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بغداد/ الزوراء:
دع�ت مديري�ة امل�رور العام�ة املواطنني 
اىل مراجع�ة مجم�ع تس�جيل املركبات يف 
التاجيات لغرض تثبيت لوحات مركباتهم.
وذك�ر قس�م العاق�ات واالع�ام ملديرية 
املرور يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: 
ان�ه “حس�ب توجيه مدي�ر امل�رور العام، 

اللواء الحقوقي طارق اس�ماعيل حسني، 
برضورة اكمال وطباعة لوحات املواطنني، 
تم خال يومي الخميس والجمعة طباعة 
 )٦( بغ�داد  موق�ع  يف  كاف�ة  اللوح�ات 
الكاظمية “.وأه�اب باملواطنني “مراجعة 
مجم�ع تس�جيل املركب�ات يف التاجي�ات 

لغرض تثبيت لوحات مركباتهم”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة التجارة إط�اق عملية نقل 

البطاقة التموينية يف جميع املحافظات.
وقال املتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان “وزي�ر التجارة 
ع�اء الجبوري وجه بإط�اق عملية نقل 
البطاقة التموينية يف جميع املحافظات”.

وتابع ان “الوزير تفقد املركز التمويني يف 

الفلوجة، وبح�ث مع القائمني عىل املركز 
سبل إنجاح آليات نقل البطاقة التموينية 
يف جميع املحافظات”.وأش�ار املتحدث اىل 
أن “هذه الزيارة تأتي ضمن زيارة الوزير 
ملحافظة األنبار واالطاع بش�كل تفصييل 
ع�ىل الحمل�ة التس�ويقية، وآلي�ات عمل 

مخازن وزارة التجارة”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
قبي�ل أيام م�ن لقائه نظ�ريه األمريكي جو 
باي�دن يف جني�ف، اعت�ر الرئي�س الرويس 
فاديم�ري بوتني، أن العاق�ات بني الواليات 
املتحدة وروس�يا يف أدنى مستوياتها خال 
السنوات األخرية.وأوضح خال مقابلة مع 
شبكة )إن. بي. يس نيوز ( نرشت مقتطفات 
منه�ا “لدينا عاقة ثنائية تدهورت إىل أدنى 
األخرية”.كم�ا  الس�نوات  يف  مس�توياتها 
أضاف يف رد عىل س�ؤال عن وصف بايدن له 
بأنه قاتل: إنه سمع اتهامات كثرية من هذا 
القبيل وهو أمر ال يقلقه.ورغم هذا، أش�ار 
إىل أن باي�دن “يختل�ف كثريا” عن س�لفه، 

دونال�د ترمب، الفتا إىل أن الرئيس األمريكي 
الحايل عم�ل يف مجال السياس�ة تقريبا كل 
حياته الراش�دة، ولهذا الس�بب ال يتوقع أن 
“يتخذ خط�وات مندفعة”، ومع هذا أش�اد 
برتم�ب ووصفه بأنه “ش�خص اس�تثنائي 
وموهوب.كما نفى تقريرًا صحافًيا أمريكًيا 
مفاده أّن موس�كو مس�تعّدة لتقديم نظام 
أقم�ار صناعّي�ة متق�ّدم إليران من ش�أنه 
تحس�ني قدراتها التجّسس�ية إىل حّد كبري. 
وق�ال “أنا ال أعرف أي يشء ع�ن ذلك. رّبما 
ه�ؤالء الذي�ن يتحّدثون عن ه�ذا املوضوع 

يعلمون أكثر. هذا مجرّد هراء”.

بغداد/ الزوراء:
أص�درت وزارة املالي�ة توضيح�ا بش�أن 
روات�ب املوظف�ني لألش�هر املقبلة.وقال 
املكت�ب االعامي ل �وزارة املالية يف بيان : 
ان”وزارة املالي�ة ملتزم�ة بدف�ع رواتب 

املوظفني وفق التوقيتات املحددة من دون 
أي تأخري”. وأش�ار البيان إىل ان “ما ورد 
من حديث منسوب ل وزارة املالية املتعلق 
بتغيري س�عر الرصف س�يلقي تاثرياً عىل 

الرواتب هو عاٍر عن الصحة”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الحج والعمرة يف الس�عودية، 
امس الس�بت، اقتصار حج ه�ذا العام عىل 
املواطنني واملقيمني داخ�ل اململكة.وذكرت 
اململكة يف بيان أنه “ نظرا الستمرار تطورات 
فريوس كورونا وظهور تحورات جديدة له 
يف العالم فإن الحج هذا العام سيقترص عىل 
املواطنني واملقيم�ني داخل اململكة بإجمايل 

60 أل�ف حاج”. وش�ددت ال�وزارة يف بيان 
ع�ىل “رضورة أن تك�ون الحال�ة الصحية 
للراغب�ني يف أداء مناس�ك الح�ج خالية من 
األمراض املزمن�ة، وأن تكون ضمن الفئات 
العمري�ة م�ن )18 إىل 65 عاما( للحاصلني 
واآللي�ات  الضواب�ط  وف�ق  اللق�اح،  ع�ىل 
التحص�ني”. لفئ�ات  اململك�ة  يف  املتبع�ة 
وتابع�ت: “تؤك�د وزارة الح�ج والعمرة أن 

حكوم�ة اململك�ة العربية الس�عودية تويل 
دوما س�امة الحج�اج وصحته�م وأمنهم 
حرص�ا بالغ�ا وعناية تام�ة، وتضع ذلك يف 
مقدم�ة أولوياتها، امتثاال ملقاصد الرشيعة 
اإلس�امية يف حف�ظ النف�س البرشية، مع 
الت�ي  الازم�ة  التس�هيات  كل  تقديمه�ا 
تي�ر لضيوف الرحمن أداء مناس�ك الحج 
والعمرة، وتمكنهم من الوصول إىل املشاعر 

املقّدس�ة ب�كل ي�ر وس�هولة، إذ ترشفت 
اململكة خال السنوات العرش املاضية فقط 
بخدم�ة ما يزيد عىل 150 مليون حاج”.ويف 
العام املايض، ش�ارك نحو 10 آالف مقيم يف 
املناس�ك مقارن�ة بنحو 2,5 مليون مس�لم 
يف 2019، يف موس�م غري مسبوق من حيث 
طبيع�ة التنظيم والع�دد خّيم عليه ش�بح 
ف�ريوس كورون�ا املس�تمر يف التفيش حول 

العالم حاصدا مايني الوفيات. وهذه السنة 
الثانية ع�ىل التوايل التي ُيح�رم فيها مئات 
آالف املسلمني حول العالم من أداء املناسك 
السنوية بسبب الجائحة.وكانت السعودية 
األش�خاص  أّن  نس�يان/أبريل  يف  أعلن�ت 
الذي�ن تلقوا اللقاح املضاد لفريوس كورونا 
هم وحدهم من ُيس�مح لهم ب�أداء العمرة 

والصاة يف املسجد الحرام يف مكة.

الزوراء/ حسني فالح:
اك�د مراقب�ون للش�أن الع�راق ان خط�ر تنظي�م 
داعش االرهابي ما زال قائما، ال س�يما يف املناطق 
القريب�ة من الح�دود العراقي�ة الس�ورية، وفيما 
دعوا القوات االمني�ة بمختلف صنوفها اىل تكثيف 

جهودها للحفاظ عىل النرص الناجز، ش�ددوا عىل 
رضورة اعادة فتح ملف التحقيق بسقوط املوصل 
ملحاس�بة املقرصين.وقال الخب�ري االمني، فاضل 
ابو رغيف، يف حديث ل�«الزوراء«: ان تنظيم داعش 
يمرض وال يم�وت ويضعف وال يندثر ويتضعضع 

ايديولوج�ي عقائ�دي  وال يت�اىش الن�ه تنظي�م 
خيطي وعنكبوتي، إذ انه ال يعتمد عىل االشخاص 
والقيادات، وانما ع�ىل روح الجماعة.وتابع: لذلك 
ما زال�ت بؤره تش�كل خط�را لجمل�ة اعتبارات، 
منه�ا ان الع�راق وس�وريا هم�ا املؤسس�ة االوىل 

التي تأسس�ت دولة التمكني عليها، وكذلك املوقع 
الجغرايف والتضاريس التي تخدم التنظيم االرهابي 
كالجبال والوديان والكهوف والجزر، كما ان هناك 

حدودا قوامها ٦05 كلم بني العراق وسوريا.  

بغداد/ الزوراء:
زار رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس الس�بت، محافظة ذي 
قار الفتتاح عدد من املش�اريع الخدمية 
املهم�ة، وفيما اك�د ان الحكومة مكبلة 
بشكل كبري بسبب تقييد املوازنة املالية، 
وجه بجرد املش�اريع املتلكئة ومعالجة 
الكاظم�ي،  االمنية.وق�ال  الخروق�ات 
خ�ال افتت�اح املستش�فى التعليمي يف 
النارصية وحسب بيان ملكتبه اإلعامي 
تلقته »الزوراء«: »نفتتح عىل بركة الله 

مستش�فى النارصي�ة وهو م�ن أحدث 
ويتضم�ن  الع�راق،  يف  املستش�فيات 
أقس�اماً عدة يف مختل�ف االختصاصات 
تجهي�ز  »تابعن�ا  الطبية«.وأض�اف: 
الطبي�ة  املع�دات  بأح�دث  املستش�فى 
للم�رىض،  الخدم�ات  أفض�ل  لتقدي�م 
 492 حالي�اً  املستش�فى  ويس�توعب 
رسيراً، وس�نعمل يف املراحل املقبلة عىل 
تطويره ليتضمن سعة إضافية«.وتابع: 
»س�تدير املستشفى الكوادر الطبية من 
املحافظة نفس�ها، وهذا سيخلق فرص 

عمل كثرية ألبنائنا الخريجني يف مختلف 
االختصاص�ات الطبية، وم�ن املقرر أن 
يتم إسناد الكوادر الطبية بخرات طبية 
»وجهن�ا  مس�تقباً«.وأكد:  خارجي�ة 
إكم�ال  يف  ب�اإلرساع  الصح�ة  وزارة 
باقي املستش�فيات املتلكئ�ة يف مختلف 
مناطق العراق«.من جهت�ه، أكد رئيس 
مجلس ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
أن األجه�زة األمني�ة والقضائي�ة جادة 

بالعمل للوصول اىل قتلة الناشطني.

مراقبون لـ        : خطر داعش ما زال قائما وعلى القوات األمنية تكثيف جهودها للحفاظ على النصر

الكاظمي من ذي قار: احلكومة احلالية مكبلة بشكل كبري بسبب تقييد املوازنة 
وجه جبرد املشاريع املتلكئة ومعاجلة اخلروقات األمنية

طهران/ متابعة الزوراء:
أعل�ن الس�فري اإليران�ي ل�دى الع�راق، إي�رج 
مس�جدي، أن باده حددت س�ت م�دن عراقية 
الرئاس�ية  االنتخاب�ات  يف  رعاياه�ا  الق�رتاع 
اإليراني�ة، الت�ي س�تجري يف الثام�ن عرش من 
ترصي�ح  يف  مس�جدي  الحايل.وق�ال  الش�هر 
بغ�داد  يف  اإليراني�ة  “الس�فارة  إن  صحف�ي: 
االنتخاب�ات  إج�راء  يف  للمس�اهمة  مس�تعدة 
الرئاس�ية اإليرانية بمزيد من الشموخ”.ودعا 
الس�فري اإليراني الرعاي�ا اإليرانيني املقيمني يف 
العراق إىل “تجسيد حضورهم الحمايس املعهود 
يف هذه االنتخابات”.وأضاف: “نظرا للتنسيقات 
الجارية والهادفة إىل تيس�ري الظروف ملشاركة 

املواطن�ني اإليراني�ني املقيم�ني داخ�ل الع�راق 
يف انتخاب�ات رئاس�ة الجمهوري�ة اإلس�امية 
اإليرانية، ستوضع صناديق االقرتاع داخل املقر 
الرئييس للسفارة اإليرانية بالعاصمة العراقية 
بغداد”.وأشار إىل “وضع خمسة صناديق اقرتاع 
أخ�رى داخل القنصليات العامة اإليرانية يف كل 
من النجف األرشف وكرباء املقدس�ة والبرصة 
اإليراني�ون  وأربي�ل والسليمانية”.وس�يتوجه 
يف الثام�ن عرش من الش�هر الح�ايل للتصويت 
ع�ىل املرش�حني ملنصب رئي�س الجمهورية، يف 
االنتخاب�ات الرئاس�ية ال�13 الت�ي تجري منذ 
عام 1979.ويتنافس يف هذه االنتخابات سبعة 

مرشحني.

باريس/ متابعة الزوراء:
طل�ب الرئيس الفرن�يس، إيمانوي�ل ماكرون، م�ن رئيس 
ال�وزراء الريطاني، بوريس جونس�ون، “االلت�زام بالوعد 
ال�ذي قطع�ه ع�ىل نفس�ه باح�رتام اتف�اق بريكس�ت”.
وعق�ب لقاء جمع ماكرون وجونس�ون ع�ىل هامش قمة 
مجموع�ة الس�بع الك�رى )G7(، ق�ال ق�رص اإلليزيه إن 
الرئي�س الفرن�يس أك�د أنه “عىل اس�تعداد إلع�ادة إطاق 
العاقات الفرنسية الريطانية”.وشدد ماكرون عىل طلبه 
م�ن جونس�ون ب�”تطبيق الروتوك�ول الخ�اص بإيرلندا 
الشمالية والسماح باس�تخدام املياه اإلقليمية الريطانية 
للصيادين الفرنس�يني واألوروبيني للف�رتة الزمنية املتفق 
حوله�ا”.يف حني رد وزي�ر الخارجية الريطان�ي، دومنيك 

راب، قائا إن “اململكة املتحدة لن تس�اوم عىل ش�ر واحد 
من س�يادتها وحماية وحدة املقاطعات الريطانية األربع، 
بما فيها إيرلندا الشمالية”.وأش�ارت وكالة “رويرتز” نقا 
ع�ن مصدر، إىل أن ماكرون أخر رئيس الوزراء الريطاني، 
بوريس جونس�ون، أن “البلدين لديهما مصالح مشرتكة، 
لكن العاقات ال يمكن أن تتحس�ن إال إذا حافظ جونسون 
ع�ىل كلمته بش�أن رشوط خ�روج بريطانيا م�ن االتحاد 
األوروبي”.وأوض�ح املص�در أن “الرئي�س الفرن�يس أبل�غ 
بوريس جونس�ون أن هناك حاجة إلعادة ضبط العاقات 
الفرنس�ية الريطانية، وأن هذا يمكن أن يحدث برشط أن 
يحافظ جونس�ون عىل كلمته مع األوروبيني”، الفتا إىل أن 

ماكرون تحدث باللغة اإلنجليزية لجونسون.

احلداد لـ          : إجراءات رفع سعر الدوالر مل تكن موفقة واحلكومة مل تنفذ النسبة املقبولة من برناجمها 
أكد استعداد املركز واإلقليم على حل مجيع اخلالفات العالقة بينهما

الزوراء/ خاص:
عّد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بش�ري 
الحداد، اجراءات رفع سعر رصف الدوالر من قبل 
الحكوم�ة بأنها لم تكن موفقة لحل املش�كات 
االقتصادي�ة، وفيم�ا اش�ار اىل ان الحكوم�ة لم 
تتمكن من تنفيذ النسبة املقبولة من برنامجها 
الحكومي، اكد اس�تعداد املركز واالقليم عىل حل 

جمي�ع الخاف�ات العالق�ة بينهم�ا، بينما هنأ 
االرسة الصحفي�ة وماك صحيف�ة الزوراء عىل 
م�رور 152 عام�ا عىل ذك�رى تأسيس�ها.وقال 
الحداد يف حوار خاص ل�”الزوراء”: ان اجراءات 
رفع س�عر رصف الدوالر من قب�ل الحكومة لم 
تكن موفق�ة لحل املش�كلة االقتصادية وتوفري 
الس�يولة املالي�ة، وكان بإم�كان الحكوم�ة ان 

تعظ�م ايراداتها وتجتاز األزمة املالية بإجراءات 
أخ�رى مثل الس�يطرة ع�يل املناف�ذ الحدودية، 
وايقاف النفقات الزائدة، وتقليلها يف عدة ابواب، 
ومكافحة الفساد. واضاف: ان الحل الناجع هو 
كشف ملفات الفساد الكبرية واتخاذ االجراءات 
القانونية بحقه�م، وتنفيذ قانون هيئة النزاهة 
والكس�ب غري امل�رشوع رقم 30 لس�نة 2019، 

وتطبيق مبدأ )من اين لك هذا(.وبشأن الرنامج 
الحكوم�ي، اوضح الحداد: ل�م تتمكن الحكومة 
م�ن تنفي�ذ النس�بة املقبول�ة م�ن برنامجه�ا 
الحكومي يف معظم القطاعات، وان الوعود التي 
ألزمت الحكومة نفس�ها بها لم ت�ِف بغالبيتها، 

عدا تحديد موعد االنتخابات.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، 
امس السبت، املوقف الوبائي 
كورون�ا  لف�ريوس  اليوم�ي 
الع�راق، وفيم�ا  املس�تجد يف 
3831 اصابة  اكدت تس�جيل 
وف�اة  حال�ة  و22  جدي�دة 
4095 حالة، حددت  وش�فاء 
دائرة صحة الرصافة التوزيع 
الجغ�رايف لاصاب�ات حس�ب 
يف  ال�وزارة  املناطق.وذك�رت 
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان 
املخترية  الفحوص�ات  ع�دد 
لي�وم امس: 35750 ، ليصبح 
الكلي�ة:  الفحوص�ات  ع�دد 
10933655 ، مبين�ة ان�ه تم 
3831 اصابة جديدة  تسجيل 
وش�فاء  وف�اة  حال�ة  و22 

ان  حالة.واضاف�ت:   4095
ع�دد ح�االت الش�فاء الكيل: 
1168198 )%93.4( ، بينما 
عدد ح�االت االصابات الكيل: 
1250691 ، أما عدد الحاالت 
التي تحت العاج: 65803 ، يف 
حني ان ع�دد الحاالت الراقدة 
 ،  449 املرك�زة:  العناي�ة  يف 
وعدد ح�االت الوفيات الكيل: 
ع�دد  ان  اىل  الفت�ة   ،16690
امللقحني الكيل: 691726.من 
جهته�ا، اعلن�ت دائرة صحة 
تس�جيل  الرصاف�ة  بغ�داد 
574 اصاب�ة جديدة بفريوس 
خ�ال   369 بينه�ا  كورون�ا 
الرص�د الوبائ�ي للقطاع�ات 

الصحية.

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(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7505    االحـد    13    حزيران     2021 No: 7505   Sun   13     Jun    2021غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
يف  السبت،  امس  الدوالر،  رصف  أسعار  انخفضت 
البورصة الرئيسية يف بغداد ، مع اغاق البورصة يف اقليم 
والحارثية  الكفاح  بورصة  إن  .وقال مصدر  كردستان 
املركزية يف بغداد سجلت 150100 دينار عراقي مقابل 
البيع  اسعار  أن  اىٕل  املصدر  أمريكي.واشار  دوالر   100
والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية 
يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، 
 100 لكل  دينار   149500 الرشاء  اسعار  بلغت  بينما 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان فلم 

يكون هناك تداول للدوالر لوجود عطلة رسمية فيها.

اخنفاض أسعار الدوالر 
يف بغداد

املرور تدعو املواطنني للمراجعة 
لتثبيت لوحات مركباتهم

العراق يسجل تراجعا طفيفا بإصابات ووفيات كورونا والشفاء تتخطى املليون و168 ألفا

التجارة تطلق عملية نقل البطاقة 
التموينية يف مجيع احملافظات

بوتني: عالقاتنا مع أمريكا يف أدنى 
مستوياتها

املالية: ملتزمون بدفع رواتب 
املوظفني من دون أي تأخري

حتديد ست مدن عراقية القرتاع الناخبني 
ماكرون يطلب من جونسون االلتزام بالوعد الذي قطعه اإليرانيني املقيمني فيها

بشأن” بريكست “

على هامش قمة جمموعة الدول الصناعية السبع الكربى

النفط تؤكد تقليص قيمة استرياد املشتقات النفطية مبقدار ملياري دوالر

االخريةعمليات نوعية لزراعة األعضاء من جثث مرضى فريوس )كورونا(

ص 5

االقتصاد النيابية لـ         : سعر صرف  
الدوالر سيواصل االرتفاع والكتل 

الكبرية هي املستفيد
الزوراء / يوسف سلمان: 

مع اس�تمرار ارتفاع س�عر رصف الدوالر 
ام�ام الدين�ار العراقي يف الس�وق املحلية 
الح�راك  وت�رية  ع�ادت  واالقتصادي��ة، 
النيابي مج�ددا إليجاد مخرج قانوني من 
ش�أنه الضغط عىل الحكومة ل�ردع ازمة 
ارتفاع اس�عار الس�لع وامل�واد الغذائي�ة، 
وذلك بعد ان قدمت اللجنة املالية النيابية 
طلب�ا رس�مي�ا لتحديد موعد اس�تضافة 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي ح�ول االرتفاع 
املس�تمر يف س�عر رصف ال�دوالر .مقابل 
ذل�ك، اقرت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية بإمكاني�ة تس�جيل ارتفاع جديد 
يف سعر الرصف العملة ألكثر مما هو عليه 
يف الوق�ت الح�ايل .وقالت عض�و اللجنة، 
النائب ندى شاكر جودت، ل�«الزوراء«: ان 
»مجلس النواب، خال الفصل الترشيعي 
الس�ابق، طلب اس�تضافة محافظ البنك 
املرك�زي ع�ىل خلفي�ة رفع س�عر رصف  
الدوالر اىل 14٦0 دينارا ، لكن بعض الكتل 
لم تس�اند الخطوة انذاك »، واش�ارت  اىل 
ان » جه�ود اس�تجواب وزي�ر املالي�ة يف 
مجلس الن�واب خ�ال املدة الس�ابقة لم 
تنجح للسبب نفسه ».واضافت ان »هناك 

توقعات واحص�اءات رصد اقتصادية بأن 
س�عر الرصف س�يصل اىل اكث�ر من 150 
ال�ف دين�ار ل�كل 100 دوالر، وم�ن ثم اىل 
155 الف دين�ار، خصوصا مع عدم قدرة 
الحكوم�ة ع�ىل تفعيل األم�ن االقتصادي 
والس�يطرة عىل الس�وق  املحلية »، مبينة 
ان » ارتفاع سعر الرصف سيض�ر املواطن 
البس�يط ويثق�ل كاهل�ه قبل غ�ريه من 
الطبق�ات االخرى ».وحمل�ت عضو لجنة 
االقتص�اد النيابي�ة الكت�ل الك�رى، التي 
وافقت عىل رفع سعر الرصف، املسؤولية 
عن االرضار باملواطن�ني، مبينة ان » عدم 
حض�ور معظم تل�ك الكت�ل اىل الجلس�ة 
االس�تثنائية املخصص�ة للنظ�ر يف س�عر 
ال�رصف دليل واضح عىل انها مس�تفيدة 
م�ن الوضع الحايل ».وح�ول الفائض من 
االي�رادات النفطي�ة بعد تحس�ن أس�عار 
النف�ط يف األس�واق العاملي�ة، فض�ا عن 
اإليرادات املتحقق�ة من املنافذ الحدودية، 
اوضح�ت جودت ان »ج�زءا كبريا من تلك 
الواردات يذهب لسد القروض سواء كانت 
داخلية ام خارجية، وبعضها تم اقرتاضها 

من خزين البنك املركزي«.

السعودية تعلن اقتصار احلج هذا العام على 60 ألفا من املواطنني واملقيمني فيها
للفئات العمرية من 18 إىل 65 عاما للحاصلني على اللقاح

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

152عــــــــــاما

الصحافة العراقية حتتفل بعيدها األغر 152
اعتاد الصحفيون العراقي�ون االحتفال بيوم الصحافة 
العراقي�ة يف الخام�س عرش م�ن حزيران م�ن كل عام 
باعتب�ار ان هذا التأريخ ه�و والدة أقدم جريدة عراقية 
وه�ي » الزوراء«  التي صدرت يف مث�ل هذا التاريخ من 

عام 18٦9.

تفاصيل ص3   

تفاصيل اخرى ص5   
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سياسة

وجه جبرد املشاريع املتلكئة ومعاجلة اخلروقات األمنية

بعد مرور 7 أعوام على ذكرى سقوط املوصل

بعد تسجيل 3831 إصابة جديدة و22 حالة وفاة أكدت عدم جناح جهود استجواب وزير املالية واستضافة حمافظ البنك املركزي 

الكاظمي من ذي قار: احلكومة احلالية مكبلة بشكل كبري بسبب تقييد املوازنة 

مراقبون لـ         : خطر داعش ما زال قائما وعلى القوات األمنية تكثيف جهودها للحفاظ على النصر

بوتني: عالقاتنا مع أمريكا يف أدنى مستوياتها

العراق يسجل تراجعا طفيفا بإصابات ووفيات كورونا والشفاء 
تتخطى املليون و168 ألفا

االقتصاد النيابية لـ        : سعر صرف الدوالر سيواصل 
االرتفاع والكتل الكبرية هي املستفيد

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  زار 
ذي  محافظة  السبت،  امس  الكاظمي، 
قار الفتتاح عدد من املشاريع الخدمية 
مكبلة  الحكومة  ان  اكد  وفيما  املهمة، 
بشكل كبري بسبب تقييد املوازنة املالية، 
املتلكئة ومعالجة  املشاريع  وجه بجرد 

الخروقات االمنية.
وقال الكاظمي، خالل افتتاح املستشفى 
بيان  وحسب  النارصية  يف  التعليمي 
“الزوراء”:  تلقته  اإلعالمي  ملكتبه 
مستشفى  الله  بركة  عىل  “نفتتح 
النارصية وهو من أحدث املستشفيات 
يف  عدة  أقساماً  ويتضمن  العراق،  يف 

مختلف االختصاصات الطبية”.
املستشفى  تجهيز  “تابعنا  وأضاف: 
لتقديم  الطبية  املعدات  بأحدث 
ويستوعب  للمرىض،  الخدمات  أفضل 
املستشفى حالياً 492 رسيراً، وسنعمل 
يف املراحل املقبلة عىل تطويره ليتضمن 

سعة إضافية”.
الكوادر  املستشفى  “ستدير  وتابع: 
وهذا  نفسها،  املحافظة  من  الطبية 
ألبنائنا  كثرية  عمل  فرص  سيخلق 
االختصاصات  مختلف  يف  الخريجني 
إسناد  يتم  أن  املقرر  ومن  الطبية، 
الكوادر الطبية بخربات طبية خارجية 

مستقبالً”.
باإلرساع  الصحة  وزارة  “وجهنا  وأكد: 
يف إكمال باقي املستشفيات املتلكئة يف 

مختلف مناطق العراق”.
الوزراء،  رئيس مجلس  أكد  من جهته، 
مصطفى الكاظمي، أن األجهزة األمنية 

اىل  للوصول  بالعمل  جادة  والقضائية 
قتلة الناشطني.

الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
يف بيان تلقته “الزوراء”: أن “الكاظمي 
الذي  مالك  أنس  الشهيد  عائلة  زار 
إصابته  بعد  بجراحه  متأثراً  استشهد 
النارصية  مدينة  يف  التظاهرات  خالل 

العام املايض”.
أن  البيان:  حسب  الكاظمي،  وأكد 
يف  جادة  والقضائية  األمنية  “األجهزة 
العمل للوصول اىل قتلة الناشطني، وقد 
تمكنا يف وقت سابق من إلقاء القبض 
عبد  أحمد  الشهيد  الصحفي  قتلة  عىل 
الصمد وفرق املوت يف البرصة وعدد من 

قتلة املتظاهرين”.
“النارصية  أن  إىل  الكاظمي  وأشار 
طويلة،  لعقود  التهميش  من  عانت 
قلة  بسبب  اليوم  أبناؤها  ويعاني 
الخاطئة”،  والسياسات  الخدمات 
مبيناً أن “الحكومة تويل اهتماماً كبرياً 
باملحافظة، وقد افتتحنا اليوم عدداً من 
املشاريع املهمة التي من شأنها تقديم 

الخدمات ألبنائها.
الوزراء،  مجلس  رئيس  زار  ذلك،  اىل 
شهيد  عائلة  الكاظمي،  مصطفى 
ثائر  البطل  الشهيد  الشعبي  الحشد 

رزاق. 
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
لعائلة  تقدم  “الكاظمي  أن   : بيان  يف 
فيه  مكرباً  املواساة،  بعميق  الشهيد 
سطرها  التي  والبطولة  التضحية 
الجيش  يف  املسلحة  قواتنا  أبطال  مع 

والحشد الشعبي وباقي الصنوف”.

األخطاء  “تراكم  إن  الكاظمي:  وقال 
مما سبق هو الذي أوصلنا اىل مجابهة 
لكننا  الحالية،  واملشاكل  التحديات 
الشعب  بني  املطلوب  بالتعاون  نثق 
منها  الخدمية  الحكومية  واألجهزة 
أجل  البلد، ومن  بناء  أجل  واألمنية من 
حفظ التضحيات التي ضحى من أجلها 

شهداؤنا األبرار”. 
حقوقاً  الشهداء  “لعوائل  أن  وأضاف: 
بأكمله،  العراق  وعىل  الحكومة،  عىل 
األمنية  القوات  سواء كانوا من شهداء 
أم من شهداء تظاهرات ترشين، وجزء 

انتخابات  اىل  نصل  أن  هو  حقهم  من 
نزيهة وعادلة ومعربة عن صوت الناس 

وتضحيات الشهداء”.
مصطفى  الوزراء،  رئيس  وجه  كما 
بالتعاون  األمنية  األجهزة  الكاظمي، 
يف  خروقات  أي  ملنع  الجاد  والعمل 

محافظة ذي قار.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء  أن”رئيس   : بيان  يف  الوزراء 
مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً أمنياً 
ذي  محافظة  يف  األمنية  القيادات  مع 
من  عانت  “املحافظة  أن  مبيناً  قار، 

العام  خالل  جداً  صعب  أمني  وضع 
األهايل  وضع  يف  ذلك  أثر  وقد  املايض، 

وحياتهم اليومية”.
قد  األمني  “الرتاجع  أن  البيان  وأضاف 
أّخر عملية اإلعمار يف املحافظة وتقديم 
أن  اىل  مشرياً  للمواطنني،  الخدمات 
يف  جديد  وضع  أمام  اليوم  “املحافظة 
املحافظة، وهناك استقرار نسبي يجب 

الحفاظ عليه وتطويره”.
وشدد الكاظمي، وفقاً للبيان، عىل أنه 
يف  اإلرساع  مع  هذا  يرتافق  أن  “يجب 
والعمرانية  الخدمية  املشاريع  إنجاز 

للمواطنني،  أمل  فرصة  نخلق  كي 
من  عانوا  الذين  للشباب  خاصة 
لهم  تمنح  ولم  طويلة  ملدة  املشاكل 
محافظتهم،  لصالح  العمل  فرصة 
مؤكداً: “وجهنا األجهزة األمنية كافة 
بالتعاون املكثف والعمل الجاد ملنع أي 

خروقات”.
يشء،  كل  أساس  “األمن  أن  وأوضح 
فبدون أمن ال يمكن امليض نحو اإلصالح 

والعمران واالزدهار”.
الوزراء،  مجلس  رئيس  وجه  كما 
املشاريع  بجرد  الكاظمي،  مصطفى 

املتلكئة يف ذي قار ملعالجتها.
مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء  “رئيس  أن   : بيان  يف  الوزراء 
ترؤسه  وخالل  الكاظمي،  مصطفى 
اجتماعاً، ضم مدراء الدوائر الخدمية يف 
محافظة ذي قار بني أن تأخر مشاريع 
ألعوام  املحافظة  يف  والخدمات  اإلعمار 
املرتاكمة  األزمات  سببه  طويلة، 

واملستمرة”.
أن  للبيان:  وفقا  الكاظمي،  وأكد 
يجب  املحافظة  يف  النسبي  “االستقرار 
أن نحافظ عليه ونستثمره للميض بقوة 
نحو تقديم الخدمات ألهلنا يف املحافظة 
العمرانية  املشاريع  واكمال  واطالق 
مشاريع  “هناك  أن  مبيناً  فيها”. 
الذي  النارصية  اسرتاتيجية مثل مطار 
لإلنشاء  األساس  حجر  اليوم  وضعنا 
والتأهيل ، ودعا “الجميع للتعاون عىل 

إنجازه بأرسع وقت ممكن”.
يف  الكبرية  أن”املشاريع  وأضاف 
محافظة ذي قار مثل مطار النارصية 

عدة  الستثمارات  املجال  تفتح  قد 
والنقل  السياحة  مجاالت  يف  ومتنوعة 

والتجارة”.
أنه  البيان:  بحسب  الكاظمي،  وأوضح 
“وجه الوزراء بعقد زيارات منتظمة اىل 
محافظة ذي قار واالهتمام بمشاكلها 
اليوم  أجدد  مؤكداً:”  وقضاياها، 
توجيهاتنا للوزراء باستمرار املجيء اىل 
النارصية واالهتمام باملشاريع املتلكئة 
وكذلك  املحافظة،  تطوير  عىل  والعمل 
أدعوهم  املحافظة  إدارة  يف  العاملون 
والتنسيق  والدؤوب  الجاد  للعمل 
وضع  تحسني  عىل  والتعاون  املستمر 

املحافظة”.
بجرد  وجه  “الكاظمي  أن  اىل  وأشار 
فأهايل  ملعالجتها،  املتلكئة  املشاريع 
الجهد  كل  يستحقون  النارصية 
الحرمان  سنوات  بعد  واإلخالص، 
منها،  عانوا  التي  املرتاكمة  واملشاكل 
مكبلة  الحالية  “الحكومة  أن  مبيناً 
املوازنة  تقييد  بسبب  كبري  بشكل 

املالية”.
الوزراء،  مجلس  رئيس  إلتقى  كذلك 
زيارته  خالل  الكاظمي،  مصطفى 
عّدة  مجاميع  قار،  ذي  محافظة 
يمثلون  الذين  املحافظة  شباب  من 
الخريجني  من  فيها،  املتظاهرين 

وغريهم.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
اىل  استمع  الكاظمي   “ أن   : بيان  يف 
يف  باألوضاع  يتعلق  ما  يف  مطالبهم 
بمجمل  آرائهم  عن  فضالً  املحافظة، 

األوضاع السياسية يف البالد”.

الزوراء/ حسني فالح:
تنظيم  خطر  ان  العراق  للشأن  مراقبون  اكد 
سيما  ال  قائما،  زال  ما  االرهابي  داعش 
العراقية  الحدود  من  القريبة  املناطق  يف 
السورية، وفيما دعوا القوات االمنية بمختلف 
عىل  للحفاظ  جهودها  تكثيف  اىل  صنوفها 
اعادة  رضورة  عىل  شددوا  الناجز،  النرص 
فتح ملف التحقيق بسقوط املوصل ملحاسبة 

املقرصين.
يف  رغيف،  ابو  فاضل  االمني،  الخبري  وقال 
حديث لـ”الزوراء”: ان تنظيم داعش يمرض 
وال يموت ويضعف وال يندثر ويتضعضع وال 

يتالىش النه تنظيم ايديولوجي عقائدي خيطي 
االشخاص  عىل  يعتمد  ال  انه  إذ  وعنكبوتي، 

والقيادات، وانما عىل روح الجماعة.
خطرا  تشكل  بؤره  زالت  ما  لذلك  وتابع: 
لجملة اعتبارات، منها ان العراق وسوريا هما 
التمكني  دولة  تأسست  التي  االوىل  املؤسسة 
والتضاريس  الجغرايف  املوقع  وكذلك  عليها، 
كالجبال  االرهابي  التنظيم  تخدم  التي 
هناك  ان  كما  والجزر،  والكهوف  والوديان 
حدودا قوامها 605 كلم بني العراق وسوريا.  

عكسية  تغذية  هناك  ان  كما  واوضح: 
وراجعة، وهناك خاليا ارهابية مازالت تشحن 
بالوضع وتؤزمه، وهناك ايضا ابناء املقتولني 

واملعتقلني واملجهولني ايضا ال يزالون يشكلون 
االخر  الهول هو  ان مخيم  اىل:  خطرا. مشريا 
الذي ما زال ينبض بالحياة وهناك الكثري من 

املعوقات.
عىل  االبقاء  ينبغي  انه  بالقول:  ومىض 
االجهاضية  والعمليات  االستخباري  العمل 
التنظيم  نفاذ  دون  للحيلولة  واالستباقية 
حاجة  مؤكدا  العراقي.  املجتمع  اىل  االرهابي 
العراق اىل الجهد االممي للقضاء عىل التنظيم 

االرهابي بشكل كامل .
احمد  االسرتاتيجي،  الخبري  ذكر  جهته،  من 
تهديد  ان  لـ”الزوراء”،  حديث  يف  الرشيفي، 
داعش ما زال قائما لكنه تهديد امني وليس 

عسكريا، أي بمعنى عدم قدرة تنظيم داعش 
عىل  ارادته  فرض  عىل  اخرى  مرة  االرهابي 

السكان املحليني او احتالل مدن.
عالية  اجراءات  اتخاذ  يقتيض  انه  واضاف: 
يف  القطعات  وتكون  احرتازية  وعمليات  جدا 
حالة تأهب ألي عمل مباغت من قبل التنظيم 

ألننا ما زلنا امام تحٍد امني كبري.
والدفاع  االمن  لجنة  عضو  قال  ذلك،  اىل 
النيابية، عباس رصوط، يف ترصيح صحفي: 
 2014 عام  نينوى  محافظة  يف  الوضع  ان 
عصابات  بيد  املوصل  لسقوط  مهيئا  كان 
كان  االمني  الوضع  لكون  االرهابية،  داعش 
مربكا، وهناك نوع من الحساسية بني االهايل 

عن  فضال  املوجودة،  العسكرية  والقطعات 
ترسبا  أحدث  ما  االرهابية  الحواضن  وجود 
عملية  سهل  مما  الضباط،  ولبعض  للجنود 

احتالل املدينة من قبل داعش.
خضع  املوصل  سقوط  ملف  ان  واضاف: 
تمت  الضباط  من  وقسم  كبري،  لتحقيق 
مبينا:  السجن.  او  باإلعفاء  سواء  معاقبتهم 
ان سقوط املوصل ليس بسبب تخاذل القادة 
مرشوع  عن  عبارة  كان  وانما  العسكريني 
فيه  ومشرتكة  ودويل،  اقليمي  ومخطط 
سقوط  اىل  ادى  ما  الداخل،  من  عدة  اطراف 
كصالح  االخرى  املحافظات  وتلتها  املوصل 

الدين والرمادي ومناطق من دياىل.

هناك  ان  ذكرت  التحقيقات  ان  اىل:  واشار 
قصورا لبعض القادة إال ان الحالة العسكرية 
وانتصارات  خسائر  وحدوث  والفر  للكر 
ال  انه  مؤكدا:  املعارك.  جميع  يف  موجودة 
القطعات  عىل  اللوم  جميع  نرمي  ان  يمكن 
العسكرية والقادة، النها كانت حربا داخلية 
اجنبية  دولة  مع  الحروب  عن  تختلف  والتي 
صد،  ساتر  هنالك  يكون  ان  يمكن  والتي 
بينما الداخلية فالعدو ال يعرف من اين يأتي، 
خاصة ان هناك تعاونا من اهايل املنطقة مع 

داعش.
وختم: قد تكون هناك تحقيقات ما زالت غري 

مكتملة بشأن ملف سقوط املوصل.

موسكو/ متابعة الزوراء:

قبيل أيام من لقائه نظريه األمريكي جو بايدن 

يف جنيف، اعترب الرئيس الرويس فالديمري بوتني، 

يف  وروسيا  املتحدة  الواليات  بني  العالقات  أن 

أدنى مستوياتها خالل السنوات األخرية.

وأوضح خالل مقابلة مع شبكة )إن. بي. يس 

عالقة  “لدينا  منها  مقتطفات  نرشت   ) نيوز 

ثنائية تدهورت إىل أدنى مستوياتها يف السنوات 

األخرية”.

بايدن  رد عىل سؤال عن وصف  أضاف يف  كما 

له بأنه قاتل: إنه سمع اتهامات كثرية من هذا 

القبيل وهو أمر ال يقلقه.

بايدن “يختلف كثريا”  أن  إىل  أشار  ورغم هذا، 

الرئيس  أن  إىل  الفتا  ترمب،  دونالد  سلفه،  عن 

األمريكي الحايل عمل يف مجال السياسة تقريبا 

أن  السبب ال يتوقع  الراشدة، ولهذا  كل حياته 

“يتخذ خطوات مندفعة”، ومع هذا أشاد برتمب 

ووصفه بأنه “شخص استثنائي وموهوب.

أّن  مفاده  أمريكًيا  صحافًيا  تقريرًا  نفى  كما 

موسكو مستعّدة لتقديم نظام أقمار صناعّية 

قدراتها  تحسني  شأنه  من  إليران  متقّدم 

التجّسسية إىل حّد كبري. وقال “أنا ال أعرف أي 

يشء عن ذلك. رّبما هؤالء الذين يتحّدثون عن 

هذا املوضوع يعلمون أكثر. هذا مجرّد هراء”.

صحيفة  نرش  عقب  الترصيحات،  تلك  أتت 

“واشنطن بوست” تقريرا، قالت فيه إن روسيا 

لتكنولوجيا  متطورة  بأنظمة  إيران  ستزود 

التجسس  الصناعية تمكن قواتها من  األقمار 

القوات  ذلك  يف  بما  عسكرية  أهداف  عىل 

يف  اسرتاتيجية  وأهداف  العراق  يف  األمريكية 

املنطقة.

القمر  ذلك  إطالق  أّن  الصحيفة  أضافت  كما 

نتيجة  وهو  املقبلة،  األشهر  خالل  يحصل  قد 

الثوري  الحرس  من  لقادة  متعّددة  رحالت 

اإليراني لروسيا.

ومع أنه ال يتمتع بقدرات األقمار االصطناعية 

اإليرانية  للسلطات  يمكن  لكن  األمريكية، 

ما  محددة.  مواقع  يف  للتجسس  استخدامه 

بعض  مع  معلومات  تشارك  من  مخاوف  يثري 

امليليشيات يف اليمن أو العراق أو لبنان باإلضافة 

بتطوير طائرات مسرية  متعلقة  إىل معلومات 

وصواريخ باليستية من قبل إيران، بحسب أحد 

املسؤولني الذين قابلتهم الصحيفة.

يشار إىل أن ما تضّمنه تقرير الصحيفة ُيمكن 

توجهها  طويلة  اّتهامات  الئحة  إىل  إضافته 

بالتدّخل  مزاعم  تشمل  موسكو،  إىل  واشنطن 

قرصنة  وعمليات  الرئاسية  االنتخابات  يف 

إلكرتونية، وغريها.

بغداد/ مصطفى العتابي:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
السبت، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت 
و22  جديدة  اصابة   3831 تسجيل 
حالة وفاة وشفاء 4095 حالة، حددت 
دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”: 
ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 
امس: 35750 ، ليصبح عدد الفحوصات 
تم  انه  مبينة   ،  10933655 الكلية: 
تسجيل 3831 اصابة جديدة و22 حالة 

وفاة وشفاء 4095 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
عدد  بينما   ،  )93.4%(  1168198
حاالت االصابات الكيل: 1250691 ، أما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 65803 
يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،
حاالت  وعدد   ،  449 املركزة:  العناية 
ان  اىل  الفتة   ،16690 الكيل:  الوفيات 

عدد امللقحني الكيل: 691726.
بغداد  صحة  دائرة  اعلنت  جهتها،  من 
جديدة  اصابة   574 تسجيل  الرصافة 
خالل   369 بينها  كورونا  بفريوس 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء”: 
امس  سجلت  الصحية  “املؤسسات  ان 
جديدة  اصابة   574 الرصافة  جانب  يف 
كالتايل:369   موزعة  كورونا  بفريوس 

للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل  حالة 
الصحية : قطاع بغداد جديدة 82 حالة 
من خالل الرصد الوبائي /قطاع املدائن 
/ الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة    14

خالل  من  حالة   13 االستقالل   قطاع 
الثاني  البلديات  الوبائي/ قطاع  الرصد 
الوبائي   /  الرصد  15 حالة من خالل 
قطاع الشعب 61 حالة من خالل الرصد 
 32 االول  البلديات  /قطاع  الوبائي 
حالة  من خالل الرصد الوبائي/ قطاع 
خالل  من  شفاء  حالة   44 االعظمية 
الرصد الوبائي / قطاع الصدر 77 حالة 
شفاء من خالل الرصد الوبائي / قطاع 
الرصد  خالل  من  حالة   31 الرصافة 

الوبائي.
خالل  حاالت   205 ان  اىل:  واشارت    
 / الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
عىل  موزعة  الصدر  مدينة  يف  حالة   42
بغداد  منطقة  يف  /8حاالت  محالتها   
النهروان/  يف  /8حاالت  الجديدة    
حاالت   6 الزعفرانية/  يف  حالة   12
يف  حالة    26/ االعظمية  منطقة  يف 
منطقة البلديات /14 حاالت يف منطقة 
الشعب/ 5 حاالت يف منطقة الضباط/ 
4حاالت يف منطقة الحسينية / 5حاالت 
شارع  يف  5حاالت   / االمني  منطقة  يف 
فلسطني /5   حاالت يف منطقة جرس 
دياىل /9  حاالت يف الكرادة / 10 حاالت 
املدائن  يف  حاالت    4/ املستنرصية  يف 
حاالت    4/ الطالبية  يف  حاالت    4/

 / املشتل  يف  حاالت    4/ العبيدي  يف 
 / التالية  املناطق  من  كل  يف  وحالتني 
الكرب/  ام  السعدون/  بارك  الصليخ/ 
بوب  الزوية/  الجادرية/   / املثنى  حي 
الدوره/  بسماية/  /الثعالبة/  الشام 

حي الجهاد .
نقل  “تم  انه  الرصافة  صحة  واضافت 
الصحي  الحجر  اىل  الحاالت  جميع 
الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي 
“العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة”، 
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 168635 
1737 لالسف فيما اكتسب  تويف منهم 

واملتبقي  شفاء  162937حالة  الشفاء 
قيد العالج 3961”.

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

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

إلنقاذ املصابني الفريوس”.

الزوراء / يوسف سلمان: 
رصف  سعر  ارتفاع  استمرار  مع 
يف  العراقي  الدينار  امام  الدوالر 
املحلية واالقتصاديـة، عادت  السوق 
إليجاد  مجددا  النيابي  الحراك  وترية 
مخرج قانوني من شأنه الضغط عىل 
اسعار  ارتفاع  ازمة  لردع  الحكومة 
بعد  وذلك  الغذائيـة،  واملواد  السلع 
ان قدمت اللجنة املالية النيابية طلبا 
استضافة  موعد  لتحديد  رسميـا 
البنك املركزي حول االرتفاع  محافظ 

املستمر يف سعر رصف الدوالر .
االقتصاد  لجنة  اقرت  ذلك،  مقابل 
بإمكانيـة  النيابية  واالستثمار 
تسجيل ارتفاع جديد يف سعر الرصف 
الوقت  العملة ألكثر مما هو عليه يف 

الحايل .
ندى  النائب  اللجنة،  عضو  وقالت 
ان  لـ”الزوراء”:  جودت،  شاكر 
الفصل  خالل  النواب،  “مجلس 
استضافة  طلب  السابق،  الترشيعي 
خلفية  عىل  املركزي  البنك  محافظ 
 1460 اىل  الدوالر  رصف   سعر  رفع 
تساند  لم  الكتل  بعض  لكن   ، دينارا 
ان  اىل  واشارت    ،“ انذاك  الخطوة 
يف  املالية  وزير  استجواب  جهود   “
مجلس النواب خالل املدة السابقة لم 

تنجح للسبب نفسه “.

توقعات  “هناك  ان  واضافت 
بأن  اقتصادية  رصد  واحصاءات 
من  اكثر  اىل  سيصل  الرصف  سعر 
150 الف دينار لكل 100 دوالر، ومن 
الف دينار، خصوصا مع   155 اىل  ثم 
عدم قدرة الحكومة عىل تفعيل األمن 
السوق   عىل  والسيطرة  االقتصادي 
سعر  ارتفاع   “ ان  مبينة   ،“ املحلية 
البسيط  املواطن  سيضـر  الرصف 
ويثقل كاهله قبل غريه من الطبقات 

االخرى “.
االقتصاد  لجنة  عضو  وحملت 
وافقت  التي  الكربى،  الكتل  النيابية 
املسؤولية  الرصف،  سعر  رفع  عىل 
ان  مبينة  باملواطنني،  االرضار  عن 
اىل  الكتل  تلك  معظم  حضور  عدم   “
الجلسة االستثنائية املخصصة للنظر 
يف سعر الرصف دليل واضح عىل انها 

مستفيدة من الوضع الحايل “.
وحول الفائض من االيرادات النفطية 
بعد تحسن أسعار النفط يف األسواق 
العاملية، فضال عن اإليرادات املتحققة 
من املنافذ الحدودية، اوضحت جودت 
الواردات  تلك  من  كبريا  “جزءا  ان 
كانت  سواء  القروض  لسد  يذهب 
تم  وبعضها  خارجية،  ام  داخلية 

اقرتاضها من خزين البنك املركزي”.
تيار  كتلة  كشفت  حيث  ذلك،  يأتي 

التي  الجهات  عن  الوطنيـة  الحكمة 
املالية، عيل عالوي، من  وزير  تحمي 
ملنع  النواب  مجلس  يف  االستجواب 

سحب الثقة عنه.
وقال النائب جاسم البخاتي، يف بيان 
عيل  املالية  وزير  قوة   “ ان  صحفي: 
عالوي يف تمرده عىل الربملان العراقي 
استجوابه،  جلسة  حضوره  لعدم 
له  حكومية  حماية  وجود  بسبب 
تدافع  التي  الوزراء،  رئاسة  قبل  من 
سياسية  حماية  وجود  ،وكذلك  عنه 
تخص  جلسة  اي  عقد  تمنع  له، 

استجوابه “.
السياسية  “الحماية  ان  وأضاف 
جهة  من  أكثر  من  هي  املالية  لوزير 
سياسية وليست من مكون واحد، بل 
يتم  األمر  وهذا  مكون،  من  أكثر  من 
مبينا  والتوافقات”.  الصفقات  عرب 
استجواب  منها  يراد  جلسة  “أي  ان 
يتم  وال  نصابها  كرس  يتم  عالوي، 

عقدها “.
ان  الحكمة  تيار  عن  النائب  واوضح 
عيل  املالية  وزير  استجواب  قضية   “
عالوي، واقالته اصبحت صعبة جداً، 
بسبب الحماية السياسية والحكومية 
يقال  لن  عالوي   “ ان  مؤكدا   .“ له 
انتهاء  حني  اىل  منصبه  يف  وسيبقى 

عمر حكومة مصطفى الكاظمي “.
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رئيس اجلمهورية: علينا إنصاف ذوي 
الشهداء وإكمال النصر ضد اإلرهاب

العراق يهنئ اإلمارات على فوزها مبقعد 
عضو غري دائم يف جملس األمن

رئيس أركان اجليش يأمر برتقية 
جندي اخرتع سالحا آليا

قتلى وجرحى يف تفجريين استهدفا 
حافلتني يف كابول

عرب           .. نائب ينتقد زيادة ضخ الدوالر للمصارف ويطالب بوقف 
نزيف العملة الصعبة

احلمالت االنتخابية تشل الربملان.. قوانني عالقة ترحل إىل الدورة املقبلة

احلداد لـ          : إجراءات رفع سعر الدوالر مل تكن موفقة واحلكومة 
مل تنفذ النسبة املقبولة من برناجمها 

سعّيد يهاجم الغنوشي ضمنيا: يعتقد نفسه رئيس تونس

هنأ الصحافة العراقية مبرور 152 عاما على تأسيسها

بغداد/ الزوراء:
انتق�د عضو مجلس النواب، عامر الفائز، 
زيادة ضخ الدوالر اىل املصارف، وفيما اشار 
اىل انها محاولة لزيادة ارباح ما اس�ماهم 
ب�”الرساق” وليس من اجل خفض قيمة 
الدوالر، طال�ب الحكومة باتخاذ اجراءات 

إليقاف نزيف العملة الصعبة.
وق�ال الفائز يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 

مجل�س الن�واب لي�س ل�ه دور يف قضية 
ارتف�اع او انخفاض س�عر رصف الدوالر 
ألنه م�ن اختصاص البنك املركزي حرصا. 
الفت�ا اىل: ان تدخ�ل الحكوم�ة يف الف�رة 
االخ�رة كان غ�ر قانون�ي ولي�س م�ن 

صالحياته.
 واض�اف: ان “رف�ع س�عر ال�دوالر بهذه 
الطريق�ة عىل حس�اب املواط�ن العراقي 

ه�و  حماي�ة )لل�رساق(  لينعم�وا باملال 
الحرام عىل حساب املواطن العراقي، إذ ان 
االرتفاع  بهذا الس�عر في�ه هامش ربحي 
كب�ر بالنس�بة للمصارف الت�ي يمتلكها 
اغل�ب املس�ؤولني والسياس�يني ليحققوا 
ارباح�ا عىل حس�اب املواط�ن” . مطالبا 
الدول�ة ب�”ايقاف هذا الن�زف، وان تقول 

قولها والربملان ضد هذه التحركات “.

واوضح ان” اغلب اعضاء مجلس النواب 
كان غر متفق عىل رفع س�عر الدوالر يف 
املوازن�ة “، مش�را اىل ان” خط�وة البنك 
املركزي بضخ ال�دوالر للمصارف جاءت 
يف س�بيل زي�ادة ارباحه�م وال يؤثر عىل 
س�عر رصف ال�دوالر يف الس�وق، إال إذا 
اش�رط عىل املرصف خفض بيع الدوالر 

للمواطن “.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تحال�ف  ع�ن  النائ�ب  اس�تبعد 
الفت�ح، محم�د كري�م البلداوي، 
إقرار أي قانون مهم خالل الفرة 
بس�بب  املتبقي�ة،  الترشيعي�ة 
تعم�د تعطي�ل جلس�ات الربملان 
واالنشغال بالحمالت االنتخابية.

ترصي�ح  البلداويف�ي  وق�ال 

صحفي: إن “كتال سياسية تعطل 
عقد جلس�ات الربمل�ان، لحماية 
وزرائها من االستجوابات، وعدم 
جديته�ا يف إقرار قوانني مهمة يف 
البالد، إىل جانب انش�غال الكثر 
م�ن أعض�اء الربمل�ان بالحمالت 

االنتخابية”.
ورغ�م حديثه ع�ن تعطيل عمل 

املجل�س النياب�ي، رج�ح النائب 
“قوان�ني  إق�رار   البل�داوي، 
أهمي�ة  إىل  ترق�ى  ال  مح�دودة، 
يصب�وا إليه�ا الش�عب يف ح�ال 
انعق�اد الجلس�ات”، منتق�دا يف 
الوق�ت نفس�ه “الس�بات ال�ذي 
يعيش�ه الربملان العراق�ي وعدم 
لعق�د  ج�ادة  نواي�ا  أي  وج�ود 

جلس�ة برملانية ملناقش�ة وبحث 
القضاي�ات والتحدي�ات املهم�ة 
البالد  التي تعيش�ها  والخط�رة 

عىل مستويات عدة”.
ودعا البلداوي رئاسة الربملان إىل 
“إلزام األعضاء بمعاودة جلسات 
الربملان الستكمال االستحقاقات 
الترشيعي�ة املهم�ة، وإبع�اد أي 

أخ�رى ع�ن واجب�ات  مصال�ح 
املجلس النيابي”.

ويواجه الربملان انتقادات شعبية 
الذع�ة بس�بب تغي�ب أعضائه، 
وتعطي�ل مهامه طيلة االش�هر 
إثر انشغالهم بالدعاية  املاضية، 
االنتخابي�ة والرويج ألغراضهم 

الحزبية.

الزوراء/ خاص:
ع�ّد النائ�ب الثاني لرئي�س مجلس 
الن�واب، بش�ر الح�داد، اج�راءات 
رف�ع س�عر رصف ال�دوالر من قبل 
الحكومة بأنها لم تكن موفقة لحل 
املش�كالت االقتصادية، وفيما اشار 
اىل ان الحكومة لم تتمكن من تنفيذ 
برنامجه�ا  املقبول�ة م�ن  النس�بة 
املرك�ز  اك�د اس�تعداد  الحكوم�ي، 
واالقلي�م عىل حل جمي�ع الخالفات 
العالق�ة بينهما، بينم�ا هنأ االرسة 
الصحفية وم�الك صحيفة الزوراء 
ع�ىل م�رور 152 عاما ع�ىل ذكرى 

تأسيسها.
خ�اص  ح�وار  يف  الح�داد  وق�ال 
ل�”الزوراء”: ان اجراءات رفع سعر 
رصف ال�دوالر م�ن قب�ل الحكومة 
املش�كلة  لح�ل  تك�ن موفق�ة  ل�م 
االقتصادية وتوفر السيولة املالية، 
وكان بإم�كان الحكوم�ة ان تعظم 
املالي�ة  األزم�ة  ايراداته�ا وتجت�از 
بإجراءات أخرى مثل السيطرة عيل 
املناف�ذ الحدودية، وايقاف النفقات 
الزائ�دة، وتقليله�ا يف ع�دة اب�واب، 

ومكافحة الفساد. 
واضاف: ان الحل الناجع هو كشف 
ملف�ات الفس�اد الكب�رة واتخ�اذ 
االجراءات القانونية بحقهم، وتنفيذ 
قانون هيئة النزاهة والكس�ب غر 
 ،2019 لس�نة   30 رق�م  امل�رشوع 

وتطبيق مبدأ )من اين لك هذا(.
وبشأن الربنامج الحكومي، اوضح 
الح�داد: ل�م تتمك�ن الحكومة من 
تنفيذ النسبة املقبولة من برنامجها 
الحكوم�ي يف معظ�م القطاع�ات، 
وان الوع�ود التي ألزم�ت الحكومة 
نفس�ها بها لم ت�ِف بغالبيتها، عدا 

تحديد موعد االنتخابات.
وح�ول االنتخاب�ات، اش�ار اىل: ان 
موع�د االنتخاب�ات قد ت�م تحديده 

يف الع�ارش م�ن ترشي�ن االول م�ن 
العام الحايل. مؤكدا: ان هناك رغبة 
ل�دى الحكوم�ة وغالبي�ة االطراف 
السياسية، واستعدادا لدى املفوضية 

العليا إلجرائها يف موعدها املحدد. 
اج�راء  ان  بالق�ول:  واس�تدرك 
انتخاب�ات نزيهة وش�فافة يحتاج 
اىل توف�ر مس�تلزماتها. مبين�ا: ان 
االنتخابات القادمة يمكن ان تكون 
انج�ازا وطنيا مهما تنتقل بالبلد اىل 
ب�ر االمان وتنقذه مم�ا هو فيه من 
التحديات واالزمات، وذلك اذا ما تم 
توف�ر بيئة صالح�ة لضمان اجراء 
االنتخابات دون اي تالعب او تزوير، 
وتوف�ر جو م�ن االم�ن االنتخابي 
للناخب واملرشح وللعملية برمتها، 
بحيث تحقق مقبولية لدى الشارع 

واالطراف املشاركة فيها.
وبخصوص الخالف�ات العالقة بني 
بغ�داد واربيل، قال الح�داد: ان وفد 

حكومة اقلي�م كردس�تان يف بغداد 
للتباح�ث ح�ول تنفي�ذ االتفاقي�ة 
املربم�ة ب�ني الحكوم�ة االتحادي�ة 
وحكوم�ة االقلي�م، واالتف�اق ع�ىل 
آلي�ة تطبيق املادة )١١( من املوازنة 

االتحادية لعام ٢٠٢١ .
وب�ني: انه ينتظ�ر يف االي�ام القليلة 
القادمة ان يصل الطرفان اىل صيغة 
مشركة لتنفيذ االلتزامات املتبادلة 
بني الطرفني يف مجال النفط واملنافذ 
الحدودية وروات�ب املوظفني. الفتا 
اىل: ان وف�د االقلي�م اكد م�راراً عىل 
اس�تعداد حكوم�ة االقلي�م لإليفاء 
اوجبه�ا  الت�ي  التزاماته�ا  بكام�ل 
قان�ون املوازنة، وكذل�ك تقديم كل 

البيانات واالرقام املطلوبة.
ولف�ت اىل: ان اللق�اءات مس�تمرة 
وجميع امللفات العالقة بني الطرفني 
مطروحة عىل طاولة الحوار، وهناك 
اس�تعداد تام من الطرفني يف امليض 

بح�ل جمي�ع امللف�ات العالقة وفق 
الدستور والقوانني السارية.

وبش�أن عمل مجلس الن�واب، ذكر 
الح�داد: ان هن�اك غياب�ات لبعض 
الن�واب وع�دم حضور الجلس�ات، 
م�ع  تتعام�ل  املجل�س  ورئاس�ة 
املوضوع وفق الس�ياقات القانونية 
وحس�ب النظام الداخ�يل للمجلس 
بخصم مبلغ معني من راتب النائب 
املتغي�ب، واحياناً تس�بب الغيابات 
بع�دم حص�ول النص�اب القانوني 

لعقد الجلسات.
واوضح: انه خالل الس�نوات الثالث 
املاضية كان عدد النواب الغائبني ما 
يقارب من 100 نائب يف كل جلسة، 
علماً ان هناك م�ن النواب من يأتي 
من محافظات جنوبية ومن اإلقليم 
ويح�ر الجلس�ات، وهن�اك نواب 
اول  يف  الحض�ور  ع�ىل  حريص�ون 
وقت الجلس�ة وينتظرون زمالءهم 

االخرين لتكملة النصاب.
واش�ار اىل: ان هناك قوان�ني باقية 
منذ الدورات الس�ابقة، ولم نتمكن 
م�ن اقرارها بس�بب ع�دم حصول 
توافق�ات سياس�ية بش�أنها، مثل 
وقان�ون  والغ�از،  النف�ط  قان�ون 

مجلس االتحاد.
الصحاف�ة  عي�د  مناس�بة  وح�ول 
العراقي�ة وم�رور 152 عام�ا ع�ىل 
تأس�يس صحيف�ة ال�زوراء، ق�ال 
الح�داد: نتق�دم بخال�ص التهنئ�ة 
والتربي�كات اىل االرسة الصحفية يف 
العراق عام�ة، ويف صحيفة الزوراء 
خاص�ة، بمناس�بة حل�ول الذكرى 
املائ�ة  بع�د  والخمس�ني  الثاني�ة 
العراقية،  الوطني للصحاف�ة  للعيد 
الزوراء، والذي  وتأس�يس صحيفة 
يواف�ق ي�وم الخام�س ع�رش م�ن 
حزيران، متمنني للكوادر الصحفية 
اداء  يف  والنج�اح  املوفقي�ة  دوام 
مهامه�م ومواصلة عطائهم خدمًة 

لعراقنا الغايل.
وش�دد عىل الدور الكبر للصحفيني 
واالعالمي�ني يف تمك�ني مؤسس�ات 
الدول�ة م�ن اداء دوره�ا يف خدم�ة 
املرحل�ة  ه�ذه  خ�الل  املواطن�ني 
التأريخية، حيث يواجه بلدنا الكثر 
من التحديات، وعىل كل املس�تويات 

 .
وتابع: ال يفوتنا يف هذه املناسبة ان 
نستذكر بإجالل ش�هداء الصحافة 
العراقية الذين ضحوا بأنفسهم من 
اج�ل ايص�ال الحقيق�ة للمواطنني 
الزكي�ة قربان�ا  ودفع�وا دماءه�م 
للوطن وس�طروا بذل�ك اروع صور 
التالحم والتضحي�ة. داعيا الجميع 
لتمك�ني  الجه�ود  اق�ى  ب�ذل  اىل 
الصحفيني م�ن اداء واجبهم بأمان 
وحرية من اجل تحقيق تطلعاتهم، 
وتأدية واجبهم الوطني واالنساني.

تونس/ متابعة الزوراء:

راش�د  الربمل�ان،  رئي�س  إىل  إش�ارة  يف 

الغنويش، ق�ال الرئي�س التونيس، قيس 

العدي�د م�ن  إن�ه صم�ت ع�ىل  س�عيد 

التج�اوزات يف وقت م�ن األوقات، “ومن 

يعتق�د أن�ه رئي�س ملؤسس�ة أو رئيس 

للدولة فهو مخطئ”.

وأضاف أن هناك جهات حاولت توظيف 

الدس�تور لصالحه�ا، مش�را إىل جهات 

تعمل وراء الس�تار وتغ�ر مواقفها بناء 

عىل مصالحها.

كما أض�اف “أعرف من يحرك الش�ارع 

الدول�ة  أت�رك  ول�ن  األزم�ات  ويفتع�ل 

تس�قط”، الفتا إىل أن النيابة كان عليها 

التحرك ضد اإلساءات التي طالت رئيس 

الدولة.

“ال أحد فوق القانون”

أم�ا فيما يخص مش�اهد رضب وتعرية 

وس�حل ش�اب يف الطريق الع�ام عىل يد 

رجال الرشطة، ما تسبب يف غضب واسع 

يف تونس، أبلغ الرئي�س التونيس، رئيس 

الحكومة هشام املشييش، باستيائه من 

تجاوزات تهدد وحدة الدولة.

وق�ال إن الدول�ة التونس�ية واحدة وإن 

الدس�تور منحه واجب الحف�اظ عليها، 

مشدداً عىل أن “ال أحد فوق القانون”.

كما أكد أنه ال مجال الستغالل أي منصب 

لتحويل�ه إىل مركز قّوة أو ضغط لرب 

وحدة البالد، بحسب ما أعلنته الرئاسة.

ج�اء ذل�ك، ع�ىل خلفي�ة تعرض ش�اب 

لل�رب والتعري�ة والس�حل يف الطريق 

العام عىل يد رج�ال الرشطة يف ضواحي 

العاصمة.

وتداولت مواقع التواصل االجتماعي منذ 

مس�اء األربعاء  امل�ايض ، مقطع فيديو، 

وّثق العتداء عنيف تعرض له ش�اب عىل 

يد رجال األمن يف منطقة س�يدي حسني 

الس�يجومي، وظهر الش�اب وهو ملقى 

عىل األرض ويتع�رض للرب والدهس 

باألرجل بعد تجري�ده بالكامل من ثيابه 

ثم جرّه وسحله واقتياده عارياً إىل سيارة 

الرشط�ة أم�ام امل�ارة، الذي�ن ارتفع�ت 

أصواتهم للكف عن رضبه.

ودان ع�دد م�ن الن�واب خالل الجلس�ة 

الخمي�س،  التون�يس  للربمل�ان  العام�ة 

الح�ادث واصفني املش�هد ب�� “الصادم 

مطالب�ني  الب�الد”،  لص�ورة  وامل�يسء 

السلطات القضائية بفتح تحقيق.

وكانت منطقة سيدي حسني السيجومي 

شهدت مس�اء الخميس، مواجهات بني 

املحتجني وق�وات األمن لليلة الثالثة عىل 

التوايل، اس�تعملت خاللها الرشطة الغاز 

املسيل للدموع لتفريق املحتجني.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئي�س الجمهورية، بره�م صالح، امس 
الس�بت، عىل إنصاف ذوي الش�هداء وإكمال 

النرص عىل اإلرهاب.
تابعته�ا  ل�ه  تغري�دة  يف  صال�ح  وق�ال 
“الزوراء”:”نستذكر فاجعة مجزرة سبايكر، 
الكارث�ة اإلنس�انية والجريمة البش�عة التي 
ارتكبها داعش اإلرهابي بحق ش�بابنا األعزل 

من السالح”.
وأضاف: ان “قانون حقوق ش�هداء سبايكر 
كان أقل الواجب، وعلينا جميعاً إنصاف ذوي 
الشهداء وإكمال النرص ضد اإلرهاب برسيخ 
دول�ة مقتدرة حامي�ة ملواطنيها تضمن عدم 

تكرار مثل هذه الكوارث”.
بره�م صال�ح،  الجمهوري�ة،  رئي�س  وكان 
ق�د تبّن�ى يف نيس�ان 2019 م�رشوع قانون 
إلنصاف ضحايا س�بايكر، وأرس�لته رئاسة 

الجمهوري�ة اىل مجل�س الن�واب للتصوي�ت 
علي�ه، وبعد تصوي�ت املجلس علي�ه صادق 
رئيس الجمهورية ع�ىل القانون ليدخل حّيز 

التنفيذ.
وج�اء يف القان�ون أن�ه يعد ضحاي�ا جريمة 
قاعدة س�بايكر التي وقعت يف حزيران 2014 
واملرتكب�ة م�ن عصاب�ات داع�ش اإلرهابية 
ش�هداء، س�واء الذي�ن عث�ر ع�ىل رفاتهم أو 

املفقودين الذين لم ُيعثر عىل رفاتهم بعد.
ويتمت�ع ش�هداء س�بايكر بالحق�وق كافة 
املمنوح�ة للش�هداء التي ن�ص عليها قانون 
الخدم�ة والتقاع�د العس�كري رقم 3 لس�نة 
2010 أس�وة بأقرانه�م يف وزارة الدفاع، وكل 
الحق�وق واالمتي�ازات، وع�ىل وزارة الصحة 
والجه�ات ذات العالقة اكم�ال اجراءات فتح 
املقابر الجماعية للشهداء وتسليم الرفات اىل 

ذويهم.

بغداد/ الزوراء:
هن�أ الع�راق، امس الس�بت، دول�ة اإلمارات 
العربية املتحدة بمناسبة فوزها بمقعد عضو 

غر دائم يف مجلس األمن.
وقال املتحدث باس�م وزارة الخارجية، أحمد 
إن  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  بي�ان  يف  الصح�اف، 

“العراق يبارك دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الش�قيقة لفوزها بمقعد عض�و غر دائم يف 

مجلس األمن”.
وأضاف:”أننا نتطلّع لتعزي�ز األدوار العربية 
املش�ركة وتب�ادل الدع�م يف أه�م املس�ائل 

الدولّية”.

بغداد/ الزوراء:

أم�ر رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات 

خاص�ة الرك�ن، عبد األم�ر رش�يد يارالله، 

امس الس�بت، برقية الجندي مهند أس�امة 

غريب، الخراعه س�الحاً آلياً يعمل بطريقة 

السلكية.

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

“الزوراء”: أن “رئيس أركان الجيش الفريق 

أول ق�وات خاص�ة الركن عبد األمر رش�يد 

يارالله، اس�تقبل الجندي أول مهند أس�امة 

غريب املنس�وب اىل الفرقة الحادية عرشة يف 

الجيش العراقي الخراعه س�الحاً آلياً يعمل 

بطريقة السلكية وبجهود ذاتية”.

وأش�اد رئي�س أركان الجي�ش ب�”الجه�ود 

الكب�رة للمخ�رع مهند”، موع�زاً ب�”نقله 

من أجل تطوير مهاراته واالستفادة منها يف 

خدمة الجيش الباسل”.

وأمر الفريق الركن، عبد األمر رشيد يارالله، 

ب�”ترقية الجندي أول أسامة غريب، اىل رتبة 

أعىل”.

كابول/ متابعة الزوراء:

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة األفغانية، مقتل س�بعة أش�خاص 

وجرح س�تة آخرين يف تفجرين اس�تهدفا، امس الس�بت، 

حافلتي ركاب صغرتني يف غرب كابول.

وق�ال املتحدث باس�م الداخلي�ة األفغانية، ط�ارق عريان: 

“نح�و الس�اعة 14:50، اس�ُتهدفت حافلت�ان صغرتان يف 

تفجرين وقعا يف حّيني تقطنهما أقلية الهزارة”.

وأضاف أن “س�تة أشخاص بينهم امرأة قتلوا وجرح اثنان 

يف التفج�ر األول، وقتل ش�خص، وجرح أربع�ة آخرون يف 

التفجر الثاني”.

ولم تتبَن أي جهة مسؤوليتها عن هاتني العمليتني، حسبما 

ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وتراجع�ت وت�رة الهجمات ضد مدنيني بش�كل ملحوظ يف 

كابول يف الوقت الذي ترّسع فيه القوات األمركية انسحابها 

من أفغانستان، باستثناء هجمات تتكرر يف األحياء الغربية 

م�ن العاصمة، حيث ُقتل حوايل عرشة أش�خاص األس�بوع 

املايض يف العاصمة يف سلس�لة هجمات استهدفت حافالت 

صغرة يستخدمها أفراد أقلية الهزارة.

ويف الثامن من مايو، ُقتل أكثر من خمس�ني شخصا وُجرح 

ح�وايل مئ�ة يف هجوم ثالث�ي أمام مدرس�ة للبن�ات يف حّي 

لله�زارة، حي�ث كان الهج�وم األكثر دموية من�ذ عام، ولم 

تتبنَّه أي جهة.

واّتهم�ت الس�لطات حرك�ة طالب�ان بالوق�وف وراء ه�ذا 

الهجوم، إال أن املتمردين نفوا أن يكونوا منفذيه.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

أوضح�ت وزارة الصح�ة أنَّ ق�رارات مجلس 

ال�وزراء يف اجب�ار فئات تلق�ي اللقاح تهدف 

إىل إع�ادة الحي�اة إىل طبيعته�ا يف الب�اد عرب 

تلقي�ح ما نس�بته 60 % من إجم�ايل الفئات 

املستهدفة.

وأوض�ح مدير ع�ام الصحة العام�ة يف وزارة 

الصحة، رياض الحلفي: أنَّ »هذه القرارات تم 

تحديدها بتاريخ 1/ 9 املقبل، لذا أمامنا ثاثة 

أش�هر تقريباً لتطبيقها، وكميات اللقاحات 

التي سرتد للعراق خال األشهر الثاثة املقبلة 

بح�دود 5 مايني جرعة من لق�اح )فايزر( ، 

إضاف�ة إىل عدة مايني من مرفق )كوفاكس( 

وهي كميات كبرية وكافية«.

ولف�ت إىل أنَّ »اله�دف م�ن ق�رارات مجلس 

الوزراء واض�ح جداً، إذ إنَّ الع�ودة إىل الحياة 

االجتماعية والطبيعية يس�تلزم أن يلقح 60 

% م�ن الفئات املس�تهدفة، وأن عدم الوصول 

إىل هذه النسبة س�يبقي االجراءات، وسنلجأ 

ب�ني الح�ني واآلخ�ر إىل الحظ�ر بس�بب عدد 

االصاب�ات«، مبين�اً أنه »للوص�ول إىل مناعة 

القطيع يج�ب أن يكون ع�دد امللقحني كبرياً 

لقطع سلس�لة العدوى، ف�إذا جعلنا القضية 

حري�ة تامة لن نص�ل إىل املناع�ة الجماعية، 

وبالت�ايل س�يكون الخطر قائم�ا، خاصة أن 

املوجة الثانية كانت أقىس من األوىل«.

وب�ني الحلفي أنَّ »الكثري م�ن الدول أصدرت 

تعليمات مش�ابهة، ومنها األردن الذي سيبدأ 

بتطبي�ق نف�س ه�ذه االج�راءات يف 1/ 8، 

وهي أق�ىس من الق�رارات العراقي�ة، وهذه 

االجراءات ليس�ت إجباراً بق�در ما هي تأمني 

ملؤسس�اتنا من العدوى«. مؤكداً أنَّ »الغرض 

من القرارات زيادة نسبة امللقحني للعودة إىل 

الحي�اة الطبيعية وعدم وج�ود قرارات حظر 

وغلق والشعور باألمان من املرض«.

بينم�ا أصدرت وزارة الصحة، امس الس�بت، 

لقاح�ات  فاعلي�ة  ح�ول  جدي�دا  توضيح�ا 

كورونا.

وقالت عضو الفريق اإلعامي الطبي الس�اند 

»جمي�ع  إن  حس�ن:  ف�اح  رب�ى  لل�وزارة، 

اللقاحات متوفرة ومتاحة للفئات املشمولة، 

وه�ي من مناش�ئ عاملية رصين�ة مقرة من 

منظم�ات الصح�ة العاملي�ة وآمن�ة وأثبت�ت 

فعاليتها، ولم نس�جل أي مضاعفات خطرية 

يمكن أن تهدد حياة اإلنسان«.

وأضافت بالقول: »م�ا املانع من أخذ اللقاح، 

خاص�ة أن�ه يص�ب يف مصلح�ة املواطن�ني 

والحفاظ عىل سامتهم؟«.

بغداد/ الزوراء:
اس�تحدثت وزارة الرتبية غرفاً طبية 
يف عموم املراك�ز االمتحانية لفحص 
الطلب�ة قبل الدخ�ول اىل االمتحانات 
بالتنس�يق م�ع الجه�ات الصحي�ة، 
وانهت استعداداتها إلجراء امتحانات 
الس�ادس االبتدائي الت�ي تنطلق يوم 

غد االحد.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة، 
حي�در فاروق الس�عدون، يف ترصيح 
صحفي،: انه »تم التنسيق مع وزارة 
الصح�ة إلع�داد غرفة طبي�ة داخل 

كل مرك�ز امتحاني ملتابع�ة تطبيق 
االجراءات الوقائي�ة وفحص الطلبة 

قبل الدخول لامتحان«.
واضاف ان »هن�اك تعاونا مع وزارة 
الداخلية لتأمني املراك�ز االمتحانية، 
فيما ستستثني وزارة الكهرباء هذه 

املراكز من القطع املربمج«.
وبني الس�عدون ان »محافظة بغداد 
عملت بالتنس�يق م�ع الجهات ذات 
العاقة لتوف�ري الطاق�ة الكهربائية 
من املول�دات القريبة م�ن كل مركز 
املديري�ات  توف�ري  م�ع  امتحان�ي، 

العام�ة للرتبية يف بغداد واملحافظات 
اجه�زة التربيد وامل�راوح يف القاعات 

االمتحانية«.
وذكر ان�ه »ال توج�د احصائية بعدد 
املش�اركني  املنتظم�ني  التامي�ذ 
باالمتحانات النهائية النها س�تكون 
غ�ري مركزي�ة وبحس�ب كل مديرية 

ببغداد واملحافظات«.
ب�دوره، ق�ال مدي�ر تربي�ة الك�رخ 
الثاني�ة، الدكت�ور قي�س الكابي، يف 
ترصيح صحفي: انه »تمت مناقشة 
جمي�ع االج�راءات التي من ش�أنها 

انجاح س�ري العملية االمتحانية التي 
س�تنطلق الي�وم االحد، حي�ث تمت 
تهيئ�ة املراك�ز االمتحاني�ة بجمي�ع 
االحتياج�ات الرضوري�ة، وان هناك 
تنس�يقا م�ع الفرق الصحي�ة يف كل 
مركز التخاذ االجراءات االس�تباقية 
الخاصة بفحص الطلبة قبل الدخول 
اىل القاعات بالش�كل الذي يتناس�ب 

مع اجراءات الجائحة«.
واشار الكابي اىل »التأكيد عىل مدراء 
املراك�ز بتطبيق التعليم�ات الوزارية 
املعتمدة للمرحلة االبتدائية ورضورة 

االلتزام بالضوابط الصادرة من قبل 
وزارة الرتبي�ة«، منوه�ا ب�أن »عدد 
الس�ادس  الخارجيني ملرحلة  الطلبة 
م�ا  بل�غ  باالمتحان�ات  املش�اركني 

يقارب 600 طالب وطالبة«.
بش�كل  الرتبي�ة،  وزارة  وح�ددت 
رس�مي، موع�د امتحان�ات مرحل�ة 
الثال�ث املتوس�ط ي�وم االح�د 4 / 7 
/ 2021، ام�ا بالنس�بة المتحان�ات 
مرحلة الس�ادس االع�دادي بفروعه 
كاف�ة فس�تنطلق ي�وم الثاث�اء 27 

تموز املقبل.

أكدت أن مجيع اللقاحات متوفرة ومتاحة للفئات املشمولة

الصحة تكشف شروط العودة للحياة الطبيعية وتفسر سبب اإلجبار على اللقاح

الرتبية تستحدث »غرفا طبية« لفحص الطلبة قبل االمتحانات

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة الرشطة االتحادية، امس الس�بت، ع�ن ضبط كمية م�ن األدوية منتهية 

الصاحية جنوب رشق العاصمة بغداد.
وقالت القيادة يف بيان ورد ل� »الزوراء«: ان » قوة من اللواء األول الفرقة االوىل وبالتنسيق 
مع شعبة استخبارات اللواء ومن خال املمارسات االمنية والتفتيش الدقيق، تمكنت من 
الق�اء القبض عىل احد املتاجرين باألدوية يف منطقة »النهروان » جنوب رشق العاصمة 

بغداد من دون حصوله عىل ترصيح من الجهات املعنية يخوله املتاجرة او النقل«.
واضاف�ت انه »ت�م ضبط االدوي�ة داخل عجلة حمل نوع مارس�يدس، حي�ث تم ضبط 
149كارت�ون ادوي�ة منتهي�ة الصاحية وغ�ري مرخص�ة، و297 كارتون معس�ل تالف 

وممنوع من رشوط وضوابط االسترياد«.
واوضحت انه تمت »إحالة املتهم مع املواد املضبوطة اصولياً اىل الجهات املختصة إلكمال 

اإلجراءات القانونية والتحقيقية الازمة بحقه«.

 جمهورية العر اق                                      الع�دد: 111/ب/2021
مجلس القضاء األعىل         التاريخ:2021/6/7

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

إعان
عطفاً عىل قرار محكمة بداءة الشطرة املرقم اعاه سيتم بيع العقار 
املرق�م 5728/27 ال�راي الدواي�ة  باملزاي�دة العلنية فع�ىل الراغب 
بال�رشاء املراجع�ة خال م�دة )30(  يوما من اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االعان يف صحيفتني محليتني يوميتني واس�عتي االنتشار مستصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانونية بنس�بة 10% من القيمة املق�درة وقت وضع 
اليد والبطاقة الوطنية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور اإلعان 

والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله

موقع العقار: ذي قار/ الدواية/ محلة الراي
الوصف العام للعقار: عرصة خالية من املشتمات بمساحة 250م2

القيمة املقدرة: )7,500,000( س�بعة مايني وخمس�مائة الف دينار 
عراقي.

جمهورية العراق                                        العدد:951 / 2021
وزارة العدل                                                       التاريخ: 2021/6/9

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النارصية 

اعان
تبي�ُع مديرية تنفيذ النارصية الس�يارة املرقم�ة 99512 /أ برصة/ أجرة، العائ�د اىل املدين املدير املوض 
لرشكة الغدير، لقاء طلب الدائن )عيل محمد عبدالله( البالغ 10,800,000 عرشة مايني وثمانمائة الف، 
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة 10 ايام تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني 
معه�م التأمين�ات القانونية 10 % من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التحصيل 

والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :-

السيارة املرقمة 99512 /أ برصة اجرة، مظهرها الخارجي جيد جدا لون ابيض موديل 2017 نوع تويوتا 
كوسرت، االطارات والكهربائيات صالحة وكذلك الزجاج واالنارة واملحرك، علما ان زجاج السيارة مصفح 

وضد الرصاص وكذلك البدن، وقيمتها التقديرية 45,000,000 مليون دينار.
 املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي                                                                                              

جمهورية العر اق                   العدد: 37/ب/2021
مجلس القضاء األعىل              التاريخ:2021/6/7

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة الشطرة 

إعان
عطفاً عىل قرار محكمة بداءة الشطرة املرقم اعاه سيتم 
بي�ع العقار املرقم 2563/27 ال�راي الدواية  باملزايدة 
العلنية فعىل الراغب بال�رشاء املراجعة خال مدة )30( 
يوم�ا من الي�وم التايل لنرش ه�ذا االع�ان يف صحيفتني 
محليتني يوميتني واس�عتي االنتش�ار مس�تصحبا معه 
تأمينات قانونية بنس�بة 10% م�ن القيمة املقدرة وقت 
وضع الي�د والبطاقة الوطنية ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة أجور اإلعان والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله

موقع العقار: ذي قار/ الدواية/ محلة الراي
الوصف العام للعقار: دار تش�تمل عىل استقبال وصالة 

وغرفتني ومطبخ وصحيات بمساحة 306,34م2
القيمة املقدرة: )48,570,600( ثمانية واربعون مليون 

وخمسمائة وسبعون الف وسمتمائة دينارعراقي

بغداد/ الزوراء:
حدد وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، 
امس الس�بت، مبلغ 5000 دين�ار لطبقة 
البي�ض الواح�دة للتخفي�ف ع�ن كاه�ل 

املواطنني.
تلق�ت  بي�ان  يف  الزراع�ة  وزارة  وقال�ت 
»الزوراء« نسخة منه: ان » وزير الزراعة، 
عق�د اجتماع�اَ م�ع منتج�ي الدواج�ن، 
بحض�ور الوكي�ل الفني لل�وزارة الدكتور 
ميث�اق عب�د الحس�ني وع�دد من امل�دراء 
العامني لدوائر التخطيط والبيطرة والثروة 
الحيواني�ة، وعدد م�ن املختصني، لغرض 
تعضي�د دور املنت�ج املح�يل واالس�تمرار 

بخطط رفع مستويات اإلنتاج«.
واض�اف البيان ان » الخفاجي ش�دد عىل 
أن يك�ون س�عر طبقة البي�ض )5000 - 
5250( دينار، وذلك للعمل عىل عدم أثقال 
كاهل املواطن وإيجاد اس�تقرار لألسعار، 

وذلك خال مناقش�ات تعاون بني الوزارة 
والقطاع الخاص من املستثمرين يف قطاع 

الدواجن«.
البي�ان  بحس�ب  الخفاج�ي  وأك�د 
»م�ي ال�وزارة بحماي�ة املنت�ج املح�يل 
وتحقي�ق الج�دوى االقتصادية املناس�بة 
للمس�تثمرين، فض�ا عن معالج�ة املواد 
الدواج�ن  العلفي�ة م�ع مناقش�ة مل�ف 

واالسترياد والتهريب.
ووجه وزير الزراعة »عىل رضورة تشغيل 
طبيب بيطري مختص يف كل حقل دواجن 
يق�وم بمتابعة إج�راءات األم�ن الحيوي 
والعاجات البيطرية بالتنس�يق مع دائرة 
البيط�رة، فض�ا عن التأكي�د عىل رشوط 
إقامة حقول الدواجن مع مراعاة املساحة 
الخاص�ة والضوابط العلمي�ة، فضا عن 
اللقاح�ات الخاص�ة بمعالج�ة  اس�ترياد 

مرض انفاونزا الطيور«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعيَّة، امس السبت، عن رصد زيادة حاالت االصابة 
بمرض التوحد بني االطفال خال االعوام االخرية، وقلة يف عدد املراكز املخصصة لتأهيل 

ومعالجة هذه الرشيحة.
وقال�ت وكيل الوزارة عبري الجلبي، يف حوار اطلعت عليه »ال�زوراء«: إن “هناك تزايداً يف 

حاالت االصابة بمرض التوحد خال االعوام االخرية بني االطفال يف العراق”.
وعزت الجلبي ارتفاع الحاالت إىل “س�وء تش�خيص املرض وقلة توفر املراكز املخصصة 
لع�اج وتأهيل االطفال املصابني به، فضا عن اس�اليب التنش�ئة االجتماعية الخاطئة 

التي تتبعها بعض االرس وزواج االقارب”.
واش�ارت إىل أنَّ “الوزارة اعدت خطة إلنش�اء ثاثة مراكز لرعاي�ة مرىض التوحد، اثنان 
منه�ا يف بغ�داد والثالث يف مدينة املوصل، وتوجد نية إلنش�اء وتأهيل املراكز انطاقا من 

الشعور االنساني تجاه هذه الفئة”.
وكانت العتبة الحسينية املقدسة، اكدت الوصول إىل نسبة 90 باملئة يف أكرب مرشوع من 
نوعه عىل مس�توى العراق خاص بمرىض التوحد، يف محافظة كرباء املقدسة، نفذ عىل 

مساحة )9000( مرت مربع بطاقة استيعابية تبلغ )270( طفا وبواقع )72( صفا.
يذكر ان دراس�ة صادرة عن جامعة كام�ربدج الربيطانية قالت إن مرض التوحد ينترش 
بنس�بة كبرية يف العراق مقارنة مع الس�نوات التي س�بقت حرب العام 2003، وحددت 

نسبة اإلصابات بنحو 75 لكل عرشة آالف شخص.

االحتادية تضبط كمية من األدوية 
منتهية الصالحية يف العاصمة

الزراعة حتدد سعر بيض املائدة 
خبمسة آالف دينار

العمل ترصد زيادة يف حاالت اإلصابة 
مبرض التوحد بني األطفال

بغداد/ الزوراء:

كش�فت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية، 

امس الس�بت، ع�ن تش�كيل لجن�ة عليا 

لتعق�ب القائمة الس�وداء يف مخيم الهول 

السوري.

وق�ال عض�و اللجنة، النائب عب�د الخالق 

الع�زاوي، يف ترصيح صحف�ي: ان” لجنة 

حكومي�ة تتأل�ف من ممثيل ع�دة جهات 

ش�كلت من اجل تعقب املطلوبني للقضاء 

اله�ول  مخي�م  يف  املوجودي�ن  العراق�ي 

الس�وري، خاصة وان م�ن بينهم قيادات 

يف تنظيم داع�ش االرهابي ارتكبت جرائم 

مروعة بحق املدنيني اثناء فرتة اجتياحها 

للمناطق واملدن بعد حزيران 2014.

واض�اف الع�زاوي ان” تعق�ب القائم�ة 

الس�وداء يف مخيم الهول السوري مطلب 

ش�عبي وقانوني من اجل انصاف ضحايا 

االرهاب وتحقيق مبدا العدالة”.

وأش�ار اىل أن “هن�اك دعم�ا نيابيا لهذه 

الخطوة م�ن اجل انهاء مل�ف معقد منذ 

س�نوات«. مؤك�دا »ان ليس م�ن املعقول 

ت�رك االرهابي�ني م�ن دون عق�اب ع�ىل 

افعالهم االجرامية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلية اإلع�ام األمن�ي، امس 
الس�بت، اإلطاحة ب�12 متهما بينهم 
اثنني وفق املادة 4 إرهاب يف محافظة 

كرباء.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: أن�ه »وفق�ا ملعلومات 
اس�تخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز 
والتحقيق�ات  االس�تخبارات  وكال�ة 
االتحادية يف وزارة الداخلية من تنفيذ 
عملية أمني�ة يف محافظة كرباء من 

خال تدقيق النزالء يف الفنادق«. 
وأضاف�ت ان »العملي�ة أس�فرت عن 
القبض عىل )12( متهما اثنان منهما 
مطلوب�ان وف�ق أح�كام امل�ادة )4/
إره�اب (، وبقية املتهم�ني مطلوبني 
وف�ق م�واد جنائي�ة مختلف�ة، كما 
ضبط�ت رشكات س�ياحية وهمي�ة 
أخ�رى  س�ياحية  مراف�ق  واغلق�ت 
داخ�ل املحافظ�ة مخالف�ة للقانون 
والضوابط«، مشريًة إىل أنه »تم اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة أصولي�ا بحق 

املتهمني«.

بغداد/ الزوراء:
أكد عض�و مفوضي�ة حقوق االنس�ان، فاضل 
الغراوي، ان جريمة سبايكر ستبقى دليل إدانة 
لعصابات داعش االرهابية كونها ابشع جريمة 

يف التاريخ .
وإضاف الغراوي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه امس: ونحن نستذكر هذا اليوم فأننا نؤكد 
ان مجزرة س�بايكر هي جريمة ابادة جماعية 
ارتكبته�ا عصابات داع�ش االرهابية ضد اكثر 

من )1700( مدني عىل اسس طائفية . 

واض�اف: ان رئيس فري�ق التحقيق االممي اكد 
يف احاطته اىل مجلس االمن ان مجزرة س�بايكر 
ه�ي جريمة حرب ارتكبت ض�د طاب القاعدة 

الجوية يف سبايكر كونهم من الشيعة«.
واش�ار اىل: أن ه�ذا االع�رتاف االمم�ي يدعون�ا 
اىل مطالب�ة الحكوم�ة لتدوي�ل ه�ذه الجريمة 
وتعري�ف املجتم�ع ال�دويل بها، كم�ا يدعونا اىل 
مطالبة الحكومة بإكمال فتح املقابر الجماعية 
واس�تخراج الرف�اة واكم�ال متطلب�ات فحص 
الحام�ض الن�ووي م�ع ارس الضحاي�ا واقامة 

معل�م يف بغ�داد لتخليد ش�هداء ه�ذه املجزرة، 
وتكثي�ف الجه�ود لتقدي�م الجن�اة للعدالة مع 
تعويض وجرب ال�رضر ألرس الضحايا والناجني 

من هذه املجزرة.
وش�دد عىل رضورة »تس�ليط الضوء يف املنهاج 
الدراس�ية كافة عىل ه�ذه الجريمة، وان تكون 
مح�ط اهتم�ام الباحث�ني والطلب�ة يف كتاب�ة 
االطاريح ورس�ائل املاجس�تري، والب�دء بحملة 
اعامي�ة وطني�ة للتذك�ري بتضحيات ش�هداء 

مجزرة سبايكر«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت خلي�ة االع�ام االمني ع�ن مجم�ل نتائ�ج العملي�ات التعرضية 
والفعالي�ات لقطعات قيادة عملي�ات بغداد والف�رق واملديريات العاملة 
بإم�رة القيادة للفرتة من 1-12 حزي�ران 2021.ولخصت الخلية يف بيان 
تلقت »الزوراء« نس�خة منه العملي�ات باآلتي: القبض عىل متهمني وفق 
امل�ادة )1/4( إره�اب: )19(.. القبض ع�ىل متهمني وفق م�واد قانونية 
مختلفة: )1958(.. ضبط قاذفة RPG7 و )14( صاروخ.. ضبط س�اح 
كات�م: )2(.. تفكيك حزام وعبوة ناس�فة: )6(.. ضبط قطع أثرية: )3(.. 
ضبط م�واد متفجرة: )270غم(.. ضبط رماني�ة يدوية: )119(.. ضبط 
صواع�ق تفجري: )13(.. ضبط عتاد مختلف: )4557( إطاقة.. مصادرة 
س�اح مختل�ف: )61(.. ضب�ط م�واد مخ�درة: )2065( حب�ة مخدرة، 
و)276( م�ن م�ادة الكريس�تال.. ضب�ط عجل�ة مروق�ة أو مطلوبة: 
)34(.ولفتت اىل »قيام بعدد من الفعاليات اإلنس�انية من قبيل زيارة دار 
الطفولة وااليتام يف منطقة الصالحية، وتوزيع املياه الصالحة للرشب يف 
منطقة الرضوانية، ورفع عد من الس�يطرات، وفتح عدد آخر من الطرق 
املغلقة، يف قاطع�ي الكرخ والرصافة لتخفيف الزخم املروري، وتس�هيل 
عمل املواطنني، حيث أبدى املواطنون ش�كرهم وتقديرهم للقوات االمنية 

عىل هذه املبادرة اإلنسانية إضافة لواجباتهم يف حماية املواطن«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديرية تحقيق هيئة النزاهة االتحاديَّة يف محافظة البرصة، امس الس�بت، 
ع�ن ضبط مدي�ر منفذ أم قرص الش�مايل ورئيس لجنة املطابق�ة لتدقيق املعامات 
الجمركَي�ة واإلعف�اء بني املناف�ذ الحدوديَّة والكم�رك فيه بتهمة الرش�وة.وذكرت 
دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: أن ماكاتها »يف 
، تمكنت م�ن ضبط مدير منف�ذ أم قرص  محافظ�ة الب�رصة، وبع�د متابعة وتح�رٍّ
الش�مايل الذي يحمل رتبة عميد بتهمة تلّقي رشوة؛ استناداً إىل أحكام القرار )160 
ذتها ماكات  لس�نة 1983(«.وكشفت الدائرة عن »تفاصيل عمليَّة الضبط، التي نفَّ
مديريَّ�ة تحقي�ق الهيئ�ة يف محافظ�ة البرصة«، موضح�ًة أن »تحري�ات و متابعة 
ماكات املديريَّة أس�فرت عن ضبط مدير املنفذ بتهمة تس�لم مبال�غ ماليَّة مقابل 
تسهيل مرور شاحناٍت عرب املنفذ بصورٍة مخالفٍة للضوابط؛ إذ قادت عمليَّة البحث 
والتفتي�ش إىل ضبط مبلغ الرش�وة داخل غرفة مكتبه، إضاف�ة إىل مبالغ أخرى لم 
يت�م تحديد مصدرها«.وتابعت أن »م�اكات املديريَّة تمكنت أيضاً من ضبط رئيس 
لجنة املطابقة لتدقيق املعامات الجمركية واإلعفاء بني املنافذ الحدوديَّة والجمرك، 
وال�ذي يحم�ل رتبة عميد أيضاً، إذ ق�ادت عمليَّة تتبع املتهم إىل ضب�ط مبالغ ماليٍَّة 
يف غرفة مكتبه مخبأة يف س�لة املهمات، وعند س�ؤاله عن مصدر تلك األموال أنكر 
معرفته بمصدرها«.وبيَّن�ت الدائرة أن »عمليَّة ضبط املتهمني )مدير املنفذ ورئيس 
اللجنة( كانت بموجب مذكرتي ضبٍط قضائيَّتني«، منوهًة ب�«تنظيم محرض ضبٍط 
أص�ويلٍّ بتفاصيل العمليَّة، معززاً باملربزات التي تم ضبطها بالعمليَّة، وعرضه رفقة 

�ة التحقيق«. ؛ الذي قرَّر توقيفهما عىل ذمَّ املتهمني عىل قايض التحقيق املختصِّ

تشكيل جلنة عليا لتعقب” 
القائمة السوداء” يف 

اهلول السوري

اإلطاحة بـ12 متهما 
بينهم إرهابيون 

يف كربالء

حقوق اإلنسان: سبايكر جرمية العصر والضحايا بانتظار إنصافهم

اإلعالم األمين تعلن جممل عملياتها 
التعرضية يف بغداد منذ مطلع الشهر

النزاهة تضبط مدير منفذ أم قصر 
ورئيس جلنة املطابقة بتهمة الرشوة
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جمهوري�ة الع�ر اق                        الع�دد: 36/ب/2021
مجلس القضاء األعىل               التاريخ:2021/6/7

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة الشطرة 

إعان
عطفاً عىل قرار محكمة بداءة الش�طرة املرقم اعاه س�يتم 
بيع العقار املرقم 3234/27 الراي الدواية  باملزايدة العلنية 
فع�ىل الراغ�ب بالرشاء املراجع�ة خال م�دة )30( يوما من 
اليوم التايل لنرش هذا االعان يف صحيفتني محليتني يوميتني 
واسعتي االنتشار مس�تصحبا معه تأمينات قانونية بنسبة 
10% م�ن القيمة املقدرة وقت وضع الي�د والبطاقة الوطنية 

ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  أجور اإلعان والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله

موقع العقار: ذي قار/ الدواية/ محلة الراي
مميزات العقار:

الوص�ف العام للعقار: دار س�كن تش�تمل ع�ىل ثاثة غرف 
ومطب�خ وصال�ة ومراف�ق وس�احة مكش�وفة  بمس�احة 

265,50م2
القيم�ة املق�درة: )39,187,500( تس�عة وثاث�ون ملي�ون 

ومائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار عراقي.

جمهورية العراق      رقم االضبارة: 2021/388
وزارة العدل                  التأريخ: 2021/6/1

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليها املدين) اسامة علوان هادي(
لقد تحقق لهذه املديرية اش�عار مختار مركز رشطة الفداء 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لديك موطن دائم او مؤقت 
او مختار، يمكن اجراء التبليغ عليه، واس�تناداً للمادة )27( 
م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعانا ع�ن طريق الصحف 
خال خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل
رعد مراد حس�ون

اوصاف املحرر:
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النارصي�ة  3365/

ش/2020 يف 2020/12/29 بتسلم االثاث الزوجية.
قرار محكمة االحوال الش�خصية يف الك�وت بالعدد 2271/

ش/2020 بتاريخ 2020/12/1 نفقة مستمرة.

نموذج اعالن / دعوة لتقديم العطاء
جمهورية العراق /مجلس القضاء االعىل/رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

م/اعالن مناقصة تنظيف رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية واملحاكم ومكاتب 
التحقيق القضائي التابعة لها .

1. يرس )مجلس القضاء االعىل / رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية( دعوة 
مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم للعمل الخاص )بتنظيف 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية واملحاكم ومكاتب التحقيق التابعة لها(.
2. تتوف�ر لدى مجلس القضاء االعىل / رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي ق�ار االتحادية 
التخصيص�ات املالي�ة ضم�ن املوازنة االتحادي�ة وينوي اس�تخدام جزء منه�ا لتنفيذ 
الخدم�ات )تنظيف رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي ق�ار االتحادية واملحاك�م ومكاتب 
التحقي�ق القضائي التابعة لها وبكلفة تخميني�ة بمبلغ )40,000,000( فقط اربعون 

مليون دينار(.
3. بإم�كان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقديم 
طلب تحريري اىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار االتحادية قس�م الحسابات، وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغ�ة )200,000( مائتان الف دينار، بإمكان 
مقدم�ي العط�اء الراغب�ني يف الحصول عىل املزيد م�ن املعلومات عىل العن�وان املبني يف 

اعاله.
4. تسلم العطاءات اىل العنوان اآلتي: رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية/ قسم 
الشؤون االدارية( يف املوعد املحدد )الساعة الثانية عرش ظهرا من تاريخ 2021/6/27(، 
وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م الراغب�ني بالحضور يف العنوان اآلتي )رئاس�ة محكمة اس�تئناف ذي قار 
االتحادية/ قس�م الشؤون االدارية( يف الزمان والتاريخ )الساعة الثانية عرش والنصف 
ظه�را من تاريخ 2021/6/27(.. يج�ب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء )خطاب 

ضمان مرصيف( وبمبلغ دخل )6,000,000( ستة ماليني دينار .
مالحظة :

 يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن او أي اجور ومصاريف اخرى. 
القايض
محمد حيدر حسن
رئيس محكمة استئناف ذي قار االتحادية



بغداد/ الزوراء:
الربيطانية  تخطط رشكة “بي.بي” 
النفطية لفص�ل عملياتها يف العراق 
لتكون رشكة مس�تقلة مع الس�عي 
اس�تثمارات  إىل  تركيزه�ا  لتحوي�ل 
منخفض�ة الكربون، وفق�ا ملا نقلت 
صحيف�ة “وول س�ريت جورن�ال” 

عن مصادر مطلعة، الجمعة.
الرشك�ة  أن  الصحيف�ة:  وذك�رت 
الجدي�دة س�تمتلك الحق ال�ذي لدى 
“بي.ب�ي” يف حق�ل الرميل�ة، أح�د 
أك�رب حقول النف�ط يف العالم جنوب 
العراق، وستكون مملوكة بالرشاكة 
أيضا مع مؤسس�ة البرول الوطنية 
الصيني�ة، التي تعد من رشكاء “بي.

بي” يف الحقل.
النفطي�ة  الرشك�ة  وس�تحتاج 
الربيطاني�ة م�ن أج�ل امل�ي قدما 
اتف�اق  تأم�ن  إىل  أوالً  يف خططه�ا 
م�ع رشك�ة نف�ط الب�رة التابعة 
للحكومة العراقية ورشكة تس�ويق 
النفط الوطنية “س�ومو” العراقية، 
اللت�ن تع�دان ج�زءا م�ن منظومة 

تشغيل الرميلة.
وقالت املص�ادر املطلعة إن الخطوة 

ته�دف ملنح رشكة “بي.ب�ي” مزيدا 
م�ن املرون�ة لالس�تثمار يف الطاق�ة 
خ�الل  م�ن  الكرب�ون  منخفض�ة 
تمكينه�ا م�ن تقلي�ل إنفاقه�ا عىل 

النفط والغاز.
وأضافت املصادر إن خطة “بي بي” 
ألعمالها يف العراق تشبه إىل حد بعيد 
م�ا أعلنت عنه مؤخ�را لعملياتها يف 

أنغوال.
ودخل�ت “بي بي” وإين�ي اإليطالية 
يف مايو/ اي�ار امل�ايض يف محادثات 
لدم�ج عملياتهما للنف�ط والغاز يف 
أنغوال لتأس�يس رشكة تكون إحدى 

أكرب رشكات الطاقة يف أفريقيا.
و”بي.بي” هي أك�رب رشكة نفطية 
يف  باس�تثمارها  الع�راق،  يف  تعم�ل 
حق�ل الرميل�ة النفطي ال�ذي ينتج 
1,5 ملي�ون برمي�ل يومي�ا، أي م�ا 
يعادل 30 يف املئة من اإلنتاج اليومي 

العراق.
يف  حاف�ل  تاري�خ  الرشك�ة  ول�دى 
الع�راق، حي�ث دخل�ت إىل البالد منذ 
عرشينيات الق�رن املايض.. ويف عام 
2009، كانت أول رشكة نفط دولية 

تعود إىل العراق بعد 2003.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت النفط تقلي�ص قيمة اس�ترياد 
دوالر.  بملي�اري  النفطي�ة  املش�تقات 
وفيما ارتفع سعر خام البرة الخفيف 
قب�ل إغالق�ه، الجمع�ة، بالتزام�ن مع 
ارتفاع أس�عار النفط العاملية ليس�جل 
أعىل األس�عار يف منظمة أوب�ك، اعلنت 
إدارة معلوم�ات الطاق�ة االٔمريكية ان 
صادرات النفط العراقية ألمريكا بلغت 
بمعدل 173 الف برميل يوميا متجاوزة 

الس�عودية خالل االس�بوع املايض.
وقال وزير النفط، إحسان عبد الجبار، 
امس السبت، يف تريح متلفز، تابعته 
قيم�ة  يف  “التقلي�ص  إن  “ال�زوراء”: 
اس�ترياد املش�تقات النفطية س�يكون 
بمق�داد اثن�ن ملي�ار دوالر”، الفتا اىل 
أن “ال�وزارة انجزت ثالثة مش�اريع يف 
رشكة مصايف الوسط - مصفى الدورة 

.“
ه�ي  املش�اريع  “ه�ذه  أن  اىل  واش�ار 
افتتاح وحدة ازم�رة جديدة التي تنتج 
كمي�ات اكث�ر من الس�ابقة م�ن مادة 
البنزين املحسن عايل االوكتاين، وكذلك 
افتتاح معمل الهيدروجن الذي يس�هم 
بإنتاج املش�تقات الخفيف�ة كالبنزين 

املحس�ن، فضال ع�ن انج�از مجموعة 
م�ن الخزان�ات الخاص�ة باملش�تقات 
الخفيف�ة”، مبينا أن “ هذه املش�اريع 
ستس�هم بتخفيض استرياد املواد التي 

تنتجها بنسبة تتجاوز 50 ٪”.
واوض�ح عب�د الجب�ار أن “املش�اريع 
الجدي�دة الت�ي انجزه�ا كادر رشك�ة 
مص�ايف الوس�ط س�تقلل م�ن قيم�ة 
االس�ترياد بنس�بة 90 ٪ مع نهاية عام 
2022 ، اضاف�ة اىل أنها س�توفر فرص 

عمل للشباب”.
م�ن جانب متص�ل، ارتفع س�عر خام 
الب�رة الخفيف قبل إغالقه، الجمعة، 
بالتزام�ن م�ع ارتف�اع أس�عار النفط 
العاملية ليسجل أعىل األسعار يف منظمة 

أوبك.
وسجلت أس�عار خام البرة الخفيف 
املص�در آلس�يا 72.73 دوالرا للربمي�ل 
بارتف�اع بل�غ نس�بته %0.30، فيم�ا 
ارتف�ع خام البرة الثقي�ل إىل 68.72 

دوالرا للربمي�ل بنس�بة ارتف�اع بلغ�ت 
%0.93، عن يوم الخميس املايض.

وبل�غ نف�ط الب�رة الخفي�ف أع�ىل 
األسعار مقارنة بالنفوط األخرى لدول 
منظمة أوبك، حيث س�جل سعر النفط 
 72.12 الس�عودي  الخفي�ف  العرب�ي 
دوالراً للربمي�ل، فيما بلغ س�عر مزيج 
مربان اإلماراتي 72.03 دوالراً للربميل، 
ومزيج سهران الجزائري 71.44 دوالرا 
للربمي�ل، يف حن س�جل بوني الخفيف 
النيج�ريي 72.08 دوالرا، وجرياس�ول 

االنغويل 72.30 دوالرا.
العاملي�ة ق�د  النف�ط  أس�عار  وكان�ت 
ارتفع�ت ام�س ليغل�ق خ�ام برنت إىل 
72.69 دوالرا، وخام غرب تكس�اس اىل 

70.91 دوالرا للربمي�ل.
م�ن جهته�ا، اعلن�ت إدارة معلوم�ات 
الطاق�ة االٔمريكي�ة، امس الس�بت، ان 
صادرات النفط العراقية ألمريكا بلغت 
بمعدل 173 الف برميل يوميا متجاوزة 

الس�عودية خالل االس�بوع املايض.
وقالت االٕدارة يف تقرير لها اطلعت عليها 
“الزوراء”: إن “متوس�ط االس�تريادات 
االمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام خ�الل 
االس�بوع املايض من تسع دول بلغت 5 

مالين و751 الف برميل يوميا مرتفعة 
بمق�دار 621 ال�ف برمي�ل باليوم عن 
االسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.130 

مالين برميل”.
واضاف�ت ان امريكا اس�توردت النفط 
الخ�ام م�ن الع�راق بمع�دل 173 ألف 
برمي�ل يومي�ا، مقارن�ة ب�� 163 ألف 

برميل يف األسبوع الذي سبقه.
واشارت اىل ان “اكثر االٕيرادات النفطية 
الٔمري�كا خالل االٔس�بوع املايض جاءت 
م�ن كندا وبمع�دل بل�غ 3.971 مالين 
برميل يوميا، تليها املكسيك التي بلغت 
كمية االس�تريادات منه�ا بمعدل 423 
أل�ف برميل يوميا، تليه�ا نيجرييا التي 
بلغت االس�تريادات منه�ا بمعدل 264 
الف برميل يومي�ا، ثم الربازيل وبكمية 

بلغت بمعدل 261 ألف برميل يوميا”.
ووفقا لالٕدارة فإن “كمية االس�تريادات 
االٔمريكية من النفط الخام من روس�يا 
بلغ�ت 256 أل�ف برمي�ل يومي�ا، تليها 
السعودية التي بلغت االستريادات منها 
بمع�دل 144 ال�ف برميل يومي�ا، تليها 
كولومبيا التي بلغ�ت بمعدل 137 الف 
برميل يوميا، تليها االكوادور 122 الف 

برميل يوميا .

النفط تؤكد تقليص قيمة استرياد املشتقات النفطية مبقدار ملياري دوالر

بغداد/ الزوراء:
كشفت اللجنة املالية النيابية، امس السبت، عن عزمها عقد 
سلسلة من االجتماعات واس�تضافة محافظ البنك املركزي 
العراق�ي بعد ارتف�اع الدوالر امام الدين�ار، مبينة ان الوضع 
االقتصادي يف العراق لن يتحمل املزيد من القرارات الخاطئة. 
فيم�ا أك�دت أن س�عر رصف الدوالر أم�ام الدين�ار العراقي 
س�يبقى “ثابت�اً ملدة عام ع�ىل أقل تقدي�ر”، أوضحت أن أي 

تغيري “سيرض” بالعقود واملشاريع الحكومية.
وق�ال عضو اللجنة ش�ريوان م�ريزا، يف تريح صحفي: ان 
” اس�تمرار ارتف�اع اس�عار رصف الدوالر يحتم اس�تضافة 

محافظ البنك املركزي وعقد سلسلة من االجتماعات”.
واض�اف مريزا ان ” س�عر رصف الدوالر الرس�مي 145 الف 
دين�ار، وارتفاع الس�عر خ�الل االي�ام املاضية يثق�ل كاهل 
املواطنن ويزيد من التوتر الشعبي”، مبينا أن “اللجنة املالية 
تتاب�ع عن كثب اس�واق العم�الت، وان ارتفاع س�عر رصف 

الدوالر خطري ويتطلب تدخال حاسما”.
وكان البن�ك املركزي العراقي اصدر بيان�ا، الجمعة، أكد فيه 
ثبات س�عر رصف الدوالر الذي ت�م اختياره يف 2020 ، وعدم 

وجود أي نوايا لتغيريه. 
من جهت�ه، أكد عضو اللجنة املالي�ة النيابية، جمال كوجر، 
امس الس�بت، أن س�عر رصف الدوالر أم�ام الدينار العراقي 
س�يبقى “ثابت�اً مل�دة عام ع�ىل أق�ل تقدي�ر”، ألن أي تغيري 

“سيرض” بالعقود واملشاريع الحكومية.
وق�ال كوج�ر إن “تغيري س�عر الرف من مس�ؤولية البنك 
املرك�زي، وتريح البنك باألم�س وتريح جاء يف وقته، يف 

ظل الشائعات عن إمكانية حصول تغيري جديد يف السعر”.
وأضاف أن “س�عر رصف الدوالر أمام الدينار س�يبقى ثابتاً 
ملدة عام عىل أقل تقدير”، الفتاً إىل أن “أي تغيري يف هذا السعر 
يعني خلق مش�اكل جديدة بعدما بني�ت كل عقود الحكومة 
ومش�اريعها واملوازن�ة املالي�ة العام�ة ع�ىل هذا الس�عر”.

وأش�ار إىل أن “املضارب�ن هم املس�تفيدون م�ن عملية بث 
ش�ائعات تغيري سعر الرف، الن سعر البيع ثابت من البنك 

املركزي”.
 مبين�اً أن “الحكومة لها صالحية وقدرة فرض س�عر البيع 
عىل املش�اركن يف مزاد العملة عرب إصدار قرار أو تخصيص 

مبلغ وضخه لضبط السوق”.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف مس�ؤول حكومي يف محافظة 
دي�اىل، ام�س الس�بت، ع�ن تس�جيل 
ارتف�اع جدي�د يف التب�ادل التجاري يف 

منفذ حدودي مع ايران.
وقال مدي�ر ناحية منديل وكالة)90كم 
يف  الخزاع�ي،  م�ازن  بعقوب�ة(  رشق 
من�ديل  منف�ذ  ان”  صحف�ي:  حدي�ث 
الح�دودي م�ع اي�ران س�جل ارتفاعا 
جديدا يف نش�اطه التجاري بعدما قفز 
دخول الشاحنات اىل 60 شاحنة باليوم 
بعدما كان املع�دل يراوح من 40-50 

شاحنة يف االيام املاضية”.
واض�اف الخزاع�ي ان” الج�زء االكرب 
م�ن القواف�ل تحم�ل م�واد انش�ائية 
وبضائع صناعي�ة”. مؤكدا “انه كلما 
زاد النشاط ارتفعت معه فرص العمل 

“رضورة  ع�ىل  مؤك�دا  للعاطل�ن”، 
تخصي�ص ج�زء م�ن اي�رادات املنفذ 
إلعم�ار امل�دن الحدودي�ة ومنها منديل 
وقزاني�ة وقراهم�ا من ناحي�ة توفري 
الخدمات االساس�ية، خاص�ة وانهما 

بأمس الحاجة للدعم”.
ويع�د منفذ منديل الح�دودي مع ايران 
م�ن املنافذ املهم�ة رشق دي�اىل والتي 
افتتح قبل س�نوات لتنش�يط الحركة 

االقتصادية. 

www.alzawraapaper.com5 أسواق

خفيف البصرة يرتفع.. وصادرات العراق ألمريكا تتفوق على السعودية

بغداد/ الزوراء:
بحث وزي�ر التجارة، ع�الء الجبوري، 
امس الس�بت، مع محافظ األنبار عيل 
الدليمي، ع�ددا من امللفات املش�ركة 
املف�ردات  لتوزي�ع  واالس�تعدادات 
الغذائي�ة م�ن خ�الل مرشوع الس�لة 

الغذائية الذي اقره مجلس الوزراء.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة، نقل�ه الناط�ق 
الرسمي لها: أن “وزير التجارة وصل، 
ام�س، إىل مدين�ة الرم�ادي يف إط�ار 
جولت�ه يف محافظ�ة األنب�ار، والتقى 
املحاف�ظ ع�يل الدليم�ي وبح�ث معه 

ملفات مشركة”.
وأضاف البي�ان أن “اللقاء بحث ايضا 
انج�اح املوس�م التس�ويقي ملحصول 
الدوائ�ر  واس�ناد  ودع�م  الحنط�ة 
التجارية وتهيئة وتأهيل املخازن التي 
تعرضت للتدمري جراء عمليات داعش 

االرهابية”.
وتابع أن “الوزير واملحافظ بحثا كذلك 
الغذائية  الوجب�ة  االس�تعداد لتوزي�ع 
م�ن خ�الل م�رشوع الس�لة الغذائية 
نيس�ان  م�ن  االول  يف  تنطل�ق  الت�ي 
املقبل، وتهيئ�ة ارض املعارض املحلية 

والدولية”.
وأك�د الوزير، خالل اللقاء: أن “الزيارة 
ملحافظة االنبار تأتي يف اطار توجيهات 

دولة رئيس الوزراء يف املتابعة امليدانية 
ومعالجة مشاكل املواطنن والتنسيق 
مع الحكومات املحلية وتذليل معوقات 
العمل”.وأشار الجبوري إىل أن “نجاح 
املوس�م التس�ويقي ملحصول الحنطة 
وتحقيق نتائج مهمة من خالل توفري 
خزين اس�راتيجي جيد م�ن الحنطة، 
جاء هذا بسبب التعاون عايل املستوى 
وزارات  الس�اندة م�ن  الجه�ات  م�ع 
وحكومات محلية، فضال عن اجراءات 
رقابي�ة واداري�ة م�ن مرك�ز ال�وزارة 
الت�ي  واملعوق�ات  املش�اكل  ملعالج�ة 
حصلت يف س�نوات س�ابقة والتعامل 

معها بشكل رسيع وايجابي”.

ولف�ت إىل أن “ال�وزارة س�تبدأ العم�ل 
بمرشوع الس�لة الغذائي�ة التي اقرها 
موع�د  وتحدي�د،  ال�وزراء  مجل�س 
التجهي�ز مطلع تم�وز املقب�ل، والتي 
تشكل انعطافة مهمة يف تطوير العمل 
كل  ومعالج�ة  التمويني�ة  بالبطاق�ة 
االخفاق�ات التي حصلت يف الس�نوات 
الس�ابقة، وهذا دليل للجهد الحكومي 
الكبري الذي اسهم يف متابعة هذا امللف 

ومعالجة كل اشكاالته”.
وب�ن الوزير “إمكانية تش�كيل لجان 
واملحافظ�ة  ال�وزارة  م�ن  مش�ركة 
لحس�م القضايا العالقة وابداء املرونة 
يف التعاطي مع هذه امللفات بما يخدم 

ابناء املحافظة”.
من جهته، شدد املحافظ عيل فرحان، 
عىل “اهمية الزيارة يف تنسيق املواقف 
ومعالج�ة املش�اكل التي ب�رزت خالل 
الف�رة املاضي�ة، ووضع آلي�ات عمل 
مش�رك لبعض امللف�ات بن ال�وزارة 

واملحافظة”.
“االجتم�اع  ف�إن  البي�ان،  وبحس�ب 
ناقش مواضيع اخ�رى، ابرزها تأهيل 
مخ�ازن الرشكة العام�ة لتجارة املواد 
الغذائية ونقل بعض املخازن اىل خارج 
املحافظ�ة يف اط�ار خط�ة املحافظ�ة 

للتوسع وتأهيل املرافق الحكومية”.
ع�الء  التج�ارة،  وزي�ر  وج�ه  بينم�ا 

الجبوري، امس السبت، بإطالق عملية 
النق�ل يف البطاق�ة التموينية يف جميع 

املحافظات.
وذكر بيان لل�وزارة ورد “للزوراء”: أن 
“وزير التج�ارة تفقد مرك�ز التموين 
يف الفلوج�ة وبحث م�ع القائمن عىل 
املرك�ز س�بل إنج�اح آلي�ات نق�ل يف 

البطاقة التموينية”.
ووج�ه ب�”الب�دء بعملي�ات النق�ل يف 
جمي�ع املحافظات تأتي ه�ذه الزيارة 
الوزير ملحافظة االنبار واالطالع بشكل 
تفصييل عىل حملة التسويقية وآليات 
عمل مفاصل الوزارة يف اتجاه والبقية 

السابقة”.

وجهت بإطالق عملية نقل البطاقة التموينية يف مجيع احملافظات

التجارة تبحث عددا من امللفات وتعلن موعد إطالق مشروع السلة الغذائية

البورصة تتداول أسهم بقيمة 
63 مليار دينار خالل أسبوع

املالية النيابية: الوضع االقتصادي خطري للغاية
بعد ارتفاع سعر الدوالر

أكدت أن سعر الصرف سيثبت ملدة عام على األقل

صعود بالتبادل التجاري يف منفذ مندلي مع إيران

الربملان يستعد لطرح قانون جملس 
اإلعمار للقراءة الثانية

الرافدين يقدم تسهيالت مصرفية 
لدعم املشاريع االستثمارية

جلنة االقتصاد: ارتفاع السلع 
بات يهدد أمن البالد

شركة “بي.بي” الربيطانية ختطط 
لفصل عملياتها يف العراق

بغداد/ الزوراء:
اعلن س�وق العراق ل�ألوراق املالية )البورصة(، امس الس�بت، عن تداول 63 

مليار سهم بقيمة مالية تجاوزت 63 مليار دينار خالل االسبوع املايض.
وقال الس�وق يف تقرير اطلعت علي�ه “الزوراء”: إن “عدد ال�رشكات املتداول 
أسهمها خالل االسبوع املايض بلغ 47 رشكة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 
38 رشكة بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الرشاء مع اوامر البيع، كما يستمر 
توق�ف 18 رشكة لع�دم تقديم االفصاح، م�ن أص�ل 103 رشكات مدرجة يف 

السوق”.
واض�اف ان “عدد األس�هم املتداولة بل�غ 63 ملياراً و456 مليون�اً و579 الف 
س�هم بارتفاع بلغ  % 15 قياس�ا باالسبوع الذي س�بقه، وبقيمة مالية بلغت 
63 ملياراً و793 مليون دينار بارتفاع بلغ %10 قياسا باالسبوع الذي سبقه 

من خالل تنفيذ2326 صفقة”.
واش�ار اىل أن “م�ؤرش األس�عار املتداول�ة ISX60 أغلق ع�ىل 565.10 نقطة 

مسجالً انخفاضا بنسبة  % 0.90 عن إغالقه يف الجلسة السابقة”.
وبن السوق ان “عدد االسهم املشراة من املستثمرين غري العراقين لالسبوع 
امل�ايض بلغ 278 مليون س�هم بقيمة مالية بلغت ملي�اراً و293 مليون دينار 
م�ن خالل تنفيذ 238صفقة، فيما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين 
غري العراقين تس�عة مليارات سهم بقيمة مالية بلغت 10 مليارات دينار من 

خالل تنفيذ 84 صفقة”.
يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلس�ات تداول أس�بوعياً 
م�ن األح�د اىل الخميس، وم�درج في�ه 103 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل 
قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمن واالستثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلن عضو لجنة الخدمات النيابية، عباس العطايف، امس السبت، عن استعداد 
مجلس الن�واب لطرح قانون مجلس اإلعمار للقراءة الثانية خالل الجلس�ات 

املقبلة بعد أن أجرت عليه الحكومة التعديالت الالزمة.
وقال عض�و لجنة الخدمات النيابية، عباس العط�ايف، يف تريح صحفي: إن 
“قانون مجلس اإلعمار سيتناول كل املشاريع االسراتيجية من أجل النهوض 
بالقط�اع العام والخدمي والزراعي، إضافة اىل توفري فرص العمل، وس�يجمع 
ب�ن قانون االس�تثمار والقوان�ن االقتصادية األخرى، كما س�يفّعل القانون 

املشاريع ذات املردود املايل لدعم املوازنة الوطنية”.
وأض�اف العط�ايف أن “القانون تمت قراءته قراءة أوىل وتمت مناقش�ته وعقد 
العديد من الورش بش�أنه وأرجع للحكوم�ة، واآلن وصل مرة ثانية إىل الربملان 
بعد إج�راء التعديالت عليه من قبل الحكومة وس�يطرح يف الجلس�ات املقبلة 

لقراءته قراءة ثانية ومناقشته قبل التصويت عليه”.
وب�ن أن “األي�ام املقبلة ستش�هد تقديم قان�ون مجلس اإلعمار يف جلس�ات 
املجل�س وس�يكون من أولوي�ات لجنة الخدم�ات، إضافة اىل خط�وات أخرى 
لالس�تضافة واملناقش�ة”. مؤكداً أنه “من املؤمل أن توجه اسئلة شفاهية إىل 
ال�وزراء الخدمين يف التخطيط واالس�كان واالعمار، وأيض�ا إىل رئيس الوزراء 

مع توفر حراك برملاني لتفعيل االستجواب داخل قبة الربملان”.
وأش�ار العط�ايف اىل أن “الحكوم�ة الحالية ل�م تنهض بقط�اع الخدمات بأي 
خطوة حقيقية بس�بب الروت�ن والبريوقراطي�ة العالية التي تس�تخدمها يف 
التعامل مع آليات بناء املش�اريع، إضافة اىل سياس�ة وزراء املالية والتخطيط 
والوزارات االخرى التي قادت سياس�ة غري ناجحة للنهوض بقطاع الخدمات 

بكل املجاالت”.
ولف�ت إىل أن “الدلي�ل هو عدم تنفيذ إج�راءات وآليات املوازن�ة حتى اآلن منذ 
أن أق�رت، ول�م تمول موازن�ات ال�وزارات وال املحافظات إلكمال مش�اريعها 
املس�تمرة، وق�د ش�ارف العام الح�ايل عىل االنته�اء ووزارة املالي�ة تعرقل كل 

مسارات الخدمات يف كل املحافظات”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرف الرافدين، امس السبت، عن تقديم تسهيالت مرفية لدعم 

املشاريع االستثمارية والتجارية يف العراق.
وذك�ر املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان 
“املرف مستعد لتمويل ودعم مختلف املشاريع التجارية واالستثمارية 
لإلسهام يف تحريك عجلة االقتصاد وتوفري فرص عمل عرب تنشيط القطاع 

الخاص عن االسهام يف الحد من ازمة السكن”. 
واش�ار اىل ان “ابواب امل�رف مفتوحة لجميع الراغب�ن بالحصول عىل 
دعم وتمويل مش�اريعهم التجارية واالس�تثمارية بمختل�ف االتجاهات، 
والس�يما املتعلقة بتش�غيل االي�دي العاملة وتحفيز اس�تثمارات القطاع 
الخاص، اضافة اىل تمويل مش�اريع االسكان يف مختلف املحافظات للحد 

من ازمة السكن”. 
ولفت اىل ان “املرف مس�تمر يف تمويل املش�اريع الصغرية واملتوسطة، 

والسيما ألصحاب املحال التجارية والورش الصناعية”.

 بغداد/ الزوراء:
اتهم�ت عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار، ندى ش�اكر ج�ودت، امس 
الس�بت، بعض الق�وى السياس�ية بمحاول�ة حماية وزي�ر املالية عيل 
ع�الوي ومحافظ البنك املركزي مصطف�ى غالب بعد اخفاقهما يف قرار 

رفع سعر الدوالر، مبينة ان ارتفاع السلع بات يهدد امن البالد.
وقالت  جودت يف تريح صحفي: ان ” ارتفاع اسعار الدوالر يف اسواق 
العراق قصم ظهر املواطن، وعىل الحكومة السيطرة عىل االسواق ومنع 

ارتفاع اسعار السلع”.
واضافت ان “الحكومة والكتل السياس�ية التي صادقت عىل رفع سعر 
الدوالر نهاية العام املنرم، تتحمل مس�ؤولية اس�تقرار االسواق، وان 

تفاقم االسعار يولد الكثري من املشاكل للمواطنن ويهدد امن البالد”.
واوضح�ت ج�ودت ان ” مجل�س النواب س�بق له ان طلب اس�تضافة 
محافظ�ة البن�ك املركزي عىل خلفية رفع س�عر بيع ال�دوالر للبنوك اىل 
1460 دينارا لكن بعض الكتل لم تس�اند الخطوة”. الفتة اىل ان “جهود 
اس�تجواب وزير املالية بمجل�س النواب خالل املدة الس�ابقة لم تنجح 

للسبب نفسه”.
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العبا الشرطة عدي ومراد ينجوان 
من املوت

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلين نادي الرشطة الريايض نجاة العبني اثنني من فريقه الكروي من املوت، اثر حادث سير 
نتج عن خسائر مادية.وذكر النادي يف بيان ان “العبي فريق الرشطة بكرة القدم عدي شهاب 
وميراد محمد تعرضا اىل حادث سير  مروع اثناء ذهابهميا اىل مدينة املوصل  يف إجازة قصرة 
عقب انتهاء مباراة نصف النهائي أمام فريق الزوراء”.واضاف “الالعبان اآلن يتمتعان بصحة 
جييدة وال توجد أي كسيور لديهما، إذ سييتم الفحص الشيعاعي لهما الييوم بغية االطمئنان 
عليهما بشكل أكرب، السيما بعد وجود بعض اآلالم عند الالعب مراد محمد يف منطقة الصدر”. 

يشاُر اىل ان سيارة الالعب عدي شهاب الخاصة تعرضت اىل أرضار كبرة جدا.

أصفر وأمحر

درجال ومحودي يباركان اإلجناز الكبري للعداءة الذهبية دانة حسني 

العراق حيقق وسامني يف البطولة العربية املفتوحة بالثالثي

بغداد/ الزوراء
يخوُض منتخبنا الوطني للشيباب، اليوم األحيد، أوىل مبارياته 
الوديية يف املعسيكر التدريبي املقام حالييا يف مرص أمام نظره 
منتخيب شيباب مرص عيى ملعب القاهيرة الثاني يف السياعة 

السادسة مساًء بتوقيت العاصمة بغداد.
وأجرى منتخب الشيباب، صباح امس السبت، تدريباته البدنية 
يف قاعة الحديد، فيما أقام مدرب منتخب الشباب )عماد محمد( 
بعدهيا محارضة فنية للوقوف عى أخطاء الالعبني يف املباريات 
الوديية السيابقة، والركيز عيى تصحيحها يف الفيرة املقبلة، 
بالتعياون ميع املحلل الفنيي منتظر كيويل والجهياز التدريبي 
املسياعد، كما خاص مسياء اميس وحدة تدريبيية أخرة قبيل 

مواجهة املنتخب املرصي اليوم األحد.
والتحَق بوفد منتخب الشيباب، صباح امس، العب فريق الكرخ 
عبد الرزاق قاسم، بعد أن خاض  مباراة الكأس ضد فريق القوة 

الجوية.
يشياُر إىل أن منتخب الشيباب دخل يف معسكر تدريبي يف مرص 
سيخوض خالله مباراتني وديتني قبل املشاركة يف بطولة كأس 
العرب ملنتخبات الشيباب التي ستنطلق يف العرشين من الشهر 

الحايل.

بغداد/ الزوراء

تأهيَل فرييق القوة الجويية إىل نهائي مسيابقة كأس العيراق، بعد 

تحقيقه الفوز عى فريق الكرخ يف دور نصف النهائي بهدفني مقابل 

هدف. 

ورضَب فرييق القوة الجوية موعداً مع فريق الزوراء يف نهائي كأس 

العراق، بعد أن حقق الفوز مساء اول امس عى فريق الكرخ بهدفني 

مقابل هدف يف املباراة التي أقيمت بينهما عى ملعب الشيعب الدويل، 

وقادها الحكم الدويل واثق محمد. 

وسيجَل أهداف فريق القيوة الجوية كل من الالعبيني فرانك الفيس 

)خطيأ يف مرمياه( يف الدقيقة 35، وحمادي أحميد يف الدقيقة )59(، 

بينما سجل هدف الكرخ الالعب حسن عبد الكريم بالدقيقة 85. 

وسيتحدُد لجنة املسيابقات يف الهيأة التطبيعية، خالل األيام املقبلة، 

موعد مكان وزمان إقامة نهائي كأس العراق 2021.

اليوم.. منتخب الشباب يواجه 
نظريه املصري وديًا

القوة اجلوية يبلغ نهائي 
كأس العراق 

بغيداد/ محميد حميدي- اعيالم اللجنية 

االوملبية 

بيارك وزيير الشيباب والرياضية عدنيان 

درجيال االنجياز الريايض الكبير أللعاب 

القيوى العراقيية املتحقيق  للعيداءة دانة 

حسيني التي حققت رقماً قياسياً عراقياً 

جدييداً يف بطولية تركييا أللعياب القيوى 

املفتوحية، وانهيت سيباق ٢٠٠ م بواقيع 

22,97 ثانيية وهيي اول عراقيية تكير 

حاجيز  الي23 ثانية، وربما يؤهلها رقمها 

هيذا اىل اوملبيياد طوكييو،  وبيارك ايضيا 

للعداءة كوردسيتان بامو بفئة  الشيباب 

كرهيا  للرقيم العراقيي بفعالية 100م 

ان  مضيفيا:  البطولية.  بنفيس  حواجيز 

احيداث فارق نوعي يف الرياضة النسيوية 

العراقية نعده اضافية مهمة لنرش اللعبة 

ونفخر بتقرييم الدعم لها لتحقيق ما هو 

اكثر يف مقبل املشاركات.

كما بيارك الوزيير درجال تحقييق العداء 

رياض محمد عبد الله انجازا كبرا أللعاب 

نفسيها،  البطولية  يف  العراقيية  القيوى 

يف  السيابق  العراقيي  الرقيم  وتحطيميه 

فعاليية 5000 م، إذ حقيق عبيد الله زمنا 

قيدره 14،09 د ، متمنييا ان تتحقق املزيد 

من االنجازات البطال عروس االلعاب.

ومين جهته، هنيأ رئيس اللجنية األوملبية 

الوطنيية العراقيية رعيد حميودي العبة 

املنتخيب الوطني بألعاب القيوى، العداءة 

الذهبية دانة حسيني والتي حققت إنجازاً 

كبراً يف منافسيات ملتقيى بورصا الدويل 

الذي اختتم مؤخراً حيث توّجت بالوسيام 

الذهبي يف سيباق ٢٠٠ مير محققة رقماً 

قياسياً قدره 22,97 ثانية.

وأّكيد حميودي ان البطلية دانية حسيني 

جققت الكثر من االنجازات يف إعالء إسم 

العراق بمختلف املحافل العربية والقارية 

والدولية.

وتعيد دانة حسيني، بعد إنجازهيا األخر، 

هي أول سييدة عراقية كيرت حاجز الي 

23 ثانية يف سباق 200 مر جري.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية

حقيق املنتخيب العراقيي وسيامني، ذهبيي ونحيايس، يف 

منافسيات البطولية العربيية الدوليية املركبية بالثالثي، 

والجارية منافسياتها يف منتجع رشم الشييخ بجمهورية 

مرص العربية.

ونال الالعب العراقي الصاعد شيهاب أحمد جابر الوسيام 

الذهبيي يف منافسيات دون 23 عامياً فيميا حقيق زميله 

جوهر مصطفى نحاسية منافسات النخبة.

هذا وقد بارك رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية رعد  

حمودي ما يحققه منتخب العيراق بالثالثي يف البطولتني 

العربية، و الدولية املفتوحة. 

الجديير بالذكير ان املنتخيب العراقيي بالثالثيي كان فاز 

ببطولية العرب باللعبة والتي اختتمت منافسياتها برشم 

الشييخ قبل أسيبوع بعد ان تصدر جدول الرتيب النهائي 

ألحد عرش منتخباً عربياً بنيله أربعة أوسمة ذهبية.

كاتانيتش: حققنا املطلوب أمام هونغ كونغ وعانيت من صعوبات كبرية   
منتخبنا يتصدر جمموعته 

بغداد/ الزوراء

أكيَد ميدرب منتخبنيا الوطنيي لكرة 

سريشيكو  السيلوفيني  القيدم، 

كاتانيتيش، أن املنتخيب حقيق املهم 

بالفيوز عيى منتخيب هونيغ كونغ 

بهيدف نظيف يف املبياراة التي أقيمت  

عى اسيتاد املحيرق يف املنامة، ضمن 

مباريات املجموعية الثالثة من الدور 

الثاني للتصفيات اآلسيوية املزدوجة 

املؤهلة ملونديال قطر 2022 ونهائيات 

كأس آسيا 2023 يف الصني.

وقاَل كاتانيتش، يف املؤتمر الصحفي 

بعيد املبياراة : “الييوم حققنيا ثالث 

نقياط، وأّدينيا العمل املطليوب منا، 

وهيذا هيو األهيم ، وكنيا نعليم أنها 

سيتكون مبياراة صعبية، عانينا من 

اليشء نفسيه يف البرصة، إنها مهمة 

العبيني   ١٠ ضيد  تلعيب  أن  صعبية 

بمساحة ٦٠ مراً”.

وأضاَف مدرب منتخبنا الوطني: “لقد 

شياهدت العديد مين املباريات لفرق 

كبرة حيول العالم ،وكيف تعاني من 

تسيجيل األهداف أمام فيرق صغرة 

تدافع بشيكٍل كامل، كرة القدم لعبة 

صعبة ونحن أّدينا عملنا اليوم”.

وتابيَع : “بيكل تأكييد نسيتطيع أن 

نتطيور، ربما علينيا أن نطور بعض 

االمور.. نعم إيران فازت بنتيجة ٣-١ 

لكنهيا فازت من حاالت معينة وليس 

من خالل خلق فرص”.

وختَم مدرب منتخبنا الوطني حديثه: 

“يف هذه التصفيات األهم أننا حصلنا 

عى الي٦ نقاط، ألنه برصاحة يف هذه 

الفرة نحن لسينا عى ما يرام، هناك 

العدييد مين املشياكل، فنحين نلعب 

ثيالث مبارييات عيى هيذه األرضية، 

ونحين منيذ ١٠ أييام محجيورون يف 

الغرف، وال أشياهد الالعبني وال أعلم 

حتيى ماذا يأكليون، ألتقي بهم فقط 

يف التمرين، ليذا فالوضع صعب، وأنا 

سعيد من أجل الالعبني ألنهم حصلوا 

عيى املطليوب، ألنني برصاحية أمر ُ 

بأصعب فرة بحياتي كمدرب”.

وحقَق منتخبنيا الوطني لكرة القدم 

الفيوز عيى نظيره منتخيب هونغ 

كونيغ بهيدف مين دون رد يف املباراة 

التيي أقيمت  عيى اسيتاد املحرق يف 

املنامية، ضمين مبارييات املجموعة 

الثالثة مين الدور الثانيي للتصفيات 

اآلسييوية املزدوجية املؤهلة ملونديال 

قطير 2022 ونهائييات كأس آسييا 

2023 يف الصني.

وتصيدَر منتخبنا الوطنيي املجموعة 

الثالثية برصيد 17 نقطية، ومنتخب 

إييران ثانيياً برصييد 15 نقطة و12 

للبحريين، و5 لهونيغ كونيغ ونقطة 

لكمبوديا.

ودخَل منتخبنا الوطني مباراة هونغ 

كونغ بتشكيلة مؤلفة من جالل حسن 

لحراسية املرمى، وميثم جبار وأحمد 

إبراهيم وسيعد ناطق لخيط الدفاع، 

وهمام طيارق وعيل عدنان )رضغام 

رسن)حسيني  إسماعيل(وبشيار 

عيل( وصفياء هادي ومحمد قاسيم 

لخط الوسيط، ومحمد داود )إبراهيم 

باييش( ومهنيد عيل)أيمن حسيني( 

لخط الهجوم. 

الوطنيي  منتخبنيا  العبيو  وفيرَض 

املبياراة  سييطرتهم عيى مجرييات 

منيذ الدقائيق األوىل، وذليك مين أجل 

تحقييق الفوز وتسيجيل هدٍف مبكر 

منذ البداية، وكان لهيم ما أرادوا بعد 

تمرييرة متقنية مين الالعيب محمد 

قاسيم، وجدت مدافع منتخب هونغ 

الذي أسكنها بطريق الخطأ يف شباكه 

بالدقيقة 11 من املباراة. 

وهدَد مهند عيل ومحمد داود ومحمد 

قاسيم مرميى منتخب هونيغ كونغ 

بالعديد من الكرات لتسيجيل الهدف 

الثاني، ولكن من دون أن تدخل الكرة 

الشيباك، لينتهي الشوط األول بتقدم 

منتخبنا الوطني بهدٍف نظيف. 

الوطنيي”  منتخبنيا  ميدرب  وأرشَك 

كاتانيتيش” الالعيب إبراهييم بايش 

منيذ بداية الشيوط بدالً مين الالعب 

محمد داود، يف محاولة لتعزيز الخط 

الهجومي لتسجيل الهدف الثاني الذي 

فرض فيه العبو منتخبنا سييطرتهم 

منذ الشوط الثاني، بعدما أتيحت لهم 

العدييد مين الفرص يف هذا الشيوط، 

لتنتهي املبياراة بفوز منتخبنا بهدف 

وحيد.

وسيخوُض منتخبنا الوطني مباراته 

الثالثية ييوم  األخيرة يف املجموعية 

الثالثاء املقبل أمام منتخب إيران عى 

استاد مدينة خليفة الرياضية يف تمام 

الساعة السيابعة والنصف مساًء، يف 

مباراة يبحث فيها أسود الرافدين عى 

تأكيد صدارتهم للمجموعة الثالثة.

وبارَك وزير الشباب والرياضة عدنان 

درجيال، عيودة املنتخيب الوطني إىل 

الصدارة وحصوله عى النقاط الثالث 

يف املواجهية التي جمعتيه مع نظره 

منتخيب هونغ كونيغ يف الجولة قبل 

املجموعية  تصفييات  مين  األخيرة 

االسييوية الثالثة عقب فيوزه بهدف 

دون رد، مشيرا اىل مواصلية  دعميه 

كل  وتقدييم  العراقيية  للمنتخبيات 

التسيهيالت املمكنية لها لرفع اسيم 

االسيتحقاقات  يف  عالييا  العيراق 

الخارجية واملحافل الدولية.

وأكيد الوزير درجيال أهميية املباراة 

األخيرة يف املجموعية ميع املنتخيب 

اإليرانيي ورضورة الركيز عى الفوز 

فيهيا، لتأكيد أحقية أسيود الرافدين 

بتصدر منتخبات املجموعة.

هنيأ رئيس اللجنة األوملبيية الوطنية 

العراقيية  رعيد حميودي الجماهير 

العراقية واملنتخب الوطني بكرة القدم 

بتحقييق الفيوز عى منتخيب هونغ 

كونغ يف املباراة التي جمعت املنتخبني 

لحساب التصفيات اآلسيوية املؤهلة 

لكأيس العالم بقطر 2022 وأمم آسيا 

بالصني 2023.

ودعا حمودي منتخب األسيود للفوز 

عى منتخب إييران يف املباراة األخرة 

واالحتفياظ  املقبيل،  الثالثياء  ييوم 

التصفويية  املجموعية  بصيدارة 

اآلسيوية الثالثة.

إعالمنا الرياضي
زار وفيد مين اللجنية االجتماعيية لالتحاد 
العراقيي للصحافة الرياضيية، الخميس 
الراحيل حييدر  الزمييل  امليايض، ارسة 
مدلول يف مدينة االسيكندرية بمحافظة 
بابل وقيدم تعازيه لعائلية الفقيد الذي 
كان مثاال لالبيداع واملهنية، داعيا الباري 
جليت قدرته ان يلهم ذوييه ومحبيه الصرب 

والسلوان .
واشيادت ارسة الراحل بموقف نقابة الصحفييني واتحاد الصحافة 
الرياضيية وزميالء الفقيد الذين تواصليوا مع حالتيه الصحية قبل 
رحيليه وزاروه يف املستشيفى وكتبيوا يف وسيائل االعيالم ومواقيع 
التواصل االجتماعي عن الظرف الصحي الصعب طيلة رقوده يف اكثر 

من مشفى وكانوا محل تقدير العائلة .
وضم وفد اللجنة االجتماعية الزمالء مؤنس عبد الله وكاظم الطائي 

وقاسم حنون الجزائري .



                         

قطع نادي برشلونة شوًطا كبريًا من أجل التعاقد مع الهولندي 
ممفيس ديباي، مهاجم ليون، خالل املريكاتو الصيفي.

وينتهي عقد ديباي مع ليون هذا الشهر، وقرر الالعب الهولندي 
عدم التجديد واالنتقال مجاًنا إىل ناٍد آخر.

موندو  لصحيفة  ووفًقا 
اإلس�بانية،  ديبورتيفو 
فإن هن�اك تفاؤاًل كبريًا 
برشلونة  مفاوضات  يف 
مع ممثيل ديباي خالل 

األيام األخرية.
وأشارت إىل أن املحادثات 
النهائي�ة،  املرحل�ة  يف 
والصفق�ة ق�د تحس�م 
ي�وم  بالفع�ل  رس�مًيا 

غ�د اإلثنني.وأوضحت أن 
برش�لونة ال يزال حذًرا يف صفقة ديباي، ألن صفقة جورجينيو 
فينالدوم ش�هدت أيًضا درجة عالية م�ن التفاؤل، قبل أن يقرر 
الالعب تغيري وجهته إىل باريس سان جريمان.وقالت الصحيفة 
اإلس�بانية إن يوفنتوس نافس برشلونة بقوة يف صفقة ديباي، 
لك�ن بقاء امل�درب الهولندي رونالد كومان ملوس�م آخر حس�م 
وجه�ة الالعب.وأضاف�ت أن ديب�اي س�يوقع عىل عق�د ملدة 3 
سنوات بنفس الراتب الذي اتفق عليه يف بداية املفاوضات، كما 

أن النادي الكتالوني منفتح عىل التمديد لسنة رابعة.

أول عاملًيا نوفاك دجوكوفيتش نظريه اإلسباني  املصنف  أزاح الرصبي 
رافاييل نادال عن عرشه يف بطولة فرنسا املفتوحة املتوج بلقبها 13 مرة 
ليبلغ نهائي ثانية البطوالت األربع الكربى للمرة السادسة حيث سيالقي 

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.
 2015 العام  منذ  باريس  يف  بنادال  األوىل  الهزيمة  دجوكوفيتش  وألحق 
 ،6-3 ماراتونية  مباراة  بعد  النهائي،  ربع  الدور  يف  بالذات  ضده  كانت 
ليبلغ  دقيقة  و11  ساعات  أربع  استمرت   2-6  ،)4-7(  6-7  ،3-6
أول  بات  الذي  خامًسا  املصنف  تسيتسيباس  سيالقي  حيث  النهائي، 
يوناني يبلغ نهائي غراند سالم بفوزه عىل األملاني ألكسندر زفرييف يف 

خمس مجموعات 3-6، 3-6، 6-4، 6-4، 3-6.
وثأر دجوكوفيتش يف املواجهة 58 ضد نادال، من خسارة نهائي العام 
املايض أمام اإلسباني بثالث مجموعات نظيفة ومن نهائي دورة روما 

للماسرتز الشهر الفائت، ليبلغ النهائي يف باريس للمرة السادسة.
وقال دجوكوفيتش الساعي وراء لقبه التاسع عرش يف البطوالت الكربى 
بعد الفوز: »كان من الرشف يل أن أتواجد مع رافا عىل أرض امللعب يف 

هذه املباراة املذهلة. إنها حتًما أكرب مباراة خضتها يف باريس«.
وتابع »دجوكر« )34 عاًما( حامل لقب بطولة أسرتاليا املفتوحة مطلع 
العام »للفوز ضد رافا يف ملعبه عيّل أن ألعب أفضل كرة مرضب، وهذه 
لتفسري  الكلمات  إيجاد  الصعب  من  أنه  أعتقد  ذلك.  فعلت  األمسية 

الضغط الذي عانيته هنا ضده«.
روالن  يف  عرش  الرابع  النهائي  بلوغ  من  منافسه  دجوكوفيتش  وحرم 

غاروس، ومسعاه بتحقيق اللقب الحادي والعرشين يف البطوالت الكربى 
لينفرد بالرقم القيايس عىل حساب السويرسي روجر فيدرر.

يوناني  أول  عاملًيا  خامًسا  املصنف  تسيتسيباس  ستيفانوس  وأصبح 
يبلغ نهائي بطولة كربى يف كرة املرضب، بفوزه عىل األملاني ألكسندر 
مباراة  يف  املفتوحة  فرنسا  بطولة  نهائي  نصف  يف  السادس  زفرييف 

ماراتونية من خمس مجموعات 3-6، 3-6، 6-4، 6-4، 3-6.
الثالث  السنوات  يف  مرات  ثالث  األخري  املربع  عند  انتهاء مشواره  وبعد 
األخرية يف البطوالت الكربى )أسرتاليا املفتوحة يف 2019 و2021( وروالن 
غاروس العام املايض، نجح تسيتسيباس أخريًا يف فك هذه العقدة بعد 
املباراة  يف  اليوناني  دقيقة.ويالقي  و37  ساعات  ثالث  استمرت  مباراة 

النهائية الرصبي نوفاك دجوكوفيتش الفائز عىل اإلسباني رافاييل نادال 
حامل اللقب بعد مباراة ماراتونية بواقع 6-3، 3-6، 6-7 )4-7(، 2-6.

أفّكر فيه هو  الفوز: »كل ما  وقال تسيتسباس والدموع يف عينيه بعد 
ألعب يف  أن  آتي من مكان صغري وكان حلمي  أتيت.  أين  جذوري ومن 

بطولة فرنسا املفتوحة يوًما ما«.
يف  مشدودة  واألعصاب  صعبة  مباراة  »كانت  عاًما:  ال�22  ابن  وتابع 
الطاقة... كنت  بعيد والجمهور منحني  الخامسة، عدت من  املجموعة 
أشعر أنه ال زال هناك أمالً للعودة وكلما كان عيل القيام به هو القتال... 
مررت بالعديد من الخيبات ولكن هذا الفوز يعني يل الكثري وهو األهم يف 

مسريتي حتى اآلن«.
من  »الكثري  علّق:  سالم،  غراند  نهائي  يبلغ  يوناني  أول  كونه  عن  أما 
الناس حملوا األعالم وشجعوني يف اليونان ووجودهم مهم جًدا يل وعيّل 
أن أقوم بعميل جيًدا كي يقّدروني يف بلدي. وأنا سعيد أن اليونان باتت 
التي  أنا وماريا )ساكاري  اآلن، سعيد ألني  أكثر يف عائلة كرة املرضب 
أقصيت يف نصف النهائي( ساهمنا يف ذلك وأبقينا اآلمال اليونانية يف كرة 
املرضب حّية«.أما بالنسبة لزفرييف الذي كان يسعى ليصبح أول أملاني 
يبلغ نهائي روالن غاروس منذ ميكايل ستيخ عام 1996، أكد أنه يريد 
وضع الخسارة خلفه: »ال أكرتث كثريًا ملباريات نصف النهائي. قد أبدو 
كما  األمور  أقول  فقط  أنا  متعجرًفا.  أكون  أن  أحاول  ال  أنا  متعجرًفا. 
هي«.وتابع: »لم أكن ألكرتث بالنهائي أيضاً، رصاحة. لم أفز يف البطولة. 

ويمبلدون تنطلق بعد أسبوعني وأنا أتطلع لذلك«.

كان  األخري  لقبها  األرجنتني  أحرزت  عندما 
منذ  السادسة.  بعمر  مييس  ليونيل  نجمها 
تحصد  االكوادور،  يف   1993 أمريكا  كوبا 
األرجنتني وأفضل العب يف العالم ست مرات 
الخيبة تلو األخرى، آملة أن تفّك نحسها يف 
النسخة املقبلة من كوبا أمريكا التي تنطلق 

اليوم األحد يف الربازيل.
سيبلغ  كونه  الوقت،  مع  مييس  يتسابق 
 27( املسابقة  خضم  يف  والثالثني  الرابعة 
عينيه  نصب  أيضاً  يضع  حزيران/يونيو(. 
كأس العالم  FIFA قطر 2022™، عىل أمل 
الزاخرة  مسريته  يف  كبري  لقب  أّول  تحقيق 

مع برشلونة اإلسباني.
بنظر  يرفعه  قد  العالم،  كأس  يف  كبري  لقٌب 
دييغو  الراحل  مواطنه  مصاف  إىل  كثريين 

مارادونا بطل العالم 1986.
لكن  بالده،  مع  العالم  كأس  مييس  أحرز 
 .2005 عام  يف  عاما   20 تحت  تشكيلة  مع 
حصد أيضا ذهبية األلعاب األوملبية يف بكني 
عام 2008، لكن أقرب مسافة له عن كأس 
أمام  نهائي مونديال 2014  كانت يف  العالم 
أملانيا )0-1( يف الربازيل، عىل ملعب ماراكانا 
كوبا  من  املقبلة  النسخة  يستضيف  الذي 

أمريكا.
أحرز 35 لقبا مع برشلونة حاصداً املجد تلو 
اآلخر، لكن ابن روزاريو ال يزال منحوساً مع 

منتخب بالده.
النهائية  املباراة  يف  أخفق  مرات  ثالث 
الربازيل  ضد   2007 يف  القارية،  للمسابقة 
)0-3( ومرتان ضد تشييل بركالت الرتجيح 
يف 2015 و2016. هل ينجح بفك عقدته يف 

2021؟

البطولة  األرجنتني  تستهل  كالعادة، 
العمالقة  الربازيل  مع  اللقب  لنيل  مرشحة 
السابق  زميل مييس  نيمار..  نجمها  بقيادة 
سان  باريس  إىل  انتقاله  قبل  برشلونة  يف 

جريمان الفرنيس.
ترتيب  راهناً  الربازييل  املنتخب  يتصّدر 
إىل  املؤهلة  التصفيات  يف  املوحدة  املجموعة 

مونديال 2022 يف قطر
وإذا كانت الربازيل تحلّق مع ستة انتصارات 

صعوبات  واجهت  األرجنتني  أن  إىل  توالياً، 
احتفظت  لكنها  أخريين،  تعادلني  بعد 
الدوحة  إىل  تأهلها  ويبدو  الثاني،  باملركز 

سهل املنال.
املشجعني  سكالوني  ليونيل  املدرب  أراح 
قائالً: »يف مبارياتنا الست، كانت األرجنتني 

أفضل من خصومها«.
بها  الفوز  »استحقنا  السابق:  الالعب  تابع 
كلها. لكن الفوز املستحق ال يمكن رصفه يف 

عالم كرة القدم«.
تقدمت  كولومبيا،  ضد  األخرية  املواجهة  يف 
فقط،  دقائق  ثماني  بعد  بهدفني  االرجنتني 
وسيطرت عىل خصم لجأ إىل لعب بدني، رّد 
عليه املشاكسون نيكوالس أوتامني، لياندرو 
الذي  رومريو  كريستيان  والشاب  باريديس 

أصبح عنرصاً رضورياً يف التشكيلة.
املباراة،  لقتل  فرص  عدة  عىل  مييس  حصل 
من  مقرشة  تمريرة  ثم  حرة  رضبة  من 

طائرة  نصف  كرة  أو  مارتينيس  الوتارو 
الكولومبي  الحارس  لكن  املنطقة،  داخل 
حرمه تحقيق مبتغاه، قبل أن يخطف«لوس 
الرمق  يف  التعادل  نقطة  كافيتريوس« 

األخري.
األرجنتيني  املنتخب  يكون  جديدة،  مرّة 
أخرياً  أحرز  الذي  مييس  ألهداف  بحاجة 
الدوري  يف  توالياً  مرّة خامسة  الهداف  لقب 
 2010 يف  أيضاً  به  تّوج  أنه  علماً  اإلسباني، 

و2012 و2013.
حزيران/يونيو   21 منذ  مييس  كان  وإذا 
األرجنتني  تاريخ  يف  مسّجل  أفضل   2016
إال  مباراة(،   144 يف  هدفاً   72 راهناً  )يملك 
أنه اكتفى بتسعة أهداف يف 27 مباراة ضمن 

كوبا أمريكا.
األرجنتني  مع  األخرية  بمبارياته  يحظ  لم 
بمساندة مثالية، كتلك التي كان يحظى بها 
يف برشلونة مع األوروغوياني لويس سواريز 
قبل رحيله املوسم املوسم املايض إىل أتلتيكو 

مدريد.
جهوزية  األكثر  مارتينيز  الوتارو  كان  وإذا 
للعب هذا الدور، إال أن املدرب سكالوني قد 
يعّول عىل اثنني من كوادر الخربة: سريخيو 
بعد فرتة  أخرياً  برشلونة  إىل  القادم  أغويرو 
طويلة مع مانشسرت سيتي اإلنكليزي وأنخل 

دي ماريا نجم باريس سان جريمان.
إىل  وصحيح أن أغويرو حزم حقائبه قادماً 
بعد،  يتأكد  لم  مييس  بقاء  أن  إال  برشلونة، 
الكاتالوني.  مع  عقده  تمديد  لعدم  نظراً 
سيكشف األرجنتينيون عن وجههم األول يف 
غريمهم   االثنني  يقابلون  عندما  النهائيات، 

تشييل الذي أسقطهم يف نهائيني توالياً.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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اآلزوري يستعرض يف افتتاح يورو 2020

ديباي على أبواب برشلونة

اعالم الكرتوني فرصة مثالية مليسي للفوز بكوبا أمريكا 

دجوكوفيتش ُيقصي نادال ويضرب موعداً مع تسيتسيباس يف نهائي روالن غاروس

إمبيد يقود فيالدلفيا للتفوق على أتالنتا

مفكرة الزوراء

ليفربول حيسم موقفه من بيع صالح

أوكرانيا تؤكد التوّصل إىل تسوية مع يويفا حيال قميص منتخبها

انت�رصت إيطالي�ا بنتيجة عريض�ة 0-3 عىل تركي�ا يف املباراة 
التي أقيمت بينهم�ا يف العاصمة اإليطالية روما يف افتتاح يورو 
2020، وذلك ضمن املرحلة األوىل من مباريات املجموعة األوىل.

ووق�ع عىل أه�داف إيطاليا كل م�ن ديمريال بالخط�أ يف مرمى 
فريقه )53( وإيموبييل )65( وإنس�يني .)79( وانتهى الشوط 
األول س�لبياً دون أهداف مع أفضلية واضح�ة لصالح منتخب 
إيطالي�ا، إال أّن تمرك�ز العب�ي تركي�ا الجيد ح�رم اآلزوري من 
أخ�ذ األس�بقية.وبدا واضحاً ضغ�ط املباري�ات االفتتاحية عىل 
املنتخبني إذ اتس�م األداء بالحذر الشديد خاصة وأّن خسارة أي 
فريق قد تربك حس�اباته يف صدارة املجموعة األوىل، لكن األمور 
تغ�ريت كلي�اً يف الش�وط الثاني.ولم تتمكن تركي�ا من الصمود 
أم�ام الضغط اإليطايل املميز والذي أس�فر عن انتصار تاريخي 
بثالثية نظيفة لم يحدث من قبل يف مباراة افتتاحية للمسابقة.

وتص�درت إيطاليا مجموعتها األوىل مؤقتاً بثالث نقاط بانتظار 
مباراة س�ويرسا وويلز علماً أن تركيا تحت�ل املركز األخري.ولم 
تمل�ك تركي�ا القدرة ع�ىل رد الفع�ل لتتواصل سلس�لة إيطاليا 

الرائعة بعدم الخسارة للمباراة ال�28 عىل التوايل.

تألق العمالق الكامريوني جويل إمبيد مع 27 نقطة وقاد 
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز إىل الفوز عىل مضيفه أتالنتا 
نهائي  نصف  يف   1-2 عليه  والتقّدم   111-127 هوكس 
للمحرتفني،  األمريكي  السلة  كرة  لدوري  الرشقية  املنطقة 
الغربية بعد  فيما يقف فينيكس صنز عىل مشارف نهائي 

تقدمه عىل دنفر ناغتس 3-صفر.
وبعد خطف أتالنتا املباراة األوىل من أرض فيالدلفيا، رّد االخري 
مستعيدا املبادرة، علما انه تصدر ترتيب املنطقة الرشقية بعد 

انتهاء الدور املنتظم مقابل مركز خامس لهوكس.
انتصارات  وأوقف فيالدلفيا سلسلة من 13 
متتالياً لهوكس عىل أرضه، أمام 16400 
يف  أرينا«  »فارم  ملعب  عىل  متفرج 

أتالنتا.
 9 إمبيد  أضاف  ال�27،  نقاطه  وإىل 
حاسمة،  تمريرات  و8  متابعات 
وساهم معه بتحقيق الفوز توبياس 
بن  واألسرتايل  نقطة(   22( هاريس 

سيمونز .)18( 
وتعرض إمبيد لسقطتني عىل أرض 
بأذى  يصاب  أن  دون  املباراة  خالل 

كبري: »أنا بحال جيدة«.
أصال  املصاب  الالعب  أضاف 
»أنا  اليمنى:  ركبته  بغرضوف 
صامد. أنا أميش. أنهيت املباراة. 
سأتابع  النهوض.  ساتابع 
بدأت  منذ  كنت  هكذا  القتال. 

ممارسة كرة السلة«.
وتقام املباراة الرابعة يف أتالنتا.

تسديد  بنسبة  فيالدلفيا  ونجح 
نسبته  كانت  فيما   ،%52 بلغت 
 ،%47 مع  القوس  خارج  من  رائعة 
مسجال 10 من 21 محاولة، مقارنة 

مع 6 فقط من أصل 23 ملضيفه.
خارج  من  فيالدلفيا  نسبة  وتطّورت 
 %34 فكانت  السلسلة،  تقّدم  مع  القوس 

يف املباراة األوىل مقابل 46 يف الثانية.
قال سيمونز: »كنت أحاول أن أرفع من وترية اللعب، البقاء 
اني قمت  أعتقد  االيقاع.  السلة وأدخل يف  إىل  عدوانيا وأصل 
العبو  نجح  جديدة،  الثاني«.ومرة  الشوط  يف  جيد  بعمل 
سيكرسز يف احتواء نجم أتالنتا تراي يونغ الذي أنهى املباراة 
للخارس جون كولينز 23  مع 28 نقطة يف 37 دقيقة. أضاف 
نقطة، الرصبي بوغدان بوغدانوفيتش 19 نقطة والعب االرتكاز 

السويرسي كلينت كابيال 8 نقاط و16 متابعة.
تقّدم فيالدلفيا 28-20 مع نهاية الربع األول، وبفارق خمس نقاط 
قبل اسرتاحة الشوطني )61-56(، عندما كان يونغ برصيده 16 

نقطة.
وقبض فيالدلفيا عىل مكامن املباراة يف ربعها الثالث، متفوقا 34-

19 عىل خصمه وموسعا الفارق إىل 20 نقطة مع الربع األخري.
إيرفينغ  جوليوس  أسطورته  أنظار  تحت  املباراة  فيالدلفيا  وخاض 

الذي قاده إىل لقبه األخري يف الدوري عام 1983.
ويلعب الفائز من هذه السلسلة مع املتأهل من نصف النهائي الثاني 

بني بروكلني نتس وميلووكي باكس، علما بأن األول يتقدم 1-2.
واملوّزع  نقطة   28 بوكر  ديفن  الهداف  سّجل  الغربية،  املنطقة  ويف 
املخرضم كريس بول 27 و8 تمريرات حاسمة ليقودا فينيكس صنز 
إىل وضع قدمه يف املباراة النهاية بعد فوزه مرة ثالثة تواليا عىل دنفر 

ناغتس 102-116.
قال بوكر: »نحن نرتقي يف املوقت املناسب. الدور املنتظم جّهزنا لهذا 

النوع من املباريات«.
لتصبح   ،)11( بريدجز  وميكال   )14( كراودر  جاي  للفائز  وأضاف 
الرابعة  املباراة  أنه يخوض  النهائي، علما  الطريق معبدة أمام بلوغه 
اليوم األحد يف دنفر.قال كراودر عن إمكانية حسم السلسلة برباعية 
نظيفة: »لن تكون االمور سهلة. نتوقع أن يقّدموا أفضل ما عندهم، 

ونحن أيضا سنفعل ذلك«.
ويأمل فينيكس يف بلوغ نهائي املنطقة للمرة األوىل منذ موسم 2009-

.2010
استلم  الذي  يوكيتش  نيكوال  الرصبي  العمالق  سّجل  الخارس،  ولدى 
متابعة  و20  نقطة   32 املباراة،  قبل  املوسم  هذا  العب  أفضل  جائزة 

و10 تمريرات حاسمة.
أمام  املنطقة  لثالث ترتيب  ال�«تريبل دابل« لم تكن كافية  لكن هذه 

وصيفها يف الدور املنتظم.
أضاف للخارس الذي يفتقد الكندي جمال موراي بسبب قطع الرباط 
الصليبي يف ركبته اليرسى، مونتي موريس )21( ومايكل بورتر )15( 

وويل بارتون )14(.
وتقّدم صنز يف املباراة 21-8 ثم 37-27، قبل أن يقلّص دنفر الفارق 

إىل 55-59 عند االسرتاحة.
ليتقدم  تواليا،  نقاط  ست  بتسجيل  األخري  الربع  فينيكس  واستهل 

بفارق 20 نقطة قبل 10:17 دقائق عىل نهاية الوقت.
أكرب  بقوة  تتمتع  أوف  البالي  رائعا. هذه  الجمهور  »كان  بوكر:  قال 

وهي أكثر بدنية«.
يوتا جاز  املتأهل من مواجهة  السلسلة مع  الفائز من هذه  ويلتقي 

املتصدر مع لوس أنجليس كليربز، علما بأن األول يتقدم 2-صفر.

حس�م مس�ؤولو ليفربول، موقفهم من 
بيع املرصي محمد ص�الح، نجم الريدز، 

خالل فرتة االنتقاالت الصيفية.
وينتهي عقد صالح مع ليفربول يف صيف 
2023، وزعم�ت العدي�د م�ن التقاري�ر 
الصحفي�ة أن الالعب مرتب�ط باالنتقال 
إىل باريس س�ان جريمان، يف حالة رحيل 
كيليان مبابي لريال مدريد.وحسب موقع 

ليفربول إيكو، فإن إدارة الريدز حريصة 
بشدة عىل ربط محمد صالح بعقد جديد، 
رغم عدم بدء املفاوض�ات حتى اآلن مع 
الالعب.وأش�ار املوق�ع الربيطاني إىل أن 
املحادث�ات األولية حول التجديد س�تبدأ 
يف وق�ت الح�ق من العام الح�ايل، كما أن 
محم�د ص�الح نفس�ه ال يري�د االنتقال 
إىل ن�اٍد آخ�ر اآلن.يذك�ر أن محمد صالح 

توج مؤخرًا بجائزة أفضل العب 
املمت�از  اإلنجلي�زي  ال�دوري  يف 

باختي�ار الجمه�ور، والتي تمنح 
من رابط�ة الالعب�ني املحرتفني يف 

إنجلرتا.وأملح صالح يف أكثر من حوار 
صحفي، خالل األش�هر املاضية، إىل أنه 
منفتح عىل خوض تجربة جديدة خارج 

إنجلرتا.

أعل�ن االتح�اد األوكراني لكرة القدم أنه توّصل إىل “تس�وية” 
م�ع االتحاد األوروبي لك�رة القدم لإلبقاء عىل ش�عار صّنفه 
يويفا “سياسياً” عىل قميص املنتخب املشارك يف بطولة كأس 
أوروبا، أثار جدالً بعد احتجاج من روسيا.وكتب رئيس االتحاد 
األوكراني أندري بافيلكو عىل فيسبوك أن “املفاوضات” كانت 
“صعبة للغاية وانتهت إىل طريق مس�دود يف مناسبات عدة”، 
لك�ن “رغم ذل�ك نجحن�ا يف التوّصل إىل تس�وية م�ع االتحاد 
األوروب�ي لك�رة القدم”.وق�ال إن ش�عار “املج�د لألبط�ال” 
س�يكون جزءاً من ش�عار جديد يضاف إىل الجزء الداخيل من 
القمي�ص، ملمح�اً إىل أنه س�يتم إزالة العبارة م�ن موضعها 

األصيل ع�ىل الياقة.وأض�اف: “أنا واث�ق من أنه 
س�يصبح جالب حظ حقيق�ي لرجالنا. طالب 
)يويفا( بإزالة الش�عار أو تغطيته بالكامل”، 
مؤك�داً أن التصميم س�يبقى دون تغيري عىل 
“مالي�ني” القمص�ان التذكاري�ة الت�ي من 
املقرر أن يبدأ بيعها األس�بوع املقبل.ويأتي 
هذا الق�رار غداة مطالب�ة يويفا ألوكرانيا 

بإج�راء تعدي�الت ع�ىل القميص.وق�ال 
يويفا إن رسالة “املجد ألبطالنا”، وهو 

هتاف شاع يف االحتجاجات املناهضة 
لروسيا يف العام 2014 ويظهر داخل 
القمي�ص، “ذات طبيعة سياس�ية 
واضح�ة”. وأعلن االتح�اد الرويس 
لكرة القدم أنه راسل يويفا من أجل 
إدان�ة القمي�ص الجدي�د للمنتخب 

خريط�ة  يحم�ل  ال�ذي  األوكران�ي، 
أوكرانيا بما يف ذلك شبه جزيرة القرم 

الت�ي ضمتها موس�كو يف ع�ام 2014، 
باإلضافة إىل املناطق الرشقية التي يسيطر 

عليها االنفصاليون املوالون لروسيا.
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:

ع�ن  الب�ث  قط�ع  حادث�ة  أثبت�ت 
الرس�مي  التلفزي�ون  يف  برنام�ج 
الس�وداني استمرار سياسة القيود 
املفروضة عىل اإلعالم، وأن الحديث 
ع�ن خارطة طريق إص�الح اإلعالم 
وتطويره سيبقى مجرد ترصيحات 
دون إج�راءات فعال�ة وترشيع�ات 
قانوني�ة تضم�ن حري�ة الصحافة 
واإلع�الم والقط�ع م�ع سياس�ات 
النظام الس�ابق التي ترك�ت أثرها 

عىل املمارسات الصحفية.
وقطع تلفزيون الس�ودان الرسمي 
مس�اء الخمي�س ب�ث حلق�ة م�ن 
نح�و  ع�ىل  “املش�هد”  برنام�ج 
مفاجئ، بسبب انتقاد أحد الضيوف 
للحكوم�ة وسياس�ة رف�ع الدع�م 
وأثرها عىل املواطن، يف حادثة تشري 
إىل اس�تمرار القي�ود والرقاب�ة عىل 
وس�ائل اإلع�الم الس�ودانية وعدم 
إيف�اء الحكومة بتعهداتها املتكررة 

يف هذا املجال.
وقال محم�د الزين محمد القانوني 
واملحام�ي واملحل�ل اإلس�راتيجي، 
أح�د ضي�وف الحلقة، ع�ر مقطع 
فيدي�و ع�ىل صفحته يف فيس�بوك 
“ت�م االتص�ال باملخ�رج أن يقطع 
الب�ث قب�ل أن تكمل الحلق�ة نحو 
ثلث س�اعة من البث املقرر لها ملدة 

ساعة”.
وأض�اف أن املخرج أخطر املذيع أن 
يقطع الحلقة بورقة قدمها له عىل 
اله�واء، وذل�ك وفق تعليم�ات عليا 
مجهول�ة، وتم بالفع�ل قطع البث 
عىل نحو مفاجئ، مؤكدا أن السبب 
يعود النتقاده لسياسة رفع الدعم 
الرؤي�ة  اإلنت�اج وغي�اب  وت�رر 

وضعف أداء الحكومة.
قدمه�ا  الت�ي  الحلق�ة  وتتن�اول 
الش�يخ  أحم�د  محم�د  اإلعالم�ي 
“التط�ورات االقتصادي�ة الراهن�ة 

ورفع الدعم عن املحروقات”.

وأثار وقف الرنامج ضجة واس�عة 
يف الس�ودان، واعت�ر صحفيون أن 
ما جرى بمثابة تكميم أفواه بهدف 
ع�دم توعي�ة املواط�ن الس�وداني 
بمحنت�ه وأس�بابها وه�و نوع من 
قمع الحري�ات لتضليل الرأي العام 
يف  اإلعالمي�ة  الحري�ات  ورضب 

مقتل.
 وقالوا إنه عىل الرغم من أن السودان 
ش�هد تغيريا كب�ريا يف أبريل 2019، 
وكانت الحرية أحد أبرز ش�عاراته، 
إال أن الحديث ع�ن حرية اإلعالم يف 
ظل وجود مؤسس�ات عمومية تتم 
إدارة وإنت�اج املحتوى فيها بعقلية 

السبعينيات ال معنى له.
وتحت�اج مؤسس�ات مث�ل اإلذاعة 
والتلفزيون ووكالة السودان لألنباء 
إىل هيكلته�ا وتنظيمه�ا، ملعالج�ة 
مشكالتها الراهنة ومساعدتها عىل 

التقدم يف أداء دورها املهني.
كما أن مؤسس�ات اإلعالم الخاص، 

بكافة أنواعها صحف أو إذاعات أو 
قنوات فضائية، ليست أفضل حاال. 
ول�م تجد الدعم املتوق�ع من الدولة 
خاصة يف ما يتصل باش�راكاتها يف 
أقمار البث وتسهيل دفع التزاماتها 
بالعملة الحرة، وعانت الصحف من 
مصادرة بعضه�ا وحرمان البعض 
اآلخ�ر م�ن املش�اركة الفاعل�ة يف 
الش�أن العام. ولم تعجز الحكومة 

عن العثور عىل تريرات لذلك.
إيق�اف  إن  ويق�ول خ�راء إع�الم 
التلفزي�ون الرس�مي  الرنام�ج يف 
جزء من مشكلة أكر تتعلق بتسيري 
القط�اع يف ظ�ل منظوم�ة قانونية 
الزم�ن،  عليه�ا  عف�ا  وترشيعي�ة 
وتعهدات الحكومة املتكررة بحرية 
الصحافة واإلعالم لن تثبت جديتها 
دون أن ترافق بإج�راءات قانونية 
تحرم حرية اإلعالم وحق الوصول 

إىل املعلومات.
وأكد املختص القانون�ّي نبيل أديب 

ع�ىل رضورة إص�الح الترشيع�ات 
اإلع�الم  تحك�م  الت�ي  والقوان�ن 
وتلق�ي  التعب�ري  حري�ة  ورضورة 
املعلوم�ات وتع�دد اإلع�الم، ومنع 
الحظر املطلق للنرش وحق الصحفي 
يف االحتفاظ برسية املصادر ورفض 

الرقابة القبلية.
وأش�ار ل�دى اس�تعراضه امل�ؤرش 
القانون�ّي بورش�ة تنويري�ة حول 
أنشطة اليونس�كو يف قطاع اإلعالم 
ألطراف العملية السلمية إىل خارطة 
طريق إص�الح اإلعالم الت�ي أعلنت 

عنها الحكومة العام املايض.
وقالت الحكومة إنها تسري باتجاه 
“تحري�ر احت�كار اإلع�الم بإعطاء 
مجال لإلعالم الخاص وإزالة القيود 
الترشيعي�ة حت�ى تتع�دد وس�ائل 
اإلع�الم”، وذل�ك يف ظ�ل حديث عن 
بقاء الصحافة الس�ودانية أس�رية 
املنظومة الس�ابقة وع�دم مواكبة 

التحول الديمقراطي.

واإلع�الم  الثقاف�ة  وزي�ر  وأف�اد 
الس�وداني فيص�ل محم�د صال�ح 
“نريد إعط�اء أجهزة اإلع�الم قدرا 
لتك�ون  االس�تقاللية  م�ن  كب�ريا 
مملوك�ة للدولة واملجتم�ع”، وأكد 
ع�ىل أهمي�ة وض�ع خط�ة وطنية 

للتدريب.
لكن لم يتغري أداء اإلعالم السوداني، 
فم�ا يتم تناول�ه عبارة ع�ن تكرار 
لألخبار الت�ي يتم تداولها يف املواقع 
التواص�ل  ومواق�ع  اإللكروني�ة 
أف�كارا  تناق�ش  وال  االجتماع�ي، 
جديدة وال تهتم بقضايا حساس�ة 
تش�غل اهتم�ام املواط�ن، وال تزال 
الرقاب�ة ع�ىل  تم�ارس  الحكوم�ة 
ما يت�م بث�ه ونرشه كم�ا جرى يف 

برنامج “املشهد”.
ويعت�ر إص�الح القوان�ن م�ن أهم 
عوامل تحرير الصحافة الس�ودانية 
ودفعه�ا نح�و التطوي�ر، إذ كان�ت 
م�ن  بجمل�ة  مح�ارصة  الصح�ف 
القوانن التي تقي�د حرية الصحافة 
والتعبري، أبرزها قانون العام 2009 
الذي تضمن مواد عقابية تجيز حظر 
الصح�ف لع�دة أي�ام، وهو م�ا كان 
يج�ري دائما، فال يكاد يمر يوم دون 
حظر إحدى الصحف السودانية، أما 
قانون العام 2013 فنّص عىل إمكان 
إغالق دور الطباعة وفرض غرامات 
عىل النارشي�ن، وكانت تتم مصادرة 
الصحف من دون س�ابق إنذار ومن 
دون إعالم النارشين باألسباب، كما 
كان يت�م اس�تدعاء الصحفين أمام 
النيابة العامة ب�ال إجراءات قانونية 
محددة، ومن غري علم بُتهمِتهم، لكن 
األس�باب الش�ائعة ب�ن الصحفين 
ه�ي انتق�اد سياس�ات الحكومة أو 
اإلش�ارة إىل بع�ض مواطن الفس�اد 

الحكومي وغريها.
ع�ىل  قانوني�ة  قي�ود  وفرض�ت 
الصحفي�ن اس�تنادا إىل م�واد من 
القان�ون الجنائي لعام 1991، مثل 
الدس�توري”  النظ�ام  “تقوي�ض 

و”ن�رش األخب�ار الكاذب�ة”، كذلك 
بع�ض امل�واد م�ن قان�ون جرائ�م 
املعلوماتي�ة للع�ام 2007، وقانون 
 ،2009 واملطبوع�ات  الصحاف�ة 

وقانون األمن الوطني 2010.
وتش�مل تل�ك الترشيع�ات قان�ون 
وقان�ون  واملطبوع�ات  الصحاف�ة 
الهيئة العامة لإلذاع�ة والتلفزيون 
وقانون حق الحصول عىل املعلومات 
وقانون البث اإلذاعي بجانب قانون 

جرائم املعلوماتية.
وسلط تقرير خارطة طريق إصالح 
اإلع�الم الضوء عىل نق�اط الضعف 
لدى املؤسس�ات اإلعالمية، وأبرزها 
أن معظم تغطية هذه املؤسس�ات 
ترك�ز عىل دوالب العم�ل الحكومي 
اليومي وبعض أنش�طة املؤسسات 

ذات الصلة بالعمل
الرسمي.

محم�د  اإلعالم�ي  الخب�ري  وق�ال 
عبدالس�يد ال�ذي ش�ارك يف إع�داد 
تقري�ر خارطة الطري�ق، إن الفقر 
اإلعالمي الذي تعاني منه الصحافة 
الس�ودانية يعود إىل ع�دم التدريب 

وعدم التواصل بن األجيال.
كما تعاني وس�ائل اإلعالم بشكلها 
الحايل من ضع�ف املحتوى والتأثري 
لدى ال�رأي العام، مم�ا فتح املجال 
العاملي�ة  اإلعالمي�ة  للمؤسس�ات 

لجذب جمهور اإلعالم السوداني.
ويقول متابع�ون ألوضاع الصحافة 
واإلعالم يف الس�ودان إن املؤسس�ات 
الصحفي�ة ضعيفة ول�م تتخّط بعد 
الظ�روف الت�ي عاش�تها الصح�ف 
الورقي�ة يف ظل األنظمة الش�مولية، 
األم�ر ال�ذي منعها م�ن التطور مع 

التحول الديمقراطي.
تواك�ب  ل�م  الس�ودانية  الصحاف�ة 
الطف�رة التكنولوجي�ة العاملية، كما 
أنه�ا ل�م تغ�ري قوالبه�ا التحريرية 

لجذب املتلقي
ويرب�ط البع�ض مش�كلة التموي�ل 
بضع�ف أداء الصحفي�ن، فعوام�ل 

تراجع اإلعالن املستمر وتدني نسبة 
مبيع�ات النس�خ تتس�بب يف عج�ز 
الصحف عن توفري تكاليف الطباعة 
والن�رش والتوزي�ع وال�ورق والحر، 
وهي أيضا ال تساعد الصحفين عىل 

االبتكار واإلنتاج الصحايف الجيد.
إنه�م  ويق�ول معظ�م الصحفي�ن 
يعملون بأج�ور زهيدة تحرمهم من 
العمل امليداني املُبتكر والتدريب ومن 
اآلفاق املهني�ة املفتوح�ة واملجزية. 
كم�ا أن س�وء اإلدارة والتخطيط يف 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة جعله�ا غري 
ق�ادرة عىل تش�كيل صناع�ة قابلة 
للحي�اة ع�ر خدم�ات متكاملة من 
صحيف�ة ورقي�ة وموق�ع إخب�اري 

وراديو وتلفزيون.
ويضيف�ون أن الصحاف�ة الورقي�ة 
بش�كلها التقليدي تراجع يف العالم 
كل�ه وكري�ات الصح�ف يف البلدان 
الغربية قلص�ت الجان�ب الورقي يف 
نس�خ ورقي�ة مح�دودة وانتقلت إىل 
الن�رش اإللكروني، لك�ن الصحافة 
الس�ودانية لم تواكب ه�ذه الطفرة 
العاملي�ة، كم�ا أنها لم تغ�ري قوالبها 

التحريرية لجذب املتلقي.
وتطفو عىل الس�طح مسألة ارتباط 
بالحكوم�ة  الصحفي�ة  املؤسس�ات 
من خالل توزي�ع اإلعالنات، إذ ظلت 
طيل�ة 30 عاما أداة ترغيب وترهيب 
إلخض�اع الصح�ف، فبات�ت الرقابة 
الذاتي�ة أش�به بروتوك�ول صحفي 
الت�زم ب�ه الصحفيون وس�اروا عىل 
نفس النهج حتى بعد ثورة ديسمر 
2018 الت�ي أطاح�ت بنظ�ام عم�ر 

حسن البشري.
وبعد م�ي أكثر من عامن من ذلك 
التغيري، لم يش�هد ترتيب الس�ودان 
يف مج�ال حري�ة الصحاف�ة تقدما، 
وبحس�ب التقرير الس�نوي ملنظمة 
مراس�لون بال ح�دود للع�ام 2021، 
ج�اء الس�ودان يف املرتب�ة رقم 159 
عاملي�ا واملرتبة ال�13 عىل مس�توى 

العالم العربي.

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

وضع الصحفي الريسوني يثري سجاال 
نيويورك / رويرز- أسوشييتد برس:قانونيا وإنسانيا داخل احملكمة

ف�ازت وكالة »روي�رز« لألنب�اء وصحيفة »س�تار تريبيون«، 
الت�ي تصدر يف مدينة منيابوليس، بجائزة »بوليتزر« الصحفية 
األمريكية، عن تغطية حوادث التمييز العنرصي يف أداء الرشطة 
األمريكية، يف حن فازت صحيفة »نيويورك تايمز« ومجلة »ذي 
أتالنتيك« بالجائزة عن تغطية جائحة كورونا، وهما املوضوعان 
اللذان هيمنا عىل عناوين األخبار العام املايض.وفازت »س�تار 
تريبي�ون« بجائزة »بوليت�زر« عن األنباء العاجل�ة يف تغطيتها 
الخرية لحادث احتجاز ووفاة األمريكي األس�ود جورج فلويد، 
يف مايو/أي�ار 2020، الت�ي وصفتها لجنة من�ح الجوائز بأنها 
»عاجلة وموثوقة ودقيقة«، بينما تقاس�مت »رويرز« ومجلة 
»ذي أتالنتي�ك« جائزة التقارير املفصلة.وجوائز »بوليتزر« هي 
األرفع يف الصحافة األمريكية وتس�لم منذ عام 1917، وأسسها 
الن�ارش الصحف�ي، جوزيف بوليت�زر، وأس�ندها يف وصيته إىل 
جامعة كولومبيا يف نيويورك.وقال�ت ميندي ماركيس الرئيس 
املش�ارك للجنة »بوليت�زر«، يف حفل إعالن الجوائ�ز، الذي أذيع 
ع�ىل اإلنرن�ت، إّن »املؤسس�ات اإلعالمي�ة يف الب�الد واجه�ت 
صعوب�ات التغطية املتالحقة لجائحة عاملي�ة، وتبعات حوادث 
عرقي�ة، وانتخاب�ات رئاس�ة كان التنافس فيها عىل أش�ده«.

وأش�ادت اللجنة بصحفيي »رويرز«: أندرو تش�ونغ، لورانس 
ه�رييل، أندريا جانوت�ا، جايمي داودل وجاك�ي بوتس »لتحليل 
البيان�ات الرائد« الذي قدموه يف سلس�لة »ش�يلدد« )محصن( 
الذي أظهر كيف توفر عقيدة »الحصانة املس�تحقة« القانونية 
الغامضة الحماية للرشطة من املحاكمة رغم اس�تخدام القوة 
املفرطة.وأضاف�ت أنهم تقاس�موا جائزة التغطي�ة التفصيلية 
م�ع إد يون�غ، الصحف�ي يف »ذي أتالنتي�ك«، ال�ذي أش�ادت به 
اللجنة إلعداده »سلس�لة من املقاالت الواضح�ة القاطعة عن 
جائحة كوفيد-19«.وقالت أليس�اندرا غالوني، رئيس�ة تحرير 
»رويرز«، يف بيان، إّن السلسلة شكلت النقاش الذي دار بشأن 
س�بل إصالح الرشطة األمريكية، وأضافت قائلة »كان ’شيلدد’ 
نت�اج قوة أخالقية هائلة عن مش�كلة متش�ابكة تواجه أقوى 

الديمقراطي�ات يف العال�م، خالل عام ش�هد احتجاجات كبرية 
ض�د الرشطة«.وهذه هي تاس�ع جائزة »بوليت�زر« تفوز بها 
»روي�رز«، وهي وحدة تابعة ل�«تومس�ون رويرز«، منذ عام 

2008، والسادسة لها خالل األعوام األربعة األخرية.
»أسوشييتد برس« تفوز يف مجال التصوير

إىل ذل�ك تمك�ن مصورا »أسوش�ييتد برس« الل�ذان حصال عىل 
جائ�زة »بوليت�زر«، من تح�دي الغاز املس�يل للدم�وع لتوثيق 
االحتجاجات ع�ىل الظلم العرقي وأقاما بصر مع كبار الس�ن 

لتوثيق تأثري جائحة كورونا عليهم.
فق�د حص�ل كبري مص�وري »أسوش�ييتد ب�رس« يف إس�بانيا، 
إيميلي�و موريناتي، عىل جائزة صور التقاري�ر. وفاز عمل 10 

من مصوري »أسوشييتد برس« بجائزة األنباء العاجلة.
وقال جيه ديفيد آكي، مس�اعد مدي�ر التحرير ومدير التصوير 
ب�«أسوش�ييتد برس« »العمل املذهل لفريق تصوير أسوشييتد 
ب�رس يف تغطية الظلم العرق�ي واحتجاجاته، ونظ�رة إيميليو 
موريناتي الشغوفة التي استغرقت عاماً كامالً عىل آثار كوفيد 
عىل املس�نن يف إس�بانيا يعدان مثالن مضيئن عىل ما يس�عى 
إليه الصحفي�ون املصورون يف أنحاء العالم: اس�تخدام الضوء 

والظل لجلب املعرفة والفهم إىل أرجاء العالم«.
وترك موريناتي املقيم يف مدريد عائلته عىل مدار شهور لتجنب 
خط�ر تعريضه�م للع�دوى فيم�ا كان يوث�ق آث�ار كوفيد عىل 

كبار الس�ن. والتقط صوراً لزوجن من كبار الس�ن يحتضنان 
ويقبالن بعضهما من خالل غطاء بالستيكي، ولعمال املرشحة 
وه�م يرتدون أزياء واقية كاملة ويحمل�ون جثثاً وللناس وهم 

يتحملون األزمة يف عزلتهم.
مورينات�ي مصور مخرم ل�ه باع طوي�ل يف مناطق الحرب. 
فق�د كان ملحق�اً بالجي�ش األمريك�ي يف جن�وب أفغانس�تان 
يف أغس�طس/آب 2009 عندم�ا انفج�رت قنبلة ع�ىل الطريق 

بمركبتهم، وبرت ساقه تحت الركبة.
أم�ا مصورو »أسوش�ييتد ب�رس« الذين ف�ازوا يف فئ�ة األنباء 
العاجل�ة، فقد التقطوا املش�اعر خالل االحتجاج�ات يف العديد 
م�ن املدن األمريكي�ة بعد مقتل جورج فلويد ع�ىل يد أحد أفراد 
رشطة مينيابوليس. التقط مصورو »أسوش�ييتد برس« صوراً 
م�ن ق�رب ملتظاهرين يرفع�ون قبضاته�م يف اله�واء ولبعض 

االشتباكات العنيفة مع الرشطة.
املص�ورون العرشة الذين فازوا بجائ�زة األنباء العاجلة هم نوا 
بريغ�ر، وأليك�س براندون، ورينغو تش�يو، وكورتي�ز، وفرانك 
فرانكلن الثاني، وديفيد غولدمان، وجون مينشيللو، ومارسيو 

سانشيز، ومايك ستيوارت وإيفان فوتيش.
وصل للقائمة النهائية من »أسوشييتد برس« أيضاً صحفيون 
من فئة التحقيق االستقصائي ويف فئة تصوير األنباء العاجلة.

كانت التقاري�ر التي وصلت للقائمة النهائي�ة يف فئة التحقيق 
االس�تقصائي بعنوان »ثمار العمل« وتحدثت عن سلس�لة من 
االنتهاكات الواس�عة التي كش�ف عنها يف مج�ال صناعة زيت 
النخيل، وآخر يكش�ف عن سوء تعامل الصن يف املراحل املبكرة 
من جائحة كورونا، وثالث يتضمن االنتهاكات الحقوقية بحق 
أقلية اإليغور.وصلت »أسوشييتد برس« أيضاً للقائمة النهائية 
يف فئة تصوير األنباء العاجلة بصور ما بعد االنفجار الذي وقع 
يف مرف�أ بريوت.هذا هو العام الثاني عىل التوايل الذي تفوز فيه 

»أسوشييتد برس« بجوائز بوليتزر يف فئة صور التقارير.
إجماالً، حصلت »أسوش�ييتد برس« ع�ىل 56 جائزة »بوليتزر« 

منها 34 جائزة يف فئة التصوير

تونس/متابعة الزوراء:
يف  األم�ن،  ق�وات  تدخ�ل  نج�ح 
رف�ع الحص�ار ع�ن مق�ر إذاع�ة 
»ش�مس أف أم« التونس�ية، بع�د 
س�اعات طويلة من وصول عمال 
)الضاحي�ة  الك�رم  بلدي�ة  م�ن 
الش�مالية للعاصمة التونس�ية(، 
واعتدائهم  املحطة،  ومحارصتهم 
فيه�ا.  العامل�ن  ع�ىل  اللفظ�ي 
كما اس�تقدم العم�ال الغاضبون 
شاحنتن للنفايات وهددوا برمي 

حمولتيهما أمام اإلذاعة.
وجاء هذا التصعيد بعد بث اإلذاعة 
تحقيقاً أجراه برنامج »املاتينال« 

مع اإلعالمي حمزة البلومي.
التحقي�ق إىل تج�اوزات  وتط�رق 
قام به�ا عمال البلدي�ة من خالل 
إقفال مح�ل أحد التج�ار بالقوة. 

ورغ�م أن البلوم�ي من�ح رئي�س 
بلدي�ة الكرم فتح�ي العيوني حق 
الرد واستضافه ىف برنامجه، لكن 
عمال البلدي�ة أرّصوا عىل االعتداء 
عىل العاملن ىف اإلذاعة ومحارصة 
مقرها، مطالبينها بإصدار اعتذار 

رس�مي عما بثته.وأكدت رئيس�ة 
التونسين  الصحفين  فرع نقابة 
يف اإلذاع�ة خولة الس�ليتي أن »ما 
يحص�ل اعتداء ص�ارخ عىل حرية 
الصحاف�ة والتعبري، وهو أمر غري 
مقب�ول وم�دانّ«. وأضافت: »لقد 

تع�رض الزميالن حم�زة البلومي 
ىف  العام�الن  بوغ�الب،  ومحم�د 
برنام�ج )املاتين�ال(، إىل االعت�داء 
باالعت�داء  والتهدي�د  اللفظ�ي 
الجسدي من قبل املحتجن. ولوال 
قدوم قوات األمن لتطورت األمور 
دراماتيكي«.واعت�رت  بش�كل 
»جريم�ة  حص�ل  م�ا  الس�ليتي 
بح�ق اإلع�الم التون�ي ومحاولة 
السياس�ية  من بع�ض األط�راف 
وتخويفهم«. الصحفين  لرهيب 

م�ن ناحيته�ا، أص�درت النقاب�ة 
الوطني�ة للصحفين التونس�ين، 
املنضوية  العامة لإلعالم  والنقابة 
تحت لواء االتح�اد العام التوني 
املنظم�ات  م�ن  وع�دد  للش�غل، 
الحقوقية بيانات، عرت فيها عن 
تخوفه�ا من االعت�داءات املتكررة 

ع�ىل حري�ة الصحاف�ة وترهي�ب 
الصحفي�ن إلس�كاتهم ومنعه�م 
القي�ام بدوره�م يف كش�ف  م�ن 
هذه  للتونسين.وحّملت  الحقائق 
البيان�ات مس�ؤولية م�ا حصل إىل 
رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني، 
العدائية« ضد  املعروف ب�«مواقفه 
الصحفي�ن وترصيحات�ه املتكررة 
ضده�م، وهو ما ي�ؤدي إىل »تأليب 
بع�ض منارصيه ض�د الصحفين 
واملؤسس�ات اإلعالمية، ما يتسبب 
يف ح�االت عن�ف م�ادي ولفظي«.

يذكر أن إذاعة »شمس أف أم« هي 
إذاعة خاصة أسس�تها نرسين بن 
عيل، ابنة الرئيس التوني املخلوع 
زين العابدين بن عيل، عام 2010، 
لتعود الدولة وتصادرها بعد ثورة 

.2011

بعد ان فقد القدرة على الكالم

 الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
لم يقوالصحفي املغربي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” املتابع 
بتهم�ة هتك عرض ش�اب واالحتجاز، ع�ىل الحديث أمام املحكمة والدفاع عن نفس�ه، 

بسبب وضعه الصحي املردي جراء اإلرضاب عن الطعام الذي يخوضه.
وبدا الريسوني خالل جلسة، بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء، منهكا وغري قادر عىل 
الحدي�ث؛ إذ اكتفى بكتابة كلمة تكلفت محاميته س�عاد الراهمة بتالوتها، تفيد بعدم 

قدرته عىل الدفاع عن نفسه بسبب تدهور وضعه الصحي.
وأكد الريس�وني من خالل كلمته أنه ظل حتى حدود الع�ارشة من ليلة األربعاء املايض 
بمعّية الطبيب املعالج ومدير الس�جن، اللذين توصال بتقرير من أحد املخترات وطبيب 

مختص يتحدث عن كونه مهددا بالقصور الكلوي أو السكتة القلبية يف أية لحظة.
وأوضح الصحفي الريس�وني أنه غ�ري قادر عىل الدفاع عن نفس�ه وهو يف هذا الوضع 
الصح�ي، مطالبا بتمكينه من الرساح املؤقت حتى يكون مس�تعدا لإلجابة عىل أس�ئلة 

املحكمة واستفساراتها.
وأث�ار الوضع الصحي للصحفي املتهم غليانا يف الجلس�ة؛ إذ رف�ض محاموه انطالقة 
املحاكم�ة وموكله�م غري ق�ادر عىل مواكبته�ا وال الدفاع عن نفس�ه، معترين أن ذلك 

يرب مبدأ املحاكمة العادلة عىل الرغم من جاهزيتهم لتقديم الدفوعات الشكلية.
ورف�ض دف�اع املتهم ال�رشوع يف تقديم الدفوعات الش�كلية والطلب�ات األولية يف وقت 
يعيش فيه موكله ظروفا صحية حرجة إىل درجة أنه بات غري قادر عىل الكالم، مطالبا 

بتأجيل ذلك إىل وقت الحق ومنح املتهم الرساح املؤقت.
وطال�ب نقي�ب املحامن الس�ابق الحقوقي عب�د الرحمان ب�ن عمرو الهيئ�ة بتطبيق 
القان�ون، حيث يمنع اس�تنطاق املته�م وهو يف وضعية صحية مماثل�ة للوضعية التي 
يم�ر بها الصحف�ي الريس�وني.ورفضت الهيئة الت�ي تنظر يف امللف، برئاس�ة القايض 
ش�عيب فارح، قرار التأجيل، عىل اعتبار أنها عملت ع�ىل تأجيل املحاكمة مرات عديدة 
واتخذت يف الجلس�ة املاضية قرارا بالرشوع فيها خالل جلسة الخميس.واعتر القايض 
أن املحكم�ة أجل�ت امللف م�رات عديدة عىل أم�ل أن تتغ�ري األمور وأاّل تظ�ل الوضعية 
الصحي�ة للمتهم معرقل�ة للمحاكمة، مؤكدا أن املحكمة ال يمكنها أن تصري “أس�رية” 
لدى الريسوني، مشددا عىل أن “هذه الحالة هي من اختيار الريسوني وهذا حقه، لكن 
يجب احرام القضاء”، ملتمس�ا من املتهم رفع اإلرضاب عن الطعام الس�تعادة قوته.

ومعلوم أن س�ليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، يتابع عىل خلفية 
اتهام�ه بهتك العرض واالحتجاز من طرف ش�اب يدع�ى “آدم”، يف وقت ظل ينفي فيه 
التهم املنسوبة إليه خالل جلسات التحقيق ويتشبث براءتهُ.ذكر أن الصحفي سليمان 
الريس�وني ترأس تحرير جريدة “أخبار اليوم” بعد اعتقال مؤسسها توفيق بوعرشين، 

الذي يقي حكما بالسجن ملدة 15 سنة.

»رويرتز«و»نيويورك تاميز«و»أسوشييتدبرس« أبرز الفائزين جبائزة »بوليتزر«

األمن التونسي ينجح يف فك احلصار عن إذاعة »مشس أف أم«

وعود احلكومة السودانية حبرية اإلعالم تسقط عند االختبار الفعلي

عن تغطية حوادث التمييز العنصري وجائحة كورونا وتصويرها

قطع بث على التلفزيون الرمسي النتقاده إجراءات حكومية
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نهاد احلديثي 
أقامت وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
ش�عار...املقاهي  تح�ت  و   , مؤخ�را 
العراقية.... ت�راث واصال�ة , احتفالية 
نهائي مسابقة املقاهي الرتاثية يف العراق 
يف مدينة كفري التاريخية , وبمش�اركة 
اصحاب املقاهي الرتاثية املرتش�حة من 
بغ�داد واملحافظ�ات واقليم كردس�تان 
, وتخل�ل املهرج�ان ال�ذي اس�تمر ملدة 
يومني فعالي�ات تراثية وفنية متنوعة..

وبحضور ش�خصيات ثقافية واعالمية 
وفنية وتراثية ,, وآلجل الحفاظ عىل هذا 
ال�رتاث اآلصيل ,, ش�هدت صالة مقهى 
امل�ايض  اذار  يف  الرتاثي�ة،  )التتنج�ي( 
االعالن عن تأسيس اول رابطة للمقاهي 
احتفالي�ة  ضم�ن  العراقي�ة  الرتاثي�ة 
بحضور حش�د كبري من عشاق ومحبي 

ال�رتاث الش�عبي العراق�ي والبغ�دادي. 
وادار االحتفالية الرتاثية الباحث الرتاثي 
ع�ادل الع�رداوي، وقدم ملح�ة تاريخية 
وتراثية عن ابرز مقاهي بغداد القديمة، 
واه�م الش�خصيات التي كان�ت تلتقي 
اجتماعي�ة  ن�وادي  باعتباره�ا  فيه�ا، 
مفتوح�ة للجمي�ع. داعي�اً اىل الحفاظ 
عىل هذه املقاهي التي تعد سمة مميزة 
لل�رتاث وامل�وروث الش�عبي العراق�ي. 
رئيس اللجنة املنظمة لالحتفالية هالل 
حافظ قال: منذ زمن اسعى اىل االهتمام 
باملقاه�ي الرتاثي�ة وابراز نش�اطاتها، 
واقامة مسابقات بني املقاهي املنترشة 
يف بغ�داد واملحافظ�ات ضم�ن فعاليات 
لقاء االشقاء السنوي,وقد بادر صاحب 
مقه�ى )الدليمي( الرتاث�ي بتقديم )3( 
دروع تذكارية لكل من الفارس صاحب 
مقهى التتنچ�ي، والزميلة زهرة زنكنه 

م�ن اقلي�م كردس�تان، والدارة الرابطة 
كم�ا  الع�رداوي:  واض�اف  الجدي�دة. 
تضمنت االحتفالية االعالن عن اس�ماء 
اربع�ة م�ن اس�ماء اصح�اب املقاهي 
الرتاثي�ة املؤسس�ني للرابط�ة وهم كل 
من: الحاج عيل التتنچي، والحاج محمد 
الخش�ايل، واملحام�ي احم�د الدليم�ي، 
وسالم الخشايل، مع بقاء الباب مفتوحاً 
الصح�اب املقاه�ي الرتاثي�ة اآلخري�ن 
للتسجيل يف قائمة الهيئة املؤسسة. كما 
ش�هدت االحتفالية ايضا تقديم مشهد 
مرسح�ي مبارش أم�ام الجمهور وحاز 
عىل اعجابهم واخ�ريا قررت الرابطة ان 
تقام ندوة ش�هرية ثقافية عن املقاهي 
الرتاثية وذلك عرص يوم )السبت( االول 

من كل شهر ,, 
تمتاز املقاهي الرتاثية الشعبية بكونها 
ملتقيات أدبية وفكري�ة لروادها، حيث 
يجتمع فيها مفكرون وأدباء ومثقفون 
والحكاي�ات  واآلراء  األف�كار  لتب�ادل 
تختلط أحاديث الزوار وقصص الشعراء 
ممن تعودوا اللقاء يف املقاهي الرتاثية أو 
امللتقيات كما يسميها روادها,, املقاهي 
الشعبية تاريخها عميق وعريق وملتقى 
كاف�ة الرشائ�ح واملتعلم�ني واملثقفني، 
يرتادونه�ا لتبادل ال�رأي والوقوف عىل 
مش�اكل البل�د والقضاي�ا االجتماعي�ة 
ومناقش�تها,  االجتماعي�ة  والظواه�ر 
املقاهي الش�عبية ذات الشهرة الواسعة 
عىل مستوى العراق، وهي تتميز بطابع 
خ�اص م�ن البن�اء والتأثي�ث، فتعل�و 
جدرانه�ا ص�ور ش�خصيات تاريخي�ة 
وأبطال زاروا املكان فرتكوا أثرا يف نفوس 
املواطنني حتى بعد مرور س�نني, ورغم 
انتش�ار املقاهي املعارصة بشكل واسع 

فإن فئة كبرية م�ن املجتمع العراقي ال 
تزال تفضل املقاهي الرتاثية، فهي كلما 
ش�اخت ازدادت بهاء يف عي�ون وقلوب 

محبيها
امل�دن  يف  القديم�ة  املقاه�ي  وتنت�رش 
العراقي�ة، خصوص�اً العاصم�ة بغداد، 
وه�ي امللتق�ى املفّض�ل للرج�ال وكبار 
الس�ّن وتقّدم لهم املرشوبات الس�اخنة 
والب�اردة ع�ىل حّد س�واء ,وه�ي توّفر 
ألع�اب  ملمارس�ة  فس�حة  ملرتاديه�ا 
مختلفة م�ن قبي�ل الدومين�و وطاولة 
الزه�ر والش�طرنج والورق )الش�ّدة(. 
وتلك املقاهي التي تنرش غالباً يف األحياء 
الش�عبية، تب�ّث األغان�ي الرتاثي�ة التي 
يطرب لها كبار السّن. ولعّل أشهرها يف 

بغداد تقع يف شارع الرشيد، 
خرست بغداد الكثري من مقاهيها نتيجة 
م�ا ش�هده الع�راق يف حق�ب االحداث 
السياس�ية الت�ي مرت عىل الع�راق، ثم 
االحتالل االمريكي اىل اليوم، فقد أصبح 
الوس�ط الثقايف واألدب�ي والفني يعيش 
وضًع�ا مزرًي�ا، لك�ن يف املقاب�ل تحاول 
بع�ض املقاه�ي الحف�اظ ع�ىل عراقة 
املايض ورائحته، منها مقهى الش�ابندر 
يف ش�ارع املتنبي ومقهى الشهداء الذي 
تأس�س عام 1917، حت�ى اليوم يفوح 
م�ن ه�ذا املقهى عب�ق خ�اص يختزل 
عقوًدا م�ن التاريخ وتحوالت�ه، ويعترب 
اليوم مقص�ًدا للمثقف�ني , ولكننا نعلم 
ان الرتاث البغ�دادي يتعرض إىل التدمري 
وتتشّوه معامله بسبب اإلهمال الرسمي 
الكبري الذي لحق به خالل السنوات التي 
تلت 2003، فقد ُدم�رت منازل بغدادية 
تراثية كثرية به�دف بناء بنايات حديثة 

مكانها.

 ال يوجد إحياء لل�رتاث من خالل صيانته 
أو ترميمه كما يحصل يف الدول األوروبية, 
وحتى عندما قامت الدولة بصيانة بعض 
األماك�ن الرتاثي�ة، س�يطر ع�ىل عمله�ا 
التش�ويه والخ�راب، وذل�ك لقي�ام غ�ري 
املتخصص�ني بأعم�ال الرتمي�م ,,  حت�ى 
ش�ارع الرش�يد الذي يعترب مكاناً بارزاً يف 
تاري�خ الع�راق وكان يضم فن�ادق مهمة 
مثل سمرياميس وألف ليلة وليلة وسكنته 
أجاث�ا  مث�ل  كب�رية  عاملي�ة  ش�خصيات 
كريس�تي، هو يف الوق�ت الراهن يحترض 
وتحول إىل مكان لرم�ي النفايات, وكذلك 
الحال م�ن االهم�ال للعديد م�ن املقاهي 
الرتاثي�ة مث�ل مقه�ى الزهاوي للش�اعر 
جميل صدق�ي الزهاوي، ومقهى الرصايف 
للش�اعر عب�د الغن�ي الرص�ايف ومقه�ى 
الش�ابندر وغريها. ه�ذه املقاهي تعيش 
الي�وم حالة يرثى لها. وبحس�ب املهندس 
الرتاث�ي عمر الجب�وري إن كل دول العالم 
تقوم بني فرتة وأخ�رى برتميم تراثها، إال 
العراق يتجاهل�ه وال يحرتمه، والدليل أنه 
لدينا آالف األماك�ن الرتاثية املهملة والتي 

تعيش أيامها األخرية

رياض العلي
تصف س��وزان برنارد قصيدة النثر بانها قطعة نثر 
موجزة بم�ا في�ه الكفاية، موّح�دة، مضغوطة، 
كقطعة من بلّور... خلق حرّاً، ليس له من رضورة 
غري رغبة املؤل�ف يف البناء خارًجا عن كّل تحديد، 

ويشء مضطرب، إيحاءاته ال نهائية...
ه�ذا الن�وع االدبي واف�د اىل الثقاف�ة العربية من 
فرنس�ا ووص�ل الينا من خالل بع�ض الرتجمات 
الش�عرية لكن الفه�م االقرب ل�ه كان عرب كتاب 
) قصي�دة النث�ر م�ن ش�ارل بودل�ري اىل ايامن�ا( 
للفرنسية س�وزان برنارد  والكتاب هو اطروحة 

دكتوراه تقدمت بها برنارد سنة 1957 .
النق�اد والش�عراء الع�رب كتب�وا كثريا ع�ن هذا 
املوض�وع ومنه�م من وق�ف معه كغايل ش�كري 
وبعضه�م رفضه كن�ازك املالئكة بل ان منهم من 
س�ماها بالقصيدة الخنثى وهو الش�اعر والناقد 
ع�ز الدي�ن من�ارصة وبعضه�م كس�امي مهدي 
اتهم مجلة ش�عر اللبناني�ة بالعمالة للغرب وهو 
ام�ر مفهوم اذا عرفنا ان ه�ذا الرأي كان مدفوع 

الثمن.
 يتس�اءل الناقد عبد عيل حس�ن )إننا نضع امام 
من يعتقد بأن ما يكتبه هو قصيدة نثر أن يسائل 

نصوصه :
 -1 هل يتضمن نصه تدفقا يف الجمل املكونة لنصه 
النث�ري لتحقي�ق الوحدة العضوي�ة واملوضوعية 

للنص املتخذ شكل فقرة او كتلة نثرية ؟ 
 -2 ه�ل يك�رس النص غايته يف تحقيق ش�عرية 
النث�ر ؟ اذ أن قصيدة النثر هي نثر غايته الش�عر 

بتجاوز اللغة االستهالكية املألوفة . 
وهن�اك معاي�ري اخرى تش�كل الح�دود الفاصلة 
بينها وب�ني االجناس األخ�رى كالدوافع الفكرية 
التي ارتبط�ت بمفاهيم الحداث�ة االوربية( وهذا 
التساؤل الذي اخرتته كمثال يعطينا نموذج لحرية 
وتشتت النقاد يف تناول هذا النوع الشعري وعدم 
قدرة البعض منهم عىل فهم التحوالت الش�عرية 
الت�ي ب�دأت كث�ورة ع�ىل الرومانتيكي�ة االوربية 
فالناق�د العرب�ي م�ازال يعيش يف عن�ق زجاجة 

البنيوية ولم يخرج منها حتى االن.
تاريخياً فأن خليل حاوي ونذير عظمة ويوس�ف 
الخ�ال وان�ي الح�اج وتوفي�ق صاي�غ ومحمد 
املاغ�وط وادونيس يعدون فرس�ان قصيدة النثر 
العربية فاتحني بها بوابة واسعة للقول الشعري 
العربي آخذي�ن املبادرة من الفع�ل العراقي الذي 
اس�تطاع تقديم القصي�دة التفعيلية كضد نوعي 

للكالسيكية العربية .
كان لدي�وان اني الحاج )ل�ن( البداية الحقيقية 
لقصي�دة النث�ر العربي�ة عىل الرغم م�ن الرضبة 
)ثالث�ون  ديوان�ه  يف  صاي�غ  لتوفي�ق  الجريئ�ة 

قصيدة( وهذه املحاوالت ليس�ت بالرضورة وفقاً 
ملعايري برنارد لكن وفقاً الشرتاطات جديدة حيث 
س�اعد تأس�يس مجلة ش�عر اللبنانية عىل وضع 
مواصف�ات تتوافق مع اش�رتاطات برن�ارد لكن 
هذا االمر لم يس�تمر طويالً حيث دخلت اضافات 
مهم�ة يف الش�عر النث�ري وه�ذا ناتج ع�ن عدم 
توافق رشوط قصيدة النثر الفرنس�ية بنموذجها 
البودلريي م�ع الذائقة العربي�ة الخارجة تواً من 

عنق العمود الكالسيكي ....
 والكث�ري مم�ن كان يكت�ب التفعيل�ة او العم�ود 
غادرهما واتجه نحو هذا النوع الشعري او النثري 
الجديد لكن االغلب االعظم ممن كتب النثر الشعري 
ل�م يكن يعرف الكتابة الوزنية وااليقاعية وان هذه 
القصي�دة كان�ت املنقذ ل�ه وكانت س�بباً يف ظهور 
كوكبة من الشعراء اغنوا الذائقة الشعرية العربية 
بالكث�ري من النص�وص الرائعة وبع�ض النصوص 
الرديئة ...فمن السهل عىل الشاعر ان يبدأ بقصيدة 
النث�ر لكنه س�يخفق بالخ�روج منه�ا ان لم يكن 
يمتلك القدرة عىل ذلك او كان متطفالً عىل الشعر.

لكن قصيدة النثر لم تنتج شاعراً كبرياً كما حدث 
مع ش�عر التفعيلة بل انتجت نصوص عىل الرغم 
من الشخصانية الفائقة لهؤالء الشعراء حتى ان 
شهرة ادونيس تكمن يف كتابه )الثابت واملتحول( 

وليس يف نصوصه التي بالغ كثرياً يف غموضها .
تصوفي�ة  تبش�ريية  كان�ت  النص�وص  وه�ذه   
رسيالية- يف ش�كلها االول عىل االقل- فالش�اعر 
فيه�ا يريد تخلي�ص العالم م�ن الخطيئة ويدعوا 
الن�اس اىل الصواب ألن -هذا الش�اعر- يعتقد انه 
ل�ه الحق يف ذلك فهو الش�اعر املتعايل عن الذائقة 
الش�عبوية ذات الصبغ�ة اليس�ارية الثورية التي 
ش�اعت يف فرتة الش�عر التفعييل عىل يد الشعراء 
يف العراق بشكل خاص فشعراء قصيدة النثر هم 
شعراء فكرة لكن ليس وفق املنظور االيديولوجي 
الضيق فهم اصالً ض�د االيديولوجية وقد اثر هذا 

التوجه يف نظرتهم اىل الدين والسياسة والحرية.
وقصيدة النثر قصيدة ورقية يصعب قولها منربياً 
او لنق�ل ان جماليتها تكم�ن يف قراءتها اكثر من 
طرحها ش�فاهياً عكس القصيدة التفعيلية التي 
يمكن لها ان تصمد منربياً فااللقاء املنربي مغرم 
باملوسيقى وااليقاع والصخب والبهرجة الصوتية 

والتمثيل احياناً.
يق�ول أني الح�اج  أن رشوط القصي�دة النثرية 
ه�ي اإليجاز والتوهج واملجاني�ة وهو بذلك يكرر 
رشوط برنارد ويضيف الش�اعر الس�وري محمد 
الدمشقي اىل هذه الرشوط بحسب ما ذكره زكريا 
احمد عليو الرمزية والتكثيف واملوس�يقى…  وال 
يقصد بها )املوس�يقا العروضية( بحس�ب عليو 
إنم�ا الحال�ة الحركي�ة التكثيفي�ة الت�ي تجع�ل 
القارئ يشعر باإليقاع وحالة انسيابية يف الجملة 
الشعرية أي ان االيقاع هنا مصطنع وغري موجود 

اال يف ذهن القارئ وليس يف النص.
يف مقابلة صحفية سئل أدونيس عّما إذا يمكن عد 
النص الصويف العربي جذًرا لقصيدة النثر العربية 
، أي ه�ل يمكن لقصيدة النثر العربية أن تس�تمد 
رشعيتها الش�كلية واللغوية من النص الصويف ؟ 
فكان جوابه : “ يف األس�اس أخذن�ا قصيدة النثر 
م�ن النص الغربي ، ويج�ب أن نعلن هذا ونعرفه 
، كم�ا أخذ بودلري قصيدة النث�ر من أدغار ألن بو 
)نظريت�ه يف الش�عر(. الثقاف�ات تتفاعل ، ونحن 
أخذن�ا قصيدة النثر من الن�ص الغربي ، لكن بعد 
االط�الع والق�راءة يج�ب أن نقول أن�ه كان لدينا 
ج�ذر يمكن أن نس�تند إلي�ه وكّنا نجهل�ه ، وهذا 

الجذر هو يف الدرجة األوىل النص الصويف “.
فش�عراء قصيدة النثر انغلق�وا اكثر نحو ذواتهم 
الش�عرية فص�ار النص الش�عري فع�اًل فردياً ال 
عالقة له باملناس�بات او اللحظية الشعرية اآلنية 
وه�م بهذا اس�تفادوا من الش�عر الغربي املرتجم 
بش�كل كب�ري ومن تج�ارب من س�بقوهم بعض 

اليشء لكن باستحياء...
فش�عراء مثل بودلري ورامبو وماالراميه ثم والت 
ويتمان كانوا ملهمني لشعراء مجلة شعر اللبنانية  
فقصيدة النثر فرنسية املنشأ وان كانت لها بذور 
املاني�ة ولكن مل�ا كان االملان ليس�وا بقادرين عىل 
انتاج ش�عر يغزو العالم لذا اخذ الفرنسيون عىل 
عاتقهم تطوير ه�ذه القصيدة ومنهم انطلق كل 
ش�عراء العالم يحذون حذوهم وهنا يمكن القول 
ان التأث�ري الفرن�ي عىل قصيدة النث�ر يف العراق 
مثالً كان ضعيفاً بسبب هيمنة الثقافة والتنظري 
االنكلي�زي واالمريكي)االنكلوسكس�وني( فحتى 
رسكون بولص الذي تماهى واندمج بتجربة مجلة 
شعر اال انه غرق يف املدرس�ة الشعرية االمريكية 
الحداثية غري ان هذا ال يعني ان الشعراء يف العراق 
لم يتأثروا بش�كل او بآخر بمجلة شعر عكس ما 
يدعيه فاضل العزاوي يف روحه الحية وهذا التأثر 

كان بالفكرة وليس باألسلوب.
وعالق�ة قصيدة النث�ر بالقارئ عالقة مشوش�ة 
ألن ش�عراءها ل�م يبحث�وا ع�ن ق�ارئ ش�عبوي 
كم�ا ذكرنا بل اتجه�وا نحو النخبوي�ة بحيث ان 
بع�ض نصوصهم لم يفهمها الق�ارئ بل ان هذه 
النصوص بقيت مغلقة حتى عىل الشعراء والنقاد 
واال دلوني عىل من فهم نصوص ادونيس يف كتابه 

)امس املكان االن(عىل سبيل املثال ال الحرص.
غري ان ه�ذا ال يعني ان قصيدة النثر بقيت بعيدة 
عن الق�ارئ بل اكاد اج�زم ان تأثريها كان اقوى 
من تأثري القصيدة التفعيلية او مساو لها فالكثري 
من القصائد النثرية وجدت لها طريقاً اىل القارئ 

الذي استهوته هذه اللعبة الجديدة .
لكن قصيدة النثر توقفت يف فرنس�ا مهدها االول 
من س�نوات طويلة ومازال املثق�ف العربي يردد 
مقوالته�ا ب�دون ان ينت�ج بوابة جديدة للش�عر 
العربي الذي زاحمته النصوص الرسدية وهزمته 

بالرضبة القاضية.
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ثقافية

ال أريد اليوم قراءة أو كتابة الشعر

ال يتذك�ر عي�ون حبيبت�ه يف الحرب إال 

جندي مقهور

وإن ردد  يف الخندق جندي آخر 

هكذا صدفة قصيدة

يرمونه بأعقاب السجائر

ما الفرق بني محمود درويش

ومحم�د املاغ�وط ال أقص�د اإليق�اع يف 

شعرهما

ماتا بحرقتهما

بعد االنتهاء من املعارشة

تتمدد عىل ظهرك بال يشء

بارزة أدواتكما الجنسية

الوسائد واغطية الرسير عىل األرض

وأن�ت مغم�ض العين�ني ت�رى كدمات 

الرطوبة

يف كل أركان سقف الغرفة

كأنها ثقوب

تتذك�ر دلو الصباغ�ة الجديد األبيض يف 

الحوش

كاريكاتري ناجي

قصص غسان كنفاني

تلك الرواية الخيالية

التي رميتها

دون  أن تكمل نصفها

***

ال أريد
عبد الرزاق الصغري

قصيدة النثر ومعطف سوزان برنارد البودلريي

متابعات ثقافية

مرافئ ثقافية

نافذة 

  شاعر وروائي

سعد السمرمد

 يس�تطيع األديب أن يخلق نتاجا تتفاوت فيه نس�ب التفاعل بني 
الس�حر الخادع والحقيقة املطلقة ل�روح األبداع منضبطا بحدود 
الن�ص ، كما أثبتت ذلك الحداثة الفلس�فّية من دي�كارت إىل َكنْت 
بمركزية الذات يف النظر والعمل معا ، فلو أخذنا وتتبعنا ظاهرها 
لوجدنا أنفسنا نبرص بجوارها دون األخذ بمضمونها ، ولو اعدنا 
النظر يف تقييمنا وتفحصنا النصوص مرارا لوقفنا أيضا يف زاوية 

تختلف يف تصورات رؤانا واستغراقنا فيها 
      فالن�ص ال يق�رؤه العاطلون ، ثمة حي�اة يف غوره ، تينع كلّما 
رصدنا ثماره ، عىل الرغم من وجود الكثري من الخطأ والتش�ويه 
يف التأم�الت التي تنطلق من الذات ، فال نس�تغرب حني تباع مائة 
وخمس�ون مليون نس�خة من رواي�ة الخيميائي ، وال نس�تغرب 
أيض�ا حني ينعته�ا احدهم أّنها الرواية التي ال تس�تحق الطباعة 
واالحتفاء ، فما زلنا نحرش أنفسنا يف تأّمالتنا الذاتّية ، وقد نكون 
قس�اة أو مرتهل�ني يف أحكامن�ا املترّسعة ، ثمة نص�وص تأخذنا 
للخديعة واىل طرق ال رجعة فيها ، فكيف نستطيع أن نفي حدود 
ذائقتنا وأن ننصاع لها ضمن مس�احات الوع�ي والتجربة كي ال 
نس�قط يف وحل العمى وفق�دان البصرية ، ولك�ي ال نجحد بآراء 
اآلخري�ن كيفم�ا اختلف�ت أو اتفق�ت معنا يف حفرياته�ا ، ولكي 
نعط�ي كل طرف حّقه علينا أن نقبل اس�تهالل اآلخر والتوغل يف 
املضم�ون ، لك�ي يبقى النص عىل قيد األب�داع ، فحياة النصوص 
يف جوفها كلما س�كبنا عليها نقدا أينع�ت من طرف وتوّردت من 

أطراف أخرى 
        تأخذن�ا الخي�ارات بني املكوث يف الن�ص بدل البقاء فوقه ألّن 
النص�وص العظيمة خداعة بح�د ذاتها ، فثمة حي�اة ما بعدها ، 
فالق�ارئ املع�اق حبيس الرؤى ، ال يغور يف ق�اع النص وال يكون 
متناغم�ا يف قممه ، ألّن�ه ينفرد يف إلغائه ، وعدم ترس�يخ مواقع 
إش�عاعه ، فيصري امل�رور لديه عاب�را ومتجنبا خفاي�ا درره ألّنه 
يندف�ع إىل أقىص تناقض يف الحقيقة انطالقا من وعيه ومصالحه 

، فيصري اتهامه ساذجا يفتقر إىل االختزال والرتكيز   
      والسؤال الذي يتبادر يف مفهومنا ، ما حجم الحياة التي تبعث 

ما بعد النص ؟ وكيف نفي بإظهارها واإلشادة بها ؟ 
       رّبم�ا يتب�ادر إىل أذهانن�ا أّن الن�ص الجّذاب ه�و نص متأنق 
عن�د القراء ، يمتلك حس املغام�رة يف ذائقة الجميع لكّنه ينصدم 
بعوائق املثقف الزائف ، فيص�اب باليتم والخجل واالنزواء ، وعند 
أعادة قراءته ال يقرتن باالبتذال ، بل يأخذ صورا جديدة أكثر نشوة 
وسعادة لو تمت قراءته يف فرتات زمنية متفاوتة ، فأنا اعتقد اّنه 
يس�تجيب لذائقة جدي�دة يف ظّل قراءات متنوع�ة ومتباينة ، وله 
روح انطباعي�ة أولّية ، ول�ه حياة أخرى ، حينما يتفق املنجز عىل 
االمتالء سيرتك لحياته األخرى قوة فاعلة يف االستقطاب واالرتواء 
، وه�ذا يذكرن�ا باألعم�ال الصادمة الت�ي ال يختل�ف عليها أحد ، 
فالنصوص ال تحيا إذا كانت ميتة ، وال تموت إذا كانت مس�تقلة 
يف جدّية صريورتها وكفايتها عىل صنع الدهش�ة واالنبهار ، فرّب 
ص�وت يعلن ان�ه لبس املعطف ل� )غوغ�ول(  يف إحدى الرتجمات 

فازداد دفئا ولبسه يف ترجمة أخرى فزاده دفئا مضاعفا 
       فالنصوص التي تحمل حياة ، نصوص إبداعية ، ونقيضها ال 
يش�بهها وان كانت تتصف بالجمال الشكيل ، فالنص الذي يزيدك 
دفئا ال يمكن أن يكون نصا متسوَّال ،ألّنه يحمل حياة أخرى حتى 

وإن كان خارج املشهد.
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األرق . 3 : ومضات . 4 : لن أنس�حب 
. 5 : ش�موخ . 6 : قصائد . 7 : ترانيم 
 :  9 الصي�اد.  : ب�ي ح�رية   8  . روح 
حدي�ث النار . 9 : مراي�ا الرحيل. 10 
: طيف�ك بني الرصاص . 11 : أغفو يف 
ثياب أب�ي . 12 : قوس وال قزح . 13 

: أن�ا عراي قافيتي . 14 : منايف القلق 
. 15 : أن�ت امرأة ف�وق العادة . 16 : 
أنا أصداء أغنيتي . 17 : للفجر أغنية 

أخرية .
والشاعر : عضو إتحاد كتاب مرص / 

وسكرتري رابطة األدب الحديث
صمم الغالف الفنان العراقي :هنري 

كونوي .
ن�ارص رمض�ان عب�د الحمي�د / ش�اعر 
وكات�ب صحف�ي وناق�د / عض�و اتحاد 
كت�اب مرص/ عض�و الجمعي�ة املرصية 
للدراس�ات التاريخية / س�كرتري رابطة 

األدب الحدي�ث عض�و مؤس�س بن�ادي 
أدب الجي�زة /عض�و أتلي�ة القاه�رة  / 
ترجم ديوانه )بي حرية الصياد( إىل اللغة 
الفرنس�ية / وترج�م ديوان�ه )أنت امرأة 

فوق العادة( اللغة اإليطالية
نرش ش�عره يف جميع الجرائ�د واملجالت 
واملواق�ع املرصي�ة والعربي�ة والدولي�ة. 
كتب عنه أكثر من ناقد وكرمته اكثر من 

جهة.
حصل ديوانه :طيف�ك بني الرصاص عىل 
املرك�ز األول ع�ىل مس�توى الجمهورية 

وطبع بوزارة الثقافة .



للحفشاظ عشى البشرة الدهنية 
القواعشد  بعشض  باتبشاع  عليشك 
معهشا  للتعامشل  األساسشية، 
وحمايتها من العوامل املحيطة، 

واملشاكل املختلفة مثل البثور.
وفيمشا ييل مجموعة من القواعد 
األساسشية للتعامل مشع البرة 

الدهنية.
-1 اختيار الغسول املناسب

ابحثي عشن غسشول الوجه الذي 
يناسشب نشوع برتشك. ويفضل 
اختيشار مكونات مثشل البنزويل 
بريوكسايد وزيت شجرة الشاي 
ألنهشا  الساليسشيليك،  وحمشض 
تعمل بششكل أفضل عى البرة 

الدهنية.
-2 تجنبي املكياج الثقيل

تجنشب  اإلمشكان  قشدر  حشاويل 
الثقيلشة  التجميشل  مسشاحيق 
والزيتية، فهي تسشد املسام، ويف 
نفس الوقت تزيد نسشبة الزيوت 
يف البشرة، وبشدالً مشن املنتجات 
السشائلة، اختاري مساحيق عى 

شكل بودرة.
-3 الرتطيب الدائم

تعتقشد الكثشري مشن النسشاء أن 

ترطيشب البرة الدهنيشة يمكن 
أن يزيشد األمور سشوءاً، لكن عى 
العكس مشن ذلك، تميشل البرة 
إىل إنتاج املزيد من الزيوت عندما 
تكون جافة. ابحثي عن مكونات 
والغليسشريين  الصبشار  مثشل 
وحمشض الهيالورونيك، بدالً من 

زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو.
-4 استخدام التونر

إذا كنت ال تسشتخدمني التونر يف 
اليومي ببرتك،  العنايشة  روتني 

فمن األفضل أن تفعيل ذلك، حيث 
يساعد عى تنظيم مستوى األس 
ويفضل  للبشرة،  الهيدروجيني 
اسشتخدام منتجشات خاليشة من 
الكحول لفتح املسام املسدودة،.

-5 استخدام أوراق التنشيف
يمكنك دائماً االعتماد عى أوراق 
التنششيف أثناء التنقشل، ويمكن 
لهذه األوراق الرقيقة أن تسشاعد 
عى امتصاص الزيت، والتخلص 

من اللمعان الزائد عى الوجه.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

ال ينتهي الحشّب بعد الزواج كما يعتقد 
الكثري من الناس. ولكن من دون أدنى 
شك تتحّول العالقة فتتخذ مساراً آخر 

بعد فرتة من الوقت.
وبعد مرور سنوات طويلة عى العيش 
معشاً، تتشالىش الحشدود بشني الزوجني، 
وُيصبشح التعاطشي بينهمشا خالياً من 

التكلّف أو الحسابات.
وقشد تسشري العالقشات بشني األزواج يف 
اتجاهات غريبة وطريفة أحياناً. وهذه 
أهّم 10 ترّصفشات طريفة وعفوية قد 
يعيشها األزواج بعد مرور فرتة زمنية 

طويلة من العيش معاً:
نصّيشة  رسشائل  أحيانشاً  يرسشالن   1-
للتواصل مع بعضهمشا وهما عى بعد 

خطوات قليلة فقط.
-2 يسشاعدان بعضهمشا يف كّل حاالت 

املرض.
ألقابشاً  بعضهمشا  عشى  يطلقشان   3-
وأسشماء مسشتعارة من باب التحّبب، 

وقد تكون غريبة جداً أحياناً.
املمتلشكات  بعشض  يسشتعريان   4-
الششخصية من بعضهمشا البعض من 

دون االضطرار إىل طلب اإلذن.
-5 تسشاعد الزوجشة زوجهشا يف حالقة 
ذقنشه، وُيسشاعدها يف املقابل يف وضع 

الواقي الشميّس عى ظهرها.
-6 ال يشعران بالخوف من البكاء أمام 
بعضهما البعشض أو من اإلفصاح عن 

أعمق أرسارهما الدفينة.
-7 يشرّد أحشد الزوجشني عشى املكاملات 
الهاتفية أو الرسائل النصّية التي تصل 

إىل هاتف الريك.
-8 تتوقشف املرأة عشن االهتمام بوضع 

مساحيق التجميل أمام زوجها.
-9 يتوقف الزوجشان عن االكرتاث عند 
ارتشداء قمصشان ورساويشل للنوم غري 

متناسقة.
-10 ال يضطشران إىل التكلشم ملعرفة ما 

يدور يف بال بعضهما البعض.

10 أمور تتغري بعد فرتة من الزواج
نصائح طبيةحنو مستقبل افضل...هلم

تعرف على أسباب نغزات األذن

أوضحت الدكتورة ناتاليا كونونوفا، أخصائية أمراض األنف واألذن والحنجرة، 
األسباب املحتملة لأللم والنغزات املزعجة يف األذن.

و أششارت األخصائيشة إىل أن األلشم يمكن أن يظهر ليس فقشط يف حالة وجود 
التهابات يف البلعوم األنفي أو تجويف الفم، بل وأيضا يف حالة ارتفاع مستوى 

ضغط الدم، وأسباب أخرى.
و وفقا لها يمكن أن يكون السشبب دخول املاء أو حرة إىل األذن، وقد يكون 
السشبب اإلجهاد الششديد، والتنكس العظمي الغشرويف يف الجزء العنقي من 

العمود الفقري، أو بسبب وجود سدادة شمعية يف األذن.
وتنصح األخصائية بالحذر عند اسشتخدام عيدان تنظيف األذن، ألنها تسشبب 

تكثيف شمع األذن، وبرورة إزالة الرطوبة من األذن بعد االستحمام.
و أضافت” يف حالة الشعور باأللم فجأة، يجب قياس درجة الحرارة ومستوى 
ضغشط الشدم ملعرفشة مشا إذا كان السشبب وجشود التهشاب يف األذن أم ال، ومن 
الروري تناول أدوية مسكنة واستخدام القطرات الخاصة باألذن واألفضل 

استشارة الطبيب املختص، ألن هذه األعراض تتطلب إجراء فحص شامل”.

يعانشي الكثشري مشن النشاس مشن 
“رهشاب الشكالب”، ويتمثشل هشذا 
الخشوف بمجموعة أعشراض منها 
تسشارع رضبات القلب والتنفس، 
وتعرق اليدي، هذه املخاوف ينجم 
عنها ردات فعل قشد تثري حفيظة 
اإلنسشان  لقشاء  الشكالب وتجعشل 

بالكلب ذي نتائج سيئة.
ونتيجة لش”رهاب الكالب” يخىش 
بعض األشخاص السري يف الطرق 
التشي يوجشد بهشا كالب ضخمشة، 
بينمشا ال يبايل آخرون، ويف حني أن 
الكثريين من األشخاص يشعرون 
بقدٍر بسيط من الخوف عند وجود 
الحيوانات التشي يمكن أن تعض، 
يكون األمر يف بعض األحيان أكثر 

من ذلك.
ويقول الطبيب النفيس يوهاناس 
روتشر لشش )دويتششه فيلشه(، “إن 
تعشرق اليديشن وتسشارع رضبات 

القلشب والتنفس يمكشن أن تكون 
جميعها عالمات عى االضطراب، 
والتجمشد أيضاً عند اقشرتاب كلب 
هشو رد فعشل نموذجشي لرهشاب 

الكالب”.

وأضاف، “عشادة ال تشدرك الكالب 
نفسشها هشذا النشوع مشن الخوف 
الششديد، ولكشن نظشراً ألن الكالب 
الششخص  سشلوك  مشع  تتفاعشل 
وإيماءاتشه، يجب أن يضع املرء يف 

االعتبار عدداً من القواعد”.
عند مواجهة كلب:

واصل التنفس بشكل طبيعي.
ال تبشدأ يف الشرصاخ بشأي حال من 

األحوال،
فالحفشاظ عى الهشدوء هو قطعاً 
أفضشل خيشار، إذا ما حشاول املرء 
الفشرار فربمشا يعتقشد الكلشب أنه 

يلعب معه.
تجنشب كل االتصشال البرصي وإال 
قد يفشره الحيوان عى أنه دعوة 

لالقرتاب.
حافظ عى مسافة من الكلب.

ويقدر الطبيب أن “رهاب الكالب” 
يبشدأ يف الطفولشة فيمشا يسشتمد 
األطفشال الخوف مشن آبائهم، عى 
سشبيل املثال، أو من رؤية شخص 
يفر من كلب. ولكن روتر يقول إن 
الخشرات الصادمة مثشل التعرض 

لعضة كلب نادرة.

مقادير الوصفة
500جرامكنافة طازجة

1كوب سمن مذاب
1ملعقة صغرية لون كنافةالحشو

500جرام جبن موزاريلال طازج
مسشتكة  صغشرية  1ملعقشة 

مطحونةللتقديم
قطر )رشبات، شرية( 

للتزيني
فسشتق حلبي مطحون إضافشة اىل قائمة 

التسوق 
طريقة التحضري

1. أحري صينية مسشتديرة مقاس ١٢ 
بوصة.

2. يف طبق عميق ضعي الكنافة.
3. يف قدر متوسشط الحجم ضعي السشمن 
ولشون الكنافشة. ضعشي القشدر عشى نار 

متوسطة ليذوب السمن فقط.
يف  السشمن  كميشة  نصشف  4.اسشكبي 

الصينية.
5. اسشكبي بقيشة السشمن عشى الكنافشة 
وقلبشي مع تقطيشع الكنافة إىل ششعريات 

صغرية جدا.
6. ضعشي ثلثي كميشة الكنافة يف الصينية 
واضغطشي عليها بقوة لتتماسشك وتكون 

طبقة مستوية.
7. وزعي رشائح الجبن وانثري املسشتكة 

املطحونة.
8. ضعشي صينية الكنافشة عى نار هادئة 
وابشداي بتحريشك الصينية بششكل دائري 
عشى النشار ملشدة ٢٠ إىل ٣٠ دقيقشة إىل أن 
تبدأ الحواف تصبشح ذهبية اللون ويمكن 

تحريك الكنافة يف الصينية بسهولة.
9. يمكنشك خبز الكنافة يف فرن عى درجة 
حشرارة ١٨٠م ملدة ٢٥ دقيقشة ثم قلبها يف 
صينية اكر واعادتها يف الفرن ملدة ٥ إىل ٧ 

دقائق لينضج القاع.
10. . اقلبشي الكنافشة عشى طبشق واسشع 

للتقديم واسكبي الشرية مبارشة. 

املطبخ ..    

الذقشن يف  الرجشل بحالقشة  يبشدأ 
الششباب  مشن  مبكشرة  مرحلشة 
للظهور بشكل الئق بعد التخلص 
الوجشه، باسشتخدام  مشن ششعر 
الششفرة ومعجشون الحالقشة أو 

املاكينات الكهربائية.
ويرتكب العديد من الرجال بعض 
األخطشاء أثناء حالقة الذقن تؤثر 
عى مظهرهم، وفيما ييل أهمها:

-1 غسل الوجه باملاء البارد
معجشون  تطبيشق  قبشل  يجشب 
الحالقة غسل الوجه باملاء الدافئ 
الذي يسشاعد عى فتح مسامات 
الجلشد، ويجعشل عمليشة الحالقة 

أكثر سهولة.
-2 إهمال تهيئة الوجه للحالقة

يجشب قبل حالقشة الذقشن تهيئة 
الوجشه بششكل جيشد، وذلشك عن 
طريق تدليك البرة بزيت خاص 

يرتك لبضع دقائق.
-3 استخدام رغوات الحالقة

عى الرغم من أن رغوات الحالقة 
تسشاعد عى إزالة الشعر من عى 
الوجشه، إال أن األنشواع الرخصية 
منهشا يمكشن أن تسشبب احمرار 
البشرة واإلصابشة بااللتهابشات 
الرغشوات ال  الجلديشة، ألن هشذه 
تحتشوي عى املشواد التشي ترطب 

الجلد وتخفف من االلتهابات.
-4 الحالقشة بعكشس اتجشاه نمو 

الشعر
خطأ ششائع يقع فيه الكثريون، 
حيشث يلجشأ معظشم الرجشال إىل 
حالقة الذقن بعكشس اتجاه نمو 
الششعرة، لكن األطباء ينصحون 
أن تتشم الحالقشة مع اتجشاه نمو 
االحمشرار  لتجنشب  الششعرة، 
لشدى  وخاصشة  وااللتهابشات 
الشذي يعانشون من البثشور وحب 

الشباب.
-5 تقصري السوالف

مشن املناسشب أن ترتك السشوالف 
طويلشة بعض الشيء لرتبط بني 
الششعر والذقن، وتعطشي مظهراً 

جميالً للوجه.
-6 إغفال حالقة شعر العنق

يعاني البعض من كثافة الششعر 
يف بعشض مناطشق الجسشم ومن 
بينها العنق، ويجب أن تتم حالقة 
الششعر مشن عشى العنشق خشالل 

حالقة الذقن.
-7 الضغط الشديد عى الشفرة

كلمشا زاد الضغشط عى الششفرة 
أثنشاء الحالقة، ازداد التفاوت بني 
ارتفشاع طبقات الجلد، مما يؤدي 
إىل ظهشور البثشور واالندفاعشات 

الجلدية غري املرغوبة.
لوقشت  الششفرة  اسشتخدام   8-

طويل
ششفرة الحالقشة مصنوعشة مشن 

املعشدن، وتتعشرض للتشآكل بعشد 
استخدامها مرات عديدة، وينتج 
عن ذلك اإلصابشة بالجروح أثناء 
الحالقشة، لذلشك ينصشح بتبديشل 

الشفرة كل 3 إىل 5 مرات.
-9 تجاهل اللمسات األخرية

يصعشب أثنشاء الحالقشة وعندما 
يكون الكريم عى الوجه مالحظة 
املناطق التي لم تتمم إزالة الشعر 
فيهشا، لذلشك يجشب بعشد غسشل 
وتجفيف الوجه بشكل جيد تفقد 

جميع املناطق.
بعشد  الكحشول  اسشتخدام   10-

الحالقة
عى الرغم من أن استخدام سائل 
مشا بعشد الحالقشة الشذي يحتوي 
الششعور  يمنشح  الكحشول  عشى 
باالنتعاش، إال أنه يسشبب تهيجاً 
واحمشراراً للجلشد، لذلشك يفضشل 
اسشتخدام محلول مصنشوع من 

مكونات طبيعية بعد الحالقة.

يتسشاءل الكثري منا عن فوائد تناول سشمك 
الردين،فالردين غني بالعنارص الغذائية 
األساسية وقليل السعرات الحرارية ويوىص 
به كجزء من نظام غذائي صحي و يسشاعد 

يف الوقاية من مرض السكري.
ترز التونشة والسشلمون، عنشد الحديث عن 
األسشماك اللذيشذة والصحيشة، لكشن سشمك 
الرديشن له أيًضا فوائد كبرية، حيث وجدت 
دراسشة جديشدة أن تناول علبتشني فقط من 
سشمك الردين يف األسبوع يمكن أن يساعد 
يف الوقايشة مشن مرض السشكري مشن النوع 
الثاني الششائع نسبيا والذي يزعج الكثريين 

حول العالم.
و يف الواقع، يزعم العلماء أن تناول األسماك 
الدهنيشة أكثر فعالية من مجرد تناول نفس 
العنشارص الغذائيشة التي توفرها عى ششكل 

فيتامينات أو حبوب.
الفوائشد الصحيشة لتناول األسشماك الدهنية 
معروفة جيدا، وهذا ألنها تحتوي عى كميات 
كبشرية من العنشارص الغذائية مثشل التورين 
واألوميغا 3 والكالسيوم وفيتامني د، كما أن 
ارتفاع مستوى الدهون غري املشبعة يساعد 
أيضا عى موازنة مسشتويات الكوليسشرتول 

والوقاية من أمراض القلب.
و قالت مؤلفة البحث ديانا ريزولو، األستاذة 
والباحثة يف قسم العلوم الصحية بالجامعة: 

“ال يعتشر الرديشن طعاما رخيشص الثمن 
ويسشهل العثشور عليه فحسشب، ولكنه آمن 
ومفيشد يف الوقايشة من مرض السشكري من 

النوع الثاني، وإنه اكتشاف علمي ضخم”.
و تابعت الدراسة” 152 مريضا تم تشخيص 
إصابتهشم بمقدمات السشكري، ممشا يعني 
أن مسشتويات السشكر يف الشدم تراوحت من 
100 إىل 124 ملليغرامشا مشن الغلوكوز لكل 
ديسشيلرت من الدم، حيث تشم إخضاع جميع 
املششاركني لنظشام غذائي يهشدف إىل تقليل 
مخاطشر اإلصابشة باملرض، و لكشن البعض 
تلقشى علبتني مشن الردين بزيشت الزيتون 
)200 غرام( أسبوعيا، و تم نصحهم بتناول 

األسماك الصغرية كاملة، دون إزالة العظام، 
بالكالسشيوم  ألنهشا غنيشة بششكل خشاص 

وفيتامني د”.
ووجد الباحثون أن عدد األشخاص املعرضني 
لخطشر اإلصابة بمرض السشكري والذين لم 
يتناولوا الردين أسشبوعيا قد انخفض من 

27 يف املئة إىل 22 يف املائة خالل العام.
كما وجدوا أن عدد املرىض املعرضني ملخاطر 
عاليشة والذين اتبعشوا النظشام الغذائي الذي 
أضيفت إليه األسشماك، انخفشض من 37 يف 

املائة إىل 8 يف املئة يف نفس الفرتة الزمنية.
ولتنشاول األسشماك الدهنيشة فوائشد صحية 
أخرى، بما يف ذلك زيادة مقاومة األنسشولني 

وزيادة الكوليسرتول الجيد الذي يساعد من 
بني أمور أخرى يف خفض ضغط الدم.

و قالت ريزولو: “مع تقدمنا يف السن، يمكن 
أن تسشاعد األنظمة الغذائيشة أو املجموعات 
الغذائية املقيدة بالسشعرات الحرارية يف منع 
ظهور مرض السشكري ومع ذلك  فإن نسبة 
التكلفة إىل الفائدة ليست إيجابية دائما، كما 
وجدنا يف دراسشات أخرى، ومع ذلك، تقودنا 
النتائشج الحاليشة إىل االعتقشاد بأنشه يمكننا 
تحقيشق تأثري وقائي مهشم بنفس القدر بني 

الشباب”.
وشددت مؤلفة الدراسشة عى أنه يف حني أن 
الردين قشد يسشاعد يف الحماية من مرض 
السكري، فإن املكمالت الغذائية التي تحتوي 
عى نفس العنشارص الغذائية لشن يكون لها 

نفس التأثري.
وأضافت” يمكشن للمغذيشات أن تلعب دورا 
حيويشا يف الوقايشة من العديد مشن األمراض 
املختلفشة وعالجها، ولكن تأثريهشا عادة ما 
يكشون ناتجا عن التآزر املوجشود بينها وبني 

الطعام الذي يتم تضمينه فيها”.
وأكشدت عشى أن الرديشن لديشه نشوع مشن 
املكونشات الوقائيشة ألنشه غنشي بالعنشارص 
الغذائيشة املذكورة أعاله، يف حني أن العنارص 
الغذائية التي يتم تناولها بششكل منفصل يف 

شكل مكمالت لن تعمل بشكل جيد.

طبيبك يف بيتك

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

لتحمي نفسك من مرض السكري.. تناول علبتني من مسك السردين أسبوعيا

 10  أخطاء يرتكبها معظم الرجال يف حالقة الذقن

كنافة اجلنب الطازج 

لطلة ابهى.... 

5 قواعد أساسية للتعامل مع البشرة الدهنية

النصائشح  بعشض  يشيل  فيمشا 
ملتابعشة  للوالديشن  التوعويشة 
أبنائهما يف األلعشاب اإللكرتونية 

والشبكات االجتماعية:
-تقنني سشاعات اتصال األطفال 

باإلنرتنت.
-عشدم مششاركة الرقشم الري 
“املشودم”  بالراوتشر  الخشاص 

معهم.
مششاركة  مشن  -تحذيرهشم 
املعلومات الشخصية مع الغرباء 
أيشاً كانشوا، ويف حالشة الرغبشة يف 
املششاركة أخذ األذن املسشبق من 

أحد الوالدين.
وتوجيههشم  األبنشاء  -متابعشة 
حشول نوعيشة املعلومشات التشي 
التواصل  ينرونها عى شبكات 

االجتماعي.
-محاورة األبناء بششكل مستمر 
عمشا حصشل معهم أثنشاء لعبهم 
إلكرتونياً، أو وجودهم يف شبكات 

التواصل االجتماعي.
-الحشرص عشى اللعشب يف مكان 

مفتوح مع وجود أحد البالغني.
-التقيد بالعمر املوجود يف اللعبة، 
وعشدم تحميشل األلعشاب يف حال 

عدم التوافق مع العمر.
-عشدم تحميشل أي لعبشة جديدة 
إال بعشد االطشالع عشى تفاصيلها 

واألهداف منها.
-مششاركتهم اللعشب دومشاً من 

خالل حساباتهم.
-تفعيل خاصيشة التحكم األبوي 
أجهشزة  عشى   Parent control
األبناء، مثل: الجوال، أو األيباد، أو 

الكمبيوتر املحمول والشخيص.
مواقشع  يف  حسشابات  -فتشح 
التواصشل االجتماعشي لألبناء يف 
حالشة الرغبة، بوجشود الوالدين، 
ويتشم إدخشال أقل مشا يمكن من 

املعلومات.

سلوكيات

كل يوم معلومة

نصائح توعوية للوالدين ملتابعة أبنائهما إلكرتونيًا

هل تعاني “رهاب الكالب”.. تعلم كيف تواجه الكالب املفرتسة؟
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مرض�ت ابنت�ه و ل�م يعرف ما به�ا و عندما ذهب بها اىل املستش�فى كتب 
ل�ه األطب�اء العديد من األدوية التي لم يقدر ع�ىل ثمنها فاتصل بأخيه عىل 
الهات�ف املحم�ول و طلب منه ان يحرض له مئت�ي دوالر يف البيت للرضورة 

بسبب مرض ابنته.
فأج�اب االخ طلبه قائال: “أعطيني من الوقت س�اعة ألح�رض لك املال” و 
بينم�ا االب ينتظ�ر وصول أخيه ح�اول االتصال به مرة أخ�رى ليتأكد من 
حض�وره و لكنه تفاجأ عندما وجد الهات�ف مغلق...حاول مرة أخرى لكن 
النتيجة لم تتغري..أخذ يحدث نفس�ه كيف يخذلني أخي و يتهرب مني ....

لن أسامحه عىل فعلته.
و بينم�ا ه�و يف قمة الحزن و األىس من موقف أخي�ه دق جرس الباب فتح 

الباب والغضب يسيطر عليه فوجد أخيه عىل الباب..
أخ�ذ األخ املال قائال: أعتذر عىل تأخري فلم اس�تطع بي�ع هاتفي املحمول 

بالرسعة التي توقعتها ولم ألحق أن أشرتي هاتفاً رخيصاً بدالً منه..

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

21  مارس/آذار -  19 أبريل /نيسان
أن�ت متحمس ومتفائ�ل جدا وتريد أن تس�تثمر 
ه�ذا الحم�اس يف أمر مفيد. اتص�ل بصديق مخلص 
اليوم وخط�ط معه للقيام برحلة ما إىل مكان تاريخي. 
ال تقلق فصديقك س�يكون متحمس�ا جدا للفكرة التي 

تعرضها عليه.

22 نوفمرب/ ترشين الثاني -  21  ديسمرب/كانون االول
تش�عر أنك نش�يط ومتحم�س، ولذل�ك عليك أن 
تش�تغل طاقت�ك يف مرشوع جدي�د. إذا كنت مهتما 
بالرياضة، يمكنك أن تخ�رج من املنزل وتذهب للنادي 
برفق�ة األصدقاء لتمارس رياضة جديدة. كن حذرا فربما 
تنفع�ل جدا خاصة يف فرتة الظه�رية فحاول أن تهدأ بقدر 

اإلمكان.

21 مايو / أيار -   21 يونيو/ حزيران
يم�ر الي�وم رشي�ك حيات�ك بأزم�ة ولكن�ه ال 
يخربك ما هو س�بب هذه األزمة. ليس من السهل 
أن تتعام�ل معه الي�وم، ولكن ال تقلق فه�ذه األزمة 
ال تتعل�ق بأي مش�كلة بينك وبينه، ولذل�ك من األفضل 
ترتكه بمف�رده. حاول أن تكون هادئا وتأكد أن الوضع 

سيتغري غدا.

-1 23 سبتمرب/أيلول -   22 أكتوبر/ ترشين األول
ربم�ا تعقد اجتماعا الي�وم يف منزلك حيث يتعلق 
ه�ذا االجتماع ببعض األوضاع املالية. س�يكون هذا 
االجتماع عىل األرجح مثمرا وربما تحقق ما تريده فيه. 
ربما تتوصل من خالله إىل اتفاقيات مع بعض األشخاص. 
علي�ك ان تضع يف حس�بانك أن هناك بعض األش�خاص ال 

تتفق قراراتك مع أجنداتهم الخاصة، فكن حذرا.

20 يناير/ كانون الثاني -   18 فرباير / شباط
تواجه�ك الي�وم بع�ض العراقيل بس�بب توقف 
بعض األجهزة عن العمل. اإلحباط الذي تشعر به قد 
يجعلك تحطم اي يشء أمامك. تذكر أن هناك أشخاصا 
م�ن حولك يريدون أن يعملوا يف صمت. كل املعدات س�يتم 

تصليحها غدا وستنتهي املشكلة.

20 أبريل/ نيسان -  20 مايو/ أيار
االنفص�ال املؤق�ت عن الحبي�ب يعكر صفوك 
ه�ذا الي�وم. مح�اوالت عدي�دة للوص�ول ألح�د 
األصدقاء عرب الهاتف ولكن محاوالتك تبوء بالفشل. 
تش�عر باإلحباط واليأس ويزداد هذا الشعور عىل مدار 
اليوم. ال تجعل التوتر والقلق يؤثران بالس�لب عليك، بل 

من األفضل أن تتصل بصديق آخر.

-1 23 أغسطس/ آب -  22 سبتمرب/أيلول
يحيط بك اليوم عدد كبري من األشخاص، ولذلك 
نعدك بيوم مثمر ومرشق بس�بب دعمهم املس�تمر 
لك. تبدو اليوم حساس�ا ج�دا، ولذلك لدي�ك قدرة عىل 
فه�م اآلخرين. توق�ع اليوم أن تتعرف عىل ش�خص جديد 
وربما ينضم لقائمة أصدقائك. تش�عر بالسعادة والبهجة 

بسبب تحسن العالقة مع الحبيب.

22ديسمرب/ كانون األول -   19 يناير/ كانون الثاني
إذا كنت تفكر يف الس�فر هذا اليوم، فربما يكون 
الوقت غري مناسب، فمن املحتمل أن تتأخر مواعيد 
الطائرات أو القط�ارات. إذا كنت تخطط للقيام برحلة 
م�ا، ال تتعج�ل وتنهي كل الرتتيبات الي�وم، ألن الكمبيوتر 
الذي تقوم باستخدامه لعمل الرتتيبات الالزمة قد ال يعمل 

بسبب عطل فني.

22 يوينو/ حزيران -  22 يوليو/ تموز
أجل�ت العديد م�ن امله�ام املنزلية لع�دة أيام، 
ولكن ح�ان الوقت اآلن لتقوم به�ا. لديك الطاقة 
والحم�اس للقي�ام به�ا دون الش�عور بالتع�ب أو 
اإلره�اق. ال تهت�م بالتفاصي�ل الصغ�رية الت�ي ال تؤثر 

بشكل كبري يف نظافة املنزل وشكله.

23 أكتوبر/ ترشين األول -   21 نوفمرب/ ترشين الثاني

األنش�طة الجماعي�ة واألعم�ال التطوعية قد 
تكون حافزا ل�ك إلنجاز أعمال�ك بأقىص رسعة. 
س�تتحدث اليوم مع أصدقائ�ك يف كل يشء يمكن أن 
تتخيله. تبدو مرتبكا ومضطربا بسبب عدم قدرتك عىل 

تحديد الشخص الذي تريد أن تتحدث معه.

19 فرباير/شباط -  20 مارس/آذار
تنمو عالقات رومانسية جديدة من خالل نشاط 
جماع�ي متعلق بأحداث رياضية. كن حذرا بش�أن 
الزمالء الذي�ن ال يدركون أفضل اهتماماتك. س�تكون 
متقلب املزاج وس�يئ الترصف فيما يتعل�ق بأمور تخص 
الحبيب. حاول أن تكون أكثر تفهما، وإال ستقيض املساء 

وحيدا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

23 يوليو/ تموز -   22 أغسطس/ آب
تري�د أن تنتهي اليوم من املهام التي تتس�بب 
ل�ك يف القلق والضغ�ط. لدي�ك كل املقومات التي 
تس�اعدك عىل االنته�اء منها، ولكن ربما تس�تغرق 
وقتا طويال. س�تحصل اليوم عىل إجابات لألسئلة التي 

طرحتها منذ فرتة ولم تجد لها حال.

كلمات متقاطعة

acebook من الفيسبوك

نم�ر يف حياتنا بعالق�ات كث�رية، وغالباً ما 
تنته�ي هذه الصداقات نهاي�ة محزنة، ملاذا 
ألننا ال نعرف ما هو أس�لوبنا العاطفي. أن 
معرفتك ألس�لوبك العاطفي س�وف يجعل 
حيات�ك أس�هل. فلم�اذا ال تجي�ب عىل هذه 

األسئلة وتعرف ما هو أسلوبك العاطفي. 
األسلوب # 1

·هل م�ررت بتجربة مؤمل�ة بحيث أصبحت 
تخاف بأن تفقد األشخاص الذين تحبهم؟

·هل تستحوذ عىل أصدقائك أو تبعدهم عنك 
خشية أن تتعلق بهم؟

·يف عالقاتك مع األصدقاء واألحبة هل تخاف 
أن تبق�ى وحيداً، بحيث تدفع باألش�خاص 

بعيداً عنك؟ 
إذا كان�ت إجابت�ك نع�م ع�ىل جمي�ع هذه 
األسئلة، فأسلوبك العاطفي هو الخوف من 

الوحدة.
الخ�وف م�ن الوحدة يس�يطر الخ�وف من 
الوح�دة عىل األش�خاص الذي�ن ينتمون إىل 
ه�ذا األس�لوب العاطف�ي. فهم يش�عرون 
بالخوف من أن اق�رتاف أقل غلطة قد تبعد 
الرشي�ك عنهم أو ق�د يتبنون اس�رتاتيجية 
إنه�اء العالقة أوال حت�ى ال يصابون بخيبة 

أمل من هجر الرشيك لهم. 
إذا كنت تنتمي إىل هذا األس�لوب العاطفي، 
فيجب أن تعلم بأنك لن تتحطم إذا ما تركك 
شخص ما، بل س�تتعلم من التجربة. احذر 
م�ن الوقوع ضحية الخوف م�ن الوحدة أو 
الهجران وإال ستصبح مريضاً بالحساسية 
املفرطة من االنفصال أو الخوف من البقاء 
وحي�داً. حاول أن ال تجعل الخوف يس�يطر 
ع�ىل حيات�ك، ك�ن منفتح�اً يف عالقاتك مع 
الرشيك، واخربه بمخاوفك، فإذا كان يحبك 

فعالً فلن يخذلك. 
األسلوب # 2

· هل تش�عر باالنزعاج إذا حاول احدهم أن 
يمنعك من القيام بما تريد؟

· ه�ل تش�عر بأنك مميز، وب�ان القوانني ال 
تنطبق عليك؟

إذا كان�ت اجابت�ك نع�م ع�ىل جمي�ع هذه 
االس�ئلة، فاس�لوبك العاطف�ي ه�و ع�دم 

الشعور باالكتفاء.
يسيطر التمرد عىل القوانني عىل األشخاص 
الذي�ن ينتم�ون إىل هذا األس�لوب العاطفي 
. فه�م يش�عرون ب�أن القواع�د ال تنطبق 
عليهم. وعىل األرجح كان�وا أطفاال مدللني 
يف طفولته�م، ولم يرفض لهم أهلهم طلب. 
وربما استحوذوا عىل حب الناس من حولهم 
بس�بب جمالهم، أو تفوقهم األكاديمي، أو 

تفوقهم يف املهارات الرياضية. 
إذا كنت تنتمي إىل هذا األسلوب، فأحذر من 
أن تبالغ يف استعراض مهارتك، فهذا مؤرش 

عىل شعورك بالنقص.
التزم بالقوانني وال تظهر عجزاً يف االنضباط 
الذاتي، تعلم أن ترىض بما لديك، وتطمح ملا 

هو أفضل. 
األسلوب # 3

·ه�ل يجذبك األش�خاص الذين يس�يطرون 
عليك، أو يقومون باتخاذ القرارات عنك؟

·هل تش�عر بالذنب لش�عورك باحتياجاتك 
الخاصة؟

· ه�ل تش�عر باالس�تياء إذا م�ا ت�م رفض 
طلباتك وأمنياتك الخاصة؟

إذا كان�ت اجابت�ك نع�م ع�ىل جمي�ع هذه 
االسئلة، فاسلوبك العاطفي هو الخضوع.

يدور هذا االس�لوب العاطفي حول الشعور 
ب�ان احتياجات�ك الخاصة ال تأخ�ذ اولوية 
يف عالقت�ك بالرشي�ك. ويتمي�ز االش�خاص 
الذين ينتمون إىل هذا االس�لوب باالستسالم 
برسعة، ولكن يمكن الس�تيائهم الخفي ان 
يتح�ول إىل غضب هائج. وقد يقوم بعضهم 
باالنفج�ار عن�د ادن�ى محاولة للس�يطرة 
عليهم، بينم�ا ال يس�تطيع بعضهم القيام 

بالتزام بسيط دون العودة إىل الرشيك.
إذا كنت تش�عر بهذا الشعور، فمن االفضل 
ان تتواص�ل مع ش�عورك باالس�تياء، حتى 
تبدأ بفرض رغباتك وامنياتك بش�كل فعال 
واالبتعاد عن الغضب واالفكار التي تشعرك 

بانك تحت السيطرة. 
األسلوب # 4

·عندما كنت صغرياً، هل كنت تشعر بأنك ال 
تنتمي إىل أي مجموعة؟

يف  غري�ب  بأن�ك  تش�عر  زل�ت  ال  ·ه�ل 
املجموعات؟

· ه�ل تش�عر بالخج�ل، والش�عور بذاتك يف 
اإلحداث االجتماعية؟

إذا كان�ت اجابت�ك نع�م ع�ىل جمي�ع هذه 
االسئلة، فاسلوبك العاطفي هو االستثناء. 
غالباً ما يؤدي الش�عور بانك خارج الدائرة 
إىل ه�ذا االس�لوب العاطف�ي. فتش�عر بان 
هناك رس�الة مخفية تقول لك “انت لس�ت 

مثلنا”. وهذا يس�بب ش�عور الشخص بأنه 
عىل الحافة، مما يعزز ش�عوره باالستثناء. 
وهذا قد يؤدي إىل تجنب االصدقاء او الظهور 

بمظهر مغاير لحقيقة الشخص.
إذا ش�عرت بانك مس�تثنى، فتعلم ان تشعر 
وتتحدى مش�اعرك بالخ�وف عن طريق بدأ 
املحادث�ات، والتحك�م يف ش�عورك بالقلق. 
سيساعدك هذا عىل العودة عن االفكار التي 

تسبب لك الشعور بعدم الراحة.
األسلوب # 5

·هل تشعر بانه ال يوجد احد تثق به؟
·عندم�ا كن�ت طف�اًل، ه�ل كن�ت تتعرض 

للمضايقة والتحييز يف املعاملة؟
·هل تش�عر ب�ان االش�خاص القريبني منك 

سوف يخونون ثقتك؟
إذا كان�ت اجابت�ك نع�م ع�ىل جمي�ع هذه 
االس�ئلة، فاس�لوبك العاطف�ي ه�و انعدام 

الثقة.
تغل�ب الش�كوك واملزاجية عىل االش�خاص 
الذي�ن ينتمون إىل هذا االس�لوب العاطفي. 
وغالباً ما ينبع الش�عور بانع�دام الثقة من 
تعرضه�م النته�اك جس�دي أو عاطفي أو 
جنيس . ويميل االشخاص الذين ينتمون إىل 
هذا االس�لوب إىل االنجذاب إىل عالقات تؤكد 
اسوء مخاوفهم وش�كوكهم، والتعامل مع 

اشخاص يعاملونهم بطريقة سيئة.
إذا كن�ت تنتمي له�ذا االس�لوب، فيجب ان 
تستشري اخصائي يف عالج االشخاص الذين 
تعرضوا لالس�اءة. ويمكن ان يشمل العالج 
عىل العودة إىل الذكريات املؤملة التي تعرضت 
لها، وه�ذه خطوة عاطفية اساس�ية. كما 
يمكن ان يس�اعدك االنتباه عىل ادراك ميلك 
إىل اف�رتاض الخيانة ويس�اعدك عىل تحدي 

هذه االفكار. 

قصة وعربة

هل تعلم 

اختبارات شخصية

سوء الظن

اختبراسلوبك العاطفي.. ماهو..وما الحل..؟؟

الكلمات االفقية
-2+1 من األس�ماء الت�ي أطلقتها 
العرب عىل املحيط األطليس - عبدة 

النار
-3مدينة أملاني�ة - ضمري متصل - 

وثب
-4 للنداء - يف الوجه

-5 من أسمائه “ هيرص أبو ُلبد”
-6 غُلظ - ِنعم )م(

-7 االنتفاخ - سهل االنقياد
-8 أول من لجأ إىل االختبار يف اختيار 

املتقدمني للوظائف الحكومية
-9 تمّنى - مسافات )م(

-10 نظ�ر من خالل ثق�ب الباب - 
أقوى مضخة يف الوجود

الكلمات العمودية
-1مدينة عراقية - متشابهان

-2 حرف نداء للندبة - برر
-3 ظه�ر - خ�رق يف الس�رت 
ونح�وه عىل قدر الع�ني ُينظر 

فيه 
-4 فّك - قضبان النخلة 

-5 أصل�ح البن�اء - للنه�ي - 
للجر

-6 أنواع و أصول - يرشد
-7 عاصمة إفريقية - حاِم

-8 رمز جربي - الحذاء
-9 ملكي - متشابهان

 - عادل�ة  غ�ري  قس�مة   10-
وعاء

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي
اوي���اك واتعات�ب  العت�ب  وك�ت  يج�ي 
اوي���������اي اذنوب�ك  بدي�ك  واخليه�ن 

بالجف�����وف يح�رك  جم�ر  الش�لتك  ان�ا 
امل����اي يلوح�ك  علي�ك  خاي�ف  واض�ل 

أداوي����������ه من�ك  امل�ى  س�هم  أث�ر 
الج������اي لس�همك  م�كان  وأح�رضيل 

بي�������������ك وأه�م  من�ك  الح�زن  أتلك�ه 
ملك������������اي مث�ل  الي�رسك  ملك�ه  وي�ا 

م�وت العط�ش  م�ن  أم�وت  صب�ريه  مث�ل 
امل������اي أخ�رسك  وم�ا  دمعت�ي  أرشب 

ج����روح واتحم�ل  ص�رب  روح�ي  وكل 
اه�����������واي اتحم�ل  التخ�اف  اج�رح 

يف������الن العط�ش  وصديق�ي  صب�ريه 
؟ امل���������اي  تكط�ع  م�ن  أذل  حس�بالك 

1325 - الرحالة ابن بطوطة ينطلق يف أول رحلة 
طنجة  مدينة  رأسه  مسقط  من  العالم  حول  له 

متجًها إىل مكة ألداء فريضة الحج.
1930 - التوقيع عىل معاهدة بريطانية / عراقية 
العراق  يف  عسكريتني  قاعدتني  بإقامة  تقيض 

مقابل حصوله عىل االستقالل.
1933 - أدولف هتلر يصدق عىل إنشاء جهاز أمن 
أسوأ  من  يعد  والذي  الجيستابو  الرسي  الدولة 

أجهزة األمن يف العالم خالل القرن العرشين.
1951 - طالئع القوات الدولية تصل إىل عاصمة 
الحرب  اشتعال  بعد  بيونيانغ  الشمالية  كوريا 

الكورية.
1957 - جالء القوات الربيطانية عن األردن.

1974 - انقالب أبيض ضد الرئيس عبد الرحمن 
للحكم  الحمدي  إبراهيم  املقدم  وصعود  األرياني 
13 يونيو النارصية التصحيحية يف  بقيام حركة 

الجمهورية العربية اليمنية.
إعالن  تصدر  األوروبية  السوق  دول   -  1980
للشعب  املصري  تقرير  حق  يؤيد  الذي  البندقية 

الفلسطيني.
1982 - األمري فهد بن عبد العزيز يتوىل الحكم يف 
اململكة العربية السعودية بعد وفاة امللك خالد بن 

عبد العزيز.
1993 - إعادة انتخاب الرئيس اإليراني هاشمي 

رفسنجاني لفرتة رئاسية ثانية.
اللبناني  النواب  النائب يف مجلس  2007 -اغتيال 

وليد عيدو بتفجري سيارته.
2009 - اإلعالن عن فوز الرئيس اإليراني املنتهية 
واليته محمود أحمدي نجاد بوالية رئاسية ثانية، 

يشتبكون  موسوي  حسني  مري  املرشح  وأنصار 
مع الرشطة احتجاجا عىل نتائج االنتخابات.

الحسني  بن  الثاني  الله  عبد  األردن  -ملك   2011
إىل  تقود  إصالحات  إجراء  عىل  بالعمل  يتعهد 
النيابية  األغلبية  أساس  عىل  الحكومات  تشكيل 

الحزبية.
برئاسة  الجديدة  اللبنانية  الحكومة  عن  اإلعالن 
نجيب ميقاتي والتي شكلها بعد تكليفه بخمسة 

شهور.
األوكرانية تسرتد ميناء  املسلحة  -القوات   2014
ماريوبول الواقع رشقي أوكرانيا من االنفصاليني 

بعد قتال عنيف.
عن  بكنباور  فرانتس  األملاني  إيقاف  يقرر  فيفا 
 90 ملدة  القدم  بكرة  متعلق  نشاط  أي  ممارسة 

يوًما.
2015 - مسبار فيلة يرسل إشارات بعد أشهر من 
انقطاعها وذلك باالتصال مع مسبار روزيتا من 

عىل املذنب تشوري.
2016 - رشكة مايكروسوفت األمريكية تستحوذ 
مليار   26 بلغت  صفقة  يف  إن  لينكد  شبكة  عىل 

دوالر.
التحالف  من  املدعومة  اليمنية  -القوات   2018
العربي تبدأ هجوما عىل ميناء مدينة الحديدة يف 
ظل تجاهل الحوثيني للموعد النهائي لالنسحاب.

بحق  وكندا  واملكسيك  املتحدة  الواليات  فوز 
استضافة كأس العالم 2026.

2019 - ُهُجوٌم عىل ناقلتّي نفط إحداها نرويجيَّة 
وقوع  دون  ُعمان  خليج  يف  يابانيَّة،  واألُخرى 

قتىل.

اإلنسان  عقل  أن  تعلم  -هل 
والرتكيز  التفكري  يستطيع  ال 
بشكل متواصل أكثر من خمسة 
يف  حد  كأقىص  دقيقة  وأربعني 
ساد  لو  أما  الطبيعي،  الوضع 
يستطيع  فلن  والقلق؛  التوتر 
عرش  خمسة  من  أكثر  الرتكيز 

دقيقة؟

-هل تعلم أن الذباب يكره اللون 
تدهن  لذلك  ويتجنبه؟  األزرق 
بهذا  األطفال  غرف  جدران 
الذباب  يعكر  ال  حتى  اللون، 

نومهم.
-هل تعلم أن وزن الطفل الذكر 
عند الوالدة أكرب حجماً من وزن 
الطفل األنثى يف الوضع الطبيعي 

املعتاد.
-هل تعلم أن املعكرونة ال تزرع؛ 
وصناعتها  إنتاجها  يتم  وإنما 
أنواع  كمثل  القمح؛  حبوب  من 
منها:  الحبوب،  من  أخرى 
والربغل  والفريكة،  الشعريية، 
إنتاجاً  الدول  أشهر  أيضاً..وأن 

للمعكرونة هي إيطاليا.

حدث يف مثل هذا اليوم
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عىل الرغم من مرور عرشة أشهر 
عىل إصدار ألبومها الغنائي األخري 
الفنانة  تقم  لم  رأي«،  »صاحبة 
إليسا بأي نشاط فني طوال الفرتة 
كورونا  شبح  فيها  خّيم  التي 
التي  الحجر  وحمالت  العالم  عىل 
واضحاً  وكان  شهوراً،  استمرت 
ان إليسا كما غريها من الفنانني 
الحظر  فك  محاوالت  بدء  تنتظر 
العودة  يف  منها  رغبًة  العالم  عن 

الفنية،  والنشاطات  الحفالت  إىل 
هذه  إليسا  صيف  أن  والواضح 
السنة جيد وستبدأه بحفل كبري 
يقام يف الرياض إىل جانب زميلها 
وائل كفوري، فيما أبدت شوقها 
الذي  السعودي  جمهورها  إىل 
»الهاشتاغ«  من  مجموعة  أطلق 

الخاص بإليسا مرّحباً بها.
السعودية  حفل  إليسا  تنهي 
وتعود إىل بريوت لتحزم حقائبها 

حيث  –العراق،  أربيل  إىل  وتطري 
ما  أخرى بحسب  ستحيي حفلة 
نرشت من إعالنات عىل صفحتها 
وتويرت؛  انستغرام  عىل  الخاصة 
فيها  تقف  التي  األوىل  املرة  وهي 
جمهور  أمام  أربيل  يف  إليسا 
لكن  عام،  قبل  طالب بحضورها 
عىل  وكورونا  الحظر  سيطرة 
العالم أرجأت الحفل عاماً واحداً 
 25 يف  أربيل  نجمة  إليسا  لتكون 

وحملة  معلومات  وفق  الجاري 
البديلة،  املواقع  عىل  خاصة 
الخاصة  البطاقات  إن  وقيل 
ستعّوض  نفدت.هكذا  بالحفل 
اصدار  أي  عن  غيابها  إليسا 
بأغاني  التذكري  اعادة  أو  جديد 
بطريقة  ولو  البوماتها  آخر 
تفعل يف  لن  أنها  مصورة، ويبدو 
انتظار إصدار غنائي آخر يرتقبه 

جمهورها.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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عـين على العالم

»بيبقى  بعنوان  ألبوماتها  أحدث  نعمة  عبري  الفّنانة  أطلقت   
 »Universal Music MENA»رشكة وتوزيع  إنتاج  من  ناس« 
نعمة  عبري  العاملّية.وكشفت  املوسيقّية  التطبيقات  كاّفة  عرب 
نمط  بني  تتنّوع  أغنيات  ثماني  يضّم  ناس«  »بيبقى  ألبوم  أّن 
البوب،  إىل  أضف  والكالسيكّية  والغربّية  الرشقّية  املوسيقى 
مثل  سابقة،  مراحل  يف  ُمنفردة  بعضها  طرحت  قد  كانت 
أغنيات »هيدي الدني« من كلمات غدي الرحباني وألحان 
كلمات  من  وطني«  و«هيدا  الرحباني  أسامة  وتوزيع 
وتوزيع  خليفة  جوزيف  وألحان  جرمانوس  جرمانوس 
جورج قّسيس و«فلّو« من كلمات غّسان مطر وألحان 
عبري نعمة وتوزيع طارق سكيكر و«بيبقى ناس« من 
أغنيات  إىل  أضف  الهرب،  ريان  وتوزيع  وألحان  كلمات 
»قّديش  وهي  األوىل  للمرّة  الجمهور  يسمعها  جديدة 
وتوزيع  خوري  مروان  وألحان  كلمات  من  بحّبك« 
فادي  كلمات  من  برتجع«  قلت  »أنا  قّسيس،  جورج 
قّسيس،  جورج  وتوزيع  نعمة  إييل  وألحان  الراعي 
إييل  وألحان  مطر  غّسان  كلمات  من  »محتارة« 
من  سوا«  و«ونحنا  سكيكر  طارق  وتوزيع  نعمة 
نعمة  عبري  وألحان  جرمانوس  جرمانوس  كلمات 
»بيبقى  ألبوم  نّعوم.وعن  أبو  مارك  وتوزيع 
ناس« قالت عبري نعمة: »سعيدة جداً بإطالق 
 Universal Music« ألبومي الثاني مع رشكة
MENA«، وقد سعينا معاً إىل أن يحمل هذا 
األغنيات  حيث  من  كبرياً  تنوّعاً  األلبوم 
يف  »أنا  املطروحة«.وتابعت:  واملواضيع 
ما هو  كّل  لتقديم  نفيس  دائم مع  تحّد 
جديد خاّصة أّن املوسيقى ال حدود لها. 
رسائل  الثاني  ألبومي  يحمل  أن  وأردت 
من  والكثري  للتفاؤل  ودعوات  تحفيزّية 
الطاقة اإليجابّية التي نحن جميعاً بأمّس 
الحاجة لها«.وختمت عبري نعمة بالقول: 
مراحل  عىل  األلبوم  هذا  أغنيات  »اخرتت 
أغنية،  كّل  وقّصة  هوّية  اّتضحت  حّتى  عّدة 
وهي ترتاوح بني الرومانسّية واإليقاعّية والوطنّية 
ناس«  »بيبقى  ألبوم  أغنيات  باختصار،  واإلنسانّية. 
ُمختلفة بعضها عن بعض ولكن يف الوقت نفسه روحها 

واحدة وهناك تجانس كبري يف ما بينها«.

قضية  تطرح  اجتماعية  دراما  األوىل«  »شاهد  عروض  من 
مريم  للكاتبة  أل«  »ليه  مسلسل  من  الثاني  املوسم  يف  كفالة 
أحمد  شلبي،  منة  وبطولة  عوف،  أبو  مريم  واملخرجة  نعوم 

.»E Producers« حاتم وآخرين، ومن إنتاج
ترصد األحداث حكاية ندى، التي ترغب يف احتضان طفل لكنها 
تواجه صعوبات كثرية يف هذا األمر، مسلطاً الضوء عىل عالقتها 
إىل  يتطرق  العمل  أن  إىل  نعوم  مريم  الكاتبة  وتشري  بالطفل. 
موضوع التمرد عىل املسلّمات، وهو مناسبة لنسأل ملاذا علينا 
االلتزام بما اعتدنا عليه، وأالّ نتمرد عىل ما يفرض علينا بحكم 
املجتمع والتقاليد«. وتضيف نعوم بالقول: »إن عبارة »ليه أل« 
يواجهن تجارب حياتية معينة،  ليست مقترصة عىل سيدات 
فقد يمتد األمر يف مواسم قادمة لريصد مواضيع ترتبط برجال 
يجدون أنفسهم منحرصين بأنماط معينة ال يمكنهم الخروج 

منها«.
لفكرة  الرضوخ  عىل  ستتمرد  التي  ندى  عن  نعوم  وترشح 
تحلم  الذين  األطفال  إنجاب  أجل  من  معينة  سن  يف  الزواج 
وكأن  باألمومة،  باالحساس  الفطرية  رغبتها  ولتحقق  بهم، 
هذه هي الطريقة الوحيدة لكي تتحقق األمومة من خاللها، 

علماً أن ثمة طرق أخرى سنكتشفها من خالل املسلسل. 
قرار  صواب  مدى  من  الحرية  من  حالة  الشابة  وتعيش 

املحيطني  ومع  داخيل  رصاع  وحالة  اتخذته،  مصريي 
بها، يف ظل وجود ضغوط عليها إىل جانب عالقتها 

بالطفل الذي ترغب يف تبّنيه.
كتابة  وتولت  نجم،  دينا  العمل  فكرة  وضعت 
أمني،  مجدي  مع  بالتعاون  والحوار  السيناريو 
رانيا حسن وسلمى عبد الوهاب، من خالل ورشة 

رسد وتحت إرشاف مريم نعوم.
من  وهو  الثاني،  جزئه  يف  أل«  »ليه  يعرض    

عروض شاهد األوىل، ويجمع إىل جانب منة شلبي، 
سارة  عوف،  أبو  مها  مكرم،  مراد  حاتم،  أحمد 

أحمد  منى  مصطفى،  سليم  عبدالرحمن، 
زاهر، دنيا ماهر، فراس 

سعيد، يارا جربان، 
نبيل،  تامر 

حجاب  ريم 
وآخرين.

تقديم  عىل  اإلنتاج  رشكات  تتنافس  فيما 
والتشويق،  باإلثارة  مليئة  مسلسالت 
عن  بعيداً  بمخيالتها  ذلك  أثناء  وتشطح 
أن  ناس«  »والد  مسلسل  استطاع  الواقع، 
يحقق تلك العنارص، ويف الوقت نفسه يعرّب 
بها يف  نراها ونشعر  عن مشاكل حقيقية  
املتوفر  ناس«،  »والد  مسلسل  واقعنا.يبدأ 
حالياً عىل منصة »ڤيو«، بصباح عادّي لعدة 
فلنقل  أو  أبنائها،  مدرسة  تجمعها  عائالت 

ينتهي  البداية، حيث  يف  يبدو عادياً  صباحاً 
املدرسة  لباص  أليم  سري  بحادث  النهار 
ويتسبب  األطفال  بعض  بحياة  يودي 
جراحاً  تاركاً  آلخرين،  خطرية  بإصابات 
املستشفى،  تعالجها  التي  تلك  من  أعمق 
عىل  تمتد  مذهلة  لحبكة  العنان  ومطلقاً 
أزمات  مختلف  برباعة  تصّور  حلقة  ثالثني 
العائالت املعارصة، ضمن تركيبة غنية من 
مسلسٍل  أي  عجز  والعالقات  الشخصيات 

آخر عن تقديمها، خصوصاً يف املشهد األخري 
أطراف  مختلف  فيه  تكون  والذي  املؤثر، 
القضية حارضة من أجل املرافعة الختامية 
تدعو  مهمة  أسئلة  ويطرح  املحكمة،  يف 
ناس«  »والد  مسلسل  لنا  للتأمل.ويصّور 
التعليم  يف  العائالت  من  الكثري  ترى  كيف 
مرشق  مستقبل  بضمان  الوحيد  األمل 
املقاعد  عىل  الشديدة  واملنافسة  ألطفالهم، 
التي تقّدم تعليماً عايل  املحدودة يف املدارس 

الجودة.. كما تحرض قضية التفكك األرسي 
املسلسل..  يف  األطفال  عىل  السلبي  وأثرها 
ويظهر املسلسل برباعة كيف يكمن لألنانية 

أن تحول البيت إىل جحيم لألطفال.
ويسلط املسلسل الضوء عىل الجانب املظلم 
ألزمة الصحة النفسية  يف مجتمعاتنا يف ظل 
نفسية  صحية  رعاية  ألي  تام  شبه  غياب 

ميّسة للجميع.
األسماء  من  العديد  بطولة  من  املسلسل 

وفيق،  وأحمد  فواز،  صربي  مثل  البارزة 
الطوخي،  وصفاء  شوقي،  فريد  ورانيا 
وبيومي  الكدواني،  وماجد  صيام،  وأحمد 
شهر  خالل  متابعته  فاتتكم  وإن  فؤاد، 
عرب  مشاهدته  يمكنكم  املبارك،  رمضان 
الفيديوهات  بث  خدمة   - »ڤيو«  تطبيق 
يس  »بي  من  إقليمياً  الرائدة  الطلب  حسب 
اإللكرتوني  املوقع  أو   )PCCW( دبليو«  يس 
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وتوزيعاً  ولحناً  كلمة  كلياً،  جديدة  أغنية 
الفنان  اإلمارات  صوت  يقدمها  موسيقياً، 
يف  الرسمية  قناته  عرب  املنهايل  عيضة 
منه«،  اشبع  »ما  عنوان  تحت  اليوتيوب 
حاملة أسلوباً غنائياً الفتاً يف طريقة الغناء 
تجربة  تعد  والتي  املنهايل  بها  أبدع  الذي 
تعاونه  العراقية، مجدداً  الكلمة  جديدة مع 
والذي  العبودي،  رامي  العراقي  الشاعر  مع 

يقول يف مطلعها:
احبـك لو منك همي

 وتحرق دمـي احبـك لو
 رصت اجروحي تبقى ابـروحي

اسمع منـي وافهمني
تراك انته اعز مني

 اقهـر بيه دمرني ما عوفك اني...
وقد تعاون املنهايل يف تلحني أغنية »ما اشبع 
قام  والذي  كامل،  حسام  الفنان  مع  منه« 
ايضاً،  واملاسرت  واملكس  التوزيع  بعملية 
وعرضها ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات 
عىل  احتوى  مميز،  عرض  بأسلوب  األغنية 

صور جديدة للمنهايل بروح عرصية ومرحه 
تحمل الطاقة اإليجابية. 

أخرى  خطوة  منه«  اشبع  »ما  أغنية  وتعد 
والعربية،  العراقية  األغنية  عالم  يف  جديدة 

إصدار  من  اإلنتاجية  خطته  ضمن  تأتي 
يف  املنهايل  نجح  والذي  املنفردة،  األعمال 
والخليجية  اإلماراتية  األغنية  بني  التنوع 

والعربية.

شكر  رسالة  ماهر  آمال  املرصية  املغنية  وّجهت 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب  لجمهورها 

حياتها  لحظات  بأضعف  تمر  أنها  كاشفًة 
»جمهوري  ماهر:  إبتالءاتها.وكتبت  وأكرب 
لّيا  مساندتكم  عالِّم  وحده  ربنا  العزيز، 
إزاي  عامل  كان  عليا  تأثريه  ودعمكم 
حياتي«. يف  علّيا  عدت  ظروف  أسوء  يف 

و  إنسان  لكل  أروح  أقدر  »لو  وتابعت: 
هتأخر،  مش  بنفيس  أشكرهم  إنسانة 

ربنا جعلكم سبب يقويني بأضعف لحظات 
حياتي وأكرب إبتالءات حياتي«.

املُعز  وهو  وجبار  وقوي  كريم  »ربنا  وأضافت: 
واملُذل، كيل إيمان بإن لو الكون كله إجتمع علشان 

ينفعوا أو يرضوا إنسان مش هينفعوه أو يرضوه إال بما 

كتبُه الله له«.وقالت: »كل اليل طلباه منكم دعواتكم 
يف صالتكم يف املساجد والكنائس«.

الله مذلة،  لغري  »الشكوٰى  بقولها:  وأردفت 
الله  من  و  شكوتي،  بـأُقدم  فقط  ولله 
والنرص  والجرب  الفرج  أنتظر  فقط 
ما  كل  عىل  واإلحتساب  الصرب  وجزاء 
الله فهو نعم املوىٰل  الله، حسبي  يعلمُه 
كل  عىل  الحمد  لك  اللهم  النصري،  ونعم 
قبل  الرضاء  يف  الحمد  لك  اللهم  شئ 
الساء، فكل قدرك وقضائك خري يا رب«.

واختتمت كالمها: »هيفضل حبكم ودعمكم 
أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها يف أكرب 
محنة يف عمري كله، وأي تماسك أو صالبة أنا فيها 

سببها سند ربنا اليل سندهويل بيكم، دعواتكم«.

عبري نعمة تطلق ألبومها 
الثاني »بيبقى ناس«

منة شليب حتّقق حلم األمومة بأسلوب خمتلف

»والد ناس«.. مسلسل اجتماعي يطرح سؤاال: هل يكفي أن ننجب أطفاالً لنصبح آباًء وأمهات؟

املطرب اإلماراتي عيضة املنهالي يغين بالعراقي 
وخيطف األنظار بـ»ما أشبع منه«

عرضها ضمن قناته الرمسية يف موقع »يوتيوب«

صيف »إليسا« هذه السنة جيد وزاخر باحلفالت

آمال ماهر متر بظروف غامضة »الشكوى لغري اهلل مذلة«

احذر.. )واتسآب( ومعلوماتك 
معرضان لالختراق

صدمة جديدة.. مجموعة حديثة من 
“كورونا” في الخفافيش قد تصيب البشر

كشـف املركز الوطني اإلرشـادي لألمن السـيرباني يف السـعودية عن تحذير عايل 
الخطورة بشـأن تطبيق املراسـلة الفوري )واتسـآب( لألجهزة التي تعمل بنظام 
“أندرويد”.وأكد يف تغريدة نرشها عرب تطبيق )تويرت(، أن تطبيق املراسـلة الشهري 
 )v2.21.8.13( لألجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” معرض لالخرتاق عىل نسخة
بسـبب ثغرة تتيح للمهاجم تجاوز املسـار.ودعا كل املستخدمني بتحديث النسخ 
إىل األحـدث بالدخـول إىل متجر التطبيقات “بالي سـتور”، و أصـدر أيضاً تحذير 
أمني آخر عايل الخطورة بشـأن وجود ثغرات رقمية وهجمات إلكرتونية يف بعض 
-M Microsoft.وأوضح عرب حسـابه الرسـمي عىل تطبيـق )تويرت( أن   منتجات
Mi- :أصـدرت عّدة تحديثات ملعالجة عدٍد من الثغرات يف املنتجات التالية crosoft

crosoft Office، و Microsoft Office Outlook، وWindows Defender.وأوضـح 
األمن السيرباني، أنه يمكن للمهاجم استغالل تلك الثغرات وتنفيذ ما ييل:

– تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.
.)DoS attack( هجمة حجب الخدمة –

– الكشـف واإلفصاح غري املرصح به للمعلومات.
وأوىص املركـز بتحديث املنتجات املتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيًحا لهذه 

التحديثات.

أعلنت دراسة حديثة اكتشـاف مجموعة جديدة من فريوسات )كورونا( 
يف الخفافيـش، قابلـة لالنتشـار يف أي لحظة.وأوضـح باحثون صينيون 
أنهـم عثروا عىل الفريوسـات الجديـدة يف الخفافيش، بمـا يف ذلك واحدة 
منهـا عىل األقل قد تكون األقرب مـن الناحية الوراثية لفريوس )كوفيد-

19(.وكشـفوا عن أن عدد فريوسـات )كورونا( املوجـودة يف الخفافيش 
لديهـا القدرة عىل االنتقـال إىل البرش، وقد عثر عليهـا يف مقاطعة يونان 
جنـوب غربـي الصـني.ويف التفاصيل، جمـع Weifeng Shi مـن جامعة 
شاندونغ وزمالؤه عينات من الخفافيش الصغرية التي تعيش يف الغابات 
بني مايـو 2019 ونوفمرب 2020، كما قاموا باختبار البول والرباز وكذلك 
أخـذ مسـحات من أفـواه الخفافيش.وكتـب الباحثون أنهـم جمعوا 24 
جينومـاً جديداً لفريوس )كورونا( من أنواع مختلفة من الخفافيش، بما 
يف ذلك أربعة فريوسات تشبه فريوسات )كورونا SARS-CoV-2(، كذلك، 
أضافوا أن أحد هذه الفريوسـات كان مشـابهاً جداً من الناحية الوراثية 
لفـريوس SARS-CoV-2 الـذي يسـبب الوباء الحايل.و قالـوا: “إن عينة 
فريوسـية تسـمى RpYN06 مأخوذة مـن نوع خفاش حـدوة الحصان 
 SARS-CoV-2 سيكون أقرب ساللة لـ ،Rhinolophus pusillus يسمى
باستثناء االختالفات الجينية يف الربوتني الشائك، وهو الهيكل الذي يشبه 

املقبض الذي يستخدمه الفريوس عند االرتباط بالخاليا”.

أعلنت إيطاليا نجاح عمليتي زراعة 
أعضاء من متربعني ثبتت إصابتهم 
بفـريوس كورونـا ملرىض سـلبيني 
نقـل  يف  التسـبب  دون  النتيجـة، 
العدوى للمريضني، والتي تعد األوىل 

عىل مستوى العالم.
للزراعـة  الوطنـي  املركـز  وأشـار 
)CNT(، يف بيـان لـه، إىل أن هاتـني 
همـا أول عمليتـي زراعة أعضاء يف 
العالـم من متربعني متوفيني أصيبا 
بكورونـا ملـرىض سـلبيني النتيجة 

ليس لديهم أجسام مضادة.
وأُجـري التدخـل األول يف نيسـان/ 
أبريل املايض يف مستشـفى )سانت 
شـمال  )بولونيـا(  يف  أورسـوال( 
إيطاليـا، لرجل يبلغ مـن العمر 64 
عاما، بينما تم إجراء التدخل الثاني 
املـايض  ايـار/ مايـو  يف منتصـف 
)بامبينـو جيسـو(  يف مستشـفى 
لألطفال يف )رومـا(، لفتى يبلغ 15 

عاما.
وكان املسـتفيدان اللـذان يعانيـان 
مـن متاعـب شـديدة يف القلب عىل 
قائمة االنتظار العاجل وحصال عىل 
القلب الذي يحتاجانه بفضل لوائح 
تسـمح بـزرع أعضـاء حيوية من 

متربعني مصابني بفريوس كورونا 
وماتوا بسببه.

وينطبـق هذا الربوتوكـول فقط إذا 
كان املتلقي قد تم تحصينه بالفعل 
بسبب إصابته باملرض أو ألنه تلقى 
 ”:)CNT( تطعيمه، وأوضح مديـر 
شجعت خطورة الظروف للمرىض، 
الفـرق الطبيـة يف كال املركزين عىل 
طلب املوافقة عـىل الزرع رغم عدم 
وجود أجسام مضادة لدى املتلقني، 
ومع ذلك فإن املستفيدين اآلن بخري، 

وقد خرجا إىل مقرهما السكني”.
ومنذ تفعيل الربوتوكول التجريبي يف 
كانون األول/ ديسمرب، الذي يسمح 
باسـتخدام أعضاء املوتى بفريوس 
كورونـا يف إيطاليـا، تم إجـراء 19 
عمليـة زرع من هذا النـوع، هذين 

القلبني و17 كبدا.
الفـرق بـني العمليتـني األخريتـني 
والسـابقة هـو أن هـذه هـي املرة 
األوىل التـي يتم فيهـا إجراؤها عىل 
مضـادة،  أجسـام  دون  مريضـني 
حيـث إن السـبع عـرشة السـابقة 
كانـت تحتوي بالفعل عىل أجسـام 
منهمـا  أي  ُيصـب  ولـم  مضـادة، 

بالعدوى مرة أخرى.

السـماح  )آبـل(  رشكـة  قـررت   
ملسـتخدميها باالختيار بني تحديث 
النظام املوجود عىل هواتف آيفون، 
من دون إجبارهم عىل ذلك كما كان 
يحـدث يف السـابق.وقررت الرشكة 
أن الخيار عائد للمسـتخدم بالبقاء 
عىل نظـام iOS 14 بدالً من الرتقية 
اإلجباريـة إىل نظـام iOS 15 لكنها 
التحديثات األمنية فقط. سرتسـل 

ومن املتوقع أن تسـتخدم آبل هذه 
الطريقة يف التحديثات القادمة مع 
جميـع األجهـزة أيضاً، وذلـك بدالً 
مـن جعـل الجهـاز ال يحصـل عىل 
التحديثات تماماً، وكانت آبل بدأت 
منذ عدة أعـوام يف تحديث الهواتف 
القديمة بالتحديثات األمنية فقط، 
لذلك يعمـل النظام الجديد بطريقة 
تسـمح  أن  ويمكـن  مشـابهة. 

الرشكة للمسـتخدمني بالبقاء عىل 
القـادم،  العـام  يف   iOS 15 نظـام 
حيث تتوقـف أجهزة آيفون 6s عن 

الحصول عىل التحديثات القادمة.
ولـم تعلـن الرشكة حتـى اآلن عن 
نظام مشـابه لحواسـيب مـاك أو 
آيباد، وذلك ألن البقـاء عىل النظام 
القديم يكـون أصعب عليهم، حيث 
تعمل هذه األجهزة بطرق مختلفة.

وقد يفضل البعض البقاء عىل نظام 
iOS 14 لثباتـه بشـكل أفضـل أو 
-Jai  بسـبب دعمه لكس الحماية

break الذي يسـمح للمستخدمني 
بالحصـول عـىل مميـزات ليسـت 
مدعومـة من آبل، لكـن ذلك يجعل 
الهاتـف عرضة لالخـرتاق ورسقة 
البيانات بشكل كبري، ولذا تعمل آبل 

دائماً عىل إغالق الثغرات.

عمليات نوعية لزراعة األعضاء من 
جثث مرضى )كورونا(

أبل تعطي مستخدميها خيار تحديث 
هواتفهم

  

تغريدات

حيدر العبادي

علي سعيد الكعبي

ــب عنها منذ 92  ــذه أول أمم أوروبا أغي  ه
ــبع بطوالت صنعت لي رصيد أفتخر به  ، س

ــع منها علقت  ــاهد العربي ، يف أرب ــد املش عن
ــجعين  ــي من امللعب ، مدين بالكثري ملن ش النهائ
ــخصي ، فخور بتجربيت ودائما  ووضع ثقته يف ش

أردد : يف مهنيت ربي أعطاني أكثر مما أستحق .

 يف 12 حزيران 2014 إقدمت عصابات داعش 
واذنابها على تنفيذ أكرب جمزرة حقد حبق 
ــباب العراق الُعزل، وقادتهم  اآلالف من ش
إىل الذبح مبشهد دٍم قل نظريه بالتاريخ.

ــاً غائراً  ــتبقى ُجرح ــبايكر س ــزرة س  أّن جم
ــة  وحمط ــاني،  واإلنس ــين  الوط ــري  بالضم

ــه ضعف  ــد يقود إلي ــا ق ــة ملمِ ــتذكار أبدي اس
الدولة من كوارث وفنت.

نكسة حزيران .. ما 
هلا وما عليها 

العدوان  حزيران،  من  الخامس  ذكرى  النكسة،  ذكرى  أيام  قبل  مرت 

الذي يعد يف كل  العدوان  الصهيوني عىل مرص وسوريا واالردن.. هذا 

املقاييس العسكرية اكرب هزيمة حصلت للدول العربية، حيث اضافت 

العربية  بالقوات  وألحقت  جديدة  أرايض  املغتصب  لكيانها  ارسائيل 

هزيمة ما زالت تداعياتها مستمرة.. ففي صبيحة هذا اليوم املشؤوم 

من عام ١٩٦٧ اغارت الطائرات الصهيونية املقاتلة عىل الشقيقة مرص 

الجوية،  القواعد  الجاثمة يف  ودمرت اكثر من ٩٠ باملئة من طائراتها 

ووضعت القوات املرصية املتواجدة يف سيناء يف موقف محرج بعد ان 

فقدت غطاءها الجوي، ما أثر عليها سلبا، فقدمت آالف الشهداء وآالف 

االرسى، ومازالت تداعيات هذا الهجوم الغادر مستمرة بعد ان استوىل 

صحراء  ضمنها  من  جديدة،  أراٍض  عىل  الغاصب  الصهيوني  الكيان 

سيناء ومرتفعات الجوالن يف سوريا والضفة الغربية من االردن وشتت 

حققته  باهرا  انتصارا  العدوان  هذا  يكن  ولم  الفلسطيني..  الشعب 

ارسائيل بل جاء يف ضوء خطأ يف االستعدادات العسكرية، حيث نفذت  

ارسائيل رضبة جوية خاطفة لكل القواعد الجوية ملرص، ويف ضوء ذلك 

دخلت دول املواجهة يف مأزق استمر ١٦ عاما مثقال بالهموم استغلته 

مضادة  استنزاف  حرب  لشن  استعداداتها  إلكمال  وسوريا  مرص 

واالستعداد لتنفيذ اكرب خطة خداع اسرتاتيجي لشن هجوم عسكري 

املرصية  املسلحة   القوات  نفذتها   الغاصب  العدو   اذهل  مباغت 

والسورية عام ١٩٧٣  يف حرب اطلق عليها اسم »حرب اكتوبر«، عربت 

السويس،  قناة  هو  مائي  مانع  اكرب  املسلحة  املرصية  القوات  فيها 

وحطمت »خط بارليف« الذي  يمتد عىل طول قناة السويس، واصبح 

امام الجيش املرصي خط كارتوني لم يصمد امام زحف تلك القوات 

االليات،  آالف  املرصية  القوات  خالله  دمرت   ساعات  ست  من  اكثر 

وأرست أعدادا مماثلة وكان نرصا مؤزرا تكلل بتحرير االرايض املحتلة، 

لالعرتاف  املفاوضات  متاهات  يف  دخل  ما  رسعان  النرص  هذا  لكن 

تداعياته  ومازالت  املحتلة،  الفلسطينية  االرايض  يف  ككيان  بإرسائيل 

مستمرة وخاصة املعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني الذي اثبت 

الذي  الصهيوني  الكيان  زعزعة  عىل  قادر  انه  االخرية  غزة  معارك  يف 

بات مفزوعا من قوة وتأثري صواريخهم عىل مدنه التي باتت غري آمنة 

للشعب  فتحية  واقتدار..  بثقة  ونقولها  العنكبوت،  خيط  من  وأهون 

الفلسطيني الذي يتصدى للغطرسة الصهيونية بكل اقتدار.

سعد حمسن خليل 


