجتماعي�ة أو بس�بب التعبري عن 
الرأي، و”خلق مناخ من الطمأنينة واالنفراج 
اللذين بدونهم�ا ال يصح أي حديث أو نقاش 

عن التنمية أو الديمقراطية”.

غزة/ أسوشييتد برس:
نأى وزير الحرب اإلرسائيي بني غانتس، بنفس�ه عن التعليقات التي أدىل بها 
قائ�د جيش االحتالل بعد أن قصفت إرسائيل برج الجالء يف قطاع غزة، والذي 
كان يضم مكتباً لوكالة »أسوشييتد برس« وقناة »الجزيرة« ووسائل اعالمية 
أخرى، قائال إن الترصيحات »لم يكن من املفرتض أن تؤخذ باملعنى الحريف«.

ويف مق�ال ُنرش عى املوقع اإللكرتوني للقناة 12 اإلخبارية، األحد املايض، ُنقل 
عن رئيس هيئة أركان جيش االحتالل، الليفتنانت جنرال أفيف كوخايف، قوله: 

»لقد كان تدم�ري املبنى مربرا.. 
ليس ل�دي أدنى قدر م�ن الندم 

عى ذلك«.
جماع�ة  أن  املق�ال  وزع�م 
»حم�اس« اس�تخدمت طوابق 
مختلف�ة من برج الجالء لش�ن 
»ح�رب إلكرتوني�ة« ته�دف إىل 
تعطي�ل اتصاالت نظ�ام تحديد 
الجو  العامل�ي لس�الح  املواق�ع 

اإلرسائيي.
وأش�ار املق�ال بعد ذل�ك إىل أن 
»مص�در  ل��  رصح  كوخ�ايف 
أجنب�ي« ب�أن »صحفيي وكالة 
»كان�وا  ب�رس  »أسوش�ييتد 

يرشب�ون القه�وة كل صب�اح يف 
كافيرتيا عند مدخل املبنى مع خرباء إلكرتونيات من »حماس«، س�واء أكانوا 

يعرفون ذلك أم ال«.
لكن »أسوش�ييتد برس« وصفت الترصيحات بأنها »خاطئة تماًما«، مش�ريًة 

إىل أنه »ال توجد حتى كافيرتيا يف املبنى«.
ورداً عى س�ؤال حول ترصيح�ات كوخايف، قال غانت�س للصحفيني األجانب 
إن قائد الجي�ش كان يتحدث فقط بعبارات رمزية.  وأضاف غانتس: »عندما 
تح�دث رئيس األركان عن ذل�ك، كان يحاول تصوير الوض�ع وليس الجوانب 
الفعلية«. وزعم غانتس مجددا أن »هناك بنية تحتية لحماس يف مكاتب تعمل 

من هذا املبنى«.
ورداً عى سؤال للتعليق عى ترصيحات غانتس، قال مكتب املتحدث العسكري 

لالحتالل أيضاً إن ترصيحات كوخايف كانت مجازية.
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وجه فيها نقداً ساخراً للرئيس التونسي

بشأن »أسوشييتد برس« في غزة

مجعية اعالمية مغربية تطالب بإطالق سراح الريسوني

على خلفية انتقاده اجليش

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنت وسائل إعالم تونسية، وصفحات يف منصات التواصل االجتماعي صباح الثالثاء، أن 
النيابة العمومية باملحكمة العس�كرية أحالت املدون س�ليم الجبايل، املعروف بصفحته يف 
فيسبوك »وزير ضغط الدم والسكر« إىل قايض التحقيق العسكري يف العاصمة التونسية.

ج�اء ذلك عى خلفية ش�كوى تقدم�ت بها رئاس�ة الجمهورية التونس�ية، وتخص ثالث 
تدوينات نرشها س�ليم الجبايل يف ش�هر فرباير/ ش�باط امل�ايض وجه فيها نقداً س�اخراً 
للرئيس التونيس قيس س�عيد.ويعرف س�ليم الجب�ايل بصفحته التي يتابعه�ا الكثري من 
التونس�يني بنقده الالذع للسياسيني التونسيني، وس�بق أن تعرض إىل املساءلة القانونية 
ح�ول ما ينرشه م�ن تدوينات، لكن عملية إيقافه هذه املرة أث�ارت الكثري من التعليقات 
الرافضة لهذا األس�لوب يف التعامل مع املدونني.وعربرّ اإلعالمي التونيس برهان بسيس عن 
اس�تغرابه من حرش املؤسسة العسكرية التونس�ية يف مثل هذه القضايا، مطالباً بالنأي 
بهذه املؤسسة عن التجاذبات السياسية التي تشهدها تونس.يذكر أن القضاء العسكري 
يف تونس س�بق ل�ه أن توىل التحقيق يف العدي�د من القضايا التي ته�م النرش عى منصات 
التواص�ل االجتماع�ي، ومن ذلك املدون والنائب الحايل يف الربملان التونيس ياس�ني العياري 
الذي حوكم سنة 2014 عى خلفية تدوينات نرشها اعتربت مساً بالروح املعنوية للجيش 
التونيس.وقد قضت املحكمة العس�كرية سنة 2015 بالس�جن ضد العياري ملدة 9 أشهر، 

لكن الرئيس التونيس الراحل الباجي قايد السبيس تدخل ومنحه عفواً رئاسياً.

الجزائر/متابعة الزوراء:
حكم القضاء الجزائري عى الصحفية يف اإلذاعة املستقلة »راديو إم« كنزة خاطو بالسجن مع 
وقف التنفيذ، بعدما أوقفتها س�لطات الب�الد يف 14 مايو/أيار املايض خالل تظاهرات الحراك 
الشعبي، ثم أخلت سبيلها يف ال�18 من الشهر نفسه، يف أحدث خطوة ضمن مسلسل التضييق 
عى الصحافة والحريات اإلعالمية يف الجزائر.وأصدرت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة 
الجزائري�ة حكمها ع�ى الصحفية كنزة خاطو يوم الثالثاء، بالس�جن غ�ري النافذ ملدة ثالثة 
ه القضاء إىل الصحفية خاطو تهمة »إهانة  أشهر وغرامة مالية تعادل قيمتها مئة يورو.ووجرّ
هيئة نظامية«، يف حني برأها من تهمة »املساس بالوحدة الوطنية« و«التجمهر غري املسلح« 
و«التحريض عى التجمهر« و«منشورات فيسبوكية من شأنها اإلرضار باملصلحة الوطنية«. 
ونف�ت الصحفي�ة خالل جلس�ة املحاكمة التي جرت األس�بوع املايض التهم املنس�وبة إليها.

وكانت قوات األمن قد اعتقلتها خالل تغطيتها ملسرية الحراك الشعبي يف العاصمة الجزائرية، 
قبل أن يقرر القضاء إخالء س�بيلها مع اإلبقاء عى متابعتها بالتهم املذكورة.ووفقاً ل�«لجنة 
اإلفراج عن املعتقلني«، فإنرّ أكثر من 70 شخصاً مسجونون حالياً ومالحقون قضائياً بسبب 
أفعال تتعلرّق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية.  وقررّرت وزارة الداخلية الشهر املايض 
مي مس�ريات الحراك عى »اإلبالغ« مس�بقاً  التش�درّد أكث�ر يف تطبيق القانون، عرب إجبار منظرّ
ميها ومسارها. ونشأ الحراك يف فرباير/شباط عام 2019، بعد الرفض  عن التظاهرات ومنظرّ
ح الرئيس الس�ابق عبد العزيز بوتفليقة لوالية خامس�ة، وهو يرصرّ حالياً عى  الواس�ع لرتشرّ

الدعوة إىل تغيري جذري »للنظام« الحاكم منذ االستقالل عام 1962.

إيقاف مدون تونسي بسبب 
منشورات على صفحته

غانتس يتربأ من تصرحيات
قائد جيش االحتالل

إدانة الصحفية اجلزائرية كنزة خاطو 
بتهمة »إهانة هيئة نظامية«

الراضي يتهم إدارة السجن بالتنصت واالهمال يف متابعة وضعه الصحي

منع ظهور مقدم برامج باكستاني شهري على الشاشة

جرائم االحتالل اإلسرائيلي توثق بعيون 23 مصورًا
يف معرض »شاهد على اجلرمية 2021«

غزة/متابعة الزوراء:
ع�رض املص�ور الصحفي الفلس�طيني 
مؤم�ن قريق�ع، ع�ى ج�دران مع�رض 
»ش�اهد ع�ى الجريم�ة 2021«، صوراً 
فوتوغرافية ُتظهر الواقع املأساوي لعدد 
من األرس الفلس�طينية، خ�الل 11 يوماً 
من العدوان اإلرسائي�ي عى قطاع غزة، 
علم�اً أن وق�ف إط�الق الن�ار دخل حيز 

التنفيذ يف 21 مايو/أيار املايض.
يوثِّ�ق مع�رض »ش�اهد ع�ى الجريمة 
2021« ال�ذي افتتح�ه املكت�ب اإلعالمي 
الحكوم�ي االثن�ني، يف »س�احة الجندي 
املجه�ول« وس�ط مدينة غزة ويس�تمر 
ملُدة أس�بوعني، عرب كامريات 23 مصوراً 
صحفياً، جرائم االحتالل اإلرسائيي خالل 
عدوان�ه األخري عى قطاع غزة، عاكس�ًا 

كذلك تفاصيل الصمود الفلسطيني.
يقول املصور مؤمن قريقع، إنه ش�ارك 
يف املعرض بصور تبني الجانب اإلنساني 
ومشاهد الترشيد والتدمري التي طاولت 
األبراج واملباني السكنية، إلظهار وحشية 
الجرائم اإلرسائيلية بحق املدنيني العزل. 
ظهرت تلك الجرائم واضحة يف استهداف 
فيم�ا  واألطف�ال،  والش�جر  الحج�ر 
استهدفت كذلك الحيوانات، وقد عرب عن 

ذلك بطفل يحمل قطة خائفة.
احت�وت الواجه�ة األمامي�ة للمع�رض 
األطف�ال  الس�تهداف  كب�رية  ص�ورة 

»األطف�ال  عن�وان  تح�ت  واملدني�ني، 
والنس�اء واملدنيون يف دائرة االستهداف 
والقتل لدى جيش االحتالل اإلرسائيي«، 
وجاورته�ا ص�ورة الس�تهداف وتدمري 
املباني الس�كنية واملدني�ة حملت عنوان 
»األب�راج والعم�ارات الس�كنية واملنازل 
اآلمنة هي بنك أهداف جيش االحتالل«.

يف مدخل املعرض، وضع تابوت خش�بي 

احت�وى ع�ى ص�ور 66 طف�اًل وطفلة 
قتلته�م الطائرات الحربي�ة اإلرسائيلية 
خ�الل عدوانه�ا عى قطاع غ�زة، وكتب 
علي�ه »االحت�الل بعدوان�ه جع�ل م�ن 
غزة مق�ربة للطفول�ة وال�رباءة«، فيما 
ُوِضعت خلفه كامريات وأجهزة ومعدات 
صحفية دمرت خالل القصف اإلرسائيي 
املب�ارش لألب�راج الت�ي تض�م املكات�ب 

جانبه�ا  وإىل  اإلعالمي�ة،  واملؤسس�ات 
كومة م�ن حج�ارة املبان�ي املقصوفة، 
زينت بأسماء املكاتب الصحفية املدمرة 
ومكانه�ا وتاري�خ وتفاصي�ل قصفها، 
وجاورته�ا بقاي�ا الصواري�خ والقنابل 

اإلرسائيلية املستخدمة.
الناحي�ة الغربي�ة م�ن املع�رض ضمت 
للع�دوان  النهائي�ة  للحصيل�ة  توثيق�اً 

اإلرسائي�ي ع�ى قط�اع غزة خ�الل 11 
يوماً الذي راح ضحيته 253 شهيداً، من 
بينهم 66 طفالً و39 امرأة و17 مس�نا، 
إىل جان�ب 1948 جريح�اً معظمهم من 
األطفال والنس�اء والشيوخ. كما وثقت 
حصيلة العائالت التي تعرضت للمجازر 
والقت�ل م�ن االحت�الل اإلرسائيي خالل 

العدوان وعددها 19 عائلة.
واش�تمل املعرض عى زوايا للمصورين 
الصحفيني، ُعرضت فيها مختلف املجازر 
واملمارس�ات اإلرسائيلية بح�ق املدنيني 
الفلس�طينيني يف قطاع غ�زة، وتضمنت 
صور الدمار والقصف والترشيد ومالمح 

الخوف والقلق خالل فرتة العدوان.
تضمنت زاوي�ة املصور الصحفي محمد 
دهمان صور تدمري املباني السكنية من 
ن�ار وركام وأعمدة دخان متصاعدة من 
املناط�ق املدني�ة وعائالت نازح�ة، فيما 
احتوت زاوية املصور الصحفي حس�ام 
س�الم عى مش�اهد مؤمل�ة للحظة وداع 
والد ألطفاله الشهداء الذين ارتقوا خالل 
اس�تهداف بنايتهم الس�كنية ومش�اهد 
القص�ف اللي�ي والنهاري وب�كاء وذعر 
األطفال وطواق�م الدفاع املدني وطواقم 
اإلس�عاف ولحظة انتش�ال الشهداء من 

بني الردم.
ص�ور الصحفي عي ج�اد الله يف زاويته 
ال�ذي خلف�ه  الواس�ع  الدم�ار  مش�هد 

الطائ�رات  م�ن  املب�ارش  االس�تهداف 
الحربية للش�وارع والبني�ة التحتية، إىل 
جانب تصوير مش�هد أش�الء شهيد بعد 
اس�تهداف س�يارته املدنية غربي مدينة 
غ�زة، وص�ورة لب�كاء طف�ل يف حض�ن 
والده بعد استشهاد أفراد أرسته، عالوة 

عى مشاهد تدمري األبراج املدنية.
اعتمد املصور الصحفي محمود الهمص 
يف زاويته عى تصوير املش�اهد الواسعة 
للدمار، وجنازات تش�ييع الش�هداء، إىل 
جانب الصور التي تظهر القوة التدمريية 
الكبرية للقص�ف اإلرسائيي، ومش�اهد 
انهيار املباني السكنية، ولحظات إجالء 

املدنيني من األماكن املستهدفة.
توس�طت ص�ورة طفل�ة مبتس�مة بني 
الركام زاوية املص�ور الصحفي محمود 
عجور، واىل جانبها صورة مس�ن يتفقد 
ركام »ب�رج الجوه�رة«، ووال�د طف�ل 
يش�يع طفله يف حالة انهيار، ولم يغفل 
ع�ن الص�ور الفني�ة بتصوي�ر باقة من 

الزهور بموازاة الركام.
أم�ا املص�ور الصحفي عطي�ة درويش 
فيقول، إن مشاركته ركزت عى املشاهد 
اإلنس�انية، ومن بينها طفل�ة جميلة يف 
مرك�ز اإليواء، إىل جانب تصوير ش�هداء 
مج�زرة الش�اطئ الت�ي راح ضحيته�ا 
األطف�ال، وتصوي�ر مالم�ح الخ�راب يف 
تكثي�ف  أن  العام�ة. ويب�ني  الطرق�ات 

املش�اهد اإلنس�انية يفضح املمارسات 
اإلرسائيلي�ة الت�ي اس�تهدفت املدني�ني 

بالدرجة األوىل.
يوافق�ه ال�رأي املصور الصحفي بش�ار 
طالب الذي يش�دد عى أهمية مش�اركة 
املع�ارض  يف  الصحفي�ني  املصوري�ن 
اإلج�رام  تظه�ر  الت�ي  الفوتوغرافي�ة 
والدمار الهائل، ويقول إن الصور تظهر 
التفاصي�ل الت�ي غاب�ت لحظ�ة الحرب 

وسط ضجة األخبار.
يأت�ي املع�رض لتبقى جريم�ة االحتالل 
الص�ور  خ�الل  م�ن  َحيرّ�ة  اإلرسائي�ي 
والنم�اذج والعين�ات الت�ي اس�تخدمها 
االحتالل خ�الل العدوان عى قطاع غزة، 
وف�ق تعب�ري رئي�س املكت�ب اإلعالم�ي 
الحكومي س�المة معروف الذي يش�دد 
ع�ى أن املع�رض ُي�ربز مالم�ح املعاناة 
الفلس�طينية، عرب الصور الفوتوغرافية 

التي تحكي تفاصيل ما جرى.
ويبني معروف،أن املعرض سيكون مزاراً 
للوف�ود التي س�تزور قطاع غ�زة خالل 
األي�ام املقبلة، عالوة عى طلب جهات يف 
عدد من الدول نقل تجربة املعرض إليها 
من أجل فضح املمارس�ات اإلرسائيلية، 
مش�دداً عى أن »من حق الضحايا علينا 
التذك�ري بم�ا تعرض�وا ل�ه م�ن جرائم 
إب�ادة جماعية، وأن تبقى تلك املش�اهد 

واملجازر حارضة يف األذهان«.
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سامر أنور الشمالي 
ناقد وروائي سوري

مل�اذا يخت�ار ش�خص م�ا أن 
يكون أديبا؟!.

هل ُتخلق املوهب�ة مع األديب 
ال�ذي يج�ب علي�ه العمل عىل 
كي�ا  واس�تثمارها  صقله�ا 
تموت يف حال إهمالها، وإن لم 
يكن له يد يف اكتس�ابها؟ أم أن 
أي إنسان يستطيع أخذ القرار 
الواعي ليكون أديبا، وبالنتيجة 
علي�ه العك�وف عىل الق�راءة، 
والت�دّرب ع�ىل الكتاب�ة، حتى 

يتقن فنون صنعة الكتابة؟.
طرحه�ا  األس�ئلة  تل�ك  مث�ل 
علم�اء النف�س ع�ىل طاول�ة 
البح�ث من�ذ أخ�ذ ه�ذا العلم 
الولي�د يف القرن التاس�ع عرش 
اس�تقاله ع�ن الفلس�فة وبدأ 
يش�ق دربه الخاص يف مجاالت 

العلوم اإلنسانية.
)سيغموند  النمساوي  الطبيب 
رائ�د   1939-1856 فروي�د( 
الحدي�ث،  النف�ي  التحلي�ل 
ومؤسس مدرسة )علم التحليل 
النفي( ع�زا أم�ر املواهب إىل 
النزع�ة الغريزي�ة التي تمنعها 
التعبري  الواقعي�ة من  الظروف 
ع�ن نفس�ها بحري�ة، وبذل�ك 
تتح�ول إىل طاقات كامنة تعرب 
عن نفسها بطرق غري مبارشة، 
وبذل�ك قد تظه�ر املواهب التي 
تتط�ور يف حال توف�ر الظروف 
املوضوعية، وربم�ا تتجه نحو 

عالم األدب. 
النف�ي  الط�ب  عال�م  ولك�ن 
آدل�ر(  )ألف�رد  النمس�اوي 
1870-1937 صاحب مدرس�ة 
)علم النف�س الفردي( وجد أن 
اإلنس�ان بطبع�ه يس�عى نحو 
الكمال، وان اإلحساس العميق 
وراء  بالنق�ص  البع�ض  ل�دى 
انبع�اث املواهب الف�ذة، وبذلك 
تكون املوهب�ة حالة تعويضية 
وتصالحي�ة م�ع ال�ذات، وهذا 
م�ا يحققه الكات�ب عن طريق 

األدب. 

أما عال�م النفس الس�ويرسي 
 1961-1875 يون�غ(  )كارل 
النف�س  )عل�م  مؤس�س 
التحلي�ي( فق�د اس�تفاد م�ن 
نظري�ة )فروي�د( التي تتحدث 
عن الاش�عور الف�ردي، وقال 
الجمع�ي  الاش�عور  بوج�ود 
الذي يتوارث�ه البرش، وبأن هذا 
املخزون الحض�اري تكمن فيه 
بذور اإلبداع التي تكتي بألوان 
مختلفة نتيج�ة مقدرات الفرد 
وبيئت�ه، وهذا م�ا يجعل بعض 

املوهوبني يحرتفون األدب.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن )آدل�ر( 
و)يونغ( انشقا عن أستاذهما 
)فروي�د( ال�ذي ربطتهم�ا ب�ه 
عاقات مميزة يف مراحل معينة 
من حياتهما، فق�د اتفقا معه 
ع�ىل أن كل إرهاصات املواهب 
الش�عورية، أي أن املبدع يجهل 
األس�باب الخفية ملوهبته وإن 
كام�ل  بوع�ي  يمارس�ها  كان 

عندما يكتب كمحرتف.
وبذلك لم يحس�م كب�ار علماء 
النف�س األم�ر، له�ذا ال ي�زال 
ذات�ه مطروحا عىل  املوض�وع 
بس�اط البح�ث من�ذ س�لطت 
أض�واء العلوم اإلنس�انية عىل 

اإلبداع يف عالم األدب.
ربما يتس�اءل الق�ارئ: ملاذا ال 
تطرح األسئلة عينها عىل األدباء 

يقدم�ون  لعله�م  أنفس�هم.. 
الوافي�ة  الش�افية  اإلجاب�ات 
بش�ؤونهم،  أدرى  باعتباره�م 

وطبيعة أعمالهم؟!.
يف حقيق�ة األم�ر ه�ذا لم يغب 
ع�ن املهتم�ني الذي�ن طرح�وا 
األس�ئلة عىل األدباء، ويف بعض 
الحوارات يستفرس الصحفيون 
من األدباء عن هذا األمر، وثمة 
أدباء تطرق�وا إىل هذا املوضوع 
أثن�اء كتاب�ة مذكراتهم. ولكن 
عند اس�تعراض اإلجابات نجد 
أن كا منه�م أج�اب بطريقته 
الخاصة، أي ليس هناك جواب 

نهائي حسم الجدل الدائر!.
عىل أي حال انتقينا من إجابات 
األدب�اء م�ا يعك�س األنم�اط 
األكث�ر ش�يوعا بينه�م لتقديم 
رؤية ش�املة عن نظرة األدباء 
املحاط�ة  اإلبداعي�ة  للعملي�ة 

ب�األرسار والغم�وض.
)شافاك والكتابة واملصادفة(

م�ن االعرتاف�ات الغريب�ة التي 
يقدمه�ا األدب�اء ع�ن أس�باب 
احرتافه�م الكتابة أنهم وجدوا 
بمح�ض  يكتب�ون  أنفس�هم 
املصادفة دون تخطيط مسبق! 
ولم تراودهم أحام بأن يكونوا 

من نجوم األدب.
وم�ن الذي�ن اعرتف�وا بدخ�ول 
الكتاب�ة بمصادف�ة ال  عوال�م 

ي�د لهم فيه�ا الكاتب�ة الرتكية 
الشهرية )إليف شافاك( 1971 
وذلك عندم�ا أهدتها أمها دفرت 
يومياته�ا.  لتكت�ب  مذك�رات 
ولكنه�ا لم تفع�ل ألنها لم تجد 
م�ا تكتب�ه ع�ن نفس�ها، ب�ل 
وجدت نفسها تكتب عن أشياء 
األمر  ب�أن  خيالي�ة، وش�عرت 
ممتع بالفعل، وهذا ما أنقذها 
م�ن الوح�دة التي تعيش�ها يف 
املنزل، والحزن الذي تعانيه. ثم 
بدأت بتأليف الروايات، وحققت 
ش�هرة عاملية جعلتها من أهم 
كتاب الرواية يف العرص الراهن، 
وبذل�ك كان احرتافه�ا الكتابة 
عاجا نفسيا ذاتيا للخروج من 
الكآبة، ومن ث�م تحقيق الذات 

أيضا:
)ب�دأُت أكت�ب، ال ع�ن نفي، 
ب�ل عن أن�اس ل�م يك�ن لهم 
وجود، وعن أش�ياء لم تحدث 
ع�ربُت  أدري  أن  ودون  ق�ط، 
الخ�ط الفاصل ب�ني الحقيقة 

والخيال( .
لك�ن ل�و ل�م تق�دم األم دف�رت 
املذك�رات إىل ابنته�ا هل كانت 
ليفج�ر  آخ�ر  حاف�زا  س�تجد 
طاقاتها األدبي�ة الكامنة ألنها 
موهوبة بالفعل؟ أم ألنها كانت 
س�تقيض حياة رتيبة ال تحقق 
فيها أي ش�هرة؟! وربما كانت 

يف تل�ك الحي�اة س�تعكف ع�ىل 
قراءة الروايات ملجرد التس�لية 

ألنها ال تجد ما تفعله!.
الش�ك يف أن تلك التس�اؤالت ال 
أجوبة لها، ألن اإلنس�ان يجهل 
م�ا س�يفعل بحياته ل�و عاش 

ظروفا مختلفة!.
)نيبول ودفاتره(

املعروف�ني  الكت�اب  كل  لي�س 
يكتبون بس�هولة كما قد يظن 
القراء، فالكث�ري منهم يجدون 
الكت�ب،  تألي�ف  يف  صعوب�ة 
له�ذا يتبع�ون بع�ض العادات 
لتحفيز أنفس�هم ع�ىل الكتابة 
واالس�تمرار يف تألي�ف الكتب، 
وبعضها تب�دو غريبة وال مربر 

منطقيا لها.
يتبع�ون بع�ض  الذي�ن  وم�ن 
الروائ�ي  الغريب�ة  الع�ادات 
نيب�ول(  س.  )ف.  الربيطان�ي 
1932- 2018 الذي يخربنا عن 

طريقته بإثارة املخيلة:
)أس�افر دوم�ا صحبة س�رتة 
الواحد  للماحظ�ات،  ودفرتين 
عىل اليمني واآلخر عىل اليسار. 
ش�خصا  أص�ادف  وعندم�ا 
أسجل بدقة متناهية ما يقوله 
تاركا له مهل�ة للتفكري بعمق. 
أحيان�ا، أغري رأي�ي وأعود مرة 
أخرى، لكن ذل�ك نادر جدا. كم 
ه�و مدهش ما يمك�ن تدوينه 

بالي�د خال س�اعة فق�ط! ثم 
أجمع الش�هادات داخل الدائرة 
الرسدي�ة. مس�تحيل أن أعمل 

بشكل آخر!( .
يب�دو أن )نيب�ول( يختلف عن 
املاحظ�ة  الش�ديدي  األدب�اء 
الذين تخزن ذاكرتهم البرصية 
املش�اهدات  والس�معية 
واملس�موعات دون الحاجة إىل 
دفات�ر ماحظ�ات. ولك�ن هل 
الح�رص ع�ىل وج�ود الدفاتر 
بمتن�اول اليد ي�دل عىل ضعف 
املخيلة أو فقر املوهبة؟ السيما 
أن هذا الكاتب- رغم ش�هرته- 
ل�م يحق�ق حض�ورا الفت�ا يف 
األدب العامل�ي ع�ىل الرغ�م من 
نيله جائ�زة نوبل ع�ام 2001 
بل رسع�ان ما طاله النس�يان 
بعدما كثر من حازوا عىل هذه 

الجائزة من بعده.
وربم�ا نس�تطيع الزعم أن من 
يكت�ب بصعوب�ة ه�و نص�ف 
عن�ده  املوهب�ة  ألن  موه�وب 
ضعيفة وتحت�اج إىل محفزات 

قوية إلثارتها؟!.
)ساباتو يكتب لنفسه(

األرجنتين�ي  الكات�ب  ي�ديل 
-1911 س�اباتو(  )إرنس�تو 

األكث�ر  بالترصي�ح   2011
عمق�ا، واألكث�ر تف�ردا أيضا، 
وه�و يؤكد أن املؤل�ف ال يكتب 
بال�رورة ع�ن األش�ياء التي 
يعرفه�ا جي�دا. بل ق�د يحتاج 
إىل الكتابة عن األش�ياء األخرى 
لعل�ه يفه�م الحي�اة بطريق�ة 
أفض�ل! ف�أن تعي�ش الحياة ال 
يعني أن�ك خضت التجربة بكل 
تفاصيله�ا، فا بد م�ن التأمل 
فيم�ا حولك لتدرك م�ا تمر به. 
والكتابة هي أرقى أنواع التأمل 
يف ه�ذا املج�ال. وبذل�ك تكون 
الكتاب�ة طريق�ة يف اكتش�اف 
بطريق�ة  والعي�ش  الحي�اة، 
عميقة ال تتوف�ر للكثريين من 
الناس، ليس الذي�ن ال يكتبون 
بالرورة، بل الذين ال يقرؤون 

ما خطه األدباء.

ويق�دم )س�اباتو( كتابه الذي 
جم�ع في�ه آراءه ع�ن الحياة 

واألدب بقوله:
)مل�ن أكت�ب ه�ذا الكت�اب؟ يف 
لنف�ي،  أكتب�ه  األول،  املق�ام 
بهدف إيضاح بعض البديهيات 
الغامض�ة ح�ول م�ا أفعل�ه يف 
حيات�ي، وكذلك، ألنن�ي أعتقد 
بأن ه�ذه النصوص املنوعة قد 
تنفع الش�باب الذين يناضلون 
من أجل البحث عن الذات، كما 

كنت أنا يف صباي( . 
وألن )س�اباتو( معن�ي باآلخر 
ومهتم بالش�أن العام يريد من 
تأمات�ه،  مش�اركته  الق�ارئ 
وأف�كاره أيضا، لتع�م الفائدة 
الس�يما  الق�راء-  وليس�تفيد 
الش�باب- م�ن تجرب�ة األديب 
العج�وز ال�ذي ع�اش الحي�اة 
وخربها بكل ما فيها من ملذات 

وخيبات، ورسور وبؤس. وبذلك 
يحب�ذ هذا األدي�ب القيام بدور 
املعلم، وال يكتفي بدور الكاتب 
الذي يريد كش�ف أرسار الحياة 
التنطع  وتقديمها للقراء، دون 
للقي�ام بدور الناصح واملرش�د 
الذي يبحث عن مريدين وليس 

قراء.
***

حاول األدباء اإلجابة عن أسباب 
اختي�ار الكتابة مهنة أو هواية 
أرساره�ا،  يكش�فون  لعله�م 
وع�ىل الرغ�م م�ن ذل�ك بقيت 
أكثر األرسار غموضا يف أعماق 
أنها  البرشية! ويب�دو  النف�س 
ستظل كذلك، فاألدباء أنفسهم 
ال يعرف�ون كل اإلجاب�ات ع�ن 
األس�ئلة املطروحة عن اإلبداع، 
له�ذا س�تظل كل إجاب�ة تمثل 

وجهة نظر قائلها ال غري!!!.
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ثقافية

علوان السلمان
� الدرام�ا كلم�ة إغريقي�ة تعني)الفعل( او 

الترصف او السلوك االنساني..                 
� الدراما حسب تعرف ارسطو”محاكاة فعل 
نبيل تام له ط�ول معلوم بلغة مزودة بألوان 
من التزيني، تختلف وفق�ا الختاف األجزاء، 
وه�ذه املح�اكاة تت�م بواس�طة أش�خاص 
يفعلون ال بواس�طة الحكاية، وتثري الرحمة 
والخوف، فت�ؤدى إىل التطهري من هذه االنف
عاالت”                                                                               

� الدراما تعبري واقعي يحاكي سلوك إنسان ، 
ويتغلغل يف أعماقه.. فضا عن انه يستوعب 
املوجودات املنتجة )املؤلف واملمثل واملوسيقي 
والراقص واملنش�د والفنان التش�كيي( معا 

من أجل إخراج عملهم إىل حيز الوجود” 
� الدرام�ا هي املحاكاة الفعلي�ة التي تطرح 

هموم الواقع الذي يعيش داخله اإلنس�ان. 
� الدراما ترتكز ع�ىل مجموعة من التقنيات 
الفنية التي تتجس�د داخ�ل النص املرسحي، 
يأت�ي يف مقدمته�ا: الرصاع الدرام�ي املغلَّف 
بالتفكري املتعدد ال�ذي يحمل أكثر من اتجاه 
أو زاوية فكرية،عىل حد تعبري ارسطو يف)فن 

الشعر(...
�  الدرام�ا مرتكزة بش�كل كبري عىل الحركة 

والفعل والرصاع بني الخري والرش، 
� الدراما..هي الفعل، ال الحدث ؛ ألن “الفعل 
صف�ة مازمة لانس�ان وم�ن نتاج�ه.. أما 
الح�دث فليس بالرورة م�ن أفعال البرش، 

وال ناتجا عن إرادتهم اإلنسانية”
و)مرسح�ة االالم..تحوي�ات املس�ار ونق�د 
املقدس( املنجز النقدي واملقايل املرسحي الذي 
نس�جت عوامل�ه انامل منتجه امجد ياس�ني 

بش�قيه الب�رصي والبصرية..واس�همت دار 
نينوى للدراس�ات والنرش والتوزيع/  2019 
يف ن�رشه وانتش�اره ببابي�ه االول بفصول�ه 
الس�تة التي احتضنت)املرسحيات التناصية 
متمثل�ة يف)انتظ�ار غودو وخري�ف ورائحة 
الحرب ومكاش�فات وتقاس�يم عىل الحياة( 
ومرسحيات ال�ذات كما يف)آخر نس�خة منا 
وحل�م غفيلة ووق�ت ضائ�ع( ومرسحيات 
الحواريات)صدى رصخة وقطار الجنوب..( 
ومرسحي�ات معرف�ة كم�ا يف)حص�ان الدم 
وخيان�ة( ومرسحي�ات مع�ارصة اش�تملت 
عىل)جريك وضياع وس�رتبتنيز والرقص عىل 
اوت�ار الوط�ن وأمونيوم ورحلة التس�اؤالت 
الكربى )سينما ورصخة يف وجه املوت املجاني 
وnoise و)نورية( وكوميديا الخوف و)يارب( 
و)مانيكانات(واخ�ريا ولي�س اخرا نصوص 

 )ipcعراقي�ة قديم�ة( تمثل�ت يف)مرسحية
للن�اس( و)فواني�س( و)نجمة  و)حكايات 
ام ذوي�ل( و)الاهثون(..ام�ا باب�ه الثان�ي 
فاش�تمل عىل مجموعة من املقاالت النقدية 
للم�رسح...( و)بدأت بتس�اؤل مرشوع)من 
ينق�ذ املرسح العراقي؟ ف� ) س�مات املرسح 
العراقي( و)املرسح..ح�وارا( و)املرسح بني 
الرسد والح�وار( و)مرسحنا يف عني مراقب( 
و)الع�رض املرسح�ي الحديث( وس�ؤال عن 
املرسح والحياة واالقرتان الجديل بينهما )هل 
يتطور املرسح بمعزل عن الحياة( و)نظرية 
عراقية للمرسح( و)شكس�بري اق�رب الينا( 
و)كي�ف يصت�ع املمثل؟( و)م�ا بني املرسح 
والفن الرتكيبي( و)البطل يف الرتاث الشعبي( 
و)خطاب املقدس( و)املش�هد( و)الصورة� 
املشهد� الس�ينما( و)بني املرسح والسينما( 

و)الديكور..وج�دل  واالره�اب(  و)امل�رسح 
الدالالت( و)الدرامات�ورج( و)الصوت العايل 
والبني�ة الغامضة( و)الش�اهد واملش�هود( 
و)لهج�ة بغ�داد(.. )مع نص م�واز اهدائي 
)اىل معلم�ي االول وملهم�ي ياس�ني النصري 
واىل عائلتي كل الحب(...مع مقدمة كاشفة 
عن االسباب والنتائج للمنجز)هذا الكتاب � 
املحاولة� ق�راءة متأنية يف تجارب مرسحية 
عراقية عىل خشبات املرسح الوطني ومنتدى 
املرسح ومرسح الرافدين عىل مدار خمس�ة 
اع�وام وتحدي�دا م�ن الع�ام 2013 ولغاي�ة 
بداية الع�ام 2018..وقد اختتمت بمرسحية 

)تقاسيم عىل الحياة(..
وبذل�ك ق�دم املنت�ج الناقد املرسح�ي امجد 
ياس�ني منجزا توثيقيا ش�كل اضافة خاقة 

للمكتبة العراقية واالنسانية..

)مسرحة االالم( وتوثيق احلركة املسرحية 

ماذا سنفعل بما تبقى
من الوقت مثا…. 

انظر للساعة العاطلة
    بعد منتصف االلم

     اقض�م تفاح�ة حم�راء  تذكرني بزمن 
ال يتكرر

هناك وقت للتحديق
هناك وقت لرؤية املرايا…. 

هناك وقت ألرى اشكال البياض 
عىل ورقة الكتابة

     ال احد يخلصني من هذا االلم
ال الساعة
وال املرايا

وال الذاكرة
          ال احد يخلصني من هذه االبهة

يف االحتفاظ بالذاكرة
كل ما احتاجه هو هذا الجنون 

الذي سيظل تحت ذاكرة قميص الليل
كل ما احتاحه

ان تكون النوافذ هادئة تماما
دون عواصف الصيف ورعود الشتاء…..

ماذا سنفعل؟
حيدر العقابي

نافذة 

د. جودت هوشيار

األسلوب الربيف يف 
النثر الفين

األدباء وأسرار الكتابة

احلقيقة االجتماعية واالحتمال األدبي

دأب بع�ض الروائي�ني يف بادن�ا ع�ىل االس�تغال ال�يء ) 
للموس�وعة الحرة – ويكيبيديا ( واتخاذها منصة للدعاية 
واإلش�هار ، وكيل املديح ألنفس�هم دون أن يرف لهم جفن 
. فق�د ادعى اح�د الروائي�ني العراقي�ني م�ن ذوي املوهبة 
املتواضع�ة ، أن�ه أول من ابتكر األس�لوب الربقي يف الكتابة 
الروائي�ة. وهذا يدل عىل جهل فاض�ح باألدب العاملي ، فقد 
ظهر هذا األس�لوب ، يف كتابات عدد م�ن الكّتاب املعروفني 
من�ذ اواخ�ر القرن التاس�ع ع�رش  ، وقب�ل أن يظهر هو ) 

الروائي العراقي ( اىل الوجود بفرتة طويلة.
ربما كان تش�يخوف الذي ق�ال أن » االيجاز صنو املوهبة » 
هو أول من اس�تخدم هذا األسلوب ، ثم تبعه كّتاب آخرون 
من أبرزهم ، همنجواي ، وبابل ، وايرنبورغ . هذا األس�لوب 
الربقي تعرض اىل نقد شديد عند ظهوره ، ألنه يتناقض مع 
اساليب الكّتاب الكاس�يكيني، الذين اعتادوا عىل استخدام 
الفق�رات الطويلة للتعبريعن فكرة ما ، والتي تظل مع ذلك 

غري واضحة للقارئ .
الفك�رة الذكي�ة ، ال ينبغ�ي تغليفه�ا بغط�اء س�ميك من 
الفق�رات، ألن ذل�ك يربك الق�ارئ، والفكرة تب�دو تقريبية 
وغري دقيقة، يف حني ان األس�لوب الربقي، والجمل القصرية 
الفعال�ة، التي تعرب عن فكرة واضحة بكل دقة، أكثر تأثرياً 
يف القارئ . وقد قال اسحاق بابل . ان الكتابة الرسدية يجب 

أن تكون مخترصة مثل برقية أو صك مرصيف .

حممد يونس
أمثلة بنية القص يف قصص لغة األرض لعي حس�ني 

عبيد
االس�تدراج القص�ي للحكاي�ة – تش�كل الكتاب�ة 
موضوعي�ا  تفس�ريا  العام�ة  صيغه�ا  يف  الرسدي�ة 
لألس�لوبية من جهة ومن جهة أخ�رى فهناك تعيني 
لبعد الجنس األدبي، وتطور بناء األس�س من املنطق 
الحكائ�ي إىل املنطق الرسدي، حي�ث تبدأ مثا القصة 
حس�ب املؤرش البارتي الحداث�ي من حكاية – رسد – 
قص، ونح�ن اخترصنا الفكرة يف الحكاية – املعالجة 
– وقصدن�ا مفردة – معالج�ة – كي يدرك الكاتب ان 
عليه واجب تنظيم نفس�ه فني�ا، وان يركز عىل صيغ 
فنية يف تنويع التجريب القصي، والذي يس�تمد من 
تنوع الحكايات من حكاية إىل أخرى، وتنوع الثيمات 
واختافه�ا ي�دل عىل وج�ود خيال قص�ي جدير يف 
نش�اطه، وال تك�ون أصوات الش�خوص يف مس�توى 
خطاب�ي واح�د، فمن ال�رورة تنوي�ع الخطابات, 
وتفعي�ل الغراب�ة والتن�در أيضا كي يكتس�ب القص 
متعة فوق املس�توى املعتاد، ويف س�ياق تلقينا وجدنا 
تجربة قاص حيوي دمج الرؤي�ا االجتماعية بالرؤيا 
اإلنسانية، فكانت قصص – لغة األرض – لعي حسني 
عبيد الصادرة من دار الفؤاد تقف عتبتها النصية بني 
منطق أرس�طي يف مضمون مفردة - األرض ومنطق 
لس�اني يف مفردة لغة, يف صف�ات تعالقها مع املتون 
القصصي�ة أو تحايثها أو توازيها, وذلك طبعا يقرره 
املتن الني للقصص, وصيغ أس�لوبية القاص مثلت 
اس�تدراجا يف أغل�ب القص�ص للمت�ن الحكائ�ي عرب 
الوح�دة الرسدية الجدي�رة بذلك، ونس�تهل بقصة – 
أنني متوارث – والتي تحيل عتبتها إىل بعد رمزي لكن 
داللت�ه اجتماعية, والقصة نم�ت حكائيا ثم تحولت 
إىل بني�ة نصية بالتدريج, واهت�م القاص بدعم الرؤيا 

اإلنس�انية وبمعن�ى أدبي، وقص�ة - م�دن البارود– 
تنوعت فيها إيقاعات القلق, حيث أعطى القاص لبعد 
االفرتاض هنا أهمية اكرب, وكان الحدث الجديد يلغي 
املفرتض الذي سبقه وهكذا, وقدمت لنا نهاية جديرة 
كم�ا يف الق�ص القصري جدا, وقص�ة – أزيز الذباب – 
وظف�ت الحوار لتصعيد املس�توى الفكري واألخاقي 
داخل كيان القصة، وقصة – رجل يعد نفسه للرحيل 
– نجد فيه�ا اللغة احتمل�ت يف توظيفها من جهة أن 
تك�ون خطاب�ا اجتماعيا ومن جهة أخ�رى أن تكون 
مضمون أدبيا ملظهر ذلك الخطاب، وقد تصاعد إيقاع 
الق�ص حتى بلغ أفق الفكرة ومن ثم تدرج إىل نهاية, 
والت�ي الح�ت يف املفص�ل األخري بوض�وح بعد فاصل 
ح�واري لتأهيلها, وقصة – ح�ب جامعي – اقتطعت 
له�ا مقطعا عرضيا أفقيا فيه نفس اجتماعي وثقايف 

وفضاء محدد الس�مة, وتصاعد نفس الرسد تدريجيا 
يف بنية الحكاية حتى بلغ حده األقىص الني، وكانت 
قص�ة – لغ�ة األرض – الت�ي هي اش�هاريا وإعاميا 
حملت اس�م املجموع�ة نيابة عن القص�ص األخرى, 
والقص�ة تن�اوب فيه�ا بع�د الحقيق�ة واالف�رتاض, 
فالحقيق�ة تؤك�د لنا ضف�ة الواقع يف كي�ان القصة, 
واالفرتاض يف سمة التخيل يحيلنا دعم الخيال األدبي 

لضفة الواقع وتزينها .
ف�ن تأهي�ل املعالج�ة - قدمت لنا قص�ص املجموعة 
تنويعات مختلفة التوجهات األسلوبية وتعدد أنساق 
التجريب القص�ي, فهناك قص�ص اهتمت باملقوم 
الفن�ي كجهة أس�اس يف البن�اء, وق�د توافقت صفة 
الفن مع الحقيقة العام�ة للقصص, كما أن هناك يف 
التصنيف اللس�اني إىل وجود جنس لغ�ة قص أدبية, 

من جهة تراعي نفسها االجتماعي ومن أخرى تمهد 
للفن التطور مضمونيا، فنحن ال بد أن نش�ري هنا إىل 
مي�زة اللغة املتفوقة نوعيا, والتي هي رحبة وعميقة 
رمزيا حسب مبتغيات الحدث, ففي قصة – النافذة – 
ذات العتب�ة املفردة والتي نجدها أما حذفت ما قبلها 
أو ما بعدها حس�ب تفسرياتنا النظرية لفن العنونة, 
والقصة أبدت فن التقطيع حسب الرتقيمات املتتالية, 
وتداخل فيها املتخيل الرسدي بالحقيقة املكتسبة من 
الحكاية, وقد الح لنا ذلك من خال املس�تهل, وقصة 
– منحوتة العشق – تدرج فيها التباس املعنى, حيث 
تط�ور املضامني قد تصاعد في�ه التبئري الداخي مرة 
وخف�ت أخ�رى, والنهاية أكدت لنا ذل�ك حيث تنتقل 
ش�خصية الس�ارد إىل املدنية مع املنحوتة الفرعونية 
الت�ي أصبحت زوجة ل�ه, لكن القصة أش�ارت لنا يف 
البداية عن تشابه الزوجة باملنحوتة الفرعونية, وقد 
تداخ�ل الجانب األدبي بالجان�ب االجتماعية يف هذه 
القص�ة والت�ي امتلكت أيضا تفس�ريا لحي�اة بعض 
األدباء, وقصة – فصام – تفاقم العمق النفي فيها 
وتزاي�د االحتم�ال الكابويس, ثم كان هن�اك حل فني 
الحق للقصة يف صيغة – استدراك – أدركنا من خاله 
املغ�زى القصي, وق�د أعادت قصة – مش�اهد من 
س�رية األلم – التي تلوح أنا عنونتها بمتن كوني وجد 
يف املت�ن القصي مث�اال لها, وهي أيضا اس�تخدمت 
صيغة التقطيع املتوايل الرتقيمات, والذي يش�ري فنيا 
إىل وج�ود نص أك�رب ومنصوص�ات صغ�رى مرقمة 
بالتوايل, وقد تمثل كل منصوصة نفسها بنفسها من 
جه�ة، ومن جهة أخرى هن�اك مضمون عام يف فكرة 
اجتماعي�ة معالجة أدبيا، ويف قص�ة – قيامة جثة – 
قادتنا إىل طاس�م نس�بية وأجواء نفسية تختلف من 
مس�توى إىل آخر، وقد صيغت أدبيا بشكل كانت رسع 

اللغة تتصاعد لتزيد من جو الحدث قلقا.

No:  7499  Thu  3  June  2021العدد:  7499  الخميس   3    حزيران  2021



يعد وجود الس�كر واملحلي�ات الصناعية 
الغازي�ة  املرشوب�ات  يف  واإلضاف�ات 
املس�تخدمة لجعله�ا مذاًقا حل�وًا بهذه 
الطريقة يمكن أن تس�بب آث�اًرا صحية 

عىل املدى القصري والطويل.
و إذا كن�ت تحاول التخل�ص من عادتك، 
فهناك عدد قلي�ل من الخيارات املختلفة 
التي تكون أفضل بكثري لجسمك، ابحث 
عن س�بعة بدائ�ل صحي�ة للمرشوبات 
الغازي�ة التي تس�تحق تناوله�ا، وفوائد 
التخلص م�ن املرشوب�ات الغازية لألبد، 
ونصائح ح�ول كيفية التخلص من هذه 

العادة إىل األبد.
بدائل صحية للمرشوبات الغازية:

1.القهوة

يمكن أن يك�ون رشب القه�وة باعتدال 
بديالً صحًيا للمرشوبات الغازية، يرتبط 
رشب القه�وة بانخفاض معدالت بعض 
أنواع الرسطان وانخفاض خطر اإلصابة 
الحماي�ة  أيًض�ا  ويمكن�ه  باالكتئ�اب، 
من اإلجهاد التأكس�دي وتل�ف الحمض 
الن�ووي، باإلضاف�ة إىل ذل�ك، يمك�ن أن 
يس�اعد يف زي�ادة اليقظ�ة والرتكيز ألنه 

يعمل كمنبه خفيف للجهاز العصبي.
2.ماء مملوء بالفاكهة

واحدة من أسهل الطرق لصنع مرشوبك 
املنعش بنفسك هي الحصول عىل بعض 
الفاكه�ة من الثالج�ة، املاء ه�و أفضل 
طريق�ة للبق�اء رطًب�ا، ولك�ن ال يح�ب 
الجميع طعم املاء العادي، يمكنك إضافة 

نكه�ة بالفواكه املنقوعة مث�ل الليمون 
والليم�ون والت�وت والربتق�ال والكيوي 
والت�وت وبعض رشائ�ح الخيار وغصن 

النعناع أو الريحان.
3.شاي مثلج

الشاي املثلج غري املحىل هو بديل صحي 
فائق االنتعاش للمرشوبات الغازية، فإن 
محت�وى الكافيني ه�و انتعاش طبيعي، 
ومع ذلك ، ال تحّول الشاي املثلج إىل شاي 

حلو مضاف إليه الكثري من السكر.
4. شاي ساخن

ألس�ت من محبي الش�اي املثلج؟ اذهب 
للنوع الس�اخن، هناك العديد من األنواع 
املختلفة لالختيار م�ن بينها، بما يف ذلك 
الش�اي األخ�ر والنعن�اع والبابون�ج، 

الشاي الساخن له  فوائد صحية مماثلة 
للقه�وة ويمكن أن يك�ون مهدًئا للغاية 
، يمك�ن أن يدع�م أيًض�ا الهض�م الجيد 

ونظام املناعة الصحي.

5.املرشوبات الفوارة
املرشوبات الفوارة تحتوي عىل القليل من 
السكر املضاف ومكونات إضافية لتعزيز 

الصحة مثل الربوبيوتيك واأللياف.

دراس�ة  م�ن  هدفن�ا   ، عزيزت�ي 
الرس�وم  وس�لبيات  إيجابي�ات 
املتحرك�ة عىل طفلك، ه�و حماية 
عقل�ه وس�لوكه وقيم�ه وتنمي�ة 
مواهب�ه وصق�ل قدرات�ه العقلية 
املتحركة  الرسوم  والبدنية، فأفالم 
تص�ل إىل طفلك بالصوت والصورة 
بم�ا تحوي�ه م�ن ح�ركات وألوان 
جذاب�ة وتوج�ه طفل�ك إىل معرفة 
أش�ياء وأم�ور متنوع�ة، م�ا كان 
لطفلك أن يجد الفرص�ة ليتعلمها 
دون مشاهدة هذه األفالم والرسوم 
الكرتونية املتحركة، ولكن يف نفس 
الوقت يكون لها أحياًنا أثاًرا سلبية 

عليه.
تعريف معنا عىل إيجابيات وسلبيات 

الرسوم املتحركة عىل طفلك.
الرس�وم املتحركة عىل  إيجابي�ات 

الطفل
تغ�رس ه�ذه األف�الم اهتمام�ات 
جديدة لها تأثريعىل س�لوك الطفل 
وتكوي�ن عاداته وقيمه وتكس�به 
الخ�ربات واملعارف وخاصة يف هذه 
السن الصغرية الذي يكون فيه عىل 
استعداد الستقبال ومعرفة الكثري 
والكثري.تحتوي الرس�وم املتحركة 
أن  الت�ي يمك�ن  الحكاي�ات  ع�ىل 
تس�اعد الطفل عىل تفه�م طبيعة 

العالق�ات االجتماعي�ة وإكس�ابه 
امله�ارات والخربات مث�ل النظافة 
الش�خصية وآداب الحدي�ث وآداب 

املرور والتعاون مع اآلخرين.
التفك�ري  غ�رس  ع�ىل  تس�اعد 
العلم�ي وتش�جعه ع�ىل االهتمام 
بالتكنولوجي�ا الت�ي أصبح�ت من 

سمات العرص.
تعلم الطف�ل لغة عربي�ة فصيحة 
ال يجده�ا يف محيط�ه األرسي، ما 
يي�رس له تصحيح النط�ق وتقويم 
اللسان وطريقة الكالم.تلبي بعض 
و  النفس�ية  الطف�ل  احتياج�ات 
تش�بع له غريزة حب االس�تطالع؛ 

فتجعله يسعى الستكشاف  ما هو 
جديد، وغريزة املنافسة واملسابقة 
فتجعل�ه يفكر يف النجاح ويس�عى 

إليه.
تنمي خي�ال الطفل وتغذي قدراته 
وتعرفه بأس�اليب مبتكرة متعددة 
التفك�ري والس�لوك.ولكن كم�ا  يف 
توجد ه�ذه اإليجابيات، فإننا نقف 
أم�ام الكث�ري أيًضا من الس�لبيات 
التي تر بالطف�ل إذا ما أخذناها 

يف الحسبان.
س�لبيات الرس�وم املتحرك�ة ع�ىل 

الطفل
تكون أحياًنا هذه الرسوم املتحركة 

غريبة الصن�ع والهوية عىل عقول 
أطفالنا، ألنها صممت لغري أطفالنا 
وبعقلية غري عقليتنا وثقافاتنا، ما 
يجعلها تعلم األطفال بعض عادات 
وأخ�الق تبع�د كث�رًيا ع�ن عاداتنا 
وأخالقياتن�ا وعقيدتن�ا ال تتماىش 

مع طبيعة مجتمعاتنا العربية.
الرس�وم  ه�ذه  بع�ض  تع�رض 
املتحرك�ة أفالًما تح�ث الطفل عىل 
العن�ف واإلجرام وتجعل�ه يميل إىل 
العدواني�ة يف ترصفاته.تجعل هذه 
األف�الم الطف�ل يعتاد ع�ىل التلقي 
وليس االكتش�اف أو اإلبداع ألنه ال 
يشارك فيها وال يكتسب مهارات يف 

هذا الس�ن الذي يكون فيه بحاجة 
إىل تعلم الق�راءة والكتابة واالعداد 
واكتس�اب امله�ارات والتعب�ري عن 
الفك�ر  مل�كات  ويعط�ل  نفس�ه 
واالبتكار.يقل�ل م�ن درجة تفاعل 
الطفل ما أف�راد أرسته حيث إنهم 
يرتكون أطفالهم ساعات وساعات 
أمام ه�ذه األفالم ليس�رتيحوا من 
ش�قاوتهم.ير الجل�وس لفرتات 
طويلة أم�ام التلف�از ملتابعة هذه 
األفالم بصحة الطفل وتؤثر يف نظره 
وتضع�ف ب�رصه وتجهد ش�بكية 
أداء  ع�ن  األطف�ال  العني.يله�ي 
وجباته�م ويحرمهم من الحصول 
عىل ساعات كافية من النوم إذا لم 
ينظم والديهم س�اعات املش�اهدة 

وجعلوها تحت إرشافهم.
فعىل الرغم م�ن أن التلفاز يف هذه 
املرحلة ه�و أهم وس�يلة للرتفيه، 
لك�ن قد تب�ني أن اللع�ب يف الهواء 
الطلق هو مناٌخ صحٌي الكتش�اف 
الطفل للعالم املحي�ط به بطريقة 
أفض�ل، ألنه يس�اعده ع�ىل تفريغ 
وتح�رك  االنفعالي�ة  ش�حناته 
عضالته وتفج�ر طاقاته فريكض 
ويفك�ر ويتعام�ل م�ع أقرانه من 
األطفال بداًل من التحديق يف التلفاز 

طوال الوقت.

كش�فت جمعي�ة األكاديمي�ة األمريكي�ة لألم�راض 
الجلدي�ة )AAD(، عن أن رسطان الجلد عىل القدمني 
“ينت�رش غالب�ا قب�ل مالحظت�ه”، حيث يمي�ل هذا 
ع�ادة إىل أن يكون أخطر أن�واع رسطان الجلد أيضا، 

واملعروف باسم الورم امليالنيني.
و يمك�ن أن يصب�ح رسطان الجلد مميت�ا، ولكن إذا 
تم اكتش�افه مبكرا، فإن رسطان الجلد قابل للعالج 
بش�كل كب�ري، وتنصح الجمعي�ة الن�اس بالنظر إىل 
باطن أقدامهم، وأظافر أصاب�ع القدم، وبني أصابع 
الق�دم، وأعىل وجوان�ب كل قدم، بحثا ع�ن أعراض 

الرسطان.
وقالت الجمعي�ة: “إن أحد م�ؤرشات رسطان الجلد 
هو وج�ود خط عم�ودي بني أو أس�ود تحت أظافر 
القدم، ويمكن أن تشمل العالمات الرسطانية األخرى 
بقع�ة حمراء زهرية أو ورما يف أي مكان عىل القدم، 
وبالنس�بة ألي ج�زء من الق�دم حدثت في�ه إصابة 
ذات م�رة، كن حذرا من أي “بقعة أو نمو جديد”، أو 

“كتلة تنمو برسعة”.
و أضاف�ت الجمعي�ة” إن أح�د امل�ؤرشات األخ�رى 
املحتمل�ة عىل رسطان الجلد هو القرحة التي تش�به 
قرح�ة الس�كري، ويف بع�ض األحيان، يش�عر الورم 
امليالنين�ي يف القدم باأللم أو النزي�ف أو الحكة، لكن 

ليس دائما”.
ويمكن أيضا التعرف عىل رسطان الجلد عىل القدمني 
 ،ABCDE�باس�تخدام قائمة التحقق التي تع�رف ب
وه�ي قائم�ة م�ن العالمات التي تش�مل الش�امات 

املتغرية أو الجديدة عىل القدمني، والتي تتمثل يف:
A للش�كل غ�ري املتماث�ل: ابحث عن الش�امات ذات 
األش�كال غري املنتظمة، مثل األنص�اف التي تختلف 

تماًما يف الشكل عن بعضها البعض.
B للحواف غ�ري املنتظمة: ابحث عن الش�امات ذات 
رة - والتي  الح�واف غري املنتظم�ة، املثلومة أو امل�دوَّ

تميز األورام امليالنينية.

C للتغ�ريات يف اللون: ابحث ع�ن النمو الذي يحتوي 
ع�ىل العديد م�ن األل�وان أو التوزيع غري املتس�اوي 

لأللوان.
D للقط�ر: ابحث عن نمو جديد يف ش�امة يبلغ أكرب 

من ربع بوصة )حوايل 6 ملم(.
E للتط�ور: ابح�ث ع�ن التغ�ريات مع الوق�ت، مثل 
الش�امات التي تنمو يف الحجم أو التي تتغري يف اللون 
أو الشكل، قد تتطور الشامات أيًضا لتعطي عالمات 

وأعراض جديدة، مثل الحكة الحديثة أو النزيف.
ملاذا الورم امليالنيني خطري جدا؟

الوطني�ة  الصحي�ة  الخدم�ات  هيئ�ة  وأوضح�ت 
الربيطاني�ة أن ال�ورم امليالنيني يمك�ن أن ينترش إىل 
أعضاء أخرى يف الجسم، وال يمكن أن تتطور األورام 
امليالنينية عىل القدمني فحس�ب، بل يمكن أن تظهر 

يف أي مكان عىل الجلد.
واملواقع األكثر ش�يوعا لظهور ال�ورم امليالنيني عند 
الرجال هي عىل الظهر، وبالنس�بة للنس�اء، تميل إىل 

الحدوث عىل الساقني.
ويزداد خطر اإلصابة برسطان الجلد إذا كان:

- لديك الكثري من الشامات أو النمش
- لديك جلد يحرتق بسهولة
- لديك شعر أحمر أو أشقر

- لديك فرد من العائلة مصاب برسطان الجلد

املكوّنات
دقيق – 4 مالعق كبرية

كاكاو – ملعقتان كبريتان
سكر – 4 مالعق كبرية

بيض – 1
بايكنغ باودر – ربع ملعقة صغرية

زيت نباتي – 3 مالعق كبرية
حليب سائل – 3 إىل 6 مالعق كبرية

فانيليا – رّشة
ملح – رّشة

طريقة العمل
والبيض�ة  والس�كر  ال�كاكاو  - يف وع�اء، ضع�ي 
والبايكنغ ب�اودر والزيت والحليب والفانيليا وامللح 

وماء الزهر.
املكون�ات م�ع بعضه�ا حت�ى  اخلط�ي كاف�ة   -

تتجانس. 
-اسكبي الخليط يف كوبني مقاومني للحرارة، حتى 

النصف فقط. 
- ضعي الكوبني يف امليكرويف ملدة دقيقتني.

- قدمي الكيك ساخناً إىل جانب صلصة الشوكوالتة 
أو األيس كريم .
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

احذري أن تضعي العطر يف هذه 
األماكن من جسمك

نصائح طبية

املطبخ ..

احذر.. هذه العالمات على القدمني قد تشري إىل ورم جلدي متنام

طريقة عمل كيك يف املايكرويف

ترش الكثري من الس�يدات برش العطر عىل بشكل عشوائي عىل أنحاء 
جس�مها، و بذلك تكون قد اقرتفت خطأ كبريا بحق ش�عرها وبرشتها 

عىل حد سواء.
و يرج�ع الس�بب يف ذلك ه�و أن العطور تحتوي ع�ىل مكونات ضارة 
تظهر نتائجها مع الوقت، لذلك تعريف إىل أماكن الجس�م التي ال ينبغي 

رش العطر عليها بشكل مبارش.
منطقة العينني

تع�د العني أكثر األماكن الت�ي يجب تجنب رش العط�ر بالقرب منها، 
فالعطور تش�تمل عىل مواد مهيجة للعني والبرشة عىل حد سواء مثل 
اإليثيل، مما يسبب لها الحساسية واالحمرار، ومع الوقت يلحق رضراً 

بالغاً يف منطقة العني.
اليدان

يع�د رش العطر عىل املعصمني أحد أكثر الطرق ش�يوعاً للحصول عىل 
رائح�ة آرسة طوال الي�وم، لكن إن حدث ووصل العط�ر اىل يديك، فإن 
املواد املوجودة يف العطور س�تجعل برشتك ش�ديدة الجفاف، وعرضة 

للتشقق والنزيف وحدوث تهيجات والتهابات فيها.
اإلبط

ي�ؤدي التفاع�ل الذي يح�دث بني العط�ر وغدد عرق اإلب�ط اىل حدوث 
تهيج للبرشة، والحكة والحرقان، إضافة ال ذلك، يتس�بب رش العطر 
مبارشة عىل منطقة تحت اإلبط باسوداد البرشة وحدوث تصبغات قد 

يكون من الصعب جداً التخلص منها.
الشعر

يمتص الش�عر الروائح بش�كل طبيعي، لهذا قد يبدو رش العطر عىل 
خصالت الشعر فكرة جيدة، و مع ذلك يمكن للعطور التي تحتوي عىل 
مواد قاسية أن تتس�ّبب بجفاف الشعر، لذلك احريص عىل تجنب رش 
العطور عىل الش�عر بش�كل مبارش، و بدالً من ذل�ك، نقرتح عليك بأن 
تريش العطر عىل فرشاة شعرك، ومن ثم تمشيطه بها، وهكذا تتجنبي 

تلف شعرك وجفافه.
ما أفضل األماكن لرش العطر؟

أفض�ل األماكن لرش العط�ر، هي نقاط النبض يف جس�مك، بما فيها 
الرقب�ة واملعصمني وظهر ركبتيك، فمن خالل وض�ع العطر عىل هذه 
املناط�ق من الجس�م التي تنبع�ث منها الح�رارة لن يتس�بب عطرك 
املفض�ل يف تهيج برشتك، ويف الوقت نفس�ه يدوم لوق�ت أطول لتبقى 

رائحتك جذابة ومميزة طول النهار.

طبيبك يف بيتك

تعرف على أهم البدائل الصحية للمشروبات الغازية

اكتش�في معنا يف ه�ذا املقال، م�ا منتجات املكي�اج وكريمات 
التجمي�ل الت�ي تحتاج�ني حفظه�ا يف الثالج�ة لتتمكن�ي من 
الحف�اظ عليه�ا ف�رتة أطول وحت�ى تمكنك من وض�ع املكياج 

بطريقة مثالية.
١- أحمر الشفاه

هل فوجئت مرة بأن أحمر الش�فاه الخاص بك قد ذاب وانكرس 
بسبب تعرضه للشمس؟ بالتأكيد كثريين منا تعرضن ملثل هذه 
املواقف، لذا يفضل وضع أحمر الش�فاه يف الثالجة للحفاظ عىل 

مكوناته وزيادة صالحيته.
٢- أقالم اآليالينر والكحل

ل�ن تحتاجي إىل حفظ أق�الم الكحل واآليالين�ر يف الثالجة طول 
الوق�ت ولك�ن يفض�ل وضعها قبل االس�تخدام بنصف س�اعة 
ليصبح الس�ن جامدا فيس�هل عليك رس�م عينيك دون سيالنه. 
الكح�ل واآليالينر أيضا من منتجات املكياج التي يمكن حفظها 

يف الثالجة لتطول مدة صالحيتها بعد الفتح.
٣- كريمات العني

لتحقيق أفضل اس�تفادة من كريمات العني التي تستخدمينها، 
ضعيه�ا يف الثالجة ألن برودة هذه الكريمات تس�اعد عىل تقليل 
انتفاخ العني باألخص يف الصباح! كما أن الحفاظ عىل الكريمات 
يف مكان درجة حرارته ثابتة تحافظ عىل مكوناته من التكرس.

٤- الخلطات الطبيعية

تمي�ل كثري م�ن الفتيات إىل عم�ل خلطات طبيعي�ة ووصفات 
طبيعي�ة منزلية للعناية بالبرشة والش�عر، مث�ل هذه املكونات 
تحت�اج أن ت�رتك يف الثالج�ة دائم�ا ألنه�ا ال تحتوي ع�ىل مواد 
حافظة مثل املنتجات املعبأة. احفظي خلطاتك الطبيعية دائما 

يف الثالجة حفاظا عليها من التلف.
٥- كريم الوقاية من الشمس 

ه�ل تعلم�ني أن كريم�ات الوقاي�ة من أش�عة الش�مس تتأثر 
مكوناته�ا م�ن الح�رارة والض�وء؟ ل�ذا ضع�ي الص�ن البلوك 
-باألخص إن كانت العبوة مفتوحة- يف الثالجة حتى تحافظني 

عىل صالحيتها ألطول فرتة ممكنة.
٦- العطور

العطور من أكثر منتجات التجميل التي تتأثر بالضوء، لذا دائما 
ينص�ح بوضعها يف مكان بارد وبعيد عن أش�عة الش�مس. وال 
يوجد أفضل من الثالجة لحفظ عطورك املفضلة حتى ال تتفكك 

مركباتها فتجدين بعد بضعة أيام أن رائحتها قد اختلفت.
٧- كريمات الرتطيب

كريمات الرتطيب هي أيضا من منتجات التجميل واملكياج التي 
تحتاجني وضعها يف الثالجة لتحتفظ برتكيبتها الكيميائية دون 
تغري. أن�ت بالطبع ال تريدين ترك كري�م الرتطيب املفضل لديك 
عىل الترسيحة لتجدينه س�ائحا بعد بضع ساعات من التعرض 

للشمس.
٨- املنتجات التي تحتوي عىل رتينول أو فيتامني يس

اح�ذري م�ن املنتجات التي تحت�وي عىل مكونات نش�طة مثل 
الرتين�ول أو فيتام�ني يس ألن هذه املواد تتك�رس بفعل الحرارة 
والض�وء، لذا احريص عىل وضعه�ا يف الثالجة دائما لتطول مدة 

صالحيتها.
٩- طالء األظافر 

ال تتعجب�ي، ف�إن طالء األظاف�ر يمكنك ترك�ه يف الثالجة حتى 
تتجنب�ي جفافه. ه�ذا ألن املواد الس�ائلة املوج�ودة يف املانكري 
تتبخ�ر عن�د تعرضها للحرارة وأش�عة الش�مس، ل�ذا إن كنت 
تريدين تف�ادي جفاف لون طالء األظاف�ر املفضل لديك ضعيه 

يف الثالجة.

لطلة ابهى....

سلوكيات

ما مستحضرات املكياج وكرميات التجميل اليت حتتاجني حفظها يف الثالجة؟

إجيابيات وسلبيات الرسوم املتحركة على الطفل
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ة  تع�دُّ مرحلة الخطوبة من املراحل املهمَّ
يف اإلعداد لحياة زوجيَّة س�عيدة وهادفة 
ومستقرة، فهي البوابة الرئيسة للدخول 
إىل عالم الطرف اآلخر »زوج املس�تقبل«، 
وتؤس�س للفه�م والتع�رُّف إىل س�مات 
وخصائص وعيوب زوج املس�تقبل ومن 
ثمَّ اتخاذ القرار بش�أن االرتباط بش�كل 
ة  نهائي بشخص تكونني عىل معرفة تامَّ
بطباع�ه حت�ى نتالىف مش�كالت الطالق 
والتفكك األرسي. وألنَّ وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي تطغى عىل حياتن�ا اليوميَّة 
لدرج�ة أنَّه�ا ق�د تؤّث�ر س�لباً يف الحياة 
الزوجيَّة وخصوصاً يف فرتة الخطوبة إن 

لم نحرتم قواعدها.
وهن�ا نق�دِّم لك سلس�لة م�ن النصائح 
للتواصل مع والخطيب أو زوج املستقبل 
عرب وسائل التواصل االجتماعي من دون 

أن يؤثر ذلك يف عالقتكما.
� ال تتصنعي العالقة وتعاميل بشخصيتك 
الحقيقيَّ�ة، ال تتصنع�ي صفات ليس�ت 
موجودة في�ك هذا ال يعني أن�ك تعدِّدين 
عيوب�ك، ويج�ب أن تب�دي أنَّ�ك محبَّ�ة 
للتغي�ري وقابلة لتطوير ما بش�خصيتك 

من عيوب.
� ال تظه�ري يف عالقت�ك بأنَّ�ك إنس�انة 

س�طحيَّة وكل تركي�زك ع�ىل املظاه�ر. 
ح�اويل أن تظهري أنَّ�ك تهتمني باملظهر 
والجوهر وتؤسيس لعالقة جادَّة وليست 
الن�زوات  تدفعه�ا  ومؤقت�ة  س�طحيَّة 

والرغبات.
� ال تكرِّري األخطاء نفسها وإذا أخطأت 
بأن�ك  يش�عر  لك�ي  باالعت�ذار  ب�ادري 
ة به  حريصة ع�ىل عالقتكما، وأنَّك مهتمَّ

وبمشاعره.
في�ه  الس�لبيَّة  الش�خصيَّة  اخت�ربي   �
واألنانيَّ�ة  الش�كاكة  كالش�خصيَّة 
واالنتهازيَّة واالتكاليَّ�ة أو االعتماديَّة أو 

عدم تحمل املس�ؤوليات فهذه الس�مات 
رضوريَّة للحياة الزوجيَّة.

ة يف فرتة  � ال تتحدث�ي يف األمور الجنس�يَّ
الخطوبة واشعريه بأنك تحرتمني حدود 
العالقة م�ع عدم اظه�ار بأنك تحرتمني 

هذه العالقة عندما يصبح زوجاً لك.
� ال تحاويل أن تتفحيص ماضيه وتجعيل 
كل اتصال عبارة عن تحقيق واستقصاء، 
وتأكدي أنَّ الغرية املبالغ فيها قاتلة، وال 
تتبع�ي حياته بش�كل يوم�ي فهذا يشء 

ر. منفِّ
� اش�عريه بأن�ك تحبين�ه لذات�ه وليس 
لرشوط معيَّنة، مع تجن�ب ذكر مواقف 
تظهر نوعاً من الغرور مثل أنَّك لم تقبيل 
بكث�ري م�ن الخطاب ولم يقنع�ك أحد أو 
تش�عريه بأنَّك صعبة املن�ال ولك الفضل 

يف القبول به.
� ال تقل�يل م�ن ش�أن رشي�ك حيات�ك 
املس�تقبيل أو أنَّه يبدو غبي�ًا أو أحمق أو 
ليس لدي�ه ذوق يف اختي�ار هداياه حتى 

وإن لم تتفق مع ذوقك.
� كوني جديرة باالحرتام من خالل ابراز 
بع�ض الصف�ات والقي�م مث�ل االعتدال 
واالت�زان، واألمانة، والعط�ف، والتعقل، 

والرقة، واإليثار والتضحية.
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أصح�اب ب�رج الحمل حظ�ك للي�وم مهنياً:قد 
تواجه الكثري من الصع�اب اليوم يف أداء مهماتك 
معه�ا  تتعام�ل  كي�ف  تع�رف  أن  علي�ك  املعت�ادة 
عاطفياً:تب�دو اليوم مش�وش التفك�ري وال تعرف كيف 

تترصف تجاه عالقتك العاطفية. 

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:عليك 
بطريق�ة  أموال�ك  توظ�ف  كي�ف  تع�رف  أن 
صحيحه ومفي�ده عاطفياً:أمورك مس�تقرة مع 

الحبيب حافظ عىل هذه العالقة. 

للي�وم  حظ�ك  الج�وزاء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تخطط للمزيد من املشاريع املستقبلية 
الت�ي تجدها مفيدة عاطفياً:ال تعد الحبيب بأمور 

ال تستطيع االلتزام بها. 

أصح�اب برج امليزان حظك لليوم مهنياً:تعلم 
املناقشة بهدوء وال تصدر أحكامك عىل اآلخرين 
بش�كل عش�وائي عاطفياً:تغلب ع�ىل خجلك وقم 

بخطوه تجاه الحبيب. 

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:تش�عر 
باالرتب�اك اليوم بس�بب بعض التغ�ريات التي 
تح�دث بالعمل عاطفياً:ال تعان�د الحبيب وحاول 

أن تكون أكثر مسايسه له. 

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً:تحقق 
املزيد م�ن األرباح واملكاس�ب املادية يف مجال 
عمل�ك عاطفي�اً:ال تتهرب من الحبي�ب و واجهه 

بمشاعرك. 

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:تزداد 
ثقت�ك بنفس�ك اليوم وتب�دو واثق�اً بقراراتك 
عاطفياً:الت�زم بواجباتك تجاه الحبيب وال تتخىل 

عنه. 

أصح�اب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:التزم 
بقوان�ن العمل وال تخالفه�ا وحاول أن تكون 
قدرة اىل اآلخري�ن عاطفياً:تنجح يف اقناع الحبيب 

بوجهة نظرك. 

للي�وم  حظ�ك  الرسط�ان  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:فكر بطريق�ة منطقية يف عملك وابتعد 
عن األوهام عاطفياً:تشعر بالراحة لوجودك قرب 

الحبيب وتقرب املسافات بينكما. 

أصح�اب برج العقرب حظ�ك لليوم مهنياً:قم 
بتنفيذ مهامك بوقته�ا وال تدع أعمالك ترتاكم 
علي�ك عاطفياً:تتعرف عىل الحبيب أكثر وتش�عر 

أنك تفهمه بشكل أكرب. 

أصحاب برج الح�وت حظك لليوم مهنياً:لقاء 
مه�م تحظ�ى ب�ه اليوم م�ع أحد األش�خاص 
وتس�تقر  بالس�عادة  عاطفياً:تش�عر  البارزي�ن 

أوضاعك العاطفية مع الحبيب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:استفد 
من وقت�ك بالعمل وال تدخل يف نقاش�ات غري 
مفيد عاطفياً:احرص عىل مصلحة الحبيب وفكر 

بمشاعره قبل أن تجرحه. 

كلمات متقاطعة

acebook من الفيسبوك

يحك�ى انه منذ زمن بعيد ..اجتمع 
ثالث�ة أش�قاء بع�د وف�اة والدهم 

مبارشة ..
وقرروا جميعا ترك البيت والرحيل 
..حيث اعلن األخ األكرب ان طموحه 
هو ان يصبح أثرى أثرياء البلدة ..

كما أفصح األخ األوسط ان نيته ان 
يصبح حكيماً ذا علم غزير ..وأعلم 

أهل البلدة ..
أم�ا األخ األصغ�ر فقد عق�د العزم 
عىل ال�زواج من إح�دى ابنتي ملك 

البالد !!!
وهكذا غادر كل واحد من األشقاء 
يف جهة مختلفة بعد أن اتفقوا عىل 
أن يجتمعوا هنا يف نفس املكان بعد 
خمس سنوات لرؤية هل نجحوا يف 

تحقيق طموحاتهم أم ال ؟؟؟
وبع�د م�رور الس�نوات الخم�س 

...عاد األش�قاء لالجتم�اع مجددا 
يف نف�س امل�كان املح�دد ..فحرض 
األخ األكرب يف موكب فخم .. وأعلن 

إلشقائه
يصب�ح  أن  يف  حلم�ه  حق�ق  أن�ه 
فاحش الثراء وذا مكانة مرموقة يف 
املجتمع ..كما حرض األخ األوس�ط 

يحفه العديد من تالمذته ..
أن�ه نج�ح يف مس�عاه  وأخربه�م 
وأصب�ح حكيماً عليما ال يش�ق له 

غبار ..
أم�ا األخ األصغ�ر فق�د ش�اهدوه 

قادماً كما تركوه أول مرة !!!
فسألوه عما فعل فأجاب :بالنسبة 
بع�د  البي�ت  اىل  رجع�ت  فق�د  يل 

رحيلكم
:إن  لنف�ي  وقل�ت  قليل�ة  بأي�ام 
أفض�ل طريق�ة لكي أناس�ب امللك 

ه�ي أن أتباهى بالث�راء والحكمة 
...ل�ذا ق�ررت أن أبق�ى يف البيت ال 
أفعل ش�يئا بانتظار عودتكم حتى 
تحققوا حلمي وتنجزوا يل طموحي 
..وبم�ا إنكم عدت�م اآلن وقد بلغتم 
أقىص آمالكم ..فهيا معي لتخطبوا 

يل األمرية ابنة امللك ..!!
نظ�ر ش�قيقاه كل منهم�ا لآلخر 
ويف عينيهم�ا نظرات األس�ف عىل 
..لكنهما وافقا  شقيقهما األصغر 
املل�ك  اىل ق�رص  ع�ىل اصطحاب�ه 
لخطبة إح�دى ابنتيه ..فلما حظوا 
بمقابل�ة املل�ك .. طل�ب من�ه األخ 
األصغر أن يزوج�ه إحدى ابنتيه .. 

فقال له امللك :
وماذا لديك حتى تستحق أن تتزوج 

بأمرية ؟
لدي شقيقان ليس يف الدنيا مثلهما 

..أحدهم�ا ل�ه من املال م�ا يغطي 
األف�ق ..واآلخر له م�ن الحكمة ما 
ل�و وزعت عىل أه�ل البالد لكفتهم 
..قال امللك :إذن يف هذه الحالة فقد 
قررت إصدار مرسوم ملكي يقيض 
بزواج األمريتن اىل شقيقيك اللذين 
تباه�ي بهم�ا ..وهك�ذا ت�م زواج 
اللذي�ن  الش�قيقن  اىل  األمريت�ن 
هاج�را وجاهدا وأتعبا نفس�يهما 
حت�ى ظف�را يف النهاي�ة بجمي�ع 
الجوائ�ز وإن كانت ليس�ت ضمن 
خططهما ..كالزواج من األمريتن 
..فمن ج�د وجد .. ومن صرب ظفر 

.. ومن زرع حصد ..
أما من كسل وقعد .. معتمدا بذلك 
ع�ىل غ�ريه يف تحقي�ق أمانيه فقد 
خاب�ت مس�اعيه ..وع�اد مخذوال 

يجر أذيال الخيبة والخرسان ..

تحاول�ن، بش�تى الوس�ائل، أن 
تعريف كيف ي�راك رشيك حياتك: 
جذابة؟ مرحة؟ جّدية؟ قاسية؟ 
مرنة؟ جميلة؟ أو غري ذلك. واآلن 
حان الوقت لتج�دي اإلجابة عن 
أس�ئلتك من خالل هذا االختبار. 
كّل ما عليك أن تقومي به هو أن 
تخت�اري أحد هذه األرقام، من 1 

إىل 6.
الرقم 1

اختيارك الرق�م 1 يعني أّن عليك 
أن تثقي أكث�ر بقدراتك. فزوجك 
يرى أّن�ك ال تتمتعن بثقة كبرية 
بنفس�ك. لذا، فهو قد يش�جعك، 
يف املرحل�ة املقبلة، عىل أن تتحّل 
لك�ي  واإليجابي�ة  بالش�جاعة 
تتمكن�ي من مواجه�ة مصاعب 
حياتكما بمف�ردك يف حال دفعه 

ظرف طارئ ما إىل الغياب.  
الرقم 2

يعتقد زوجك أّنك تتمتعن بالكثري 
م�ن االس�تقاللية وأّن علي�ك أن 
تنحي نحو الرشاكة أكثر فأكثر. 

فهو يريد لك أن توليه وعائلتكما 
املزي�د من االهتم�ام من دون أن 
املهنّية.  تتخّل ع�ن طموحات�ك 
فاس�تعدّي جي�داً لذلك واحريص 
ع�ىل أن تخصيص بع�ض الوقت 

لتمضيه برفقته.   
الرقم 3

بحسب زوجك، أنت امرأة تسعى، 
بكّل م�ا أوتيت من ق�ّوة، إىل بّث 
التفاؤل واملرح يف محيطها. كما 

أّنه ي�رى أّنك مفعم�ة بالطاقة، 
وال س�ّيما عىل املستوى الذهني، 
وأّن�ك تتحلن بش�خصّية جذابة 
تثري إعجاب كّل األشخاص الذين 

يعيشون يف محيطكما.  
الرقم 4

ع�ادة ما يتحّدث زوجك بش�أنك 
ق�ول  إىل  تتوق�ن  إّن�ك  قائ�اًل 
أن  علي�ك  تع�ّن  وإن  الحقيق�ة 
تدفعي ثمن�اً كب�رياً مقابل ذلك. 

كما ي�رى أّنك ُتبدي�ن الكثري من 
الجدي�ة تج�اه الق�رارات الت�ي 
يتعّن عليك تنفيذها، وال س�ّيما 
عىل املس�توى العائل والعاطفي 
وأن ال يشء ُيثنيك عن ذلك أبداً.   

الرقم 5
 ُتظهري�ن الكثري من القلق تجاه 
املستقبل. وهذا األمر يزعج رشيك 
حياتك. فهو يري�د لك أن تخلدي 
تخ�ويض  وأن  االس�رتخاء  إىل 
املغام�رات م�ن دون أن تفّكري 
حياتكم�ا  ألّن  األم�ور  يف  ملي�اً 
املش�رتكة، برأيه، تس�تحّق ذلك. 

فال تني هذا يوماً.  
الرقم 6

يشري زوجك دائماً إىل أّنك تعيشن 
تتفّهم�ن  الخي�ال وال  يف عال�م 
الواق�ع كم�ا يج�ب، م�ا يجعلك 
تعيش�ن يف دوامة الرفض الدائم 
ل�ه. ه�و ال يري�د ل�ك أن تتقّبل 
األخط�اء، بل أن تكون�ي واقعية 
ق�در اإلم�كان ألّن هذا ُيش�عرك 

وإّياه باالرتياح.  

“العبقري�ة تولد م�ن رحم املعان�اة و اآلل�م”.. 
عان�ت يف طفولتها م�ن مرض التوح�د.. ومنذ 
نش�أتها ويف عم�ر 5 س�نوات وه�ي متمي�زة 
وألنه�ا كان�ت صامت�ه معظم وقته�ا وصفت 
بالبكماء, دخلت برامج إثرائية وبرامج ترسيع 
درايس، وتخرج�ت يف الثانوية يف الرابعة عرشة 
الخامس�ة  بلغ�ت  عندم�ا  الجامع�ة  ودخل�ت 
عرشة من عمرها ودرس�ت االقتصاد وحصلت 
ع�ىل الدكتوراه الثاني�ة يف الثامنة والعرشين يف 

اختصاص رياضيات الكم..
تع�د اليمني�ة “مناه�ل عب�د الرحم�ن ثاب�ت” 
خب�رية االقتص�اد املعريف املقيم�ة حالياً يف دبي 
هي أول امرأة عربية تدخل موس�وعة العباقرة 
ممثل�ة عن قارة آس�يا .. قدمت ثاب�ت معادلة 
رياضية يتمكن العلماء من خاللها من حساب 
رسع�ة الضوء وذل�ك يف بحث مك�ون من 350 

صفحة من الحجم املتوس�ط . وحس�ب علماء 
الرياضي�ات فإن املعادلة من ش�أنها أن تحدث 
تغيرياً نوعي�ًا يف رياضيات الكم )والذي هو من 
أعقد العلوم الطبيعية( مما دعا وكالة ) ناسا ( 
وكثرياً م�ن الوكاالت املختصة بالفضاء الدولية 

أن تتفاوض معها لتطوير املعادلة .

مناهل ثابت هي أصغر طالب يف العالم ) مواليد  
14أكتوب�ر 1981 ( يحص�ل ع�ىل الدكتوراه يف 
علم الهندس�ة املالية ) وكان عمرها حينئذ 32 
س�نة(، ودخلت موس�وعة العباق�رة العاملين 

وذلك لتميزها العلمي.
ولتميزه�ا يف عالم املال واألعم�ال لقبت بملكة 
البورص�ة وه�ي ممثلة امل�رأة العربي�ة يف هذا 
املجال املعقد والصعب، وه�ي العربية الوحيدة 
املرصح لها بالتداول يف بورصة “وول سرتيت” 

الدولية وعدد كثري من البورصات العاملية.
تعد ثاب�ت امل�رأة العربية الوحي�دة التي دخلت 
مجال رياضيات الكم، لعشقها ” لألرقام التي ال 
تكذب والتي ال تفّرق بن املرأة والرجل” حسب 
تعبريه�ا، وت�م اعتم�اد أبحاثه�ا يف الجامعات 
األمريكي�ة ملزي�د م�ن التعم�ق فيه�ا بأغراض 

تنموية واستخدامها لتطوير علم الرياضيات.

الجن�ة والعمة وم�ادراك ماه�ي انها 
ام رادت  ان  دائمي�ة.. يحك�ى  ح�رب 
ت�زوج ابنه�ا ادورل�ه هن�ا وهن�ا كل 
ي�وم وكل وحدة اطل�ع بيها كل عيوب 
الدني�ا.. بعدين الولد ب�زع ..كلها يابه 
رح اجيبلج ثالثة نساء وشوفيني اني 
ياهو ايل اختاريت منهم..اجني الثالث 
نس�اء كع�دن يمه�ا وس�ولفن ..ورا 
مطلعوا سئل امه.. ها يمه عرفتي اني 

منو اختاريت؟

كلتله طبعا وليدي هاي الجانت كاعده 
عىل ذاك الكريس!!

الول�د اس�تغرب كللها ش�لون عرفتي 
واني مكايل�ج وهنه ميعرفن اني منو 

مختار منهن؟
كلب�ي  الن  وش�كالتله  ردت  ج�ان 

مرتاحلها!
وكالتله:ول�و العمة حب�ت الجنة جان 
ابليس دخل للجنة عرفت وليدي منن 

عرفتها..فذهب ذلك القول مثال.

قصة وعربة

اختبارات شخصية

شخصيات من التاريخ

قصة مثل

طموح االشقاء الثالثة

اختاري رقما واكتشفي نظرة الشريك اليك!

مناهل ثابت .. اول عربية تقهر التوحد وتدخل موسوعة العباقرة

لو العمة حبت الجنة جان ابليس دخل للجنة

أفقي
1أش�هر كاتب قص�ص خرافية 

لألطفال يف الغرب
2يتكلم o انهض

3روائ�ي م�رصي راح�ل حائ�ز 
جائزة نوبل.

4الش�اعر كاتب قصي�دة “أخي 
جاوز الظاملون املدى”

o نص�ف ش�ومر  5نص�ف دادا 
املعن�ى  تفس�ري  تفي�د   o

واالسرتسال.
6قىض وقتا o غطى وحجب.

7يسهر عىل الحماية من الخطر 
وروائ�ي  أدي�ب   o الرسق�ة  أو 
انجلي�زي كت�ب رواي�ة ديفي�د 

كوبرفيلد.
8وقت مغيب الش�مس o نصف 

خروب
9بحر o سهولة o تكلفة

10أدي�ب وفيلس�وف انجلي�زي 
ساخر.

رأيس
1ملك�ي o ممث�ل م�رصي يقوم 

غالبا بدور األب الحنون.
2الصف�ا )معكوس�ة( o بناء أو 

مكان واجبة حرمته.
3جب�ل يابان�ي o حج�ر ابي�ض 

صلب ناعم امللمس.
ع�ىل  انجلي�زي  أدي�ب  4أش�هر 

مستوى العالم.
5دراس�ات وتمحيص o ما يبلغه 

االنسان من عمره.
مدين�ة   o م�اء  دون  6توض�أ 

فلسطينية جنوب غرب الخليل.
7أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.

قدمت الثمن فداء لك   8
o حاجز مائي.

9م�ا تعطاه العروس يوم زفافها 
o دق وقرع o بيت العصفور.

بط�ل   o الخارج�ي  10الش�كل 
اسطوري اسباني انتجت قصصه 

سينمائيا وتلفزيونيا.

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
مكان�ه  واح�د  ماوص�ل  ايل  وح�ق 
مكان����ه عن�دي  ال�ك  ش�كد  ت�دري 
مكان�ه انت�ه  ورصت  كلب�ي  ش�لت 
بي�ه الرشي�ان  أه�و  البي�ك  ونب�ض 
- - - - - - - - - - - - - - -

وأردل�ك  عن���������ك  الوك�ت  يبعدن�ي 
ل�ك وأرد  مرس�الك  يوصلن�ي  وأح�ب 
ل�ك ورد  أقدمه����������ا  ال�روح  باق�ي 
هدي�����������ة للغ�ايل  عم�ري  وأق�دم 
- - - - - - - - - - -
عدل�ه وكل�ت  س�كته  ال�روح  تم�وت 
عدل���ه وي�اي  حجي�ت  ل�و  وكالم�ك 
عدل����ه وتج�ي  النصي�ب  يس�ويها 
ادي��������ه بثن�ن  ياحل�و  واحضن�ك 

مستعمرة  يعلن  الثاني  ليوبولد  بلجيكا  ملك   -  1906
الكونغو يف غرب أفريقيا ملكية خاصه له.

لألعمال  مرسح  إىل  تتحول  املنورة  املدينة   -  1916
الحربية بن العرب واألتراك.

1917 - اإلعالن عن استقالل ألبانيا.
1944 - شارل ديغول يتوىل رئاسة وزراء فرنسا.

العربية  الدول  لجامعة  االقتصادي  املجلس   -  1957
دول  بن  االقتصادية  الوحدة  إنشاء  عىل  يوافق 

الجامعة.
1959 - اإلعالن عن استقالل سنغافورة.

للطريان  تابعة   707 بوينغ  طائرة  تحطم   -  1962
إىل  الحادث  وأدى  باريس  من  إقالعها  بعيد  الفرني 

مقتل 130 راكًبا كانوا عىل متنها.
1974 - رئيس األركان اإلرسائيل إسحاق رابن يتوىل 

رئاسة الوزراء.
ميدان  إىل  قواتها  ترسل  الصينية  الحكومة   -  1989
من  أسابيع  بعد  عليه  السيطرة  لفرض  من  آن  تيان 

اعتصام املحتجن فيه.
1991 - تدفقات الحمم من جبل أونزين يف ناغاساكي 

تقتل 43 شخًصا.
2006 - الجبل األسود يعلن استقالله وانفصاله عن 

اتحاد رصبيا والجبل األسود.
والذي  العرب  بحر  يف  جونو  إعصار  تكون   -  2007
وخلف  ودمر  بقوة  عمان  سلطنة  سواحل  رضب 
أن  بعد  إيران  إىل  اتجه  ثم  الدوالرات  بمالين  خسائر 

أصبح عاصفة مدارية.
تعلن  مرص  يف  لالنتخابات  العليا  اللجنة   -  2010
نتيجة التصويت يف انتخابات التجديد النصفي ملجلس 
الوطني  الحزب  مصلحة  من  كانت  والتي  الشورى 
الديمقراطي الحاكم الذي حصل عىل 60 مقعًدا من بن 
بينما حصل عىل  64 مقعًدا تم حسم االقرتاع عليها، 
األربع املقاعد األخرى حزب التجمع الوطني التقدمي 
النارصي  الديمقراطي  العربي  والحزب  الوحدوي 
املنشق  الغد  الديمقراطي وجناح حزب  الجيل  وحزب 
عن أيمن نور وذلك بمقعد لكل حزب منهم، وجماعة 
اإلخوان املسلمن تعلن عن عدم فوز أًيا من مرشحيها 

وتوجه االتهام للحزب الوطني بتزوير االنتخابات.
2011 - الرئيس اليمني عل عبد الله صالح يتعرض 
وذلك  حكومته  مسؤويل  كبار  مع  اغتيال  ملحاولة 
وأتى  الرئاسة،  قرص  من  بالقرب  مسجد  بقصف 
املنددة  الشعبية  االحتجاجات  اشتداد  مع  الحادث 

بحكمة واملطالبة برحيلة.
48 شخص جراء  7 أشخاص وإصابة  2017 -مقتل 
سلسلة من الهجمات بالدهس والطعن وإطالق النار 

يف جرس لندن وبورو ماركت بربيطانيا.
 2017 أوروبا  أبطال  دوري  بلقب  مدريد  ريال  تتويج 
عىل  بفوزه  تاريخه  يف  و12  التوايل  عىل  الثانية  للمرة 

يوفنتوس 4–1 يف النهائي.
السودان،  يف  العامة  القيادة  اعتصام  فض   -  2019

ومقتل أكثر من 100 وإصابة املئات.

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

العربية،  اإلمارات  دولة  منحت 
نجيم،  نادين  اللبنانية  الفنانة 
إطار  يف  وذلك  الذهبية،  اإلقامة 
للمواهب  اإلمارات  استقطاب 
إقامة  وتوفري  واملختصني 

طويلة لهم.
ونرشت نادين عرب حسابها 
الرسمي عىل تطبيق تبادل 
الصور )انستغرام( صورة 
وعلّقت  دبي،  إلمارة 
بخالص  أتقدم   « عليها: 
السمو  لصاحب  الشكر 
راشد  بن  محمد  الشيخ 
منحي  عىل  مكتوم،  آل 
دولة  يف  الذهبية  اإلقامة 
وكل  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
الثقافة  لهيئة  والتقدير  الشكر 

دعمها  عىل  دبي  يف  والفنون 
الفنانني واملبدعني«.

خاص  وشكر  نادين«  وأضافت 
العام  املدير  املري،  منى  للسيدة 
دبي،  لحكومة  اإلعالمي  للمكتب 
بتكريم  الدائم  حرصهم  عىل 
كل  يف  املؤثرة  الشخصيات 
بوجودي  جداً  سعيدة  املجاالت.. 

يف بلد األمن واألمان«.
الصعيد  وعىل  أخرى،  جهة  من 
الفني، تتابع نادين برفقة الفنان 
تصوير  النهار  معتصم  السوري 
مسلسل  ببطولة  دوريهما 
يجري  الذي  زيزي«  »صالون 
عمل  وهو  اإلمارات  يف  تصويره 
قصري سيعرض قريباً عىل إحدى 

املنصات.

يبدو أن الطابع الشعبي أصبح عامل جذب 
لكثري من نجمات الساحة الفنية؛ فالكثري 
من النجمات قررن التحدي ودخول عالم 
املهرجانات والغناء الشعبي للمرة األوىل 
موسم  يف  واحدة  منافسة  لتجمعهن 

صيف 2021.
قبل أيام، انطلقت أغنية »حبيبتي »التي 
جمعت ياسمني رئيس باملطرب الشعبي 
حسن شاكوش ألول مرة يف مسريتها 
الفنية، حيث اختارت أن تقدم أغنية 
تويرت  ترند  بها  تصدرت  شعبية 

فور طرحها بساعات قليلة.
هى  الخشاب  سمية  وتأتي 
كمال  عمر  لتشارك  األخرى 
تحمل  التي  الجديدة   أغنيته 
التي أعلنت  عنوان »اوعدك« 
بها  الخاص  الربومو  عن 
عرب صفحتها الخاصة عىل 

الصور  وتبادل  االجتماعي  التواصل  موقع 
الربومو  انترش  ما  ورسعان  اإلنستغرام، 
الكثري  البعض  وردد  باألغنية،  الخاص 
سمية  الثنائي  تجمع  التي  الشائعات  من 
تجاهلته  ما  وهو  كمال،  وعمر  الخشاب 

سمية تماماً.
كليبها  تصوير  أنهت  فقد  دياب،  مايا  أما 
الغنائي الجديد »حطايل روج«، الذي يجمعها 
لتشارك  الليثي،  محمود  الشعبي  باملطرب 

بها يف منافسة الغناء الشعبي هذا املوسم.
 واألغنية ُصّورت كامالً يف لبنان خالل الفرتة 
وألحان  عادل  مالك  كلمات  من  املاضية، 

محمود الليثي.
تسجيل  أنهت  قد  فكانت  كريم،  نيليل  أما 
فريق  مع  أحيل«  جاي  »اليل  بعنوان  أغنية 
قبل  املهرجانات  بأغاني  الشهري  املدفعجية 
شهور، وتنتظر تحديد موعد طرحها خالل 

موسم الصيف الحايل.

ولم  الغناء  اعتزالها  ماهر،  أمال  املطربة،  أعلنت 
تكشف عن السبب.

وكتبت آمال ماهر، عرب صفحتها بموقع  التواصل 
الذي  العزيز  إنستغرام:»جمهوري  االجتماعي 
دربي  رفيق  وكان  وسنوات،  لسنوات  ساندني 
عن  وخارجة  بي  خاصة  لظروف  نظرًا  الدائم؛ 

إرادتي«.

الفني  الوسط  عن  تماًما  ابتعادي  وتابعت:«أُعلن 
كل  جمهوري  لكل  متمنية  الفني،  والنشاط 

الخري والسعادة يف هذه الحياة، ومتمنية كل 
التوفيق إىل كل الزمالء«.

سأعود  كنت  »إن   : املنشور  عىل  وعلقت 
يعلم  سؤال  فهذا  ال؟..  أم  أخرٰى  مرة 
إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر 
غري..  ال  فقط  ابتعادي  هو  حالًيا  به 
وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد 
أعلنته فهو مؤجل ألجل غري ُمسمٰى.. 
لكم  لتقديمه  الحماس  غاية  يف  ُكنت 
وقت  أي  من  أكثر  كثريًا..  واجتهدت 

الله..  إرادة  ولكنها  مىٰض 
شكرًا لكل من ساندني 
ويف  الفنية  رحلتي  يف 
لكل  شكرًا  حياتي.. 
من  العربي  الجمهور 
الخليج..  إىٰل  املحيط 
كثريًا  بكم  استمتعت 
أعوام  مدى  عىل 
خري  وكنتم  وأعوام 
لله  شكرًا  جمهور.. 
وأخريًا  أواًل  وجل  عز 

ودائًما«.

خرب سعيد لألطفال الصغار، حيث سيتمكنون 
وآخر  »رايا  الكالسيكي  فيلم  مشاهدة  من 
من   »Raya and the Last Dragon« تنني« 
 Streaming AppOSN تطبيق  »ديزني« عىل 

يوم الجمعة 4 يونيو 2021.
التي  املرتقبة  »ديزني«  بطلة  »رايا«  وتعد 
الذي  املشاهدين  أنظار  محط  ستكون 
الشجاعة  معنى  منها  سيستلهمون 
والبطولة.. وتشكل رحلتها كأمرية محاربة، 
ملا تنطوي  املؤثرة نظراً  القصص  واحدة من 
نطاق  تتخطى  التي  التسامح  قيم  من  عليه 
وآخر  »رايا  فيلم  ويرمز  والثقافات.  الزمن 
تنني« إىل كل ما يحبه الجمهور يف أفالم ديزني 
- املغامرة املؤثرة التي تدور أحداثها يف عالم 
والذي  املذهلة  واملناظر  بالصور  غني  خيايل 
كالسيكية  ملسات  نفسه  الوقت  يف  يعكس 

بقالب عرصي.
أملع  من  كوكبة  بني  الفيلم  هذا  ويجمع 
الشخصيات املحببة وفنون الرسوم املتحركة 
الالمحدودة  الثقة  قصة  تحكي  التي  املذهلة 
وحالة عدم اليقني التي غالباً ما ترتافق مع 
صفات الشجاعة واإلقدام. وباإلضافة لذلك، 
سيتم اصطحاب املشاهدين يف مغامرة مثرية 

تمزج بني الصور واألساطري والتي استلهمت 
آسيا..  رشق  جنوب  ثقافات  من  فكرتها 
يناسب  وممتع  طموح  عائيل  فيلم  وهو  إنه 
متنوعة  مجموعة  ويتضمن  األعمار،  جميع 
واملثرية  واملضحكة  املسلية  العنارص  من 

للفضول.

 OSN تطبيق  إىل  الوصول  الجميع  بإمكان 
للمشاهدة أونالين عرب مواقع الويب وجميع 
و   iOS بنظامي  املشغلة  املحمولة  األجهزة 
دوالر   9.5 الخدمة  تكلفة  تبلغ   .Android
أمريكي شهرياً وتشمل فرتة تجريبية مجاناً 

ملدة 7 أيام. 

وهبي  هيفاء  الديفا  أحيت 
رشكة  ملصلحة  خاّصًة  سهرًة 
Living Yards للتطوير العقاري 
القاهرة  يف  تريومف  فندق  يف 
من  قليلٍة  ساعاٍت  بعد  الجديدة، 
اإلعالن عن وصولها إىل مرص أم 

الدنيا عرب حساباتها عىل مواقع 
االجتماعي.وأشعلت  التواصل 
األجواء  وهبي  هيفاء  النجمة 
التي  أغنياتها  وأنجح  بأجمل 
ورّددها  الحضور  معها  تفاعل 
الحضور  بحماسة، كما سحرت 

توقيع  من  الذهبّية  بإطاللتها 
مصمم األزياء مخائيل شمعون، 
وتصّدرت حديث رواد السوشيال 
مقتطفات  تداولوا  بعدما  ميديا 
تكون  بكثافة.وبذلك  الحفل  من 
سهرًة  قّدمت  قد  وهبي  هيفاء 

القاهرة  يف  ُتنىس  ال  متميزة 
عنوانها الفرح واملوسيقى وحّب 
االيجابّية،  طاقتها  بنرش  الحياة 
لها  منشوٍر  أحدث  عرب  ُمتمنيًة 
عىل تطبيق الصور إنستغرام لو 

تدوم هذه السهرة اىل األبد.

رغم انتهاء العرض األول ملسلسل »للموت« عرب منصة 
يوماً،   20 حوايل  قبل  الرمضاني،  السباق  ضمن  شاهد 
 ،MBC Iraq والـ   4  MBC الـ  مع عرضه عرب  وتزامناً 
عاد ليتصدر نسب املشاهدة من جديد يف عدد من الدول 
العربية وحول العالم، حيث تبوأ الصدارة بنسب املشاهدة 
فرنسا،  العراق،  األردن،  لبنان،  اإلمارات،  السعودية،  يف 
وتفاعالً  الفتة  أصداًء  محققاً  وغريها،  أسرتاليا  كندا، 
كبرياً عرب مواقع التواصل االجتماعي، استكماالً للنجاح 

الكبري الذي حققه خالل السباق الرمضاني.
Eagle Films للمنتج جمال سنان، تأليف  العمل إنتاج 

نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

مؤخرًا  عجرم،  نانيس  اللبنانية،  الفنانة  احتفلت 
أوىل  بيقوي«،  »حبك  الجديدة  أغنيتها  بإطالق 

أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية نانيس 10.
الشاعر  كلمات  من  بيقوي«  »حبك  أغنية 
سعد،  وليد  وألحان  الدين،  تاج  خالد 
 28 يوم  وُطرحت  يعقوب  هاني  وتوزيع 
يف  عجرم  نانيس  قناة  عرب  املايض،  أيار 
وحققت  يوتيوب،  الفيديوهات  موقع 

حتى اآلن أكثر من مليون مشاهدة.
وما إن طرحت نانيس عجرم أغنيتها الجديدة 

عليها  االتهامات  وانهمرت  إال  بيقوي«،  »حبك 
وأغنيته  املجذوب  محمد  الفنان  لحن  من  بالرسقة 

طلع النهار التي طرحها قبل سنوات.
بأنها  عجرم  نانيس  الصحفيني  أحد  اتهم  كما 
رسقت لحنا كامال من أغنية محمد املجذوب 
حبك  الجديدة  ألغنيتها  النهار،  طلع 

بيقوي.
والرابط الوحيد بني صناع األغنيتني هو 
يعقوب،  هاني  املرصي  األغاني  موزع 
يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  وبدأ 

رصد التشابهات بني األغنيتني.
وحتى هذه اللحظة، لم يصدر الفنان محمد 
بيان  أي  باسمه  الرسمي  املتحدث  أو  املجذوب 

تعليًقا عىل هذا االتهام.

اإلمارات متنح الفنانة نادين 
جنيم اإلقامة الذهبية

مايا دياب ومسية اخلشاب ويامسني رئيس يف 
منافسة واحدة

آمال ماهر تفاجئ اجلمهور باعتزاهلا الغناء

األطفال على موعد مع فيلم »رايا وآخر تنني« 

هيفاء وهيب ُتشعل ليالي القاهرة يف سهرة ال ُتنسى

 »للموت« يتصّدر املشاهدة حتى بعد رمضان

من جديد.. نانسي عجرم متهمة بالسرقة

العلماء يطورون رأًسا آلًيا يشبه 
اإلنسان بوجه ناعم ومعبر

طور العلماء رأًسـا آلًيا يطابق تعبـريات البرش القريبني يف الوقت 
الفعيل، وذلك بفضل وجهه املرن، ويسـتخدم الروبوت املسـتقل، 
الـذي ُيدعى إيفا، التعلم العميق، وهو شـكل من أشـكال الذكاء 
االصطناعي للقراءة ثم عكس التعبريات عىل الوجوه البرشية عرب 
الكامريا، ويسـتطيع إيفا التعبري عن املشـاعر الستة األساسية: 
الغضـب، واالشـمئزاز، والخوف، والفـرح، والحـزن، واملفاجأة، 

باإلضافة إىل مجموعة من ردود األفعال األكثر دقة.
وذكـر ان العضـالت االصطناعيـة، عـىل وجـه الدقـة الكابـالت 
واملحركات، تسحب نقاًطا محددة عىل وجه إيفا، لتكرار العضالت 

تحت الجلد.
يقـول العلمـاء يف جامعة كولومبيا يف نيويـورك إن تعابري الوجه 
الشبيهة باإلنسان عىل وجوه الروبوتات يمكن أن تبني الثقة بني 

البرش وزمالئهم اآلليني ومقدمي الرعاية.
كمـا تم تطوير معظم الروبوتات اليوم لتكـرار القدرات البرشية 
مثل اإلمساك والرفع واالنتقال من مكان إىل آخر، ولعل التفاصيل 

التي تفتقر إليها هي تعبريات الوجه الشبيهة باإلنسان. 
 Blue لكن وجه إيفا األزرق الالمع ليس كذلك، وهو مستوحى من
Man Group، رشكـة أمريكيـة لفنون األداء تضـم ثالثة فنانني 

صامتني ووجههم أزرق.

كشـف تقريـر جديـد عـن قيام 
العديد من املوظفني داخل )فيس 
بـوك( باتهـام الرشكـة بالتحيز 
ضد العرب واملسـلمني تزامنا مع 
العـدوان اإلرسائيـيل األخـري عىل 

قطاع غزة.
هنـاك  إن  التقريـر”  وأضـاف 
مهندس برمجيـات مرصيا كتب 
رسـالة يحـذر فيها زمـالءه من 
فقـدان )فيـس بـوك( للثقة بني 

املستخدمني العرب”.
وكدليل عىل كالمـه قام املهندس 
بتضمني لقطة شاشـة لصفحة 
“غـزة اآلن” )Gaza Now(، وهي 
منفذ إخباري تم التحقق منه مع 
مـا يقرب مـن 4 ماليـني متابع، 
وعندمـا أُعجـب بـه، أدى ذلك إىل 
“غـري  منبثقـة  رسـالة  ظهـور 
مشـجعة”، تحـت عنـوان “قبل 
اإلعجاب بهذه الصفحة”، وُكتب 
فيهـا “عندمـا تعجبـك صفحة، 
سـرتى تحديثـات منهـا يف )آخر 
األخبار(، وقـد ترغب يف مراجعة 
)Gaza Now-غـزة اآلن( ملعرفـة 
أنـواع املحتويات التي تشـاركها 

عادة”.
وقـد تـم التحقق من هـذا األمر، 
وعندمـا ُنِقـر عـىل زر اإلعجـاب 
يف صفحـة “غـزة اآلن”، ظهرت 
بالفعل الرسـالة تلك كما يتضح 

يف الصورة أدناه.
وكتـب املهنـدس: “لقـد أجريت 
تجربـة وحاولـت اإلعجاب بأكرب 
عدد ممكن من صفحات األخبار 
اإلرسائيليـة، ولـم أتلـق رسـالة 
مماثلـة مرة واحدة”، مشـريا إىل 

أن أنظمة الرشكة كانت متحيزة 
ضـد املحتـوى العربي، وتسـاءل 
ما إن كانـت كل هذه األمثلة هي 

نتاج “تحيز نموذجي”.
ووفق التقرير، فإن تلك الرسـالة 
يف  زمالئـه  تسـاؤالت  أثـارت 
الرشكـة، حيـث تطـرق أحدهم 
لسبب وضع رسالة تحذيرية عىل 
منشور املمثل مارك رافالو الداعم 
لفلسطني عرب )إنستغرام(، فيما 
علـق آخـرون عـىل تعمـد حظر 
املنظمات  حمالت اإلعالنات مـن 

اإلسالمية.
وقـال موظف آخـر: “أخىش أننا 
وصلنـا إىل مرحلـة يكـون فيهـا 
الخطـأ التـايل هـو القشـة التي 
تقسـم ظهـر البعـري، ويمكننـا 
أن نـرى مجتمعاتنـا تهاجـر إىل 

منصات أخرى”.
وهناك 30 موظفا تقريبا اجتمعوا 
يف وقـت سـابق من هذا الشـهر؛ 
لتقديم طعون داخلية السـتعادة 
املحتـوى املحظور عـىل منصتي 
الذي  )فيس بوك( و)إنستغرام(، 
ُيعتقـد أنه ُحظر أو أزيل بشـكل 

غري صحيح.
وكشـف أحد املوظفني السابقني 
يف الرشكـة، والـذي ُيدعى أرشف 
زيتـون، عـن أن تعيـني )فيـس 
بوك( ملستشـارة رئيـس الوزراء 
جوردانـا  السـابقة،  اإلرسائيـيل 
كاتلـر، لشـغل منصـب رئيـس 
العامة للرشق األوسط  السياسة 
وشمال أفريقيا، يعد أحد أسباب 
تعمـد فيسـبوك حظـر املحتوى 

الفلسطيني.

يخطط تويرت إلجـراء أحد أكرب 
التغيريات عىل واجهة املستخدم 
الخاصة به يف تاريخه من خالل 
إضافـة ردود أفعـال االيموجي 
عـىل غـرار فيس بـوك، وتعمل 
الشبكة االجتماعية عىل خمسة 
ردود أفعال محتملة للتغريدات: 
 ” ج البتهـا ا ” و ” ب إلعجا ا “
 ” ن لحـز ا ” و ” لتفكري ا ” و
السـتكمال  و”الضحـك”،  
إمكانية إعادة التغريد الحالية.

وكشـفت عن هـذه املعلومات، 
جـني مانشـون وونـغ، باحثة 
التطبيقـات ومقرهـا يف هونج 
ملسـتخدمي  ويمكـن  كونـج، 
تويرت حاليا فقط الضغط فوق 
رمز القلب لإلعجاب واإلشـارة 
تغريـدة،  عـىل  موافقتهـم  إىل 

فـوق  الضغـط  إىل  باإلضافـة 
إعادة التغريد.

ورًدا عـىل طلـب للتعليـق، قال 
متحـدث باسـم تويـرت: “نحن 
دائًما نستكشف طرًقا إضافية 
للنـاس للتعبـري عن أنفسـهم 
يف املحادثـات التـي تجري عىل 

تويرت”.
وعىل الرغم من أن تويرت، يميل 
يف العـادة إىل أن يكـون شـديد 
ميـزات  أي  بشـأن  الوضـوح 
قادمة قيد التطوير، لن يؤكد أو 

ينفي التغيري.
ومن املحتمل أن تكون تفاعالت 
الرمـوز التعبرييـة عـىل غـرار 
فيـس بوك قيد التطوير بالفعل 
يف تويرت، ولكن لـن يتم نرشها 

أبًدا.

عاملون في الـ)فيس بوك( يتهمون 
شركتهم بالتحيز ضد العرب والمسلمين

تويتر يطلق قريًبا ردود فعل إيموجي 
  على التغريدات مثل فيس بوك

تغريدات

د. زيد عبد الوهاب

سلمان عندري

ــة  األزم ان  ــول  يق ــي  الدول ــك   البن
ــة يف لبنان إحدى  ــة واملالي االقتصادي
ــتوى العامل منذ  أشد 3 أزمات على مس
ــر.. املهم  ــع عش منتصف القرن التاس

العهد القوي خبري.

ــميه »تنمر« أو  ــاذا نس ال أدري مل
»متنمر« !!!

 األصح هو سوء ُخلق وشخص عديم 
ــة  جمامل إىل  ــاج  حيت ال  ــة  الرتبي

مصطلحات.

حنن شعب يتطلع إىل 
غصن الزيتون

مطر ساخن

والخراب،  الدمار  غري  لنا  تجلب  لم  قرون  منذ  رافقتنا  التي  الحروب 
اثقلت حياتنا بطوابري من االرامل وااليتام، جعلتنا نواجه العوز والذل 
دعونا  الحروب،  ويالت  من  والهلع  الخوف  حاالت  عشنا  والهوان، 
نتحدث بموضوعية بعيدا عن الشعارات العاطفية التي تتسم بالغضب 
أو الخنوع،  ، وما نقوله ليس من باب االستسالم  الفارغة  والحماسة 

وإنما نتحدث عن الحروب العبثية التي دمرت العباد والبالد:
الحياة حقائق وليست أوهاماً، والدنيا تقوم عىل املنطق السليم والتفكري 
يحتاج  ال  اليوم  نراه  وما  واألساطري،  الخرافات  عىل  وليس  الصائب 
الديمقراطية  ُتباد بسالح  بدأت  هناك شعوبا  أن  يف  برهان  أو  دليل  اىل 
والحرية، وأوطاناً ُتحتل تحت ذريعة الحفاظ عىل األمن القومي لهذه 
السافر، وترسم  التدخل  العظمى تمارس لعبة  تلك، والقوى  أو  الدولة 

خارطة األوطان ومصري الشعوب.
لسنا من هواة نبش التاريخ والتفتيش بني أوراقه، ولكن من املفيد إلقاء 
نظرة عابرة عليه لنتأكد وندرك أن االسطوانة املرشوخة التي تروج لغة 
االتهام، وتعتمد عىل األكاذيب، وتسعى اىل صياغة رأي عام ضد الرأي 
اآلخر، وتضخم ما يحدث، وتستعني باملواالة ومحاربة األصوات املحبة 
للعدل والسالم، هي نفسها األسطوانة األكثر رواجا يف عاملنا اليوم رغم 

كثرة الرشوخ عليها.
العالم اليوم يضج بخطابات التهديد والوعيد، والساحة تشهد نشاطا 
هناك،  اىل  يتجه  وآخر  هنا  يتحرك  وأسطول  األطراف،  لكل  محموما 
اعالمية  وموجات  الخوف،  إشاعة  هدفها  بهلوانية  واستعراضات 
ساخنة، وهتافات تشق عنان السماء وهي تغني للحرية والديمقراطية 
الشعوب فيه  تدفع  بالبغض  ناعم وسط عالم متخم  والسالم، وعناق 
يف  وتطلعاتهم  الفقراء  أمال  أتونه  يف  وتحرتق  الباهظة،  الدم  رضيبة 

الحياة.
بعض االقالم أدمنت عىل الخطاب الدموي القائم عىل الثارات واالحقاد 
ويبرش بني لحظة وأخرى بالحرب بني مكونات الشعب الواحد، وبعض 
األلسن التي نسجت من خيوط دموع االرامل ورصاخ االيتام ال يروق 
لها إال التحدث عن الحرب، وهم يعرفون جيدا النتائج املدمرة للحروب، 
اىل  وبعض السياسيني يرى ان رس بقائه وديمومته يكمن يف الرتويج 
الفقراء واملساكني من شعب  الحروب هم  ان وقود  الحرب وهو يدرك 
العراق الذي بات يتطلع اىل غصن الزيتون بعد كفر بأصوات الرصاص.

يجلس الكبار ليمارسوا اللعب عىل مصري الشعوب واألوطان، وعندما 
يحني وقت اتخاذ القرارات املصريية يموت االنسان وحقوقه، وينتحر 
فاسدة،  شعارات  الديمقراطية  وتتمخض  الحرية،  وتهرب  العدل، 
ال  عالم  وغري  والساذجني،  األغبياء  رؤوس  تخدر  مستهلكة  ومقوالت 
ترى فيه غري التهديدات والحروب، وغري ترصيحات يراد منها الضحك 

عىل رؤوس املغفلني.
لنعطر نفوسنا بأريج املحبة، ونمسك غصن الزيتون بيد واليد األخرى 

تبني وطناً ال يعرف الخوف وال االستسالم.
إىل اللقاء...

أمحد اجلنديل


