
بريوت/ متابعة الزوراء:
بع�ث رئي�س مجل�س الن�واب اللبناني، 
نبي�ه ب�ري، برقي�ة اىل رئي�س مجل�س 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، ش�اكرا 
فيها باس�مه وباس�م الش�عب اللبناني 
مصادق�ة الحكوم�ة العراقي�ة عىل دعم 
لبن�ان بالنفط الخام وزي�ادة هذا الدعم 
م�ن 500 ألف طن إىل ملي�ون طن.وقال 
ب�ري يف برقي�ة بعثه�ا إىل رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطفى الكاظمي: “يد الخري 
أب�داً ال تنثن�ي ... ه�و العراق رم�ح الله 
يف االرض. مج�دداً فعلك�م وفع�ل أبنائه 
ومرجعيات�ه الرش�يدة مص�داق لقول�ه 
تعاىل: “َسَنُش�دُّ َعُضَدَك ِبأَِخيَك”.وجاء يف 

الربقية أيًض�ا “ببالغ الش�كر واإلمتنان 
تبلغن�ا موافقتك�م وحكومتكم الكريمة 
ع�ىل تزويد لبنان بمليون طن من النفط 
الخ�ام بمعدل يكفي لس�د نصف حاجة 
لبن�ان من ه�ذه امل�ادة س�نوياً”.وتابع 
بري “بإس�مي وبإس�م املجلس النيابي 
والشعب اللبناني اتوجه بالشكر الجزيل 
للعراق رئيساً وحكومة ومجلساً وشعباً 
متمنني لك�م التوفيق والس�داد وللعراق 
املزيد من التقدم واالستقرار واالزدهار”.
العراق�ي يف  ال�وزراء  وص�ادق مجل�س 
جلس�ة عقدها، الثالثاء، عىل دعم لبنان 
بالنف�ط الخ�ام وزي�ادة ه�ذا الدعم من 

500 ألف طن إىل مليون طن.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مجل�س القض�اء األع�ىل، امس 
االربع�اء، إص�داره ق�راراً باإلفراج عن 
ان  اىل  اش�ار  فيم�ا  مصل�ح،  قاس�م 
محكمة التحقيق لم تجد اي دليل يثبت 
تورطه باغتيال الناشط ايهاب الوزني.

وقال املركز االعالمي يف مجلس القضاء 
االع�ىل يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان 
“القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض 
عىل املحاكم وفق االدلة املتحصلة فيها 
واملنص�وص عليها يف القان�ون وهناك 
فرق بني اجراءات التحقيق االولية وبني 
ما يليه�ا اذ قد يصدر القض�اء مذكرة 
قبض او اس�تقدام بحق شخص معني 
وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق 
االمني�ة التابع�ة للس�لطة التنفيذي�ة 
وبع�د تنفي�ذ مذك�رة القب�ض يجري 
القضاء بالتعاون م�ع االجهزة االمنية 
التحقي�ق يف الجريم�ة املنس�وبة مل�ن 
صدرت بحق�ه مذكرة القبض”، مؤكدا 
انه “اذا توفرت ادلة توجب احالته عىل 
املحكمة الجراء محاكمته عن الجريمة 
يتخ�ذ قايض التحقيق الق�رار باالحالة 
واذا لم تقدم الجه�ات التحقيقية ادلة 
كافي�ة ضد املته�م يتم غل�ق التحقيق 
بحق�ه ويطل�ق رساحه”.واض�اف انه 
الناش�ط  اغتي�ال  “بالنس�بة لقضي�ة 
ايه�اب الوزن�ي وبعد االس�تيضاح من 
القض�اة املختص�ني بالتحقيق تبني ان 
قاس�م مصلح تم اتهامه بقتل الناشط 
ايه�اب الوزن�ي لكن لم يق�دم اي دليل 
ض�ده خاصة ان�ه اثناء حض�وره امام 
القض�اة وتدوي�ن اقوال�ه”، مبين�ا انه 

“اثبت بموجب معلومات جواز الس�فر 
ان�ه كان خ�ارج الع�راق عن�د اغتيال 
الوزن�ي وانك�ر ارتكاب�ه او اش�راكه 
بهذه الجريمة “.وتابع البيان “لم تجد 
محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه 
يف تل�ك الجريمة بش�كل مبارش او غري 
مبارش س�واء بالتحري�ض او غريه لذا 
تم اتخ�اذ القرار باالف�راج عنه بعد ان 
اودع التوقي�ف 12 يوم�اً ت�م خالله�ا 
بذل الجه�ود االس�تثنائية للوصول اىل 
اي دلي�ل يتعلق بتل�ك الجريمة لكن لم 
تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل 
خاصة وان عائل�ة الوزني اثناء تدوين 
اقوالهم ل�م يقدموا اي دليل بخصوص 
ذلك حس�ب القانون مع التنويه اىل ان 
جريم�ة اغتيال الناش�ط الوزني تعترب 
م�ن الجرائ�م االرهابي�ة الت�ي يعاقب 
القان�ون مرتكبها باالع�دام وازاء هذه 
العقوبة الش�ديدة لم يتوف�ر دليل كايف 
الجراء محاكم�ة املصلح عنها وفرض 
هذه العقوبة الش�ديدة م�ع عدم توفر 

االدلة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
واف�ق ن�واب االتح�اد األوروب�ي ع�ىل 
ش�هادة س�فر جدي�دة من املق�رر أن 
تس�مح للمواطن�ني بالتنقل بني الدول 
الخض�وع  أو  الصح�ي  األوروبي�ة 
الختبارات إضافية لف�ريوس كورونا، 
ما يمه�د الطريق لبدء حركة التنقل يف 
الوقت املناسب لفصل الصيف.وتهدف 
الش�هادة التي طال انتظارها إىل إنقاذ 
صناع�ة الس�فر يف أوروب�ا واملواق�ع 

موس�م  م�ن  الرئيس�ية  الس�ياحية 
إجازات كارث�ي آخر.وق�ادت وجهات 
الس�فر الرئيس�ية مثل اليون�ان حملة 
الحصول عىل الش�هادة، والتي ستقدم 
بشكل رسيع عىل شكل ورقي ورقمي.

بدأ العدي�د من دول االتح�اد األوروبي 
بالفع�ل يف اس�تخدام النظ�ام الجديد، 
بلغاري�ا وكرواتي�ا وجمهورية  ومنها 
التش�يك والدنم�ارك وأملاني�ا واليونان 
وبولندا.ويف الوقت الحايل، يعد الس�فر 

يف دول االتح�اد األوروبي البالغ عددها 
27 دول�ة تجريبي�ا للس�ياح ورشكات 
الط�ريان عىل ح�د س�واء.لدى البلدان 
أنظمة تنق�ل مختلفة تتعل�ق بكوفيد 
19، حي�ث تع�د تل�ك املح�ددة باللون 
األخ�ر آمن�ة، بينم�ا يج�ب تجن�ب 
تلك املح�ددة باللون األحم�ر، لكن كل 
دول�ة تطبق قواع�د ومعايري مختلفة، 
ما يجعل الس�فر مرب�كا للجميع.وتم 
اعتم�اد اللوائ�ح الجدي�دة التي تحكم 

ش�هادات اللقاح يف تصويتني بالربملان 
بفرنس�ا،  سراس�بورغ  يف  األوروب�ي 
الخاص�ة  القواع�د  تمري�ر  ت�م  كم�ا 
بمواطن�ي االتحاد األوروب�ي بموافقة 
 51 93، وامتن�ع  546 صوت�ا مقاب�ل 
نائبا ع�ن التصويت.ووافق 553 نائبا 
عىل القواعد الخاصة باألش�خاص من 
خ�ارج الكتلة األوروبي�ة مقابل رفض 
91 وامتناع 46 عن التصويت.وال يزال 
دول  موافق�ة  إىل  بحاج�ة  التصوي�ت 

االتحاد األوروبي، لك�ن من املرجح أن 
يك�ون ذلك إج�راء ش�كيل.ويعني هذا 
أنه ابتداًء من األول من يوليو وملدة 12 
ش�هرا، يجب عىل جمي�ع دول االتحاد 
األوروب�ي االع�راف بش�هادة اللقاح.

ومن املق�رر أن يتم إصدار الش�هادات 
مجانا، وتش�هد عىل أن الش�خص إما 
قد تم تطعيمه بالكامل ضد الفريوس، 
أو أن�ه ق�د تم اختب�اره مؤخ�را وجاء 
االختبار سلبيا أو أنه تعاىف من املرض.

 الزوراء / يوسف سلمان:
يرق�ب مجل�س الن�واب ع�ودة انعق�اد جلس�اته 
االعتيادية عىل امل امليض بإقرار الترشيعات املهمة، 
فيما اقرت اللجن�ة القانونية النيابية وجود حزمة 
الترشيع�ات املهمة بعه�دة الربملان لك�ن ال تتوفر 
االرادة الجدي�ة إلع�ادة هيكلية مؤسس�ات الدولة 

وامليض بإق�رار هكذا ترشيعات مهمة .وقال عضو 
اللجنة، النائب حس�ني العقابي، ل�«ال�زوراء«: ان 
»حزمة الترشيعات املهمة موجودة بعهدة الربملان، 
واغلبه�ا وصل اىل مرحل�ة املناقش�ات والتصويت 
الجدي�ة إلع�ادة هيكلي�ة  اإلرادة  تتوف�ر  ال  لك�ن 
مؤسس�ات الدولة وامليض بإقرار ترشيعات مهمة 

لحاجات املواطنني«، مشرياً اىل ان » قانون الخدمة 
املدنية احد أبرز القوانني الرئيس�ة يف اعادة هيكلة 
مؤسسات الدولة، وهو يلغي قانون املالك وقانون 
الخدمة املدنية رقم 24 و25 لسنة 1960 ».واضاف 
»هناك خلل واضح يف منظومة الترشيعات النيابية، 
ولدينا الكثري م�ن الترشيعات التي تحتاج اىل إلغاء 

وبعضها االخر يحتاج اىل تعديل وترشيعات مكملة 
للدستور، اضافة اىل ترشيعات ليست هناك جدوى 
من وجودها«. مبينا ان »هناك قوانني رئيس�ة مثل 
قانون العش�وائيات وتمليك األرايض، تحتاج اىل ان 

يميض الربملان بترشيعها.

يريفان/ متابعة الزوراء:
كرر رئيس وزراء أرمينيا باإلنابة، نيكول 
باشينيان،عرضه القائم عىل تسليم ابنه 
مقابل جميع الجن�ود األرمن املحتجزين 
لدى أذربيجان.و قال باشينيان يف ترصيح 
صحفي: إن »الس�جناء يف باكو يقاتلون 

م�ن أج�ل اس�تقالل وس�يادة أرميني�ا، 
وس�وف يغفرون لنا لش�هر أو ش�هرين 
إضافي�ني يف األرس، لكنه�م ل�ن يغف�روا 
لن�ا إذا تم�ت التضحية باس�تقالل البالد 
وسيادتها من أجل إطالق رساحهم«.وأكد 
باش�ينيان: »أعلنت أمس وأصدرت اليوم 

تعليمات للس�لطات املختص�ة بأن تنقل 
رسميا اقراحنا بأن ابني مستعد للذهاب 
إىل باك�و مقابل تحرير كل العس�كريني 
أذربيج�ان«. س�جون  يف  املعتقل�ني 

وج�اءت هذه الخطوة بعد اقراح رئيس 
الجمهورية الس�ابق، سريج رسكسيان، 

عىل باش�ينيان التخيل عن ابن�ه وإعادة 
األرسى مكانه«.وش�هدت منطق�ة قره 
باغ املتنازع عليها بني أرمينيا وأذربيجان 
عملي�ات حربية جديدة يف ع�ام 2020.. 
ويف ه�ذه العملي�ات ل�م يحال�ف الحظ 
الط�رف األرميني الذي تمك�ن يف الحرب 

السابقة يف بداية تسعينات القرن ال�20 
من تحقيق الس�يطرة ع�ىل املنطقة. اما 
اآلن فق�د تعهد الطرف األرميني بموجب 
اتف�اق وق�ف إطالق الن�ار ال�ذي ترعاه 
روس�يا، بوضع أجزاء من املنطقة تحت 

إدارة الطرف األذربيجاني.

القانونية النيابية لـ         : حزمة التشريعات املهمة بعهدة الربملان وال إرادة جدية إلقرارها  

رئيس الوزراء األرميين يعرض تسليم ابنه مقابل اجلنود األسرى لدى أذربيجان

أغلبها وصل إىل مرحلة املناقشات والتصويت

طهران/ متابعة الزوراء:
وافق مجلس الوزراء اإليراني عىل إصدار لوائح 
تتعلق بإلغاء متبادل لتأش�ريات الدخول لحملة 
الج�وازات العادي�ة ب�ني إي�ران والعراق.وذكر 
موقع وكالة انباء فارس: أن مجلس الوزراء أقر 

يف جلس�ته، امس االربعاء، إيج�اد لوائح إللغاء 
تأشريات الدخول لحملة جوزات السفر العادية 
ملدة 45 يوما بني إيران والعراق، رشيطة اإلجراء 
املتبادل بني البلدين، وذلك بهدف تس�هيل زيارة 

الزوار اإليرانيني لألماكن املقدسة يف العراق.

لندن/ متابعة الزوراء:
أقرت املحكم�ة العليا يف لندن أن الحكومة 
خالف�ت القان�ون م�ن خ�الل إب�رام عقد 
مع رشكة عالقات عامة كش�فت وس�ائل 

إع�الم صل�ة بينه�ا ودوميني�ك كامينغز، 
املستشار الس�ابق لرئيس الوزراء بوريس 

جونسون.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
توج�ه الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
يف  األربع�اء،  ام�س  بريطاني�ا،  إىل 
أول رحل�ة خارجي�ة ل�ه من�ذ توليه 
أيام،   8 منصبه.وتس�تغرق الرحل�ة 
وته�دف إلع�ادة بن�اء العالقات عرب 
األطل�ي الت�ي توت�رت خ�الل عهد 
ترم�ب،  دونال�د  الس�ابق،  الرئي�س 
وإعادة صياغة العالقات مع روسيا.

وتمثل الجولة اختبارا لقدرة الرئيس 
األمريكي عىل إدارة وإصالح العالقات 
مع الحلفاء الرئيسيني الذين أصيبوا 
بخيبة أم�ل من الرس�وم الجمركية 
الت�ي فرضها ترمب وانس�حابه من 

يف  باي�دن  دولية.وكت�ب  معاه�دات 
مقال رأي نرش يف صحيفة “واشنطن 
بوس�ت”: “هل س�تثبت التحالفات 

الت�ي  الديمقراطي�ة  واملؤسس�ات 
شكلت جانبا كبريا من القرن املايض 
قدرته�ا ع�ىل مواجه�ة التهدي�دات 
والعداوات يف العرص الحديث؟ أعتقد 
أن اإلجاب�ة ه�ي نعم. لدين�ا فرصة 
إلثبات ذلك هذا األسبوع يف أوروبا”.
وس�يكون اجتماع�ه م�ع الرئي�س 
ال�رويس فالديم�ري بوت�ني ي�وم 16 
يوني�و /حزيران يف جني�ف، تتويجا 
للرحل�ة، وفرص�ة إلث�ارة مخ�اوف 
الواليات املتحدة مب�ارشة مع بوتني 
بش�أن الهجم�ات اإللكروني�ة التي 

تأتي من روسيا.

خلية أزمة البصرة لـ          : انفلونزا الطيور أهلكت 236 ألف دجاجة وظهور إصابات جديدة يف الزبري
طمأنت املواطنني بأن الوباء ال ينقل العدوى إىل اإلنسان  

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت خلية االزم�ة، الخاص�ة بمتابعة 
انتشار مرض انفلونزا الطيور يف محافظة 
البرصة، عن ه�الك نحو 236 الف دجاجة 
يف حق�ول ناحي�ة س�فوان ومنطقة جبل 
سنام، وفيما اكدت ظهور اصابات جديدة 
يف احد حقول قضاء الزبري، اعلنت تفاصيل 
االج�راءات املتخذة ملن�ع تفيش املرض بني 
الطيور، مطمئنة املواطنني بأن الوباء غري 
ناقل للعدوى اىل االنس�ان وانما ينتقل بني 

الطيور فقط.
وق�ال رئي�س الخلي�ة، مع�اون محاف�ظ 
البرصة لدوائ�ر الزراعة، مهند عبد الرحيم 
الس�عد، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان�ه بعد 
توجي�ه محافظ البرصة، اس�عد العيداني، 
بتش�كيل خلي�ة ازم�ة بع�د ظه�ور وباء 
انفلون�زا الطي�ور يف اح�د حق�ول ناحي�ة 
سفوان، اجريت مسحات للحقول املشكوك 
بها وظهرت النتائج ايجابية بظهور الوباء 
يف احد حقول منطقة جبل س�نام، وايضا 
تسلمنا نتائج ايجابية من مختربات بغداد 
بظهور املرض يف احد حقول قضاء الزبري، 
بينم�ا كانت النتائج س�لبية ألحد الحقول 
املشكوك بها يف منطقة الهارثة بمحافظة 
البرصة.واضاف: ان خلية االزمة اجتمعت، 
الخط�ر  لتطوي�ق  الثالث�اء،  ام�س  اول 
والخروج بأقل الخس�ائر، حيث س�تكون 
هنالك لجان للتقيص وتقوم بزيارة جميع 
الحق�ول بناحية س�فوان وقض�اء الزبري 
املصابة وغري املصاب�ة لغرض الوصول اىل 

احاط�ة القض�اء والناحي�ة، وعدم خروج 
الدج�اج البياض الذي في�ه اصابات كثرية 
به�ذا الوباء.وتابع: “نطمنئ املواطنني بأن 
النتائ�ج التي ظهرت له�ذا الوباء انه ليس 
ناق�ل للع�دوى اىل االنس�ان وانم�ا ينتقل 
ب�ني الطيور فق�ط. مش�ريا اىل: ان املرض 
تسبب بخس�ائر كبرية خاصة يف محافظة 
الب�رصة التي وصل�ت اىل االكتف�اء الذاتي 
بالدجاج البياض، وكذلك مادة بيض املادة 
يف املحافظة.واوض�ح: ان حق�ل س�فوان 

الذي تم ج�رده واتخاذ االجراءات الخاصة 
باله�الكات تق�در حجم الخس�ائر فيه ب� 
36 ال�ف ط�ري، بينم�ا حق�ل منطقة جبل 
سنام فالخس�ائر كبرية تصل اىل 200 الف 
ط�ري تقريبا، واغلبها من الدجاج البياض. 
مؤك�دا: انه ال يمكن ج�رد الحقل يف قضاء 
الزبري وتحديدا يف الكريطات لحني ان تصل 
لجنتن�ا اىل هن�اك وتطوق وتغل�ق الحقول 
التخاذ االجراءات الوقائي�ة املتبعة.وتابع: 
الحيواني�ة  للصح�ة  اج�راءات  هن�اك  ان 

حس�ب قانون الصحة الحيوانية، وهناك 
لجنة مش�ركة من قبل الحكومة املحلية 
والصح�ة لفحص العامل�ني يف الحقل من 
خالل اخذ مس�حات ال�”ب�ي يس ار”  من 
قب�ل صحة الب�رصة، وكذل�ك الطيور يتم 
جردها، ويتم اغالق الحقل وطمر الطيور 
بأكي�اس ع�ىل عمق مرين تح�ت االرض 
البلديات واملستشفى  وبمساعدة مديرية 
البيط�ري املختص يف هذا املجال.ويف وقت 
س�ابق، ح�ددت وزارة الزراعة األس�باب 

املبارشة لظهور مرض إنفالونزا الطيور يف 
محافظة الب�رصة، وفيما بينت أن املرض 
س�جل يف عدد من املواقع وح�دث تهويل 
إعالم�ي غري مربر، دع�ت لعدم منع تنقل 
بي�ض املائ�دة والدجاج ب�ني املحافظات.
وق�ال الناطق الرس�مي باس�م ال�وزارة، 
حمي�د الناي�ف، يف ترصيح صحف�ي: إن 
إىل  الطي�ور  انفالون�زا  م�رض  “انتق�ال 
الب�رصة يع�ود اىل الطيور املهاج�رة التي 
تأتي من دول العالم اىل العراق، باالضافة 
اىل امل�واد املهرب�ة التي تدخل بش�كل غري 
قانون�ي كريش الدج�اج او الدجاج الحي 
املص�اب وكذلك الدجاج البياض الركي”. 
الفت�ا اىل أن “اكث�ر امل�واد املهرب�ة دخلت 
اىل محافظ�ة الب�رصة، وه�ذا يعد س�ببا 
بتس�جيل اصابات بوباء انفالونزا الطيور 
يف عدد م�ن مواقع املحافظة”.وأضاف أن 
“وزي�ر الزراع�ة أجرى زيارت�ني ملوقعني 
يف الب�رصة، واطم�أن ع�ىل الوض�ع كون 
اإلصابات محددة، وهنالك تهويل اعالمي 
غري مربر أدى إىل قلق املواطن”، مؤكدا أن 
“هذا املرض ال ينتقل اىل االنسان”. ولفت 
اىل أن “البي�ض والدج�اج يف الوقت الحايل 
يف ام�ان ولي�س هناك م�ا يدع�و للقلق، 
وع�ىل املحافظ�ني أن ال يمنع�وا تنقلهما 
ب�ني املحافظ�ات ك�ون األم�ر يؤث�ر عىل 
الوض�ع االقتصادي”. موضح�ا أن “منع 
انتقال البيض والدجاج يرفع أس�عارهما 
يف االس�واق، خاص�ة أن العاصم�ة بغداد 

تحتاج اىل كميات من بيض املائدة”.

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 األربعاء، منح قروض تصل 
اىل 75 مليون دينار لألطباء بمختلف التخصصات.وقال 
املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته »الزوراء«: إن 
»املرصف قرَّر منح قروض لرشيحة األطباء بمختلف 
دينار«.وأضاف  مليون   75 اىل  تصل  تخصصاتهم 
والبيطريني  األسنان  وأطباء  األطباء  »قروض  أن 
والصيادلة وغريهم تكون عرب مراحل متفاوتة ورشوط 
محددة وبحسب طالب القرض ورغبته ». مشرياً اىل أن 
القروض تكون عرب فروع املرصف  »ترويج معامالت 

املنترشة يف بغداد واملحافظات«.

الرافدين مينح قروضا لألطباء 
تصل إىل 75 مليون دينار 

نبيه بري يبعث برقية شكر للكاظمي 
لدعمه لبنان مبليون طن من النفط 

القضاء يفرج عن “قاسم مصلح” 
إيران توافق على اإللغاء املتبادل القيادي يف احلشد الشعيب

للتأشريات مع العراق

القضاء الربيطاني يصدر حكما ضد 
حكومة جونسون

بايدن يبدأ جولة أوروبية تستغرق 8 أيام تشمل 
قمة السبع ولقاء بوتني

منتخبنا الوطين يواجه هونغ كونغ بشعار الفوز وكاتانيتش يلوم الرطوبة 

االخريةإبتكار نظام ملساعدة رجال اإلطفاء على التنبؤ بوميض النريان

ص 6

النزاهة: استقدام رئيس جملس صالح الدين  
و 15 عضواً يف قضيَّة إعادة موجودات

استبعاد 135 مرشحا من االنتخابات املقبلة 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هي�أة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، امس 
األربع�اء، ص�دور أم�ر اس�ت�قدام بحّق 
رئ�ي�س وأعض�اء يف مجل�س محافظ�ة 
ج�اء  ذل�ك  أنَّ  مبّين�ًة  الدي�ن،  ص�الح 
 )2  /329( امل�ادة  أح�كام  إىل  اس�تناداً 
م�ن قان�ون العقوب�ات العراقي.وقالت 
دائرة التحقيقات بالهي�أة يف بيان تلقته 
»ال�زوراء«: إنَّ »محكمة تحقيق النزاهة 
يف صالح الدين اصدرت أمر استقدام بحّق 
كل م�ن رئيس مجلس املحافظة و )15( 
من أعضائه«، ُمبّينًة أنَّ »األمر صدر عىل 
خلفيَّة قضيَّة االمتناع من إعادة العجالت 
تهم بعد انتهاء ُم�دَّة عملهم يف  الت�ي بذمَّ
مجل�س املحافظة«.وتابع�ت الدائرة: أنَّ 
»األمر شمل أيضاً  ثالثة رؤساء مجالس 

محليَّة يف ناحية يثرب وتكريت والدجيل، 
وعض�و مجل�س مح�يل يف بل�د، إضافة 
�ف قانونّي، ع�ىل خلفيَّة التهمة  إىل ُموظَّ
ة القانونيَّ��ة ذاتها«.وكانت الهيأة   واملادَّ
قد أعلنت يف الس�ابع م�ن حزيران الحايل 
أن إجراءاتها أفضت عن عدٍد من امللفات 
ة إىل اس�تصدار )9( أوامر  والقضايا املُهمَّ
رات قبٍض وضبٍط واس�تقداٍم بحق  وُمذكَّ
مس�ؤولني يف مختلف محافظات العراق، 
منه�ا بح�ق رئي�س وأعض�اء مجل�س 
محافظة، إذ يأتي ذلك يف ِخَضمِّ التصاعد 
الواض�ح يف س�ياق عمل الهيأة، الس�يما 
بع�د ح�ّث رئي�س الهي�أة خ�الل زيارته 
امليدانيَّ�ة ع�دداً م�ن مديريَّ�ات ومكاتب 

تحقيق الهيأة يف عموم البلد.

بغداد/ الزوراء:
لالنتخابات،  العلي�ا  املفوضي�ة  اعلن�ت 
امس االربعاء، اس�تبعاد 135 مرش�حا 
م�ن االنتخابات املقبل�ة املقرر إجراؤها 
املقب�ل. االول  ترشي�ن  م�ن  ال��10  يف 
وقالت املتحدث باسم املفوضية، جمانة 
الغالي، يف ترصي�ح صحفي: انه »تقرر 

اس�تبعاد 135 مرش�حا من االنتخابات 
املقبل�ة املق�رر اجراؤه�ا يف ال��10 من 
اىل  املقبل«.واش�ارت  االول  ترشي�ن 
ان »املرش�حني املس�تبعدين ه�م م�ن 
العس�كريني، وال يحق لهم املش�اركة يف 
االنتخابات بحس�ب املادة التاس�عة من 

قانون االنتخابات«.

الربملان األوروبي يقر “جواز سفر كورونا” للسماح للمواطنني بالتنقل دون احلاجة إىل احلجر
إلنقاذ صناعة السفر يف أوروبا واملواقع السياحية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   تفاصيل ص2   

152عــــــــــاما

الصحافة العراقية حتتفل بعيدها األغر 152
اعتاد الصحفيون العراقي�ون االحتفال بيوم الصحافة 
العراقي�ة يف الخامس ع�رش من حزيران م�ن كل عام، 
باعتبار ان ه�ذا التأريخ هو والدة أقدم جريدة عراقية، 
وه�ي » الزوراء«  التي صدرت يف مث�ل هذا التاريخ من 

عام 1869.

تفاصيل اخرى ص4   
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 الزوراء / يوسف سلمان:
انعقاد  عودة  النواب  مجلس  يرتقب 
امليض  امل  عىل  االعتيادية  جلساته 
اقرت  فيما  املهمة،  الترشيعات  بإقرار 
اللجنة القانونية النيابية وجود حزمة 
الربملان لكن  املهمة بعهدة  الترشيعات 
ال تتوفر االرادة الجدية إلعادة هيكلية 
بإقرار هكذا  الدولة وامليض  مؤسسات 

ترشيعات مهمة .
حسني  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
”حزمة  ان  لـ“الزوراء“:  العقابي، 
بعهدة  موجودة  املهمة  الترشيعات 
مرحلة  اىل  وصل  واغلبها  الربملان، 
تتوفر  ال  لكن  والتصويت  املناقشات 
هيكلية  إلعادة  الجدية  اإلرادة 
بإقرار  وامليض  الدولة  مؤسسات 
املواطنني“،  لحاجات  مهمة  ترشيعات 
املدنية  الخدمة  قانون   ” ان  اىل  مشرياً 
اعادة  يف  الرئيسـة  القوانني  أبرز  احد 
يلغي  وهو  الدولة،  مؤسسات  هيكلة 
املدنية  الخدمة  وقانون  املالك  قانون 

رقم 24 و25 لسنة 1960 ”.
واضاف ”هناك خلل واضح يف منظومة 
الكثري  ولدينا  النيابية،  الترشيعات 
إلغاء  اىل  تحتاج  التي  الترشيعات  من 
تعديل  اىل  يحتاج  االخر  وبعضها 
اضافة  للدستور،  مكملة  وترشيعات 
من  جدوى  هناك  ليست  ترشيعات  اىل 

قوانني  ”هناك  ان  مبينا  وجودها“. 
العشوائيات  قانون  مثل  رئيسة 
يميض  ان  اىل  تحتاج  األرايض،  وتمليك 
الربملان بترشيعها، ولدينا الوقت الكايف 

لترشيعها خالل الجلسات املقبلة ”.
امام  العراقية  الدولة   ” ان  واوضح 
أن  بعد  العامة  للوظيفة  جديد  شكل 

رشع مجلس الخدمة االتحادي وبارش 
مهامه، لذلك نحتاج اىل ترشيع قانون 
مرحلة  اىل  وصل  الذي  املدنية  الخدمة 
التصويت وما زال معطال ”. مشريا اىل 
املهمة  الترشيعات  حزمة  اقرار   ” ان 
خالل  األولوية  لها  تكون  أن  يجب 

الجلسات املقبلة ملجلس النواب“.

املالية  اللجنة  حسمت  باملقابل، 
قانون  ترشيع  حول  الجدل  النيابية 
الدورة  يف  االتحادي  املدنيـة  الخدمة 
جاهز  القانون  ان  واكدت  الحالية، 
املقبلة  الجلسات  خالل  للتصويت 

ملجلس النواب .
ماجد  النائب  اللجنة،  عضو  وذكر 

 ” ان  صحفي:  ترصيح  يف  الوائيل، 
مرشوع قانون الخدمة املدنية اكتمل 
املالية  اللجنة  يف  سنة  قبل  تقريبا 
النيابية وقدم اىل هيئة الرئاسة، وهو 

جاهز للتصويت حاليا ”.
النيابية  املالية  اللجنة   ” ان  واضاف 
القانون،  مرشوع  طويال  ناقشت 
الدورة  منذ  سابق  عمل  وهناك 
الترشيعية املاضيـة، وهو اآلن جاهز 
الربملان  رئاسة  بعهدة  للتصويت 
النهائي يف  للتصويت  بانتظار عرضه 

جدول اعمال الجلسات املقبلة ”.
لرواتب  الجديد  السلم  مصري  وعن 
عرقلة  ”هناك  ان  اوضح  املوظفني، 
الخدمة  قانون  ترشيع  يف  جدا  كبرية 
والسبب  مخفية  تكون  تكاد  املدنية، 
هو سلم الرواتب“، مبينا ان“ قضيـة 
قانون  اقرار  عرب  تحل  الرواتب  سلم 

الخدمة املدنية ”.
قراءة  انهى  النواب  مجلس  وكان 
قانون  مرشوع  ومناقشة  تقرير 
جلسته  يف  االتحادي  املدنية  الخدمة 
 ،2019 املنعقدة اواخر شهـر نيسان 
ثم قرر تأجيل التصويت عىل مرشوع 
قانون الخدمة املدنية االتحادي اواخر 
لغرض   ،  2019 االول  كانون  شهر 
الحقا  للتصويت  وعرضه  انضاجه 

مرة اخرى . 

بغداد/ الزوراء:
الفريق  الجيش،  أركان  رئيس  اكد 
األمري  عبد  الركن  خاصة  قوات  اول 
القومي  االمن  ومستشار  يارالله، 
االربعاء،  امس  االعرجي،  قاسم 
االمنية  االجهزة  عمل  توحيد  عىل 

واالستخبارية.
تلقته  الدفاع  لوزارة  بيان  وذكر 
استقبل  ”يارالله،  ان  ”الزوراء“: 
قاسم  القومي  األمن  مستشار 

العمليات  قائد  ونائب  االعرجي 
األمري  عبد  الركن  الفريق  املشرتكة 

الشمري“.
واوضح البيان انه ”تم خالل اللقاء 
األوضاع  ومناقشة  استعراض 
مواصلة  عىل  والتأكيد  األمنية 
األجهزة  عمل  وتنسيق  وتوحيد 
لتحقيق  واالستخباراتية  األمنية 
انحاء  جميع  يف  واالستقرار  األمن 

البالد“.

لندن/ متابعة الزوراء:
أن  لندن  يف  العليا  املحكمة  أقرت 
من  القانون  خالفت  الحكومة 
خالل إبرام عقد مع رشكة عالقات 
إعالم  وسائل  كشفت  عامة 
كامينغز،  ودومينيك  بينها  صلة 
الوزراء  لرئيس  السابق  املستشار 

بوريس جونسون.
وأصدرت املحكمة، امس األربعاء، 
 The Good حكما لصالح مرشوع

بمحاربة  املعني   Law Project
الفساد يف دعوى رفعها ضد وزير 
الربيطاني  الوزراء  شؤون مجلس 

مايكل غوف.
بدفع  القضية  هذه  وتتعلق 
مليون  نصف  من  أكثر  الحكومة 
 700 من  (أكثر  اسرتليني  جنيه 
دافعي  أموال  من  دوالر)  ألف 
يف   ،2020 مارس  يف  الرضائب 
رشكة  إىل  كورونا،  جائحة  خضم 

Public First التي كشفت وسائل 
قبل  من  مدارة  أنها  الحقا  إعالم 
أصدقاء لكامينغز الذي كان يتوىل 
مستشاري  كبري  منصب  حينئذ 

رئيس الحكومة.
وأقرت املحكمة بصدقية ادعاءات 
العقد  ذلك  بأن  الدعوى  مقدمي 
كان منحازا وغري قانوني، مشرية 
أن  إىل  الحكومة  نظر  عدم  أن  إىل 
رشكة بديلة يدفع أي مراقب نزيه 

هناك  بأن  استنتاج  إىل  ومطلع 
إمكانية وخطر حقيقي لالنحياز.

 Good Law Project وسبق أن فاز
أخرى  قضائية  بدعوى  فرباير  يف 
مات  الصحة،  وزير  ضد  رفعها 
هانكوك، متهما إياه بعدم االلتزام 
رصف  يف  الشفافية  بمعايري 
”مبالغ هائلة من املال العام“ عىل 
األوىل  األشهر  يف  الصحية  املبيعات 

من جائحة فريوس كورونا.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 

إىل  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  توجه 

رحلة  أول  يف  األربعاء،  امس  بريطانيا، 

خارجية له منذ توليه منصبه.

وتستغرق الرحلة 8 أيام، وتهدف إلعادة 

توترت  التي  األطليس  عرب  العالقات  بناء 

خالل عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب، 

وإعادة صياغة العالقات مع روسيا.

الرئيس  لقدرة  اختبارا  الجولة  وتمثل 

األمريكي عىل إدارة وإصالح العالقات مع 

بخيبة  أصيبوا  الذين  الرئيسيني  الحلفاء 

التي فرضها  الجمركية  الرسوم  أمل من 

ترمب وانسحابه من معاهدات دولية.

وكتب بايدن يف مقال رأي نرش يف صحيفة 

ستثبت  ”هل  بوست“:  ”واشنطن 

الديمقراطية  واملؤسسات  التحالفات 

القرن  من  كبريا  جانبا  شكلت  التي 

التهديدات  مواجهة  عىل  قدرتها  املايض 

أن  أعتقد  الحديث؟  العرص  يف  والعداوات 

اإلجابة هي نعم. لدينا فرصة إلثبات ذلك 

هذا األسبوع يف أوروبا“.

الرويس  الرئيس  مع  اجتماعه  وسيكون 

16 يونيو /حزيران  يوم  فالديمري بوتني 

يف جنيف، تتويجا للرحلة، وفرصة إلثارة 

مع  مبارشة  املتحدة  الواليات  مخاوف 

التي  اإللكرتونية  الهجمات  بشأن  بوتني 

تأتي من روسيا، واعتداءات موسكو عىل 

أوكرانيا ومجموعة أخرى من القضايا.

وسيتوقف بايدن يف محطته األوىل يف قرية 

سانت إيفز الساحلية يف كورنوال، حيث 

سيشارك يف قمة مجموعة السبع.. ومن 

قضايا  االجتماع  عىل  تهيمن  أن  املتوقع 

اللقاحات  ودبلوماسية  واملناخ  التجارة 

يف  التحتية  البنية  بناء  إلعادة  ومبادرة 

مسؤولون  ويرى  النامي.  العالم  دول 

أمريكيون يف هذه املبادرة وسيلة ملواجهة 

نفوذ الصني املتنامي.

وزراء  رئيس  مع  بايدن  وسيلتقي 

اليوم  جونسون،  بوريس  بريطانيا 

الخميس، يف كورنوال، وهي فرصة لضخ 

بني  الخاصة“  ”العالقة  يف  جديدة  دماء 

البلدين بعد خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي.

التي  السبع  مجموعة  قمة  انتهاء  وبعد 

بايدن  سيزور  أيام،  ثالثة  تستغرق 

قلعة  يف  إليزابيث  امللكة  جيل  وزوجته 

عاما)   78) بايدن  والتقى  وندسور.. 

امللكة يف عام 1982 عندما كان عضوا يف 

مجلس الشيوخ عن والية ديالوير.

إلجراء  بروكسل  إىل  يتوجه  ذلك  بعد 

محادثات مع قادة حلف شمال األطليس 

واالتحاد األوروبي. ومن املتوقع أن ترتكز 

والقضية  والصني  روسيا  املحادثات عىل 

يف  املتمثلة  دوما  نفسها  تفرض  التي 

تكاليف  يف  الحلف  دول  مساهمة  زيادة 

الدفاع املشرتكة.

ويف محطته األخرية بجنيف سيعقد بايدن 

لقاء، قد يكون األصعب خالل الجولة، مع 

بوتني الذي أقام عالقات ودية مع ترمب.

@ãÿè»€a@’z‹æa@…fl@szjÌ@ bœá€a@ãÌåÎ
ÚÓˆb‰r€a@pb”˝»€a@ÜÏ»è€a

بغداد/ الزوراء:

بحث وزير الدفاع، جمعة عناد، مع امللحق العسكري السعودي العقيد الركن 

نارص بن طالب السعدون، امس االربعاء، العالقات الثنائية.

عناد  جمعة  الدفاع،  ”وزير  إن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

سعدون، استقبل يف مكتبه، امس األربعاء ٩ حزيران 2021، القائم باألعمال 

العراق  يف  السعودي  العسكري  وامللحق  الحميدي،  تركي  بندر  السعودية 

العقيد الركن نارص بن طالب السعدون والوفد املرافق لهما“.

واضافت أنه ”جرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين“.
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يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 
انشاء وتبليط الطرق املؤدية لقرى رشق قضاء البعاج/مرحلة اوىل

ملحافظة   ٢٠٢٠ لعام  االستقرار  إعادة  ميزانية  تخصيصات  ضمن   )
وواحد  مائتان  دينار)   ٢٨١,٨٥٠,٠٠٠) تخمينية  وبكلفة  نينوى) 
وثمانون مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ 

(١٨٠ ) يوم.
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قسم العقود يف ديوان املحافظة ( خالل اوقات الدوام الرسمي) وابتداءا 
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (٢٠٢١/٦/٢١) 
للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره       ١٥٠ الف 

دينار فقط ( مائة وخمسون الف دينار ) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
وعنوانه  العطاء  مقدم  واسم  املناقصة  رقم  عليه  ويكتب  ومختوم 
ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود مرفقا معه الوثائق 
واملستمسكات املذكورة يف صفحة رقم (٢) علما ان تاريخ الغلق يوم 
الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٦/٢٢ الساعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس 
املوافق ٢٠٢١/٦/١٧ لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

نجم عبد الله عبد
محافظ نينوى

بغداد/ الزوراء:

أكدت قيادة العمليات املشرتكة، امس 

األربعـاء، أن التحالـف الـدويل بـارش 

بـاألدوات   16 أف  طائـرات  تجهيـز 

االحتياطية.وقال الناطق باسم قيادة 

العمليـات املشـرتكة، اللواء تحسـني 

صحفـي:  ترصيـح  يف  الخفاجـي، 

إن ”العمليـات املشـرتكة مـن خـالل 

عملهـا مـع التحالـف الـدويل أسـهم 

بتأمـني الكثري من املعدات واألسـلحة 

أن  مبّينـاً  واألبـراج“،  والكامـريات 

”التحالف الدويل بارش بتقديم األدوات 

االحتياطيـة لطائـرات الــ“ أف ١٦“ 

يف  ثرتـي“  ون  الــ“يس  وطائـرات 

إطار إسـناد التحالـف القوات األمنية 

العراقية، والتزامها بـأن تكون قوَّات 

متقدمة وتعمل عـىل امتالك القدرات 

القـادرة عـىل حمايـة  واالمكانيـات 

البلد“.وأضاف أن ”الجهود مسـتمرة 

مـن قبـل قيـادة العمليات املشـرتكة 

بالتعاون مع التحالف الدويل يف تجهيز 

كثـري من الوحـدات األمنيـة بعجالت 

مـن  تمكنهـا  وقـدرات  وإمكانيـات 

مواجهة عصابات داعش اإلرهابية“.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الصحـة، امـس األربعاء، 
االتفاق عـىل توريد 12 مليـون جرعة 
من اللقـاح املضـاد لفـريوس كورونا 
الذي تنتجه رشكة فايزر، فيما أشارت 
جميـع  يف  خزنيـة  طاقـة  وجـود  إىل 
املحافظـات للتعامـل مـع التعاقـدات 
الجديدة.وقـال مديـر دائـرة الصحـة 
العامـة يف الـوزارة ريـاض الحلفي يف 
ترصيـح صحفـي: إن ”الصحة أبرمت 
تعاقـدات مع رشكـة فايـزر- بيونتك 
املصنعة للقاح فـريوس كورونا لرشاء 
12 مليون جرعة يتـم تجهيزها خالل 
العـام الحـايل“، الفتـا اىل أن ”العـراق 

سـيجهز خـالل نهايـة الشـهر الحايل 
بــ 500 ألـف جرعة وبقيـة الجرعات 

ستصل تباعا خالل االشهر املقبلة“.
وأضاف، أن ”الوزارة تمتلك طاقة خزنية 
جيدة وستعزز خالل االسابيع القادمة 
بوصـول ثالجـات ذات درجـة تجميـد 
واطئـة جدا -80  مـن منظمة الصحة 
العاملية“، مبينـا أن ”القدرات الخزنية 

متوفرة يف جميع املحافظات“.
وتابع أن ”نصـف الكمية املتفق عليها 
سـيصل خـالل 3 أشـهر تباعـاً فيمـا 

النصف األخري قبل نهاية العام“.
ووفقاً للموقف الوبائي لهذا اليوم، فقد 
وصل إجمايل عدد متلقي لقاح كورونا 

يف عموم العراق إىل 667067 مواطنا.
وأكد الحلفي يف وقت سـابق يف ترصيح 
لوكالـة األنباء العراقيـة حصول زيادة 
واضحـة بأعداد متلقي اللقاح يف اآلونة 

األخرية.
وأكـد أن ”شـهر تموز املقبل سيشـهد 
زيـادة يف كميـات جرعـات اللقـاح إىل 
ا هو موجود اآلن“،  عرشة اضعـاف عمَّ
يـرتدد  مـازال  ”البعـض  أن  إىل  الفتـًا 
مـن أخـذ اللقـاح، لكننا نتوقـع زيادة 
االقبـال عليـه ألن الـرتدد يتناقص مع 
زيادة اعداد امللقحني كلما زادت نسـبة 
امللقحـني تـزداد قناعـة اآلخريـن بأن 

ال“. اللقاح فعَّ
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العراق يسجل ارتفاعا يف إصابات كورونا 
وعدد امللقحني يتخطى الـ 667 ألفا

األمن النيابية تكشف عن نتائج زيارتها 
إىل احلدود العراقية - الرتكية

اجتماع مسؤولني من بريطانيا 
واإلحتاد األوروبي

أكدت أنها ستقدم توصيات إىل الكاظمي بشأن جتاوزات تركيا

لنزع فتيل اخلالف بشأن أيرلندا الشمالية

بعد تسجيل 4616 إصابة و25 حالة وفاة

واشنطن مستعدة الستثمار مليارات يف صناعة التكنولوجيا

ــة والعاملني بالقطاعني العام واخلاص بأخذ  جملس الوزراء يلزم الطلب
اللقاحات ضد كورونا

انتهاء محلة االنتخابات التشريعية يف اجلزائر.. شبح املقاطعة يؤرق النظام

أصدر قرارات جديدة بشأن دوام املوظفني ومنح اإلجازات الصحية

مرفوضة من قبل جزء من املعارضة واحلراك املناهض

واشنطن/أ. ف. ب:
 اتهم�ت بك�ن، ام�س األربع�اء، واش�نطن 
باملبالغ�ة يف ما يس�مة ب”التهديد الصيني” 
بعدما أقّر مجلس الشيوخ األمريكي، الثالثاء، 
مرشوع قانون يقيض بتخصيص استثمارات 
كبرية يف العل�وم والتكنولوجيا، ووصف بأنه 
نص “تاريخي”.ويف لحظة تفاهم نادرة بن 
الديموقراطي�ن والجمهوري�ن، أقر مجلس 
الش�يوخ الن�ص ال�ذي يق�يض بتخصي�ص 
استثمارات طموحة يف العلوم والتكنولوجيا.

وترص�د ه�ذه الخطة أكث�ر م�ن 170 مليار 
دوالر ألغ�راض البح�ث والتطوي�ر، وترم�ي 
خصوصاً إىل تش�جيع الرشكات عىل أن تنتج 
عىل األرايض األمريكية أشباه موصالت ترتّكز 

صناعتها حالياً يف آسيا.
م�ن  عدي�دة  أساس�ية  قطاع�ات  وتعان�ي 
االتص�االت إىل الس�يارات من نق�ص يف هذه 
املوصالت، ما يعكس البعد االسرتاتيجي لهذا 

اإلنتاج.أق�رت الخط�ة بتأييد 68 س�يناتورا 
ومعارضة 32 ويفرتض أن يتم تبنيها نهائيا 
يف مجل�س النواب يف موعد ل�م ُيَحدد بعد، ثم 
يوقعه�ا الرئي�س ج�و بايدن.وانتقدت بكن 
ه�ذه املب�ادرة. ونقل�ت وكالة أنب�اء الصن 
الجدي�دة ع�ن لجن�ة الش�ؤون الخارجية يف 
الربمل�ان الصين�ي أن هذا “القانون يكش�ف 
عن جن�ون العظمة والغرور” ل�دى الواليات 
املتحدة. واتهمت اللجنة واش�نطن باملبالغة 
فيما يس�مى ب� “التهدي�د الصيني”.ورحب 
يف  الن�ص  بتبن�ي  الديموقراط�ي  الرئي�س 
مجلس الش�يوخ، مؤكداً أن الواليات املتحدة 
“تخ�وض منافس�ة لكس�ب الق�رن الحادي 
والعرشي�ن”. وأض�اف بايدن “م�ع مواصلة 
البلدان األخرى االس�تثمار يف أنشطة البحث 
والتطوي�ر الخاصة بها، ال يمكننا أن نتخلف 
ع�ن الرك�ب”، مؤك�دا رضورة أن “تحاف�ظ 
أم�ريكا عىل مكانتها باعتبارها الدولة األكثر 

إبداعا وإنتاجي�ة يف العالم”.وتخوض الصن 
حرب�ا اقتصادية م�ع الوالي�ات املتحدة منذ 
عهد الرئيس الس�ابق دونالد ترامب، وتشكل 
واح�دة م�ن القضاي�ا الن�ادرة الت�ي تابعها 
الرئيس الديمقراطي بعد سلفه الجمهوري. 

وهي تحظى بإجماع واسع يف الكونغرس.
واعت�ربت وزير التج�ارة جين�ا ريموندو أن 
“مجل�س الش�يوخ اتخ�ذ خط�وة حاس�مة 
إىل األم�ام م�ن الحزب�ن م�ن أج�ل القي�ام 
باالس�تثمارات الت�ي نحتاجها الس�تمرارية 
اإلرث األمريك�ي كرائد عامل�ي يف االبتكار. وال 
يتعلق ه�ذا التمويل فق�ط بمعالجة النقص 
الحايل يف أش�باه املوص�الت إنه اس�تثمارات 
طويلة األجل”.وقب�ل التصويت تماما، حذر 
الديموقراطي�ة يف مجل�س  زعي�م األغلبي�ة 
الش�يوخ تشاك ش�ومر من أّنه “إذا لم نفعل 
ش�يئاً، فق�د تنته�ي أيامن�ا كق�وة عظم�ى 
مهيمنة”.وأضاف “لهذا الس�بب سُيذكر هذا 

النص باعتب�اره أحد أعظ�م النجاحات التي 
تحّقق�ت بن الديموقراطي�ن والجمهورين 
التاري�خ  يف مجل�س الش�يوخ األمريك�ي يف 

الحديث”.
أن  س�ابق  وق�ت  يف  اعت�رب  ش�ومر  وكان 
م�رشوع القان�ون هذا “يمّه�د الطريق أمام 
أوسع اس�تثمار يف العلوم والتكنولوجيا منذ 

أجيال”.
وتابع “من س�يفوز يف الس�باق عىل تقنيات 
املستقبل” مثل الذكاء االصطناعي “سيكون 
القائ�د االقتصادي العامل�ي”، مؤكدا أن هذه 
األمة “س�تصنع العالم ع�ىل صورتها”، مع 
تحذير موجه مبارشة إىل الزعيم الصيني يش 

جينبينغ.
وتس�اءل ش�ومر “ه�ل نريد أن تك�ون هذه 
ص�ورة  نري�د  أم  ديموقراطي�ة؟  الص�ورة 
استبدادية مثل تلك التي يريد الرئيس يش أن 

يفرضها عىل العالم؟”.

بغداد/ الزوراء:
ق�رارات  ال�وزراء،  مجل�س  أص�در 
جدي�دة بش�أن دوام املوظفن ومنح 
واف�ق  فيم�ا  الصحي�ة،  اإلج�ازات 
عىل توصي�ات وزارة الصحة بش�ان 
والك�وادر  الجامع�ات  ال�زام طلب�ة 
التدريس�ية والعامل�ن يف القطاعن 
العام والخاص باخ�ذ اللقاحات ضد 

كورونا.
وقال املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
ال�وزراء يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: 
إن “جلس�ة مجلس الوزراء ش�هدت 
استعراض تقرير وزارة الصحة بشأن 
جائح�ة كورون�ا ومس�تجدات عمل 
لجنة تعزي�ز االجراءات الحكومية يف 
الصحية  الوقاية والسيطرة  مجاالت 
التوعوية للحد من انتش�ار فايروس 
كورون�ا، وجه�ود وزارة الصح�ة يف 
توفري اللقاحات وحث املواطنن عىل 

اخذها”.
وأض�اف أن�ه “يف هذا الص�دد قدمت 
وزارة الصحة خالل الجلسة عددا من 
التوصي�ات، أكدت فيها توفر كميات 
كبرية م�ن لقاحات كوفيد19- خالل 
ش�هر تم�وز املقب�ل واالش�هر التي 
تليه، وحس�ب جدولة الشحن املتفق 
عليها مع رشكتي فايزر وسينوفارم 

ومرفق كوفاكس”.
 وأك�دت ال�وزارة وفقا للبي�ان، عىل 
“رضورة تطبيق اجراءات شديدة من 
قب�ل الحكومة اىل جان�ب االجراءات 
الواج�ب اتخاذها م�ن قب�ل الدوائر 
الصحي�ة يف املحافظات، لغرض رفع 
نس�بة التغطي�ة باللقاحات من اجل 
تحقي�ق املناع�ة املجتمعي�ة والب�دء 
بتخفي�ف االجراءات تدريجيا اس�وة 
ب�دول العالم وعودة الحياة بش�كلها 
وبع�د  كاف�ة  املراف�ق  يف  الطبيع�ي 
مناقش�ته لها، وافق مجلس الوزراء 

عىل التوصيات اآلتية:
-1 االس�تمرار بتطبيق ق�رار تلقيح 
جميع األشخاص العاملن يف املحالت 
واملطاع�م واملوالت واملعام�ل وبقية 
االماك�ن الخاضعة للرقابة الصحية، 
واعتباره رشطا اساس�يا من رشوط 
تجديد ومنح االجازات الصحية، مع 
محاسبة املخالفن بفرض الغرامات 
والغل�ق بعد تاري�خ 1/9/2021، يف 

حال عدم تحقيق تلك املتطلبات.
الفئ�ات  ب�دوام  الس�ماح  ع�دم   2-
التالية واعتبارهم غائبن عن الدوام، 
م�ا ل�م يت�م جلبه�م كارت التلقيح 
او فحص )PCR( س�الب اس�بوعيا 
لغري املش�مولن باللقاح او املصابن 
خالل فرتة الش�هور الثالثة السابقة 
م�ن  الطبي�ة  بالتقاري�ر  مع�ززة   (
اللج�ان املختصة( وابتداء من تاريخ 

:1/9/2021
أ. موظف�و ال�وزارات والدوائ�ر غري 
املرتبطة ب�وزارة وكذلك مؤسس�ات 

ودوائر القطاع الخاص.
والهيئ�ات  والعامل�ون  الط�الب  ب. 
والكلي�ات  املعاه�د  يف  التدريس�ية 
واألهلي�ة  الحكومي�ة  والجامع�ات 

كافة.
ج. الط�الب ) الذي�ن اعماره�م اكرب 
من 18 س�نة(، والعاملون والهيئات 
الحكومي�ة  امل�دارس  التدريس�ية يف 

واألهلية كافة.
-3 ال�زام دوائ�ر الدول�ة الحكومي�ة 
كاف�ة بعدم اس�تقبال اي مراجع ما 
ل�م يتم تحقيق ما ورد يف الفقرة )2( 

اعاله.
-4 عدم الس�ماح باج�راء انتخابات 
النقاب�ات واقام�ة املؤتم�رات كافة، 
املس�بق ع�ن ع�دم  ب�دون االع�الن 

الس�ماح لغ�ري امللقح�ن، او الذي�ن 
…)PCR ( لديهم فحص

وناق�ش مجل�س الوزراء ع�ددا اخر 
من  املوضوع�ات املدرجة عىل جدول 
القرارات  األعمال، وأص�در بش�أنها 

اآلتية:
اوال/     الس�ماح للرشكات النفطية 
الرابح�ة بتش�غيل األج�راء اليومين 
م�ن ذوي االختصاصات الهندس�ية 
اس�تثناء من ق�راري مجلس الوزراء 
)315 و337 لسنة 2019(، وفق آلية 
اإلعالن والتنافس الشفاف، عىل ان ال 

يزيد عددهم عن 6000 أجري.
ثاني�ا/     املوافق�ة ع�ىل اس�تثناء 
االرايض التابع�ة لجامع�ة بغداد من 
الفقرة )2( من قرار مجلس الوزراء 
)175 لسنة 2019(، لحاجة الجامعة 
املذك�ورة آنف�اً للعق�ارات املبين�ة يف 
كت�اب وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
العلمي املرق�م )11014  بتاريخ 30 

نيسان 2021(.
ثالثا/املوافق�ة ع�ىل تخوي�ل وزي�ر 
املالي�ة صالحي�ة التعاقد م�ع خرباء 
الع�راق  خ�ارج  م�ن  مرصفي�ن 
وداخله م�ن ذوي الخ�ربة والكفاءة 
تعليمات  استثناء من  واالختصاص، 
تنفي�ذ العق�ود الحكومي�ة رق�م )2 
لس�نة 2014(، والضواب�ط امللحق�ة 

بها.
رابع�ا/     إق�رار توصي�ة املجل�س 
ال�وزاري لالقتصاد، بش�أن املوافقة 
عىل ما جاء يف كتاب وزارة التخطيط 
 9 يف  امل�ؤرخ   2/8/3238  ( املرق�م 
ش�باط 2021(،  م�ع األخ�ذ بع�ن 
االهتم�ام رأي األمانة العامة ملجلس 

الوزراء.
خامسا/     املوافقة عىل ما ييل:

-    تنفي�ذ وزارة املالية الجزء الثالث 
)الج�زء الح�رج( من م�رشوع ماء 
البدع�ة  األنبوبي/قن�اة  الب�رصة 
 00+166 )الكيلوم�رت  تحدي�داً م�ن 
 ،)  500+220 الكيلوم�رت  لغاي�ة 
بكلف�ة إجمالي�ة )$475000000(، 
فقط اربعمائة وخمس�ة وس�بعون 
مليون دوالر،  وعد هذا الجزء مرحلة 
أوىل، ع�ىل ان يخص�ص ويمول مبلغ 
)$200000000( فقط مائتا مليون 
دوالر ملا تبقى من هذا العام/ 2021، 
ومن اي�رادات الب�رتودوالر ملحافظة 
الب�رصة، وبمبل�غ )275000000$( 
فق�ط مائت�ان وخمس�ة وس�بعون 
مليون دوالر  للع�ام القادم/ 2022، 
من حساب االستثمار االضايف ضمن 
االتفاقية اإلطارية ب�ن وزارة املالية 
الص�ادرات  ومؤسس�ة  االتحادي�ة 
خ�ارج  )سينوش�ور(،  الصيني�ة 

اطار االقرتاض املس�مى عىل ش�كل 
ضمانات.

امل�وارد  وزارة  رشكات  تنفي�ذ      -
املائي�ة الجزء املذك�ور يف الفقرة )1( 
آنفا، اختصاراً للوقت وتقليال للكلف 
املتاحة  الطاق�ات  باالس�تفادة م�ن 
ل�وزارة امل�وارد املائية، اس�تثناء من 
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية )2 

لسنة 2014(.
الدراس�ات  مرك�ز  تكلي�ف      -
والتصاميم الهندسية احد تشكيالت 
واستش�اري  املائي�ة  امل�وارد  وزارة 
محافظ�ة الب�رصة لغ�رض تقدي�م 
املش�ورة الفني�ة ل�رشكات ال�وزارة 

املكلفة بهذه االعمال.
سادسا/     املوافقة عىل ما ييل:

العلي�ا  اللجن�ة  مهم�ة  إحال�ة      -
الفق�ر  م�ن  التخفي�ف  لسياس�ات 
ال�وزاري  املجل�س  اىل  الع�راق  يف 

لالقتصاد.
الفني�ة  اللجن�ة  -    إع�ادة تألي�ف 
الدائم�ة لسياس�ات التخفي�ف م�ن 
الفقر املؤلفة بموجب األمر الديواني 
) 237 لس�نة 2015(، املبل�غ بكتاب 
مكت�ب رئيس ال�وزراء املرقم بالعدد 
) م.ر.و/74/9384 يف 25 حزي�ران 
الس�يد  برئاس�ة  لتصب�ح   ،)2015
وزي�ر التخطي�ط وعضوي�ة ممثلن 
والتخطي�ط  )املالي�ة  وزارات  ع�ن 
والرتبية والصحة والعمل والش�ؤون 
االجتماعية والتعلي�م العايل والبحث 
العلمي والزراعة، ووزارتي التخطيط 
والعمل يف إقليم كردستان(، وممثلن 
لالس�تثمار  الوطني�ة  الهي�أة  ع�ن 
ومفوضية حقوق االنسان ومنظمات 
املجتمع املدني، والس�يد نائب االمن 
الع�ام ملجل�س ال�وزراء ممث�اًل ع�ن 

االمانة العامة ملجلس الوزراء.
س�ابعا/ قي�ام وزارة النفط بتجهيز 
وزارة املوارد املائية بالوقود والزيوت 
والده�ون باآلج�ل ملدة ش�هر واحد، 
املدرج�ة  للدوائ�ر   100% وبواق�ع 

اسماؤها:
1. الهيأة العامة لتش�غيل مش�اريع 

الري.
2. الهي�أة العامة لصيانة مش�اريع 

الري. 
3. دائرة تنفيذ كري األنهر”.

الجزائر/متابعة الزوراء:

 انته�ت حملة االنتخاب�ات الترشيعية 

املق�ررة يف 12 يونيو يف الجزائر، والتي 

يرتك�ز الره�ان األس�ايس فيه�ا ع�ىل 

نسبة املشاركة نظرا لرفضها من قبل 

جزء من املعارض�ة والحراك املناهض 

للنظام.

وتم�ت دعوة ح�وايل 24 مليون ناخب 

407 ن�واب ج�دد بمجل�س  الختي�ار 

الش�عب الوطن�ي )مجل�س الن�واب، 

الغرفة األوىل بالربملان( بعد غٍد السبت 

مل�دة خمس س�نوات، وع�ىل الناخبن 

التصوي�ت عىل م�ا يقرب م�ن 1500 

قائم�ة - أكث�ر من نصفها ملرش�حن 

“مس�تقلن” - أو ما يع�ادل أكثر من 

13 ألف مرشح.

وه�ذه املرة األوىل التي يتقدم فيها هذا 

العدد الكبري من املرش�حن املستقلن 

أح�زاب  تؤيده�م  متنافس�ن  ض�د 

سياس�ية، فقدت مصداقيته�ا إىل حد 

كب�ري وُحملت املس�ؤولية ع�ن األزمة 

السياس�ية الخط�رية الت�ي تم�ر بها 

الجزائر.

ويمكن لهؤالء املرش�حن الجدد، ذوي 

االنتم�اء الغامض، ترس�يخ أنفس�هم 

كق�وة جديدة داخ�ل املجل�س املقبل، 

بدع�م من الس�لطة، بحًثا عن رشعية 

جدي�دة يف بلد يمر بأزم�ة، عىل خلفية 

التوترات االجتماعية واالقتصادية.

االنتخاب�ات  يف  الفائ�زون  أم�ا 

الترشيعي�ة األخ�رية )2017( - جبهة 

التحري�ر الوطن�ي والتجم�ع الوطني 

التحال�ف  يف  رشكاء  الديموقراط�ي، 

الرئ�ايس الذي دع�م الرئيس الس�ابق 

عب�د العزي�ز بوتفليقة - فق�د فقدوا 

مصداقيتهم اليوم.

وحت�ى آخ�ر لحظ�ة، حث�ت األحزاب 

املوالي�ة للحكوم�ة ووس�ائل اإلع�الم 

الرس�مية الناخب�ن ع�ىل “املش�اركة 

بق�وة يف ه�ذه االنتخاب�ات التي تعترب 

حاسمة الستقرار البالد”.

ولخص�ت صحيف�ة الوط�ن اليومي�ة 

اول  الص�ادرة  بالفرنس�ية  الناطق�ة 

ام�س الثالثاء، الحملة االنتخابية التي 

بدأت يف 20 مايو، بأنها “كانت نشطة 

يف الفضاء االف�رتايض”، لكنها “كانت 

خجولة إىل حد ما يف الفضاء العام”.

وجرت الحملة االنتخابية بدون عوائق 

كبرية ولكن بدون حماسة، ولم تحشد 

الجماهري، يف من�اخ من القمع املتزايد 

ض�د أي صوت مع�ارض. ويقبع ما ال 

يقل عن 214 من س�جناء الرأي خلف 

القضب�ان يف الجزائر، بحس�ب اللجنة 

الوطنية لالفراج عن املعتقلن.

وخالل األسابيع الثالثة املاضية، واجه 

املرشحون يف كثري من األحيان قاعات 

ش�به فارغة، مما جعل النظام يخىش 

من نقص االهتم�ام من قبل الناخبن 

يف يوم االقرتاع.

وتلخص النق�اش والجدل عىل مواقع 

ح�ول  فق�ط  االجتماع�ي  التواص�ل 

ترصيحات عنرصية تستهدف النساء 

املرش�حات والهجم�ات اللفظي�ة من 

قبل رئيس حزب إسالمي ضد منطقة 

القبائل )شمال رشق(.

وتخىش السلطات من مقاطعة جديدة 

للناخبن يف منطقة القبائل، وخصوصا 

انه�م متمردون تقليديا عىل الس�لطة 

املركزية، وحيث كانت املشاركة صفرا 

تقريبا خالل االستحقاقات االنتخابية 

السابقة يف 2019 و 2020.

ولي�س من املس�تبعد تك�رار مثل هذا 

الس�يناريو، وخصوص�ا أن التجم�ع 

الثقاف�ة والديموقراطي�ة  م�ن أج�ل 

)علماني( وجبهة القوى االش�رتاكية 

)يس�ار(، الحزب�ن األكث�ر حض�ورا 

يف منطق�ة القبائ�ل، ل�ن يش�اركا يف 

االقرتاع.

وطالب وزير االتصال واملتحدث باسم 

الحكوم�ة عم�ار بلحيم�ر يف حدي�ث 

الحكومي�ة  “أوري�زون”  لصحيف�ة 

بالفرنس�ية بوجوب “فرض  الناطقة 

عق�اب جزائ�ي وبأق�ى طريقة عىل 

كل عم�ل يرم�ي إىل من�ع املواطن�ن 

من ممارس�ة حق أس�ايس هو الفعل 

االنتخابي”.

وع�ىل الرغ�م م�ن إخفاق�ن مروعن 

- االنتخاب�ات الرئاس�ية لع�ام 2019 

واالس�تفتاء الدس�توري لعام 2020، 

الل�ذان تمي�زا بامتن�اع قي�ايس ع�ن 

التصوي�ت - ف�إن النظ�ام، بدعم من 

الجيش، مصمم عىل تطبيق “خارطة 

الطريق” االنتخابية، بغض النظر عن 

مطالب الحراك الذي يطالب برتس�يخ 

دولة القانون واالنتقال الديموقراطي 

والعدالة املستقلة.

ويس�عى النظ�ام إىل التخل�ص نهائًيا 

م�ن الحرك�ة االحتجاجي�ة الش�عبية 

غري املس�بوقة الت�ي ول�دت يف فرباير 

2019 والت�ي تدع�و إىل تغي�ري جذري 

يف “النظ�ام” الس�يايس القائ�م من�ذ 

االستقالل يف عام 1962.

اس�تجابت  إنه�ا  الحكوم�ة  وتق�ول 

للمتظاهرين “يف  الرئيس�ية  للمطالب 

وقت قيايس” وتصف ناشطي الحراك 

بأنهم “خليط مضاد للثورة” الشعبية 

خدم�ة ل� “أط�راف أجنبي�ة” معادية 

للجزائر.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، 
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورونا 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 4616 
اصابة جديدة و25 حالة وفاة وشفاء 4372 

حالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: 
ان ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 
44999 ، ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 
10807363 ، مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 4616 

اصابة جديدة و25 حالة وفاة وشفاء 4372 
حالة.

واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل: 
1155887 )%93.4( ، بينم�ا ع�دد ح�االت 
االصابات الكيل: 1237856 ، أما عدد الحاالت 
الت�ي تحت الع�الج: 65355 ، يف حن ان عدد 
الح�االت الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة: 422 ، 
وعدد حاالت الوفيات الكيل: 16614، الفتة اىل 
ان عدد امللقحن ليوم امس: 19648 ، ليصبح 

عدد امللقحن الكيل: 667067.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة، 
ام�س األربع�اء، ع�ن نتائ�ج زيارته�ا اىل 
الح�دود العراقية الرتكية، فيما أش�ارت اىل 
أنها س�تقدم توصي�ات اىل رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي بع�د اطالعه�ا ع�ىل 

التجاوزات الرتكية.
وقال رئيس اللجن�ة، محمد رضا آل حيدر، 
يف ترصي�ح صحف�ي: “إنن�ا كلجن�ة أم�ن 
ودف�اع وصلن�ا اىل أربيل وتوجهن�ا برفقة 
نائب رئيس لجنة الزراعة النيابية اىل دهوك 
وزرن�ا قضاء زاخ�و”، مبين�اً “اننا قصدنا 
أبعد نقطة ممكن الوصول اليها وهو اللواء 

األول الحدودي ما بن االقليم وتركيا”.
الرتكي�ة  التج�اوزات  “ش�اهدنا  وأض�اف 
ع�ىل نقاط داخل الح�دود العراقية، وهناك 
اعت�داءات جدي�دة وتط�ورات م�ن ح�زب 
العمال الكردس�تاني ال��)PKK(    باتجاه 
اً “األمر  البيش�مركة وقوات الحدود”، ع�ادَّ
بالخطري جداً، وان ه�ذا القاطع يحتاج اىل 

إسناد لوجستي وقطعات جديدة”.
وتاب�ع “ممك�ن وضع خ�ط ص�د للقوات 
العراقي�ة مقاب�ل الق�وات الرتكي�ة وكذلك 

ل�ردع قوات ال��)PKK(””. موضح�اً “اننا 
فقدنا اليوم أحد منتس�بينا من البيشمركة 
بن�ريان قن�اص م�ن مصدر غ�ري معروف، 
اما من ال��)PKK(   أو القوات الرتكية ألن 

املنطقة متداخلة”.
وأك�د أنه “بع�د انته�اء زيارتن�ا اىل قضاء 
القض�اء  ش�مال  اىل  س�نتوجه  العمادي�ة 
لالطالع ع�ىل الوضع األمني هن�اك”، الفتاً 
اىل “أنن�ا س�نكتب توصي�ات ونق�اط بما 
ش�اهدناه اىل القائد العام للقوات املسلحة 
بع�د أن نرفعها عن طريق رئاس�ة مجلس 

النواب”.
وتاب�ع ال حي�در ان “زيارتنا اس�تطالعية 
تهدف للتدقيق والتحقيق األمني بما يجري 
يف املنطق�ة”، موضحاً أن “رئاس�ة مجلس 
الن�واب ارت�أت أن يرافقنا وف�د من االقليم 
وم�ن برمل�ان كردس�تان واالس�ايش ومن 

الداخلية ايضا”.
ودعت لجنة األمن والدفاع النيابية، االثنن 
امل�ايض، بغداد وأربي�ل إىل االتفاق عىل آلية 
منع التوغالت الرتكية، فيما أشارت إىل أنها 
ستجري زيارة إىل زاخو والعمادية لالطالع 

عىل القصف األخري.

لندن/د ب أ:
 أجتم�ع مس�ؤولون م�ن بريطاني�ا واإلتحاد 
األوروبي، ام�س األربعاء، ملحاول�ة نزع فتيل 
الخالف بشأن أيرلندا الشمالية، الذي يهدد بأن 
يمتد إىل قمة مجموعة الس�بع التي تعقد هذا 
األس�بوع، طبقا ملا ذكرته وكال�ة “بلومربج” 

لألنباء امس األربعاء.
وس�يجري نائب رئيس�ة املفوضية األوروبية، 
ماروس س�يفكوفيتش، محادث�ات مع ديفيد 
فروس�ت، الوزي�ر الربيطان�ي املس�ؤول ع�ن 
ملف خ�روج بريطانيا من اإلتح�اد األوروبي 
الخ�الف  لتس�وية  مس�عى  يف  “بريكس�ت” 
التج�اري، ال�ذي ي�دور ج�زء من�ه اآلن حول 
ما إذا كان س�يتم الس�ماح بتصدي�ر النقانق 

الربيطانية إىل أيرلندا الشمالية.
وس�يتوجه فروس�ت بع�د ذل�ك إىل مقاطع�ة 

“كورن�وال” اإلنجليزي�ة لدعم رئي�س الوزراء 
الربيطان�ي، ال�ذي م�ن املنتظ�ر أن يتع�رض 
لضغ�وط من جان�ب الرئي�س األمريكي، جو 

بايدن وزعماء اإلتحاد األوروبي.
وي�دور خ�الف ح�ول م�ا إذا كان جونس�ون 
س�يرتاجع ع�ن اتفاق، مل�زم قانوني�ا، أبرمه 
قبل أقل من عامن ، لضمان انس�حاب منظم 
للمملك�ة املتح�دة م�ن التكت�ل: و يف محاولة 
لتجنب فحوص جمركية ع�ىل جزيرة أيرلندا، 
وافق جونس�ون عىل وضع حدود تجارية عىل 

البحر األيرلندي.
ونتيج�ة لذلك، فإن البضائع التي تصل أيرلندا 
الش�مالية م�ن اململك�ة املتحدة، يتع�ن اآلن 
أن تمتث�ل ملجموع�ة مختلفة م�ن فحوصات 
الصح�ة والس�المة، الت�ي اش�رتطها اإلتحاد 

األوروبي.
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أمن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت وزارة الصح�ة، ام�س األربع�اء، من 
ش�دة وخطورة الس�االت املتح�ورة لفريوس 

كورونا. 
وقالت عضو الفريق الطبي االعامي يف وزارة 
الصحة، ربى فاح حسن: إن »مخاطر كورونا 
ال تزال قائم�ة عىل الرغم من اس�تقرار اعداد 
االصاب�ات، نتيجة ع�دم االلت�زام باالجراءات 
الوقائي�ة واس�تمرار الزحام�ات والتجمعات 
االجتماعي�ة  املناس�بات  واقام�ة  البرشي�ة 

والدينية«. 
ولفت�ت اىل ان »الس�االت املتح�ورة اصبحت 
اخط�ر من الس�ابق، ل�ذا ينبغي زي�ادة اقبال 
املواطنني عىل تلق�ي اللقاحات لحمايتهم من 
جميع التحورات التي تطرأ عىل الفريوس«.       
وتوقع�ت ف�اح »تضاع�ف كمي�ة اللقاحات 
الواصلة اىل البلد خال النصف الثاني من العام 
الحايل، اذ س�يجري توزيعها بكميات اكرب بني 

املحافظات«.
وبين�ت ان »مناف�ذ التطعيم تش�هد يوما بعد 
اخر زيادة يف نسبة املتلقني للقاح، ما يدل عىل 
زيادة وعي املواطن وادراكه الهميته«، مؤكدة 
ان »الوزارة تبذل جهودا كبرية لتوفري جرعات 

اك�رب من اللقاحات اس�بوعيا، عىل الرغم  من 
زيادة الطلب عليها يف جميع دول العالم«.

من جهتها، أعلنت العتبة الحسينية املقدسة، 
ام�س األربع�اء، ع�ن تحقيق نس�ب متقدمة 
بإنشاء مركز )س�امتك الطبي الخريي( الذي 
يع�د االول م�ن نوع�ه لع�اج م�رىض كورونا 

املصابني بالسالة الهندية يف الباد.
وقال مدي�ر مركز )س�امتك الطبي الخريي( 

به�اء الوائيل يف بيان اطلعت علي�ه »الزوراء«: 
ان�ه “بتوجيه مبارش من قب�ل ممثل املرجعية 
الدينية العليا، املتويل الرشعي للعتبة الحسينية 
املقدس�ة عبد امله�دي الكربائ�ي، وبعد ورود 
م�ؤرشات خط�رية بدخ�ول املتح�ور الهندي 
لف�ريوس كورون�ا، ت�م وض�ع خط�ة لتأهيل 
مركز الش�فاء 1 يف كرباء، وتحويله إىل مركز 
ع�زل متطور جدا بواقع 54 رسيرا، فضا عن 

تجهي�زه بأح�دث األجه�زة الطبي�ة الحديثة 
وبمواصفات ذات مناشئ عاملية”.

وأض�اف الوائ�يل ان “الغاية م�ن املركز تكمن 
بالس�يطرة عىل الفريوس ومكافحة العدوى، 
حيث س�يتم تجهي�زه بمنظوم�ات متطورة 
منه�ا منظوم�ة اإلن�ذار املبك�ر ألي حريق او 
عطل كهربائي، إضافة إىل استحداث منظومة 
اوكسجني ليتم االستغناء عن استعمال قناني 
الغ�از، لتأم�ني س�امة امل�اكات الطبية من 

العدوى”.
وأوض�ح ان “هن�اك اختافا كب�ريا بني مركز 
س�امتك الخ�ريي وبقي�ة املراك�ز، حي�ث تم 
اس�تحداث تقنيات جدي�دة الكرتوني�ة عالية 
الدق�ة، وكذل�ك كيفي�ة التعامل ب�ني الطبيب 
املخت�ص واملاكات الصحي�ة التي ترشف عىل 

املرىض املصابني بكورونا”.
وتاب�ع الوائيل ان “املريض يتم اس�تقباله منذ 
دخوله املركز بدون أي مرافق من ذويه حفاظاً 
عىل سامتهم من انتش�ار العدوى والتامس، 
ويت�م توفري غ�رف خاص�ًة للمرافقني، يكون 
التواصل مع مرضاه�م بتقنية IT، اضافة إىل 
كام�ريات وشاش�ات خاص�ًة لاطمئنان عىل 

صحة املريض”. 

بغداد/ الزوراء:
طلب�ة  الرتبي�ة  وزارة  طمأن�ت 
الثالث املتوس�ط بخص�وص املراكز 
االمتحانية المتحانات نهاية الس�نة 
الت�ي تب�دأ يف الرابع من ش�هر تموز 

املقبل.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، حيدر 
فاروق، يف ترصيح صحفي: »املراكز 

املتوس�ط  الثال�ث  يف  االمتحاني�ة 
س�تكون يف املدارس وضم�ن الرقعة 
الجغرافي�ة للمنطقة الس�كنية وقد 
أخ�ذت وزارة الرتبي�ة بالنظر يف هذا 

الجانب«.
وأض�اف »ممكن خال إعان املراكز 
امل�دارس  يف  كان�ت  اذا  االمتحاني�ة 
س�تكون ضم�ن الرقع�ة الجغرافية 

لهذه املدرس�ة، وممكن ان تكون يف 
املدرس�ة القريبة ملدرسة الطالب وال 
يت�م نقل الطلبة اىل أماكن بعيدة عن 

مناطق سكناهم«.
املق�رر  »م�ن  ان�ه  ف�اروق  وأك�د 
املنهجي�ة  ال�دروس  تس�تكمل  ان 
اإللكرتوني�ة يف التلفزي�ون الرتب�وي 
الخاص باملراح�ل كافة، ويف 1 تموز 

بالع�ام  الخ�اص  الق�رار  س�يصدر 
الدرايس«.

م�ن جانب متص�ل، أص�درت وزارة 
ق�رارا  األربع�اء،  ام�س  الرتبي�ة، 
بخص�وص الصف الثالث املتوس�ط 
وم�دارس  الع�ام  التعلي�م  مل�دارس 

املتميزين وثانويات كلية بغداد.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الرتبي�ة تلقت 

»الزوراء« نس�خة منه: انه » مراعاًة 
جائح�ة  بس�بب  الطلب�ة  لظ�روف 
»كورونا«، قررت وزارة الرتبية تعليق 
الج�زء الثان�ي لكت�اب الرياضي�ات 
للص�ف الثال�ث املتوس�ط الخ�اص 
بم�دارس التعلي�م الع�ام وم�دارس 
املتميزين وثانويات كلية بغداد للعام 

الدرايس ) 2020 - 2021 («.  

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّ�ة عن صدور أمر 
اس�ت�قداٍم بح�قِّ رئ�ي�س وأعض�اء يف مجلس 
محافظة صاح الدين؛ وذلك اس�تناداً إىل أحكام 
املادة  )٣2٩/ 2( من قانون العقوبات العراقي.

وأفادت دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 
حديثه�ا عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها 
وأحالته�ا إىل القضاء، بإص�دار محكمة تحقيق 
النزاه�ة يف ص�اح الدين أمر اس�تقداٍم بحقِّ كلٍّ 
من رئيس مجلس املحافظة و)15( من أعضائه، 
ُمبّين�ًة أنَّ األمر صدر عىل خلفيَّة قضيَّة االمتناع 
تهم بعد انتهاء ُمدَّة  من إعادة العجات التي بذمَّ

عملهم يف مجلس املحافظة. 
وأوضح�ت الدائ�رة أنَّ األمر ش�مل أيض�اً  ثاثة 
رؤس�اء مجالس محليٍَّة يف ناحية يثرب وتكريت 
والدجي�ل، وعضو مجلٍس مح�يلٍّ يف بلد، إضافًة 
، عىل خلفيَّ�ة التهمة واملادَّة  �فٍ قانونيٍّ إىل ُموظَّ
القانونيَّ�ة ذاتها. وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت 
يف الس�ابع م�ن حزي�ران الج�اري أن إجراءاتها 
ة إىل  أفضت يف ع�دٍد من امللفات والقضاي�ا املُهمَّ
رات قب�ٍض وضبٍط  اس�تصدار )٩( أوام�ر وُمذكَّ
واستقداٍم بحق مسؤولني يف مختلف محافظات 
الع�راق، منه�ا بح�ق رئي�س وأعض�اء مجلس 
محافظة، إذ يأتي ذلك يف خضم التصاعد الواضح 
يف س�ياق عمل الهيئة، والس�يما بعد حّث رئيس 
الهيئة خ�ال زيارته امليدانيَّة لعدٍد من مديريَّات 

ومكاتب تحقيق الهيئة يف عموم البلد.
بينم�ا أعلنت هيئة النزاهة، ام�س األربعاء، عن 
تنفي�ذ عملي�ة أمر القب�ض الص�ادر بحق مدير 
دائ�رة الرعاي�ة االجتماعيَّ�ة - قس�م الحماي�ة 
االجتماعيَّة يف ميس�ان؛ عىل خلفيَّة قضيَّة تعمد 

تأخري معامات املواطنني.
وبينت دائرة التحقيقات يف بيان تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه: »ماكات مكت�ب تحقيق الهيئة يف 
املحافظ�ة، وبمش�اركة جهات إنف�اذ القانون، 
رة القبض الصادرة بحق  ن�ت من تنفيذ ُمذكَّ تمكَّ
املتهم؛ وذلك استناداً إىل أحكام املادة )٣0٧( من 
قان�ون العقوبات، وقد س�يق املُتَّهم إىل محكمة 
�ة الت�ي ق�رَّرت توقيف�ه عىل  التحقي�ق املُختصَّ
ة  �ة التحقي�ق؛ اس�تناداً إىل مقتضي�ات امل�ادَّ ذمَّ

الحكميَّة«.
نت  وأضاف البيان انه«ويف س�ياٍق ذي صلٍة، تمكَّ
م�اكات مكت�ب تحقي�ق الهيئ�ة يف محافظ�ة 
ميس�ان، والت�ي انتقل�ت إىل دائ�رة الرضيبة يف 
املحافظة، من ضبط أضابري خاصٍة بمش�اريع 
�ٍة باملحافظ�ة ذات مردوٍد رضيب�يٍّ عاٍل«،  ُمهمَّ
مبينا ان »التحقيقات األوليَّة التي أجراها الفريق 
د إخفاء ع�دٍد من تلك األضابري،  توصل�ت إىل تعمُّ
واّدعاء فقدانها بعد كش�ف تاعٍب يف كتب براءة 

ة املمنوحة للُمكلَّفني«.  الذمَّ
ف  وأك�دت دائرة التحقيقات انه »تم ضبط املُوظَّ
املسؤول عن حفظ تلك األضابري، وعرضه رفقة 
أوراق التحقي�ق واملُ�ربزات ع�ىل الس�ّيد ق�ايض 
التحقي�ق؛ الذي ق�رَّر توقيف املُتَّهم اس�تناداً إىل 

أحكام املادَّة )2٨٩( من قانون العقوبات«.
 واشار البيان اىل ان«الهيئة كانت قد أعلنت مطلع 
ن ماكاتها من ضبط  حزيران الجاري ع�ن تمكُّ
أحد املُتَّهمني بابتزاز ومس�اومة املستفيدين من 
ش�بكة الحماي�ة االجتماعيَّة يف ميس�ان، مبينًة 
أن�ه يق�وم بأخذ مبالغ م�ن املواطنني؛ لتس�يري 
�ذت عمليَّ�ة ضبٍط يف  معاماته�م، فيم�ا قد نفَّ
دائرة رضيب�ة املحافظة أفضت إىل تنفيذ مذكرة 
القبض بحق مدير الدائرة وأربعة من املوظفني؛ 
بتهمة تلّقي رىش وهدايا من قبل معقبني، إذ تمَّ 

ايداعهم التوقيف عىل ذمة التحقيق«.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  واملهجري�ن،  الهج�رة  وزارة  كش�فت 
لتش�جيع  تس�هيات  تقدي�م  ع�ن  األربع�اء، 

الكفاءات عىل العودة اىل الوطن.
وق�ال وكيل الوزارة ،كريم النوري: إن »الوزارة 
تعم�ل عىل ح�ّث املغرتب�ني العراقي�ني للعودة 
الطوعي�ة اىل الوطن من خ�ال تذليل العقبات 

الحائلة دون عودتهم«.
ت بأزمات عديدة أدت  وأش�ار اىل أن »الباد م�رَّ
اىل هج�رة املواطنني، منها الحصار والعقوبات 
الدولية وم�ن ثم حرب 200٣ وم�ا خلفته من 
تهديدات وطائفية، باالضافة اىل دخول داعش 
الب�اد عام 2014«، مبين�اً أن »عدد املهاجرين 

بلغ مايقرب من املليوني شخص«.
وأك�د الن�وري أن »ال�وزارة تعمل ع�ىل تقديم 
امتي�ازات وتس�هيات للكف�اءات، فض�ًا عن 
متابع�ة ش�ؤونهم يف ال�دول )إي�ران وس�وريا 
وم�رص وتركيا(، باإلضاف�ة اىل مفاتحة وزارة 
الداخلي�ة بتيس�ري التدقي�ق األمن�ي واإلعفاء 
الرضيب�ي وغريه�ا من األمور التي تش�جعهم 

عىل العودة«.
من جان�ب آخر، أفص�ح وكي�ل وزارة الهجرة 
أن »ال�وزارة تعمل بالتعاون م�ع األمم املتحدة 
واملنظم�ات الدولي�ة لدع�م العائ�ات النازحة 
العائ�دة اىل مناطقه�ا«، مش�رياً إىل »إغاق 50 

مخيماً لاجئني«.
وأض�اف أن »ع�ودة الاجئني طوعية وليس�ت 
قرسي�ة، لكّنها رضورية، خاص�ة بعد الحريق 

الذي اندلع يف مخيم ش�اريا، حيث تم تش�كيل 
لجن�ة م�ن مجموعة جه�ات لتدقيق ش�ؤون 
النازحني هناك بالتنس�يق مع الوزارة«، منوها 
ب�أن »ق�رار عودته�م غ�ري ص�ادر م�ن وزارة 

الهجرة واملهجرين«.
الهج�رة  وزي�رة  بحث�ت  اخ�ر،  جان�ب  م�ن 
واملهجرين، إيڨان فائق جابرو، امس األربعاء، 
مع محافظ االنبار وعددا من ش�يوخ العشائر 
ملف النازح�ني وآلية إغاق جميع املخيمات يف 

املحافظة.
وقالت ال�وزارة يف بيان، ورد ل�� »الزوراء«: إن 
جاب�رو »بحث�ت، امس، م�ع محاف�ظ االنبار 

عيل فرحان الدليمي وعددا من ش�يوخ عشائر 
الس�ام  معه�د  مدي�ر  وحض�ور  املحافظ�ة، 
األمريك�ي يف العراق والرشق األوس�ط إييل أبو 
عون والوفد املرافق له، ملف النازحني وتسهيل 
عملية عودتهم اىل مناطقهم األصلية طوعياً«.

وأشارت جابروا اىل أن »الحكومة أولت اهتماما 
كبريا به�ذا امللف والذي أثمر ع�ن عودة الكثري 
من العوائل التي كانت موجودة داخل مخيمات 
النزوح«، معربة عن أملها بإنهاء ملف النزوح 
بش�كل كيل يف املحافظة بعد ع�ودة العوائل اىل 
مناطقه�ا األصلي�ة طوعيا، فضا ع�ن اغاق 

جميع املخيمات يف الباد.

العتبة احلسينية تنشئ مركزا لعالج “الساللة اهلندية”

علّقت اجلزء الثاني من الرياضيات للثالث املتوسط

الصحة حتذر من السالالت املتحورة لكورونا وتصدر توجيها للمواطنني

الرتبية تطمئن طلبة الثالث املتوسط عن املراكز االمتحانية

النزاهـة تستقدم رئيس جملس صالح الدين و15 عضواً يف 
قضية إعادة موجودات

اعتقلت مدير الرعاية االجتماعيَّة يف ميسان بتهمة الرشوة

حبثت مع حكومة األنبار ملف النازحني

اهلجرة تعلن منح تسهيالت لتشجيع الكفاءات على العودة

بغداد/ الزوراء:
  أعلن�ت محافظة بغداد، ام�س األربعاء، 
إتم�ام عملي�ات التبلي�ط لحي�ي الس�ام 
والزه�ور يف ناحي�ة اللطيفي�ة، التابع اىل 

قضاء املحمودية.
وق�ال مدي�ر بلدي�ة اللطيفية، اس�ماعيل 
لفت�ة، يف بي�ان تلق�ت »الزوراء« نس�خة 
منه: إن�ه »بتوجي�ه مبارش م�ن محافظ 
بغ�داد، محم�د جاب�ر العط�ا، ومتابع�ة 
ميدانية من مدي�ر بلديات محافظة بغداد 
ي�ارس القري�ي، انجزت بالكام�ل اعمال 
االكس�اء لحيي الزهور والس�ام، للطبقة 
االوىل والثانية، واعم�ال الرصف الجانبي، 
واملقرن�ص، كذلك اكتاف طريق الش�ارع 
االنق�اض  ورف�ع  )حلة/بغ�داد(  الع�ام 
وتشجري الس�احات، بعد اكمال منظومة 
السقي، ضمن خطة رشعت بها محافظة 
بغ�داد لتطوير مناطق اطراف العاصمة«، 

الفت�ا اىل »اس�تحصال موافق�ة املحافظ، 
عىل اكس�اء احياء 14 تموز، والقادس�ية، 
والخ�رضاء، والحي الصناعي، كذلك حيي 
خ�ارج  الواقع�ني  والعس�كري،  الزارع�ة 

الحدود البلدية«.
واك�د مدير ناحية اللطيفية، احمد س�ليم 
بغ�داد يف ط�ور  »ان محافظ�ة  في�اض: 
اعداد الكشوفات الفنية، للرشوع بإنشاء 
شبكة مجاري وتبليط، لحي النفط، وذلك 
بتنس�يق العم�ل ب�ني مديري�ة البلديات، 
واملجاري«، مش�ريا اىل ان »محافظ بغداد 
املهن�دس محم�د جابر العط�ا، وافق عىل 
ناحي�ة  انش�اء مستش�فى نموذج�ي يف 
اللطيفي�ة، كونه�ا بحاج�ة اىل مؤسس�ة 
صحية رصينة تخدم االهايل، ال س�يما ان 
العمل قائم بإعداد الكش�وفات الفنية من 
قبل قس�م الهندسة بالتنس�يق مع وزارة 

الصحة بهذا الخصوص«.

بغداد/ الزوراء:
كشف تصنيف )QS( العاملي للجامعات عن نتائجه الخاصة بنسخة العام 2022 التي أظهرت 
جامع�ات عراقية يف مقدمتها جامعة بغداد وتليها املس�تنرصية، والكوفة، وبابل، والبرصة.

وأرش املوقع الرس�مي للتصنيف تنافس ألف وثاثمئة جامعة عاملية من مختلف دول العالم 
بينه�ا الجامعات العراقية يف نس�خة العام 2022 وهي جامعة بغ�داد باملركز )٨01-1000( 
والجامعة املس�تنرصية باملرك�ز )1001- 1200( وجامعة الكوفة باملرك�ز )1200-1001( 

وجامعة بابل باملركز )1201+( وجامعة البرصة باملركز )1201+(.
الجدير بالذكر أن تصنيف Qs يعتمد يف التقييم عىل معايري السمعة األكاديمية )40%( وأرباب 
العمل )10%( ونس�بة الطلبة للتدريسيني )20%( واالقتباسات )20%( والتدريسيني الدوليني 
)5%( والطلبة الدوليني )5%(.يشار اىل أن الجامعات العراقية سجلت حضورا وتنافسا عامليا 
يف تصني�ف التايمز للتنمية املس�تدامة )TIMES IMPACT  2021(، وأرشت نس�خة التايمز 
للجامعات العاملية تنافس وحضور ومش�اركة جامعات بغداد والتكنولوجية والبرصة للعام 
 )RUR( و )URAP(و )Greenmetrics(و )Scimago(و )QS( 2021 ، وأظهرت تصنيف�ات
و)webometrics( م�ا ال يقل عن س�ت وثمان�ني جامعة وكلية عراقي�ة يف مضمار التنافس 
العاملي فيما حقق العراق املرتبة الخامس�ة واألربع�ني عامليا يف نرش البحوث العلمية واملرتبة 

السادسة يف الرشق األوسط والثالثة عربيا يف مؤرش النرش يف املستوعبات العاملية.

بغداد/ الزوراء:
أكد عضو لجنة حقوق اإلنسان النيابية، احمد الكناني، امس األربعاء، ان الفساد وسوء إدارة 

املوارد وغياب الخطط الحكومية وراء ارتفاع نسب الفقر يف الباد .
وقال الكناني يف ترصيح صحفي: إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتحمل املس�ؤولية 

الكاملة عما ستؤول إليه األوضاع االقتصادية عىل رشيحة الفقراء والكادحني” .
وأضاف أن “الفقر يف العراق ناجم عن سوء إدارة موارد البلد وغياب الرؤية الحقيقية إضافة 
لتعم�د هدر حق�وق املواطن”، مش�ريا إىل أن “االرتفاع الكبري يف مع�دالت الفقر خال الفرتة 

األخرية نتيجة تدمري املشاريع االقتصادية باإلضافة إىل رفع سعر رصف الدوالر”.
وكان سياسيون استغربوا، يف وقت سابق، من تغايض االحزاب والكتل ونوابها عن بلوغ نسبة 

الفقر يف العراق ٧0 باملئة يف وقت يتطلعون اىل كسب اصوات الشعب املظلوم انتخابيا. 

إمتام عمليات اإلكساء حليي السالم 
والزهور يف اللطيفية

جامعات عراقية يف نتائج تصنيف 
}QS{ العاملي

حقوق اإلنسان حتمل احلكومة 
مسؤولية ارتفاع معدالت الفقر

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام األمن�ي، ام�س األربعاء، 
ع�ن القبض عىل 1٨ متهم�اً بقضايا إرهابية يف 
محافظ�ة نينوى.وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة منه: ان�ه »وفق�ا ملعلومات 
استخباراتية، تمكنت مفارز وكالة االستخبارات 
والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة من 
القاء القبض عىل )1٨( ارهابيا بمناطق متفرقة 
م�ن محافظة نين�وى«. وأضاف�ت ان »املتهمني 
مطلوب�ني وفق مذكرات قب�ض قضائية صادرة 
بحقه�م وفق احكام امل�ادة الرابع�ة من قانون 
مكافحة االرهاب لعملهم ضمن صفوف داعش 
بما يس�مى والية نين�وى واملعس�كرات وديوان 
الجند وقاطع بادوش وفرقة نهاوند واملعهد الا 
رشع�ي وفرقة عني جالوت تحت كنى واس�ماء 
مختلفة«. مش�ريًة إىل »انهم اعرتفوا باالش�رتاك 
بع�دة عملي�ات ارهابي�ة ض�د الق�وات االمنية 
واملواطن�ني قبل عملي�ات التحري�ر، وتم تدوين 
اقواله�م ابتدائي�ا وقضائي�ا واتخ�ذت بحقه�م 

االجراءات القانونية اصوليا ». 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس االربعاء، 
تنفيذ عمليات تفتيش وبحث عن األسلحة غري 

املرخصة غرب العاصمة بغداد.
القيادة قال�ت يف بيان بي�ان ورد »للزوراء«: ان 
»قطعات الرشطة االتحادية تس�تمر بحماتها 
لفرض هيبة وس�لطة القانون وحرص الساح 
بيد الدولة، حيث نفذت قوة من اللواء السادس 
الفرقة الثانية رشط�ة اتحادية ترافقها مفرزة 

اس�تخبارات اللواء لتفتي�ش منطقة »الرشطة 
الخامس�ة« غ�رب بغ�داد تمكن�ت خالها من 
العثور عىل بندقية كاش�نكوف عدد٣، مخازن 
بندقية عدد5، عتاد كاشنكوف عدد 15 إطاقة، 
درع نس�يجي، بدلة عسكرية ، مسدس صوتي 
محور،مخزن مسدس«.واضاف البيان ان »قوة 
من اللواء الس�ابع للفرقة رشعت بتنفيذ واجب 
تفتي�ش منطقة »اب�و حان« ب بغداد، أس�فرت 
بالعثور عىل بندقية كاش�نكوف، عتاد بندقية 

عدد2٧ اطاقة، حربة عدد2، مس�دس صوتي، 
عت�اد مس�دس صوتي ع�دد22 إطاق�ة، عتاد 
بندقي�ة صيد ع�دد 24«. وتاب�ع ان »قوة أخرى 
من اللواء ذاته وفقاً ملعلومة استخبارية رشعت 
بتفتي�ش إحدى الفض�اءات املرتوكة يف منطقة 
»السيدية«، أسفرت بالعثور عىل رمانة مختلفة 
األنواع عدد٩، مخزن ساح M16 عدد20، عتاد 
M16 ع�دد5٧0 اطاقة، وتم ضبط جميع املواد 

والتعامل معها اصولياً«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النفط إدخال محط�ة حقل الزبري الكهربائي�ة بطاقة ٧00 
ميغ�اواط لس�د حاجة الحق�ل ورفد املنظوم�ة الوطنية بطاق�ة تصل اىل 
400 ميغ�اواط، بينم�ا أكدت تنفيذ م�رشوع الخطوط الناقل�ة للكهرباء 
وامل�زودة لحقيل الصبة واللحيس بالطاقة.وقال مصدر مس�ؤول يف وزارة 
النف�ط: إن »فكرة إنش�اء محطة حقل الزبري النفطي انطلقت منذ ش�هر 
آذار ع�ام 2014 وت�م توقيع عقد بني رشكة )جن�رال إليكرتيك( األمريكية 
ورشك�ة )نف�ط البرصة( املتمثل�ة بهيئة تش�غيل حقل الزب�ري وبإرشاف 
رشكة )إيمي( اإليطالية املش�غل الرئيس للحقل النفطي العماق إلنش�اء 
محط�ة تولي�د طاقة متكاملة بطاق�ة إنتاجية تص�ل اىل ٧00 ميغاواط«.

وأض�اف أن »الرشكة املنفذة بارشت األعمال نهاية عام 2016 وخال مدة 
2٧ ش�هرا من العمل املتواصل أنجزت ه�ذا املرشوع العماق الذي يعد من 
أهم مش�اريع البنى التحتي�ة ملحافظة البرصة«، منوهاً بأن »إنش�اء هذا 
املرشوع سيسهم بسد الحاجة الفعلية لحقل الزبري النفطي من الكهرباء 
وتحوي�ل الفائ�ض اىل ش�بكة الكهرباء الوطن�ي من خ�ال خطوط نقل 
الطاقة الكهربائية التي تم إنش�اؤها مع املحطة حيث ستوفر طاقة تصل 

اىل 400 ميغاواط اىل الشبكة الوطنية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس األربعاء، ضبط حاويتني مخالفتني من 
يف مديرية جم�رك املنطقة الجنوبية.وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: أن »قسم التحري و مكافحة التهريب يف مديرية جمرك املنطقة 
الجنوبي�ة قام، امس، بضب�ط حاويتني مخالفتني للضواب�ط والتعليمات«.

وأوضحت أن »الحاويتني تحمان )دراجات هوائية مستعملة( وتمت عملية 
الضبط بالتعاون مع ادارة جمرك ام قرص الشمايل وبإسناد رشطة الجمارك 
والجه�ات الس�اندة يف امليناء«.وأكدت »اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية بحقها 
وفقا لقانون الجمارك رقم 2٣ لسنة 1٩٨4  املعدل«.من جهتها، أعلنت هيئة 
املناف�ذ الحدودية، ام�س األربعاء، بضبط 500 حبة مخدرة بحوزة مس�افر 
عراق�ي يف منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت الهيئ�ة، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: أن »منفذ زرباطية الحدودي تمكن من ضبط 500 حبة مخدرة 
بحوزة مسافر عراقي تم ضبطه يف صالة املسافرين من قبل مفرزة مكافحة 
مخدرات املنفذ«.وأشارت إىل »إحالته وفق محرض أصويل إىل شعبة مخدرات 

بدرة إلتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بحقه«.

القبض على 18 متهماً 
بقضايا إرهابية يف نينوى

تنفيذ عمليات حبث عن األسلحة غري املرخصة غربي العاصمة

إدخال حمطة حقل الزبري 
النفطي الكهربائية إىل اخلدمة

ضبط حاويتني خمالفتني و500 
حبة خمدرة يف منفذين
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بغداد/ الزوراء:
رأى الخب�ر االقتصادي، احس�ان 
ان  األربع�اء،  ام�س  الكنان�ي، 
الحكومة فرضت اجراءات ورفعت 
سعر رصف الدوالر، حيث تسببت 
بغالء جميع االس�عار، الفتا اىل ان 
الكثر من التجار اس�تغلوا االزمة 
ورفعوا االس�عار اكثر من قيمتها 

الطبيعية.
وقال الكناني يف ترصيح صحفي: 
ان “الحكومة رفعت الدوالر بنسبة 
23 باملئة، وتس�ببت بزيادة نسبة 
الفق�ر، وارتف�اع جميع االس�عار 

للمواد املحلية واملستوردة”.

واض�اف ان “اج�راءات الحكومة 
للوضع االقتصادي الراهن ستخلق 
كارث�ة يف االي�ام املقبلة، خصوصا 
مع اس�تمرار ارتفاع س�عر رصف 
الدوالر، بع�د ان بلغت قيمته 151 

الف دينار للمئة دوالر”.
وأش�ار الكناني اىل ان “الكثر من 
التجار لجأوا اىل اس�تغالل الظرف 
امل�واد  اس�عار  ورفع�وا  الراه�ن، 
لديهم اىل الضعف، حيث ش�اركوا 
للش�عب،  بحصاره�ا  الحكوم�ة 
فضال ع�ن ان الحكوم�ة لم تتخذ 
اي اجراء مع من يرفع االسعار يف 

السوق”. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�د البنك الدويل اس�تعداده لالس�تجابة 
ألي طل�ب تقدم�ه الحكوم�ة العراقي�ة 
بش�أن الق�روض بالرغ�م م�ن أنها “لم 

تطلب قرضاً حتى اآلن”.
وبينّ ممثل البنك يف بغداد، رمزي نعمان، 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان “العراق رس�م 
سياس�ة لتحس�ي الواق�ع االقتص�ادي 
للبالد من خالل االلتزام بالورقة البيضاء 
االصالحية، إال أنه م�ا زال يواجه أزمات 

اقتصادية”. 
وق�ال نعم�ان “إن “البنك ال�دويل جاهز 
ملساعدة العراق إذا ما طلبت منا الحكومة 
العراقية ذل�ك، إذ إن الحكومة حتى اآلن 
لديها خططها املالية واالقتصادية، وان 
البنك الدويل يعمل مع الحكومة العراقية 
عىل م�روع جدي�د لتعزي�ز اللقاحات 
املتعلقة بجائحة كورونا، وهذا ما طلبته 
الحكوم�ة يف هذا الس�ياق، وهو ال يأتي 

ضمن املحفظة التي يمتلكها الع�راق”.
 وأض�اف أن “الحكوم�ة العراقي�ة ل�م 
تطل�ب حتى اآلن قرضاً من البنك الدويل، 
ونح�ن لدينا كل الجهوزي�ة ومنفتحون 
للح�وار املبارش وجاه�زون يف أي لحظة 
للتع�اون، كونن�ا رشكاء مؤتمن�ي مع 

الع�راق ويهمن�ا دعم العراق يف مس�رة 
االستقرار”. 

ويف م�ا يتعل�ق ب�دور البن�ك ال�دويل يف 
تحس�ي اقتصاد العراق، ذكر نعمان أن 
“البن�ك يعمل م�ع حكومة الع�راق عىل 

تطبيق البنود االصالحية التي رس�متها، 
ونعمل من خالل جميع مش�اريعنا عىل 
مقاربة األزمات االقتصادية التي س�بق 
أن ش�خصناها، وجميع املش�اريع التي 
نق�وم به�ا تص�ب يف إطار دع�م الورقة 

االصالحية البيضاء”.
ولف�ت إىل أن “الع�راق رس�م سياس�ة 
لتحس�ي الواقع االقتص�ادي للبالد من 
خالل االلت�زام بتلك الورق�ة االصالحية 
الت�ي أقرها مجل�س ال�وزراء والتي بدأ 

العمل عىل تنفيذ مضامينها”، وتساءل: 
“هل تس�ر األمور يف هذا الجانب بشكل 
س�لس؟ الج�واب كال، فاألزم�ات كثرة 
جداً، إذ إن هناك أهمية القرار الس�يايس 
الذي يدف�ع بعملية اإلص�الح قدماً نحو 
التعايف االقتص�ادي، ونعني بذلك عملية 
التواف�ق ب�ي األط�راف السياس�ية عىل 
مس�توى الس�لطات املختلف�ة إلنج�اح 

االصالح”.
وذك�ر ممثل البنك ال�دويل أن “العراق ما 
زال يواج�ه أزمات اقتصادي�ة، منها ما 
ورثت�ه الدولة س�ابقاً، ومنه�ا يف الوقت 
الح�ايل نتيج�ة انخفاض أس�عار النفط 
وجائح�ة كورون�ا، وجميعه�ا أزمات ال 
تنته�ي يف يوم وليلة، والعالم بأجمعه ما 
زال يعان�ي من تبعات جائح�ة كورونا، 
ف�ال نتوقع أن رزمة املش�كالت الهيكلية 
الت�ي عان�ى منه�ا العراق يس�تطيع أن 

يعالجه�ا يف زم�ن قص�ر”.
 وأض�اف: “لذلك نح�ن نتوقع أن االقبال 
ع�ىل االس�تحقاق االنتخاب�ي والتمك�ن 
من الس�ر قدماً باتجاه سلطة سياسية 
ق�ادرة عىل االلتزام بخطة إصالحية تبدأ 
بالفع�ل بإعادة بناء ومعالج�ة الثغرات 

واملشكالت املوجودة”.

البنك الدولي: مستعدون لالستجابة ألي طلب يقدمه العراق بشأن القروض

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت عدم تأثر البالد 
بالتوقف املفاج�ئ لخدمة االنرتنت عىل 

مستوى العالم الثالثاء.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، رع�د 
املش�هداني، يف ترصيح صحفي: “أثناء 
توق�ف اإلنرتن�ت يف أوروب�ا ل�م تتأث�ر 
ش�بكاتنا او القابلوات املس�حوبة بأي 
ع�ارض ولم تتوقف خدم�ة اإلنرتنت يف 

العراق بهذا الوقت نهائياً”.
وأض�اف ان “كوادرنا الهندس�ية جادة 
بعملها حس�ب توجيهات الوزير حيث 
كان�ت ل�ه متابع�ة مس�تمرة لجمي�ع 

الكوادر”.
بخص�وص  “أم�ا  املش�هداني  وتاب�ع 
تأم�ي رسع�ة اإلنرتنت م�ن الهجمات 
الس�يربانية مع قرب موعد االنتخابات 
بتغطي�ة  مس�تمرة  اإلج�راءات  ف�إن 

س�عات  وإضاف�ة  اإلنرتن�ت  ش�بكات 
إضافي�ة فائقة الرسعة يف جميع أنحاء 

العراق”.
وأكد ان “الوزارة جادة يف عملها، وسبق 
أن نوهنا أن�ه بتاريخ الحادي عر من 
الش�هر املايض تم تزويد كل الش�بكات 
الت�ي تعاق�دت معه�ا وزارة االتصاالت 
بخدم�ات إضافية فائق�ة الرسعة عىل 

سعات اإلنرتنت”.
وأث�ار العط�ل، ال�ذي ح�دث الثالث�اء، 
تس�اؤالت حول اعتماد خدمة اإلنرتنت 
ع�ىل ع�دد قلي�ل م�ن رشكات البني�ة 
التحتية، وتس�ببت مش�كلة فاستيل يف 
تعط�ل مواقع ذات معدالت زيارة عالية 
منه�ا مواق�ع إخبارية مث�ل الغارديان 
ونيوي�ورك تايم�ز، ومواق�ع للحكومة 

الربيطانية وريديت وأمازون.
وكشفت رشكة فاستيل، التي تقف وراء 
انقط�اع خدمة اإلنرتنت عىل مس�توى 
العالم هذا األسبوع، أن ذلك كان نتيجة 
خلل يف برمجياتها حدث عندما غرنّ أحد 

عمالئها إعداداته.

بغداد/ الزوراء:
ارتف�ع س�عر خ�ام البرصة 
األربع�اء،  ام�س  الخفي�ف، 
ارتفاع أس�عار  بالتزامن مع 
النفط العاملية، فيما انخفض 

سعر خام البرصة الثقيل.
وسجلت أسعار خام البرصة 
آلس�يا  املص�در  الخفي�ف 
للربمي�ل  دوالرا   72.26 اىل 
 ،0.81% بارتفاع بلغ نسبته 
فيما انخفض الخام البرصة 
دوالرا   67.42 إىل  الثقي�ل 
انخف�اض  للربمي�ل بنس�بة 
ي�وم  ع�ن   ،0.29% بلغ�ت 

الثالثاء.
وسجل س�عر النفط العربي 
الخفي�ف الس�عودي  70.75 
بل�غ  فيم�ا  للربمي�ل،  دوالراً 
االماراتي  سعر مزيج مربان 

للربمي�ل،  دوالراً   70.280
ومزي�ج س�هران الجزائ�ري 
يف  للربمي�ل،  دوالرا   70.62
ح�ي س�جل بون�ي الخفيف 

دوالرا،   70.98 النيج�ري 
 71.17 االنغويل  وجراس�ول 

دوالرا.
وكانت أسعار النفط العاملية 

قد ارتفعت امس ليصل خام 
برنت إىل 72.57 دوالرا، وخام 
 70.41 اىل  تكس�اس  غ�رب 

دوالرا للربميل.
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أكد أن بغداد رمست سياسة لتحسني الواقع االقتصادي يف البالد

بغداد/ الزوراء:
علنّقت اللجنة املالية يف مجلس النواب 
العراق�ي، امس األربعاء، عىل االرتفاع 
املتواصل ألس�عار الدوالر أمام الدينار 

يف األسواق املحلية.
وفيما اكد خبر يف الش�أن االقتصادي 
ان الس�وق املحلية تواجه تحديا كبرا 
نتيج�ة ارتف�اع س�عر رصف الدوالر 
ه�ذا  ان  أوض�ح  بالدين�ار،  قياس�ا 
االرتف�اع وع�دم الس�يطرة عليه من 
قبل البن�ك املركزي سيش�جع التجار 
واملضارب�ي ع�ىل رف�ع اس�عار املواد 
الغذائية األساسية ما يتسبب بالرضر 

عىل رشيحة الفقراء والكسبة”.
وق�ال عضو اللجن�ة املالية يف مجلس 
النواب العراقي، أحمد الحاج رشيد، يف 
ترصيح صحفي: إن “ارتفاع أس�عار 
رصف ال�دوالر أمام الدين�ار العراقي 
جاء بس�بب العرض والطلب وتعامل 
العمل�ة  ع�ىل  واعتماده�م  التج�ار 
العمل�ة  ع�ىل  وتفضيله�ا  األجنبي�ة 

املحلية”.
وأض�اف إن “الكث�ر م�ن املواطن�ي 
يقتنون الدوالر ويقومون بتخزينه يف 

املنازل وتفضيله عىل الدينار العراقي، 
وهذا سبب آخر الرتفاع أسعار رصف 
 100 وتجاوزه�ا ل��150 أل�ف ل�كل 

دوالر”. 
م�ن جهت�ه، اك�د الخب�ر يف الش�أن 
االقتص�ادي، مالذ االمي، ان الس�وق 

املحلي�ة تواج�ه تحدي�ا كب�را نتيجة 
ارتف�اع س�عر رصف الدوالر قياس�ا 

بالدينار.

للوكال�ة  ترصي�ح  يف  االم�ي  وق�ال 
الوطنية العراقية لالنب�اء /نينا/: ان 
“ه�ذا االرتفاع وعدم الس�يطرة عليه 
من قبل البنك املركزي سيشجع التجار 
واملضارب�ي ع�ىل رف�ع اس�عار املواد 
الغذائية األساسية ما يتسبب بالرضر 

عىل رشيحة الفقراء والكسبة”.
الحكوم�ة  م�ن  يتطل�ب  واض�اف: 
والبنك املرك�زي تحدي�دا العمل جديا 
ع�ىل املحافظة ع�ىل اس�عار الرصف 
خصوص�ا ان إي�رادات الع�راق املالية 
املتأتي�ة من بيع النفط قد ازدادت مع 
ارتفاع أسعار الخام يف السوق العاملية 

اىل قرابة ٧٠ دوالرا.
وتاب�ع : يمك�ن للبنك املرك�زي زيادة 
الس�وق  يف  ال�دوالر  كمي�ات  ض�خ 
للس�يطرة عىل س�عر مناسب لرصف 
الدوالر يف الوقت نفس�ه عىل الحكومة 
ان تواص�ل دعمها للرائ�ح الفقرة 
من خ�الل البطاقة التموينية، وتوفر 
فرص عمل جديدة للعاطلي وتحفيز 
القط�اع الخاص خصوص�ا االنتاجي 
منها كالزراعي والصناعي والسياحي 

وكذلك النقل وغرها.

خبري: ارتفاع سعر الصرف سيشجع التجار واملضاربني

املالية النيابية تعلق على الصعود املتواصل للدوالر وتوضح السبب

سوق العراق لألوراق املالية يغلق 
مرتفعا

االتصاالت: شبكاتنا مل تتأثر بالتوقف املفاجئ خلدمة االنرتنت

خام البصرة اخلفيف يسجل ارتفاعا والثقيل ينخفض

النسيج واجللود حتقق زيادة يف مبيعاتها 
رغم األزمة االقتصادية

التجارة تعلن البدء بتطبيق برنامج 
تسجيل املصانع والشركات املوردة

مزاد العملة يبيع أكثر من 217 
مليون دوالر

إيران تستورد مواد غذائية 
بأمواهلا اجملمدة يف العراق

دعوات نيابية لالستفادة 
القصوى من ارتفاع أسعار النفط 

اقتصادي: فاسدون وقفوا إىل جانب 
احلكومة يف حماصرة الشعب ماديا

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف سوق العراق لالوراق املالية، امس االربعاء، منخفضا 

بنسبة )0.39%(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: بلغ 
عدد االس�هم املتداولة )9.628.411.279( اس�هم، بينما بلغت قيمة االسهم 

)11.123.602.326( دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل )556.13( نقطة منخفضا 

بنسبة )%0.39( عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )558.30( نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم )37( رشكة من اص�ل )103( رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصب�ح عدد الركات املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غر العراقيي يف الس�وق )41( 
مليون س�هم بقيمة بلغت )371( مليون دينار من خالل تنفيذ )41( صفقة 

عىل اسهم ست رشكات.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غر العراقيي يف الس�وق )9( 
مليارات س�هم بقيمة بلغت )10( ماليي دينار من خالل تنفيذ )7( صفقات 

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

والصناعة والزراعة والتأمي واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الركة العامة لصناعات النس�يج والجلود يف وزارة الصناعة واملعادن، 
ام�س األربعاء، عن تحقيق زي�ادة يف مبيعاتها برغم االزم�ة االقتصادية التي 

تشهدها البالد بسبب جائحة فروس “كورونا”.
وقال مدير موقع احذية بغداد يف الركة، قاس�م عبد املحسن جاسم، يف بيان 
اطلعت علي�ه “ال�زوراء”: إن “الركة وضعت خطة لبدء تس�ويق منتجاتها 
من احذية وبطانيات، اضافة اىل معامل الس�جاد”، مبينا أن “الخطة تضمنت 
الرتوي�ج إلنتاج الب�دالت الوقائية والعس�كرية، اضافة اىل الرس�مية، واخرى 
تستخدم يف العمل، من خالل مخاطبة الدوائر الحكومية لعرض تلك املنتوجات 

عىل منتسبيها”.
واض�اف جاس�م ان “الرك�ة س�وقت منتجاتها خ�الل الف�رتة املاضية من 
الكمام�ات والب�دالت الوقائي�ة واكي�اس الجث�ث اىل وزارة الصحة وبحس�ب 
املواصف�ات املطلوب�ة ملواجه�ة جائحة كورونا، مم�ا ادى اىل زي�ادة املبيعات 

بحدود 40 %”.
وأوض�ح أن “الركة نفذت عقودا مع وزارتي الدف�اع والداخلية بتجهيزهما 
بأحذية الخدمة من الجلد الطبيعي والبدالت العسكرية”. مؤكدا ان “املنتجات 
تسلم بعد اجراء الفحوصات بحسب املواصفات العراقية الصادرة من الجهاز 

املركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.
وع�ن تأث�ر س�عر رصف ال�دوالر، اكد جاس�م ان “الرك�ة تبي�ع منتجاتها 
بأس�عار ثابتة ال تتغ�ر مع تغرات الس�وق، مما ادى اىل ان تك�ون مبيعاتها 
بس�عر التكلفة وغر مربحة، خصوصاً يف الوقت الحايل بس�بب ارتفاع اسعار 
العمل�ة األجنبية”.واع�رب جاس�م عن امل�ه ب�”النهوض بواق�ع الصناعة يف 
البلد، كاش�فا عن استحالة تطبيق فكرة طرح املعمل لالستثمار، وذلك بسبب 
مطالبة املس�تثمر بتقليص عدد العاملي وترسيح الفائض منهم، وهي فكرة 

غر مقبولة عىل االطالق”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس االربعاء، التطبيق الفعيل لربنامج تسجيل املصانع 

والركات املوردة اىل جمهورية العراق بدءا من مطلع حزيران الجاري.
وق�ال مدير ع�ام الركة العام�ة للمعارض والخدم�ات التجاري�ة العراقية، 
رسمد طه س�عيد،: ان “هذا الربنامج سيس�هم واىل حد كب�ر يف تطوير قطاع 
االس�ترادات، والذي م�ن خالله يتم التأكد من وجود تل�ك املصانع والركات 
املوردة اىل العراق، من خالل الكشف املوقعي لتلك املصانع والركات املصدرة 
اىل العراق”.واض�اف ان “ه�ذا النظام يكش�ف عن كفاءة ال�ركات واتباعها 
الطرق واملعاي�ر الدولية يف عملية التصنيع، وقدرته�ا عىل التوريد، فضال عن 
التأك�د من الوثائق والرتاخيص املمنوح�ة اليها يف بلدها االم، والتأكد ايضا من 
مناشئ تلك املصانع والركات املوردة اىل العراق واشار سعيد اىل أن “الركة 
العامة للمعارض العراقية أصدرت قائمة باملواد املش�مولة بربنامج تس�جيل 
املصان�ع والركات امل�وردة للعراق، ليتس�نى ألصحاب املصان�ع والركات 
تسجيل رشكاتهم ومصانعهم وحسب التوقيتات الزمنية املعلنة يف القائمة”. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس األربعاء، 

لتسجل أكثر من 217 مليون دوالر.
وذك�ر مص�د أن البنك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت 
األجنبي�ة، الي�وم، ارتفاعا يف مبيعاته لتص�ل اىل 217 مليون�اً، و769 ألفاً 
و315 دوالراً، غطاه�ا البنك بس�عر رصف أس�اس بل�غ 1460 ديناراً لكل 
دوالر واح�د، مقارنة بيوم الثالثاء حيث بلغ�ت املبيعات فيها 208 ماليي 

و695 ألفا و857 دوالرا.
وذهبت املش�رتيات البالغ�ة 196 مليوناً و769 ألف�اً و315 دوالراً، لتعزيز 
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 21 مليون دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در إىل أن 34 مرصف�ًا قام بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف 
الخ�ارج، و14 مرصف�اً لتلبية الطلب�ات النقدية، اضافة اىل مش�اركة 13 

رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
أك�د عضو هيئة رئاس�ة غرفة 
العراقي�ة  االيراني�ة  التج�ارة 
املشرتكة، توريد شحنات مواد 
غذائي�ة عرب تغطية من أرصدة 

ايران املجمدة بالعراق.
وأوض�ح، حمي�د حس�يني، يف 
ترصي�ح لوكالة أنب�اء فارس: 
أنه “وبع�د زيارة قام بها وزير 

االقتصاد العراقي اىل طهران، أكد 
وزير الطاقة االيراني أن بعض الشحنات الغذائية املوردة اىل ايران تم تغطيتها عرب 

املستحقات االيرانية عىل العراق”.
وأش�ار اىل، أن “الوزي�ر ذكر ايضا أنه تم االتف�اق يف االجتماع عىل رشاء 16 مليون 
جرع�ة لق�اح كورونا ع�رب آلي�ة كوفاك�س )ملنظمة الصح�ة العاملية( بواس�طة 
مس�تحقات ايران عىل البلد الجار”.ولفت حسيني اىل أن “متحدث وزارة الكهرباء 
العراقية بدوره أكد عزم بغداد تس�ديد املس�تحقات اىل اي�ران ولديها جدول زمني 
للس�داد”.وبينّ أن “املستحقات املرتتبة عىل العراق من توريد الكهرباء االيرانية قد 
تم تس�ديدها، حيث إن مجموعة }مبنا{ الصناعية لديها مشاريع يف العراق ويبدو 
أن وزارة الطاق�ة تحصل�ت عىل ديونها بعملة الدينار العراق�ي، إال أن رشكة الغاز 
الوطني�ة ترص عىل عودة النقد االجنب�ي املتأتي من التصدير للعراق، إذ تتم االفادة 

منه عرب رشاء وتوريد السلع اىل ايران”.

بغداد/ الزوراء:
دعا رئيس لجنة الزراعة واملياه واألهوار النيابية، سالم الشمري، الحكومة 
لالس�تفادة القصوى من ارتفاع س�عر برميل النفط للمش�اريع االروائية 

والزراعية.
وق�ال الش�مري يف بيان تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه: ان “ارتفاع س�عر 
برميل النفط يف الس�وق العاملية ومن�ذ بداية العام الحايل وفر عائدا جديدا 
للدول�ة ممكن تبويبه لتغطية العجز من جهة ولالس�تفادة منه لديمومة 

املشاريع االروائية والزراعية”.
وأضاف ان “الفرتة الحالية بحاجة اىل مزيد من املش�اريع الخاصة باملياه 

يف ظل التناقص يف كميات املياه الداخلة للعراق من تركيا وايران.
وحذر الشمري من “أي محاوالت لالقرتاض الداخيل والخارجي بعد اعالن 
البنك الدويل اس�تعداده ملساعدة العراق”. معترباً “أي اقرتاض جديد يف ظل 

ارتفاع سعر النفط أمر ال يمكن القبول به لغياب مربراته”.
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مدرب منتخب الشباب يبعد مساعده
حيدر جبار

بغداد/ متابعة الزوراء
 قرر املالك التدريبي ملنتخب الشباب العراقي إبعاد حيدر جبار عن مهمته مساعدا للمدرب عماد محمد.

وقال مصدر مقرب من الجهاز الفني ان »الهيأة التطبيعية خريت املدرب عماد محمد باالستغناء عن احد 
املساعدين«، موضحا أن »املدرب عماد وقع يف حرج تام كون املدربني من زمالئه ويمتلكان سرية طيبة 
وابعاد احدهما يحس�ب عليه«.واضاف أن »عماد محمد اختار املدرب احمد وايل للبقاء معه واالس�تغناء 
ع�ن حي�در جبار عىل مض�ض«، بحس�ب املصدر.ولفت اىل أن »امل�درب احمد وايل كان من�ذ مدة طويلة 
م�ع املدرب عم�اد اما حيدر فقد كان من اختي�ار التطبيعية«.ويواصل منتخب ش�باب العراق تدريباته 

استعدادا للبطولة العربية التي ستنطلق يف الثامن عرش من الشهر املقبل يف جمهورية مرص العربية.

أصفر وأمحر

العراق حيرز وسامني حناسيني يف منافسات بطولة العرب بالرماية

محد: معسكر أمانة بغداد يف حمافظة أربيل حقق جناحا كبريا

بغداد/ الزوراء
عقدت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية اجتماعاً ملناقش�ة اعرتاضات األندية 
واإلس�اءات التي حصلت يف بع�ض املباريات..ولدى االطالع ع�ىل تقرير مرشف 
مباراة نفط الوس�ط ونفط البرصة ضمن دوري الص�االت، وما ورد من تجاوٍز 
لح�ارس مرم�ى نفط البرصة )عقيل عبد الحس�ني( بالرضب ع�ىل إداري نادي 
نفط الوس�ط )غس�ان صالح( بواسطة )مقعد بالس�تيكي( عىل الرغم من انه 
مح�روم وكان ح�ارضاً يف القاع�ة، تقرر معاقب�ة حارس مرم�ى نفط البرصة 
)عقي�ل عب�د الحس�ني( باإليقاف ع�رش مباري�ات وفق امل�ادة 47 / ثاني�اً / أ، 
وتغريم�ه مبلغ 500 ألف دين�ار عراقي، ومعاقبة نادي نف�ط البرصة للصاالت 
بغرامة 500 ألف دينار عراقي، وتوجيه إنذار نهائي بسبب األحداث التي رافقت 
املباراة وفقاً للمادة ) 41/2/3 (.وبعد مناقشة االعرتاض املقدم من نادي املرور 
يف مب�اراة )املرور والع�دل( ضمن دوري الصاالت، ولدى االطالع عىل كش�وفات 
نادي الخطوط الجوية وحسب كتابهم ذي العدد 16/ 2021 يف )19/1/2021( 
واملوجه اىل االتح�اد العراقي املركزي لكرة القدم بإضافة العبني، وكان ضمنهم 
الالع�ب املعرتض عليه )صفاء صربي عم�ران(، لذا قررت اللجن�ة اعتبار نادي 
الع�دل خارساً املب�اراة بنتيجة ) 5-0 ( ضد نادي املرور، اس�تناداً اىل املادة 42 / 
ب/ 6، من الئحة الصاالت، عىل أن يرد رسم االعرتاض بعد مرور املدة القانونية، 
وحرمان الالعب )صفاء صربي عمران( من اللعب ملدة س�نة، ويحال ملفه عىل 
لجن�ة أوضاع الالعبني بعد انتهاء العقوبة لتحديد مصريه وفق املادة 3/ 36 من 

املسابقات، عىل أن يرد رسم االعرتاض بعد مرور املدة القانونية.

إيقاف حارس مرمى صاالت نفط البصرة 
عقيل عبد احلسني عشر مباريات  

بغداد/ اعالم اللجنة االوملبية

احرز منتخب العراق بالرماية وس�امني نحاس�يني يف منافس�ات 

بطول�ة العرب باللعبة والتي تتواصل فعالياتها يف جمهورية مرص 

العربية بمشاركة خمسة عرش منتخبا

وق�ال الدكت�ور مندوب مكي الس�عد، ام�ني رس االتح�اد العراقي 

للرماي�ة: ان الالعب�ة فاطم�ة عب�اس املتأهلة رس�ميا اىل اوملبياد 

طوكيو، احرزت الوس�ام النحايس يف منافس�ات املسدس الهوائي 

ملس�افة 10 م بعد منافسة ش�ديدة مع العبة منتخب تونس الفت 

الش�ارني التي حصدت الوسام الذهبي والعبة منتخب مرص هالة 

رشف الجواهري التي فازت بالوسام الفيض يف مسابقات الفعالية 

املذكورة.

واضاف السعد: ان منتخب العراق النسوي حصد الوسام النحايس 

يف منافس�ات سباق الفرقي لفعالية املس�دس الهوائي ملسافة 10 

م م�ن بني 15 منتخبا ش�ارك يف املنافس�ات العربي�ة، حيث كانت 

املنافسات عىل اشدها بني منتخب العراق ومنتخب سيدات تونس 

الذي حصد الوسام الذهبي وايضا منتخب سيدات مرص الذي توج 

بالوس�ام الفيض. مؤكدا: ان املنتخب العراق�ي تألف من الالعبات 

فاطمة عباس وفاطمة جواد وتقى احمد جاسم.

وكان الع�ب منتخ�ب العراق لفئة الناش�ئني مصطف�ى فرات قد 

احرز الوس�ام الفيض يف منافس�ات املسدس الهوائي ملسافة 10 م 

فيما احرز منتخب العراق للناشئني الوسام النحايس يف منافسات 

الفرقي يف الفعالية نفسها.

بغداد/ عدي صبار

اختت�م فري�ق امان�ة بغ�داد معس�كره 

التدريب�ي الداخ�ي يف مدين�ة أربي�ل بعد 

ثماني�ة اي�ام قضاه�ا هناك، اس�تعدادا 

ملنافسات الدوري املمتاز.

وقال مدرب امانة بغداد عصام حمد: إن 

املعسكر محطة مهمة للفريق خصوصاً 

يف ظل التوقف اإلجباري بسبب مشاركة 

منتخبنا الوطني يف التصفيات االس�يوية 

ومل�دة طويل�ة، وبالت�ايل الفري�ق يحتاج 

إىل تجم�ع يك�ون محطة جي�دة لتطوير 

قابليات الالعبني البدنية والتكتيكية”.

وثم�ن املدرب عص�ام حم�د دور الهيئة 

اإلداري�ة لن�ادي أمان�ة بغ�داد يف توف�ري 

افض�ل األجواء لهذا املعس�كر، الذي كان 

ناجحا بكل املقاييس. 

مؤك�دا أن وج�ود  رئي�س الن�ادي فالح 

املس�عودي م�ع الوف�د ذل�ل الكث�ري من 

العقبات، وأعط�ى اريحية كبرية للجهاز 

الفائ�دة  تحقي�ق  يف  والالعب�ني  الفن�ي 

املرجوة منه .

واوضح حمد: ان الفريق اجرى مباراتني 

أمام اربيل، استطعنا من خاللها الوقوف 

ع�ىل جهوزية الالعب�ني لخوض الجوالت 

املتبقي�ة من املوس�م الك�روي الحايل، إذ 

 1-1 االيجاب�ي  بالتع�ادل  األوىل  انته�ت 

والثاني خرسنا بهدفني لهدف. 

إج�راء  تضم�ن  املعس�كر  أن  وأض�اف: 

وح�دات تدريبي�ة يومية لرف�ع جاهزية 

الالعب�ني م�ن الناحي�ة الفني�ة والبدنية 

فضال عىل اس�تغالل توقف الدوري وبث 

النشاط والحيوية يف صفوف الالعبني”.

 مش�ريا إىل أن “الالعب�ني تدربوا بروحية 

عالي�ة وكان  هن�اك تفاعل كب�ري بينهم 

رغ�م الحم�ل الزائ�د املتأتي م�ن ضغط 

مباريات الدوري .

منتخبنا الوطين يواجه هونغ كونغ بشعار الفوز وكاتانيتش يلوم الرطوبة 
النقطة 17مطلب ال حياد عنه يف مباراة الغد 

بغداد/ صالح عبد املهدي

سيكون منتخبنا الوطني يف الساعة 

الس�ابعة والنص�ف من مس�اء يوم 

غد الجمعة عىل موع�د مع مواجهة 

مهم�ة ومفصلية تجمع�ه بمنتخب 

هون�غ كون�غ تق�ام يف اس�تاد نادي  

املحرق لحس�اب الجولة قبل االخرية 

م�ن منافس�ات املجموع�ة الثالث�ة 

للتصفيات القارية املشرتكة املؤهلة 

 2022 قط�ر  موندي�ال  لنهائي�ات 

وكاس اس�يا  يف الصني 2023  والتي 

املنام�ة حاليا وتس�تمر  تحتضنه�ا 

حت�ى الخام�س ع�رش من الش�هر 

الحايل .

املتصدر والرابع 
يدخ�ل منتخبن�ا الوطني مب�اراة الغد 

وه�و يف صدارة املجموع�ة برصيد 14  

نقط�ة من س�ت مباريات ف�از بأربع 

منها وتع�ادل يف اثنتني وه�و املنتخب 

الوحيد يف املجموعة الذي لم يذق طعم 

الخسارة حتى اآلن وسجل العبونا 13 

هدفا مقابل ثالث كرات دخلت مرماهم  

بم�ا جعلهم الطرف االقوى دفاعا  بني 

املنتخب�ات الخمس. اما منتخب هونغ 

كونغ فيأتي باملركز الرابع بعد ان لعب 

6 مباري�ات ايضا ف�از بواح�دة منها 

فقط وتعادل باثنتني فيما خرس  ثالثا  

وس�جل العبوه اربعة اه�داف ودخلت 

مرماه�م 8 كرات جامعا خمس نقاط 

اثمنها  تلك النقطة التي  اقتنصها من 

ضيف�ه املنتخب البحرين�ي   يف املباراة 

التي انتهت بالتعادل السلبي.

 ويف ض�وء العرض االخ�ري الذي قدمه 

منتخ�ب هونغ كون�غ يف مباراته امام 

اي�ران فال يمك�ن القول انه س�يكون 

منافسا س�هال  باملرة وهذا ما يتطلب 

من منتخبن�ا جهدا مضاعف�ا يختلف 

ش�كال ومضمونا  عما حدث يف املباراة 

امام كمبوديا .

الفوز مطلب 
 الحدي�ث ع�ن  اهمي�ة مب�اراة الغد 

يكم�ن يف  كونها  تمث�ل البوابة التي  

تض�ع منتخبن�ا عىل طري�ق  التأهل  

اىل املرحلة الحاس�مة من التصفيات 

بع�د ان  يرف�ع رصيده ان ش�اء الله  

اىل 17 نقط�ة  بانتظار ما س�يحصل 

يف الجول�ة االخ�رية ام�ام املنتخ�ب 

االيران�ي حيث يكفيه التعادل عندها  

للتاهل عىل رأس املجموعة  بعيدا عن 

الدخول يف  حس�ابات اختيار  افضل  

خمس�ة ثواٍن يف املجموعات الثماني 

االيران�ي  املنتخ�ب  ان  باف�رتاض 

سيفوز عىل كمبوديا بسهولة لريفع 

رصيده اىل 15 نقطة  تضعه يف موقع 

املنافس الرئييس ملنتخبنا  عىل صدارة 

املجموعة يف الوقت الذي تالشت فيه 

حظ�وظ املنتخ�ب البحرين�ي اىل حد 

كب�ري  يف اعقاب خس�ارته القاس�ية 

امام  ايران يف الجولة املاضية  بثالثية  

دون مقابل كانت قابلة للزيادة، ويف 

نظرة ع�ىل الرتكيب�ة البرشي�ة التي 

س�تدافع عن ال�وان منتخبنا يوم غد  

نج�د  عودة املدافع س�عد ناطق  بعد 

غياب�ه عن مب�اراة كمبوديا بس�بب 

تراك�م البطاقات وهو الس�بب ذاته 

الذي س�يغّيب عالء مه�اوي وامجد 

عطوان بينما يستمر غياب عي فائز 

املش�كوك إلصابته بجائح�ة كورونا 

وكذل�ك ابراهيم بايش لع�دم بلوغه 

مرحلة الشفاء  من االصابة . 

تعامل خمتلف    
ال حدي�ث اآلن يف الس�احة الكروي�ة 

العراقي�ة إال ع�ن موقعة الغ�د امام  

هون�غ كونغ وم�ا يمك�ن ان يفعله 

كاتانيت�ش وتالمذت�ه بع�د النج�اح 

ال�ذي تحق�ق يف الخط�وة االوىل  عرب 

الفوز عىل املنتخب الكمبودي بأربعة 

اهداف مقاب�ل هدف واح�د رغم ان 

االداء العراقي يف تلك املباراة  لم يكن 

بمستوى الطموح السيما يف الشوط 

الثان�ي باع�رتاف كاتانيتش نفس�ه 

عندم�ا اك�د يف املؤتم�ر الصحف�ي، 

ال�ذي اعق�ب  املب�اراة، ان فريقه لم 

يق�دم  كل ما لديه، عازيا الس�بب اىل 

صعوب�ة الطقس والرطوب�ة العالية 

ح�د  ع�ىل  الالعب�ني  ارهق�ت  الت�ي 

وصف�ه، وباملجم�ل الع�ام ال مناص 

بنق�اط  الظف�ر  إال  ام�ام منتخبن�ا 

املب�اراة الثالث كامل�ة غري منقوصة 

للميض قدما يف رحلته صوب الدوحة 

وه�ذا يتطلب م�ن العبين�ا التعامل 

مع املباراة بش�كل مختلف من خالل 

اعتماد الرسعة يف نق�ل الكرة  ودقة 

التمرير وتضيق املساحات والضغط 

عىل حامل الكرة، فضال عىل التمركز 

الصحيح والتفاهم واالنس�جام  بني 

الالعبني . 

املطلوب إثباته
الش�ك ان مب�اراة  الغ�د املهمة  امام 

منتخ�ب هون�غ كونغ تتطل�ب  من 

كاتانيت�ش  التعام�ل م�ع منافس�ه 

بح�ذر ش�ديد  وتبني اف�كار جديدة 

تختل�ف بمضمونه�ا عم�ا حصل يف 

مباراة كمبوديا، بعد ان غطى الفوز 

الرباعي عىل الكثري من العيوب  التي 

ظهرت  يف اداء  اسود الرافدين افرادا  

وجماع�ات ومنه�ا  الخل�ل  الواضح 

يف العم�ق الدفاع�ي بدالل�ة حصول 

الف�رص  بع�ض  ع�ىل  الكمبودي�ني 

الس�هلة وم�ن احداه�ا ج�اء هدف 

تقلي�ص الف�ارق يف الش�وط الثاني، 

كما كش�فت مب�اراة كمبوديا ايضا  

ع�ن الحاجة  إلحداث اكثر من  تغيري 

يف التشكيل االس�ايس الذي سيواجه 

هون�غ كونغ وايج�اد البديل الجاهز 

العن�ارص   موق�ع  إلش�غال  املؤه�ل 

الغائب�ة وف�وق ه�ذا وذاك معالج�ة 

ظاه�رة  اللع�ب الف�ردي التي طغت  

عىل اداء اكثر من العب امام كمبوديا  

بم�ا اض�اع  علين�ا تس�جيل اهداف 

اخرى  كانت تحت متناول اليد .

غياب وحضور
يذك�ر ان مباراة الذه�اب بني العراق 

وهونغ كونغ  ج�رت بضيافة ملعب 

جذع النخلة مساء العارش من ترشين 

االول ع�ام 2019 وانته�ت عراقي�ة 

بهدفني دون مقابل س�جلهما مهند 

ع�ي يف الش�وط االول وع�ي عدنان 

م�ن ركل�ة ج�زاء  احتس�بها الحكم 

ال�دويل االمارات�ي عم�ار الجنيبي يف 

الش�وط الثاني. كما اهدر مهند عي 

ركلة ج�زاء مماثلة يف مطلع املباراة، 

ومث�ل منتخبن�ا يومه�ا الالعب�ون: 

املرم�ى  حراس�ة  يف  حمي�د  محم�د 

واحم�د ابراهيم وس�عد ناطق وعالء 

مه�اوي  ورضغام اس�ماعيل )عي 

عدن�ان(  وامج�د عط�وان )جيلوان 

حمد( وصف�اء هادي وهمام  طارق  

وبش�ار رسن وابراهيم بايش ومهند 

ع�ي )عالء عب�اس(، ويف ض�وء ذلك  

هناك س�تة العبني من هذا التشكيل 

س�يغيبون ع�ن مب�اراة الغ�د، وهم  

محم�د حمي�د وجيلوان حم�د لعدم 

الدعوة وعالء مهاوي وامجد عطوان 

لرتاك�م البطاق�ات  وابراهي�م بايش  

وعالء عباس لالصابة .

إعالمنا الرياضي
اختتم قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي 
ام�س  والرياض�ِة،  الش�باِب  وزارِة  يف 

االربع�اء، ورش�ة )املنس�ق اإلعالم�ي 
والناطق الرس�مي(، الت�ي أقيمت عىل 
القاع�ة املركزي�ة يف دائ�رة العالق�ات 
والتعاون الدويل واستمرت ملدِة يومني، 
بمش�اركِة ع�دٍد من موظف�ي الوزارة 
العاملني يف الجانِب اإلعالمي. وَتطرَق محارض الورشة مدير قسم اإلعالم 
واإلتص�ال الحكوم�ي يف وزارِة الش�باِب والرياض�ِة الدكت�ور موفق عبد 
الوهاب يف اليوم الثاني للدورة إىل تعريف املنسق اإلعالمي والصفات التي 
يتمت�ع بها، وأن يكون لديه عالقات عامة ومن املمكن أن يكون صحفًيا 
أو بعيًدا عن هذه املهنة، فوظيفة املنس�ق تعد حلقة وصل بني املؤسس�ة 
والجه�ات اإلعالمية م�ن خالل تنظيم العمل.وَتحدث عب�د الوهاب أيًضا 
ع�ن مهام وواجبات املنس�ق اإلعالم�ي كإعداد امل�واد اإلعالمية الخاصة 
للمؤسس�ة وكتابة التقاري�ر، فضاًل عن إعداد قصص ناجحة وتنس�يق 
جمي�ع األنش�طة املتعلق�ة باإلتصال واإلع�الم وإجراء زي�ارات ميدانية 
واإلطالع عىل جميِع مفاصل املؤسسة، مبيًنا أن اختيار املنسق اإلعالمي 
يج�ب أن يك�ون خاضع ملعايري ع�دة بعيدة عن املحس�وبيات واملجاملة 
فض�اًل عن امتالكه اللغ�ة العربية وقواع�د اإلمالء ولغة ثانية.وَش�هدت 

الورشة مناقشات وأسئلة ومداخالت بني املشاركني واملحارض.



تصفيات  يف  توالياً  السادس  فوزها  الربازيل  حققت 
حساب  عىل  العالم،  لكأس  املؤهلة  الجنوبية  أمريكا 

الباراغواي 2-صفر متابعة تحليقها يف الصدارة.
لألرجنتني   12 مقابل  نقطة،   18 إىل  رصيدها  رفعت 
و9 لإلكوادور يف املجموعة املوحدة التي تضم عرشة 
املونديال  إىل  مبارشة  أربعة  عنها  ويتأهل  منتخبات 

املقبل.
وسجل النجم نيمار هدف السبق للربازيل يف الدقيقة 
الرابعة من مسافة قريبة، بعد عرضية من غابريال 

جيزوس.
باكيتا  للوكاس  حاسمة  تمريرة  نيمار  لعب  كما 
يف  ذكية  أرضية  بتسديدة  الثاني  الهدف  صاحب 

اللحظات األخرية .)3+90( 
وكان نيمار قد سجل أيضاً ولعب تمريرة حاسمة يف 

الفوز األخري عىل االكوادور بالنتيجة عينها.
رصيح  تأهل  نحو  كالعادة  تسري  الربازيل  أن  ويبدو 
إىل كأس العالم، علماً بأنها الوحيدة التي لم تغب عن 

النهائيات منذ انطالقها عام 1930.
أن  إال  أبواب موصدة،  أقيمت وراء  املباراة  أن  وبرغم 
رجال املدرب تيتي نجحوا بتحقيق انجاز الفوز عىل 

الباراغواي يف عقر دارها.
وانتهت مواجهة كولومبيا واألرجنتني بالتعادل 2-2 
الجنوبية  أمريكا  تصفيات  يف  األربعاء  أمس  فجر 

املؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™. 

للمنتخب  التسجيل  رومريو  كريستيان  وافتتح 
األرجنتيني يف الدقيقة الثالثة ثم أضاف زميله لياندرو 
باريديس )8(، متوسط ميدان باريس سان جريمان 
الفرنيس، الهدف الثاني فاعتقد الجميع بأن منتخب 

التانغو يف طريقه لتحقيق فوز مهم من أرض صعبة 
هذه  يف  األوراق  توزيع  وأعيد  انقلبت  األمور  أن  إال 
 51( مورييل  لويس  لالعب  األول  الهدف  بعد  املباراة 
يف  وآخر  اإليطايل،  أتاالنتا  مهاجم  جزاء(،  ركلة  من 

الدقائق األخرية )94( لـميغيل بورخا.
بـ12  الوصافة  مركز  األرجنتيني  املنتخب  ويحتل 
نقطة فيما يأتي منتخب كولومبيا يف املركز الخامس 

بـ8 نقاط.
حقق منتخب البريو انتصاره األول يف تصفيات كأس 
مستضيفه  بتخطيه   ™2022 قطر   FIFA العالم 
أمريكا  قارة  اإلكوادور 2-1 ضمن تصفيات  منتخب 

الجنوبية.
وسجل ثنائية الفائز كريستيان كويفا 63، و لويس 
ادفينكوال 88، فيما وقع عىل هدف الخارس غونزالو 

بالتا 2+90.
ورفعت البريو رصيدها إىل 4 نقاط يف املركز التاسع، 

فيما توقف رصيد اإلكوادور عند 9 نقاط.
مع  الفنزوييل  املنتخب  تعادل  املواجهات،  باقي  ويف 
أوروغواي دون أهداف وانتهت مواجهة تشييل أمام 

بوليفيا 1-1.

العالم  بطل  الفرنيس  املنتخب  تحضرّ 
كأس  يف  مشواره  لبداية  طريقة  بأفضل 
وذلك  الجمعة،  غدا  تنطلق  التي  أوروبا 
بفوزه عىل ضيفه البلغاري 3-صفر عىل 
باريس  ضواحي  يف  فرانس«  دو  »ستاد 
الطواقم  آالف مشجع من   5 أنظار  تحت 

الطبية واإلطفائيني والرشطة.
العائد  املهاجم  بإصابة  ر  تعكرّ الفوز  لكن 
ترك  الذي  بنزيمة  كريم  غياب  طول  بعد 
لصالح   39 الدقيقة  يف  امللعب  أرضية 
الوضع  من  استفاد  الذي  جريو  أوليفييه 

لتسجيل ثنائية.
اإلسباني  مدريد  ريال  مهاجم  وكان 
يخوض مباراته الثانية بعد غياب لخمسة 
الرشيط  قضية  بسبب  ونصف  أعوام 
الجنيس لزميله السابق يف »الديوك« ماتيو 
ديشان  ديدييه  املدرب  فالبوينا.وكشف 
 »6 »أم  لقناة  الشوطني  اسرتاحة  خالل 
أن املهاجم البالغ 33 عاماً »تلقى رضبة 
اللعب  عن  توقف  الركبة.  فوق  قوية 
أكثر  أصبحت  )الركبة(  بأنها  شعر  ألنه 

تصلرّباً... الفريق الطبي بجانبه«.
املايض  األربعاء  كبرياً  فوزاً  حقق  وبعدما 
فريق  أضاف  نظيفة،  بثالثية  ويلز  عىل 
املعنوي  الدفع  يمنحه  ثانياً  فوزاً  ديشان 
املوت  مجموعة  غمار  خوض  قبل  الالزم 
الربتغال  بصحبة  القارية  النهائيات  يف 

حاملة اللقب وأملانيا واملجر.
األول  الشوط  الفرنيس  املنتخب  وأنهى 
أنطوان  سجله  وحيد  بهدف  متقدماً 
وبمساعدة  أكروباتية  بطريقة  غريزمان 
الذي  تشوتشيف  إيفاليو  الوسط  العب 
تحورّلت الكرة منه إىل شباك فريقه .)29( 

إصابة  نتيجة  تكتمل  لم  الفرحة  لكن 
الذي  لبنزيمة  اليمنى  الركبة  فوق 
جانب  إىل  املقدمة  خط  يف  أساسياً  شارك 
غريزمان وكيليان مبابي، ما دفع ديشان 
الفوز  حسم  الذي  بجريو  استبداله  إىل 
الدقيقة  يف  ثان  بهدف  »الديوك«  ملنتخب 
قبل  بافار،  بنجامان  تمريرة من  بعد   83
اإلنكليزي  تشيليس  مهاجم  يضيف  أن 
من  الكرة  وصلته  بعدما  أيضاً  الثالث 

وسام بن يدر .)90( 
لإلحصاءآت  »أوبتا«  بحسب  جريو  وبات 
منذ  لفرنسا  ثنائية  يسجل  بديل  أول 
ضد   2014 حزيران/يونيو  يف  غريزمان 

جامايكا.
ثالث  باللقب  املتوجة  إسبانيا،  وأنهت 
 2008 عامي  توالياً  اثنان  بينها  مرات 
كأس  لنهائيات  استعداداتها  و2012، 
بسبب   2020 صيف  من  املؤجلة  أوروبا 
ليغانيس  يف  كبري  بفوز  كورونا،  فريوس 
ودي  لقاء  يف   0-4 ليتوانيا  ضيفتها  عىل 

شارك فيه الالعبون الشبان.
بفريق  اللقاء  لخوض  االسبان  واضطر 
الفريق  وضع  بعدما  عاماً  الـ21  تحت 
األول بأكمله يف العزل نتيجة إصابة العب 
بفريوس  بوسكيتس  سريجيو  الوسط 
كورونا.ورغم ذلك، قدم شبان »ال روخا« 

مباراة جيدة قبل النهائيات القارية وأنهوا 
هوغو  بهديف  متقدمني  األول  الشوط 
كما   )24( دياس  وابراهيم   )3( غيامون 

أهدروا ركلة جزاء عرب أبل رويس .)30( 
حني  نهائياً  النتيجة  اإلسبان  وحسم 
 )53( مرياندا  خوان  البديالن  أضاف 
يف  آخرين  هدفني   )72( بوادو  وخافيري 

الشوط الثاني.
املجموعة  يف  مبارياتها  إسبانيا  وتخوض 
حيث  إشبيلية  يف  أرضها  عىل  الخامسة 
تبدأ مشوارها اإلثنني املقبل ضد السويد، 
 19 يف  وسلوفاكيا  بولندا  تلتقي  أن  قبل 
تشيكيا  ظهرت  زلني،  الحايل.ويف  و23 

القاسية  الودية  لخسارتها  مغاير  بشكل 
أمام إيطاليا يوم الجمعة املايض برباعية 
للنهائيات  استعداداتها  وأنهت  نظيفة، 
القارية بالفوز عىل ضيفتها ألبانيا بثالثة 
ولوكاش   )18( شيك  لباتريك  أهداف 
شيلوستكا  وأوندريه   )68( ماسوبوست 
)89(، مقابل هدف لسوكول شيكاليتيش 
.)42( وتلعب تشيكيا يف النهائيات ضمن 
املجموعة الرابعة حيث تبدأ مشوارها ضد 
غالسكو  يف  املقبل  اإلثنني  يوم  اسكتلندا 
االنتقال  قبل  كرواتيا،  أيضاً  تلتقي  حيث 
إىل لندن وملعب »ويمبيل« ملواجهة إنكلرتا 

يف الجولة األخرية يف 22 الحايل.
وخيم التعادل السلبي عىل املباراة الودية 
التي جمعت بني املنتخب املجري وضيفه 

االيرلندي يف بودابست.
املجموعة  ضمن  املجري  املنتخب  ويلعب 
جوار  إىل   2020 يورو  يف  السادسة 
العالم  بطلة  وفرنسا  أملانيا  منتخبات 

والربتغال بطلة أوروبا.
تحضرياته  البولندي  املنتخب  وأنهى 
ملنافسات كأس أوروبا 2020 بتعادل ودرّي 

)2-2( مع نظريه األيسلندي.
 )34( زيلينسكي  بيوتر  لبولندا  ل  وسجرّ
ع  وقرّ حني  يف   )88( سفيدرسكي  وكارول 
وبريكري   )26( غودموندسون  ألبريت 

بيارنسون )47( هديف أيسلندا.
مشاركته  البولندي  املنتخب  ويستهل 
نظريه  بمواجهة   »2020 »يورو  يف 
أن  قبل  الحايل  يونيو  يوم 14  السلوفاكي 
يلتقي إسبانيا والسويد تواليا يف املرحلتني 
الخامسة  املجموعة  من  والثالثة  الثانية 

يومي 19 و23 من الشهر الجاري أيضاً.
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دي بور يرفض تعويض فان دي بيك 

السماح للجماهري اليت حصلت 
على اللقاح حبضور املباريات 

اعالم الكرتوني انتصارات ودية كبرية لفرنسا واسبانيا وتعادل بولندا مع أيسلندا

الربازيل دون هزمية يف مشوار تصفيات كأس العامل وتعادل كولومبيا مع األرجنتني 

حترك جديد من برشلونة يف ملف دميبلي

احملكمة العليا الربازيلية تبحث بإمكانية منع استضافة كوبا أمريكا

مفكرة الزوراء

جويل إمبيد يقود سيكسرز للفوز على أتالنتا

قـال فرانـك دي بـور مـدرب منتخـب هولنـدا لكرة القـدم إن 
اسـتدعاء أي العب جديد لتشـكيلة الفريق الوطنـي قبل وقت 
قصري جدا من بطولة أمم أوروبا 2020 سـيؤثر عىل اسـتقرار 
الفريق وذلك يف محاولة لتفسـري القرار املفاجئ بعدم تعويض 

الالعب املصاب دوني فان دي بيك.
وأضـاف يف بيان نـرشه االتحـاد الهولندي للعبـة بعدما عربت 
وسـائل إعالم عن دهشـتها لهـذا القرار: “انضمـام أي عنرص 
جديد إىل التشكيلة يف هذه املرحلة من استعداداتنا ال يعترب قراراً 

صائباً.
وتابع: “االسـتعدادات بدأت بالفعل قبل أسبوعني ولذا أعارض 
انضمـام أي العب جديد.  لدينا أيضاً مـا يكفي من العبي خط 
الوسط يف التشـكيلة لتعويض هذه الضبة القوية. بالطبع قد 
أغري رأيي يف بعض األحيان لكني أفضل ترك التشـكيلة كما هي 

يف الوقت الراهن”.
واسـتبعد فان دي بيك )24 عاما( يف وقت سـابق بسبب إصابة 
لم يكشـف عنها لتتقلص تشـكيلة هولندا إىل 25 العبا رغم أن 

البطولة تسمح بوجود 26 العباً.
وأضاف دي بور: “من املؤسـف دائماً اسـتبعاد أي العب بسبب 

اإلصابة”.
لكـن مدرب هولنـدا حصل عـىل بعض األنبـاء الطيبـة بعودة 

ماتيس دي ليخت إىل التدريبات اليوم.
واشـتكى قلب الدفاع البالغ عمره 21 عاماً من مشكلة يف أعىل 
الفخـذ وغاب عـن مبـاراة جورجيـا الودية يوم األحـد املايض 

وتدرب بمفرده االثنني املايض.
واآلن أمامـه عـدة أيام قليلة السـتعادة لياقته قبل أن تسـتهل 
هولندا مشوارها أمام أوكرانيا يف بطولة أوروبا يوم األحد املقبل 

يف أمسرتدام.

أعلـن االتحـاد األوروبـي لكرة القـدم أنه سيسـمح للجماهري 
اإلنكليزيـة التـي حصلت عـىل اللقاح املضاد لفـريوس كورونا 
بحضور مباريات “بطولة أمم أوروبا 2020”  يف ملعب ويمبيل.

وحدد االتحاد سـنَّ الجماهرِي املسموح ِ لها بدخول امللعب بأحد 
عـرش عامـاً فما فوق، عـىل أن يكون املشـجع قـد حصل عىل 
الجرعتـني قبل أربعة َ عرش يوماً من موعد املباراة.فيما سـتتم 
مطالبـةُ  الجماهـري التي لم تتلَق اللقاَح كامـاًل بإظهار نتيجة 
فحص الـPCR عىل أن يكون قد أجريَّ قبل ثمان وأربعني ساعة 
من يوم املباراة.هذا وسيستقبُل ملعب ويمبيل 22500 مشجع، 
خـالل احتضاِنه ملباريات املجموعة الرابعـة إضافة ملبارياٍت يف 

األدوار اإلقصائية ونهائيِّ البطولة.

كشف تقرير صحفي إسباني، 
عن آخر املستجدات املتعلقة 
بمستقبل النجم الفرنيس 
عثمـان ديمبـيل، جناح 
برشلونة.وينتهي عقد 
برشلونة  مع  ديمبيل 
املوسـم  بنهايـة 
ولـم  املقبـل، 
صـل  يتو
ن  فـا لطر ا

التفـاق حـول توقيع عقـٍد جديد حتى 
اآلن، وهو ما يثري حفيظـة البلوجرانا.

وبحسب صحيفة سـبورت الكتالونية، 
فإن برشـلونة حريص عىل تجديد عقد 
ديمبيل واسـتمراره مع الفريق، خاصة 
بعدما بدأ ينسجم ويبتعد عن اإلصابات 
خالل املوسـم املنقيض، رغم انضمامه 
2017.وأضافـت  صيـف  يف  للفريـق 
الصحيفة، أن إدارة برشـلونة ستحاول 
عقد اجتماع مع وكيل ديمبيل األسبوع 

املقبـل، وتقديم عـرض التجديد لالعب 
ملدة ثالثة مواسم.وأوضحت أن برشلونة 
ينوي اتخاذ تلك الخطوة، عىل الرغم من 
تواجد الالعب يف معسكر منتخب بالده، 
من أجل حسم هذا امللف مبكرًا.وأشارت 
الصحيفة، إىل أن برشلونة يخىش مرور 
األيام واالقرتاب من نهاية املريكاتو دون 
التوصـل التفاق مـع ديمبـيل، وبالتايل 
بيعه بـأي مقابل، لتجنب رحيله مجاًنا 

يف الصيف املقبل.

أعلنت املحكمة العليا الربازيلية 
أنها ستعقد جلسات استماع 
بشـأن طلبني مقدمني إليها 
مـن أجل منـع إقامة بطولة 

بـا  أمـريكا يف البالد، ممـا يلقي كو
القـاري قبل خمسـة املزيد من الشـك حول  الحـدث 

أيام عـىل انطالقه.وقال رئيس املحكمة العليـا لويز فوِكس إنه 
نظـراً “للطبيعة االسـتثنائية للقضيـة” اُتِخَذ القـرار بأن تنظر 
املحكمـة املكونة من 11 عضواً بكامـل هيئتها يف القضية خالل 
جلسـة افرتاضية غـري عادية الخميس.ويكافـح االتحاد القاري 
“كونميبـول” إلقامـة البطولـة القاريـة التي أرجئـت أصالً من 
الصيـف املايض بسـبب تداعيات فـريوس كورونا.ومن املقرر أن 
تنطلـق البطولة التي تضـم 10 منتخبات، األحد عىل أن تسـتمر 
حتـى 10 تموز/يوليـو، وهـي كانت مقـررة أصـاًل يف كولومبيا 
واألرجنتـني لكن األوىل اسـتبعدت بسـبب االحتجاجـات العنيفة 
املناهضة للحكومة، والثانية بسـبب تفـيش فريوس كورونا.مع 
اقرتاب موعد املباراة االفتتاحية، تدخلت الربازيل األسبوع املايض 
لنجـدة البطولة بعدمـا قام “كونميبول” بإخـراج األرجنتني من 
حسابات الضيافة.لكن الربازيل تعاني أيضاً األمرين من “كوفيد-

19” ويحذر الخرباء من أنها تواجه طفرة جديدة قد تؤدي بطولة 
رياضيـة دوليـة كـربى إىل تفاقمها.وباتت اسـتضافة البطولة 
مسألة خالفية وسياسية يف البالد، السيما بعدما أعطى الرئيس 
جايـر بولسـونارو الذي تحدى بانتظام نصائح الخرباء بشـأن 
احتواء الوباء، مباركته السـتضافتها متجاهـاًل بذلك نصيحة 

خـرباء األوبئـة الذي عربوا عـن قلقهم، عىل غـرار بعض مدربي 
والعبي الدول العرش املشاركة.ووافقت املحكمة العليا عىل النظر 
يف دعوتني مقدمتني من قبل نقابة عمال املعادن الوطنية وعضو 
الربملان املعـارض جوليو ديلغـادو وحزبه االشـرتاكي الربازييل.

وترى نقابة عمال املعادن الوطنية أن استضافة البطولة “تخاطر 
بالتسـبب يف زيادة اإلصابات والوفيات بكوفيد19-” بحسـب ما 
أفادت املحكمة يف بيان املوافقة عىل النظر يف القضية.أما ديلغادو 
والحـزب االشـرتاكي الربازييل، فيعتربان أن االسـتضافة “تنتهك 
الحقوق األساسـية يف الحياة والصحة”.كما تم تقديم العديد من 
الطلبات األخرى ملنع إقامة البطولة يف محاكم مختلفة، بما يف ذلك 
طلب آخر إىل املحكمة العليا من قبل حزب العمال اليسـاري الذي 
ينتمي اليه الرئيس السـابق لويز إيناسيو لوال دا سيلفا، الخصم 

املحتمل لبولسونارو يف االنتخابات الرئاسية العام املقبل.

قـاد الكامريوني جويـل إمبيد بتسـجيله 40 نقطة، هي األعىل 
له يف األدوار اإلقصائية “بالي أوف”، فريقه فيالدلفيا سـفنتي 
سيكرسز للفوز عىل أتالنتا هوكس 102-118 يف املباراة الثانية 
من الدور نصف النهائي للمنطقة الرشقية، فارضاً التعادل بني 

الفريقني 1-1.
وتفـوق يوتا جاز عىل بدايته الخجولة ليفوز عىل لوس أنجليس 

كليربز 109-112 يف املباراة األوىل لسلسلة املنطقة الغربية.
يف فيالدلفيـا، أضـاف إمبيد الـذي خاض اللقاء عـىل الرغم من 
تشـخيص إصابته بتمزق يف الغـضوف املفصيل يف الركبة، 13 

متابعة.
وسـاهم توبياس هاريس بـ 22 نقطة، فيما أنهى سيث كوري 
اللقـاء مع 21 منها 5 ثالثيات، والعب االحتياط شـايك ميلتون 

.14
ل العبو االحتياط يف سـفنتي سـيكرسز عامـاًل مهماً يف  وشـكرّ
الفوز حيث سـجلوا 26 نقطة يف الشـوط الثانـي أمام 18600 

مشاهد احتشدوا يف ملعب “ويلز فارغو سنرت”.
ويخـوض الفريقان املباراة الثالثة يف سلسـلة من أفضل سـبع 

مباريات ممكنة يف أتالنتا غدا الجمعة.
يف املقابـل، افتقد هوكس لجهود نجمه دياندري هانرت للمباراة 

الثانية توالياً بسبب آالم يف الركبة اليمنى.
ولـم ينجح زميله الشـاب تـراي يونغ )22 عاماً( نجـم املباراة 
األوىل يف قيادة هوكس للفوز الثاني توالياً، مكتفياً بـ 21 نقطة 

و11 تمريرة حاسمة.
ويبلغ معدل تسـجيل يونغ 30,2 نقطـة يف املباراة الواحدة هذا 

املوسم.
وأضاف اإليطايل دانيلو غاليناري 21 نقطة إىل جانب 9 متابعات، 
وكيفـن هويرتر 20 نقطة هي األعىل لـه يف “بالي أوف”. فيما 
سجل الرصبي بوغدان بوغدانوفيتش 14 نقطة، وكلينت كابيال 

10 نقاط.
ويف يوتا، قلب جاز تأخره يف بداية اللقاء إىل فوز يف مباراته األوىل 
أمـام كليربز يف نصف نهائي املنطقـة الغربية، بفضل دونوفان 

ميتشل صاحب 45 نقطة، منها 32 يف الشوط الثاني.

ولم يسبق ليوتا املفتقد لجهود مايك كونيل بسبب االصابة حيث 
تحوم الشـكوك حول مشاركته يف املباراة الثانية، أن خرس أمام 
كليـربز مع نهايـة الدوري املنتظم إذ فاز أعـوام 1992 و1997 

و2017.
قال ميتشـل: “تركت فريقي متأخراً يف الشوط األورّل”، مضيفاً: 

“لقد كانوا يحثوني. قلت لنفيس: )أنا املسؤول(. كان 
يتوجـب عـيلرّ أن أفـرض اإليقاع وقـد فعلت 

ذلك”.
تابـع ميتشـل الغائـب عـن املالعب 

لفـرتة شـهر يف الـدوري املنتظـم 
بسبب إصابة يف الكاحل: “تدافعنا 
برسعـة. قمنـا ببعض األشـياء 
بطريقة خاطئة وسيتعني علينا 

ادخال بعض التعديالت”. 
وحصـل ميتشـل عىل مسـاعدة 
هجوميـة مـن الفرنـيس رودي 
غوبـري الـذي سـجل 10 نقـاط 
فيمـا  متابعـة،   12 والتقـط 
العمـالق  الكرواتـي  أضـاف 
بويان بوغدانوفيتش وجوردان 

لـكل  نقطـة   18 كالركسـون 
منهمـا، وجو إنغلـز 8 نقاط و7 

تمريرات حاسمة.
وكان غوبري، املرشـح للحصول 
مدافـع  أفضـل  جائـزة  عـىل 
للموسم الثالث، العامل الحاسم 
يف منح الفوز لفريقه عندما منع 
محاولـة تسـديد ملهاجـم كليربز 

ماركـوس موريـس عن املسـافة 
البعيـدة مـع صافرة نهايـة اللقاء 

املقـام يف “فيفينـت سـمارت هـوم 
أرينا” أمام 18007 مشاهد.

وكان ثنائـي كليـربز كواهـي لينـارد 
وبول جورج قد فشـال يف اخرتاق دفاع 
يوتـا، ليمـررا الكـرة إىل موريـس إالرّ أن 
األخـري وجد أمامـه باملرصـاد الفرنيس 

غوبري.
ل بتقدمه 22-2  وكان كليربز بدأ الربع األورّ
قبـل أن ينهيـه 18-25، ليعـود ويتقـدم 
بفارق 13 نقطة )47-60( بني الشوطني.

ولـم يدخل يوتا الذي حصل عىل سـتة أيام 
راحـة قبل مواجهة كليربز، أجـواء املباراة 
سـوى بدءاً من الربـع الثالث ليسـجل 32 
نقطـة مقابل 19 لضيفه ويعـادل النتيجة 

79-79 يف الرابع.
وعنـد الخارس، كان لينارد أفضل املسـجلني 

مع 23 نقطة، فيما أضاف جورج 20.
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»قناة اجلزيرة« تفتح مكتبا 
دائما هلا يف اجلزائر

تونس/متابعة الزوراء:
الوطني�ة  النقاب�ة  أعلن�ت   
للصحفيني التونس�يني بالرشاكة 
مع منظمة “إيفوس” عن إطالق 
تح�ري  يف  متخصص�ة  منص�ة 
األخبار الزائفة “تونس تتحرى”، 
والفرنس�ية،  العربي�ة  باللغت�ني 
وذلك ضمن مرشوع “دعم حرية 

التعبري واإلعالم”.
منص�ة  تحري�ر  رئي�س  وذك�ر 
“تونس تتحرى” عربي الصامتي 
خالل ندوة صحفية عقدت بمقر 
النقابة أن العمل عىل إطالق املنصة 
انطل�ق منذ ش�هر يناي�ر املايض، 
وهي تتح�ري يف األخبار والصور 
وكل  والترصيحات  والفيديوهات 

يتعلق باألخطاء الصحفية.
وسلط الضوء عىل ما يطبع املشهد 
الع�ام التون�ي يف ش�تى مناحي 
وإش�اعات  أخب�ار  م�ن  الحي�اة 
وم�دى تأثرياته�ا وتداعياتها عىل 
املجتمع، بما يدعو إىل بلورة رؤية 
مش�ركة، م�ن ش�أنها تكري�س 
إعالم الجودة الذي يحقق االرتقاء 

باملضامني اإلعالمية.
وس�تمكن املنصة الصحفيني من 
التح�ري باالعتم�اد ع�ىل مناهج 
ووس�ائل علمي�ة دقيق�ة للتثبت 

من الص�ور وغريها من التقنيات 
الصحفية، باإلضافة إىل االس�تناد 
إىل الط�رق التقليدية عرب االتصال 
املبارش باملص�ادر والنظر يف مدى 
تقاطعها أو تطابقها للوصول إىل 

الحقيقة وإبالغها للمتلقي.
وتطرق إىل تأثري املناخ االجتماعي 
انتش�ار اإلش�اعات واألخب�ار  يف 
الزائف�ة من عدمه، وذلك قياس�ا 
بدرج�ة التوت�ر واالحتق�ان التي 
تخيم ع�ىل العالقات ب�ني األفراد 
يف املجتم�ع الواحد، وما يتبع ذلك 
من خلق للخرب الزائف وانتشاره، 
بما يقوّض سالمة كل املؤسسات 
االجتماعي�ة، معلق�ا “ال يمك�ن 
بن�اء دول�ة يف مجتم�ع تحرك�ه 

اإلشاعة”.
اللجم�ي رئي�س  الن�وري  وق�ال 
الهيئ�ة العليا املس�تقلة لالتصال 
الس�معي البرصي”الهاي�كا”، إن 
هن�اك من يعمل ع�ىل بث األخبار 
الزائف�ة، مستش�هدا بم�ا يروج 
من إشاعات يف سياق االنتخابات 
س�واء يف تونس أو فرنسا وغريها 
م�ن ال�دول م�ن خالل اس�تغالل 
التقني�ات االتصالي�ة املس�تجدة 
لب�ث أكرب ع�دد من األخب�ار غري 
الصحيح�ة، بما يش�كل خطورة 

الس�ليمة  الص�ورة  ع�ىل  كب�رية 
لإلعالم.

ولف�ت إىل أن املش�هد اإلعالمي ال 
ي�زال ناش�ئا يف تون�س الرتباطه 
بس�ياق الث�ورة واضطالعه بدور 
جوه�ري يف ظ�ل مس�احة حرية 
التعب�ري والصحافة التي أصبحت 
متاح�ة بعد امل�د الث�وري، مؤكدا 
رضورة ف�رض مصداقية اإلعالم 
التص�دي  يف تون�س، بم�ا فيه�ا 

لألخب�ار الزائفة وم�ا تحمله من 
أخطار يف توجي�ه املواطن والرأي 

العام.
وأوض�ح اللجم�ي أهمي�ة الوعي 
بم�دى ص�دق أو زي�ف األخب�ار 
املدون�ة عىل صفحات فيس�بوك، 
داعي�ا الصحفيني إىل الحذر وعدم 
االستناد إليها وتمريرها يف وسائل 
اإلعالم دون تثبت، حيث أصبحت 
تمثل خط�را يوميا عىل مصداقية 

األخبار.وأشار إىل رضورة تطوير 
اختص�اص التح�ري يف األخب�ار، 
مضيف�ا أنه تم توقي�ع اتفاقيات 
مع إحدى عرشة وسيلة إعالمية، 
عىل غ�رار وكالة تون�س أفريقيا 
للتحري  الوطنية  لألنباء واإلذاعة 
ع�ن األخب�ار الزائف�ة، وتنظي�م 
دورات تدريبي�ة يف املجال لصالح 
الصحفيني للتمكن من برمجيات 

التصدي لألخبار غري الصحيحة.

الدار البيضاء/أ.ف.ب:
الصحف�ي  محاكم�ة  أُرجئ�ت 
ال�رايض، املوقوف  املغربي عم�ر 
احتياطي�اً من�ذ عرشة أش�هر إىل 
الج�اري،  يوني�و/ حزي�ران   15
بعدم�ا س�لّط محام�وه الضوء 
ع�ىل »مخالفات« تش�وب ش�ّق 
املرفوعة  القضية  »التجّسس« يف 
اس�تمرت  جلس�ة  ضّده.خ�الل 
أربع س�اعات ونّيف�اً يف محكمة 
البيض�اء،  ال�دار  يف  االس�تئناف 
تطّرق محامو الدفاع عن الرايض 
مخالف�ة  تنّص�ت  »عملي�ات  إىل 
للقانون« وإىل »اس�تجوابات من 
دون أسس متينة«، وإىل »توقيف 

عشوائي« ملوّكلهم.
الرايض املعروف بحّسه الساخر، 
مالحق بتهم »اغتصاب« و«املّس 
و«التموي�ل  الدول�ة«  بأم�ن 
الخارجي«، يف قضيتني منفصلتني 

ُدمجتا يف مل�فّ قضائ�ي واح�د.
وس�لّط املحام�ون الض�وء ع�ىل 
»ع�دم قانونية« طل�ب الرشطة 
ال�رايض  إخض�اع  القضائي�ة 
نهاي�ة  ُق�ّدم  ال�ذي  للتجس�س 
ع�ام  األول  كان�ون  ديس�مرب/ 
2017، وبقي س�ارياً ملدة ثمانية 
أش�هر، معتربي�ن أن الطل�ب »ال 
يأتي عىل ذكر اس�مه، وال يفّصل 

الّتهم املحّددة املوّجهة إليه«.
محم�د  محامي�ه،  واعت�رب 
مس�عودي، أن األمر ينطبق أيضاً 
عىل »األش�خاص الذين يشتبه يف 
أنه أقام معهم عالقات ذات صلة 

باستدعاء  بالتجس�س«، مطالباً 
كل األشخاص والجهات املذكورة 

يف املحارض.
أّن  مس�عودي  اعت�رب  ذل�ك،  إىل 
الرشطة »ل�م تتقّيد« باإلجراءات 
»بعدم إطالعها« الرايض عىل »كّل 
حقوق�ه«، خ�الل االس�تجوابات 
»املاراتونية« التي سبقت توقيفه 
يف يولي�و/ تم�وز امل�ايض. ونّدد 
االحتياط�ي  بالتوقي�ف  الدف�اع 
ملوّكله، معترباً أّن التفسري الوحيد 
املنطقي الستمرار توقيفه يكمن 

»يف آرائه وتحقيقاته«.
ه�ذه  يف  املته�م  دف�اع  ولف�ت 
الطلب�ات  خ�الل  م�ن  القضي�ة 
اس�تدعاء  رضورة  إىل  األولي�ة 

جمي�ع الش�هود واملرصحني، إىل 
جانب االس�تماع إىل كل الجهات، 
بما فيها الدبلوماسية واملنظمات 
التي تم ذكرها يف القضية املتعلقة 
باالش�تباه يف التعامل مع جهات 
اس�تخباراتية واملس بأمن الدولة 
الداخ�ي والخارج�ي، التي يتابع 

بها الرايض أيضا.
وبينما يحاول دفاع املش�تكية يف 
هذا املل�ف الدفع بك�ون وضعها 
النف�ي ال يس�مح له�ا بحضور 
جلس�ات املحاكم�ة، دع�ا دف�اع 
الصحفي عمر ال�رايض املحكمة 

إىل إحضارها يف الجلسة املقبلة.
وش�دد املحامي ميل�ود قنديل، يف 
ه�ذا الس�ياق، عىل أن املش�تكية 

ح�رت خ�الل األي�ام املاضي�ة 
ن�دوة صحفية عقده�ا دفاعها، 
وهو م�ا جعله يتس�اءل عما إن 
كانت املحكمة أقل شأنا بالنسبة 

لها من اإلعالم.
وبينم�ا اعترب الدف�اع أن اعتقال 
الصحفي عمر الرايض تعس�في، 
ك�ذب ممثل النياب�ة العامة ذلك، 
معت�ربا أن�ه اعتق�ال احتياط�ي 
قانوني، الفتا إىل أنه سيبني خالل 
مرافعته يف الجلسة املقبلة سبب 

ذلك.
وسيصدر القايض اليوم الخميس 
ق�راره بش�أن إط�الق رساح�ه 
املؤقت، علماً بأن طلبات س�ابقة 
بهذا الش�أن رفضت. واألس�بوع 

العام�ة  النياب�ة  س�رّد  املقب�ل 
ع�ىل  املّدعي�ة  املدني�ة  والجه�ة 
»املخالف�ات« الت�ي تط�ّرق إليها 

الدفاع.
و ُتس�تأَنف جلس�ات محاكم�ة 
صحفي آخر اليوم الخميس ، هو 
س�ليمان الريس�وني )48 عاماً( 
بته�م »هت�ك  املالح�ق قضائي�ًا 
العرض بالعن�ف« و«االحتجاز«، 
إث�ر دع�وى تق�ّدم به�ا ناش�ط 
يف الدف�اع ع�ن »مجتم�ع املي�م« 
)املثليون واملثليات ومزدوجو امليل 

الجني واملتحولون جنسياً(.
الريس�وني مرب ع�ن الطعام 
من�ذ 62 يوم�اً، وه�و موق�وف 

احتياطياً منذ عام.
ع�ىل  الصحفي�ان  وي�رّص 
مقرّب�ون  وين�دد  براءتهم�ا، 
منهم�ا ب�«محاكمة مسّيس�ة«. 
وأخ�رياً، دخلت جهات سياس�ية 
عدة عىل خ�ط الدع�وات إلطالق 
بعد  رساح الصحفيني، خصوصاً 
عريضتني جمعتا مئات التواقيع. 
وم�ن ب�ني الش�خصيات املوّقعة 
ومفك�رون  س�ابقون  وزراء 

وصحفيون.
واألسبوع املايض ناشدت منّظمة 
»مراس�لون ب�ال ح�دود« العاهل 
املغربي محمد الس�ادس التدّخل 

إلطالق رساح الصحفيني.
من جهة ثانية، تش�دد السلطات 
املغربية عىل استقاللية القضاء يف 
اململكة، وعىل قانونية اإلجراءات 

املّتخذة بحّقهما.

 غزة/متابعة الزوراء:
من�ذ اللحظ�ة األوىل الس�تهداف مكات�ب مؤسس�اتهم 
خالل الع�دوان اإلرسائيي عىل القطاع الش�هر املايض، 
يعم�ل صحفي�و غزة ع�ىل إنت�اج مواده�م اإلعالمية، 
املرئية واملس�موعة واملكتوبة، وفق الواقع الجديد الذي 
فرضه عليهم االس�تهداف املُبارش ملكاتبهم. فقد َخلّف 
االس�تهداف اإلرسائيي املُبارش للمباني واألبراج املدنية، 
التي تضم العديد من وس�ائل اإلع�الم املحلية والعربية 
والدولي�ة، حال�ة م�ن ع�دم االس�تقرار، عق�ب توقف 
العدوان، والتوصل إىل قرار التهدئة بني فصائل املقاومة 
الفلس�طينية، واالحتالل اإلرسائي�ي، نتيجة فقدان تلك 
املؤسسات مكاتبها، واضطرارها إىل توفري أماكن عمل 

بديلة.
وكانت األبراج التي اسُتهدفت، مثل الجوهرة، والجالء، 
والرشوق، تضم العديد من مكاتب املؤسسات اإلعالمية 
املحلي�ة والعربي�ة والعاملي�ة، وتنطل�ق منه�ا عمليات 
التغطية اليومية وامليدانية ملختلف الفعاليات واألنشطة 
واألح�داث، لك�ّن االس�تهداف املُب�ارش م�ن الطائ�رات 
الحربي�ة اإلرسائيلي�ة خالل ف�رة الع�دوان، حوَّلها إىل 
أك�وام من الحط�ام، وقد ُدفنت تح�ت أنقاضها أجهزة 
الب�ث، واإلذاع�ة، والتصوي�ر، والكومبيوت�ر، واملعدات 
واألدوات واألجه�زة املختلف�ة، باإلضافة إىل األرش�يف 

املُصّور واملكتوب، وغريها.
يتخذ ُمراس�ل قناة »الجزيرة« الفضائي�ة يف غزة، وائل 
الدحدوح، وزمالؤه، مكاناً بديالً يف أحد الفنادق لتسيري 
أعماله�م الصحفية، بعد اس�تهداف الطائرات الحربية 
اإلرسائيلي�ة ُبرج الج�الء، الذي يضم مقر مؤسس�تهم 

اإلعالمي�ة، وتس�ويته بما يحتوي من مع�دات وأجهزة 
باألرض. يق�ول الدحدوح ، إّن حال�ة من البلبلة رافقت 
عملية قصف الربج الذي يضم مقر القناة، ويحتوي عىل 
الكامريات، واملعدات، وأجهزة البث واإلرسال، إىل جانب 
األرش�يف املصور، وبقية معدات العم�ل الصحفي، ما 
اضطر الفريق إىل اس�تئجار مكان بديل ومؤقت إلنجاز 

مواده الصحفية.
وس�اعدت الخطة البديل�ة التي أعدها فري�ق القناة يف 

قطاع غزة، يف تخطي األزمة مبدئياً، وفق الدحدوح، الذي 
يوض�ح أّنه تم تجهيز خطة ط�وارئ للتعامل يف أوقات 
األزم�ات، وذلك بتصدي�ر بعض االحتياج�ات واملعدات 
الهامة يف مكان آخر، وقد أسعفت تلك التجهيزات فريق 
العمل يف البقاء عىل الهواء، إىل جانب مساعدة اآلخرين، 
فقد اس�تضافت وكالة األنب�اء الفرنس�ية الفريق منذ 
اللحظة األوىل لالس�تهداف، فيما تم اس�تئجار غرفة يف 
أحد فنادق قطاع غزة، كمقر بديل لالنطالق والعمل، إىل 

حني إعادة تأسيس املكتب، يف الربج املُستهدف نفسه. 
وع�ىل الرغم م�ن حالة اإلرب�اك التي يمر به�ا الفريق، 
والك�وادر الصحفي�ة الت�ي تعرض�ت لتدم�ري مقارها 
اإلعالمي�ة، خالل ف�رة العدوان، فإّن رغب�ة اإلعالميني 
يف قه�ر األزمة كان�ت أكرب، وعن ذلك يق�ول الدحدوح: 
»االس�تهداف املُبارش للصحفيني واملؤسسات اإلعالمية 
كان صادم�اً، إال أّن التغطي�ة م�ا زالت مس�تمرة، كما 

استمر بث الصورة والصوت«. 
وينتق�ل أفراد طاقم التلفزيون »العربي« يف قطاع غزة، 
إىل تغطية األحداث واألنش�طة والفعاليات التي أعقبت 
العدوان اإلرسائيي عىل القطاع من داخل بيوتهم، بعدما 
قصف�ت طائ�رات االحت�الل اإلرسائيي ب�رج الجوهرة 
الذي يضم الوكالة املس�تضيفة للتلفزي�ون، وعدداً من 

املؤسسات املحلية والدولية.
ويقول مراس�ل التلفزي�ون »العربي« صال�ح الناطور 
، إّن اس�تهداف الطائ�رات الحربي�ة اإلرسائيلية للمبنى 
الذي يضم القناة، أفقد الكادر مقره، ما اضطر أفراده 
إىل االس�تمرار يف العم�ل خالل الع�دوان اإلرسائيي، من 
داخل املستشفيات، والطرقات، يف محاولة ملواصلة نقل 

صورة وحقيقة ما يجري. 
الواقع الجديد ليس س�هالً عىل الصحفيني، س�واء من 
الناحي�ة الش�خصية أو الوظيفي�ة، خصوص�اً يف ظ�ّل 
االحتياج املس�تمر للعم�ل وإنتاج م�واد إعالمية، وفق 
تعبري الناط�ور، الذي يق�ول: »اس�تمرت التغطية بعد 
إع�الن وقف إط�الق النار، وق�د انتقلنا إىل م�كان بديل 
يف إحدى الش�قق الس�كنية، برفقة الوكال�ة التي نعمل 
معه�ا، إال أّن األمر ب�ات صعباً، فق�د انتقلنا من مكان 

مس�تقل ومس�تقر، يضم املكتب ومس�تلزمات العمل، 
إىل مقر بديل نحاول توظيفه بالقدر املس�تطاع ملواءمة 

ظروف العمل، إلنجاز تقرير، أو الخروج برسالة«.
وتفاقمت ِحدة االنتهاكات اإلرسائيلية بحق املؤسسات 
اإلعالمية بش�كل ملح�وظ، خالل الع�دوان األخري عىل 
قط�اع غ�زة، والذي اس�تمر 11 يوماً، إذ ت�م تدمري 33 
مؤسسة إعالمية، محلية وعربية ودولية بشكل كامل، 
نتيج�ة قص�ف األب�راج واملبان�ي الس�كنية التي تضم 
مكاتبها، عالوة عىل استش�هاد صحف�ي داخل منزله، 

وإصابة وترر 70 صحفياً آخرين. 
ولم يقترص الرر عىل املؤسس�ات واملكاتب الصحفية 
فحسب، إذ انتقل للمصورين والصحفيني املُستضافني 
لدى ال�رشكات والوكاالت اإلعالمي�ة. ويقول الصحفي 
مجدي قريقع، ويعمل مصوراً ُحراً، إّنه كان ُمستضافاً 
يف إحدى الوكاالت الصحفية، التي طالها القصف خالل 
الع�دوان اإلرسائيي عىل قطاع غ�زة. ويوضح قريقع ، 
أّن الوكالة الوطنية املُس�تضيفة كان�ت توفر له مكتباً، 
واتص�ال إنرنت، إىل جان�ب ُكل الخدمات اللوجس�تية 
من دون مقاب�ل، إىل أن تّم تدمري املبنى الذي يضم مقر 
الوكال�ة، ويتابع: »اإلمكانات املحدودة، إىل جانب عمي 
كمصور ُحر، ال ُتمّكنني من افتتاح مكتب خاص بي«. 

ويتنق�ل املص�ور قريقع، من�ذ لحظة تدم�ري املكتب يف 
بداية الع�دوان عىل قطاع غزة، ب�ني املكاتب الصحفية 
لتجهيز م�واده اإلعالمية، ويق�ول إّن العمل من داخل 
البيوت ال يهيئ األجواء املُناسبة للعمل، خصوصاً يف ظّل 
األزمة املتواصلة للتيار الكهربائي، وضعف اإلنرنت، ما 

يضطره إلنجاز مواده يف مكاتب زمالئه وأصدقائه.
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بعد عقدين من منعها بشكل دائم

يف إطار مشروع مشرتك بني نقابة الصحفيني و منظمة »إيفوس«

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئي�س الجزائ�ري، عبد املجي�د تبون، عن ق�راره الس�ماح باعتماد رس�مي لقناة 
»الجزي�رة« وفتح مكت�ب دائم لها يف الجزائر، بعد أكثر من عقدين من منعها بش�كل كامل 
م�ن العمل يف الجزائر.وقال تبون، يف حوار مع قناة الجزيرة بمناس�بة االنتخابات الربملانية 
املبك�رة املقررة الس�بت املقبل، إنه يمكن اعتبار قناة الجزيرة معتم�دًة يف الجزائر، بدءاً من 
تاريخ الثالثاء املايض..وكانت الس�لطات الجزائرية ق�د رفضت عىل مدار عقدين الرخيص 
لقن�اة الجزي�رة بالعمل يف الجزائر، عىل الرغم من س�ماحها لقنوات عربي�ة أخرى بالعمل، 
بس�بب قطع القناة لحوار مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف إبريل/نيسان 2019، عندما 
كان مرش�حاً لالنتخابات الرئاس�ية حينها، وانتقلت لبث مبارش ملس�ؤول أمريكي، وهو ما 
اغت�اظ من�ه بوتفليقة إىل درجة اتخ�اذه قراراً بمن�ع الجزيرة.ومنذ تلك الفرة لم يس�مح 
للجزيرة بتغطية األحداث واالس�تحقاقات االنتخابية التي جرت يف الجزائر عىل مدار عقدين 
م�ن الزمن، إىل غاية الفرة التي أعقبت الحراك الش�عبي، وتس�لم الرئي�س عبد املجيد تبون 
الس�لطة يف البالد، حيث بدأت مالمح تحوالت الفتة يف تعاطي القناة مع الش�أن الجزائري، 
وس�مح لها أوالً بتمكني مراس�ل لها من العمل يف الجزائر لفرة مؤقتة، قبل أن يتم السماح 

لها بفتح مكتب كامل يوم الثالثاء.

مكسيكو سيتي/أ.ف.ب:
الصحف�ي  قتل�ة  أح�د  أدي�ن 
املكس�يكي املتع�اون م�ع وكالة 
»فرانس ب�رس« خافيري فالديز ، 
يف قضي�ة اغتياله يف ماي�و/ أيار 
عام 2017، حسبما أعلنت النيابة 

العامة املكسيكية.
وقالت النيابة يف بي�ان إن قاضياً 
خ�وان  بإدان�ة  حكم�اً  »أص�در 
ملس�ؤوليته  ب�ي.  فرانسيس�كو 

الجنائية مش�اركاً أساس�ياً يف جريمة القتل«. وس�تعلن العقوبة التي قد تصل إىل السجن 
خمس�ني عام�اً الحقاً.ولم يعرف امل�دان بالوقائع، رغ�م أن النيابة عرض�ت عليه حكماً 

بالسجن 21 عاماً إذا تعاون مع التحقيق وكشف الشخص الذي أمر باالغتيال.
خوان فرانسيس�كو بيك�وس بريويتا امللقب ب��«إل كويلو«، هو - بحس�ب النيابة - أحد 
الش�خصني اللذي�ن أطلقا الن�ار عىل الصحف�ي و«وضعا خط�ة اإلعدام«. ومطل�ق النار 

املفرض اآلخر، لويس إلديفونسو سانشيز، تويف بعد ذلك.
وكان قد حكم عىل رشيك يف عملية القتل، وهو هرييربتو بيكوس بارازا امللقب ب�«كواال«، 
يف فرباير/ ش�باط عام 2020، بالسجن 14 عاماً وثمانية أشهر، بعد إدانته بالعمل سائقاً 
للقتلة.وقال�ت أرمل�ة الصحفي الذي قت�ل، جريزيلدا تريانا، للصحفي�ني إن العائلة كانت 
راضية عن الحكم، ولكن ما زال يتعني تحقيق العدالة بصدور حكم عىل الشخص الذي أمر 
بالقتل.وش�ارك خافيري فالديز يف تأس�يس صحيفة »ريودويس« األس�بوعية، وتعاون مع 
صحيفة »ال خوردانا« اليومية و«فرانس برس«، وُعرف بتحقيقاته يف اإلتجار باملخدرات.

وتؤكد عائلته أن أمر االغتيال صدر عن تاجر املخدرات داماسو لوبيز سريانو الذي يميض 
حالي�اً عقوب�ة بالس�جن يف الواليات املتح�دة، بعدما أث�ارت انتقادات ن�رشت يف صحيفة 
»ريودويس« غضبه.ُقتل فالديز عند مغادرته يف كولياكان )شمال غرب(، بعد تحقيقات يف 
منطقته حول تأثري شبكات تهريب املخدرات التابعة لعصابة إل تشابو )جواكني غوزمان( 
الذي يقيض اآلن عقوبة الس�جن مدى الحياة يف الواليات املتحدة.وأثار مقتل فالديز موجة 
من الغضب الدويل. وتمنح جائزة للصحافة تحمل اس�مه، »بريتش/ فالديز«، يف املكسيك، 
تقدي�راً للعمل االس�تقصائي يف مجال حقوق اإلنس�ان. وترعى »فرانس ب�رس« الجائزة، 
بينما تتوىل األمم املتحدة وسفارات فرنسا وسويرسا وجمهورية التشيك وفنلندا والسويد 

وهولندا وبلجيكا يف املكسيك تنظيمها.

إدانة أحد قتلة الصحفي 
املكسيكي خافيري فالديز

حمامو الصحفي املغربي عمر الراضي يشريون إىل »خمالفات« يف الدعوى ضّده

انطالق منصة »تونس تتحرى« للتحقق من األخبار

استحداث مقار بديلة لصحفيي غزة بعد تدمري مكاتبهم
بعد العدوان اإلسرائيلي على القطاع
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د.حممد فتحي عبدالعال
دائم�ا ما تحمل لنا كتب الرتاث يف بطونها 
قصص وحكايات لها العجب من فرط ما 
تنقله من حوادث ورصاعات تفوق الخيال 
إثارة ومنها حكايتنا يف هذه الحلقة ذلك أن 
الخليفة الفاطمي اآلمر بأحكام الله الذي 
توىل الحكم يف الخامس�ة م�ن عمره كان 
يعشق الجواري العربيات البدويات ويجد 
يف طلبهن ويرسل عيونه للبحث عنهن بني 
خي�ام القبائل العربية فإذا وقعت البدوية 
يف حبه زهدها وانرصف يبحث عن أخرى 
وهك�ذا  وذات م�رة تنامى إىل س�معه أن 
شاعرة بدوية فائقة الجمال تدعى العالية  
تقط�ن بالصعي�د فذهب لحيه�ا متخفيا 
يف زي األع�راب حتى يس�تجيل أمرها عن 
كثب فلم�ا وقع برصه عليه�ا ملك حبها  
قلب�ه فلما رجع لقرصه بالقاهرة أرس�ل 
إىل أهله�ا يطل�ب ال�زواج منه�ا فوافق�وا 
وأرغموها عىل القب�ول فأحاطها بعنايته 
وحبه واهتمامه وصار اس�عادها ش�غله 
الش�اغل لكن مع الوق�ت تململت البدوية 
من عيشة القصور الناعمة التي لم تألفها  

فق�رر اآلمر أن يبن�ي لها  بجوار بس�تان   
جزيرة الروضة )تش�غله اآلن مستش�فى 
وكلي�ة ط�ب الق�رص العين�ي وكلية طب 
األس�نان( بناء عىل ش�كل ه�ودج وتفنن 
يف تزيين�ه وزخرفته حت�ى يحاكي بيئتها 

األوىل ولهذا س�مي  بالهودج.
لك�ن الواضح أن ما هيأه اآلمر لم يرصف 
خاطرها عن الحنني للمايض كما لم يملك 
اآلم�ر فؤادها بعد كل ه�ذا البذل والعطاء 
فبدأت ترس�ل ش�عرا البن عمها وحبيبها 

األول ابن مي�اح قائلة : »يا ابن مياح إليك 
املش�تكى مالك من بعدكم قد ملكا« . فرد 
عليها بقول�ه :«بنت عم�ي والتي غذيتها 
باله�وى حت�ى ع�ا واحتب�كا«  فلما بلغ 
اآلم�ر هذه األش�عار الغرامية ط�ارد ابن 
مياح وأطلق جواسيسه للبحث عنه يف كل 
م�كان وأصبحت القص�ة حديث املجالس 

الشعبية واألسمار ..
وقد تسللت هذه القصة إىل األمثال فيقول 
العرب :« ما أخ�ر صفقة طراد“ وطراد 
ب�ن مهلهل هذا ش�اعر من بن�ي طيء  ملا 
عرف بقصة الحبيبني انشد قائا مخاطبا 

اآلمر : 
» قطع�ت األليفني عن ألفة ... بها س�مر 

الحي بني الرجال
كذا كان آباؤك األكرمون؟ ... س�ألت فقل 

يل جواب السؤال“
فتوعده اآلمر بقطع لسانه وأطلق اتباعه 

للقبض عليه دون جدوى. 
بالطبع لنا أن نتخيل ما كانت عليه مرص 
يف ه�ذا الوقت م�ن أوض�اع والخليفة جل 
اهتمام�ه بني ارض�اء الحبيب�ة ومطاردة 

العشيق واملتهكمني عليه أيضا   فأصبحت 
الدولة املرصية با قيادة تقريبا وسقطت 

أماكها يف الشام يف قبضة الفرنج. 
دفع اآلمر ثمن حبه غاليا أيضا كما دفعته 
م�رص ففي أح�د األي�ام وه�و يف طريقه 
للهودج ظفر به مجموع�ة من النزارية ) 
الشيعة الباطنية( وقتلوه وحمل إىل قرص 
البدوي�ة مرضج�ا يف دمائه لتلق�ي عليه 

نظرة الوداع األخري. 
يف عهد الدولة األيوبية وتحديدا يف عهد امللك 
الصالح نجم الدي�ن أيوب تم إزالة الهودج 
) يش�غل اليوم املنطقة التي تقع مواجهة 
لكوبري املل�ك الصال�ح وإىل الجنوب منه 
بقلي�ل( فضا عن البس�تان وه�دم ثاثة 
وثاثني مس�جدا ليقيم قلعته التي عرفت 

بقلعة الروضة أو القلعة الصالحية. 
املراجع واملصادر 

1-املواعظ واالعتبار للمقريزي 
2-متنزهات القاهرة يف العرصين اململوكي 

والعثماني ملحمد الششتاوي. 
3-تاريخ وآثار مرص اإلس�امية - الهيئة 

العامة لاستعامات 1973.

متابعة الزوراء
تحتف�ل االس�كندرية ع�روس البح�ر االبي�ض بأخر 
أعم�ال الش�اعر محم�د الش�حات الش�عرية ديوان 
رجل مس�كون بالزرقة الذى ص�در مؤخرا عن اتحاد 
كت�اب مرص ، حيث تقي�م اإلدارة الثقافية بالجمعية 
املرصية أصحاب الجنة أمسية كبرية ملناقشته ،وذلك 
يوم  الس�بت املوافق 12 يونيو 2٠21 تمام السادسة 

مساء
نق�اد  الدي�وان  نخب�ة م�ن  ويش�ارك ىف مناقش�ة 
اإلس�كندرية ، حيث س�يقومون بطرح رؤاهم حول 
الدي�وان منه�م د.محم�د ش�حاتة ،د.محم�د الحداد 
،عاطف الحناوي ، ويدير اللقاء الشاعر الناقد أرشف 

دسوقي عيل...
رجل مس�كون بالزرقة هو الديوان الحادي والعرشين من 
أعمال الش�حات والتي بدأت بالدوران حول الرأس الفارغ 
ال�ذى ص�در ع�ام 1974 ، ورجل مس�كون بالزرق�ة يأتي 
الستكمال التجربة الشعرية للشاعرة والذى كان قد توقف 
تمام�ا ع�ن الكتابة عام 1996 بعد ديوان�ه كثرية هزائمي 

ال�ذى صدر عن هيئة قصور الثقافة ، ثم عام للكتابة مرة 
أخرى عام 2٠11 عندما أصدر ديوانه السابع املرتو ال يقف 
يف ميدان التحرير عام 2٠12 عن هيئة الكتاب ، ويقع مقر  
الجمعية املرصية أصحاب الجنة شارع عبد السام عارف 

أمام محطة ترام سيدى برش مبارشة.

االسكندرية حتتفي بآخر أعمال الشاعر حممد الشحات 
مبناقشة ديوانه اجلديد “رجل مسكون بالزرقة”

فهمي الصاحل
ُرني بنوِرْك : ذلَك الورُد الذي ُيذكِّ

كاَن قلبي بوذيَّاً يحُلُم بالبحِر 
لِكي يغرَق بامتاَِء الرِّئتنِي

وُكنِت بنجمِتِك الحزيَنِة
 تبتاعنَي الجوَع من األَرِصفِة

األَوهاُم أَقوى من النَّبيِذ 
والُحبُّ وسادٌة أَزليٌَّة لِلموْت.!

وُكنُت أَماَم روِحِك كموجوٍد بالفطرِة 

ولعلَّ قلَبِك يفتُح باَب الرَّحمِة
اِلِحتضاِن سعادتي التي سلَبْتها ِمّني 

عيناِك بفعِل القسوة.!
ِة  لصمتِك كاٌَم يفيُض بأَحزاِن الِفضَّ
ِمثَل أَنفاِس القمِر ولكاَِمِك فيضاٌن 

ِة شمْس.! باِب كأَشعَّ يتداخُل مَع الضَّ
لْن أَتُرَك مواسمي يف حقٍل وحيٍد 

وسأَبُذُر املاَء عىل ُطوِل الوجوِه
كي يطُلَع من قلِب الزَّبرجِد 

ُرني بنوِرِك.! ذلَك الورُد الذي ُيذكِّ
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ثقافية

أنني هنا

صخب ورصاخ هناك

وجع يتنامى كمد با جزر

وجوع يفتك بالّروح والجسد 

خوف وقلق وأرق

هو املوت البطيء

وخلف ستارة سوداء

راع يعقد والّطاغوت عقدا

لقاء تقديم خرافه موائد

شهّية

للّسادة شياطني الّدنيا

راع خبيث

يقود يف حقول جرداء

قطعانا من خراف

تأتمر بأمره

وإن قّدمها قرابني تقربا

من شيطان مجرم.

حتام ترضخ تلك القطعان

مسّبحة بحمد الرّاعي

النتن.

أنني
فاطمة منصور

الروائي امحد خلف يقدم:
شخصيات من مفاسد الواقع يف رواية  )البهلوان(

اهلودج.... حكاية هلا العجب 

نافذة 

ناقد وقاص عراقي

أ0د مصطفى لطيف عارف

املثقف وتقنيات السرد 

األطروحة األساس�ية  التي أردت توضيحه�ا  هي العاقة بني 
مكان�ة املثقف كموضوع�ة تخص محتوى الرواي�ات العربية 
والعراقي�ة  ، وتقني�ات ال�رد بوصفه�ا الجان�ب الش�كيل 
للرواي�ات، امله�م هن�ا هو تأس�يس منه�ج البح�ث أوالً قبل 
الدخول يف موضوعة املثقف، البد من االبتداء بدراسة االنقسام 
املوج�ود حالياً يف دراس�ة الرواية ،بني تي�ار الردية البنيوية 
الت�ي تعزل النص ع�ن الحياة من جهة ،وتي�ار التأويلية التي 
تركز عىل التجربة اإلنس�انية من جهة أخرى،  لدينا منظرون 
حاولوا الجمع بني التيارين عرب دراس�ة املضمون ،والتقنيات 
ع�ىل أنهما يشء واحد،  وأهمهم بالطب�ع بول ريكور يف كتابه 
)الزمان والرد(، وكان له أبلغ األثر عىل فهمي للفن الروائي، 
أظهر ريك�ور ضيق أفق املداخل البنيوية ،والش�كانية للرد 
، دون أن يهم�ل تقني�ات ال�رد ،ويش�يد ببصائ�ر دعاة هذه 
التيارات املهمة، وأكد ريكور عىل أن تقنيات الرد تتصل دائماً 
بالتجربة اإلنس�انية، الزمن عىل سبيل املثال درسه البنيويون 
عىل أنه مكون محصور داخل نس�ق النص ،ال عاقة له بزمن 
التجرب�ة الحي�ة، ريك�ور رك�ز عىل حض�ور الزم�ن يف الرد 
متصاً بالتجربة اإلنسانية  التي تعتمد عىل )التذكر، النسيان، 
التوقع( لذلك لم يفصل بني دراسة تقنية الحبك )أي ما يتصل 
بالحبك�ة( ،وتناول الزمن يف الرواية، وض�ع ريكور الحبكة يف 

الصدارة عىل العكس من دعاة الردية البنيوية 0
هن�اك خلط كب�ري للمفاهيم النقدي�ة ،وجدتها يف الدراس�ات 
النقدي�ة األكاديمية، والس�يما التي تناول�ت موضوعة املثقف 
فهي تعزل الشكل عن املضمون ، والزمان عن املكان ، وتدرس 

التقنيات الفنية للرواية دون الرجوع إىل كاتب الرواية.
برأي روايات) القنافذ يف يوم ساخن، حبات الرمل حبات املطر 
، ص�وت الطب�ول م�ن بعيد (  للروائ�ي العراق�ي الكبري  فاح 
رحي�م، تناولت املثق�ف ، والتقني�ات الفنية للرواي�ة الجديدة 

،واملتطورة. 
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بغداد – حمدي العطار
يف أعم�ال احم�د خل�ف الروائي�ة 
والقصصية هناك تقنيات حديثة 
وم�ا بعد الحداثة يف اس�تخدامات 
االس�تذكارية والردية الكاشفة 
مائ�دة  يق�دم  ه�و  واملجابه�ة، 
ع�ن  للتعب�ري  وغني�ة  حافل�ة 
العاقات املتداخلة بني شخصياته 
الروائي�ة والقصصي�ة كجزء من 
الش�خصيات الواقعية ، يف روايته 
)البهلوان(الص�ادرة  الجدي�دة 
م�ن دار النخب�ة للطباعة والنرش 
 2021 والتوزي�ع س�نة االص�دار 
وتق�ع يف 279 صفح�ة ، يح�اول 
الروائي استظهار العلل التي ينتج 
عنها )الفساد( واالسباب الخبيثة 
املنتج�ة ، ه�ي رواية ت�دور حول 
قضاي�ا الفس�اد يف مجال خدمات 
البلدية )الشوارع والجسور( وهي 
من االم�ور التي يعان�ي منها كل 
مواطن عراق�ي وتتوهج يف داخله 
معاناة وط�رح مثل هذا املوضوع 
يف رواي�ة لي�س س�ها! فيح�اول 
الروائ�ي احم�د خل�ف ان يخل�ق 
)عال�م متكام�ل( ليك�ون صادقا 
يف التعب�ري ع�ن البيئ�ة العراقي�ة 
التي اصبحت ال تنظر اىل الفس�اد 
كظاهرة معيبة ب�ل ان الكثري من 
املجتم�ع  اصبح ينظر اىل كس�ب 
املال )الح�رام( او )غري املرشوع( 
نوعا من الش�طارة والذكاء ، ومن 
ه�ذا املدخ�ل كان عن�وان الرواية 

)البهلوان(!!
“ تق�ول بلقي�س الزوج�ة الثانية 
للمق�اول )ط�ه ج�واد( – لم تعد 
س�يارة “األوب�ل” القديم�ة ه�ذه 
تلي�ق بك، ه�ل تفهمن�ي؟\ - هل 
تريدنن�ي أرسق؟ حرك�ت كتفيها 
بتدلل: - نعم إذا كنت تحب زوجتك 
حبيبت�ك، ال ترضيني إال بصعودك 
ط�ه  “جكس�ارة”يحدث  س�يارة 
نفسه”جكس�ارة ؟ اي مجنون�ة 
ه�ذه امل�رأة! كيف الحص�ول عىل 
س�يارة غالي�ة الثمن كه�ذه؟ ما 
معن�ى أن ترق ن�زوال عند رغبة 

زوجتك الجميلة؟.”ص62
*مستويات الرد

يجعل�ك احم�د خل�ف  تعي�ش يف 
عالم الرواية وكأنك تعيش الواقع 
نفس�ه، فه�و يوضح قب�ل بداية 
الرواية  هدفه الردي “س�تظهر 

لدي�ك رواي�ة جي�دة، ه�ذا يعن�ي 
أن بن�اءك للمدين�ة ج�اء ممتازا، 
وه�ي قابل�ة للعي�ش، ب�ل يمكن 
أن تك�ون مفخ�رة لك ول�كل من 
يتابعك بإرصار، ومحبة، واحرتام، 
واهتم�ام بما تكت�ب، إذ كل يشء 
شيدته يف روايتك- أعني مدينتك- 
لتعي�ش يف حي�اة  ج�اء صالح�ا 

مرتجاة”ص5.
)ط�ه  ش�خصياته  يجع�ل  ه�و 
الس�ائق  و  وبلقي�س وام غاي�ب 
مراد واالس�طى محمود، وس�الم 
عم�ران( كأن�ك تعرفه�م وتعيش 
معه�م وم�ع هموه�م العاطفية 
واالجتماعية ) ه�ل نتبع خطة يف 
رواي�ة ما نجده�ا مقنعة ملن تقع 
بني يديه قصتنا هذه؟ نحن نروي 
م�ا ش�اهدناه ذات يوم مل�ا ذهبت 
بطلتن�ا بنفس�ها إىل غرفة )طه( 
قبل منتصف الليل؟( بهذا التداخل 
ب�ني ثناي�ا الرد يخل�ق لنا احمد 
خلف رسدية تثري الفضول! )نحن 
بدورن�ا ال نملك الحق يف الزيادة أو 
النقص�ان يف رسد م�ا نعرف�ه من 
أح�داث مأس�وية، أو أي نوع من 
كام، إنم�ا نح�ن ش�هود عىل ما 
ح�دث وما ج�رى من أفع�ال قام 
به�ا نف�ر م�ن الذي�ن تعرفنا عىل 
أفعاله�م، وكان بعضهم قد غامر 
يف العدي�د من ترصفاته تجاه املال 
الع�ام(ص65 هكذا نج�د الروائي 
وكأنه ش�خصية من ش�خصيات 
الرواي�ة بينما نجد ت�داول مهمة 
ال�رد ب�ني الش�خصيات وكأنها 
ه�ي الت�ي تمث�ل الواق�ع ولي�س 
ش�خصيات روائي�ة، مث�ا رسقة 
طه لق�رص  الخب�ز) كأنه قرص 

الشمس(  من بيت شيخ العشرية 
بس�بب الج�وع والعقوب�ة الت�ي 
تنتظ�ره )قطع اليد( هي الس�بب 
يف هروبه م�ن قريته اىل العاصمة 
بغ�داد ، ليصبح مترشدا ثم عاما 
للبن�اء ث�م بائعا للماب�س ومنها 
الطفرة النوعي�ة ليكون مقاوال و 
)بهل�وان(! “هو يعل�م أنه يكذب 
لكن�ه ذل�ك الكذب ال�ذي يرى فيه 
أم�را رضوريا جدا وس�ط فوىض 
عارمة تجتاح الباد من األكاذيب 
والغش، وكذلك التحايل والتزوير) 
الغ�ش  أصب�ح يؤم�ن ب�رضورة 
والخداع، بل والتزوير وما يس�مى 

بالعمال الفضائيني(ص68 
الجنس العنيف

النساء يف الرواية تلعب دورا مؤثرا 
يف امزجة الش�خصيات الرجالية، 
واذا كان طه له بلقيس وام غايب 
ليمارس حقه الرشعي يف الجنس 
العني�ف فهناك نوعا من الحرمان 
قد يدف�ع ام غايب تفك�ر بخيانة 
ط�ه م�ع الس�ائق م�راد  لزواجه 
من بلقيس وتكون عنده املفضلة  
“جعلتها تغوص اس�فل جس�دي 
املفتول�ة،  وعضات�ه  املمتل�ئ 
وضع�ت ص�دري ع�ىل صدره�ا، 
بدأت تتنف�س بصعوبة، زدت من 
ضغط جس�دي عىل صدرها حتى 
خمدت األنفاس املتباطئة، أصغي 
إليه�ا ترفس تحت�ي، اضطرت إىل 
أن تجارين�ي لثا انه�ض غاضبا 
منه�ا إذا م�ا رفض�ت طريقتي يف 
املمارس�ة”ص61 الروائ�ي احمد 
خلف قادر عن التعبري عن الهموم 
االجتماعي�ة م�ن خ�ال التجربة 

الذاتية لشخصياته الروائية 

الرد املفتوح
طامل�ا ان الواق�ع ال�ذي يتناول�ه 
الروائ�ي )أحم�د خل�ف( يف رواية 
وغ�ري  متزع�زع  “البهل�وان”  
ان  مضط�ر  فه�و  متماس�ك 
يس�تخدم )ال�رد املفت�وح( ولم 
يعد )الرد املغل�ق( او الحكايات 
املغلقة يف املش�هد الردي تتائم 
مع هك�ذا نوع م�ن الروايات “ما 
يري�د  ، فحينم�ا  الحداث�ة”  بع�د 
الروائ�ي -الس�ارد -  ان يتن�اول 
ش�خصية “س�الم عل�وان” التي  
تعد الش�خصية الثالثة يف الرواية 
يق�ول” يصبح م�ن الواض�ح لنا 
ل�و دققن�ا يف وجهه س�وف نجده 
غاضبا، بل رافض�ا لكل ما يجري 
له ومن حوله لكننا لن نفعل ذلك، 
ألن�ه ليس ه�و بط�ل روايتنا هذه 
ب�ل )طه( هو البط�ل، الذي اطلق 
عليه أسطه )محمود( بطل مزيف  
بمق�دور   ، وبهل�وان”ص116 
ه�ذه  م�ن  يتلم�س  ان  الق�ارئ 
العب�ارة وغريها تعرب عن مزاجية 
الروائ�ي يف الرد ولعب�ة املخاتله 
التي يس�تمتع به�ا الروائي والتي 
يلج�أ اليها عندما يخىش تش�عب 
ال�رد املفتوح ، وحينم�ا يتناول 
الش�خصية  بلقي�س  ش�خصية 
النس�ائية الثاني�ة بع�د الزوج�ة 
االوىل )أم غاي�ب( يق�ول “ونح�ن 
بدورن�ا نرعى تلك الحال�ة الذاتية 
لبلقي�س، وكم أردنا له�ا أن تأخذ 
وضعا أفضل بتقس�يم الصفحات 
م�ن عملنا ه�ذا، لكش�ف املخفي 
واملس�تور يف حياة األبطال، إال أن 
حي�اة بلقيس ب�دت لن�ا مرتبطة 
الخف�اء  يف  يحركونه�ا  بآخري�ن 

وهي راضية”ص126 
*املقروء وغري املقروء

الق�ارئ يف ه�ذه الرواي�ة عليه ان 
ال يك�ون مستس�لما مل�ا يطرحه 
الروائي ألنه ق�د يصاب باملفاجأة 
او الصدمة حينما يضيف الروائي 
ش�يئا مخفي�ا او مناقض�ا ملا تم 
رسده يف الجزء املقروء من الرواية 
ان  الق�ارئ  يتص�ور  ان  فبع�د   ،
ش�خصية )طه ج�واد( قد هربت 
م�ن القري�ة اىل بغ�داد ألن�ه كان 
جائعا وقام برق�ة قرص الخبز 
من بيت الش�يخ ، يكتش�ف شيئا 
جدي�دا  ينقلب  في�ه منظوره عن 
الش�خصية والن�ص” الحق أن ما 
هزمني م�ن قريتي لي�س رغيف 
الخب�ز ال�ذي رسقت�ه م�ن بي�ت 
الشيخ... الحادث الجلل كما يقال 
ه�و أن أحد أوالد الش�يخ كان قد 
حمل تح�ت إبطه ص�ورة حديثة 
ألبي�ه، وراح يعرضها علينا، لكني 
بدال من االمعان بالصورة، أمسكت 
صورة الش�يخ ورميتها إىل االرض 
وقد تهشم زجاجها..سيفرح هذا 
الذي أقول�ه آلن الكثري من الكتبة 
الحكاي�ة  أن  يف  النق�اد،  وبع�ض 
وأبعاده�ا  مراميه�ا  اتضح�ت 
العسرية عىل الفهم البسيط وغري 

املعني بالحكايات”ص172 
*القراءة واالستبطان

بنظري�ة  نس�تعني  ان  علين�ا 
)فونتاي(  للق�راءة ونحن ندرس 
ه�ذه الرواية نقديا والتي تش�كل 
تح�دي للق�ارئ والناق�د ، فه�ذه 
ب�ني  العاق�ة  توض�ح  النظري�ة 
)البنائية(  واالس�تبطان  الق�راءة 
واالستبطان من الناحية النفسية 

ه�و “تأمل باطني ع�ىل ما يجري 
ويرتب�ط  الش�عور”  عال�م  يف 
بالتأمل  االستبطان بش�كل وثيق 
الذات�ي ويتناق�ض م�ع املاحظة 
يتح�دث  حينم�ا   ، الخارجي�ة 
الروائ�ي عن ام )وس�ام( حماية ا 
ال�رصاع والكراهية  محمود بع�د 
التي تكون بينه وبني طه  بس�بب 
اتهام سالم علوان برقة مقبض 
الب�اب من الذهب  يق�ول الروائي 
ش�خصية  وس�ام-وهي  ام  ع�ن 
ثانوية-  “وحكاية األم تكاد تكون 
مس�تقلة، يرتدد الراوي بحكايتها 
علين�ا ألنه يعتقد أنه�ا حكاية قد 
تك�ون ملحق�ة يف روايت�ه، ع�ىل 
إنن�ا نخالفه ال�رأي، ونجدها من 
البداية حت�ى النهاي�ة واحدة، ما 
دام ال�رواي واح�دا، اما ونحن نج 
بع�ض ش�خوصها يتناوبون عىل 
رواي�ة كل منهم روايت�ه، ذلك من 
باب تخفي�ف الضغط عىل الرواي 
التخفي�ف  العلي�م فق�ط، وه�ذا 
لي�س من�ة من أح�د، ب�ل تتطلبه 

الرضورة”ص174 .
*حكايات وشخصيات

تربز يف الرواية ش�خصيات جديدة  
االس�تذكار   طري�ق  ع�ن  ت�رد 
لفهم الش�خصيات الرئيس�ة )طه 
– محم�ود- س�الم عل�وان( وهذا 
االخ�ري يتح�دث م�ع صديقه طه 
ع�ن عائلت�ه وقص�ة هروب�ه من 
البي�ت ، بع�د الرصاع الذي  نش�ب 
بين�ه وب�ني ش�قيقه )الرشط�ي( 
وال�ذي كان يطل�ب من�ه القي�ام 
بواجبات�ه الديني�ة ، ومل�ا عاندته ، 
قال يل “ش�يوعي وتعيش من كدي 
وعم�يل ال�ذي تكرهه..وأن�ا أك�ره 
الش�يوعية ألنها ضد الدين| لكنني 
لس�ت شيوعيا والش�يوعية ليست 
ض�د الدين| كيف عرفت ما لم تكن 
ش�يوعيا يا كاف�ر؟\ أن�ا ال أخاف 
منك، حتى أكذب عليك، الش�يوعية 
يقول أصحابه�ا الكبار ليس لدينا 
الوق�ت ملع�اداة الل�ه\ أصحابه�ا 
أغلبهم يعرتفون أنه�م ملحدون\ 
هذا زمن وىل، اآلن الشيوعية تعني 
عم�ل الخري لكل الن�اس” ص198 
س�الم عمران يؤكد لطه بأنه ليس 
مرتب�ط ابالح�زب الش�يوعي ) أنا 
وحدي حزب، وكتلة، وكيان، لكني 
أق�رأ بع�ض الكت�ب والكرس�ات..

كتاب�ان تورط�ت يف قراءتهما هما 
“أصل العائل�ة” - أنجلز، والكتاب 
الثاني أس�مه “ما العم�ل”- لينني 
فه�و  محم�ود  االس�طى  ام�ا    -
الش�اذ جنس�يا ، يمارس ش�ذوذه 
اوال مع طه  ثم مع وس�ام، حينما 
يس�تذكر طفولت�ه عندم�ا كان يف 
الثالثة ع�رش )أخذه أح�د الفتيان 
إىل زاوية معتمة وأراه ش�يئه بتلك 
الليل�ة املظلمة، الت�ي لن ينىس أبدا 
نعومة اليشء وحرارته ، اليس هذا 
غضب من السماء؟ اما )ام غايب( 
فق�د تط�ورت لديه�ا الغ�رية من 
بلقي�س اىل تبديل العش�اق وترمي 
ش�باكها عىل شاب اسمه )خرض( 
لكن�ه يفش�ل بممارس�ة الجن�س 
معها، وهناك ش�خصية )الس�يد( 
– أب�و الخري- الذي يظهر يف اعمال 
ابتزاز وخطف وحتى القتل لتكون 

غنيمته طه ) ابو الخري ..هه..  لنر 
كيف يهل علينا الخري من السيد؟..

اعتقدت أن لدى ابي الخري مشاريع 
مش�رتكة؟ اال تعتقد سيطلب منك 
خمس ج�ده مث�ا؟ وحينما يقتل 
وس�ام ويته�م بقتله ط�ه  يحدث 
نفسه )ال يمكن تربئة )أبي الخري( 
من اللعب�ة،إن أمثاله لقادرين عىل 
إت�اف الدني�ا، وتدمريه�ا بقضها 

وقضيضها(ص266
الخاتمة

الرواي�ة” البهل�وان” ، حاول فيها 
“أحمد خل�ف” ان يجعل االحداث 
نفس�ها  هي التي ترد  – كما لو 
لم يكن هناك سارد يسيطر عليها 
ويكتبه�ا- وهي مغام�رة رسدية 
ممتعة ال يش�عر الق�ارئ اال وقد 
انتهت اللعبة الردية ويتمنى ان 

ال تنتهي ابدا.

ذلك الورد



10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ ..

كباب أبو شوارب
املقادير:

¼ كيل�و لح�م مف�روم
ضم�ة بقدون�س صغ�رة مفرومة 

ناعم
قطعة بصل صغرة مفرومة ناعم

 3مالعق كبرة صلصة طماطم
ملح و فلفل أسود حسب الرغبة

الطريقة:
أوالً، حرضي الكب�اب و ذلك بخلط 
اللح�م املف�روم م�ع البقدون�س و 
البص�ل و امللح و الفلف�ل، و تخلط 
ه�ذه املواد جي�داً حت�ى تمتزج مع 

بعضها.
املعكرون�ة  أع�واد  أح�رضي  اآلن، 
السباكيتي و اقس�ميها إىل أنصاف 
متس�اوية، ث�م ضع�ي م�ن 5 10- 
أعواد من هذه األنصاف مع بعضها، 
و قوم�ي بتكبي�ب اللحم�ة عليه�ا 
)بنف�س الطريق�ة التي يت�م فيها 

وضع الكباب عىل أسياخ الشوي(.
بع�د ذل�ك، قوم�ي بتش�ويح أعواد 
ال�ذرة  زي�ت  م�ن  بقلي�ل  الكب�اب 
،صف�ي أع�واد الكب�اب يف صيني�ة 
الف�رن، و اخلطي جانب�اً كمية من 
امل�اء )تقريب�اً كوبني( م�ع صلصة 
الطماط�م و أضيفي قليالً من امللح 
ثم صبيها عىل الكباب، حتى تغطي 
الكباب تقريب�اً، و أضيفي رشحات 

من الفليفلة الخرضاء.
أدخليها الفرن ملدة ½ إىل ¾ الساعة، 
أو حتى تنضج، و عند إخراجها من 
الف�رن: تقدم كطب�ق مقبالت، مع 

البطاطا املقلية ، و الخضار.

ترتك�ب الكث�ر م�ن الفتي�ات و 
الس�يدات أخط�اء فادح�ة بحق 
برشته�ن، ب�دون قص�د، فثم�ة 
الكثر م�ن األحيان التي ال ننتبه 
فيه�ا له�ذه األخط�اء يف املكياج 
اال بعد ف�وات األوان، إال أننا اآلن 
نمنحك فرص�ة اإلنتباه لها لعدم 

تكرارها مستقبالً. 
1. اختيار التدرج اللوني الخاطئ 

من كريم األساس:
ه�و  املناس�ب  األس�اس  كري�م 
طريق�ك للحص�ول ع�ىل مكياج 
مثايل، ما عليك سوى أن تختاري 
اىل  األق�رب  لوني�ني  تدرج�ني 
س�حنتك وضعي كل منهما عىل 
خ�ط الحن�ك وم�ن ث�م اخرجي 
اىل الض�وء الطبيع�ي وانظري يف 
امل�رآة، وانظ�ري ملي�اً واحكمي 
أي منهم�ا يبدو طبيعي أكثر مع 

برشتك.
2. اختي�ار تدرج ب�ودرة الخدين 

الخاطئ:

ب�ودرة الخدين يج�ب أن تتكامل 
مع لون برشت�ك الطبيعي، فعىل 
س�بيل املث�ال، إن كن�ت تضعني 
حمرة جريئة، نس�قيها مع لون 

ب�ودرة خدي�ن ه�ادئ.
3. عدم تنظيف الفرايش:

تقرتف�ه  ال�ذي  األب�رز  الخط�أ 

نس�به كب�رة من الس�يدات هو 
اس�تخدامهن ف�رايش منس�خة 
وإس�فنجات غر مغسولة ومن 
ثم يتس�اءلن ملاذا ال يحصلن عىل 
طلة منتعش�ة، و إغسيل معداتك 
بشامبو خفيف أو منظف فوري 
للفرايش واس�تبديل اإلس�فنجات 

بطريقة دورية. 
4. ع�دم تغي�ر املكياج بحس�ب 

املوسم:
تش�عرين ب�أن مكي�اج عيني�ك 
يتبعث�ر بع�د ان تغ�ر املوس�م؟ 
م�ن  املس�تحرضات  اس�تبديل 
موسم اىل آخر كأن تنتقني األقالم 
امل�اء وظ�الل  واملاس�كارا ض�د 
الصي�ف  الكريمي�ة يف   العي�ون 

للحؤول دون ذوبان مكياجك. 
5. وضع املكياج نفسه عىل مدار 

العام:
تمام�اً مثل أل�وان املكياج، كريم 
األس�اس الخ�اص ب�ك يجب أن 
يس�تبدل خ�الل أش�هر الصيف، 
ش�توية  مالب�س  لدي�ك  فكم�ا 
وأخ�رى للصي�ف، كذل�ك األم�ر 

ينطبق عىل وجهك.
6. تف�ادي وض�ع الربايم�ر:

الرضوري�ة  الخط�وات  اتب�اع 
لتحضر برشت�ك للمكياج تعترب 
فرص�ة مثالي�ة للحص�ول ع�ىل 

مكي�اج ثاب�ت لوق�ت طوي�ل، و 
بع�د الرتطيب وقبل تطبيق كريم 
األساس، ضعي برايمر للحصول 
عىل ب�رشة متجانس�ة ومرطبة 
س�تحافظ عىل مكياج�ك لفرتة 

أطول. 
7. املبالغة يف وضع املكياج:

أتركي برشتك ظاهرة، باستثناء 
إذا كنت تعانني من مشكلة بثور 
األس�اس  فكري�م  مس�تعصية، 
لتصحي�ح  يس�تخدم  أن  يج�ب 
اإلحمرار الطفيف والشوائب، إال 
أن املبالغ�ة يف وضعه س�تجعلك 

تبدين أكرب سناً.
8. ع�دم م�زج ل�ون الوج�ه مع 

الرقبة:
لكري�م  الظاه�ر  الخ�ط  رؤي�ة 
األس�اس عىل ح�دود خط الحنك 
ه�و أحد أك�رب األخط�اء التي قد 
تقرتفينه�ا، علي�ك دوم�اً بمزج 
الرقب�ة م�ع الوجه حت�ى يكون 

لون وجهك بلون جسمك.

عىل الرغم من أّن حّس الفكاهة هو 
م�ن األمور األساس�ية الت�ي تبحث 
عنه�ا امل�رأة يف الرج�ل، إال أّن هناك 
مزح�ات تدّم�ر العالق�ة الزوجي�ة 

ويجب تجنبها بأي ثمن.
عىل مّر الس�نني، قمنا، كأشخاص، 
بحس�بها  نس�ر  أس�س  بتكوي�ن 
ونعتربه�ا مب�ادئ توّج�ه حياتن�ا. 
كجزء من هذه األسس، نبني حدود 
ال نقبل ألحد تخطيها، ال عن طريق 
املزاح، وال عن طريق الجدية. وحتى 
لو كان هذا الشخص من أقرب وأعّز 

األشخاص عىل قلوبنا.
ال بّد من أنك تشعرين براحة مطلقة 
مع زوجك، والعكس صحيح كذلك. 
وال بد من أّن أحدكما اعتاد عىل حّس 
الفكاهة الذي يتمّتع به اآلخر، وبات 
بإمكانكم�ا تمييز املزاح من الجدية 
بس�هولة، إال أّن هذا ال يس�مح ألي 
منكم�ا أن يتخطى ح�دود املزحات 

التي قد تدّمر العالقة الزوجية.
أّن  يف  ش�ك  ال  أمح��ر:  خ��ط  اخليان��ة 

موض�وع الخيان�ة ه�و م�ن أكث�ر 
إىل  بالنس�بة  املواضي�ع حساس�ية 

النس�اء. عىل س�بيل امل�زاح، يمكن 
لرجل أن يقول لزوجته أنه سيتزوج 

ام�رأة غره�ا. يف ح�ني تم�ّر ه�ذه 
املزحة م�رور الكرام عىل الرجل، إال 

أّن املرأة لن تنس�اها وسيبقى الشك 
يف رأسها دائًما، ما قد يدّمر الثقة يف 

العالقة.
امل��زاح بالط��اق: تماًم�ا كموض�وع 
الخيان�ة، إّن موض�وع الط�الق أمر 
ال يجب اإلس�تهانة به نهائًيا. فهذا 
امل�زاح كفي�ل بقت�ل ش�عور األمان 
م�ع الرشي�ك، وال س�يما بالنس�بة 
إىل الزوج�ة التي تعت�رب هذه املزحة 
بمثاب�ة إع�الن بإمكانية اس�تغناء 

زوجه�ا عنه�ا.
امل��زاح أم��ام الناس بأمور متس بش��خصية 
الش��ريك: أيه�ا الرجل، ق�د تزعجك 
بع�ض خص�ال زوجت�ك، وال ب�أس 
)ب�ل من الجيد( يف أن تطلعها عليها 
حل�ول  إىل  التوص�ل  م�ن  لتتمكن�ا 
تريض الطرف�ني. لكن يعمد البعض 
إىل املزاح بهذه األمور أمام اآلخرين، 
اعتقاًدا منهم بأنها طريقة سلس�ة 
لتمرير الرسالة. غالًبا ما يكون هذا 
املزاح مزعًج�ا إذ إنه يجرح الرشيك 

ويجعله محط سخرية لآلخرين.

ما املزحات اليت قد تدّمر العاقة الزوجية؟
كل يوم معلومةحنو مستقبل افضل...هلم

ما الوقت املناسب لتقديم املاء 
لطفلك الرضيع؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

قلة النوم مضرة مثل التدخني

 أعلن اخصائ�ي القلب األملاني 
منظوم�ة  أن  ه�ايل،  مارت�ن 
القل�ب واألوعي�ة الدموية، هي 
مفتاح العمر الطبيعي للجسم، 
والش�يخوخة تعتم�د بص�ورة 

مبارشة عىل حالتها.
ويشر األخصائي، إىل أن انفتاح 
ومرونته�ا  الدموي�ة  األوعي�ة 
يس�اعد عىل إمداد جميع خاليا 
الجسم باملواد املغذية، ويف حال 
انسدادها تتكون فيها تراكمات 
ض�ارة، تمن�ع  عم�ل ال�دورة 

الدموية بصورة طبيعية.
س�بعة  األخصائ�ي  وكش�ف 
تؤث�ر  للش�يخوخة”  “عوام�ل 
سلبا يف جس�م اإلنسان. وأولها 
التغذية الصحية. ألن الس�منة 
الداخلية  الجدران  تس�بب تلف 
فاألنس�جة  الدموية،  لألوعي�ة 
تطل�ق يف مج�رى ال�دم م�واد 

االلتهابات.ويضي�ف،  تس�بب 
الكوليس�رتول سيئ  أيضا ألنه 
الدموي�ة  األوعي�ة  يف  يرتاك�م 
ويس�بب “تصلبها”. والس�كر 
يدمر الطبقة الواقية يف األوعية 
الدموي�ة  ويذي�ب الخاليا، ويف 
حال�ة ارتفاع مس�توى ضغط 
ال�دم يس�بب اإلجه�اد، ويزداد 
خط�ر تم�زق ج�دران األوعية 

الدموية.
والعامل األخر وفقا لألخصائي، 
هو التدخني. ألن النيكوتني عند 
الدموي�ة  األوعي�ة  إىل  دخول�ه 
يدم�ر جدرانها الداخلية، ما قد 
يسبب نش�وء الثقوب والندب. 
كما أن التدخني والسمنة يمكن 
أن يس�ببا التهاب�ات مزمنة يف 

الجسم.

نصائح طبية

كيف نتجنب املوت املبكر؟
هناك الكثر من األس�اليب الش�ائعة التي 
ُتستخدم لتأديب الطفل وإصالح سلوكياته، 
ولكن عىل الرغم من كونها أساليب شائعة 
وثب�ت نجاحها، فقد ال يعمل بعضها معِك، 
بل العكس قد تؤتي نتائج عكس�ية وتدفع 
س�لوك طفل�ك نح�و األس�وأ، م�ا يجعل�ِك 
تشعرين باإلحباط والفشل. ويف ما ييل أهم 
املعلومات التي عليِك معرفتها عن أساليب 
تأدي�ب الطفل الش�ائعة، وأس�باب فش�ل 

بعضها معِك.
-1 الوقت املستقطع

إرس�ال الطفل إىل غرفته لوقت مس�تقطع 
ق�د يعمل ع�ىل تهدئته، ويمن�ح األم بعض 
الس�يطرة، ولك�ن بع�ض األطفال يفش�ل 
معه�م هذا األس�لوب، حيث يك�ون الطفل 
مرتبطاً بوالدته، والوقت املستقطع يشعره 
باالنفص�ال عنه�ا، ما يزيد إف�راز هرمون 
التوتر، وبالت�ايل يزيد رصاخ�ه، فتزيد األم 
الوق�ت املس�تقطع للتأدي�ب، وتدخ�ل مع 

طفلها يف هذه الحلقة املفرغة.
إذا كان الوق�ت املس�تقطع ال يج�دي نفعاً 
مع طفلك، فال داع�ي للعذاب، وابحثي عن 

أسلوب آخر للتأديب.
-2 الرصاخ

قد تتع�رض األم لضغوط كثرة ما يدفعها 
لل�رصاخ يف طفله�ا م�ن أج�ل تصحي�ح 
س�لوكياته، وعىل الرغم م�ن أنه قد يجدي 
نفع�اً يف بع�ض الح�االت، لكن اس�تخدام 
الرصاخ عموماً لتعديل س�لوكيات الطفل، 
تجع�ل الطفل ينف�ر من والدته، ويش�عره 
بالتوتر ويبتع�د عنها، ل�ذا فالرصاخ ليس 
أس�لوب تأديب ناجحاً، بل هو أحد مصادر 

اإلرضار بعالقة األم والطفل.

-3 الرصامة
من املهم تطبيق القوانني التي وضعتها األم، 
ولكن كثرة القوانني، والتشدد يف تطبيقها، 
قد يش�عر الطفل بامللل، ما يؤدي إىل نتائج 
عكس�ية، فيصبح الطفل عني�داً ومتمرداً، 

ويسعى قاصداً إىل كرس القوانني.
ح�اويل  ولك�ن  القوان�ني،  ع�ن  تتخ�يل  ال 
التخفيف منها والتعامل بمرونة مع طفلك 

حتى ينجح األمر.

-4 إخفاء األلعاب
ق�د تلج�أ األم إىل إخف�اء اللعب�ة املفضل�ة 
مث�اًل  أو  التأدي�ب،  م�ن  كن�وع  لطفله�ا 
إخف�اء األجه�زة اإللكرتوني�ة للح�د م�ن 
تعامل الطفل معه�ا، ولكن إخفاء األلعاب 
واألجه�زة اإللكرتونية ليس ح�اًل، فالطفل 
يش�عر بانعدام الثق�ة يف عالقت�ه بوالدته، 
ألنها تع�رف نقاط ضعف�ه وتضغط عليه 
من خالله�ا، وهو أمر مخيف بالنس�بة إىل 

مستقبل العالقة بني األم والطفل.
-5 إذالل الطفل

تلجأ بعض األمهات أيضاً إىل وسائل إلذالل 
الطف�ل حت�ى يع�رف خط�أه، عىل س�بيل 
املث�ال، يتعام�ل الطفل بأس�لوب غر الئق 
خارج املنزل، فرتس�له األم إىل فراشه دون 
عش�اء. طرق اإلذالل ترس�ل رسالة للطفل 
مفاده�ا أن والدت�ه ال تهت�م بس�المته وال 
يعنيها ش�أنه، ما يقلل م�ن احرتامه لذاته 

وثقته بنفسه.
إذا كنِت تس�تخدمني وسائل اإلذالل لتأديب 
الطف�ل، فتوقفي عنها ف�وراً، وابحثي عن 
طرق تؤدب طفلك وتصحح سلوكياته، ويف 
نف�س الوقت تظهر له اهتمامك بس�المته 

الجسدية والنفسية.

سلوكيات

لطلة ابهى.....

5 أساليب شائعة لتأديب الطفل.. وأسباب فشلها معِك

اخطاء قد متنعك من احلصول على اطالة جذابة

م�ع ارتف�اع درج�ات الح�رارة، قد 
تتساءلني عن الوقت املناسب لتقديم 
املاء لطفلك الرضي�ع، حيث تراودِك 
مخاوف من كونه يشعر بالظمأ وال 

يستطيع التعبر.
تقري�ر طب�ي أملان�ي ص�در ليق�دم 
توصي�ات بش�أن الوق�ت املناس�ب 
لتقدي�م املاء للطف�ل الرضيع، حيث 
أش�ار التقرير إىل أن�ه ال يجب تقديم 
امل�اء له حتى الش�هر الس�ادس من 
عمره، حي�ث يمك�ن أن يصيبه املاء 
بما ُيعرف بالتسمم املائي، وهو نوع 
من التسمم يش�كل خطراً عىل حياة 
الطف�ل، وأعراضه اإلس�هال والقيء 
أن�ه حت�ى  التقري�ر  والحمى.وأك�د 
الش�هر الس�ادس من عم�ر الطفل، 
يحصل األخ�ر ع�ىل احتياجاته من 
امل�اء م�ن حلي�ب الرضاع�ة، ل�ذا ال 
يحتاج إىل رشب املاء حتى مع ارتفاع 

درجات الحرارة.
إرض�اع  التقري�ر ب�رضورة  وأوىص 

الطفل مرات متكررة لتجنب شعوره 
بالظم�أ، ويمك�ن التأك�د م�ن أن�ه 
يحص�ل عىل كمي�ة كافية م�ن املاء 
ع�رب مالحظ�ة حفاضات�ه، واملعدل 
الطبيع�ي هو تغير س�ت حفاضات 

ممتلئة عىل مدار اليوم.
الطف�ل  أع�راض ش�عور  أم�ا ع�ن 
الرضي�ع بالظم�أ، فتتمث�ل يف اللعق 
بلس�انه، أو مص إصبع�ه، أو إظهار 
الش�عور بالقل�ق وعدم اله�دوء، ويف 
هذه الحالة يجب إرضاع الطفل عىل 
الف�ور ليحصل ع�ىل احتياجاته من 

املاء.

مأك�والت تحتوي عىل الكالس�يوم أكثر 
من الحليب  حلي�ب األم هو املثايل لغذاء 
الطفل أم�ا حليب األبقار فهو يتس�بب 
بمشاكل صّحية كثرة منها الحساسّية 
وع�دم التقّب�ل وحت�ى أمراض�اً فعلي�ة 

مرتبطة باستهالك الحليب. 
تبق�ى املش�كلة يف أن معظمنا ال يعرف 
املصادر األخرى املهّمة للكالسيوم لذلك 
يخشون توّقف األوالد عن رشب الحليب 
ال بل يخش�ون هم أنفس�هم كناضجني 

من االستغناء عن الحليب.
لكن ثّمة مأكوالت خمس�ة تحتوي عىل 
الكالس�يوم أكث�ر م�ن الحلي�ب. تابعوا 

القراءة لتعرفوها:
س�نة   50 و   19 ب�ني  م�ا  األش�خاص 

يحتاج�ون 1000 ملغ من الكالس�يوم 
9 و18 س�نة  يوميًّ�ا، وم�ن ه�م ب�ني 
يحتاج�ون 1300 مل�غ، والذين تخّطوا 
الخمس�ني عام�اً يحتاج�ون إىل 1200 

ملغ.
أّما النس�اء بعد س�ّن الي�أس اللواتي ال 
يتناول�ن بدائ�ل للهرمون�ات فيحتج�ن 
1500 مل�غ. املأك�والت الصحي�ة الت�ي 
تحت�وي عىل الكالس�يوم ال تحافظ عىل 
صّحة عظامك وقّوتها فحسب، بل تفيد 

الدم ووظيفة العصب والعضالت.
إلي�ك 5 مأك�والت صحية غ�ر الحليب 
م�ن  كب�رة  كمي�ة  ع�ىل  تحت�وي 

الكالسيوم.
الكايل Kale: يع�ّد من الخضار الصحية 

ويحتوي عىل مغذيات مفيدة. كوب من 
عصر ال�كايل الطازج يحت�وي عىل 90 

ملغ من الكالسيوم.
ويحت�وي ال�كايل أيض�اً ع�ىل املنغني�ز 
والفس�فور وهم�ا ماّدت�ان معدنيت�ان 
تفي�دان العظ�ام. يمك�ن طبع�اً تناول 
الكايل يف السلطة أو يف األطباق املطهوّة.

الس�بانخ: إّنه مصدر رائع للكالس�يوم، 
فكوب من السبانخ يحتوي عىل 244 من 
الكالسيوم تقريباً، ويشّكل %84 تقريباً 

من جرعة املنغنيز اليومية الرضورية.
امللفوف األخرض: يقّوي العظام ويشّكل 
بديالً ملش�تقات الحليب. فاستبدل كوب 
الحلي�ب بك�وب م�ن عص�ر امللف�وف 
ع�ىل  أيض�اً  يحت�وي  وه�و  األخ�رض. 

الفيتام�ني B6 وحام�ض الفوليك الذي 
يخّف�ض مس�تويات الهوموسيس�تئني 

الذي يؤذي بنية العظام.
بذور السمس�م: إّنها غنية بالكالسيوم 
ويمك�ن إضافته�ا لألطب�اق كالحّمص 

والبابا غّنوج وغرها.

العض�وي:  الزبادي)الرائ�ب(  اللب�ن 
اللب�ن العض�وي الط�ازج مص�در غني 
بالكالس�يوم لألش�خاص الذين يحّبون 
مش�تقات الحلي�ب. كم�ا يحت�وي عىل 
الفس�فور املس�ؤول ع�ن بني�ة العظام 

واألسنان.

طبيبك يف بيتك

مأكوالت حتتوي على الكالسيوم أكثر من احلليب
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يحت��اج كل ف���رد منا اىل 
8 ساعات من الن��وم يومياً 
من أجل العيش بشكل أفضل 
األمراض.  عن  بعيداً  والبقاء 
ل��ذا، فاألش�خ��اص الذين 
أق�ل  يحصلون عىل ساعات 
م�ن الن���وم ق�د يواجهون 
املش���اكل  م�ن  ع���دداً 
الصحي�ة يصفه�ا العلم�اء 
لألعراض  مماثل�ة  بأّنه���ا 
األش�خ��اص  الت�ي تصيب 
امل��دخنني.ألّن الحرمان من 
النوم يرفع ضغ�ط الدم، ما 
ي��ؤدي اىل مشاكل يف القلب 
والرشايني ويؤثر س�لب��اً يف 

صح�ة الكىل. 
كم�ا أّن األش�خاص الذي�ن 
يحصلون عىل ساعات قليلة 
من الن�وم هم أكث�ر عرضًة 
باإلضافة  والعصبية.  للتوتر 
فاألش�خ��اص  ذل�ك،  اىل 
الذي�ن يحصل�ون عىل س�ت 
س�اعات أو أق�ل م�ن النوم 
خالل اليوم يتعرّضون لخطر 

امل�وت بأكث�ر ب�� %50 من 
األش�خاص الذي�ن ين�امون 
يومي��اً. ساعات  لثم��اني 

أما عن كيفية الحصول عىل 
س�اعات كافي�ة م�ن النوم، 
فينص�ح الخرباء بأن يحاول 
اإلنس�ان الخلود اىل النوم يف 
س�اعة مبكرة من الليل مع 
تأم�ني ج�و مري�ح يف غرفة 

الغرف���ة  كإخ�الء  الن�وم 
م�ن أي إض���اءة أو مصدر 
الخ�رباء  ويش�ر  للص�وت. 
اىل رضورة اإلبتع���اد ع�ن 
مرشوبات الكافيني كالقهوة 
والش��اي بعد السادسة بعد 
الظه�ر ومم��ارس�ة بعض 
أنواع الرياض��ة كامليش من 

أجل الن��وم بشكل أفضل. 



صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

الحمل:21/آذار 19-/نيسان
مهني�اً: تنه�ال علي�ك امله�ام والضغ�وط لكن�ك 
تتخطاها وتنجزها يف الوقت املطلوب. عاطفياً: لقاء 
مفاجئ يدخل السعادة إىل قلبك وينسيك األيام التعيسة 
التي عشتها. اجتماعياً: فّكر بطريقة إيجابية وواضحة 

لتتمكن من تجاوز كل عقبة تواجهها. 

القوس: 22/ ترشين الثاني 21-/كانون االول
مهنياً: تس�جل انتصاراً يف م�رشوع عملت وقتاً 
طويالً عىل إنجاحه كامالً. عاطفياً: تقرتب أكثر من 
الحبيب وتتناقش معه يف أجواء ديبلوماسية ومريحة. 
اجتماعياً: تتمكن أخرياً من التمتع بالحرية واالستقاللية 

بعيداً عن كل الضغوط. 

الرسطان: 22/ حزيران - 22/ تموز
مهني�اً: فّكر ملياً قبل اتخ�اذ أي قرار مصريي 
قد يغرّي مس�تقبلك املهني نحو األس�وأ. عاطفياً: 
تتمت�ع بالفرح واالندف�اع ما يتيح ل�ك فرصة إعادة 
الس�الم مع الحبيب. اجتماعياً: يحالف�ك الحظ وتؤدي 

دوراً مهماً يف تقريب وجهات مع املحيطني بك. 

العق�رب: 23/ ترشي�ن األول - 21/ ترشي�ن 
الثاني

مهنياً: مكافأة مالي�ة أو ترقية إىل منصب أعىل يف 
طريقها إليك فاستعّد لها. عاطفياً: يحتاج الحبيب إىل 
جواب منك بشأن مسألة عالقة. أعطه الجواب برسعة. 
اجتماعياً: ترتفع معنوياتك يف هذه الفرتة فتقرر تجديد 

عالقاتك االجتماعية. 

الدلو: 20/ كانون الثاني 18-/ شباط
مهني�اً: تنطل�ق يف أعم�ال كث�رية مرتاكم�ة 
وتسعى إىل إنجازها كاملة دفعة واحدة. عاطفياً: 
تق�دم للحبيب هدية قيمة تس�عده فيعرب لك عن كل 
مش�اعر الحب واالمتنان. اجتماعياً: فرتة مناس�بة للّم 

شمل العائلة وإتمام املصالحة الشاملة بني أفرادها. 

الثور: 20/ نيسان - 20 / أيار
مهني�اً: فّكر بأم�ورك بجدية وال تكن ش�ارد 
الذه�ن دائماً وج�د الحل�ول برسع�ة.   عاطفياً: 
مفاج�أة عاطفي�ة س�ارة يف طريقها إليك فاس�تعّد 
لها ألنها س�تقلب حياتك. اجتماعياً: خرب س�ار يخّص 

شخصاً عزيزاً عليك يفرحك كثرياً وينسيك همومك. 

امليزان :23 /أيلول - 22/ ترشين األول
مهنياً: كن منفتحاً لتقبل أي انتقاد أو مالحظة 
بن�اءة يوجهه�ا إليك أح�د املس�ؤولني. عاطفياً: 
تنجح محاوالتك يف استقطاب أشخاص من الجنس 
اآلخ�ر ونيل إعجابه�م. اجتماعياً: تم�ي فرتة جميلة 

تبتعد فيها عن أجواء التوتر التي كنت تعيشها. 

الجدي:  22/ كانون األول 19-/ كانون الثاني
مهنياً: عّزز وضعك املادي والنفيس وتحّض جيداً 
وانتب�ه إىل أدق التفاصيل. عاطفياً: تمنحك الروابط 
القوية مع الرشيك راحة البال والطمأنينة التي تحتاج 
إليها. اجتماعياً: كن صبوراً وهادئاً وال تعّظم األمور حتى 

لو كنت تشعر بالظلم. 

األسد : 23/ تموز - 22 / آب
مهنياً: تقّدم ملحوظ يف العمل وأنت عىل موعد 
مع النجاح، ثاب�ر واقتنص الفرص عاطفياً: تمّر 
بف�رتة توّت�ر مع الرشي�ك وتكثر الضغ�وط عليكما، 
أص�رب وال تنفعل. اجتماعياً: ابتعد ع�ن العناد والغرور 

وستجد أن اآلخرين يودون البقاء حولك. 

العق�رب: 23/ ترشي�ن األول - 21/ ترشي�ن 
الثاني

مهني�اً: مكافأة مالية أو ترقية إىل منصب أعىل يف 
طريقها إليك فاس�تعّد لها. عاطفياً: يحتاج الحبيب 
إىل ج�واب منك بش�أن مس�ألة عالقة. أعط�ه الجواب 
برسع�ة. اجتماعي�اً: ترتف�ع معنوياتك يف ه�ذه الفرتة 

فتقرر تجديد عالقاتك االجتماعية. 

الحوت: 19/ شباط 20- /آذار
مهنياً: فرتة غري مناسبة التخاذ خطوة جديدة 
أو لوضع الحجر األس�اس ألي نش�اط. عاطفياً: 
تعيش أوقاتاً عاطفية ورومنسية مميزة مع الحبيب 
كنت افتقدت إليه�ا. اجتماعياً: تقّبل آراء اآلخرين ألنها 

تصّب يف مصلحتك وال تتشبث بمواقفك.
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العذراء: 23/ آب - 22 /أيلول
مهنياً: ال ترتدد يف قبول عرض عمل أو صفقة 
تعرض عليك ألن الحظ حليف�ك. عاطفياً: يطلب 
منك الرشيك إيجاد حّل لألزمة الش�ائكة التي تمران 
به�ا منذ ف�رتة. اجتماعي�اً: تمنحك النزه�ات يف الهواء 

الطلق الحيوية والنشاط والتفاؤل بالحياة.   

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1826 - ق�وات الس�لطان العثمان�ي محم�ود الثاني 
تتمكن م�ن القضاء عىل تم�رد القوات اإلنكش�ارية 
والت�ي كان�ت تعت�رب يف وقت م�ن األوق�ات درة تاج 

القوات العثمانية يف عرصها الذهبي.
1882 - اإلس�كندرية تش�هد موج�ة عن�ف بتدب�ري 
إنجلي�زي قدم�ت املربر الت�ي كانت تنتظ�ره القوات 
الربيطانية املرابطة يف البحر املتوسط من أجل احتالل 
م�رص والقضاء عىل الحركة الوطني�ة التي يتزعمها 

أحمد عرابي.
1907 - فرنسا واليابان تتفقان عىل استقالل الصني 

وسالمة أراضيها.
1916 - العرب يف ش�به الجزيرة العربية وبالد الشام 
يعلن�ون تمرده�م ع�ىل الدول�ة العثماني�ة بما عرف 
بالثورة العربية الكربى وذلك بعد أن وعدتهم اململكة 
املتحدة باالستقالل وإقامة دولة عربية موحدة تضم 
ش�به الجزيرة العربية وبالد الشام بعد انتهاء الحرب 

العاملية األوىل.
1940 - إيطالي�ا تعل�ن الحرب عىل اململك�ة املتحدة 
وفرنسا وذلك يف الحرب العاملية الثانية، وبدأت الحرب 

بهجوم جوي عىل مالطا.
1963 - الرئيس األمريك�ي جون كينيدي يوافق عىل 
قانون املس�اواة ب�ني الرجل وامل�رأة يف األجر عند أداء 

نفس العمل.

1967 - نهاي�ة ح�رب األيام الس�تة بهزيم�ة العرب 
واحتالل إرسائيل للق�دس الرشقية وهضبة الجوالن 

السورية وشبه جزيرة سيناء املرصية.
1977 - أبل تبدأ تسويق منتجها »أبل 2-«.

1987 - مروحي�ة »بوين�غ 360« تق�وم بعم�ل أول 
تحلي�ق، وه�ي مروحية ال�دوارات املرتادف�ة وكانت 
بمثاب�ة ع�رض تكنولوجي�ا متقدم�ة يف كث�ري م�ن 

مفاهيم التصميم الجديدة.
1993 - األم�ري عب�د الل�ه االب�ن األك�رب ملل�ك األردن 
الحس�ني بن ط�الل يتزوج م�ن الش�ابة األردنية من 
أصل فلس�طيني رانيا فيصل الياسني )امللك عبد الله 

الثاني بن الحسني وامللكة رانيا العبد الله بعد ذلك(.
2000 - مجلس الش�عب السوري يصوت عىل تعديل 
الدستور من أجل انتخاب بشار األسد رئيًسا لسوريا 

وذلك بعد اإلعالن عن وفاة الرئيس حافظ األسد.
2008 - اح�رتاق طائرة س�ودانية بع�د هبوطها عىل 

أرض مطار الخرطوم.
2014 -سقوط املوصل ثاني كربيات مدن العراق بيد 

تنظيم داعش .
2018 - الواليات املتحدة تفرض رسوًما جمركية عىل 
واردات الُصل�ب واألملنيوم من كندا واالتحاد األوروبي 
واملكس�يك يف اجتماع قمة مجموعة الس�بع يف كيبك، 

كندا، وترفض املصادقة عىل البيان املشرتك.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي

ع�����������ذاب ل��و  احل��ب  تس��تغرب  ال  اب��د 
الغض��������ب ه��دوم  والبس��ه  رحم��ة  ه��ي 

نحتوي���������ه نداوي��ه  مل��ن  ج��رح  احل��ب 
يلته����������������ب نهج��ره  مل��ن  واجل��رح 

بلعش��ك كلش��ي اك��و ... كلش��ي يص���ي��ر
بالغص��ب م��و   .. ال  واك��و  بالغصب��ا  اك��و 

مت�����������وت التحب��ه  جل��ل  تس��تغرب  ال 
بالعش��ك ماك��و عج��ب ب��س العج��������ب

يعي����������ش التحب��ه  حت��ى  مات��ت  ن��اس 
يح������ب التحب��ه  الج��ل  عاش��ت  ون��اس 

قص��ور ص��ارت  بالعش��ك  عم��رت  بي��وت 
انخ�����رب بي��ت  ال��ف  نفس��ه  وبالعش��ك 

 )13 س�بتمرب 1908 - 2 أغسطس 2008( هو 
مهن�دس معم�اري م�رصي، من أب�رز أعماله 
توس�يع للمس�جد الح�رام واملس�جد النب�وي، 
اختاره املل�ك فهد بن عبد العزي�ز لتصميم هذا 
العمل الضخم، بعد أن اطلع عىل مؤلفه بعنوان 

موسوعة مساجد مرص.
ول�د يف 15 س�بتمرب 1908 بمدين�ة مي�ت غمر 
بمحافظة الدقهلية، ودرس يف مدارس�ة املدينة 
االبتدائي�ة، بعده�ا انتقل�ت أرست�ه إيل مدين�ة 
اإلس�كندرية وهناك أنه�ي تعليم�ه الثانوي يف 
مدرس�ة العباس�ية، ليتوجه بعدها إىل القاهرة 
لاللتح�اق بجامعته�ا »جامع�ة ف�ؤاد األول«، 
ودراسة الهندسة بها، فكان واحداً من بني أفراد 
دفعته التي لم يتعد عددها سبعة دارسني، وعىل 
الرغم من أنه تتلمذ عىل يد أس�اتذة من إنجلرتا 
وسويرسا درس�وا له يف الجامعة فنون العمارة 
العاملية إال أنه تأثر بشدة بفن العمارة اإلسالمية 
ليب�دع فيه عقب التخرج ويك�ون ملهمه لعمل 

دراسة شاملة عن املساجد املرصية.
كان أصغ�ر من حص�ل عىل الثانوي�ة يف تاريخ 
م�رص، وأصغ�ر م�ن دخل مدرس�ة الهندس�ة 
امللكية األوىل، وأصغر م�ن تخرج فيها، وأصغر 
من تم ابتعاثه إىل أوروبا للحصول عىل ش�هادة 
الدكت�وراه يف العم�ارة، كم�ا كان أول مهندس 

مرصي يحل محل املهندسني األجانب يف مرص، 
وكان أيض�ا أصغر من حصل عىل وش�اح النيل 

ورتبة البكوية من امللك.
الهندس�ة  بكالوري�وس  بع�د حصول�ه ع�ىل  
م�ن جامع�ة ف�ؤاد األول يف مطل�ع ثالثيني�ات 
القرن املايض، س�افر إىل فرنس�ا للحصول عىل 
الدكت�وراه الت�ي حصل عليه�ا للم�رة األويل يف 
العمارة من مدرس�ة بوزال عام 1933، ليكون 
بذلك أصغر من يحمل لقب دكتور يف الهندس�ة، 
تالها بعده�ا بس�نوات قليلة بدرج�ة دكتوراه 
أخرى يف اإلنش�اءات وليع�ود إىل مرص ويلتحق 
بالعم�ل يف مصلحة املباني األمريية التي ش�غل 
منص�ب مديرها يف العام 1948، كانت املصلحة 
وقته�ا ترشف عىل بناء وصيان�ة جميع املباني 
واملصال�ح الحكومية، لتصمم ي�داه العديد من 
الهيئ�ات ومنه�ا دار القض�اء الع�ايل، مصلحة 

التليفونات، مجمع املصالح الحكومية الشهري 
بمجمع التحرير الذي أنشئ عام 1951 بتكلفة 
200 ألف جنيه بالنس�بة لإلنش�اءات، ومليون 
جنيه، بالنس�بة للمباني التي بلغ ارتفاعها 14 
طابقا، وكان لتصميم املبني عىل شكل القوس 
دوراً يف تحديد ش�كل ميدان التحرير، وما تفرع 
منه من ش�وارع عىل حد وص�ف املعماريني. يف 

تلك الفرتة.
أب�رز البصمات الت�ي تركه�ا كان إرشافه عىل 
أعم�ال توس�عة الحرم�ني الرشيف�ني »املك�ي 
والنبوي«، وبناء مجمع الجالء “مجمع التحرير 
حالي�اً” للمصال�ح الحكومي�ة، ودار القض�اء 

العايل، ومسجد صالح الدين باملنيل.
منحه امللك فاروق وشاح النيل ولقب »البكوية«، 

ومنحته السعودية جائزة امللك فهد للعمارة.
انش�غل بحياته العملية ع�ن مثيلتها الخاصة. 
لين�ى حت�ى فك�رة ال�زواج إىل أن اتخ�ذ قرار 
الرابع�ة  يف  وه�و   ،1952 الع�ام  يف  االرتب�اط 
واألربع�ني م�ن العم�ر ولينج�ب ابن�اً واح�داً، 
أنجب له حفيدان. وم�ع رحيل الزوجة يف العام 
2002، ورحي�ل غالبي�ة أصدقائه أيض�اً، زادت 
حال�ة االنعزال التي عاش�ها خاصة بعد أن بلغ 
الخامس�ة والتس�عني من عمره ورحل قبل أن 

يتم العام املائة من عمره.

حكى إن رجال كان لديه جمل فأراد أن يسافر إىل بلدة ما فجعل يحمل 
امتاع�ا كثرية فوق ظهر ذلك الجمل، حتى كوم فوق ظهره مايحمله 
أربع�ة جمال .فب�دأ الجمل يهتز من كثرة املت�اع الثقيلة حتى الناس 
يرصخون بوجه صاحب الجمل يكفى ماحملت عليه ،إال إن صاحب 
الجمل لم يهتم بل اخذ حزمة من تبن فجعلها فوق ظهر البعري وقال 
هذه خفيفة وهي أخر املتاع ، فما كان من الجمل إال أن سقط أرضا. 
فتعجب الناس وقالوا قشة قصمت ظهر البعري، والحقيقة إن القشة 

ل�م تكن هي الت�ي قصمت ظهره، ب�ل إن األحمال الثقيل�ة هي التي 
قصم�ت ظهر البعري الذي لم يعد يحتمل األمر فس�قط عىل األرض . 
ويوضح املث�ل بأنه حتى البعري القوي الش�ديد، القادرعىل أن يحمل 
ع�ىل ظهره ق�دراً كبرياً ، يصل حداً قد تؤدي زيادة قش�ة واحدة فوق 
حمل�ه، إىل ك�رس ظهره وهالك�ه.. والصحيح أن الحم�ل املرتاكم هو 
الذي قصمه من هذه القصة اس�تنبطت املقولة املش�هورة ” القش�ة 

التي قصمت ظهر البعري “.

كثرية ه�ي اختبارات الش�خصية 
التي تتيح لك اكتش�اف ذاتك أكثر 
بطرق مسلية وممتعة مثل تحليل 
الش�خصية من خط يدك، طريقة 
سعالك، ابتسامتك، وحتى طريقة 

ضحكتك.
يف ما ييل نكشف أكثر أنواع الضحك 
شيوعاً وماذا يكشف كالً منها عن 

شخصيتك وعالقتك بزوجك:
القهقهة بصوت عاٍل وفم مفتوح

ال  الذي�ن  األش�خاص  م�ن  أن�ت 
يهتم�ون أب�داً مل�ا ُيق�ال عنهم أو 
لنظرة اآلخرين إليهم. أنت تعرفني 
تماماً م�ا الذين تريدين�ه وكيفية 
الوصول إلي�ه، كما أّن�ك ال تحبني 

أبداً تفويت متع الحياة الصغرية.
أّما بالنس�بة لعالقتك بزوج، فأنت 
تربعني يف غ�ضّ الّنظر عن األمور 
الت�ي تزعج�ك كما تعلم�ني تماماً 
كيف تكونني سبب االبتسامة عىل 

وجهه.
القهقهة باستمرار

قد تكونني أكثر تحفظاً من غريك، 
الفكاهي،  ولك�ن بفض�ل حّس�ك 
ُيمكن�ك فهم جميع أن�واع النكات 
م�ا  غالب�اً  أمام�ك.  تلق�ى  الت�ي 
إىل  االنتب�اه  تلفت�ي  أال  تحاول�ني 
نفس�ك، ولكّن ذل�ك ال يمنعك من 
التعبري عن فرحت�ك، بغض النظر 

عمن حولك.
يف م�ا يتعلّ�ق بعالقت�ك بالرشيك، 
أن�ت تعلم�ني تماماً كي�ف توازين 

م�ا ب�ني اللحظ�ات الت�ي تتطلّب 
الجدية وتلك التي تحتاج إىل املزاح 
لرتطيب األجواء وتجّنب الخالفات 
الت�ي لي�س هن�اك م�ن داٍع له�ا. 
وبالتايل، فُيعد زوج�ك من الرجال 

املحظوظني!
الضحكة الخجولة 

تل�ك الضح�كات الخجول�ة الت�ي 
تحاولني إخفاءها بيدك ال تعرّب عن 
الخجولة بق�در تعبريها  طباع�ك 

عن دّقة املالحظ�ة التي تملكينها. 
أنت ترين ما ال يس�تطيع اآلخرون 
رؤي�ة، تل�ك التفاصي�ل الصغ�رية 
تجعل�ك  الت�ي  ه�ي  والغريب�ة 

تضحكني.
ولك�ن، عندما يتعلّق األمر بحياتك 
الزوجي�ة، فق�د تس�ّبب ل�ك دّق�ة 
املالحظة هذه الكث�ري من املتاعب 
خصوص�اً أّن الحي�اة ال تتمح�ور 
املرح�ة  اللحظ�ات  ح�ول  فق�ط 

والطريفة.
الضحكة الرزينة

بالنس�بة للبعض، قد يب�دو أّنك ال 
تعرف�ني كي�ف تضحك�ني. ولكن، 
يف الواق�ع، أن�ت تجدي�ن األش�ياء 
مضحك�ة، كل ما يف األم�ر، أّنك ال 

تعرّبين عنها مثل اآلخرين.
وه�ذا األم�ر قد يس�ّبب لك س�وء 
التفاهم م�ع الرشيك خصوصاً إذا 
كان يتوق�ع من�ك رّدة فعٍل معينة 
ع�ىل أم�ر يهّم�ه، ولكّن�ك ظهرت 

وكأّنك غري مكرتثة!

شخصيات من التاريخ

قصة مثل

اختبارات شخصية

المهندس محمد كمال إسماعيل

” القشة التي قصمت ظهر البعير “

إليك ماذا تكشف طريقة ضحكتك عن شخصيتك؟

الكلمات األفقية 
-1م�ن زوجات س�يدنا ابراهيم 

عليه السالم//درب.
-2 أعرض نهر يف العالم.

-3 بحر// مداد.
يف  نه�ر  أق�رص  للن�داء//   4-

العالم.
-5 قطع البقر //بواسطتي.

ملس//ضم�ري  جوه�ر//   6-
متصل.

-7 متشابهان//للجزم.
-8 عاصمة إفريقية .

-9 الشمس.
-10من األنبياء عليهم السالم//

صدق//ملس.

الكلمات العمودية
-1مق�دار// الجبل الذي رس�ت عليه 

سفينة سيدنا نوح عليه السالم .
-2 تجدها يف “نال”//مدينة سورية.

-3 دار حول اليشء/يقعد.
“ورم”//عاصم�ة  يف  -4تجده�ا 

أفريقية.
ج�ربي// نظر//رم�ز  وجه�ة   5-

للنداء.
-6مدينة تركية//حرض.

-7وسخ الدسم.
-8أعطى//تجدها يف”امتحان”.

-9 سمني.
-10 نرك�ض// م�ن األنبي�اء عليهم 

السالم .

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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الكويتية، مرام  الفنانة  تعرضت 

ُنقلت  صحية  لوعكة  البلويش، 

عىل إثرها إىل املستشفى.

شقيقة  البلويش،  هند  ونرشت 

من  لها  فيديو  مقطع  مرام، 

تطالب  املركزة  العناية  داخل 

أن  دون  لها،  بالدعاء  الجمهور 

ما  أو  مرضها  تفاصيل  تكشف 

حدث معها، وهو األمر الذي أثار 

القلق ملعجبيها.

كانت  ماحدث،  تفاصيل  وعن 

مسلسل  يف  دورها  تصور  مرام 

»مالك رحمة« وشعرت باإلرهاق 

املستشفى  إىل  نقلها  وتم 

عديدة،  لفحوصات  وخضعت 

وتعرضت  سبق  أنها  خاصة 

قسطرة،  وأجرت  قلبية  ألزمة 

من  لها  عادت  األزمة  أن  ويبدو 

جديد.

وأوضحت هند البلويش يف تسجيل 

صوتي لربنامج et بالعربي، إنهم 

ينتظرون نتيجة فحص كورونا، 

ألن األطباء ال يستطيعون إجراء 

مشرية  التأكد،  بعد  إال  قسطرة 

الرئة  يف  إلتهاب  لديها  أنها  إىل 

ومشاكل صحية.

ومغنية  ممثلة  البلويش  مرام 

 ،1979 فرباير   2 مواليد  كويتية 

بدأت مشوارها الفني مغنية من 

خالل ألبوم »ما أخونك« وطرحته 

 2005 عام  ويف   ،1997 عام 

أعمالها  ومن  للتمثيل  اتجهت 

البامبو«  و«ساق  الدار«  »غريب 

و«دفعة القاهرة« و«بيت بيوت« 

برنامج  يف  مؤخرا  شاركت  كما 

»إنت مني«.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
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عـين على العالم

حلّت شمس األغنية اللبنانية، نجوى كرم، ضيفة الحلقة الختامية من برنامج 
تصوير  موقع  لها  خصيصاً  ُحجز  حيث   MBC1 شاشة  عرب  علمتني«  »الدنيا 
مسريتها  خالل  عاشتها  التي  الصعبة  التجارب  عن  فتكلمت  املناسبة،  لهذه 
الفنية والتي دفعتها للوصول إىل النجومية.فقالت:« بدأت بحلم، وسأحلم ألبقى، 
أن  باإلرصار  يستطيع  حلمه  ويصدق  يحلم  الذي  ألن  الدنيا  علمتني  هكذا 
ارتدته  الذي  يصنع مستقبالً«.كذلك روت عن حلمها لفستانها األول 
ومنذ  حلمها،  يف  رأته  ما  بحسب  ُيصمم  أن  وطلبت   ،199٤ سنة 
ذلك الحني بدأت مسريتها الفنية وارتدته عىل اهم املسارح.كذلك 
علمتها الدنيا أن الفاتورة تأتي حسب التطبيق والعمل واملجهود 
سيدة  تكون  أن  تعلمت  أنها  واعرتفت  األرض،  عىل  والعطاء 
قراراتها وتتحمل نتائجه وال تسمح للخيبات بأن تخفف من 
عزيمتها، ألن برأيها مثلما النجاح ال يدوم فلن تسمح للفشل 
بإعدامها.وأكملت أنها ال تحقد عىل أي ظلم طالها ألنها مؤمنة 
بالعدالة اإللهية لتسرتد حقها، وأضافت انها تعلمت أن تقف 
يف شخصيتها،  أخرى  جوانب  اكتشفت  الحب،  جديد.ويف  من 
الحب ألنها ستواجه  وأنها ال تؤمن بعالقات غري مبنية عىل 
حكراً  ليس  الفن  يف  النجاح  درب  فكرية.وتابعت:  بخيانات 
عىل أحد، إذ مهما وصلت اىل قمة تجد أن هناك قمماً ما زالت 
للصعود  حماسًة  زادها  إنما  بالغرور  ُتَصب  لم  لذا  بعيدة، 
وصية  عن  تخرب  وهي  وغصة  بحرقة  وأكثر.وبكت  أكثر 
والدها بعدما نزعت منه اسمه بسبب شهرتها وأصبحوا 
أبوها  أوَصاها  ما  وتابعت  كرم«،  لنجوى  »بيها  ينادونه 
أن اسمها سيكون عقدة يف املستقبل ألي رجل ممكن أن 
مثل  مثلها  بهناء  العيش  تستطيع  لن  وأنها  به،  ترتبط 
هذه  سلوك  يف  االختيار  حرية  لها  وترك  جيلها،  بنات 

املسرية الصعبة رشط أن يبقى هذا االسم مرفوعاً.
وتعلمت من والدتها التضحية والصرب ألنها نزعتها 
عن بيئتها وأهلها وجريانها لتعيش بعيدة نوعاً ما 
عما اعتادت عليه يف السابق، ألن النجومية لها 

خصوصيتها.
وتعلمت أن ُتبقي ارسارها يف صندوقها األبيض، 
ألن  النسيان  من  أهم  الذاكرة  أن  عىل  وركزت 

ومنها نبني املستقبل.املايض موجود فيها 
كذلك تعلمت الراحة النفسية، وبرأيها أن كل امرأة يف الداخل امرأة حديدية يف 
قرارها ومصريها، وتعلمت كيف توظف صوتها ليكون قضيتها ورسالتها يف 
الوطن، كذلك تعلمت من الحجر والتباعد واألزمة أاّل تفقد األمل ألن املستقبل 

يف الغد.
الدرب  ألن  إيمان،  من  مصنوع  هدف  بال  تعيش  أاّل  علمتها  الدنيا  أن  وختمت 

الصعب يجعلها تستمتع بالعز والنجاح الذي وصلت اليه.

تصويرمشاهدها  شلبي،  منة  النجمة،  تستأنف 
يف فيلم »الجريمة« نهاية األسبوع الجاري، حيث 
بدأت تصوير الفيلم يف الغردقة خالل شهر رمضان 
يف  إلنشغالها  نظرا  التصوير،  توقف  ثم  املايض، 
تصوير مشاهدها بالجزء الثاني من مسلسل »ليه 

عز  أحمد  بطولة  من  »الجريمة«،  أل«.فيلم 
ومنة شلبي، وتدور أحداثه يف السبعينات، 

ويشارك يف بطولته عدد كبري من النجوم.
الذي  عرفة،  رشيف  املخرج  بقيادة 
الفيلم  تصوير  من  لالنتهاء  يسعى 

خالل شهر يونيو املقبل.
يعرض ملنة شلبى الجزء الثاني من 
الخميس  يوم  أل«  »ليه  مسلسل 
املنصات  إحدى  عىل  املقبل 
اإللكرتونية، والتي تجسد فيه دور 
طبيبة عيون ألول مرة ىف الدراما، 
التصوير  العمل  فريق  ويواصل 
خالل  منه  لالنتهاء  يومي  بشكل 
الثاني من  والجزء  املقبلة،  األيام 
جدد  أبطال  فيه  يشارك  العمل 
أمري  حاتم،  أحمد  الفنان  منهم 
عبدالرحمن،  وسارة  شاهني، 
وإخراج  نعوم  مريم  تأليف  ومن 

مريم أبو عوف.

منذ االنفصال قررت نجمة تلفزيون الواقع 
الزوج  عن  الحديث  عدم  كاردشيان  كيم 
ويست  كاني  الراب  مغني  عنه  املنفصلة 
لكن  الطالق،  بإجراءات  قيامها  أثناء 
عاًما   ٤0 العمر  من  البالغة  كيم  سمحت 
متابعيها  أمام  تطلق  اإلنذارعن  لصفارة 
عىل Instagram ، وكشفت أنها تدعم مغني 
برفقة  لهما  صورة  نرشت  حيث  الراب، 
سعيد  ميالد  بـ«عيد  عليها  وعلقت  أبنائهم 
بعيد  احتفاال  وذلك  الحياة<<،  مدى  احبك 

عيد ميالده الـ ٤٤.
العاملية  النجمة  انهارت  املايض  واالسبوع 
كيم كاردشيان، أمام جمهورها عىل شاشة 
من  طالقها  عن  حديثها  عند  التلفزيون، 
أن طلبت  بعد  كاني ويست،  الشهري  املغني 
منه ذلك رسميا يف فرباير املاىض بعد 7 أعوام 

من الزواج.
وأعربت كارداشيان عن حزنها الشديد عىل 
الثالثة، وانهارت  الزواج، للمرة  »فشلها« يف 
بالبكاء يف أحدث حلقات برنامجها الواقعي 

»كيبنج أب ويذ ذا كارداشيانز«.
اتفاق  فإن  نيوز«،  لــ«سكاى  ووفقا 
الطالق بني كاردشيان وكاني ويست يجري 

املشرتكة  الحضانة  طلبها  ودي، مع  بشكل 
يف  كاردشيان  وظهرت  األربعة،  ألوالدهما 
كورتني  أخواتها  مع  تتحدث  وهي  فيديو 

وكيندال وكاييل، حول زواجها مع ويست.
بالبكاء:  تجهش  وهي  كاردشيان  وقالت 
عىل  قادرة  غري  أصبحت  أنني  »الحقيقة 
للبقاء مع  االستمرار بفعل ذلك«، يف إشارة 
زوجها الذي كان مسافرا طول الوقت ألداء 

الحفالت وتسجيل األغاني.
شخصا  يستحق  أنه  أعتقد  وأضافت:« 
يستحق  رحل،  أينما  معه  ويسافر  يسانده 
زوجة تسانده يف كل خطواته وتسافر معه، 
:«أشعر  ذلك«، متابعة  أستطع فعل  لم  وأنا 
أنا  الثالث،  زواجي  إنه  نعم  فاشلة،  بأنني 
حقا شخص فاشل، ال أريد سوى أن أشعر 

بالسعادة«.

حفل  ضمن  فرح،  سارة  النجمة،  شاركت 

عىل  أقيم  الذي  مامليل،  طاهر  املايسرتو 

وقد  دمشق،  األوبرايف  دار  مرسح  خشبة 

صوتها  بأداء  الجمهور  سارة  أبهرت 

الحفل  يف  وذلك  القوي  الطربي 

مامليل.  للموسيقار  األّول  التكريمي 

قلعة  يف  فسيكون  الثاني  الحفل  أّما 

حلب بتاريخ 11 حزيران.

الفّن  نجوم  من  العديد  الحفل  هذا  ضّم 

الذين  والوزراء  والنواب  الصحافة  وأهل 

استمتعوا بأداء سارة املتمّيز، حيث غّنت شارة 

مسلسل »عندما تشيخ الذئاب« من كلمات موريس 

منصور، تأليف جمال ناجي وحازم سليمان ومن إخراج عامر 

كما  مامليل،  بتوقيع  فكان  اللحن  أما  فهد. 

العشق«  »مقامات  قّدمت شارة مسلسل 

عربي،  بن  الدين  محيي  كلمات  من 

واملخرج  البطوش  محمد  وللكاتب 

املبدع  وألحان  أحمد،  إبراهيم  أحمد 

طاهر مامليل.

شمس  تنظيم  من  الحفل  كان 

»الهيئة  مع  بالتعاون  أكاديمي 

والفنون«  للثقافة  األسد  لدار  العامة 

الحفل  وُقّدم  السياحة«،  و«وزارة 

التي  أورفيوس  أوركسرتا  مع  بالتعاون 

تحت  محرتفاً،  موسيقياً  ثالثني  من  أكثر  تضم 

إدارة املايسرتو أندريه معلويل.

جنوى كرم يف »علمتين الدنيا«: 
بدأت حبلم وسأحلم ألبقى

منة شليب تستكمل »اجلرمية« مع أمحد عز 
نهاية األسبوع احلالي

رغم االنفصال.. كيم كاردشيان لزوجها 
»أحبك مدى احلياة«

مرام البلوشي تتعّرض ألزمة قلبية ونقلها إىل املستشفى

سارة فرح تغين يف دار األوبرا وقلعة حلب
shorts خدمة جديدة من يوتيوب 

لمنافسة تيك توك

خبير يحذر مستخدمي “فيسبوك 
ماسنجر” من االستمرار به

تعد القدرة عىل أخذ عينات الصوت من مقاطع الفيديو الخاصة باملسـتخدمني 
اآلخريـن واحـدة من أعظـم نقاط القـوة يف TikTok، فهو يسـمح باالنتشـار 
عرب النظام األسـايس ويتيح للمسـتخدمني اكتشـاف محتـوى جديد من خالل 
مشـاهدة مقاطع الفيديـو بالصوت نفسـه. وقريباً سيوسـع YouTube هذه 
امليزة يف منافسـه TikTok عرب خدمة shorts، مما يسـمح للمسـتخدمني بأخذ 
uYo YouTube .وأعلن   عينـات من األصوات مـن أي محتوى تم تحميله عـىل

Tube رسمًيا عن هذه امليزة الشهر املايض يف منشور دعم مجتمعي، لكنه أعلن 
أنـه يجب أن يكون متاًحا اآلن ألول مرة يف األسـواق الجديـدة كجزء من إطالق 
shorts يف اململكـة املتحـدة وكندا وعدد مـن دول أمريكا الالتينيـة ) بما يف ذلك 
األرجنتني والربازيل وتشييل واملكسيك وكولومبيا وبريو وفنزويال(.  وسيتم بعد 
ذلك طرح أداة أخذ العينات من YouTube يف أسواق األفالم القصرية األخرى بما 
يف ذلك الواليات املتحدة يف األسـابيع املقبلة. ويمكن ملستخدمي األفالم القصرية 
بالفعـل أخذ عينات من مقاطـع الفيديو القصرية األخـرى )وكذلك من مكتبة 
املوسـيقى املرخصة(، لكن هذا التحديث سيوسـع بشـكل كبـري الصوت الذي 
يمكنهم الوصول إليه بسـهولة. وستسـمح هذه امليزة ملنشئي املحتوى الطويل 
“باالسـتفادة من خالل السـماح للمجتمع بالعثور عـىل يشء مثري لالهتمام يف 

 . YouTube الفيديو الخاص بهم”، وفًقا ملا رصح به تود شريمان، قائد منتج

 حـذر زاك دوفمـان الخبري يف مجال األمن السـيرباني من االسـتمرار يف 
استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر للمراسالت خالل العام الجاري.

وذكر أن مستخدمي فيسـبوك ماسنجر عليهم التفكري يف بديل لتطبيق 
املراسـالت الشـهري حتى العـام املقبل، ويرجـع ذلك إىل أن الدردشـات 

املرسلة عرب النظام األسايس غري مشفرة من طرف إىل طرف.
ودعـا الخبري املسـتخدمني إىل التفكـري يف التخيل عن تطبيق الدردشـة 
الشـهري حتـى العام املقبـل، موضًحا أن اسـتخدام الخدمـة يف وضعها 

الحايل قد يعرض الرسائل املرسلة عرب لخطر اعرتاضها.
وحـذر دوفمـان جميـع املسـتخدمني: “يجب عليـك تبديـل محادثاتك 

الشخصية وبالتأكيد أي يشء حساس إىل واتسآب أو سيجنال”.
ولم يجلب تطبيق فيسـبوك ماسـنجر التشـفري من طـرف إىل طرف إىل 
خدمته كخيار افرتايض.. ولكن يجب عىل املستخدم الذهاب إىل اإلعدادات 
لتفعيـل تلك الخاصية، وبذلك من املمكن إرسـال رسـالة مشـفرة عرب 
محادثة رسية يف ماسـنجر ولكن هذا ال يتم تشغيله افرتاضًيا وال يعمل 

مع الدردشات الجماعية.
وذكـر أن منصة فيسـبوك تدرك جيًدا أنها تقـر يف هذا اإلجراء األمني 
حيث قالت يف منشـور حديث عىل موقعها عىل الويب: “نحن نعمل بجد 
لتوفري التشـفري االفرتايض من طرف إىل طرف لجميع خدمات املراسلة 

لدينا”.
 

ابتكـر فريق من الباحثـني باملعهد 
الوطنـي للقياسـات والتكنولوجيا 
الواليـات  يف  )إن.أي.إس.تـي( 
املتحدة منظومـة إلكرتونية للتنبؤ 
بوميض النريان، وذلك اعتماداً عىل 
درجات الحرارة التي يتم تسجيلها 
بواسطة وحدات استشعار الحرارة 
داخل املبنى املشـتعل، كما أن هذه 
حتـى  للعمـل  مجهـزة  املنظومـة 
عندمـا تبدأ وحدات االستشـعار يف 
التعطـل الواحـدة تلـو األخرى مع 

امتداد الحريق بني أرجاء املبنى.
وتعد عملية إطفاء الحرائق بمثابة 
سـباق ضد عقـارب السـاعة، ألن 
الحريق يمكن أن يتحول من سـيئ 
إىل مميت يف غضـون لحظات، كما 
أنه مـن الصعـب بالنسـبة لرجال 
املـؤرشات  إىل  االلتفـات  اإلطفـاء 
يف  االنغمـاس  أثنـاء  التحذيريـة 
مواجهـة ألسـنة اللهـب، ومن بني 
املشكالت التي تواجه رجال اإلطفاء 
“وميـض  باسـم  تعـرف  ظاهـرة 
النـار”، ويقصد بها انفجـار املواد 

القابلة لالشـتعال داخـل غرفة ما 
بشـكل متزامن اعتمـاداً عىل كمية 

األوكسجني داخل هذه الغرفة.
وتعتمـد املنظومـة الجديـدة التـي 
أطلق عليها اسـم “بي فالش” عىل 
التنبـؤ باحتماالت حـدوث وميض 
النـار بنـاء عـىل نتائـج اآلالف من 
االفرتاضيـة  املحـاكاة  عمليـات 
عـرشات  عـن  فضـاًل  للحرائـق، 

الحرائق الفعلية.
ونقـل املوقـع اإللكرتونـي “اينس 
ديـيل” املتخصـص يف التكنولوجيا 
الباحـث  عـن كريسـتوفر بـراون 
للقياسـات  الوطنـي  باملعهـد 
أعتقـد  “ال  قولـه:  والتكنولوجيـا 
أن دوائـر اإلطفـاء لديهـا وسـائل 
تكنولوجيـة كثـرية للتنبؤ بوميض 
النار يف مسارح الحرائق، والوسيلة 
الرئيسية املتاحة لدينا هي املراقبة، 
وهي وسيلة يمكن أن تكون خادعة 
للغايـة، ألن املشـهد مـن الخـارج 
يكـون مختلفـاً بشـكل كبـري عما 

يحدث يف داخل املبنى املشتعل”.

قـال تقريـر إن أبل دفعـت ماليني 
الدوالرات كتسوية لشابة من والية 
أوريجـون، أرسـلت هاتفها آيفون 
لإلصـالح ولكـن صورهـا الخاصة 
ومقطع فيديو جنـي من الجهاز 
ُنرش عرب اإلنرتنـت من قبل الفنيني 

.
ووضع املوظفون 10 صور للشابة 
البالغـة مـن العمـر 21 عامـا “يف 
مراحل مختلفة من خلع مالبسها” 
ولقطات جنسـية، عىل حسابها يف 

فيسبوك عام 2016.
الصـور  ُنـرشت  ورد،  وبحسـبما 
بحيث بدت وكأنها تشاركها - ولم 
تقـم بإزالتهـا إال بعـد أن أخربهـا 
أصدقاؤها أنها كانت عىل اإلنرتنت.

وقالت التلجـراف، نقال عن ملفات 
قانونيـة، إنه لم ُيكشـف عن املبلغ 
الكامـل للتسـوية، لكنـه “بماليني 

الدوالرات”.
وطالـب محامـو الشـابة، التي لم 
ُيكشف عن اسمها، بخمسة ماليني 

دوالر، حسب املنشور.
وكمـا ورد، جـاءت التسـوية مـع 
رشط الرسية الـذي يمنع الضحية 
من الحديث عن التسوية أو الكشف 

عن املبلغ.
وكشف التقرير أنه لم يتم ذكر اسم 
رشكـة آبـل يف الدعـوى القضائية، 
ويشار إليها فقط باسم “العميل”.

وأفـادت التلجـراف أنه خـالل تلك 
تمـت  التـي  القانونيـة،  املعركـة 
تسـويتها خارج جـدران املحكمة، 
عارضت آبل نرش تفاصيل التسوية 
عـىل املـأ ألنها قـد تسـبب رضرا 

ألعمالها.
الواقعـة  أكـدت  الرشكـة  لكـن 

لصحيفة التلجراف.

إبتكار نظام لمساعدة رجال اإلطفاء 
على التنبؤ بوميض النيران

أبل تدفع غرامة تقدر بماليين 
الدوالرات لفتاة

  

تغريدات

مؤيد الالمي 
نقيب الصحفيين العراقيين

اياد عالوي

 من مصلحة العراق والدول االخرى اليوم عدم االستغناء 
ــم دورها يف إعمال  ــة اجلنائية الدولية ودع عن احملكم

ــبة للمتورطني جبرائم االغتيال. بغري ذلك،  مبدأ احملاس
ــيبقى  ــالح املنفلت س ــرادع لعصابات االرهاب والس فان ال

غائباً وستزداد وتكبرُ سطوة تلك العصابات على حساب أمن 
واستقرار العراق والدول االخرى.

ــار الناصرية  ــاء مط ــل وإنش ــع عقد تأهي  توقي
الدولي بني العراق والصني هو إجناز كبري سيسهم 
ــيكون  بتوفريآالف فرص العمل ألبناء ذي قار وس
منجزاً للعراق واحملافظة. كما ان املشروع سيفتح 

ابواب السياحة احلقيقية على احملافظة..
ــت ومبارك ألهل ذي  ــكرا لكل اجلهود اليت بذل  ش

قار احلضارة والتأريخ هذا املطار.

الصحافة العراقية يف 
عيدها الـ»152« األغر

مطر ساخن

الغطاء  ويرفع  واالقتدار  الوضوح  وهج  يحمل  عندما  الحرف  إنه 
أنظار  أمام  الحقيقة  تضع  التي  املرشقة  الصورة  انها  املستور..  عن 
أمام األخطار لكي  الصحفي  التي تضع  الحّقة  املهنية  انها  الجميع.. 

يقدم لآلخرين العطاء املثمر من أجل ان تزدهر الحياة.
أوسمة  فيحصد  الصعاب  ويقتحم  فيصيب،  يسّدد  عندما  القلم  إنه 
وصدقه،  لعنفوانه  احرتاما  الرؤوس  له  فتّخر  كلمته  ويقول  النجاح، 
وينتصب يف ساحات املعارك ليسطر تاريخا حافال بالبطولة والشهامة 

والفداء.
للحق، ويقف يف وجه  الواهب حياته لكي ينتر  الصحفي  القلم  إنه 
الباطل، ويدفع الحياة باتجاه التطور والنجاح، ويقول كلمته بشموخ 
لريحل مخلفا وراءه الكثري من املصابيح التي تدحر الدياجري املعتمة.

شهدائها،  بدماء  املعمدة  العراقية  الصحافة  مسرية  إنها  عاما..   152
رحلة  هي  قادتها،  بهّمة  واملرفوعة  فرسانها،  بجهود  واملنترة 
املصاعب واملتاعب وسط تالطم األمواج، وعندما يكون البحر هادئا ال 
الفرسان،  يخلق بّحارا ناجحا، ففي االمواج واألعاصري تظهر قدرات 
ويتحقق النر للمبحرين صوب الشمس والساعني لبناء عراق مرشق 

سعيد.
وامتحانات  عسري  مخاض  عرب  العراقية  الصحافة  مسرية  مرت  لقد 
صعبة، خرجت منها حاملة رس قوتها، ومع كل قطرة دم تعّطر أرض 
الرافدين من صحفي صنديد، تكون املسرية أكثر ثباتا وصالبة، ويكون 
رأس الصحفي أكثر عنادا عىل مواصلة التحدي من اجل احراز النر 
باملهابة  تتوج  االقالم  بدأت  السنني  وتراكم  املسرية  طول  ومع  املبني، 
بخاطرها  يمر  ان  دون  وتسري  امليضء،  بالفعل  وتشحن  املطلوبة، 

االلتفات اىل الوراء.
الزوراء  بوالدة جريدة  العراقية،  الصحافة  أبواب عيد  اليوم عىل  نقف 
من  حزيران  من  عرش  الخامس  بتاريخ  صدرت  عراقية  جريدة  كأول 
الدماء  كل  نستذكر  ان  الذكرى  باب  عىل  وقفتنا  يف  والبد   ،1869 عام 
الزكية الطاهرة التي روت ارض العراق، وأينع ثمرها، وسجلت أروع 
دم  بني  الباهرة  الثنائية  ظاهرة  وشكلت  العراقية،  الفروسية  مالحم 
الصحفي وهو يشهر قلمه ليحارب من خالل كلمته وعدسته، وبني دم 

املقاتل وهو يشهر بندقيته ليقاتل من خاللها أعداء الله والوطن.
هذا اليوم ونحن نطلق االهازيج بهذا امليالد املتألق للصحافة العراقية 
الرائدة  املسرية  عىل  حصل  الذي  الكبري  التطور  عىل  الوقوف  من  البد 
التي بدأت تشق طريقها منذ عام 1869 حتى يومنا  الزوراء  لجريدة 
اصبحت  الذي  الحد  اىل  نوعية  التطور من قفزات  رافق هذا  هذا، وما 
فيه مثاال يحتذى به يف عالم الصحافة العراقية والعربية، ومع تالحق 
الصحافة  عيد  يف  ونحتفل  نتفاخر  أن  حقنا  من  بات  االنتصارات 

العراقية.
وقفة اجالل واعتزاز وفخر لكل شهداء الصحافة الذين رسموا طريق 
وهم  املبارك،  امليدان  هذا  يف  العاملني  لكل  وتحية  والكربياء،  املجد 
يالحقون الخرب أينما كان، ويوثقون الحدث بالصورة دون أن تثنيهم 

متاعب الحياة.
إىل اللقاء...

أمحد اجلنديل


