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بغداد/ الزوراء:
يصل وزير الخارجي�ة الربيطاني، دومينيك 
راب، اليوم الثالثاء، اىل بغداد يف زيارة رسمية.

الخارجي�ة،  املتح�دث باس�م وزارة  وق�ال 
أحم�د الصحاف، يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 
ان “وزي�ر الخارجية الربيطان�ي، دومينيك 
راب، س�يزور بغداد اليوم الثالثاء، يف زيارة 
رس�مية تس�تغرق يوماً واحداً”.وأضاف أن 
“راب س�يلتقي رئي�س الجمهوري�ة برهم 
صالح ورئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي 
ورئي�س مجل�س النواب محم�د الحلبويس 

ووزير الخارجية فؤاد حسني”.

بغداد/ الزوراء:
طالب�ت لجنة الثقافة والس�ياحة واالثار 
يف مجل�س النواب رئي�س مجلس الوزراء 
بتعزيز مبلغ املنحة املخصصة للصحفيني 
واالدباء والفنانني من اجل شمول جميع 
تلك الرشائح.وقالت رئيس اللجنة سميعة 
الغ�الب، يف بي�ان: إن “املنح�ة )املكافآت 
للصحفي�ني  املخصص�ة  التش�جيعية( 
والت�ي  املوازن�ة  يف  والفنان�ني  واالدب�اء 
قدرها ٦ ملي�ارات ال تكفي لتوزيعها بني 
االع�داد املثبت�ة يف مؤسس�اتهم”. داعية 

يف كت�اب رس�مي موجه لرئي�س مجلس 
الوزراء اىل “تعزي�ز املبلغ بعرشين مليارا 
من اجل فائدة الكل”.واش�ارت الغالب اىل 
ان “املثق�ف العراق�ي كان له دور بارز يف 
النرص عىل داعش وما بعد حقبة االرهاب، 
خصوص�ا ال�دور ال�ذي لعب�ه يف محاربة 
االف�كار املتطرفة ومخلف�ات العصابات 
االجرامية، وقد دف�ع الكثري منهم حياته 
من اجل ذلك الهدف، فعليه يجب الوقوف 
معهم يف هذه الظروف ليشعروا ان الدولة 

لم تنساهم، رغم قلة تلك املبالغ”.

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير الداخلي�ة، عثمان الغانمي، 
الرتفيع�ات  بإط�الق  االثن�ني،  ام�س 
والعالوات واحتس�اب الخدمة، وتعديل 
الدرج�ة والعن�وان الوظيف�ي وتعديل 
الغانم�ي  الدرايس.وق�ال  التحصي�ل 
“تابعن�ا  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  بي�ان  يف 
باس�تمرار موضوع منح مس�تحقات 
املوظف�ني العامل�ني يف وزارة الداخلية 
لكونه�م قدم�وا جه�وداً متميزة خالل 
عمله�م يف مختلف مفاص�ل الوزارة”.

واض�اف “وجهنا مديري�ة ادارة املوارد 
البرشية بإط�الق الرتفيعات والعالوات 
واحتس�اب الخدمة )العق�د( والفصل 
السيايس والخدمة الصحفية، والخدمة 
الدرج�ة  وتعدي�ل  ال�خ،  الجهادي�ة... 
التحصيل  الوظيف�ي وتعديل  والعنوان 

املخصص�ات  واحتس�اب  ال�درايس، 
الهندس�ية بن�اء ع�ىل م�ا ورد”.وتابع 
“كم�ا أن املوظفني املدني�ني من حملة 
العناوي�ن )مدير، ومدي�ر اقدم، ومدير 
فن�ي، ومدير فني اق�دم( الذين تنطبق 
عليهم رشوط الرتفيع كافة والضوابط 
الواردة بتعليمات تنفيذ قانون املوازنة 
لع�ام 2021 )الوص�ف الوظيفي فيما 
يخص الش�هادة يف حق�ل االختصاص 
ورشوط الرتفي�ع( ومل�رور مدة طويلة 
عىل ع�دم ترفيعهم لتع�ذر توفر رشط 
رئاس�ة القس�م وخط االنت�اج لغرض 
اس�تثنائهم م�ن هذا الرشط وحس�ب 
بتعليم�ات  لن�ا  املخول�ة  الصالحي�ات 
تنفيذ قان�ون املوازنة اس�وة بأقرانهم 
من املوظفني املدنيني”، مشريا اىل “اننا 

نأمل لهم املزيد من العطاء”.

مايل/ متابعة الزوراء:
أعلن الكولونيل، أسيمي غويتا، الذي أطاح 
برئيسني ملايل خالل األشهر ال�9 األخرية، 
أنه س�يرشف عىل املرحل�ة االنتقالية إىل 
حني إج�راء انتخابات ديمقراطية بعدما 
أدى اليم�ني رئيس�ا مؤقتا للب�الد.وأدى 
الكولونيل أس�يمي غويتا، امس االثنني، 
اليمني الدستورية رسميا رئيسا انتقاليا 
لدولة مايل، البلد املهم الس�تقرار منطقة 
الساحل، وأقيم حفل يف العاصمة باماكو 

بمش�اركة دبلوماس�ية غربي�ة رمزية. 
وبع�ث غويت�ا برس�الة طمأن�ة لل�رأي 
الع�ام الداخ�ي ولل�رشكاء الخارجي�ني 
بتعهده اح�رتام حكومته لكل التزاماتها 
مصداقي�ة  ذات  “انتخاب�ات  وتنظي�م 
ونزيه�ة وش�فافة”.وتعهد الكولوني�ل، 
أس�يمي غويتا، بعد أدائه اليمني رئيس�ا 
انتقالي�ا مل�ايل، بأن حكومته “س�تحرتم 
كل التزاماتها”. ويف احتفال يف العاصمة 
باماكو، تعهد العس�كري الشاب بتنظيم 

ونزيه�ة  مصداقي�ة  ذات  “انتخاب�ات 
وش�فافة”.. وب�دأ تنصي�ب الكولوني�ل 
البالغ 37 عاما عىل رأس هذا البلد الفقري 
وغ�ري املس�تقر، انطالق�ا م�ن الس�اعة 
الع�ارشة صباحا )غرينت�ش ومحي( يف 
مركز باماكو ال�دويل للمؤتمرات.وكانت 
املحكم�ة الدس�تورية قد أعلن�ت غويتا 
رئيس�ا للبالد الشهر املايض بعد اإلطاحة 
بالرئي�س املؤقت ب�اه ن�داو، إال أنه أدى 
اليمني رسميا اليوم االثنني خالل مراسم 

يف العاصم�ة باماكو.ويتع�رض غويت�ا 
لضغوط م�ن القوى اإلقليمي�ة والدولية 
لضم�ان إج�راء االنتخاب�ات يف فرباي�ر 
القادم كما هو مقرر، لكن مستش�اريه 
ملح�وا إىل أن الج�دول الزمني ق�د يتغري.

يأتي ذلك يف وقت تطالب فرنسا ورشكاء 
آخرون ملايل، العس�كريني بضمانات بأنه 
س�يتم تعيني رئي�س وزراء مدني جديد 
وس�ُتجرى انتخاب�ات يف ش�باط/فرباير 
2022 تعي�د املدنيني إىل الس�لطة. اعترب 

دبلومايس يف باماكو طلب عدم الكش�ف 
ع�ن اس�مه أن تنصي�ب أس�يمي غويتا 
“س�يكون بالنس�بة إليه لحظة ليَطْمنئ 
ويتخذ رس�ميا التزام�ات واضحة حول 
سري األشهر الثمانية املتبقية من املرحلة 
االنتقالية”.بينم�ا يب�دو تعي�ني رئي�س 
وزراء وشيكا، قد يكتفي الكولونيل غويتا 
بالقول إن االنتخابات س�تجري “خالل” 
السنة املقبلة، ما قد يثري استياء املجتمع 

الدويل، بحسب ما قال مراقبون. 

بغداد/ مصطفى العتابي:

اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة، امس االثنني، 

املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورون�ا 

املس�تجد يف الع�راق، وفيم�ا اك�دت تس�جيل 

4129 اصابة جديدة و28 حالة وفاة وش�فاء 

4٦52 حال�ة، ح�ددت دائرة صح�ة الرصافة 

التوزي�ع الجغرايف لالصابات حس�ب املناطق.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته »ال�زوراء«: 

ان ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم امس: 

40407 ، ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 

10719740 ، مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 4129 

اصابة جديدة و28 حالة وفاة وشفاء  4٦52 

حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكي: 

ح�االت  ع�دد  بينم�ا   ،  )%93.3(  114٦745

االصابات الكي: 1229121 ، أما عدد الحاالت 

التي تح�ت الع�الج: ٦5810 ، يف حني ان عدد 

الح�االت الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة: 435 ، 

وعدد حاالت الوفيات الكي: 1٦5٦٦، الفتة اىل 

ان عدد امللقحني ليوم امس: 17479 ، ليصبح 

عدد امللقحني الكي: ٦5055٦.

الزوراء/  يوسف سلم�ان:

حس�مت اللجنة القانونية النيابية 

ترشي�ع  امكاني�ة  ح�ول  الج�دل 

قان�ون عف�و ع�ام جدي�د، خالل 

ال�دورة الترشيعية الحالية ملجلس 

النواب، فيم�ا قرر مجلس القضاء 

اللجن�ة  تش�كيل  اع�ادة  االع�ىل 

املركزي�ة االوىل املختص�ة بتنفي�ذ 

قانون العفو العام رقم 27 لس�نة 

بقب�ول  تخت�ص  والت�ي   ،  201٦

.وق�ال  املحكم�ة  اع�ادة  طلب�ات 

عض�و اللجن�ة القانوني�ة، النائب 

صائب خدر، ل�«الزوراء«: ان »كل 

االحاديث املتداولة عن وجود حراك 

برملاني يه�دف اىل ترشي�ع قانون 

جديد للعفو العام، من اجل اطالق 

رساح وجب�ة جديدة من املعتقلني، 

خالل املرحلة املقبل�ة، غري دقيقة 

وال اس�اس قانوني لها ».واضاف 

ان » اروقة مجلس النواب العراقي 

س�واء  ط�رح  هك�ذا  تش�هد  ل�م 

االجتماع�ات  يف  رس�مي  بش�كل 

الربمل�ان وقادة  التداولية لرئاس�ة 

اللجنة  السياس�ية واعضاء  الكتل 

القانونية أو غري رسمي بني النواب 

اعضاء اللج�ان النيابية االخرى يف 

ال�دورة الترشيعي�ة الحالي�ة، عدا 

ان املت�داول ه�و حدي�ث يف مواقع 

ومنص�ات التواص�ل االجتماعي«. 

مبين�ا أن » هك�ذا ط�رح يحم�ل 

دواف�ع وأهداف�ا وغاي�ات معينة، 

الس�يايس  البعدي�ن  نس�تبعد  وال 

واالنتخاب�ي لنرش هك�ذا أنباء غري 

صحيحة ».

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وعدد امللقحني يتعدى الـ 650 ألفا

القانونية النيابية لـ        : ال تشريع لقانون العفو العام اجلديد يف الدورة احلالية

بعد تسجيل 4129 إصابة جديدة و28 حالة وفاة

نيجرييا / متابعة الزوراء:
أك�د تنظيم “داع�ش” يف تس�جيل صوتي مقتل 
زعيم جماعة بوكو حرام، أبو بكر شكوي، بقتل 
نفس�ه، خ�الل مواجهة مع مس�لحني من فرع 
التنظي�م الجهادي املتط�رف يف غ�رب أفريقيا، 

وذلك عقب أسبوعني من ورود أنباء عن وفاته.
وأعلن�ت والية غ�رب أفريقي�ا التابع�ة لتنظيم 
“داع�ش” اإلرهابي، يف تس�جيل صوتي، امس، 
وف�اة أب�و بكر ش�كوي، زعي�م جماع�ة بوكو 
ح�رام اإلرهابية النيجريية.وأفاد متحدث باللغة 
الكانورية يش�به صوته صوت زعيم التنظيم يف 

غرب أفريقيا أبو مصعب الربناوي يف التسجيل: 
“فضل ش�كوي أن يه�ان يف اآلخرة عىل أن يهان 
يف األرض... لقد قتل نفس�ه ع�ىل الفور بتفجري 
عبوة ناسفة”.وحصلت وكالة األنباء الفرنسية 
ع�ىل التس�جيل من املصدر نفس�ه الذي أرس�ل 
تس�جيالت س�ابقة للتنظيم.يف املقابل، لم تعلق 
بوكو حرام رس�ميا بعد عىل مقتل زعيمها الذي 
ش�ن تم�ردا منذ أكث�ر من عقد يف ش�مال رشق 
نيجريي�ا، فيم�ا أعل�ن الجي�ش النيج�ريي فتح 

تحقيق يف هذا االدعاء.

كابول/ متابعة الزوراء:
كش�ف مس�ؤولون كبار بالحكومة األفغاني�ة عن أن 150 
ع�ىل األقل من قوات األم�ن قتلوا أو أصيب�وا خالل آخر 24 
ساعة وسط تصعيد مس�لحي “طالبان” هجماتهم تزامنا 
مع انس�حاب الق�وات األجنبية.وقال مس�ؤول كبري طلب 
عدم ذكر اس�مه لعدم السماح له بالتحدث لوسائل اإلعالم: 
“ع�ىل مدى الس�اعات األرب�ع والعرشين املاضية، لألس�ف 
س�قط أكثر من 157 )قتيال ومصابا( من القوات”.ونقلت 
وكالة “رويرتز” عن املس�ؤولني الذين طلبوا أيضا عدم ذكر 

أسمائهم، أن قتاال يدور حاليا يف 26 إقليما من إجمايل 34 يف 
البالد، ووصف أحدهم ع�دد القتىل واملصابني بأنه “مرتفع 
بش�كل صادم”.وتقول الحكومة إن االش�تباكات زادت مع 
م�ي الوالي�ات املتحدة قدم�ا يف عملية س�حب كل قواتها 
املتبقية بحلول 11 سبتمرب.وتجمدت إىل حد كبري املحادثات 
السياس�ية بني الحكومة و”طالبان” مع س�حب واشنطن 
لقواته�ا بع�د 20 عام�ا م�ن الغ�زو األمريكي ال�ذي أطاح 
ب�”طالبان” من الس�لطة.وتبادل الجانبان االتهامات ببدء 

االستفزازات وباإلخفاق يف وقف الهجمات عىل املدنيني.

سلطة الطريان تعلن لـ           قرب وضع حجر األساس إلنشاء مطار الناصرية الدولي وفق مواصفات عاملية
حددت أسباب عدم منحها ترخيصاً لبناء مطار كركوك الدولي

الزوراء/ حسني فالح:
اعلنت سلطة الطريان املدني قرب وضع 
حجر االساس إلنشاء مطار النارصية 
ال�دويل وفق مواصف�ات عاملية، وفيما 
حددت اس�باب عدم منحها الرتخيص 
لبناء مطار كركوك الدويل، كشفت عن 
وجود خطط إلنش�اء مطارات يف عدد 
من املحافظات، مشرية اىل ان مشاريع 
بناء املطارات تتطلب اس�تيفاء جميع 

الرشوط الدولية الخاصة باملطارات.
وقال املتحدث باس�م س�لطة الطريان 
املدن�ي، جه�اد الدي�وان، يف ترصي�ح 
س�يتم  ان�ه  ل�”ال�زوراء”:  خ�اص 
قريب�ا وض�ع حجر االس�اس ملرشوع 
انش�اء مطار النارصي�ة الدويل ضمن 
بمدين�ة  تلي�ق  عاملي�ة  مواصف�ات 
النارصية وبمحافظة ذي قار بش�كل 
عام،.مؤكدا: هناك خطط الفتتاح عدد 
م�ن املطارات يف عدد م�ن املحافظات.

واض�اف: ان س�لطة الط�ريان املدني 
حت�ى اآلن لم تمن�ح اج�ازة ترخيص 
لبن�اء مطار كركوك ال�دويل. مبينا: ان 
الخرائط والتصاميم ما زالت موجودة 
يف  الهن�ديس  االستش�اري  املكت�ب  يف 
العاصم�ة  يف  التكنلوجي�ة  الجامع�ة 
بغداد.واش�ار اىل: ان�ه بع�د ان يتأك�د 
املكت�ب االستش�اري يف الجامع�ة من 
الخرائ�ط والتصاميم واملدرج وصاالت 

املس�افرين بأنه�ا ضم�ن املتطلب�ات 
الدولية س�يتم فيما بعد ارس�ال لجنة 
م�ن قب�ل س�لطة الط�ريان املدني اىل 
التأكي�د  لغ�رض  كرك�وك  محافظ�ة 
م�ن املتطلب�ات الرضوري�ة م�ن اجل 
ان�ه  البناء.واوض�ح:  رخص�ة  من�ح 

بع�د اس�تيفاء املطار لجمي�ع املعايري 
واملتطلب�ات الدولي�ة املنصوص عليها 
برتخي�ص  الخاص�ة  الترشيع�ات  يف 
املط�ارات يف س�لطة الط�ريان املدن�ي 
معاي�ري  م�ع  واملتطابق�ة  العراق�ي، 
املنظم�ة الدولية للطريان املدني الدويل 

الرتاخي�ص  بعده�ا  تمن�ح   )  lCAO(
التأكي�د:  باملطارات.وج�دد  الخاص�ة 
ان هن�اك أم�ورا فنية تتعل�ق بمنح أو 
إعطاء الرتخيص له�ذا املطار من قبل 
س�لطة الط�ريان املدن�ي والت�ي يجب 
اس�تكمالها له�ذا الغ�رض. مبينا: ان 

التصامي�م والخرائط الخاصة باملطار 
التكنولوجية  حاليا بعه�دة الجامع�ة 
لغ�رض املصادقة عليه�ا، والتأكد من 
قبل س�لطة الط�ريان املدن�ي العراقي 
م�ن اس�تكمال جمي�ع تل�ك املعاي�ري 
واملتطلب�ات الدولية يف مط�ار كركوك 
ال�دويل، ويف ض�وء ذلك تمنح الس�لطة 
الرتخي�ص للمطار وال�ذي ُيعد جاهزاً 
الس�تقبال جمي�ع الرح�الت الجوي�ة 
.ويف وقت س�ابق، أعلن رئيس س�لطة 
الط�ريان املدن�ي العراقي، نائل س�عد 
عبد اله�ادي، مناقش�ة آلي�ة جديدة 
لرتخي�ص املط�ارات العراقية.وق�ال 
عب�د الهادي، يف بي�ان تلقت صحيفة 
“الزوراء” عىل نسخة منه: إنه “تمت 
الجديدة  اإلجراءات  مناقش�ة طبيعة 
الخاصة برتخيص املطارات العراقية 
العاملة يف البالد م�ع مدراء املطارات 
العراقية”.فيم�ا ب�ني مع�اون املدير 
العراقية،  املط�ارات  الع�ام لش�ؤون 
عي محمد تقي: أن “سلطة الطريان 
جمي�ع  بتطبي�ق  ملتزم�ة  املدن�ي 
متطلب�ات املنظمة الدولي�ة للطريان 
املدن�ي lCAO “، مش�رياً اىل أن “ذل�ك 
يأت�ي اس�تعداداً لربنام�ج التدقيق ) 
USOAP( املع�د م�ن قب�ل الس�لطة 
لغرض تهيئة املطارات وعملها ضمن 

السياقات املعمول بها دولياً”.

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:
عن  االثنني،  امس  االتصاالت،  وزارة  كشفت 
املدعومة.وقالت  الجديدة  االنرتنت  باقات 
لباقات  أسعاراً  »هناك  ان  بيان:  يف  االتصاالت، 
الف   35 ستكون  }الربونزي{  وهي  االنرتنت، 
دينار و}الفي{ 40 الف دينار و}الذهبي{ 50 
دينار«.وأكدت  ألف  دينار والجويستك 50  الف 
وزارة  من  مدعومة  األسعار  هذه  »كل  ان 
نفت،  االتصاالت،  وزارة  االتصاالت«.وكانت 
الخميس املايض، وجود ارتفاع بأسعار خدمات 

االنرتنت.

االتصاالت تكشف عن باقات 
اإلنرتنت اجلديدة وأسعارها

اليوم.. وزير اخلارجية الربيطاني 
يصل إىل بغداد

بينهم الصحفيون.. الثقافة النيابية 
تطالب بتعزيز املنحة املالية لثالث فئات

الغامني يوجه بإطالق الرتفيعات 
والعالوات واحتساب اخلدمة

“داعش” يعلن مقتل زعيم مجاعة “بوكو 
مقتل وإصابة أكثر من 150 شخصا يف صفوف حرام” النيجريية

القوات األفغانية خالل 24 ساعة 

وسط تصعيد مسلحي “طالبان” هجماتهم 

احتاد الصحفيني العرب يدين اهلجمات اإلسرائيلية ضد الصحفيني الفلسطينيني وطاقم اجلزيرة

ص 5البنك املركزي العراقي يعلن مبادرة لبيع الدوالر بالسعر الرمسي إىل ثالث فئات

ص 3

بينهم برملاني وحمافظ ورئيس جامعة 
النزاهة: إصدار 9 أوامر قبض وضبط 
واستقدام مسؤولني يف حمافظات عدة

اغتيال ضابط برتبة عقيد يف جهاز 
املخابرات الوطين

بغداد/ الزوراء:
لهيئ�ة  التحقيقيَّ�ة  اإلج�راءات  أفض�ت 
النزاه�ة االتحاديَّة، ام�س االثنني، يف عدٍد 
ة إىل اصدار )9(  من امللفات والقضايا املُهمَّ
رات قبٍض وضبٍط واس�تقداٍم  أوامر وُمذكَّ
بح�ق مس�ؤولني يف مختل�ف محافظات 
العراق.وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة 
يف بي�ان: أن »أم�ر اس�تقداٍم ص�در بحق 

رئي�س مجلس محافظة كركوك الس�ابق 
وف�ق أح�كام امل�ادَّة )340( م�ن قان�ون 
العقوبات، عىل خلفيَّة إص�دار أمٍر إداريٍّ 
صات شهادٍة إىل أحد  ن رصف ُمخصَّ تضمَّ
أعضاء املجل�س الس�ابقني خالفا لكتاب 
األمان�ة العام�ة ل مجل�س ال�وزراء املرقم 

)271٦4 يف 11 / 10 / 201٦(.

بغداد/ الزوراء:
نعى جهاز املخابرات الوطني، امس االثنني، 
العقي�د نرباس فرمان ش�عبان ال�ذي طالته 
أي�ادي الحقد بعملي�ة جبانة غ�ادرة .وقال 
الجه�از يف بي�ان: ان�ه »بمزي�د م�ن الثبات 
واإلرصار ع�ىل مواصلة العط�اء ينعى جهاز 
املخاب�رات الوطني العراقي الش�هيد العقيد 
نرباس فرم�ان ش�عبان الذي طالت�ه أيادي 
الحقد بعملية جبانة غادرة االثنني، يف محاولة 
يائسة لثني الجهاز عن اداء واجبه الوطني«.

واضاف ان »الفقي�د كان مثاالً ُيحتذى به يف 
التفان�ي واالخالص لخدمة وطنه وش�عبه، 

وكان ل�ه الدور األب�رز يف محارب�ة االرهاب 
والجريم�ة املنظم�ة ع�ىل امت�داد س�نوات 
خدمته«، مشريا اىل انه »يف الوقت الذي يرفع 
فيه جه�از املخابرات الوطني تعازيه الحارة 
لعائل�ة الش�هيد واقربائ�ه ومحبي�ه، يؤكد 
أن دم الش�هيد س�يكون من�اراً لالقتصاص 
من القتل�ة املجرمني الذين يحاولون س�لب 
ارادة الدول�ة واضعاف هم�ة ابنائها«.وتابع 
»نعاهد الشعب العراقي بأن هذه الجرائم ال 
تزيد ابناءكم يف الجهاز إال إرصارا عىل املي 
قدماً يف مالحقة اع�داء العراق حتى تحقيق 

النرص الناجز«.

قائد انقالب مالي الكولونيل أسيمي غويتا يؤدي اليمني رئيسا للبالد
بعد إطاحته برئيسني خالل 9 أشهر 

بغداد/ الزوراء:
أوضحت مديرية املرور العامة، امس االثنني، إجراءاتها بشأن املركبات التي دخلت 
ية(.وقال مدير العالقات واالعالم يف مديرية  اىل العراق بغري موديلها الحقيقي )املعالَّ
املرور العامة، العميد حيدر كريم، يف ترصيح صحفي: ان »املديرية بانتظار قرار 
مجلس الوزراء بشأن مركبات املعالية«. مبيناً أن »قرار 115 الصادر من مجلس 
كورونا  جائحة  لكنَّ  اشهر،   ٦ مدة  خالل  املركبات  تلك  ايقاف  عىل  نص  الوزراء 
حالت دون تنفيذه«.واضاف »هناك تعاطف من قبل وزارة الداخلية تجاه اصحاب 
املركبات )املعالية(، وهناك مساٍع لحل تلك املسألة ».من جانب آخر، بنيَّ كريم: أن 
»املركبات ذات االرقام الشمالية خاضعة لقانون املرور العامة، ويف حال املخالفة 

يتم التعامل معها وتحرير مخالفة ألصحابها«.

املرور توضح إجراءاتها بشأن
ية« مركبات »املعالاَّ

منتخبنا يهزم نظريه الكمبودي برباعية يف التصفيات املزدوجة .. ص6

تفاصيل ص4   



الزوراء/  يوسف سلمـان:
حول  الجدل  النيابية  القانونية  اللجنة  حسمت 
خالل  جديد،  عام  عفو  قانون  ترشيع  امكانية 
النواب، فيما  الحالية ملجلس  الترشيعية  الدورة 
قرر مجلس القضاء االعىل اعادة تشكيل اللجنة 
العفو  قانون  بتنفيذ  املختصة  االوىل  املركزية 
تختص  والتي   ،  2016 لسنة   27 رقم  العام 

بقبول طلبات اعادة املحكمة .
صائب  النائب  القانونية،  اللجنة  عضو  وقال 
املتداولة  االحاديث  “كل  ان  لـ”الزوراء”:  خدر، 
عن وجود حراك برملاني يهدف اىل ترشيع قانون 
جديد للعفو العام، من اجل اطالق رساح وجبة 
جديدة من املعتقلني، خالل املرحلة املقبلة، غري 

دقيقة وال اساس قانوني لها “.
العراقي  النواب  مجلس  اروقة   “ ان  واضاف 
يف  رسمي  بشكل  سواء  طرح  هكذا  تشهد  لم 
وقادة  الربملان  لرئاسة  التداولية  االجتماعات 
أو  القانونية  اللجنة  واعضاء  السياسية  الكتل 
النيابية  اللجان  اعضاء  النواب  بني  رسمي  غري 
ان  عدا  الحالية،  الترشيعية  الدورة  يف  االخرى 
املتداول هو حديث يف مواقع ومنصات التواصل 
يحمل  طرح  هكذا   “ أن  مبينا  االجتماعي”. 
نستبعد  وال  معينة،  وغايات  وأهدافا  دوافع 
أنباء  هكذا  لنرش  واالنتخابي  السيايس  البعدين 

غري صحيحة “.
القانونية  اللجنة  يف  االخر  العضو  اكد  باملقابل، 
الجدل  صحـة  عدم  العقابي،  حسني  النيابية، 
حول امكانية ترشيع جديد لقانون العفو العام 

يف الدورة الحالية ملجلس النواب. 

النائب حسني العقابي، يف  اللجنة  وذكـر عضو 
تقف  النيابية  اللجنة   “ ان  صحفـي:  ترصيح 
االطالق،  عىل  املوضوع  هذا  عرض  من  بالضد 
وال جدوى حقيقية من قانوني العفو السابقني 

اللذين صدرا عامي 2008 و2016 “.
واضاف ان “ هناك تزويـرا يف قانون العفو الذي 
حيث   ،  2016 عام  النواب  مجلس  عليه  صوت 
العراقية  الرسمية  الوقائع  جريدة  يف  نرشت 
النسخة املزورة غري النسخـة التي صوت عليها 
مئات  بإطالق  تسبب  ما  آنذاك،  النواب  مجلس 
يوجد  ال   “ انه  مبينا  السجون”.  االرهابيني من 
داخـل اروقة مجلس النواب مثل هكذا مقرتح، 

جديد  ترشيع  يف  وطنية  هناك مصلحة  وليست 
الفساد  لحيتان  سوى  العام  العفو  لقانون 

واالرهابيني يف السجون “.
وصّوت مجلس النواب، يف آب 2016، عىل قانون 
13 فئة من الجرائم،  العفو العام الذي استثنى 
او  قتل  عنها  نشأ  التي  االرهابية  الجرائم  منها 
وكل  بالبرش  االتجار  وجرائم  مستديمة،  عاهة 
استثنى  كما  )السبي(،  عنوان  تحت  يندرج  ما 
موت  عنها  نشأ  التي  الخطف  جرائم  القانون 
احداث عاهة  او  املصري  او مجهولية  املخطوف 
تهريب  وجرائم  االغتصاب،  وجرائم  مستديمة، 

اآلثار وجرائم غسل االموال.
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سياسة

القانونية النيابية لـ         : ال تشريع برملانياً لقانون 
العفو العام اجلديد يف الدورة احلالية

تشكيل جلنتني متخصصتني بالنظام الداخلي
للمحكمة االحتادية

بغداد/ الزوراء:

أعلن مجلس القضاء األعىل، امس االثنني، 

بالنظام  متخصصتني  لجنتني  تشكيل 

الداخيل للمحكمة االتحادية العليا.

تلتقه  القضاء  للمجلس  بيان  وذكر 

استضاف  القضائي  “املعهد  أن  “الزوراء”: 

مسودة  ملناقشة  الخاصة  العمل  ورشة 

النظام الداخيل الجديد للمحكمة االتحادية 

العليا”.

مجموعتني:  ت  ضمَّ “الورشة  أن  وأوضح 

املحكمة  أعضاء  من  عددا  ضمت  األوىل 

عامر  غالب  )القايض  وهم  االتحادية 

الغريباوي، والقايض حيدر عيل نوري البازي، 

القايض خلف احمد الجبوري، القايض عبد 

مازن  اىل  اضافة  زيباري  سليمان  الرحمن 

ليلو رايض ممثالً عن  مجلس الدولة وفاتن 

محسن هادي مدير عام املعهد القضائي(، 

من  عدداً  الثانية  املجموعة  ت  ضمَّ فيما 

األساتذة الجامعيني املتخصصني بالقانون 

الهاليل، عيل  الدستوري، وهم: )عيل هادي 

جامعة  القانون/  كلية  املوسوي  فوزي 

بغداد، عامر عياش كلية الحقوق/ جامعة 

تكريت، مها بهجت كلية القانون/ جامعة 

بغداد، منجد الحلو كلية القانون/ الجامعة 

القانون/  كلية  عادل  مصدق  املستنرصية 

جامعة بغداد(”.

الورشة  مخرجات  “من  أن  البيان  وتابع 

تختص  األوىل  لجنتني،  تشكيل  كانت 

الجديد  الداخيل  النظام  مسودة  بصياغة 

للمحكمة والثانية تختص بالتشاور”.

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 
تأهيل وتبليط باالسـفلت وصب شـوارع بالكونكريت للطرق الرئيسية 
املؤديـة لقرى )طـربق زيارة-خزنة مجمـع النور-مجمـع الصدرين-

مجمع الزهراء-طهراوة(التابعة لناحية برطلة
) ضمـن تخصيصـات ميزانية إعادة االسـتقرار لعـام 2020 ملحافظة 
نينـوى( وبكلفة تخمينية )350,000,000 دينار( ثالثمائة وخمسـون 

مليون دينار عراقي وبمدة تنفيذ ) 150 ( يوم.
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قسم العقود يف ديوان املحافظة ) خالل اوقات الدوام الرسمي ( وابتداءا 
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )16/6/2021( 
للحصول عىل نسـخة مـن الوثائق لقاء مبلغ مقطـوع قدره 150,000 

دينار فقط ) مائة وخمسون الف دينار ( غري قابلة للرد.
تسـلم العطاءات مـن قبل صاحب العطاء او مـن يخوله، بظرف مغلق 
ومختـوم ويكتب عليـه رقم املناقصة واسـم مقـدم العطـاء وعنوانه 
ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود مرفقا معه الوثائق 
واملستمسـكات املذكورة يف صفحة رقم )2( علمـا ان تاريخ الغلق يوم 
الخميـس املوافـق 17/6/2021 السـاعة الثانيـة عرش ظهرا وسـوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكـون مؤتمر ما قبل الغلق يف السـاعة العارشة مـن صباح يوم االثنني 
املوافـق 14/6/2021 لالجابة عىل االستفسـارات يف العنوان املذكور يف 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

نجم عبد الله عبد
محافظ نينوى

العدد : 12198 حمافظة نينوى        
التاريخ : 2021/6/7  قسم العقود        

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 9 / 2021 )إعادة استقرار/تطوير ريفي(للمرة االوىل

للمـرة )األوىل(وبكلفة تخمينيـة مقدارها)375,000,000(دينـار عراقي فقط)ثالثمائة 
وخمسة وسبعون مليون دينار عراقي ال غري( وبمدة تنفيذ )180(يوم بموجب املواصفات 
والـرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصنـدوق لقاء مبلغ قدره )150,000(

دينار)مائـة وخمسـون الف دينـار ال غري(غري قابل للـرد فعىل الراغبني باملشـاركة من 
ذوي االختصـاص تقديـم العطاءات بالدينار العراقي )مع مراعـاة ترقيم صفحات هذه 
العروض(ويكـون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوماً(مـع ارفاق التأمينات االولية والبالغة 
)3,750,000(دينار عراقي فقط)ثالثة مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي(.

عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
رقم املناقصة-موضوعها-تاريخ الغلق

تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
تاريخ نفاذ التأمينات االولية

العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني
وتسـلم اىل اسـتعالمات الرشكـة بأغلفـة مغلقة ومختومـة مثبت عليهـا رقمي االعالن 
والطلبيـة يف مدة اقصاها السـاعة )الواحدة( بعد الظهر ليـوم 2021/7/4 ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة:-

1. يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق 
الوثيقة القياسـية بكافة اقسامها فأنه سـيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك 

عند التقديم.
2. جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :-

أ - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 

3. اذا تصـادف تاريـخ الغلـق اعـاله عطلة رسـمية يرحـل اىل اليـوم التايل بعـد العطلة 
مبارشة.

4. تقدم التأمينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة 
او الرشكات بموجب عقد مشاركة.

5. بإمكان كافة ممثيل الرشكات او املكاتب املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة 
لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة 

العارشة صباحاً.
6. يف حالـة وجـود مخالفات من قبل املناقصني توجه باإلنذارات من القسـم القانوني يف 

رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
7. تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االسـتجابة للمراسـالت اثناء الدراسة 

الفنية والتجارية للطلبيات .
8. تقـدم التأمينـات االولية عىل شـكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة(ومن 

املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طياً.
9. ال تتـم مطالبـة رشكتنا بكتاب تسـهيل مهمة مـن الكمارك وكذلـك الرضيبة واجازة 
االسـترياد ويتحمل املشرتك يف املناقصة مسـؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا .)اذا 

تضمن العمل تجهيز مواد(.
10. ال تتـم املطالبـة بأي تمديـدات لفـرتات التجهيز السـباب تتعلق باخـراج املواد من 

املوانئ)اذا تضمن العمل تجهيز مواد(.
11. يتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية الغراض 

االحالة.
www.mrc.oil.-:12. يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات و عىل املوقع االلكرتوني

gov.iq
13. سـيتم اسـتقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض 

االطفال.
14. عىل الرشكات املتقدمة لالشرتاك يف املناقصة اعاله تقديم كتاب تأييد من وزارة العمل 
والشـؤون االجتماعية /دائـرة التقاعد والضمان االجتماعي الكمـال اجراءات املوافقات 

االمنية يف حال التأهل.
15. ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد  والضمان 

االجتماعي.
16. يتم اسـتقطاع مبلغ)25,000( الـف دينار عراقي عـن كل املناقصات من الرشكات 

العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد.
د.عائد جربان عمران
                                                                                    عـ . املدير العام
                                                                                     رئيس مجلس االدارة
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الكاظمي لساكو: نعمل على حل األمور عرب 
احلوار حلقن الدماء

احتاد الصحفيني العرب يدين اهلجمات 
اإلسرائيلية ضد الصحفيني الفلسطينيني 

وطاقم قناة اجلزيرة

رئيس اجلمهورية يؤكد أهمية ضمان محاية االستقاللية العلمية للجامعات

“إهمال العشائر” يؤجج األزمة السياسية واالقتصادية يف األردن

طرابلس/متابعة الزوراء:
 بع�ث حض�ور رئي�س حكوم�ة الوحدة 
حف�َل  الدبيب�ة،  عبدالحمي�د  الوطني�ة، 
“ب�ركان  ق�وات  م�ن  دفعت�ن  تخري�ج 
الغضب” رس�ائل إىل القائد العام للجيش، 
املشري خليفة حفرت، مفادها أن الحكومة 
تعتم�د عىل ه�ذه القوات يف بن�اء الجيش 
ولي�س القوات الخاضعة لس�يطرة حفرت 
ال�ذي س�بق أن وّج�ه إىل الدبيب�ة دع�وة 
لحضور عرض عسكري يف مدينة بنغازي 
بمناس�بة الذكرى السابعة إلطالق عملية 

الكرامة، لكنه رفضها.
وش�ارك الدبيب�ة ونائ�ب رئي�س املجلس 
الرئ�ايس بصف�ة القائ�د األع�ىل للجيش 

عبدالله الاليف، يف حفل تخريج دفعتن من 
قوات “بركان الغضب”.

ووفق بيانات منفصلة للحكومة واملجلس 
الرئ�ايس وعملي�ة “ب�ركان الغض�ب” تم 
تخريج الدفعة الحادية والخمسن لطلبة 
الكلية العسكرية، والدفعة الثالثة للطلبة 
الدف�اع  كلي�ة  يف  الدارس�ن  الجامعي�ن 

الجوي بمدينة مرصاتة.
وتض�م الدفعتان أكثر من 400 منتس�ب 
وفق بيان للمركز اإلعالمي لعملية “بركان 

الغضب” عرب حسابه عىل تويرت.
وح�ر الحف�ل كل من “رئي�س األركان 
الح�داد،  محم�د  أول  الفري�ق  العام�ة 
ورؤس�اء األركان النوعية، وأمراء املناطق 

العس�كرية، ووزراء املواص�الت والحك�م 
املح�ي ووزير الدولة لالتصال والش�ؤون 

السياسية”.
وهنأ الدبيب�ة “ضباًطا وضباط صف من 
خريجي الدفعة” متمنًي�ا لهم التوفيق يف 
أداء مهامه�م، وأوضح أن ه�ذا التخريج 
يأت�ي ضم�ن “تحدي�ث الجي�ش الليب�ي 
وضخ دماء جديدة فيه من خالل دمجهم 
واس�تيعابهم وتدريبهم وتهيئتهم بشكل 

احرتايف”.
كما أك�د “تطلعه لرؤي�ة الخريجن )من 
قوات ب�ركان الغضب( يف مناصب قيادية 

بالجيش الليبي يف أقرب وقت ممكن”.
و”ب�ركان الغض�ب” ه�و اس�م عملي�ة 

عس�كرية أطلقته�ا حكوم�ة الوف�اق يف 
الرابع من أبري�ل 2019 للتصدي للهجوم 
الذي ش�نه الجيش عىل طرابلس، وشارك 
يف ه�ذه العملية عس�كريون ومجموعات 
مس�لحة أغلبه�ا موالي�ة لتي�ار اإلس�الم 

السيايس.
وتعد التش�كيالت املس�لحة وامليليش�يات 
أح�د أب�رز امللف�ات الت�ي تعي�ق التوافق 
وإنهاء االنقس�ام داخل ليبي�ا، وكثريا ما 
شكل مصريها نقطة خالف تعيق توحيد 
املؤسس�ة العس�كرية؛ فف�ي ح�ن ترى 
الس�لطات يف املنطقة أنه م�ن الروري 
النظامي�ة  األجه�زة  داخ�ل  اس�تيعابها 

يطالب حفرت بحلها ونزع سالحها.

وتنوعت التكهنات بش�أن رف�ض الدبيبة 
حض�ور الحف�ل العس�كري ال�ذي أقامه 
حف�رت يف بنغ�ازي نهاية الش�هر املايض؛ 
حي�ث ذهب البع�ض إىل أن الحفل قد يثري 
غض�ب املجموع�ات املس�لحة يف املنطقة 
الغربي�ة وخاصة يف مرصات�ة التي ينحدر 
منها الدبيبة والتي شاركت بقوة يف القتال 
ض�د الجيش يف بنغ�ازي لذلك قرر تجاهل 
الدع�وة، يف ح�ن اعت�رب آخ�رون رف�ض 
الدبيب�ة أمرا عاديا نظ�را للتوتر الحاصل 
بينه وب�ن حفرت وال�ذي خ�رج إىل العلن 
بعد أن منع الجيش طائرة تقل مسؤولن 
حكومين من النزول يف بنغازي لعقد أول 

اجتماع وزاري للحكومة يف املدينة.

نيجرييا / متابعة الزوراء:
أكد تنظيم “داعش” يف تس�جيل صوتي مقتل 
زعي�م جماع�ة بوكو حرام، أبو بكر ش�كوي، 
بقت�ل نفس�ه، خ�الل مواجهة مع مس�لحن 
من ف�رع التنظيم الجه�ادي املتطرف يف غرب 
أفريقيا، وذلك عقب أس�بوعن من ورود أنباء 

عن وفاته.
وأعلن�ت والية غ�رب أفريقيا التابع�ة لتنظيم 
“داعش” اإلرهابي، يف تس�جيل صوتي، امس، 
وف�اة أب�و بكر ش�كوي، زعيم جماع�ة بوكو 

حرام اإلرهابية النيجريية.
وأفاد متحدث باللغة الكانورية يش�به صوته 
ص�وت زعي�م التنظي�م يف غ�رب أفريقي�ا أبو 
مصعب الربناوي يف التسجيل: “فضل شكوي 
أن يهان يف اآلخرة عىل أن يهان يف األرض... لقد 

قتل نفسه عىل الفور بتفجري عبوة ناسفة”.
وحصلت وكالة األنباء الفرنسية عىل التسجيل 
م�ن املص�در نفس�ه الذي أرس�ل تس�جيالت 

سابقة للتنظيم.

يف املقاب�ل، لم تعل�ق بوكو حرام رس�ميا بعد 
عىل مقتل زعيمها الذي ش�ن تم�ردا منذ أكثر 
من عقد يف ش�مال رشق نيجريي�ا، فيما أعلن 
الجيش النيجريي فتح تحقيق يف هذا االدعاء.

التس�جيل ع�ن  تنظي�م “داع�ش” يف  وأف�اد 
إرس�اله مقاتلن إىل جيب لبوكو حرام يف غابة 
سامبيس�ا، حي�ث عث�روا عىل ش�كوي داخل 
منزل�ه واش�تبكوا مع�ه يف معركة باألس�لحة 

النارية.
وقال املتحدث إن ش�كوي “تراج�ع من هناك 
وفر إىل الغابة ملدة خمسة أيام... لكن املقاتلن 
اس�تمروا يف البح�ث عنه وتقفي أث�ره قبل أن 
يتمكن�وا من تحديد مكان�ه”. مضيفا أنه بعد 
العثور عليه يف الغابات “حضه مقاتلو التنظيم 
وأتباعه عىل التوبة”، لكن شكوي رفض وقتل 
نفسه. وتابع املصدر نفسه:”نحن مرسورون 
للغاي�ة”. ش�كوي “ارتك�ب أعم�اال إرهابي�ة 

وفظائع ال يمكن تصورها”.
ويف ح�ال تأكد مقتل ش�كوي فإنه سيش�كل 

رضب�ة قوي�ة لبوك�و ح�رام الت�ي أضعفتها 
الجوي�ة ع�ىل قواعده�ا  الرب�ات  بالفع�ل 

واالنشقاقات يف صفوفها.
ويش�هد ش�مال رشق نيجرييا تمردا منذ أكثر 
م�ن 10 س�نوات. والن�زاع الذي ب�دأ بهجمات 
لبوك�و ح�رام من�ذ 2009 أوقع أكث�ر من 40 
أل�ف قتي�ل ون�زح ج�راءه مليون�ا ش�خص. 
وتوسعت رقعة أعمال العنف إىل النيجر وتشاد 

والكامريون.
انقس�مت  ق�د  املتطرف�ة  الجماع�ة  وكان�ت 
يف 2016 ع�ىل قس�من، م�ن جه�ة الفصي�ل 
التاريخي بقيادة أبو بكر شكوي الذي يسيطر 
ع�ىل املنطق�ة املحيطة بغابة سامبيس�ا ومن 
جهة أخرى جماعة معرتف بها من قبل تنظيم 

“ داعش” معقلها يف محيط بحرية تشاد.
وتتقات�ل الجهتان مع الجي�ش النيجريي كما 
تدور اشتباكات بينهما للسيطرة عىل املنطقة. 
لكن وخ�الل الس�نوات األخرية، تزاي�دت قوة 
تنظيم “ داعش” يف غرب أفريقيا وسيطر عىل 

مزي�د من األرايض وش�ن هجم�ات أكثر عنفا 
عىل الجيش واستوىل عىل قواعد عسكرية.

ويثري تعاظ�م نفوذ التنظيم وإع�ادة هيكلته 
قلق�ا كب�ريا ألن ه�ذا األم�ر يعن�ي أن تنظيم 
“الدولة اإلسالمية - والية غرب أفريقيا”، بات 

لديه مزيد من الرجال والسالح.
ويقود ش�كوي بوكو حرام التي أسست تحت 
اس�م “جماعة أهل الس�نة للدعوة والجهاد”، 
بع�د مقت�ل مؤسس�ها محمد يوس�ف عىل يد 

الرشطة يف 2009.
وتمكن�ت بوكو ح�رام يف عهده من الس�يطرة 
عىل مساحات واسعة من األرايض وحولتها إىل 
أماك�ن محظورة، وأعلن�ت “الخالفة” يف بلدة 

غوزا يف بورنو يف 2014.
فيم�ا نج�ح هج�وم واس�ع يش�نه الجي�ش 
النيج�ريي من�ذ 2015 بدع�م م�ن الكامريون 
وتش�اد والنيج�ر، يف دح�ر الجهادي�ن خارج 
العدي�د م�ن األرايض الت�ي بس�طوا نفوذه�م 

عليها.

بغداد/ الزوراء:
الجمهوري�ة، بره�م  اك�د رئي�س 
أهمي�ة  االثن�ن،  ام�س  صال�ح، 
ضمان حماية االستقاللية العلمية 
للجامعات، فيما شدد عىل رضورة 
املتلكئ�ة وتأهيل  املش�اريع  إنجاز 

البنى التحتية.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئاس�ة 
تلقت�ه  بي�ان  يف  الجمهوري�ة 
“الزوراء”: ان “رئيس الجمهورية، 
برهم صالح، استقبل وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي، نبيل كاظم 
عب�د الصاحب، واكد خ�الل اللقاء 
أهمية االرتقاء بالتعليم األكاديمي 
وضمان حماية االستقاللية العلمية 
للجامع�ات، ومواكب�ة التحدي�ات 
التي فرضتها جائح�ة كورونا مع 
ضمان عدم تأثر املس�توى العلمي 
س�لباً به�ذه الظروف الت�ي تواجه 

العالم أجمع”.
وش�دد رئي�س الجمهوري�ة، وفقا 
للبي�ان، ع�ىل “رضورة االهتم�ام 
والطلب�ة  األس�اتذة  باحتياج�ات 
وتذليل العقبات واملشاكل أمامهم، 

واالس�تفادة من الكفاءات للطلبة 
املتفوق�ن، وفت�ح أب�واب التعاون 
والتنسيق مع الجامعات العاملية”.

م�ن جانب�ه، ثّم�ن  وزي�ر التعليم 
العايل “اهتم�ام رئيس الجمهورية 
بمل�ف التعليم العايل وتوجيهاته يف 

هذا الخصوص”، مستعرضاً “سري 
عمل الوزارة وخططها املستقبلية 
والتحدي�ات الت�ي تواج�ه قط�اع 

التعليم يف البلد”.
اىل ذلك، ش�دد رئي�س الجمهورية، 
بره�م صالح، ع�ىل رضورة إنجاز 
املش�اريع املتلكئ�ة وتأهي�ل البنى 

التحتية.
يف  الجمهوري�ة  رئاس�ة  وقال�ت 
بيان تلقته “ال�زوراء”: إن “رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، استقبل 
وزيرة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العام�ة، نازن�ن محم�د، يف قرص 
الس�الم ببغداد”، مبينة أنه “جرى 
خالل اللقاء بحث واستعراض عدد 
م�ن املش�اريع التي تخ�ص قطاع 

اإلسكان واإلعمار يف البلد”.
وأضاف�ت أن�ه “ت�م التأكي�د عىل 
أهمية إعطاء األولوية للمش�اريع 
مب�ارشة  املوطن�ن  تم�س  الت�ي 
ورضورة إنجاز املشاريع املتلكئة، 
ووضع خطط اسرتاتيجية لتأهيل 
املرتقبة بمش�اريع  التحتية  البنى 
الجس�ور وامل�اء واإلس�كان، بم�ا 
الت�ي تعرض�ت  املناط�ق  ذل�ك  يف 
إىل الدم�ار ع�ىل يد تنظي�م داعش 

اإلرهابي”.

عمان/متابعة الزوراء:
 أثار التصعيد األمني ضد تجمع قبي مؤيد لنائب 
مستقيل يف األردن مخاوف من مواجهة مفتوحة 
بن الس�لطات والعش�ائر، يف تصعي�د اجتماعي 
وس�يايس عىل خلفية الوضع االقتصادي املرتدي 

يف البالد.
واندلع�ت مواجه�ات ليل�ة الس�بت امل�ايض هي 
الثانية خالل أس�بوع يف ناعور غ�رب عّمان بن 
ق�وات األمن ومؤيدين للنائب أس�امة العجارمة 
الذي كان وّجه قبل س�اعات اتهاما مبارشا ألحد 
أبناء عمومة العاهل األردني امللك عبدالله الثاني 

باستعداء العشائر.
وتنامت شكاوى العشائر من التهميش، إىل جانب 
أنه�ا تعترب نفس�ها ضحية الوض�ع االقتصادي 

الصعب والجمود السيايس املزمن يف األردن.
وش�غل الحديث ع�ن “إهم�ال العش�ائر” حيزا 
واسعا من النقاش العام منذ أن تعرضت أجهزة 
الحكم قبل ش�هرين النتقادات حادة عىل لس�ان 
ويل العه�د الس�ابق األم�ري حم�زة ال�ذي يتمتع 
بش�عبية يف أوس�اط العش�ائر، وتحولت قضية 
العجارمة برسعة إىل بؤرة االستقطاب الرئيسية 

يف البالد.
ومن�ذ ذلك الحن ظل املل�ك عبدالله الثاني وكبار 
املسؤولن بحاجة إىل تأكيد اهتمامهم بالعشائر 
واإلش�ادة بدورها يف تأس�يس الدولة، وقد زادت 
وت�رية هذه اإلش�ادة خ�الل االحتف�ال بالذكرى 

املئوية لتأس�يس الدولة األردنية الحديثة.
لكن أحداث ناعور تب�دو متناقضة مع الخطاب 
املعل�ن، وتعام�ُل الس�لطات مع التجم�ع القبي 

أقرب إىل الحل األمني البحت.
ويقود التحرك النائب املستقيل أسامة العجارمة 
الذي يوصف بالش�عبوي، وه�و ضابط متقاعد 
من الجيش واعتاد أن يظهر بمس�دس أو س�يف 

وسط مؤيديه.
وجّمد الربملان األردني عضوية العجارمة عندما 
ق�دم اس�تقالته بعد تالس�ن داخ�ل الربملان عىل 
خلفية انقطاع شامل للتيار الكهربائي يف األردن. 
ثم صوت الحقا عىل فصله، عىل خلفية ما اعتربه 
ترصيحات “مس�يئة” للملك واملجتمع، بناء عىل 

مذك�رة وقعها 109 أعض�اء )م�ن أص�ل 130(.
وش�دد رئيس مجلس النواب عبداملنعم العودات 
عىل رفض املجلس ألي مس�اس بمكانة العاهل 
األردن�ي، مضيفا أن ما صدر ع�ن العجارمة من 

ترصيحات مدان وغري مقبول.
وأعلن العودات يف مستهل جلسة النواب الطارئة 
“رفض املجلس ووقوفه بحزم يف وجه أي مساس 

بمكانة ومنزلة جاللة امللك، وأي مساس بنظامنا 
االجتماعي وتوافقنا العشائري والعائي، وسلمنا 
االجتماعي الذي يش�كل أس�اس أمن واستقرار 

بلدنا األردن العزيز الشامخ األصيل”.
وتج�ددت املواجه�ات بن ق�وات األم�ن األردني 
ومؤي�دي العجارمة اول ام�س األحد، يف منطقة 
ل�واء ناع�ور غربي العاصمة عم�ان، عقب قرار 
مجلس الن�واب الذي قىض بفصله، وُقبيل إقامة 

فعالية مؤيدة له.
ونقل�ت حس�ابات عىل فيس�بوك مش�اهد حية 
تظه�ر إطالق ق�وات األم�ن قنابل الغاز املس�يل 
للدموع عىل متجمعن، فيما ُسمع صوت إطالق 

عيارات نارية.
وذك�ر تلفزي�ون “اململكة” الرس�مي أن “قوات 
األم�ن تتعامل مع أعمال ش�غب وإطالق نار من 

طرف مجموعة من أشخاص يف لواء ناعور”.
ورغ�م أن قضي�ة العجارمة تمثل مس�ألة داخل 
الربملان إال أن ترصيحاته األخرية يف فيديو متداول 
ع�ىل مواق�ع التواص�ل تلخ�ص ما تحت�ج عليه 
العشائر عموما من تهميش تنموي يف مناطقها 
ومحافظ�ات األطراف بس�بب السياس�ات التي 
تقودها مجموعة مقربة من امللك عبدالله الثاني 

من�ذ تولي�ه الحك�م يف 1999.
وقال العجارمة يف مقطع الفيديو إن األمري راشد 
بن الحس�ن، وهو أحد األمراء املقربن من امللك، 
“أم�ر” بهدم خيام التجمع العش�ائري يف ناعور 
األس�بوع املايض. وطلب النائ�ب بنربة حادة من 
األمري أن يس�أل وال�ده ويل العهد األس�بق األمري 

الحسن بن طالل عن “حقيقة العشائر”.
وعزا املعلق السيايس األردني املقيم يف بروكسيل 

مال�ك العثامنة تش�كيل ف�راغ س�يايس هائل يف 
املشهد األردني برمته إىل غياب الدولة بمفهومها 

املؤسس�اتي وحضورها الدس�توري.
وق�ال العثامنة، “هذا الف�راغ املرتافق مع غياب 
الدولة واضمحالل وجود املؤسسات فيها وانكفاء 
السلطة إىل الخلف مضطلعة بدور الرعاية فقط، 
كل هذا أدى إىل اس�تنبات غري صحي ملراكز قوى 
ومصالح متصارعة ومتنافس�ة طوال س�نوات، 
وتوازى ذلك مع معدالت فق�ر متزايدة واقتصاد 
يواج�ه أفقا مس�دودا بعجزه املس�تمر واملرتاكم 
بأرق�ام ال تك�ذب، مقاب�ل ترصيح�ات تك�ذب 

دوما”.
وأش�ار إىل أن املشهد الس�يايس األردني “مشهد 
فانتازي يخرج فيه شخص حصل عىل لقب نائب 
برملان�ي من خالل قانون ق�ارص أصال، وظروف 
انتخابي�ة كس�يحة أف�رزت مجلس ن�واب ليس 
أفض�ل حاال م�ن النائب نفس�ه، لندخل يف حوار 
الطرش�ان الذي ال ينتهي، وبطولة دونكيشوتية 
باملجان قدمتها الس�لطة ‘الراعية’ بغياب الدولة 
الدس�تورية عنه�ا لنص�ل اليوم إىل تع�اٍط أمني 
بحت تنتج عنه فقط نتيجة واحدة ال غري: بؤس 
جمع�ي مقهور يبحث عن بطوالت فانتازية غري 
معقول�ة تمي�ل إىل التطرف يف البح�ث عن حلول 

بعد أن وصلها اليأس من املنطق ‘السائد’”.
وأظهرت أحداث ناعور ش�دة أمنية يف وقت يؤكد 
فيه مراقبون أن األردن يحتاج إىل الهدوء إلنعاش 
االقتصاد الضعيف واالس�تجابة ملطالب اإلصالح 
الس�يايس، إىل جانب التعامل مع العش�ائر التي 
تعت�رب أحد مرتكزات النظ�ام امللكي الحاكم منذ 

مئة عام.

ويب�دو املل�ك عبدالل�ه أم�ام خي�ارات محدودة 
بس�بب الوضع االقتصادي الخانق الذي يواجهه 
م�ن  األردني�ن  تحوي�الت  تراج�ع  م�ع  األردن 
الخلي�ج وترسيح اآلالف منهم وعودتهم، يف حن 
ح�ارص وباء كورون�ا مناح�ي اقتصادية مهمة 
يف األردن وأوقف موس�من س�ياحين متعاقبن 
بس�بب إجراءات الحجر الت�ي اتخذتها الحكومة 

األردنية.
وأش�ار العثامن�ة إىل أن ما يح�دث هو “تحصيل 
املؤسس�ات  دول�ة  لتغيي�ب  طبيع�ي  حاص�ل 
والقان�ون ط�وال عقدي�ن. فم�ا ن�راه اليوم من 
مش�اهد انكفاء للخلف نحو الخطاب العشائري 
يبدو منطقيا لجموع وجدت يف الخطاب متنفسا 
لقهره�ا، لكنها بالتأكيد لن تجد حال فيه. الدولة 

بمؤسساتها وقوانينها هي الحل فقط”.
وزادت أهمي�ة املدن الك�ربى يف األردن منذ بداية 
عه�د املل�ك عبدالله عىل حس�اب األط�راف التي 
تش�كو تهميًش�ا م�ن ناحي�ة توف�ري الخدمات 
والوظائف. ولم تتحرك حكومات أردنية متعاقبة 
لتعال�ج الخلل يف بلد يعاني أص�ال من محدودّية 
املوارد ويواجه تهميش�ا إقليميا من دول الخليج 
وتراجع�ا يف العالقة التجارية م�ع أهم رشيكننْ 

تجاريَّننْ هما العراق وسوريا.
اإلرسائي�ي  الفلس�طيني  التصعي�د  أن  ورغ�م 
وحرب غزة قد خففا التوتر مع العش�ائر لبعض 
الوقت يف أعقاب الكش�ف عما وصفته السلطات 
ب�”الفتن�ة”، إال أن األم�ور ع�ادت إىل التصعي�د 
كم�ا بينت أحداث االحتجاج يف ناعور ومحاوالت 
العش�ائر قطع الطري�ق إىل مطار عالية الدويل يف 

مسعى للفت األنظار.
وش�ددت بيانات م�ن مجل�س ال�وزراء ووزارة 
الداخلية عىل أن السلطات ستتعامل مع املحتجن 
بكل رصامة، وقالت إن إصابات وقعت بن أفراد 
أجهزة األمن مس�اء الس�بت بع�د مواجهات مع 

موالن للعجارمة.
ورفض الصحفي األردني موىس حوامدة تحميل 
النائ�ب العجارم�ة مس�ؤولية ما ح�دث؛ “فمن 
الطبيع�ي أن يلج�أ املواطن -س�واء كان نائبا أو 
وزيرًا أو مواطًنا عادًيا- إىل عش�ريته حن يشعر 
بالظل�م، وألن تركيبة مجل�س النواب لم تتحقق 
م�ن نمط ديمقراطي يؤمن باملواطنة وأن الدولة 
هي ملك للمواطن وليست ملًكا وتابعا للعشرية. 
لكن أعتق�د أن ضيق صدر رئيس مجلس النواب 
وحت�ى مس�ؤويل األجه�زة املختلفة عن س�ماع 
رأي معارض جعلهم ال يس�توعبون هذا الغضب 

الجماهريي”.

الدبيبة حلفرت: قوات “بركان الغضب” هي اجليش اللييب

“داعش” يعلن مقتل زعيم مجاعة “بوكو حرام” النيجريية

شدد على ضرورة إجناز املشاريع املتلكئة وتأهيل البنى التحتية

قضية النائب العجارمة تتحول لنقطة إستقطاب رئيسية

بغداد/ الزوراء:

أكد رئيس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 

امس االثنن، العم�ل عىل حّل األمور عرب 

الحوار لحقن الدماء، فيما أثنى البطريرك 

الكاردينال، لويس روفائيل س�اكو، عىل 

أسلوب الكاظمي واعتماده الحوار.

وق�ال إع�الم البطريركية يف بي�ان تلقته 

البطري�رك  “غبط�ة  إن  “ال�زوراء”: 

الكاردينال لويس روفائيل ساكو التقى، 

مس�اء اول أم�س األحد، رئي�س الوزراء 

مصطفى الكاظمي، يف قرص الحكومة يف 

املنطقة الخراء ببغداد، برفقة املطران 

املعاون روبرت سعيد جرجيس”.

الت�ي  الرس�الة  ع�ىل  الكاظم�ي  وأك�د 

وجهها س�اكو ل�ه يف 2 حزي�ران 2021، 

بأنه�ا “عرّبت بدقة ع�ن الوضع املعّقد”، 

مش�رياً إىل أنه “يعمل من أجل حّل األمور 

بعقالني�ة وِعرب الح�وار خصوصاً لحقن 

الدماء”.

ع�ىل  ال�وزراء  رئي�س  س�اكو  وش�كر 

اس�تقباله، وأثنى ع�ىل أس�لوبه الهادئ 

واعتماده الحوار.

وذكر ان “املشكلة هي سياسية بامتياز، 

وتمن�ى ان ينهض البلد ال�ذي ال تنقصه 

الثروات الطبيعية والقدرات البرشية”.

ورشح س�اكو “وضع املكّون املس�يحي 

ش والذي يعاني من البطالة وغياب  املهمَّ

مشاريع تنموية يف بلدات سهل نينوى”.

بغداد/ الزوراء:

أدان االتح�اد العام للصحفين العرب، امس 

والرببري�ة  اإلجرامي�ة  الهجم�ات  االثن�ن، 

لقوات اإلحت�الل اإلرسائيي ضد الصحفين 

الفلس�طينين وطاقم قناة الجزيرة املكلف 

بتغطية جرائم الع�دو الصهيوني يف القدس 

املحتلة .

وق�ال رئيس اتحاد الصحفين العرب، مؤيد 

الالمي، يف بيان تلقته “الزوراء”: ان االتحاد 

الع�ام للصحفين الع�رب يدي�ن الهجمات 

اإلحت�الل  لق�وات  والرببري�ة  اإلجرامي�ة 

اإلرسائي�ي ض�د الصحفين الفلس�طينين 

بتغطي�ة  املكل�ف  الجزي�رة  قن�اة  وطاق�م 

جرائم الع�دو الصهيوني. الفتا اىل: ان قوات 

اإلحت�الل الصهوني�ة قامت باإلعت�داء عىل 

الصحفي�ة جيف�ارا البديري مراس�لة قناة 

الجزيرة ونبيل مزاوي املصور أيضا بالقناة 

نفس�ها وتكس�ري كامريات ومعدات طاقم 

قناة الجزيرة خالل التغطية ألحداث الشيخ 

ج�راح بالق�دس تضامن�ا م�ع الصحفين 

الفلس�طينين، وقام�ت بإعتقالهم�ا لعدة 

ساعات واإلفراج عنهما بعد ذلك . 

اإلحت�الل  ق�وات  قام�ت  كم�ا  واض�اف: 

الصهيوني أيضاً بإصابة خمس�ة صحفين 

فلس�طينين بش�ظايا صوت، وهم: نجوان 

س�مرين مراس�لة الجزيرة، دياال جويحان 

جري�دة الحياة الجديدة، أمجد عرفه مصور 

تلفزي�ون  مراس�لة  عي�د  لي�ايل  صحف�ي، 

فلس�طن، أحمد رشي�ف مص�ور تلفزيون 

فلس�طن، وقد ت�م نقلهم اىل مستش�فيات 

القدس للعالج.

واشار اىل: ان هذه اإلعتداءات ضد الصحفين 

الفلس�طينين وطاق�م قن�اة الجزي�رة تعد 

جرائ�م ض�د حري�ة ال�رأي والتعب�ري والتي 

كفله�ا القان�ون ال�دويل، وتتحم�ل حكومة 

اإلحت�الل الصهيون�ي مس�ؤولية جرائمها 

ويجب تقديم مرتكبيها اىل املحكمة الجنائية 

الدولية. مؤكدا: ان االتحاد العام للصحفين 

الع�رب يتضام�ن بش�دة م�ع الصحفي�ن 

الجزي�رة،  قن�اة  وطاق�م  الفلس�طينين 

ويطال�ب كل املنظم�ات اإلعالمي�ة الدولية 

واالتحادات الصحفي�ة واإلقليمية والدولية 

بإدانة هذه املجازر اليومية بحق الصحفين 

الفلسطينين من جانب العنارص اإلجرامية 

لإلحتالل الصهيوني. 
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وزير الدفاع يوزع سندات أراٍض سكنية بني 
عدد من عوائل الشهداء واجلرحى ببغداد

املالية تعلن املباشرة بإطالق 
مستحقات الفالحني

بغداد/ الزوراء:

وزع وزير الدفاع، جمعة عناد، امس االثنن، 

سندات أراٍض سكنية يف العاصمة بغداد بن 

عدد من عائالت الشهداء والجرحى.

تلقت�ه  بي�ان  يف  الدف�اع،  وزارة  وذك�رت 

للدم�اء  ووف�اًء  أن�ه “تثمين�اً  “ال�زوراء”: 

الزاكيات الت�ي صنعت النرص عىل اإلرهاب، 

وعرفاناً من املؤسسة العسكرية لشهدائها 

وجرحاها األبطال، وزع وزير الدفاع جمعة 

عن�اد س�عدون، االثن�ن 7 حزي�ران 2021 

يف ن�ادي الريم�وك، س�ندات قط�ع األرايض 

الس�كنية يف بغ�داد ب�ن ع�دد م�ن عائالت 

الش�هداء والضباط الجرحى األبطال خالل 

احتفالية خاصة”.

ج�رت  “االحتفالي�ة  أن  البي�ان  وأض�اف 

بحض�ور األم�ن العام ل�وزارة الدفاع وعدد 

م�ن كبار الضباط والقادة وعدد من مديري 

املديري�ات، وحض�ور رئي�س لجن�ة األم�ن 

والدفاع النيابية وعدد من النواب”.

الش�هداء  عائ�الت  ع�ربت  “وق�د  وتاب�ع: 

والضب�اط الجرحى عن ش�كرها وامتنانها 

له�ذه الخط�وة الت�ي تؤك�د اهتم�ام وزارة 

الدفاع برشيحة املُضحن يف سبيل الوطن”، 

وفقاً لنص البيان.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة املالي�ة، امس االثنن، املبارشة 

بإطالق مستحقات الفالحن.

وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لل�وزارة يف بي�ان 

تلقته “ال�زوراء”: إن�ه “بتوجي�ه ومتابعة 

وزي�ر املالي�ة ع�ي ع�الوي، ب�ارشت دائرة 

املحاسبة، امس االثنن املوافق 2021/6/7 

، بإج�راءات رصف مس�تحقات الفالح�ن 

املس�وقن ملحصويل الحنطة والشلب للسنة 

الحالية 2021”.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أفض�ت اإلج�راءات التحقيقيَّ�ة لهيئ�ة النزاهة 
االتحاديَّ�ة، ام�س االثن�ن، يف عدٍد م�ن امللفات 
رات  ة إىل اصدار )9( أوامر وُمذكَّ والقضاي�ا املُهمَّ
قب�ٍض وضب�ٍط واس�تقداٍم بحق مس�ؤولن يف 

مختلف محافظات العراق.
وذك�رت دائرة التحقيق�ات يف الهيئ�ة، يف بيان: 
أن »أم�ر اس�تقداٍم ص�در بحق رئي�س مجلس 
محافظ�ة كرك�وك الس�ابق وفق أح�كام املادَّة 
)340( من قانون العقوبات، عىل خلفيَّة إصدار 
صات ش�هادٍة  �ن رصف ُمخصَّ أم�ٍر إداريٍّ تضمَّ
إىل أحد أعضاء املجلس الس�ابقن خالفا لكتاب 
األمانة العامة ل مجل�س الوزراء املرقم )27164 
ب ب�رف  �ا تس�بَّ يف 11 / 10 / 2016(؛ ممَّ

فروقاٍت ماليٍَّة بصورٍة ُمخالفٍة للقانون«.
ويف كرك�وك أيض�اً، اك�د البي�ان ان »الق�ايض 
املُخت�صُّ اصدر أم�ر اس�تقداٍم بح�ق املُتَّهمن 
كلٍّ م�ن برملان�يٍّ س�ابٍق )مستش�ار يف رئاس�ة 
الجمهوريَّة( وعضو ب مجلس محافظة كركوك، 
ومجموع�ٍة من املُتَّهم�ن اآلخري�ن، وذلك وفق 
امل�ادَّة )316( م�ن قانون العقوب�ات؛ لقيامهم 
بتس�لُّم أس�لحٍة وأجهزٍة حكوميٍَّة م�ن مديريَّة 
رشط�ة كرك�وك، وامتناعهم م�ن إعادتها لدى 

طلب املديريَّة ذلك منهم«.
وتاب�ع البيان ان�ه ويف محافظة نين�وى »صدر 
أمر اس�تقداٍم ثاٍن له عىل خلفيَّة قضايا جزائيٍَّة 
حق�ق�ت فيه�ا الهيئ�ة، اصدر ق�ايض محكمة 
ة بقضاي�ا النزاهة أمر  تحقي�ق نين�وى املُختصَّ
استقداٍم بحقِّ رئيس الجامعة التقنيَّة الشماليَّة 
الس�ابق وف�ق أح�كام امل�ادَّة )340(«، مبين�ا 
أن »األوىل تتمثَّ�ل بوج�ود خروق�اٍت يف األم�ور 
الحسابيَّة يف صندوق التعليم العايل التابع لقسم 
الش�ؤون املاليَّ�ة خالف�ًا للضوابط، إذ تب�نَّ أنَّ 

معاون مدير قسم الشؤون املاليَّة غري ُمنتسٍب يف 
ة  قسم الرقابة والتدقيق الداخيلِّ، والثانية خاصَّ
ٍف مديراً لألقسام الداخليَّة  بقيامِه بتكليف ُموظَّ
ومنح�ه اس�تثناًء وتخصيص داٍر س�كنيٍَّة له يف 
الح�ي الس�كنيِّ للمعهد التقنيِّ بش�كٍل ُمخالٍف 
للصالحيَّ�ات املمنوح�ة له، ومخالف�ٍة لضوابط 
الس�كن الجامعيِّ وتسلُّمه داراً بدون قرعٍة، أما 
م  القضيَّ�ة الثالثة فهي عن تهمة االدِّعاء بتس�لُّ
مس�ؤول ش�عبة املُتابع�ة يف الجامع�ة التقنيَّة 
داراً س�كنيَّة تابع�ًة للجامع�ة، واالدِّع�اء بعدم 
اس�تحقاقه للدار؛ إذ إنَّ خدمته ال تتجاوز سبع 
س�نواٍت وبدون مفاضلٍة مع بقيَّة املُتنافس�ن 
وبدون إجراء قرعٍة وبش�كٍل ُمخالٍف للتعليمات 
والضوابط، يف حن كانت القضيَّة الثالثة تتعلَُّق 
بقيام مدير قس�م املش�اريع يف رئاسة الجامعة 
بتعي�ن ابنه والتعاقد معه يف رئاس�ة الجامعة، 
ب�دالً من أحد املحارضين الذين يعملون بش�كٍل 

.» مجانيٍّ

ن فريق  ويف نينوى أيضاً، ويف س�ياٍق آخر، »تمكَّ
عمٍل م�ن مديريَّ�ة تحقيق الهيئ�ة يف املحافظة 
من ضبط مدير قس�م التوزي�ع يف رشكة توزيع 
املنتج�ات النفطيَّ�ة - الهيئ�ة الغربيَّ�ة - ف�رع 
نين�وى؛ لتج�اوزه ح�دود الوظيفة م�ن خالل 
ه ع�ىل موظفٍة تعمل يف ذات القس�م غري  تس��ُّ
ملتزمٍة بالدوام ملدَّة أربع س�نوات من�ذ ش�ه�ر 
آب عام 2017 ولغاي�ة ش�ه�ر آذار عام 2021، 
وقد تمَّ حذف اس�مها من جهاز البصمة، وعدم 
اإلب�الغ ع�ن انقطاعها ع�ن ال�دوام، فضالً عن 
فن ُمتواطئن معه�ا، وهم كلٌّ من  وج�ود ُموظَّ
مدير ش�عبة املوارد البرشيَّة ومديرة الحسابات 
ومدير التدقيق، إذ ق�رَّر قايض التحقيق توقيف 
املُتَّهم، واستقدام املُتَّهمة ومدير قسم الحسابات 
ومدير ش�عبة املوارد البرشيَّ�ة، بعد اطالعه عىل 
مته مديريَّ�ة تحقيق  مح�ر الضبط ال�ذي نظَّ

الهيئة يف املحافظة«.
ويف ذي ق�ار »مكتب تحقي�ق الهيئة يف محافظ 

ذي ق�ار كان له دوٌر يف هذه اإلنجازات وتصاعد 
وترية عمل الهيئة، فبعد تحقيق مالكات املكتب 
بمل�فِّ إنش�اء مجم�ع الس�كني وإحالت�ه إىل 
القضاء، أصدر قايض محكمة تحقيق النارصيَّة 
املُختصِّ بقضاي�ا النزاهة أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ 
املدي�ر الع�ام الس�ابق لف�رع مرف الرش�يد 
يف املحافظ�ة، لقيام�ه ب�رف ق�رٍض بمقدار 
)4,000,000,000( مليارات ديناٍر مل�جم�وع�ٍة 
م�ن املُس��تثم�رين؛ لغ�رض إنش�اء املجمع يف 
مدينة النارصيَّة خالفاً للضوابط، وذلك استناداً 

ألحكام املادة )340( من قانون العقوبات.«
ويف ذي ق�ار أيض�اً، وبن�اًء عىل تحقي�ق مكتب 
تحقي�ق الهيئ�ة يف املحاف�ظ��ة، »ت�مَّ ص�دور 
أمر اس�تقداٍم بحق املدير العامِّ لهيئة اس�تثمار 
في قس�م النافذة الواحدة فيها  املحافظة وُموظَّ
وف�ق أحكام املادة )331( من قانون العقوبات؛ 
لقيامهم بإحالة فرصٍة اس�تثماريٍَّة عىل مواقع 
خ�راء يف مدين�ة الرفاع�ي دون اس�تحصال 
املوافق�ات األصوليَّ��ة م�ن دائ��رة التخط�يط 
، ودون مطالب�ة املُس�تثمر بتقديم  العم�ران��يِّ
ضمان�اٍت ماليَّ�ٍة للتنفيذ، إضاف�ة إىل ُمخالفاٍت 

نها تقرير ديوان الرقابة املاليَّة«. أخرى تضمَّ
قت  أم�ا يف بابل، اوض�ح البي�ان أن »الدائرة حقَّ
ة بمحافظة بابل  يف العديد من القضاي�ا الخاصَّ
والتي صدرت فيها أوامر استقدام وتحرٍّ وقبٍض 
بحق مس�ؤولن فيها ومنهم املحافظ الس�ابق، 
ومن تلك القضايا التي حققت فيها وأحالتها إىل 
القضاء موافقة املحافظ الس�ابق عىل استثمار 
أح�د العقارات التابعة لبلديَّ�ة الحلة، عىل الرغم 
من وجود عقود إيجاٍر سارية املفعول، إذ قرَّرت 
ة إصدار أمر اس�تقداٍم جدي�د  املحكم�ة املُختصَّ
بحّق�ه وف�ق أحكام امل�ادَّة )331( م�ن قانون 

العقوبات«.

بغداد/ الزوراء:
تس�تعد وزارة الكهرب�اء لل�رشوع 
بأعم�ال إعادة تأهي�ل خط القائم-

الرطبة الذي تع�رّض للتخريب عىل 
يد عصابات »داعش« اإلرهابية قبل 

عدة سنوات.
وقال مستشار محافظ األنبار للنفط 
الطرموز،  والطاق�ة، عزي�ز خل�ف 
يف حدي�ث صحف�ي: »حصلن�ا عىل 

موافق�ة وزارة الكهرباء عىل إعادة 
تأهيل وإص�الح خط كهرباء قضاء 
القائم _الرطبة بطول 326كم ضمن 
مشاريعها وس�وف يتم إكماله قبل 

نهاية العام املقبل«.
 وب�ن أن »ه�ذا الخ�ط الحيوي تم 
تدم�ريه من�ذ 5 س�نوات م�ن قبل 
االرهابي�ة،  )داع�ش(  عصاب�ات 
وهو م�رشوع مهم لتغذي�ة قضاء 

الرطب�ة بالتي�ار الكهربائ�ي ضمن 
الشبكة الوطنية، السيما أن الرطبة 
محروم�ة م�ن الكهرب�اء الوطني�ة 
منذ خمس س�نوات وتعتم�د حالياً 
ع�ىل الكهرباء املجه�زة من محطة 

ديزالت الرطبة«.
وأض�اف »كم�ا حصل�ت املحافظة 
ع�ىل موافق�ة وزارة النفط ملد خط 
أنبوب لنقل الغاز الس�ائل من بغداد 

الكروي�ة  الخزان�ات  م�رشوع  اىل 
بالرمادي وبطول 120كم«. 

ولف�ت الطرم�وز إىل أن »امل�رشوع 
تم�ت إحال�ة مناقصت�ه اىل رشك�ة 
النفطية/هيئ�ة  املش�اريع  تنفي�د 
مش�اريع بغداد وبكلف�ة 38 مليار 
دين�ار، وه�و يع�د م�ن املش�اريع 
الس�اتيجية ملحافظة األنبار واألول 

منذ عقود«.

وأوض�ح أن »املرشوع س�يوفر نقل 
الغ�از ع�ر األنابيب إىل األنب�ار بدالً 
م�ن نقل�ه يف الس�يارات الحوضية 
ه�ذا  وسيس�هم  )الصهاري�ج(، 
األنب�وب بتقلي�ل املس�افة لتجهيز 
الغاز الس�ائل ألهايل مدن محافظة 
األنبار فضالً عن تقليل الكلف بنقل 
الغ�از التي تتحملها ال�وزارة والتي 

تقدر بعرشات املالين شهريا«.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت مدي�ر ع�ام مرك�ز إنع�اش األهوار 
املائي�ة،  امل�وارد  وزارة  يف  الرطب�ة  واألرايض 
س�مرية عبد شبيب، عن أن وضع األهوار جيد 

جداً، وال يدعو للقلق
واش�ارت اىل أن »حص�ة األه�وار املائي�ة من 
الخزين الذي تطلقه ال�وزارة محفوظة، رغم 
بعض التج�اوزات من قبل بحريات األس�ماك 
املوج�ودة قبله�ا واألرايض الت�ي ه�ي خارج 
الخط�ة الزراعي�ة، والت�ي تعمل ال�وزارة عىل 
رفعها وإزالتها بالرغ�م من تعرض املوظفن 
اىل اعتداءات مس�تمرة من قبل أصحاب هذه 

املشاريع«.
وأضافت أن »كمية الحصة املائية ال يمكن أن 
تكون نفس�ها يف موسم الفيضان والشح عىل 
حد س�واء، إذ يجب أن تك�ون هناك مقاييس 
وتدرجات وحسب الخزين املتوفر، لكي يمكن 
إدامتها لف�ة أطول س�واء كان�ت للزراعة أو 

األهوار أو باقي االستخدامات األخرى«.
وبين�ت أن »األهم من ذلك ه�و العمل بتعاون 
وتكاتف إلنجاح الخطط الزراعية التي تضعها 
الوزارة حتى لو قللت املس�احات الزراعية، إال 
أننا نرى يف مثل هذه الحاالت تحريضا واضحا 
من قبل املواطنن ومنظم�ات املجتمع املدني 

وبعض الجهات الحكومية، ما يحبط العاملن 
يف مجال إدارات املش�اريع واملديريات وجميع 
مفاص�ل ال�وزارة«، منبهًة اىل أن »ه�ذا األمر 

يمثل تحدياً كبرياً يحتاج اىل ثقافة ووعي«.
وانتقدت عبد شبيب التريحات السلبية ضد 
كمية املياه الواصلة اىل األهوار من قبل بعض 
األش�خاص »ال�ذي اليريدون االس�تقرار لهذا 
البلد«، بحسب وصفها، وأشارت إىل أن »بعض 

تلك التريحات ما هي اال مزايدات انتخابية، 
فض�اًل ع�ن جه�ل البع�ض ب�أرايض األهوار 
وحصته�ا املائي�ة، والت�ي تتم�دد بالفيضان 

وتنحرس يف ف�ة الصيف«.
وأوضح�ت أن »إغمار األه�وار يبلغ اآلن 73 % 
وه�و جيد جداً، وهي أراض رطبة تمتص املاء 
بالفيضانات وتخرجه للمناطق العميقة وقت 

الشح مما يعزز الخزين املائي«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ان الوض�ع 
الوبائ�ي لف�ريوس كورون�ا يف الع�راق ال ي�زال 
مقلقا، وبينما اكدت عدم ثبوت دخول الس�اللة 
الهندي�ة املتحورة حتى اآلن، نوه�ت بأن انتهاء 
الجائح�ة مره�ون بالت�زام املواطن�ن بالتدابري 

الوقائية وزيادة التطعيم.
وق�ال ممثل منظم�ة الصحة العاملي�ة يف العراق 
احم�د زويت�ن، يف تري�ح  بعثته�ا،  ورئي�س 
صحف�ي: ان »املوقف الوبائي لكورونا يف العراق 
م�ر بمراحل عدي�دة، إذ كان نس�ق الزيادة التي 
تم تس�جيلها يف عدد اإلصاب�ات والوفيات يف اول 
اسبوع من شهر شباط من العام الحايل مقلقا، 
وبعدها تم تس�جيل مس�تويات قياسية يف عدد 
االصاب�ات يف ش�هري نيس�ان واي�ار تج�اوزت 
8000 إصابة يومي�ا وفق الفحوصات املخترية 

التي تجريها وزارة الصحة العراقية«.
واض�اف ان »الوض�ع الوبائي الحايل يف تحس�ن 
واكثر اس�تقرارا من االس�ابيع املاضية، بعد ان 
س�جل نصف معدل االصابات التي كانت تسجل 
يف منتصف نيس�ان واي�ار، حيث تج�اوز معدل 
االصاب�ات الح�ايل مع�دل 4000 إصاب�ة يوميا، 
لكننا بالرغم م�ن انخفاضها، ال نزال نرى تأثري 
ظه�ور متغريات الف�ريوس وتخفيف االجراءات 

التقييدية وضعف االقبال عىل اللقاح«.
واوض�ح ان�ه »ل�و كان هن�اك الت�زام بالتدابري 
الوقائي�ة واالح�ازية لكان من املمكن ان يكون 
املوق�ف الوبائي افضل مما هو عليه اآلن بكثري، 

حيث نرى اآلن زيادة يف حركة االسواق التجارية 
وامل�والت وع�دم ارت�داء الكمام�ات والتجمعات 
وضعف االلتزام بتعليمات التباعد االجتماعي«.

وذك�ر ان »الحظر الجزئي ال�ذي اعتمدته وزارة 
الصحة واللجنة العليا للصحة والسالمة السيما 
خ�الل ش�هر رمض�ان حق�ق نتائج�ه املرجوة 
وس�اعد عىل نزول املنحن�ى الوبائ�ي«، الفتا اىل 
ان »االس�ابيع املقبل�ة ستش�هد وضوح�ا اكثر 
يف ه�ذا املنحنى«.واف�اد ممثل منظم�ة الصحة 
العاملية بأنه »لم يثبت حتى اآلن دخول الس�اللة 
الهندي�ة املتح�ورة واملثرية للقل�ق اىل العراق، إال 
ان�ه م�ن ال�وارد دخول أي م�ن الس�الالت النها 

جائ�زة لالنتق�ال ألي بلد«، الفت�ا اىل ان »التغيري 
ال�ذي حصل يف املنحنى الوبائ�ي يف العراق خالل 
العام الحايل كان بعد دخول الس�اللة الريطانية 

املتحورة التي غريت اعداد االصابات«.
ورأى ممث�ل املنظم�ة ان�ه »يف ح�ال تطعيم 20 
باملئ�ة من االش�خاص البالغن يف الع�راق هذه 
الس�نة كما هو مقرر، فس�وف نش�هد نزوال يف 
املنحن�ى الوبائ�ي بش�كل ملحوظ ع�ىل ان يتم 
التحك�م يف الوباء فور الوصول اىل نس�ب مناعة 
بن 80 اىل 85 باملئة، لكن كلما كان هناك تأخري 
يف الوص�ول اىل نس�ب عالية م�ن التلقيح اصبح 

التحكم بالوباء صعبا«.

اعتمادا على إجراءاتها التحقيقية املستمرة

النزاهة: إصدار 9 أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولني يف حمافظات عدة

الكهرباء تستعد إلعادة تأهيل خط القائم - الرطبة

املوارد املائية: حصة األهوار حمفوظة ووضعها جيد جدًا

الصحة العاملية: وضع كورونا بالعراق مقلق وال دليل على دخول 
الساللة اهلندية

نوهت بأن انتهاء اجلائحة مرهون بالتزام املواطنني 

بغداد/ الزوراء:

تمكن�ت مفارز جهاز األم�ن الوطني، امس االثن�ن، من ضبط أكثر ثالث�ة مالين علبة 

دوائية مهربة ومنتهية الصالحية بمذخر يف منطقة املنصور بالعاصمة بغداد

وقالت خلية االعالم االمني يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: انه »بناًء عىل معلومات 

اس�تخبارية دقيقة وتكثيف الجهد امليداني تمكن�ت مفارز جهاز األمن الوطني يف بغداد 

وباالش�اك مع مفارز وزارة الصحة بعد استحصال املوافقات القضائية من ضبط اكثر 

من ثالثة مالين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصالحية يف احد املذاخر بمنطقة املنصور 

يف بغداد«. 

وأضافت انه« تم تس�ليم املضبوط�ات اىل الجهات املختصة لغ�رض اتالفها اصولياً كما 

ت�م تدوين اق�وال املخالف�ن واحالتهم اىل القضاء التخ�اذ االج�راءات القانونية الالزمة 

بحقهم«.  

جمهورية العراق                                      العدد: 3085/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل                                   التاريخ : 2021/6/3

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / منتظر حميد عطشان
م/ تبليغ

قام�ِت املدعي�ة )أرساء عبد العظيم ش�ياع( الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله والتي تطل�ب فيها التفريق 
القضائ�ي وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ لذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتن 
محليتن يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2021/6/13 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.

                                                    القايض
            ضياء قاسم الهاليل

بغداد/ الزوراء:
ن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة من  تمكَّ
إحباط ثالث ُمحاوالت لتهريب عدٍد كبرٍي 
لٍة بسيَّاراٍت ودراجاٍت  من الحاويات ُمحمَّ
ناريٍَّة ممنوعٍة من االس�ترياد يف ميناء أم 

قر الشمايل يف محافظة البرة.
وأفادت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة، ويف 
مع�رض حديثها ع�ن عمليَّ�ات الضبط، 
ب�أن فري�ق العم�ل املؤل�ف يف مديريَّ�ة 
تحقي�ق الهيئة يف البرة، الذي انتقل إىل 
رة  ميناء أم قر الش�مايل بناًء عىل ُمذكَّ
ن من إحباط ثالث  ضب�ٍط قضائيَّ�ٍة، تمكَّ
ُمحاوالت لتهري�ب )24( حاويًة تحتوي 
ع�ىل س�يَّاراٍت ودراج�اٍت ناريَّ��ٍة ُمعدٍَّة 

للتهريب إىل داخل العراق.
وأضاف�ت الدائ�رة إن )23( حاويًة كانت 
ُمس�تعملٍة  ناريَّ�ٍة  بدراج�اٍت  ل�ًة  ُمحمَّ
ممنوعٍة م�ن االس�ترياد، وحاويٍة أخرى 
 TOYOTA( تحت�وي عىل س�يَّاراٍت ن�وع
املس�موح  املودي�الت  دون   )- BMW
بإدخاله�ا كانت  ُمعدَّة للتهري�ب، ُمبّينًة 
أنها كانت ُمخبَّأة خلف أدواٍت احتياطيٍَّة 

وصناديق فارغٍة.
وأشارت إىل تنظيم محارض ضبٍط أصولّية 
بامل�واد املضبوط�ة يف العمليَّ�ات الثالث، 
وعرضه�ا ع�ىل الس�ّيد ق�ايض محكمة 
تحقيق قضايا النزاهة يف البرة، الّتخاذ 

اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة.

بغداد/ الزوراء:
بحثت رئيس هيئة الحماية االجتماعية، هدى سجاد محمود، مع ممثيل البنك الدويل 
وليونيس�ف، االثنن، اعداد دراس�ة مفصلة لحل ازمة الس�كن وخاصة ملستفيدي 

الحماية االجتماعية.
وذك�ر بيان ل�وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية تلق�ت »الزوراء« نس�خة منه: 
ان«رئي�س هيئ�ة الحماية االجتماعية هدى س�جاد محمود بحث�ت، امس االثنن، 
ممث�يل البنك الدويل وليونيس�ف، االثنن، اعداد دراس�ة مفصلة لحل ازمة الس�كن 
وخاص�ة ملس�تفيدي الحماي�ة االجتماعي�ة باالعتماد ع�ىل اصل قان�ون الحماية 
االجتماعية وذلك من خالل منح العوائل الفقرية واملتعففة قطع اراض وش�مولهم 

بالقروض امليرسة تسدد اقساطها من راتب االعانة االجتماعية«.
وأضاف ان » الجانبان تطرقا اىل امكانية التعاون املش�ك وتقديم الدعم اللوجستي 
والفني والتدريب ملالكات الهيئة لرفع قدراتهم لضمان تطبيق سليم لقانون الهيئة 
وبالش�كل االمث�ل«، مش�ريا اىل ان«رئيس الهيئ�ة وجه مدريري االقس�ام برورة 

الحسم النهائي مللف )االيقاف(  االح�ازي«. 

ضبط أكثر من 3 ماليني علبة دوائية 
مهربة مبذخر يف املنصور

إحباط حماوالت لتهريب سيارات 
ودراجات يف البصرة

العمل: قطع أراٍض وقروض ميسرة 
ملستفيدي اإلعانة االجتماعية

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية، امس االثنن، القبض عىل 
عصابة لإلتج�ار بالبرش ضب�ط بحوزتهم 100 
ألف دوالر مزيف.وذكرت وكالة الوزارة لش�ؤون 
الرشطة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن 
»قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قس�م 
االتجار بالبرش الكرخ، تمكنت من القاء القبض 
عىل ثالثة متهمن لقيامهم االتجار بالبرش وبيع 

العملة املزيفة«.
واضاف�ت أن »عملي�ة القب�ض تمت بع�د توفر 
معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع الفتيات 
القارصات اىل )كردستان(، عىل الفور تم تشكيل 
فريق عمل ملراقبة املتهمن وبعد التحري وجمع 
املعلوم�ات تبن ت�ورط العصاب�ة بعمليات بيع 
العملة املزيف�ة من فئ�ة )50( دوالر وترويجها 

بأسواقنا املحلية«.
واوضحت ان�ه »تم نصب كمن محكم والقبض 
عىل املتهمن بالجرم املش�هود وضبط بحوزتهم 
مبل�غ م�ايل ق�دره )100( أل�ف دوالر أمريك�ي 
مزيف«، مش�رية اىل »تدوي�ن أقوالهم باالع�اف 
ابتدائيا وقضائيا وقرر قايض التحقيق توقيفهم 
وفق أحكام املادة )52( من قانون البنك املركزي 

العراقي لينالوا جزائهم العادل«.

بغداد/ الزوراء:
طالب نائب رئيس لجنة الزراعة واملياه النيابية، 
منص�ور البعيجي، امس االثن�ن، الحكومة بأن 
يك�ون لها موق�ف حازم للحف�اظ عىل االرايض 
الزراعي�ة يف البل�د، م�ن التصحر ج�راء النقص 
الكب�ري باملياه وع�دم االهتمام ال�كايف بالقطاع 

الزراعي.
وق�ال البعيجي يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

منه: انه »اذا اس�تمرت نس�بة التصحر الكبرية 
يف اراضين�ا بالزي�ادة دون ان يك�ون هنالك حل 
للحفاظ عىل املساحات الخراء، فإن هذا االمر 
خطري جدا وسيسبب كوارث طبيعية باملستقبل 
القريب نتيجة هذا التصحر الذي يعتر آفة تأكل 

االخر واليابس«.
واض�اف أنه »نأمل من رئاس�ة الجمهورية بعد 
اصداره�ا هذا التقرير ان يكون لها موقف داعم 

للحف�اظ عىل اراضينا م�ن التصحر والعمل مع 
الجه�ات املعنية للقضاء عىل ظاهرة التصحر يف 
العراق، ودعم القطاع الزراعي بصورة مستمرة 
ع�ىل اعتب�ار ان الزراع�ة م�ن اه�م القطاعات 
وتذلي�ل كل الصعاب للحفاظ ع�ىل اراضينا من 
افة التصحر التي س�تدمر املس�احات الخراء 
اذا اس�تمرت بدون ان يكون هنالك حل للقضاء 

عليها بأرسع وقت ممكن«. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت االس�تخبارات العس�كرية، 
امس االثنن، اقب�ض عىل اثنن من 
اإلرهاب�ن حاوال الدخ�ول ملحافظة 
كركوك لالتص�ال بالخالي�ا النائمة 
هناك.وذكرت خلي�ة االعالم االمني 

يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة 
دقيق�ة  »بمعلوم�ات  ان  من�ه: 
مديري�ة  قب�ل  م�ن  تزويده�ا  ت�م 
االس�تخبارات العس�كرية يف وزارة 
الدف�اع اىل مفاصلها االس�تخبارية 
يف املقر املتقدم للعمليات املش��كة 

يف كركوك اك�دت محاولة اثنن من 
اإلرهابي�ن دخول محافظة كركوك 

لالتصال بالخاليا النائمة هناك«.
واضافت ان«عىل اثر تلك املعلومات 
قامت مفارز ش�عبة االس�تخبارات 
العسكرية يف الفرقة الثامنة بنصب 

كمائن لهما يف سيطرة التون كوبري 
وسيطرة تركالن وتتمكن من القاء 
القبض عليهما«.واكدت وفق البيان 
ان »اإلرهابن من املطلوبن للقضاء 
بموجب مذكرة قب�ض وفق أحكام 

املادة 4 إرهاب«.

اإلطاحة بعصابة تتاجر 
بالقاصرات يف العاصمة

جلنة الزراعة: على احلكومة التحرك لدرء خطر التصحر

اعتقال اثنني من اإلرهابيني حاوال الدخول حملافظة عراقية
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بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، امس 
االثنني، ع�ن مبادرة لبيع ال�دوالر وفق 
الس�عر الرس�مي اىل ثالث فئات. وفيما 
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
املالية سبب ارتفاع سعر رصف الدوالر 
مؤخ�راً يف األس�واق املحلي�ة، ب�ني ان 
هن�اك عوام�ل احتكاري�ة ومضارب�ني 
ترفع أس�عار الدوالر وال توجد اس�واق 
كف�ؤة وه�ي ضعيفة وتتعام�ل بطرق 
احتكاري�ة، ولكن البن�ك املركزي يمتلك 
من االحتياط�ات الكافي�ة التي تتدخل 
بالس�وق وتفرض الس�عر املس�تقر ب� 

1450 ديناراً مع تحميالت بسيطة.
وق�ال البنك املرك�زي العراق�ي يف بيان 
ورد إىل “الزوراء”: إنه “لغرض تس�هيل 
إجراءات حص�ول املواطنني عىل العملة 
األجنبي�ة )ال�دوالر( ألغ�راض الس�فر 
والدراسة والعالج يف الخارج، فإنه يعلن 
ع�ن تلبي�ة كل طلباتهم ل�راء الدوالر 
لألغراض أعاله من خالل تغذية بطاقات 
الدفع االلكرتونية )املاسرت كارد والفيزا 
كارد( بالس�عر الرسمي املحدد من قبل 

البنك املركزي العراقي”.
هذا وتش�هد اس�عار رصف ال�دوالر يف 
ارتفاع�ا  العراقي�ة  املحلي�ة  االس�واق 

ملحوظا تجاوز سعر الرصف الرسمي.
م�ن جهت�ه، كش�ف مستش�ار رئيس 
الوزراء للش�ؤون املالية، مظهر محمد 
صالح، سبب ارتفاع سعر رصف الدوالر 

مؤخراً يف األسواق املحلية.
وق�ال صال�ح يف ترصيح صحف�ي: ان 

“أوضاعاً كثرية والعوامل ليس�ت سهلة 
يف ارتف�اع اس�عار رصف ال�دوالر وهي 
عوامل أيضاً تتعلق بترصفات السوق”. 
احتكاري�ة  “هن�اك عوام�ل  ان  مبين�ا 
ومضارب�ني ترف�ع أس�عار ال�دوالر وال 
توج�د اس�واق كف�ؤة وه�ي ضعيف�ة 

وتتعامل بط�رق احتكارية، ولكن البنك 
املركزي يمتلك من االحتياطات الكافية 
التي تتدخل بالس�وق وتفرض الس�عر 
املس�تقر ب� 1450 ديناراً مع تحميالت 
تحمي�الت  “ه�ي  بس�يطة”.وأضاف 
اضافية وهي عمولة بسيطة ومسموح 

بها عاملياً ودائماً الس�وق املحيل يختلف 
عن السوق الرسمي للدوالر بنسبة 2% 
وهي كلف بسيطة بني السعريين للبنك 

املركزي واملحيل”.
وح�ذر صال�ح م�ن “تقلي�ل مبيع�ات 
البن�ك املركزي مع وجود هكذا حواضن 
األس�عار  الن  الس�وق  يف  احتكاري�ة 
س�رتتفع كث�رياً وتؤث�ر ع�ىل املواطن، 
واذا زادت مبيع�ات البنك فإن االصوات 
س�تتعاىل ع�ن وج�ود مبيع�ات تف�وق 

االحتياجات”.
وأوض�ح ان “الكلفة النقدي�ة املصدرة 
بالعمل�ة  مغط�اة  ه�ي  بالتج�اوز 
األجنبية”. مش�دداً عىل “إعطاء الحرية 
واالس�تقاللية الكامل�ة للبن�ك املركزي 
م�ن التدخ�ل م�ن ش�أن املحافظة عىل 
للدين�ار  الرائي�ة  للق�وة  االس�تقرار 

العراقي”.
يش�ار اىل ان األس�واق املحلية وأس�عار 
البورصة يف عموم البالد ش�هدت خالل 
األيام القليلة املاضية ارتفاعاً مس�تمراً 
لل�دوالر وتج�اوز أحيان�اً 1500 دين�ار 
مقاب�ل الدوالر الواح�د، اي بفارق 500 
دين�ار ع�ن الس�عر ال�ذي ح�دده البنك 
املرك�زي العراق�ي }1450 دين�ارا{ منذ 

بداية العام الحايل.

البنك املركزي يعلن مبادرة لبيع الدوالر بالسعر الرمسي إىل ثالث فئات

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الزراع�ة، امس االثنني، 
اس�باب ارتفاع اس�عار بيض املائدة 
يف األس�واق املحلي�ة، مبين�ة أن قيام 
بعض املحافظني بمنع انتقال البيض 
والدجاج ب�ني املحافظ�ات واحتكار 

بعض التجار وراء هذا االرتفاع.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، حميد 
النايف، يف حدي�ث صحفي: ان هناك 
االع�الم  لبع�ض  اعالمي�ة  هجم�ة 
االصف�ر ملحاول�ة اثارة ازمة بش�أن 

بيض املائدة”، مبينا ان “بيض املائدة 
متوفر وال يوجد هناك أي مش�كلة يف 

وفرته أو تسويقه”.
وأض�اف أن “م�ا حدث من مش�كلة 
ي�وم األمس م�ن اإلعالن ع�ن وجود 
م�رض انفلونزا الطي�ور يف محافظة 
الب�رصة هو مح�دود، وبالت�ايل كان 
هناك مخاوف لدى بعض املحافظني 
مم�ا دفعهم ملنع انتق�ال البيض من 
محافظ�ة ألخرى، م�ا ادى اىل ارتفاع 
اس�عار البيض بحجة وجود أمراض 

يف البي�ض”، مش�ريا اىل أن “البي�ض 
ليس ل�ه عالقة بامل�رض نهائيا، وان 
ه�ذا امل�رض يصي�ب الدج�اج الحي 

فقط”.
وأش�ار الناي�ف إىل أن “هن�اك بعض 
املحتكري�ن ايض�ا من التج�ار قاموا 
بإثارة ازمة ألجل رفع اسعار البيض 
عىل حساب قوت الش�عب اليومي”، 
مطمئن�ا “املواطن�ني بأن�ه ال يوج�د 
رضر من البي�ض، وحتى ان الدجاج 
البي�اض ال يوجد في�ه أي رضر، وان 
م�ا وج�د يف الب�رصة م�ن انفلون�زا 

الطيور محدود جدا”.
وكان�ت مصادر عراقية، قد اش�ارت 
اىل نف�وق آالف الدواجن يف محافظة 
الب�رصة، بع�د إصابته�ا بإنفلون�زا 
الطي�ور، مم�ا ادى اىل قي�ام بع�ض 
املحافظ�ات بمنع انتقال الدجاج بني 

املحافظات.
يذك�ر ان االس�واق املحلي�ة ش�هدت 
ارتفاعا كبريا يف أس�عار بيض املائدة، 
حي�ث ارتفع�ت س�عر الكارتونة من 
البي�ض التي تحتوي ع�ىل 12 طبقة 

من 53 ألف دينار اىل 70 ألف دينار.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت جمعية مصدري الفاكهة والخرضوات الطازجة يف 
بحر إيجة، امس االثنني، ان العراق يعد ثالث أكرب مستورد 

لفاكهة الخوخ والنكتارين الرتكية.
وقال رئيس الجمعية، خري الدين اوجاك، يف تقرير اطلعت 
عليه “ال�زوراء”: ان “صادرات تركيا م�ن الخوخ، والتي 
كان�ت 10 مالي�ني دوالر بكمية 10.8 ألف طن يف األش�هر 
الخمسة األوىل من عام 2020، ارتفعت بنسبة 40 يف املائة 
م�ن حيث الكمي�ة إىل 15 ألف طن يف كانون الثاني اىل ايار 

2021 بقيم�ة بلغ�ت 15.5 ملي�ون دوالر”.
واض�اف ان “صادرات تركيا م�ن النكتارين، والتي كانت 
15.5 أل�ف طن بقيمة 14.8 مليون دوالر يف 5 أش�هر من 
عام 2020 ، ارتفعت إىل 17.8 ألف طن بارتفاع 16 يف املئة 
يف نف�س الفرتة من عام 2021 بقيم�ة مالية بلغت 19.1 

مليون دوالر”.واش�ار اىل ان “الدول الثالث األكثر استريادا 
هي روس�يا ورومانيا والع�راق”، الفت�ا إىل أن “صادرات 
تركي�ا من الخوخ والنكتاري�ن بلغت 106 ألف طن يف عام 
2019 ، وارتفعت إىل 165.5 ألف طن يف عام 2020 بزيادة 

قدرها 57 يف املائة”.
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مستشار حكومي حيذر من تقليل املبيعات مع وجود حواضن احتكارية 

بغداد/ الزوراء:
ام�س  التخطي�ط،  وزارة  أعلن�ت 
يف  الس�كانية  الفج�وة  ان  االثن�ني، 

العراق ما زالت كبرية.
ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
عب�د الزه�رة الهن�داوي، يف ترصيح 
صحفي: ان “ارتفاع األس�عار ليس 
بجديد يف الوحدات السكنية يف بغداد 
ع�ىل وج�ه الخص�وص كونه�ا تعد 
من العواصم ذات املس�توى املعييش 
املرتف�ع لذلك ترتفع فيها األس�عار، 
والس�بب اآلخ�ر ان ارتفاع األس�عار 
يعود اىل قل�ة املعروض من الوحدات 
الس�كنية وه�ذه نظري�ة اقتصادية 
زادت  املع�روض  ق�ل  كلم�ا  حي�ث 

األسعار”.
بالق�روض  يتعل�ق  “م�ا  وأض�اف 
البن�وك  تمنحه�ا  الت�ي  الس�كنية 
واملص�ارف فه�ي أجزم�ت بش�كل 
وبآخ�ر معالجة ج�زء م�ن األزمة، 
حي�ث ب�دأ املواط�ن يق�رتض م�ن 
املرصف ويس�اعده عىل رشاء قطعة 
أرض او تش�ييد وحدة سكن، ولكن 
م�ا زال�ت الفج�وة كب�رية فتبق�ى 
األس�عار مرتفعة اذا ل�م تكن هناك 
إج�راءات توفر مزيداً م�ن الوحدات 

السكنية”.
ظ�ل  يف  :”نح�ن  الهن�داوي  وتاب�ع 
توجهاتنا ضمن خط�ة التنمية فإن 
الرتكي�ز ينص�ب عىل قطاع الس�كن 
وتوف�ري بيئة أفضل لالس�تثمار فيه 
من أجل ان نميض يف توفري املزيد من 
الوحدات الس�كنية بما يشبة تجربة 

}مجم�ع بس�ماية{ ع�ىل املس�توى 
الحكومي وتشجيع القطاع الخاص 
يف املشاركة ببناء مجمعات السكنية 

وهناك كثري منها منجزة فعالً”.
وع�ن ع�دد األع�وام املطلوب�ة لحل 
أزمة السكن يف العراق، رد الهنداوي 
تحتس�ب  ان  يمك�ن  :”ال  بالق�ول 

الحالة باألعوام وانما باإلنجاز الذي 
سيتحقق عىل أرض الواقع”.

وأض�اف “نحن ضم�ن خطة 2018 
ننج�ز  ان  املخط�ط  كان  و2022 
900 الف وحدة س�كنية لكن بسبب 
الع�راق  الت�ي يم�ر به�ا  الظ�روف 
وجائح�ة كورون�ا واألزم�ة املالي�ة 

والتخصيصات لم تمض الخطة كما 
معد لها”. الفتا “اآلن مخطط إعمار 
مدين�ة الص�در يتضمن إنش�اء 90 
الف وحدة س�كنية وهي ال تحتسب 
بالس�نوات وانما بحجم االنتاج عىل 

األرض”.
يشار اىل ان مشكلة السكن يف العراق 
معان�اة يوجهه�ا مالي�ني املواطنني 
الذين يفتقدون إىل منازل يمتلكونها، 
إىل  منه�م  الكثريي�ن  يضط�ر  مم�ا 
اس�تئجار بي�وت بأس�عار مرتفعة، 
أو اللج�وء إىل الس�كن العش�وائي يف 
مناطق شعبية عىل تخوم املدن أو يف 

أحيائها القديمة املتهالكة.
ولم تفلح الوعود الحكومية يف وضع 
ح�د ملعان�اة ه�ؤالء رغ�م تفاقمها، 
وهو م�ا يعده الكث�ريون “أكاذيب” 
حم�الت  م�ع  ترتاف�ق  موس�مية 
االنتخابات الربملاني�ة أو املحلية من 

دون أن تثمر حلوالً.
وما يزيد هذه املعاناة ان عدد السكان 
يتزاي�د برسع�ة كب�رية، وأن األزمة 
تتفاقم لالفتقار للتخطيط الس�ليم، 
مما يحرم املواطنني من سكن الئق، 
خاصة بعدما تحولت كثري من املدن 

إىل “عشوائيات”.

أكدت أن تركيزها ينصب على قطاع السكن وتوفري بيئة أفضل لالستثمار 

التخطيط: الفجوة السكانية كبرية.. وبغداد من العواصم ذات املستوى املعيشي املرتفع

مزاد العملة يبيع أكثر من 212 
مليون دوالر

الزراعة توضح أسباب ارتفاع سعر بيض املائدة يف األسواق

العراق ثالث مستورد لفاكهة اخلوخ والنكتارين الرتكية

جلنة الطاقة: العراق حيرق سنويا 
18 مليار مرت مكعب من الغاز

العمل: التخصيصات املالية غري 
كافية لفتح الشمول اجلديد 

صعود جديد للدوالر يف بغداد وكردستان

الرافدين يصرف دفعة جديدة 
من سلف املوظفني واملنتسبني

هبوط مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

بغداد/ الزوراء:
اس�تمرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة باالرتفاع، امس 

االثنني، لتسجل أكثر من 212 مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خ�الل م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت 
األجنبية، ام�س، ارتفاعاً يف مبيعاته لتص�ل اىل 212 مليوناً و169 ألفاً و438 
دوالراً، غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر واحد، 
مقارن�ة بيوم امس االحد حي�ث بلغت املبيعات فيه�ا 207 ماليني و146 ألف 

و525 دوالر.
وذهب�ت املش�رتيات البالغ�ة 176 مليون�اً و269 ألف�اً و438 دوالراً، لتعزي�ز 
األرص�دة يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيم�ا ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 35 مليوناً و900 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر إىل أن 35 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 
و19 مرصف�ًا لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة، اضاف�ة اىل مش�اركة 12 رشكات 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف عض�و لجنة النف�ط والطاقة والث�روات الطبيعية يف مجل�س النواب، 
غالب محمد عيل، عن ان العراق يحرق س�نويا اكثر من 18 مليار مرت مكعب 
من الغاز، مؤكداً ان السياس�ات املوجودة يف البلد منعت التعاقد مع الركات 

العمالقة الستثمار الغاز يف انتاج الطاقة الكهربائية.
وقال عضو اللجنة، محمد عيل، يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان “حرق 
الغ�از املصاحب اثر س�لبياً عىل بيئ�ة العراق وازدياد ح�االت االصابة بمرض 
الرسطان يف املناطق املوجود فيها، اضافة اىل الهدر الكبري يف االموال الناتج عن 
هذه الحالة”، مضيفا ان “الغاز املصاحب طاقة انتاجية واس�رتاتيجية هائلة 
يمكن من خاللها توليد الطاقة الكهربائية لتسد نصف احتياجات العراق، إال 
ان الحكومة والوزراء الس�ابقني لوزارتي النفط والكهرباء استبعدوا التفكري 

يف استثمار هذا النوع من الغاز العادة الحياة اىل الطاقة الكهربائية”.
ورضب مث�ال بأحد الحقول يف محافظة الس�ليمانية، حيث تعاقدت الحكومة 
املحلي�ة هناك مع اح�دى الركات االس�تثمارية لتوليد 160 مي�كا واط من 
الطاق�ة الكهربائية من الغاز املصاحب لعمليات اس�تخراج النفط الخام من 

هذا الحقل.
واكد انه “كان باستطاعة الوزراء السابقني التعاقد مع رشكة جنرال الكرتيك 
لالس�تفادة من ح�رق الغاز املصاح�ب إلنت�اج الطاقة كما اعلنت االس�بوع 
املايض عن مروعها املقبل، إال ان هنالك ارادات يف العراق تتحكم يف الوزارات 
وتجعلها سياسية اكثر مما هي خدمية تمنع ذلك وترغب بأن يستورد العراق 
الغ�از والكهرباء م�ن دول الجوار بمبال�غ طائلة دون وج�ود اي حلول لهذه 

املشاكل”.

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة ان التخصيصات املالية للعام 
الحايل غري كافية لفتح الش�مول الجديد باالعان�ات، بينما دعت مجلس 
الن�واب للموافق�ة اىل مناقل�ة مبلغ 500 ملي�ار دينار م�ن وزارة املالية 

لغرض ايصال مستحقات االرس املشمولة.
وقالت رئيس�ة هيئ�ة الحماية االجتماعي�ة يف الوزارة، هدى س�جاد، يف 
ترصي�ح صحفي: ان “املبالغ املخصصة الت�ي اقرت ضمن موازنة العام 

الحايل 2021 غري كافية لفتح الشمول الجديد”.
واضاف�ت ان “هن�اك مباحثات واجتماعات مس�تمرة م�ع وزارة املالية 
ولجنت�ي العم�ل واملالي�ة الربملانيت�ني إلع�ادة تخصيص�ات الحماي�ة 
االجتماعي�ة املتفق عليها قبل اقرار املوازنة”، كاش�فة عن “اس�تقطاع 
مجل�س النواب أكثر من تريليوني دين�ار من تخصيصات هيئة الحماية 

االجتماعية عند اقرار املوازنة العامة للعام الحايل”.
وذكرت س�جاد ان “الع�دد الكيل للمش�مولني باالعانات تج�اوز املليون 
و400 أل�ف، لذا تمت دع�وة مجلس النواب للتصويت ع�ىل مناقلة مبلغ 
)500( ملي�ار دينار من تخصيص�ات وزارة املالية لغرض ضمان ايصال 

اعانة الحماية االجتماعية لهذه االرس”.
ولفت�ت اىل ان “الهيئ�ة ش�ملت س�ابقا اكثر من 300 أل�ف ارسة جديدة 
باإلعانات، السيما بعد تاثريات ارتفاع سعر رصف الدوالر وتفيش جائحة 

كورونا، إذ كانت بحاجة ماسة لشمولها بمظلة الحماية االجتماعية”.
واش�ارت اىل “مناقش�ة مواد قانون الحماية االجتماعية رقم 11 لس�نة 
2014 والتعدي�الت املقرتح�ة علي�ه مع عدد من رؤس�اء اللج�ان العليا 
القضائي�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات م�ن اج�ل تبس�يط االج�راءات ع�ىل 
املس�تفيدين من امتيازات الحماية االجتماعية، والس�يما االرس الفقرية 

واملتعففة”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر، امس االثنني، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة 

العراقية بغداد، وإقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت، امس، 

149900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البيع وال�راء ارتفعت يف مح�ال الصريفة 
باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 150500 دينار عراقي، 

بينما بلغت اسعار الراء 149500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
أيض�اً، إذ بلغ س�عر البيع 150200 أل�ف دينار لكل مائ�ة دوالر، والراء 

وبواقع 150000 الف دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

بغداد/ الزوراء:
اعلن م�رصف الرافدين، امس االثنني، عن رصف دفعة جديدة من س�لف 

املوظفني ومنتسبي القوات االمنية.
وقال املرصف يف بيان مقتضب تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان “مرصف 
الرافدين يعلن استمراره منح السلف للموظفني ومنتسبي القوات االمنية 

عرب فروع املرصف املنترة يف بغداد واملحافظات”. 

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية، امس االثنني، منخفضا بنسبة 
)%0.9(.وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالي�ة ليوم امس كما 
ي�يل: بلغ عدد االس�هم املتداول�ة )40.004.500.104( اس�هم، بينم�ا بلغت قيمة 
االسهم )40.839.512.234( دينارا. واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس 
عىل )557.88( نقطة منخفضا بنس�بة )%0.9( عن اغالقه يف الجلس�ة السابقة 
البال�غ )562.94( نقطة.وت�م تداول اس�هم )30( رشكة من اص�ل )103( رشكة 
مدرجة يف الس�وق، واصبح عدد الركات املوقوفة بق�رار من هيئة االوراق املالية 
لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة.وبلغ عدد االسهم املشرتاة من 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق )81( مليون سهم بقيمة بلغت )338( مليون 
دين�ار من خ�الل تنفي�ذ )71( صفقة عىل اس�هم خمس رشكات.بينم�ا بلغ عدد 
االس�هم املباعة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )34( مليون سهم بقيمة 
بلغت )178( مليون دينار من خالل تنفيذ )19( صفقة عىل اس�هم ثالث رشكات.

يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني وااليداع 
املركزي منذ عام 2009، ويسعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، 
وينظم خمس جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل الخمي�س، ومدرج فيه 105 
رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 

والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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عبد الزهرة : كل ما يقال عن 
مغادرتي فريق النجف غري صحيح

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف املدافع، محم�د عبد الزهرة، حقيقة مغادرته لنادي النجف نهاية املوس�م الحايل.

وق�ال عبد الزهرة إن “ما تداولته بعض وس�ائل االعالم حول مغادرتي لنادي النجف غري 
صحيح اطالقاً، واالمر ال يتعدى كونه شائعات”.واوضح بالقول “الفريق يقدم مستويات 
استثنائية، وهدفنا الحصول عىل املركز الثاني يف الدوري املمتاز، أشعر بالراحة هنا واركز 
عىل ما تبقى من مباريات يف الدوري املمتاز”.يذكر ان محمد عبد الزهرة انتقل اىل النجف 

مطلع املوسم الحايل قادماً من الزوراء، وقدم مستويات جيدة يف املنافسات املحلية.

أصفر وأمحر

العداءة دانة حسني حترز ذهبية سباق بورصة الدولي

رئيس اللجنة األوملبية رعد محودي يكرم عددا من رواد كرة السلة

بغداد/ متابعة الزوراء
أعل�ن ن�ادي الن�ر اإلمارات�ي التعاقد م�ع املداف�ع العراقي محمد 
مصطف�ى، ملدة 3 س�نوات، قادما من الفجرية، وس�يتم قيده ضمن 
فئة الالعبني املقيمني بقائمة الفريق للموس�م املقبل 2021-2022، 

إىل جانب املدافع الربازييل جلوبري ليما.
وتوج�ه رشكة الن�ر لكرة القدم الش�كر إىل رشك�ة الفجرية، عىل 
تعاونه�ا يف إكم�ال صفق�ة التعاقد مع مصطف�ى )21 عاما(، الذي 
ش�ارك يف 23 مباراة بدوري الخليج العربي املوس�م املايض، وس�جل 

3 أهداف.
وس�بق أن خاض مصطفى عدة تجارب مع أندية أخرى قبل وصوله 
إىل الفج�رية، ومنه�ا اللع�ب يف الن�ادي البح�ري  بني عام�ي 2017 
و2019، وانتق�ل من�ه إىل نادي دب�ا الحصن موس�م 2019-2020، 

ومنه إىل الفجرية.
وأعرب مصطفى عن س�عادته باالنضمام إىل النر، وارتداء شعاره 
العريق يف املوس�م املقبل، متمني�ا تقديم املس�توى املتوقع واملنتظر 

منه.

نادي النصر اإلماراتي يتعاقد 
مع املدافع حممد مصطفى

كاظم سلطان: نادي النفط ما زال يعاني أزمة مالية خانقة

بغداد/ الزوراء

أعلن االتح�اد العراقي أللع�اب القوى 

تحقي�ق ميدالية ذهبية يف س�باق 200 

م�ر خ�الل فعالي�ات ملتق�ى بورصة 

الدويل املقام يف تركيا.

وق�ال األم�ني امل�ايل لالتح�اد زي�دون 

الخفاج�ي إن “العداء ري�اض عبد الله 

مح�ل حقق رقم�ا قياس�يا جدي�دا يف 

س�باق 5 آالف م�ر يف زم�ن ق�دره 14 

دقيقة و56 جزءا م�ن الثانية محطما 

الرقم السابق باسم العداء العراقي عبد 

الكري�م خضري والبال�غ 14 دقيقة و9 

ثوان واملسجل يف عام 1986”.

حس�ني  دان�ة  “الع�داءة  أن  وأض�اف 

حقق�ت امليدالي�ة الذهبي�ة يف ملتق�ى 

بورص�ة لس�باق 200 مر، إذ س�جلت 

رقم�ا قياس�يا جدي�دا بل�غ 22 ثاني�ة 

و97 جزءا م�ن الثانية وهي قريبة من 

الرقم االوملب�ي الجديد ألوملبياد طوكيو 

الذي يس�جل 22 ثاني�ة و80 جزءا من 

الثانية.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
ك�رم رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطنية 
العراقي�ة، رع�د حمودي، ع�دداً من رواد 
ك�رة الس�لة العراقي�ة بهداي�ا تقديرية 
قدمه�ا االتح�اد العراقي املرك�زي للعبة  
عىل هام�ش منافس�ات املرب�ع الذهبي 

للدوري السلوي املحيل.
ج�اء ذلك خالل حضور حمودي مباراتي 
املربع الذهب�ي اللتني اقيمتا مس�اء اول 
أم�س بقاع�ة الش�عب املغلق�ة لأللعاب 
الرياضية بني ناديي النفط والحش�د من 

جانب ونادي�ي الرشطة ونف�ط البرة 
من جانب ثاٍن.

وش�مل التكريم نائب نقي�ب الصحفيني 
العراق�ي  االتح�اد  رئي�س  العراقي�ني، 
للصحافة الرياضية خالد جاسم لتواصله 
بإس�هامات  الس�لوي  املش�هد  رف�د  يف 

مكتوبة لنحو 40 سنة مضت. 
كما ش�مل التكريم أيضا صبيح الضايف 
مدرب منتخب العراق الس�ابق وحكمت 
محم�ود ندي�م الع�ب وم�درب منتخ�ب 
العراق الس�ابق والدكتور غس�ان صادق 

الع�ب منتخ�ب الع�راق الس�ابق وعب�د 
الحس�ني خلي�ل الع�ب منتخ�ب العراق 
الس�ابق وع�ادل وحي�د الع�ب منتخ�ب 

العراق السابق.
ويف سياق سلوي أيضا، تأهل فريق نادي 
النف�ط بك�رة الس�لة اىل نهائ�ي الدوري 
العام بتفوقه عىل فريق نادي الحش�د ب� 
)71-77(، فيما ف�از فريق الرشطة عىل 
نفط الب�رة بنتيج�ة )83-90(، حيث 
لم يحسم التأهل اىل حني إكمال مباراتي 

ال�)بيل أوف( بني الناديني.

منتخبنا الوطين يهزم كمبوديا بأربعة أهداف ويستعيد صدارة اجملموعة مؤقتا 
بانتظار املباراة احلامسة أمام هونغ كونغ اجلمعة 

بغداد / صالح عبد املهدي 
اس�تعاد منتخبن�ا الوطن�ي  صادرة 
املجموعة الثالثة للتصفيات املشركة 
ولو بش�كل مؤقت رافع�ا رصيده اىل 
14 نقط�ة  اث�ر تغلبه  ع�ىل املنتخب 
الكمب�ودي بأربع�ة اه�داف  مقاب�ل 
ه�دف واح�د  يف املباراة الت�ي اقيمت  
عر ام�س بضياف�ة ملع�ب  نادي 
املحرق البحريني وقدم فيها  العبونا  
مس�توى  دون  لكن�ه  مرضي�ا  اداء 
الطم�وح  فيما قدم منتخب كمبوديا  
افض�ل ش�وط ل�ه يف التصفيات عىل 

االطالق .

 امساء للذكرى 
امل�درب  الوطن�ي  منتخبن�ا  ق�اد 
كاتاني�ش   سريش�كو  الس�لوفيني 
ومثل�ه الالعب�ون : ج�الل حس�ن  يف 
ابراهي�م   واحم�د  املرم�ى  حراس�ة 
وميث�م جب�ار وع�الء مه�اوي وعيل 
عدن�ان  يف الدف�اع  وهم�ام ط�ارق 
وحس�ني عيل ) عيل حصني ( وبشار 
رس�ن ) محمد داود(  وامجد عطوان 
يف الوس�ط وايم�ن حس�ني ) صف�اء 
هادي (   ومهند عيل ) محمد قاسم(  

يف الهجوم .
بينما قاد املنتخب  الكمبودي  املدرب 
الياباني هوندا  ومثله الالعبون : كيو 
سوكسيال  يف حراسة املرمى وسوفاك 
اوك  وكريا س�ارث ) وروس�يل ساث 
( ومينغ ش�ينغ  وس�وي فيس�ال  يف 
الدفاع  وسوهانا سوس  وشامبولني 
اورن )تيس سامباث (  وموني بارك  
س�يوت بارانج  يف الوس�ط وس�ينغ 
ش�انتيا  ) س�ينغ نورا (  وس�كوبنغ 

كيو ) توال ووتس (  يف الهجوم .
حك�م املب�اراة: يعق�وب س�عيد عبد 

الباقي  من سلطنة عمان 

طريقة متشابهة
دخ�ل كاتانيت�ش املب�اراة  بركيب�ة 
برشية خالف فيه�ا طريقته املحببة  
معتمدا هذه امل�رة  اللعب بمهاجمني 
رصيح�ني ب�دال م�ن مهاج�م واحد 

كم�ا كان�ت الع�ادة بغي�ة تس�جيل 
اك�رب ع�دد م�ن االه�داف  يف مرم�ى 
باملجموعة والذي  املنتخب االضع�ف 
عن�د  بالتأكي�د  نتائج�ه  س�تحذف 
املفاضل�ة  الختيار اربع�ة  منتخبات 
م�ن بني ثواني املجموع�ات الثماني. 
اما  املدرب الياباني كيس�وكي هوندا  
فق�د خ�اض املب�اراة بإج�راء ثالثة 
تغيريات  ع�ىل التش�كيل الذي خرس 
ام�ام البحرين بس�بعة اه�داف دون 
مقابل بينهم العب مدافع والعبان يف  
منطق�ة العمليات ومع ذلك لم يتغري 
حال الفريق  يف الشوط االول بل ظهر 
حم�ال وديعا امام ف�ارق االمكانيات  
مع كتيبة االس�ود  لكن الحال  انقلب 
يف الش�وط الثان�ي ال�ذي ق�دم في�ه 
الفريق اداء  هو االفضل له منذ  فرة 
طويلة ساعده عىل ذلك اداء منتخبنا 

املراجع  عىل نحو غري املتوقع .

من الدقيقة 1 – الدقيقة 15
ماه�ي إال  22 ثاني�ة وإذا بالنتيج�ة 
تشري اىل تقدم منتخبنا بهدف السبق  
بعد ان تسلم مهند عيل  كرة قرب خط 
الج�زاء  س�ددها ارضي�ة زاحفة  اىل 
يمني الحارس الكمب�ودي بما اوحى  
للجميع ان النتيجة س�تكون كارثية  
الس�يما بعد ان انهال�ت الكرات عىل 
مرمى سوكس�يال حيث س�دد مهند 
ك�رة  ذهب�ت اىل احض�ان الح�ارس 
وجرب حسني عيل حظه بكرة اخرى 
اىل الخ�ارج ثم كرة رأس�ية من ايمن 
حس�ني احبطها الحارس ولم نر من 
املنتخب الكولومبي يف هذه الفرة اال 
محاوالت خجولة لم تش�كل خطورة 

عىل مرمى جالل حسن .

من الدقيقة 16 – الدقيقة 30
عزز املنتخب الكمبودي من دفاعاته 
م�ن خ�الل تراج�ع خطوطه لرس�م 

منظومة دفاعية لم يستطع  العبونا 
من فك طالسمها إال عند الدقيقة 23  
عندما تسلم بش�ار رسن كرة مرتدة  
داخ�ل  منطق�ة الج�زاء  فصلحه�ا 
لنفس�ه  وس�ددها يس�ارية  لتأخ�ذ 
الكمبودي�ة   الش�باك  اىل  طريقه�ا 
مضاعف�ا النتيج�ة  وبع�د دقيقتني 
م�ن هذا الهدف حص�ل منتخبنا عىل 
ركل�ة جزاء  اثر تعرض  همام طارق 
إلس�قاط داخ�ل املنطق�ة املحرم�ة 
سجل منها عيل عدنان الهدف الثالث 

برهاوة .

من الدقيقة 31 – الدقيقة 45
اطم�أن منتخبنا للنتيج�ة من خالل 
ع�ىل  فطغ�ت  االمكاني�ات  ف�ارق 
محاوالت�ه االنانية الزائ�دة  ن اللزوم  
ويف ه�ذا االطار ش�اهدنا ع�دة كرات 
أليمن حس�ني وحس�ني ع�يل وهمام 
ط�ارق ذهب�ت اىل الخ�ارج بطريقة 

غريب�ة وبعد دقيقتني من الوقت بدل 
املهدور انته�ت الحصة االوىل عراقية 

بثالثية دون مقابل .

  من الدقيقة 46 – الدقيقة 60 
م�ع انط�الق الحص�ة الثاني�ة ع�اد 
كاتانيت�ش اىل اللع�ب بمهاجم واحد  
بع�د ان  ارشك صف�اء ه�ادي عوضا 
ع�ن  ايمن حس�ني غ�ري املحظوظ يف 
هذه املب�اراة وفعل م�درب كولومبيا  
الشئ ذاته عندما ارشك املدافع رويس 
س�اث بدال م�ن زميله كريا س�ارث، 
وبعد 3 دقائق وقف القائم الكمبودي 
االي�رس حائ�ال دون  تس�جيل هدف 
راب�ع ملنتخبن�ا بعد ان رد ك�رة مهند 
ع�يل ، ويف الوق�ت ال�ذي كن�ا ننتظر 
في�ه  هدفا عراقيا رابعا  فاجأ البديل 
روسيل ساث  الجميع بتسجيل هدف 
كولومب�ي م�ن ركلة ح�رة مبارشة، 
واجرى بعدها م�درب منتخبنا تحت 

الضغ�ط تعديال بإرشاك عيل  حصني 
عوض�ا  ع�ن حس�ني عيل وم�ع ذلك 
اس�تمر االداء الرتيب ملنتخبنا  وسط 

غضب املدرب كاتانيتش .

من الدقيقة 61 – الدقيقة 75
 املنتخ�ب الكمبودي ينظ�م دفاعاته 
بش�كل جيد  امام اندفاع  العبينا بما 
منع الخطورة عىل مرمى سوكس�يال   
املراقب�ني  وس�ط ضي�اع حس�ابات 
واملتابع�ني م�ع  هب�وط اداء  معظم 
العبينا بش�كل مفاجئ ربما بس�بب 
الرطوب�ة والح�رارة املرتفع�ة مم�ا  
اضط�ر كاتانيت�ش إلج�راء تغيريين 
دفع�ة واح�دة ب�إرشاك محم�د داود 
ومحمد قاس�م بدال من بش�ار رسن 

ومهند عيل.
 بينما  استعان مدرب كمبوديا  بدكة 
الب�دالء ايضا  ليرشك تيس س�امباث 
بدال من ش�امبولني اورن  لتنش�يط 

منطقة الوسط. 

من الدقيقة 76 – الدقيقة 93
بدأت هذه  الفرة بهدف لعيل حصني  
ألغت�ه راي�ة مس�اعد الحك�م  حميد 
طال�ب بداعي التس�لل  بعدها  حاول 
املنتخب الكولومبي الدفاع عن مرماه 
ب�كل الطرق بغية ع�دم تلقي اهداف 
اخ�رى ب�ل راح يب�ادل العبينا بعض 
الطلعات الهجومي�ة، ويف هذه االونة  
س�دد محمد قاس�م ك�رة بعيدة عىل 

طريقته  ابعدها الحارس اىل ركنية.
 وش�هد الوقت ب�دل امله�دور دخول 
شريكو كريم عوضا عن همام طارق 
وب�دا ان دخ�ول ش�ريكو كان ف�أال 
حس�نا  ع�ىل منتخبنا، حيث  س�جل 
صف�اء ه�ادي  هدفا رابع�ا من كرة 
راس�ية قوية اثر ركلة ركنية  لتنتهي 
املباراة بأربعة اهداف عراقية  مقابل 

هدف سيتذكره الكمبوديني كثريا .

بغداد/ حسني عمار

أكد املدير التنفيذي لنادي النفط الريايض، كاظم محمد سلطان، 

أن النادي يمرُّ بفرة عصيبة  بسبب الضائقة املالية، داعياً وزير 

النف�ط لاللتف�ات اىل معاناة النادي وتقديم الدع�م لتجاوز هذه 

األزمة .

وقال س�لطان  إن” األزمة املالية مازالت تعصف بجميع األلعاب 

يف الن�ادي ومنها فريق كرة القدم، األمر الذي اليمكن معه إقامة 

املعس�كرات التدريبية التي من شأنها أن تبقي الالعبني يف حالة 

مس�تمرة من الجاهزي�ة”. مبيناً أن” توقف منافس�ات الدوري 

بسبب ارتباط املنتخب الوطني يف التصفيات اآلسيوية أثر سلبياً 

عىل النادي مع عدم القدرة باقامة املعسكرات “

واضاف س�لطان أن” فريق النفط من الفرق الجيدة، ولكنه مرَّ 

بفرة صعبة بع�د فقدان اثنني من اعم�دة الفريق هما املهاجم 

محم�د داود والراح�ل مصطف�ى س�عدون، باإلضاف�ة اىل كثرة 

االصاب�ات الت�ي تراوح م�ن 7 اىل 8 العبني “، مبين�ًا أن “ ادارة 

النادي وضعت ثقتها باملدرب باس�م قاس�م لتجاوز هذه الفرة 

والعودة بالفريق اىل وضعه الطبيعي”.

وأشار سلطان اىل أن” النادي ليست له نية التعاقد مع اي العب 

محرف من الخارج كونه مصنعاً للنجوم وأغلب العبيه اصبحوا 

دولي�ني مثل ايمن حس�ني ومازن في�اض ومحم�د داود، وهذه 

الس�نة الخامس�ة التي لم يتم زجُّ اي الع�ب محرف يف صفوف 

الفريق”. وتابع س�لطان ان” االزمة املالية اثرت بش�كل مبارش 

يف جميع االلعاب يف النادي ومنها فريق الس�لة بطل الدوري عىل 

مدى 5 س�نوات واملرشح بقوة لنيل لقب املوسم الحايل، يف ذمته 

دفعه من مستحقات الالعبني لم يتم تسليمها حتى اآلن “. 

ويف ختام حديثه، وجه س�لطان رس�الة اىل وزير النفط احسان 

عب�د الجبار بوصف�ه متابعاً للفري�ق يدعوه فيه�ا لاللتفات اىل 

معاناة النادي، وتقديم الدعم لتجاوز هذه االزمة.

إعالمنا الرياضي
مص�ور برنام�ج )س�توديو الجماه�ري( ال�ذي 
يبث من عىل شاش�ة قناة دجل�ة، الزميل احمد 
جبار الخيكان�ي اعلن انتص�اره عىل فايروس 
كورونا الذي اصابه قبل مدة ليست بالقصرية، 
وثم�ن الخيكاني تواصل املؤسس�ات الصحفية 
واالعالمي�ة والرياضي�ة م�ن اج�ل االطمئنان عىل 
صحته.. خالص االمنيات لزميلنا العزيز بالش�فاء التام وان يلبسه رب 

العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
 ****************

ص�در اول ام�س االح�د الع�دد الثام�ن والعرشي�ن 
لصحيفة رشطاوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية 
لنادي الرشطة الريايض.. العدد تضمن مجموعة من 
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت 
الت�ي تش�ارك فيها عىل املس�توى املح�يل فضال عن 
موضوع�ات اخ�رى تخ�ص رياضتنا املحلي�ة... كل 

التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
 ******************

عضو الهيئ�ة العامة لالتح�اد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة، الزمي�ل محمد عجي�ل، احتفل بعيد 
مي�الده قبل ايام قليلة، خالص االمنيات للزميل 
العزيز بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



من  انسحابه  فيدرر  روجيه  السويرسي  أعلن 
مباراته  عشية  للتنس  املفتوحة  فرنسا  بطولة 
برييتيني،  ماتيو  اإليطايل  أمام  النهائي  ربع  يف 

بحسب ما أفاد املنظمون.
املناقشة  »بعد  قوله:  فيدرر  املنظمون عن  ونقل 
روالن  بطولة  من  االنسحاب  قررت  فريقي،  مع 
عام  من  وأكثر  الركبة  يف  عمليتني  بعد  غاروس. 
من إعادة التأهيل، من املهم أن أستمع إىل جسدي 
وأال أميض برسعة كبرية يف العودة للمنافسة. أنا 
سعيد بفوزي بثالث مباريات. ليس هناك شعور 

أفضل من العودة إىل امللعب«.
وقبل أسبوعني من احتفاله بعيد ميالده األربعني، 
نجح فيدرر بضمان مشاركته يف األسبوع الثاني 
عرشة  الخامسة  للمرة  الفرنسية  البطولة  من 
األملاني دومينيك  الشاق عىل  بفوزه  يف مسريته، 
كويبفر 7-6 )7-5( و6-7 )3-7( و6-7 )4-7( 

و5-7.
واحتاج بطل روالن غاروس لعام 2009 الساعي 
يف  تتويجه  منذ  سالم  الغراند  يف  األول  لقبه  إىل 
ساعات  ثالث  إىل   ،2018 عام  املفتوحة  أسرتاليا 
املصنف  األملاني  منافسه  لتخطي  دقيقة  و35 
بغياب  شارتييه«  »فيليب  ملعب  عىل  عاملياً   59
يف  املفروض  التجول  حظر  بسبب  الجمهور 
مساًء  التاسعة  الساعة  بني  الفرنسية  العاصمة 

والسادسة صباحاً.
خضع  الذي  فيدرر  يتواجه  أن  يفرتض  وكان 
لعمليتني جراحيتني يف ركبته العام املايض والذي 
بطولة  منذ  فقط  الثالثة  مشاركته  يخوض 
برييتيني  مع   ،2020 أوائل  املفتوحة  أسرتاليا 

أمس االثنني يف ثمن النهائي.
الغراند  ألقاب  بعدد  القيايس  الرقم  صاحب  لكن 

رافايل  اإلسباني  غريمه  مع  مشاركة  سالم 
نادال )20( أملح مساء السبت املايض إىل إمكانية 
البالغ  املواجهة مع اإليطايل  االنسحاب من هذه 
25 عاماً الذي وصل الشهر املايض اىل نهائي دورة 

مدريد األلف نقطة للماسرتز.
يتوجب  سألعب.  كنت  إذا  أعلم  »ال  فيدرر:  وقال 
عيل اتخاذ القرار بشأن مواصلة اللعب من عدمه 

أن  املخاطرة جداً  أليس من  )يف روالن غاروس(. 
هو  هل  الضغط؟  من  مزيد  تحت  ركبتي  أضع 

الوقت املناسب للراحة؟«.
وبعيد االنسحاب، قال مدير البطولة غي فورجيه 
النسحاب  تأسف  غاروس  روالن  »بطولة  إن 
الليلة  رائعة  معركة  خاض  الذي  فيدرر،  روجيه 
باريس  إىل  بعودته  سعداء  جميعاً  كنا  املاضية. 
حيث لعب ثالث مباريات رفيعة املستوى. نتمنى 

له التوفيق يف بقية املوسم«.
هي  العام  لهذا  أولويته  أن  مراراً  فيدرر  وكرر 
محاولة الفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة األوىل 

منذ 2017 والتاسعة يف مسريته األسطورية.
حزيران/  28 يف  اإلنكليزية  البطولة  وتنطلق 

يونيو، ما يمنح فيدرر القليل من الوقت من أجل 
روالن  يف  مشواره  واصل  حال  يف  لها  التحضري 
للمشاركة  مدرج  اسمه  أن  والسيما  غاروس، 
أيضاً، واملقرر  العشب  املقامة عىل  يف دورة هاله 
انطالقها يف 14 حزيران/يونيو أي بعد يوم فقط 

من نهائي روالن غاروس.
وأشار فيدرر إىل »إني مضطر لتقييم الوضع بعد 
كل مباراة ألرى كيف ستكون حالتي يف الصباح 
األمر  وهذا  ركبتي.  وضع  سيكون  وكيف  التايل 
أكثر إلحاحاً بعد مباراة طويلة مثل التي خضتها 

مؤخرا.

مدرب  ساوثجيت،  جاريث  شعر 
إنجلرتا، باالستياء من البديل جوردان 
التعليمات  خالف  بعدما  هندرسون، 
خالل  وأهدرها،  جزاء  ركلة  ونفذ 
الفوز 1-0 عىل رومانيا وديا، يف آخر 

تجربة قبل بطولة أوروبا 2020.
بعد  كبديل  هندرسون  وشارك 
املهاجم  زميله  ومنع  االسرتاحة، 
تنفيذ  من  كالفريت-ليوين  دومينيك 
وكان  عليها،  حصل  جزاء  ركلة 

سيسددها.
الجزاء،  ركلة  ليفربول  قائد  ونفذ 
وأنقذها فلورين نيتا حارس رومانيا 

يف الدقيقة 78.
سجل  قد  راشفورد  ماركوس  وكان 
إنجلرتا  هدف  دقائق  بعرش  قبلها 
أخرى،  جزاء  رضبة  من  الوحيد، 

وخرج بعدها من امللعب.
)آي.تي.يف)  ملحطة  ساوثجيت  وقال 
تنفيذ  يف  راشفورد  ماركوس  لدينا 
وارد  جيمس  ثم  الجزاء،  ركالت 
امللعب..  خارج  كانا  لكنهما  براوس، 
كنا ننتظر أن ينفذها كالفريت ليوين، 
هندرسون  يرتكه  أن  أتوقع  وكنت 

ينفذها«.

اإلذاعة  لهيئة  فقال  هندرسون،  أما 
»كنت  )بي.بي.يس(:  الربيطانية 
أشعر بالثقة، لكن اإلنقاذ كان رائعا.. 
ال  لكني  جيدة،  جزاء  ركلة  تكن  لم 
أشعر بالكثري من االنزعاج.. كان من 

الرائع تتويج عودتي بهدف«.
العب  أرنولد،  ألكسندر  ترينت  وكان 
ليفربول، قد خرج مصابا خالل الفوز 
1-0 عىل النمسا يوم األربعاء املايض، 
وبدأ بن جودفري، العب إيفرتون، يف 

الظهري األيمن لتعويض زميله  مركز 
الذي غادر تماما التشكيلة.

وايت،  بن  أن  إنجلرتا،  منتخب  وأعلن 
ألبيون،  هوف  أند  برايتون  مدافع 
أرنولد  ألكسندر  ترينت  محل  سيحل 

 26 من  املؤلفة  النهائية  التشكيلة  يف 
العبا، لخوض نهائيات بطولة أوروبا 

لكرة القدم.
من  ألكسندر-أرنولد  وانسحب 
املايض،  األسبوع  إنجلرتا،  تشكيلة 
يف  عضلية  إلصابة  تعرضه  عقب 
الودي  الفوز  خالل  األخرية،  الدقائق 
1-0 عىل النمسا، يوم 2 يونيو حزيران 

الجاري.
مباراته  عاما(   23( وايت  وخاض 
كما  النمسا،  ضد  األوىل  الدولية 
عىل   0-1 الفائز  الفريق  ضمن  كان 
رومانيا، أمس األحد، يف آخر لقاء ودي 

إلنجلرتا قبل البطولة.
املدرب  تشكيلة  ضمن  وايت  وكان 
عند  األولية،  ساوثجيت  جاريث 

استدعاء 33 العبا يف البداية.
يورو  يف  مشوارها  إنجلرتا  وتبدأ 
2020 بمواجهة كرواتيا، يف املجموعة 
يونيو حزيران، قبل  الرابعة، يوم 13 
وجمهورية  اسكتلندا  ضد  اللعب 
الشهر  من  و22   18 يومي  التشيك، 

ذاته.
استاد  يف  املباريات  هذه  كل  وتقام 

ويمبيل.
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أملانيا بطلة أوروبا لتحت 21 عامًا

برشلونة يصوب أنظاره حنو 
جنم نابولي

اعالم الكرتوني ساوثجيت يبدي استياءه من قرار هندرسون

فيدرر ينسحب من بطولة روالن غاروس

لوكاكو يقود بلجيكا للفوز على كرواتيا 

مفكرة الزوراء

يوفنتوس حيدد 3 بدائل لرونالدو

عقبة مالية تعطل صفقة دفاعية لربشلونة

توج�ت أملانيا بطلًة ل�كأس أمم أوروبا تح�ت 21 عاماً بفضل فوز 
منتخبها الشاب عىل نظريه الربتغايل 0-1 يف النهائي الذي أقيم عىل 

ستاد ستوزيك ستاديوم يف سلوفينيا.
وسجل هدف الفوز الغايل لوكاس نميتشا 49.

وج�اء هدف الفوز لل�”مانش�افت” بعد أربع دقائ�ق من انطالقة 
الش�وط الثان�ي، حيث تمكن ري�دل باكو من صن�ع تمريرة بينية 
لنميتش�ا الذي هيأ الكرة وسددها يف شباك الحارس ديوغو كوستا 
.)49( ويلعب نميتش�ا يف مانشس�رت س�يتي اإلنكليزي، لكنه أعري 
ألندي�ة عدة، آخرها أندرلخت البلجيكي.وه�ذا اللقب الثالث ألملانيا 
يف تاريخها بعد 2009 و2017.ورفع نميتش�ا رصيده التهديفي يف 

البطولة إىل أربعة أهداف، ليتوج بلقب هداف املسابقة القارية.
يف املقابل، أخفق منتخب الربتغال يف التتويج باللقب للمرة األوىل يف 
تاريخه، بعدما واصل مسلسل فشله يف املباريات النهائية للبطولة، 

التي خرسها للمرة الثالثة بعد 1994 و 2015.
وتحتل إسبانيا صدارة ترتيب املنتخبات األكثر فوزاً باللقب برصيد 

ب�5 مرات، أما املانشافت فقد انفرد باملركز الثالث.

تحدث تقرير صحفي، عن رغبة نادي برشلونة يف التعاقد مع نجم 
نابويل، يف ظل فشل التعاقد مع جورجينيو فينالدوم العب ليفربول.

وكان برش�لونة ق�د توص�ل التفاق م�ع فينالدوم ع�ىل االنضمام 
للبارس�ا، بداية من املوس�م الجدي�د، إال أن باريس س�ان جريمان 

تدخل يف الصفقة، واقرتب بشدة من خطف الالعب الهولندي.
وذكرت صحيفة س�بورت، أن فشل ضم فينالدوم، جعل برشلونة، 

يصوب أنظاره نحو اإلسباني فابيان رويز نجم وسط نابويل.
وأضافت أن عملية ضم رويز، تواجه الكثري من الصعوبات، بسبب 
صالب�ة أوريلي�و دي لورينتيس رئيس ناب�ويل يف التفاوض، وكذلك 

الوضع االقتصادي الصعب، الذي يمر به النادي الكتالوني.
وتابعت الصحيفة أن نابويل حدد 50 مليون يورو، من أجل السماح 

برحيل فابيان رويز، البالغ من العمر 25 عاًما.
ونوهت أن الفريق اإليطايل س�يتفاوض عىل األموال فقط، حيث ال 

يريد نابويل، دخول بعض الالعبني يف صفقة رويز.

ف�از منتخب بلجيكا عىل نظ�ريه الكرواتي 0-1، يف اإلطار 
الودي استعداداً ل�”يورو 2020”.

ودون هدف املباراة الوحيد، مهاجم إنرت اإليطايل، روميلو 
لوكاك�و 38.واس�تحق لوكاك�و املت�وج بط�اًل للدوري 
اإليط�ايل مع إن�رت، مكانت�ه كأحد أفض�ل املهاجمني يف 

العالم بعدما أحرز  هدفه الدويل رقم 60.
وتطم�ح بلجيكا املصنفة األوىل عاملي�ًا للذهاب بعيداً يف 
اليورو وتحقيق اللقب متسلحة بتشكيلة من أبرز 

النجوم يف العالم.
املجموع�ة  يف  بلجي�كا  وتلع�ب 
الثاني�ة م�ن بطول�ة أم�م 
أوروب�ا 2020، إىل جانب 
فنلن�دا  الدانم�ارك، 

وروسيا.
بينم�ا يتواج�د لوكا 
مودريت�ش ورفاقه 
املجموع�ة  يف 
م�ع  الرابع�ة، 
إنكلرتا، اسكتلندا 

والتشيك.
نجح�ت  و
ا  نكل�رت إ

بتحقي�ق 

الفوز ودياً ع�ىل ضيفتها رومانيا 0-1، يف الربوفة األخرية ملنتخب 
األسود الثالثة قبل “يورو 2020”.

ووقع عىل هدف اللقاء الوحي�د قائد املنتخب اإلنكليزي ماركوس 
راش�فورد من ركلة جزاء 68، بعدما ارتكب البديل تيربيو كابوسا 

مخالفة ضد جاك غريليش
وأضاع جوردان هندرسون فرصة مضاعفة النتيجة، عندما فشل 

بتسجيل ركلة جزاء أخرى، بسبب تألق حارس رومانيا نيتا 78.
وأجرى املدرب غاريث س�اوثغيت تسعة تغيريات عىل الفريق الذي 

هزم النمسا بالنتيجة نفسها يوم األربعاء املايض.
وتلعب إنكل�رتا يف املجموعة الرابعة إىل جانب كرواتيا، اس�كتلندا، 

والتشيك.
وتمل�ك إنكلرتا فرصة ذهبي�ة للذهاب بعيداً نح�و لقب كأس أمم 
أوروب�ا كرة الق�دم، عندما تخوض مبارياته�ا يف دور املجموعات 
واألدوار االقصائي�ة عىل أرضها يف نس�خة موزع�ة بني 11 مدينة 
قارية.وحق�ق املنتخ�ب الهولن�دي ف�وزاً كب�رياً أم�ام جورجي�ا 
-3صف�ر ضمن اس�تعدادات الربتق�ايل لخوض غم�ار بطولة أمم 
أوروب�ا “يورو 2020”.وس�جل كل من ممفيس ديب�اي )10 من 
ركل�ة جزاء( وفوتر فيغورس�ت )55( وري�ان غرافينبريش )76( 
ثالثية منتخ�ب األرايض املنخفضة.وس�تكون هولندا موجودة يف 
املجموع�ة الثالثة صحب�ة منتخبات أوكرانيا والنمس�ا ومقدونيا 
الش�مالية.ويف باقي املواجهات الودية، فاز منتخب إسكتلندا عىل 
لوكسمبورغ )-1صفر( ومولدوفا عىل أذربيجان )-1صفر( فيما 

انتهت مواجهة النمسا أمام سلوفاكيا بالتعادل السلبي.

ب�دأ يوفنت�وس العمل عىل عدة جه�ات، من أجل التعاق�د مع مهاجم 
جدي�د، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية الحالي�ة، إذا تأكد رحيل النجم 
الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو عن الفريق.وربط�ت تقارير صحفية 
رونالدو مؤخرا باالنتقال إىل باريس س�ان جريمان، رغم أن عقده مع 
الي�ويف ينتهي يف صيف 2022.وقالت صحيفة الجازيتا ديلو س�بورت 
اإليطالية، إن إشارات كريستيانو للرحيل تدفع النادي للعمل عىل أكثر 
من جبهة، حيث يتحرك فيديريكو تش�ريوبيني، رئيس اإلدارة الفنية 

الجديد باليويف، من أجل تأمني الفريق بالعب بديل للدون.

وأضافت الصحيفة أن تجديد اس�تعارة املهاجم اإلس�باني، 
ألفارو موراتا، من أتلتيكو مدريد هو أمر مؤكد، س�واء بقي 

رونالدو أو رحل.
ويف ح�ال اختار “الدون” الذهاب إىل باريس، فإن ضم ماورو 

إي�كاردي، مهاج�م الفريق الفرنيس، س�يكون أم�رًا طبيعًيا، 
خاصة أن يوفنتوس يراقبه منذ عدة سنوات.

كما ح�دد البيانكونريي جابرييل جيس�وس، مهاجم مانشس�رت 
س�يتي، كأحد األهداف املحتملة، ال س�يما أن الربازييل ال يعيش 

أفضل فرتات�ه تحت قي�ادة املدرب اإلس�باني، بيب 
جوارديوال.

وختم�ت الجازيتا ديلو س�بورت بأن 
فالهوفيتش،  دوسان  الرصبي 

مهاجم فيورنتينا الشاب، 
مس�تويات  ق�دم  الذي 

املوس�م  يف  ممت�ازة 
يدخ�ل  املن�رصم، 
أيضا ضم�ن دائرة 

ت  م�ا هتما ا
يوفنتوس.

يرغب برش�لونة يف تدعيم صفوف�ه بمدافع جديد، 
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية، رغم نجاحه مؤخرًا 

يف ضم إيريك جارسيا مدافع مانشسرت سيتي.
وبحس�ب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن األمانة 
الفنية لربش�لونة، تقوم حالًيا بالبحث يف الس�وق، 
م�ن أجل إيجاد مدافع آخ�ر، خاصة وأن صامويل 

أومتيتي يف طريقه للرحيل عن البارسا.
وأضاف�ت أن جيولي�س كون�دي مدافع إش�بيلية، 
صاحب ال�� 22 عاًم�ا، يتمتع باهتمام برش�لونة 
لعدة أس�باب، منه�ا عامل الس�ن والتط�ور الذي 
ظهر عليه، والقوة الجسدية، باإلضافة إىل معرفته 
الجي�دة بالدوري اإلسباني.وأش�ارت الصحيفة إىل 
أن كوندي أعلن قبل أيام، رغبته يف االنتقال واللعب 
لفري�ق أكرب.ونوه�ت أن إش�بيلية رف�ض عرًض�ا 

ملي�ون   55 بقيم�ة 
يورو من مانشسرت 
سيتي، للتفريط يف 

كوندي.
إش�بيلية،  ويريد 
ع�ىل  الحص�ول 
80 مليون يورو، 
قيم�ة  وه�ي 
ال�رشط الجزائي 
كوندي،  عق�د  يف 
والذي سينتهي يف 

.2024
الصحيفة  وتابعت 

برش�لونة  أن 
سيحاول وضع بعض 

صفق�ة  يف  الالعب�ني 
كوندي، مثل كونراد دي 

وفرانسيسكو  فوينتي  ال 
ع�ودة  وربم�ا  ترين�كاو، 

كليمن�ت لينجلي�ت للفري�ق 
األندليس.وختم�ت الصحيف�ة 

ب�أن ماتياس دي ليخ�ت مدافع 
يوفنت�وس، هو الالع�ب الذي يضعه 

برش�لونة ع�ىل قائم�ة االحتياط، حال فش�ل 
التعاقد مع كوندي.
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عّمان/متابعة الزوراء:
الثال�ث »حق�وق  الرقاب�ي  التقري�ر  اعت�ر 
مقيدة« مل�روع »تغي�ر« أن أوام�ر الدفاع 
يف األردن، خ�ال جائحة كورون�ا، زادت من 
القيود املفروضة ع�ى حرية التعبر والتنقل 

واالجتماعات العامة. 
وق�ال تقري�ر »نهج تش�اوري جدي�د لدعم 
حقوق اإلنس�ان« من مروع »تغير«، الذي 
ينف�ذه مرك�ز حماي�ة وحري�ة الصحفي�ن 
بدعم وتمويل مش�رك من االتحاد األوروبي 
والوكالة اإلس�بانية للتعاون اإلنمائي الدويل، 
إن�ه كان من األج�در أن تكون هن�اك قواعد 
مرجعي�ة تنطل�ق م�ن ح�ق وس�ائل اإلعام 
واملجتمع يف تلقي املعلومات بشكل منتظم. 

وناق�ش التقرير، ال�ذي ن�رت نتائجه يوم 
األح�د، ح�ق األف�راد بحرية ال�رأي والتعبر، 
والحق يف التنقل، والحق يف التجمع الس�لمي، 
وبيان مدى قدرتها ع�ى توفر أطر الحماية 
والفعالية لضمان تمت�ع األفراد يف حقوقهم 
حتى يف ظل الظروف االستثنائية، وبيان أهم 
التحديات التي حال�ت دون قدرة األفراد عى 
تمتعه�م بحقه�م يف حري�ة ال�رأي والتعبر، 
والتجم�ع الس�لمي، والتنقل خ�ال جائحة 

كورونا يف األردن.  
ولفت إىل أن املمارس�ات الت�ي تمثل التحدي 
الرئي�ي يف ه�ذا الحق ش�هدت اس�تمراراً يف 
إحالة العديد م�ن الصحفين واإلعامين إىل 

املحاك�م، بداع�ي مخالفة قان�ون الدفاع أو 
أوام�ره، أو مخالفة غرها من القوانن مثل 
قان�ون العقوب�ات، أو قانون من�ع اإلرهاب، 
أو قان�ون الجرائ�م اإللكروني�ة، أو غره�ا 
من التريعات، باإلضافة إىل اس�تمرار منع 
وحظ�ر الن�ر يف العديد من القضاي�ا، التي 
كانت تشكل رأياً عاماً وحالة نقاش من قبل 
املواطنن عر منص�ات التواصل االجتماعي 

أو وسائل اإلعام. 
وق�ال التقرير ع�ن واقع الح�ق يف االجتماع 
الع�ام إن القانون مر بتعدي�ات عديدة، كان 
آخره�ا قانون االجتماع�ات العامة رقم )5( 
لس�نة 2011، والذي أدخل تعديات جوهرية 
تتعلق بصاحيات الحاكم اإلداري يف مواجهة 
ح�ق األف�راد يف تنظيم االجتماع�ات العامة، 
حي�ث قلص من حقه يف قبول أو رفض طلب 

عقد االجتماعات العامة وتنظيم املسرات إىل 
مجرد إش�عاره بمكان وزمان عقد االجتماع 

العام وأسماء منظميه.
ودع�ا إىل مراجعة أحكام اإلش�عار الخطي يف 
قانون االجتماعات العام�ة، وتحديد طبيعة 
اإلج�راءات االحرازية والتداب�ر األمنية التي 
يمك�ن أن يتخذها الحاك�م اإلداري بالتعاون 
مع األجهزة األمنية، باإلضافة إىل إلغاء كافة 
مظاهر سلطات الحاكم اإلداري املطلقة عى 
الحق يف االجتماع العام، وباألخص استخدام 
القوة لفض االجتماع وتفريق املسرة بإرادته 
املنفردة، وتضمن قانون االجتماعات العامة 
قواع�د خاص�ة ح�ول املعاي�ر الت�ي تحكم 
اس�تخدام الق�وة م�ن قبل رج�ال األمن ضد 

املجتمعن. 
وأش�ار إىل أن التعامل مع احتجاجات نقابة 
املعلم�ن، ع�ى م�دار العام�ن الس�ابقن، 
ش�كل تحدياً كبراً أمام الس�لطات وقدرتها 
ع�ى التعام�ل وف�ق معاي�ر واضح�ة م�ع 
حق األف�راد يف االجتم�اع الع�ام، حيث رافق 
ه�ذه االحتجاج�ات العديد من اإلش�كاليات 
اإلداري،  االحتج�از  أبرزه�ا:  والتحدي�ات 
واالعتقال ش�به الجماعي بدون إس�ناد تهم 
وإخاء السبيل بعد فرة، واملنع من الوصول 
إىل األماكن املعلن عنها لاجتماع، ناهيك عن 
فض االعتصام بالق�وة بمعزل عن أي تدابر 

ومعاير واضحة. 

رام الله/متابع�ة ال�زوراء:
ع�ام 2011، نرت صحيفة »ذا غارديان« 
مقطع فيديو صّوره الطفان حينها، منى 
ومحمد الكرد. ش�قيقان توأم�ان من حّي 
الش�يخ جرّاح يف القدس املحتلة، يصّوران 
ويحكيان، وهما يف عمر ال�12 عاماً فقط، 
كيف اس�توىل املس�توطنون ع�ى جزٍء من 
منزلهما، ويرويان خال ذلك قضّية شعٍب 
بأكمله، ويحّثان عى عدم الجبن يف مقاومة 
االحتال. قبل أش�هر، انتر مقطع فيديو 
يظهر املس�توطن اإلرسائييل يعقوب الذي 
يحت�ّل جزءاً من منزل عائل�ة الكرد يف حي 
الش�يخ جراح، بينم�ا تواجهه منى وتقول 
له »أنت ترسق بيت�ي«، فيما يرّد هو قائاً 
»إن ل�م أرسقه فس�يرسقه أح�د آخر«، يف 
اعراف واضح من�ه بعدم أحقيته يف املنزل 
واحتال�ه. كان ذلك الفيدي�و أحد املقاطع 
التي ساهمت يف حش�د الرأي العام العاملي 

إىل جانب الحي، ورفض تهجر أهله.
الصحيف�ة  فيدي�و  أع�وام ع�ى  بع�د 10 
الريطاني�ة، أصبحت منى الكرد ناش�طة 
وإعامّية مقدس�ّية معروف�ة، فيما أصبح 
أخوها محم�د كاتباً، وب�ات االثنان صوتاً 
مرفوعاً وعالياً يف وجه ممارسات االحتال 
املمنهج�ة بحّق الفلس�طينين يف س�لبهم 
بيوته�م وأرضه�م واحتالها، ع�ر قضّية 
حي الش�يخ ج�راح. أغضب ذل�ك االحتال 
الذي يحاول بكّل قّوته إسكاتهما، ومعهما 
كّل الفلس�طينين، به�دف إب�ادة الرواي�ة 
الفلس�طينية، بعدم�ا أخذت حّيزاً واس�عاً 
م�ن االهتم�ام العامل�ي. في�وم اول أم�س 
األح�د، اعتقلت قوات االحت�ال اإلرسائييل 
من�ى الكرد )23 عاما( م�ن منزلها يف حي 
الش�يخ ج�رّاح، وس�لّمت العائل�ة مذّكرة 
استدعاء بحق شقيقها محمد، الذي ذهب 
إىل التحقي�ق يف مرك�ز رشط�ة االحتال يف 
ش�ارع صاح الدين يف مدينة القدس، قبل 

أن يفرج عنهما مساًء.
أثار االعتقال غضباً واس�عاً، عربياً وعاملياً؛ 
يأت�ي يف  ب�أّن كّل ذل�ك  تأكي�داٍت  وس�ط 
إط�ار مح�اوالت االحت�ال إس�كات أهايل 
ح�ّي الش�يخ ج�راح، الناش�طن منه�م، 
واملتضامن�ن معه�م، والصحفي�ن الذين 
يغط�ون القضية، يف محاول�ٍة للتعتيم عى 
جرائم�ه الت�ي توّث�ق بكام�رات ه�ؤالء، 
وتنتر حول العالم لُتثب�ت زيف اّدعاءات 
االحت�ال والحجج التي يس�تخدمها لُيرر 

تطهر الفلسطينين عرقياً.
يف حديث�ه م�ن أم�ام مركز الرط�ة، قال 
نبيل الكرد، وهو مس�ّن فلس�طيني مهدد 
بالتهج�ر من منزله، إّن اعتقال ابنته منى 
واس�تجواب ابن�ه محم�د »يأت�ي يف إطار 
محاوالت االحتال إس�كات كّل األصوات يف 
القدس، لكّن األصوات س�تبقى مرتفعة«. 
واعتر رئيس لجنة أهايل حي الشيخ جراح، 
يعق�وب عرفة، أن اعتقال من�ى الكرد هو 

تصعيد جديد يس�تهدف أهايل حي الش�يخ 
جراح، املهدد أصحاب�ه بالتهجر القرسي 
لصال�ح املس�توطنن، حيث ب�دأ االحتال 
حمل�ة العتق�ال الناش�طن وأه�ايل الحي 

بتهم التحريض.
ويخ�وض أه�ايل حي الش�يخ ج�راح منذ 
أربعة عق�ود رصاعاً قانونياً ملنع س�يطرة 
املس�توطنن عى منازلهم، وتصاعدت تلك 
األزم�ة يف اآلون�ة األخرة، وس�ط تضامن 
مع أهايل الحي امله�دد أصحابه بالتهجر. 
يشهد حي الشيخ جراح، منذ نحو شهرين، 
احتجاج�ات يومي�ة ع�ى خلفي�ة التهديد 
بتهج�ر عائات فلس�طينية م�ن منازلها 
لصال�ح الجمعيات االس�تيطانية. ويعاني 
أه�ايل حي الش�يخ جراح منذ أس�ابيع من 
حصار مشدد عليهم، ومحاوالت الناشطن 
لف�ك ذل�ك الحص�ار، بعدما أغلق�ت قوات 
االحت�ال مدخل الح�ي الرئيي باملكعبات 
اإلس�منتية. لكّن التضامن العاملي مع حي 

الشيخ جرّاح وتدويل القضية كان بجهود 
من منى الكرد وشقيقها محمد، وعدد من 
الناش�طن الذين أطلقوا وس�م »#أنقذوا_

بالعربية واإلنكليزية،  حي_الشيخ_جراح« 
واس�تخدموا حس�اباتهم لن�ر وتوثي�ق 
االنته�اكات اإلرسائيلية اليومي�ة بحّقهم، 
م�ا أثار تضامناً واس�عاً، خصوص�اً أّن كل 
االنتهاكات كانت تحصل لفلسطينين عّزل 

يف منازلهم وبوضوح يف مقاطع الفيديو.
درس�ت من�ى الك�رد اإلع�ام يف جامع�ة 
برزي�ت، وباتت مراس�لًة ميداني�ة يف ظّل 
الظ�روف الحالية، فهي من تكتب البيانات 
والش�عار  الص�ورة  وتخت�ار  وتنره�ا 
والحمل�ة والعنوان، ولها جهد كبر يف نر 
الوعي ورفعه لهذه القضية. فعر حسابها 
ع�ى »إنس�تغرام« ال�ذي زاد متابعوه عى 
املليون، تنقل الشابة منى الكرد ما يحصل 
يف ح�ّي الش�يخ ج�راح، لحظ�ًة بلحظ�ة. 
فلس�طينيون يغّنون ويهتفون ويحتّجون 
رفض�اً لتهجرهم من بيوته�م، فُيقمعون 
بالرضب واالعتقال واملياه العادمة وُيضّيق 
االحتال عليهم، فيما يرسح املس�توطنون 
ويمرح�ون. ويف وس�ط ذل�ك، يعلو صوت 
االحت�ال  جن�ود  وج�ه  يف  عالي�اً،  من�ى 
ومس�توطنيه، فتق�ول له�م »انخرس�وا« 
و«ارجع�وا إىل حي�ث أتيتم«، و«ه�ذا بيتي 
وهذا ش�ارعي وه�ذه أريض ول�ن أرحل«، 
مع غره�ا من العبارات التي كانت س�بباً 
رئيس�اً يف تجمهر الناشطن واملتابعن من 
العالم حول منى، وترديد اس�مها يف مواقع 
التواص�ل ك�«أيقون�ة حرّي�ة«، و«زيتونة 
فلسطينية«. ويف آخر بّث مبارش لها، قالت 
منى للمتابع�ن: »النرص قري�ب بس الزم 

نستمر«.
م�ن جانبه، يكرّس محم�د الكرد تدويناته 
عر موقع »توير« للقضية وللتوعية بها، 
حي�ث يكت�ب باللغ�ة اإلنكليزّي�ة ليفضح 

االحتال، ومّدعي اإلنس�انّية ح�ول العالم 
الذين يقفون عند فلس�طن فا يشملونها 
يف مطالباته�م بالحق�وق والحرّي�ة. ُعرف 
محمد بإطاالت�ه عى القن�وات األمركية 
والغربي�ة، حي�ث تح�دى املذيع�ن الذي�ن 
بّطنوا أس�ئلتهم ليجعل�وه يف موقع املتهم 
ب�دالً من موقع املدافع عن بيته. كما ُعرف 
بنباهته يف دحض مزاعم االحتال ومؤيديه 
ورواياته�م الت�ي تدع�م التطه�ر العرقي 

للفلسطينين وتهجرهم من منازلهم.
ويس�تهدف االحتال اإلرسائييل كّل صوت 
يف حّي الش�يخ جراح، فا يكتفي باعتقال 
الناش�طن واملتضامنن م�ع الحّي وأهله، 
إنم�ا يعتق�ل الصحفي�ن ويعت�دي عليهم 
ويحاول منعه�م من التغطية التي أّثرت يف 
الرأي الع�ام العاملي، بعدم�ا كانت ماكينة 
االحتال تس�يطر عى الرواية فيه. ويؤكد 
العدي�د  تع�رّض  مقدس�يون  صحفي�ون 
منه�م خ�ال تغطي�ة األح�داث يف القدس 
العت�داءات ممنهج�ة بال�رضب وإط�اق 
ه�ذه  طال�ت  كم�ا  عليه�م،  الرص�اص 
االعتداءات الصحفين واملس�عفن العرب، 
يف ح�ن لم يعرف جن�ود االحتال ببطاقة 
الصحاف�ة الصادرة ع�ن نقابة الصحفين 
الفلسطينين أو بطاقات الصحافة الدولية.

خال مؤتمر صحفي وحشد تضامني مع 
منى الكرد، قمعت ق�وات االحتال جموع 
املواطنن الفلسطينين املحتشدين بالقرب 
من مركز رشطة االحتال يف ش�ارع صاح 
الدين بالقدس املحتلة، ما أوقع العديد من 
اإلصابات بش�ظايا قنابل الغ�از والصوت 
والرص�اص املطاط�ي. واس�تهدفت قوات 
االحت�ال مرة أخرى طواقم الصحفين، إذ 
أصيبت مراسلة »الجزيرة« نجوان سمري 
باس�تهداف مقصود؛ إضافة إىل استهداف 
طاق�م »تلفزي�ون فلس�طن« والعديد من 

املواطنن.

ليل السبت املايض، اعتقلت قوات االحتال 
اإلعامية جيف�ارا البديري، مراس�لة قناة 
»الجزي�رة«، لس�اعات يف مرك�ز رشط�ة 
ص�اح الدين يف الق�دس املحتل�ة، واعُتدي 
عليه�ا بال�رضب خال اقتياده�ا إىل داخل 
إط�اق  قب�ل  دوري�ة عس�كرية،  س�يارة 
رساحه�ا، رشط اإلبع�اد ع�ن كام�ل حّي 
الش�يخ جراح يف الق�دس املحتل�ة ملدة 15 
يوماً. وأش�ارت البديري يف حديثها لوسائل 
اإلع�ام بعد إطاق رساحها إىل أّن التحقيق 
معها اس�تمر أكثر من ثاث س�اعات، فقد 
ُوجهت إليها تهم�ة »االعتداء« عى مجندة 
إرسائيلي�ة، وه�و م�ا ُدح�ض م�ن خال 
مقاطع فيدي�و أظهرت مجن�دات وجنوداً 
وهم يعت�دون عليها من دون مرر.وأدانت 
ش�بكة »الجزيرة« اعتقال ق�وات االحتال 
اإلرسائيلية البديري، عقب االعتداء عليها. 
وأوضحت أّن االعتقال يأتي بعد أس�بوعن 
من قص�ف )إرسائي�ل( برج الج�اء بغزة 
ال�ذي يضم مكات�ب الجزيرة. م�ن جهته، 
قال مدي�ر مكت�ب »الجزي�رة« يف القدس، 
ولي�د العم�ري، إن جيف�ارا أصيبت بكرس 
يف ذراعه�ا. وأض�اف، لوكالة »أسوش�ييتد 
ب�رس«: »إنه�م يهاجم�ون الصحفين يف 
الق�دس الرقي�ة، ألنه�م ال يريدونهم أن 
يستمروا يف تغطية ما يحدث داخل الشيخ 

جراح«. 
وهذه ليس�ت امل�رة األوىل التي تعتقل فيها 
ق�وات االحت�ال صحفي�ن يش�اركون يف 
تغطية االعتصامات يف حّي الش�يخ جراح، 
حيث اعتقلت قبل نحو 10 أيام الصحفين 
زين�ة الحلوان�ي ووهب�ي مكية لخمس�ة 
أي�ام. ويف 31 مايو/أي�ار امل�ايض، أطلقت 
رساحهم�ا، رشط الحبس املنزيل لخمس�ة 
أي�ام، واإلبع�اد عن ح�ّي الش�يخ جراح يف 
الق�دس مل�دة ش�هر، ودف�ع كفال�ة مالية 

مقدارها ألفا ش�يكل )نحو 600 دوالر(.

الدارالبيضاء/متابعة الزوراء:
يقيض الصحفي املغربي س�ليمان 
الريسوني شهرين من اإلرضاب عن 
الطعام داخل سجن عكاشة بالدار 
البيض�اء، للمطالبة بوق�ف نهائي 
إلجراءات املتابعة وإطاق رساحه، 
متش�بثا براءته من املنسوب إليه، 

وفق إفادات هيئة الدفاع عنه.
الريس�وني من  أق�ارب  ويش�تكي 
وضعه الصحي املتدهور، خصوصا 
أمام معاناته م�ن أمراض جانبية، 
مندوبي�ة  ت�رص  املقاب�ل  يف  لك�ن 
الس�جون عى أن صحته ال تش�كو 

من أي عوارض جانبية.
وأطلق�ت مب�ادرات مدني�ة عديدة 
إلقن�اع  ونقاش�ات  عرائ�ض 
الريس�وني، رئيس تحري�ر جريدة 
ع�ن  املتوقف�ة  الي�وم”  “أخب�ار 
الص�دور، بالع�دول ع�ن اإلرضاب 
عن الطعام، لكنه أبدى تش�بثه به، 
رافع�ا ش�عار “امل�وت أو الحرية”، 
فيم�ا يجدد الدفاع مطل�ب متابعة 
موكله يف حالة رساح كلما س�نحت 

الفرصة.

الحقوق�ي املغرب�ي خال�د البكاري 
اعت�ر أن املل�ف وص�ل إىل الب�اب 
املسدود قضائيا أمام عدم استجابة 
القض�اء لطلبات ال�رساح املؤقت، 
مشرا إىل أن استمرار جهات داخل 

الدول�ة يف الدف�ع بالتعقي�د يجعل 
إمكاني�ة االفراج صعب�ة إىل حدود 

اللحظة.
وق�ال الب�كاري، إن “إنق�اذ حي�اة 
الرج�ل ممكن�ة ع�ى ال�دوام، لكن 

تل�زم نية حس�نة، خصوص�ا وأن 
وفاة الرجل سترض بصورة الوطن 
كاما”، وهو ما يقتيض، بحس�به، 
تدخ�ل جه�ات داخ�ل الدول�ة غر 
املل�ف وله�ا س�معة  متورط�ة يف 

حسنة.
عبد اإلله الخ�رضي، رئيس املركز 
املغرب�ي لحقوق اإلنس�ان، س�جل 
الريس�وني  س�ليمان  “إرضاب  أن 
عن الطعام يعك�س مدى إرصاره 
املس�تميت عى براءته مما نس�ب 
إلي�ه، ول�و كان فاع�ا بالفع�ل ملا 
خاض إرضاب�ا عن الطع�ام ولكل 

هذه املدة”.
وأورد الخ�رضي، أن “األم�ر مثر 
لاس�تغراب، حي�ث هن�اك جرائم 
اغتصاب وحت�ى بوفيلي�ا وجرائم 
زنا املحارم، ون�رى كيف أن الجناة 
طلق�اء بدعوى ع�دم كفاية األدلة 
أو بس�بب ب�طء أو صعوب�ة ايجاد 
األدلة”.واعتر املتحدث أن “املتابعة 
حس�ابات  تصفي�ة  ورائه�ا  م�ن 
سياس�ية، من قبي�ل التضييق عى 
األق�ام الح�رة، كم�ا ه�و الش�أن 
بالنس�بة لعمر ال�رايض ومن قبله 
توفي�ق بوعري�ن، وآخرين أطلق 
رساحه�م”، مطالبا باإلف�راج عن 
الريس�وني أو عى األقل متابعته يف 

حالة رساح.
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تونس/متابعة الزوراء:
 ذك�رت أم�رة محمد، نائب رئيس النقاب�ة الوطنية للصحفين التونس�ين، أن األخبار 
الزائفة يتم استغالها أحيانا لتوجيه الرأي العام وتضليله، مشرة إىل أن األخطر هو أن 
“مسؤولن يف الدولة، من أعضاء حكومة ونواب وسياسين، يقدمون معطيات خاطئة 

ويغالطون الشعب”.
وأضافت يف ترصيحات لوكالة األنباء التونسية “وات” أن األخبار الزائفة واملضللة تنتر 
أكثر عى مواقع التواصل االجتماعي ويف بعض الصفحات التي تس�مي نفسها “صحًفا 
إلكروني�ة”، وذلك لغايات بعيدة كل البع�د عن العمل الصحفي؛ فهي “إما لرضب جهة 
معينة، أو للرويج لطرف س�يايس بكل الوس�ائل، وهو ما يتس�بب يف وجود خلط لدى 

املواطن الذي ال يفرق بن وسيلة إعامية وموقع مشبوه وبعض الصفحات”.
وس�نت الكثر من الدول العربية قوانن للحد من انتش�ار األخبار الكاذبة، وتجرم هذه 
القوان�ن مروجي األخبار الكاذبة وتقيض بس�جنهم وبتس�ليط عقوب�ات عليهم، فيما 
يخىش الصحفي�ون واإلعاميون اتخاذ مكافحة األخبار الزائفة حجًة ومدخا للحد من 

حرية التعبر من خال سن تريعات تقيد الحقوق والحريات.
وقال رئيس الهيئة العليا املس�تقلة لاتصال السمعي البرصي “الهايكا” نوري اللجمي 
إن مكافح�ة األخب�ار الزائفة ال يمكن أن تكون مدخا للح�د من حرية التعبر. وأضاف 
أن العدي�د من ال�دول تحاول وضع إطار قانوني لتحّمل ال�ركات العاملية -مثل رشكة 
فيسبوك- مسؤولية انتشار األخبار الزائفة، غر أن مسألة التريع تخلق إشكاال كبرا 

يتعلق بحرية التعبر.
وشدد عى “رضورة تناول الجانب التريعي بحذر شديد، حتى ال يكون القانون مدخا 
لقم�ع الحريات فهناك دول تس�تغل مس�ألة الحد م�ن األخبار الزائف�ة لتقليص حرية 

التعبر عر االعتقاالت والسجن”.
ويعتر خراء إعام أن األخبار الكاذبة ال تس�اهم فقط يف تضليل الرأي العام بل تش�كل 
تهديدا حقيقا لحري�ة التعبر، لذلك فإن إرشاك الصحفين يف مواجهة التضليل رضورة 

ال غنى عنها.
وي�رى ه�ؤالء أن تحرّي األخب�ار الكاذبة أو الزائفة أو املش�بوهة أصبح مهمة رئيس�ة 
لوس�ائل اإلع�ام املهنية والجادة، وال تق�ل أهمية عن وظائفه�ا التقليدية يف نقل الخر 
والتعليق، وخاصة منذ بداية انتشار جائحة كورونا، والسيما يف ظل غياب قوانن تنظم 

النر عى مواقع التواصل االجتماعي.
واعت�رت أمرة محم�د أن مكافحة األخبار الزائفة هي عم�ل موكول للصحفين الذين 
يضطلع�ون بدور رئيس يف تنقية املش�هد كاما من األخب�ار الزائفة وتحري ما ينر يف 
وس�ائل اإلعام، وال يمكن وال يج�ب بأي حال من األحوال أن يت�م اتخاذ هذه الظاهرة 

مدخا أو ذريعة لسن قوانن تحد من حرية التعبر.
وأك�د اللجم�ي أن “الصحف�ي املحرف مطال�ب بتحري األخب�ار والتثبت م�ن صحتها 

السرجاع مصداقيته، وربط عاقة ثقة مع املتقبل من القراء واملشاهدين”.
وتعددت املبادرات املتعلقة بالتحقق من األخبار، من بينها مبادرات خاصة مثل مبادرة 
موق�ع “نواة” و”بيزن�س نيوز” ومنصة “فالصو”، والتي تتح�رى األخبار الكاذبة عى 

مواقع التواصل االجتماعي.
كما تعاونت “الهايكا” مع مؤسس�ات اإلعام العمومي يف هذا املجال عام 2019 ، بدعم 
من برنامج األمم املتحدة للتنمية، وقدمت للصحفين العديد من برامج التدريب املتعلقة 

بهذا املجال.
لك�ن ه�ذه املبادرات، وإن كان�ت عما جيدا، تظل غ�ر كافية للتص�دي ملوجة األخبار 
الكاذبة، وفق أمرة محمد التي اعترت أن األمر يتطلب وجود مسار كامل لدعم صحافة 
الجودة، ويقتيض إصاحا شاما لإلعام يتضمن الركيز عى أهمية الوقاية من األخبار 
الزائف�ة ودعم التدريب يف مجال التثبت من صح�ة األخبار ومقاطع الفيديو والصور يف 

املرحلة القادمة.

األخبار الزائفة واجهة جديدة ملعركة 
ملف الصحفي املغربي سليمان الريسوني يصل لطريق مسدودحرية التعبري يف تونس

تقرير حقوقي أردني ينتقد تقييد حرية التعبري
 واالجتماعات والتنقل خالل جائحة كورونا

إعتقال الصحفية منى الكرد  وإصدار مذّكرة استدعاء حبق شقيقها حممد
حرب إسرائيلية إلسكات الصوت الفلسطيين
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د. حممد ضباشه
ظه�ر هذا املصطلح حديث�ا لتحرير النص األدبي من 
القراءات القديم�ة التقليدية والنظر إليه برؤية أكثر 
ش�مولية إلبراز ما به من جماليات بعيدا عن املعايرة 
خاصة وأن القصيدة الش�عرية قد تحررت كثريا من 
الش�عر العمودي وح�ل محلها الش�عر الحر الحديث 
والقصي�دة النثري�ة والت�ي ال يمكن قراءته�ا قراءة 

نقدية إبداعية إال برؤية ومفاهيم جديدة 
غري متعارف عليها من قبل خاصة أن مفهوم اإلبداع 
األدبي هو خلق جديد لم يكن موجودا من قبل يتميز 

باالستمرارية واألثر.
مصطف�ى  د.  امل�ري  األدب�ي  الناق�د  ويضي�ف    
عطي�ة  بأن�ه ال تعري�ف عنده خ�اص  ب�� الحداثة 
Modnernism ألن�ه مصطلح نقدي فكري، ال خالف 
عىل ش�يوعه أدبيا وفلسفيا، ولكنني أرى أن الحداثة 
لها وجه إيجابي ووجه س�لبي، الوجه الس�لبي أنها 
ولي�دة الفك�ر الغربي وتعن�ي القطيعة م�ع الرتاث، 
والدي�ن، والقي�م املتوارثة، أما الوج�ه اإليجابي فهو 
يعني أهمية التجديد واالبتكار، والرؤية املختلفة غري 
التقليدية لألحاس�يس الفنية واألدبية وللحياة كلها ،  
ويضيف مجموعة من الخط�وات التي يجب اتباعها 

عند تقديم قراءة لنص أدبي ومنها 
1-  مرحلة فهم املضمون: 

    بفهم الن�ص، ويكون بقراءة النص أكثر من مرة،  
قراءة واعية متأنية . واملضمون هو ما اش�تمل عليه 

النص من موضوعات ورؤى. 
2- تحديد موقع النص   

وج�وِّه الع�ام وقائل�ه ، ومناس�بة الن�ص وبيئته 
وقائله .

3- تحديد الفكر : 
أ- الفكرة العامة : 

يجب أن تكون شاملة للمضمون العام للنص .
ب � األفكار األساسية / الجزئية :
 فكل فكرة تعكس املعاني للنص .

فإذا كان النص نثرا فتستخرج من الفقرة و إن كان 
شعرا تستنبط من الوحدة الشعرية. 

4-  مرحلة التفسري : 
أ- املفردات املوحية . 

ب � الرتاكيب اللغوية . 
ج- الرموز . 

د- الصور الخيالية .
ث�م تأتي املرحلة األخرية ب�أن يكتب املبدع عن النص 
ق�راءة نقدي�ة أو ال يكتب، املهم أنه اس�تطاع تحليل 

النص والوقوف عىل مضمونه وجمالياته.
وي�رى الناقد األدبي د. رمضان الح�ري أن اإلبداع 
يتج�ىل  إذا تجىل اإلبداع النق�دي ، والذين يقولون أن 
النص يس�بق النقد لهم مربرات تاريخية ومنطقية ، 
ومعظم املربرات التاريخية واملنطقية ال تأتي بنتائج 
صحيحة ، فلو رسنا عىل منهاج محمد عيل يف تطوير 
الصناع�ة فل�ن نصن�ع إنتاج س�وى بندقي�ة قديمة 
ولو رسنا ع�ىل خطة صالح الدي�ن األيوبي يف تحرير 
القدس فإن الصهيونية س�وف تتسع أكثر ، القضية 
م�ن وجهة نظري تتمثل يف ) لو س�كت من ال يعرف 
ما حدثت مش�كلة ( ، لكن شقش�قة البيان وس�جع 
الكه�ان ومح�اوالت كل من ال يجي�د إقامة جملة أن 

يقيم الخطأ ويس�وق له ، ولسوف يجد من يتبعونه ، 
من هنا حدثت املشكلة الكربى يف نظري.

ويضيف الناقد األدبي سامي ناصف  أن النقد األدبي 
يتش�كل ويتجدد حس�ب معطيات م�ا ينتجه الواقع 
األدب�ي، رغم أن�ه هو املُنظ�ر واملُقنن لس�ري الكتابة 
األدبية ،ومنحه�ا املصطلح املتناغم مع املنتج األدبي 
،إال أنه يواكب وهج الحداثة وما بعد الحداثة ليشكل 
ذلك املنتج  عرب ما تفرض�ه أيدولوجيات العر  من 
تط�ور ،أو ملرجعي�ة قديم�ة قد يتش�وق له�ا الواقع 

اإلبداعي  يف فرتة ما .
وم�ن هنا عىل النقاد أن يك�ون لديهم قابلية التطور 
ومواكبة ما يستجد بنظرة واعية الستكشاف أهداف 
ذلك�م التطور ،ورصد مصطلح�ات تقنية  ، ووضعه 
بن قوس�ن ليكون بمثابة خريطة يس�ري عليها أي 

مبدع يتعشق أن يقتفي  أثر ذلكم املجددين.
م�ن هنا نأم�ل يف  رؤية جديدة لع�ن ناقدة ،يف عر 
اختل�ط في�ه الحاب�ل بالناب�ل ،وضاع�ت الهوي�ة ، 
وخاصمن�ا املرجعي�ة ، وص�ار املبدع�ون ش�تاتا يف  

ساحات اإلبداع .
أم�ا آن األوان أن نجتمع عىل مائدة االختالف يف الرأي 
لنتصال�ح عىل  مفه�وم ُينظر ويرصد له�ذه الفرتة 
التي إن س�كتنا عنها س�يوصفها أبناؤن�ا وأحفادنا  

بأنها )فرتة انحطاط  أدبي(.
وبن�اء ع�ىل ما س�بق ال يمك�ن التجدي�د يف الخطاب 
النقدي ونح�ن ما زلنا نعيش يف جلب�اب ابي ونطبق 
املعاي�ري املوروث�ة قديم�ا يف قراءة أي ن�ص أدبي وال 
يمك�ن أن تج�دف س�فينة اإلبداع بمج�داف واحد يف 
غياب النقد األدبي أو وجوده بهذه الصورة املخزية، 
يرفع من يش�اء ويقتل ما يريد و إن أردنا التأس�يس 
لنظرية جديدة يف النقد األدبي علينا قراءة كافة ألوان 
األدب املوجودة عىل الس�احة األدبية  عمال بأن النص 

يسبق النقد وليس العكس  .

محدي العطار    
يهت�م الروائي�ون كث�ريا باختيار 
وغالب�ا  لش�خصياتهم،  أس�ماء 
م�ا تك�ون تل�ك االس�ماء فيه�ا 
إيح�اءات ورم�وز ومعان�ي لها 
عالق�ة بالرسدية ، ويرى الباحث 
)ص�ربي زم�زم( ب�إن » االس�م 
طردي�ا   ، الش�خصية  مفت�اح 
والس�لوك  والبيئ�ة  عكس�يا  أو 
كم�ا   ) االجتماع�ي  واملس�توى 
ان »تي�ار الوعي« يجعل اس�ماء 
الش�خصيات قادرة عىل الوصف 
الداخيل للشخصيات، وكان نجيب 
محفوظ يقوم )بنحت االسماء( 
وال تطلق جزافا أو اعتباطا ، فال 
ينىس الق�ارئ )عاش�ور الناجي 
يف اوالد حارتن�ا، وس�عيد مهران 
ورؤوف عل�وان يف رواي�ة الل�ص 
والكالب، وكذلك شخصية )نور( 
والتي تعني االمل بالنسبة لسعيد 
مهران ، واسم البطل يف )القاهرة 
الجدي�دة( »محبوب عبد الدايم«، 
ويعد دكتور حمي�د حمداوي ان 
)أسم العلم يمثل يف مجال الرواية 

الصورة السيمائية (.
الروائي  يلج�أ  الرواي�ات  بع�ض 
اىل اس�تخدام »ألق�اب مهني�ة«) 
الضاب�ط-  الدكت�ور- االس�تاذ- 
املحام�ي – الخي�اط( واخ�رون 
يستخدمون الفاظ القرابة )االب- 
االم – الجد( ومنهم من يس�تعن 
 – )البغ�دادي  امل�دن  باس�ماء 
البرواي - املري – السوري- 
الرويس( او يس�مي الشخصيات 
بصفاتهم )املجنون- الش�قراء- 
الذكي- االبله- االسود- االعمى- 
اس�تخدام  حت�ى  او   ) االع�رج 
الضمائ�ر )ه�و – ه�ي – نحن ( 
وتبقى أس�ماء االع�الم هي التي 
ترمز بش�كل اعمق اىل )حموالت 

ثقافية او معرفية(.
*شخصيات بال اسماء 

الروائ�ي »ع�يل لفته س�عيد« يف 
روايته  )وشم ناصع البياض( ال 
يعطي لش�خصياته أسماء، عىل 

الرغ�م من حرصه يف الرتكيز عىل 
الهوية الشخصية بعيدا عن اسم 
العل�م، فهو يراهن ع�ىل الرتتيب 

الرقمي لسبعة اخوة 
هم )احفاد( الجد الذي )غادرهم 
غاضبا دون ترك رسالة لعنوانه 
وق�ت  يف  وج�وده(  وم�كان 
عصيب اخت�اره الروائي بعناية 
ه�و ع�ام 1990 وق�ت هج�وم 
جيوش الحلف�اء بقيادة امريكا 
ضد الع�راق الخراج ص�دام من 
 ، الس�بعة  االحف�اد  الكوي�ت، 
يق�ررون التفتي�ش ع�ىل الج�د 
ال�ذي قد يعني )االص�ل( ويرمز 
)للتاريخ املش�رتك( وهو الغائب 
– الح�ارض »- إن معرف�ة آث�ار 
الجد مس�ؤوليتنا أيه�ا األخوة.. 
علين�ا أن نبح�ث عن�ه جميعا.. 
ألن�ه حقيقتنا، لنتمك�ن بعدها 
من رؤي�ة الطريق«ص17 بهذه 
الجزئية يخرج )الجد( من كونه 
الرجل الكب�ري اىل الحيز املعنوي 
املؤثر، فاألحفاد ال يس�تطيعون 
دون  م�ن  طريقه�م  معرف�ة 
)الج�د( هذا م�ا كان يرمي اليه 
)الكب�ري(- اح�د االحف�اد – اما 
الحفي�د  )الثان�ي( فهو صاحب 
الج�رح ال�ذي يتص�ف بالخجل 

بس�بب التش�ويه ال�ذي اص�اب 
وجهه الجميل بالحرب العراقية 
– االيراني�ة، وهن�ا الروائي عيل 
لفته ال يتوقف عن�د زمنا واحدا 
ب�ل يرتاوح الرسد فيه بن االمام 
والخل�ف، يف الح�ارض واملايض، 
حت�ى م�ن ق�وة تأث�ري امل�ايض 
يجعل�ه ح�ارضا وت�ذوب في�ه 
الخط�وط الفاصلة بينهما »ظل 
يش�عر بكآبة  ال تلمها أش�جار 
املدين�ة وال أق�وال الجد وال كتب 
أخي�ه الصحفي وال حل�م أخيه 
الكبري وال لس�ان خامس�هم وال 
ضحكات سادس�هم وال دعوات 
س�ابعهم. ب�راءة  وال  رابعه�م 

عيوبهم تختفي يف لحظة إال عيب 
وجهه...العن�ا لحظ�ة اخ�رتاق 
الش�ظية لجبهته.. كأنها صورة 
معلق�ة عىل ج�دار يقابل عينيه 
أينم�ا وىل وجه�ه. يس�يل من�ه 
باتجاهات متنافرة«ص40  الدم 
ومتى يحر امل�ايض املؤلم ألي 
انس�ان يكون ذل�ك عندما يفكر 
عي�وب  )ام�رأة(  مخيلت�ه  ويف 
الرج�ال ال يكتش�فها الرجل بل 
نظ�رة اس�تهزاء او س�خرية او 
حت�ى المب�االة ألي ام�رأة ه�ي 
الت�ي تجرح وتجعلنا نس�رتجع 

كل امل�ايض واس�بابه »- الحرب 
متش�ابهة\  الش�وارع  تجع�ل 
لفحته بعطرها األنثوي، لتصعد 
رغبة املساعدة يف ثناياه، أيمكنه 
ام�رأة وحي�دة يف ش�ارع  ت�رك 
س�يكارة  أخ�رج  مهج�ور.... 
أوقده�ا من نار س�ابقتها..كان 
وجهه�ا يبدو له جمي�ال دائريا، 
يأخ�ذ لبه إىل مناط�ق دافئة عن 
ال�ربد القارس..أيعق�ل أن تب�دأ 
لحظ�ات الح�ب يف زم�ن موبوء 
يف  مبتس�ما  نه�ض  بالح�رب؟ 
وجهها، رآها متعطش�ة لسماع 
م�ا يقول�ه«ص51 ، انه�ا رواية 
شخصيات ، ورواية الزمن الذي 
يتكون من لحظ�ات من املايض 
انقطاع  والحارض متجددة دون 
تتداخ�ل م�ع بعضه�ا البع�ض 

لتشكل تيارا واحدا.
الحساسية التاريخية 

كان التاري�خ ح�ارضا بق�وة يف 
تتمي�ز  الرواي�ة، وحت�ى  ه�ذه 
الرسدية اس�تخدم الروائي )عيل 
لفته سعيد( الحساسية الجديدة 
بالزم�ن،  املتعلق�ة  التاريخي�ة 
كما امت�ازت اس�اليب الرسدية 
باملع�ارصة  القرين�ة  بالحداث�ة 
كما انها تقدم توصيفا تاريخيا 

يتج�اوز الح�ارض ع�رب التاريخ 
»س�يدي الرئيس الله يحفظك..

التاري�خ  ح�رب،  ب�ال  حله�ا 
ذبحنا««إن التاريخ هو البالء ألن 
هناك من يريد أن يصنع تأريخه 

من خالل الحروب«
اشكالية العنوان

ذكر عنوان الرواية )وشم ناصع 
البي�اض( يف اكث�ر م�ن مش�هد، 
وبط�رق مختلف�ة ليعط�ي لن�ا 
مربر االس�تخدام وليك�ون عتبة 
وموض�وع  الثمي�ة  اىل  للدخ�ول 
تح�ت  م�ن  »س�حبته  الرواي�ة 
األريكة فسقطت عىل يدي صورة 
صدام وق�د جرحن�ي زجاجها..

طامل�ا يرددها ج�دي عندما يبدأ 
صالته.حاف�را أخادي�ده ليكون 
ق�ال   ، أبي�ض.«ص88  وش�ما 
الصرب..الصرب..ه�ذا   « كبريه�م 
صربت�م  كلم�ا  س�الحكم،  ه�و 
خ�رسوا.. ألن لك�م م�ن ال�روح 
والق�وة م�ا تع�ادل كل قنابلهم. 
لكم إرث ناصع ا لبياض.يريدون 
تلطيخه ويريدونكم نسيانه، ألنه 
العنوان  وم�ن  وجودك�م.ص70 
انطل�ق التبويب ش�عرا )أعيدها، 
ألرت�ب املعنى مما تس�اقط| تلك 
محتن�ا األوىل..\ وثانية..\ أرتب 
أشيائي..\ أمللم أهوالنا..\ نخرج 
من كهف مأساتنا\ ونميض من 
جدي�د\ دخلن�ا العم�ر.. وتركنا 

الحرب يف جيوبنا.
ش�خصيات الرواية

بم�ا ان االحفاد عددهم س�بعة، 
فأن الرواية كانت تحتوي عىل 7 
فصول )بداية نهار-صباح اول- 
نهار س�ابع-يوم تائ�ه- ظهرية 
بعي�دة- خارطة وش�م- وش�م 
غائ�ب( واذا كان للج�د املختفي 
– الغائب –الح�ارض - اكثر من 
معنى وما حضورطيفه للحفيد 
أال  االخ�ري  الفص�ل  يف  الصغ�ري 
ليمث�ل الخالص�ة بم�ا تركه من 
وصي�ة بي�د الصغ�ري »  نظر إىل 
حفي�ده الصغري..ل�وح بالقل�م 
أم�ام عينيه – عليك أن تتمس�ك 

به جيدا.. أن�ه طريقك الصحيح 
...أن الوطن ي�ا حفيدي العزيز، 
لي�س كلم�ة نقوله�ا ب�ل ه�و 
األنفة والتمكن.. ه�و االعتزاز« 
ص169 ام�ا اوصاف ش�خصية 
الجد فجاءت عىل لس�ان الحفيد 
الخامس )امله�ذار( الذي يتوجه 
للتفتيش عن جده نحو الجنوب 
)النارصي�ة( »من يع�رف جدي 
؟ رج�ل أبيض الش�عر واللحية، 
وجهه دائري مثل ضوء س�اطع 
يصعب النظر إلي�ه مبارشة..له 
مالم�ح الجنوب وروح الوس�ط 
وطعم الش�مال«ص101 ، كأنه 
الع�راق وليس  يص�ف مناط�ق 
ج�ده، وم�ع كل خ�روج حفيد 
م�ن البي�ت للتفتيش ع�ن الجد 
)الجريح والضحاك  اىل ش�وارع 
بغداد( واذا الجريح كان له لقاء 
مع تل�ك الفتاة ف�إن التداعيات 
كانت تتحك�م يف جولة الضحاك 
ب�ال  )روح  ب�إن  يؤم�ن  ال�ذي 
ضحك تعني امل�وت( كما تجذبه 
ومح�الت  واملاله�ي  الحان�ات 
بيع الخمرة، يش�تاق اىل النساء 
بالبح�ث  يب�دأ  »أن  وجلس�ائه 
ع�ن أصدقائه الحامل�ن بفعالية 
النس�اء،  وأحض�ان  الضح�ك 
وجلس�ات الخمر... ال يستطيع 
مراب�ع  م�ن  االق�رتاب  امل�وت 
الش�يطان  الش�يطان..أيقصف 
أماك�ن الش�يطان؟ ام�ا الحفيد 
الخام�س )امله�ذار( فيتوجه اىل 
النارصية ، وهي تذكره بمرحلة 
الحرب العراقية – االيرانية التي 
ش�ارك فيها ، ومن خ�الل هذه 
الروائ�ي  يس�تغل  الش�خصية 
املكان لريجع بالزمن اىل التاريخ 
وحساسيته ، ويستذكر حكايات 
جده التاريخية ونظرة ش�قيقه 
املتدي�ن اىل تقس�يم التاري�خ اىل 
ج�زء )كاف�ر( وجزء)مؤمن( »  
يق�ول املتدين – م�ا نفعها هذه 
االثار ي�ا جدي..إنه�ا آثار رشك 
وظالل�ة. إال ما له عالق�ة بنبي 
الله أبراهيم| لكن املهذار س�ارع 

إىل الق�ول :- - هذا تاريخ عظيم 
ي�ا ج�دي ولكن ق�ل يل م�ا الذي 
نس�تفاد منه غ�ري إنن�ا نجرته 
وأخون�ا املؤمن يعت�ربه كفرا؟\ 
- إن�ه تاري�خ ل�و انتبهن�ا له ملا 
، ام�ا الحفي�د  ضعن�ا«ص103 
الثالث وهو ال�ذي يمثل الثقافة 
كصحف�ي  ويعم�ل  واملعرف�ة 
اهمي�ة  ألخوت�ه  يؤك�د  فه�و 
لق�راءة )الق�راءة ي�ا أخ�ي هي 
الش�ب الذي ينظ�ف العقول من 
وس�اخة الحياة فتجعل األفكار 
صافية تنفع املجتمع.. وحينما 
يلتق�ي املهذار برجل مثقف يقرأ 
الجري�دة يف املقه�ى ويتضح انه 
من املعجبن بشقيقه الصحفي 
يقول له موضحا موقف )املثقف 
امللتزم( »أخوك يكتب بشجاعة..

كالمه يعن�ي الطرفن الحكومة 
وأمريكا فهو يقول إن الحرب أن 
ترم�ي كل ما له صلة باإلنس�ان 
لتحقي�ق طموح�ات ش�خصية 
بالتاريخ والحياة لنكون  وكذلك 

تابعن وجبناء«ص109 
الخاتمة

تن�اول الروائي حاالت انس�انية 
وضعه�ا يف س�بعة ش�خصيات 
غي�اب  نالح�ظ   – )رجالي�ة( 
ه�ذه  م�ن  النس�ائي  العن�ر 
العائل�ة )االم او الجدة او البنت 
حبيب�ة(  او  زوج�ة  توج�د  وال 
يمك�ن هن�اك اش�ارة اىل تأث�ري 
الح�روب عىل النس�اء )يبحثون 
ع�ن التاريخ ليخلده�م ورجالنا 
يموت�ون ونبقى أرامل،( وتوقف 
رسي�ع عن�د بائع�ات القيم�ر- 
الواق�ع  لن�ا  الرسدي�ة ص�ورت 
من خ�الل الش�خصيات وكانت 
هناك براعة يف اس�تخدام الزمن 
م�ع تركيز ش�ديد ع�ىل الخراب 
الحروب  التي تصاحب  والتدمري 
وهناك حاالت وجدانية وانسانية 
عربت عنها شخصيات الرواية ، 
)الحروب(  رواية تعرب بقارئه�ا 
واس�تلهم منها السارد وجدانية 

وذاتية الشخصيات. 
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ثقافية

فاضل الفتالوي 
االهداء/ اىل كل محتجزي الزنازين أرسى الحروب. 

ألول مرة منذ س�نن تجاوزت األربعة ينه�ض من النوم قبل صافرة 
الح�راس املزعجة يف قاعة االعتقال بعد ارسه ومجموعته يف القاطع 
الجنوبي للعمليات وللوهلة االوىل ظن نفسه يف حلم جميل لقد تناهى 
اىل سمعه صوت طاملا عشقه مع قهوة الصباح وغناء بلبله الصيداح 
ان�ه صوت ال يمك�ن ان يس�مع يف هكذا م�كان بل انها االس�تحالة 
بعينها)شايف البحر ش�و كبري كرب البحر بحبك( كان الصوت يصل 
ضعيف�ا، كيف ه�ذا والذين ارسوه ي�رون ان س�ماع االغاني حراما 
يحاس�ب من يس�معها يف الدنيا وله يف االخرة ع�ذاب اليم ، فما بالك 
إن كان م�ن يش�دوا عىل غري دينهم؟  لحظات من الذهول والنش�وة 
انس�ته س�نن طوال ، ايقظ زميله املعتق وس�أله ان كان يسمع ما 
يس�معه ام ان�ه وهم وخيال؟ اطمنئ كثريا عندما ش�اهد صاحبه يف 
نشوة لم يالفها منه منذ سنينه يف األرس،  انترش الخرب يف الصباح بن 

املجموعة املؤلفة من خمسة ارسى وبعد تحري واستنتاج علموا ان 
الصوت صادر من جهاز راديو صغري لدى طبيب املعتقل والذي تقع 
غرفته يف نهاية بناية املعتقل الذي يعالج الحاالت الحرجة للمصابن 
، ما أن حل املس�اء حتى وضعت خطة محكمة لرسقة جهاز الراديو  
باي ثمن، توصلوا اىل الحل وهو ادعاء احدهم املرض لينقل اىل غرفة 
الطبيب وبطريقة ما يس�تطيع االس�تيالء عىل الجهاز، حصل هذا يف 
الي�وم التايل وتم كل يشء بس�الم ووصلت البضاع�ة الغالية ، يف مثل 
هذا املكان تعترب مسألة اقتناء هذا الجهاز من الخطوط الحمر التي 
ال يمكن تجاوزها تحت اي ظرف وستكون العواقب وخيمة وخطرة 
ومرعب�ة،  تلمس حم�دان قائ�د املجموعة الجهاز الثمن واس�تبعد 
للوهل�ة األوىل ان�ه املطلوب حي�ث كان جهاز )تراسيس�تور( صغري 
من�زوع البطاريات ويبدوا قديما، أصيب الجميع بالذهول واالحباط 
لوهلة رسعان ما اعاد جاسم اليهم األمل حيث احد من يطمنئ اليهم 
حارس ين�اوب كل يومن يف املعتقل وهو عربي م�ن مدينة عبادان، 

يف الي�وم التايل تم�ت الصفقة والبطاريات اس�تقرت يف جوف املذياع 
ولكنه كان بحاجة اىل ترانسيستور ليكون صالحا للبث ومرة اخرى 
وبع�د يأس جلب له�م املطلوب  ليهدر الصوت، كان اول ماس�معوه 
اغني�ة لداخل حس�ن اعادتهم ألحض�ان الوطن يف لحظ�ات وتوالت 
عليهم االخبار، اعتادوا ان يضعوا احدهم كخفري قرب شباك الزنزانة 
الصغري ليعطي اش�ارة عند اقرتاب احد الجن�ود من مكانهم وكانت 
كلمة الرس)رايض( تطلق بصوت عال، اس�تمر األمر اليام عدة، ذات 
يوم اقرتب احد الحراس خلسة دون شعور من الخفري الذي فاجئهم 
بص�وت عال) رازي رازي( يقصد رايض اصيب الجميع بالذهول لقد 
كش�ف رسهم الرهيب، اشار الحارس اىل احدهم فتقدم نحوه طالبا 
منه ان يعرتف له بالرس واقسم له ان يحفظه وإال ستكون عواقبهم 
وخيمة، اخربه بكل يشء وضحك قائال له: هل سمعت اخر االخبار؟ 

قال: ابدا لقد ارعبتنا ولم نعد نسمع شيئا منذ ساعة 
اقرتب منهم وتناول الراديو، فتحه عىل موجة معروفة لديهم 

كان املذي�ع يق�رأ بصوت جه�وري انتهاء العمليات العس�كرية وان 
الحرب وضعت اوزارها...

ترانسيستور قصة قصرية 

واْكُتبيها أْسُطرًا ،ال تحيدي
دوِّني أشعاَر ُحبِّْي الوليِد
رتُه يف انتظاٍر دْفرتي عطَّ

يل بالربيِد يف اشتياٍق ، عجِّ
ذوِّبي ِملَْح الجوى، والقوايف
ألْهميني ...بْحُرنا ِمْن مديِد

دون قْصٍد كنُت عاندُت قلبي؛
فامنحيني ُفرْصًة من جديِد

ًة يا غرامي، ألْهميني قصَّ
واْبعثي لو نْظرًة من بعيِد
احٌة ال ُتداري، أْعُيني فضَّ

ال تخايف من بحار القصيِد 
واسكني يف ُمْهجتي ال تْخُرجي
واسكني لو شْئِت قلَْب الوريِد

خاطبيني ، ُغرْبتي أْتعبْتني؛
علَُّه يرتاح وْجُد املُريِد

كيف عيناِك استحالَّ لَِحاظي ؟
بن جنبيَّ اسَتَوى ... التزيدِي
ْبُتُه من فؤادي، فالَهَوى خضَّ

واللِّقا - يا ُحلْوتي - صار عيدي.

على شطِّ املَِديد

 على شطِّ املَِديد

عبدالناصر اجلوهري

الروائي علي لفته سعيد يقدم:

شخصيات بال أمساء يف رواية )وشم ناصع البياض( 

جتديد اخلطاب النقدي

نافذة 

ابراهيم سبيت  قاص وروائي عراقي 

الثقافة
بقلب نابض

هل الثقافة رضورية لتقدم وتطور املجتمع ؟ ثقافة املتغريات 
يف زم�ن اهت�زاز الص�ورة  انها حب�ل النجاة إذن م�ن مزالق 
السياس�ة وأحابيلها .. يف ثقافة االف�رتاض ثمة مناورة تلزم 
املثقف ليثبت انه كش�جرة مثمرة مهم�ا رضبت باألحجار ، 
ولودة تفرض نفسها بوجه كل األعاصري .. انها مهمة صعبة 
يف واق�ع صعب .. يف س�طوع املعرف�ة تعتيل الثقاف�ة أمواج 
املتغري الراهن لتكون شاهدة عىل عهد بذخ الدم فيه سّياال ثم 
صار نسيا منسيا او هكذا نتمناه .. عهد تتوافق األمزجة فيه 
وتتنافر ، تتسارع الخطى فيه نحو مجاهيل أحيانا او مضببة 
وتتصارع فيه ارادات .. وحدها الثقافة ظلت ساخنة حارضة 
رغم جراحات أُريد لها ان تبيد همة اإلبداع وفق شعار األزمة 
.. اذن الثقافة تتأثر بواقعها كما األشياء .. انها بقلب نابض 
تحس وتحكي قصة الراهن امللتفع بأمنيات تتأخر دوما عىل 
البل�وغ  .. انه�ا لعبة املخاتل�ة بن ما يحدث وب�ن ما يريده 
املثقف .. بن ما يريده الس�يايس وب�ن ما يقراه املثقف و ما 
يستش�عره .. لقد هزت الصورة وتزحزحت بفعل إرادة نادرة 
، إرادة الحياة بعد املحنة . الحياة التي ينشدها املثقف ال كما 
ينش�دها غريه فبانت معالم املتغري الحاصل وظهرت صورته 
وتح�ددت مالمحه بعد ان كان مخب�وءا تحت أغطية البعض 
الذين لم يفعلوا سوى االدعاءات وإطالق سيول الكالم .. هي 

املحنة التي حامت فوق الرؤوس وأمطرت الشدائد ..
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حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

تقدم دراس�ة جديدة رشحا تفصيليا لسبب 
فقدان بعض مرىض فريوس كورونا لحاسة 

الشم دون غريهم.
ووج�د الباحث�ون أن “ج�زء” الخالي�ا التي 
يلتصق بها الفريوس، تنترش بنسبة تصل إىل 
700 م�رة يف بطانة الجزء العلوي من األنف، 
مقارن�ة ببطان�ة بقي�ة األن�ف أو القصب�ة 
الهوائية.وتلع�ب هذه الخالي�ا الداعمة دورا 
حيوي�ا يف وظيف�ة خاليا استش�عار الرائحة 
وتطوره�ا - وق�د تترضر عندم�ا يهاجمها 
العام�ل املمرض.ويق�ول فري�ق البحث من 
جامعة جونز هوبكن�ز، إن النتائج قد تؤدي 
إىل عقاقري أو عالجات أخرى تس�تهدف هذه 

الخاليا، حتى يتم تطوير لقاح.
وقال الدكت�ور أندرو لني، أس�تاذ طب األذن 
واألن�ف والحنج�رة يف كلية الط�ب ب جامعة 
جون�ز هوبكن�ز، واملع�د الرئيس للدراس�ة: 
“يرتبط فقدان حاسة الشم ب�”كوفيد19-”، 

بشكل عام يف غياب أعراض األنف األخرى.
وقد تؤدي دراستنا إىل تقدم البحث عن سبب 
محدد لكيفية حدوث ذلك وملاذا، وأين يمكننا 

توجيه بعض العالجات بشكل أفضل”.
ويف الدراسة، التي نرشت يف املجلة األوروبية 
للجه�از التنف�ي، نظ�ر الفري�ق يف عينات 
أنس�جة أنف م�ن 19 رج�ال وام�رأة بالغني 
مصاب�ني بالته�اب الجي�وب املزم�ن، وه�و 

التهاب يف أنسجة األنف.
كم�ا قاموا بفحص عينات أنس�جة القصبة 

الهوائي�ة من 7 أش�خاص، خضع�وا لعملية 
جراحي�ة لتضي�ق غ�ري طبيع�ي يف القصبة 
بأربع�ة  العين�ات  ه�ذه  الهوائية.وقورن�ت 
أشخاص خضعوا لعمليات جراحية يف األنف، 

ألسباب أخرى غري التهاب الجيوب األنفية.
ول�م ُيفحص األطفال ألن لديهم مس�تويات 
منخفض�ة م�ن ACE2 يف الخالي�ا املبطن�ة 

ألنوفهم.
ودرس الباحثون عىل وجه التحديد مستقبل 
 ،)ACE2( اإلنزي�م 2 املحول لألنجيوتنس�ني
وهو املس�تقبل ال�ذي يس�تخدمه الفريوس 

لدخول الخاليا البرشية وإصابتها.
 ACE2 ووجدوا مس�تويات عالية م�ن إنزيم
بني الخاليا األنفية يف منطقة تسمى الظهارة 
الخالي�ا  الش�مية، حي�ث توج�د  العصبي�ة 

العصبية املستشعرة للرائحة.
ويوج�د ل�دى الخالي�ا يف الظه�ارة العصبية 
الش�مية ما بني 200 و700 مرة مستقبالت 
ACE2 أكث�ر، مقارن�ة بالعينات األخرى من 

األنف والقصبة الهوائية.
ويق�ول الباحثون إن النتائج يمكن أن تؤدي 
إىل تطوي�ر أدوي�ة، أو حتى كري�م موضعي، 
لوضعه داخل فتحات األنف التي تس�تهدف 

هذه الخاليا وتمنع انتقال العدوى.
ونظرا ألن خاليا استش�عار الرائحة تحتوي 
عىل أعىل مستويات ACE2، يعتقد الفريق أن 
هذا هو السبب يف أن بعض مرىض “كوفيد-

19” يفقدون حاسة الشم.

يرى رائ�د األعمال وخب�ري املبيعات 
أن  كاردون،  جران�ت  األمريك�ي، 
فكرة ادخ�ار ثمن القه�وة اليومية 
لبناء الثروة، ومثيالتها، هي دعوات 
حمقاء وغري نافع�ة باملرة لتحقيق 

الثراء.
مليون�ري  وه�و  كاردون،  ويق�ول 
عصام�ي ول�ه مؤلفات ب�ني األكثر 
مبيًع�ا، إن هناك 5 قواعد أساس�ية 
لتحقي�ق الث�راء، دون االلتف�ات إىل 
النصائ�ح التي تجعل من اإلنس�ان 
غبًيا مثل “إدخار الخمسة دوالرات، 

تكلفة قهوة ستاربكس اليومية”.
ويرى كاردون، أنه إذا كان املرء جاًدا 
بشأن الثراء، فهو بحاجة إىل تركيز 
عقل�ه عىل الدخل، وزيادة دخله بما 
يكفي وس�يتمكن م�ن ادخار يشء 
كبري. وفيما ي�ي النصائح الخمس 

له:
- استثمر يف ذاتك

يقول كاردون: “يستثمر األشخاص 
الناجح�ون الوقت والطاقة واملال يف 
تحس�ني أنفس�هم. أخربني أحدهم 
ذات مرة أن أفضل طريقة ملساعدة 
املحتاج�ني ه�ي أال تكون ش�خًصا 

محتاًجا، س�اعد نفسك حتى تكون 
بمس�اعدة  ل�ك  يس�مح  وض�ع  يف 
ش�خص آخر، هذا يعني االستثمار 
يف نفسك لتصبح رائًعا يف يشء ما”.

يف  اس�تثمرت  “لق�د  ويضي�ف: 
التدري�ب عىل املبيع�ات عندما كنت 
يف الخامس�ة والعرشين من عمري، 
وق�د أدى ذل�ك إىل زي�ادة قدرت�ي يف 

تحقيق الدخل. االستثمار يف نفسك 
ه�و أفضل اس�تثمار يمكنك القيام 

به”.
- اعثر عىل الوظيفة املناسبة

األغنياء قادرون عىل دخول الرشكة 
املناس�بة حيث توجد فرصة للنمو. 
بدأ نائب كاردون للمبيعات، جارود 
جالن�دت، العمل لدي�ه منذ أكثر من 

س�بع س�نوات مقابل 2500 دوالر 
شهرًيا.

ومع ذلك، ط�ور مجموعة مهاراته 
وتمكن من مضاعفة دخله الشهري 
عدة مرات ألنه كان يعلم أن كاردون 

يتطلع إىل التوسع.
الجميع يبحث عن الوظائف، لكنهم 
بحاجة إىل االختيار املناسب. جميع 
ال�رشكات تعي�ش ع�ىل اإلي�رادات، 
ل�ذا يج�ب أن يركز عىل عىل كس�ب 
العم�والت ب�دالً من االعتم�اد فقط 
ع�ىل الرات�ب وس�يكون يف النهاي�ة 

متحكًما يف مقدار ما يكسبه.
- كن متميزا يف ما تفعله

التزم بأن تكون رائًعا، وليس مجرد 
متوس�ط األداء، أي مهنة قد تكون 
مرهق�ة ألصح�اب األداء املتوس�ط 
مجزي�ة  ولكنه�ا  واملنخف�ض، 
بش�كل كبري ألولئك الذين يتمتعون 
ب�أداء رائ�ع، أولئك الذين يعيش�ون 
ويتنفسون ويأكلون مهنتهم، أولئك 

املهووسون، يصبحون عظماء.
- احص�ل ع�ىل الدخل م�ن مصادر 

متعددة
ل�ن تصب�ح ثرًي�ا ب�دون تدفق�ات 

متع�ددة م�ن الدخ�ل، ويب�دأ ذل�ك 
بالدخل الذي لديك حالًيا. قم بزيادة 
هذا الدخل واب�دأ يف إضافة تدفقات 
أخ�رى. ابح�ث ع�ن ط�رق أخ�رى 
يمكنك من خالله�ا إضافة دخل إىل 

الوظيفة التي لديك بالفعل.
- متى تبدأ االستثمار؟

أوالً، ح�اول توف�ري 100 ألف دوالر، 
وذلك ألن عليك أن تثبت لنفس�ك أنه 
يمكنك امت�الك املال وتركه )بمعنى 
لصال�ح  النقدي�ة  ع�ن  االس�تغناء 

االستثمار يف األصول املختلفة(.
إذا كان لدي�ك 10 آالف دوالر فق�ط، 
فيج�ب أن تكون أولويت�ك الوحيدة 
هي زي�ادة دخلك حت�ى تتمكن من 
ادخ�ار املزي�د. ُيظه�ر ادخ�ار 100 
أل�ف دوالر أن لديك القدرة عىل جني 
األم�وال ثم االحتف�اظ بها، ومعظم 
الن�اس ال يس�تطيعون فعل أي من 

هذه األشياء، بحسب كاردون.
الكس�ب  م�ن  تتمك�ن  أن  بمج�رد 
واالدخار، يمكن�ك البدء يف بناء الثروة. 
أخريًا ينصح كاردون قائاًل: “لم أتطلع 
أبًدا إىل الثراء الرسيع، لكني بحثت عن 

الثراء يف النهاية”.

نصائح مهمة لكي تصبح ثريا... اّتبعها
سلوكياتحنو مستقبل افضل...له

5 عادات سيئة ال تسمحي بها يف 
اإلجازة الصيفية

إن التسّمم الغذائي يحدث بسبب 
البكتريي�ا الض�ارة والفريوس�ات 
أن  إذ  الطع�ام،  يف  املنت�رشة 
ح�االت التس�ّمم ت�زداد يف فص�ل 
الصي�ف بس�بب تكاث�ر الجراثيم 
الحراراة  ارتف�اع درجَت�ي  نتيجة 
والرطوب�ة، وأن الخطر يزادد مع 

السفر وتناول األكل يف املطاعم.
ومن أكثر حاالت التس�ّمم شيوعاً 
يف هذه الح�ال، تلك التي تنتج من 
اس�تهالك املايونيز. وه�ذا يرتبط 
ببعض األخطاء التي يتم ارتكابها 
يف هذا الص�دد. ومنه�ا مثالً عدم 
حف�ظ عب�وة ه�ذه الصلص�ة يف 
الثالجة. ويحتاج تخزين املايونيز 
بطريقة صحي�ة إىل درجة حرارة 
منخفض�ة حي�ث ال تكفي درجة 
م�ن  لحمايت�ه  الغرف�ة  ح�رارة 
الفساد. وذلك الن املايونيز يحتوي 

عىل البيض الذي يمكن أن يتعرض 
لتأثري البكترييا الضارة برسعة. و 
من أسباب التسّمم الغذائي أيضاً، 

تناول اللحوم النيئة.
تب�دأ  التس�ّمم  أع�راض  أن  كم�ا 
بالظه�ور بعد م�رور م�ا ال يزيد 
عىل 6 ساعات من تناول الطعام، 
وأنه�ا تش�مل الغثي�ان والتقي�ؤ 

وم�ن  البط�ن.  وأل�م  واإلس�هال 
املمك�ن أن تس�تمر ه�ذه الحالة 
لساعات عدة أو لبضعة أيام. وان 
خطراملعان�اة يف ه�ذه الحالة من 
الجف�اف، وإىل رضورة رشب املاء 
وتناول األطعمة التي تحتوي عليه 
مثل الحس�اء الصح�ي والخضار 

والفواكه.

نصائح طبية

ملاذا تكثر حاالت التسمم يف الصيف؟ وماذا عن املايونيز؟

جميعنا نّتفق عىل أن اإلجراءات 
األمني�ة يف املطارات هي أس�وأ 
جزء يف الرحلة، لكن إن تصادف 
 ”SSSS“ أن عث�رَت عىل الرم�ز
عىل تذكرة السفر الخاصة بك، 
فإن رحلتك قد تس�تغرق املزيد 
من الوقت وس�تتعرَّض للمزيد 

من اإلجراءات األمنية.
إن ُكن�ت مس�افرًا إىل الوالي�ات 
املتحدة األمريكية، أو عىل متن 
رحلة داخلية يف البلد، فإنه من 
املؤس�ف أن تحص�ل عىل الرمز 
“SSSS” ع�ىل تذك�رة الطريان 
الخاصة ب�ك. فهذا الرمز، وهو 
 Secondary( ل��:  اختص�ار 
Security Screening Se-

“االختي�ار  ويعن�ي   ،)lection
الثان�وي”،  األمن�ي  للفح�ص 
س�ُيعرِّضك إىل عملي�ة تفتيش 
كاملة تش�مل جمي�ع حقائب 
الخاص�ة  وأمتعت�ك  س�فرك 
لجس�مك  إض�ايف  ومس�ح 
واس�تجواب خاص عىل خطط 
السفر الخاص بك. فوجود هذا 
الرمز عىل تذكرة س�فرك يعني 
أنك ش�خٌص مش�كوٌك يف أمره 

ل خطرًا عىل الدولة. وقد ُتشكِّ

وتم العمل بهذا النظام منذ عام 
2010 يف العدي�د م�ن املطارات 
العاملي�ة، وذل�ك كإج�راء أمني 
بعد أحداث 11 سبتمرب 2001. 
 SSSS“ إذ يتم تس�جيل الرم�ز
عىل تذاك�ر طريان املس�افرين 
املُدرجة أس�ماؤهم عىل قائمة 
مكافحة اإلرهاب الصادرة عن 
مكت�ب التحقيق�ات الفيدرايل، 
والت�ي ُتع�رف باس�م “قائم�ة 
املختاري�ن”، كم�ا أن البع�ض 
اآلخ�ر يتم ختيارهم عش�وائًيا 
الثان�ي، ما  للتفتي�ش األمن�ي 
يعني أن احتم�ال تعرُّضك لهذا 

التفتيش وارٌد للغاية!
بع�ض الظ�روف أثناء الس�فر 
تزيد من فرص�ة الحصول عىل 
هذا الرم�ز، كأن تكون حجزَت 

تذكرة الس�فر يف آخ�ر لحظة، 
أو حج�زَت تذكرة باتجاٍه واحٍد 
فق�ط، أو كن�َت عائ�ًدا من بلد 

مصنَّف بأنه خِطر.
م�ن  املُقبل�ة،  امل�رة  يف  لذل�ك، 
تذك�رة  يف  ُتدق�ق  أن  األفض�ل 
الس�فر والبحث ع�ن أي رموز 
غري مفهوم�ة، وإن عثرَت عىل 
الرمز “SSSS”، بإمكانك طلب 
تفس�ري لألم�ر، وإن لم تحصل 
عىل تفسري منطقي أو أثبَت أن 
رشك�ة الطريان غ�ري ُمحقة يف 
وضعك تحت التفتيش الثانوي، 
بإمكانك رفع دع�وى قضائية 
ومطالب�ة الرشك�ة بتعوي�ض 
نظري هذا الت�رف غري املربر، 
أو االس�تعداد لخ�وض تجرب�ة 

سيئة بالتفتيش يف املطارات!

كل يوم معلومة

ماذا يعين رمز “SSSS” على تذكرة السفر ؟
يقب�ل معظ�م الن�اس ع�ىل تن�اول 
املثلج�ات أو اآليس كري�م خاصة يف 
فصل الصيف، نظ�را لطعمه املحبب 
للكب�ار والصغار، وكذل�ك ألنه يمنح 
الشعور باالنتعاش عند ارتفاع درجة 

حرارة الطقس.
ورغ�م أن البع�ض ينظ�ر إىل اآلي�س 
كري�م عىل أنه طع�ام غري صحي، إال 
أن دراس�ة حديثة أجراها خرباء من 
جامع�ة هارفارد أش�ارت إىل احتواء 
اآلي�س كري�م ع�ىل فوائ�د صحي�ة 

عديدة.
-1 زيادة فرص الحمل

يمكن أن يساعد اآليس كريم يف زيادة 
فرص الحم�ل، وبناًء عىل الدراس�ة، 
ف�إن تناول اآليس كري�م أو منتجات 
األلب�ان بانتظ�ام يحتوي ع�ىل مواد 

دهنية تعزز فرص الحمل.
-2يس�اعد عىل تكوي�ن العظام عند 

األجنة
يحت�وي اآلي�س كري�م ع�ىل الكث�ري 
م�ن العنارص الغذائي�ة الالزمة لنمو 
عظ�ام الجنني، فال داع�ي من خوف 
الحوامل من الس�منة بس�بب تناول 
اآلي�س كري�م، عىل أن يك�ون تناوله 

بحدود معقولة.

-3التغلب عىل الغثيان
تعاني بعض النس�اء من الغثيان، يف 
املراح�ل األوىل من الحمل، ويس�اعد 
تن�اول اآلي�س كري�م يف التغلب عىل 

الغثيان الذي تعاني منه الحوامل.
-4تقليل التوتر

يمكن أن ي�ؤدي تن�اول اآليس كريم 
أيًض�ا إىل تحفي�ز تكوي�ن هرم�ون 

أن  يمك�ن  ال�ذي  الثرومبوتون�ني 
يؤث�ر ع�ىل الحال�ة املزاجي�ة، مم�ا 
يس�بب الش�عور باله�دوء وتخفيف 
التوت�ر، كذلك يستحس�ن أن يتناوله 
املراهق�ون الذي�ن غالًبا م�ا يعانون 

تقلبات مزاجية.
-5تعزيز املناعة

يمك�ن أن تزي�د م�واد الالكتوفريين 

والس�يتوكينات املوج�ودة يف اآلي�س 
كري�م من مناعة الجس�م ومكافحة 
ومكافح�ة  األنفلون�زا،  ف�ريوس 
الفريوسات املختلفة وفريوس نقص 

املناعة البرشية.
-6تقليل مخاطر اإلصابة بالرسطان

يمكن أيًض�ا بفضل املحتوى الغذائي 
لآليس كري�م أن يقلل فرص اإلصابة 

بالرسطان.
-7مفيد للمخ

قال�ت نتائج دراس�ة أجراه�ا معهد 
الطب النفي يف لندن إن اآليس كريم 
مفيد لجزء م�ن الدماغ وهو القرشة 

الجبهية الحجاجية.
-8تقليل مخاطر اإلصابة بالرسطان 

يف فرتة ما قبل انقطاع الطمث
اس�تناًدا إىل بحث أج�راه معهد طب 
ترومس�و- جامع�ة  يف  املجتم�ع 

النروي�ج، ف�إن اآلي�س كري�م يقلل 
خط�ر اإلصابة بالرسطان يف فرتة ما 
قب�ل انقط�اع الطمث، إذ أن النس�اء 
الالئي يس�تهلكن الحلي�ب بما يصل 
إىل 3 أكواب أو أكثر يوميا تقل لديهم 
فرص اإلصاب�ة، وبالتايل، فإن تناول 
اآلي�س كري�م يمك�ن أن يقل�ل أيًضا 
م�ن خط�ر اإلصابة بالرسط�ان ألن 
املكونات األساسية لآليس كريم هي 

تلك املوجودة يف الحليب.
-9خسارة الوزن

يمكن أن يساعدك تناول اآليس كريم 
أيًضا عىل إنقاص ال�وزن، ألن تناول 
يشء ب�ارد يمكن أن يزي�د من درجة 
ح�رارة الجس�م ويح�رق الس�عرات 

الحرارية والدهون.

طبيبك يف بيتك

دراسات حديثة

 9 فوائد مذهلة لآليس كريم... بينها تقليل االصابة مبرض خطري!

دراسة تكشف عن املدخل الرئيس لفريوس كورونا إىل اجلسم

 اإلجازة الصيفية تعني االسرتخاء 
بالنسبة  اليوم  واالستمتاع طوال 
إىل األطف�ال، ولكن ع�دم االلتزام 
بالدراس�ة قد يدفع أطفالك نحو 
الت�ي  الس�يئة  الع�ادات  بع�ض 
يمك�ن أن تس�بب له�م أرضاراً، 
لذا ال تس�محي بالعادات السيئة 
حتى يس�تمتع أطفالك باإلجازة 
الصيفية دون أن يصابوا برضر. 
ويف م�ا يي 5 عادات س�يئة يجب 
أال تس�محي به�ا ألطفالك خالل 

اإلجازة الصيفية.
1- كرس روتني النوم

ع�دم االضط�رار إىل االس�تيقاظ 
مبك�راً من أج�ل املدرس�ة يدفع 
األطف�ال إىل ك�رس روت�ني النوم، 
ولكن هذا ال يعني الس�هر طوال 
اللي�ل، حي�ث يؤث�ر الس�هر عىل 
صحة أطفال�ك، ويفس�د عليهم 
االس�تمتاع باألنش�طة النهارية، 
ل�ذا يمك�ن أن تس�محي بتغي�ري 
واالس�تيقاظ  الن�وم  مواعي�د 
س�اعة أو س�اعتني ع�ىل األكث�ر 
خ�الل اإلج�ازة الصيفي�ة، ولكن 
ال تس�محي بالس�هر طوال الليل 

والنوم طوال النهار.
-2التخي عن روتني الصباح

أيض�اً ع�دم الذهاب إىل املدرس�ة 
يدف�ع أطفال�ك إىل التخ�ي ع�ن 
روت�ني الصب�اح، وهو م�ا يعني 
الي�وم،  بج�دول  االلت�زام  ع�دم 
م�ا ي�ؤدي إىل إه�دار الوقت دون 
أنش�طة  بممارس�ة  االس�تفادة 
مفيدة أو ممتعة، لذا حافظي عىل 
الت�زام أطفالك بروت�ني الصباح، 
ال�ذي ُيخّطط  اليومي  والج�دول 

له يف اليوم الس�ابق بالتعاون مع 
أطفالك.

-3عدم االلتزام بالنظام الغذائي
ممارسة األنشطة طوال اليوم قد 
يدفع أطفال�ك إىل طلب املزيد من 
الوجبات الخفيفة، التي قد يشمل 
بعضه�ا أطعم�ة غ�ري صحي�ة، 
وبالتايل تتأثر صحة أطفالك سلباً 
بس�بب اإلفراط يف تناول الطعام، 
وتن�اول األطعمة غ�ري الصحية، 
وبالت�ايل تناول س�عرات حرارية 
أكث�ر م�ن املطلوب، ما ي�ؤدي إىل 
زيادة ال�وزن، لذا احريص عىل أن 
يلت�زم أطفالك بالنظ�ام الغذائي 

الصحي املتوازن.
-4التخي عن الق�راءة وتحصيل 

العلم
اإلجازة والتوقف عن الدراس�ة ال 
يعني التوقف عن القراءة وتحصيل 
العل�م، حتى ال ترتاج�ع مهارات 
األطف�ال اللغوي�ة والفكرية، لذا 
ش�جعي أطفالك ع�ىل القراءة يف 
مختلف املجاالت العلمية واألدبية 
خ�الل اإلجازة الصيفية، من أجل 
توس�يع مداركهم، والحفاظ عىل 

مستواهم الفكري والعلمي.
الفيدي�و  ألع�اب  يف  -5اإلف�راط 

ومشاهدة التلفزيون
 يح�ب األطف�ال ألع�اب الفيديو 
ومش�اهدة التلفزي�ون، ولكن ال 
تسمحي لهم باإلفراط يف الجلوس 
أم�ام الشاش�ات حت�ى ال تتأث�ر 
والجس�دية،  العقلي�ة  صحته�م 
وشجعيهم عىل ممارسة أنشطة 
حركي�ة تطور مهاراته�م وتعزز 

صحتهم

املكوّنات
 – ط�ازج  برتق�ال  عص�ري 

كوب
سكر – 3 مالعق كبرية

ملعق�ة   – صوي�ا  صلص�ة 
صغرية

زنجبي�ل طازج، مبش�ور – 
ملعقة كبرية

 – مبش�ور  برتق�ال،  ق�رش 
ملعقة صغرية

ملح – نصف ملعقة صغرية

سمسم للتزيني
برتقال – بحسب الحاجة

صدر دجاج – 2
زيت – ملعقة كبرية

طريقة العمل
عص�ري  ضع�ي  ق�در،  يف   -
الربتقال مع السكر واخلطي 
 10 ح�واىل  الذوب�ان  حت�ى 

دقائق. 
- أضيف�ي صلص�ة الصويا 
والزنجبي�ل، وقرش الربتقال 

وامللح. 
- أخلطي املكونات جيداً. 

- يف صينية مدهونة بالزيت، 
ضعي صدور الدجاج. 

- أس�كبي الصلص�ة ف�وق 
الصينية. 

- وّزعي السمس�م ورشائح 
الربتقال. 

-7 أدخي الصينية إىل الفرن 
ح�واىل 35 دقيق�ة أو حت�ى 

تنضج قطع الدجاج.

املطبخ ..

No:  7502  Tue  8  June  2021العدد:  7502  الثالثاء   8    حزيران  2021

الدجاج بالربتقال بالفرن



صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

االبتع�اد ع�ن املش�كالت يس�اعدك ع�ى الرتكي�ز أفضل، 
فحاف�ظ عى هذه الوت�رة بعض الترصف�ات الصبيانية لن 
يكون ملصلحتك، وقد يزعج الرشيك كثرة الضغوط س�يئة جداً، 
والبح�ث عن الراحة هو الحل األنس�ب لذل�ك ،ويف االخر هو يعترب 
يوم�ا جيدا تواصل من خالل�ه نجاحاتك يف العمل ،ت�زداد محبتك و 
جاذبيتك للرشيك وال تدقق يف كل كلمة او ترصف يقوم به الحبيب.

أخب�ار س�اّرة وانفراجات مهّم�ة تطال الوض�ع املهني 
يف الدرج�ة األوىل. تتحّم�س ل�كل ما هو جدي�د وجريء 
ترّصفاتك اس�تفزازية، بحي�ث ال تعجبك إطالًق�ا تحركات 
الحبي�ب وال تقتن�ع باألع�ذار الت�ي ُيقّدمه�ا بعض النش�اط  
الفك�ري أو الجس�دي ب�ن ي�وم وآخ�ر ال ينعك�س إال إيجاباً عى 
نفس�يتك وصحتك ،حاول ان تحس�ن من صورتك امام رؤس�ائك يف 
العم�ل ، الناحي�ة العاطفية فه�ي حرجة جدا واألفض�ل أن ال ترى 

حبيبك قبل غد.

التفرّد يف الرأي مسألة خطرة وذات أبعاد، وال سيما إذا 
كان ذلك سينعكس سلباً عى طبيعة العالقة مع الزمالء 
الفك�رة الت�ي تكّون�ت عن�د الرشيك، ق�د تدفع�ه إىل القيام 
بخطوات غر مدروس�ة، فس�ارع إىل توضي�ح األمورالتخفيف 
قدر املس�تطاع من س�اعات العمل، ومضاعفة ممارس�ة الرياضة 
قرار صائب ،تمر بيوم هادئ جدا و روتيني يشعرك بامللل ،يف املساء 
ال يفض�ل إصالح األوض�اع مع من تحب، فالفل�ك ال يدعمك يف هذه 

الناحية.

ال يسمح هذا اليوم بارتكاب األخطاء ألّنك بذلك تعرّض 
نفسك لخس�ارة الفرص الثمينة املقبلة. لذلك حاول قدر 
اإلمكان إنجاز كل ما عليك انجازه عى نحو صحيح وس�ليم 
أطلب املساعدة إذا شئت، وضع كربياءك جانباً ! تسعى لرتسيخ 
العالق�ة بالرشيك، ونجاحك يف تحقيق ذلك مرتبط بمدى قدرتك عى 
إقناع�ه بجديتك ال تتهاون يف بعض املس�ائل الصحية، وحّكم عقلك 

يف حلها .

أخل�ق الظ�روف املناس�بة يف حيات�ك، لكن س�يطر عى 
انفعاالت�ك وغضبك وترسعك تس�يطر الغرة واملناكفات 
العاطفية وتخاف عى عالقة ما من االنهيار بادر إىل اختيار 
م�كان صال�ح للقيام بس�اعة ميش في�ه صباحاً ،ي�وم يتميز 
بالعديد م�ن الضغوطات التي تزعجك فلن تجد اليوم الوقت الكايف 
للراح�ة عاطفيا:انت رومانيس اىل حد كبر ك�ن اكثر واقعية ،اهتم 

اكثر بمشاعر من تحب و ال تكن قاسيا معه .

بادر اىل تكثيف التح�ركات االجتماعية، فهو يوم ممّيز 
يسلّط األضواء عى قدراتك اإلبداعية واإلنسانية، ولعلك 
تن�ال جوائ�ز أو ميداليات تقدي�راً لجه�ودك إذا كنت عازًبا 
أعت�رب هذا اليوم مالئماً إلعادة النظر يف اس�تمرارية عزوبيتك. 
فأن�َت مقبل عى مرحلة مهّم�ة وديناميكة من حياتك ال تكن من 
أصح�اب القرارات الضعيفة، وال س�يما حن يتعل�ق األمر بوضعك 

الصحي .

تراك�م املش�كالت يف العم�ل ق�د ي�ؤدي اىل مواجهة مع 
اآلخرين، فس�ارع إىل تخّط�ي ذلك لرتتاح أكث�ر قد تمّر 
العالق�ة بالرشي�ك بف�رتة اختبار غ�ر معلنة، فك�ن أكثر 
ح�ذراً وخصوص�اً أن الخط�أ حالياً ممن�وع انتب�ه إىل نوعية 
أكلك، واحرص عى تناول الخايل من الدس�م والدهون والنشويات 
،حاول ان تس�تغل وضعك بشكل جيد مع رؤسائك يف العمل ،امورك 

العاطفية يف تحسن مستمر.

التف�اؤل وااليجابي�ة يفتحان الكثر من االب�واب، وهذا 
يضمن لك مس�تقبالً زاهراً الرشيك يبحث عن املستقبل، 
فيما تكتفي بالتس�لية وهنا يظهر س�بب الخ�الف الراحة 
رضوري�ة بن وق�ت وآخر، فح�اول ان تج�د الوقت املناس�ب 
لذل�ك ،تح�اول ان تس�رتيح الي�وم م�ن اعب�اء و ضغ�وط العم�ل 
عاطفيا:رصاحت�ك الزائدة تزعج الحبيب منك كن اكثر دبلوماس�ية 
،ال تكن منفردا بقراراتك و حاول ان تش�اور طاقم العمل بكل قرار 

تتخذه .

مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، فإّنهم لن يتمكنوا 
م�ن ذلك، فرصيدك الكبريحرمه�م تحقيق مبتغاهم قد 
تخ�رس الرهان مع الرشي�ك، لكن عليك الرتي�ث ثم انتظار 
عبور العاصفة لتنهض مجدداً وتنطلق نحو األفضل كن عنيداً 
ومتش�بثاً بكل ما يع�ود بالفائدة الصحية، وبرهن للجميع حس�ن 
ق�رارات ،تش�عر ان العمل و املس�ؤوليات ال تنته�ي و ترغب يف اخذ 

اجازة طويلة ،ال تنفعل عى من تحب و عامله بلطف اكثر.

تك�ون الحرك�ة كب�رة، وتكون مس�تعداً ألخ�ذ املبادرة 
وخ�وض تجربة جديدة. تبدو األمور واضحة وش�فافة، 
ويس�هل عليك اتخاذ القرار ال تضعف أمام بعض املشكالت 
الصغ�رة التي يثره�ا األعداء يف وجهك واجهه�م وتغلب عى 
نياتهم الس�يئة وضعك الصحي بن الجيد وغر الجيد، الحل بيدك 
أنت وحدك ،عليك ان تكون اكثر حذرا فيما يتعلق بأمورك املادية ،ال 

تدخل يف اي نقاش مع من تحب اليوم.

ق�د تربح قضي�ة أو جائزة، وربما تحص�ل عى تقديرأو 
ومكاف�أة. تحصل ع�ى منصب جدي�د أو رشوط أفضل 
يف العم�ل أو عروض مهمة أو عقد يجعلك فخوراً بنفس�ك 
ق�د ٩ مخاوف من عدم القدرة ع�ى إنجاح  عالقتك العاطفية. 
تب�دو قلقاً أو تضطر اىل مس�ايرة الرشيك، وربم�ا تجابهه رافضاً 
ترصفاته مع�ك ترتّدد املراج�ع املؤثرة يف دعمك بع�د مراحل طوال، 

فتخضع لضغط كبر وتواجه بعض االضطرابات الصحية .

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تمي�ل اىل توس�يع رقعة نش�اطاتك فاملش�اريع الكثرة 
والنش�اط موج�ود. خالفات ح�ول مراث ق�د تتطور. 
أخب�ار بعي�دة تحم�ل البهجة ل�أرسة عالقت�ك العاطفية 
س�تكون مميزة ، الس�فر س�يكون مرشوع�ك املفضل بحيث 
س�تندفع نحو أفٍق جديدة لتوس�يع أعمالك انتب�ه إىل صحتك وال 
تجع�ل كل يشء يرتاكم عليك بص�ورة مفاجئة ،لديك طموح كبر و 
لكنك لس�ت يف املكان املناس�ب لتحققه ،ال تخبئ مشاعرك اكثر من 

هذا و اعرتف للحبيب.

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1776 - وقوع معرك�ة تروا ريفير خالل حرب 
االس�تقالل االمريكي�ة والت�ي انته�ت بانتصاٍر 

بريطاّني.
1815 - 39 والي�ة أملانية تواف�ق عى االتحاد يف 
كيان واحد وًفقا لدستور كونفدرايل عرف باسم 

قانون الكونفدرالية.
1867 - ص�دور فرمان تغير اس�م حاكم مرص 
حيث أصبح يلق�ب بالخديوي، وظ�ل هذا اللقب 

ساًئدا حتى عام 1914 عندما تغر إىل سلطان.

1919 - تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق.
1921 - الق�وات الجوية االمريكي�ة تقوم بأول 
اختب�ار لكابينة الضغط بواس�طة طائرة إركو 

دي إتش4
- 1941الق�وات الربيطاني�ة والفرنس�ية تغ�زو 
االرايض الس�ورية وذلك كي تمنع إنش�اء قواعد 

لدول املحور أثناء الحرب العاملية الثانية.
طلق ناري يفقأ العن اليرسى ملوشيه دايان.

1942 - القوات البحرية اليابانية تقصف مدينة 
س�يدني بأس�رتاليا وذلك أثناء الح�رب العاملية 

الثانية.
1944 - الجن�رال برن�ارد مونتغم�ري يص�ل إىل 
ساحل نورمندي وذلك لقيادة القوات الربيطانية 

املشاركة يف أكرب عملية إمرار بحري يف.
1948 - ط�ران الهن�د يعل�ن ع�ن ب�دء خدماته 
االعتيادية بن مومباي ولندن بواسطة “لوكهييد 

كونستيالشن”.
1959 - الغواصة االمريكية “يو إس إس باربرو” 
وخدمات بريد الوالي�ات املتحدة يحاوالن توصيل 

الربيد عن طريق صواريخ الربيد.
1986 - انتخاب كورت فالدهايم رئًيسا للنمسا.

1989 - مقاتلة ميكويان ميج29- تابعة للقوات 
الجوية الروسية تتعرض لرضبة طر يف معرض 

باريس الجوي، وقد اس�تطاع الطيار أناتويل
قام بقذف نفس�ه ع�ى ارتفاع 400 ق�دم وأنقذ 

نفسه.
1992 - اغتيال املفك�ر العلماني فرج فودة من 

َقبل الجماعة االسالمية يف مرص.
2009 - إعالن نتيج�ة انتخابات مجلس النواب 
اللبنان�ي والت�ي أدت إىل ف�وز تحال�ف 14 آذار 

واملستقلن ب71 مقًعدا من مقاعد الربملان
ال128 وبقائه�م كأكثري�ة نيابي�ة، وحص�ول 
تحال�ف 8 آذار والتي�ار الوطن�ي الح�ر عى 57 

مقعد.
2013 - مقت�ل 28 متظاه�را يف مدين�ة بنغازي 
الليبية بعد إطالق النار عليهم من قبل ميليش�يا 

درع ليبيا.
2015 - بلدي�ة باري�س تنته�ي من ن�زع أقفال 
الحب بالكامل من عى جرس الفنون املش�هور، 
والفنان الفرنيس من أصل تونيس إل سيد ينتهي 

من
الرس�م بالغرافيتي والخ�ط العربي عليه بدعوة 

من البلدية.
2017 - حزب املحافظن الحاكم، الذي ترأس�ه 
رئيسة الوزراء تريزا ماي، يخرس أغلبية املقاعد 

يف الربملان يف االنتخابات العامة، لكنه
يبقى أكثر االحزاب تمثيال.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
حن�������������ان متليه��ا  مابي��ك  اذا  عين��ي 
تص�������������ب م��ا  مي��ك  ت��روح  م��ن  راح 

بدي���������ك متحن��������ي  اذا  قلب��ي  وب��اب 
ل��و ش��لعت الب��اب م��ا تك��������در تط����ب

اص���������ي��ر ل��ن  تري��د تكس��رني صع��ب 
ص������������ل��ب  تالكين��ي  تعصرن��ي  تري��د 

اص�����ي��ر مارايدن��ي  ش��لون  ان��ي  بكيف��ك 
جاه��ز ان��ي ومنتظ��ر عن��د الط����������ل��ب

اخلش��ب نفس��ة تري��د تصن��ع ب��ي خ���راب
تري��د كرس��ي مل��ك تصن��ع باخلش���������ب

ان��ي طبع��ي وي��ا العش��ك نخل��ة وي��ه كاع
رط�����������ب تنط��ي  م��ا  امل��اي  ماك��و  اذا 

كان يف واحد اس�مه عصفور يشتغل 
يف رشك�ة كب�رة وكان متمي�ز كتر 
فخ�اف املدير ان�ه هذا ياخ�ذ مكانه 
فصار يجننه ودايما يطلب منه اشياء 
مستحيلة يف وقت قليل وكان كل مرة 

ينجح ويقهر مديره زيادة... 
ويف ي�وم من االيام س�مع تاجر كبر 
كث�ر ع�ن عصف�ور وج�اء اىل املدير 
وطلب منه ان يتنازل له عن عصفور 
مقابل 10 االف انبس�ط املدير ووافق 
ع�ى ط�ول ..فرص�ة واج�ت لعن�ده 
بيتخلص من عصفور وبياخذ فوقها 
صاح�ب  موافق�ة  فلوس..وطل�ب 

الرشك�ة وق�ال ان ه�ذا ع�ى كي�ف 
عصفور الن ما نقدر نجربه يقعد... 

املهم عصف�ور وافق برشط انه يقوم 
هو بتس�ليم املبل�غ بعد م�ا يخلصوا 
م�ن توقي�ع االوراق واخ�الء الطرف 
وت�م االتفاق..ومل�ا جاء وقت تس�ليم 
ال10  ورم�ى  عصف�ور  راح  املبل�غ 
االف م�ن الناف�ذة وهرب...)وه�م يف 
الطابق ال20 ( ومن س�وء حظ املدير 
ان الع�رشة االف تعلقت عى ش�جرة 
وقام ي�رصخ ويقول عصف�ور باليد 
احسن من 10 عى الشجرة...وراحت 

مثل.....

 يمكن كشف ارسار الشخصية 
بس�يط  اختب�ار  خ�الل  م�ن 
يعتم�د ع�ى ش�كل االذن�ن. 
فمن املعروف ان هذا الش�كل 
يختل�ف من ش�خص اىل آخر. 
اما ما ال يعرفه الكثرون فهو 
ان�ه يمك�ن ان يخب�ئ بع�ض 
االش�ارات التي ت�دل عى ابرز 
العام�ة  والخط�وط  الطب�اع 
للصف�ات التي يتس�م بها كل 
م�ن يخ�وض ه�ذه التجربة. 
اختب�ار  خ�وض  اج�ل  وم�ن 
الش�خصية هذا يج�ب تحديد 
كان  اذا  وم�ا  االذن�ن  ش�كل 
يش�به اح�د االش�كال ال�4 يف 

الرسم. 
الش�خصية  اختب�ار  يمك�ن 
وكش�ف العديد م�ن صفاتها 
وطباعها الزاهرة والخفية من 
خالل النظر اىل الرسم وتحديد 
ش�كل االذنن الخ�اص ومدى 
الشبه بينه وبن احد االشكال 

ال�4. 
1 الشكل االول 

االذن�ن  بش�كل  يش�رتك  ال 
ه�ذا الكث�ر من االش�خاص. 
لكن�ه يعت�رب الش�كل الخاص 
واالذكي�اء  باملفكري�ن 
واالش�خاص الذي�ن يتمتعون 
بالقدرة عى النظ�ر اىل العالم 
وم�ا يج�ري فيه م�ن احداث 
بعمق. وهو ايضاً ش�كل اذنّي 
من يمتلكون املواهب الخاصة 
ويتمتعون بصفات غر عادية 
وغر مألوفة. وهو شكل اذني 

يفضل�ون  والذي�ن  الحامل�ن 
الواق�ع  االبتع�اد ع�ن  دائم�اً 
ويعان�ون م�ن ع�دم الق�درة 
عى االنس�جام مع�ه. كما انه 
ي�دل ع�ى االس�تعداد الدائ�م 
للتضحي�ة من اجل مس�اعدة 
اآلخرين كلما احتاجوا اىل ذلك 
ولحل املش�اكل التي يمكن ان 
تواج�ه الجمي�ع به�دوء ومن 
دون الش�عور بالتوت�ر وم�ن 
دون اثارة الخالفات او خوض 

الشجارات.  
2 الشكل الثاني 

ي�دل ش�كل االذنن ه�ذا عى 
الكتم�ان والق�درة عى اخفاء 
اآلراء واملش�اعر. ويتس�م من 
والغموض  بالهدوء  يمتلكهما 
والبع�د الت�ام ع�ن االنفع�ال 
والغضب واظهار ردود االفعال 
العنفية. ورغم صمته يستمع 
الي�ه الجميع مت�ى تكلم ألنه 
ش�خصية  وصاحب  عقالن�ي 
جذاب�ة ويتمت�ع بالكث�ر من 
الق�درة عى االقن�اع بوجهات 
النظر املختلفة. وهو ال يضيع 
وقته يف الرتهات بل انه يستفيد 

من�ه دائم�اً م�ن اج�ل القيام 
بكل ما يع�ود بالفائ�دة عليه 
كما عى محيط�ه. وهو ايضاَ 
خفيف الظل ويحب الكثرون 
مجالسته او التحدث اليه. كما 
انه رسي�ع البديهة وغالباً مع 
يجد االجابات عى كل االسئلة 

التي يطرحها املحيطون به. 
3  الشكل الثالث 

يمكن ان يعني ش�كل االذنن 
ع�ى  بالق�درة  التمت�ع  ه�ذا 
االنتب�اه الت�ام للتفاصيل وملا 
يقول�ه او يفعل�ه االش�خاص 
الذي�ن يعيش�ون يف املحي�ط. 
كما انه يدل عى دقة املالحظة 
االنتب�اه  الق�درة ع�ى  وع�ى 
اىل  يش�ر  وه�و  للتفاصي�ل. 
الشخصية املثالية واىل البحث 
الدائ�م عن تصحي�ح االخطاء 
والرتتي�ب  التنظي�م  وع�ن 
والبن�اء. ولهذا فإن من يتمتع 
بش�كل االذن�ن ه�ذا يرف�ض 
الخطأ ويح�اول دفع الجميع 
اىل التخ�ي عن الترصفات غر 
الصحيح�ة. وله�ذا كث�راً ما 
يش�عر بالتوتر وعدم االرتياح 

ويعرب عن قلقه بش�أن كل ما 
يحدث وما يعتقد انه يمكن ان 

يحدث يف املستقبل القريب.  
4 الشكل الرابع 

يمكن ان يش�ر ش�كل االذنن 
يف اختب�ار الش�خصية هذا اىل 
لطيف�ة  بش�خصية  التمت�ع 
واىل امليل اىل اظه�ار الود تجاه 
اآلخرين. كما انه يعني الوفاء 
بال�ذات  والثق�ة  واالخ�الص 
لتقدي�م  الدائ�م  واالس�تعداد 
املس�اعدة ل�كل م�ن يحت�اج 
ذل�ك. وي�دل ع�ى رف�ض  اىل 
الخيان�ة والغدر وع�ى امتالك 
القدرة عى املس�امحة يف حال 
طل�ب اآلخرون ذل�ك وان كان 
الخط�أ ال�ذي ارتكب�ه ه�ؤالء 
كبراً. ويكش�ف هذا الشكل يف 
اختبار الش�خصية ه�ذا ايضاً 
القيام  العقالن�ي قبل  التفكر 
بأي خط�وة وامليل اىل دراس�ة 
االوض�اع واالجواء جي�داً قبل 
التعب�ر ع�ن اآلراء واملواق�ف. 
ولهذا ال يمكن خداع من يمتلك 
ش�كل االذن�ن ه�ذا وال جعله 
يقع يف االفخاخ من اي نوع.   

قصة مثل

هوايات واهتمامات

عصفور باليد خير من 10 على الشجرة

اختبار يكشف حقيقة الشخصية من شكل االذنين 

أفقي
1نبت�ة عش�بية جبلية توض�ع لتزكية 

الشاي أو للعالج oقوام
2فضة سائلة o أرشد o نصف فارغ

 o 3طائر اس�طوري يحيا بع�د احرتاق
كثر جدا

4إمارة عربية
5ماكن�ة تح�رك م�ا نركبه ب�را وبحرا 

وجوا
6انخفاض درجة الحرارة o نصف راية 

o العزوة واملكانة العائلية
 o مثل�ه  صباح�ك   o الوالدي�ن  7اح�د 

يابسة
8نب�ات طي�ب يف الس�لطة o منطق�ة 

متنازع عليها يف جنوب مرص
9قبول حسن

10مثل عربي قديم يقال يف توافق اثنن 
يف الشكل أو الشخصية

رأيس
1وحدة معلومات يف الكمبيوتر 

o نبات صحراوي
 o األم�ان  ويعط�ي  2ي�ؤوي 

مسؤول o متشابهان
)جم�ع  عربي�ة  3عمل�ة 
ومعكوسة( o دمر وقلب رأسا 

عى عقب
4مؤنس o فول سوداني

ن�درة   o آدم  اوالد  5م�ن 
)معكوسة(

6من االطراف o استحسنه
7تدع�و للخج�ل o وزراء املل�ك 

وحاشيته
8جهنم )معكوسة( o وبخ

9توق�ف o م�ن يعط�ي الناس 
دينا مقابل فائدة

10مجموعة )كلمتان(

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغرة، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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عـين على العالم

مفضل  لطاقم  تصميم  أكثر  عن  أنيستون،  جينيفر  العاملية،  املمثلة  كشفت 
friends عىل مدار أجزائه، وذلك بعدما عادت بصحبة  لشخصيتها يف مسلسل 
نجوم العمل لتقدم جزءا جديدا يعرض حالًيا، حيث نرشت من خالل حسابها 
بواسطة  عليه  بالتعليق  واكتفت  للطاقم  صور  عدة  انستجرام  موقع  عىل 
ايموشن يبدي اعجابها بما ترتديه شخصيتها يف العمل من تصميم عىل مر 

سنوات من تقديم العمل.
أفضل  تعيش  التي  انيستون  جينيفر  أن  فيه  أكد  ذلك  حول  تقرير  ونرش 
يعد  األخري  التصميم  أن  ،مؤكداً  الحايل  الوقت  يف  جمهورها  مع  أوقاتها 
أحداث  ضمن  تلعبه  التي  الدور  اسم  جرين  راشيل  لشخصية  املفضل 

املسلسل.
 ،»Friends« مسلسل  من  الشمل«  »لم  حلقة  كشفت  أخرى،  ناحية  من 
املزيد من األرسار فبعد 17 عاًما اعرتفت النجمة العاملية جينيفر أنيستون 
أثناء املشاركة يف مسلسل  املمثل ديفيد شويمر  أنها مرت بقصة حب مع 
وقتها،  مرتبًطا  كان  كالهما  ألن  أمل  بال  حًبا  كانت  ولكنها  األصدقاء، 
واعرتفت أنيستون بذلك يف حلقة لم الشمل التي عرضت الخميس املايض 

.HBO Max عىل منصة
بينهما  الحب  أن  كشفت  أنيستون  أن  مريور  صحيفة  وذكرت 
بني  الرومانسية  وتحولت  الحقيقة،  إىل  التمثيل  من  انقلب 
شخصيتي روس جيلر وراشيل جرين من افرتاضية إىل واقعية، 
أنيستون اعرتفت  أن  الطريف  بداية من عام 1995 وملدة عامني، 
من  طلبت  عندما  واقع  إىل  الدراما  بتحويل  بادرت  التي  هي  أنها 
حتى  الكامريا  عن  بعيًدا  الرومانسية  مشاهد  عىل  التدريب  زميلها 

يكون التمثيل واقعياً.
ويأتي لقاء لم الشمل بعد 17 عاًما من توقف املسلسل الكوميدي الذي يحكي 
يزال  وال  نيويورك..  يف  شخصاً   20 من  أكثر  تربط  متشابكة  عالقات  قصة 
املسلسل يحظى بشعبية هائلة كلما أعيد عرضه عىل منصات البث، كما أن 

الفيلم الدعائي للحلقة حقق مايقرب من 20 مليون مشاهدة.

األول  البوسرت  عن  ميمي،  بيرت  املخرج،  كشف 
 ،2021 صيف  طرحه  املقرر  »موىس«،  لفيلمه 
إنستجرام،  بموقع  الشخيص  حسابه  عرب 
جانبه،  من  آيل  إنسان  فيه  ظهر  والذي 
يف  »موىس«  شخصية  يفرس  ما  وهو 
»أقوي  هاشتاج  مضيًفا  الجديد،  الفيلم 
بعد  البوسرت،  هذا  الحديد«.يأتي  من 
ساعات من نرش ميمي لتفاصيل أول 
والذي  العربي،  الوطن  فيلم روبوت يف 
سنوات،  أربع  منذ  عليه  العمل  بدأ 
حيث نرش صورة من كواليس تصوير 
الفيلم عرب حسابه الشخيص بموقع 

الجديد.وقال  العمل  بتفاصيل  مصحوبة  »إنستجرام«، 
ميمي: »قريبا إعالن فيلم موىس، بعد أكرت من أربع سنني 
مع  ومناقشات  والجرافيكس،  والتصوير  التحضري  من 
مهندسني امليكاترونيكس ومهندسني امليكانيكا وأطباء 
يف   Neurable ليه  وصلت  ما  ودراسة  النفسية  الصحة 
ابتديت  يل  بالنسبة  جدا  مهم  مرشوع  بعد،  عن  التحكم 
العمل  فريق  مع  حاولت   ،2017 من  عليه  الشغل 
يف  والتجديد  للتغيري  وخطوة  مختلفة  حاجة  يكون 
اإلنتاج  رشكات  وبشكر  السينمائي،  والشكل  املحتوى 
نيو  فيلمز،  )سينرجى  غريب،  ملرشوع  اتحمست  اليل 
يف  )روبوت(  فيلم  أول  العاملية(،  مرص  أفالم  سنرشي، 

الوطن العربي موىس«.

الحايل عىل  الثانى من مسلسل »ليه أل« يوم 10 الشهر  الجزء  يعرض 
تجسد  والتي  شلبي،  منة  النجمة  بطولة  االلكرتونية  املنصات  إحدى 
العمل  فريق  ويواصل  الدراما،  يف  مرة  ألول  عيون  طبيبة  دور  فيه 
التصوير بشكل يومي لالنتهاء منه خالل األيام املقبلة، والجزء الثاني 
أمري  حاتم،  أحمد  الفنان  منهم  جدد  أبطال  فيه  يشارك  العمل  من 
شاهني، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم 

أبو عوف.
وتدور أحداث مسلسل »ليه أل« يف 15 حلقة من تأليف ورشة رسد 
تحت إرشاف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم 
ومجدي أمني وإخراج مريم أبوعوف، ومن املقرر أن يتم تقديم عدة 
أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا 

التي تهم املرأة يف املجتمع املرصي.
الجزء األول من مسلسل »ليه أل« قدمته الفنانة أمينة خليل يف أوىل 
بطوالتها املطلقة وحقق نجاًحا جماهريًيا وقت عرضه، وشاكر يف 
بطولته مجموعة كبرية من النجوم عىل رأسم الفنانة هالة صدقي 
من  وعدد  رشنوبي  ومحمد  الدين،  محيي  ومحسن  رضا  وشريين 

الوجوه الجديدة من الشباب.

إلحياء  إليسا،  اللبنانية،  النجمة  تستعد 
حفل غنائي ىف مدينة أربيل بالعراق، وذلك 
الجاري، وتقدم  يونيو  يوم 25 من شهر 
ومتنوعة  متميزة  باقة  الحفل  خالل 
خالل  قدمتها  التي  أغنياتها  أشهر  من 
ضمن  وذلك  الطويل،  الغنائي  مشوارها 
الغناء  نجوم  يحييها  التي  الحفالت 
موسم  يف  الدول  مختلف  يف  والطرب 

الصيف.
الحفل  هذا  يقام  أن  املقرر  من  وكان 
من   20 يوم  يف  وتحديًدا  املايض،  العام 
الجهة  ولكن   ،2020 لعام  مارس  شهر 
التنظيمية قررت تأجيلها بسبب فريوس 
كورونا الذي تم اكتشافه وقتها وتم منع 
التجمعات  الدول ملنع  كل الحفالت يف كل 

يف محاولة للتصدي لتفيش هذا الوباء.
وطرحت إليسا، يف شهر ديسمرب املايض، 
الشعب  مع  تضامنا  ثور«  »عم  أغنية 
الشعشاع،  سهام  كلمات  من  اللبناني، 
إليسا  أعمال  وآخر  وألحان محمد رحيم، 
إحدى  »كرهني«،  أغنية  كليب  فيديو 
بيحبوني«،  اليل  كل  »إىل  ألبومها  أغنيات 
فضل  وألحان  املوىل،  عىل  كلمات  من 
شقيق  خوري  كميل  وتوزيع  سليمان، 

إنجي  إخراج  من  كليب  والفيديو  إليسا، 
جمال.

يذكر أن آخر البومات النجمة اليسا، هو 
يف  طرحته  والتي  رأي«  »صاحبة  ألبوم 
أغنية،   18 املايض، وضم  أغسطس  شهر 
حس  و«عىل  وقت«،  »غلطة  بينهم  من 
و«سمعني«،  و«عظيمة«،  حكايتنا«، 

و«أغانينا«،  لوحدك«،  و«ليك  الله«،  و«إىل 
و«هعتربك مت«، و«حبة اهتمام«، و«أنا 
شبه نسيتك«، و«بنحب الحياة«، و«مباحة 
ليك«، و«وإنت قصادي«، إىل جانب أغنية 
هي  بالفرنسية  داليدا  للفنانة  شهرية 
»صاحبة  وأغنية   ،Mourir sur scène

رأي«، التي أصدرتها يف وقت سابق.

بألوان  ميلء  مشهد  يف 
الراقصة  واللوحات  البهجة 
باملرسحيات  ذكرتنا  التي 
شويري  جاد  أطلق  الغنائية، 
وحال الرتك أغنيتهما الجديدة 
تعد  التي  الصيف«  »ليايل 
أشبه بنشيد أعلنا من خالله 
الصيف،  فصل  افتتاح  عن 
املليئة  األيام  عودة  وعن 
فرتة  بعد  واألمل  بالفرح 
الجميع،  عىل  صعبة  طويلة 

الصيف«  »ليايل  حققت  وقد 
الساعات  منذ  كبرياً  نجاحاً 

األوىل من إطالقها.
كلمات  من  الصيف«  »ليايل 
نفسه  جاد  واخراج  وألحان 
موسيقى  عىل  وضعها  التي 
روبريتو  العاملي  الديجي 
سليمان  ووزعها  فرياري، 
متجددة  بطريقة  دميان 
الرقص  اىل  تدعو  ومختلفة 
أرقام  يفرس  ما  والتفاؤل، 

من  املذهلة  املشاهدات 
الساعات األوىل عىل إطالقها.

الفيديو كليب  أن  املؤكد  ومن 
نجاح  إىل  كثرياً  أضاف  الذي 
بألوان صيفية  األغنية، ميلء 
بلوحات  حال  فيه  ظهرت 
مصمم  تصميم  من  راقصة 
حيث  صقر،  جان  الرقص 
اكتشفنا من خالله، حب حال 
بطريقة  للرقص  وإتقانها 
عن  فضالً  والفتة،  أنيقة 

والبسيطة  املتميزة  إطالالتها 
من توقيع فادي قطايا، شعر 
طارق  وتصاميم  خداج  بهاء 

سنو نادين زعني.
اللوحات  هذه  خالل  ومن 
الراقصة، أعادنا جاد شويري 
إىل بداياته حيث كان من أوائل 
الفنانني الشباب الذين رقصوا 
وقد  وحفالتهم،  كليباتهم  يف 
أكد مرة جديدة أنه رقم صعب 

يف مجال األغنية املعارصة.

املنتظر  الفيلم  بطولة  عىل  تعاقدت  أنها  رغم 

عز  »يف  القادمة  الفرتة  خالل  عرضه 

أوىل  يف  مسعود  مينا  أمام  الظهر« 

مرص،  يف  السينمائية  تجاربه 

وحرضت املؤتمر الصحفي الخاص 

بالعمل وسط نجوم الفيلم وتحدثت 

التي  األوىل  بالتجربة  سعادتها  عن 

اعتذرت  عاملي،  بنجم  ستجمعها 

التصوير  استكمال  عن  الزاهد  هنا 

العايص  إيمان  وجاءت  فرتة  قبل  

انسحابها  مربرًة  العمل،  يف  مكانها  لتحل 

الرتباطاتها بأعمال فنية أخرى والتزامها بتصوير 

مسلسلها الرمضاني »النمر« أمام محمد إمام. ولكن هل 

هناك أسباب أخرى؟

هنا الزاهد التي وافقت فوراً عىل املشاركة يف بطولة فيلم 

املساعدة  شخصية  يف  مسعود  مينا  أمام  الظهر«  عز  »يف 

األوىل له ضمن أحداث العمل، قررت االستغناء عن التجربة 

نهائياً قبل أيام من بدء تصوير مشاهدها 

يف العمل.

ويرتدد أن السبب الرئيس العتذارها 

هو عدم حصولها عىل الدعاية التي 

الدعائية  الحملة  ضمن  ترضيها 

املنتجة  الجهة  أقامتها  التي 

القوي  اهتمامهم  فيما  للعمل، 

مسعود،  مينا  العمل  بنجم  كان 

أنها  خاصة  يرِضها  ال  ما  وهذا 

وناجحة  قوية  فنية  خطوات  قدمت 

خالل الفرتة األخرية يف مشوارها الفني.

رسيعة  إجازة  عىل  حصلت  قد  هنا  وكانت 

برفقة زوجها أحمد فهمي بعد إنهائها تصوير مسلسلها 

لتواصل  تعود  أن  عىل  تانزانيا،  يف  »النمر«  الرمضاني 

ارتباطاتها الفنية خالل الفرتة القادمة، حيث تدرس تقديم 

خشبة  عىل  فهمي  أحمد  زوجها  برفقة  مرسحي  عرض 

املرسح للمرة األوىل معاً خالل موسم الصيف الحايل.

جينيفر أنيستون تكشف عن التصميم 
friends املفضل لشخصيتها يف

طرح بوسرت ألول فيلم )روبوت( يف الوطن العربي.. »موسى« عرض اجلزء الثاني من مسلسل 
»ليه أل« بطولة منة شليب

إليسا حتيي حفالً غنائًيا بالعراق يف 25 يونيو 
بعد تأجيل أكثر من عام

جاد شويري وحال الرتك حيصدان املاليني

أمحد فهمي يسرق هنا الزاهد من جتربتها مع مينا مسعود آخر تحديث من “أبل” يصيب قطاعا 
كبيرا من أصحاب “آيفون”

“القاتل األحمر” يحط الرحال في 
الخليج العربي

تزايدت ش�كوى مجموعة من مس�تخدمي هواتف “آيف�ون” الذكية الذين 
قاموا بتثبيت تحديث رشكة “ابل” الجديد )آي أو إس 14.6( من أنه يستنزف 
البطاري�ة بالكام�ل يف غض�ون س�اعات.وقد ض�ج منتدى مجتم�ع “ابل” 
بالشكاوى املتعلقة بالتحديث الجديد، الذي طرحته “ابل” ملستخدميها يف 24 
مايو/ أيار املايض.وكتب أحد املس�تخدمني يف املنتدى الرسالة التالية: “عمر 
بطاريت�ي بعد “آي او إس 14.6” مروع، فما الذي يمكن فعله إلصالحه؟”، 
وق�ال آخ�ر: “لم أر ه�ذه البطارية تس�تنزف من قبل، ه�ذه قضية خطرية 
حقا”، كما كشف مستخدمون آخرون أن بعض طرازات “آيفون” تستنزف 
بطارياتها تماما خالل أقل من س�اعتني.ولجأ املس�تخدمون املترضرون إىل 
موقع “تويرت” للتواصل االجتماعي لتس�جيل اس�تيائهم م�ن التحديث، إذ 
غرد أحدهم لرشكة “آبل”: “بع�د تحديث هاتفي “آيفون إس إي” أصبحت 
بطاريته تس�تنزف برسع�ة كبرية، يرج�ى محاولة حل مش�كلة البطارية 
هذه”.ورصدت قن�اة “آبل بايتس” عىل موقع “يوتيوب” للفيديوهات أيضا 
“نتائ�ج مروع�ة” يف أداء البطاري�ة مع نظام التش�غيل “آي أو إس 14.6”، 
وال�ذي يعرض 7 ط�رازات من “آيف�ون” تعمل بنظام التحدي�ث الجديد، إذ 
تفق�د طاقة البطارية وكلها باس�تثناء واحدة تنقط�ع جميعها يف غضون 
5 س�اعات.وبني الفيديو أن هذه املش�كلة تظهر بش�كل خاص عىل الطراز 
القديم�ة “آيف�ون إس إي” و”آيف�ون 6 إس” و”آيف�ون إس إي 2”.وأكدت 
املراجعة املصحوبة مع الفيديو أنه تم رصد أداء الهواتف بعد ثالثة أيام من 
تثبي�ت “آي أو إس 14.6” عليه�ا، لذلك كان لديه الوقت الكايف لالس�تقرار، 
وهو ما يتعارض مع نصيحة مس�تخدم آخر ملنتدى “آبل”، والذي اقرتح أن 

البطارية تحتاج إىل وقت إلعادة املعايرة بعد التحديث.

وج�د مواطنون ونش�طاء يف منطقة الخلي�ج العربي، وتحدي�دا يف مدينة دبي، 
مخلوقا يشبه إىل حد كبري أحد أكثر الكائنات التي تشكل رعبا لبعض املواطنني، 
بس�بب صيتها وس�معتها الس�يئة وس�مها القاتل، عنكبوت األرملة الس�وداء.
وشاهد مواطنون عنكبوتا يشبه إىل حد كبري العنكبوت األحمر السام، وبحسب 
الخرباء تزايد مشاهدات هذا الكائن الصغري ذي السمعة السيئة.ورصد العنكبوت 
األحمر الس�ام )Redback( الذي يحمل عالمة حمراء مميزة عىل ظهره منحته 
لقبه، يف أكثر من مكان يف األش�هر األخرية، رغم أن موطنه األصيل هو أسرتاليا.
وع�ىل الرغم من ع�دم وجود دليل قاطع ع�ىل أن العنكب�وت املرصود هو نفس 
ن�وع األحمر الس�ام )Redback( األس�رتايل، لكن�ه يمكن أن يك�ون أحد األنواع 
الثالثة األخرى من األرملة الس�وداء التي تبدو متطابقة تقريًبا مع ذاك الصنف.

وقال عالم البيئة املقيم يف دبي، أدريان هدس�ون: “مع استرياد اإلمارات كميات 
كبرية من املنتجات، خاصة من أس�رتاليا، سيكون من غري املعقول االعتقاد بأن 
األثر األس�رتايل لن يصل إىل هنا”.واعترب الخبري أنه من الس�هل تفسري الزيادة يف 
مش�اهدة العنكبوت األحم�ر، الذي ينتمي إىل عائلة ال�زوع أو العنكبوت األرملة 

)Latrodectus(، ألنها تتكاثر وتستعمر مناطق جديدة.

س�يطرح ش�هر يوني�و/ حزيران 
الج�اري، ملحبي الفضاء وعش�اق 
النج�وم، حدثني فلكي�ني مميزين، 
وهما “لس�عة العق�رب” و”حلقة 

النار”.
ويرى س�كان األرض يف العارش من 
يوني�و/ حزي�ران، مش�هدا جميال 
يطل�ق عليه محبي الفضاء “حلقة 
الن�ار”، حي�ث يدخل القم�ر لفرتة 
وجيزة ب�ني األرض والش�مس، ما 
يحج�ب الش�مس بش�كل جزئ�ي 
عن النظر لتش�ع أط�راف القمر يف 
مش�هد يوحي بتحوله إىل دائرة من 
النار امللتهبة.وسيس�تمر كس�وف 
 100 الش�مس ه�ذا الش�هر مل�دة 
دقيق�ة وهي فرصة كب�رية ألولئك 
الذين يعيش�ون يف مناطق ش�مال 
رشق الوالي�ات املتحدة ورشق كندا 
وشمال أوروبا، حيث يظهر بشكل 
“حلق�ة  مرحل�ة  واضح.وتظه�ر 

الن�ار” عندما يغط�ي القمر 89% 
من الش�مس، وتس�تمر ملدة تصل 
إىل 3 دقائق و51 ثانية يف كل نقطة 
ع�ىل طول هذا املس�ار، وبالنس�بة 
إىل مواطني روس�يا، يتمكن عشاق 
الفل�ك من رؤية الكس�وف الجزئي 
البل�دان  ويف  روس�يا  أرايض  م�ن 
القريبة.أما سكان الرشق األوسط 
فس�تكون رؤيته محدودة ويمكن 
أن يرص�د بش�كل طفي�ف وذل�ك 
بحس�ب األحوال الجوية، ويالحظ 
يف سماء الصيف مجموعة منحنية 
م�ن النج�وم تزحف عرب الس�ماء، 
وتش�ع واحدة من النج�وم باللون 

األحمر فيما يشبه املنارة الالمعة.
ه�ي  الجميل�ة  املجموع�ة  وه�ذه 
نجوم العقرب، حيث تظهر الشهر 
القادم بش�كل واضح جدا، ويظهر 
ذي�ل العق�رب وهو يقوم بلس�عته 

الشهرية.

 أحدث مرض مجهول تتمثل بعض 
أعراض�ه يف األرق وضعف الوظيفة 
الحركي�ة ورؤية املوت�ى، حالة من 
الذع�ر والرعب يف كن�دا بعد إصابة 

العرشات به.
وبعد ست سنوات من اإلبالغ عنها 
ألول مرة، هزت األعراض العصبية 
املنهك�ة مقاطع�ة ني�و برونزويك 
رشقي كن�دا وال يزال األطباء هناك 

يف حرية من أمرهم.
وأصي�ب 48 ش�خصا م�ن نف�س 
املقاطع�ة الكندية الصغرية بمزيج 
مح�ري م�ن األع�راض بم�ا يف ذلك 
األرق وضع�ف الوظيف�ة الحركية 
والهلوس�ة مثل الرؤى الكابوس�ية 

للموتى.
ني�ل كاش�مان طبي�ب  وبحس�ب 

جامع�ة  يف  العصب�ي  الجه�از 
وال�ذي  الربيطاني�ة،  كولومبي�ا 
يحق�ق يف أص�ول امل�رض الجديد، 
فإن أعراضه تعكس فقدان الدماغ 
والنخاع الش�وكي سيطرتهما عىل 

الجسم، واصفا ذلك باألمر املروع.
وتحوم نظريات املؤامرة التي ترجع 
املرض إىل أبراج الهواتف املحمولة أو 
حتى لقاحات )Covid-19(، وهذه 
مجرد بع�ض الخط�وط الغامضة 
الطبي�ة  املؤسس�ة  أذهل�ت  الت�ي 
الكندية، وجذبت انتباه بعض كبار 
أطب�اء األعصاب يف العال�م وأثارت 
املخاوف بني سكان نيو برونزويك، 
وه�ي مقاطعة خالبة يبل�غ تعداد 
770.000 نس�مة  س�كانها حوايل 

عىل الساحل األطليس بكندا.

حدثان فلكيان نادران أحدهما 
أسطوري سيحدث خالل أيام

رؤية الموتى أحد أعراضه.. مرض 
غريب يثير الرعب في كندا 

  

تغريدات

البابا فرنسيس

صالح الحمداني

ــات من  ــاركون يف االنتخاب ــن سيش  الذي
ــؤولية أخالقية  ــم مس ــزاب عليه االح
ــوءة ووطنية,  ــخصيات كف ــيح ش برتش

ــم  ــني عليه ــاركون كناخب ــن سيش والذي
ــى لو كان  ــار االفضل .. حت ــؤولية أخالقية يف اختي مس

جمرد أفضل السيئني.
 واال فلن يستحق الشعب رمي الورود عليه!

ــر خبز األحد إذا   ال ميكنك أن تكس
ــوة. وال  ــا أمام اإلخ ــك مغلًق كان قلب
ــذا اخلبز ما مل  ــك أن تأكل ه ميكن
ــز للجائع. وال ميكنك أن  تعِط اخلب
تقاسم هذا اخلبز ما مل تقاسم آالم 

املعوز.

خري احلديث 
ما قّل ودل

مطر ساخن

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

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

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

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

حكمتهم وسهرهم الدائم عىل مصلحة الجميع.
يف بلد االحزاب والكتل والتيارات السياسية، التي فاق عددها عدد 
بلد  يف  البناء  يف  دوره  عن  يتحدث  الجميع  والهند،  السند  سكان 

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

تمنح الخري للجميع.
إىل اللقاء...

 أمحد اجلنديل 


