
بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهوري�ة، برهم صالح، 
ام�س الثالث�اء، أن االنتخاب�ات املقبلة 
مصريية ومفصلية وتأسيسية ويجب 
ضمان نزاهتها وعدالتها.وقال صالح، 
يف بيان ص�در خالل ترؤس�ه اجتماعا 
االنتخاب�ات  مراقب�ة  ح�ول  موس�عا 
النيابي�ة، وتلقته “ال�زوراء”: إن “أحد 
أس�باب االحتقان الس�يايس يف العراق 
يع�ود إىل مكام�ن الخل�ل يف العملي�ة 
االنتخابي�ة الت�ي فق�دت الكث�ري م�ن 
رشعيتها أمام املواطن العراقي، وبالتايل 
فإن االنتخابات املقبلة يف ترشين االول 
مصريية ومفصلية وتأسيسية ويجب 
ضم�ان نزاهتها وعدالتها”.وأضاف أن 

“االنتخاب�ات املقبلة له�ا أهمية كربى 
ألنه�ا تأتي بعد حراك ش�عبي وإجماع 
وطني واس�ع عىل أن األوض�اع يف البلد 
بحاج�ة إىل إصالح�ات جذري�ة، كم�ا 
أنها س�تكون اختب�اراً مهماً للمس�ار 
الديمقراطي يف البلد ومستقبله”. الفتا 
إىل أن “إعادة ثق�ة الناخبني يف العملية 
االنتخابية وضمان املش�اركة الواسعة 
يجب أن تك�ون أولوية قصوى، لتكون 
االنتخابات املس�ار الس�لمي الحقيقي 
للتغري وإصالح األوضاع العامة، ودعم 
املس�ار الديمقراط�ي يف البل�د وال�ذي 
تع�رّض للتش�كيك بس�بب الخروقات 
االنتخابي�ة  العملي�ات  رافق�ت  الت�ي 

السابقة”.

باريس/ متابعة الزوراء:
تع�رض الرئي�س الفرن�ي، إيمانوي�ل 
ماك�رون، لصفع�ة م�ن مواط�ن أثناء 
جول�ة داخلية ق�ام بها، ام�س الثالثاء، 
يف منطقة الدروم الفرنس�ية.ونرش عىل 
موق�ع التواص�ل االجتماع�ي “توي�ر” 
تس�جيل فيدي�و يظه�ر لحظ�ة تعرض 
ماكرون للصفع�ة وإلقاء عنارص األمن 
القب�ض عىل املنفذ ف�ور وقوع الحادث.

ال�ذي  الفيدي�و،  رشي�ط  م�ن  ويتب�ني 
تداولته مواق�ع التواصل االجتماعي، أن 

الح�ادث وقع بعد قي�ام ماكرون بزيارة 
ملدرس�ة يف بل�دة تني الرميت�اج. وعندما 
اق�رب الرئيس الفرني م�ن مجموعة 
م�ن املواطنني كانوا بانتظاره، وأمس�ك 
بي�د أحده�م صف�ع األخ�ري ماك�رون 
 BFMTV قن�اة  األخرى.وأف�ادت  بي�ده 
التلفزيونية الفرنسية بأن قرص اإلليزيه 
أك�د الواقع�ة، مش�ريا إىل أن الحدي�ث ال 
ي�دور ع�ن الصفع�ة ب�ل ع�ن محاولة 
توجيهها.وأضافت القناة أن ش�خصني 

تم توقيفهما إثر االعتداء.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الثالث�اء، 
لف�ريوس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اك�دت تس�جيل 4119 اصابة 
جديدة و23 حالة وفاة وش�فاء 4770 
حال�ة، ح�ددت دائرة صح�ة الرصافة 
التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب 
بي�ان  يف  ال�وزارة  املناطق.وذك�رت 

تلقته “ال�زوراء”: ان عدد الفحوصات 
املختربية ليوم امس: 42624 ، ليصبح 
عدد الفحوص�ات الكلية: 10762364 
، مبين�ة انه تم تس�جيل 4119 اصابة 
وش�فاء  وف�اة  حال�ة  و23  جدي�دة 
4770 حالة.واضاف�ت: ان عدد حاالت 
الش�فاء ال�كيل: 1151515 )93.4%( 
، بينم�ا عدد ح�االت االصاب�ات الكيل: 
1233240 ، أم�ا ع�دد الح�االت الت�ي 

تح�ت العالج: 65136 ، يف حني ان عدد 
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 406 
، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 16589، 
الفتة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم امس: 
18353 ، ليصب�ح عدد امللقحني الكيل: 
658501.م�ن جهته�ا، اعلن�ت دائرة 
صح�ة بغ�داد الرصافة تس�جيل 333 
اصابة جديدة بف�ريوس كورونا بينها 
254 خالل الرص�د الوبائي للقطاعات 

الصحية.وقالت الدائ�رة يف بيان تلقته 
“ال�زوراء”: ان “املؤسس�ات الصحية 
س�جلت امس يف جانب الرصافة 333 
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة 
كالتايل:254  حالة خالل الرصد الوبائي  
للقطاع�ات الصحية  /قطاع الرصافة  
26 حال�ة من خالل الرص�د الوبائي /
قطاع املدائن 85 حالة من خالل الرصد 
الوبائي/ قطاع الش�عب 30 حالة من 

خالل الرصد الوبائي/ قطاع االعظمية 
21ح�االت من خالل الرص�د الوبائي/ 
قط�اع الص�در 11 حال�ة م�ن خ�الل 
الرص�د الوبائي / قط�اع بغداد جديدة  
25حال�ة من خ�الل الرص�د الوبائي/  
البلدي�ات الثان�ي 45 حال�ة من خالل 
الرصد الوبائي /قطاع االس�تقالل 11 

حالة من خالل الرصد الوبائي.

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس 
الثالث�اء، اهمية التنس�يق ال�دويل لدع�م االنتخابات 
املقبل�ة، وفيم�ا دعا رئي�س مجلس الن�واب، محمد 
الحلب�ويس، ال�رشكات الربيطاني�ة اىل االس�تثمار يف 

العراق، أعل�ن وزير الخارجية، فؤاد حس�ني، توقيع 
وثيق�ة تفاهم ب�ني الع�راق واململكة املتح�دة، بينما 
اكد وزي�ر الخارجي�ة الربيطاني، دوميني�ك راب، ان 
االنتخاب�ات املقبل�ة عالم�ة فارقة يف تاري�خ العراق 
.وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان 

تلقته »الزوراء«: ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، اس�تقبل وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي 
دوميني�ك راب والوفد املرافق له، وش�هد اللقاء بحث 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدي�ن، وس�بل تعزيزه�ا 
وباألخص يف مرحلة ما بعد التعاون العسكري ضمن 

التحالف الدويل لهزيمة داعش، بهدف تطوير التعاون 
اإلقتصادي والثق�ايف والصّحي، باالضافة اىل التعاون 
يف املج�ال االس�تثماري، وتوف�ري الظ�روف املالئم�ة 

للرشكات الربيطانية الكربى للعمل يف العراق.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفادت وكالة فرانس برس، امس الثالثاء، 
بتعط�ل العدي�د م�ن مواق�ع اإلنرنت يف 
العالم، بينها مواقع إخبارية تابعة لعدد 
من املؤسسات اإلعالمية العاملية.وذكرت 
الوكال�ة أن العدي�د من مواق�ع اإلنرنت 
يف العالم تعطلت، صب�اح امس الثالثاء، 
بش�كل مفاج�ئ، بينه�ا مواق�ع تع�ود 

لوس�ائل إع�الم كربى.وقال�ت صحيفة 
مواق�ع  إن  الربيطاني�ة  »إندبندن�ت« 
الربيطاني�ة«  و«الحكوم�ة  »أم�ازون« 
و«ريدي�ت« أصابه�ا عط�ل مفاج�ئ يف 
مختل�ف أنح�اء العالم.وش�مل العط�ل 
كذل�ك املواق�ع اإلخباري�ة، مث�ل موق�ع 
قن�اة »CNN« األمريكي�ة و« فاينينش�ل 
و«نيوي�ورك  و«الغاردي�ان«  تايم�ز« 

تايم�ز« و«بلومربغ ني�وز« و«هآرتس« 
دخ�ول  الخدمة.وعن�د  يف  انقطاع�ات 
ه�ذه املواق�ع، يتفاج�أ الزائر برس�الة 
.»Service Unavailable  503  Error«

ون�رش موق�ع »غ�وف. ي�و كاي« ال�ذي 
يجم�ع ال�وزارات الربيطاني�ة ويس�مح 
بالقيام بالعديد م�ن اإلجراءات املرتبطة 
بالخدم�ات العام�ة الربيطانية، رس�الة 

تشري إىل وجود عطل نحو الساعة 10,20 
ت غ.كذل�ك أظه�ر موقع البي�ت األبيض 
يف الوقت نفس�ه رس�الة تقول إن »هذه 
الصفح�ة معطل�ة«.يف فرنس�ا، تأث�رت 
مواقع إلكرونية عدة بالعطل، من بينها 
موقعا قناة »يورونيوز« ومجلة »لوبس« 
األسبوعية، وعدة مواقع تابعة ملجموعة 
»لومون�د« من بينه�ا مجل�ة »تلرياما«.

وأفاد موق�ع »داون ديتكر« برسعة عن 
معلومات »يمكن أن تشري إىل وجود عطل 
كبري لدى فاستيل«.قرابة الساعة 09,58 
ت غ، أعلنت األخرية التي تعّطل موقعها 
أيضاً بشكل موقت، أنها »تحقق« بشأن 
»تأث�ري محتمل« ع�ىل ش�بكتها لتوزيع 
املحتوى.وع�ادت الغالبي�ة الك�ربى من 

املواقع إىل الخدمة يف الوقت نفسه.

الكاظمي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لالنتخابات واحللبوسي يدعو الشركات الربيطانية لالستثمار

عطل واسع النطاق لإلنرتنت مينع الوصول إىل مواقع حكومية وإخبارية عاملية 

وزير اخلارجية الربيطاني: االنتخابات املقبلة عالمة فارقة يف تاريخ العراق

من بينها »CNN« و»الغارديان« و»نيويورك تاميز«

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أك�د الرئي�س الجزائ�ري، عب�د املجي�د تب�ون، 
أن موق�ف الب�الد م�ن الصح�راء الغربية ثابت 
ولم يتغري مهم�ا كان�ت الظروف”.وقال تبون 
لقن�اة “الجزي�رة”: “موقفنا ثاب�ت ولم يتغري 
من الصح�راء الغربية وال نقب�ل باألمر الواقع 
مهم�ا كانت الظ�روف”، مضيف�ا أن املناورات 
العس�كرية للجي�ش يف الفرة األخ�رية لضمان 
جاهزيت�ه ألي طارئ.وعلّق تب�ون عىل قضايا 
عدة، بينها األوضاع يف ليبيا، حيث قال إن بالده 
رفضت أن تك�ون طرابلس أول عاصمة عربية 
ومغاربية يحتلها من س�ماهم املرتزقة. وأشار 

إىل أن الجزائ�ر كان�ت ع�ىل اس�تعداد للتدخ�ل 
بصفة أو بأخرى ملنع س�قوط طرابلس، وأنها 
حني أعلنت أن طرابلس خط أحمر كانت تقصد 
ذلك جيدا، معتربا أن الرس�الة وصلت ملن يهمه 
األمر.يف وقت سابق، زار الرئيس الجزائري زعيم 
جبهة البوليساريو، إبراهيم غايل، يف املستشفى 
املركزي للجيش يف العاصمة بعد رحلة عالج يف 
إس�بانيا، وأكد خالل اللقاء: “الجزائر كانت وال 
ت�زال دوما مع القضايا العادل�ة، ولقد برهنتم 
فع�ال ب�أن الجمهوري�ة العربي�ة الصحراوي�ة 
الديمقراطي�ة، دولة تبحث ع�ن العدل وتحرم 

العدالة”.

الخرطوم/ متابعة الزوراء: 
ت�رأس رئيس مجل�س ال�وزراء الس�وداني، عبدالله 
النهض�ة  العلي�ا لس�د  اللجن�ة  اجتم�اع  حم�دوك، 
برئاس�ة املجلس، وذلك بحضور وزي�ري الخارجية 
وال�ري ومدير عام جهاز املخاب�رات العامة وأعضاء 
اللجنة الفنية.واس�تمع االجتماع لتقرير من وزيرة 
الخارجي�ة، د.مري�م الص�ادق املهدي، ح�ول نتائج 
جولته�ا األخرية لعدد م�ن دول غ�رب إفريقيا، كما 
قدم وزي�ر الري واملوارد املائية ي�ارس عباس تقريراً 
ضافياً حول أنشطة وأعمال فريق التفاوض واللجان 
الفنية والسياس�ية واإلعالمية املس�اندة.كذلك شدد 
حمدوك، خالل االجتماع، عىل رفض السودان للملء 
األح�ادي الجانب لس�د النهض�ة م�ن دون التوصل 
التفاق قانوني ملزم، مش�رياً للتهدي�د املبارش الذي 

ُيشكله امللء األحادي لس�د النهضة عىل تشغيل سد 
الرص�ريص وعىل مرشوعات الري ومنظومات توليد 
الطاق�ة واملواطن�ني عىل ضفت�ي الني�ل األزرق.كما 
أمن عىل خط�ط وبرامج فريق التف�اوض ووزارتي 
الخارجية والري عىل استخدام كل الوسائل القانونية 
أمام مختلف الهيئات القانوني�ة والعدلية اإلقليمية 
والدولي�ة للدف�اع عن مصال�ح الس�ودان املرشوعة 
وأمن�ه القوم�ي، وقدرت�ه ع�ىل تخطي�ط وتنظي�م 
استخدام موارده املائية ملصلحة شعبه. إىل ذلك، جدد 
االجتماع عىل تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول 
اإلفريقية للمش�اكل، مستهدياً بالتجارب املماثلة يف 
إدارة نهري النيجر والسنغال وغريهما من التجارب 

يف إدارة موارد املياه العابرة للحدود.

االقتصاد النيابية لـ          : إجراءات البنك املركزي مل تقلل من عمليات الفساد وتهريب العملة الصعبة
وسط انتقادات واسعة إزاء ارتفاع سعر صرف الدوالر إىل أكثر من 1500 دينار 

الزوراء/ حسني فالح:
االقتصاد واالس�تثمار  أكدت لجن�ة 
النيابي�ة ان اج�راءات رف�ع س�عر 
رصف ال�دوالر مقاب�ل الدين�ار ل�م 
تقل�ل م�ن عمليات الفس�اد يف مزاد 
العمل�ة وتهري�ب العمل�ة الصعبة، 
وفيم�ا انتق�دت السياس�تني املالية 
والبن�ك  الحكوم�ة  ل�دى  والنقدي�ة 
املرك�زي يف الس�يطرة ع�ىل اس�عار 
الرصف يف االس�واق املحلية، اعربت 
ع�ن اس�تغرابها م�ن وصول س�عر 
ال�رصف اىل اكثر من 150 الف دينار 
عىل الرغم م�ن تحديده ب� 145 الف 

يف املوازنة االتحادية.
االقتص�اد  لجن�ة  عض�و  وق�ال 
واالستثمار النيابية، مازن الفييل، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان مبيعات البنك 
املركزي يف مزاد العملة الصعبة قبل 
رفع س�عر رصف الدوالر كانت تيلغ 
نحو 200 ملي�ون دوالر يوميا. الفتا 
اىل: ان املبيعات حاليا ارتفعت، حيث 
وصلت اىل اكثر من 207 االف دوالر يف 
اليوم، عىل الرغم من اجراءات البنك 
املرك�زي االخ�رية التي اتخ�ذت من 
قبله لغرض الحد من تهريب العملة 
الصعبة.واض�اف: ان البنك املركزي 
اكد ان احد اسباب رفع سعر رصف 
الدوالر ه�و لتقليل الفس�اد والهدر 
باالموال وتهريب العملة الصعبة، إال 
ان عمليات تهريب العملة والفس�اد 

العمل�ة  م�زاد  يف  موج�ودا  م�ازال 
الصعب�ة. مبين�ا: ان املرك�زي اك�د 
ان اح�د مناف�ع رفع س�عر الرصف 
لحماية املنتج املحيل، يف حني نرى ان 
املنتج املستورد مازال يغرق االسواق 
املحلية من دون وجود س�يطرة عىل 
ان  اىل:  الحدودية.واش�ار  املناف�ذ 

هن�اك تخبطا يف السياس�تني املالية 
والنقدي�ة للحكومة والبنك املركزي، 
وع�دم وج�ود اس�راتيجية لتعظيم 
املوارد غري النفطي�ة، حيث ال توجد 
موارد اقتصادية اخ�رى كالصناعة 
والزراع�ة وتفعيل املطارات واملوانئ 
وغريها.واوض�ح: ان ال�دوالر يب�اع 

حالي�ا يف البن�ك املرك�زي ب�� 1460 
يف  س�عره  تج�اوز  ح�ني  يف  دين�ار 
االس�واق املحلي�ة ألكثر م�ن 1500 
دين�ار، حيث هن�اك ف�وارق وارباح 
كب�رية تذه�ب اىل جي�وب املنتفعني 
وبعض املص�ارف التي ليس�ت ذات 
فائ�دة تنموية. مؤك�دا: انه يفرض 

ان يتحك�م البن�ك املرك�زي بس�عر 
رصف ال�دوالر يف االس�واق املحلي�ة 
بحي�ث يك�ون الف�رق الس�عري ال 
يتج�اوز ال�� 500 دين�ار او 1000 
دينار عن الس�عر الرس�مي، يف حني 
ن�رى الفرق يصل اىل اكثر من 4000 
واحيانا 5000 دينار.وشكا عدد من 
املواطنني واصحاب املحال التجارية 
ارتفاع سعر رصف الدوالر غري املربر 
اىل اكث�ر م�ن 150 ال�ف دين�ار لكل 
100 دوالر، ع�ىل الرغ�م م�ن تثبيته 
يف املوازن�ة ب�� 145 الف�ا، الفتني اىل 
ان هذا االرتفاع انعكس عىل اس�عار 
السلع واملنتجات يف االسواق املحلية.
ودع�ا املواطنون الحكومة اىل تحديد 
س�عر رصف مالئم ملستواه املعييش 
املتدني يف ظل الغالء الكبري باالسعار 
يف االس�واق.من جهته، ق�ال رئيس 
كتلة النه�ج الوطن�ي، النائب عمار 
طعمة، يف بيان تلقته “الزوراء”: ان 
الطفيلية تستحوذ شهريا  املصارف 
ع�ىل أرب�اح تزيد ع�ىل )300( مليار 
دين�ار يف مزاد بي�ع العملة.واضاف: 
ان�ه م�ع م�رور الوقت يثبت فش�ل 
ال�دوالر  ورضر ق�رار س�عر رصف 
وانعكاساته الش�ديدة عىل استقرار 
الس�وق وماليني العراقيني، واليوجد 
مس�تفيد من هذا القرار إالّ اصحاب 
املصارف الطفيلي�ة ورشكاءهم من 

السياسيني النافذين.

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:
أعلن مرصف الرافدين، امس الثالثاء، أن قروض 
مليونا   50 البالغة  واملواطنني  للموظفني  البناء 
للمرصف  اإلعالمي  املكتب  بدفعتني.وقال  تمنح 
يف  البناء  »قروض  إن  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف 
قطعة أرض تسدد يف 10 سنوات وبفرة إمهال 3 
أشهر تبدأ من تاريخ استخدام القرض ».وأشار 
أولوية  وهناك  باملئة،   5 القرض  أن«فائدة  اىل 
املوظفني  من  كارد  املاسر  لحاميل  ومفاضلة 
عىل  الحصول  يف  األمنية  القوات  ومنتسبي 

القرض«.

الرافدين: قروض البناء 
متنح على دفعتني

صاحل: االنتخابات املقبلة مصريية 
وجيب ضمان نزاهتها 

ماكرون يتلقى “صفعة” من مواطن  
خالل رحلة داخلية

اجلزائر: ال نقبل بسياسة األمر الواقع يف 
الصحراء الغربية واجليش جاهز ألي طارئ

السودان: نرفض ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

وزير العدل: جملس األمن قرر إطالق األموال العراقية احملجوزة يف سويسرا

ص 8غرامة فرنسية على غوغل حلرمانها الشركات اإلعالمية من اإلعالنات

ص 2

 

رئيس جملس القضاء: ال ميكن إصدار أي قرار 
قضائي دون اإلستناد إىل أدلة معتربة قانونًا

خالل استقباله ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين

بغداد/ الزوراء:
أك�د رئيس مجل�س القضاء األع�ىل، فائق 
زي�دان: أن »القض�اء يتعام�ل م�ع األدلة 
املعروضة يف كل قضية من ناحية كفايتها 
لإلدان�ة م�ن عدمها ،فال يمك�ن إصدار أي 
ق�رار قضائي م�ن دون االس�تناد اىل أدلة 
معت�ربة قانون�اً بعي�داً ع�ن أي تدخ�ل يف 
عم�ل القضاء م�ن أي جهة كان�ت«، فيما 
اش�ار اىل رضورة رسعة حسم قضايا قتل 
املتظاهرين.وق�ال مجل�س القضاء االعىل 
يف بيان تلق�ت » الزوراء« نس�خة منه: إن 
»رئيس مجلس القضاء األعىل فائق زيدان 
استقبل صباح امس، بحضور رئيس هيأة 
اإلرشاف القضائ�ي مس�لم متع�ب مدب، 
ممثيل تنسيقيات تظاهرات ترشين«، مبيناً 
أن »زي�دان أك�د أن حق التظاهر الس�لمي 
مكفول بموجب أحكام الدستور«. وأضاف 
أنه »تم االس�تماع اىل طلب�ات ومالحظات 
ممثل املتظاهرين وتم التأكيد عىل الهيئات 
التحقيقية برضورة رسعة حس�م قضايا 
قتل املتظاهرين واالعتداءات التي تعرضوا 
له�ا وتوجي�ه كاف�ة محاك�م االس�تئناف 
االتحادي�ة ع�ىل متابع�ة تل�ك القضاي�ا، 
وكذلك رسعة حس�م قضايا الفس�اد املايل 
واإلداري م�ع رضورة إدام�ة التواصل مع 
املتظاهري�ن لبيان ما لديهم من مش�اكل 

والتأكد من املعلومات الواردة من الجهات 
التحقيقية بحق املتظاهرين خش�ية الكيد 
بهم«.وأك�د زي�دان أن »محكم�ة تحقي�ق 
الرصافة رشعت بإجراء التحقيق األصويل 
عن ح�ادث قتل متظاهري�ن يف مظاهرات 
ي�وم 25 /5 /2021 ومتابع�ة اإلج�راءات 
التحقيقي�ة بتلك القضية وصوالً اىل تحديد 
املس�ؤول املبارش عن الحادث«. الفتاً اىل أن 
»القض�اء يتعامل مع األدل�ة املعروضة يف 
كل قضية من ناحي�ة كفايتها لإلدانة من 
عدمها، ف�ال يمكن إصدار أي قرار قضائي 
من دون االس�تناد اىل أدلة معت�ربة قانوناً 
بعيداً عن أي تدخل يف عمل القضاء من أي 

جهة كانت«.

إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليون و233 ألفا والوفيات تالمس الـ 16600
بعد تسجيل 4119 إصابة جديدة و23 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
إعادة  مرشوع  عىل  التوقيع  الثالثاء،  امس  الوزراء،  لرئيس  االعالمي  املكتب  أعلن 
انه »جرت يف  »الزوراء«:  تلقته  بيان  املكتب يف  الدويل.وقال  النارصية  تأهيل مطار 
القرص الحكومي، امس الثالثاء، مراسيم توقيع العقد املربم بني الحكومة العراقية 
والحكومة الصينية إلعادة تأهيل وانشاء مطار النارصية الدويل«، مبينا أن »ذلك تم 
أن »العقد وقعه عن  الكاظمي«.واضاف  الوزراء مصطفى  بحضور رئيس مجلس 
الجانب  املدني نائل سعد، فيما وقع عن  العراقية رئيس سلطة الطريان  الحكومة 
اىل  كيو«.يشار  جني  االنشائية  للهندسة  الصينية  العامة  الرشكة  مدير  الصيني 
الثالثاء،  الديوان، قد كشف، امس  املدني، جهاد  الطريان  املتحدث باسم سلطة  ان 
النارصية  مطار  تأهيل  واعادة  لبناء  االساس  حجر  وضع  قرب  عن  ل�«الزوراء«، 

الدويل وفق مواصفات عاملية.

تأكيدا ملا نشرته »الزوراء«.. التوقيع على 
مشروع تأهيل مطار الناصرية الدولي

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

وزير النقل يرفع العلم العراقي على النواقل البحرية بعد رفِع العقوبات
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سياسة

توقيع وثيقة للتفاهم السياسي واالسرتاتيجي بني بغداد ولندن

الكاظمي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لالنتخابات واحللبوسي يدعو 
الشركات الربيطانية لالستثمار

املنافذ تكشف إجراءاتها ملكافحة الفساد وتطالب بإنشاء ممرات للرتانزيت

وزير املالية يؤكد تطلع احلكومة إىل 
مد جسور الشراكة مع خمتلف الدول

وزير العدل: جملس األمن قرر إطالق 
األموال العراقية احملجوزة يف سويسرا

إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليون و233 ألفا 
والوفيات تالمس الـ 16600

السودان: نرفض ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

بعد تسجيل 4119 إصابة جديدة و23 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  اكد 
اهمية  الثالثاء،  امس  الكاظمي، 
التنسيق الدويل لدعم االنتخابات املقبلة، 
النواب،  مجلس  رئيس  دعا  وفيما 
محمد الحلبويس، الرشكات الربيطانية 
وزير  أعلن  العراق،  يف  االستثمار  اىل 
توقيع وثيقة  الخارجية، فؤاد حسني، 
املتحدة،  واململكة  العراق  بني  تفاهم 
الربيطاني،  الخارجية  وزير  اكد  بينما 
املقبلة  االنتخابات  ان  راب،  دومينيك 

عالمة فارقة يف تاريخ العراق .
مجلس  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس 
الخارجية  وزير  استقبل  الكاظمي، 
الربيطاني دومينيك راب والوفد املرافق 
له، وشهد اللقاء بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين، وسبل تعزيزها وباألخص 
العسكري  التعاون  بعد  ما  مرحلة  يف 
داعش،  لهزيمة  الدويل  التحالف  ضمن 
اإلقتصادي  التعاون  تطوير  بهدف 
اىل  باالضافة  والصّحي،  والثقايف 
التعاون يف املجال االستثماري، وتوفري 
الربيطانية  للرشكات  املالئمة  الظروف 

الكربى للعمل يف العراق.
وأكد الكاظمي، خالل اللقاء: ان توقيع 
االسرتاتيجي  السيايس  التعاون  وثيقة 
الذي  للتطور  تتويجا  يعد  البلدين  بني 
عن  معربا  الثنائية،  العالقة  شهدته 
للعراق  الداعم  بريطانيا  تثمينه ملوقف 
بدعم  اإلرهاب، وترحيبه  يف حربه عىل 
العراق يف  الربيطانية لجهود  الحكومة 

مجال اإلصالح اإلقتصادي.
تأكيده  الوزراء  مجلس  رئيس  وجدد 
الجهات  العمل مع  أهمية تنسيق  عىل 

اإلنتخابات  لتنفيذ  الداعمة  الدولية 
عمل  إسناد  طريق  عن  القادمة، 
مفوضية اإلنتخابات ورفدها باملراقبني 

الدوليني.
رئيس  تحيات  راب  نقل  جانبه،  من 
جونسون  بوريس  الربيطاني  الوزراء 
دعم  مجدداً  وشعباً،  حكومة  للعراق 
الكامل للعراق وجهود  املتحدة  اململكة 
القانون  سيادة  فرض  يف  الحكومة 
واالستقرار، وكذلك دعم دوره اإلقليمي 
املتنامي يف تخفيف الرصاعات وتغليب 
النزاعات  من  بدال  الحكمة  منطق 

املستمرة.
القيادي  الدور  ان  راب:  وبني دومينيك 
سداد  عىل  دليل  هو  إقليمياً  للعراق 

العراقية  للحكومة  املستقبلية  الرؤية 
التهدئة  وعوامل  اإلستقرار  لطبيعة 

وسبل تعزيزها يف املنطقة.
مجلس  رئيس  استقبل  جهته،  من 
وزير  الحلبويس،  محمد  النواب، 
والتنمية  والكومنولث  الخارجية 
الربيطاني، دومينيك راب، وبحث اللقاء 
الثنائية وتعزيز سبل  تطوير العالقات 
األمن  مجال  يف  االسرتاتيجي  التعاون 
البلدين،  بني  واالستثمار  واالقتصاد 
لالنتخابات  الدويل  الدعم  وكذلك 

والظروف اإلقليمية املحيطة بالعراق.
ملكتب  بيان  بحسب  اللقاء،  وأكد 
االنتخابات  أهمية  عىل  الحلبويس، 
املبكرة املقبلة، ورضورة تهيئة الظروف 

االنتخابي  األمن  وتعزيز  لها،  الالزمة 
عن  فضالً  الناخب،  أو  للمرشح  سواء 
لتعزيز  األممية  الرقابة  دور  أهمية 
ثقة الناخب بنتائج االنتخابات، وبحث 
االقتصادي  اإلصالح  أهمية  اللقاء 
مما  العراق،  يف  االستثمار  وتسهيل 
للطاقات  عمٍل  فرص  توفري  يف  يسهم 

الشبابية والحدِّ من البطالة.
استمرار  أهمية  ايضا،  اللقاء،  وناقش 
التعاون بني البلدين يف مجال مكافحة 
داعش  خاليا  عىل  والقضاء  اإلرهاب 
ودعم  التطرف،  ومحاربة  اإلرهابي 
إىل  النازحني  وعودة  االستقرار  جهود 

مناطقهم.
اللقاء،  خالل  الحلبويس،  وأكد 

املجتمع  جهود  من  مزيٍد  بذل  رضورة 
تحقيق  أجل  من  العراق  لدعم  الدويل 
الربيطانية  الرشكات  االستقرار، داعياً 
آفاق  وتوسيع  العراق  يف  االستثمار  إىل 

التعاون االقتصادي.
الخارجية  وزير  أكد  جهته،  من 
العراق  بدعم  بالده  التزام  الربيطاني 
املجاالت  يف  والتعاون  وشعباً،  حكومًة 
التنمية  تحقيق  أجل  من  كافة 

واالستقرار.
فؤاد  الخارجية،  وزير  قال  ذلك،  اىل 
مشرتك  صحفي  مؤتمر  يف  حسني، 
تابعته  الربيطاني  الخارجية  مع وزير 
إىل  تطرق  “اللقاء  إن  “الزوراء”: 
مجموعة من القضايا تتعلق بالعالقات 
االسرتاتيجية بني البلدين”، الفتا إىل أن 
“العالقات العراقية- الربيطانية تستند 

إىل االحرتام املتبادل”.
وأضاف أن “بريطانيا تلعب دورا مهما 
مبينا  املحررة”،  املدن  إعمار  إعادة  يف 
أنه “تم التطرق خالل اللقاء إىل الدعم 

الدويل للمسرية االنتخابية يف العراق”.
املراقبني  “إرسال  أن  حسني  وبني 
الدوليني للعراق جاء من أجل بناء الثقة 

بني املواطن واألحزاب السياسية”.
الخارجية  وزير  أعرب  جهته،  من 
الربيطاني، دومينيك راب، عن سعادته 
بزيارة العراق، مبينا أن “اللقاء حظي 
بحوار بناء ونعمل عىل تطوير العالقات 

الثنائية”.
وأشار إىل أن “االنتخابات املقبلة عالمة 

فارقة يف تاريخ العراق”.
يشار اىل ان وزير الخارجية الربيطاني 
دومينيك راب وصل، امس الثالثاء، اىل 
يوما  تستغرق  رسمية  زيارة  يف  بغداد 

واحدا.

بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  كشفت 
اإلجراءات املتخذة يف مكافحة الفساد االداري واملايل.

“رئيس  أن  “الزوراء”:  تلقته  للمنافذ  بيان  وذكر 
الوائيل،  عدنان  عمر  اللواء  الحدودية،  املنافذ  هيئة 
يف  النزاهة  هيأة  اقامته  الذي  االول  االجتماع  حرض 
وبحضور  الفساد،  ملكافحة  العراقية  االكاديمية 
املالية  الرقابة  ديوان  رئيس  وبمشاركة  املحافظني 

للجمارك”. العامة  الهيأة  عام  ومدير  االتحادية 
التي  االجراءات  قدم  “الوائيل  أن  البيان  وأضاف 
االداري  الفساد  مكافحة  يف  املنافذ  هيئة  اتخذتها 
واالرشايف  الرقابي  الدور  طريق ممارسة  واملايل عن 
عىل عمل جميع الدوائر املتواجدة يف املنفذ الحدودي 
بموجب قانون ٣٠ لسنه ٢٠١٦ وقرار مجلس الوزراء 
االجراءات  طرح  “تم  ٢٠٢٠”.وتابع:  لسنة   ٨٤
لالجراءات  االلكرتوني  التدقيق  ومنها  التطويرية 

املتخذة بالتعاون مع الدوائر داخل املنفذ الحدودي، 
اعمار  اعادة  يف  املحافظات  مع  التنسيق  وكذلك 
االيرادات  خالل  من  املنافذ  وتطوير  التحتية  البنى 
املستحصلة من املنافذ الحدودية”. منوهاً بأن “هيأة 
املنافذ طالبت املحافظات بانشاء ممرات للرتانزيت 
من  املنافذ  داخل  البلدية  الوحدات  مبارشة  وكذلك 
املطلوبة مع  الخدمات  وتوفري  التنظيف  ادامة  اجل 
عقارات  اجراءات  بمتابعة  املحافظني  عىل  التأكيد 

االيجار  إكمال عقود  اجل  املحافظات من  يف  الدولة 
املالكة  الجهة  كونها  املنفذ  يف  املطلوبة  للخدمات 

لالرض بموجب القانون”.
النزاهة  املحافظون ورئيس هيئة  ابدى  من جانبه، 
ورئيس ديوان الرقابة املالية االتحادي “الدعم لعمل 
تمت  كما  املشرتك،  والعمل  التنسيق  وادامة  الهيأة 
تنهض  التي  املهمة  املواضيع  من  العديد  مناقشة 

بواقع عمل املنافذ”.

بغداد/ الزوراء:
امس  عالوي،  عيل  املالية،  وزير  أكد 
الثالثاء، تطلع الحكومة إىل مد جسور 

الرشاكة مع مختلف الدول . 
املالية  لوزير  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
“وزير  أن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
مقر  يف  استقبل  عالوي  عيل  املالية 
روسيا  جمهورية  سفري  الوزارة 
بغداد،  لدى  حديثا  املكلف  االتحادية 
مستشار  كوتراشيف،  الربوس 
ايليا  االقتصادية  للشؤون  السفارة 

لوبوف والوفد املرافق لهما”.
بالعالقات  اشاد  عالوي  أن”  وأضاف 
الثنائية التاريخية التي تربط البلدين 

“اهمية  عىل  مؤكداً  الصديقني”. 
هذه  وتطوير  ادامة  اجل  من  العمل 
أن  اىل  البيان  العالقات”.وأشار 
“وزير ملالية عرّب عن تطلع الحكومة 
التعاون  جسور  مد  اىل  العراقية 
والرشاكة مع مختلف الدول بما فيها 
التعاون  وتمتني  روسيا  جمهورية 
السيما  املجاالت،  بمختلف  املشرتك 
من  منها”.   االقتصادية  الجوانب 
جانبه، عرّب “السفري كوتراشيف عن 
سعادته باملهمة الجديدة املوكلة اليه 
يف العراق “، معرباً بالوقت نفسه عن 
وبشتى  للعراق  الكامل  بالده  “دعم 

املجاالت”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العدل، ساالر عبد الستار، امس الثالثاء، عن إصدار مجلس األمن الدويل 
قراراً يقيض بإطالق األموال العراقية املحجوزة، فيما دعا اىل اهمية التعاون الجاد 
للوزارة يف  املكتب االعالمي  الطرفني.وقال  مع سويرسا وتوقيع مذكرة  تعاون بني 
بيان تلقته “الزوراء”: إن “وزير العدل ساالر عبد الستار محمد استقبل يف مكتبه 
 الرسمي، السفري السويرسي لدى العراق لوكاس  جارس، بحضور مدير عام دائرة 
 العالقات العدلية احمد لعيبي عبد الحسني ومدير عام دائرة التسجيل  العقاري رعد 
سعد الله عيل ومدير عام الدائرة القانونية حنان  منذر نصيف”. مبينا انه “تم خالل 
توقيع  امكانية  يف  الجانبني  السيما  بني  املشرتك  التعاون  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء 
القانونية  الخربات  لتبادل  العراقية  والسويرسية  العدل  وزارتي  بني  مذكرة  تعاون 
والتبليغات القضائية لتطوير تنمية  قدرات موظفي الوزارة يف املستقبل القريب”.

ودعا الوزير اىل “اهمية التعاون الجاد بني الدولتني والتي من شانها  أن تساهم يف 
تعزيز أطر العمل وتبادل الخربات، ومن ضمنها توقيع مذكرة  تعاون بني الطرفني 
الجانبان  الشعبني  الصديقني”.واستعرض  القريب بما يخدم  مصلحة  املستقبل  يف 
ايضا مناقشة إطالق مبالغ مالية عائدة للحكومة  العراقية  محجوزة لدى الحكومة 
السويرسية، وطالب وزير العدل “برفع الحجز عن  هذه األموال  وإعادتها، علًما أن 
هناك قراًرا  صادًرا من مجلس األمن الدوىل  بإطالق هذه املبالغ”.وتابع البيان: كما 
تمت مناقشة مشاركة جمهورية العراق يف  كتابة الخطة الوطنية لحقوق االنسان 
لكتابة  التقارير  الوطنية  اللجنة  يف  الوزارات  املمثلة  وبقية  الوزارة  اعدتها  التي 
التعاهدية والتي ستقام يف شهر  التاسع من العام الحايل يف جنيف.من جانبه، أعرب 
السفري السويرسي عن شكره الكبري للوزير عىل تعاونه الكبري وحفاوة االستقبال، 
معربا عن استعداد بالده “للتعاون بني  الطرفني، يف مجال تبادل الخربات وامكانية 

توقيع مذكرة تعاون بني  الجانبني يف املستقبل القريب ”.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس 
اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء، 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
العراق، وفيما اكدت تسجيل 4119 
وفاة  حالة  و23  جديدة  اصابة 
وشفاء 4770 حالة، حددت دائرة 
الجغرايف  التوزيع  الرصافة  صحة 

لالصابات حسب املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  “الزوراء”: 
 ،  42624 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
10762364 ، مبينة انه تم تسجيل 
حالة  و23  جديدة  اصابة   4119

وفاة وشفاء 4770 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،  )93.4%(  1151515 الكيل: 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 
1233240 ، أما عدد الحاالت التي 
65136 ، يف حني ان  تحت العالج: 
العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 
حاالت  وعدد   ،  406 املركزة: 

الفتة   ،16589 الكيل:  الوفيات 
امس:  ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل 
امللقحني  عدد  ليصبح   ،  18353

الكيل: 658501.
صحة  دائرة  اعلنت  جهتها،  من 
 333 تسجيل  الرصافة  بغداد 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة 
الوبائي  الرصد  خالل   254 بينها 

للقطاعات الصحية.
تلقته  بيان  يف  الدائرة  وقالت 
“املؤسسات  ان  “الزوراء”: 
جانب  يف  امس  سجلت  الصحية 
جديدة  اصابة   333 الرصافة 
موزعة  كورونا  بفريوس 
الرصد  خالل  حالة  كالتايل:254  
/ الصحية   للقطاعات  الوبائي  

من  حالة   26 الرصافة   قطاع 
/قطاع  الوبائي  الرصد  خالل 
85 حالة من خالل الرصد  املدائن 
30 حالة  الشعب  الوبائي/ قطاع 
قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من 
خالل  من  21حاالت  االعظمية 
الرصد الوبائي/ قطاع الصدر 11 

 / الوبائي  الرصد  حالة من خالل 
25حالة من  بغداد جديدة   قطاع 
البلديات  الوبائي/   الرصد  خالل 
الرصد  45 حالة من خالل  الثاني 
 11 االستقالل  /قطاع  الوبائي 

حالة من خالل الرصد الوبائي.
خالل  حالة   79 ان  اىل  واشارت   
الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
الصدر  مدينة  يف  حالة   11  ،
حاالت   5  ، محالتها  عىل  موزعة 
البلديات   يف  حاالت    5، الشعب  يف 
  4، املشتل   منطقة  يف  حالة   3،
فلسطني  شارع  منطقة  يف  حاالت 
النهروان   منطقة  يف  حاالت    4،
 5 الكرادة،  منطقة  يف  حاالت    4،
حاالت   4 جديدة،  بغداد  يف  حاالت 
حاالت    3، الحسينية  منطقة  يف 
يف  حاالت  العبيدي،3   منطقة  يف 
منطقة االعظمية ،وحالتني يف كل 
 / الحرية   / التالية  املناطق  من 
املستنرصية / املعامل / الفضيلية 
سومر/  حي   / دياىل  جرس   /
الكمالية / الغزالية / الزوية / حي 

الجهاد / شارع املغرب / الطالبية 
/ الراشدية  .

نقل  “تم  انه  الدائرة:  واضافت 
جميع الحاالت اىل الحجر الصحي 
الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي 
“العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة”، 
اىل  ارتفع  لإلصابات   الرتاكمي 
 1730 منهم   تويف   166905
 161111 الشفاء  اكتسب  فيما 
العالج  قيد  واملتبقي  شفاء  حالة 

.”4064
الجهود  تلك  “مراعاة  اىل  ودعت 
الحجم  هذا  عن  اسفرت  والتي 
خالل  من  الشفاء  اعداد  من 
الوقائية ولبس  بإجراءات  االلتزام 
التباعد  عىل  والرتكيز  الكمامات 
التهاون وتقدير  االجتماعي وعدم 

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

الفريوس”.

الخرطوم/ متابعة الزوراء: 
السوداني،  الوزراء  مجلس  رئيس  ترأس 
عبدالله حمدوك، اجتماع اللجنة العليا لسد 
بحضور  وذلك  املجلس،  برئاسة  النهضة 
جهاز  عام  ومدير  والري  الخارجية  وزيري 

املخابرات العامة وأعضاء اللجنة الفنية.
وزيرة  من  لتقرير  االجتماع  واستمع 
حول  املهدي،  الصادق  د.مريم  الخارجية، 
غرب  دول  من  لعدد  األخرية  جولتها  نتائج 
إفريقيا، كما قدم وزير الري واملوارد املائية 
أنشطة  حول  ضافياً  تقريراً  عباس  يارس 
الفنية  واللجان  التفاوض  فريق  وأعمال 

والسياسية واإلعالمية املساندة.
عىل  االجتماع،  خالل  حمدوك،  شدد  كذلك 
رفض السودان للملء األحادي الجانب لسد 
قانوني  التفاق  التوصل  دون  من  النهضة 
ُيشكله  الذي  املبارش  للتهديد  مشرياً  ملزم، 
تشغيل  عىل  النهضة  لسد  األحادي  امللء 
الري  مرشوعات  وعىل  الرصريص  سد 
عىل  واملواطنني  الطاقة  توليد  ومنظومات 

ضفتي النيل األزرق.
كما أمن عىل خطط وبرامج فريق التفاوض 

ووزارتي الخارجية والري عىل استخدام كل 
الهيئات  مختلف  أمام  القانونية  الوسائل 
والدولية  اإلقليمية  والعدلية  القانونية 
للدفاع عن مصالح السودان املرشوعة وأمنه 
وتنظيم  تخطيط  عىل  وقدرته  القومي، 
إىل  املائية ملصلحة شعبه.  استخدام موارده 
السودان  تمسك  عىل  االجتماع  جدد  ذلك، 
للمشاكل،  اإلفريقية  الحلول  بمبدأ  وإيمانه 
نهري  إدارة  يف  املماثلة  بالتجارب  مستهدياً 
يف  التجارب  من  وغريهما  والسنغال  النيجر 

إدارة موارد املياه العابرة للحدود.
فيما قررت اللجنة العليا لسد النهضة عقد 
االجتماع القادم لها بخزان الرصريص خالل 

الفرتة القادمة.
كانت  السودانية  الحكومة  أن  ذكره  الجدير 
الوسائل  بكل  للتفاوص  استعدادها  أعلنت 
اإلفريقي،  االتحاد  مظلة  وتحت  السلمية 
مجددة  النهضة،  سد  قضية  حل  أجل  من 
الرتحيب بالرشكاء الدوليني لتسهيل عملية 

التفاوض.
مريم  السودانية،  الخارجية  وزيرة  وأكدت 
بتوافق  حظي  بالدها  موقف  أن  الصادق، 

ذلك  ودويل  إقليمي  وتفهم  داخيل  وطني 
لكونه منطقياً، عىل حد تعبريها.

الشهر  منتصف  اتهمت  إثيوبيا  وكانت 
املايض، مرص والسودان “بمحاولة ممارسة 
مختلفة،  بوسائل  لها”  داعي  ال  ضغوط 
ومنها تدويل وتسييس املسائل الفنية مللف 

السد.
يذكر أن التوتر بني إثيوبيا من جهة، ومرص 
والسودان من جهة أخرى، تصاعد مع إعالن 
أديس أبابا موعد امللء الثاني للسد يف يوليو 

املقبل.
إرصار  بسبب  الثالثية  املفاوضات  وتعثرت 
قانوني  اتفاق  توقيع  عدم  عىل  أبابا  أديس 

ملزم واالكتفاء بتبادل البيانات حول السد.
تشييده  بدأ  الذي  النهضة  سّد  أن  إىل  يشار 
شكل  إثيوبيا،  غربي  شمال  يف   2011 عام 
الدول  بني  متوترا  ملفا  الحني  ذلك  منذ 
حيوياً  أبابا  أديس  تعده  حني  ففي  الثالث، 
البالغ  لسكانها  الطاقة  احتياجات  لتلبية 
مرص  تخىش  نسمة،  ماليني   110 عددهم 
والسودان أن يؤثر عىل احتياجاتهما املائية 

بشكل كبري.
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جنسية كردستان: دائرتنا سرتتبط 
إلكرتونيا مع بغداد

كوريا اجلنوبية تدعو رعاياها إىل 
مغادرة أفغانستان

طالبان تسيطر على منطقة أخرى لليوم الثالث على التوالي

رئيس احلكومة الليبية يندد بهجوم سبها وتنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته

رئيس الوزراء: احلكومة جنحت يف إبعاد شبح احلرب عن العراق ومضت 
بسياسات داخلية متزنة

النواب اإلسالميون يستغلون أزمة العجارمة وتفاعالتها لتأجيج األوضاع

أعلن مشروعا وطنيا لتوزيع األراضي بني املواطنني

“الدعس على الدستور” يفاقم نقمة الشارع األردني على الربملان

ليبيا/ متابعة الزوراء:
دان رئي�س الحكوم�ة الليبي�ة، عب�د الحميد 
دبيب�ة، الهج�وم “اإلرهاب�ي الجب�ان” ال�ذي 
اس�تهدف حاجزاً أمنياً يف مدينة سبها جنوب 
ليبي�ا األح�د، وتس�بب يف مقت�ل رج�ي أم�ن 
وإصاب�ة 5 آخري�ن بج�روح، وق�دم تعازيه 
ألرس “الش�هيدين”.وأعلن تنظي�م “داع�ش” 
مس�ؤوليته عن الهج�وم االنتحاري بس�يارة 
مفخخة، وج�اء يف بيان نرشته وكالة دعائية 
تابعة للتنظيم أن “أحد فرس�ان الش�هادة ... 
فجر س�يارته املفخخة” ب�ن عنارص حاجز 
تفتي�ش “يف منطق�ة م�ازق ش�مال مدين�ة 
س�بها”. متحدًثا عن سقوط أربعة قتىل “عىل 
األق�ل”، فيم�ا لم تتح�دث املصادر الرس�مية 
س�وى عن مقتل ضابطي رشطة وعن إصابة 

خمسة أشخاص بجروح.
ويع�د هذا الهجوم األول من�ذ أكثر من عام يف 
مدينة سبها أكرب مدن الجنوب الليبي الواقعة 
عىل بعد نحو 750 كلم جنوب غرب العاصمة 
طرابل�س، وتخض�ع لس�يطرة قوات املش�ر 
خليف�ة حفرت منذ أكثر من عامن.من جهتها 
أدانت سفارة الواليات املتحدة يف ليبيا يف بيان 

بشدة الهجوم الذي وقع يف سبها والذي أودى 
بحي�اة ضابطن عىل األقل م�ن جهاز البحث 
الجنائ�ي. وقال�ت الس�فارة إن هنال�ك قوى 
مصممة عىل تقويض االس�تقرار والوحدة يف 
ليبيا. وأضافت أنها ستقف مع امللتزمن ببناء 
مس�تقبل أكثر س�اًما وازدهاًرا لليبيا، بما يف 
ذل�ك إج�راء االنتخابات يف ديس�مرب، وتوحيد 
مؤسسات الباد، ومكافحة اإلرهاب، والعمل 
ع�ىل التنفيذ الكامل التفاق وقف إطاق النار.

وش�هدت س�بها واملدن املجاورة لها هجمات 
نفذته�ا جماع�ات إس�امية متطرف�ة طيلة 
الس�نوات املاضي�ة.. وتعرضت ه�ذه املنطقة 
لرضب�ات جوي�ة أمريكي�ة اس�تهدفت قادة 
وفلول عنارص الجماعات املتطرفة الناش�طة 
يف املناط�ق الصحراوية القريب�ة منها.ويأتي 
الهج�وم يف وق�ت تح�اول ليبيا الخ�روج من 
حالة الفوىض التي عاشتها منذ سقوط نظام 

معمر القذايف يف 2011.
وأت�اح تف�كك األجهزة األمني�ة الليبية فرصة 
للجماع�ات املتطرفة لكي تنش�ط يف املنطقة 
وعىل رأس�ها تنظي�م “ داعش” من�ذ 2014.. 
وبع�د أن ضاع�ف التنظي�م هجمات�ه، فق�د 

ح�ول  معاقل�ه  بخس�ارة  تدريجًي�ا  نف�وذه 
مدينت�ي رست )ش�مال الوس�ط( نهاية عام 
2016 ودرنة )رشًقا( يف عام 2018. لكن رغم 
ضعف�ه وانكفائه إىل املناط�ق الصحراوية أو 
تغلغله بن السكان عىل ساحل البحر األبيض 

املتوسط، لكن ما زال التنظيم يشكل تهديًدا.

وقعت األط�راف الليبي�ة اتفاق وق�ف إطاق 
النار يف ترشين األول/أكتوبر املايض يف عموم 
ليبيا، وبدأت عملية انتقالية ش�هدت تشكيل 
حكومة موحدة تس�عى إىل توحيد مؤسسات 
الب�اد وتنظي�م انتخاب�ات يف نهاي�ة الع�ام 

الجاري.

بغداد/ الزوراء:
مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  اك�د 
أن  الثاث�اء،  ام�س  الكاظم�ي، 
الحكوم�ة نجح�ت يف إبع�اد ش�بح 
الح�رب، وفيم�ا أش�ار اىل وضعه�ا 
أول خطة إصاح اقتصادي بتاريخ 
العراق، اعلن مرشوعا لتوزيع قطع 
األرايض ع�ىل املواطنن، مش�را إىل 
أن العمل جار ع�ىل توفر القروض 
ملتس�لمي األرايض لل�رشوع ببن�اء 

وحدات سكنية.
وق�ال الكاظمي، يف كلم�ة له خال 
جلس�ة مجل�س ال�وزراء وتابعتها 
“ال�زوراء”: إن “الحكوم�ة تمكنت 
برغ�م الرتك�ة الثقيل�ة والتحديات 
الكبرة، من إنج�از خطوات مهمة 
وإنق�اذ  اإلص�اح،  طري�ق  ع�ىل 
مبين�اً  واقتصادي�اً”.  مالي�اً  البل�د 
وبخط�ط  جاه�دة  “تح�اول  أنه�ا 
واس�رتاتيجيات ت�م اعداده�ا م�ن 
وضع البلد عىل الطريق الصحيح”.

وأضاف: “بعد ان طوينا العام األول 
م�ن عم�ر الحكوم�ة الت�ي منحها 
مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق 
قادر ع�ىل أن يلعب دوره الحضاري 
يف هذا العال�م، فهو عراق الحضارة 
والكتابة والقانون والِعلم”. مش�راً 
الحكوم�ي  األداء  “تقري�ر  أن  اىل 
السنوي الذي اطلق مؤخراً، أدرجت 
ب�كل  والق�راءات  املعلوم�ات  في�ه 
وه�و  ووض�وح،  ودق�ة  ش�فافية 
يتضم�ن منج�زات الحكومة خال 

عام كامل”.
وتاب�ع أن “تقري�ر األداء الحكومي 
ي�درج ب�كل ش�فافية وحيادية ما 
أنجزت�ه الحكوم�ة م�ن ش�هر آيار 

2020 اىل ش�هر اي�ار 2021، كذلك 
كل ما هو بصدد اإلنجاز”، موضحاً 
أن “ش�عبنا عان�ى كث�راً وخذل�ه 
الفاس�دون وتجار الش�عارات ومن 
ال ضم�ر ل�ه، واليوم نض�ع وبكل 
ش�فافية ما انجزناه وما لم ننجزه 
بع�د، وما نح�ن يف طري�ق إنجازه، 
خدم�ة للع�راق والعراقي�ن الذي�ن 

يستحقون األفضل”.
وأكد أن “السنوات والعقود الطويلة 
أرهق�ت  والتدم�ر  التخري�ب  م�ن 
كاه�ل الع�راق، وراكمت ع�ىل أهله 
“أنن�ا  اىل  املش�اكل واآلالم”، الفت�ًا 
أسس�نا مس�اراً لإلص�اح والتغير 
وبدأنا بالتقدم فيه، ومعاً س�نطوي 
سنوات املايض وننطلق اىل مستقبل 

مرشق واعد يلبي آمال الشباب”.
وبن الكاظمي أن “الحكومة نجحت 

يف إبعاد ش�بح الحرب ع�ن العراق، 
ومضت بسياس�ات داخلية متزنة، 
وعاقات فاعلة ومتوازنة مع جميع 
الجران والقوى اإلقليمية والدولية 
املختلف�ة”. مؤكداً “أننا وضعنا اول 
خطة لإلصاح االقتصادي يف تاريخ 
الع�راق، ومهدنا جمي�ع املتطلبات 
لانتخابات، كما حققنا نجاحات يف 
قطاع النف�ط والزراعة واالتصاالت 
مل�ف  وفعلن�ا  املائي�ة،  وامل�وارد 
مكافحة الفساد بإلقاء القبض عىل 

العرشات من كبار الفاسدين”.
كل  م�ن  “بالرغ�م  أن�ه  وأوض�ح 
املعرق�ات وصعوب�ة املهم�ة الت�ي 
تحملته�ا ه�ذه الحكوم�ة، مازلن�ا 
نعتق�د بأنه�ا حققت تقدم�اً كبراً 
يف ملّف�ات عّدة”، الفت�ا اىل “اننا لن 
الت�ي غرضه�ا  نصغ�ي لألص�وات 

النيل من الحكومة وعملها، خاصة 
إجراءاتها الت�ي رضبت مطامعهم، 
ألننا وضعنا مصلحة العراق أوالً وال 

مطامع لدينا”.
فيم�ا كش�ف رئي�س ال�وزراء عن 
األرايض  قط�ع  لتوزي�ع  م�رشوع 
ب�ن املواطنن، مش�را إىل أن العمل 
جار عىل توفر القروض ملتس�لمي 
وح�دات  ببن�اء  لل�رشوع  األرايض 

سكنية.
“الحكوم�ة  إن  الكاظم�ي  وق�ال 
تعم�ل عىل مرشوع وطن�ي لتوزيع 
قط�ع االرايض ب�ن املواطن�ن من 
الفئات املس�تحّقة”. مش�را اىل أن 
“هنال�ك عم�ا دؤوب�ا منذ أش�هر 
لتس�هيل عملية التوزيع، واألولوية 
يف االستحقاق ستكون وفق معاير 

عادلة وواضحة”. 

وأضاف أن “عملية فرز األرايض تّمت 
من قب�ل وزارة االعمار واالس�كان 
املعني�ة،  واملؤسس�ات  والبلدي�ات 
وكذل�ك تصحيح وضعه�ا القانوني 
للمس�تحقن با  التمليك  لتس�هيل 

عقبات قانونية”. 
وأش�ار إىل أن�ه “م�ن أج�ل منع أي 
تاعب، ومن اج�ل العدالة يف توزيع 
االستحقاق، س�يكون هناك تطبيق 
ألكرتون�ي يعلن عن�ه قريباً لغرض 
تس�جيل وف�رز فئ�ات املس�تحقن 

لارايض”. 
توزي�ع  يف   “األولوي�ة  أن  وتاب�ع 
املواطن�ن  ب�ن  س�تحدد  االرايض 
املس�تحقن حس�ب النق�اط ودون 

تفضيل أو تدخل من أي جهة”.
ولفت اىل أن “العمل جار عىل توفر 
الق�روض م�ن البن�وك واملص�ارف 
ملتسلمي األرايض كي يرشعوا ببناء 

وحداتهم السكنية”.
وب�ن الكاظم�ي أن “كل عملي�ات 
للقوان�ن  س�تخضع  البن�اء 
العمرانية ومخططات  واملخططات 
البنى التحتية، وسنمنع حصول أي 
تشوّه عمراني يف املجمعات السكنية 

الجديدة”. 
وأك�د أن “أم�ن الع�راق كمجتم�ع 
ينطلق م�ن أمن العوائ�ل العراقية، 
وتوفر الس�كن الائق والكريم هو 

جزء اسايس من هذه الجهود”. 
وأضاف أن “إط�اق توزيع االرايض 
س�يزيد م�ن ع�دد ف�رص العمل يف 
القطاع الخاص لفئات ال حرص لها، 
وس�تعود عجلة االقتص�اد الداخي 
اىل ال�دوران مل�ا في�ه خ�ر املجتمع 

العراقي”.

عمان/متابعة الزوراء:
 تح�ّول مجل�س الن�واب األردني هذه 
األيام إىل مرك�ز توّتر عاٍل، ففي خضم 
النائ�ب  تخّبط�ه يف معالج�ة قضي�ة 
أس�امة العجارمة التي ال تزال تتفاعل 
لتلق�ي بظ�ال قاتم�ة ع�ىل املش�هد 
األردن�ي، يطل أحد النواب اإلس�امين 
مّتهما أحد زمائه بانتهاك الدس�تور، 
ع�رب اس�تخدامه لعب�ارة “الي�وم بدنا 

ندعس عىل الدستور”.
ونقل النائب، ينال فريحات، يف منشور 
يف صفحت�ه عىل فيس�بوك، ح�وارا دار 
ب�ن النائب جعف�ر الربابع�ة والنائب 
صالح العرموطي خال جلسة طارئة 

لفصل النائب أسامة العجارمة.
وبحس�ب ما نق�ل فريح�ات فقد بادر 
العرموط�ي إىل إب�داء اس�تغرابه م�ن 
ع�دد الحضور الذي س�جلته الجلس�ة 
قائ�ا “ما ش�اء الله القاع�ة فل ألول 
م�رة بحرض ه�ذا الع�دد”، ل�رّد عليه 
الربابعة “نعم الكل جاي اليوم عشان 
يف�زع للوطن وس�يدنا.. وبدنا نفصل 
أس�امة”، يقص�د النائ�ب العجارم�ة. 
وأضاف الربابع�ة بانفعال “اليوم بدنا 
ندعس عىل الدس�تور من أجل س�يدنا 

)امللك عبدالله الثاني(”.
وتس�اءل فريح�ات يف منش�وره “هل 
هكذا يت�م ُنرصة جالة املل�ك والدفاع 
عنه؟ وأيهما أخطر مصطلح )“الطز” 
التي استخدمها النائب املفصول أسامة 

العجارمة( أم مصطل�ح )الدعس عىل 
الدستور(”.

وأثارت عبارة “الدعس عىل الدستور” 
ضجة واسعة يف األردن، ما دفع النائب 
الربابع�ة إىل تربير ترصيحاته، قائا يف 
لق�اء عىل قناة “رؤيا” الخاصة، إنه لم 
يقل إنه يريد “الدعس عىل الدس�تور” 
وإنما قال “س�أقفز عىل الدستور من 

أجل مصلحة الوطن”.
وزاد تربي�ر الربابع�ة الوض�ع س�وءا 
وس�ط مطالبات متصاع�دة برضورة 
حل املجل�س النيابي الح�ايل، مع توايل 
هزاته وزالت نواب�ه، األمر الذي تحول 

عنرص تأزيم بدل تهدئة وحل.
ويّته�م البع�ض، النواب اإلس�امين، 
الذين كانوا اتخذوا موقفا متحفظا عىل 
قرار فص�ل النائب أس�امة العجارمة، 
بمحاول�ة اس�تثمار األزم�ة والغضب 
الش�عبي لزيادة تأليب الرأي العام عىل 
املجلس، خاصة بعد الحصيلة الهزيلة 
التي حققوها يف االنتخابات الترشيعية 

األخرة.
ويش�ر ه�ؤالء إىل أن نقل أح�د النواب 
اإلس�امين لحوار ج�رى عىل هامش 
جلس�ة بن زميلن، وبغض النظر عّما 
جاء به أحدهما من خطأ لم يكن بريئا 
وهدفه زي�ادة الضغط عىل الس�لطة، 

والدفع باتجاه تأجيج األوضاع أكثر.
وكانت قضية النائب األردني املفصول 
أس�امة العجارم�ة، وم�ا رافقه�ا من 

تط�ورات، أث�ارت ردود فع�ل ش�عبية 
واسعة، طالبت برحيل مجلس النواب؛ 
ملا اعتربوه “افتعاال ألزمة غر محسوبة 

األبعاد”، تنّم عن ضعف األداء.
وبدأت القضية الش�هر املايض، عندما 
ق�رر العجارم�ة أن يع�رّب ع�ن رأيه يف 
حادثة انقطاع الكهرباء خال جلس�ة 
خاص�ة عق�دت لذل�ك، حي�ث وص�ف 
م�ا ج�رى بأن�ه كان “متعم�دا”؛ ملنع 

م�ع  للعش�ائر  تضامني�ة  مس�رات 
الفلس�طينين. بينم�ا طالب�ه زماؤه 

بإثبات صحة ما يقوله.
واحت�دم النق�اش يف املجل�س، وحاول 
العجارم�ة أن يكم�ل حديث�ه، بعد أن 
تم قط�ع الصوت عن�ه، واعترب رئيس 
املجل�س عبداملنع�م الع�ودات حينه�ا 
أن م�ا قال�ه يخال�ف النظ�ام الداخي 
للمجل�س، ل�رّد علي�ه بع�د أن غ�ادر 

مكان�ه “ط�ز )تب�ا( بمجل�س النواب 
وط�ز بالنظام الداخ�ي”، وفق مقطع 
مصور ت�م تداوله عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
اعت�ذر  الجلس�ة،  انته�اء  وعق�ب 
“العجارمة” يف مكت�ب رئيس املجلس 
عم�ا بدر من�ه، إال أن زماء ل�ه وقعوا 
مذك�رة لتحويل�ه إىل لجن�ة تأديبي�ة، 
لتصل األزمة إىل تجميد عضويته أواخر 

الشهر املايض.
ش�يئا  التط�ور  يف  القضي�ة  وأخ�ذت 
فش�يئا، حيث أدى ذلك القرار إىل حالة 
من التعاطف الش�عبي مع العجارمة، 
وبدأت العش�ائر بالتوافد إليه لتأييده؛ 
مداخلت�ه  يف  قال�ه  م�ا  لخصوصي�ة 
بالربملان. إال أن تلك التجّمعات س�ّببت 
الرس�مية،  للجه�ات  واضح�ا  قلق�ا 
وحاول�ت منعه�ا بالقوة، لك�ّن حديثا 
أث�ار  إحداه�ا  للعجارم�ة يف  مص�ورا 
غضب املجلس، بعد أن اعتربوه مسيئا 

للملك واملجتمع.
وقّرر أحد زمائه تبني مذكرة لفصله، 
حيث وقع عليها 109 نائب )من أصل 
130(، وعقد جلس�ة طارئة يوم األحد 
املايض، وتقرر ذلك بالفعل، ما أدى إىل 
أعمال شعب يف مسقط رأس العجارمة 
يف منطق�ة ناعور بالعاصم�ة عمان. 
ووضع�ت قضي�ة النائ�ب العجارم�ة 
الربمل�ان األردن�ي يف موقف ال ُيحس�د 
عليه، ليزيد م�ا رّسب من كام للنائب 
الربابعة بش�أن الدس�تور من تعميق 

األزمة.
أس�تاذ  نرصاوي�ن  لي�ث  واس�تبعد 
الجامع�ة  يف  الدس�توري  القان�ون 
األردني�ة )حكومي�ة(، رحي�ل مجلس 
الن�واب الح�ايل خ�ال فرتة وش�يكة، 
معتربا أن “عدم وجود إصاح حقيقي 
ع�ىل مس�توى الترشيع�ات الناظم�ة 
قان�ون  السياس�ية وتعدي�ل  للحي�اة 

االنتخاب، سيعيد إنتاج مجلس نيابي 
باملواصفات ذاتها”.

االهت�زازات  رغ�م  “ع�ىل  أن�ه  ورأى 
الحاصل�ة يف املجل�س، ف�إن وج�وده 
دس�توريا هو أمر أس�ايس إلق�رار أي 
تعدي�ات عىل قان�ون االنتخاب الحايل 

أو إقرار قانون انتخاب جديد”.
وكان املل�ك عبدالل�ه الثان�ي ق�د حّث 
يف وق�ت س�ابق ع�ىل رضورة إج�راء 
اإلصاحات السياسية، مشّددا عىل أال 
تكون مجرد شعارات. ومن املرجح أن 
تنطلق هذه الورش�ة قريبا وستشمل 
قانون االنتخابات الذي يحمله كثرون 

املسؤولية عن تردي الحياة الربملانية.
وأجريت االنتخابات النيابية يف نوفمرب 
2020 ضم�ن قان�ون القوائم الذي تم 
إق�راره يف 2016 عوض�ا ع�ن قان�ون 
“الص�وت الواح�د”، ال�ذي ال يختل�ف 
عنه كث�را، إذ يتيح اختيار عدد محدد 
م�ن قائمة تحتوي ع�ىل مجموعة من 
املرش�حن، ويحصل ع�ىل املقعد أعىل 

األصوات بينهم.
يف  املش�اركة  نس�بة  تتج�اوز  ول�م 
االنتخاب�ات الربملانية التي جرت العام 
املئ�ة، م�ن إجم�ايل  امل�ايض 29.9 يف 
أكثر م�ن 4.6 مليون ناخب مس�جل، 
وأف�رزت مجل�س ن�واب غل�ب علي�ه 
الطابع الجهوي والعشائري وأصحاب 
الق�وى  غي�اب  مقاب�ل  يف  املصال�ح، 

الحزبية.

أربيل/ متابعة الزوراء:
أكدت مديرية الجنس�ية يف إقليم كردس�تان 
أنها س�رتتبط مع دوائر الجنس�ية يف بغداد، 
فيما أش�ارت إىل أنها تقدم تس�هيات كبرة 
لجمي�ع مواطن�ي محافظ�ات الع�راق بما 

يخص نقل القيود أو أي معاملة أخرى.
وقال مدير عام الجنسية والجوازات واالقامة 
يف اقلي�م كردس�تان، الل�واء ه�رش احمد، 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن “املقيم�ن العرب 
من باق�ي محافظات العراق والس�اكنن يف 
محافظ�ات االقلي�م ال يحتاج�ون اىل اقامة 
مطلقا من دائرتنا، كون هوية االقامة تمنح 

لغر العراقين من الساكنن يف االقليم”. 
وأضاف أن�ه “س�يتم قريبا ارتب�اط دائرتنا 
الكرتونيا مع دوائر الجنسية يف بغداد وجميع 
محافظ�ات العراق، ولن يكون هنالك حاجة 
من أن يذهب املواطن اىل دائرة نفوسه لجلب 
اي مستمسك، حيث ستقوم دوائرنا بإتمام 
املعام�ات الخاص�ة بالنفوس”، مش�را اىل 
أن “التنس�يق العايل ب�ن وزارت�ي الداخلية 

االتحادي�ة واالقلي�م س�هل تقدي�م جمي�ع 
الخدمات للمواطنن كافة”.

وتابع أحمد أن “املواط�ن من خارج االقليم 
والس�اكن فيه يمكنه أن يحص�ل عىل جواز 
س�فر م�ن مديري�ة الج�وازات يف االقلي�م، 
فعليه مثا أن يذهب اىل دائرة جوازات اربيل 
ويس�تخرج جواز س�فر حاله حال مواطن 
اقليم كردستان والس�اكن فيه، ما تحتاجه 
الدائ�رة فقط مستمس�كاته االصلية واذا لم 
تك�ن لديه نحتاج اىل صورة قي�د من دائرته 
االصلي�ة، وهذا ما نقوم بعمل�ه مع املديرية 
العام�ة ويت�م اصدار جواز س�فر ل�ه ويتم 
انجاز املعاملة وتس�لم ج�وازه خال يومن 

فقط”.
وأوضح أن “املديرية تقدم تس�هيات كبرة 
لجمي�ع مواطن�ي محافظ�ات الع�راق بما 
يخ�ص نقل القي�ود أو أي معاملة اخرى وال 
ف�رق بن مواطن من القومية الكردية واخر 
من القومية العربية الجميع لهم التسهيات 

نفسها ألنهم مواطنون عراقيون”.

سول – كابول/د ب أ:
 دعت الحكوم�ة الكورية الجنوبية رعاياها إىل 
مغادرة أفغانستان، يف ظل تصاعد وترة العنف 
هناك عىل خلفية انس�حاب القوات األمريكية.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن 
مصدر يف وزارة الخارجية القول، امس الثاثاء، 
للصحفين: إن هناك قلقا بالغا بش�أن تصاعد 
وت�رة العنف يف أفغانس�تان نتيجة انس�حاب 
القوات األمريكية من هناك. وأضاف أن الوزارة 
تدعو بشدة رعاياها املقيمن يف أفغانستان إىل 
مغادرته�ا مؤقتا حتى قبل ي�وم 20 حزيران/

يونيو.
وأفاد بأن ع�ددا قليا من املواطن�ن الكورين 
تجاري�ة،  ألغ�راض  أفغانس�تان  يف  يقيم�ون 
باس�تثناء موظفي الس�فارة لدى أفغانس�تان 
حالي�ا، الفت�ا إىل أن�ه، لحس�ن الح�ظ، لم تكن 
هناك هجمات تس�تهدف السفارة أو املواطنن 
الكورين.وب�دأ انس�حاب الق�وات األمريكي�ة 
وق�وات حل�ف ش�مال األطل�ي )نات�و( م�ن 
وم�ن  أيار/ماي�و،  م�ن  األول  يف  أفغانس�تان 
املخط�ط أن يس�تكمل االنس�حاب بحلول 11 
القادم.وكثفت حركة طالبان  أيلول/س�بتمرب 
الهجم�ات ض�د الحكوم�ة األفغاني�ة منذ بدء 
انس�حاب الق�وات األمريكي�ة م�ن الب�اد.اىل 
ذل�ك ذك�ر مس�ؤولون أن مس�لحي طالب�ان 

س�يطروا ع�ىل منطقة أخ�رى يف أفغانس�تان، 
ام�س الثاثاء، بناء عىل املكاس�ب العس�كرية 
التي حققوها منذ البداية الرس�مية النسحاب 
الق�وات الدولية.وقد تخلت الق�وات الحكومية 
قب�ل فجر امس ع�ن مركز منطق�ة دولت آباد 
الواقع�ة يف إقليم فارياب ش�مايل الباد، وفرت 
إىل منطق�ة أندخوي املجاورة، بدون االش�تباك 
مع املسلحن، بحسب ما قاله ثاثة من أعضاء 
املجالس املحلية.وقال عبد األحد عي بيك، عضو 
مجلس اإلقليم، إن مصر أكثر من عرشة أفراد 
م�ن قوات األمن يف املنطقة م�ازال غر واضح، 
بسبب تعطل ش�بكة االتصاالت.وظلت منطقة 
دولت آباد تح�ت الحصار ملدة ثاثة أعوام. ولم 
يكن باس�تطاعة الق�وات الحص�ول عىل دعم 
لوجس�تي إال جوا؛ كما أن الدع�م األريض كان 
مستحيا، بسبب سيطرة املسلحن عىل جميع 
الط�رق املؤدي�ة إىل املنطقة، بحس�ب عي بيك.

أما يف إقليم غزني الواقع يف جنوب رشق الباد، 
اجتاح املسلحون نقطتي تفتيش يف منطقة آب 
باند. وقال مس�ؤولون اول أمس االثنن إن ثمة 
اشتباكات عنيفة مستمرة يف ثاث مناطق عىل 
األق�ل باإلقليم.م�ن ناحية أخ�رى، حذر عارف 
رحمان�ي، وهو عضو يف الربملان عن غزني، من 
احتمال انهيار املناطق يف حال فشلت الحكومة 

يف إرسال دعم جوي.
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
نت هيئة النزاهة االتحاديَّة من ضبط ُمتَّهمنِي  تمكَّ
اثنني ح�اوال ابت�زاز املواطنني مقابل اس�تحصال 
مبال�غ ماليَّ�ة وإيهامه�م بالتعي�ني يف محافظتي 

الديوانيَّة والبرصة.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة، بحس�ب بيان 
تلقت »الزوراء« نس�خة منه: »تفاصيل العمليَّتني 
رت�ني قضائيَّت�ني،  ذتهم�ا بموج�ب ُمذكَّ اللت�ني نفَّ
�ن فريق م�ن مكتب تحقي�ق الهيئة  أف�ادت بتمكُّ
يف الديوانيَّ�ة، م�ن ضبط )ُمبت�زٍّ ( يدَّع�ي أنَّ لديه 
عالقًة بأحد ُضبَّاط األجهزة األمنيَّة ويقوم بابتزاز 
املُواطنني لق�اء مبالغ ماليٍَّة، مقاب�ل وعوٍد كاذبٍة 

بإتالف دعوى«.
�ن فري�ق عمل مديريَّ�ة تحقيق  وأش�ارت إىل«تمكُّ
الب�رصة م�ن خالل كم�نٍي ُمحَك�ٍم بضب�ط ُمتَّهٍم 
ُمتلبس�اً بتس�لُّم مبال�غ ماليٍَّة من أح�د املواطنني 
مقابل وعوٍد كاذب�ٍة بالتعيني، ُمدَّعياً العمل يف أحد 

األجهزة الرقابيَّة«.
واضافت انه »تمَّ تنظيم محرضي ضبٍط أصوليَّني 
بنتائج العمليَّتني، وعرضهما عىل قاضيي التحقيق 
املُختّص�ني؛ التخاذ اإلجراءات القانونية املناس�بة، 
إذ قرَّر ق�ايض التحقيق املُخت�صِّ توقيف املُتَّهم يف 

�ة التحقيق«. العمليَّة الثانية عىل ذمَّ
ُيش�اُر إىل أنَّ »رئي�س الهيئ�ة كان ق�د ح�ضَّ عىل 
تصعيد وت�رة عمليَّات الضبط بالجرم املش�هود، 
والول�وج إىل العم�ل امليدان�ّي من خ�الل الحضور 
س�ات الدولة، ال س�يما الخدميَّة  الدائم داخل ُمؤسَّ
د من  منها، واستش�عار حاجات املُواطن�ني والتأكُّ
عدم تعرُّضهم لالبتزاز واملُساومة، وعزل الفاسدين 

واملُتجاوزين عىل املال العام«. 
بينم�ا تمكن�ت هي�أة النزاه�ة االتحادي�ة، امس 
الثالثاء، من ضب�ط مدير رضيبة وأربعة موظفني 
يف محافظ�ة ميس�ان ع�ىل خلفية بالغ�ات تلقي 

رىش.

وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
»بوترٍة مصاعدٍة، واس�تجابًة  ملادعا إليه رئيسها 
ُك مالكات هيئة  القايض  )عالء الس�اعدي(  َتَتَح�رَّ
النزاه�ة االتحاديَّة م�ن خالل مديريَّ�ات ومكاتب 
التحقي�ق التابعة لها يف عم�وم محافظات العراق 
الش�عب  بق�وت  واملتالعب�ني  الفاس�دين  إليق�اع 
واملبتزين ملراجعي الدوائر الخدميَّة برش أعمالهم؛ 
جزاًء وفاقاً وقصاصاً؛ ملخالفتهم أحكام القانون«

ة  واضاف البيان ان »يف واحدٍة من العمليَّات الُْمِهمَّ
َذْتَه�ا م�الكات مكت�ب تحقي�ق الهيئة يف  الت�ي َنفَّ
يها بالغاٍت  محافظة ميسان التي َتَحرََّكْت فور َتلَقِّ
ي  من مراجعني ع�ن وجود حاالت مس�اومٍة وَتلَقِّ
ِفي دائرة رضيبة املحافظة  رىش وتواطؤ بني ُموَظَّ
ي هدايا، انتقلت مالكات  ِبني وَتلَقِّ وعدٍد م�ن الُْمَعقِّ
املكت�ب إىل مقر دائ�رة رضيبة املحافظ�ة؛ لتنفيذ 
أوام�ر القبض الصادرة بحق مدي�ر الدائرة وأربعٍة 
ِف�نَي الذين وردت بحقه�م تهم التواطؤ  م�ن املُوَظَّ

وأخذ الرىش«.

بدوره�ا، أك�دت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة، يف 
َذت بالتعاون  معرض حديثها ع�ن العمليَّة التي ُنفِّ
م�ع جه�ات إنف�اذ القان�ون، القبض ع�ىل مدير 
ِفنَي اآلخرين عىل  رضيبة ميس�ان وأربعٍة من املُوَظَّ
خلفيَّة التهم املوجهة إليهم، إذ س�يق املُتََّهمون إىل 
�ة التي ق�رَّرت بدورها  محكم�ة التحقيق املختصَّ
�ة التحقيق؛ اس�تناداً إىل أحكام  توقيفه�م عىل ذمَّ

املادة )٣٠٧( من قانون العقوبات.
وتأت�ي العمليَّة ع�ىل خلفيَّ�ة التحقيق�ات األوليَّة 
بني اثن�ني يعملون دون وكاالٍت رس�ميٍَّة  م�ع ُمَعقِّ
ت�مَّ ضبطهم صحب�ة )١٠( معام�الت، إذ اعرتفوا 
بإقدامه�م عىل إعطاء رىش ومبال�غ ماليٍَّة وهدايا 
ِفي دائرة رضيبة ميس�ان  إىل مجموع�ٍة م�ن ُموَظَّ

)ومنهم مدير الدائرة( مقابل تمشية املعامالت.
واوضحت ان »األيام القربية املاضية شهدت تنفيذ 
العديد من عمليَّ�ات الضبط النوعيَّة يف محافظات 
َذْتها مالكات مديريَّات ومكاتب  العراق املختلفة َنفَّ
تحقي�ق الهيئ�ة يف محافظ�ات الع�راق املختلفة، 

منها: تنفيذ مذكرة قبٍض بحق املدير العام للرشكة 
العام�ة للمنتج�ات الغذائيَّ�ة ع�ىل خلفيَّ�ة ضبط 
أوليات عق�د مربم بني الرشك�ة وإحدى الرشكات 
األهليَّة لتأهيل وتش�غيل رصيف )١١( يف ميناء أم 

قرص الجنوبي .
وكذل�ك كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة ع�ن 
نها من ضبط حاالت تالعٍب وتزويٍر يف عدٍد من  تمكُّ
ُمعامالت نقل ملكيَّة عقاراٍت يف ُمحافظتي نينوى 

والنجف.
دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة، و يف معرض حديثها 
ذها فريق عمل مديريَّة تحقيق  عن العمليَّة  التي نفَّ
نين�وى بالتعاون م�ع مديريَّة التس�جيل العقاري 
نينوى- األيم�ن، أفادت بضبط ) 4( معامالت نقل 
ملكيَّ�ة عقاراٍت يف ع�دٍد من املناط�ق يف نينوى تمَّ 
التالع�ب فيها، ُمبّين�ًة إحتواء تل�ك املعامالت عىل 
رٍة باس�م قط�اع الربيع البل�دي التابع  أختاٍم ُمزوَّ
ملديريَّة بلديَّة املوصل؛ بهدف التهرُّب من دفع مبلغ 

رسوم الخدمات.    
الدائ�رة أضافت إنَّ مالكات مكت�ب تحقيق الهيئة 
ن�ت من ضب�ط أصل إضب�ارة أحد  يف النج�ف تمكَّ
العق�ارات يف مالحظيَّ�ة الت�س�ج�يل ال�عقارّي يف 
ال�مناذرة، فضالً عن ضب�ط نسخ�ٍة من اإلضبارة 

التنفيذيَّ�ة يف مديريَّ�ة تنفيذ املشخاب.
وأش�ارت إىل أنَّ مالحظيَّ�ة التس�جيل العق�اري يف 
املن�اذرة قامت بنقل ملكيَّة العقار خالفاً للقانون؛ 
ك�ون العقار محج�وزاً بموجب كت�اٍب صادٍر عن 

مديريَّ�ة تنفيذ املشخاب.      
�دت تنظيم محرضي ضبٍط باملربزات الجرميَّة  وأكَّ
َذتا بموجب  املضبوطة خ�الل العمليَّتني اللت�ني ُنفِّ
رتني قضائيَّتني، وعرضهما عىل السادة قضاة  ُمذكَّ
�ة بقضاي�ا النزاهة يف  محكم�ة التحقي�ق املُختصَّ
نين�وى والنج�ف، إذ تقرَّر أن  يج�ري التحقيق  يف 
العمليَّة األوىل وفق أحكام املادَّة )289( من قانون 

العقوبات.

بغداد/ الزوراء:
توقعت وزارة املوارد املائية شحا جديدا يف 

أمطار موسم الشتاء املقبل.
وقال مدي�ر إعالم ال�وزارة، عيل رايض يف 
ترصيح صحفي: »بطبيعة السنني املائية 
قد تكون هنالك تكرار للس�نة الجافة اي 
قد يتكرر الجفاف وقلة األمطار يف املوسم 
الش�توي املقب�ل كم�ا ح�دث يف العامني 
)2٠١٧ و 2٠١8( حي�ث كان�ت س�نتني 

جافتني أثرتا بشكل كبر واستنفد الخزين 
املائي، حيث كنا يف آخر أشهر سنة 2٠١8 
قب�ل بداية موجة األمطار يف وضع صعب 
جداً لك�ن اس�تطعنا من إدارتها بش�كل 

صحيح وخرجنا من األزمة«.
وأوضح »الس�نني املائية تتكون من ثالثة 
أنواع، األوىل سنة رطبة او سنة فيضانية 
مث�ل ما ح�دث يف ع�ام 2٠١9 حيث كان 
مع�دل اإلي�رادات املائية بح�دود ١4٠٪، 

والن�وع الثان�ي هي س�نة معتدلة تكون 
فيها اإلي�رادات املائية بمع�دالت طبيعية 
كم�ا حدث يف عام 2٠2٠، أما النوع اآلخر 
فهي السنة الجافة كما يف العامني 2٠١٧ 
و2٠١٧ وه�ي ع�ادًة ما تك�ون ايراداتها 

قليلة«.
وتاب�ع رايض »نح�ن اآلن نعي�ش ه�ذه 
الظ�روف حي�ث هنال�ك قلة باإلي�رادات 
املائي�ة الت�ي تأت�ي م�ن دول املنبع ومن 

األهايل بسبب التغيرات املناخية كأرتفاع 
درجة الح�رارة وعوام�ل مناخية أخرى، 
وأيض�اً هناك عوامل فني�ة لكن للتغرات 
املناخي�ة هو العامل األكرب املس�بب لقلة 

اإليرادات املائية«.
وبني ان »الس�نة املائية يتم قياس�ها من 
يوم واحد من شهر ترشين األول من هذا 
العام إىل األول من ترشين األول من العام 

املقبل«.

وأكد »لدين�ا اآلن خزين مائ�ي جيد جداً، 
وال توجد أية مش�اكل يف املوسم الصيفي 
الح�ايل حي�ث أن املياه مؤمن�ة بالكامل، 
وكذل�ك املوس�م الش�توي نوعا م�ا أيضا 
الكمي�ات متوفرة، لكن يف حال اس�تمرار 
قلة االي�رادات املائية م�ن دول املنبع ويف 
حال ق�دوم س�نة مائية جاف�ة بالتأكيد 
س�يؤثر كثرا ع�ىل الخزي�ن املائي وعىل 

وضع توفر املياه إىل املشاريع«.

بغداد/ الزوراء:
تس�تعُد دائرة صحة الرصافة الفتتاح منافذ جديدة 
للقاح فايزر يف املستش�فيات واملراكز الصحية نظرا 
لالقب�ال املتزايد م�ن املواطنني عىل التطعيم وتس�لم 

كميات كبرة من اللقاحات.
وق�ال مدير صح�ة الرصاف�ة، محمد جه�اد جواد، 
يف ترصيح صحف�ي: ان »الدائرة يف طور االس�تعداد 
لفتح ٧ منافذ تلقيحية خاصة بلقاح فايزر يف جانب 
الرصافة خالل االيام القليلة املقبلة، تضاف اىل املنافذ 

الثالثة املتوفرة حاليا يف املستشفيات لتصبح ١٠«.
واض�اف ان »الدائ�رة اكمل�ت الخط�ط اللوجس�تية 

والفني�ة الفتت�اح املنافذ يف مستش�فيات ابن البلدي 
والعلوم العصبية والش�هيد الصدر وضاري الفياض 
وكمال الس�امرائي واطفال العلوية واملدائن، تضاف 
اىل املناف�ذ املوج�ودة حالي�ا يف مستش�فيات الكندي 

وفاطمة الزهراء والواسطي«.
واش�ار ج�واد اىل ان »هن�اك 5 مناف�ذ اخرى س�يتم 
افتتاحه�ا يف املراك�ز الصحية خاص�ة بفايزر بواقع 
منف�ذ يف كل قط�اع صح�ي، نظ�را لوص�ول دفعات 

جديدة من اللقاح اسبوعيا«.
وكش�فت وزارة الصح�ة ع�ن اس�تعدادها لتس�لم 
خمس�ة ماليني جرعة من فايزر خالل اش�هر تموز 

وآب وأيل�ول املقبلة، والتعاقد م�ع كوفاكس بحدود 
١6 ملي�ون جرعة لنهاية العام، تس�لَّمت منها 84٠ 
ال�ف جرعة فق�ط، واملتبقي منها يج�ب ان تفي به 
خالل االشهر الس�تة املقبلة، بينما وصلت 5٠٠ الف 
جرعة من س�ينوفارم قبل يومني وسيتم اكمال عقد 

املليوني جرعة خالل األشهر املقبلة«.
وبني جواد ان »الغرض من التوسع باملنافذ التلقيحية 
م�ن اج�ل تخفي�ف الضغ�ط ع�ىل املناف�ذ الحالي�ة 
وتحقيق التباعد االجتماعي وتسهيل اجراءات تلقي 
اللقاح من قبل املواطن�ني، فضال عن تغطية الرقعة 
الجغرافية التابعة لصحة الرصافة، من خالل الحجز 

املسبق عرب املنصة االلكرتونية«.
واكد »استمرار القطاعات بجانب الرصافة بتطعيم 
املواطنني بالجرع�ة الثانية من لقاحي اس�رتازنيكا 
وسينوفارم، مع س�ر عملية التلقيح بشكل منتظم 
وانس�يابية عالية يف جميع املناف�ذ التلقيحية، بينما 
تعمل الفرق الصحية عىل اخذ املس�حات العشوائية 
للمراجع�ني ع�ىل املنافذ غر املس�جلني ع�ىل اللقاح 
وارس�الها اىل املخت�ربات املتخصص�ة وحثه�م ع�ىل 
التس�جيل ع�ىل املنص�ة االلكرتوني�ة الت�ي اطلقتها 
ال�وزارة ألخ�ذ جرعت�ي اللقاح املض�اد للحفاظ عىل 

صحتهم وسالمتهم«.

يف حمافظات الديوانيَّة والبصرة وميسان ونينوى والنجف

النزاهة تضبط متهمني باالبتزاز والرشى وتزويراً يف معامالت لنقل امللكية 

املوارد املائية تتوقع جفافا وقلة أمطار يف الشتاء املقبل

الصحة تستعد الفتتاح منافذ جديدة للقاح فايزر نظرا لإلقبال املتزايد بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار، تعرض القطاع الس�ياحي يف العراق اىل خسائر 

كبرة بسبب األزمة املالية وجائحة كورونا وضعف االستثمار فيه.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، أحمد العلياوي، يف ترصيح صحفي: »الس�ياحة العراقية 
تأثرت كثراً كبقية البلدان بجائحة كورونا«. مؤكدا ان »العراق يتعرض اليوم لخسارات 
كبرة بمجال السياحة ومن جهة أخرى فإن الوضع محرج داخلياً وال بد له من الحصول 
عىل املوارد«.وأضاف »لدينا خس�ائر باألصل الن االس�تثمار يف مدن السياحة تكاد تكون 
معدومة، وال يوجد لدينا استثمار مثالً عىل السياحة اآلثارية وظهر هذا املوضوع واضحا 

بعد زيارة بابا الفاتيكان اىل مدينة أور يف آذار املايض«.
وأوض�ح العلي�اوي »لدينا ١5 الف موقع أثري مس�جل رس�ميا لكن ال يوج�د اي توجه 
س�ياحي نحو ه�ذه املواقع وال برامج لدى الجه�ات املعنية لجذب الس�ياح األجانب اىل 
داخل العراق«.وأكد ان »وزارة الثقافة مهتمة بكل تفاصيل السياحة يف البالد وهي تعمل 
ع�رب هيأة الس�ياحة ومنها إمكانية إع�ادة الحياة لهذه املرافق وننتظ�ر فقط الفرصة 
الس�انحة لرتتيب الوضع الوقائي وتم طرح مقرتح توفر الوقاية للوفد السياحية وأخذ 

اإلحتياطات خاصة بعد أخذ اللقاح«.

بغداد/ الزوراء:
منظم�ة  م�ع  الرتبي�ة  وزارة  تنس�ُق 
تطوي�ر  م�رشوع  ضم�ن  }اليونس�كو{ 
بغ�داد  محافظ�ات  يف  املهن�ي  التعلي�م 
وكربالء والبرصة ونين�وى ودهوك، بينما 
تس�تعد إلطالق اس�تمارة خاصة لتشغيل 
خريجي التعليم املهني يف القطاعني العام 

والخاص.
وق�ال مدير ع�ام التعليم املهن�ي بالوزارة 
ترصي�ح  يف  الحي�ايل،  ض�اري  دري�د 
صحف�ي: ان »املرشوع يه�دف اىل اصالح 
املهني�ة  والجامع�ات  امل�دارس  وتطوي�ر 
ضم�ن املحافظ�ات املذكورة«، مش�را اىل 
ان«الوزارة نفذت جوالت ميدانية لالتفاق 
عىل اختيار املدارس املش�مولة باملرشوع، 
ورصف املبالغ املخصصة لكل مدرسة بما 
يمكنها من تطبيق برنامج التطوير ضمن 
مبلغ الخمسة ماليني يورو املخصص من 

املنظمة«.
واض�اف ان« املرشوع س�يعمل عىل اعادة 
تطوير املدارس حسب احتياجاتها ،عالوة 
ع�ىل تلبي�ة حاجتها م�ن اعم�ال الرتميم 
وتوظي�ف  الحديث�ة  التقني�ات  وادخ�ال 
التكنولوجيا يف التعلي�م املهني، بما يمكن 
املث�ىل  االس�تفادة  م�ن  العلي�ا  الجه�ات 

م�ن خ�ربات الطلب�ة يف امل�دارس املهني�ة 
والخريج�ني م�ن اج�ل رفد س�وق العمل 

بنتاجاتهم املهنية«.
وكشف الحيايل عن شمول«اربع جامعات 
تقنية ضم�ن اربع�ة مجاالت ه�ي البناء 
والخدمات والزراعة وتكنلوجبا املعلومات 
واالتص�االت، بينما ركز ع�ىل تعزيز االداء 
من خالل انش�اء وتش�غيل املراكز واعداد 
ورش�ة عمل محدث�ة باملع�دات واألدوات 

واستخدام التكنولوجيا الحديثة«.
واعل�ن عن »مس�اع حثيث�ة للتواصل مع 
خريجي املدارس املهنية من خالل مرشوع 
االستمارة االلكرتونية الذي سيكون بوابة 
لالتص�ال ترب�ط الطلب�ة الخريج�ني من 
مدارس التعليم املهني بسوق العمل ضمن 

تخصصاتهم املهنية«.
وتاب�ع مدير عام التعلي�م املهني بالوزارة 
ان«االس�تمارة س�تعمل ايضا ع�ىل ايجاد 
فرص عمل أسوة بما معمول به يف مراكز 
التوظيف والتأهي�ل يف جامعات البالد من 
خالل التنس�يق م�ع القطاع�ات الخاص 
والع�ام واملختل�ط فض�ال ع�ن اعتمادها 
نقطة ارتكاز يف التنس�يق معهم ما يحقق 
االه�داف املوضوع�ة يف توظيفه�م بتل�ك 

املؤسسات«. 

بغداد/ الزوراء:
ه�ددت محافظة بغ�داد، امس الثالث�اء، بتنفيذ حملة اعتقاالت بح�ق أصحاب املولدات 

املخالفني لتسعرة األمبر.
وق�ال معاون محافظ بغداد لش�ؤون الصح�ة والطاقة، قيس الكالب�ي، يف بيان اطلعت 
علي�ه »ال�زوراء«: ان “املحافظة خول�ت الوحدات االداري�ة لتحديد س�عر االمبر، نظرا 
الخت�الف التجهيز بني املناطق”، مؤكدا “قيامها بحملة اعتقاالت بحق اصحاب املولدات 
املخالفني للتس�عرة الس�يما بمناطق الوح�دة والصدر واملنص�ور والغزالية، مع وجود 

متابعة للمناطق االخرى، من لجان التفتيش وعمليات بغداد واالمن الوطني”.
وأضاف الكالبي ان “املحافظة تنسق مع وزارة النفط لالرساع بتجهيز اصحاب املولدات 

بالكاز خالل حزيران الحايل واشهر تموز واب وايلول وترشين األول”.
ودع�ا الجهات العليا اىل “مس�اندة املحافظ�ة بحملتها ضد اصح�اب املولدات املخالفني 
الذين اس�تغلوا حر الصيف وقل�ة تجهيز الكهرباء، لجعل املواط�ن يدفع اكثر من قيمة 

التسعرة، ما اثقل كاهله ماديا”.

الثقافة تعلن تعرض القطاع السياحي 
إىل خسائر كبرية

الرتبية تتهيأ إلطالق استمارة خاصة 
لتشغيل خرجيي املهين

حمافظة بغداد تهدد باعتقال أصحاب 
املولدات املخالفني لتسعرية األمبري

بغداد/ الزوراء:
طالب�ت مفوضية حق�وق االنس�ان يف العراق، 
ام�س الثالث�اء، وزارة الرتبي�ة بإص�دار ق�رار 
بالدخول الشامل المتحانات الصفوف املنتهية.

وقال عضو مفوضية حقوق االنسان يف العراق، 
فاضل الغراوي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: ان »الطلب�ة تعرض�وا  اىل ازم�ات صحية 
ونفس�ية وعدم انتظ�ام الدوام ومش�اكل عدم 
اكمال املنهاج والذي يقتيض رضورة اصدار قرار 
من وزارة الرتبية بالدخول الش�امل وخصوصا 

لطلبة الصف السادس اإلعدادي«. 
وأضاف أن »انتشار جائحة كورونا وعدم قدرة 
العديد من الطلبة استخدام الدراسة االلكرتونية 
يس�تدعي مطالبتن�ا ل�وزارة الرتبي�ة باعتم�اد 
درج�ة نص�ف الس�نة كدرج�ة نهائي�ة لكافة 
املراحل الدراس�ية باس�تثناء الصف الس�ادس 
االعدادي ال�ذي يقتيض امكانية تقليص املنهاج 
لهم باعتبار هذا العام هو عام استثنائي بكافة 
املقايي�س واث�ر بش�كل مب�ارش عىل املس�توى 

التعليمي للطلبة«. 

حقوق اإلنسان: الدخول الشامل هو احلل ملا مر 
به الطلبة من أزمات
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رقم االضبارة / 88١/2٠2١ جمهورية العراق  
وزارة العدل          التأريخ/ 6/6/2٠2١

دائرة التنفيذ
مديرية التنفيذ

اعالن
تبيع مديري�ة تنفيذ النارصية العقار تسلس�ل 892١/١١٠ 
جزيرة الواقع سومر االوىل يف شارع النيل العائد للمدين )عيل 
حس�ن عبد( املحجوز لقاء طلب الدائن )حسني عيل خرض( 
البال�غ 24,٠٠٠,٠٠٠  دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة البالغة عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي. 
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي

املواصفات :
١- موقعه ورقمه :- س�ومر االوىل- ش�ارع النيل عىل شارع 

فرعي .
2- جنسه ونوعه :- دار سكن.

٣- حدوده واوصافه:
4- مش�تمالته : استقبال + ٣ غرف نوم +مطبح- مجموعة 

صحية وصالة داخلية.
5- مساحته:24٠م2.

6- درجة العمران:جيدة.
٧- الشاغل:املدين وأفراد عائلته.

8- القيم�ة املقدرة: الحص�ة للمدي�ن 28,٠٠٠,٠٠٠ ثمانية 
وعرشون مليون دينار.

جمهورية العراق 
وزارة العدل               رقم االضبارة: 222/2٠2١

دائرة التنفيذ                                                         التاريخ: ٣/6/2٠2١
مديرية تنفيذ 

اعالن
تبيُع مديرية تنفيذ النجف االرشف العقار تسلسل ٣/١٣6٧٧ الواقع يف صدام العائد للمدين 
)س�عد محمد عبد( املحجوز لقاء طلب الدائن )حس�ني مطرود عبدالله( البالغ تس�عة عرش 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم 

التايل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني

املواصفات :
١- موقع�ه ورقم�ه :- ٣/١٣6٧٧ ح�ي ص�دام.

2- جنسه ونوعه:- دار
٣- حدوده واوصافه:- بلدية النجف

4- مشتمالته:- العقار يقع عىل شارعني فرعني احدهما ١5م واالخر ١٠م ويتكون من ساحة 
امامي�ة ارضيتها من الكايش املوزائيك وصحيات اثنان ومطبخ وصالة واس�تقبال وغرفتني 
نوم وحمام االرضية من الكايش املوزائيك العادي والجدران مغلفة بهزارة ١2٠ سم سراميك 
فقط والباقي ملبوخ بالبورك ماعدا املطبخ فهو ملبوخ باالسمنت املصبوغ والسقف صبابه 
وس�لم خارج�ي يؤدي اىل الطاب�ق االول وقد وجدنا الطابق االول يتك�ون من ثالث غرف نوم 
وصالة واملطبخ وصحيات وهو مس�قف بالش�يلمان واالرضية من الكايش والجدران ملبوخ 

بالبورك وباب اخر يطل عىل الشارع الفرعي ١٠م ومجهز باملاء والكهرباء.
5- مساحته:- 2,58,66 م.

6- درجة العمران:- دون املتوسط
٧- الشاغل:- )سعد محمد عبد( يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر.

8- القيمة املقدرة :- مائة وستة عرش مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون الف دينار.  

جمهورية العراق                               العدد: 69٠/ب/2٠2١
التاريخ: ١/6/2٠2١ مجلس القضاء االعىل   

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

)) اعالن ((
اىل املدعى عليه : ) جمانه صالح عيل( 

بن�اًء عىل الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله واملقامة م�ن قبل املدعي                     
)عمار محس�ن م�وىس( املتعلق�ة بطلبه الحكم بع�دم نفاذ ترصف 
بالعق�ار تسلس�ل  االول )احم�د محس�ن نمن�وم(  املدع�ى علي�ه 
85٠١/١١٠ جزي�رة بيع�ا ل�ك وللمدعى علي�ه الثاني )ع�ادل خلف 
سعدون( بحقه وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفت�ني محليتني عىل موع�د املرافعة املواف�ق 2٠2١/6/١٧ ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق االصول.
                                                                                               القايض                                    
ازهر عيل فرج

إعالن
اىل الرشيك�ني )صب�اح رض�ا عب�د 
عب�اده(  علي�وي  وأس�يل  الزه�رة 
اقتىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدية 
النجف االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشيك )فليحه حس�ن عبد( 
يف   )٧٧995/٣( املرقم�ة  للقطع�ة 

النجف حي النرص مقاطعة4.

إعالن
إىل الرشيك�ة )هدي�ل ه�ادي صاح�ب( اقت�ىض 
حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائ�ن يف النجف 
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافق�ة عىل قيام رشيكك 
)نرسين فليح حسن( بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعة املرقمة )٣/٧١٠62( املقاطعة 4 )حي 
الن�رص( ح�دود بلدية النج�ف ولغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وش�هر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبالً.

فقدان
فق�دت اج�ازة البن�اء املرقمة/ 
٣2٧229 ، والصادرة من مديرية 
بلدي�ة النج�ف، بإس�م/ كري�م 
كاظم عبد زيد وحليم كرب عبيس 
حم�ود، فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان

فقد سند العقار املرقم/ 2١١٧8/٣ 

بإس�م  النج�ف،  يف  الن�رص  ح�ي 

العراق�ي/ فاض�ل عب�اس ناجي، 

والص�ادر م�ن مديرية التس�جيل 

العق�اري يف النجف فعىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

إعالن

اىل الرشيك )عامر عيل عبد جبار( اقتىض 

حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 

لغ�رض اص�دار اج�ازة البن�اء للرشي�ك 

)فراس ع�يل عبد جبار( للقطعة املرقمة 

)٣/26٧92( يف النج�ف ح�ي الجامع�ة 

مقاطع�ة4 خ�الل عرشة اي�ام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيك�ني )نازي محمد عبود وزينب 
محمد عبود( اقتىض حضورك اىل مديرية 
بلدي�ة النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار 
اج�ازة البن�اء للرشي�ك )حي�در عل�وان 
صال�ح( للقطعة املرقم�ة )٣/٣١١٣5( 
يف النج�ف حي الن�رص مقاطعة4 خالل 
ع�رشة اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك.



بغداد / نينا:
نبي�ل  االقتص�ادي،  الخب�ر  أك�د 
املرس�ومي، ان ارتفاع اسعار النفط 

سيغطي عجز موازنة العام الحايل .
العراقي�ة  الوطني�ة  للوكال�ة  وق�ال 
لالنباء /نينا/: ان اإليرادات النفطية 
املتحققة خالل الخمسة شهور األوىل 
م�ن هذا العام بلغ�ت 26.249 مليار 
ترلي�ون   38.061 نح�و  أي  دوالر، 

دينار .
اإلي�رادات  ان  املرس�ومي:  واض�اف 
النفطي�ة املق�درة يف موازن�ة 2021 
تبل�غ 33.821 تريلي�ون دينار للمدة 
ذاتها، وهذا يعني ان الفائض النقدي 
ب�ن اإلي�رادات النفطي�ة املتحقق�ة 
واملق�درة يبل�غ 4.240 ترليون دينار 
فقط. مبين�ا: ان هذا الفائض يذهب 

لتغطية نفق�ات رشكات الرتاخيص 
النفطية األجنبية.

وتابع املرس�ومي: اذا حصل  فائض 
اك�ر يف الش�هور القادم�ة م�ن هذا 
العام فأنه سيذهب لتغطية  جزء من 
عج�ز املوازنة الذي يصل اىل 28.672 

ترليون دينار.

بغداد/ الزوراء:
ناقشت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، 
العمل عىل اع�ادة النظر وفقا للظروف 
االقتصادية واملالية للعراق، وبما يضمن 
االستفادة القصوى من القروض، سواء 

الداخلية او الخارجية.
وفيم�ا بح�ث وزي�ر التخطي�ط، خالد 
بتال النجم، مع الس�فر االمريكي لدى 
الع�راق، ماثي�و تول�ر، ام�س الثالثاء، 
تطوي�ر الخط�وط الجوي�ة وتحويله�ا 
لرشكة رابحة، تناقش الجانبان بجهود 
ومتابع�ة  ادراج  يف  التخطي�ط  وزارة 
تنفيد املش�اريع االستثمارية والخدمية 
يف عموم الع�راق وامكانية تمويلها من 
الق�روض الخارجي�ة وفق�ا لالولويات 
الحكوم�ة  تضعه�ا  الت�ي  واملعاي�ر 

العراقية.
وت�رأس وزي�ر التخطي�ط، خال�د بتال 
النج�م، اجتماعا مش�رتكا، بن وزارتي 
التخطي�ط واملالية، ضم وكي�ل الوزارة 
للش�ؤون الفنية ماهر حم�اد جوهان، 
ومدي�ر عام دائرة الدي�ن العام يف وزارة 
املالية خال�د صالح الدي�ن، ومدير عام 
التخطي�ط،  وزارة  يف  ال�دويل  التع�اون 
س�اهر عبدالكاظم، وعدد م�ن الخراء 

واملستشارين يف الوزارتن وفقا للبيان.
وجرى خالل االجتماع “مناقش�ة آليات 
االق�رتاض املعمول بها حالي�ا، والعمل 
عىل اع�ادة النظ�ر بها وفق�ا للظروف 

االقتصادية واملالية للعراق، وبما يضمن 
االس�تفادة القص�وى م�ن الق�روض، 
س�واء الداخلية او الخارجية، يف تمويل 
املشاريع االس�تثمارية والخدمية، وبما 

ال يشكل عبئا عىل االقتصاد الوطني”. 
م�ن جهته، بحث وزير التخطيط، خالد 
بتال النجم، مع الس�فر االمريكي لدى 
الع�راق، ماثي�و تول�ر، ام�س الثالثاء، 

تطوي�ر الخط�وط الجوي�ة وتحويله�ا 
لرشكة رابحة.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” 
نس�خة من�ه: ان “االخ�ر اس�تقبل يف 
مكتبه بديوان الوزارة، السفر االمريكي 
لدى العراق، ماثيو تولر، والوفد املرافق 
له، وج�رى خ�الل اللقاء بح�ث تعزيز 
التعاون املشرتك بن البلدين يف املجاالت 

االقتصادية والتجارية والتنموية”.
وناق�ش الطرف�ان ع�ددا م�ن امللف�ات 
املتعلقة بالواقع التنم�وي والخدمي يف 
العراق، من بينها  واقع قطاع الكهرباء، 
وآلي�ات النه�وض به، واالس�تفادة من 
عالق�ات التعاون مع الوالي�ات املتحدة 
يف هذا املجال، كما شهد اللقاء مناقشة 
اس�رتاتيجية االم�ن الغذائي، فضال عن 
ملف تطوي�ر رشكة الخط�وط الجوية 

العراقية، وتحويلها اىل رشكة رابحة.
وزارة  جه�ود  الجانب�ان  بح�ث  كم�ا 
تنفي�د  ومتابع�ة  ادراج  يف  التخطي�ط 
يف  والخدمي�ة  االس�تثمارية  املش�اريع 
عم�وم الع�راق وامكاني�ة تمويلها من 
الق�روض الخارجي�ة وفق�ا لالولويات 
الحكوم�ة  تضعه�ا  الت�ي  واملعاي�ر 

العراقية.

التخطيط تناقش آليات االقرتاضني الداخلي واخلارجي وإعادة النظر بها

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النق�ل/ الرشكة العامة 
للنق�ل ال�ري، ام�س الثالث�اء، ع�ن 
مصادق�ة الرقاب�ة املالية ع�ىل أرباح 

. ٢٠١٩
وقال مدير عام الرشكة، مرتىض كريم 
الش�حماني: اس�تنادا إىل توجيه�ات 
ومتابع�ة وزير النق�ل الكابتن نارص 

حس�ن بن�در الش�بيل ص�ادق ديوان 
الرقاب�ة املالية ع�ىل أرباح عام ٢٠١٩ 
وفق تدقيق الحسابات الختامية لعام 

.٢٠١٩
وتأت�ي ه�ذه املصادقة بع�د مطابقة 
دي�وان الرقاب�ة املالي�ة وتدقي�ق كل 
اعم�ال الرشك�ة واظه�رت تطابقها 
القوان�ن والتعليمات  وتوافقها م�ع 

املعمول بها .
املعني�ة  االقس�ام  س�يادته  ووج�ه 
ب�رورة االرساع يف االعم�ال املناطة 
به�م ليتم بعدها توزي�ع ارباح ٢٠١٩ 

يف اقرب وقت ممكن..
ش�كره  وج�ه  نفس�ه،  الس�ياق  ويف 
وتقديره اىل كافة املنس�وبن صانعي 
النج�اح، داعي�ا إياهم اىل ب�ذل املزيد 
من الجهود للحفاظ ع�ىل النجاحات 

املتحققة.

بغداد/ الزوراء:
طالبت عضو لجنة االقتصاد 
النيابي�ة،  واالس�تثمار 
ن�دى ش�اكر ج�ودت، امس 
بإعداد  الحكوم�ة  الثالث�اء، 
للع�ام  تكميلي�ة  موازن�ة 
الج�اري وفقا ملا توفرت لها 
ارتفاع  أم�وال نتيج�ة  م�ن 
أس�عار النف�ط، مش�رة اىل 
ان التقديرات األولية تش�ر 
اىل وج�ود ما يق�رب من 20 
اىل 25 ملي�ار دوالر حصل�ت 
عليها الحكومة جراء ارتفاع 
أس�عار النف�ط م�ع اع�ادة 

النظر بسعر الرصف
وقال�ت ج�ودت يف ترصي�ح 
صحفي: ان ” ارتفاع أسعار 
النفط يف السوق العاملية منذ 
شهر ترشين األول من السنة 
املاضية اىل اآلن أدى اىل وجود 
وفرة مالية لدى الحكومة ”. 

مبينة ان ” التقديرات األولية 
تش�ر اىل وج�ود م�ا يقرب 
م�ن 20 اىل 25 ملي�ار دوالر 
الحكوم�ة  عليه�ا  حصل�ت 
أس�عار”  ارتف�اع  ج�راء 
.وأضافت ان ”عىل الحكومة 
وبوجود ه�ذه الوفرة املالية 
موازن�ة  بإع�داد  مطالب�ة 

الج�اري  للع�ام  تكميلي�ة 
وتقليص حج�م العجز املايل 
يف املوازنة املق�رة لهذا العام 
” .وطالبت جودت الحكومة 
ب�” مراجعة قرار رفع سعر 
رصف ال�دوالر اتجاه العملة 
املحلي�ة، لكون�ه ل�م يحقق 
هدف�ه ب�ل حم�ل الطبقات 

البس�يطة والفق�رة أعب�اء 
كثرة ” .

وكان عض�و لجنة االقتصاد 
النيابية، فالح الخفاجي، قد 
حذر، يف ترصيح سابق، بأن 
تتالعب  السياس�ية  العملية 
اس�تمر  اذا  بع�داد عمره�ا 

ارتفاع الدوالر.  
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حبثت مع السفري األمريكي تطوير اخلطوط اجلوية

بغداد/ الزوراء:
أن  أن  ب�ي   ( ملوق�ع  تقري�ر  كش�ف 
بلومب�رغ( ع�ن ان ” الع�راق يط�ور 
خط�ة بقيمة 40 ملي�ار دوالر للطاقة 
النووية، حيث تسعى الدولة البرتولية 
املتعطش�ة للكهرباء إىل إنهاء انقطاع 
التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي 

أثار اضطرابات اجتماعية.
وذكر التقرير ال�ذي اطلعت “الزوراء” 
عىل ترجمت�ه: ان ” الع�راق ثاني اكر 
منت�ج للنفط الذي يعان�ي بالفعل من 
الطاق�ة واالس�تثمارات غ�ر  نق�ص 
الكافية يف املحط�ات القديمة ويحتاج 
إىل تلبية قفزة متوقعة بنسبة 50 باملئة 
يف الطلب بحل�ول نهاي�ة العقد، حيث 
أدت س�نوات م�ن اإلهم�ال إىل جان�ب 
انخفاض أس�عار النفط الخ�ام العام 
امل�ايض إىل حرمان الدول�ة من األموال 
الالزم�ة للحفاظ عىل نظ�ام الكهرباء 
االنقطاع�ات  وأث�ارت  وتوس�يعه، 
الناتج�ة ع�ن ذلك احتجاج�ات هددت 

بإسقاط الحكومة”.
وقال كمال حسن لطيف، رئيس هيئة 
تنظيم املصادر املشعة العراقية: إنه ” 
ملواجه�ة التحدي تخطط الب�الد لبناء 
ثماني�ة مفاع�الت ذري�ة ق�ادرة عىل 

إنت�اج حوايل 11 غيغ�ا واط “، مضيفا 
أن” الحكوم�ة أج�رت محادث�ات مع 
املسؤولن الروس والكورين الجنوبين 
ورشكات الطاق�ة النووي�ة الحكومية 
بشأن العمل مًعا لبناء املحطات خالل 

العقد املقبل”.
واوض�ح يف مقابلة يف مكتبه ببغداد أن 
”لدين�ا عدة تنب�ؤات تظه�ر أنه بدون 

الطاق�ة النووي�ة بحلول ع�ام 2030 
س�نواجه مش�كلة كبرة، وال يقترص 
األمر عىل نقص الطاقة وزيادة الطلب 
فحس�ب، ولك�ن العراق يح�اول أيًضا 
خفض االنبعاث�ات وإنت�اج املزيد من 

املياه عن طريق التحلية “.
وب�ن لطي�ف ان ” مجل�س ال�وزراء 
العراق�ي يراج�ع اتفاق�ا م�ع رشك�ة 

روس�اتوم الروس�ية للتع�اون يف بناء 
املفاعالت”. 

وقال مس�ؤولون كوري�ون جنوبيون 
ه�ذا العام إنه�م يريدون املس�اعدة يف 
بناء املحط�ات وعرضوا عىل العراقين 
كوري�ا  رشك�ة  مفاع�الت  يف  جول�ة 
للطاقة الكهربائية يف اإلمارات العربية 
املتحدة، مش�را اىل أن” الهيئة النووية 

تحدثت أيضا مع مس�ؤولن فرنسين 
وأمريكين بشأن الخطة”.

واش�ار اىل ان�ه ” حتى لو ق�ام العراق 
ببن�اء العدد املخطط ل�ه من محطات 
الطاق�ة، فلن يكون ذلك كافياً لتغطية 
االس�تهالك املس�تقبيل، ذل�ك أن البالد 
تواجه بالفع�ل نقًصا ق�دره 10 غيغا 
واط ب�ن الس�عة والطل�ب وتتوقع أن 
إضافي�ة  واط  غيغ�ا   14 إىل  تحت�اج 
خالل هذا العقد”، موضحا أن ”الهيئة 
النووي�ة ح�ددت 20 موقع�ا محتمال 
للمفاع�الت ويتوق�ع لطي�ف أن يت�م 

توقيع العقود األوىل يف العام املقبل”.
ويفتخ�ر الع�راق حالًيا بإنت�اج 18.4 
غيغ�ا واط م�ن الكهرباء، بم�ا يف ذلك 
1.2 غيغا واط املس�توردة م�ن إيران، 
وتعن�ي إضاف�ات الس�عة أن التولي�د 
س�رتفع إىل م�ا يص�ل إىل 22 غيغ�ا 
واط بحلول ش�هر آب، ولك�ن هذا أقل 
بكث�ر من الطلب االفرتايض الذي يبلغ 
28 غيغ�ا واط تقريًب�ا يف ظل الظروف 
العادية. وبحسب وزارة الكهرباء، فإن 
ذروة االس�تخدام خالل األشهر الحارة 
يف شهري  تموز وآب  تتجاوز 30 غيغا 
واط . وقال لطيف إن “الطلب س�يصل 
إىل 42 غيغا واط بحلول عام 2030”. 

كشفت عن تطويره خطة بقيمة 40 مليار دوالر 

بلومبريغ: العراق خيطط الستخدام الطاقة النووية حلل نقص الكهرباء

ارتفاع مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

النقل: ديوان الرقابة املالية صادق على أرباح 2019

مطالبات برملانية بإعداد موازنة تكميلية للعام احلالي

العراق يتعاقد مع خرباء حمليني 
ودوليني إلصالح القطاع املصريف

خام البصرة اخلفيف يسجل 
هبوطا والثقيل يرتفع طفيفا

تراجع أسعار الدوالر يف بغداد وكردستان

الطاقة النيابية: وصول كميات من الغاز 
اإليراني إىل 3 حمافظات

مزاد العملة يبيع أكثر من 200 
مليون دوالر

املركزي لإلحصاء: اخنفاض ملحوظ 
بعدد إجازات البناء والرتميم

اقتصادي: ارتفاع النفط سيغطي 
عجز موازنة 2021 

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف س�وق العراق لالوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

بنسبة )0.08%(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: بلغ 
عدد االس�هم املتداولة )12.684.239.703( اسهم، بينما بلغت قيمة االسهم 

)10.575.603.227( دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل )558.30( نقطة منخفضا 

بنسبة )%0.08( عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )557.88( نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم )30( رشكة من اص�ل )103( رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصب�ح عدد الرشكات املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غر العراقين يف الس�وق )37( 
مليون س�هم بقيمة بلغت )213( مليون دينار من خالل تنفيذ )26( صفقة 

عىل اسهم خمس رشكات.
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غر العراقين يف السوق )200( 
ملي�ون س�هم بقيمة بلغت مليون دين�ار من خالل تنفيذ ع�دة صفقات عىل 

اسهم رشكة واحدة.
يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية قد اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويس�عى إلطالق نظام التداول عر االنرتنت 
للمستثمرين، وينظم خمس جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتأمن واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

ص�ّوت مجل�س ال�وزراء العراقي ع�ىل التعاقد مع خ�راء مرصفين محلين 

ودولين إلصالح القطاع املرصيف.

وأوضح املتحدث باس�م مجلس الوزراء، حسن ناظم، خالل املؤتمر الصحفي 

األس�بوعي ملجلس الوزراء، امس الثالثاء: ان هناك مش�اكل كثرة يف القطاع 

املرصيف العراقي.. حسبما نقلت وكالة أنباء العراق “واع”.

كم�ا صّوت املجلس عىل توف�ر زيت الوقود لدولة لبن�ان، فضال عىل توفر 6 

آالف فرصة عمل للمهندسن يف الرشكات النفطية.

وعىل صعيد آخر، قال “ناظم” إنه ستكون هناك قروض ميرسة لبناء املساكن 

لجميع الرشائح.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أس�عار رصف ال�دوالر االمريك�ي مقاب�ل الدين�ار العراقي، امس 

الثالثاء، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وإقليم كردستان.
وقال مص�در إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، امس، 

149500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البي�ع وال�رشاء انخفضت يف مح�ال الصرفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما 

بلغت اسعار الرشاء 149000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر انخفاضا 
ايضا، إذ بلغ س�عر البيع 149800 ألف دينار لكل مئة دوالر، والرشاء وبواقع 

149500 الف دينار لكل مئة دوالر أمريكي.

بغداد/ الزوراء:
انخفض سعر خام البرصة الخفيف، امس الثالثاء، بالتزامن مع انخفاض أسعار 

النفط العاملية، فيما ارتفع سعر خام البرصة الثقيل بشكل طفيف.
وس�جلت أس�عار خام البرصة الخفيف املص�در آلس�يا اىل 71.68 دوالرا للرميل 
بانخفاض بلغ نسبته %0.22، فيما ارتفع الخام البرصة الثقيل إىل 67.68 دوالرا 
للرميل بنس�بة انخفاض بلغت %0.01، عن يوم الخميس املايض .وسجل سعر 
النف�ط العربي الخفيف الس�عودي 71.00 دوالرا للرميل، فيما بلغ س�عر مزيج 
مرب�ان االماراتي 71.00 دوالرا للرميل، ومزيج س�هران الجزائري 69.98 دوالرا 
للرميل، يف حن سجل بوني الخفيف النيجري 70.82 دوالرا، وجراسول االنغويل 
71.17 دوالرا.وكانت أس�عار النفط العاملية قد انخفضت امس ليصل خام برنت 

إىل 70.92 دوالرا، وخام غرب تكساس اىل 68.71 دوالرا للرميل.

بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، هيبت الحلبويس، امس الثالثاء، 
وص�ول كمي�ات من الغاز االيران�ي ملعالجة تردي واق�ع الكهرباء يف ثالث 

محافظات.
وق�ال الحلبويس يف ترصي�ح صحفي: إن “وزارة الكهرب�اء اعلنت وصول 
الغ�از االيراني ملعالجة االنقطاعات املس�تمرة للطاقة الكهربائية يف ثالث 
محافظ�ات هي بغداد ودياىل واالنبار التي ش�هدت ت�ردي واقع الكهرباء 

خالل الفرتة الحالية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة “.
وأضاف أن “سبب انقطاع التيار الكهربائي يف هذه املحافظات يرجع لعدم 
توفر الغاز االيراني يف محطة بس�ماية، االم�ر الذي ادى اىل قلة التجهيز”، 
مبين�ا ان “وزارة الكهرب�اء تمكنت م�ن اعادة نح�و 6 االف ميكا واط اىل 

الخدمة بعد فقدانها لدواٍع فنية”.
ولف�ت اىل أن “االيام املقبلة ستش�هد تحس�نا يف عملي�ات تجهيز الطاقة 
الكهربائية للمحافظات بعد وصول الغاز االيراني اىل املحطات الكهربائية”، 
مؤك�دا ان “معالجات ازمة توفر الطاق�ة الكهربائية ال تزال عقيمة رغم 

الجهود املبذولة لديمومة التيار الكهربائي “.
يش�ار اىل ان مدن االنبار شهدت خالل الفرتة الحالية انقطاعا تاما للتيار 
الكهربائ�ي، ما ادى اىل توقف محطات ضخ املياه الصالحة للرشب إلحياء 

السكنية. 

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البن�ك املرك�زي العراقي من العمل�ة الصعبة، ام�س الثالثاء، 

لتسجل 208 مالين دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي ش�هد خالل مزاده لبي�ع ورشاء العمالت األجنبية، 
ام�س، انخفاضاً يف مبيعاته لتصل اىل 208 مالين و695 ألفاً و875 دوالراً، غطاها 
البنك بس�عر رصف أس�اس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر واح�د، مقارنة بيوم امس 

االثنن حيث بلغت املبيعات فيها 212 مليونا و169 ألفا و438 دوالرا.
وذهبت املش�رتيات البالغة 165 مليوناً و845 ألفاً و875 دوالراً، لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 42 مليوناً 

و850 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر إىل أن 34 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، و15 

مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، اضافة اىل مشاركة 24 رشكة رصافة .

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن الجه�از املركزي لإلحص�اء يف العراق، امس الثالث�اء، عن انخفاض 

ملحوظ يف عدد اجازات البناء والرتميم للقطاع الخاص.
وق�ال الجهاز التابع ل�وزارة التخطيط يف تقرير اطلع�ت عليه “الزوراء”: 
إن “عدد اج�ازات البناء والرتمیم املمنوحة للقطاع الخاص لس�نة 2020 
بلغت 17665 الف اجازة، مس�جلة انخفاضاً بنس�بة 36,21 %عن العام 
الذي س�بقه”، مبيناً أن “عدد االجازات لس�نة 2019 كان قد بلغ 22464 

ألف اجازة”.
وأش�ار التقرير إىل أن “أعىل عدد اج�ازات البناء والرتميم تم منحها خالل 

10 سنوات االخرة كانت يف عام 2012 حيث بلغت 45 الف اجازة”.
وأضاف أن “محافظة بغداد حققت أعىل نسبة يف عدد إجازات البناء لدور 
الس�كن الجدیدة، حیث بلغت %22 من مجموع إج�ازات البناء املمنوحة 
للقطاع الخاص، تلیھا محافظة بابل بنسبة %9.6 ثم محافظة القادسیة 
بنسبة 8.7 % من مجموع االجازات املمنوحة للقطاع الخاص خالل سنة 
2020، فيما كانت اقل عدد االجازات ملحافظة صالح الدين وبنسبة 1.9% 

تسبقها محافظة نينوى 2.2%”.
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مسابقات التطبيعية ترفض طلب 
نادي بابل بتغيري ملعبه

بغداد/ متابعة الزوراء
رفضت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة القدم طلب نادي بابل بتغيري ملعبه.

وذكرت التطبيعية يف بيان ان “لجنة املس�ابقات يف الهيئة التطبيعية قررت عدم املوافقة 
عىل الطلب املقدم من قبل إدارة نادي بابل لتغيري مكان ملعبهم”.

واوضح�ت ان “التطبيعي�ة قررت اإلبق�اء عىل ملعب الكف�ل الريايض الذي ت�م اختياره 
سابقاً من قبلهم”.

وكان بابل قد قدم طلباً بتغيري ملعبه لعدة اسباب من بينها ارضية امللعب.

أصفر وأمحر

شنيشل: مباراة الغد أمام الشرطة مفصلية وال تقبل القسمة على اثنني

اجلمعة.. مؤقتة الطلبة تدعو عموميتها الجتماع استثنائي

بغداد/ متابعة الزوراء

حدد االتح�اد العراقي بكرة الطائرة موع�د انطالق الدوري 

املمتاز للموسم الجديد 2021/ 2022.

وق�ال رئيس االتح�اد جميل العب�ادي: إن “االتحاد املركزي 

للك�رة الطائرة حدد االول من ترشين الثاني موعداً النطالق 

ال�دوري املمت�از بمش�اركة س�تة ع�رش نادي�اً يف املوس�م 

الجديد”.

واوضح ان “االتحاد سيسمح لألندية املشاركة بالتعاقد مع 

الع�ب محرتف اجنبي واحد، ويحق لهم تغيريه ملرة واحدة ، 

والزام االندية بتس�جيل العبي من تول�د 2003 فما فوق يف 

قائمة تسجيل الالعبني يف املباراة”.

يذكر ان اتحاد الطائ�رة تأثر أيضاً بإجراءات كورونا، حيث 

تم تأجيل منافساته يف املوسم املايض.إ

احتاد الكرة الطائرة حيدد 
موعد انطالق الدوري املمتاز

أسامة رشيد يوقع على كشوفات خور فكان االماراتي

بغداد/ متابعة الزوراء
أعل�ن مدرب نادي الزوراء أن مباراة ديربي 
“مهمة ومفصلية” ستجمع فريقه الزوراء 
م�ع الرشط�ة عىل ملع�ب الش�عب الدويل، 
يف تم�ام الس�اعة الثامنة مس�اء ي�وم غد 
الخميس يف دور نصف نهائي بطولة كأس 

العراق بكرة القدم.
وقال شنيشل: إن املباراة مصريية والتقبل 

القسمة عىل اثنني وسنسعى بكل ما اوتينا 
م�ن ق�وة لكس�ب اللق�اء. مؤك�داً أن هذا 
يعتم�د عىل تلقي الالعبني للتوجيهات التي 
سنعطيها لهم قبل املباراة وتطبيقها داخل 
املس�تطيل االخرض بغي�ة تحقي�ق نتيجة 
طيبة نسعد بها الجمهور وتؤهلنا للمباراة 

النهائية وتقربنا من اللقب .
وكش�ف ع�ن أن اه�م مايواج�ه الفريق يف 

اللق�اء ه�و غياب اب�رز 8 العب�ني مؤثرين 
يف صفوف الفريق، خمس�ة منهم التحقوا 

باملنتخب وثالثة بدواٍع مختلفة .
وأشار إىل: أن ثقته عالية بالالعبني املتبقني 
لخ�وض لق�اء ديرب�ي العاصم�ة ي�وم غد 
الخميس. مؤكداً أن فريق الزوراء عريق وله 
تاريخ حافل ونتمن�ى ان نضيف النجازاته 

انجاز اخر تفخر به “االمة الزورائية”.

بغداد/ الزوراء

وجهت الهيئ�ة املؤقتة التي تقود نادي 

الطلب�ة الري�ايض الدع�وة اىل الهيئ�ة 

العامة املُس�جلة يف الس�جل الرس�مي 

للحض�ور يف تمام الس�اعة الخامس�ة 

من مساء يوم الجمعة القادم، الحادي 

عرش من ش�هر حزي�ران يونيو الحايل 

لعق�د اجتم�اع مه�م يف اح�دى قاعات 

كلية الرتبية الرياضي�ة بجامعة بغداد 

يف الجادري�ة، واتخاذ بع�ض القرارات 

املفصلية لالرتق�اء بعمل النادي االنيق 

وبما ينس�جم م�ع طموح�ات النادي 

وجماهريه مستقبالً.

وتس�عى الهيئ�ة املٔوقت�ة الدارة ن�ادي 

بنتأي�ج  للخ�روج  الري�ايض  الطلب�ة 

ايجابي�ة تخ�دم مس�رية الن�ادي الذي 

تأس�س يف 17 كان�ون االول ديس�مرب 

عام 1969 باس�م نادي الجامعة، قبل 

ان يتحول اىل اسمه الحايل “الطلبة” يف 

27 كانون االول ديس�مرب  عام 1977.. 

واالرتقاء بواقعه وما يعانيه من ازمات 

عصفت به.

يذكر ان هيئة مؤقتة تقود نادي الطلبة 

الري�ايض منذ 11 اذار م�ارس املايض، 

بعد اس�تقالة االدارة الس�ابقة بقيادة 

الالعب الدويل السابق عالء كاظم، حيث 

يت�وىل االدارة كل من ص�الح الفتالوي 

رئيساً وباسم عباس نائباً له ووصفي 

كريم الكناني اميناً للرس والدكتور عيل 

نعيم اميناً مالياً وعضوية وائل حسن.

رئيس وفد املنتخب: الرطوبة وأرضية امللعب أثرتا سلبا على مستوى الالعبني أمام كمبوديا 
درجال ومحودي يهنئان األسود بالفوز

بغداد/ حسني عمار- الزوراء
كشف رئيس وفد املنتخب وعضو الهيأة 
التطبيعي�ة، أحم�د كوجر، عن أس�باب 
ع�دم زي�ادة غل�ة األه�داف يف مب�اراة 
املنتخب العراقي أمام نظريه الكمبودي 
التي انتهت بفوز منتخبنا الوطني ب� 4 

أهداف مقابل هدف واحد . 
امللع�ب  “أرضي�ة  إن  كوج�ر  وق�ال 
والرطوب�ة العالية أثرتا بش�كل س�لبي 
ع�ىل أداء الالعبني، وه�ذا األمر تم ذكره 
من امل�درب”. مؤكداً أن “املنتخب حصل 
ع�ىل النق�اط الث�الث وه�و أم�ر مه�م 
وكان�ت هناك أخطاء بس�يطة، واملدرب 

شخصها“.
وأض�اف كوج�ر أن “مب�اراة كمبودي�ا 
ويج�ب  النس�يان،  مرحل�ة  يف  دخل�ت 
التحض�ري جي�داً للمب�اراة املقبل�ة أمام 
هون�غ كون�غ الت�ي س�تكون الفاصلة 
بعد خس�ارة منتخب البحرين من إيران 
وأمل التأهل أصبح بني املنتخب العراقي 
واإليراني خصوصاً بعد أن قفز املنتخب 
اإليران�ي لوصاف�ة املجموع�ة واملباراة 
القادمة ستكون الفاصلة، ومن سينال 

املركز االول والثاني”
ويف س�ياق منفص�ل، يفتق�د املنتخ�ب 
الوطن�ي  بك�رة القدم خدم�ات العبني 
اثن�ني يف مواجه�ة هونغ كون�غ ضمن 
الجولة العارشة من التصفيات االسيوية 

املزدوجة.
وقال املدي�ر االداري للمنتخ�ب الوطني 
باس�ل كوركيس إن “املنتخ�ب الوطني 
بك�رة القدم س�يفتقد خدم�ات الالعب 
أمج�د عط�وان وع�الء مه�اوي يف لقاء 
االس�يوية  بالتصفي�ات  هون�غ كون�غ 

املزدوجة”.
واوضح ان “الالعبني س�يغيبان بس�بب 
حصولهم�ا عىل بطاقت�ني صفراوين يف 
مب�اراة كمبودي�ا”، مبين�اً ان “املنتخب 
سيس�تعيد خدمات املدافع س�عد ناطق 

بعد انتهاء مدة حرمانه”.
الش�باب  وزي�ر  ب�ارك  جانب�ه،  وم�ن 
والرياض�ة عن�ان درجال ف�وز املنتخب 

الوطني العراقي بكرة القدم عىل نظريِه 
الكمب�ودي بأربعة أه�داف مقابل هدف 
واح�د، يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب 
املح�رق يف العاصمة البحريني�ة املنامة 
َضم�َن التصفيات املزدوج�ة املؤهلة إىل 
نهائي�ات كأس العال�م ٢٠٢٢ يف قط�ر 

ونهائيات آسيا ٢٠٢٣ يف الصني.
وأكَد الوزي�ر درجال دعمُه ومس�اندتُه 
ألس�ود الرافدي�ن م�ن خالِل وج�ودِه يف 
املنام�ة وملعب املب�اراة وقبله�ا ملعب 
التدريب�ات للمنتخ�ب، لتقدي�م كل م�ا 
يمكن تقديمه لتس�هيل مهمة املنتخب 
باالنتق�ال  املنش�ود  اله�دف  وتحقي�ق 
إىل نهائي�ات كأس أم�م آس�يا وم�ن ثَم 

مواصل�ة املش�وار واالمس�اك ببطاق�ة 
التأهل ملونديال قطر.

مواصل�ة  إىل  الالعب�ني  الوزي�ر  ودع�ا 
النجاح�ات وإضافة املزيد م�ن النقاط 
ليتمكنوا من البقاء يف صدارة املجموعة 
اآلس�يوية الثالث�ة وإس�عاد الجماه�ري 

الرياضية والشعب العراقي.
ورف�َع الع�راق رصي�ده إىل )14( نقطة 
جمعها من أربع�ة انتصارات وتعادلني، 
وس�ُتقام الجولة املقبلة من منافس�ات 
املجموعة، الجمع�ة املقبل 11 حزيران، 
إذ تلتق�ي هون�غ كون�غ م�ع الع�راق، 

وكمبوديا مع إيران.
م�ن  مجموع�ة  كل  متص�در  ويتأه�ل 

املجموع�ات الثم�ان مب�ارشة إىل كأس 
آسيا 2023، فضاًل عن مرحلة تصفيات 
كأس العال�م، برفق�ة أفض�ل أربعة من 

أصحاب املركز الثاني.
ومن جهته، هن�أ رئيس اللجنة االٔوملبية 
الوطني�ة العراقي�ة رعد حم�ودي بعثة 
املنتخ�ب الوطني العراق�ي عقب الفوز 
الذي حققه املنتخب العراقي عىل نظريه 
الكمبودي بأربعة اه�داف مقابل هدف 
واح�د يف اللق�اء الذي أقي�م يف العاصمة 
البحريني�ة املنام�ة ضم�ن منافس�ات 
التصفي�ات اآلس�يوية املزدوجة املٔوهلة 
لنهائي�ات كأس العال�م يف قط�ر 2022 
ونهائيات كأس أمم آسيا يف الصني عام 

.2023
اىل  وجهه�ا  كلم�ة  يف  حم�ودي  وق�ال 
الفن�ي واالداري  الالعب�ني والجهازي�ن 
للمنتخب الوطني: لقد حققتم املطلوب 
يف املب�اراة لكنن�ا نأم�ل تصاع�د االداء 
والنتائ�ج يف املبارات�ني املقبلت�ني ام�ام 

هونغ كونغ وإيران. 
 ودع�ا حم�ودي الالعبني لط�ي صفحة 
مب�اراة كمبودي�ا والرتكيز ع�ىل تقديم 
مس�توى أفض�ل يف اللق�اء املقب�ل أمام 
منتخ�ب هونغ كونغ الذي س�يقام يوم 
الجمعة املقبلة بغية وضع أكثر من قدم 
يف طري�ق التأهل اىل املرحل�ة الثانية من 

التصفيات القارية املزدوجة.

بغداد/ متابعة الزوراء
رحل متوس�ط امليدان اسامة رشيد بشكل رسمي عن فريق غازي 

عينتاب الرتكي.
وق�ال رش�يد إن “مهمتي مع ن�ادي غازي عينتاب انتهت بش�كل 
رس�مي بع�د موس�م واح�د م�ن مجيئ�ي إىل الفريق م�ن الدوري 
الربتغايل”.واوض�ح بالق�ول “وقع�ت بش�كل رس�مي م�ع ن�ادي 

خورف�كان االماراتي ملدة موس�م واحد”، معرباً ع�ن أمله “تقديم 
افضل املستويات مع فريقه الجديد”.

يذكر أن أس�امة رش�يد اصبح خارج خطط أسود الرافدين بسبب 
قرارات فنية للمدرب رسيتشكو كاتانيتش.

وأعل�ن نادي النرص اإلمارات�ي التعاقد مع املداف�ع العراقي محمد 
مصطفى، ملدة 3 س�نوات، قادما من الفجرية، وسيتم قيده ضمن 
فئة الالعبني املقيمني بقائمة الفريق للموسم املقبل 2021-2022، 

إىل جانب املدافع الربازييل جلوبري ليما.
وتوج�ه رشكة النرص لكرة القدم الش�كر إىل رشك�ة الفجرية، عىل 
تعاونه�ا يف إكمال صفقة التعاقد مع مصطف�ى )21 عاما(، الذي 
ش�ارك يف 23 مباراة بدوري الخليج العربي املوسم املايض، وسجل 
3 أهداف.وس�بق أن خاض مصطف�ى عدة تجارب مع أندية أخرى 
قبل وصوله إىل الفجرية، ومنها اللعب يف النادي البحري  بني عامي 
2017 و2019، وانتق�ل من�ه إىل نادي دبا الحصن موس�م -2019

2020، ومنه إىل الفجرية.وأعرب مصطفى عن سعادته باالنضمام 
إىل النرص، وارتداء ش�عاره العريق يف املوس�م املقبل، متمنيا تقديم 

املستوى املتوقع واملنتظر منه.

إعالمنا الرياضي
صدر العدد )صفر( من مجلة العالم سبورت، عن 
مجموعة العالم للطباع�ة والنرش واالعالن، حيث 
تضمن العدد مجموعة م�ن الحوارات مع مختلف 
الشخصيات الرياضية املحلية فضال عن مواضيع 
اخ�رى تزين�ت بها صفح�ات املجلة الت�ي يرتأس 
تحريرها االس�تاذ حس�ني س�لمان وتض�م هيئة 
التحرير اسماء العديد من االساتذة والزمالء ممن 
يمتلك�ون تأريخا مميزا يف عال�م صاحبة الجاللة 
ومنه�م محم�د ابراهيم وحس�ني الخرس�اني والدكتور من�ذر العذاري 

وخيام الخزرجي وماهر حسان واثري الشوييل. 
 ******************

مق�دم برنام�ج )ص�وت املالعب( ال�ذي يبث من 
عىل شاشة قناة )السومرية( الفضائية الزميل 
طه ابو رغيف، رزق هو وحرمه املصون بطفل 
اس�مياه )ع�يل(، امنياتنا الخالص�ة بأن يرزقه 

الرحم�ن جل وعال الصحة والعافية التامتني وان 
يكون بارا بوالديه ويحقق جميع امنياته. 
 ****************

محرر القس�م الري�ايض يف وكالة االنب�اء العراقية 
الرس�مية، حس�ني عم�ار، احتفل بعي�د ميالده 
قب�ل ايام قليلة، خالص االمنيات للزميل العزيز 
النج�اح يف حيات�ه  املدي�د ومواصل�ة  بالعم�ر 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
للصحافة  العراقي  االتحاد  تقدُم 
وخالص  التعازي  بأحر  الرياضية 
الصحفية  األرسة  إىل  املواساة 
الصحفي  الزميل  لوفاة  والرياضية 
)حيدر مدلول( الذي تويف صباح امس 
الثالثاء اثر جلطة دماغية تعرض لها 
إىل  مبتهلني  اسبوعني،   من  اكثر  قبل 
الباري جل يف عاله أن يتغمده بواسع 
فسيح  ويسكنه  له  ويغفر  رحمته، 
الصرب  وذويه  أهله  ويلهم  جناته، 

والسلوان..
والرياضة  الشباب  وزير  َقدَم  كما 
لألوساط  تعازيه  درجال  عدنان 
الصحفية والرياضية وعائلة الصحفي 
إثَر    ، برحيله  مدلول  حيدر  الريايض 

ظرف صحي طارىء لم يمهله كثريًا.
َوجلَّ  َعزَّ  الباري  درجال  الوزير  ودعا 
ويسكنُه  رحمتِه  بواسِع  يتغمدُه  أن 

فسيَح جناتِه.
وتقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة 
عن  نيابة  عليوي،  عباس  النائب 
السيدات والسادة اعضاء اللجنة، بأحر 

التعازي وعظيم املواساة اىل الوسطني 
املغفور  بوفاة  والصحفي  الريايض 
املدى  جريدة  يف  الريايض  الصحفي  له 
جلطة  من  معاناته  بعد  مدلول  حيدر 

دماغية..
ذوي  نعزي  االليمة  املناسبة  وبهذه 
الله  سائلني  محبيه،  وكل  الفقيد 
رحمته  بواسع  يتغمده  ان  وجل  عز 

ويسكنه فسيح جناته..        
الوطنية  األوملبية  اللجنة  تقدمت  كما 
لرحيل  التعازي  بأصدق  العراقية 
إثر  مدلول  حيدر  الريايض  الصحفي 
إستمرت  دماغية  بجلطة  إصابته 

أسبوعني.
رياضياً  صحفياً  عمل  الراحل  الزميل 
إعالمية  مؤسسة  من  أكثر  يف  ملتزماً 
عرفت  وقد  املدى،  صحيفة  آخرها 
والنزاهة  واالعتدال  باملهنية  سريته 

ودماثة الخلق.
جنانه  وأنزله  الراحل،  الله  رحم 
نعم  وأحبته  أهله  وألهم  الوارفات، 
وإنا  لله  وإنا  السلوان،  وجميل  الصرب 

إليه راجعون.

األوساط الصحفية والرياضية تعزي 
برحيل الصحفي حيدر مدلول



كيفن دورانت يقود نتس إىل تحقيق أكرب فوز له يف 
تاريخه يف األدوار اإلقصائية وصنز يفوز عىل ناغتس 

يف املباراة األوىل من نصف نهائي الغربية.
سجل كيفن دورانت 32 نقطة ومرر 6 كرات حاسمة 
ليقود بروكلني نتس إىل أكرب فوز يف تاريخه يف األدوار 
اإلقصائية »بالي أوف« من دوري كرة السلة االمريكي 
 86-125 باكس  ميلووكي  أمام  وذلك  للمحرتفني، 
للمنطقة  النهائي  نصف  الدور  مباريات  ثاني  يف 
الرشقية، فيما فاز فينيكس صنز عىل دنفر ناغتس 

122-105 يف املباراة األوىل من نصف نهائي الغربية.
إىل 49 نقطة يف بعض  ووصل تقدم أصحاب األرض 
الفرتات، لينتهي اللقاء بفارق 39 نقطة أمام 15700 
أرينا«  سنرت  »باركليز  ملعب  يف  احتشدوا  متفرج 
وشاهدوا أكرب فوز لنتس يف »بالي أوف« منذ أن تغلب 
عىل غولدن ستايت ووريرز يف الدوري املنتظم بفارق 

41 نقطة بنتيجة 129-88 يف شباط/فرباير 2020.
وتألق يف صفوف الفائز كايري إرفينغ مع 22 نقطة، 
براون  ثالثية، وجو هاريس وبروس  رميات   4 منها 

جونيور مع 13 نقطة لكل منهما.
قال دورانت الذي سجل 30 نقطة وأكثر للمرة الرابعة 
يف »بالي أوف« »ما زال أمامنا طريق طويل«، مضيفاً: 

»عندما نلعب بقوة معاً، تحصل االشياء الجميلة«.
وافتقد نتس لجهود جيمس هاردن بسبب إصابة يف 
أوتار الركبة تعرض لها يف الدقيقة االوىل من املباراة 
-115 باكس  أمام  أرضه  عىل  فيها  فاز  الّتي  األوىل 

.107
أدوار  فقلصت  نتس  نجوم  اإلصابات  لعنة  والحقت 

الثالثي دورانت وإرفينغ وهاردن مع بعضهم البعض 
عىل أرض امللعب، حيث لم يخوضوا سوى 8 مباريات 

معاً يف الدوري املنتظم.
لنجم  الهجومية  النجاعة  من  الحد  يف  نتس  ونجح 
اكتفى  الذي  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  باكس 
بـ 18 نقطة، رغم تحقيقه لـ »تريبل دابل« مع 11 
لم  انجازه  أن  إال  حاسمة،  تمريرات  و10  متابعة 
يحل دون تأخر فريقه 2-صفر يف األدوار اإلقصائية 

للموسم الثاني توالياً.

جرو  وزميله  نقطة   17 ميدلتون  كريس  وأضاف 
هوليداي 13، فيما سجل بروك لوبيز وبرين فوربس 

10 نقاط لكل منهما.
التي  الطريقة  من  أفضل  أننا  »نعلم  هوليداي:  قال 
هذه  عند  »ولكن  مضيفاً:  بذلك«،  ونشعر  بها  نلعب 
النقطة، ال يمكن أن تهبط عزيمتنا. علينا أن نحافظ 

عىل إيجابيتنا«.
الثالثية يف  الرميات  النجاح يف  وافتقد باكس لعنرص 
األولني حيث فشل العبوه يف 43 رمية من  مباراتيه 

أصل 57.
 105-122 ناغتس  دنفر  عىل  صنز  فينيكس  وفاز 
نصف  الدور  مواجهات  سلسلة  من  األوىل  املباراة  يف 

النهائي للمنطقة الغربية.
انه تعاىف من  بدا  الذي  وأنهى نجم صنز كريس بول 
و11  نقطة   21 مع  اللقاء  األيمن  كتفه  يف  كدمة 
ميكال  هداف  أفضل  أضاف  فيما  حاسمة،  تمريرة 
برديجز 23 نقطة وديفن بوكر 21 ودياندري أيتون 

20 و10 متابعات.
العب  كل  حيث  حقيقياً،  فريقا  »نملك  بول:  قال 
يحصل عىل فرصته ويف النهاية نستمتع جميعاً. هذا 

هو أفضل يشء يف الرواية«.
وخلق صنز الفارق يف الربع الثالث، فربغم انه تخلف 
أنه قلب  عن التسجيل يف بدايته ليتأخر 7-صفر، إال 
املوازين لصالحه مسجالً سجل 25 نقطة من دون أي 
رد لناغتس يف 7 دقائق فقط، ليعود ويتقدم 97-88 

قبل 12 دقيقة من صافرة النهاية.
وتابع صنز نجاعته التهديفية يف الربع الرابع واألخري 
بلغت  وقد  دقيقتني،  غضون  يف  نقاط   10 ليسجل 

نسبة نجاحه 54 يف املئة.
 22 يوكيتش  نيكوال  الرصبي  سجل  الخارس  وعند 
نقطة إىل جانب 9 متابعات و3 تصديات برغم سجله 
السلبي عن الرميات حيث سجل 9 من أصل 23، فيما 
بورتر  وميكايل  نقطة   18 بـ  غوردون  آرون  ساهم 

بـ 15.
ويخوض الفريقان املواجهة الثانية يف فينيكس اليوم 

األربعاء.

أعلن االتحاد اإليطايل لكرة القدم غياب 
سينيس  ستيفانو  إنرت  وسط  العب 
بسبب  الوطني  املنتخب  صفوف  عن 
املقربة  العضلة  يف  إلصابة  تعرضه 
بيسينا  ماتيو  أتاالنتا  العب  وحلول 
بدالً منه يف القائمة النهائية استعداداً 

لخوض نهائيات يورو 2020.
»سيبقى  اإليطايل:  االتحاد  وأفاد 
املنتخب  مع  سينيس  ستيفانو 
ثم  ومن  الطبية،  للعناية  للخضوع 

سيغادر التجمع«.
أتسورا«  »سكوادرا  مدرب  وكان 
سينيس  استدعى  مانشيني  روبرتو 
ضمن قائمة نهائية من 26 العباً رغم 
التي حامت حول جهوزيته  الشكوك 
يف  إنرت  فريقه  مباراة  يف  إصابته  بعد 
أ« يف  الـ »سريي  األخري من  االسبوع 

23 أيار/مايو املنرصم.
والحقت لعنة اإلصابات الالعب البالغ 
25 عاماً بعدما شعر بأوجاع عضلية 
االسبوع  املنتخب  تمارين  خالل 
املحيل  االتحاد  يعلن  أن  قبل  املايض، 
من  أيام  أربعة  قبل  انسحابه  للعبة 
املباراة االفتتاحية إليطاليا أمام تركيا 

يف روما يوم الجمعة املقبل.
الشاب  الالعب  مانشيني  واستدعى 
من  بدالً  للحلول  عاما(   24( بيسينا 
التشكيلة  يف  أبقاه  الذي  سينيس، 

االحتياطية وأورد اسمه ضمن الئحة 
إليطاليا  االخرية  التحضريية  املباراة 
أمام ضيفتها جمهورية تشيكيا التي 
يف  نظيفة  برباعية  بفوزها  انتهت 

بولونيا يوم الجمعة املايض.
يف ما ييل التشكيلة:

جانلويجي  املرمى:  لحراسة  ـ 
)نابويل(  مرييت  أليكس  دوناروما، 

وسالفاتوري سرييغو )تورينو(.
أتشريبي  فرانتشيسكو  للدفاع:  ـ 
باستوني  أليساندرو  )التسيو(، 
وجورجو  بونوتيش  ليوناردو  )إنرت(، 
دي  جوفاني  )يوفنتوس(،  كييليني 
لورنتسو )نابويل(، إيمرسون بامليريي 
أليساندرو  االنكليزي(،  )تشيليس 
جريمان  سان  )باريس  فلورنتيس 
سبيناتسوال  ليوناردو  الفرنيس(، 
)أتاالنتا  تولوي  رافايل  )روما(، 

برغامو(.
ـ للوسط: نيكولو باريال )إنرت(، براين 
كريستانتي )روما(، مانويل لوكاتييل 
بيليغريني  لورنتسو  )ساسوولو(، 
)روما(، جورجينيو )تشيليس(، ماتيو 
وماركو  برغامو(  )أتاالنتا  بيسينا 

فرياتي )باريس سان جريمان(.
)تورينو(،  بيلوتي  أندريا  للهجوم:  ـ 
وجاكومو  برياردي  دومينيكو 
فيديريكو  )ساسوولو(،  راسبادوري 
كييزا  وفيديريكو  برنارديسكي 
إيموبييل  تشريو  )يوفنتوس(، 
إنسيني  لورنتسو  )التسيو(، 

)نابويل(.
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أريزاباالغا ينضم إىل معسكر إسبانيا

اإلصابة حترم املهاجم البولندي 
ميليك من النهائيات

اعالم الكرتوني بيسينا بديالً لسينسي املصاب يف قائمة إيطاليا

نتس جيدد فوزه على باكس وصنز يتقدم على ناغتس

دوناروما يقرتب من باريس سان جريمان

مفكرة الزوراء

مانشسرت سييت جيدد اجلدل حول مستقبل ميسي

جوارديوال يدلي برأيه يف صفقة أجويرو

أنشيلوتي حيدد مصري ثالثي ريال مدريد

انضم كيبا أريزاباالغا حارس تشيليس ملعسكر منتخب إسبانيا 
مع االسـتعداد ألي حاالت إصابة محتملـة بعد إيجابية اختبار 
القائد سـريجيو بوسـكيتس  بكوفيـد19- قبل بطولـة أوروبا 

لكرة القدم.
وكان لويس إنريكي مدرب إسـبانيا اسـتدعى خمسـة العبني، 
وهم رودريغو مورينو )ليدز يونايتد( وبابلو فورنالس )وسـت 
هـام يونايتـد( وكارلوس سـولري )فالنسـيا( وبرايـس منديز 
)سـيلتا فيغو( وراوول ألبيول )فياريـال(، لتعويض أي نقص 

محتمل يف الفريق.
وسيتدرب أريزاباالغا والالعبون الخمسة الجدد يف ما تطلق عليه 
إسبانيا “فقاعة موازية”، بعيدا عن تشكيلة بطولة أوروبا، مع 

التفكري يف استدعاء العبني منهم إذا اقتضت الحاجة.
وأكـد االتحاد اإلسـباني سـلبية نتائـج كل الالعبـني والجهاز 
التدريبي داخل العزل، لكن سيسـتمر مرانهم بشكل فردي قبل 
بدء مشوار بطولة أوروبا يف املجموعة الخامسة أمام السويد يف 

إشبيلية يوم االثنني املقبل. 

أعلن االتحاد البولندي لكرة القدم أن مهاجم املنتخب الوطني 
ومرسـيليا الفرنيس، أركاديوش ميليك سيغيب عن نهائيات 
بطولـة أوروبا التي تنطلق االسـبوع الحايل، بسـبب إصابة 
يف الركبـة.وكان املهاجـم ابن الــ 27 عاماً التحـق بتمارين 
منتخـب بالده وهو يعاني مـن اإلصابة، غري أن الفحوصات 
التي خضع لها أكدت عدم إمكانية تعافيه يف الوقت املناسب، 

بحسب ما أفاد االتحاد الوطني للعبة.
وتابـع: “كما أقّر الالعب، وعىل الرغم من بدء عملية التعايف، 
إال انه لم يشـعر بجهوزيته بنسـبة 100 يف املئة للمشـاركة 
بشـكل فّعال يف اليورو”.ولـن يتم اسـتبدال ميليك يف قائمة 
املنتخب البولندي.وأصيـب ميليك يف الركبة يف 23 أيار/مايو 
املـايض خالل مبـاراة فريقه مرسـيليا أمام متـز يف املرحلة 

األخرية من الـ “ليغ1”.

اقرتب اإليطايل جيانلويجي دوناروما، حارس ميالن، من 
االنتقال إىل باريس سان جريمان خالل الصيف الحايل.

وينتهـي عقـد دوناروما مـع ميالن الشـهر الجاري، 
ولن يجدد الالعب عقده مع النادي اإليطايل وسـريحل 
مجاًنـا، وفقـا ملا أكده مسـؤولو روسـونريي يف وقت 

سابق.
ووفًقـا لشـبكة سـكاي سـبورت إيطاليـا، 
فإن سـان جريمان عىل أعتاب حسم 
صفقة دوناروما، حيث سـيوقع 
األخري قريًبا مع باريس عىل 

عقد ملدة 5 مواسم.
الشـبكة  وأشـارت 
أن  إىل  اإليطاليـة 
سيحصل  دوناروما 
يبلـغ  راتـب  عـىل 
ماليـني   10
ويزيـد  يـورو، 
مليوًنـا   12 إىل 

باملتغريات.
ضحـت  و أ و
دونارومـا  أن 
يتواجد حالًيا يف 
املنتخب  معسكر 
اإليطـايل اسـتعداًدا 
لـذا سـيخضع  لليـورو، 
للكشف الطبي يف مدينة فلورنسا 

اإليطالية، يوم الجمعة املقبل.
وذكرت أن مينو رايوال، وكيل دوناروما، 
لـم يضع باريـس كخيار أول ملسـتقبل 
مـع  تجديـده  فشـل  عقـب  الحـارس 
ميـالن، ألن النـادي الفرنـيس يفـرض 
قيـوًدا صارمة عىل العموالت والرشوط 

الجزائية وإمكانية البيع مستقباًل.

وقالـت إن انسـحاب يوفنتوس وبرشـلونة من سـباق التعاقد 
مـع دوناروما وراء تسـهيل انتقال الحارس اإليطايل إىل سـان 

جريمان.
ووفًقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن الكوستاريكي كيلور 
نافاس لن يرحل عن سـان جريمان، وسيظل الحارس األول يف 

باريس.
وأشـارت إىل أن الحارس الثاني سـريجيو ريكو سيستمر أيًضا 

مع باريس خالل املوسم املقبل.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن سان جريمان يخطط إلعارة 
دوناروما يف املوسـم املقبل، ألن الحـارس اإليطايل رفض البقاء 

ملدة موسم عىل مقاعد البدالء.
وذكـرت “ليكيب” أن روما يعد الوجهة األقرب حالًيا لدوناروما 
يف املوسـم املقبل، وهو األمر الذي سيسـعد املدير الفني الجديد 
للذئاب جوزيه مورينيو، ال سـيما أن تقاريـر عدة تحدثت عن 

رغبته يف ضم الحارس اإليطايل لفريقه.

جدد نادي مانشسرت سيتي الجدل حول 
مسـتقبل نجم برشـلونة ليونيل مييس، 
بخطـوة مفاجئة، كشـف عنها برنامج 

الشرينجيتو اإلسباني، قبل ساعات.
وينتهي عقد ليونيل مييس مع برشلونة 
الشهر الجاري، ويحق لالعب األرجنتيني 

التوقيع ألي ناٍد مجاًنا.
ووفًقـا لربنامـج “الشـرينجيتو”، فإن 

خورخـي ميـيس، والـد ووكيـل العـب 
برشـلونة، تلقـى اتصـااًل جديـًدا مـن 
مسـؤويل مانشسرت سـيتي.ولم يحصل 
مـن  رسـمي  عـرض  أي  عـىل  ميـيس 
برشـلونة من أجـل تجديد عقـده حتى 
اآلن.وكانـت تقارير عدة قد أشـارت إىل 
عرض مبدئـي طرحه رئيس برشـلونة 
خوان البورتا عىل مييس، يشمل التوقيع 

عىل عقـد يمتد إىل 10 سـنوات.ولن 
يسـتمر مييس وفقا للعرض املبدئي 

يف برشـلونة سـوى لعامني فقط، ثم 
يسمح له بعد ذلك باالنتقال إىل الدوري 
األمريكي.وأضافـت التقاريـر أنـه تـم 
االتفـاق عـىل هـذه التفاصيل “بشـكل 
ودي” بـني الرئيس خـوان البورتا ووالد 

مييس.

حدد اإليطايل كارلو أنشـيلوتي، املدرب الجديد لريـال مدريد، موقفه من 
اسـتمرار ثالثة العبني مع املرينجي خالل املوسـم املقبل.ووفًقا لربنامج 
“الشـرينجيتو” اإلسـباني، فإن أنشـيلوتي طلب مـن إدارة ريال مدريد 
بقاء الويلزي جاريث بيل واإلسـباني ماركو أسينسيو.وزعمت تقارير 
أن إدارة ريـال مدريـد ترحب بفسـخ عقد بيـل لتوفري راتبـه الضخم، 

كما تخطط لبيع أسينسـيو السـتغالل أمواله يف التعاقد مع صفقات 
جديدة يف املريكاتو.وأشـار الربنامج اإلسباني إىل أن أنشيلوتي يضع 

الظهري الربازييل مارسـيلو خارج حسـاباته خالل املوسم املقبل، 
بينما يريد الالعب االستمرار يف ريال مدريد.ويف إطار آخر، كشف 

“الشرينجيتو” أن راتب أنشيلوتي مع ريال مدريد سيرتاوح بني 
3.5 إىل 4 ماليني يورو سـنويا فقط.يذكر أن أنشيلوتي وقع 

عقـًدا مع ريال مدريد ملدة 3 سـنوات، عقب أيام قليلة من 
رحيل املدرب الفرنيس زين الدين زيدان عن الفريق.

أثنى اإلسباني بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشسرت سيتي 
اإلنجليزي، عىل انضمام النجم األرجنتيني سريجيو أجويرو 
لربشـلونة، مؤكدا أنها “صفقة رائعة”.وأشـار جوارديوال 
 Puma Legends( يف ترصيحـات قبل املشـاركة يف بطولـة
Trophy(  للجولف بمدينة مايوركا اإلسـبانية: “إنه هداف 
كبري، وشـخص رائع، إنه جوهرة، وذكي للغاية، وكما قلت 
لرونالـد )كومان مدرب البالوجرانا(، فإنها صفقة كبرية”.

وكان النـادي الكتالونـي قـد أعلـن بنهاية الشـهر املايض 

” توصلـه التفـاق مع  كـون “
لضـم  عـب أجويـرو  لال ا

النـادي  نـي إىل  لو لكتا ا
مـن  يوليو/تموز بدايـة  أول 

 ، ملقبـل انتهـاء ا بمجـرد 
مع  سيتي تعاقده  مانشسـرت 
الـ33، اإلنجليـزي. ووقع صاحـب 

وجـود عىل عقد يمتد  مـع  ملوسـمني، 
100 مليـون  رشط جزائـي يف عقـده بقيمـة 

يورو.يذكـر أن بيـب جوارديـوال، رصح يف وقت 
سـابق من اليوم بـأن الهولنـدي رونالد كومان 
استحق البقاء يف منصبه كمدرب للبارسا.وقال 
جوارديـوال، يف ترصيحـات أبرزتهـا صحيفة 
“مونـدو ديبورتيفو” الكتالونيـة: “لقد كان 
عاًمـا صعًبا للغاية، لكن برشـلونة قدم أداًء 

جيًدا جًدا يف جزء كبري من املوسم”.وأضاف: 
“أنـا صديق لرونالد وسـعيد ببقائه.. لقد 
تحدثت مع الرئيس البورتا، وهو مقتنع 

تماًما بقرار اإلبقاء عىل كومان”.

No:  7503  Wed  9  June  2021العدد:  7503  االربعاء   9    حزيران  2021



تونس/متابعة الزوراء:
مكتبه�ا  اجتم�اع  إث�ر  ع�ى 
ن�ّددت   ، املوس�ع  التنفي�ذي 
للصحفيني  الوطني�ة  النقاب�ة 
التونس�يني، يف بي�ان، بتصاعد 
ع�ى  االعت�داءات  وت�رة 
حري�ة  ورضب  الصحفي�ني 
واإلعالم،  والتعب�ر  الصحاف�ة 
وانتهاك حق النفاذ إىل املعلومة 
بمناش�ر  العم�ل  ومواصل�ة 
داخلية تتناىف مع حق الصحفي 

واملواطن يف الحصول عليها. 
ذل�ك  يف  النقاب�ة  واعت�رت 
»انتكاسة مخيفة لوضع حرية 
الصحاف�ة والتعب�ر«، محّملة 
الحكومة التونسية مسؤوليتها 
يف »م�ا آل�ت إلي�ه األوض�اع يف 
مؤسسات اإلعالم الرسمي من 
تده�ور ظروف العم�ل وتعفن 
ودع�ت  االجتماع�ي«.  املن�اخ 
إىل الترسيع يف حس�م مس�ألة 
التعيينات عى رأس مؤسستي 
»وكالة تونس إفريقيا لألنباء« 
و«مؤسسة اإلذاعة التونسية«، 
مع التأكيد عى رضورة احرتام 
معاير جدي�ة ومهنية. وأكدت 
منط�ق  يف  انخراطه�ا  ع�دم 

يف  والتزكي�ات  املحاصص�ات 
التعيينات عى رأس مؤسسات 
اإلعالم العموم�ي، محّذرًة من 
أي تعي�ني يق�وم عى أس�اس 

املحاباة وعدم الكفاءة. 
كما طالبت النقاب�ة الحكومة 
رصف  يف  اإلرساع  ب�رورة 
املخصص�ة  االعتم�ادات 
اإلعالمي�ة  للمؤسس�ات 
من  املترري�ن  والصحفي�ني 

جائحة كورونا. 
وح�ول هذه املس�ائل العالقة، 
أك�دت عضو املكت�ب التنفيذي 
بالعالق�ات  املكلف�ة  للنقاب�ة 
الخارجية، فوزية الغيلويف، عى 
أن األوضاع يف القطاع اإلعالمي 
صعب�ة، س�واء عى املس�توى 
وه�و  االجتماع�ي،  أو  امل�ادي 
م�ا يس�تدعي رسع�ة التدخل 
م�ن الحكومة التونس�ية لحّل 
اإلشكاليات العالقة، خاصة يف 
ظل تأث�ر عدد من املؤسس�ات 
اإلعالمية باألزم�ة االقتصادية 
الت�ي عرفته�ا تون�س بس�بب 
جائح�ة كورونا. وأش�ارت إىل 
أن بعض املؤسس�ات اإلعالمية 
تعان�ي حال�ة م�ن االحتق�ان 

تأخ�ر  نتيج�ة  االجتماع�ي 
الحكومة يف تكليف مس�ؤولني 
إلدارتها مثل اإلذاعة التونس�ية 
الت�ي تضم 11 محط�ة إذاعية 
ووكالة تون�س إفريقيا لألنباء 
)وات(، الرس�مية الوحي�دة يف 

تونس. 
من ناحية أخرى، أكدت الغيلويف 
رضورة نرش االتفاقية اإلطارية 

التونسيني  املشرتكة للصحفيني 
وه�ي االتفاقية التي س�تضمن 
الحق�وق املادي�ة واالجتماعي�ة 
وزارة  أّن  خاص�ة  للصحفي�ني، 
درس�ت  االجتماعي�ة  الش�ؤون 
مصال�ح  إىل  وأحالت�ه  املل�ف 
الترشي�ع يف رئاس�ة الحكوم�ة 
التونس�ية للنظر في�ه ونرشه. 
واعترت أن هذا التأخر يف نرش 

الرس�مية  بالصحيفة  االتفاقية 
للبالد التونسية كان له انعكاس 
س�يئ ع�ى الواق�ع اإلعالمي يف 
تونس، رغم أن حكومة هش�ام 
املش�ييش تعهدت يف نهاية سنة 
ه�ذه  س�تنرش  بأنه�ا   2020
االتفاقية يف األشهر الثالثة األوىل 
م�ن ه�ذه الس�نة، وهو م�ا لم 

يحصل.

باريس/ متابعة الزوراء:
فرضت هيئ�ة تنظيم املنافس�ة 
الفرنس�ية غرام�ة ع�ى رشكة 
ملي�ون   220 بقيم�ة  غوغ�ل 
يورو )267 ملي�ون دوالر(، بعد 
ش�كوى تقدمت بها مؤسس�ات 
إعالمي�ة ك�رى بس�بب إس�اءة 
غوغل استغالل مركزها املهيمن 
يف الس�وق لن�رش إعالن�ات عى 
اإلنرتنت بم�ا يخ�دم مصالحها 

الخاصة.
ع�ى  غوغ�ل  تع�رتض  ول�م 
العقوب�ة الت�ي تمثل ج�زءا من 
تس�وية ت�م التوصل إليه�ا بعد 
ش�كوى أقامته�ا عليه�ا “نيوز 
كورب” وصحيف�ة “لوفيغارو” 
الفرنسية )التي انسحبت الحقا( 
البلجيكية  روس�يل  ومجموع�ة 
بتهمة االحت�كار الفعيل ملبيعات 

اإلعالنات عر اإلنرتنت.
وتش�كل الغرامة أح�دث خطوة 
من جانب الس�لطات األوروبية، 
التخاذ موقف أكثر رصامة حيال 
التكنولوجي�ا األمركية  رشكات 

العمالقة.
وكتبت هيئة املنافسة يف قرارها 
أنها “الحظ�ت أن غوغل منحت 
للتقني�ات  تفضيلي�ة  معامل�ة 
التابعة لها واملقدمة تحت عالمة 
إدارة إعالن�ات غوغ�ل )غوغل آد 

مانجر( التجارية”.
وأضافت أن “املمارسات املعنية 
خط�رة بش�كل خ�اص ألنه�ا 
عاقبت منافيس غوغل يف س�وق 
منصات بيع املساحات اإلعالنية 
وتطبيق�ات  املواق�ع  ون�ارشي 
الهات�ف املحم�ول”، ومن بينهم 
املحررون الصحفيون خصوصا.

باإلضاف�ة إىل العقوب�ات املالية، 
التزامات تهدف  عرضت غوغ�ل 

إىل ح�ّل املش�كالت الت�ي ب�رزت 
ال�ذي أجرت�ه  التحقي�ق  خ�الل 

الهيئة الفرنسية.
وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو 
سيلفا خالل مؤتمر صحفي “هذا 
قرار تاريخي. إنه القرار األول يف 
العالم الذي يتناول عمليات املزاد 
الخوارزمي�ة املعق�دة الت�ي يتم 
من خاللها عرض اإلعالنات عر 

اإلنرتنت”.
وحقق�ت رشكة ألفاب�ت املالكة 
لغوغل إي�رادات بقيم�ة 55.31 
ملي�ار دوالر يف الرب�ع األول م�ن 
الع�ام 2021 معظمه�ا بفض�ل 
اإلنرتنت. وتواجه  اإلعالنات عر 
يف  قضائي�ة  دع�اوى  الرشك�ة 
بل�دان ع�دة عى أس�اس قانون 

املنافسة.
األملانية  الس�لطات  وقد فتح�ت 
تحقيق�ا بحق غوغل عى خلفية 
أن  املف�رتض  م�ن  ممارس�ات 

للخطر، وذلك  املنافس�ة  تعرض 
بعد صدور قان�ون مؤخرا يعزز 
صالحيات التحرك ضد الرشكات 

الرقمية.
وبحس�ب بي�ان، فت�ح املكت�ب 
االحت�كار  ملكافح�ة  الفي�درايل 
الثالث�اء امل�ايض، تحقيق�ا ضد 
كيانني أوروبي�ني تابعني لغوغل 
يف  “ألفاب�ت”  األم  ورشكته�ا 
الوالي�ات املتحدة “وفقا للقواعد 

الجديدة للرشكات الرقمية”.
وكان املكت�ب املكلف باملنافس�ة 
ق�د أطل�ق باس�م ه�ذا القانون 
ال�ذي تم تبني�ه يف بداي�ة العام، 
إجراء ضد أمازون يف مايو وضد 

فيسبوك يف يناير.
وتش�ر الس�لطات إىل أنها تريد 
تحديد م�ا إذا كان “العدد الكبر 
م�ن الخدم�ات” الت�ي طورتها 
غوغل يعطيها “أهمية حاس�مة 
للمنافس�ة يف األسواق”، بحسب 

ما نق�ل يف بي�ان ع�ن أندرياس 
موندت رئيس املكتب الفيدرايل.

وتق�وم غوغ�ل بتش�غيل محرك 
البحث الذي يحمل االسم نفسه 
وموق�ع يوتي�وب ع�ى اإلنرتنت 
وخدمة تحديد املواقع الجغرافية 
ونظام تشغيل أندرويد ومتصفح 

كروم.
ويش�كل هذا كله “نظاما بيئيا” 
قب�ل  م�ن  مهاجمت�ه  تصع�ب 
منافس�يه، وه�و وضع يس�مح 
لرشط�ي األس�واق األملان�ي اآلن 

بفرض غرامات.
لكن عى الس�لطة إثب�ات وجود 
اس�تغالل ملوقع مهيمن يف سوق 
معني، قبل اتخاذ عقوبات تتعلق 
بممارس�ات مح�ددة، من خالل 
إجراء أكث�ر تعقي�دا لتأثر أكثر 

محدودية.
الثالث�اء إجراء  وأطل�ق املكت�ب 
ثانيا يه�دف إىل فحص “رشوط 

معالج�ة البيان�ات ع�ن كث�ب” 
يمثل�ون  الذي�ن  ملس�تخدميه 
لرشك�ة  األساس�ية  األعم�ال 
غوغ�ل وغرها ضم�ن ما يعرف 
ب�”غافا” )غوغل وآبل وفيسبوك 

وأمازون(.
“الس�ؤال  أن  مون�دت  وأض�اف 
املحوري” هنا سيكون “معرفة 
م�ا إذا كان�ت لدى املس�تهلكني 
خيارات كافية الستخدام غوغل 
لبياناته�م” عندم�ا يس�تعينون 

بخدماتها.
الجديدة  األملانية  القواعد  وتقدم 
ملكافحة االحتكار أمثلة ملموسة 
يمك�ن  الت�ي  املمارس�ات  ع�ى 
أهمي�ة  ذات  لرشك�ة  حظره�ا 

كرى يف األسواق.
املتح�دث  بريم�ر  رال�ف  وق�ال 
باس�م رشكة غوغل إن “األفراد 
يستخدمون غوغل ألن عروضنا 
مفيدة لهم ليس ألنهم مضطرون 

أو ألن ال خيارات أخرى”.
وأضاف أمام املس�تهلكني األملان 
للخدم�ات  “خي�ارات واس�عة” 
عى اإلنرتنت و”مراقبة س�هلة” 
بياناته�م،  اس�تخدام  لطريق�ة 
االس�تخدام  ه�ذا  أن  مضيف�ا 

“محدود”.
تري�د  أنه�ا  إىل  غوغ�ل  وتش�ر 
التعاون “بشكل وثيق” مع هيئة 

املنافسة األملانية.
األخ�ر،  قانونه�ا  خ�الل  م�ن 
أصبحت أملانيا رائدة يف مكافحة 
املمارس�ات املناهضة للمنافسة 
لل�رشكات الرقمي�ة العمالقة يف 
أوروبا، حيث كش�فت املفوضية 
األوروبية يف ديسمر عن مرشوع 
تنظيم�ي يه�دف إىل وض�ع حّد 
لتج�اوزات ال�رشكات الرقمي�ة 

العمالقة، وال يزال قيد البحث.

بغداد/متابعة الزوراء:
يس�تخدم ع�دد كب�ر م�ن الصحفي�ني يف الرازي�ل 
وأم�ركا الالتيني�ة ودول أخرى أداة جديدة اس�مها 
»نب�ض العلم«، ابتكرها س�رجيو س�بانيولو، وهو 
زميل يف مرك�ز نايت للصحافة يف األمركيتني التابع 
للمركز الدويل للصحفيني، وهو أيًضا مؤسس ومدير 
تحرير مختر »فولت« للبيانات. ويهدف س�بانيولو 
من خالل استخدام هذه األداة إىل مكافحة املعلومات 
املضللة وإع�داد تقارير صحفّي�ة قّيمة عن جائحة 
»كوفيد 19«، إذ ُتسّهل هذه األداة مهمة الصحفيني 
وصّن�اع املحت�وى يف البح�ث ع�ن مص�ادر موثوقة 

وخراء متخصصني ومحتوى علمّي موّثق.
 وتجم�ع األداة العلمّي�ة قاع�دة بيان�ات تتضّم�ن 
معلومات نرشها علم�اء ومنظمات علمية وخراء، 
عى وسائل التواصل االجتماعي باللغات اإلنجليزية 
واإلسبانية والرتغالية، وتتيح للصحفيني الحصول 
ع�ى املعلوم�ات الت�ي يريدونه�ا م�ن أج�ل إنج�از 
تقاريره�م، والبقاء عى اطالع ع�ى أحدث األبحاث 
واألخبار العلمية، وتوّفر عليهم الوقت وجهود البحث 
عى تويرت وفيس�بوك، كما أّنها تقّدم للمستخدمني 
أرب�ع أدوات هي ن�رشة إخبارية بريدي�ة، إىل جانب 
املوقع اإللكرتوني، وبرنامجني آليني خاصني بتويرت 
وتيليجرام يعثران بش�كل أوتوماتيك�ّي عن األخبار 

العلمية البارزة قبل مش�اركتها مع املس�تخدمني.

وبعد فرتة من إطالقها يف تموز/يوليو 2020، تضّم 
األداة اآلن قاع�دة بيانات تتضّم�ن أكثر من مليوني 
تغري�دة نرشه�ا 1600 عالم ومنظم�ة علمية، كما 
أّن أكثر من 4500 صحفي ومس�تخدم اس�تفاد من 

الخدمات التي توّفرها هذه األداة.
يف هذا الس�ياق، أعرب تياجو ميداجليا وهو مؤسس 
منظم�ة متخصص�ة بالصحاف�ة البيئي�ة وهو من 
مس�تخدمي أداة »نبض العلم«، عن أهمية وطريقة 
رس�م الخرائ�ط الت�ي تقّدمه�ا األداة، والت�ي تجمع 

املعلوم�ات العلمّي�ة املهّم�ة، يف الوقت ال�ذي تضيع 
بع�ض املعلومات خالل النقاش�ات الت�ي تجري عى 

وسائل التواصل االجتماعي.
والجدي�ر ذكره أّن س�رجيو س�بانيولو أطلق األداة 
يف إط�ار االس�تجابة لتف�يش جائحة »كوفي�د 19«، 
ويف الوق�ت الذي يتبادل فيه الخ�راء واملتخصصون 
بالصحة املعلومات الجديدة واملتغرة يومًيا وبش�كل 
رسي�ع. وق�ال س�بانيولو وهو صحف�ي متخصص 
بالبيانات وخبر تقني أيًضا إّن الصحفيني يجهدون 

للعث�ور عى مصادر صحيح�ة وموثوقة للمعلومات 
العلمّي�ة، مضيًف�ا أّنه م�ن ال�روري اإلعتماد عى 
مجتمع العلماء والخ�راء واملتخصصني بالصحافة 
العلمّي�ة الذين يتمتعون بثقة القراء، وال س�يما مع 
وجود الكثر من املعلومات واألخبار املضللة املنترشة 

عى وسائل التواصل االجتماعي.
ويعم�ل الرنامج اآليل الخ�اص بتويرت يف أداة »نبض 
العلم« بالبحث والعثور عى أهم ثالث تغريدات علمّية 
ُنرشت خالل 12 س�اعة. بعد إيجاد التغريدات، يقوم 
حس�اب »توي�رت« الخاص ب�األداة بن�رش املعلومات 
بش�كل سلس�لة تغري�دات، م�ا يتي�ح للصحفي�ني 
ومتابعي الحس�اب عى تويرت متابعة أحدث األخبار 

العلمية واإلطالع عى املواضيع البارزة املتداولة.
م�ن جهت�ه، أوض�ح مدي�ر املجتم�ع يف األداة جايد 
دراموند أّن طريق�ة نرش املعلومات عى تويرت تؤّمن 
للصحفي�ني فرصة لكي يتفاعلوا بس�هولة ويطلعوا 

عى القضايا العلمّية.
وتس�مح قاع�دة بيان�ات فيس�بوك للصحفي�ني أن 
يطلع�وا ع�ى مش�اركات قّيم�ة لعدد م�ن الخراء، 
تحققت منها أداة »نبض العلم« خالل ال� 24 ساعة 
املاضي�ة. كذلك، ف�إّن النرشات اإلخباري�ة الخاصة 
باألداة هي وس�يلة جّي�دة ليتلق�ى الصحفيون من 
خالله�ا أبرز األخب�ار العلمّية ويبق�وا مطلعني عى  

املوضوعات والقضايا الشائعة واملصادر الجديدة.

توازًيا، لفتت محررة الشؤون العلمّية لويزا كايرس 
يف صحيف�ة USP إىل أّن »م�ا تقّدمه األداة ال س�يما 
بما يخّص قائمة الخراء التي يتم تحديثها بانتظام 
هو أم�ر مهم، ويمكن اإلس�تعانة بها واإلطالع عى 

معلومات مهمة من متخصصني.«
وتتعقب  أداة »نبض العلم« كتابات ومنشورات عدد 
كبر من الشخصيات واملنظمات املؤثرة عى وسائل 
التواص�ل اإلجتماع�ي، مث�ل عالم األوبئ�ة الرازييل 
أوكتافي�و رانزاني واملجالت الطبي�ة الدولية ك�«ذي 
النس�يت«، إضافًة إىل املنظمات واملؤسسات املعرتف 
بها عاملًيا مثل املعهد الوطني للصحة وجامعة جون 

هوبكنز. 
وأت�ى م�رشوع أداة »نب�ض العلم« يف إط�ار تعاون 
مع مختر فول�ت للبيانات، الذي أّسس�ه الصحفي 
والزميل يف »نايت« سرجيو سبانيولو يف ساو باولو، 
الرازي�ل. ويحظى املرشوع بدعم م�ن املركز الدويل 
للصحفي�ني ووكال�ة الصحاف�ة العلمي�ة الرازيلية 

»بوري«.
بدأ س�بانيولو العم�ل يف أداة »نبض العلم« يف خضم 
تف�يش »كوفيد 19«، مع الرتكي�ز عى مجال العلوم 
واملعلومات الصحّية، لكّنه يس�عى إىل توسيع عمل 
األداة ليش�مل مجاالت أخرى مثل السياس�ة وعالم 
املال والخصوصية والبيئة والصحافة. )عن/شبكة 

الصحفيني الدوليني(
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العقوبة تشكل أحدث خطوة تتخذها السلطات األوروبية

ابوجا/أ.ف.ب:
أمرت السلطات النيجرية املحطات التلفزيونية واإلذاعية كافة ب�«تعليق العمل عر )تويرت( 

فوراً«، واصفة استخدامه بأنه غر وطني، عى ما أفادت هيئة اإلذاعة الوطنية.
وأعلن�ت نيجريا �� أكر دولة أفريقية لجهة عدد الس�كان �� حجب املنصة العمالقة ، بعد 
يومني من حذف ش�بكة التواصل االجتماعي األمركية تغريدة ُنرشت عى حس�اب الرئيس 

محمد بخاري، لخرقها قواعد املوقع.
وقال رئيس الهيئة، أرمس�رتونغ أداش�ابا، يف بيان: »عى اإلثر ُتنص�ح محطات البث بإلغاء 
)توي�رت( واالمتناع عن اس�تخدامه كمصدر لجمع املعلومات لألخبار«. وأضاف: »س�يكون 
م�ن غر الوطني ألي محطة يف نيجري�ا مواصلة االعتماد عى )توي�رت( املحجوب كمصدر 

ملعلوماتها«.
ويحظى »تويرت« بش�عبية يف نيجريا، حيث لدى أكثر من 39 مليون ش�خص حساب عليه، 

حسب استطالع رأي أجرته »أن أو إي«، وهي منظمة أبحاث ورأي عام.
واس�تدعى وزير الخارجي�ة النيجري غيوفري أونياما، دبلوماس�يني لعق�د لقاء يف أبوجا، 
بعدما أصدر االتحاد األوروبي ودول عدة بياناً مشرتكاً أعربوا فيه عن مخاوفهم إزاء حجب 

»تويرت«.
واعت�رت البعثات الدبلوماس�ية لالتح�اد األوروب�ي وبريطانيا والواليات املتح�دة وكندا يف 
نيجريا، يف بيان مش�رتك ، أن »حظر وس�ائل التعبر ليس الحل«. وقالت إن »الطريق نحو 
نيجري�ا أكث�ر أماناً يمر بمزي�د من االتصاالت ولي�س أقل«، مؤك�دة رضورة إقامة »حوار 

شامل« و«مشاركة املعلومات الحيوية يف زمن وباء كوفيد-19«.
وحذف »تويرت« األس�بوع املايض تغريدة عى حساب بخاري أشارت إىل الحرب األهلية التي 

شهدتها البالد قبل أربعة عقود، يف سياق تحذير بشأن اضطرابات وقعت أخراً.
وأش�ار الرئيس، وهو جنرال س�ابق، إىل »أولئك الذين يس�يئون الت�ّرف« يف أحداث العنف 
األخرة جنوب رشقّي البالد، بعدما اتهم املس�ؤولون انفصاليني بشّن هجمات عى الرشطة 

ومكاتب انتخابية.
ونف�ت رئاس�ة الجمهورية يف نيجريا أن يكون القرار رداً عى ح�ذف تغريدة رئيس الدولة، 

مشرة إىل مسائل تتعلق بمواجهة »التضليل واألخبار الكاذبة«.

طوكيو/ أ ف ب:
س�يتم تعّقب حركة الصحفيني األجانب الذين س�يغطون دورة االلعاب االوملبية يف طوكيو 
التي تنطلق يف 23 تموز/يوليو املقبل، عن طريق نظام تحديد املواقع العاملي )جي بي أس(، 
ع�ى أن ُتس�حب التصاريح منه�م يف حال مخالف�ة القواعد، وفق ما أعلنت رئيس�ة اللجنة 
املنظمة الثالثاء. ويحاول منظمو األوملبياد املؤجل من العام املايض بس�بب جائحة فروس 
كورون�ا، طمأن�ة الجمهور املتخّوف، ب�أن بإمكانهم إقامة الحدث الضخ�م بأمان بموجب 

قواعد صارمة ضد الوباء.
ع�ى الصحفي�ني االجانب الذين س�يتوجهون اىل الياب�ان والبالغ عددهم زهاء س�تة آالف، 
أن يقدم�وا قائمة مفصلة باملناطق التي س�يزورونها يف أول أس�بوعني لهم يف اليابان، مثل 

املنشآت الرياضية والفنادق.
واعترت س�يكو هاش�يموتو رئيس�ة اللجنة املنظمة أن اس�تخدام تقنية التتبع س�ُيمّكن 

املسؤولني من التأكد أن الصحفيني يتنّقلون يف االماكن التي رّصحوا عنها.
وقال�ت قبل اجتماع اللجنة التنفيذية لطوكيو 2020 »للتأكد من عدم ذهاب األش�خاص إىل 
أماكن أخرى غر األماكن التي تم تس�جيلهم للذهاب إليها، سنستخدم نظام تحديد املواقع 

العاملي )جي بي أس( لتعّقب تحركاتهم برامة«.
وأضافت انه س�يتعنّي عى الصحفي�ني البقاء يف فنادق محددة بدالً من املس�اكن الخاصة، 
مش�رة اىل انه س�يتم تخفيض عدد الفن�ادق من 350 إىل ح�وايل 150، يف محاولة املنظمني 

لحر تحركاتهم تحت إرشاف دقيق.
كما س�تكون القيود صارمة عى تحركات الرياضيني الذين س�يخضعون يومًيا لفحوصات 

الكشف عن كوفيد-19.
من املتوقع أن يتخذ املنظمون قراًرا بشأن حضور الجماهر املحلية من عدمه يف وقت الحق 

من الشهر الحايل، بعد أن سبق أن منعوا الحضور من الخارج.
ُتعت�ر الحالة الوبائية يف اليابان أفضل من العديد م�ن البلدان االخرى، ولكن حملة التلقيح 

تسر ببطء حيث تلقت نسبة 3,5 يف املئة من املقيمني الجرعتني.
أظهرت اس�تطالعات مؤخرًا ان الغالبية الس�احقة من املستجوبني تعارض إقامة االلعاب، 
مؤيدة اإللغاء الكامل أو التأجيل رغم أن هذه النسبة انخفضت يف استطالع أجرته صحيفة 
يومي�وري ش�يمبون اليومي�ة االثن�ني وأظه�ر أن 50 يف املئة م�ن املس�تجوبني يرغبون يف 

استضافة بالدهم العرس العاملي.
كرر املنظمون ان تأجيال ثانًيا ليس خياًرا، فيما قالت هاش�يموتو االسبوع الفائت إن فقط 

كارثة تمنع الوفود من القدوم اىل االلعاب، قد تؤدي اىل إلغاء الدورة.

نيجرييا تأمر احملطات التلفزيونية 
واإلذاعية مبقاطعة »تويرت«

أوملبياد طوكيو: تعقب حتركات الصحفيني 
االجانب عرب »جي بي أس«

غرامة فرنسية على غوغل حلرمانها الشركات اإلعالمية من اإلعالنات

نقابة الصحفيني التونسيني تطالب احلكومة بالتحرك حلماية القطاع

»نبض العلم«.. أداة تساعد الصحفيني يف الوصول إىل املعلومات والتحقق منها
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هيثم حمسن اجلاسم
دخلت الزوج�ة عيادة الدكتورة اخصائية 
النس�ائية والتوليد ، تلبية ألمر س�كرترية 

العيادة ,بقي زوجها يف صالة االنتظار. 
اخت�ار مقعدا قبالة ش�ابة جميلة تنتظر 
دورها بالفحص. رمقه�ا بنظرة اعجاب 
,ردت النظ�رة بأحس�ن منه�ا, ابتس�مت 
بغن�ج, وتب�ادال النظرات ثم ابتس�ما عن 

بعد .
كان�ت الزوجة داخل غرف�ة الفحص بني 
يدي الدكتورة الفاحصة وعيونها مسمرة 
بشاش�ة املراقب�ة وارتفعت دق�ات قلبها 
بطريق�ة  تتح�رك  باضط�راب وص�ارت 

عشوائية محاولة اكتشاف خبايا الصورة 
التي ترس�لها كامريات املراقبة الخارجية 

عرب شاشة البالزما الصغرية.
 نه�ض ال�زوج متوجه�ا صوب الش�ابة 
الجميل�ة ,جل�س جواره�ا مالصق�اً لها 
وتب�ادال النظ�رات واالبتس�امات والكالم 
همس�اً عن قرب، يخي�ل للناظر الفضويل 
انهم�ا يعرف�ان بعضهما م�ن زمن بعيد، 
وج�رت عملية تب�ادل ارق�ام املوبايل ثم 

افرتقا.
الزوج�ة تكاد تنهار م�ن القلق واالنفعال 
وتس�تعجل الدكت�ورة الفح�ص ملغ�ادرة 
العي�ادة بأرسع ما يمك�ن وضلت نظرات 

الزوج�ة بالوصي�د ,ملتصقة بالشاش�ة، 
تصط�اد كل حركة داخ�ل الصورة طمعاً 

بالتفاصيل الصغرية .
شعرت الدكتورة بارتباك الزوجة املريضة 
وكتبت وصفة الدواء واضافت مس�كنات 

لتهدئة انفعاالتها الغريبة.
 انطلق�ت الزوج�ة برسع�ة جنونية حال 
م�ن غرف�ة  الوصف�ة خارج�ة  اس�تالم 
الفحص اىل الصالة وحاملا وضعت قدميها 
خ�ارج ب�اب الغرف�ة انش�بت نظراته�ا 
كاملخالب بوجه زوجها وراح ترعد وتزيد 
يف نوبة هس�تريية كادت ان يغىش عليها، 
ونظرات حادة كاملوىس تصوبها للش�ابة 

الجميل�ة املنذهل�ة امام انفع�ال الزوجة 
املرتع بالسب والشتيمة الداعرة.

ح�اول الزوج الش�اب ان يمس�ك ذراعها 
، نهرت�ه وس�بته وقال�ت ل�ه: رأي�ت  كل 
يشء ب�أم عين�ي، وذهل الش�اب من دقة 
رسد التفاصي�ل ملا فعل�ه بصالة االنتظار 
م�ع الش�ابة الجميل�ة، بحل�ق بعيونه يف 
انح�اء املكان حتى اس�تقرت عىل كامريا 
مراقبة مزروعة يف زاوية اعىل باب عيادة 

الدكتورة.
 نك�س رأس�ه خج�اًل وس�ار بخط�وات 
مرتبكة خلف زوجته التي هرولت مرسعة 

اىل الشارع غري مبالية بوجوده.

أحمد الشطري
يمتل�ك األدب الس�اخر قدرة خارقة ع�ىل التغلغل يف 
نف�س املتلقي، مل�ا يكمن فيه من ق�وة جذب تمكنه 
م�ن خلق اج�واء تفاعلية من خ�الل التناقض والال 
معقولي�ة املغلف�ة ببس�اطة الع�رض، رغ�م عم�ق 
املدلوالت الرمزية التي تتخفى وراء الصورة الظاهرة، 
غري أن ه�ذا النوع من األدب يحتاج اىل قدرة ابداعية 
خاصة تمكن مبدع النص من خلق تناسق هارموني 
ب�ني املوضوع واس�لوب العرض، وب�ني الصورة وما 
خلفها، وقد يكون االدب الس�اخر أكثر وارسع تأثرياً 
م�ن األدب الج�اد اذا ما تهيأ له املب�دع املتقن القادر 
عىل توظيف ادواته بالشكل الذي يمنحها القدرة عىل 
خلق الدهش�ة، او الصدمة التي تك�رس أفق التوقع، 
و املعرفة املرتس�خة يف ذات املتلق�ي. وأرى أن االدب 
الس�اخر او التهكمي يف بع�ض تمفصالته يمكن أن 
يدخل تح�ت عباءة األدب الرسي�ايل باعتباره يرتكز 
عىل الالمعقولية او التناقضية يف اسلوبه الخطابي. 

وبناء عىل ما سبق سنحاول  قراءة وتحليل ما يدخل 
ضمن هذا املنحى مم�ا انطوت عليه بعض نصوص 
مجموعة )اكليل موس�يقى عىل جثة بيانو( للشاعر 
جواد الحطاب الصادرة عن دار الساقي عام 2008.

وابتداء من النص األول)املتنبي( يرسم الحطاب أول 
ص�وره التهكمية التي تفت�ح أول نافذة عىل طبيعة 
التناق�ض ال�ذي يحيطن�ا زمانيا ومكاني�ا، فبعد أن 
يس�تعرض صفات أو اسماء الخلفاء املضافة للفظ 
الجالل�ة بدءا من )املت�وكل عىل الل�ه( وليس انتهاء 
ب�)املس�تعصم بالله( يختم الن�ص بصيغة تهكمية 
صادمة:) يااااااااه/ تضحكني هذي االس�ماء/ أرب 

هذا/ أم: شماعة أخطاء؟!(.
ونلحظ أن هذه الخاتمة التهكمية تستبطن يف داخلها 
ص�ورة عميق�ة لرفض عملي�ة تزيي�ف الواقع التي 
يمارسها التاريخ؛ بوصفه ش�اهدا مزورا للحقائق، 
وليس املقصود هنا بالتاريخ املَُحدَِّد بقدمية الحدث، 
بل بخاصيته التدوينية واالعالمية، سواء كان الواقع 
الذي ينقله ماضيا أم حارضا، وما تلك األسماء التي 

ذكرها الش�اعر س�وى قناع، تختف�ي خلفه وجوه 
املتسلطني املتناقضني بشتى مسمياتهم.

ثم يتخذ الش�اعر من أداة الرشط )لو( - وهي حرف 
امتن�اع المتن�اع كما ه�و معروف- وس�يلة للتلبس 
بقن�اع املتنبي، خاتم�ا ذلك بمقط�ع تهكمي أيضا، 
يؤكد فيه الصورة الس�ابقة إلدانة ورفض تناقضات 
أولئك املتسلطني فيقول:) لو كنت املتنبي/ لوضعت 
األمراء جميعا يف الحمام/ وسحبت)الس�يفون(ط.. 

و..ي..ال(.
وق�د قس�م الحطاب ن�ص املتنبي اىل ع�دة مقاطع، 
اتسمت كلها أو معظمها بالصور الرسيالية املحملة 
بش�يفرات ذات دالالت عميق�ة، تع�رب ع�ن االدان�ة 
الصارخة للتناقض بني ظاهرية وباطنية السلطة. 

ويف مقط�ع يخاطب به املتنب�ي قائال: )ماذا لو قدت 
الدول�ة:  بب�اب  ورصخ�ت  اإلرضاب/  اىل  الكلم�ات 

يا س�يف الدول�ة حاميت )ثغ�ور( األم�ة/ وأضعت 
)ف�روج( الناس؟!( هذا التس�اؤل املحمل بالخطاب 
بني)الثغ�ور  املفارق�ة  ع�ىل  املرتك�ز  االحتجاج�ي 
والفروج(، وما تس�تبطنه كلمة)ف�روج( من داللة 
رمزي�ة تنط�وي ع�ىل مث�ري اس�تفزازي يتغلغ�ل يف 
العمق االجتماعي والعقائ�دي ملُتلَّقي الخطاب. كما 
أن الالزم�ة التي يقول فيها:)هل فات�ك... فاتك/ أم 
أن الفت�اك جميع�ا كمنوا في�ه...؟( والت�ي تكررت 
ع�دة مرات ج�اءت مكتن�زة برمزيته�ا العالية التي 
ترسم رصخة االحتجاج ضد مغتايل الكلمة، رغم أن 
الحطاب قد ختم هذه الالزمة بتغيري الجملة األخرية 
بجملة)أم... نحن جميعا كنا فيه؟( والتي أراد منها-

كم�ا أرى- أن تحمل دالالت ع�ىل ان فعل )االغتيال( 
هو فعل جمعي غري مقيد ب�الفاعل املبارش)الفاتك( 
فقط؛ عىل اعتبار أن الس�كوت هو اش�رتاك ال ارادي 

أو ال مبارش يف الفعل. ولو تمعنا يف الشكل الظاهري 
لهذه الالزمة ايضا، س�نرى أن الحطاب قد استخدم 
تقني�ة )الفراغ الناطق( يف كل تك�رارات الالزمة قبل 
عالمة االستفهام، يف حني انتقل ذلك الفراغ اىل ما بعد 
)أم( املنقطعة، واضمرت اداة االس�تفهام؛ ليسبقها 
لفظة)ها( وه�ي هنا تفيد التنبيه او تأكيد الجواب. 
وبالجم�ع بني مدلولي�ة انتقال )الف�راغ الناطق( و 
حلولي�ة لفظة )ه�ا( بأّي مما توحيه، فان الش�اعر 
هن�ا أراد كما يبدو التأكيد عىل االش�رتاك الجمعي يف 

فعلية )الفتك(. 
ويف ن�ص )ابراهيم آخر( يعم�د الحطاب اىل توظيف 
تعال�ق ن�ي م�ع قص�ة ابراهي�م النبي:) مل�ا جّن 
علين�ا اللي�ل رأين�ا طائرة.../قلنا: هذا ال�رّب/ فلما 
رضبتنا/ قلنا/ نحن براء/حاش�ا أن ينزل فينا الرب 
كت�اب قنابل�ه( ه�ذا التوظيف التنايص بم�ا يحمله 
من ش�يفرات تنفتح ع�ىل أكثر من مدلول، ترتس�م 
يف بع�ض مالمحه حال�ة الحرية والرتق�ب واالنتظار 
املغل�ف باملجهول الذي يتأرجح ب�ني الخوف واألمل، 
غري أن األم�ل ما يلبث أن يتبدد؛ ليعرب عنه الش�اعر 
بأس�لوبه التهكم�ي:) قلن�ا: رّب يع�رض للجنراالت 
مؤخرته ليس برّب/... هذا رّب الحرب األتوماتيكي( 
ليبق�ى )إبراهي�م( يبح�ث ع�ن ال�رّب الذي)يندّس 

بوردة/ ويناُم كطفل(. 
كم�ا انط�وت املجموعة عىل نص�وص قصرية تنوع 
فيه�ا اس�لوب الخط�اب االحتجاج�ي ب�ني الصيغة 
التهكمي�ة املرم�زة والنربة الج�ادة بإدان�ة عمليات 

القتل الجماعي واالحتالل املتغطرس للوطن.
إن مجموعة )اكليل موس�يقى عىل جث�ة بيانو( قد 
انطوت ع�ي نص�وص تميزت بأس�لوبها )الس�هل 
املمتن�ع(، و موضوعاتها التي جاءت متناس�قة مع 
لغتها التي اتسمت ببساطة املفردة والجملة، وعمق 
املضمون وانسيابية االيقاع؛ وقد سعى الشاعر كما 
يبدو من خ�الل ذلك اىل ايص�ال خطابه االحتجاجي 
اىل اوسع ما يمكن من املتلقني بمختلف تصنيفاتهم 

تماهيا مع غائية الخطاب.  

قراءة : عاطف الحناوي
بني يدي هذه املجموعة الشعرية البديعة 
» ن�ام الحن�ني ع�ىل س�تائر رشفت�ي« 
للش�اعر العرب�ي الكب�ري أرشف قاس�م 
اب�ن نكال العنب بمحافظ�ة البحرية تلك 
املحافظة املهمة يف شمال غرب دلتا نهر 
النيل وهي واحدة من محافظات الوجه 

البحري بمرص .
املحور األول : موسيقى الشعر :

نتن�اول هن�ا بح�ور الش�عر و أوزانه و 
شيوع كل بحر و نسبة القصيدة البيتية 
و القصي�دة التفعيلية و ألن الش�عر هو 
)خل�ق الجم�ال امل�وزون( كم�ا يق�ول 
»إدجار أالن بو« فإن املوس�يقى يف رأيي 
ج�زء أس�ايس يف بني�ة الش�عر العرب�ي 
خاص�ة و ال س�يما أن لغتن�ا العربية – 
اللغ�ة الش�اعرة - تمت�از دون غريه�ا 
م�ن اللغات بموس�يقى و انتظام نغمي 
واضح حتى يف نثرها فما بالك بالشعر!.

املحور الثاني :تاريخ كتابة القصائد :
عرب فرتة زمنية ليست بالقصرية يف عمر 
ش�اعرنا كتبت نصوص ه�ذه املجموعة 
املخت�ارة م�ن قصائ�د األس�تاذ أرشف 
قاس�م و قد تعترب هذه التواريخ مؤرشا 
– بدرجة ما – عىل نمو وتطور شاعرية 
أرشف قاس�م من حيث ش�يوع أسلوب 
تصوير معني أو موضوع معني تس�عى 
النصوص لتأكيده أو ظاهرة أسلوبية ما 
يعتمدها ش�اعرنا و قد جاءت التواريخ 
مع�ربة ع�ن أق�دم قصائ�د املجموعة ) 
وقائع رحيل النورس( 19مارس 1996، 
و أحدثها ) طع�م الحكايا القديمة( 19 

مايو 2014 .
و  والتصوي�ر  :اللغ�ة  الثال�ث  املح�ور 

الظواهر الفنية و األسلوبية:
تتمي�ز اللغ�ة عند أرشف قاس�م يف هذه 
املجموعة املختارة من قصائده بالحيوية 
والش�فافية والدالالت املتنوعة و إن كنا 
ن�رى فيه�ا ملمحا م�ن الح�زن العميق 

ومن اإلحساس بالغربة
و يق�ال أن اللغ�ة املعيارية ت�كاد تخلو 
من كل جمال ش�عري و لك�ن الصياغة 
أوالنظ�م والتصوير الفّن�ّي و املجاز إنما 
هوالذي يكسبها بعدا آخر ويزيحها عن 
مكانه�ا األول إىل مكان أرقى ومس�توى 
أعىل م�ن الجمال الفّن�ّي و هكذا تصبح 
العص�ا  تمس�ها  أن  بع�د  اللغ�ة  ل�دى 

الس�حرية للش�اعر يصبح له�ذه اللغة 
الجديدة القدرة ع�ىل اإليحاء والتوغل يف 
أعماق الذهن و الوجدان أكثر مما تفعله 
األلفاظ املعجمية ذات الدالالت أو املعاني 

الُغفل الجامدة أو املحدودة .
أوال : يتحقق قدر كبري من التناص و عىل 
مس�تويات مختلفة حي�ث نجد التضمني 
جم�ال  تضف�ري  أو  كتضم�ني  الرصي�ح 
شعرية كتبها »محمود درويش »  أو بيتا  
للنابغة الذبياني يصّدر به »أرشف قاسم« 
قصيدت�ه« س�قط النصي�ف« ، كما نجد 
إع�ادة اإلنتاج من منظ�ور خاص باملبدع 
كما جاء يف تناصه أواقتباس�ه من القرآن 

الكريم لقصة سيدنا يوسف أوغريها .
 ِ انظر إىل قول الشاعر يف »ُبكائيٌة عىل قربرْ

محمود درويش« :
كيف لمرْ تلتفترْ للصغاِر

الذين بكوا
ِمن جداريٍة

علترْ يأرْسنا أشرْ
رَسمترْ ُيترْمنا

فَتحترْ ُجررْحنا
إنَّنا

لمرْ نُعدرْ مثرْلما
ففي ه�ذا املقطع م�ن قصيدته تتجاور 
أس�اليب اإلنش�اء » اس�تفهاما و أمرا و 
ن�داء وتعجب�ا » م�ع األس�لوب الخربي 
يف تواش�ج حمي�م، ينت�ج دالل�ة النص 
الش�عري، حيث املفارقة س�يدة املوقف 
الش�عري ،فإذا بك ت�رى أن الواقع ليس 
واقع�ا والغي�ب أكث�ر وضوح�ا ،وحيث 
يص�ري التأريخ و التقوي�م - بل و املكان 
أيض�ا - منبثقا من الح�زن ومعربا عنه 

)لمرْ نُعدرْ مثرْلما
ِ َغنّيتنا ( ذاَت ُحزرْننيرْ

و املكان / العنوان  )وصارترْ عناويننا
زنةرْ ! .. ! ( قصصا ً ُمحرْ

وانظ�ر إىل التصوي�ر الفن�ي القائم عىل 
ص�ورة اس�تعارية موحي�ة ومجس�دة 
فكأن�ك تلم�س كل تفصيلة منها ملس�ا 
حقيقي�ا حي�ث املوت يس�تحي و األىس 

جامح كفرس عّي !
وانظر إىل ه�ذه املفارقة الصارخة للوطن 
يف قصيدة » ش�فاهك آخر ترنيمة للحياة 
» والتي يهديها الشاعر للشاعرة واألديبة 

»وفاء بغدادي« :
يطاردِك اآلن قنديُل ضوٍء

سؤاٌل عجوٌز
عن الحلِم

كيف يفرُّ إىل وطٍن ُمنرَْهٍك
من دموِع الُخطى
والرؤى القاحلةرْ ؟

فهل نرتج�ي نجاة يف ظل وطٍن منهٍك ؟! 
ثم انظر إىل الصور البس�يطة و الجزئية 
البارعة : س�ؤال عجوز » نعت ومنعوت 
» – دم�وع الخطى« مض�اف و مضاف 
إلي�ه«- الرؤى القاحلة« نعت ومنعوت » 
ويف القصيدة نفس�ها انظر لهذا التتابع 
من الصور و التش�بيه التمثي�ي العامر 

بالحركة و األىس :
رأيُتِك آخَر أُغنيٍة لِلخريِف

كريحانٍة
يصطفيها الدُّخاُن

ُرُق وتخُنُقها الطُّ
�َف�لَ�ةرْ !! املُقرْ

يف ه�ذا املقط�ع نزع�ة غنائي�ة واضح�ة 
حي�ث انتظ�ام اإليق�اع وحركة ال�روّي ) 
الب�اء املجرورة بعالمة الكرسة ( كما نجد 
الجن�اس بني لفظ » الُج�ب » و » الُحب« 
و ال ش�ك أن البدي�ع لي�س مج�رد حلي�ة 
لفظية بل اس�تخدام كل لفظة يساهم يف 
إنتاج الداللة األدبية وهذا متحقق بالفعل 
و التن�اص م�ع قصة س�يدنا يوس�ف و 
املفارق�ة حيث التضاد الح�اد بني موقف 
اإلخوة من يوس�ف وموقف يوسف منهم 
ولم يبتعد الش�اعر كثريا عن أصل القصة 
يف ه�ذا الس�ياق و جاء تعبري ش�اعرنا يف 
خاتمة املقطع : أطنانا من الُحبِّ كاش�فا 

عن شدة التسامح و قمة العطاء .
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ثقافية

مصطفى سليمان
r قضية George Loutfi اثار الصدي�ق

الثقاف�ة الجامعية والثقاف�ة الحرة يف 
حديث�ه عن تس�اؤل :)من ه�و املثقف 
(؟ يف مع�رض حديث�ه ع�ن املفكر )د. 
أدي�ب صعب(. وهذا ما ذّكرني بالعقاد 
وأني�س منصور . فال�ذي أعجب أنيس 
منص�ور يف العق�اد الصف�اُء العق�ي ، 
وال�رواء الفن�ي ، والش�موخ الهنديس 
يف مقاالت�ه . كان يراه مهندس�ًا فكرياً 
جّباراً . موسوعة . قال له مرة إنه يقرأ 

ه�ذه األيام يف كتب الفيلس�وف األملاني 
َهيدرْغ�ر . س�أله العقاد : ك�م كتاباً له 
عندك ؟ فقال : كل الكتب التي ترجمت 
إىل اإلنكليزية : كتابان . فضحك العقاد 
وطل�ب م�ن خادم�ه أن يأت�ي بالكتب 
امللقاة عىل الرسير. وجاء بسبعة كتب 
لَهيرْدغر. وقال له: كل يشء موجود هنا، 
إنن�ي أطلب الكت�ب أحياناً م�ن أوروبا 

وهي يف املطبعة!.
ويذك�ر أنيس أنه اتفق م�ع زمالئه، يف 
الدراس�ات الفلس�فية، لدع�وة العقاد 

إىل إلق�اء مح�ارضة يف الجامع�ة ع�ىل 
أن يختار ه�و املوضوع . لك�ن العقاد 
طلب منهم أن يختاروه هم . فاختاروا 

موضوعاً شاّقاً . وهو:
أينش�تاين  عن�د  النس�بية  نظري�ة   “
ونظرية الس�ببية عند الغزايل “ . يقول 

أنيس :
“ وكان ه�ذا م�ن العقد الفلس�فية التي 
نعاني منها يف فلس�فة العل�وم واملنطق 
والفلس�فة اإلس�المية . واحتشدنا طلبة 
من جميع الكليات ...فال قرأنا وال سمعنا 

ش�يئاً مث�ل ال�ذي قال�ه . كان عظيماً يف 
قه وإحاطته “ . رشحه وبيانه وتعمُّ

أردت هن�ا أن أُظِه�ر أمري�ن : عبقرية 
العقاد ، مبدع موس�وعة “ العبقريات 
“ والذي لم يتم تعلميه فقد انقطع عن 
التعليم منذ الصف الخامس االبتدائي ، 
والدهشَة واالستغراب مما وجدته عند 
إعجابي  أني�س منصور،الذي خط�ف 
به خطف�اً منذ صب�اي، لكن�ه - وهو 
األس�تاذ الجامع�ي املرم�وق والكاتب 
بالخراف�ات  يؤم�ن  كان   - الش�هري 

والخ�وارق والش�طحات الالعقالنية ، 
كما يف كتابه مثاًل : ) الذين هبطوا من 
الس�ماء(.عن مجيء قوم من الفضاء 
بنوا أهرام�ات م�رص الفرعونية!!! / 
الش�هادة ال تمن�ح ثقاف�ة متط�ورة. 
والثقافة املوسوعية الجادة قد نجدها 
عند ُكّتاب مش�اهري تجاوزوا الشهادة 
واأللقاب وصاروا أعالًما يش�ار إليهم 
بالبن�ان يف عالم الفك�ر واألدب والنقد 
والفلس�فة و..و...ل�ك صديقي جورج 

أصدق تحية ومودة

قصة قصرية

قالوا : انتِظرنا عنَد أيِّ قيامٍة
وقينَي َحدَّ القتِل نحُن الرشُّ

لمرْ يبَق يف األمصاِر صاحُب رُشطٍة
إاّل وداَس ُصدوَرنا بالَخيِل

لكّننا ننجو كثريًا يف قصائِدنا
وُكلٌّ فيِه فرحُة ِطفِل

لمرْ تقتنعرْ أقداُمنا بدروِبِهم 
ولنا اعرتاضاٌت ِبباِل الرمِل

املوُت َسّجاٌن عىل أبواِبنا
ِل  والطيِّبوَن عىل مسافِة ُقفرْ

عادت ِجماُل الناِس ِمن أسفاِرها
وَبِعريُنا مازاَل فوَق التلِّ

مًة نحُن الذيَن رأَوا ِبالًدا فخرْ
يف الشمِس باحثًة لها عن ِظلِّ

لو َهدَّنا ُجوٌع عىل أسواِرها
نقتاُت أياًما بِكرسِة لَيِل

نجًما فنجًما سوَف نأتي رائِعنَي
ونحتفي ضوًءا ِبباِب النخِل

)باُب النخل(

من هو املثقف ؟

أجود جمبل

شعرية أشرف قاسم يف خمتارات من قصائده

كامريا

اخلطاب السريالي يف إكليل موسيقى على جّثة بيانو

نافذة 

د . جودت هوشيار

“ إنو مسي “ صحيفة روسية 
، ال نظري هلا يف العامل

” انو س�مي ”  هي أشهر صحيفة إلكرتونية روسية ، وهذا 
االس�م اختصار لعب�ارة ” الصحافة األجنبية ” بالروس�ية 
. وه�ي صحيفة ربم�ا ال نظري له�ا يف العال�م ، حيث تقوم 
باختي�ار وترجمة افض�ل املق�االت املنش�ورة يف الصحافة 
األجنبي�ة وبأه�م لغ�ات العال�م . وش�عار الصحيفة هي ” 
نرتجم كل ما يس�تحق الرتجم�ة “. يعمل فيه�ا أو يتعاون 
معه�ا جيش م�ن املرتجمني من ع�رشات اللغ�ات األجنبية 
، واس�تغرب كيف تتس�نى للجريدة متابع�ة كل ما ينرش يف 
صحف ومجالت العالم ، وتنتقي مختارات منها يف السياسة 
والفلس�فة والتأري�خ واالدب والف�ن والس�ينما وامل�رسح 
ومج�االت اخ�رى عديدة . وقد يتب�ادر اىل ذهن من ال يعرف 
اللغة الروس�ية انها تخت�ار املقاالت التي ال تنتقد سياس�ة 
روس�يا الداخلية والخارجية أو الحياة يف روسيا . وهذا وهم 
، ألن روس�يا الي�وم غري االتحاد الس�وفيتي باألمس . وهذه 
الصحيف�ة الرائدة ، الواس�عة االنتش�ار ترتج�م يف كثري من 
األحيان مقاالت تنتقد بش�دة هذا الجانب او ذاك من جوانب 

الحياة يف روسيا او سياستها .
فعىل س�بيل املثال ال الحرص نرشت الصحيفة مقاال لكاتب 
بريطان�ي تحت عنوان ” هل م�ات األدب الرويس ؟ ” ورغم 
ان كات�ب املق�ال ، كما يب�دو ليس مطلعا تمام�ا عىل األدب 
الرويس املعارص ، اال أن الصحيفة نرشت املقال الذي احدث 

ضجة كربى يف الوسط الثقايف الرويس .
كما نرشت ” انوسمي ” عدة مقاالت يل بضمنها مقال طويل 
تحت عنوان ” مفارقات املش�هد األدبي الراهن يف روس�يا ” 
. وه�و مقال قال عت�ه كاتب ومرتجم عراق�ي معروف من 
خريج�ي روس�يا ، بلهجت�ه البغدادية املحبب�ة ” رحت زايد 
ي�ا صديقي “. ولكن الروس رحب�وا باملقال رغم ما فيه من 
نقد ش�ديد للوض�ع الثقايف الرويس الراه�ن ، وخفايا كثرية 
عن دور النرش الروس�ية والنقاد العاملني يف خدمتها ، وعن 
الجوائز األدبية التي ف�ق�دت قيمتها بعد ان تحولت اىل اداة 

لرتويج هذا الكات�ب أو ذاك . 
كما نرشت “ إنو سمي “ مقالني آخرين من مقاالتي وهما: 
“ التوظيف السيايس لألدب يف روسيا “ و “ مكسيم غوركي 

: نهاية مأساوية لكاتب عظيم “ . 
وثمة عرشات املجالت والصحف األدبية والثقافية الروس�ية 
الت�ي تعيد نرش تلك املقاالت نقال عن ” انوس�مي ” ، وبذلك 

توفر عىل نفسها عناء الرتجمة عن اللغات االجنبية .
ل�م اك�ن اتوق�ع ان تثري مقاالت�ي ردود فعل كث�رية ، ولكن 
العدي�د م�ن املج�الت والصحف الروس�ية ، أع�ادت نرشها 
نقال عن ” انوس�مي ” مع تعليقات كثرية للغاية ، معظمها 
مرحب�ة وبعضه�ا غاضب�ة وش�اجبة ملضم�ون املق�ال . 
التعليقات املؤيدة كانت من الليرباليني والغاضبة الش�اجبة 

من القوميني الروس.
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يف ظ�ل االنفت�اح، ال�ذي نعيش�ه حالي�اً والس�يما بوجود 
اإلنرتنت وقنوات التواصل االجتماعي املتعددة، تش�عر األم 
بالقل�ق إزاء بع�ض ترصف�ات ابنتها، فتحت�ار كيف تعزز 
قيمة الحياء لديها، وتمنع عنها أي تأثر سلبي قد يصيبها 
من صديقاتها، أو من املحيط اإللكرتوني، الذي تميض فيه 
معظم أوقاته�ا... وقد تتبع بعض األمهات سياس�ة املنع 
يف بع�ض املواقف، ما ينت�ج عنه كبت تعاني�ه الفتاة ربما 
يؤدي بها لنتائج عكسية... وقد تغلق البعض اآلخر منهّن 
مختل�ف أب�واب االنفتاح م�ن البداية ما قد يجع�ل الفتاة 

انطوائية وخجولة.
نطلع�ِك يف املوضوع التايل عىل أهمي�ة وكيفية تعليم ابنتِك 
خلق الحياء، وعىل الفارق بني الحياء وهو خلق محبب بل 
ه�و زينة كل فتاة، وب�ني الخجل الذي ق�د يعترب يف بعض 
الحاالت مرضاً اجتماعياً... فتابعي معنا السطور التالية:

حي�اء ال خجل :الحي�اء يختلف ع�ن الخج�ل؛ ألّن الخجل 
مرفوض.. فهو أن تخجل من قول وفعل الحق ألي س�بب 
نف�ي أو اجتماعي، وأما الحي�اء فال يمنع من فعل الخري 
والص�واب، إنما يصون النفس من فع�ل وقول كل ما هو 

مستقبح ال ينبغي لإلنسان قوله أو فعله.
دور األم :ل�أم دور كب�ري يف تعلي�م الفت�اة قيم�ة الحي�اء 
والتفري�ق بينه�ا وبني الخج�ل الذي قد يطيح بش�خصية 
الفت�اة، فبع�ض األمه�ات يخلطن ب�ني الخج�ل والحياء، 
فباسم الحياء يمنعن بناتهّن من إبداء آرائهّن، ومن أشياء 
كثرية فيها الخري الكثري لهّن.. فعليهّن أوالً فهم املفهومني 

بدقة، بحيث تربى الفتاة بتوازن بعيداً عن االنغالق املميت 
الذي قد يجعل الفتاة خجولة فاقدة لهويتها وش�خصيتها 
منطوية عىل نفس�ها ال رأي لها، وبعيداً أيضاً عن االنفتاح 
املقيت الذي قد تضيع فيه الفتاة بدون وجود من يوجهها 
أو ينصحه�ا خاص�ة إذا وج�دت حوله�ا أصدقاء الس�وء 
واإلع�الم اله�دام فتفقد الفت�اة حياءها وتضي�ع راكضة 

خلف ش�هواتها وميولها.
ط�رق غرس الحياء: ف�أول دور يجب ع�ىل األم االنتباه له 
وهي تغرس هذه القيمة يف بناتها أال تنهى عن يشء وتأتي 
به.. فعليها هي أوالً أن تتحىل بالحياء والعفة ويكفيها أثر 
ع�ىل بناتها رؤيتها يف مواقف يف الحي�اة ترتجم لهّن العفة 
والحياء، ثم عليها رواية القصص فالقصص الهادفة ترسم 

يف خيال البنت املراهق�ة القيم التي يصعب علينا رشحها، 
وال تنىس التحفيز والتش�جيع املستمر ألي موقف تراه من 
فتياته�ا أو أوالده�ا يك�ون فيه خري وخلق رفي�ع. وكذلك 
عليه�ا بالحوار البناء معهّن إذا رأين مش�هداً يف التلفاز أو 
موقفاً يف الس�وق وغري ذلك، عليها أن تناقش�ه معهّن، ثم 
تقوم بتوجيهه�ّن؛ فالتوجيه خاصة الغ�ري املبارش يجعل 
الفتيات هّن من يكتشفن الخري ويفرقن بني الخري واملنكر 
فيحببن العفة والحياة، ويحتقرن وينفرن من كل س�لوك 

تتبعد صاحبته عن فطرة الحياء والعفة.
س�لوكيات تقط�ر حي�اء: أما ع�ن كيفي�ة تعلي�م الفتاة 
األح�كام الرشعية املرتبطة به�ذه األخالق الكريمة تخربنا 
القطان أنه يكون عن طريق اس�تيعابها فهي تميل للزينة 
بالفط�رة وعلين�ا أن نجعله�ا تفخ�ر بأنوثته�ا وجمالها، 
ونعلمه�ا مهارات الضواب�ط الرشعية من ص�ون النفس 
ع�ن غري املح�ارم وكي�ف تك�ون الزينة املس�موحة وغري 
املس�موحة، وطبيعة العالقة أيضاً مع املح�ارم، وطريقة 
الكالم واللباس يف كل من البيت، مع الصديقات، يف السوق 
وغريها فه�ذه املهارات تكتس�بها من أمه�ا، وال يجب أن 
تغفل األم عن حقيقة االلتزام بطاعة ابنتها لله فعليها أن 
تحببها بخالقه�ا، وتمهد لها األرض الخصبة لتلقي أوامر 
املوىل يف عش�ق وانقياد.. ورشيعتنا ال تتعارض مع فطرتنا 
إنما وج�دت لتهذب حياتنا وتجعلها أس�عد وأجمل. كذلك 
ش�غل وقت الفتاة بكل ما ينفعها يجعلها بعيدة عن توافه 

األمور.

إن التضحي�ات والتن�ازالت يف الحياة 
الزوجي�ة ه�ي عبارة ع�ن الحب بني 
ال�ذات  وح�ب  فالغ�رور  الزوج�ني. 
ق�د ي�ؤّدي إىل فش�ل العالق�ة. لذل�ك 
نكش�ف لك عن التضحيات البديهية، 
األساس�ية والرضوري�ة الت�ي يجب 
الحي�اة  يف  ط�رف  كّل  يقدمه�ا  أن 

الزوجية:
األناني�ة:  والق�رارات  الترّصف�ات 
احذف “األنا” من قاموسك يف الحياة 
بال�”نح�ن”.  واس�تبدلها  الزوجي�ة 
ننصح كّل ثنائ�ي بالتفكري بالحلول 
والق�رارات الوس�طى، غ�ري األنانية 

إلنقاذ الزواج من الفشل.
كّل  ننص�ح  املادي�ة:  التضحي�ات 
ثنائي بتقدي�م التنازالت عىل الصعيد 
امل�ادي أيض�اً. فيجب من�ح األولوية 
الحتياج�ات الثنائ�ي والعائلة وليس 

للحاجات الخاصة.
تمضي�ة وقت الفراغ م�ع األصدقاء: 
ننص�ح كّل طرف م�ن الثنائي بعدم 
م�ع  الوق�ت  تمضي�ة  يف  اإلف�راط 

األصدقاء كما يف السابق. ففي الحياة 
األولوي�ة  إعط�اء  يج�ب  الزوجي�ة، 
للرشي�ك وإمضاء وق�ت الفراغ معه 
لتعزيز الرواب�ط العاطفية والحفاظ 

عىل العالقة الوطيدة.
تمضي�ة معظ�م الوقت م�ع العائلة 
واألهل: ننصح كّل ثنائي بممارس�ة 
نش�اطات مختلفة ومس�لّية عوضاً 
ع�ن إمضاء معظ�م الوقت مع األهل 

والعائلة.
ممارس�ة بعض النشاطات من أجل 
الرشيك: ننصح كّل طرف بعدم الرتّدد 
يف ممارسة بعض النشاطات التي ال 
يحّبها من أجل إسعاد الرشيك اآلخر. 
فهذا التنازل البسيط يعّزز الحب بني 

الزوجني.
التمس�ك بالرأي للوصول إىل الهدف 
أو امل�راد: يعترب العن�اد عدّو العالقة 
الثنائ�ي  ننص�ح  لذل�ك  الزوجي�ة. 
بالتن�ازل وع�دم التمس�ك بال�رأي، 
ألن ه�ذه الع�ادة ت�ؤّدي إىل تده�ور 

العالقة. 

تضحيات جيب تقدميها يف احلياة الزوجية
طبيبك يف بيتكحنو مستقبل افضل...هلم

مواد غذائية تقلل من مستوى 
التوتر والقلق بسهولة

يظه�ر اللس�ان يف بع�ض األحيان 
وب�ه طبق�ة بيضاء عىل س�طحه، 
وهذه الطبقة تعطي للسان مظهر 
غري مس�تحب، كما تجع�ل رائحة 
الفم كريهة، وبالتايل يجب التعرف 
عىل كيفية إزال�ة الطبقة البيضاء 

عىل اللسان.
يعترب اللس�ان االبي�ض من االمور 
املزعجة جًدا، وذلك لبعض االسباب 
شكله غري املقبول، كما يتسبب يف 

وجود رائحة كريهة داخل الفم.
األش�خاص  يجع�ل  ال�ذي  األم�ر 
ينفرون من الجل�وس بجانب هذا 
الشخص، وتوجد بعض الخطوات 
بانتظ�ام  اتباعه�ا  يج�ب  الت�ي 
للتخلص من هذه املش�كلة، وهذه 

الخطوات هي:-
تنظيف اللسان

يعترب تنظيف اللس�ان من األشياء 
الهامة جًدا للتخلص من الفطريات 
والبكتريي�ا املوجودة داخ�ل الفم، 
كما يعطي رائحة مقبولة للنفس، 
بالط�رق  اللس�ان  كش�ط  ويت�م 

التالية:-
ضع مكش�طة اللس�ان عىل طرف 
لس�انك وحرك بلطف، ثم كرر ذلك 
مع باقي أجزاء لسانك حتى تتأكد 

من إزالة الطبقة البيضاء تماًما.
إذا لم يتوافر لديك مكشطة للسان، 
فإنه يمكن اس�تبدال ذلك بفرشاة 
األسنان، حيث يتم تحريك الفرشاة 
عىل اللس�ان بالكام�ل، ويجب أن 
تك�ون الفرش�اة ناعم�ة حت�ى ال 

تتسبب يف أي جرح للسان.
يج�ب تك�رار الخطوات الس�ابقة 
عدة مرات حتى يتم إزالة الطبقة.

اس�تخدام معجون األسنان يعمل 
معج�ون األس�نان كمنظ�ف جيد 
للسان، كما يساعد يف قتل البكترييا 
والفطري�ات، وهناك بع�ض أنواع 
ف�رش األس�نان الت�ي تتمي�ز من 
مطاط�ي  ج�زء  بوج�ود  الخل�ف 

مخصص لتنظيف اللسان.

ويتم تنظيف اللس�ان باس�تخدام 
بالخط�وات  األس�نان  معج�ون 

التالية:-
ض�ع كمي�ة م�ن املعج�ون ع�ىل 

لسانك.
ق�م بتوزي�ع املعجون ع�ىل جميع 
أجزاء لس�انك م�ن بداية اللس�ان 

حتى نهايته.
استمر حوايل دقيقة واملعجون عىل 

لسانك.
قم بعمل بكشط لسانك باستخدام 

فرشاة األسنان.
ق�م ببص�ق املعج�ون واملضمضة 

بشكل جيد.
ل�ون  يف  كب�ري  تغ�ري  س�تالحظ 

لسانك. 

نصائح طبية

كيفية إزالة الطبقة البيضاء على اللسان؟

أوضح خبري تغذية رويس، كيفية 
تأث�ري درجة حرارة املاء املختلفة 
يفض�ل  م�اء  وأي  الجس�م،  يف 

اختيارها للرشب.
و أشار الخبري إىل أن درجة حرارة 
الغرفة، هي درجة الحرارة املثىل 
ملاء ال�رشب ويمكن تن�اول هذا 

املاء دائما ويف جميع الظروف.
ح�رارة  درج�ة  “ه�ذه  ق�ال:  و 
الوس�ط املحيط وترتاوح بني 18 
و22 درجة مئوية، ويمكن رشب 
ه�ذا امل�اء دائم�ا، ولك�ن بعض 
ألنه�م  يحبون�ه،  ال  األش�خاص 
يعتقدون أنه ال يروي عطش�هم، 
و لك�ن يمك�ن رشب كمية أكرب 

منه دون أي رضر”.
و نص�ح الخب�ري بع�دم اإلفراط 
ب�رشب امل�اء الب�ارد خاصة مع 
األكل، ألنه قد يسبب تناول كمية 
أكرب م�ن الطعام، ألن املرشوبات 
بالشبع،  الش�عور  الباردة تؤخر 

وهذا ما يستخدم عادة يف مطاعم 
الوجب�ات الرسيع�ة، حيث تقدم 

املرشوبات الباردة املختلفة.
و أض�اف” يؤخ�ر امل�اء الب�ارد 
وصول الطعام إىل األمعاء وبذلك 
الش�عور بالش�بع، لذلك  يؤخ�ر 
غالب�ا ما يطلب الش�خص طبقا 
إضافي�ا م�ن الطع�ام، و لي�س 
املاء البارد يف موس�م الحر أفضل 

وألن  العط�ش،  إلرواء  طريق�ة 
الشاي الس�اخن واملاء الدافئ يف 

الحر فعاليتها أعىل”.
و نص�ح الخب�ري كل م�ن يرغب 
التقليل من رشب الشاي والقهوة 
مع الس�كر، اس�تبدالهما برشب 
الداف�ئ م�ن دون س�كر،  امل�اء 
حيث اخترب بنفس�ه فعالية هذه 

العملية.

كل يوم معلومة

ما املاء األفضل لصحة اإلنسان عند الشرب؟
كش�ف خرباء التجميل أنه بخالف 
الشعر  لتساقط  املعروفة  األسباب 
مثل ح�دوث تغ�ريات هرمونية أو 
س�وء التغذية، فإن هن�اك أخطاء 

شائعة تؤدي إىل النتيجة املريرة.
تعريف ع�ىل عرشة أخطاء ش�ائعة 
تؤدي إىل التساقط الكثيف للشعر:

1. األمشاط
الس�ليم  غ�ري  االس�تخدام  يع�د 
وراء  مهم�ا  عن�رص  لأمش�اط 
حدوث مش�اكل الشعر ومن بينها 

تساقطه.
2. تمشيط الشعر

يمك�ن أن يؤدي تمش�يط ش�عرك 
كثريًا إىل تساقطه، لذلك ال تمشطي 
ش�عرك باس�تمرار، فقط احريص 
عىل تمش�يطه عندما تحتاجني إىل 

تشكيله.
3. استخدام البلسم

ُيعتقد أن اس�تخدام البلس�م يؤدي 
يف الغالب إىل تساقط الشعر، ولكن 
يف الواقع، تس�اعد كريمات الشعر 
املطبقة بشكل صحيح عىل إصالح 

إصالحه.
4. اختيار نوع الشامبو الخاطئ

ش�يوعا  األخط�اء  أكث�ر  م�ن 
االس�تخدام الش�ائع للش�امبو يف 
املن�ازل، عن�د اختي�ار الش�امبو ، 
يج�ب أن تتأكدي من أنه ش�امبو 

مخصص لنوع شعرك.
5. عدم غسل الشعر لفرتة طويلة

عدم غسل الشعر لفرتة طويلة هو 
عنرص آخر يسبب مشاكل الشعر.

6. غسل الشعر بكثرة
غسل الشعر كثريا يمكن أن يكون 
ض�ارا، وي�دور الحديث ع�ن حالة 
خاص�ة ت�ؤدي إىل جف�اف ف�روة 

الرأس.
7. غسل الشعر باملاء الساخن

يعتقد البعض خطأ أن غسل الشعر 
باملاء الس�اخن يساعد يف تنظيفه، 
إال أنه�م يف الحقيقة يدفعون نحو 

تساقطه بهذه الطريقة.

8. قص الشعر القصري
هناك اعتق�اد خاطئ ش�ائع آخر 
ح�ول العناي�ة بالش�عر وه�و أن 
الشعر س�وف يتساقط بشكل أقل 

عند قصه.
9. ترك الشعر منسابا دائما

اإلف�راط يف ت�رك الش�عر منس�اب 
يؤدي إىل تكرسه ومن ثم سقوطه.

10. جمع الش�عر بالتوكة )رابطة 
الشعر(

عادة ما تكون هناك فكرة أن جمع 
الش�عر بالتوك كل يوم سوف يقلل 

من تساقطه.
yOnl  م�ن جانب�ه رص�د موق�ع

myhealth ثالث�ة أخطاء مختلفة 
تؤدي إىل تساقط الشعر:-

1. فك تش�ابك الش�عر بعد غس�له 
بالشامبو

غالبا م�ا يكون ش�عرك يف أضعف 
حاالت�ه عندم�ا يكون مبل�ال مما 
يس�هل تش�ابكه، لذل�ك يمكن أن 
يؤدي تمش�يط الش�عر املتش�ابك 
واملبلل إىل زيادة خطر تكرس الشعر 

وتساقطه.
2. تمشيط الش�عر من الجذور إىل 

األسفل
عملي�ة  دائم�ا  تبدئ�ي  أن  يج�ب 
املنتص�ف  م�ن  الش�عر  تمش�يط 
ث�م تنزلق�ني ألس�فل، ف�إذا بدأت 
تمش�يط ش�عرك من الجذور فقد 
يك�ون هن�اك الكثري من التش�ابك 
يف الطريق إىل األس�فل، ويمكن أن 
يتس�بب ذلك يف إجهاد فروة رأسك 
وتكسري الشعر وهذا يجعل شعرك 
وج�ذورك ضعيًف�ا مم�ا ي�ؤدي يف 

النهاية إىل تساقطه.
الش�عر بع�د وض�ع  3. تمش�يط 

املستحرض
التمش�يط بع�د وض�ع أي منت�ج 
للش�عر يع�د خطأ ش�ائعا يرتكبه 
تمش�طني  أال  يج�ب  الكث�ريون، 
الش�عر أب�دا بع�د وض�ع كريم أو 
مصل الش�عر للع�الج أو تصفيف 
الش�عر، يجب اس�تخدام أصابعك 
فق�ط لتمش�يط ش�عرك بمج�رد 

وضع أي منتج للشعر.

لطلة ابهى....

سلوكيات

احذري.. اخطاء قد تزيد من نسبة تساقط الشعر

علمي ابنتك خلق احلياء من دون خجل

يش�تكي الكث�ريون من التوت�ر والقلق 
اليومي، خاصة يف الع�ام األخري يف ظل 
تف�ي وباء )كورون�ا(، وهو ما يخلف 
ضغوطا له�ا تأثري صح�ي خطري عىل 

الجسم والعقل.
و لكن من املمكن أن تغري وجبة واحدة 
من طعام معينة َتواُزن الرعب، إضافة 

إىل كونها لذيذة وصحية.
و يبحث الجميع عن طرق سهلة لحياة 
أكث�ر صحة وهدوءا، وقد وجد باحثون 
يف جامع�ة إديث ك�وان يف أس�رتاليا أن 
تناول املزيد م�ن الفواكه والخرضوات 
ليس مفيدا لنظامك الغذائي فحس�ب، 
ب�ل يمك�ن أن يس�اعد أيض�ا يف تقليل 

التوتر والقلق.
و وفًق�ا لدراس�ة أجري�ت ع�ىل 8600 
أس�رتايل ترتاوح أعمارهم بني 25 و 91 
عام�ا، فإن األش�خاص الذي�ن تناولوا 
470 غرام�ا ع�ىل األق�ل م�ن الفاكهة 
والخرضوات يوميا واجهوا مس�تويات 
ضغ�ط أقل بنس�بة 10 باملئ�ة مقارنة 
باألشخاص الذين تناولوا أقل من 230 

غراما يوميا.
و تم نرش دراس�ة ه�ذا العام فقط من 
 )AHA( قبل جمعية القل�ب األمريكية
التي أظهرت أن البالغني يجب أن يأكلوا 
5 حص�ص م�ن الخض�ار والفواك�ه، 
ولكن لديها تقس�يم واض�ح اثنان من 
خمس�ة أطب�اق يج�ب أن يكون�ا م�ن 
الفاكهة- الثالثة األخرى يجب أن تركز 
عىل الخضار.و قالت س�يمون رادفييل 
باجتيني الباحث الرئيس يف الدراس�ة: 
الذي�ن  األش�خاص  أن  وجدن�ا  “لق�د 
يس�تهلكون فواكه وخ�رضوات عالية 
املس�توى أق�ل تعرض�ا للضغ�وط من 
أولئ�ك الذين لديهم اس�تهالك أقل، مما 
يش�ري إىل أن التغذية تلعب دورا رئيسا 
يف الصح�ة العقلية”.وال ي�زال الضغط 

يمثل مش�كلة خطرية تؤثر عىل املاليني 
ح�ول العالم حي�ث ارتفع�ت معدالته 
بش�كل كب�ري خ�الل وب�اء )كورونا(، 
تش�ري التقديرات إىل أن واح�دا من كل 
عرشة أشخاص يعيش�ون عىل األرض 

يعاني من التوتر والقلق كل يوم.
بالطب�ع من املس�تحيل تجن�ب بعض 
املواق�ف العصيب�ة، ولك�ن يف النهاي�ة 
فإن الش�عور بالتوتر املستمر والشديد 
سيكون له ثمن جسيم جسديا وعقليا 

عىل املدى الطويل.
و أضاف�ت رادفييل باجتيني” يمكن أن 
يؤدي الضغط طويل األمد إىل مجموعة 
متنوع�ة من املش�اكل الصحية، بما يف 
ذلك أمراض القلب والسكري واالكتئاب 
والقل�ق، لذل�ك نحن بحاج�ة إىل إيجاد 
ط�رق للوقاي�ة وربم�ا التخفي�ف من 

مشاكل الصحة العقلية يف املستقبل”.
وقد أظهرت الدراس�ات السابقة وجود 
صلة بني استهالك الفاكهة والخرضوات 
والضغط العصبي لدى البالغني األصغر 
س�نا، ولكن ه�ذه هي امل�رة األوىل التي 
نشهد فيها نتائج مماثلة لدى البالغني 
من جمي�ع األعم�ار.و ل�م يتضح بعد 
والخ�رضوات  الفواك�ه  تك�ون  كي�ف 
مفيدة جدا لخفض مس�تويات التوتر، 
لكن الباحثني يتوقعون أن أن يكون ذلك 
مرتبًطا باس�تهالك العن�ارص الغذائية 
الرئيس�ة املوج�ودة فيه�ا.و أوضحت 
أن الخض�ار والفواك�ه تحت�وي ع�ىل 
عنارص غذائية مهمة مثل الفيتامينات 
واملع�ادن والفالفونوي�د والكاروتينات 
التي يمك�ن أن تقلل االلتهاب واإلجهاد 
التأكس�دي يف الجسم، وبالتايل تحسني 
الصحة العقلية.و كشفت أن االلتهاب 
واإلجه�اد التأكس�دي يف الجس�م م�ن 
العوامل املعروف�ة التي يمكن أن تؤدي 

إىل زيادة التوتر والقلق وسوء املزاج.

املقادير:
الدقيق األبيض : 4 اكواب )ناعم(

سكر : 420 غراماً )أبيض(
الزبدة : كوب )غري مملحة(
الفانيليا : 2 ملعقة صغرية

حليب : 2 كوب )كامل الدسم(
خل التفاح : 2 ملعقة كبرية

طريقة التحضري:
درج�ة   175 إىل  الف�رن  يس�خن 

مئوية.
يح�رض قال�ب بحج�م مناس�ب، 
ودهنه بالقليل من الزيت، ورشه 
بكمية من الدقيق لتغطية جميع 

الجوانب.
يف  الزب�دة  م�ع  الس�كر  يخف�ق 

إن�اء كب�ري إىل أن تصب�ح كريمية 
متجانس�ة باس�تخدام الخفاق�ة 
اليدوية،ثّم إضافة الفانيال وخلط 

املكّونات جيداً.
يوضع الحلي�ب مع خل التفاح يف 
طبق صغ�ري وتقليبه جيداً وتركه 

جانباً.
يتم إضافة الدقي�ق بالتناوب مع 
خلي�ط الحليب والخ�ل إىل خليط 
الزبدة والس�كر وخف�ق املكوّنات 
الطح�ني  يختف�ي  حت�ى  جي�داً 

تماماً.
نقوم بكش�ط قاع الطبق وتقليبه 
ع�ّدة م�رات بامللعق�ة الخش�بية 

لضمان تجانس الخليط.

يس�كب خلي�ط الكي�ك يف القالب 
املُحرّض.

يخب�ز الكي�ك يف الف�رن املس�ّخن 
مس�بقاً ملّدة من 20 إىل 25 دقيقة 
الكي�ك  أو إىل أن ينض�ج  تقريب�اً 

تماماً.
الكي�ك  نض�وج  اختب�ار  يمك�ن 
بإدخ�ال ع�ود خش�بي صغري يف 
وس�ط الكي�ك ويف ح�ال خروجه 
نظيف�اً يك�ون دليالً ع�ىل نضجه 

الكامل.
يت�م إخ�راج الكي�ك م�ن الفرن، 
وتركه جانباً حت�ى يربد، ثّم قلبه 
وتزيين�ه  معدن�ي،  ش�بك  ف�وق 

)حسب الرغبة(.

املطبخ ..

طريقة حتضري كيك سهل وسريع وهش بدون بيض
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ق�د تك�ون القضاي�ا غ�ر واضحة ه�ذا اليوم. 
األمور التي قد تظنها واضحة وس�هلة قد تكون 
معق�دة جدا. تجد نفس�ك اليوم متحفظ�ا أكثر من 
األي�ام املاضي�ة. وجود بعض األش�خاص مه�م جدا يف 
حياتك ولذلك عليك أن تساعدم من هم اقل حظا يف هذه 

الدنيا.

ال تش�غل نفس�ك بالقي�ل والق�ال وبالتحديد 
ه�ذا اليوم. تش�عر أن هناك ش�يئا م�ا يقيدك 
ويعيق ترصفك، ولك�ن ال داع للقلق. األمور تبدو 
أس�وأ بكثر مما تراها اليوم. ثق يف نفس�ك. عالقاتك 
باآلخرين متوترة إىل حد ما. ال تستس�لم واسع لتحقيق 

هدفك.

األم�ور املالية هي أكثر ما يهمك يف هذا اليوم، 
العق�ارات والبي�ع والرشاء س�يكونان يف قمة 
اهتمامات�ك. االلتزامات املالية تظهر فجأة أمامك 
يف الظهرة فعليك التخفيف من مصاريفك يف املساء. 
تركز أكثر عىل أمورك العائلية والعاطفية التي أهملتها 

منذ وقت ليس بالقصر .

رك�ز أكثر عىل ما تق�وم ب�ه وال داع ألعمالك 
املته�ورة يف صب�اح ه�ذا اليوم. ق�د تضطر إىل 
مواجهة رئيسك يف العمل للتناقش يف بعض األمور 

وستكون أنت املنترص. مزاجك قد

أنت الش�خص الذي يتمي�ز بمواجهته لألمور 
بطريقة عقالنية، واليوم تتميز برسعة البديهة 
ولذلك تستطيع من خاللها أن تعيد تقييم أفكارك 
ومبادئك. تفكرك حكيم ولذلك معظم القرارات التي 
تتخذها عادة ما تعود عليك بالنفع. عالقتك باألصدقاء 

والحبيب وأفراد األرسة قوية.

ي�وم عم�ي فأن�ت تب�دع يف إدارت�ك وطريقة 
س�يطرتك عىل األمور وخاصة إذا كنت رئيسا 
أو مدي�را. األمور ق�د تأخذ منحن�ى آخر يف فرتة 
ما بعد الظهر وقد تش�عر ببعض العصبية من كثرة 
األح�داث الت�ي تواجهك واملش�اكل التي يف�رتض عليك 

حلها.

يوم مناس�ب ج�دا ملراجعة قائم�ة أو جدول 
مواعي�دك. ال ت�رتدد عند اتخاذ ه�ذه الخطوة 
الي�وم. حيات�ك العاطفي�ة ق�د تك�ون مضطربة 
ج�دا فانتب�ه لترصفات�ك. تهت�م جدا باالط�الع عىل 
املوضوع�ات واألبحاث التي تخص الطبيعة. فكر بقلبك 

هذا اليوم.

كا يشء يس�ر بش�كل رائع يف حياتك املهنية. 
م�ن األفض�ل أن تك�ون واقعيا بق�در اإلمكان 
ه�ذا اليوم. ربما تحدث بع�ض التغرات يف حياتك 
ه�ذا اليوم وربما تنطوي ع�ىل تغير وظيفي أو ربما 
تحص�ل عىل ترقي�ة أو ع�الوة أو فرصة للس�فر ملكان 

جميل. ال تخدع نفسك.

الظروف تساعدك اليوم عىل التألق يف مجاالت 
الفن. حسك اإلبداعي متميز جدا وحبك لأللوان 
والطبيعة يس�اعدك اليوم عىل املشاركة يف بعض 
األنش�طة املهمة يف مكان عام. نظم وقتك وخصص 

جزءا منه الستغالل موهبتك.

فطاقت�ك  بالح�ب،  تش�عر  أن  بإمكان�ك 
الرومانس�ية تج�ذب املعجب�ن. إذا كان لديك 
اهتم�ام بالح�ب، فإنك س�تكون ملفت�ا لألنظار 
اليوم، وستجد أن عيون جميع من حولك تحدق بك. 
ال ترتدد يف إظهار حبك لآلخرين الذين سيلتفون حولك. 

تمتع بالحياة اليوم .

مش�كلة مؤقتة مع الحبيب ق�د تجعلك تبتعد 
عن مجال العمل وتؤثر عىل ادائك بشكل كبر. 
ال تجع�ل الغضب يضعفك ويس�يطر عليك. ربما 
يكون عدم التواصل الجيد بينكما هو س�بب املشكلة 
ولذلك يمكنك حلها من خالل التفاهم وتوضيح األمور.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مش�اعرك مقيدة إىل حد ما هذا اليوم. تشعر 
أنك غر راض عن نفس�ك بسبب حدوث يشء 
ما يف األسابيع املاضية. حاول أن تتغلب عىل هذه 
املش�اعر واعل�م أن التفكر يف صفح�ات املايض قد 

يزيد األمور سوءا. ال تقس عىل نفسك.

كلمات متقاطعة

acebook من الفيسبوك

كان هن�اك ول�د صغر يزور 
مزرعته�ا،  يف  جدت�ه  بي�ت 
خرج ليتعل�م التصويب عىل 
األهداف فكان يلعب ويتدرب 
ع�ىل األخش�اب ولكن�ه ل�م 
أي  يصي�ب  أن  يس�تطع 
هدف ح�زن الولد وتوجه إىل 
بيته للعش�اء  وهو بطريقه 
إىل املن�زل وج�د بط�ة جدته 

املدللة. 
وهك�ذا من ب�اب الفض�ول أو 
األمنية ص�وب عليها فأصابها 
يف رأس�ها فمات�ت وق�د صدم 
الولد وحزن ألنه قتل بطة جدته 
وبلحظ�ة رعب، أخف�ى البطة 
بن األح�راش لكنه فوجئ بأن 
يشء  كل  رأت  حبيب�ة  أخت�ه 

لكنها لم تتكلم بكلمة.
بع�د الغذاء يف الي�وم الثاني،  
قال�ت الجدة:هيا ي�ا حبيبة 
ولك�ن  الصح�ون   لنغس�ل 

“جدت�ي،  ردت:  حبيب�ة 
ابراهي�م ق�ال يل أن�ه يري�د 
باملطب�خ”....�  يس�اعد  أن 
ثم همس�ت بإذن�ه : أتتذكر 

البطة؟؟؟  
ويف نف�س اليوم،س�أل الجد 
أن  األوالد  يح�ب  كان  إن 
يذهب�وا معه للصي�د، ولكن 

آس�فة،  أن�ا  قال�ت:  الج�دة 
ولكنن�ي أريد م�ن حبيبة أن 
تساعدني يف تحضر العشاء  
فابتس�مت حبيبة وقالت: ال 
مشكلة.. ألن ابراهيم قال يل 
أنه يريد أن يساعد هو الجدة 
يف تجهيز العش�اء وهمست 
بإذن�ه م�رة ثاني�ة: أتتذك�ر 

البطة؟؟؟؟.
وذهب�ت حبيب�ة إىل الصي�د 
وبق�ي ابراهي�م للمس�اعدة  
بعد بضعة أيام كان ابراهيم 
يعم�ل واجب�ه وواجب أخته 

وهكذا........
يف النهاي�ة “لم يس�تطع الولد 
إىل  فذه�ب  أكث�ر،  االحتم�ال 
جدت�ه واع�رتف لها بأن�ه قتل 
بطته�ا املفضلة  جث�ت الجدة 
ع�ىل ركبتيه�ا، وعانقت�ه ث�م 
قالت:حبيب�ي، أعلم، فقد كنت 
أقف بالش�باك ورأيت كل يشء 
وألن�ك  أحب�ك  ألن�ي  ولكنن�ي 
اعرتفت بخطئك فقد سامحتك  
وكن�ت فق�ط أري�د أن أعلم إىل 
مت�ى س�تحتمل أن تكون عبدا 
لخوفك من االعرتاف بالخطأ”.

الحكم�ة : االع�رتاف بالخط�أ 
لل�ذل  تعرضن�ا  م�ن  أفض�ل 

بسببه.

ي�رب للش�خص ال�ذي يأخ�ذ األم�ور 
بالحزم ويتجنب الحرة والرتدد يف جميع 

أفعاله وأعماله . 
أصله:

أن ضيف�ا نزل ع�ىل رجل يف بيت�ه ، فقّدم 
الرج�ل ل�ه طعام�ا ، وفاكه�ة ، وحل�وى 
وجل�س معه يأكالن ويتس�امران ، وكان 
للرج�ل دجاج�ة كب�رة تص�ول يف البيت 

وتج�ول . وكان الرجل قد احتفظ ببعض 
يك�ون  أن  ، خش�ية  ناحي�ة  الطع�ام يف 
الطعام الذي يأكل منه الضيف اليكفيهما 
، فكان�ت الدجاجة تأت�ي إىل ذلك الطعام 
فتنقر في�ه فيطردها الرج�ل بأن يصيح 
به�ا : ) كش .. كش!( . ع�ىل عادة بعض 
الناس يف طرد الطيور أو غرها . وال تكاد 
الدجاجة تبتع�د قليال حتى تعود فتقرتب 

م�ن الطع�ام ثانية فتلتقط من�ه ، فيعود 
الرج�ل فيطردها بقول�ه : كش ) فزهك (

الضي�ف وقال للرجل : ) ت�ايل وياك ؟ ( .. 
تظل الدجاجة تروح وتجي وانت بمكانك 
تصي�ح : كش ) أحس�ن ماتگله�ا كش .. 
اك�رس رجلها ( فتعّج�ب الرجل من حزم 
صاحبه الضيف وحسن معالجته لألمور 

وذهب ذلك القول مثال. 

ه�ل تعلمن أنه يمكن معرفة ش�خصيتك من خ�الل رنة هاتفك؟ 
بالفع�ل، فبإمكان�ك أن تع�ريف ش�خصيتك من خالل رن�ة هاتفك 
املحم�ول، وهذا هو ما نرشته إحدى املجالت األجنبية يف دراس�اٍت 
لتحليل الشخصية، اآلن تعريف عىل شخصيتك بتحديد رنة هاتفك.

• إذا كانت رنة هاتفك املحمول عادية:
إذاً، فأن�ِت ش�خصية عملية جداً، ولديِك دواف�ع كثرة للحياة، وال 
تبوح�ن بأرسارك اإل للمقرب�ن منِك، كما تتميزب�ن بأنِك مثقفة، 
طموح�ة، موث�وق في�ِك، كم�ا أن�ِك تتميزي�ن بعالقات�ك الكثرة 

واملتعددة، وال تؤمنن بالحب من أول نظرة.
أما عن أهم عيوبك:

أنِك ال تمنحن قلبك مساحًة كبرًة يف حياتك.
• إذا كانت رنة هاتفك املحمول كوميدية:

فأنِت ش�خصية اجتماعية، منفتحة، ُمقبلة عىل الحياة، محبوبة 
م�ن الجميع، تبهرين من حولك، تحبي األصدقاء الُكثر من حولك، 
ولِك فلس�فة كوميدي�ة لألمور، كم�ا أنِك مبدع�ة وصاحبة خيال 

واسع.
من أهم عيوبك:

تبدو ترصفاتك مترسعة ومتهورة.
• إذا كانت رنة هاتفك مميزة وقليلة االنتشار:

فأنِت ش�خصية مستقلة ومعتزة بنفس�ك، وقائدة بالفطرة , ولِك 
آرائ�ك الخاصة , وهو ما يرتك بصمة قوي�ة لدى اآلخرين ، كما أنِك 
دوماً تبحثن عن التميز يف حياتك وسائر أعمالك، وتحبن املغامرة 
والتحدي�ات، وال تخافن من مواجه�ة األزمات، وقد يصفك من ال 

يعرفونك بأنِك مغرورة.
من أهم عيوبك:

عدم اإلعرتاف بأخطائك بسهولة.
• إذا كنِت تخصصن نغمة لكل شخص:

فأنِت صاحبة شخصية صادقة، وتراعن مشاعر اآلخرين، ودائمة 
التفكر، تحبن النظام، وتكرهن الفوىض، رسيعة البديهة، ولديِك 
قدرة عىل استيعاب املهارات واملعلومات الجديدة برسعة وصاحبة 
هذا األس�لوب إنس�انة صادق�ة , تراعي حقوق اآلخري�ن , كما أنِك 

متنوعة ومتجددة يف حياتك.
من أهم عيوبك:

أن�ه قد ال تهتمن بنفس�ك بقدر اهتمامك باآلخري�ن، وأنِت دائمة 

التفكر.
• إذا كنِت تغري نغمة تليفونك بإستمرار:

فأنِت ش�خصية ملولة بطبعك، تحبن التجديد والتغير، وتكرهن 
الروت�ن، ق�د تكون لدي�ِك معان�اة من الف�رغ، خصوص�اً الفراغ 
العاطف�ي، وتحبن املغامرة، وتعش�قن الس�فر، متقلب�ة املزاج، 
وتغضبن بسهولة، وتميلن إىل التشجيع، وال تحبي النقد وتحبن 

الحركة.
من أهم عيوبك :

اإلهتمام باملظهر أكثر من الجوهر.
• إذا كنِت تستخدمن شخصية الذبذبات يف هاتفك:

فأنِت شخصية متواضعة، مسؤولة، مخلصة، محل ثقة، تفرضن 
احرتام�ك عىل اآلخرين، أس�عد لحظات�ك حينما تكون�ن محاطة 
بأرستك، كما أنه لديك طاقات إبداعية كبرة، ولديك قدرة عىل حل 
مش�اكل من حولك، فأنت ِش�خصية متعاونة، وتعشقن الهدوء، 

وتكرهن الضوضاء.من أهم عيوبك:
الحساسية املفرطة تجاه اآلخرين 

قصة وعربة

قصة مثل 

هل تعلم 

اختبارات شخصية

البطة

أحسن ماتگلها كش ... اكسر رجلها 

اعرفي شخصيتك من رنة هاتفك
الكلمات األفقية 

-1 اسم البحر امليت قديما
كلم�ة   - مكائ�د   - -2س�قي 

تحضيض 
ِقل�ع   - بال�والدة  أعم�ى   3-

السفينة و مالءتها
-4 مدين�ة فرنس�ية تطل عىل 
البحر األبيض املتوس�ط - من 

األنبياء عليهم السالم
-5 يقطع - صُلب )م(
-6 رجل دين - إرتواء

-7 شعور )م( - عاصمة األلب 
الفرنسية

-8 يشرتي - لإلستثناء
 - باكس�تانية  مدين�ة   9-

للنصب
-10 ذه�اب الن�وم - ف�رح و 

رسور

الكلمات العمودية
-1 ص�دق - راب�ع أكرب ج�زر البحر 

األبيض املتوسط من حيث املساحة
-2 من اإليمان - رجال دين

-3 لقب - تحن
-4موض�ع الجن�ن - طائ�ر جمي�ل 

معروف بألوانه الزاهية 
-5اس�م فعل معناه البعد - راقبته و 

حفظته
-6 متش�ابهان - فرح - صب املاء و 

فرقه
-7 بخل - قهوة - للنداء

-8 عاصم�ة آس�يوية - ح�رف نداء 
للندبة

-9 من الحمضيات )م(
-10  مس�افة م�ا ب�ن الكف�ن إذا 
امتدت الذراعان يمينا وشماال )ن( - 

مدينة إيطالية

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
العي�ون  واتش�وفه  ب�اب  بي�ه  الكل�ب  ك�ون 
الّيلوم�ون  حت�ه  الن�اس  أعذرتن�ي  ج�ان 
* * * * *

حي�ي  هدمت�ي  تردي�ن  اش�بعد  ش�نهي 
دليل������ي  كط�ع  الظي�م  آوي�ه  أتكال�ب 
* * * * *

باس�مه  يلصح�ت  الينطي�ك  الل�ه  ري�ت 
ش�يلزم��ه  كلب�ي  العصف�ور  فرف�رت 
* * * * *

لي�ش  وس�كت  كلب�ي  أرداف  دكت�ن  دك 
ب�����ي�ش  بع�د  ينب�ض  البي�ه  دم  أح�رتك 
* * * * *

آن��������ه  فدوت�ج  اج�الي  يبع�د  لس�مج 
أبمجان����ه  ان�ِت  ي�وم  م�ادك  كلب�ي  ل�و 
* * * * *

بدليل��ي  وي�د  كاع  ع�ل  ارتج�ي  أي�د 
حيل��ي  ع�ل  وكف�ه  مابي�اش  أنه�ض 
* * * * *

وباري�ه  اص�رب  ص�ار  ال  الده�ر  م�ر 
ياذي���ه وأدريب�ه  وي�اه  كلب�ي  بلش�ت 

العاص  بن  عمرو  بقيادة  املسلمون   -  641 ع��ام 
الرومان  معاقل  آخر  عىل  القضاء  من  يتمكنون 
أغلب  فتح  من  عام  نحو  بعد  وذلك  اإلسكندرية  يف 
كان  الذي  بابليون  حصن  وخاصه  مرص  مناطق 

يشكل عاصمة الحكم الروماني يف مرص.
الحكومة  تجرب  املتحدة  اململكة   -  1898 ع��ام 
الصينية عىل التوقيع عىل عقد لتأجر هونغ كونغ 

بعد أن احتلتها عسكرًيا.
1928 - بداية البث التلفزيوني املنتظم من  ع��ام 
اليوم وثالث مرات  مدينة نيويورك ملدة ساعتن يف 

يف األسبوع.
سميث  كينجزفورد  تشارليز   �� اليوم  نفس  وىف 
وطاقمه يقوموا بأول رحلة عابرة للمحيط الهادي 
تسمي  /3إم«  بي  إف.سفن  »فوكار  بطائرة 

»الصليب الجنوبي«
مايو   31 يف  بكاليفورنيا  أوكالند  من  رحلوا  حيث 
وفيجي  هونولولو  عرب  بريزبن  إىل  ووصلوا 

وإستغرقت الرحلة 83 ساعة.
ع��ام 1938 - تشكيل القوات الجوية النيكاراجوية 

كقوة حزبية يف ناسيونال دي غارديا.
1940 - الجيش النرويجي يستسلم لقوات  ع��ام 

أملانيا النازية خالل الحرب العاملية الثانية.

ع��ام 1965 - بداية ثورة ظفار يف ُعمان.
ع��ام 1967 - الرئيس املرصي جمال عبد النارص 
وذلك  الجمهورية  رئاسة  عن  تنحيه  للشعب  يعلن 
بسبب الهزيمة يف حرب األيام الستة.وىف نفس اليوم 
املغاربة  حي  تهدم  اإلرسئيلية  العدو  السلطات   ��

بمدينة القدس.
مدينة  حتل  الصهيوني  العدو  قوات   :  1967 عام 
القنيطرة يف مرتفعات الجوالن )أخالها يف 14 يونيو 
وقد  سوريا،  غرب  جنوب  القنيطرة  تقع   .)1974

نزح معظم سكانها إىل سوريا عقب احتاللها.
اإلرسائيلية  العدو  قوات  طائرات   -  1982 ع��ام 
الدفاعي  مواقع  عىل  كثيف  جوي  هجوم  تشن 
الجوي السوري يف البقاع اللبناني وتدمر معظمها 

وذلك يف إطار الحرب التي تشنها عىل لبنان.
عام 1987 : انعقاد مؤتمر للتعاون االقتصادي بن 
بيونج  الشمالية  كوريا  عاصمة  يف  الجنوب  دول 
يانج، استغرقت أعماله أربعة أيام، وحرته 105 

دول.
بن  الدبلوماسية  العالقات  عودة   -  1989 ع��ام 

مرص ولبنان.
عام 1992 : مجلس األمن الدويل يقرر إرسال قوات 
ملطار  الالزمة  الحماية  لتأمن  دولية  سالم  حفظ 

رساييفو.
تفتتح  السويدية  الجوية  القوات   -  1996 ع��ام 

مدرسة لتعليم الطران يف »ساتيناس«.
عام 1997 : انتهاء مدة عقد استئجار بريطانيا ما 
يسمى “املناطق الجديدة” يف هونغ كونغ الصينية.

1999 - األمرة رانيا العبد الله تتوج ملكة  ع��ام 
عىل اململكة األردنية الهاشمية وذلك يف يوم احتفال 

امللك عبد الله الثاني بتتويجه عىل العرش.
لكرة  العالم  كأس  بطولة  افتتاح   -  2006 ع��ام 

القدم 2006 املقامة يف أملانيا.

يحبك  شخص  كان  إذا   *
فإنه  مجاملة،  دون  بصدق 
ثوان   5 ملدة  حضنك  إىل  يميل 

عىل األقل أو أكثر.
عىل  القدرة  لديه  دماغك   *
إليك  إىل من ينظر  االستشعار 

معجبا أو مشفقا.

اإلنسان  عنق  فقرات  عدد   *
املوجود  العدد  نفس  يساوي 

يف عنق الزرافة.
املرافق  العايل  الصوت   *
للعطس قد ينم عن شخصية 
إىل  وتشر  ومنطلقة  مرحة 
ال  شجاعة  جريئة  شخصية 

العطسة  بينما  شيئاً  تخىش 
شخصية  تعكس  املكتومة 

خجولة تخىش املواجهات.
* النوم يف غرفة باردة يجعل 
جسدك يحرق سعرات حرارية 
أكثر حتى يحافظ عىل حرارة 

جسمك.

حدث يف مثل هذا اليوم
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فيديو  مقطع  مؤخرًا  انترش 
أحد  فيه  يظهر  مصور، 
الذي  السعوديني  املعجبني 

حفل  حضور  عىل  حرص 
أصالة  السورية  الفنانة 
قبل  أقامته  الذي  نرصي، 

السعودية  العاصمة  يف  أيام 
الرياض، وقد تسبب يف إيقاف 

الحفل.
ويظهر يف الفيديو الذي انترش 
مختلف  يف  واسع  بشكل 
االجتماعي  التواصل  منصات 
وهي  أصالة  الفنانة  العربية، 
مرور  وأثناء  املرسح،  عىل 
املرسح،  خشبة  عىل  أصالة 
بصوت  املعجبني  أحد  رصخ 
وقال:  الجميع،  سمعه  عال 
وتوقفت  أحبك«،  »أصالة 
الكلمة  سماعها  عند  أصالة 
الخلف  إىل  خطوة  وعادت 

الصوت  صاحب  إىل  لتتوجه 
وتقول له »احلف«.

السعودي  الجمهور  وتداول 
معربين  املقطع  واسع  بشكل 
أصالة  بهدوء  إعجابهم  عن 
جمهورها  عىل  وردها 

وبساطتها.
وقالت أصالة قبل بدء الحفل: 
»هي فرصة، إقامة حفالت من 
هذا النوع كي تستمتع الناس 
مع  الفنان  ولقاء  باملوسيقى 
الناس  نفوس  يف  له  الناس، 
عىل  يرونه  مما  أجمل  وقع 

التلفزيون«.

اغنيتها  أنغام  املرصية  الفنانة  أصدرت   
يوتيوب،  عىل  كتري«  بعته  »أنا  الجديدة 
واألغنية من كلمات الشاعر أمري طعيمة 
وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق 

مدكور.
انتشارا واسعا بني  وبدأت األغنية تحقق 

عن  إعتذرت  أنغام  وكانت  الجمهور.. 
الذي  االغراب«،  »نسل  مسلسل  ترت  غناء 
املايض، بسبب أسلوب  عرض يف رمضان 

املخرج املرصي محمد سامي.
عن  ت  عربرّ أنغام  أن  املعلومات  وكشفت 
عىل  رأيه،  محمد  فرض  من  إستيائها 

الناحية الغنائية للمسلسل.
»ودوني  كان  أنغام  أعمال  آخر  أن  ُيذكر 
عيد  بمناسبة  أصدرتها  التي  أمي«،  عند 
كلمات  من  املايض،  آذار/مارس  يف  األم 
وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي 

مادي.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper
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عـين على العالم

كليب  بفيديو  فارس،  مرييام  اللبنانية،  الفنانة  حققت 
أغنيتها الجديدة »غدارة يا دنيا«، الذي طرحته قبل يومني عرب 
قناتها الرسمية عىل »يوتيوب«، بعد 4 سنوات من الغياب، عدد 

مشاهدات قياسياً، إذ تخطت الـ4 ماليني.
الثاني، وصورتها يف  األغنية وهي حامل يف طفلها  وسجلت مرييام 
منزلها، ألنها التزمت طوال الفرتة املاضية بالحجر املنزيل، نتيجة تفيش 

فريوس كورونا.
األغنية من كلمات روال فارس، ألحان وليد املسيح، توزيع موسيقي إدريس 

روشيش والكليب إخراج رشيف ترحيني.
ويقول مطلعها: »غدارة انت يا دنيا و أحىل ما فيك ما يهمنيش، غدارة انت 
يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش، حبه ده كان خيال خد مني نفيس 

وراحة البال..«.
عرب  عليها  وتأثريه  الثاني،  إبنها  وفاة  تفاصيل  فارس  مرييام  روت 

إصابتها باإلكتئاب بعد وفاته.
وقالت مرييام من خالل فيلم وثائقي، أطلقته يف 3 حزيران/يونيو 
عرب  له  وروجت  الرقمية  املنصات  إحدى  مع  بالتعاون  الحايل، 
صفحتها: »يف الـ7 من شهر يوليو/ تموز لعام 2017، تأكد أني 
حبىل بمولودي الثاني، ووقتها كان عندي مشاكل صحية جسمي 
ما تحمل الحمل، وحسيت كأن جزء مني راح حسيت بالذنب مع 
أنه مش ذنبي، وحسيت باالكتئاب والوحدة وشعور ما بيتوصف 

ما يحس به غري الست اليل بتمر بنفس الظروف«.
»اليل حصيل حطمني  ابنها حطمها، قائلة:  أن وفاة  وأكدت عىل 
كانوا  سنوات   4 أخذ  اليش  وهذا  عائلتي  أكرب  أني  تركيزي  وبقى 

صعبني وبتمنى يجي نهار وأتصالح مع حايل«.
وأشارت مرييام إىل أنه من تلك اللحظة لم يعد لديها هدف وحلم، 
وأوقفت مشاريعها الشخصية والفنية واألغاني التي كانت تحرض 

لها.

للنوايا  سفريًا  حلمي،  أحمد  املرصي  النجم  اليونسيف،  عينت 
األوسط،  الرشق  يف  لليونسيف  اإلقليمي  املكتب  يف  الحسنة، 
ح الحساب الرسمي ليونسيف الرشق  وشمال أفريقيا.وقد رصرّ
األوسط وشمال أفريقيا، عرب تويرت: »انضموا إلينا يف الرتحيب 
لليونيسف  إقليمًيا  الذي تم تعيينه سفريًا  بالفنان أحمد حلمي 
:«وأنا  حلمى  أحمد  أفريقيا«.وعلق  وشمال  األوسط  الرشق  يف 
سفري  مجرد  هبقى  مش  الحقيقة،  زاد  فخرى  كمان  النهارده 
ملكتب مرص، لكن إن شاءالله الدورة الجاية دى، نحقق أكرت وأكرت، 

مش بس عىل املستوى املحيل، لكن عىل املستوى اإلقليمى«.

مسلسل  عرض  انتهاء  وبعد  الحايل  أيار/مايو  بداية 
يف  تفكر  تزال  ال  الرشكة  أن  ذكر  عرشين«،  »عرشين 
أعىل  حقق  الذي  للمسلسل  ثاٍن  جزٍء  انتاج  إمكانية 
نسبة مشاهدة يف الدراما العربية املشرتكة بحسب كل 
اإلحصاءات التي بدأت نتائجها بالخروج اىل االعالم هذه 

الفرتة،
وإن الرشكة ما زالت تدرس إمكانية مغامرة يف القيام 

نادين نسيب نجيم يف مقابلتها  أكدت  فيما  ثاٍن،  بجزٍء 
األخرية يف برنامج 40 مع اإلعالمية جسيكا عازار قبل 

اسبوعني عن إمكانية تقديم جزء ثاٍن.
لكن كان الفتاً ترصيح للسيد صادق الصباح الذي 

يرشف عىل عمل جديد للممثلة نادين نسيب 
يف  ُيصورّر  زهرة«،  »صالون  بعنوان  نجيم 

الساعة  حتى  الرشكة  إن  قال  إذ  بريوت، 
»عرشين  من  ثان  جزٍء  إنتاج  تؤكد  لم 
عرشين«، وهو ينتظر حتى نهاية الشهر 

نصاً جديداً أو »مسلسالً« جديداً، فإما 
أن يوافق عليه حتى ال يدخل مغامرة 

يعني  وهذا  تعبريه،  بحسب  خائبة 
قرار  إن  تقول  املؤرشات  كل  أن 

»عرشين  من  الثاني  الجزء 
حتى  معلقاً  زال  ما  عرشين« 
يف  باألمر،  ُيبت  ولم  الساعة 
بالل  الكاتبان  يعمل  وقت 
عىل  جابر  وندين  شحادات 
وضع التصور الذي يمكن أن 
يخرج بنتيجة أو مربر لتقديم 
جزء آخر واالعالن عنه رسمياً 

مطلع آب املقبل.

العراقي،  حاتم  الفنان،  يضيفه  جديد  نجاح 
الذي  الكبري  النجاح  بعد  الفني،  رصيده  اىل 
حققته أغنيته املنفردة املصورة األخرية »بعد 
حبني« التي تخطت املليون ونصف مشاهدة 
خالل أيام قليلة بعد طرح األغنية عرب قناته 
اللبنانية  إخراج  من  اليوتيوب،  يف  الرسمية 

رنديل قديح.
العراقي  الشاعر  مع  العراقي  حاتم  وتعاون 
العراقي  امللحن  األغنية  ن  ولحرّ جابر،  حازم 
واملكس  التوزيع  مهمة  وأسند  جاسم،  عيل 

واملاسرتنغ للموزع العراقي حسام الدين.
كبرياً  تفاعالً  حبني«  »بعد  أغنية  القت  وقد 
التواصل  وسائل  منصات  عرب  الجمهور  من 
االجتماعي املتنوعة، وتعليقات إعجاب كبرية 
الكليب  يف  حاتم  وبإطاللة  واألداء  باألغنية 

املصور وسط أجواء من الفرح والحركة.

بهجوم كبري  الرتك،  البحرينية حال  الفنانة  تفاجأت 
حيث  الجديدة،  أغنيتها  بسبب  جمهورها  من 

»ضعيفة«  أنها  جمهورها  من  العديد  اعترب 
و«سيئة«.

صيفية  بإطاللة  الكليب  يف  حال  وظهرت 
أجواء  مع  تماشياً  مبهجة،  شبابية 
شويري  مع  قدَّمت  حيث  األغنية، 
مجموعًة من الرقصات االستعراضية عىل 
البحر، ونجحا يف نقل التفاؤل واإليجابية 

اىل الجمهور.
أغنية حال  املمتعة، تعرضت  إطاللتها  ورغم 

الجديدة للكثري من االنتقادات القاسية، إذ اعترب 
الكلمات  لناحية  أنها ركيكة  العديد من جمهورها 

ومطالبينها  سيئ،  اختيارها  أن  مؤكدين  واأللحان، 

ل يف دراسة خياراتها يف املستقبل. بالتمهرّ
البحرينية  الفنانة  حرصت  ثانية،  جهة  من 
عىل دعم منتخب بالدها، يف املباريات التي 
املزدوجة  التصفيات  يف  حالياً  يخوضها 

لكأس العالم وكأس آسيا.
ونرشت صورة عرب حسابها يف تطبيق 
تبادل الصور )انستغرام(، وبدت فيها 
للبحرين،  صغرياً  علماً  تحمل  وهي 
وتأييداً  »تفاعالً  قائلة:  عليها  وعلقت 
حمد  بن  نارص  الشيخ  سمو  ملبادرة 
لألعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة،  آل 
اإلنسانية وشؤون الشباب، عشان هذا العلم 
املزدوجة  التصفيات  يف  الوطني  منتخبنا  لدعم 

لكأس العالم وكأس آسيا«.

مرييام فارس تتخطى الـ 4 
ماليني بـ»غدارة يا دنيا«

أمحد حلمي سفرٌي ملنظمة اليونسيف يف 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا

مصري اجلزء الثاني من »عشرين عشرين« ما زال معلقًا

حامت العراقي حيقق أكثر من مليون مشاهدة 
بأغنية »بعد حبين«

معجب يوقف حفل أصالة نصري يف الرياض بشكل كامل

أنغام تطرح أغنية »أنا بعته كتري«

اجلمهور يهاجم وينتقد حال الرتك بسبب أغنيتها اجلديدة
أغنى رجل في العالم يحقق حلم 

طفولته بالذهاب للفضاء

قريبا.. واتسآب يتصل بالعمالء 
للتحقق من الحسابات

كشـف امللياردير األمريكي، جيف بيزوس، أنه سيطري عىل متن أول رحلة ركاب 
لرشكته “Blue Origin”، التي تخطط إلطالقها يف 20 يوليو/ تموز املقبل.وقال 
جيـف عرب مقطع فيديو ُنرش: “أريد أن أذهب يف هـذه الرحلة، ألنه اليشء الذي 
كنـت أرغب يف القيـام به طوال حياتي”.ومن املقرر أن يصطحب معه شـقيقه 
مارك، وكذلك الشخص الذي سيفوز باملزاد الذي سيقام لنيل أحد املقاعد، وبلغ 
أعـىل عـرض 2.8 مليون دوالر حتى صباح االثنني وقبل خمسـة أيام من إغالق 
املزاد”.مـن جانبه، قال مـارك بيزوس يف الفيديو: “لم أكـن أتوقع منه حتى أن 
يكـون عىل متن الرحلة األوىل، يا لها مـن فرصة رائعة، ليس فقط لخوض هذه 
املغامرة ولكن للقيام بها مع أعز أصدقائي”.ونظام السياحة الفضائية التابعة 
لرشكة “بلو أوريغن”، هو صاروخ يحمل كبسـولة إىل حافة الفضاء الخارجي، 
وسـبق أن حلـق يف أكثـر من 12 رحلـة تجريبيـة ناجحـة دون ركاب، ويعرف 
باسـم “نيو شيربد”.وُصمم الصاروخ لنقل ما يصل إىل 6 أشخاص يف رحلة عرب 
الفضاء، ووصلت الكبسوالت يف الرحالت التجريبية السابقة إىل ارتفاع يزيد عىل 
340 ألـف قدم )أكثر من 100 كيلومرت(.وتحتوي الكبسـولة عىل نوافذ ضخمة 
ملنح الركاب فرصة ملشاهدة الفضاء الخارجي عن كثب، ويمكن للركاب قضاء 

بضع دقائق من انعدام الجاذبية قبل العودة إىل األرض مبارشة.

عندما تشـرتي هاتًفا جديًدا وتستعيد حسـاب WhatsApp الخاص بك، يتحقق التطبيق 
مـن خالل إرسـال رمز مكون من سـتة أرقام إليك عرب رسـالة نصيـة قصرية.ومع ذلك 
تعمل الرشكة عىل طريقة أخرى للتحقق من حسابك عرب مكاملات الفالش.ووفًقا لتقرير 
 .Android املوثوق، يخترب تطبيق الدردشـة هذه القـدرة عىل WABetaInfo صادر عـن
وإليك كيفية عمله:يمكنك االشـرتاك لتلقي مكاملة للتحقق بدالً من رمز SMS. سـيتصل 
بـك WhatsApp لفـرتة وجيزة وينهي املكاملة ولكن ايضا أنت لسـت بحاجة السـتالمه.

حتـى عندمـا يتم طرح هذه امليزة ، فإنها سـتقترص عىل Android ، ألن iOS ال يسـمح 
للتطبيقـات بقراءة سـجل املكاملات. قـال WABetaInfo إنه عىل الرغـم من أن التطبيق 
سـيصل إىل سجل املكاملات الخاص بك ملقارنة اإلدخال األخري، فإنه لن يستخدم البيانات 
ألي يشء آخر،الجديـر بالذكـر أن Instagram يخترب ميزة للحصـول عىل رموز التحقق 
عرب WhatsApp بدالً من الرسـائل القصرية.ويأتي هذا التطور الجديد بعد أسـبوع ميلء 
باإلثـارة لتطبيـق WhatsApp، أكدت الرشكة أنها تخترب القدرة عىل اسـتخدام حسـاب 
واحد عىل أجهزة متعددة، وستتيح لك ربط أربعة أجهزة ضمن هذه امليزة، هذا يعني أنك 

.iPad ستتمكن قريًبا من استخدام تطبيق الدردشة عىل جهاز

lBu  يأمـل فيس بـوك يف إصـدار
يف  لالشـرتاك  منتـج  وهـو   ،letin
lSu  الرسـائل اإلخباريـة يشـبه

يونيـو،  شـهر  نهايـة  يف   ،stack
وتخطط الرشكة لتقديم إصدارات 
مجانيـة ومدفوعـة مـن النظـام 
األسـايس، وسـيأتي العديـد مـن 
التـي  األوىل  اإلخباريـة  الرسـائل 
يعتزم فيس بوك نرشها من كتاب 
يركـزون عـىل الرياضـة واملوضة 
والبيئـة، وسـيكونون أيًضا زاوية 
إخباريـة محلية بمـا يتماىش مع 

مرشوع الصحافة للرشكة.
وبينما ستسـتخدم الرشكة فيس 
يقـول   ،Bulletin لتسـويق  بـوك 
األسـايس  النظـام  إن   Recode
لـن يعيـش عـىل شـبكة التواصل 
االجتماعـي، فعندمـا تنقـر عـىل 
رابـط Bulletin، سـيتم فتحـه يف 
نافـذة متصفـح منفصلـة، ولعل 
السـبب يف ذلـك ذو شـقني، وفًقـا 
لألشـخاص الذين تحدثوا إىل املنفذ 
حول املرشوع، حيـث إن األول هو 
أن فيس بوك يأمل يف إنشاء عالمة 
 ،Bulletin تجاريـة منفصلـة لــ
والثاني هو أن الرشكة تريد تجنب 
دفع عموالت متجر التطبيقات إىل 
أبـل و جوجل، وبالنسـبة للكتاب، 

يقال إن فيـس بوك يروج للمنصة 
كوسـيلة لالسـتفادة من جمهور 
يبلغ قوامه ما يقرب من 2.9 مليار 
شخص واالستفادة من قدرته عىل 
استهداف أفراد معينني ملساعدتهم 

يف العثور عىل قراء مدفوعني.
ويقـول Recode إن فيس بوك قد 
عرض عـىل الصحفيـني صفقات 
ملـدة عامني، مع خيار املغادرة بعد 
األشهر الـ 12 األوىل، إلقناعهم بأنه 
ملتزم باملـرشوع، والجدير بالذكر 
أن الرشكة تعمل عىل تجنب تجنيد 
الكتاب الذيـن يغطون موضوعات 

سياسية.
وقـال كامبل بـراون، نائب رئيس 
اإلخباريـة  للـرشاكات  فيسـبوك 
العامليـة، لصحيفة نيويورك تايمز 
عندمـا ظهرت أخبـار املنصة ألول 
مـرة: “نريد أن نفعـل املزيد لدعم 
الصحفيـني والخـرباء املسـتقلني 
الذيـن يبنـون أعمـااًل وجماهـري 
عـرب اإلنرتنت”، “نحن نستكشـف 
طرًقا ملسـاعدتهم عىل االسـتفادة 
التـي  اإلخباريـة  املنتجـات  مـن 
 News أنشـأناها، مثل فيس بـوك
واالشـرتاكات، بينمـا نبنـي أيًضا 
أدوات جديـدة لتكملـة مـا وجده 

الصحفيون مفيًدا بالفعل”.

أعلن Twitter يف وقت سابق من هذا العام 
أنـه يعمل عىل ميزة Super Follows التي 
من شأنها أن تسمح لبعض املستخدمني 
بفـرض رسـوم عـىل املتابعـني ومنحهم 
إمكانيـة الوصـول إىل محتـوى إضـايف، 
وقامـت باحثـة التطبيق جني مانشـون 
وونج بتغريد لقطات شاشة ملا تقول إنه 

سيبدو عليه الخدمة.
وفًقا لبحث Wong الذي يكون عادًة دقيًقا 
 Super Follows للغاية، سيقترص برنامج
عىل مسـتخدمي Twitter الذين لديهم ما 
ال يقل عـن 10000 متابع، والذين نرشوا 
25 تغريدة عـىل األقل خالل الثالثني يوًما 

املاضية، وهم ال يقل عن 18 عاًما. 
Twitter أن إحـدى امليـزات  كمـا أشـار 
هـي   Super Follows لــ  الرئيسـية 
املحتوى اإلضايف مثل التغريدات الحرصية 

للمتابعني املتميزين.
أيًضـا قائمـة بفئـات   Wong اكتشـفت 
lS  املحتوى التي سـيختار مسـتخدمو

per Follows مـن بينهـا لوصف املحتوى 
الخـاص بهم مثـل “الرياضـة” أو “البث 
“محتـوى  أن  إىل  وأشـار  الصوتـي”، 
البالغـني” و”OnlyFans” مدرجـان عىل 

أنهما “منصات محتـوى” جنًبا إىل جنب 
مع Facebook وSubstack وPatreon و

.YouTubeو Twitch
ورفض تويرت التعليـق عىل أحدث أبحاث 
lS  وونج، ولكن سـبق أن وصفت ميزة

per Follows التي تشـبه Patreon بأنها 
نـوع من االشـرتاك، حيـث قدمـت مثاالً 
بقيام مستخدم Super Follows بتحصيل 
4.99 دوالر شهرًيا للمستخدمني للوصول 

إىل “االمتيازات”.
كما تعد الخدمة أحدث ميزة للدفع املبارش 
التـى قدمتها تويرت يف األسـابيع األخرية؛ 
كذلك بـذات الرشكة منذ مايـو املاىض يف 
اختبار Tip Jar والذي يتيح للمستخدمني 
أيضا إجراء مدفوعات ملرة واحدة ملنشئي 
املحتوى مبارشًة عـىل Twitter من خالل 
النقر فوق رمز فاتـورة الدوالر يف ملفهم 

 .Twitter الشخيص عىل
 Tip جـزًءا من تربعات Twitter وال يأخذ
Jar والذي يدعم العديد من خيارات الدفع 
lVe Cash App وPayPal و  بما يف ذلـك

mo، ليس من الواضح كيف سيتم تنظيم 
املدفوعات لـ Super Follows، ولكن يبدو 

أن Twitter سيأخذ نسبة مئوية.

فيس بوك يطلق منصة النشرات 
  ’Bulletin‘ اإلخبارية

تويتر على وشك استخدام “سوبر فولوز”

  

تغريدات

اسامة النجيفي

معز بو لحية

ــي  ــم األمريك ــة للنج ــم رائع ــة موس نهاي
ــيتش.. آخر  ــتيان بوليس ــد كريس الصاع
ــهر املاضي بطال لدوري أبطال أوروبا  الش
مع تشيلسي وأول هذا الشهر بطال لدوري 

أمم الكونكاكاف مع منتخب بالده .

ــه يف غدره  ــوم ال أخا ل ــقوط املوصل ي ــوم س ي
ــر كله للنيل من عزة املوصل  حيث حتالف الش
ــى مر التاريخ ،  ــا وهويتها ودورها عل وكرامته
ــتبقى عصية ، وستتهشم نوايا  لكن املوصل س
ــوارها لتلحق  ــات اعدائها على بوابات أس وراي

برايات من سبقوهم .
 املوصل اليوم عنقاء العصر ، خالدة عصية .

يوم حسدت احلمار

هامش 

النهاية واحد ممن  ينبغي يل.. فأنا يف  للمثقف وال  أملك تعريفا  ال 
منذ  الحقل  هذا  يف  يعملون  يزالوا  وال  عملوا  ممن  إنهم  يزعمون 
األمهات،  من  بعضها  الكتب  من  املئات  قرأت  الزمن..  من  عقود 
كالعادة  رديئة..  منها  وقسم  األهمية،  متنوعة  اآلخر  وبعضها 
تنوعت القراءات بني حقول املعرفة املختلفة »أدب بأجناسه كافة، 
وطوال  فكر«..  إقتصاد،  سياسة،  ذاتية،  سري  تاريخ،  فلسفة، 
الصحفي  للعمود  وكاتبا  أدبيا  ناقدا  الكتابة  مارست  العقود  تلك 
الفضائيات  غزت  حني  سياسيا  محلال  وأخريا  صحفيا،  ومراسال 
حياتنا قبل غزوة الفيس بوك وتويرت والواتسآب.. ومثلما لم أتوقف 
عن الكتابة، لم أتوقف عن القراءة.. أستطيع القول ان األمر خرج 
من يدي تماما، وربما من يد بعض أصدقائي ممن نتبادل أحيانا 
أطراف الحديث يف أحد شؤون الثقافة أو املعرفة أو الكتابة إحرتافا 

صارت أم هواية بدأت.. بمعنى أدق وقع »الفأس بالرأس«. 
ماذا إستفدت قارئا أو كاتبا؟ بالشك األمر ال يخلو من فائدة، لعل يف 
املقدمة منها إنني شخصيا ال أصلح ألي شئ آخر.. فأنا فالح لكني 
لو مارست الزراعة لكنت أفشل فالح يف العراق.. ولو فكرت أن أعمل 
)فيرتجياً( فأني وبعد نحو 40 سنة يف قيادة السيارة لم أفرق حتى 
اآلن بني الكري و«اللوكري«.. ولو كنت فكرت أن أعمل كهربائيا مثال 
أهلية  مولدة  أول  تشغيل  بدء  قبل  حتى  زمان  من  »إنتلت«  لكنت 
بالعراق.. ولو كنت فكرت أن أعمل عامل بناء الحتاجتني اليابان 

يف الهدم ال يف البناء. 
عىل  ترتب،  بل  يرتتب،  ما  بكل  والكتابة  القراءة  سوى  ليس  إذن 
ذلك من ثمن باهظ يف املقدمة منه »عيون جرك« وظهر بفقرات 
»معطوبة«.. دعك طبعا من  األخطار واألهوال التي تالحق الكلمة 
قرأت  ألنني  بالندم  أشعر  هل  منطوقة..  أم  مقروءة  أم  مكتوبة 
وكتبت؟ نعم أحيانا أشعر بالندم.. بل أزيدك من الشعر بيت، فقد 
الذي تقبل عن طيب  الحيوان  الحمار.. نعم أحسد هذا  بت أحسد 
خاطر كون صوته أنكر األصوات مع إنه قليل النهيق وليس مثل 

الكثريين من مكثري الكالم السمج، التافه، الرخيص.
الحمار مرتاح ألنه لم يعرف سقراط وارسطو واألسكندر وكارل 
الدولة  وسيف  واملتنبي  رشد  وإبن  ونيوتن  وغاليلو  ماركس 
زغلول  وسعد  السياب  شاكر  وبدر  محفوظ  ونجيب  والجاحظ 
زيدان،  وجورجي  معلوف  وأمني  جرب  وصالح  السعيد  ونوري 
القرن،  ترمب، وصفقة  تونغ، ودونالد  ديغول، وماتوتيس  وشارل 
وإتفاقية  بالسخارت،  وجينني  غريفث،  وبينيت  الدولتني،  وحل 
باريس للمناخ.. الحمار ال يملك تويرت وال لديه صفحة يف الفيس 
بوك وال عالقة له بكروبات الواتس آب وال غرف كلوب هاوس.. ولم 
يعرف معنى »يا ذيب ليش تعوي« وال »بوس الواو«، ولم يستمع ايل 
أي من سيمفونيات بيتهوفن ولم يقرأ ملحمة كلكامش وال يعرف 
شيئا عن  قمة العرشين، وال وكالة ناسا للفضاء وال هيئة النزاهة 
وال  حسني  بزهور  يوما  يسمع  ولم  العوملة  وال  العملة،  مزاد  وال 
 نجاة الصغرية.. واألهم إنه لم يعرف أن كاتب هذه السطور واحد

 اسمه ...

محزة مصطفى


