
بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس السبت، عدم 
وجود أي خطورة من الفطر األس�ود أو 
األخرض، فيما كش�فت عن أربعة أنواع 
م�ن الفطري�ات التي تصيب االنس�ان.
وق�ال مدير الصح�ة العامة بال�وزارة، 
رياض عب�د األمري، يف ترصيح صحفي: 
إن “الفطري�ات ال تنتق�ل بني االنس�ان 
واآلخ�ر، وال توج�د خطورة بش�أنها”، 
مبين�اً أن “الفطر األس�ود لم ينتقل من 
الهن�د اىل الع�راق، وإنم�ا عوامل ظهور 
هذا املرض نفس�ها موجودة يف العراق، 
وه�ي األترب�ة والتل�وث م�ن األترب�ة، 

إضافة اىل امل�رىض الذين يعانون ضعف 
املناعة كمرىض السكري، وخاصة الذين 
اصيب�وا بكورونا”.وأض�اف أن “الفطر 
األخرض من املمكن أن يحدث يف أي بلد، 
وهو نفس الفطر األسود”، مشرياً اىل أن 
“هذه الفطريات تس�مى حسب األلوان 
الت�ي تعطيه�ا ل�ون اإلصاب�ة، فهن�اك 
األس�ود واألخ�رض واألصف�ر واألبيض 
وهي من نفس العائلة”.وأكد عبد االمري 
أن “ه�ذه الفطريات تنتقل اىل االنس�ان 
عن طري�ق األتربة والتعاون مع األتربة 
يف املزارع وتنشط يف أثناء ضعف مناعة 

االنسان”.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
بعد توقف غري قصري الكثر من اسبوعني 
جلس�ته  الن�واب  مجل�س  س�يعقد   ،
االعتيادي�ة يوم الثالث�اء املقبل ، واملقرر 
ان يس�تهل جدول اعماله�ا بالتصويت 
عىل اعضاء محكم�ة التمييز االتحادية 
قان�ون  م�روع  ع�ىل  والتصوي�ت   ،
ومقرتحني اخرين ، وكذلك القراءة االوىل 
الربعة تريعات اخ�رى وقراءة مقرتح 

لجن�ة  اعلن�ت  جديد.باملقاب�ل  قان�ون 
العمل والش�ؤون االجتماعي�ة والهجرة 
واملهجرين النيابية ، توصله�ا إىل بعض 
التعدي�الت الجديدة املقرتح�ة عىل مواد 
واردة يف قان�ون الضم�ان االجتماع�ي 
والتقاع�د للعم�ال ، فيم�ا ق�ررت لجنة 
الحكوم�ي  الربنام�ج  تنفي�ذ  مراقب�ة 

والتخطيط السرتاتيجي النيابية.

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف ال�دوالر، امس 
الس�بت، يف البورصة الرئيسية يف بغداد ، 

مع اغالق البورصة يف اقليم كردستان .
وس�جلت بورص�ة الكف�اح والحارثية 
دين�ار   148600 بغ�داد  يف  املركزي�ة 
أمريك�ي،  دوالر   100 مقاب�ل  عراق�ي 
وه�ي االس�عار نفس�ها التي س�جلت 

اس�عار  وأن  امل�ايض،  الخمي�س  ي�وم 
البي�ع والراء اس�تقرت ايضا يف محال 
الصريف�ة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغداد، 
حي�ث بلغ س�عر البي�ع 149000 دينار 
عراق�ي، بينم�ا بلغ�ت اس�عار ال�راء 
148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل فلم يكن هناك تداول للدوالر 

لوجود عطلة رسمية أسبوعية فيها.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت منظم�ة الصحة العاملي�ة، امس 
الس�بت، انته�اء تف�ي ف�ريوس إيبوال 
يف غيني�ا.وكان ف�ريوس إيبوال ق�د بدأ يف 
التفي يف غينيا يف فرباير املايض، وأصاب 
16 ش�خصا وقت�ل 12 منه�م، وح�ذرت 
الصح�ة العاملية م�ن احتمالية تفش�يه 
املجاورة.وتس�بب  ال�دول  إىل  ووصول�ه 

ع�دوى إيب�وال قيئا وإس�هاال ش�ديدين 
وتنتر من خالل سوائل الجسم. ومعدل 
الوف�اة بها أع�ىل بكثري م�ن كوفيد19-. 
وكان آخر تفي للعدوى يف غينيا بالفرتة 
بني 2013 إىل 2016.وهو ما دفع منظمة 
الصحة العاملية إىل إرس�ال فريق طوارئ 
إىل الكونغ�و وغينيا، وح�ذرت من تفي 

أوسع للمرض، إذا لم يتم تداركه.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أفادت صحيفة “وول سرتيت جورنال” 
االمريكية نقالً عن مس�ؤولني يف اإلدارة 
األمريكية، بأن األخرية قلّصت “بش�كل 
ح�اد” عدد منظوم�ات الدف�اع الجوية 
املض�ادة للصواري�خ الت�ي تنره�ا يف 
الرق األوس�ط.ووفق الصحيفة، بدأت 
وزارة الدفاع األمريكية سحب ما يقرب 
م�ن ثماني بطاري�ات “باتري�وت” من 
الع�راق والكوي�ت واألردن  دول بينه�ا 

الس�عودية.وقال  العربي�ة  واململك�ة 
املسؤولون للصحيفة إن الوزارة تسحب 
أيضاً نظ�ام “ث�اد” املض�اد للصواريخ 
عالية االرتفاع، من السعودية، وتقلّص 
ع�دد أرساب الطائ�رات املقاتل�ة الت�ي 
تغط�ي املنطق�ة هناك.وتش�مل إعادة 
االنتش�ار مئات الجنود يف الوحدات التي 
تش�غل أو تدع�م تل�ك األنظم�ة. وتأتي 
هذه الخطوة يف الوقت الذي يخطط فيه 
الجي�ش األمريكي النس�حاب كامل من 

أفغانس�تان، وبعد أن خفضت الواليات 
املتحدة عديد قواته�ا يف العراق.وأوضح 
مسؤولون للصحيفة أن هذه التغيريات 
بدأت يف وقت سابق من هذا الشهر، بعد 
مكامل�ة يف 2 حزي�ران، أبل�غ فيها وزير 
الدفاع لويد أوس�تن ويل العهد السعودي 
األم�ري محم�د بن س�لمان بمس�ارها.

وأشار مس�ؤولون إىل أن معظم املعدات 
العسكرية التي يتم سحبها كانت تنتر 
يف الس�عودية.وأوضحت الصحيف�ة ان 

باي�دن ق�ررت خف�ض قدراته�ا  إدارة 
املض�ادة للصواريخ يف الرق األوس�ط 
للرتكيز عىل روس�يا والصني.يف غضون 
ذل�ك كش�فت وزارة الدف�اع األمريكية 
)البنتاغون(، عن س�بب س�حب بعض 
املعدات واألس�لحة م�ن دول عربية من 
العربية الس�عودية.ونقل  اململكة  بينها 
موق�ع “ال�رق” ع�ن املتحدثة باس�م 
البنتاغون، جيس�يكا ماكنولتي، قولها، 
إن “املعدات املسحوبة ستعاد إىل الواليات 

املتح�دة للصيانة، مش�رية إىل أن القرار 
تم بالتنس�يق مع البلدان املستضيفة”.
ويشار إىل أن اإلدارة األمريكية السابقة، 
أرس�لت  ق�د  ترام�ب،  دونال�د  بقي�ادة 
يف  “باتري�وت”،  بطاري�ات  منظوم�ة 
الع�ام 2020.يذك�ر أن الواليات املتحدة 
تعم�ل، حاليا، ع�ىل س�حب قواتها من 
أفغانس�تان، بالتوازي م�ع تخفيض أو 
تقلي�ص قواته�ا العس�كرية يف العراق، 

أيضا.

الزوراء/ خاص:
اك�د مستش�ار الحكوم�ة االقتص�ادي، 
مظه�ر محمد صالح، ان ارتفاع اس�عار 
النفط عامليا سينعكس ايجابا عىل العراق 
وس�عر رصف الدوالر، فيما رجح الخبري 

يف الش�أن االقتصادي، رعد تويج، ارتفاع 
االي�ام  اىل 100 دوالر يف  النف�ط  اس�عار 
املقبلة.وق�ال محم�د صال�ح يف ترصيح 
خ�اص لصحيف�ة »ال�زوراء«: ان�ه ثمة 
عالقة ايجابية بني تطور فائض الحساب 

املدفوع�ات واس�تقرار  ملي�زان  الج�اري 
س�عر رصف الدين�ار العراق�ي من خالل 
بالعمل�ة  الب�الد  اىل  الداخل�ة  التدفق�ات 
االجنبية، فدورة االصول النفطية الحالية 
هي يف صعود مس�تمر وعوائ�د النفط يف 

ارتف�اع، وعىل الرغم  من ذل�ك فال يوجد 
م�ن يخمن كم ستس�تمر اس�عار النفط 
باالرتفاع وما س�تفرزه من  اثار ايجابية 
عىل  االيرادت  العامة وتعزيز احتياطيات 
الب�الد من النق�د االجنب�ي . واضاف:فما 

اتوقعه ش�خصيا ان حالًة انفراج اسواق 
العالم ومغادرة االنغ�الق اخذت تتعاظم 
م�ع مس�تويات التلقي�ح ض�د جائح�ة 
كورونا، وبدأت ت�ؤرش ارقاما ايجابية يف 

العالم الصناعي االول . 

بغداد/ الزوراء:
هن�أ رئي�س الجمهورية بره�م صالح، 
مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س  ورئي�س 
الن�واب  مجل�س  ورئي�س  الكاظم�ي، 
محم�د الحلبويس، كل عىل حدة، الرئيس 
االيراني املنتخ�ب ابراهيم رئييس بفوزه 
باالنتخاب�ات الرئاس�ة االيرانية بنس�بة 
62%، فيم�ا ش�ددوا ع�ىل اهمي�ة تعزيز 
العالقات املش�رتكة بني بغ�داد وطهران 

ع�ىل الصع�د كافة.وذكر بيان لرئاس�ة 
الجمهورية تلقته »ال�زوراء«: ان رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، اجرى اتصاالً 
هاتفي�اً م�ع الرئي�س اإليران�ي الجدي�د 
إبراهي�م رئي�يس، حي�ث ق�دم تهاني�ه 
بمناس�بة فوزه يف االنتخابات الرئاسية 
خ�الل  ج�رى،  ان�ه  اإليرانية.واض�اف 
االتص�ال الهاتف�ي، التأكيد ع�ىل أهمية 
الت�ي  والراس�خة  املش�رتكة  العالق�ات 

تجم�ع البلدي�ن، والرواب�ط القوي�ة بني 
الش�عبني الصديق�ني، وأهمّي�ة مواصلة 
العم�ل من أجل تعزيز ه�ذه العالقات يف 
املجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية 
والتجارية والثقافية، والتنسيق املشرتك 
م�ن أج�ل تعزي�ز األم�ن واالس�تقرار يف 
رب�وع املنطقة.م�ن جهت�ه، بعث رئيس 
مجل�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
رئي�يس،  إبراهي�م  اىل  تهنئ�ة  بربقي�ة 

بمناس�بة انتخاب�ه رئيس�اً  للجمهورية 
اإلس�المية اإليرانية. وق�ال الكاظمي يف 
برقية التهنئة بحسب بيان ملكتبه تلقته 
»ال�زوراء«: »نق�دم لفخامتك�م خالص 
رئيس�اً  انتخابك�م  بمناس�بة  التهان�ي 
اإليرانية ونيلكم  للجمهورية اإلس�المية 
ثقة الشعب اإليراني، متمنني لسيادتكم 
النج�اح يف مهامك�م وللش�عب اإليراني 

الرفاه واالزدهار«.

مظهر حممد لـ         : ارتفاع أسعار النفط عامليا سينعكس إجيابا على العراق 

الرئاسات الثالث تهنئ »إبراهيم رئيسي« وتشدد على ضرورة تعزيز العالقات املشرتكة بني البلدين
بعد فوزه يف االنتخابات الرئاسية اإليرانية بنسبة 62 %

بغداد/ الزوراء:
بينت أح�دث اإلحصاءات العاملية املعلنة ح�ول جائحة “كورونا” ان 
عدد الوفيات جراء االصاب�ة بالفريوس بلغ 3 ماليني وأكثر من 867 
أل�ف وفاة.وتبلغ حصيلة اإلصابات االجمالي�ة 178 مليونا وما يزيد 
ع�ن 607 آالف اصابة، تعاىف منه�م 163 مليونا وما يقارب من 132 
أل�ف مصاب.وتواصل جائحة كورونا تفش�يها يف 220 دولة وإقليما 
ومنطقة حول العالم، وس�جلت دول العالم، أمس الجمعة، 401 ألف 
و99 إصاب�ة جدي�دة، وأوقعت الجائحة خالل ال�24 س�اعة األخرية 

8,523 حالة وفاة.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الحج والعمرة الس�عودية 
أن�ه ال يمك�ن إضاف�ة الخ�ال أو الع�م 
كَمحرَم، للراغب�ات يف الحج ممن بادرن 
بالتس�جيل يف املس�ار اإللكرتون�ي ألداء 
مناسك الحج لهذا العام.ونقلت صحيفة 
“عكاظ” عن الوزارة قولها: إنه “ال يتاح 
إضافة َمحرَم سوى املحارم يف الخيارات 
اب�ن(”،  زوج،  أخ،  )أب،  املعروض�ة 
معلل�ة ذل�ك بإمكاني�ة رب�ط بياناته�م 
م�ع مقدم�ة الطلب.وكش�فت ع�ن أنه 
ال يت�م قبول بيان�ات املَح�رَم إال إذا كان 

مس�جال يف البوابة اإللكرتونية للراغبني 
بالحج، وأنه “ال اس�تثناء للشخص غري 
املتق�دم لتس�جيله كَمح�رَم”، مش�ددة 
عىل أن التس�جيل متاح لجميع املقيمني 
واملواطنني ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 
سنوات، وستكون األولوية ملن لم يسبق 
له الحج.ويف حال تس�جيل املرأة لرغبتها 
يف الحج دون َمح�َرم، ورغبتها بالتعديل 
وإضافة َمحرَم مسجل بطلب مستقل يف 
البوابة اإللكرتونية، أف�ادت وزارة الحج 
والعمرة أنه “يمكن لها اإلضافة وتعديل 
بيانات املَحرَم ابت�داًء من 14 ذو القعدة 

عن�د ظهور نتائج املقبول�ني يف الحج، إذ 
س�يتم يف ذلك التاريخ إع�الن التفاصيل 
عن�د إتاح�ة الباق�ات للحج�ز وال�راء 
بع�د الرتش�يح للحج”.وأف�ادت الوزارة 
أن “تس�جيل رغب�ة الح�ج تت�م فرديا، 
وال يمكن تس�جيل أكثر من ش�خص أو 
إضافة مرافقني يف نفس طلب التسجيل، 
فيما يمكن إضافة املرافقني الذين أتموا 
التس�جيل بنجاح يف املرحل�ة الثانية عند 
اختي�ار باق�ة الخدم�ات”، منوه�ة أن 
الباقة “فردية” وال يمكن لش�خصني أو 

أكثر التسجيل يف نفس الباقة.

االقتصاد النيابية لـ           : الشركات العاملة يف احلقول النفطية تثقل كاهل املوازنة ورواتب موظفيها خيالية
وسط مطالبات بإعادة النظر بعقود جوالت الرتاخيص 

الزوراء/ حسني فالح: 
كش�فت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة عن اب�رز ما تضمن�ه تقرير 
دي�وان الراقب�ة املالي�ة بش�أن عم�ل 
الركات العاملة يف الحقول النفطية، 
فيما اك�دت انها تكل�ف الدولة مبالغ 
باهظة ورواتب موظفيها عالية جدا، 
طال�ب خبري اقتص�ادي بإعادة النظر 
بعقود جوالت الرتاخيص التي ابرمت 
يف زم�ن وزير النفط االس�بق حس�ني 

الشهرستاني.
وق�ال عضو لجن�ة االقتص�اد النائب 
مازن الفييل يف حديث ل�”الزوراء”: ان 
الرتاخيص تس�تنزف  رشكات جوالت 
ثروات البلد وتمن�ح موظفيها رواتب 
خيالي�ة. الفت�ا اىل: ان تقري�ر الرقابة 
املالي�ة تضم�ن ج�دوال لس�نة 201٥ 
يب�ني ان موظفي رشكة نفط البرصة 
%83 م�ن الق�وى  يش�كلون نس�بة 
العاملة يف هيئة تشغيل الرميلة وتبلغ 
رواتبهم )%18( م�ن اجمايل الرواتب 
املدفوع�ة ، بينم�ا يبلغ ع�دد موظفي 
األجنبيت�ني  الركت�ني  م�ع  العق�ود 
)%14( م�ن القوى العامل�ة يف هيئة 
تش�غيل الرميل�ة  وتش�كل رواتبه�م 
)%52( من اجم�ايل الرواتب املدفوعة 
خ�الل تلك الفرتة .واض�اف: ان ديوان 
الرقاب�ة املالي�ة رص�د ارتف�اع كلفة 

للس�يارات قياًس�ا  الش�هري  االٕيجار 
باالس�عار املحلية، ومن االمثلة ايجار 
حافلة مدرعة صغ�رية بمبلغ )500( 
دوالر يوميا وإيجار مدرعة س�لفادور 
بمبل�غ )450( دوالر يومي�ا وإيج�ار 
رافع�ة ش�وكية بمبل�غ )150( دوالرا 

يومي�ا. مبينا: ان مجم�وع املرصوف 
ع�ىل فقرة تتعل�ق بالعن�ارص االمنية 
املتعاقدة معها الركات االجنبية بلغ 
)176( ال�ف دوالر وبمع�دل )2850( 
دوالرا لكل ش�خص يف اليوم.واشار اىل 
ان بع�ض ال�ركات األجنبي�ة قامت 

بفتح مكاتب لها خارج العراق  يف دبي 
وتم ادراج تكاليف تش�غيلها من سنة 
) 2010( إىل )2017( والبالغ�ة )80( 
ملي�ون دوالر تقريب�ا ضم�ن الكل�ف 
البرتولية املسرتدة التي تدفعها الدولة 
العراقية لل�ركات األجنبية.واوضح: 

ان التقرير ذكر قيام الركات األجنبية 
بالتعاقد مع رشكات الحماية الخاصة 
علًم�ا ان العق�د ين�ص ع�ىل تأم�ني 
الحراس�ة املناس�بة من خالل القوات 
منطق�ة  ضم�ن  العراقي�ة  املس�لحة 
العق�د، وكان اجمايل املبالغ املرصوفة 
ع�ىل رشكات الحماي�ة يف حقل الزبري 
النفط�ي )263( ملي�ون دوالر للفرتة 
جهت�ه،  م�ن   .2017 إىل   2010 م�ن 
ق�ال الخبري يف الش�ؤون النفطية عبد 
الرضا محم�د، يف حديث ل�”الزوراء”: 
إن كلف�ة اس�تخراج برمي�ل النفط يف 
حقول البرصة كان�ت نحو 4 دوالرات 
عام 2009 لكن بعد جوالت الرتاخيص 
ارتفع�ت الكلفة اىل أكثر من 15 دوالرا 
نتيجة امتيازات الركات األجنبية يف 
حني أن لدينا كف�اءات نفطية وطنية 
قادرة عىل زيادة االنت�اج، واآلن يدفع 
الع�راق غرام�ات لل�ركات بس�بب 
خف�ض اإلنتاج.واض�اف: أن�ه يج�ب 
اع�ادة النظ�ر بجميع عق�ود جوالت 
الرتخي�ص التي ابرم�ت يف زمن وزير 
النفط االس�بق حس�ني الشهرستاني 
لكونه�ا تفتقر للش�فافية والدقة ألن 
فيه�ا مغاالة ب�كل يشء، وه�ذا يرض 
االقتص�اد الوطني املعتمد ش�به كليا 
ع�ىل النف�ط، باالضافة اىل ان�ه يثقل 

كاهل املوازنة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس السبت، ان قروض 
البناء والرتميم البالغة ٥0 مليونا تمنح بدفعتني 
اإلعالمي  املكتب  سنوات.وذكر  ب�10  وتسدد 
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  للمرصف 
 10 يف  تسدد  ارض  قطعة  يف  البناء  »قروض  أن 
تاريخ  من  تبدأ  اشهر   3 امهال  وبفرتة  سنوات 
استخدام القرض«.وأضاف أن »فائدة القرض ٥ 
املاسرت  لحاميل  ومفاضلة  اولوية  وهناك  باملئة، 
يف  االمنية  القوات  ومنتسبي  املوظفني  من  كارد 

الحصول عىل القرض«.

الرافدين: قروض الـ50 مليونا 
للبناء والرتميم متنح بدفعتني

الصحة :عدم وجود أي خطورة من 
الفطرين “األسود واألخضر”

الربملان يعقد جلسته الثالثاء املقبل للتصويت 
على اعضاء حمكمة التمييز 

استقرار أسعار صرف الدوالر يف بغداد

الصحة العاملية تعلن انتهاء تفشي 
فريوس إيبوال يف غينيا

إصابات كورونا عامليا تتخطى
الـ 178 مليونا 

السعودية تعلن شروط “احملرم” ألداء مناسك احلج 
هلذا العام

بعد تفشيه يف 220 دولة وإقليما

الرتبية حتسم اجلدل بشأن اعتماد نصف السنة للمرحلة املتوسطة

ص 6القوة اجلوية يتجاوز السماوة بثنائية خالل لقاء مؤجل يف الدوري املمتاز

ص 4

املفوضية حتدد ضوابط وشروط نظام  
احلمالت االنتخابية

التعليم العالي: العام الدراسي املقبل 
سيعتمد آليات الدوام احلضوري

بغداد/ الزوراء:
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  أعلن�ت 
الس�بت، رشوط  ام�س  لالنتخاب�ات، 
وضوابط نظ�ام الحم�الت االنتخابية 
النيابي�ة  االنتخاب�ات  تس�بق  الت�ي 
املبك�رة، فيما أكدت أن هناك تنس�يقاً 
م�ع أمان�ة بغ�داد ودوائ�ر البلدي�ة يف 
املحافظات لتحديد األماكن التي تمنع 
فيها الحمالت.وقالت املتحدثة باس�م 
املفوضية، جمان�ة الغالي، يف ترصيح 

صحفي: إن “مجلس املفوضني صّدق 
ع�ىل النظ�ام ال�ذي ينظ�م الحم�الت 
له�ذه  رشوط�اً  ووض�ع  االنتخابي�ة 
الحم�الت”، الفت�ة إىل أن “مفوضي�ة 
االنتخاب�ات تنس�ق عملها م�ع أمانة 
بغ�داد ودوائ�ر البلدية ح�ول األماكن 
الت�ي يمن�ع فيه�ا ممارس�ة الدعاية 
ولصق اإلعالنات االنتخابية طوال مدة 

الحملة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
إنج�از 6٥0 منحة للعراقي�ني يف جامعات 
العالم، بينما أكدت أن العام الدرايس املقبل 
س�يعتمد آليات الدوام الحضوري.وذكرت 
ال�وزارة يف بيان صحفي تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: أن »وزي�ر التعلي�م الع�ايل 
والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، 
ترأس اجتم�اع هيئة الرأي الثالث بحضور 
املالك املتقدم للوزارة ورؤساء الجامعات«.

وأكد الوزير أن »وزارة التعليم العايل ترتكز 

اىل رؤية يف التعام�ل مع املتغريات وتتحرك 
بمرونة إجرائية الس�تيعاب االقبال املتزايد 
ع�ىل الجامع�ات املرتبط بم�ؤرشات النمو 
الس�كاني املتصاعد«، مشريا اىل أن »وزارة 
ال�درايس  الع�ام  خ�الل  وف�رت  التعلي�م 
2020/2021 م�ن خالل مذك�رات وصيغ 
التعاون الدويل والثقايف 6٥0 منحة دراسية 
مدفوع�ة التكالي�ف يف مختل�ف جامعات 
العالم وقد تم اش�غالها جميعا من الطلبة 

أصحاب املعدالت العالية«.

أمريكا تسحب 8 بطاريات “باتريوت” من أربع دول من بينها العراق 
بعد قرار بايدن خفض القدرات املضادة للصواريخ 

بغداد/ الزوراء:
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  السبت،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
وشفاء  وفاة  حالة  و26  جديدة  اصابة   3608 تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف  املستجد 
3829 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 33041 ، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 11232٥٥9. مبينة انه تم تسجيل 3608 
اصابة جديدة و26 حالة وفاة وشفاء 3829 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
، أما عدد الحاالت  1196114 )93.2%( ، بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 128330٥ 
التي تحت العالج: 70331، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 498 ، وعدد 

حاالت الوفيات الكيل: 16860، الفتة اىل ان عدد امللقحني الكيل: 7639٥4.

العراق يسجل تراجعا ملحوظا بإصابات كورونا 
وعدد امللقحني يالمس الـ 764 ألفا

بعد تسجيل 3608 إصابة و26 حالة وفاة

منظمات تعنى بالبيئة يف السليمانية حتذر من جفاف املياه يف العراق 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4   

تفاصيل ص3   
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بعد فوزه يف االنتخابات الرئاسية اإليرانية بنسبة %62

أكدت وجود تنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلديات 

الرئاسات الثالث تهنئ “إبراهيم رئيسي” وتشدد على ضرورة تعزيز 
العالقات املشرتكة بني البلدين

مفوضية االنتخابات حتدد ضوابط وشروط نظام احلمالت االنتخابية

مظهر حممد لـ          : ارتفاع أسعار النفط عامليا سينعكس إجيابا على العراق 
خبري اقتصادي يرجح ارتفاعه إىل 100 دوالر يف األيام املقبلة

أكد أن االستقرار الداخلي ينعكس على أمن املنطقة

نقيب الفنانني يهنئ الالمي مبناسبة 
العيد الوطين للصحافة العراقية

وزير اخلارجية: احلكومة تتجه إىل خلق 
بيئة جاذبة لالستثمار األجنيب

البنك املركزي: جلان عدة ستعمل 
على تنظيم املصارف يف اإلقليم

الرتبية النيابية: أمساء احملاضرين أرسلت 
إىل املالية إلجراء التقاطع الوظيفي

بغداد/ الزوراء:
صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  هنأ 
مصطفى  الوزراء  مجلس  ورئيس 
النواب  مجلس  ورئيس  الكاظمي، 
حدة،  عىل  كل  الحلبويس،  محمد 
ابراهيم  املنتخب  االيراني  الرئيس 
الرئاسة  باالنتخابات  بفوزه  رئييس 
شددوا  فيما   ،62% بنسبة  االيرانية 
املشرتكة  العالقات  تعزيز  اهمية  عىل 

بني بغداد وطهران عىل الصعد كافة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته 
الجمهورية  رئيس  ان  “الزوراء”: 
هاتفياً  اتصاالً  اجرى  صالح،  برهم 
إبراهيم  الجديد  اإليراني  الرئيس  مع 
بمناسبة  تهانيه  قدم  حيث  رئييس، 
الرئاسية  االنتخابات  يف  فوزه 

اإليرانية.
االتصال  خالل  جرى  انه  واضاف، 
أهمية  عىل  التأكيد  الهاتفي، 
التي  والراسخة  املشرتكة  العالقات 
بني  القوية  والروابط  البلدين،  تجمع 
الشعبني الصديقني، وأهمّية مواصلة 
العالقات  هذه  تعزيز  أجل  من  العمل 
واألمنية  السياسية  املجاالت  يف 

والثقافية،  والتجارية  واالقتصادية 
تعزيز  أجل  من  املشرتك  والتنسيق 

األمن واالستقرار يف ربوع املنطقة.
مجلس  رئيس  بعث  جهته،  من 
بربقية  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
بمناسبة  رئييس،  إبراهيم  اىل  تهنئة 
انتخابه رئيساً  للجمهورية اإلسالمية 

اإليرانية.
التهنئة  برقية  يف  الكاظمي  وقال 
بحسب بيان ملكتبه تلقته “الزوراء”: 
التهاني  خالص  لفخامتكم  “نقدم 
بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية 
ثقة  ونيلكم  اإليرانية  اإلسالمية 
لسيادتكم  متمنني  اإليراني،  الشعب 
اإليراني  النجاح يف مهامكم وللشعب 

الرفاه واالزدهار”.
“عىل  الربقية  يف  الكاظمي  وأكد 
الشعبني  بني  املتميزة  العالقات  عمق 
العراقي وااليراني ، وتطلعه اىل توثيق 
أوارص التعاون املشرتك بني بلدينا ملا 
عىل  والعمل  املشرتكة،  املصالح  فيه 
لشعبينا  واالستقرار  األمن  توفري 

ولسائر شعوب املنطقة”.
ويف السياق ذاته، تلقى رئيس الوزراء 

من  دعوة  الكاظمي،  مصطفى 
إبراهيم  املنتخب  اإليراني  الرئيس 

رئييس لزيارة طهران.
وأوضح مصدر حكومي لوكالة األنباء 
أول  أجرى  “الكاظمي  أن  الرسمية، 
مكاملة ملسؤول عراقي مع رئييس بعد 
الثنائية  العالقات  تناولت  انتخابه، 
توجيه  وشهدت  تطويرها  وسبل 
للكاظمي  دعوة   اإليراني  الرئيس 

لزيارة طهران”.
مجلس  رئيس  رئيس  هنأ  ذلك،  اىل 
إبراهيم  الحلبويس،  محمد  النواب 
االنتخابات  يف  فوزه  بمناسبة  رئييس 

الرئاسية اإليرانية.
التهنئة  برقية  يف  الحلبويس  وقال 
بحسب بيان ملكتبه تلقته “الزوراء”: 
ونيابًة  إليكم  أتقدَّم  أن  “يرسني 
النواب  مجلس  أعضاء  زمالئي  عن 
التهاني والتربيكات  العراقي بخالص 
بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية 
لكم  متمنني  إيران،  يف  اإلسالمية 
بلدكم  لخدمة  والسداد  التوفيق 
التنمية واالستقرار، ونغتنم  وتحقيق 
الشديد  حرصنا  لتأكيد  املناسبة  هذه 

بلدينا  بني  العالقات  تطوير  عىل 
واالرتقاء بها إىل أفق أرحب”.

عبد  اإليراني  الداخلية  وزير  وكان 
السبت،  امس  أعلن  فضيل،  الرحمان 
إبراهيم  رسميا فوز املرشح املحافظ 
بعد  الرئاسة  انتخابات  يف  رئييس 
أصوات  من  باملئة   62 عىل  حصوله 

الناخبني.
وقال وزير الداخلية اإليراني، يف مؤتمر 
صحفي لإلعالن عن النتيجة النهائية 
إبراهيم  “املرشح  الرئاسة  النتخابات 
رئييس فاز باالنتخابات بحصوله عىل 
بنسبة  صوت  ألف  و950  مليونا   17

62 باملئة من أصوات الناخبني”.
الذين  الناخبني  “عدد  أن  إىل  ولفت 
شاركوا يف انتخابات الرئاسة بلغ 28 
مليوناً و933 ألفا من أصل 59 مليونا 
بأن  منوها  االقرتاع”  لهم  يحق  ممن 
االنتخابات  يف  املشاركة  “”نسبة 

الرئاسية بلغت 48.8 باملئة”.
رئييس  إبراهيم  “املرشح  أنه  وأوضح 
ألف  و926  مليونا   17 عىل  حصل 
محسن  واملرشح  صوتا،  و345 
و412  ماليني   3 عىل  حصل  رضائي 

ألف و712 صوتا واملرشح عبد النارص 
همتي حصل عىل 2 مليون و427 ألف 
زاده  قايض  واملرشح  صوت  و201 
ألفا   992 نحو  عىل  حصل  هاشمي 

و918  صوتا”.
 3 الباطلة  األصوات  “عدد  أن  وتابع 

ماليني و726 ألفا و870 صوتا”.
 4 االنتخابات  هذه  يف  وتنافس 
رئاسة  منصب  لتويل  مرشحني 
هم  إيران،  يف  اإلسالمية  الجمهورية 
إبراهيم  القضائية  السلطة  رئيس 
تشخيص  مجلس  وأمني  رئييس، 
رضائي،  محسن  النظام  مصلحة 
أمري  الشورى  مجلس  رئيس  ونائب 
حسني قايض زاده هاشمي، ومحافظ 

البنك املركزي عبد النارص همتي.
ظل  يف  العام  هذا  انتخابات  وتأتي 
حادة  واجتماعية  اقتصادية  أزمة 
العقوبات  إىل  األوىل  بالدرجة  تعود 
فرضها  املتحدة  الواليات  أعادت  التي 
رئيسها  قرار  بعد   ،2018 اعتبارا من 
االنسحاب  ترامب  دونالد  السابق 
حول  االتفاق  من  أحادي  بشكل 

برنامج طهران النووي.

بغداد/ الزوراء:

لالنتخابات،  املستقلة  العليا  املفوضية  أعلنت 

الحمالت  نظام  وضوابط  رشوط  السبت،  امس 

النيابية  االنتخابات  تسبق  التي  االنتخابية 

أمانة  أن هناك تنسيقاً مع  أكدت  املبكرة، فيما 

لتحديد  املحافظات  يف  البلدية  ودوائر  بغداد 

األماكن التي تمنع فيها الحمالت.

وقالت املتحدثة باسم املفوضية، جمانة الغالي، 

يف ترصيح صحفي: إن “مجلس املفوضني صدق 

االنتخابية  الحمالت  ينظم  الذي  النظام  عىل 

إىل  الفتة  الحمالت”،  لهذه  رشوطاً  ووضع 

مع  عملها  تنسق  االنتخابات  “مفوضية  أن 

التي  األماكن  حول  البلدية  ودوائر  بغداد  أمانة 

اإلعالنات  ولصق  الدعاية  ممارسة  فيها  يمنع 

االنتخابية طوال مدة الحملة”.

املواد  استخدام  “يمنع  أنه  الغالي،  وأضافت 

الدعاية  يف  الجدران  عىل  الكتابة  أو  الالصقة 

وبرامج  إعالن  أي  نرش  ويمنع  االنتخابية، 

مرت   100 عن  تقل  ملسافة  ملرشحني  صور  أو 

أيضاً  ويمنع  واألبنية،  االقرتاع  محطات  عن 

وسائل  من  وسيلة  أي  واستغالل  استخدام 

وال  باملفوضية،  الخاصة  االنتخابية  الدعاية 

توزيع  والتحالفات  واالحزاب  للمرشحني  يجوز 

برامج عمل أو منشورات أو بطاقات”.

وشددت، عىل أنه “يمنع استغالل أبنية الوزارات 

ومؤسسات الدولة املختلفة وأماكن العبادة ألي 

دعاية أو انشطة انتخابية، فضالً عن أنه يحظر 

الرسمي يف االجتماعات  الدولة  استعمال شعار 

والكتابات  االنتخابية  والنرشات  واإلعالنات 

والرسوم وأي يشء يدخل يف الحملة االنتخابية، 

والسلطات  الدولة  دوائر  ملوظفي  يجوز  وال 

موارد  أو  الوظيفي  نفوذهم  استغالل  املحلية 

انفسهم  لصالح  وأجهزتها  وسائلها  أو  الدولة 

االمنية  االجهزة  ذلك  يف  بما  مرشح  أي  أو 

والعسكرية”.

وتابعت أنه “يمنع ويحظر التأثري عىل الناخبني 

وممارسة أي شكل من أشكال الضغط واإلكراه 

أو الوعود بمنح مكاسب مادية ومعنوية بقصد 

االنتخابات”،  ونتائج  الناخبني  عىل  التأثري 

األحزاب  عىل  أيضاً  “يحظر  أنه  موضحة 

والتحالفات السياسية واملرشحني إصدار بيانات 

زائفة أو استخدام اسلوب التشهري ضد مرشح 

أو حزب آخر”.

وتابعت الغالي: “ويحظر أيضاً عىل كل مرشح 

تدعو  افكاراً  تكون حمالتهم تضم  أن  أو حزب 

اىل العنف والكراهية والنعرات القومية والدينية 

واالقليمية  القبلية  أو  التكفريية  أو  والطائفية 

أو  الشعارات  أو  الصور  طريق  عن  سواء 

الخطابات أو وسائل االعالم املختلفة، وال يجوز 

الدولة  دوائر  يف  العاملني  أو  مرشح  أي  عىل 

يوم  يف  يقوموا  أن  املحلية  السلطات  واعضاء 

التصويت بتوزيع دعاية انتخابية”.

وأكدت، موضحة املزيد من الرشوط والضوابط، 

أنه “يمنع االعتداء والتعرض ألي دعاية انتخابية 

فضالً  واملرشحني،  والتحالفات  االحزاب  تخص 

برامج  وتوزيع  اعالنات  يجوز وضع  ال  أنه  عن 

عمل أو منشورات أو بطاقات باسم شخص غري 

مسجل يف قوائم املرشحني، إضافة إىل أنه يمنع 

رؤساء  صور  استخدام  املرشحني  جميع  عىل 

يكونوا  ولم  اليها  ينتمون  ال  وتحالفات  احزاب 

ضمن قوائم مرشحيهم يف الدعاية”.

الربملانية  االنتخابات  تجرى  أن  املؤمل  ومن 

ترشين  شهر  من  العارش  يف  املبكرة،  العراقية 

األول من العام الحايل.

الزوراء/ خاص:

اكد مستشار الحكومة االقتصادي، 

ارتفاع  ان  صالح،  محمد  مظهر 

سينعكس  عامليا  النفط  اسعار 

رصف  وسعر  العراق  عىل  ايجابا 

الدوالر، فيما  رجح الخبري يف الشأن 

ارتفاع  تويج،  رعد  االقتصادي، 

اسعار النفط اىل 100 دوالر يف االيام 

املقبلة.

وقال محمد صالح يف ترصيح خاص 

لصحيفة “الزوراء”: انه ثمة عالقة 

ايجابية بني تطور فائض الحساب 

الجاري مليزان املدفوعات واستقرار 

من  العراقي  الدينار  رصف  سعر 

البالد  اىل  الداخلة  التدفقات  خالل 

االصول  فدورة  االجنبية،  بالعملة 

صعود  يف  هي  الحالية  النفطية 

ارتفاع،  يف  النفط  وعوائد  مستمر 

يوجد  فال  ذلك  من  الرغم   وعىل 

اسعار  ستستمر  كم  يخمن  من 

من   ستفرزه  وما  باالرتفاع  النفط 

العامة  ايجابية عىل  االيرادت   اثار 

وتعزيز احتياطيات البالد من النقد 

االجنبي .

شخصيا  اتوقعه  فما  واضاف: 

العالم  اسواق  انفراج  حالًة  ان 

تتعاظم  اخذت  االنغالق  ومغادرة 

مع مستويات التلقيح ضد جائحة 

ارقاما  تؤرش  وبدأت  كورونا 

االول،  الصناعي  العالم  يف  ايجابية 

يف  النقل   قطاع   معاودة  ان  إذ 

التي  الكبرية  طاقاته  وبلوغ  العالم 

تستهلك ٧٠٪ من احتياجات النفط 

 ١٠٠ عىل  يزيد  والذي  عامليا  املنتج 

يوميا،  منتج  نفط  برميل  مليون 

عىل  الحفاظ  يف  تدريجيا  ستسهم 

طوال  وازدهارها  النفط  اسواق 

العام الحايل وريما تمتد حتى نهاية 

العام ٢٠٢٢ ، فاملهم يف هذه املرحلة 

الدينار  رصف  سعر  استقرار  هو 

العراقي عند حدوده املعتمدة فضال 

عن اهمية ارتفاع مستويات النمو 

يف الناتج املحيل االجمايل وانخفاض 

رقم البطالة مع قوة فرص العمل.

عىل  ستساعد  “جميعها  ان  واكد 

الخارجية  القيمة  وقوة  ثبات 

بالعوامل  الرصف  سعر  اي  للنقود 

الحقيقية الداخلية لالقتصاد وتوقع 

بالتأكيد  الدينار  قيمة  يف  ارتفاعاً  

االقتصادية  السياسة  تقرر  عندما 

مالحقة  وليس  ذلك   اهمية  للبالد 

لسوق  اليومية  السعرية  الظواهر 

النفط وبنظرة  تبقى قصرية االجل 

االجل، وبالتأكيد فمع تحسن النمو 

تفعيل  االقتصادي واالطمئنان عىل 

القدرات التشغلية الداخلية العاطلة 

النشاط  وازدهار  االقتصاد  يف 

االقتصادي الحقيقي فإن املتغريات 

نحو  االخرى  هي  ستسري  النقدية 

تعظيم  يف  اعىل  ايجابية  اهداف 

ارتفاع  خالل  من  االفراد  رفاهية 

او  النقدي  للدخل  الرشائية  القوة 

قوة الدينار العراقي الرشائية. 

الشأن  يف  الخبري  رجح  جانبه،  من 

ارتفاع  تويج،  رعد  االقتصادي، 

اسعار النفط اىل 100 دوالر يف االيام 

االرتفاع  هذا  ان،  مؤكدا:  املقبلة، 

سيضفي وضعا مريحا الحتياطيات 

العراقي  املركزي  للبنك  النقدية 

عىل  الضغط  من  سيقلل  وبالتايل 

سعر الرصف للدينار العراقي اتجاه 

الدوالر.

لصحيفة  ترصيح  يف  تويج  وقال 

يف  فورانا  هناك  ان   : “الزوراء” 

عجز  بسبب  النفطية  السوق 

والبينات  االمريكية  املخزونات 

يف  الحاد  االنخفاض  توضح  التي 

وطلب  االمريكية  املخزونات  تلك 

معدالت  مع  ومتنامي  متصاعد 

 7% تتجاوز  مرتفعة  عاملية  نمو 

االقتصاد  تعايف  بعد  خصوصا 

العاملي  من جائحة كورونا وازدهار 

مؤكدا:  الصينية.  االستثمارات 

سلسلة   ستعقبه  االرتفاع  هذا  ان 

 100 اىل  تصل  قد  اخرى  ارتفاعات 

وضعا  سيضفي  ذلك  وان  دوالر، 

للبنك  النقدية  الحتياطيات  مريحا 

املركزي العراقي وبالتايل سيقلل من 

للدينار  الرصف  سعر  عىل  الضغط 

العراقي اتجاه الدوالر “.

اسعار  استقرار  تويج  وتوقع 

مابني  املقررة  حدوده  يف  الرصف 

145_ 155مع افرتاض بقاء الطلب 

اىل  داعيا  حاله.  عىل  الدوالر  عىل 

النفطية  االيرادات  هذه  استغالل 

مقرر  هو  عما  واملتزايدة  الفائضة 

كإيراد متوقع يف املوازنة  نحو القيام 

بمشاريع اسرتاتيجية مدرة للدخل 

تكميلية  موازنة  اعداد  طريق  عن 

بعيد  سيادي  صندوق  وانشاء 

والتعرض  الطوارى  ألغراض  املدى 

للمخاطر االقتصادية “.

االقتصاد  بناء  يمكن  كما  واضاف: 

من  والحد  جديد  من  العراقي 

مصادر  وتنويع  االختالالت 

املصادر  نسبة  وزيادة  االيرادات 

تمويل  يف  املساهمة  النفطية  غري 

الفجوة بني  العامة وتقليل  املوازنة 

النفطية  وغري  النفطية  املصادر 

والتي هي العامل الحاسم يف جذب 

ومدعاة  االجنبية  االستثمارات 

لالستقرار السيايس من حيث اعادة 

توزيع املكاسب الناجمة عن ارتفاع 

عادلة  بصورة  البرتول  اسعار 

الدخول  يف  التفاوت  حدة  وتقليل 

ومن حاالت شدة الفقر  والتخلص 

وانعاش  الهش  االقتصاد  حالة  من 

من  والتقليل  االقتصادية  الدورة 

حجم البطالة”.

من  الخام  النفط  سعر  وتجاوز 

دوالرا   74 مستوى  “برنت”،  مزيج 

أمريكيا للربميل ألول مرة منذ أبريل 

.2019

الشمايل  البحري  النفط  سعر  وبلغ 

من مزيج “برنت” يف العقود اآلجلة 

لندن  بورصة  يف  أغسطس  لشهر 

“ICE” نقطة 74.04 دوالرا مقابل 

حوايل  بنسبة  ارتفاع  يف  الربميل 

.1.6%

األمريكي  النفط  سعر  ارتفع  كما 

لشهر  اآلجلة  العقود  يف   ”WTI“

دوالرا   72.09 مستوى  إىل  يوليو 

للربميل بزيادة 1.74%.

ارتفاعا  النفط  أسعار  وتشهد 

3 أسابيع عىل خلفية  مستمرا منذ 

بعد  للطلب  متحسنة  توقعات 

مجال  يف  النجاحات  أسهمت  أن 

يف  كورونا  فريوس  ضد  التطعيم 

ويف  السفر  عىل  القيود  بعض  رفع 

ظل عرض محدود يف األسواق. 

بغداد/ الزوراء:
حسني،  فؤاد  الخارجّية،  وزير  دعا 
األمن  عىل  املحافظة  إىل  السبت،  امس 
ُمتطلّباته،  وتحقيق  والدويلّ،  اإلقليمّي 
إىل  تتجه  الحكومة  ان  اىل  اشار  وفيما 
األجنبّي،  لالستثمار  جاذبة  بيئة  خلق 
ينعكس  الداخيّل  االستقرار  ان  اكد 
خالل  حسني  املنطقة.ودعا  امن  عىل 
وزير  مع  نقاشية  جلسة  يف  ُمشاركته 
املالكي،  رياض  الفلسطيني  الخارجّية 
ُمنتدى  يف  بوقادوم،  صربي  والجزائري 
)الرشق  بند  تحت  الدبلومايّس  أنطاليا 
اجندة  نحو  أفريقيا  وشمال  األوسط 
يف  أعماله  تجري  الذي  مستدامة( 
تلقته  بيان  يف  الرتكّية،  الجمهورّية 
األمن  عىل  املحافظة  إىل  “الزوراء”، 
ُمتطلّباته،  وتحقيق  والدويلّ،  اإلقليمّي 
ُشُعوبها  وأمن  الدول  سالمة  أّن  عاّداً 
تتشارك  كبرية  جماعيَّة  ُجُهوداً  يتطلَّب 
ل فيها مسؤوليَّاتها  فيها الدول، وتتحمَّ
التعايش  بأجواء  لتنعم  والتزاماتها؛ 
السلمّي، واالستقرار الدائم.واوضح، أّن 
االستقرار الداخيّل ينعكس عىل استقرار 
زعزعة  إىل  ُيؤّدي  التوتر  وأن  املنطقة؛ 
الوضع األمنّي يف املنطقة، ومن ثم يتأثر 
السالم الدويلّ ُمعلاّلً بأّن العامل الجغرايفّ 
األخطار  لدرِء  منيعاً  حاجزاً  يُعْد  لم 

والكوارث العابرة للُحُدود.
حلِّ  آلّيات  غياب  أّن  عىل  الوزير  وشّدد 
أكثر  من  جعلها  املنطقة  يف  النزاعات 
وخلَّفت  وتأزُّماً،  راً  توتُّ العالم  مناطق 
ُمؤّكداً  االستقرار،  عدم  من  أوضاعاً 
منطقة  يف  االستقرار  دعائم  إرساء  أنَّ 
يتمَّ  لم  ما  ق  يتحقَّ لن  األوسط  الرشق 
انتهاج سياسات ثابتة وواقعيَّة ودائميَّة 
لحّل ُبؤر الرصاعات ونزع فتيل األزمات 

يف املِنطقة بالُسُبل السلميَّة.
إىل  البيان،  بحسب  الوزير،  وتطّرق 
ذات  القضايا  إزاء  العراق  مواقف 
يف  األزمات  ومنها  املُشرتَك،  االهتمام 
اإليرانّي- العربّية، والتوتر  الدول  بعض 

التطورات  آخر  إىل  ُمشرياً  األمريكّي، 
السياسية واالقتصادية يف العراق وسعي 
الحكومة العراقّية إىل تجاوز الصعوبات 
املالية التي تولّدت من انخفاض أسعار 
االقتصادي  والركود  العاملية،  النفط 
الذي تعاني منه أغلب دول العالم بسبب 
نحو  الحكومة  وتوجه  جائحة كورونا، 
وزيادة  الخاص  القطاع  دور  تعزيز 
العراقي،  االقتصاد  لدعم  االستثمارات 
كاشفاً أنَّ الحكومة تتجه إىل خلق بيئة 
جاذبة لالستثمار األجنبّي، وتوفري ُسُبل 
تنمية الفرص االستثمارّية الواعدة أمام 
الرشكات األجنبّية لالستثمار يف العراق.

بغداد/ الزوراء:
بحث محافظ البنك املركزي، مصطفى 
غالب مخيف، مع رئيس حكومة اقليم 
كردستان مرسور بارزاني، سبل تعزيز 
التنسيق والتعاون بني حكومة اإلقليم 
والبنك املركزي العراقي يف مجال إعادة 
تنظيم القطاع املرصيف ومكافحة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
تلقته  بيان  يف  االعالمي  املكتب  وذكر 
“الزوراء”: انه تلبية لدعوة من حكومة 
رئيس  استقبل  كردستان،  إقليم 
محافظ  بارزاني،  مرسور  الحكومة 
البنك املركزي العراقي مصطفى غالب 
سبل  بحث  اللقاء،  يف  وجرى  مخيف، 
حكومة  بني  والتعاون  التنسيق  تعزيز 
اإلقليم والبنك املركزي العراقي يف مجال 
إعادة تنظيم القطاع املرصيف ومكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
املركزي  البنك  محافظ  ان  واضاف: 
القطاع  لتعزيز  العمل  أطر  تناول 

أهمها  أمور،  عدة  خالل  من  املرصيف 
لحكومة  التابعة  املصارف  تنظيم 
املركزي،  البنك  اإلقليم وترخيصها من 
وتنظيم عمل رشكات الصريفة تمهيدا 
لجان  عدة  انه  اىل  الفتا  لرتخيصها، 
التي  املهام  إلنجاز  أعمالها  ستبارش 

وجه بها رئيس الوزراء واملحافظ.
وقد أبدى رئيس حكومة االقليم مجدداً 
مع  والتنسيق  للتعاون  استعداده 
إعادة  أن  وأكد  العراقي،  املركزي  البنك 
أن  شأنه  من  املرصيف  القطاع  تنظيم 
لتطوير  ومهمة  قوية  دعامة  يشكل 
وترسيخ  االقتصادية  التحتية  البنية 
البنوك  ثقة  وكسب  االستثمار  عملية 

واملؤسسات املالية العاملية.
فيما أكد املحافظ حرص البنك املركزي 
باإلقليم  املركزي  البنك  فرع  قيام  عىل 
بشكل  واإلرشافية  الرقابية  بمهامه 
املرصيف  القطاع  أداء  لضمان  فاعل 

لنشاطه يف ظل القوانني النافذة.

بغداد/ الزوراء:
تم  الذين  املحارضين  إسماء  إرسال  السبت،  امس  النيابية،  الرتبية  لجنة  أكدت 
بإضافة  تعهدت  فيما  الوظيفي،  التقاطع  إلجراء  املالية  وزارة  إىل  التعاقد معهم  
مكسبني لرشيحة املحارضين بموازنة العام املقبل 2022.وقال رئيس اللجنة، قيص 
أن تضع   ،2021 استطاعت يف موازنة  “اللجنة  إن  اليارسي، يف ترصيح صحفي: 
التخصيصات املالية الالزمة للتعاقد مع املحارضين، رغم عدم وجود فقرة خاصة 
للتعاقد معهم ضمن فقرات املوازنة”.ولفت إىل أن “األمور تجري بإيجابية حالياً 
واإلجراءات الخاصة بالتعاقد اكتملت من قبل كثري من املديريات واملحافظات، وتم 
إرسالها إىل وزارة املالية من أجل التدقيق وإجراء التقاطع الوظيفي ومن ثم إطالق 
األموال التي خصصت يف املوازنة اىل املحارضين”.وبشأن موازنة العام املقبل 2022، 
أوضح اليارسي أن “اللجنة ستثبت إجراءات ومكاسب يف املوازنة املقبلة تصب يف 
صالح املحارضين إذا تم إرسالها اىل مجلس النواب قبل تأريخ إجراء االنتخابات يف 
ترشين األول املقبل، ومنها أوال املطالبة بالرواتب املهنية والبالغة 150 ألف دينار 
مقطوعة يتسلمها املعلمون واملدرسون، وسيتم العمل عىل أن يشمل املحارضون 

بهذا املبلغ، وثانياً تثبيت درجات الحذف واالستحداث يف املوازنة الجديدة”.

العراقيني  الصحفيني  نقيب  جودي،  جبار  العراقيني،  الفنانني  نقيب  هنأ 
مؤيد الالمي بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.وزار وفد من نقابة 
ونائبته  العراقيني جبار جودي  الفنانني  نقيب  برئاسة  العراقيني،  الفنانني 
نقيب  الزيارة  خالل  التقى  حيث  العراقيني،  الصحفيني  نقابة  كمال،  اسيا 
الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي، وقدم له التهاني بمناسبة العيد الوطني 
للصحافة العراقية.وأكد جودي، خالل الزيارة، عىل »الدور املهم الذي تلعبه 

الصحافة العراقية«، متمنيا لها املزيد من التقدم والعطاء.
وثمن نقيب الفنانني دور نقيب الصحفيني العراقيني، يف دعم مسرية العمل 
العراقية، بما  الصحافة  الصحيحة يف  العراق، وإرساء األسس  الصحفي يف 
الالمي  عرب  جانبه،  العراقيني.من  الصحفيني  وطموحات  تطلعات  يلبي 
املقبلة  املرحلة  ان  مؤكدا:  الزيارة،  هذه  عىل  الفنانني  لنقابة  شكره  عن 
النقابتني، وبما يسهم  املواقف بني  املشرتك يف  التنسيق  ستشهد مزيدا من 
يف دعم جهود الفنانني والصحفيني العراقيني. وقدم الوفد باقة ورد لنقيب 

الصحفيني مؤيد الالمي بهذه املناسبة.
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االدعاء العام.. القضاء املظلوم 
يف إقليم كردستان

فرنسا حذرة من وعود تركيا بتغيري سلوكها العدواني يف املنطقة
اجملتمع الدولي يطالب أنقرة بتحويل أقواهلا ألفعال 

الكاظمي من بس��ماية: نس��عى للوصول إىل مليون وحدة س��كنية على 
مستوى العراق

االتفاق مع صندوق النقد اخليار الوحيد أمام لبنان للخروج من أزمته

الربملان يعقد جلسته الثالثاء املقبل للتصويت على اعضاء حمكمة التمييز 

أكد أن العمل جار على إطالق أكثر من 10 مشاريع مماثلة يف بغداد واحملافظات

جوزيب بوريل يلوح بعقوبات أوروبية قد تطول سياسيني

باريس/متابعة الزوراء:
 ال ي�زال خط�اب التهدئ�ة الرتك�ي تج�اه 
الخص�وم األوروبي�ن واإلقليمي�ن يقابل 
بالكث�ر من الحذر واالرتياب، حيث س�بق 
للرئيس الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان أن 
نك�ث عهوده وقال ما ل�م يفعله. ويطالب 
املجتمع ال�دويل أنقرة بتحوي�ل أقوالها إىل 
أفع�ال، وبأالاّ يبق�ى كالمها مج�رد إعالن 
عن حس�ن النواي�ا يختفي بمج�رد بلوغ 

املصلحة.
وكثف�ت تركيا من�ذ مطلع الع�ام الجاري 
مبادرات التهدئة تج�اه حلفائها الغربين 
واإلقليمين للخروج م�ن عزلتها املتزايدة 
عىل الس�احتن اإلقليمي�ة والدولية، إال أن 
التوجس من صدقية النظام الرتكي يغلب 
ع�ىل ردود األفعال تج�اه هذه املب�ادرات، 
إذ ألنقرة س�وابق عديدة من ع�دم اإليفاء 
يجع�ل  م�ا  وه�و  وتعهداته�ا  بوعوده�ا 

تصديقها أمرا صعبا.
وس�بق لرتكيا أن قدمت تعهدات بتخفيف 
التوتر رشق املتوسط والجلوس إىل طاولة 
املفاوض�ات م�ع أثينا وق�رص، لكنها لم 

تلتزم بذلك.
ورحب وزير الخارجية الفرنيس جان إيف 
لودري�ان بم�ا اعتره “وقف�ا يف الهجمات 
الكالمية” ب�ن باريس وأنق�رة وطالب يف 
املقاب�ل بمبادرات ملموس�ة م�ن الرئيس 
رج�ب طيب أردوغان بش�أن سلس�لة من 

القضايا الخالفية.

وق�ال لودريان، لش�بكة “ب�ي أف أم – تي 
يف”، “ثم�ة هدن�ة يف الهجم�ات الكالمية. 
إن�ه ألمر جيد لكنه غ�ر كاف”، معترا أن 

العالقة الثنائية باتت “يف مرحلة تعاف”.
وأض�اف أن “وقف الهجم�ات الكالمية ال 
يعني أفعاال وننتظر من تركيا أفعاال حول 
ملفات حساسة، خصوصا يف ليبيا وسوريا 
وأيض�ا يف رشق املتوس�ط وملف قرص”. 
وقال “س�نرى ما إذا كان أردوغان سيغر 

الكثر من األقوال إىل أفعال”.
وبع�د أش�هر م�ن التوت�ر التق�ى الرئيس 
الفرنيس إيمانويل ماكرون نظره الرتكي 
اإلثنن املايض بروكسل يف “أجواء هادئة”، 
وتعهدا ب�”العمل مًعا” عىل تس�وية ملفي 

ليبيا وسوريا.
برحي�ل  عدي�دة  ودول  فرنس�ا  وتطال�ب 
الق�وات األجنبية واملرتزقة )ق�درت األمم 
املتح�دة عددهم بنح�و 20 ألًف�ا يف نهاية 
2020( املنترشي�ن يف ليبيا لرتس�يخ آمال 
السالم التي تم رس�مها يف األشهر األخرة 

يف هذا البلد.
ويتعل�ق األمر بالقوات الرتكي�ة واملرتزقة 
الس�ورين الذي�ن نرشتهم تركي�ا وكذلك 
املرتزق�ة م�ن مجموع�ة فاغنر الروس�ية 

الخاصة.
وق�ال لودري�ان “كان هن�اك القلي�ل من 
االنفتاح. س�نبدأ العمل مع األتراك بش�أن 
مس�ألة ليبيا والسيما امليليش�يات، ألنهم 

من مؤيدي نرش امليليشيات يف ليبيا”.

ويف رشق املتوس�ط، حي�ث وقع�ت حادثة 
بن قطع حربية تركية وفرنسية يف يونيو 
2020، دعمت باريس أثينا أمام طموحات 

أنقرة املتعلقة بالغاز.
صح�ة  يف  أردوغ�ان  ش�كك  أكتوب�ر  ويف 
ماك�رون العقلية متهما إياه بش�ن حملة 
كراهية ضد اإلس�الم، ألنه دافع عن الحق 

يف رسم صور كاريكاترية للنبي محمد.
وتطرق تركيا أبواب فرنسا صاحبة الثقل 

االقتصادي والسيايس يف االتحاد األوروبي 
باعتبارها البوابة الرئيس�ية ألي مصالحة 
مع الرشكاء األوروبين وكرس العزلة التي 

تواجهها يف الفضاء األوروبي.
فا عىل تصحيح  ويبدو الجانب الرتكي متلهاّ
مس�ار العالق�ات م�ع االتح�اد األوروبي 
لحس�ابات اقتصادية وسياسية ويف وقت 
يحت�اج فيه إىل اس�تقطاب االس�تثمارات 
األجنبي�ة بعد أن أثارت تدخ�الت أردوغان 

خ�الل الس�نوات األخ�رة يف السياس�ات 
النقدية وحالة االضطراب السيايس وقمع 
املعارض�ة والحري�ات يف تركي�ا مخ�اوف 
املس�تثمرين األجان�ب وحول�ت الب�الد إىل 

سوق عالية املخاطر.
ودف�ع توقي�ع دول عربي�ة التفاق س�الم 
إىل  باي�دن  ج�و  ووص�ول  إرسائي�ل  م�ع 
البيت األبيض النظ�ام الرتكي إىل مراجعة 
سياس�اته العدائي�ة اإلقليمي�ة والدولي�ة 

لتف�ادي عزلة بات�ت متنامي�ة يف الخارج 
ومقلق�ة يف الداخ�ل مع انحس�ار الحلفاء 

واتساع هوة الخصوم.
ويس�عى أردوغان إىل تطبيع العالقات مع 
فرنس�ا التي تقود جبهة مناوئة ألجنداته 
وس�وريا  املتوس�ط  رشق  يف  التوس�عية 

وليبيا.
و أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي مولود 
جاوي�ش أوغل�و يف وق�ت س�ابق خارطة 
طري�ق لتطبي�ع العالقات مع فرنس�ا، يف 
خطوة تعكس مخاوف تركية متنامية من 
متغ�رات إقليمية ودولية تدف�ع بالده إىل 
الهامش وتهدد مصالحه�ا االقتصادية يف 

ظل تعثر االقتصاد الرتكي املرتنح.
وي�رى مراقب�ون أن قي�ادة باريس حملة 
فرض عقوب�ات أوروبية عىل تركيا جعلت 
النظ�ام الرتكي ي�درك أن الدخول يف صدام 
م�ع باريس ره�ان خارس يف وق�ت تعاني 
فيه البالد من أزمات سياسية واقتصادية 
عميقة، األمر الذي أجر أنقرة عىل تخفيف 

لهجتها الستمالة باريس.
وكان�ت فرنس�ا قد قادت مطلع ديس�مر 
امل�ايض جهود االتح�اد األوروب�ي لفرض 
عقوبات تمهيدية ع�ىل تركيا، عىل أن يتم 
ف�رض عقوب�ات مش�ددة أكثر بع�د ذلك 
يف ض�وء التقيي�م األوروبي لس�لوك أنقرة 
يف رشق املتوس�ط، حي�ث دأبت ع�ىل إثارة 
التوترات مع كل من اليونان وقرص يف ما 
يتعلق بحقوق التنقيب عن النفط والغاز.

والخالف�ات ب�ن البلدين متش�عبة وتمتد 
إىل قضاي�ا كثرة، بدءا م�ن ليبيا ومناطق 
أخرى يف الرشق األوسط ووصوال إىل خالف 
تركي�ا مع اليونان بش�أن الحدود البحرية 
والتنقي�ب ع�ن املحروق�ات يف مياه رشق 

املتوسط.
وتده�ورت العالق�ات بن تركيا وفرنس�ا 
تدريجي�اً من�ذ الع�ام امل�ايض، خصوص�اً 
وليبي�ا  س�وريا  ح�ول  خالف�ات  بس�بب 
ورشق املتوس�ط، ومؤخراً جراء النزاع بن 
أذربيج�ان وأرمينيا ح�ول إقليم ناغورني 

قره باغ.
ك  لك�ن التوتر تفاقم يف أكتوبر عندما ش�كاّ
أردوغان يف صحة ماكرون العقلية متهماً 

إياه بقيادة حملة كراهية ضد اإلسالم. 
االتح�اد  يف  دول  ع�دة  عالق�ات  وتش�هد 
األوروب�ي توت�را ش�ديدا وخاص�ة ح�ول 
األزمة الليبية ومس�ألة الهجرة، فضال عن 
احتياطي�ات الغاز الطبيعي يف رشق البحر 
املتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة 
الدولي�ة  التحذي�رات  وتجاه�ل  توس�عية 
املتك�ررة والت�ي يقابله�ا النظ�ام الرتكي 

باستخفاف وتجاهل تام.
وتعكس اللهجة التصالحية لرتكيا بش�أن 
العديد م�ن الخالفات العالق�ة مع القوى 
الدولي�ة، خاص�ة مل�ف رشق املتوس�ط، 
مخ�اوف أنق�رة م�ن تنام�ي عزلته�ا، ما 
يرض بمصالحها االس�رتاتيجية عىل املدى 

املنظور.

بغداد/ الزوراء:
مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  أك�د 
الكاظمي، امس الس�بت، مس�اعي 
الحكومة للوص�ول إىل مليون وحدة 
سكنية، فيما أشار اىل أن العمل جار 
عىل إطالق أكثر من عرشة مشاريع 

مماثلة ببغداد واملحافظات.
وقال الكاظمي خ�الل كلمة يف أثناء 
زيارة مجمع بسماية السكني حسب 
بيان تلقته “الزوراء”: إنه”يسعدني 
أن أزور مدين�ة بس�ماية بعد أن تم 
إحياؤها خالل العام املايض، وأنا هنا 
ألرشف عىل عملية التنفيذ للقرارات 

املتخذة والتوجيه باإلرساع فيها”.
واضاف: “وفرنا خالل العام املايض 
املبال�غ املطلوب�ة للرشك�ة املنف�ذة 
للم�رشوع لتكثي�ف العم�ل فيه�ا، 
بعدم�ا كان عم�ل الرشك�ة متوقفاً 
األزم�ة  2019 بس�بب  الع�ام  من�ذ 
املجدية  االقتصادية والقوان�ن غر 
واإلدارة غ�ر الس�ليمة ،وخفضن�ا 
نس�بة الح�د األدن�ى م�ن الدفع�ة 
املقدمة من %25 اىل %10 لتس�هيل 
األمر ع�ىل املواطنن الراغبن برشاء 

ش�قق يف مجمع بسماية ،وخفضنا 
أيض�اً س�عر الفائ�دة الس�نوية من 
نس�بة %4 اىل %2 دعماً للمواطنن 
يف ظل ظروف التحديات االقتصادية 

الحالية”.
وتاب�ع: “كان هن�اك تلك�ؤ كبر يف 
املرشوع بس�بب عدد م�ن القرارات 
والتعليم�ات الخاطئ�ة واإلدارة غر 

الصحيح�ة ،وق�د صححن�ا املس�ار 
بع�دة إج�راءات، وبالفع�ل تش�جع 
املواطن برشاء كل الش�قق املتوفرة 
يف املدين�ة ،ونعمل حالياً عىل تطوير 

امل�رشوع للوص�ول اىل هدف�ه، وهو 
100 أل�ف وح�دة س�كنية والتي تم 
إنج�از فق�ط 35 أل�ف منه�ا لغاية 
اآلن”، مبينا: “نعمل عىل دعم مجمع 
بس�ماية بتأس�يس البن�ى التحتية 
املطلوبة، منها إنش�اء طريق رسيع 
بن بس�ماية وبغداد، وقد خصصنا 
املبال�غ الكافي�ة ل�ه يف موازن�ة هذا 
دع�م  ع�ىل  أيض�اً  وعملن�ا  الع�ام، 
مش�اريع اقتصادي�ة ع�دة ،وفرص 
للمواطن�ن  صغ�رة  اس�تثمارية 
لتفعيل عجلة الحركة االقتصادية يف 

مدينة بسماية”.
وأوضح الكاظمي: “ندعم وبش�كل 
جاد مش�اريع أخرى لغاية الوصول 
ع�ىل  س�كنية  وح�دة  ملي�ون  اىل 
مس�توى العراق كله، وصوتنا أخراً 
عىل إنشاء مدينة )الرفيل( بعد رفع 
جميع املعوق�ات القانونية وغرها، 
وه�و جاه�ز لالنطالق”، مؤك�داً أن 
“العم�ل جار ع�ىل إط�الق أكثر من 
ع�رشة مش�اريع مماثل�ة يف بغ�داد 
،وس�ائر املحافظ�ات األخ�رى لبناء 

مدن ومجمعات سكنية جديدة”.

بروت/ميدل ايست اونالين:
 اعتر املمثل االعىل للسياس�ة الخارجية 
يف االتح�اد األوروب�ي، جوزي�ب بوريل، 
ام�س الس�بت، م�ن ب�روت، أن الح�ل 
الوحي�د أم�ام لبن�ان ه�و االتف�اق مع 
صن�دوق النقد ال�دويل، ملوحاً بعقوبات 
أوروبية قد تطال سياس�ين مس�ؤولن 

عن الجمود السيايس يف البالد.
وقال بوري�ل، يف ترصيح للصحفين إثر 
لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون:ب 
“وح�ده االتف�اق العاج�ل م�ع صندوق 
النقد الدويل س�ينقذ البالد م�ن اإلنهيار 

املايل وليس هناك مجال لهدر الوقت”.
وأض�اف املس�ؤول، يف زيارته الرس�مية 
األوىل إىل لبن�ان، أن االتح�اد األوروب�ي 
مس�تعد لدع�م لبن�ان “بمج�رد الب�دء 
برنام�ج صن�دوق النقد ال�دويل”، الذي 
عقدت الحكوم�ة اللبنانية العام املايض 

جلس�ات تف�اوض ع�دة مع�ه، لكنه�ا 
رسعان م�ا ُعلقت بس�بب خالفات بن 

املفاوضن اللبنانين.
وأكد بوريل “لدينا املوارد واإلرادة لتقديم 
املس�اعدة أكثر، لكن من أجل أن نساعد 

نحتاج إىل اإلصالحات”.
م�ن جانبه ق�ال ع�ون ان “اإلصالحات 
هي املعركة األساس�ية التي ستخوضها 
الحكوم�ة الجديدة ف�ور تذليل العقبات 
أم�ام  م�ن  والخارجي�ة  الداخلي�ة 

تشكيلها”.
وطال�ب الرئيس عون بوريل باس�تمرار 
تقديم املس�اعدات للبنان الفتاً اىل أهمية 
مس�اعدة أوروب�ا يف اس�تعادة األم�وال 
املهرب�ة اىل ال�دول األوروبية موضحا ان 
“التدقي�ق امل�ايل الجنائ�ي هو األس�اس 
يف مكافح�ة الفس�اد الذي تق�ف وراءه 
منظوم�ة تضم مس�ؤولن وسياس�ين 

واقتصادين ورجال مال وأعمال”.
ويش�رتط املجتم�ع ال�دويل ع�ىل لبنان، 
خصوصاً منذ االنفجار، تنفيذ إصالحات 
ملح�ة ليحصل عىل دع�م مايل رضوري 
يخرجه من دوام�ة االنهيار االقتصادي 

التي يعاني منها منذ نحو عامن.
لك�ن بعد م�رور أكثر من عرشة أش�هر 
ع�ىل اس�تقالة حكوم�ة حس�ان دياب 
إث�ر انفج�ار مرفأ ب�روت، ورغ�م ثقل 
االنهيار االقتص�ادي والضغوط الدولية، 
لم يتمكن رئيس الحكومة املكلف س�عد 
الحريري من تشكيل حكومة، عىل وقع 

خالفات بن الفرقاء السياسين.
وغالبا ما يستغرق تش�كيل الحكومات 
االنقس�امات  ج�راء  طويل�ة  أش�هراً 
االنهي�ار  لك�ن  الح�ادة.  السياس�ية 
االقتص�ادي، الذي فاقم�ه انفجار املرفأ 
وإج�راءات مواجه�ة ف�روس كورونا، 

عوامل ال تسمح باملماطلة.
وتوج�ه بوريل إىل املس�ؤولن اللبنانين 
يواجهه�ا  الت�ي  “األزم�ة  إن  بالق�ول 
لبن�ان ه�ي أزم�ة محلية.. ل�م تأت من 
الخارج ب�ل أنها صناع�ة محلية، قمتم 
بها بأنفس�كم.. وتداعياتها شديدة عىل 

املواطنن”.
وأضاف “يجب تش�كيل حكومة وتنفيذ 
إصالح�ات فوراً”، مش�راً إىل أن مجلس 
االتح�اد األوروب�ي وضع خي�ارات عدة 

“بينها العقوبات املوجهة”.
والتقى بوريل، امس الس�بت، مسؤولن 
آخرين بينه�م الحريري ورئيس مجلس 

النواب نبيه بري.
وكان�ت باري�س، الت�ي تق�ود الضغوط 
يف  فرض�ت  املس�ؤولن،  ع�ىل  الدولي�ة 
دخ�ول  ع�ىل  قي�وداً  نيس�ان/أبريل 
ش�خصيات لبناني�ة تعترها مس�ؤولة 

عن املراوحة السياس�ية والفس�اد، من 
دون أن تفصح عن األسماء. كما هددت 

بفرض عقوبات إضافية.
لك�ن بدالً م�ن تكثيف الجهود لتش�كيل 
حكومة ق�ادرة عىل تنفي�ذ اإلصالحات، 
ال يزال تبادل االتهامات بالتعطيل س�يد 

املوقف.
األزم�ة  الس�يايس  الجم�ود  ويفاق�م 
االقتصادي�ة التي حذر البن�ك الدويل من 
أنه�ا ُتصناّف من بن أش�داّ عرش أزمات، 
وربما من بن الثالث األسوأ منذ منتصف 

القرن التاسع عرش.
ينتظ�رون  الي�وم  اللبناني�ون  وب�ات 
لساعات يف طوابر طويلة أمام محطات 
الوقود ع�ىل وقع أزمة محروقات حادة، 
كم�ا انقط�ع ع�دد كب�ر م�ن األدوية، 
وارتفع�ت أس�عار الخب�ز وكاف�ة املواد 

الغذائية املستوردة بغالبيتها.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
بعد توقف غر قصر الكثر من اسبوعن ، سيعقد 
مجلس النواب جلسته االعتيادية يوم الثالثاء املقبل 
، واملقرر ان يستهل جدول اعمالها بالتصويت عىل 
اعضاء محكمة التمييز االتحادية ، والتصويت عىل 
مرشوع قانون ومقرتحن اخرين ، وكذلك القراءة 
االوىل الربعة ترشيعات اخرى وقراءة مقرتح قانون 

جديد.
باملقابل اعلنت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية 
والهج�رة واملهجرين النيابي�ة ، توصله�ا إىل بعض 
التعدي�الت الجدي�دة املقرتح�ة عىل م�واد واردة يف 
قان�ون الضم�ان االجتماع�ي والتقاع�د للعمال ، 
فيما قررت لجنة مراقبة تنفيذ الرنامج الحكومي 
والتخطي�ط الس�رتاتيجي النيابية ، عق�د اجتماع 

مشرتك مع كبار الصناعين واملستثمرين ملناقشة 
القوان�ن والقرارات الص�ادرة منذ عام 2011 التي 

لم تجد طريقها اىل التنفيذ حتى اآلن.
واش�ارت اللجنة النيابية، اىل اهمي�ة هذا االجتماع 
قبل موعد اس�تضافة مدير دائرة عق�ارات الدولة 
،للوق�وف ع�ىل تداعي�ات املش�اكل املرتاكم�ة بن 
القطاع الصناعي واالس�تثماري الخاص من جهة، 

وبن دائرة عقارات الدولة من جهة أخرى.
باملقاب�ل ، عق�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ، 
اجتماع�ا مش�رتكا مع لجن�ة الش�باب والرياضة 
النيابية ، ملناقشة مقرتح قانون االندية الرياضية ، 
ووضع اللمسات النهائية عىل الصياغات القانونية 
الدراج�ه ضمن ج�دول اعم�ال الجلس�ات املقبلة 

للتصويت عليه .

كي�ف يمك�ن لقايض االدعاء الع�ام أن يدافع عن الح�ق العام وحقوق 
املجتم�ع؟ والجه�از الذي ينتم�ي اليه ونقص�د االدعاء الع�ام مظلوم 
ومسلوبة حقوقه؟!، ألنه يعمل ويحارب عىل كل الجبهات اىل الحد الذي 
ي�كاد أن يكون خصم�اً او طرفاً يف مواجهة وض�د كل األطراف القوية 
واملتنف�ذة التي تملك الس�لطة واملال والجاه، والت�ي جعلت من االدعاء 

العام وقانونه النقطة التي يتفق ويتوافق عليها الجميع. 
فمن�ذ ع�ام 2006 تم تقديم س�تة مش�اريع لقانون االدع�اء العام إىل 
برملان اإلقليم وتمت القراءة األوىل ألحد هذه املش�اريع لكن تم إهمالها 
جميعاً وما زلنا نعمل يف اإلقليم حسب قانون االدعاء العام رقم )159( 
لس�نة )1979( املع�دل وهو قانون ملغي يف الع�راق االتحادي بموجب 

قانون االدعاء العام الجديد رقم ) 49( لسنة )2017( .
كم�ا ان جه�از االدع�اء الع�ام تاب�ع إىل وزارة العدل يف حكوم�ة اقليم 
كردس�تان وه�و ما يخالف ما نص�ت عليه امل�واد )87 و88 و89( من 
الدس�تور العراقي لسنة )2005(، وكذلك ما ورد يف املادتن )77و100( 

من مرشوع دستور اقليم كردستان العراق. 
ان االدعاء العام هو القضاء املظلوم يف إقليم كردس�تان-العراق والذي 
يعي�ش محنة وأزم�ة تصل إىل حد املأس�اة التي تجعل أعض�اءه الذين 
يق�رتب عددهم م�ن )200( قايض ادعاء عام بدون طم�وح أو أمل أو 

رغبه يف التقدم والعمل. 
واألس�باب كث�رة، فعضو االدع�اء العام يبقى من أول ي�وم تعيينه إىل 
تقاعده وموته نائب مدٍع عام، حتى يتكرم عليه مجلس القضاء ويغر 
عنوانه إىل مدٍع عام رغم أن هذا العنوان ال يضيف إليه اي يشء، ويمكن 
ألي ش�خص أن يالحظ الفرق بن غرف القضاة وغرف أعضاء االدعاء 
العام يف أي محكمة باإلقليم ليجد أن بعض الغرف تضم ثالثة أو أربعة 
قضاة ادعاء عام يف حن أن غرف املوظفن العادين ال تزيد عىل ثالثة. 
كم�ا أنه ال يوج�د أي منصب قضائي أو ترش�يح ألي منصب أو مهمة 
خ�ارج االدعاء الع�ام، فلم يتم ترش�يح أي من أعضائ�ه إىل املفوضية 
العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات يف الع�راق، وتكرر األمر أيضاً يف تش�كيل 
املحكم�ة االتحادية العليا التي ال يوجد من بن أعضائهما عضو ادعاء 

عام واحد. 
وه�ذا األم�ر ثابت يف إقليم كردس�تان الذي يتم إبع�اد وتجاهل االدعاء 
الع�ام بش�كل واض�ح وص�ل إىل حد ع�دم الس�ماح أو قب�ول عضوية 
عض�و االدعاء العام يف اتحاد قضاة اقليم كردس�تان، الذي من الغريب 
والعجيب أنه يقبل ويضم أعضاء االدعاء العام من انحاء العراق أي من 
)مخم�ور والت�ون كوبري وغرها( إىل عضويت�ه ويمنحه صفة حاكم 
لكنه�م يمنع�ون ويرصون ع�ىل إبع�اد زمالئهم يف االقليم من س�كان 

)أربيل ودهوك والسليمانية(. 
واألغ�رب من ذل�ك أن يلجأ أعض�اء االدع�اء العام إىل طلب االنتس�اب 
والعضوي�ة يف جمعية القضاء العراقي، ويكونون أعضاء فيها جنباً اىل 
جنب زمالئهم قضاة اإلقليم يف جمعية القضاة العراقي يف بغداد، لكنهم 
ال يقبل�ون عضويتهم أو زمالتهم يف اتحاد القض�اة يف اإلقليم رغم أننا 
نعمل س�وية يف م�كان واحد ويف قاعة واحدة، وه�ذا التمييز والتفريق 

الذي ال نجد له سبباً أو معنى يف القانون إال الهوى.  
بل وحت�ى ال�دورات التطويرية واملؤتم�رات التي تعق�د داخل وخارج 
اإلقلي�م والعراق لتطوي�ر وإغناء مهارات القض�اة واالدعاء العام فإن 
أعض�اء االدع�اء الع�ام محرومون منه�ا، ألنه حتى لو تم�ت دعوتهم 
فإنه�ا البد أن تتم عن طريق وزارة العدل التي نحن تابعون لها وال يتم 
التواصل واالتصال مبارشة بن الجهة صاحبة الدعوى ورئاسة االدعاء 
العام يف اإلقليم التي تعاني ما تعانيه حيث ال توجد إال بضعة س�يارات 
قديمة، وأن الس�يارة املخصصة لرئيس االدع�اء العام هي مثل أو أقل 

من سيارة موظف بسيط يف وزارة العدل أو الوزارات األخرى. 
كم�ا ال توج�د أي مخصص�ات أو نفقات نق�ل ألعضاء االدع�اء العام 
الذي�ن يقوم�ون بتفتي�ش مراك�ز الرشط�ة ومكافحة اإلج�رام ودور 
اإلصالح )الس�جون( ومراكز التوقيف، وينتقلون م�ن هذه الوزارة إىل 
أخ�رى وتص�ل يف بعض األحيان إىل عدة لج�ان تحقيقية باليوم الواحد 

بسياراتهم الخاصة وعىل حسابهم الخاص. 
 كم�ا ان رواتبن�ا قد ش�ملها االس�تقطاع أو التخفيض بنس�بة 50% 
خمس�ن باملائة عىل أس�اس أننا من موظفي الدرج�ات الخاصة مثل 
ر  ال�وزراء، وارتف�اع ال�دوالر م�ن 120 ألف�ا إىل 150 ألف دين�ار قد دماّ
رشيحة املوظفن الذي�ن ربما يكون لبعضهم طريقة عيش أو عمل أو 
مهنة خ�ارج الدوام الرس�مي. أما القضاة وقضاة االدع�اء العام فهم 
ممن�وع عليهم العمل والكس�ب خارج عملهم الرس�مي، وبالتايل فقد 
أصبحت ظروفنا صعبة وحياتنا شاقة، ويتطلب عىل كل من بيده األمر 
ويس�تطيع تصحيح األوضاع القانونية واملعيشية للموظفن والقضاة 
وقض�اة االدعاء العام يف اإلقلي�م مع االحرتام والتقدير ل�كل العناوين 

واملناصب التي يمكن لها التدخل وإنصافنا ورفع الظلم الواقع علينا.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي 
إنجاز 650 منحة للعراقيني يف جامعات العالم، 
بينم�ا أكدت أن العام الدرايس املقبل س�يعتمد 

آليات الدوام الحضوري.
وذكرت الوزارة يف بيان صحفي تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: أن »وزير التعلي�م العايل والبحث 
العلم�ي، نبي�ل كاظ�م عب�د الصاح�ب، ترأس 
اجتم�اع هيئ�ة ال�رأي الثالث بحض�ور املالك 

املتقدم للوزارة ورؤساء الجامعات«.
وأك�د الوزي�ر أن »وزارة التعليم الع�ايل ترتكز 
اىل رؤي�ة يف التعام�ل م�ع املتغ�رات وتتحرك 
بمرونة إجرائية الستيعاب االقبال املتزايد عىل 
الجامعات املرتبط بمؤرشات النمو الس�كاني 
املتصاعد«، مشرا اىل أن »وزارة التعليم وفرت 
خ�الل العام ال�درايس 2020/2021 من خالل 
مذك�رات وصيغ التعاون ال�دويل والثقايف 650 
منحة دراس�ية مدفوعة التكالي�ف يف مختلف 
جامع�ات العال�م وقد تم اش�غالها جميعا من 

الطلبة أصحاب املعدالت العالية«.
وتابع الوزير أن »برنامج العام الدرايس املقبل 
الحاج�ة  مس�احة  س�يغطي   2021/2022
الفعلية من الخدمات األكاديمية والتدريسية، 
وس�راعي أهمية التقنيات الرقمية وسيعتمد 

آليات التعليم الحض�وري أداء وامتحانا، حاثا 
يف الوق�ت نفس�ه ع�ىل تعزيز صح�ة املجتمع 
وحمايت�ه م�ن األوبئ�ة م�ن خ�الل التطعي�م 

واللقاح املطلوب«.
وأضاف البيان أن »املجتمعني ناقشوا الفقرات 
املدرج�ة عىل ج�دول األعمال وص�وت أعضاء 
هيئة الرأي عىل عدد م�ن القرارات التي منها: 
استمرار العمل باملبالغ نفسها املعتمدة لألجور 
الدراس�ية يف قن�اة التعلي�م الحكومي الخاص 

الصباحي للعام الدرايس القادم، وتخفيض ما 
نسبته 10 % من األجور الدراسية للطلبة االخوة 
عن قناة التعلي�م الحكومي الخاص الصباحي 
لكل طالب سواء أكانت دراستهم يف الجامعات 
الحكومي�ة أم الجامع�ات والكلي�ات األهلي�ة 
ال�درايس 2021/2022،  الع�ام  اعتب�ارا م�ن 
وتخويل مجالس الجامع�ات صالحيات اتخاذ 
القرار بشأن الطلبة الذين تغيبوا عن املشاركة 
يف أداء االمتحان�ات النهائي�ة للفص�ل الدرايس 

األول أو الك�ورس األول أو نصف الس�نة جراء 
الظرف القاهر للوباء والسماح لهم باملشاركة 
بامتحان�ات ال�دور الثان�ي للم�واد الدراس�ية 
التي لم يؤدوه�ا وذلك بموجب املادة )10( من 

التعليمات االمتحانية«.
بزي�ادة  البي�ان،  بحس�ب  االجتم�اع،  واوىص 
نس�بة قبول خريجي الفرع املهني اىل 20 % يف 
الدراسة األولية املس�ائية والتنسيق مع وزارة 
التخطيط بهذا الش�أن، كما تضمن التصويت 
باإليج�اب عىل جعل امل�دة األصغرية لدراس�ة 
الدكتوراه من دون كورس�ات للتدريسيني من 
حملة ش�هادة املاجس�تر الذين يحملون لقب 
األس�تاذية ثالث�ني ش�هرا عىل وف�ق تعليمات 
الدراس�ات العلي�ا، فضال عن إقرار السياس�ة 
الوطني�ة للوص�ول املفت�وح )OA( للجامعات 

العراقية.
ولف�ت البي�ان إىل أن »أعض�اء هيئ�ة ال�رأي 
معاي�ر  باس�تعراض  اجتماعه�م  اختتم�وا 
واش�راطات فت�ح الكليات واألقس�ام األهلية 
ضمن التخصصات الطبية والصحية الس�اندة 
ومناقش�ة م�روع اس�تقاللية إدارة القبول 
للدراسات العليا يف الجامعات العراقية وعرض 
مش�اريع الجامع�ات ضم�ن برنام�ج تنمي�ة 

األقاليم.

 بغداد/ الزوراء:
اعلنت مؤسس�ة الشهداء قرب توزيع 
عرة مالي�ني دينار كمنح�ة عقارية 
بني مس�تحقيها ممن تس�لموا قطعة 
أرض، بينما أكدت أنَّ ثالثة باملئة فقط 
حصلوا عىل أراٍض بالعاصمة بس�بب 

عدم وجود الجاهز منها للتوزيع.
وق�ال رئي�س املؤسس�ة، عب�د االل�ه 
النائيل، يف ترصيح صحفي: إنَّ “جميع 
فئ�ات الش�هداء س�واء م�ن ضحاي�ا 
النظ�ام املقبور أو اإلرهاب، وش�هداء 

الحش�د الش�عبي مس�تحقة لقطع�ة 
أرض ورات�ب تقاعدي ومنحة مالية”، 
كاش�فاً ع�ن “توزيع املؤسس�ة قريباً 
منح�ة عقاري�ة بمبلغ ع�رة ماليني 
دينار بني ذوي الش�هداء ممن تسلموا 

قطعة أرض«.
وأضاف أنَّ “الفئات املشمولة بإمكانها 
مراجع�ة مديريات املؤسس�ة لتس�لم 
املنحة مقابل الس�ند العقاري لقطعة 
األرض”، ع�اداً مبل�غ املنح�ة “قلي�اًل 
جداً مقاب�ل ما تمَّ تخصيصه حس�ب 

القانون وهو 30 مليون دينار«، 
وأرج�ع ذل�ك إىل أنَّ “املبل�غ املخصص 
الع�ام  موازن�ة  ضم�ن  للمؤسس�ة 
الح�ايل ه�و 67 ملي�ار دين�ار فق�ط، 
وه�و ال يغط�ي س�وى جزءا بس�يطا 
م�ن التزاماتها، وبالت�ايل خفض مبلغ 

املنحة العقارية«.
يف الس�ياق نفس�ه، أوض�ح النائيل أنَّ 
إش�كالية  تواج�ه  الش�هداء  “فئ�ات 
بحصولهم عىل قطعة أرض السيما يف 
بغداد، إذ لم يتس�لْمها من مستحقيها 

يف العاصمة س�وى ثالث�ة باملئة فقط، 
�ن توزيع بدٍل  كم�ا أنَّ املوازن�ة تتضمَّ
نق�دي ع�ن قطع�ة األرض بمبلغ 83 
ملي�ون دين�ار، بي�د أنَّ األزم�ة املالية 
حال�ت دون توزيعه، وبالت�ايل تعطيل 

استحقاق قانوني مهّم للشهداء«.
وأك�د “رضورة تضافر جميع الجهود 
الحكومية من قبل الوزارات والجهات 
ذات العالق�ة، وه�ي رئاس�تا الوزراء 
والربملان ووزارة اإلعمار وأمانة بغداد 
واملحافظ�ات، لتهيئة األرايض الكافية 

لهم من أجل توزيعها بينهم«.
إىل ذل�ك، دع�ا رئيس املؤسس�ة ذوي 
الش�هداء مم�ن تقدم�وا بمعام�الت 
لشمولهم بقانون املؤسسة وُرفضت، 
إىل “إعادة ترويجها كون الكثر منهم 
ت�مَّ رفضهم جزاف�اً من قب�ل اللجان 
الفرعي�ة باملحافظات التي يرأس�ها 
قضاة”، مفصحاً عن “عزم املؤسسة 
إع�ادة دراس�ة ملفاتهم ك�ون الكثر 
م�ن املس�تحقني ت�مَّ رفضه�م بدون 

تدقيق”.

أعلنت إجناز 650 منحة للعراقيني يف جامعات العامل

التعليم العالي: العام الدراسي املقبل سيعتمد آليات الدوام احلضوري

قرب توزيع منحة عقارية بقيمة 10 ماليني دينار لذوي الشهداء

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الرطة 
التابعة لوزارة الداخلية، امس السبت، 
الق�اء القب�ض ع�ىل عصاب�ة لرسقة 
الدراجات النارية ومتهم آخر باملتاجرة 
باألعضاء البرية يف العاصمة بغداد.

ل��  ورد  بي�ان  يف  الوكال�ة  وذك�رت 
»الزوراء«: أن »مفارز مديرية مكافحة 
اجرام بغ�داد/ مكتب مكافحة اجرام 
حي العامل، تمكنت من متابعة ثالثة 
متهم�ني والقب�ض عليه�م وضبطت 
بحوزتهم دراجة مرسوقة مع مفاتيح 
تشغيل متعددة«، مشرة اىل انه »لدى 
التحقي�ق معه�م اعرف�وا بقيامه�م 

بع�دة عمليات رسق�ة لدراجات نارية 
ودراجات التك تك ليتم تدوين أقوالهم 

وتصديقها قضائيا«.
وأضاف�ت ان »مفارز قس�م مكافحة 
جرائم االتجار بالبر/ الرصافة ألقت 
القب�ض عىل متهم لقيام�ه باملتاجرة 

باألعضاء البرية وبيعها«.
واشارت الوكالة اىل أن »عملية القبض 
هذه تمت بع�د تواف�ر معلومات عن 
املتهم، وبعد التحري وتفعيل املصادر 
ت�م نصب كمني محك�م والقبض عىل 
املته�م وتوقيف�ه وف�ق أح�كام املادة 
)17( م�ن قان�ون زراع�ة االعض�اء 

البرية«.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن عضو لجنة االم�ن والدف�اع النيابية، النائ�ب عبد الخالق الع�زاوي، امس 
الس�بت، عن تش�كيل فريق امني مختص لتعقب مس�تهديف الكامرات الحرارية 

يف دياىل.
وق�ال العزاوي يف ترصيح صحف�ي: ان” اكثر من 10 حاالت اس�تهداف مبارشة 
لكامرات حرارية س�جلت يف قواط�ع دياىل االمنية خالل الع�ام الجاري من قبل 

قناصة داعش االرهابية يف محاولة لتدمرها وابعادها عن العمل”.
واضاف العزاوي ان” استهداف الكامرات يدلل عىل دورها الفعال يف شلل حركة 
خالي�ا داعش االرهابية خاصة يف الليل نظرا لفعاليتها يف الرصد عن بعد«. مؤكدا 

»تشكيل فريق امني مختص لتعقب مستهديف الكامرات يف كل القواطع”.
واش�ار اىل ان” اعتم�اد التقني�ات الحديث�ة يف املش�هد االمني ومنه�ا الكامرات 
اس�همت يف احباط 70% من هجمات داعش االرهابي وتأمني قواطع واس�عة يف 

كل االحوال الجوية وخاصة يف الليل”.
وكانت كامرات حرارية تعرضت يف اآلونة االخرة لعمليات قنص مبارش من قبل 

داعش االرهابي يف عدة قواطع يف دياىل. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ضبط 
أدوي�ة بري�ة ومواد لفح�ص اإلصابة 
بفاي�روس كورون�ا مخالف�ة لضوابط 

االستراد.
وذك�رت الهيأة يف بي�ان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه ام�س: ان »منف�ذ مط�ار 
البرصة ال�دويل تمكن من ضب�ط أدوية 
برية متنوعة وم�واد لفحص اإلصابة 
ادوات  وكذل�ك  كورون�ا  بفاي�روس 
احتياطي�ة لألجه�زة الدقيق�ة بح�وزة 
مسافرين يحمالن الجنسية الصينية لم 
يرصح بها قادمني من الدوحة عىل متن 

الخطوط الجوية القطرية«.
وبين�ت ان�ه »تم�ت إحال�ة املضبوطات 
اىل الجه�ات القضائي�ة املختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.
م�ن جهتها، اعلنت قي�ادة حرس حدود 
املنطقة الرابع�ة مديرية رشطة كمارك 
املنطقة الرابعة عن ضبط مواد مخالفه 

يف الزبر.
وذكرت يف بيان: »انه بعد ورود معلومات 
استخبارية تمكنت مفارز قسم رشطة 
كم�رك الزب�ر التابع�ة ملديري�ة رشطة 
كمارك املنطقة الرابعة من ضبط عجلة 
نوع تريل�ه محمل�ة بمادة )الس�كراب 
نقله�ا كونه�ا ال  والفاف�ون( ممن�وع 
تحمل ش�هادة فحص، وكذل�ك ال توجد 

موافقات رسمية«.
وبين�ت انه »ت�م تنظي�م محرض ضبط 
اصويل وسيتم عرض االوراق التحقيقية 

عىل انظار السيد قايض التحقيق«.

بغداد/ الزوراء:
كش�َفت وزارة النق�ل، امس الس�بت، عن تهال�ك واندثار 70 باملئة من خطوط الس�كك 

الحديد نتيجة االوضاع االمنية والتجاوزات عىل مدى االعوام املاضية.
وق�ال مدي�ر الركة العامة للس�كك الحدي�د، طالب الحس�يني، يف ح�وار اطلعت عليه 
»الزوراء«: ان “طول خطوط س�كك الحديد يف البالد يبلغ الفي كيلومر 60 اىل 70 باملئة 
منه�ا قديمة ومتهالك�ة نتيجة التجاوزات وتردي االوض�اع االمنية يف بعض املحافظات 

عىل امتداد االعوام املاضية”.
وأضاف الحس�يني ان “اعمار وتأهيل خطوط الس�كك بحاجة اىل تخصيصات مالية الن 
م�ا يتم رصده ل�وزارة النقل من اموال تعد غ�ر كافية”، مش�را اىل “مبارشة املالكات 
الهندس�ية والفني�ة يف املناطق الجنوبية والوس�طى بحملة واس�عة الزال�ة التجاوزات 

واملعابر غر النظامية عىل خطوط السكك لغرض ضمان انسيابية حركة القطارات”.
وأكد الحس�يني “استئناف العمل بخط سكة حديد يبدأ من محطة الصمود يف محافظة 
الب�رصة إىل رصي�ف 27 يف مين�اء ام ق�رص الش�مايل، وش�ملت األعمال ن�ر العوارض 
الكونكريتية ومد حديد الخطوط ولحامها، ومن ثم فرش حجر التحكيم وسيتم انجازه 

باملدة املحددة من قبل الركة”. 

دياىل تشكل فريقا أمنيا لتعقب 
مستهديف” الكامريات احلرارية”

ضبط أدوية ومواد لفحص كورونا 
خمالفة للضوابط يف البصرة

النقل: 70 باملئة من خطوط السكك 
احلديد متهالكة 

اعتقال عصابة لسرقة الدراجات 
واملتاجرة باألعضاء البشرية

بعمر الثالثني غادرتني أمه، ولم أكن أستطيع رؤية 
املستقبل، ولم أتخيل أن يكرب الصغر الذي تركته يل 

ويتعلم نسج العبارات املوجعة عىل الفيس بوك. 
حني رحلت ع�ام 1997 تركت خلفها آالف األوجاع، 
والطفلة الباكية واس�مها أنس ومصطفى الصغر، 
فيم�ا بعد وبع�د عرين عاما كت�ب مصطفى عىل 
صفحة الفيس بوك رسالة إىل والدته التي زار قربها 
للمرة األخرة، جاء فيها )أمي العزيزة إخلعي روحي 

إليك كما كنت تخلعني ثيابي املتسخة(. 
عرف�ت إنها نبوءة وكان يح�ن إىل قربها ويذهب إىل 
زيارتها وي�ذرف الدموع عندها، ويعود مستس�لما 
للوجع، وبرغم اإلنش�غال والبحث عن س�بل العيش 
لم يكن ذلك يش�غله عن التفك�ر بها مطلقا، فكان 
يناديه�ا من بعيد ويبحث ع�ن رائحتها يف كل يشء، 
ويتمن�ى أن يص�ل إليها ب�كل وس�يلة ليتخلص من 
عامله املوحش واملقفر والكئيب الذي ال مؤنس فيه. 
وماذا عني أنا الذي تتناوب الهموم عىل رضبي وجلد 
ظهري كل يوم، فحني ماتت كان مصطفى صغراً، 
وحني كرب لم يتسن يل أن أنىس أنه معي يتعذب، وأن 
مواجعه ه�ي األخرى تكرب وتنتق�ل معه من مكان 
إىل آخر موحش�ة قاس�ية ال س�بيل لوقف جموحها 
ووحش�يتها وإنفالتها وقدرتها عىل املناورة والقفز 
ع�ىل الحواج�ز والخ�وض يف كل غم�ار م�ن دون 
تردد وم�ن دون قدرة عىل منعها م�ن التحرك كيف 

شاءت.
م�ات مصطف�ى وه�و يف العمر نفس�ه، ورحل عن 
عامل�ي الفجيع، ليجاور أمه يف عالم األرواح، ويكون 
ق�ربه إىل جوار قربها كم�ا تمنى، بينما عدت وحيدا 
من املقربة كما عدت حني دفنتها قبل عرين عاما 
ال رغب�ة يل يف يشء س�وى أن أتخل�ص م�ن أعبائي 
وهموم�ي والكم الهائ�ل من الحزن ال�ذي يرافقني 
أينما توجهت، موقنا أن نهايتي اقربت، وأن روحي 
تس�تعد للح�اق بهم�ا، فلم يعد ه�ذا العالم يتس�ع 

ألحزاني، وصار الرحيل هو الحل.
Firashamdani57@yhoo.com                   

 بغداد/ الزوراء:
حس�مت وزارة الربي�ة قرارها بش�أن اعتماد 
الثال�ث  لالمتحان�ات  الس�نة  نص�ف  درج�ة 

املتوسط.
وذك�ر الناطق باس�م ال�وزارة، حي�در فاروق، 
يف ترصي�ح صحف�ي: ان »االمتحانات باقية يف 
موعده�ا املح�دد يف الراب�ع من تم�وز املقبل«، 
مبينا ان »الدخول وفقا للقرار القايض بإضافة 

10 درجات وثالثة دروس«.
جاري�ة  »االس�تعدادات  ان  ف�اروق  واض�اف 
واملتبق�ي م�ا يقارب ال��20 يوم�ا، وان جميع 
االم�ور تس�ر بإيجابي�ة املراك�ز االمتحاني�ة 
واملس�تلزمات اللوجس�تية، واالس�ئلة ولج�ان 

املراقبة والتصحيح«.
ولف�ت اىل ان »ال�وزارة انج�زت تحدي�د مدراء 
املراك�ز االمتحاني�ة وتأمينها وتوف�ر الكوادر 

الطبية«.

وكان�ت مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي تناقلت 
انب�اء اعتم�اد درج�ة نص�ف الس�نة كدرج�ة 
نهائي�ة للنج�اح يف االمتحان�ات العامة، لطلبة 
الصف الثالث املتوس�ط للعام ال�درايس الحايل، 
الراس�بني  للطلب�ة  والس�ماح   ،2020-2021
بأداء امتحانات الدور الثاني بجميع املواد التي 

رسبوا فيها.
بينم�ا أعلنت وزارة الربية، امس الس�بت، عن 
فت�ح دورات تقوي�ة مجاني�ة لطلب�ة مرحلتي 
الثالث املتوسط والس�ادس االعدادي استعداداً 
ال�درايس  للع�ام  الوزاري�ة  االمتحان�ات  ألداء 

.)2021 – 2020(
وق�ال وكي�ل ال�وزارة، ف�الح القي�ي، يف بيان 
اطلع�ت عليه »ال�زوراء«: ان “ال�وزارة وجهت 
املدارس بإقام�ة دورات تقوية مجانية للطلبة 
املش�مولني اس�تعداداً لالمتحان�ات الوزاري�ة، 
ل�م  الت�ي  ال�دروس  ع�ن  تعويضه�م  به�دف 

يحرضوها بس�بب إيق�اف الدوام الرس�مي يف 
امل�دارس عىل خلفي�ة جائحة كورون�ا، اضافة 
اىل ايصال املادة للمواد الدراس�ية غر املفهومة 

لديهم”.
وأضاف القيي ان “الدورات س�تكون مرادفة 
للتعلي�م االلكرون�ي م�ن اج�ل س�د النق�ص 
واملناه�ج  العلمي�ة  امل�ادة  رشح  يف  الحاص�ل 
املكيف�ة، باإلضاف�ة اىل مراجع�ة امل�واد له�م 
وترس�يخها يف اذهانهم خاصًة بعد قرب موعد 
اداء االمتحانات النهائية للمرحلة املتوسطة”.

واكد ان “الوزارة تعمل عىل تهيئة الطلبة علمياً 
ونفس�ياً لدخ�ول االمتحانات بثق�ة عالية مما 
يجعله�م اكثر اس�تعدادا لخ�وض االمتحانات 
الوزاري�ة”، مش�را اىل ان�ه “ت�م التأكي�د عىل 
التش�ديد بتطبي�ق رشوط  املدرس�ية  االدارات 
الس�المة الصحية وااللت�زام بارتداء الكمامات 

وتحقيق التباعد االجتماعي بني الطالب”. 

بغداد/ الزوراء:
 كش�فت هيئة النزاهة االتحادية، امس الس�بت، ع�ن إصدار محكمة 
ة بقضايا النزاه�ة يف كركوك أوامر قبٍض بحق ثالثٍة  التحقي�ق املُختصَّ
م�ن أعضاء مجل�س املحافظة، ع�ىل خلفيَّة امتناعهم من تس�ليم ما 

بذمتهم من موجوداٍت.
وقال�ت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: أن تحقيقاتها يف القضيَّة انتهت إىل »عدم تس�ليم الثالثة الصادر 
بحقهم أوامر القب�ض ما بعهدتهم من موجوداٍت تمثلت بالس�يَّارات 

والغرف ومكاتب بعد إلغاء عمل املجلس«.
ة بقضايا النزاهة يف املحافظة  وأضاف�ت أن »محكمة التحقيق املُختصَّ
أصدرت أوامر القبض بحقِّ أعضاء املجلس الثالثة؛ اس�تناداً إىل أحكام 

املادة 340 من قانون العقوبات«.
وش�هدت املُ�دَّة األخرة تصاعد وت�رة عمل الهيئ�ة، وعمليَّات الضبط 
قت  والقبض واس�تصدار أوامر االس�تق�دام عىل خل�فيَّ�ة قضايا حقَّ
فيه�ا وأحالته�ا إىل الق�ضاء، فقد أعلنت يف نيس�ان املايض عن صدور 
)53( أم�ر قب�ٍض واس�تقداٍم بحقِّ مس�ؤولني ش�ملت وزيراً س�ابقاً 
ووزيرين أس�بقني، إضاف�ة إىل )8( ُمحافظني، م�ن بينهم ُمحافظان 
ني )7( منهم حاليون و)7( سابقون  حاليان، و)15( من املديرين العامِّ
ومدير عام أسبق، كما شملت األوامر )23( عضواً من أعضاء مجالس 

املحافظات.
فيم�ا أفضت اإلجراءات التحقيقيَّ�ة للهيئة خالل األيام املاضية يف عدٍد 
رات قبٍض  ة إىل اس�تصدار )9( أوامر وُمذكَّ م�ن امللفات والقضايا املُهمَّ
وضبٍط واستقداٍم بحق مسؤولني يف مختلف محافظات العراق، ومنها 

محافظة كركوك.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت لجنة األزم�ة النيابية، امس الس�بت، أن رفع حظ�ر التجوال الجزئي 
مرهون بأمرين.وقال مقرر اللجنة، جواد املوس�وي، يف ترصيح صحفي: إن 
»اللجنة توقعت قبل ش�هر انخفاض�اً بأعداد اإلصاب�ات، إال أن األعداد وفق 
الخ�ط البيان�ي لإلصاب�ات املوجبة غر املتحسس�ة هي أكثر«، الفت�ًا اىل أن 
»اللجنة ال تعتمد عىل األعداد املعلنة، وإنما تعتمد عىل )البوزتيف(، وهي كم 

الحاالت املوجبة من رشيحة الفحوصات«.
وأش�ار اىل أن�ه »يف املرحلة املقبل�ة ال نس�تطيع فيها رفع الحظ�ر الجزئي، 
ألننا لم نر تحس�ناً أو انخفاضاً كب�راً يف اإلصابات«، مؤكداً أن »رفع الحظر 
الجزئ�ي مرهون بأمرين، هم�ا انخفاض كبر يف الخ�ط البياني لإلصابات، 

وزيادة نسبة امللقحني«. 
ولفت املوسوي اىل أن »الحظر الجزئي مع األسف لم يطبق 100%، وأن حركة 

التجوال يف بغداد مساء فيها الكثر من الناس والسيارات«. 
وأوضح أن »الخط البياني يش�هد انخفاضاً بسيطاً جداً يكاد ال ُيحس، وقبل 
أسبوع كان 10,8، ولكن هذا األسبوع 10,5، وهذا يعني نزوله 3 فقط، وهو 

ال يكاد ُيحسب«.
وب�ني مقرر خلي�ة األزمة أن »بقاء الخ�ط البياني عىل مس�توى واحد دون 
النزول ليس إيجابياً، وإنما هو س�لبي، وم�ن املتوقع أن يكون هناك صعود 

يف اإلصابات أو زيادة«.
 وكانت اللجنة العليا للصحة والس�المة قد اكدت، يف وقت س�ابق، اس�تمرار 

العمل بالحظر الجزئي.
وقال�ت خلية االع�الم االمني يف بي�ان إن »اللجن�ة العليا للصحة والس�المة 
الوطنية تؤكد استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء 

حتى الخامسة صباحا«.

حانت ساعة الرحيل
الرتبية حتسم اجلدل بشأن اعتماد نصف السنة للمرحلة املتوسطة

فتحت دورات جمانية للمراحل املنتهية

صدور مذكرات قبض حبق ثالثة 
من أعضاء جملس كركوك

األزمة النيابية تؤكد: احلظر 
اجلزئي مرهون بأمرين
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رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء يف الزهور

محكمة األحوال الشخصية
إعالن

املدعية / ذكرى عباس حمد
املدعى عليه / فالح عبد عبد الحسني

أقام املدعية )ذكرى عباس حمد( الدعوى املتضمنة طلب الحكم ) إيقاف 
والي�ة عن األطف�ال ( ، وملجهولي�ة محل إقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
بالحض�ور بصحيفتني محليت�ني يوميت�ني، والحضور بموع�د املرافعة 
املصادف 27/6/2021 ، أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا، ويف حالة عدم 

حضورك سنجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب األصول . 
القايض
شيماء كريم القرييش

جمهورية العراق                                      العدد: 3269/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل                                    التاريخ : 2021/6/16

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الش�خصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / حسنني كاظم عبد
م/ تبليغ

قامِت املدعية )أفياء حس�ن داود( الدعوى الرعية املرقمة اعاله والتي 
تطلب فيه�ا ايقاف واليتك الجربية عىل ابنتك القارصة )مريم(، وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ، ل�ذا تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور ام�ام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املوافق 2021/7/4 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

ووفقا للقانون.
القايض
                           عباس معني كاظم

إعالن
فقدت من�ي هويت�ان، األوىل واملرقمة 1477 
ص�ادرة ع�ن نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني، 
والثاني�ة املرقمة 13085 ص�ادرة عن وزارة 
الس�ياحة واآلثار، وهما بإس�م )ليث سامي 
عب�اس(، فمن يعث�ر عليهما تس�ليمهما اىل 

جهة االصدار.

فراس الغضبان احلمداني



بغداد/ نينا:
 طالب املختص يف الشأن االقتصادي، رضغام محمد عيل، اللجنة املالية يف 
الربمل�ان بمراقبة تنفيذ الحكومة لقان�ون املوازنة ومنع حصول خروقات 

مالية.
وق�ال محمد عيل يف ترصي�ح للوكالة الوطني�ة العراقية لألنب�اء /نينا/: 
ان” املهم�ة الرقابية ال تقل اهمية ع�ن الترشيعية ملجلس النواب، لذا فإن 
الربمل�ان بأكمله، ومن ضمنه اللجنة املالية، مطالب بمتابعة تنفيذ قانون 
املوازن�ة الذي صوت علي�ه اغلبية اعضائه واصبح ناف�ذا، وعىل الحكومة 

كجهة تنفيذية االلتزام به”.
واك�د ان” ع�ىل الربملان اخذ موق�ف حازم تجاه الحكومة يف حال ارس�لت 
حص�ة االقلي�م بخ�اف قان�ون املوازن�ة، إذ ان حكومة االقليم ل�م تلتزم 
)كعادته�ا( بالقانون ولم ترس�ل اي مس�تحقات اتحادية، وهي بالتايل ال 

تستحق اي مبالغ من املوازنة”.
مبين�ا: “ ان عدم التزام االقلي�م بالقانون كان متوقعا، وهو نفس ما دأب 
عليه طوال ١٨ عاما مستفيدا من خضوع الحكومات اىل ابتزازه السيايس 

إلعطائه ما ال يستحق من االموال “.
واش�ار اىل ان” الربملان مطالب بسلوك املسار القضائي ملحاسبة الحكومة 

ورئيسها يف حال ارتكابهما اي خرق مايل لقانون املوازنة”.
وكان رئيس حكومة اقليم كردس�تان، مرسور بارزاني، اعلن عن التوصل 
اىل اتف�اق م�ع رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي بإرس�ال مس�تحقات 

االقليم املالية بأثر رجعي من كانون الثاني ٢٠٢١.

بغداد/ الزوراء:
أعلن س�وق العراق لأوراق املالية، امس السبت، عن انخفاض كبري يف القيمة 
واالس�هم بس�وق العراق لاس�بوع املايض، مش�رياً إىل تداول 15 مليار سهم 

بقيمة مالية بلغت اكثر من 14 مليار دينار.
وقال الس�وق يف تقرير اطلع�ت عليه “الزوراء”: إن “ع�دد الرشكات املتداولة 
أسهمها خال االسبوع املايض بلغ 46 رشكة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 
39 رشكة بس�بب عدم تاقي اس�عار اوام�ر الرشاء مع اوام�ر البيع، يف حني 
يس�تمر توقف 18 رشكة لعدم تقديم االفص�اح من أصل 103 رشكة مدرجة 

يف السوق”.
واضاف تقرير الس�وق أن “عدد االٔس�هم املتداولة بلغ 15 مليار و280 مليون 
376 الف س�هم بانخفاض بلغ  % 75  قياس�اً باالس�بوع الذي س�بقه بقيمة 
مالي�ة بلغ�ت 14 ملي�ار و107 ملي�ون دين�ار بانخف�اض بلغ %77 قياس�اً 
باالس�بوع الذي س�بقه من خال تنفيذ 2726 صفقة”، مشرياً اىل أن “مٔورش 
االٔس�عار املتداولة ISX60 أغلق عىل 567.76 نقطة مس�جاً ارتفاعا بنس�بة 

 % 1.38 عن إغاقه يف الجلسة السابقة”.
وأش�ار إىل أن “عدد االسهم املشرتاة من املس�تثمرين غري العراقيني لاسبوع 
امل�ايض بل�غ 825 مليون س�هم بقيمة مالية بلغ�ت 2.649 ملي�ار دينار من 

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر خام البرصة الخفيف ليسجل 
أع�ىل س�عر يف منظم�ة أوب�ك، بالتزامن 
م�ع ارتف�اع أس�عار النفط يف األس�واق 
العاملية قبل إغاقها . وفيما أعلنت إدارة 
معلوم�ات الطاقة االٔمريكية ان صادرات 
النف�ط العراقية ألمري�كا ارتفعت ألكثر 
م�ن 300 ال�ف برمي�ل خ�ال االس�بوع 
املايض، دش�َن وزير النفط، إحسان عبد 
الجبار، مرشوع�ني لرتقية محطتي عزل 
غاز ابو غرب الجنوبي، والفكة الش�مايل 
بطاقة كلية تبلغ 200 الف برميل يوميا.

وس�جلت أس�عار خام البرصة الخفيف 
للربمي�ل  دوالراً   73.20 آلس�يا  املص�در 
فيم�ا   ،0.51% نس�بته  بل�غ  بارتف�اع 
انخفض خام الب�رصة الثقيل إىل 68.46 
دوالرا للربمي�ل بنس�بة انخف�اض بلغت 

.  2.00%
وس�جل نف�ط الب�رصة الخفي�ف أع�ىل 
األس�عار مقارنة بالنفوط األخرى لدول 
منظمة أوبك، حيث س�جل س�عر النفط 
العربي الخفيف السعودي 72.00 دوالراً 
للربمي�ل، فيما بلغ س�عر مزي�ج مربان 
اإلمارات�ي 71.91 دوالراً للربميل، ومزيج 
سهران الجزائري 72.76 دوالرا للربميل، 
يف حني س�جل بوني الخفي�ف النيجريي 
االنغ�ويل  وجرياس�ول  دوالراً،   73.04

73.00 دوالرا.
وكانت أسعار النفط العاملية قد ارتفعت 
ليغلق خام برنت إىل 73.51 دوالراً، وخام 
غرب تكساس اىل 71.64 دوالراً للربميل.

معلوم�ات  إدارة  أعلن�ت  جهته�ا،  م�ن 

الطاق�ة االٔمريكي�ة، ام�س الس�بت، ان 
صادرات النفط العراقية ألمريكا ارتفعت 
ألكثر من 300 الف برميل خال االسبوع 

املايض.
وقال�ت االٕدارة يف تقرير لها اطلعت عليه 
“ال�زوراء”: إن “متوس�ط االس�تريادات 
خ�ال  الخ�ام  النف�ط  م�ن  االمريكي�ة 
االس�بوع امل�ايض من ثمان�ي دول بلغت 
5.892 ماي�ني برمي�ل يومي�ا مرتفع�ة 
بمق�دار141 ال�ف برمي�ل بالي�وم ع�ن 
االسبوع الذي س�بقة والذي بلغ 5.751 

مايني برميل”.
واضاف�ت ان “امريكا اس�توردت النفط 
305 آالف  الخ�ام م�ن الع�راق بمع�دل 
برميل يوميا مرتفعة عن األس�بوع الذي 
سبقه والذي بلغ بمعدل 173 ألف برميل 

يوميا”.
واش�ارت اىل ان “اكثر االٕيرادات النفطية 
الٔمري�كا خال االٔس�بوع امل�ايض جاءت 
م�ن كن�دا وبمع�دل بل�غ 3,644 مايني 
برميل يوميا، تليها املكس�يك التي بلغت 
كمي�ة االس�تريادات منه�ا بمع�دل 764 

أل�ف برمي�ل يومي�ا، تليها روس�يا التي 
بلغ�ت االس�تريادات منه�ا بمع�دل 390 
الف برميل يوميا، ثم الس�عودية وبكمية 

بلغت بمعدل 381 ألف برميل يوميا”.
ووفق�ا لإدارة فإن “كمية االس�تريادات 
االٔمريكية م�ن النفط الخام من نيجرييا 
بلغ�ت 169 أل�ف برمي�ل يومي�ا، تليه�ا 
كولومبي�ا التي بلغت االس�تريادات منها 
بمع�دل 143 ال�ف برمي�ل يومي�ا، تليها 
االك�وادور التي بلغت االس�تريادات منها 

بمعدل 96 الف برميل يوميا.

م�ن جان�ب اخر، دش�َن وزي�ر النفط، 
إحس�ان عبد الجبار، مرشوعني لرتقية 
محطتي عزل غاز اب�و غرب الجنوبي، 
والفكة الش�مايل بطاقة كلية تبلغ 200 
ال�ف برميل يومي�ا، متوقع�ا بأن يصل 
انتاج الب�اد اليوم�ي اىل ثمانية مايني 

برميل خال االعوام املقبلة.
وقال عبد الجب�ار، يف ترصيح صحفي: 
ان “املرشوعني سيحس�نان من قدرات 
الب�اد االنتاجية يف االس�واق العاملية”، 
مش�ريا إىل ان “رشكة نفط ميسان هي 
الثانية عىل مستوى الرشكات النفطية 
يف الب�اد واحدى ركائ�ز التنمية املهمة 
في�ه”، مؤكداً “ع�زم الب�اد بالوصول 
باإلنت�اج اىل ثمانية مايني برميل يوميا 
خ�ال األع�وام املقبل�ة، يف ظ�ل وجود 
خمس رشكات كربى إلنتاج الخام وهي 
البرصة وميسان وكركوك والوسط وذي 
قار”.وع�د عبد الجبار افتتاح املحطتني 
“خطوة ضمن مجموعة خطوات مهمة 
ستس�هم بتطوير الق�درات النفطية”، 
مش�ريا إىل “دع�م الوزارة لكل املش�اريع 
التنموي�ة والتي من ش�أنها خلق فرص 
عم�ل للمواطن�ني يف املحافظ�ة والب�اد 
برغم جميع التحديات البيئية والصحية 

التي تمر بها الباد”.
وأفص�ح ع�ن “وج�ود مش�اريع تهدف 
االنتاجي�ة  الع�راق  ق�درات  زي�ادة  اىل 
والتصديري�ة، كونه يعد اه�م املصدرين 
للنف�ط يف العالم، وثاني مصدر له ضمن 
)اوبك(، ما يتطلب عىل خلفية ذلك ادامة 

هذه املشاريع بشكل مستمر”.

خفيف البصرة يتخطى 73 دوالراً للربميل.. وقفزة بالصادرات النفطية إىل أمريكا

بغداد/ نينا:
اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة، احمد 
حم�ه رش�يد، ان ارتف�اع اس�عار 
النفط ستنعكس ايجابا عىل سعر 
يف  الدين�ار  ام�ام  ال�دوالر  رصف 

السوق العراقية .
وق�ال رش�يد يف ترصي�ح للوكالة 
العراقي�ة لانباء /نينا/:  الوطنية 
ان” الفرتة االخرية شهدت ارتفاعا 
ألسعار النفط وصل حاجز ال� 75 
دوالرا للربميل، وه�ذا يعني دخول 
عملة صعبة للعراق بصورة خاصة 
وزي�ادة املعروض من ال�دوالر، ما 
يسهم بخفض سعره امام الدينار 
ال�ذي ش�هد تراجع�ا كب�ريا ام�ام 

الدوالر “.
اىل  املرك�زي  البن�ك  رش�يد  ودع�ا 
“ زي�ادة ض�خ ال�دوالر يف الس�وق 
املحلي�ة وإلزام املص�ارف بخفض 
بيع الدوالر إلنعاش الدينار العراقي 

.“
وتج�اوز س�عر النفط الخ�ام من 
مزيج “برنت”، مستوى 74 دوالرا 

أمريكي�ا للربمي�ل ألول م�رة من�ذ 
نيسان 2019.

وبلغ سعر النفط البحري الشمايل 
من مزيج “برنت” يف العقود اآلجلة 
لش�هر آب يف بورصة لندن 74.04 
دوالرا مقاب�ل الربمي�ل يف ارتف�اع 

بنسبة حوايل 1.6%.
كما ارتفع س�عر النفط األمريكي 
“WTI” يف العق�ود اآلجل�ة لش�هر 
دوالرا   72.09 اىل مس�توى  تم�وز 

للربميل بزيادة 1.74%.

وتش�هد أس�عار النف�ط ارتفاع�ا 
مستمرا منذ 3 اسابيع عىل خلفية 
توقع�ات متحس�نة للطل�ب بع�د 
ان اس�همت النجاح�ات يف مج�ال 
التطعي�م ض�د ف�ريوس كورونا يف 
رفع بعض القيود عىل الس�فر ويف 

ظل عرض محدود يف االسواق.
م�ن جه�ة اخ�رى، ارتف�ع س�عر 
ال�دوالر ام�ام الدين�ار يف البورصة 
العراقية، حيث س�جل سعر البيع 

152 الف دينار.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن مس�ؤول بمنظمة التنمية التجاري�ة االيرانية، محمود 
بازاري، عن تس�جيل صادرات  املكرسات 212 مليون دوالر يف 
الش�هري االوليني من السنة املالية الجارية  فرتة 21 مارس/

آذار حتى 20 مايو/ايار 2021  . 
وأوضح بازاري: أن “صادرات املكرسات س�جلت 96  الف طن 
بقيم�ة 212 ملي�ون دوالر بنمو كّمي 25 باملئة وس�عري 36 
باملئة”.وأش�ار إىل أن “صادرات الفستق استحوذت عىل 122 

مليون دوالر من اجمايل  الصادرات وبحجم 18 الف طن بنمو 
سعري 43 باملئة وكمي 50 باملئة عىل  أساس سنوي” . 

وبنّي ب�ازاري أن “من أهم االس�واق التصديري�ة للمكرسات 
االيرانية الصني  واالمارات والهند وتركيا والعراق وباكس�تان 
وروس�يا وكازاخس�تان وفيتنام  وافغانس�تان وغريها .“  من 
جهة ثانية، أكد أن “صادرات التمور بلغت 48 الف طن بقيمة 
42 مليون دوالر  والزبيب 27 الف طن بقيمة 35 مليون دوالر 

يف الشهرين املذكورين ”.
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تدشني حمطيت عزل للغاز يف حقول ميسان

بغداد/ الزوراء:
كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية عن قي�ام بغداد 
بتس�ليف حكومة كردس�تان مبال�غ مالية لحني 
االنتهاء من تدقيق املوازنة، مبينة ان وفدا اتحاديا 
وص�ل كردس�تان لتدقي�ق وارادات الجم�ارك يف 
االقليم. وفيما اعتربت لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابي�ة من�ح اإلقلي�م مبل�غ 200 ملي�ار دينار 
بأثر رجعي إلقليم كردس�تان مخالف�ة للقانون 
وللدس�تور، ع�ادة تج�اوز الحكوم�ة بمنح تلك 
األموال هو استخفاف رصيح للدستور للربملان .

وقال عضو اللجنة املالية النيابية، امس الس�بت، 
ش�ريوان م�ريزا، يف ترصيح صحف�ي: “ان لجنة 
التدقيق التابعة للحكوم�ة االتحادية زارت اقليم 
كردس�تان واطلع�ت عىل س�ري العم�ل يف جميع 

املنافذ الحدودية”.
وأض�اف مريزان ان “اللجنة ع�ادت اىل بغداد بعد 
اكمال مهامها وس�تقوم برفع تقريرها الخاص 
بال�واردات غري النفطي�ة يف اقليم كردس�تان اىل 

وزارة املالية االتحادية”.
واوض�ح ان” م�ا س�تقوم الحكوم�ة االتحادية 
بتس�ليمه اىل اقليم كردس�تان م�ن تخصيصات 

مالي�ة هي عبارة عن س�لفة لح�ني االنتهاء من 
االمور التدقيقية بشكل نهائي، وهذا االمر ال يعد 

مخالفا لقانون املوازنة”.
وقرر مجلس الوزراء يف جلس�ته االخرية تس�ليم 
200 ملي�ار دين�ار ش�هريا اىل حكوم�ة اقلي�م 

كردس�تان كمنحة االقليم من املوازنة االتحادية 
للعام 2021.

م�ن جانبه�ا، اعت�ربت عض�و لجن�ة االقتص�اد 
واالس�تثمار النيابي�ة، ندى ش�اكر جودت، امس 
الس�بت، من�ح اإلقلي�م مبل�غ 200 ملي�ار دينار 

بأثر رجعي إلقليم كردس�تان مخالف�ة للقانون 
وللدس�تور، ع�ادة تج�اوز الحكوم�ة بمنح تلك 
األموال هو استخفاف رصيح للدستور للربملان .

وقالت جودت يف ترصيح صحفي: ان ” الحكومة 
من خال ق�رار مجل�س الوزراء بمن�ح حكومة 
إقلي�م كردس�تان مبل�غ 200 ملي�ار دين�ار بأثر 
رجعي يعد تج�اوزا رصيحا عىل قان�ون املوازنة 
والب�د من مس�اءلة رئيس ال�وزراء ووزير املالية 

داخل قبة الربملان ومحاسبتهم ” .
وأضاف�ت ان ” ق�رار مجل�س ال�وزراء املتمث�ل 
بالحكوم�ة ومخالفته الرصيح�ة للقانون وعدم 
مراعاة الدس�تور هو استخفاف واضح للدستور 
وللربملان ”. مبينة ان ” اإلقليم لم يس�لم س�ومو 
لح�د اآلن س�عر برمي�ل واح�د، وكذلك اي�رادات 
املنافذ الحدودية املفروضة وفق القانون لم تصل 

للخزينة االتحادية ” .
وكان النائب عن تحالف الفتح، حامد املوس�وي، 
أك�د، يف ترصيح س�ابق، ان أي اتف�اق خارج عن 
فق�رات املوازن�ة الخاصة بإقليم كردس�تان يعد 
مخالفة قانونية، وبعكسه سنقف بقوة امام أي 

مخالفة لقانون املوازنة.

جلنة االقتصاد تعد منح اإلقليم مبالغ بأثر رجعي استخفافا بالدستور والربملان

املالية النيابية: بغداد سلمت أربيل سلفا حلني االنتهاء من تدقيق املوازنة

إلنعاش الدينار العراقي 
دعوات برملانية لزيادة ضخ الدوالر يف السوق 

وإلزام املصارف خبفض البيع 

بينها العراق... إيران تصدر مكسرات لـ 10 دول بـ 
212 مليون دوالر

مسؤول حملي: األنبار حتتاج لـ 800 
مليار دينار لتأهيل الوحدات السكنية

املثنى تتحرك إلنشاء منفذ اجلميمة 
احلدودي مع السعودية

احتاد اجلمعيات الفالحية يف دياىل حيدد 
آخر موعد لتسويق احلنطة

خبري حيذر: العملة الوطنية يف خطر

اقتصادي يطالب مبقاضاة احلكومة يف 
حال ارتكاب خرق لقانون املوازنة

سوق األوراق يعلن اخنفاضا بالقيمة 
واألسهم املتداولة لألسبوع املاضي

بغداد/ الزوراء:

اعل�ن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة االنبار، ابراهيم العوس�ج، امس 

الس�بت، حاجة الحكومة املحلية اىل 800 ملي�ار دينار إلعادة اعمار وتأهيل 

الوحدات السكنية املترضرة جراء العمليات االرهابية يف مدينة الرمادي .

وقال العوس�ج يف ترصي�ح صحفي: ان ”حكومة االنب�ار املحلية بحاجة اىل 

تخصيص�ات مالية تصل اىل 800 مليار دينار إلعادة اعمار وتأهيل الوحدات 

الس�كنية املت�رضرة جراء العملي�ات االرهابية يف مدينة الرم�ادي بعد قيام 

داع�ش بتفخيخها وتفجريها عن بعد ابان س�يطرته ع�ىل القضاء ما ألحق 

أرضارا جس�مية ال تزال اثارها ش�اخصة لحد هذه الساعة رغم مرور اكثر 

من خمسة اعوام عىل تحريرها من عنارص التنظيم االجرامي”.

واضاف ان” دعم الحكومة املركزية ضعيف جدا وال يلبي مستوى الطموح، 

وحج�م االرضار التي لحقت بالوحدات الس�كنية يف القض�اء عىل الرغم من 

تصنيف مدينة الرمادي من املناطق املنكوبة”.

وأوضح العوس�ج أن “قل�ة التخصيصات املالية أرجأ اع�ادة اعمار وتأهيل 

االحي�اء الس�كنية املترضرة بنس�ب كبرية رغ�م مطالبة الحكوم�ة املحلية 

بزيادة وتخصيص مبالغ مالية إلنعاش الواقع االقتصادي للمدينة”. 

بغداد/ الزوراء:

خصص�ت محافظة املثنى 500 دونم إلنش�اء منف�ذ الجميمة الحدودي مع 

اململكة العربية السعودية.

وقال املحافظ، احمد منفي جودة: إن “الحكومة املحلية عىل تواصل مبارش 

م�ع الجهات ذات العاقة، وهناك تحرك كبري لتنفيذ مرشوع منفذ الجميمة 

مع اململكة العربية الس�عودية، الذي يعد م�وردا اقتصاديا كبريا للمحافظة 

االفق�ر يف البلد”.ولف�ت إىل “تخصيص 500 دونم إلنش�اء املنفذ، مع تنفيذ 

محط�ة مي�اه ومركز صحي، فضا عن صيانة الطريق م�ن املثنى اىل املنفذ 

الح�دودي، اىل جان�ب انش�اء محطة كهرب�اء لتجهي�ز الجميم�ة بالطاقة 

الكهربائي�ة الكافية من واردات املناف�ع االجتماعية لوزارة النفط وميزانية 

تنمي�ة االقاليم”.وذكر منف�ي أن “هناك تعاونا مع الجهات الرس�مية ذات 

العاق�ة لإلرساع بتنفيذ هذا املرشوع االس�رتاتيجي بغية تش�غيل عدد كبري 

من العاطلني وما ينتج عن املمر التجاري مع اململكة العربية السعودية من 

ايرادات مالية لتنفيذ مش�اريع متلكئة ومعطلة اس�همت يف تأجيج الشارع 

السماوي وتقديم خدمات رئيسة اخرى لهذه املحافظة”.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن االتحاد املحيل للجمعيات الفاحية يف دياىل، امس الس�بت، عن آخر 

موعد لتسويق محصول الحنطة يف املحافظة.
وق�ال رئيس االتحاد، رع�د التميمي، يف ترصيح صحف�ي: ان” اخر موعد 
امام مزارعي دياىل يف تس�ويق محصول الحنط�ة هو اليوم وفق تعليمات 
اللجنة املركزية املرشفة عىل موسم التسويق”، داعيا املزارعني اىل “رسعة 

تسويق محصولهم قبل انتهاء املوسم”.
واضاف التميمي ان” اجمايل ما جرى تس�ويقه يف سايلو بعقوبة وموقع 
بل�دروز زاد ع�ن 180 الف طن”، مؤك�دا ان “معدالت االنت�اج جيدة رغم 
الصعوب�ات الكب�رية للمزارع�ني يف ملف املي�اه وتحديد الخط�ة الزراعية 
ناهي�ك عن قلة االمطار التي س�اهمت يف عدم زراع�ة عرشات االالف من 

الدونمات”.
واشار اىل ان” عملية التسويق تجري بمرونة عالية يف نوافذ وزارة التجارة، 

ونأمل ان يكون دفع االستحقاقات املالية بشكل مبكر دون اي تأخري”.
وكان موس�م تس�ويق الحنطة يف دياىل بدأ قبل اكثر من ش�هرين من اآلن 

وصل توقعات بوصول املحافظة اىل مرحلة االكتفاء الذاتي. 

بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي، نبيل جبار العيل، امس السبت، من تراجع االحتياطي 
األجنب�ي، مبينا أن العمل�ة الوطنية يف خطر عند اس�تمرار البنك ببيع الدوالر 

بشكل مهول.
وق�ال العيل يف ترصيح صحف�ي: إن “تراجع االحتياطي م�ن العملة الصعبة 
بات يهدد العملة املحلية”، مشريا اىل أن “الحكومة فشلت فشا ذريعا بسبب 

سياستها النقدية غري الواضحة”.
وأضاف ان “مزاد العملة يوفر مكاس�ب مالي�ة كبرية لبعض املصارف نتيجة 
فروقات س�عر الرصف”، مؤكدا أن “حجم مبيعات الدوالر زاد بش�كل مهول 
بسبب السياسة النقدية التي انتهجتها الحكومة، وان هذه الزيادة يساهم يف 

تخفيض احتياطي البنك املركزي من االحتياطي األجنبي”.
وكان لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية أك�دت، يف وقت س�ابق، ان البنك 
املرك�زي زاد من ض�خ العملة بهدف الحفاظ عىل س�عر الرصف لكنه فش�ل 

بذلك. 
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منتخب التايكوندو يغادر بطولة 
آسيا خبفي حنني

بغداد/ متابعة الزوراء
غادر املنتخب الوطني العراقي للعبة التايكوندو القتالية بطولة اس�يا من دون حصد اي 

ميدالية.
وخ�رج املنتخب الوطن�ي من البطولة املقامة التي اختتمت مؤخ�را يف العاصمة اللبنانية 

بريوت دون اي ميدالية بعد خسارة جميع العبيه.
وش�ارك العراق بس�بعة العبني، ول�م يحققوا اي نتيج�ة كونهم لعبوا امام ابطال اس�يا 

والعالم ايران وكوريا.
وكان وفد املنتخب الوطني قد وصل بريوت االسبوع املايض .

أصفر وأمحر

مدرب والعبو النفط يستحوذون على جوائز األفضل يف دوري السلة

بنيان: مل جنتمع مع املدرب كاتانيتش وال توجد نية إلنهاء عقده

بغداد/ الزوراء
هيمَن العبو فري�ق نادي الرشطة عىل نتأي�ج اختبارات املنتخب 
الوطن�ي بالجودو الت�ي جرت يف العاصمة بغداد، حيث اس�تحوذ 

عىل خمسة مراكز من أصل سبعة تم التنافس فيها.
فف�ي وزن ٦٠ كغم حص�ل العبانا )محمد ف�وزي و عيل كاطع( 
ع�ىل اللقب مناصفة، فيما نال العبنا )محمد س�تار جرب( املركز 

االٔول بوزن ٦٦ كغم .
ويف وزن -٧٣ كغ�م حص�ل العب الرشطة )س�جاد غانم صحن( 
عىل املركز االول، وأحرز الالعب )حمزة صبيح حاش�وش( املركز 
االٔول ب�وزن ٨١ كغم ، ونال )عيل حس�ن عطا( لقب وزن + ١٠٠ 
كغم، ونال أيضا )محمد صبيح حاش�وش( املركز الثاني بالوزن 

نفسه.
يشاُر اىل ان املنتخب الوطني بالجودو يستعد للمشاركة يف بطولة 

آسيا.

جودو الشرطة يهيمن على نتائج 
اختبارات املنتخب الوطين 

منتخب طائرة الناشئني يعسكر يف السليمانية حتضريا للعرب

بغداد/ متابعة الزوراء

الس�لة  بك�رة  العراق�ي  االتح�اد  اق�ام 

احتفالية نهاية املوس�م السلوي -2020

.2021

واختار االتحاد مدرب النفط خالد يحيى 

أفضل مدرب يف دوري كرة السلة.

وحصل ايهاب حس�ن الع�ب النفط عىل 

جائزة افضل العب يف الدوري.

اما العب الحش�د الش�عبي أحمد منخي، 

فت�م اختي�اره أفض�ل صان�ع الع�ب يف 

البطولة.

وتم اختيار ذوالفقار فاضل العب الحشد 

الش�عبي هدافاً لبطولة ال�دوري املمتاز 

موسم 2020-2021.

وت�م اختيار نفط الب�رة الفريق املثايل 

للدوري املمتاز.

واخت�ار االتحاد العب نف�ط البرة عيل 

عامر أفضل قاطع كرات يف الدوري.

وتم اختيار العب نفط للبرة عيل حاتم 

أفضل بلوك�ر و اللبناني عيل حيدر ثاني 

افضل بلوكر يف الدوري.

واخ�رياً، تم اختيار الع�ب الكهرباء أرون 

ميتش�ل أفض�ل مح�رف يف دوري ك�رة 

السلة املمتاز.

بغداد/ متابعة الزوراء
التطبيعي�ة التح�اد ك�رة  الهيئ�ة  كش�فت 
القدم العراقي عن موقفها الرس�مي بشأن 
مستقبل الس�لوفيني سريتشكو كاتانيتش، 

مدرب املنتخب الوطني.
وأب�دى رئيس الهيئ�ة إياد بنيان اس�تغرابه 
م�ن “أمور كث�رية تثار وتمرر يومياً بش�أن 
نية التطبيعية إنهاء عقد كاتانيتش والبحث 
عن مدرب أجنبي”، مؤكدا أن “التطبيعية لم 
تجتمع مع كاتانيتش )بعد خسارة املنتخب 

أمام إيران( لغاية اآلن، ولم تستمع إليه”.
وأوضح بنيان أن “كاتانيتش س�يعود قريباً 
إىل الع�راق، وس�يتم التباح�ث مع�ه بأمور 
ع�دة”، مبين�ا أن “وزير الش�باب والرياضة 

عدن�ان درج�ال ل�م يتطرق هو اآلخ�ر، كما 
ل�م يقرح ع�ىل الهيئة أي موض�وع يخص 
إبع�اد كاتنيت�ش واس�تقدام م�درب أجنبي 
آخر، باإلضاف�ة إىل أن الحكومة العراقية لم 
تخصص أي مبلغ مل�درب أجنبي جديد، كما 

ورد يف عدد من وسائل اإلعالم”.
وبش�أن بع�ض االتهام�ات والتي كش�فت 
مس�تندات ع�رب مواقع  تخ�ص منحه “اياد 
بنيان” عقودا لنس�يبه الالعب الدويل نشأت 
أك�رم، مس�تغال منصب�ه يف التطبيعية، قال 
بني�ان: إن كل ما ورد “م�زور وال صحة له، 
وسيلجأ للقضاء بس�بب التشهري واملساس 
بس�معته وس�يثبت أمام القايض ذلك وأخذ 

حقه بالقانون”.

وفيم�ا يخص تقديم كاتانتيتش ش�كوى يف 
ح�ال ع�دم تس�ديد التطبيعية مس�تحقاته 
املرتب�ة، أق�ر بنيان ب�أن “كاتانيت�ش لديه 
مس�تحقات ل�م تدفع له حتى اآلن، بس�بب 
إج�راءات إداري�ة”، مؤك�داً أحقي�ة امل�درب 
س�يتم  كم�ا  به�ا،  “املطالب�ة  الس�لوفيني 
تسديدها له كاملة يف أقرب وقت، ومن دون 

الحاجة للجوء إىل القانون”.
وختم املنتخب الوطني لكرة القدم مش�واره 
يف الجول�ة األخ�رية للمجموع�ة الثالث�ة من 
الدور الثاني للتصفيات اآلس�يوية املزدوجة 
املؤهلة ملونديال قطر 2022 ونهائيات كأس 
آس�يا 2023 ، بخس�ارة بهدف وحي�د أمام 

منتخب إيران.

إليتش: ال دخل لي بعودة العيب الشرطة من معسكر املنتخب يف البصرة
أجمد عطوان أفضل العب يف الفريق

بغداد/ حسني عمار 

أكد امل�درب الربي لفري�ق الرشطة، 

ألكس�ندر إليتش، أن جمي�ع املباريات 

الت�ي خاضه�ا الفري�ق يف منافس�ات 

الدوري املمتاز كانت مثل تحٍد يس�عى 

اىل كس�به، مبيناً أن خربت�ه يف تدريب 

األندي�ة العربي�ة كانت دافع�اً لعودته 

اىل قي�ادة كرة القيث�ارة الخرضاء من 

جديد.

وقال إليت�ش إن” الدوري العراقي يعد 

من الدوريات الصعبة التي تمتلك فرقاً 

قوية والعبني عىل مس�توى ع�ال، لذا 

فإن الجه�از الفن�ي للفري�ق يتعامل 

مع جميع املباريات باالهمية نفس�ها 

ويعده�ا تحدي�اً يس�عى اىل كس�به “، 

مبيناً أن “فريق الرشطة منافس قوي 

عىل لقب ال�دوري بالرغم من صعوبة 

املهم�ة املحاطة بالكثري م�ن العقبات 

أهمه�ا ضيق ف�رة اإلع�داد قب�ل كل 

مباراة، باالضافة اىل كثرة االصابات يف 

صفوف الالعبني”. 

وأض�اف إليت�ش: “ قدم�ت تعه�دات 

ووعوداً للنادي ولالعبني إلثبات جدارتنا 

وتقديم يشء يفرح الجمهور للحفاظ 

عىل ترتيب الن�ادي، لذا ال بد من إعادة 

ترتي�ب الفري�ق من جدي�د لخوض ما 

تبقى م�ن مباريات، وأن دع�ا ذلك اىل 

املخاط�رة يف بعض األحي�ان. الفتاً اىل 

أن” املوس�م الحايل الي�زال طويال، وما 

زالت أمامنا فرصة للمنافس�ة بالرغم 

من قوة املتص�در فريق القوة الجوية، 

النتائ�ج  لبل�وغ  ونح�ن نعم�ل بج�د 

الطيبة”. 

وبخص�وص العب�ي الفري�ق تح�دث 

إليت�ش قائالً: “ أنا م�درب لدي بعض 

القوان�ني الت�ي يج�ب ع�ىل الالعب�ني 

الالعب�ني  لجمي�ع  أن  وأرى  اتباعه�ا، 

الحق بأخذ الفرص�ة إلثبات وجودهم 

يف الفريق، وهذا ما حصل بعد حصول 

الح�ارس محم�د حميد ع�ىل البطاقة 

الحم�راء، أعطي�ت فرص�ة للح�ارس 

أحمد باسل ليأخذ مساحته، وهذا حق 

الالعب، وبدوره أثبت قدرته عىل اللعب 

م�ع املنتخب الوطني م�ن خالل األداء 

ال�ذي قدمه مع الفريق خالل األش�هر 

األخرية”.

وتابع إليتش أن”املدرب ال بد أن يتمتع 

وش�خصية  عقلي�ة  ولدي�ه  بال�ذكاء 

يس�تطيع التعام�ل به�ا م�ع الالعبني 

واحتوائهم م�ن خالل التحفيز والدعم 

مزاجي�ة  ع�ىل  الس�يطرة  أج�ل  م�ن 

الالع�ب“، الفتاً اىل أن” األداء الجيد هو 

من يق�ود الالعب اىل امل�كان الصحيح 

وهو م�ا يرفعه اىل النجومي�ة وبالتايل 

اللعب يف صف�وف املنتخبات، وأنا أرى 

أن أمج�د عط�وان هو أفض�ل العب يف 

الفريق ألنه يقوم بأداء جيد”.

ويف معرض حديثه عن العبي املنتخب، 

أكد إليتش أنه” لم يوجه بإعادة العبي 

املنتخب من معس�كر البرة “. مبيناً 

أن�ه” ال يتدخل يف ه�ذه األمور بصفته 

مدرب�اً، وه�ذا ليس م�ن صالحياته”. 

مؤك�داً أن عالقت�ه بالهي�أة اإلداري�ة 

للن�ادي طيبة، وال توجد أي مش�كلة، 

وهناك عالق�ة أخوة واح�رام متبادل 

م�ع أعض�اء اإلدارة، وكل يشء عىل ما 

يرام”.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن االتحاد العراق�ي للكرة الطائرة تهيئة معس�كر تدريبي ثاٍن 
يف الس�ليمانية ملنتخب ناش�ئة العراق، بعد املعس�كر الداخيل الذي 

انتهى يف بغداد امس السبت.

وق�ال رئيس االتح�اد: ان املنتخ�ب العراقي للناش�ئة اجرى امس 
الس�بت اخ�ر وحداته التدريبي�ة يف املركز التخص�ي ببغداد، قبل 
الرشوع بمعسكره الثاني الذي سيكون عىل وترية عالية بتدريبات 

مكثفة تحت ارشاف الجهاز الفني.
وب�ني: ان االتحاد هيأ معس�كراً تدريبي�اً ثانياً للمنتخب س�يكون 
يف محافظة الس�ليمانية خالل االس�بوع الجاري، وذلك اس�تعداداً 
للبطولة العربية للناش�ئني بالكرة الطائرة املقرر إقامتها يف تونس 

مطلع شهر آب املقبل.
ولف�ت اىل ان املنتخ�ب س�يخوض مباري�ات ودي�ة م�ع اندية من 
الس�ليمانية لفئ�ات متقدم�ة بغية اكتس�اب الخربة عن�د مالقاة 

العبني اكرب سناً.
من جانب اخر، قرر االتحاد العراقي املركزي للكرة الطائرة تحديد 
الثامن من ش�هر تم�وز املقبل موعدا النط�الق دوري اندية العراق 

للنساء يف محافظة السليمانية، بدال من املوعد السابق.

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزميل خلي�ل الجنابي اعلن اصابته 
بفايروس كورونا املس�تجد، امنياتنا الصادقة 
بالش�فاء العاجل للخلوق الجنابي وان يلبسه 
الرحم�ن ث�وب الصح�ة والعافي�ة التامتني وان 
يعود  ملمارس�ة عمله املهني من جديد خالل االيام 

املقبلة.
  *************

مق�دم الربام�ج الرياضي�ة الزمي�ل عه�د فال�ح 
اعلن ش�فائه من االزمة الصحي�ة التي تعرض 
لها قب�ل مدة زمنية ليس�ت بالقص�رية، وقدم 
فالح ش�كره وتقدي�ره الكبريين للمؤسس�ات 

الصحفي�ة واالعالمية والرياضي�ة ولجميع من 
اتص�ل واس�تفرس ع�ن وضع�ه الصح�ي، خالص 

ة االمني�ات لزميلن�ا العزيز بالش�فاء التام وان يلبس�ه رب  لع�ز ا
واالج�الل ثوب الصح�ة والعافية وان يعود ملمارس�ة عمل�ه املهني من 

جديد.
 ****************

عضو الهيئة العام�ة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة الزميل طه كمر، احتفل بعيد ميالده 
قب�ل ايام قليلة، خالص االمنيات للزميل العزيز 
كمر بالعم�ر املديد ومواصلة النج�اح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
عقدت لجنة الحكام يف الهيأة التطبيعية 
اجتماعاً »اون الين« مع ممثل االتحاد 
 ) VAR ( �الدويل بشأن تطبيق تقنية ال
يف العراق، بحضور ممثل الفيفا السيد 
لشؤون  آسيا  غرب  مدير  )كولهارم( 
الفار، والسيد )بارابوس( عضو لجنة 

املتابعة لشؤون الفار.
الدكتور  الحكام،   لجنة  رئيس  وقاَل 
كان  االجتماع  إن  القادر:  عبد  عالء 
عىل  خالله  من  واطلعنا  مثمراً، 
توفري  بشأن  الدويل  االتحاد  متطلبات 
ال�)VAR( التي كانت من أهمها توفري 
والفنية  والتقنية  البرشية  الطواقم 
املالية  التكاليف  وتأمني  املختصة، 

لذلك، عىل أن ندرك عامل الوقت.
متطلبات  ان   : القادر  عبد  وأضاَف 
تطبيق تقنية )VAR( يف العراق تحتاج 
اىل توقيت أمده ما بني ثمانية اىل تسعة 
التوقيت  لهذا  ووفقا  وبالتايل  شهور، 
فإن وجود ال� VAR يف دورينا سيكون 

يف منتصف أو أواخر املوسم املقبل.
عىل سياق متصل، أوضَح رئيس لجنة 
رشكة  مع  اجتماعاً  عقدنا  الحكام: 
)دارافتفش فار اليت( التي تعد واحدة 
الفيفا (  من الرشكات املعتمدة لدى ) 
غري  الخفيف   )VAR( تقنية  لتطبيق 
املكلف الثمن والذي يراوح لكل ملعب، 
-٣٠٠٠٠ بحدود)  كامل،  وملوسم 

٣5٠٠٠ ( ألف دوالر.

بغداد/ متابعة الزوراء
عىل  بفوزه  القدم،  بكرة  املمتاز  للدوري   صدارته  الجوية،  القوة  فريق  عزز 
السماوة بهدفني دون رد.واقيمت املباراة املٔوجلة بني الفريقني ضمن منافسات 
الجولة التاسعة والعرشين من البطولة.وتناوب عىل تسجيل ثنأيية الصقور كل 
منح  ٦9.الفوز  الدقيقة  يف  عبود  عيل  ومحمد   ٦١ الدقيقة  يف  احمد  حمادي  من 
فريق الصقور ثالث نقاط يف املركز االول ليصبح رصيده  ٦9 نقطة، فيما توقف 

رصيد السماوة عند النقطة 24 يف املركز التاسع عرش.

القوة اجلوية يتجاوز السماوة 
بثنائية يف لقاء مؤجل

جلنة احلكام تعقد اجتماعاً مع االحتاد 
) VAR (الدولي بشأن توفري الـ



                         

خ�رج الدانمارك�ي كريس�تيان إريكس�ن من املستش�فى بعد 
إجرائ�ه عملية جراحية ناجحة.ونقل االتحاد الدانماركي للعبة 
أن إريكس�ن خ�رج وزار رفاقه يف املنتخب، وس�يعود إىل منزله 
لقضاء بعض الوقت مع العائلة.وأرسل إريكسن تحياته فكتب: 
“شكراً عىل هذا الكم الهائل من التحيات، لقد كان أمراً رائعاً أن 
يصلني كل هذا الحب وأش�عر به”.وأض�اف العب إنرت اإليطايل: 
“لقد س�ارت العملية بش�كل جيد، وأنا عىل ما يرام يف ظل هذه 
الظ�روف، كان من الرائع حق�اً رؤية الالعبني م�رة أخرى بعد 
املب�اراة الرائع�ة التي قاموا به�ا الليلة املاضية ض�د بلجيكا، ال 
داعي للقول إنني سأش�جعهم يوم اإلثنني ضد روسيا”.وأجرى 
إريكس�ن جراحة لزراع�ة منظم لرضبات القلب بعد س�قوطه 

مغشياً عليه يف أرض امللعب أمام فنلندا.

انتهى اللقاء املنتظر بني إنكلرتا وجارتها 
وذلك   ،)0-0( السلبي  بالتعادل  اسكتلندا 
يف الجولة الثانية من منافسات املجموعة 

الرابعة لبطولة يورو 2020.
نقاط   4 إىل  إنكلرتا  رصيد  وارتفع 
بالتساوي مع التشيك متصدرة املجموعة 
اسكتلندا  حصدت  فيما  األهداف،  بفارق 
الخسارة  بعد  البطولة  يف  لها  نقطة  أول 

من التشيك يف الجولة األوىل.
بفارق  الرابع  املركز  يف  اسكتلندا  وباتت 

األهداف عن كرواتيا.
وهذا أول تعادل سلبي بني املنتخبني عىل 

ملعب ويمبيل يف العاصمة لندن.
فّك  من  تمكنوا  االسكتلنديني،  أن  ويبدو 
العباً   14 وأن  خصوصاً  اإلنكليز،  شيفرة 
من أصل 26 يلعبون يف الدوري اإلنكليزي، 
اسمه  املدرب ستيف كالرك صنع  أن  كما 
مساعداً  كان  عندما  تشيليس  يف  أيضاً 

للربتغايل جوزيه مورينيو.
املباراة  ساوثغايت  غاريث  املدرب  وبدأ 
مقارنة  تعديلني  عليها  أجرى  بتشكيلة 
كرواتيا  أمام  االفتتاحية  مباراته  مع 
ريس  الظهريين  بإرشاك  )1-صفر(، 
الثنائي كايل  من  بدالً  جيمس ولوك شو، 

ووكر وكريان تريبييه.
وأثارت تشكيلة ساوثغيت جدالً يف املباراة 
سرتلينغ  لرحيم  ثقته  منح  عندما  األوىل، 
سيتي  مانشسرت  مع  متعثر  موسم  رغم 
أستون  قائد  حساب  عىل  الدوري،  بطل 

فيال جاك غريليش.
يف  فودن  لفيل  بديالً  األخري  أدخل  لكنه 
بدالً  راشفورد  الثاني، وماركوس  الشوط 
مستوى  يقدم  لم  الذي  كاين  هاري  من 

عالياً يف املباراة.
غالبية  عىل  اإلنكليزي  املنتخب  وسيطر 

قريباً  وكان  األّول،  الشوط  مجريات 
أبرزها  عدة،  مناسبات  يف  التسجيل  من 
الدقيقة 11  التي جاءت يف  وأخطرها تلك 
ستونز  جون  ارتقى  عندما  املباراة  من 
فأكملها  ماونت،  مايسون  نفذها  لركنية 
من  تذكر  مراقبة  أي  دون  من  برأسية 
الدفاع االسكتلندي، غري أن القائم األيرس 

حرمه من افتتاح التسجيل.
منتخب  من  الهجمات  بناء  وتواصل 
»األسود الثالثة«، لكن االسكتلنديني كادوا 
ستيف  سدد  عندما  هدفاً،  يخطفوا  أن 
أودونيل كرة قوية تألق يف صدها الحارس 

اإلنكليزي جوردان بيكفورد .)30( 
ويف الشوط الثاني، ويف الدقيقة 48 تحديداً، 

سدد ماونت كرة من مسافة بعيدة بيمناه 
حولها الحارس إىل ركنية.

ويف الدقيقة 55 أهدر جيمس فرصة عندما 
سدد كرة من مشارف منطقة الجزاء إثر 

تمريرة من كاين، علت العارضة.
وأهدر املنتخب االسكتلندي فرصة خطرية 
ارتدت  عندما   ،62 الدقيقة  يف  للتسجيل 
الكرة من ركلة حرة أمام ليندون دايكس 
جيمس  ليبعدها  مبارشة،  سددها  الذي 

ببسالة من خط املرمى.
تهديد  اإلنكليزي من  املنتخب  يتمكن  ولم 
األخرية،  الدقائق  يف  االسكتلنديني  مرمى 

لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن 

متوسط عمر تشكيلة منتخب إنكلرتا ضد 
يوماً، وهي  اسكتلندا، هي 25 سنة و31 
أصغر تشكيلة لألسود الثالثة عىل اإلطالق 

يف مباراة يف بطولة كربى.
تحمل  الدولية  املباراة  هذه  أن  إىل  ولفتت 
بدأت  التي  إلنكلرتا  التوايل  عىل   32 رقم 
املباراة مع تشكيلة أساسية جديدة مغايرة 
للسابقة، يف أطول رقم بعد سلسلة من 56 

مباراة بني عامي 1990 و1996.
مباراة  نتيجة  اإليجابي  التعادل  وحسم 
كرواتيا والتشيك )1-1( يف املرحلة الثانية 
ضمن  الرابعة  املجموعة  مباريات  من 
عىل   2020 أوروبا  أمم  بطولة  منافسات 
ملعب »هامبدن بارك« يف مدينة غالسكو 

االسكتلندية.
النتيجة  بافتتاح  التشيكي  املنتخب  وبادر 
جزاء(  ركلة  من   37( شيك  باتريك  عرب 
التعادل  أدرك  برييشيتش  إيفان  أّن  بيد 

لكرواتيا .)47( 
حظوظها  عّززت  التي  التشيك،  ورفعت 
ببلوغ ثمن نهائي »يورو 2020«، رصيدها 
كرواتيا  رصيد  بات  حني  يف  نقاط   4 إىل 
»نقطة« لتبقي عىل آمالها يف انتزاع بطاقة 

العبور لذات الدور.
ليفركوزن  باير  مهاجم  »شيك«  وتصّدر 
األملاني قائمة هدايف »يورو 2020« برصيد 

3 أهداف.
أمام  املعقد  اختبارها  السويد  وتخطت 
سلوفاكيا وانترصت عليها 1-0 يف املرحلة 
الخامسة  املجموعة  مباريات  من  الثانية 

ضمن بطولة يورو 2020.
السلبي  بالتعادل  األول  الشوط  وانتهى 
بعد تألق الفت من حارس السويد أولسن 

ونظريه السلوفاكي دوبرافكا.
الجانبني  الضائعة من  الفرص  واستمرت 
اهتزت  الشباك  لكن  الثاني  الشوط  يف 
عندما  والسبعني  السابعة  الدقيقة  مع 
ارتكب حارس سلوفاكيا خطأ عىل البديل 
كوايسون فاحتسب األملاني سيربت ركلة 

جزاء نفذها فورسربغ بنجاح.
وحاولت سلوفاكيا التعديل بشتى الطرق 
حتى أّن حارس املرمى تقدم يف آخر دقيقة 
العبي  تمركز  لكن  نقطة  بحصد  طمعاً 

السويد الجيد أبقى النتيجة عىل حالها.
ورفعت السويد رصيدها إىل أربع نقاط يف 
الوصيفة  سلوفاكيا  أمام  مؤقتاً  الصدارة 
إسبانيا )نقطة(  بثالث نقاط قبل مباراة 
وبولندا )دون رصيد( التي انتهت يف ساعة 

متأخرة من ليلة أمس السبت.
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إيقاف البطل األومليب لوفو مانيونغا أربع سنوات

إريكسن خيرج من املستشفى 
بعد عملية جراحية ناجحة

اعالم الكرتوني

األهداف تغيب عن ديربي بريطانيا وتعادل كرواتيا مع التشيك

إبراهيموفيتش خيضع جلراحة ناجحة

جونسون يضع األمن الصحي أواًل

مفكرة الزوراء

كوبا أمريكا..األرجنتني حتسم مواجهة القّمة 
أمام أوروغواي وفوز تشيلي على بوليفيا

اتخذ رس�مياً قرار إيقاف البط�ل األوملبي الجنوب إفريقي لوفو 
مانيونغ�ا ألرب�ع س�نوات بس�بب خرق�ه قوانني الكش�ف عن 
املنشطات.وأوقفت وحدة النزاهة يف االتحاد الدويل أللعاب القوى 
الجنوب إفريقي لوفو مانيونغ�ا حامل فضية الوثب الطويل يف 
أوملبي�اد ري�و دي جان�ريو 2016، أربع س�نوات لخرقه قوانني 
الكشف عن املنشطات، بحسب ما أعلنت الهيئة.واتهمت وحدة 
النزاهة مانيونغا بالتغّيب عن اختبار مفاجئ للمنشطات يف 29 
ترشي�ن الثاني/نوفم�رب عام 2019، ولم يك�ن دقيقاً يف تحديد 
موقع�ه مرتني ع�ام 2020، علماً أّن القوان�ني تقيض بوقف أّي 
ري�ايض يتغي�ب عن االختب�ارات املفاجئة ثالث م�رات توالياً يف 
غضون عام واحد.وكانت اللجن�ة أوقفت مانيونغا بطل العالم 
يف اختصاص�ه أيضاً عام 2017، موقت�اً يف كانون الثاني/يناير 
املايض، قبل أن تؤكده رس�مياً ليغيب بالت�ايل عن دورة األلعاب 
األوملبي�ة املق�ررة يف طوكيو الش�هر املقبل.ويخض�ع رياضيو 
النخبة يف كل مسابقات ألعاب القوى إىل واجبات صارمة لتحديد 
أماكن تواجدهم )العنوان، املعسكرات، التدريبات، املنافسات(، 
مع رضورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة واملكان من أجل 

الخضوع لفحص مفاجئ عن املنشطات.

ميالن  نادي  مهاجم  خضع 
إبراهيموفيتش  زالتان 
ناجحة  جراحية  لعملية 
إلصابة يف ركبته أجربته عىل 
كأس  نهائيات  عن  الغياب 
بحسب  حالياً،  املقامة  أووربا 

ما أعلن النادي اللومباردي.
يف  اإليطايل  الدوري  ثاني  وأفاد 
“خضع  بيان:  يف  املنرصم  املوسم 
جراحية  لعملية  إبراهيموفيتش 
اليرسى  ركبته  يف  باملنظار 
مضيفاً:  روما”،  يف 

“كانت العملية ناجحة”.
فوراً  وسيبدأ  جيدة  بصحة  “زالتان  وتابع: 

عملية تعافيه”.
يف  لالصابة  عاماً   39 البالغ  “إبرا”  وتعرض 
مباراة الفوز عىل يوفنتوس 0-3 يف ال� “سريي 

أ” يف 9 أيار/مايو املايض )املرحلة 35(.
عن  السويدي  املهاجم  غياب  وسيستمر 
بحسب  إضافيني،  شهرين  لفرتة  املالعب 
تقارير إيطالية، يف حني من املتوقع أن يعود 
قبل  املناسب  الوقت  يف  األخرض  املستطيل  إىل 
انطالق املوسم الجديد من الدوري اإليطايل يف 
21 آب/أغسطس املقبل.وكان إبراهيموفيتش 

أهدافه  إثر  بالده  منتخب  صفوف  إىل  العائد 
الحاسمة بقميص ناديه ميالن بعد غياب دام 
قرابة خمسة أعوام، يمني النفس باملشاركة 
عىل  أجربته  اإلصابة  أن  إالّ   ،2020 يورو  يف 
مجموعتها  متصدرة  السويد  عن  الغياب 
الخامسة برصيد أربع نقاط حيث عززت من 
البطولة  نهائي  ثمن  إىل  التأهل  يف  حظوظها 
استهل  السويدي  املنتخب  القارية.وكان 
امام  سلبي  بتعادل  النهائيات  يف  مبارياته 
0-1، عىل  إسبانيا، قبل الفوز عىل سلوفاكيا 
أمام  املجموعات  أن يختتم مشاركته يف دور 

بولندا األربعاء املقبل.

أكَد رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون 
عىل  الحفاظ  هي  إليه  بالنسبة  األولوية  أن 
“دولة يف مأمن من كوفيد19-”، يف وقت أشار 
فيه مصدر لوكالة فرانس برس إىل أن االتحاد 
خيار  ُيبقي  “يويفا”  القدم  لكرة  األوروبي 
النهائية  واملباراة  النهائي  نصف  الدور  نقل 
إىل بودابست  2020” من ويمبيل  ل� “يورو 
املراحل  إقامة  املقرر  من  مفتوحاً.وحيث 
لندن،  يف  األوروبية  البطولة  من  الختامية 
الربيطانية  تايمز”  “ذا  صحيفة  ذكرت 
 2500 نحو  إعفاء  يدرس  جونسون  أن 
مسؤول من “يويفا” واالتحاد الدويل لكرة 
واملذيعني  الراعية  والجهات  “فيفا”  القدم 
بها  املعمول  الصحي  الحجر  إجراءات  من 
جائحة  بروتوكوالت  بسبب  بريطانيا  يف 

كورونا.
ومن شأن ذلك أن يحرر تحركاتهم لحضور 
إىل  واملباريات واالجتماع  التدريبية  الحصص 

وزراء الحكومة الربيطانية والتنقل بحرية.
استياء  يثري  قد  ذلك  أن  من  البعض  ويخىش 
الربيطانيني الذين تم تقييد قدرتهم عىل السفر 
تفرض  التي  القواعد  خالل  من  العطالت  يف 
إجراءات صارمة لفرتة العزل أو الحجر الصحي 

لدى عودتهم إىل البالد.
للصحيفة نفسها، يحرص جونسون عىل  وفقاً 
أنها  يرى  ألنه  بالدخول،  للمسؤولني  السماح 
مشرتك  عرض  أجل  من  للضغط  مثالية  لحظة 
الستضافة  إيرلندا،  جمهورية  جانب  إىل  مطروح، 

كأس العالم 2030.
ورغم ذلك، فقد اتخذ نربة أكثر حذراً، قائالً: “سنفعل 
آمنة من  بالد  للحفاظ عىل  به  القيام  علينا  يتعني  ما 
كوفيد19-”.وأضاف أنه “من الواضح أن هذه ستكون 

إىل “ويفا” حيال ما يريدونه ونرى  أولويتنا. سنتحدث 
املعقولة،  التسهيالت  إذا كان بإمكاننا تقديم بعض  ما 

ولكن يجب أن تكون األولوية للصحة العامة”.
قلقون  الحكومة  وزراء  إن  إىل  عدة  تقارير  وأشارت 
“ويفا”  ينقل  فقد  التدابري،  تخفيف  يتم  لم  إذا  أنه  من 
مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي إىل بودابست، 
داخل  الحدود  عىل  للسفر  قيود  هناك  تكون  لن  حيث 

منطقة شنغن اعتباراً من األسبوع املقبل.
املباريات  الستضافة  أيضاً  استعدادها  املجر  أبدت  كما 
مالعب  ستكون  فيما  بالجماهري،  ممتلئة  مالعب  عىل 

ويمبيل بنصف سعتها فقط.
طالباً  برس  لفرانس  املنظمني  من  مقرب  مصدر  وقال 
عدم كشف هويته إن خيار نقل نصف النهائي والنهائي 

إىل بودابست “كان خيارا مطروحاً”.
ولفت “يويفا” يف بيان إىل أن “هناك دائماً خطة طوارئ، 
ستقام  األخري  األسبوع  مباريات  أن  من  واثقون  لكننا 

يف لندن”.
مع  مناقشات  “نجري  للعبة  القاري  االتحاد  وتابع 
املنتخبات  ملشجعي  السماح  ملحاولة  املحلية  السلطات 
فحوصات  باستخدام  املباريات،  بحضور  املشاركة 
يف  إقامتهم  أن  يعني  الذي  الفقاعة  ومفهوم  صارمة 
اململكة املتحدة ستكون أقل من 24 ساعة، وسيتم تقييد 

تحركاتهم باملواصالت واألماكن املعتمدة فقط”.

مواجهة  األرجنتيني  املنتخب  حسم 
يف  -1صفر  أوروغواي  أمام  القّمة 
الجولة الثانية من منافسات املجموعة 

األوىل يف كوبا أمريكا 2021.
وسجل الالعب غويدو رودريغيز هدف 
يف  مميزة  رأسية  من  الوحيد  املباراة 
الدقيقة 13 بعد تمريرة رائعة من نجم 

برشلونة اإلسباني ليونيل مييس.
مباراته  أوروغواي  منتخب  وخاض 
األوىل يف املسابقة القارية يف املقابل رفع 
 4 إىل  رصيده  التانغو  راقيص  منتخب 

نقاط من مباراتني.
واستهل مييس البطولة القارية املؤجلة 
تداعيات  بسبب   2020 صيف  من 
أيضاً  تسبب  التي  كورونا  فريوس 
االستضافة  من  األرجنتني  بإقصاء 
استبعدت  فيما  األخرية  اللحظة  يف 
الوضع  بسبب  كولومبيا  رشيكتها 
تشييل  مع  بالتعادل  البالد،  يف  األمني 
نجم  خاللها  سجل  مباراة  يف   1-1
من  التقدم  هدف  اإلسباني  برشلونة 

ركلة حرة رائعة.
وبحكم تأهل أربعة منتخبات من أصل 
خمسة إىل الدور املقبل، تبدو املهمة يف 

متناول مييس ورفاقه.
ورفاقه  مييس  أهداف  أن  املؤكد  ومن 
تتجاوز رغبة تخطي دور املجموعات، 

بل يأمل “ليو” يف الذهاب حتى النهاية 
يف  األرجنتني  الزم  الذي  النحس  وفك 
البطولة منذ تتويجها األخري عام  هذه 

.1993
بوليفيا  عىل  تشييل  منتخب  وفاز 
-1صفر يف الجولة الثانية من منافسات 
املجموعة األوىل يف مسابقة كوبا أمريكا 

.2021
فيما  نقاط   4 إىل  رصيده  تشييل  ورفع 

بقي منتخب بوليفيا دون نقاط.
يف  إنكلرتا،  يف  املولود  بريرتون،  وأحرز 

مشاركته األوىل يف التشكيلة األساسية 
مع تشييل التي ينتمي إليها عن طريق 
من  دقائق  عرش  بعد  الهدف  والدته، 

البداية بتسديدة من 15 مرتاً.
األوىل  الجولة  يف  تشييل  منتخب  وتعادل 

مع األرجنتني 1-1.وتّوج رفاق أرتورو 
كوبا  بلقب  مناسبتني  يف  فيدال 

و2016(   2015( أمريكا 
وأمام ذات املنافس يف 

النهائي )منتخب 
األرجنتني(.

كأس أمم أوروبا

بمسابقة  الخاصة  الطبية  اللجنة  أعلنت 
 65 اكتشاف  القدم،  لكرة  أمريكا  كوبا 
حالة إيجابية بفريوس كورونا منذ بداية 
البطولة القارية يف الربازيل يف 13 الشهر 
الحايل وتختتم يف 10 تموز/يوليو املقبل.

أنه تم إجراء 5458  اللجنة عىل  وشّددت 
اختبار »بي يس آر«، منها 5393 مسحة 
من  إيجابية  حالة   65 مقابل  سلبية، 
للمنتخبات  الفنية  الطواقم  يف   46 بينها 
و19  التحكيمي،  والطاقم  واملنظمني 

حالة لالعبني.
أمريكا  اتحاد  أكد  الواقع،  هذا  وأمام 

يطّبق  أنه  »كونميبول«  للعبة  الجنوبية 
خالل  الصحي  الربوتوكول  برصامة 
املباريات  لخوض  والتنقالت  التمارين 
فريوس  من  املشاركني  حماية  بهدف 
مع  مستمر  تواصل  عىل  وأنه  كورونا، 

السلطات الطبّية يف الربازيل.
األخرية،  اللحظة  يف  البطولة  إنقاذ  وتم 
التنظيم  سحب  »كونميبول«  قرار  فبعد 
بسبب  األوىل  واألرجنتني،  كولومبيا  من 
االحتجاجات العنيفة املناهضة للحكومة، 
كورونا،  فريوس  تفيش  بسبب  والثانية 
التي  الربازيل  إىل  تنظيمها  رشف  منح 

تعاني بدورها من انتشار رسيع للوباء.
إقامة  محلية  عدة  جهات  وعارضت 
البطولة يف بالد »السامبا«، لكن املحكمة 
العليا أنهت االستماع بشأن املطالبة بعدم 
إقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من 

أصل 11 لصالح إقامتها.
نيسان/ يف  تلقى  »كونميبول«  وكان 

اللقاح  من  جرعة  ألف   50 املايض  أبريل 
تلقيح  أجل  من  »سينوفاك«  الصيني 
ومسابقتي  أمريكا  كوبا  يف  املشاركني 
سودامريكانا  وكوبا  ليربتادوريس  كوبا 

لألندية.

جائحة كورونا جتتاح البطولة القارية مع 65 حالة إجيابية
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بغداد/نينا:
أكيَد نقييب الصحفييني العراقيني 
عمليية  اسيتمرار  الالميي  مؤييد 
توزيع األرايض للصحفيني، مشريا 
اىل السيعي لزيادة املبليغ اإلجمايل 

املخصص للمكافآت التشجيعية.
وقيال الالميي يف ترصيح صحفي، 
إن “املؤسسات الصحفية العراقية 
وبعد خربتهيا بالعميل والحريات 
املتاحة لها، يجب أن توفر بيئة آمنة 
لعميل الصحفيني تتضمن االلتزام 
بمعاييري مهنيية تشيابه املعاييري 
الدوليية”، مشيددا عيى “رضورة 
عدم توجه تلك املؤسسيات بشكل 
احيادي لخدمة حيزب او جهة او 
مجموعية ألن ذلك يخيل بااللتزام 

املهني واستقاللية الصحفي”.
وبشيأن توزيع االرايض ومكافآت 
أن  الالميي  أكيد  للصحفييني، 
“النقابة مستمرة بتوزيع االرايض 
للصحفييني يف املحافظيات، لكين 
هناك مشيكلة يف التوزييع ببغداد 

فقيط”، مشيريا اىل أن “املكافيآت 
التشجيعية ستكون موجودة”.

وتابع “نسيعى مع وزارة الثقافة 
والجهيات االخيرى لزييادة املبلغ 
للمكافيآت،  املخصيص  اإلجميايل 
املوجيود ال يغطيي مجميوع  ألن 
والفنانيني  واالدبياء  الصحفييني 

والشعراء”.
أشيار  للنقابية،  االنتمياء  وعين 
نقييب الصحفييني اىل أن “تعدييل 

معايري االنتماء لنقابة الصحفيني 
سييجعل الباب مفتوحيا لكل من 
“املعاييري  إن  هيب ودب”، مبينيا 
تتضمين  الحاليية  واليروط 
االختبار ورشط الشهادة والتواجد 
اإلعالميية  املؤسسيات  ميالك  يف 
وهي معايري دوليية، ونحن نمنح 
بعض تسيهيالت القبول واالنتماء 
للعامليني يف املؤسسيات االعالمية 

الرصينة”.

بغداد/الزوراء:

ملناسيبة العيد الوطني السيادس والخمسني بعد املئة 

للصحافية العراقيية تلقت نقابية الصحفيني واالرسة 

الصحفية املزيد من برقيات التهنئة.

فقد هنيأت اللجنة االوملبيية الوطنيية العراقية نقابة 

الصحفيني العراقيني واالرسة الصحفية بالعيد الوطني 

للصحافة “.

و بعثت اللجنة اوملبية بربقيية تهنئة جاء فيها”اجمل 

التهاني وارق التربيكات اىل نقابة الصحفيني العراقيني 

واالرسة الصحفية بمناسيبة العييد الوطني للصحافة 

العراقية”.

كما ارسيلت قناة العهيد الفضائية باقية ورد وهنأت 

الصحفيية  واالرسة  العراقييني  الصحفييني  نقابية 

بالعييد الوطني للصحافة”. وجياء يف التهنئة”كل عام 

والصحافة العراقيية ومبدعيها بالف خري، ومن نجاح 

اىل اخر”.

فيميا هنأ مركيز التميز يف مستشيارية االمن القومي، 

الصحفيية  االرسة  و  العراقييني  الصحفييني  نقابية 

بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية .

واسيتذكر املستشيار سيعيد الجيايش، شيهداء الفكر 

والكلمية الحرة من الصحفييني العراقيني الذين قدموا 

دماءهيم يف سيبيل ايصال صيور الحقائق بشيفافية 

االبيداع  دوام  العراقيية  للصحافية  متمنييا  وامانية، 

والتألق،مبتهيال بالرحمة والخلود لشيهداء العراق من 

اقصاه اىل اقصاه.

تلقت نقابة الصحفيني العراقيني باقة ورد وتهنئة من 

رئيس الجامعة التقنية الوسطيى الدكتور عبد املحسن 

ناجي املحيسين بمناسيبة العييد الوطنيي للصحافة 

العراقيية، ذكيرى صيدور اول صحيفية عراقييية “ 

الزوراء” عام 1869.

هيذا وتلقيت نقابية الصحفييني العراقييني باقة ورد 

وتهنئة من رئيس الجامعة التقنية الوسطيى الدكتور 

عبد املحسين ناجي املحيسن بمناسيبة العيد الوطني 

للصحافة العراقية، ذكرى صدور اول صحيفة عراقيية 

“ الزوراء” عام 1869.

 ويف السيياق ذاته تلقيت نقابة الصحفييني العراقيني 

باقية ورد وتهنئة مين مدير رشطة بغيداد/ الرصافة 

اللواء الحقوقي اسيماعيل الكريطي، بمناسيبة العيد 

الوطني للصحافة العراقية، ذكرى صدور اول صحيفة 

عراقيية “ الزوراء” عام 1869.

كما تلقت نقابة الصحفيني العراقيني باقة ورد وتهنئة 

مين السيفري املفيوض لدولة فلسيطيين احميد عقل 

بمناسيبة العييد الوطنيي للصحافة العراقيية، ذكرى 

صدور اول صحيفة عراقيية “ الزوراء” عام 1869.

 الدار البيضاء/ متابعة الزوراء:
خرجت هيئة الدفاع عن الصحفي املغربي سيليمان الريسيوني، رئيس 
تحريير جرييدة “أخبيار الييوم” املتوقفة عين الصدور، املتابيع بتهمة 
هتك عرض شياب واالحتجاز، لتكشيف ما يتعرض له من “ظلم وحيف 
وتشيهري، ولتسيليط الضوء عى الوضع العام والخروقات التي شيابت 
ملفيه، وللوقوف عنيد حملة التشيهري املمنهج واملغيرض التي تعرض 

ويتعرض لها”.
وأوضحيت هيئية الدفياع عن الريسيوني، خيالل ندوة عقيدت الجمعة 
بيدار املحامي بالعاصمية االقتصادية، أن دعوتهيا اإلعالمية هذه، تأتي 
“استشيعارا لخطورة الوضع الصحي للصحفي سيليمان الريسيوني، 
الذي اضطر للدخول يف إرضاب ال محدود عن الطعام لغاية يوم الجمعة 
)72 يوميا(، وهيو األمر الذي قد يسيفر عين فاجعة حقيقيية، بحيث 
إن حقيه يف الحيياة أصبح مهددا بشيكل خطري؛ إذ إنه عى شيفا حفرة 
مين امليوت”.وردت الهيئة عى بالغ النيابة العامة بمحكمة االسيتئناف 
بالدار البيضاء، الذي أوردت من خالله أن الريسيوني امتنع عن حضور 
جلسية محاكمته األخرية وأن وضعه الصحي عادي، مشيرية إىل أن هذا 
البيالغ “يتضمن معطيات غري صحيحية وصادرة عن طرف غري محايد 
يف القضية”.وحمل دفاع الريسيوني، بقيادة املحامية سيعاد الرباهمة، 
خيالل هذا اللقياء الذي عيرف حضور النقييب عبد الرحميان بنعمرو، 
الجهات املسؤولة عن اعتقال موكله مسؤولية “أي مس بحقه يف الحياة 

والسالمة البدنية والنفسية”.
واعتيرب املصدر ذاته أن متابعة موكليه يف حالة رساح، “هو أحد رشوط 
وضمانيات املحاكمة العادلية، تفعيال ملبدأ قرينة الرباءة التي كرسيتها 
املواثييق الدوليية لحقيوق اإلنسيان والدسيتور والقانيون، ميادام أن 
االعتقال االحتياطي هو اسيتثناء حدد القانون الدويل لحقوق اإلنسيان 
رشوطه بدقية؛ إذ ال يجب أن يكون معقوال فقط، بل أن يكون رضوريا 

ومروعا”.

وبخصيوص التأخري اليذي طال هذه القضية، فقد عيزى الدفاع ذلك إىل 
طيول فيرة التحقييق القضائي مع موكليه الذي دام ملا يقارب تسيعة 
أشهر وأرشف عليه قايض التحقيق، رغم أن هذا التحقيق “لم يضف أي 
جدييد مللف القضية وبالتايل لم يكن يسيتدع كل تليك املدة”، تقول هيئة 
الدفاع عن الريسوني.وشددت الهيئة ذاتها عى أن التأخري يف امللف خالل 
الجلسيات بعد إحالتيه عى املحكمة، كان “بسيبب تعنت إدارة سيجن 

“عكاشة” التي ترفض تسليم وثائق القضية للريسوني”.
وأضافيت قائلية: “لم يتم التأخري بطلب من الدفاع إال خالل الجلسيتني 
األوليتني من أجل تسيجيل املؤازرة للمحامني وإعيداد الدفاع، وهو حق 
أصيل من حقوق الدفاع، وضمانة أكيدة من ضمانات املحاكمة العادلة. 
وأما باقي التأجيالت، فكانت بسبب تعنت إدارة السجن ورفضها تسليم 
وثائيق القضيية للريسيوني قصيد االطالع وإعيداد دفاعيه بالرغم من 
املحياوالت املتكررة لدفاعه لدى إدارة السيجن، التيي كانت تتحجج بأن 

الوثائق يتعني أن تأتيها عن طريق النيابة العامة”.

لندن/متابعة الزوراء:
وجهيت رشطة هونيغ كونغ، لرئييس التحرير 
والرئيس التنفيذي لصحيفة “آبل دييل”، املؤيدة 
للديمقراطيية، تهمة التواطؤ ميع دولة أجنبية 

لتعريض األمن القومي للخطر.
وقالت الرطة، يف بييان، إنها وجهت اتهامات 
إىل رجليني يبلغان من العمير 47 و59 عاماً من 
دون أن تذكير اسيميهما، وإنهميا سييقدمان 
ملحكمة غيرب كولون الجزئيية ، وفق ما نقلت 

وكالة “رويرز”.
وذكيرت “آبيل ديييل” أن االثنيني املتهمني هما 
رئييس التحريير راين ليو والرئييس التنفيذي 
شيونغ كيم-هونغ.ووجهت الصحيفة رسيالة 
تحدٍّ إىل السيلطة املوالية للصيني ، ونرت عى 

صفحتها األوىل عنوان “يجب أن نستمر”.
ولطاملا كانيت الصحيفة ومالكها قطب اإلعالم 
جيميي الي، املسيجون حالياً، موضيع مراقبة 
مين بكيني بسيبب دعمهيا املعسيكر املنيادي 
للقيادة  املتكيررة  بالديمقراطيية وانتقاداتهيا 
الصينييني. لكن يبيدو أن املسيؤولني الصينيني 
باتوا مصممني عى إسيكات هذه الصحيفة، يف 
إطار فرض قبضتها عى املستعمرة الربيطانية 
السيابقة التي يفرض أنها تحظى بحكم ذاتي 
واسيع.وتوجه أكثير من 500 رشطيي اىل مقر 
الصحيفية، ونفيذوا عمليية مداهمية. وقاليت 
السيلطات ان ذليك بسيبب مقياالت نرتهيا 
الصحيفة “تدعو إىل فرض عقوبات” عى هونغ 

السيلطات  الصينيني.أوقفيت  والقيادة  كونيغ 
خمسية من مسيؤويل الصحيفة، بينهم رئيس 
تحريرهيا راين لو ومديرها العام شيونغ كيم-

هونغ. يف ختام هيذه املداهمة، عاد الصحفيون 
إىل قاعية التحرير التي صيادرت منها الرطة 
بعيض أجهيزة الكمبيوتير واألقيراص الصلبة، 
وفقاً لوكالة “فرانس برس”.لكن هيئة التحرير 
عمليت طوال اللييل تحت أنظيار صحفيني من 
وسائل إعالم أخرى، لكي تصدر الصحيفة التي 
تأسسيت عيام 1995.وقررت رئاسية التحرير 
نير افتتاحية قاتمة عيى صفحتها األوىل مع 
وجوه األشخاص الخمسة الذين اعتقلوا وعبارة 
“رشطية األمين القوميي تداهم صحيفية آبل، 
تعتقل خمسية أشيخاص، وتصيادر 44 قرصاً 
صلباً من التحرير”.وتحتهيا وبالخط العريض 
األصفر كتبت “يجب أن نستمر”، وهي الكلمات 
التيي توجيه بها شيونغ اىل أحيد موظفيه حني 

كانت تقتاده الرطة وهو مكبل األيدي.
وقررت املجموعة طبع 500 ألف نسيخة، وهو 
عدد أعى سيت مرات من عدد نسخها العادية، 
مراهنة عى أن سيكان هونغ كونغ الذين نزلوا 
بأعداد كيربى عام 2019 لدعم املعركة من أجل 
الديموقراطية سيسيارعون اىل رشاء هذا العدد 

التاريخي.
وتعرضيت صحيفة “آبل ديييل” الصيف املايض 
ملداهمية نفذهيا مئيات مين عنيارص الرطة 
الذيين أوقفوا الي، امللياردير اليذي صنع ثروته 

يف تجارة املالبس.
وبعد إعادة املسيتعمرة الربيطانية السابقة اىل 
الصيني يف 1997، بيرزت صحيفة “آبيل دييل”. 
ففي حيني كان العديد من سيكان هونغ كونغ 
قلقيني حييال حرياتهيم املسيتقبلية، أصبحت 
صوت منارصي الديمقراطية واملشككني حيال 

بكني.
وأصبيح الي اليذي دعيم “حركة املظيالت” يف 
2014 عيدواً لبكيني، وتصفيه وسيائل اإلعالم 
الرسمية بانتظام بأنه “خائن” و”رجل مافيا”. 
ودعيم الصحيفة للتظاهيرات الضخمة املؤيدة 
للديمقراطيية يف هونيغ كونغ العيام 2019 زاد 

من عدائية بكني لها.
وبياء  انتشيار  الصينيية  السيلطة  واسيتغلت 
“كوفييد19-”، لكيي تقيوم بحملية قميع ضد 
املعسكر املطالب بالديموقراطية، وال سيما عرب 

قانون األمن القومي.

لندن/متابعة الزوراء:
قيال ممثليو االدعاء العام إن مسيلحني 
غوسيتافو  املحيرر  قتليوا  مجهوليني 
سانشييز، جنوب املكسييك، وهي ثاني 
جريمة قتيل تسيتهدف الصحفيني هذا 
العيام، يف واحدة مين أكثير دول العالم 

دموية بالنسبة إليهم. 
ويعمل سانشيز محرراً يف موقع إخباري 
يغّطي شيؤون الرطة. ووفقياً ملكتب 
االدعاء العام، أطلق عليه النار مسلحون 

يستقلون دراجة نارية، يف واهاكا.

واستنكر االدعاء العام االعتداء، وقال إن 
فريقاً أرسل إىل موقع الجريمة “للعثور 

عى املسؤولني، وحلها برسعة”.
اعتيداء  مين  نجيا  قيد  سانشييز  كان 
اسيتهدفه يف يوليو/ تميوز عام 2020. 
وبلّغ حينها عين االعتداء، لكن لم ُيفتح 
تحقيق بشيأنه، وفقاً لبيان عن منظمة 

“مراسلون بال حدود”.
وكانت املكسييك الدولة التيي ُقتل فيها 
أكرب عدد من الصحفيني )8( عام 2020، 

وفقاً لي”مراسلون بال حدود”.

هنيأت كلية االعيالم/ جماعة الجنان يف 
لبنيان، الصحفيني العراقيني بمناسيبة 
عييد الصحافية وذكيرى تاسييس اول 

صحيفة بالعراق “الزوراء”.
وقالت نائب عميد الكلية الدكتورة آمنة 
املري يف برقية التهنئة: انه بمناسيبة عيد 
الصحافة العراقية الذي يوافق الخامس 
عير من حزييران ووالدة اول صحيفة 
عراقيية وهي “اليزوراء”، نتقيدم بأحر 
التهانيي اىل الصحفييني العراقيني يف كل 

املؤسسات االعالمية.
وتابعيت: اننا يف كلية االعيالم يف جامعة 
باملسيؤولية  نشيعر  بلبنيان  الجنيان 

الدائمة تجاه العراق الشيقيق من خالل 
طالبنا العراقيني الذين نسيعى لتميزهم 
وتطويير قدراتهم ليسياهموا يف نهضة 
وطنهيم وتحقيق التنميية الكاملة فيه، 
ونحيرص عى تعليمهم مبيادئ االخالق 
االعالميية واملسيؤولية تجياه وطنهيم 
ونحثهم عى ان يكونوا احرارا وسيفراء 
لكلمة الحق وان يخدم قلمهم وصوتهم 
وحضورهيم كل العيراق عيى اختيالف 
اطيافيه، وان يخلصيوا دائميا للحقيقة 
والصدق واملوضوعية من اجل البلد الذي 
لديه مكانة عزييزة يف قلوبنا.. فكل عيد 

وانتم بالف خري. 

بغداد/نينا:
 500 مين  أكثير  شيارك   
صحفي يمثلون قرابة 40 
دولية عربيية واجنبية يف 
االنتخابات  وقائع  تغطية 
يف  االيرانييية  الرئاسيية 
العاصمية طهيران ومدن 

اخرى .
اول  صبياح  وانطلقيت 
امس الجمعية، الدورة الي 
13 لالنتخابات الرئاسيية 
االيرانيية، حييث تنافيس 
ابراهييم  مين  كل  فيهيا 
رضائي  ومحسين  رئييس 
هيمتيي  وعبدالنيارص 
وامري حسيني قايض زاده 
هاشيمي للظفر بمنصب 
،خلفا  الجمهورية  رئاسة 
يحيول  اليذي  لروحانيي 
ترّشيحه  دون  الدسيتور 
لهيذه الدورة بعيد واليتني 

متتاليتني.
هذا وقد اعلين التلفزيون 
اميس  صبياح  االيرانيي 
ابراهييم  فيوز  السيبت  
باالنتخابيات  رئيييس 

الرئاسية.
لجنية  رئييس  وقيال 
وزارة  يف  االنتخابيات 
الداخليية االيرانيية جمال 
املرشيح  ان   ”: عيرف 
حصيل  رئيييس  ابراهييم 
عى )%62( من االصوات 
القيرب   )11%( مقابيل 
محسن  املرشح  منافسيه 
النتائج  بحسيب  رضائي، 

األولية.
واشيار عيرف يف مؤتمير 
صحفي، اىل :” ان اكثر من 
28 مليون ايراني شاركوا 
الرئاسيية  االنتخابيات  يف 
من اصيل 59 مليونا يحق 

لهم التصويت”.
االولية  النتائيج  وحسيب 
الرئاسيية  لالنتخابيات 
اإليرانيية ، حصل ابراهيم 
 17.800.000 رئييس عى 
صوت ، ومحسين رضائي 
حصيل عيى 3.300.000 
صوت، وعبدالنارص همتي 
صيوت،   2.400.000
هاشيمي  زادة  وقيايض 

1.000.000 صوت .
هيو  رئيييس،  وابراهييم 
الحالييني  القضياة  كبيري 
يف إييران، ويتمتيع بدعيم 
واسيع من التيار املحافظ 
يف إيران. ويعد رجل الدين 
املحافيظ )60 عامياً( من 
بيني املقربني من املرشيد 
اإليرانيية  للثيورة  األعيى 
عيل خامنئيي، الذي عيَّنه 

ميرات عدييدة عيى رأس 
مناصب حساسية، وكان 
منيذ بداياتيه أحيد طالبه 
يف إحدى امليدارس الدينية 

بمدينة مشهد.
وينحدر رئييس من مدينة 
مشهد شمال رشقي البالد 
ذاتها(،  خامنئيي  )مدينة 
حيث يُدفن اإلمام عى بن 
موىس الرضا عليه السالم 
اإلسيالمية  الثورة  وخالل 
عيام 1979، انضم رئييس 
إىل مكتيب املدعي العام يف 
“مسجد سليمان” جنوب 
وأصبيح  إييران،  غربيي 
العام لعدة  املدعيي  الحقاً 
جهيات قضائيية. وانتقل 
إىل العاصمية طهران عام 
1985 بعيد تعيينيه نائباً 

للمدعي العام.
وسيبق إلبراهييم رئيييس 
ان ترشيح يف 2017 ضيد 
حسين روحاني، لكنه لم 
يُفيز باالنتخابات واكتفى 
بالحصول عيى %38 من 

األصوات.
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لمناسبة عيدها الوطني “156”

قيد ال أجيد يف قاموس الكلميات ما ييوازي ويليق بتضحييات كوكبة 
شيهداء الصحافية العراقية  الذين ضحوا باغى ميا يملكون أرواحهم 
الطاهرة لريتقوا  يف عليني  اىل جنان الخلد مع الشيهداء والصديقني او 
ممن توشيحوا  بأوسمة البطولة والفداء يف ميدان صاحبة الجاللة من 
الجرحيى وهم يؤدون واجباتهم املهنية يف سيوح  الوغى اثناء معارك 
التحريير ضد فلول داعش االرهابي او ممين تعرضوا للغدر  والخيانة 
بكواتم الجبناء من الفاسيدين ورساق املال العام الذين اليروق لهم ما 
يقوم به الصحفيون املهنيون من كشيف فسيادهم وافسادهم للرأي 
العام كون الصحفي هو صوت الشعب  الهادر واملعرب عنه بكل صدق 
 وامانة  نقول لهم بهذه املناسيبة العطرة لكم منا ألف  تحية وسيالم 
وتقدير وانتم تحتفلون  بالعيد الثاني والخمسيني بعد املئة  للصحافة 

العراقية .
ولو عدنا اىل سيجالت تأرييخ الحروب  واملنازعيات يف العالم اجمع لن   
نجيد عدد ييوازي  عدد الشيهداء والجرحى من الصحفييني العراقيني 
و املثبت  يف  سيجالت وحاسيبة قسيم  الشيهداء  والجرحيى يف نقابة 
الصحفيني العراقيني  من الشهداء  والجرحى يف عالم صاحبة الجاللة 
والذي بلغ 500 شهيد و70 جريحا خالل ثمانية عر عاما فقط طرز 
التأريخ اسيماءهم بحروف من ذهب يف سجالته التي اليمكن انكارها 
او محوهيا النها تمثل قمة التضحية والجيود والبطولة  من باب ذكر 

الحقائق كونهم قناديل مضيئة يف عالم التضحية وااليثار  
قد يسيتغرب البعض من ذكر عدد شهداء الصحافة وجرحاها يف هذه 

الذكرى العطرة للعيد الوطني للصحافة العراقية 
ذلك ألن دم الشهداء الطاهر ونزيف الجرحى هي اوسمة بطولة وفداء 
عى صدور الجرحى وعوائل الشيهداء ممن وضعوا بصمة يف سيجالت 

التأريخ  املعارص. 
اميا زمالؤنا من الصحفيني االحياء اطال الله بأعمارهم فهم يحملون 
أرواحهم عى اكفهم وهم يؤدون رسيالتهم املهنيية والوطنية  لصنع 
مسيتقبل زاهر لعراق جديد،  فالصحافية كما هي معروفة انها مهنة 
املتاعيب واملصاعب  واملخاطر والصحفي العراقي،  وهو  يؤدي واجبه  
املهني يعلم علم اليقني مخاطر ومتاعب هذه املهنة لكنه  يبقى مرًصا 
عى أداء رسيالته املهنية والوطنية بكل جدية واقتدار  مقتديا  بحادي 
ركب  الصحفيني واالعالميني األسيتاذ مؤيد الالمي الذي ابحر بسفينة 
النقابة اىل بر األمان رغم املخاطر واألهوال التي واجهته حامال  روحه 
عيى كفي  يديه متحدًييا كل املخاطر   ليجعل مين الصحفي العراقي 
يشيار ليه بالبنان ولتصبيح  نقابة الصحفيني  العراقييني ذات مكانة 
مرموقة  و لها الريادة عى كل املؤسسيات الحكومية وغري الحكومية 
وبيكل ما للكلمة  مين معنى، ال بل جعل صوت العيراق  صوتا عراقًيا 
وعربًييا ودولًييا بإمتياز من خالل ترؤسيه التحياد الصحفيني العرب 
وحصوليه عى عضوية املكتب التنفيذي التحياد الصحفيني الدويل اما 
عى الصعيد املحيل فقد بذل السيد  النقيب جهودا  متميزة وجبارة من 
خيالل تريع حزمة قوانني وتريعات تخيدم الصحافة والصحفيني  
فعى سيبيل املثال فأن اقرار قانون حقوق الصحفيني املرقم 21 لسنة 
2011 واليذي كرم الشيهداء وانصيف عوائلهم من خالل مسياواتهم 
باقرانهم من ذوي شيهداء ضحايا االرهاب و خصص رواتب تقاعدية 
مجزية لهم وخصص للجرحى من الصحفيني رواتب مجزية بحسيب 

درجة العجز لكل  منهم 
والنرييد االطالة بهذا املجال الن القائمة تطول، وهي معروفة للقايص 

والداني. 
ونحن اليوم اذ نحتفي  بالذكرى 152  للعيد الوطني للصحافة العراقية   

ذكرى تأسيس أول صحيفة عراقية عام 1869. 
فيإن احتفاءنا ليه طعم خاص ونكهية خاصة حيث سييحرض بيننا 
جرحيى شيهداء الصحافية واالعالم الذيين سييحضون بالتكريم من 

نقابتهم لعطائهم الثر واملتميز والذي سطروه بدمائهم الزكية. 
 داعيني يف ذات الوقت الزمالء الصحفيني العراقييني األحياء أطال الله 
باعمارهم لالسيتمرار  ببذل املزيد من العطاء واملهنية والتضحية كي  
تكيون صاحبية الجاللة لها اليد الطوىل يف خدمية الحقيقة ونقلها  اىل 
الجمهيور بتجيرد وحيادية واالسيهام ببنياء وطن  خاٍل من الفسياد 
واملفسيدين ألن مداد أقالمهم  اضواء كاشفة للفساد واملفسدين وهي 
اداة بناءة وفعالة للعطاء والبناء والدفاع عن بلدهم ومسيتقبله ونقل 

الصورة املرقة له امام العالم أجمع. 
فتحية إكبار وإجالل واحرام ألرواح شيهداء الصحافة العراقية، وهم 
يف علييني عنيد مليك صدق مقتدر وللجرحى  الذين توشيحوا بوشياح 
املجد والبطولية واالقتدار ولحادي  ركب الصحفييني املتميز وباقتدار 
الزمييل مؤيد الالميي، وهو يقود ربان سيفينة نقابية الصحفيني اىل 

شاطئ املجد واملهنية وبر األمان بكل تفان واخالص وتميز . 
واىل جميع الزميالت والزمالء،  وهم يؤدون رسالتهم املهنية والوطنية   
باحيراف ومهنيية عاليتني وبشيهادة األعيداء قبل األصدقياء بالعيد 

الوطني للصحافة العراقية يف عيدها الثاني والخمسني بعد املئة.

نقابة الصحفيني 
ونقيبها عطاء

ال ينضب 
الدكتور ناظم الربيعي 

كلية اإلعالم يف جامعة اجلنان اللبنانية تهنئ 
“الزوراء” بالذكرى الـ 152 لتاسيسها

أكثر من 500 صحفي لتغطية 
االنتخابات االيرانيـة

الالمي: مستمرون بتوزيع األراضي للصحفيني 
ونسعى لزيادة املبلغ اإلمجالي للمكافآت التشجيعية

الصحافة العراقية تتلقى املزيد من 
برقيات التهنئة

ثاني صحفي ُيقتل يف املكسيك هذا العام
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أ.د مصطفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي

 العنوان نص لغوي يحتل مكان الصدارة 
م�ن العمل األدب�ي، ويرتبع عىل عرش�ه، 
بل انه ت�اج العمل يف مملكة النص ، وهو 
بعد ذلك مؤرش يدل ع�ىل ما بعده ويفتح 
الطري�ق إليه مضيئا دهالي�ز النص املتن 
ومبين�ا جوانب�ه الغامض�ة م�ن جمي�ع 
الجه�ات  ، ومل�ا كان�ت اللغ�ة نظاما من 
العالم�ات فان العن�وان ال يخرج عن هذا 
املنح�ى يف كونه عالمة تدل عىل النص، أو 
توح�ي إليه من خالل تحليل هذه العالمة 
اللغ�ة واستكش�اف بنيته�ا الداللية ، إن 
تحدي�د النص والكش�ف ع�ن مخبوءاته 
ين�درج ضمن فعالية العنوان، وهو يفعل 
فعل�ه يف النصوص ، بل ان�ه يعد مفتاحا 
إجرائي�ا للدخول إىل عال�م النص، مفتاح 
ملا اس�تغلق من ه�ذه النص�وص، يمكن 
للمتلق�ي أن يدخ�ل إىل ه�ذا العال�م م�ن 
الص�ور، واألص�وات، وق�د درج النقاد يف 
كتاباتهم النقدية وهم يتناولون موضوع 
العن�وان ع�ىل ع�ده بمثاب�ة ال�رأس من 

الجسد. 
     ويعد العنوان الركيزة األساسية ملعرفة 
الن�ص والدالل�ة علي�ه، ومثلم�ا نس�مي 
األش�خاص ف�ان العن�وان يعني االس�م 
للكتاب ،فالعنوان للكتاب كاالسم لليشء 
، به يعرف وبفضله يتداول ، يشار به إليه 
وي�دل ب�ه                  علي�ه  ، والعنوان بما 
يحمله من قصدية فاعلة لكشف الباطن 
بفعل أرادة ملزمة للبداية وإحراج املعنى 
،لذا ف�ان العنوان يكون صل�ة قائمة بني 
مقاص�د املرس�ل وتجلياته�ا الداللي�ة يف 
العمل  ،إن عالقة العم�ل بالعنوان عالقة 
فاعلي�ة تتك�ئ عىل منطق الضب�ط ، تلك 

العالق�ة أنما نكتش�فها م�ن الرتابط بني 
املرس�ل بمراس�لته ) العم�ل + العنوان ( 
فه�و فاعل هذا ، وفاعل ذاك   ،ونحن نعد 
العنوان خطابا س�يميائيا فكريا ، يحمل 
مقاص�د ش�تى ، الن االتج�اه املرس�وم 
للفاعلية املستحرضة يعتمد عىل قصدية 
املرسل ، فالعنوان خطاب يعرف من خالل 
العم�ل الذي يتوج�ه ب�ه إىل املتلقي ،ذلك 
ممكن من خالل س�ياق الفعل اإلبداعي ، 
وقد تضيع عىل املتلقي آليات التعامل مع 
العم�ل إذا م�ا توهم فض�اءات أخرى من 
العالم�ات ال يمكن أن تكون فاعلة،بل أن 
هناك ترابطا وتزامنا جدليني بني العنوان 
والن�ص يف عالق�ة املحايث�ة ، والعن�وان 

مفتاح الشفرة والخطاب.
     وعن�وان كت�اب الش�اعر ش�وقي عبد 
األمري)إمضاءات( يش�تمل ع�ىل عالمات 
دالالت  إىل  تف�ي  متع�ددة  س�يميائية 
خارجية تكش�ف عنها بنيتها السطحية 

الت�ي تحي�ل عىل البني�ات العميق�ة التي 
تتمث�ل بالعالم ال�داليل الذي يحي�ل عليه 

املبدع.   
     ويكش�ف النص عن فضائيني دالليني 
مهمني أولهما يحيل عىل الفضاء الزماني 
، إمض�اء، واآلخ�ر يحي�ل ع�ىل الفض�اء 
املكان�ي ، املح�و ، وب�ني الفض�اء األول ، 
والثاني يتوسط حرف الجر الفي ، لريبط 
ب�ني العاملني ربطا مبهم�ا ، ومن هنا يبدأ 
الفضول يتسلل إىل املتلقي إمضاءات التي 
تركه�ا الش�اعر نكرة قد فعل�ت فعلها يف 
املتلق�ي ، إذ أحالتها عىل كل جنس فضاء 
زمان�ي متس�ع اآلف�اق ، يحيل ع�ىل أيام 
بغداد،وبريوت ، الجزائر، واليمن ،وتونس 

التاريخية الجميلة ، والسيئة. 
     إن )إمض�اءات( عن�وان يق�ع ضم�ن 
مايع�رف بالس�هل املمتنع إذا م�ا قراناه 
قراءة سطحية عابرة تكتفي بالنظر إليه 
نظرة جانبي�ة ، عىل أن النظ�رة املحايثة 

العميقة ربما تكش�ف لن�ا عما دفنه فيه 
مبدعه من أشارات، وعالمات دالة.  

      وانطالقا من كل هذا قد يكون باإلمكان 
تتب�ع عمل العن�وان يف النص والرشوع يف 
نمذجة تصنيفية)Typologies( للعناوين 
وفق�ا لعالقاتها بال�رشح الروائي بالذات 
ع�ن طري�ق االخت�زال إىل الح�د األقىص، 
فإم�ا أن الرواية الس�رية الذاتية تعرب عن 
عنوانها تش�بعه، وتفك رموزه، وتمحوه، 
وإم�ا أنه�ا تعيد إدماج�ه يف جماع النص 
الدعائ�ي ع�ن طري�ق  الس�نن  ،وتبلب�ل 
التش�ديد عىل الوظيفة الشعرية الكامنة 
للعنوان، محول�ة املعلوم�ة، والعالمة إىل 

قيمة والخرب إىل إيحاء  .
ع�ن  عب�ارة  فالعن�وان  هن�ا  وم�ن      
صيغة مطلق�ة للرواية ،وكليته�ا الفنية 
واملجازي�ة، إن�ه اليت�م إال بجم�ع الصور 
املش�تتة ،وتجميعه�ا من جدي�د يف بؤرة 
ملوضوع�ات عام�ة تصف العم�ل األدبي، 

وتس�مه بالتواتر، والتكرار والتوارد، إذن، 
فهو الكلية الداللية أو الصورة األساسية 
أو الص�ورة املتكاملة التي يس�تحرضها 
املتلقي أثناء التلذذ ،والتفاعل مع جمالية 
الن�ص الروائ�ي ومس�افاته ، فالص�ورة 
العنوانية قد تندرج ضمن عالقات بالغية 
قائم�ة ع�ىل املش�ابهة ،أو املج�اورة، أو 
الرؤي�ا، فيتج�اوز العن�وان مجازي�ا مع 
دالالت الفض�اء النيص للغ�الف وتنصهر 
الص�ورة العنواني�ة اللغوي�ة يف          ان�ه 
إمض�اءات ،وال يع�رف املتلق�ي ماهي�ة 
اإلمض�اءات إذ يضعه الش�اعر أمام حيز 
معتم من الفضاء الزماني ، ولهذه العتمة 
دورها االيجابي يف عملية االس�تقبال ، إذ 
ستغري القارئ باإلرساع إىل قراءة الكتاب 
، والتأكد من هذا اإلمضاء ، والكشف عن 
ماهيت�ه ، أم�ا التوقي�ع فه�ي تحيل عىل 
منظومة مرجعية كاملة يف ذاكرة املتلقي 
، أنه�ا تختزن كما هائال من اإلش�ارات ، 
واملرجعي�ات الت�ي يحيل عليها اس�مها ، 
فبغ�داد املنص�ور ،بغ�داد الس�الم ،بغداد 
العرص الذهب�ي العبايس ، بغداد االحتالل 

املغويل ، بغداد االحتالل العثماني. 
    إن إمضاءات املعرفة أصبحت نكرة لدى 
املتلقي لتعدد األوجه التي تحيل عليها، لقد 
خلقت إمضاءات شوقي عبد األمري إبهاما 
إضافي�ا ل�دى املتلقي افرز فض�وال جديدا 

يدفعه إىل قراءة متن الكتاب وبرسعة. 
-----------------------------

 العنوان يف الشعر العراقي الحديث :15 0 
  ينظر علم اللغة العام :33 0 

 العنوان وسيموطيقيا االتصال األدبي : 15 0 
  التحليل السيميائي للخطاب :154 0 

  م0ن :154 0 
 مدخل إىل التحليل البنيوي للنصوص :43 0 

حسن الشنون
شاب وش�ابة موظفان يف دائرة واحدة تالقت 
النظ�رات املتصفحة املتأنية أتخذت القرارات، 
م�ال كل منهما نح�و اآلخر وكان�ت القناعة 
ث�م املكاش�فة وبعده�ا االتفاق ع�ىل الزواج، 
خطبها رس�ميا وتمت املراس�يم واخذا يعدان 
الع�دة مل�دة ثالثة اش�هر إلتمام مس�تلزمات 
العرس، عاشا فيها أحىل أيامهما من األشواق 
والنشوة واأللق وجاء االس�تعداد بعد اسبوع 
لليل�ة العمر، حدث ما حدث حيث تويف والدها 

فجأة فتعط�ل الزواج ملدة س�نة لكنه اقنعها 
بس�تة اش�هر م�رت عليهما بم�رارة وهما يف 
احالمهما الوردية للدخول يف القفص الذهبي، 
وقب�ل بلوغ الهدف بثالثة ايام فوجئ باتصال 
هاتف�ي بوف�اة والدت�ه املريض�ة فانك�رست 
االح�الم وتعطل الزواج من طرفه ايضا س�تة 
اش�هر اخرى باتفاق الطرف�ني وعملت فيهم 
االحاس�يس ما عملت وما ان اوش�ك الش�هر 
الس�ادس عىل االنقضاء حت�ى جاءت الطامة 
الك�ربى جائح�ة كورون�ا، وتعطل�ت الحياة 

وس�اد القلق وزاغت االبص�ار ووقف التفكري 
حائ�را عند كليهما وكان الق�رار لنرقب االيام 
العصيب�ة عله�ا تزول، وعن�د اش�تداد الوباء 
ولس�بب ما اصيبت املس�كينة وبدال من بدلة 
العرس لبست ثوب الكورونا، ادخلت املشفى، 
اشتد عليها املرض حيث اخبارها لديه ساعة 
بس�اعة، وعن�د الي�وم الس�ابع ق�رر الذهاب 
بالرغ�م من ممانعة االه�ل خوفا من االصابة 
ومع وصوله مدخل املستش�فى وجد ملحمة 
االوكس�جني والفوىض والتقاتل عىل القناني، 

واذا بصوت والدتها املس�تنجد به وهي يف اشد 
ح�االت الهل�ع ) ولك يمه حم�ادي راح تموت 
صار الها ساعتني بليه اوكسجني( عندها جن 
جنون�ه فقاتل برشاس�ة وصعد باألس�طوانة 
م�ع والدتها حيث ردهتها، وعند رسيرها ركز 
االس�طوانة بعنف لعله�ا تراه لكن�ه انتفض 
وندهها شيماء. .شيماء.. لقد فارقت الحياة. 
بات احمد تلك الليلة حت�ى صباح اليوم التايل 
يف العراء عند الشارع املقابل للمشفى وعيناه 

شاخصتان نحوها .

حيدر عاشور
الش�ائع لدى ق�راء الش�عر ومتذوقيه 
كش�ف املهيمنات االس�لوبية، والبحث 
ألس�لوبِه  الجمالي�ة  البصم�ات  ع�ن 
الخاص ضم�ن مبدأ التن�وع الصوري 
يف قصائد أي الش�اعر. وقصائد فراس 
االس�دي.. )يا لك مْن ُمس�تفز أبيْض( 
تتحرك اس�لوبياً ع�ىل أكثر من منطقة 
ش�عرية كونها تنتق�د اله�م الوطني، 
، والتعبريي، والرؤيوي  وتتحدد بالحسيّ
والتجريدي. ل�ذا كان مدخل املجموعة 
ش�كلت  ترشيني�ة  ش�بابية  ظاه�رة 
أك�رب مطالب�ة يف الحقوق والتس�اوي 
ومحارب�ة الفس�اد يطرحه�ا الواق�ع 
الشبابي ميدانيا فكانت النتيجة قرابني 
من الدم ألجل وطن حر وشعب متمكن 
م�ن العيش بس�الم. ف�قصيدة )طيور 
الخريطة الترشينية( فكرة عىل ش�كل 
صورة انما هي الشعر، وتجمع جميع 
املف�ردات املجردة، محسوس�ة لتكون 
ملموس�ة، وبوس�عها تجع�ل الخفيف 
ثقي�ل والكثي�ف س�ائل وبوس�عها ان 
تزاوج  بني شيئني مختلفني وتمزج بني 
املجرد واملحسوس ليتمم احدهما االخر. 
لقصائد)االس�دي(  املتأم�ل  والق�ارئ 
يس�تطيع ان يتحس�س مئ�ات الصور 
التي تجسد الهم الوطني للشباب، حني 

يقول: 
ج�اَء  الح�رف..  أول  ي�ا   .. وطن�ي   /
جرُحَك.. بمقدار الذين طالبوا بقلوبهم 
فيك/. وهو االستفزاز الروحي االبيض 
ال�ذي يحاول “االس�دي” اظه�اره من 
خ�الل حس�ه الش�عري. وق�د اش�ار 
الشاعر القدير واملخرضم)محمد زمان 
الكربالئي(..وهو يقدم مقدمة الكتاب 
اىل رمزية االستفزاز بالرمزية وااليحاء 
االيجابي.. وهو تشخيص دقيق لتجربة 
الش�اعر. اضاف�ة اىل طرح�ه س�ؤالني 
فيهم�ا م�ن الخ�ربة يف وض�ع الكلمة 
بموقعها دون ان يمس مشاعر املؤلف. 
الس�ؤال االول كان يف نج�اح قصي�دة 
النث�ر واس�تيفاءها ل�رشوط الوح�دة 
العضوية للقصيدة ؟. والس�ؤال الثاني 

هل للقصائد اس�تقرأت تغريدة املؤلف 
االدبي�ة؟. وي�رتك “زم�ان الكربالئي” 
االكتش�اف للمتلقي املتفحص. وكانه 
الش�اعر ف�راس  ان  يق�ول:  ان  يري�د 
االسدي س�بق عمره وعليكم اكتشافه 
!. فالكتاب والدة 2020م ولكنه سيقرأ 

حتى عام 2060م.. 
قراءة مغامرٌة ورهان  •

وهنا اط�رح س�ؤاال لألس�تاذ )محمد 
ان  ت�رصيّ  مل�اذا  الكربالئ�ي(.  زم�ان 
املجموعة الش�عرية كت�اب؟ اال االجدر 
تس�ميتها )مجموع�ة ش�عرية(. ملاذا 
تق�ول مؤل�ف ولم تق�ل ش�اعراً. كأن 
مقدمة)زم�ان( كانت ق�راءة مغامرٌة 
وره�ان تج�ذب املتلقي وتك�رس جدار 
املأل�وف يف محاول�ة اقتن�اء املجموعة 
الش�عرية ووض�ع الق�ارئ يف محاولة 
الختبار ذائقته والحكم عىل االحساس 
النث�ري فيه�ا أو االع�رتاف بالخطاب 

الشعري ال باملحتوى. 
اما القراءة النقدية التي نمتلك ذائقتها 
تقول: ان الش�عر بهذا االسلوب، يكون 
بني منطقتي الشعر الواقعي والرسدي 
رغ�م وجود حضور ومالمح مش�رتكة 
ب�ني هذي�ن املنطقتني، ابرزه�ا اقحام 
الش�عر بتوت�رات الحي�اة ورصاعاتها 

اليومي�ة، وتوظيفه�ا توظيف�اً رسديا 
ادرامي�اً لالبتع�اد بالش�عر ع�ن نثرية 
البوح املبارش. فالشاعر ملزم بالتعبري 
عن نفسه بصدق وامانة، ويقرأ الشعر 
بحفاوة حني يعرب عما يرتبط بالشعب 
واكث�ر اثارة حني يعرب ع�ن افكاره بال 
غ�رور او تصن�ع، وش�عره ينب�ع من 
نفس بس�اطته كانس�ان !. وهو يعلن 
هذه البس�اطة االس�لوبية م�ن خالل 
انس�انيته وعالقته بامل�كان والتاريخ، 
وهذا ما مكنه يف تمايز الذاتي يف قصيدة 
)أتأرش�ُف يف املدين�ة (، فأهمية املكان 
الواقع�ي وتماهي الذات معه. كان هذا 
التماي�ز هو الذي ُينض�ج وعي املتلقي 
ككائ�ن، وعي�ه بكرب�الء وبتاريخه�ا، 
وبتاريخه الشخيص. فيقول:/ تمارُس 
كربالُء ..غوايَة أرشفتي.. من رحيِقها.. 
يتبلل قلبي/.  يعرب بهذه الش�عرية أنه 
ال انفص�ال ال�ذات املبدعة ع�ن املكان 
فهي تعيش فيه كمتالزمة. ان القصائد 
يف النهاي�ة اش�ارات عىل نح�و نمطي 
لقصي�دة النثر، وهي تحت�اج اىل وقفة 
متفحصة لفك رس ثمرة جهود الشاعر 
ال�ذي اطلق علي�ه) زم�ان الكربالئي( 

باملؤلف. 
•مجموع�ة تلع�ب يف ملع�ب ح�ر عىل 

سطح ابيض
ربم�ا يحيلنا ه�ذا املنط�وق اىل املواجه 
داللي�ة  كتاب�ات  لتوضي�ح  املب�ارشة 
متنوعة فيم�ا يخص عموم املجموعة، 
منه�ا العن�وان الخارج�ي، وما جس�د 
باملقدمة كتعليق افتتاحي. فاملجموعة 
برمتها تلعب يف ملعب حر عىل س�طح 
يف  كم�ا  داليل  توج�ه  إلنت�اج  ابي�ض 
قصي�دة) مدارات( يضع حصاد خربته 
املعرفية واالبداعية يف مجموعة اس�ئلة 
تنظر اجوبة مقنع�ة تنويرية فاعلة.. 
ل�ذا قال يف مطل�ع القصيدة:/  عالقتي 
متينٌة بالك�ون.. ولكنيِّ .. ال أس�تعنُي 

بالنجوِم/. 
كذل�ك الهم الش�عري يف قصائد )وطن 
و)ترسيبات(و)ش�جرة  يوس�في( 
و)جن�ون  التكرار(و)تناق�ض( 
األس�ئلة(، تتس�م بهم لغ�ة التخاطب 
الوطن�ي والحل�م االجتماع�ي املث�ايل، 
مش�حونة باملعنى والص�ور اىل اقىص 
درجة وصلها االسدي يف فكره وعقيدته 
املركزية التي تع�ود به دائما اىل الوعي 
االنس�اني وطبيع�ة االنس�ان.  ممكن 
ل�كال االتجاهني )الفك�ر والعقيدة( قد 
عم�ال يف روح الش�اعر الواحد نفس�ه، 
فجمع ب�ني هم�ني ) الوط�ن والدين( 

كربالء والعالم االخ�ر، البيت وخارجه 
ال�كاره واملح�ب. رصاع داخ�ي اخرج 
نص�وص موجوعة دمجه�ا يف التاريخ 
واملجتم�ع وقدمه�ا بالطريق املخترص 

السحري.
•يف دقائق مهربة من عقارب غافية

ث�م يختم)يا لك م�ن ُمس�تفز أبيض( 
بعرشي�ن م�ن الدقائ�ق املهرب�ة م�ن 
غافي�ة.. ومض�ات ش�عرية  عق�ارب 
قريب�ة م�ن الص�ور الرسدي�ة تحيط 
باألص�ل الش�عري او تجت�زئ بالنص 
فقط.. مفردات داللي�ة متنوعة يطلق 
عليه�ا يف االصطالح النقدي) موجهات 
الق�راءة( الخاصة للش�اعر تجمع بني 
الفك�رة والحكمة والتجربة واش�ارات 
متقاطعة.. فق�د امتازت بالرقة ودفق 
الخيال والحضور املوس�يقي. يبدأها / 

افكر باحتياجي للتاليش... 
بق�ي علين�ا ان نبح�ث ونس�أل ع�ن 
مزاجيت�ه بش�كل اعم�ق وادق وندعو 
اىل قراءت�ه. وقد تناولت مجموعته اوال 
لكرمِه يف االه�داء، وثانياً لتناوله غربة 
الوط�ن داخل الوطن ورفضه للفس�اد 
واالرهاب، فتنقل عرب مجموعته بروح 
الش�عر والح�دس والقب�ول والرف�ض 
التش�اؤم والتف�اؤل، واالن�ا  بطبيع�ة 
واآلخ�ر، والواق�ع والحل�م، والخالص 

ولإلخالص.. 
•خالصة طريق االسدي

هذه ه�و )ف�راس االس�دي( الش�اعر 
والصح�ايف، عضو اتحاد الع�ام لألدباء 
ع�رف  كرب�الء.  يف  العراقي�ني  كت�اب 
باإلعالمي ومقدم برامج ثقافية وأدبية، 
وحاليا صدر له كتاب )قصائد شهيدة( 
ع�ن مركز كربالء للدراس�ات والبحوث 
كت�اب وثائق�ي ع�ن برنام�ج قصائ�د 
ش�هيدة ال�ذي ُع�رض يف قن�اة كربالء 
الفضائية يوثق س�رية حياة الش�عراء 
الش�هداء ح�رًصا. وخ�ريا مجموعت�ه 
ج�اءت مجموعته )يا لك من ُمس�تفز 
أبي�ض( الذي قامت ع�ىل اصدارها دار 
املفكر للن�رش والتوزيع ضمن مرشوع 

ُمفكر يف مدينة كربالء املقدس�ة.
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ثقافية

قصة قصرية 

فراس االسدي.. )يا لك مْن ُمستفز أبيْض(..

حني تكون قصيدتك صوتاً ورمزاً..
نافذة 

علوان السلمان

مليعة عباس عمارة.. 
نورسة الشعر 

ذات يوم رددت الشاعرة مليعه عباس عمارة مع نفسها: 
  قد ال اكون شاعرا كبريا 

  ولكني 
ماكنت يوما انسانا صغريا

� مليع�ة عب�اس عم�ارة يمت�زج عنده�ا الحبي�ب بالوط�ن يف كل 
مجاميعها الش�عرية.. فهي التي تقول يف مقدمة مجموعتها) لو 

أنبأني العراف(: 
كل شعري قبل لقي�اك س�دى

وهباء كل ما كنت كت��بت
اطو أشعاري ودعها جان�باً
وادن مني فانا ال�يوم بدأت

� ان�ه ص�وت النورس�ة التي عانق�ت فقاعات دجل�ة يف زغبها اذ 
الوالدة يف بغداد الكرخ 1929 فاالرتحال صوب رائحة الهور وعطر 
الس�نابل والحصاد وأهازيج النس�وة وغن�اء الطفولة يف أحضان 
العمارة/قلع�ة صال�ح ع�ام 1932 .....وهن�اك نش�أت  وأكملت 
دراس�تها االبتدائية والثانوية .. ثم الع�ودة ثانية إىل بغداد إلكمال 
دراستها يف دار املعلمني العالية حتى تخرجها فيها عام 1950 بعد 
أن كان�ت لقاءات اإلبداع والتجدي�د وظهور مجموعة من األديبات 
اللواتي ش�كلن شعرية موازية للقطب اآلخر )الرجل( منهن)نازك 

املالئكة وعاتكة الخزرجي وفطينة النائب وصربية الحسو..(.. 
� مليع�ة عباس عم�ارة صورة املرأة الرافض�ة لواقع يهمش الذات 

النسوية 
� مليع�ة عب�اس عم�ارة.. كان�ت ثورته�ا التجديدي�ة )الش�عرية 
واجتماعية وسياس�ية..(  مكتظة بمضامينها االنسانية..كونها 
انس�انة متفاعل�ة م�ع واقعها تطم�ح إىل دفع عجل�ة التطور إىل 
أمام..النها عضوة الهيئة اإلدارية التحاد األدباء العراقيني يف بغداد 
1963-1958 ..وهي عاملة يف س�لك التعليم كمدرس�ة ملادة اللغة 
العربي�ة يف اإلعدادي�ة املركزية للبنات ومن ثم نائب�ة املمثل الدائم 
للع�راق يف منظمة اليونس�كو يف باري�س 1975-973 .....بعدها 
هج�رت العراق نتيجة األوضاع السياس�ية املريبة..واس�تقرت يف 

والية كاليفورنيا يف الواليات املتحدة االمريكية  وترأست
تحري�ر مجلة  )مندائي ( ....ألنها تعي أن الفن ال يقف عند حدود 
التعبري العاطفي والتس�لية بل يسهم بش�كل فاعل يف خلق القيم 

والذات والواقع بشكل ال يعرف السكون وال الحدود... 
� مليعة عباس عمارة العراقية األنيقة الوفية لبغداد حملت حقيبة 
االرتحال وارتحلت محلقة يف فضاءات االرض البعيدة بعد أن سطع 
نجمها وظل معل�قاً يف سماء األدب عرب دواوين�ها ونتاج�ها الذي 

ال ينض�ب.. 
� مليع�ة عب�اس عم�ارة نظم�ت الش�عر بالعامية يف س�ن مبكرة 
تماش�ياً مع املحيط وأول نظمها كان االبوذي�ة والقصيدة املغناة 
التي ترسبت اىل االذاعة وغناها عدد من املطربني منهم فرج وهاب 
ال�ذي غنى له�ا ) درويش انه چنت زادي العش�ب واملاي( وفاضل 
عواد غنى لها )اشتاكلك يا نه�ر يا ل�ربدك الج�نة( وغنى سعدون 
جابر )أرد أسألك :وبحس�ن ن�ية محلف�ك بالله ت�رد( .....ويف كل 

هذه أالغاني لم يذكر اسمها كشاعرة للنص .
� مليع�ة عب�اس عمارة تمثل نرجس�ية األنث�ى التي تتل�ذذ برؤية 
عشاقها فهي ش�خصية مرهفة الحس جاذبة عاشقة للجمال...

ل�ذا فالحب عندها ال ينحرص ضمن دائرة ذاتية وإنما يمتد إىل أفق 
عام ال يعرف الحدود..

عتبة العنوان يف كتاب) إمضاءات( لشوقي عبد األمري

رحلة الشقاء

عالوي كاظم كشيش
كل مخلوق يموت. 
كل من عليها فاِن.

انك ميت وانهم ميتون. 
لك�ن املبدع�ني ال يموت�ون ب�ل يول�دون يف انجازاتهم م�ن جديد 
ويجعلون املوت عابرا وال تمسهم اال ظالله ويكون غيابهم حضورا 

عظيما. ثم يولد بعدهم مبدعون ويموتون اىل ما ال نهاية. 
أل�م نعتد عىل املوت؟ الم نفهم نبله ومهابته العظيمة؟ أكلما مات 
شاعر قلنا انتهى الشعر وخبت أقماره، وصعدت أنانية ابي فراس 

الحمداني بأنه اذا مات ظمآنا فال نزل القطُر؟.
ع�ام 1978 .أخذنا يف منهج االدب والنصوص يف الثالث املتوس�ط 
حس�اب الجمل او ما يسمى بالتاريخ الش�عري. وكان يف الكتاب 

مثال مضحك عىل ذلك. هو: 
قال شاعٌر يف رثاء شاعٍر آخر تويف:

“سألُت الشعر هل لك من صديٍق ..... وقد سكن الدلنجاويُّ لحده
فصاح وخرَّ مغشياً عليه ..... وأصبح راقداً يف القرب عنده

فقلُت ملن يقوُل الشعر أقرْص ..... لقد أريّخُت: مات الشعُر بعده”
جملة )مات الش�عُر بعده( والتي وردت بعد كلمة )أريّخُت( تش�ري 

إىل تاريخ وفاة الشاعر الدلنجاوي:
 + ٤٠ + ١ + ٤٠٠ + ١ + ٣٠ + ٣٠٠ + ٧٠ + ٢٠٠ + ٢ + ٧٠ + ٤ 

٥= ١١٢٣
وعليه تكون وفاة الدلنجاوييّ عام ١١٢٣ هجري.

كن�ت قب�ل ه�ذا بأي�ام ق�د اقتني�ت الج�زء الخامس م�ن ديوان 
الجواهري. ورسرت به جدا. وقلت لألستاذ نعيم مدرسنا: 

استاذ… هذا الشاعر الذي رثى الدلنجاوي قد جعل صاحبه مسخرة 
ألن الشعر ال ينتهي بموت أحد ابدا. وهذا ديوان الجواهري العظيم 
عندي وهو ما زال حييّا. يا اس�تاذ. اال ترى ان الشاعر الراثي يكثر 
من االس�تهزاء بصاحبه وهو يقول: خريّ مغشيا عليه. ولم يحسن 

االقتباس من قوله تعاىل: فخريّ موىس صعقا. 
ثم من هو الدلنجاوي يا استاذ؟. 

سمعت كلمتني فقط من استاذ نعيم :
اطلع بريّه.

وشكاني اىل املدير الذي كان صديقا لوالدي. 
. ……

اجمل القصائد تلك التي لم تكتب بعد. 
ناظم حكمت

ومليعة...  شبعاد العراق وايقونة االنوثة والخصب فيه ولدت اليوم 
عندي.

No:  7510  Sun  20  June  2021العدد:  7510  االحد   20    حزيران  2021

املبدعون ال ميوتون: 



كش�ف الدكتور يفغيني أرازماستس�يف، 
خبري التغذي�ة الرويس، أن زيادة أو نقص 
التعرق مرتبط بنوع األطعمة التي يتناولها 
اإلنسان، وهناك بعض املواد الغذائية التي 

تقل�ل أو تزي�د م�ن رائح�ة الع�رق.
و أش�ار الخبري إىل أنه قبل كل يشء يجب 
االنتب�اه إىل اللح�م، ألن�ه يزيد م�ن إفراز 
العرق، حي�ث ال: “إن اللح�وم بحد ذاتها 
غذاء ثقيل نوعا ما، فإذا أفرط الش�خص 
بتناولها وبعدها ذهب للتجوال، فسيؤدي 
إىل زي�ادة التع�رق، كما يمك�ن أن تعطي 
قواع�د نرتوجينية محددة يف مجرى الدم، 

و تزي�د م�ن رائح�ة الع�رق”.
و وفًق�ا له ف�إن املعدل املتوس�ط لتناول 
اللح�وم هو غرام واحد م�ن الربوتني لكل 
كيلوغ�رام من وزن الجس�م، لذلك ينصح 

بتناول اللحوم مرة أو مرتني يف األسبوع.
و أشار الخبري إىل الفلفل الذي يحتوي عىل 

مادة الكابسيس�ني، التي تؤث�ر يف عملية 
التمثي�ل الغذائ�ي، مش�ريا إىل أن تن�اول 
الفلفل يرسع ه�ذه العملية ويرفع درجة 
ح�رارة الجس�م، وبالت�ايل ت�زداد عملي�ة 

التعرق.

و ق�ال: “يف الجو الحار، يمكن اس�تخدام 
مختل�ف التواب�ل العش�بية، مثل الش�بت 
ال�ذي يخف�ض م�ن  النعن�اع،  املف�روم، 
ش�دة التعرق، النعناع م�ادة مهدئة، ألنه 
يحتوي عىل زيوت عطرية مهدئة للجهاز 

العصبي، ما يقلل من إفراز العرق”.
و أضاف” لليانس�ون خصائص مش�ابه 
لخصائ�ص النعن�اع، وأم�ا الكرك�م ف�ا 
ينص�ح باس�تخدامه، ألن�ه يحت�وي عىل 
نسبة عالية من الكربيت، ما يؤثر سلبا يف 
رائحة العرق، مشريًا إىل أن املواد املحتوية 
عىل الكافيني مثل القهوة والش�اي تقوي 
رائحة العرق، و ألن تأثري الكافيني مماثل 
لتأث�ري الكابسيس�ني، لذل�ك م�ن األفضل 

رشب املاء خاصة يف الجو الحار”.
و تابع” بذور اليقطني تحتوي عىل الزنك، 
ال�ذي يقلل م�ن إف�راز الع�رق والرائحة، 
ولكنها م�ادة ثقيل�ة تحتوي عىل نس�بة 
عالية من الدهون، أي عند اإلفراط بتناول 
هذه البذور يمكن أن يسبب زيادة التعرق، 
ويزداد العبء عىل الجهاز الهضمي، لذلك 
ينص�ح بتن�اول 30-20 غراما منها فقط 

يف كل مرة”.

كش�فت الدكتورة مارينا ماكيشا، 
عضو الجمعية الوطنية الروس�ية 
ألخصائيي التغذية، عن أن الش�اي 
الس�اخن خافا للرأي الش�ائع، ال 
يس�بب تفاق�م الته�اب الحلق، بل 
يجب تناول الش�اي وم�واد غذائية 

معينة.
و أش�ارت الخبرية إىل أن�ه يف حالة 
املرض، يجب تناول شاي ال تتجاوز 
حرارت�ه 70-60 درج�ة مئوية مع 
الليمون ، ألنه بخاف ذلك سيسبب 

مشكات إضافية.
و قال�ت: “عند إضاف�ة الليمون إىل 
الشاي بمثل هذه الحرارة، ال يفقد 
الليم�ون فوائده وبال�ذات فيتامني 
С، و قد س�بب اإلكث�ار من رشب 
الش�اي األرق، ألن له تأثري منشط 
الحتوائ�ه ع�ىل نس�بة عالي�ة من 
الكافي�ني، لذلك تنصح بعدم تناول 
أكثر من 4-3 أكواب من الش�اي يف 

اليوم”.
و أضاف�ت” تحتوي ثم�ار العنبية 
و   )Cranberry( الخب�اء  ح�ادة 
ع�ىل   )cowberry( الث�ور  عن�ب 
حم�ض الكلوروجيني�ك، ال�ذي له 

الحيوي�ة  املض�ادات  خصائ�ص 
النباتي�ة الطبيعي�ة، وكذلك العديد 
م�ن مض�ادات األكس�دة الازم�ة 
للشفاء برسعة من املرض، ويمكن 
الثم�ار يف  اس�تخدام مغ�ي ه�ذه 

الغرغرة أيضا”.
يف  العس�ل  اس�تخدام  تابع�ت”  و 
حاالت أم�راض الربد لي�س فعاال، 
ب�ل منتج�ات النحل: لق�اح النحل 
)عبارة ع�ن كرة أو كرية من لقاح 
ْكربرِ أو صمغ النحل  األزه�ار ( و العرِ
) الربوبولي�س(، حيث يجب مضغ 
نصف ملعقة شاي من لقاح النحل 
وم�ن ثم االمتناع عن رشب وتناول 

أي يشء مدة 30 دقيقة”.
ويساعد األليسني املوجود يف الثوم 
عىل تخفيف االلتهاب وله خصائص 
فعالة مضادة للبكترييا، وللحصول 
عىل فائ�دة كاملة منه يجب هرس 
الث�وم أو مضغ�ه واالحتف�اظ ب�ه 
بعض الوقت يف تجوي�ف الفم، وال 
ينصح أبدا بوض�ع فصوص الثوم 
يف األنف ألنها تسبب تهيج الغشاء 

املخاطي.
و أشارت األخصائية إىل أن الحليب 
ليس مفيدا يف حاالت التهاب الحلق 
ألن�ه يحتوي ع�ىل الس�كر، ولكنه 

يساعد يف حاالت مرضية أخرى.

عندما نتحدث عن س�حر املرأة وجاذبيتها فابد لنا 
أن نقصد بذل�ك عيونها تحديًدا؛ حي�ث العالم الذي 
ال ُيخب�ئ ش�يًئا ولكن م�اذا إذا كانت ه�ذه العيون 
ال تتمت�ع ب� رم�وش كثيفة؟ بالطبع س�يتأثر هذا 
الس�حر كثريًا بل إن�ه قد يختفي تماًم�ا مع انعدام 
ه�ذه الش�عريات؛ لذل�ك س�نقدم ل�كرِ الي�وم بعض 
املكون�ات الطبيعية التي ستس�اعدك جيًدا يف عاج 

تساقط الرموش:
زيت اللوز الحلو

يلع�ب هذا الزيت دوًرا مهًم�ا يف زيادة كثافة وطول 
 ، الرم�وش، كما أنه يزيد من ملعان وبريق رموش�كرِ
لذل�ك قوم�ي فق�ط بإحض�ار فرش�اة لتمش�يط 
الرموش أثناء وضع الزيت عليها، وانتظري بنفسكرِ 

النتائج.
الحليب

أم�ا هذا املك�ون، فمعروف منذ الق�دم بقدرته عىل 
تطويل الش�عر وزيادة كثافته، لهذا السبب يمكنكرِ 
االس�تفادة منه يف تطويل رموش�كرِ ع�ن طريق بل 
قطع�ة من القطن بالحليب ث�م تمرير القطنة عىل 
الرموش، ولكن مع ماحظة رضورة إغاق العينني 

لحمايتهما أثناء القيام بتمرير القطنة.
زيت الخروع

م�ن أكثر الزيوت التي ُيعتمد عليها من قبل األطباء 
يف ع�اج حاالت تس�اقط الرم�وش وتكثيفه�ا. لذا 

ننصح�كرِ باس�تخدامه يف املن�زل لع�اج مش�كات 
الرموش املختلفة وذلك عن طريق استخدام فرشاة 
تمش�يط الرم�وش بغمره�ا يف الزيت ثم تمش�يط 
الرم�وش به�ا. ولك�ن حت�ى تحص�ي ع�ىل نتائج 
ملحوظة، ال تنيس القيام بهذا القناع مرتني يومًيا.

البصل يف النهاية أيًضا ال غنى عن االس�تعانة بمياه 
البص�ل يف ع�اج تس�اقط الرموش وذل�ك عرب غي 
بصلة صغرية يف إناء مناس�ب م�ع مقدار قليل جًدا 
من املياه. عىل أن يتم بعد ذلك اس�تخدام قطعة من 
القطن لتغذية رموشك باملياه التي غي بها البصل، 
ولك�ن مع الحرص عىل إغاق العين�ني أثناء القيام 

بهذا القناع.

املكوّنات
دقيق- 3 أكواب

زيت نباتي- نصف كوب
ماء دافئ- كوب

ملح- رشة
سكر- رشة

خمرية- ملعقة كبرية
زبادي- كوب

لحم مفروم- نصف كيلو
طحينة- ملعقتان

بصل مبشور- 2
طماط�م مقطع�ة اىل قط�ع صغرية 

الحجم- 2
طريقة العمل

- يف وعاء، اخلطي الخمرية، الس�كر، 
املل�ح، الدقي�ق والزب�ادي جيدا حتى 

تتشكل عجينة متماسكة القوام. 
- غط�ي العجينة ثم اتركيه�ا جانباً 
لح�وايل عرش دقائق حت�ى يتضاعف 

حجمها.
- زي�دي الزي�ت وامل�اء الداف�ئ ث�م 
اخلطي املكونات جيدا حتى تتجانس 

وتحصي عىل عجينة متماسكة.
- س�خني القليل من زيت الزيتون يف 

ق�در عىل النار ثم اقي البصل واللحم 
عىل ح�رارة منخفضة م�ع التقليب 

املستمر حتى تنضج املكونات.
املقطع�ة  الطماط�م  أضيف�ي   -
والطحينة مع التحريك املستمر حتى 

تنضج املكونات. 
- اف�ردي العجينة يف صينية مدهونة 
بالقلي�ل من الزيت ث�م وزعي خليط 

اللحم والبصل عىل الوجه.
- أدخ�ي الصيني�ة اىل ف�رن محم�ى 
مس�بقا عىل حرارة متوسطة لحواىل 

25 حتى تنضج. 

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ ..

عجينة عيش باللحم والزبادي

يقوُل الله تعاىل يف محكم كتابه العزيز 
�ُكْم  ْن أَْنُفسرِ ْن آَياترِهرِ أَْن َخلََق لَُكْم مرِ “َومرِ
رِلَْيَها َوَجَع�َل َبْيَنُكْم  أَْزَواج�اً لرَِتْس�ُكُنوا إ
ًة َوَرْحَم�ًة إرِنَّ يفرِ َذلرَِك َلي�اٍت لرَِقوٍْم  َم�وَدَّ
�ُروَن)21(”، ُيعد الزواج من أهم  َيَتَفكَّ
العاق�ات اإلنس�انية، وح�ثَّ الرج�ل 
ع�ىل أن يرف�ق بزوجت�ه يف املعاملة ملا 
يعود ذلك م�ن فوائد عظيمة عىل بيت 
الزوجي�ة م�ن خ�ال حس�ن معاملة 
ال�زوج لزوجته، ويف هذا املقال س�يتم 
تن�اول معلوم�ات ع�ن أهمية حس�ن 

معاملة الزوج لزوجته.
تّكم�ُن أهمية حس�ن معامل�ة الزوج 
لزوجته يف الث�ار التي ترتكها املعاملة 
الحس�نة للزوج�ة م�ن قب�ل ال�زوج، 
وكي�ف ُتلقي ه�ذه املعامل�ة بظالها 
عىل جمي�ع ما يخص بي�ت الزوجية، 
والعاق�ة الخاص�ة الت�ي ترب�ط بني 
الزوجة والزوج داخل البيت وخارجه، 
وعلي�ه ف�إن أهمي�ة حس�ن معامل�ة 

الزوج للزوجة تتمثل فيما يأتي:
*ش��عور الزوج��ة باالطمئنان: يع�دُّ الزوُج 
�نَد األول لزوجت�ه، فبع�د ال�زواج  السَّ
يصبح الزوج من أقرب أرحامها إليها 
بس�بب الوق�ت الطويل ال�ذي تقضيه 

مع�ه يف املن�زل، فض�ًا ع�ن أن بي�ت 
الزوجي�ة ه�و بيته�ا الذي يعن�ي لها 
االس�تقرار واألمان، وعليه فإن حسن 
معامل�ة الزوج لزوجت�ه ينعكس عىل 
شعورها بالراحة القلبية التي تنعكس 
ع�ىل التواصل بينها وبينه داخل املنزل 

وخارجه.
*اس��تقرار احلي��اة الزوجي��ة: إن حس�ن 
معامل�ة ال�زوج لزوجته يؤثر بش�كل 
إيجابي يف العاقة بني الزوج والزوجة 
م�ن خ�ال زي�ادة االندغ�ام بينهما، 
فتتق�ارب وجه�ات النظ�ر، وتنصهر 

الخاف�ات، ويتم حل املش�كات كافة 
التي قد تظهر يف بيت الزوجية بس�بب 
حالة التقارب التي يعيش�ها الزوجان 
منهم�ا  كل  معامل�ة  بس�بب حس�ن 

لآلخر.
*نيل رض��ا اهلل تع��اىل: إن الرجل مأمور 

بأن يحس�ن إىل زوجت�ه، وأن يعاملها 
ب�كل ودٍّ واح�رتام، وهو بذل�ك يمتثل 
ألوامر الله -عز وجل-، ويفوز بما عند 
الل�ه من خري وثواب عظي�م، وقد ورد 
ذكر ذلك يف بعض القرآن الكريم، وهذا 
يدل عىل خطورة س�وء معاملة الرجل 
للزوجة، والثار التي يمكن ترتتب عىل 

ذلك.
حسن معاملة الزوجة وتربية األبناء

ُتع�د تربية األبن�اء من األم�ور املهّمة 
يف بي�ت الزوجي�ة، والتي تؤثر بش�كل 
كبري يف الس�لوك الذي يتخذه األبناء يف 
املراحل الس�ّنية الاحقة بن�اًء عىل ما 
يتم تربيهم عليه يف الصغر، ويتش�ارك 
الزوجان مهمة تربية األبناء وتعليمهم 
كافة األمور املتعلقة بحياتهم بش�كل 
ُمت�دّرج يتواف�ق مع طبيع�ة املرحلة، 
وإن حس�ن معامل�ة ال�زوج للزوجة 
داخل البيت يؤثر عىل األبناء، فالطفل 
يتأث�ر ب�كل التفاصي�ل الت�ي تح�دث 
أمام�ه داخل املنزل، وقد ينمو يف حالة 
من القلق واالضطراب النفيس يف حالة 
عيشه داخل أرسة تسوء فيها معاملة 
كل طرف من أطراف العاقة الزوجية 

للطرف الخر.

أهمية حسن معاملة الزوج لزوجته وأثره يف تربية األبناء
كل يوم معلومةحنو مستقبل افضل...له

ملاذا متتلك حواجب ورموشا؟

 تع�د الحواج�ب والرموش إحدى الس�مات املميزة الت�ي تتكون منها 
وجوهن�ا، حيث نعطيه�ا الكثري م�ن االهتمام، ولك�ن دور الحواجب 

والرموش، يتعدى أن يكون مجرد زينة يف الواقع.
و وقال�ت الدكتورة س�تيفاني ماريون�و، املتحدثة اإلكلينيكية باس�م 
األكاديمي�ة األمريكية لطب العيون: “إن اله�دف الرئيس لكليهما هو 
حماي�ة العين�ني، وأوضح�ت: “هدفها ه�و تكوين طبق�ة أخرى من 
الحماية ملقلة العني ضد أي يشء، س�واء كان س�ائا أم صلبا أم غبارا 

أم بقا أم حرشات”.
وقالت ماريون�و: “إن الحواجب تحمي العينني م�ن املواد، مثل العرق 
وقرشة الرأس واملطر، التي تس�قط عىل الوج�ه، و قد تلتقط املادة أو 

تمتصها، أو قد توجهه زاويتها إىل جانب الوجه بعيدا عن العينني”.
ويخ�دم الحاجب�ان بعض الوظائ�ف األخرى، و عىل س�بيل املثال تعد 
الحواج�ب رضورية لتعب�ري الوج�ه والتواصل مع املش�اعر الدقيقة، 
وقد تكون حافة الحاجب تطورت للس�ماح بح�ركات الحاجب األكثر 

تعبريا.
وتوف�ر الرم�وش حماي�ة مماثلة للعي�ون، لكنها تفعل ذل�ك بطريقة 
مختلف�ة، حيث قال�ت ماريونو: “إنه�ا تقريبا مثل ش�عريات الوجه، 
طويل�ة وحساس�ة، وعندما يلمس�ها يشء ما، فإنه يطلق اس�تجابة 

وميض كآلية دفاع”.
و تابع�ت ماريون�و” إنه دون الرموش، سيس�تغرق األم�ر وقتا أطول 
لتنشيط استجابة الوميض، ألن املحفز الرئيس سيكون رؤية يشء ما 
قادما يف العني، و لكن هذا يعطيك القليل من التحذير من أن ش�يئا ما 

يف الجوار قد يؤذي العني بالفعل”.
و يمك�ن أن تلتقط الرموش أيضا الس�وائل والغب�ار ومهيجات العني 
األخرى، و قد تس�اعد يف الحفاظ ع�ىل رطوبة العينني عن طريق الحد 

من التبخر.
ويمك�ن أن تتس�بب بعض الحاالت يف فقدان األش�خاص للحواجب أو 
الرموش، و يمكن أن تؤثر الثعلبة، املعروفة أيضا باسم تساقط الشعر 
غ�ري املكتمل، ع�ىل كليهم�ا، و يف بع�ض األحيان، تتس�اقط الرموش 
ألس�باب غري معروفة، أو قد ينتزع الشخص رموشه إما ألنها مزعجة 

أو بسبب القلق.
ويف ح�االت أخرى، يضطر األش�خاص املصابون بحالة تعرف باس�م 
هوس نتف الش�عر إىل نتف ش�عرهم، و يمكن أن يتسبب خمول الغدة 

الدرقية يف ترقق الحاجبني، وقد يتسبب مرض الذئبة يف تساقطهما.
وإذا الحظت أن حواجبك أو رموشك تتساقط أو تتغري بطريقة أخرى، 

فاسترش الطبيب.

أن  جدي�دة  دراس�ة  كش�فت 
هن�اك ارتباطا ب�ني حجم حدقة 
الع�ني والق�درات املعرفي�ة لدى 

الشخص.
و قال�ت الكاتبة س�ارة رومريو: 
“إن هن�اك عوام�ل ع�دة تؤثر يف 
اتس�اع حدقة العني مثل مشاعر 
تن�اول  أو  واالنبه�ار،  الدهش�ة 
بعض األدوية، أو طبيعة اإلضاءة 
من حولنا، ولكن دراس�ة علمية 
حديثة أوضحت أن حجم الحدقة 
ق�د يس�اعدنا عىل تحديد نس�بة 

الذكاء البرشي”.
و خلصت الدراس�ة التي أجراها 
باحث�ون م�ن معه�د جورجي�ا 
للتكنولوجيا بالواليات املتحدة إىل 
أن الحجم الطبيعي لحدقة العني 
ق�د يك�ون مرتبط�ا ب�”ال�ذكاء 
 ،)fluid intelligence( السائل” 
وه�و القدرة عىل حل املش�كات 
والتكي�ف م�ع املواق�ف الطارئة 
املع�ارف  ع�ىل  االعتم�اد  دون 

املكتسبة سابقا.
و تش�ري الدراس�ة إىل أن حج�م 
بؤبؤ العني يرتبط ارتباطا وثيقا 
ب�ني  ال�ذكاء  درج�ة  باخت�اف 
ش�خص وآخر، و يعن�ي ذلك أنه 
كلم�ا كان حجم الحدقة أكرب زاد 

معدل ال�ذكاء، وهو م�ا خلصت 
إلي�ه نتائج ع�دد م�ن اختبارات 

التفكري واالنتباه والذاكرة.
ففي 3 تجارب منفصلة ش�ملت 
أكث�ر م�ن 500 مش�ارك، وج�د 
الباحث�ون أن حج�م الحدق�ة يف 
الذين سجلوا  املشاركني  صفوف 
االختب�ارات  يف  الدرج�ات  أع�ىل 
بص�ورة  أك�رب  كان  املعرفي�ة، 
واضحة من أولئك الذين س�جلوا 

أدنى الدرجات.
ويشري مؤلف الدراسة إىل أن اتساع 
حدقة الع�ني ُيس�تخدم كمؤرش 
عىل الجهد، وهي تقنية ش�اعت 
يف الس�تينيات والسبعينيات عىل 
يد عال�م النفس دانيال كانيمان، 
فعندما اكتشفنا عاقة بني حجم 
حدقة العني الطبيعي والذكاء لم 
نكن متأكدي�ن إذا كانت النتائج 

حقيقية، أو ما الذي تعنيه”.
الباحث�ون  ق�ام  البداي�ة،  ويف 
بحساب متوس�ط حجم الحدقة 
للمشاركني الذين تراوح أعمارهم 
ب�ني 18 و35 عام�ا، باس�تخدام 
جهاز تتبع مزود بكامريا متصلة 
بجه�از حاس�وب، و بوجه عام، 
يبلغ حج�م حدقة العني الضيقة 
من 2 إىل 4 مليمرتات، وتتس�ع يف 

أقىص تقدير إىل 8 مليمرتات.
و بعد ذل�ك كان عىل املش�اركني 
إج�راء سلس�لة م�ن االختبارات 
املعرفي�ة لتقيي�م قدرته�م ع�ىل 
الرتكيز بع�د مح�اوالت متعمدة 
والتفك�ري  انتباهه�م،  لتش�تيت 
وتذك�ر  جدي�دة،  مش�كات  يف 
معلوم�ات لم يتعرض�وا لها من 
قبل، وكان املخت�رب مظلما حتى 
اس�تجابة  الحدق�ة  تنقب�ض  ال 

للضوء.
الع�ني،  بؤب�ؤ  قط�ر  ولقي�اس 

اس�تخدموا مقياس العني، وهو 
أداة تلتقط انع�كاس الضوء من 
حدقة العني والقرنية باستخدام 

كامريا عالية الدقة.
و أثبت�ت النتائ�ج أن أولئك الذين 
لديهم حجم حدق�ة أكرب حققوا 
أداء أفض�ل يف اختب�ارات االنتباه 
والذاكرة والتفكري، و يش�ري هذا 
إىل وجود صلة قوي�ة بني الدماغ 
والع�ني، وه�و األمر ال�ذي يأمل 
أعمق  الباحثون دراسته بصورة 

مستقبا.

تمي�ل  الس�ن،  التق�دم يف  وم�ع 
أصغ�ر  تك�ون  أن  إىل  الحدق�ة 
حجما وأكثر ضيقا، ولكن بغض 
النظ�ر ع�ن أعم�ار املش�اركني، 
وج�د الباحثون عاق�ة واضحة 
ب�ني حج�م الحدق�ة والق�درات 

املعرفية.
ومع ذلك، يقول مؤلفو الدراس�ة 
إن هن�اك حاج�ة إىل مزي�د م�ن 
أبعاد هذه  البحوث الستكش�اف 
النتائ�ج وتحدي�د س�بب ارتباط 

حدقة العني بالذكاء السائل.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

دراسات حديثة

ما املواد الغذائية اليت تزيد من انبعاث رائحة العرق؟

صفة يف العني حتدد مستوى ذكائك

طبيبك يف بيتك

لطلة ابهى..

ما أجنح الطرق لعالج احتقان احللق من دون أدوية؟

ودعي تساقط رموشك مع هذه املكونات الطبيعية
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هناك بعض املواق�ف واألمور الغريبة قد 
تحدث اليوم. حظك س�عيد فال تكن قلقا.

ه�ل ت�ود أن تذه�ب مل�كان لطي�ف وجميل؟ 
إذن يمكن�ك القيام بذلك ع�ى الفور. هل تتوقع 
الحصول ع�ى ترقية أو عالوة اآلن؟ س�يتحقق 

حلمك اليوم!

هل عمل�ت الفرتة املاضية ع�ى زياردة دخلك 
بالفع�ل،  بذل�ك  قم�ت  كن�ت  إذا  الش�هري؟ 
ستندهش اليوم بالنتائج وستجني ثمار جهودك. 
تس�تطيع اليوم أن ترتاح بعض الوقت لكي تتخلص 

من الضغط الذي سيطر عى أعصابك الفرتة املاضية.

ربما تحسن استغالل مواهبك الفنية هذا 
الي�وم. لديك رغبة يف إع�ادة تلوين لوحاتك 
القديم�ة لتضف�ي ملس�ة أنيق�ة ع�ى املنزل. 
الرس�م ليس للتس�لية فقط ولكنه قد يحسن من 
مزاجك بشكل عام ويحفزك عى العمل خالل األيام 

املقبلة!

يف بعض األحي�ان ينتابك التس�اؤل عن النتائج 
الت�ي قد تح�دث إذا تنازل�ت عن مبادئ�ك ومثلك 
العليا من أجل تحقي�ق أحالمك. ال تنجرف وراء تلك 
األفكار. يجب علي�ك أن تكبح طموحاتك بعض اليشء. 
علي�ك أن تع�ي جيدا قيم�ة ما لدي�ك، وتذكر أن�ه يف أغلب 

األحيان أبسط األشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.

تس�تغل الوق�ت الي�وم يف التفك�ر يف بع�ض 
املشاريع التي بدأت فيها الفرتة املاضية ولكنك 
ل�م تعرف نتائجه�ا بعد حتى اآلن. ل�م ال تتحدث 
مع بع�ض الزمالء يف العمل لتس�تفيد م�ن خرباتهم 
ومعلوماته�م؟ ننصحك بأن تتأكد م�ن معلوماتك قبل 

تغير الخطط لكي ال تندم يف وقت ال ينفع الندم.

تنتابك مش�اعر غريبة تجاه شخص 
م�ا بالتحديد. تخط�ط لاللتقاء بهذا 
الش�خص يف املس�اء باملطع�م املفض�ل 
لدي�ه. زيارة معرض ما أو حضور حفل ما 
مع هذا الش�خص قد يك�ون أمرا ممتعا جدا 

وشيقا.

ربما تزورك الي�وم مجموعة من األصدقاء يف 
منزلك. وربما تجد نفس�ك اليوم محط أنظار 
الجمي�ع. ستس�تمع بالوق�ت ال�ذي تقضيه مع 
ه�ؤالء األصدق�اء. ربما تس�تغل الوق�ت يف اللعب أو 
قراءة بعض الروايات. مهما كانت األنش�طة التي تقوم 

بها معهم، بالتأكيد ستشعرون بالسعادة.

فقدت األي�ام املاضية ورق�ة أو كتابا أو ملفا 
يتعلق بالعمل، واليوم س�تعثر عليه بس�هولة. 
ه�ذا املل�ف ذو أهمية بالغة بالنس�بة لك فهو عى 
األرج�ح يحت�وي ع�ى معلوم�ات تتعلق بمس�تقبلك 
املهن�ي. ربما تق�ي معظم يومك يف فح�ص هذا امللف 

من جديد.

تب�دو اليوم يف حال أفضل. ال تظن أن الحبيب 
ال يالحظ ذل�ك. اذا كنت ترغ�ب يف النجاح ويف 
تحقيق يشء ذي قيم�ة، فحان الوقت أن تتحالف 
مع اآلخرين، قد يكون�ون أقرباء أو أصدقاء أو زمالء 
يف العم�ل. ال تدع الفرصة تفوت�ك، فيجب عليك االنتفاع 

من هذه الفرصة وبذل املجهود.

تتذك�ر اليوم أحداث امل�ايض ولكنك ربما 
ال تلقي لها ب�اال ألنها ال تتعلق بحارضك 
اآلن، ولكن عليك أن تبحث عن الس�بب الذي 
جعلك تتذكر مثل هذه األح�داث. عندما تقارن 
ماضي�ك بحارضك، س�تجد أن حيات�ك قد تغرت 

تماما.

تش�عر أن العالم م�ن حولك غري�ب جدا، فلم 
ال تفك�ر يف التخطيط لرحلة مل�كان ما ؟ قمت 
بعمل�ك عى أكمل وجه الفرتة املاضية وتس�تحق 
الرتفيه واملتعة. إذا لم يكن لديك وقت كاف اليوم، عى 
األقل تواصل مع رشكة س�ياحة أو قم بعمل بحث عى 

اإلنرتنت للتعرف عى املنطقة التي ستزورها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كل األم�ور املتعلق�ة بالح�ب والرومانس�ية 
والزواج تس�ر عى ما ي�رام اليوم. تبدو اليوم 
متعاونا ومش�جعا ملن حولك. ي�دور حوار مثمر 
بينك وبني بعض األصدقاء. يجب عليك أن تفكر قبل 
أن تتكل�م. كن حذرا من إس�اءة فهم بعض األفكار، وال 

تدع ألحد الحاقدين فرصة إلفساد هذا اليوم الجميل.

كلمات متقاطعة

451 - وق�وع »معركة الس�هول القطلونية« 
ب�ني الق�وات الروماني�ة بقي�ادة فالفي�وس 

أيتيوس والهون بقيادة أتيال.
1214 - تأسيس جامعة أوكسفورد يف اململكة 

املتحدة.
1544 - وصول حس�ن باش�ا بن خ�ر الدين 

بربروس إىل الجزائر واليا عليها.
1605 - اغتيال قيرص روس�يا فيودور الثاني 
بعد ثالثة أش�هر فحس�ب قضاه�ا يف منصب 

القيرص.
1800 - الس�لطات الفرنس�ية تغلق الجامع 
األزهر وذلك عق�ب اغتيال الجنرال كليرب عى 
يد سليمان الحلبي، وظل املسجد مغلًقا حتى 

خروج الفرنسيني من مرص.
1837 - امللك�ة فيكتوريا تت�وىل حكم اململكة 

املتحدة.
1877 - ألكس�ندر غراه�ام بي�ل ينج�ز أول 
ش�بكة هاتفية يف العال�م يف مدينة هاميلتون 

بكندا.
1930 - وزير خارجية العراق نوري الس�عيد 
يوقع مع املندوب السيايس الربيطاني معاهدة 

تحالف مدتها 25 سنة.
1944 - انته�اء معرك�ة بح�ر الفلبني بنرص 
س�احق للبحري�ة األمريكية وذل�ك يف الحرب 

العاملية الثانية.
1960 - اإلعالن عن استقالل مايل والسنغال.

واالتح�اد  املتح�دة  الوالي�ات  رب�ط   -  1963
السوفيتي بخط هاتف س�اخن خالل الحرب 

الباردة.
1991 - اختيار برلني عاصمة ألملانيا املوحدة 
وذل�ك بع�د تصوي�ت برملان�ي كان�ت نتيجته 

موافقة 336 مقابل 321 صوت معارض.
1994 - وقوع عملية تفجر يف رضيح اإلمام 
عيل الرضا بمدينة مشهد اإليرانية ما أسفرت 

عن مقتل 25 زائراً وجرح املئات.
رئيًس�ا  م�رف  برفي�ز  انتخ�اب   -  2001

لباكستان.
2003 - تأسيس مؤسسة ويكيميديا.

2009 - إجراء االنتخابات الرئاس�ية يف بولندا 
النتخاب خلف للرئيس ليخ كاتشينسكي الذي 
تويف إثر تحطم طائرته يف 10 أبريل، وقد فشل 
أي من املرش�حني يف الحصول عى نس�بة من 
األص�وات تتجاوز %50، حي�ث حصَل رئيس 
الدولة بالوكالة برونيس�واف كوموروفسكي 
%41.22 م�ن األص�وات،  ع�ى م�ا نس�بته 
مقاب�ل %36.74 م�ن األصوات لياروس�الف 
كاتشينسكي األخ التوأم للرئيس األسبق، وقد 

تقرر إجراء جولة إعادة يف 4 يوليو.
2012 - املحكمة الدستورية يف الكويت تبطل 
انتخاب�ات مجل�س األم�ة، وتلغي ق�رار حل 
مجل�س 2009 ال�ذي حل يف ديس�مرب املايض 

وتعيد له سلطاته.
2015 - ويكيليك�س تنر 60 ألف برقية من 

الربقيات الدبلوماسية السعودية.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
حي����������ل ي��دك  م��ن  كلب��ك  نب��ض  اس��مع 
حبيت���������������ك حي��ل  اكل��ك  خاي��ف  ب��س 
العي���������ون يعم��ي  بجواب��ك  أدري  ألن 
بيت����������ك اط��ب  م��ا  س��اكت  أبق��ى  لذل��ك 
اش��ت���������اك بعي��د  م��ن  بعيون��ك  خلين��ي 
مليت����������ك واتك��ول  ال��ك  اك��رب  أخ��اف 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
إحس��اس بريش��ة  قصي��دة  اس��مك  نس��جت 
املش�����اعر بأرق��ى  ال��ك  ش��اعر  وص��رت 
ورود م��ن  وابي������������ات  غ��زل  اكتبل��ك 
املن�������������اب��ر ف��وك  بش��عر  وجس��دهه 
موج���������������ود مامن��ه  ت��رف  واكلله��م 
ص�������������اي��ر أب��د  وال  بحس��نه  ماداي��ر 
بال��������روح الفل��ق  أق��ره  الغ��زل  وأثن��اء 
عاب��������ر اليم��ر  حت��ه  حس��د  م��ن  اخاف��ن 

زوجت�ي جميل�ة وصغ�رة، عمرها 24 س�نة، ومتعلم�ة، وحاصلة عى 
بكالوري�س تمري�ض، ومطيع�ة وذات خلق، لكني أصبح�ت أرى جميع 
النس�اء أجمل منها، وهذا األمر أصابني باإلحباط والهم والغم، أصبحت 
أح�ب البق�اء خارج البي�ت، أو يف بيت أهيل؛ ألني أرت�اح معهم وال أرتاح 

معها.
أصبحت أقارنها بزوجات أصدقائي أنهن أجمل منها، ومرحات يف الكالم 
أكث�ر منها، وهي غ�ر مرحة نهائيا، تتكل�م قليال جدا، أن�ا أريد مبادلة 
الحديث واالس�تئناس معها، ب�ل أريد أن أحبها لكن ال أس�تطيع، بعض 
األحي�ان أراها مقبولة، وأحيانا ال أطيق النظر إليها، وكلما أرى النس�اء 

أتحرس عى نفيس، وأقول ملاذا هكذا نصيبي؟!
النصائح والحلول:

أوال : نحم�د الل�ه إلي�ك وجود هذه امل�رأة الفاضل�ة املتمي�زة يف حياتك، 
ويكفيه�ا ما قلته عنها من جمال الخلقة وجم�ال الخلق، وطاعتها لك، 
ول�و لم يك�ن يف زوجتك إال هاتني الصفتني لكان حريا بك أن تس�جد لله 

شكرا عى هذه النعمة.
ثانيا: قد ذكرت أنك تريد إنهاء تلك املشكلة ، وهذا يدل عى خر فيك. 

ثالثا: بعد أي زواج مبارشة ال بد أن يحدث ثالثة أمور:
-1 يتعرف كال الزوجني عى مس�اوئ الطرف اآلخ�ر، ويبدأ يتعرف عليه 

بكل ما فيه، بخره ورشه، بحسنه وقبحه.
-2 يتدخ�ل الش�يطان لتضخيم املس�اوئ وتهوين املحاس�ن، حتى تبدأ 
النظرة تختلف، وقد أش�ار النبي -صى الله عليه وس�لم- إىل ذلك يف قوله 
)إن الش�يطان يفرق بني الزوج وزوجته( أي يضع البغضاء والش�حناء 

بينهما بتضخيم سلبيات كل طرف لآلخر.
-3 يحس�ن الش�يطان لكل ط�رف إيجابياته هو حتى تضخ�م ذاته فال 
يشعر بسلبياته وأخطائه، ويبدأ يف الشعور بأنه كان يستحق أفضل من 

هذا، وأنه ما كان ينبغي عليه املوافقة عى مثل هذا الزواج.
الحظ أن هذا يحدث مع الجميع.

رابع�ا: قد اتبعت الش�يطان يف أخطر أس�لحته، وهي إط�الق البرص عى 
النساء وبدأ املقارنات التي لن تكون منصفة لسببني:

-1 كل م�ن تراه�م ت�رى فيهم املظه�ر أو الش�كل الظاه�ري، لكنك لم 
تعارشهم لتكتش�ف الجانب اآلخ�ر املوجود يف كل امرأة، فليس�ت هناك 
ام�رأة كامل�ة أبدا، وكان ينبغ�ي عليك أن تتعمد ع�دم املقارنة ألنها غر 
منصف�ة. هذا من ناحية، ومن ناحي�ة أخرى ترصفك عن الحالل الطيب 

إىل الحرام الخبيث.

-2 لم تستحرض إيجابيات الزوجة مع عقد املقارنات، والتي أقلها تكفي 
لحمد الله عليها، فالزوجة ليس�ت ناش�زا وال عاصية ل�ك، وال قبيحة أو 

دميمة، بل هي أالعيب الشيطان عليك.
خامسا: اإلنسان يف حياته دائما ما يحن إىل ما فقد منه، فال يتمنى الغني 
امل�ال وال يتمنى الصحيح العافية، بل يتمنى كل منهما ما نقص فيهما، 
فلو س�ألت فقرا معاىف: م�ا أجمل ما يف الحياة؟ لقال ل�ك: املال، ثم أخذ 
يتحدث عن حاله وبؤس�ه ناس�يا نعمة الله عليه يف العافية، ولو س�ألت 
غنيا مريضا لعلمت منه أن العافية أفضل، ولو ضاع ماله يف س�بيل ذلك، 
وعدم التنبه إىل هذه النقطة أس�قطك يف فخ املقارنات الخاطئة فوصلت 

إىل ما أنت عليه.
سادسا: الحل يف ثالثة أمور:

-1 أن تعظم نعمة الله عليك يف الزوجة، وأن تردد هذا عى مسامعك، مع 
تهوين األمور التي ذكرتها والتي تعد توافه يف الحياة الزوجية.

-2 أن تس�تحرض أن النقص موجود يف النساء كلهن، كما هو يف الرجال 
كذل�ك، فهن�اك جميلة املظهر س�ليطة اللس�ان، وهن�اك الغني�ة بذيئة 
األخ�الق، وهناك ال�ودودة الجميلة س�يئة العرة، وهن�اك وهناك، فإذا 
رزق�ت م�ن الجمال بعضه ب�ل أكثره مع كل ما أنعم الل�ه عليه فيها من 

خلق فقد حزت الخر .
-3 أن تب�دأ يف النظ�ر إىل عيوب نفس�ك فلس�ت معصوم�ا، وأن تحدثها 
ع�ن األمور الس�لبية التي تراها هي فيك، بال زع�ل أو غضب، وأن تبدأ يف 

املعالجة.

العق�ل يص�دق م�ا تغذي�ه م�ن 
أفكار، اجعيل ذلك مبدأ أساس�ياً 
يف حياتك وقوم�ي يومياً بتغذية 
األف�كار  م�ن  بالكث�ر  عقل�ك 
ليصدقه�ا ويب�دأ يف  اإليجابي�ة، 
تطبيقها وكأنه�ا أمر طبيعي يف 

حياتك.
االختبار:

هل تؤمن بأن االنسان قادر عى 
التغير؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

هل تؤمن بأن تغر االخرين يبدأ 
بتغير نفسك؟

a( نعم
b( اىل حد ما

c( ال
هل تمتلك االمكانات املادية التي 

تساعدك يف التغير؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.

c( ال.
ه�ل تع�ودت عى العمل يف س�ن 

مبكر؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

هل تعرف نقاط قوتك وضعفك؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

خاص�ة  سياس�ة  تمتل�ك  ه�ل 

للتعامل مع أفكارك ومش�اريعك 
املستقبلية؟

a( نعم.
b( اىل حد ما.

c( ال.
مح�ددة  رؤي�ة  تمتل�ك  ه�ل 

ملستقبلك؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

وتض�ع  الف�رص  تنته�ز  ه�ل 

الحساب للمخاطر؟
a( نعم.

b( اىل حد ما.
c( ال.

النتيجة:
:A اذا كانت معظم اجاباتِك

أن�ت تتمت�ع بش�خصية ج�ادة 
وحازمة، وتمتلك سياسة خاصة 
الباه�ر وطموحاتك.  ملس�تقبلك 
عامل�ك  لتغي�ر  تطم�ح  دائم�ا 
واآلخرين، تس�تفد م�ن الفرص 

مع الحذر من املخاطر.
:B اذا كانت معظم اجاباتِك

ش�خصيتك متأرجح�ة، ودائم�ا 
ترغ�ب يف التغير لكن�ك ال تمتلك 
اإليجابي�ة  واألس�اليب  األدوات 

لتحقيقه.
:C اذا كانت معظم اجاباتِك

ترف�ض فكرة التغي�ر وال تؤمن 
بقدرات�ك، ولي�س لدي�ك أي من 
أهداف�ك  لتحقي�ق  األس�اليب 

وتحسني مستقبلك.

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

أرى جميع النساء أفضل من زوجتي

اختبر نفسك: هل أنت قادرعلى التغيير؟

سعادة شخص ما ال تعين تعاسة اآلخرين
قصة وعربة

أفقي
1انص�ت o صوته�ا مالئكي ولحنها 

رحباني
2ش�اعر لبنان�ي مهج�ري o ف�وق 

العني )معكوسة(
3كلمة تس�تخدم لالسهاب يف املعنى 
o لق�ب اجتماع�ي انجلي�زي o زهر 

يذكر يف تحية الصباح
4حي�وان بح�ري يصنف م�ن أذكى 

املخلوقات o وحدة العملة اللبنانية
5متشابهان o حب

 o الجن o 6م�ا يئس وم�ا استس�لم
طرف

7سهل يف لبنان o يسحب
8مخيم فلسطيني شهر يف لبنان

9اسم مؤنث بمعنى الخفيفة اللينة 
الهادئ�ة o مدين�ة أثري�ة يف البق�اع 

اللبناني مهمة
10دولة عربية اصل اس�مها بمعنى 
 o ل�ون اللبن لكثرة الثلوج يف جبالها

قرية يف قضاء املتن بجبل لبنان

رأيس
1وصل درجة عالية من حسن األداء أو 

الصناعة o نصف صابر o ثلثا جبل
2بمعنى طريق أو وسيلة أو ألجل يشء 
ما o حالة اإلصابة بمكروب أو عفونة 

يف الجسم
3عكس حلو o مط�رب راحل صاحب 

اغنية بنات املكال
4عروس املصاي�ف اللبنانية o – قرية 

لبنانية وقعت ضحية غدر املحتل
 – o 5اس�م ح�رف من ح�روف اللغ�ة

طاف يف املكان وبحث بنظره
6غر متزوج

 o 7يضع�ون ش�يئا م�كان يشء آخ�ر
متشابهات

8هز وخض o ثلثا س�يد o يقرأ لنفسه 
أو لآلخرين

األش�ياء  يش�بك   o وفائ�ض  9كث�ر 
ببعضها

10قرية وقضاء يف البقاع اللبناني عند 
جبل صنني o متشابهان o هجم

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

واألفقية يف املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

حدث يف مثل هذا اليوم
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ت�روي  أس�رتالية  أس�طورة  ثم�ة 
حكاي�ة س�احر، كان يتن�زه م�ع 
ش�قيقاته الث�الث عندم�ا اق�رتب 

منهم أشهر محاربي عرصه . 
قال املحارب : 

-أري�د ال�زواج م�ن إح�دى ه�ؤالء 
الشابات الجميالت. 

رد الساحر و هو يبتعد: 
، س�تتألم  إحداه�ن  -إذا تزوج�ت 
الش�قيقتان، لذلك فأن�ا أبحث عن 
قبيلة تس�مح للمحارب�ني بالزواج 

من ثالث نساء معاً . 

ج�اب القارة األس�رتالية لس�نوات 
كثرة بال جدوى . 

قال�ت إح�دى الش�قيقات بع�د أن 
تقدمن يف السن ، و تعبن من السر 

الطويل : 
-ع�ى األقل كانت إحدانا س�تكون 

سعيدة . 
أقر الساحر بخطئه ، لكن األوان قد 
فات اآلن . حول ش�قيقاته إىل كتل 
من األحج�ار ، لكي يفه�م كل من 
يمر من هناك ، بأن سعادة شخص 

ما ال تعني تعاسة اآلخرين .



وّجهت النجمة اإلماراتية، أحالم 

الفنانة  اىل  تحية  الشاميس، 

عرض  بمناسبة  رشيهان 

شانيل«  »كوكو  مرسحيتها 

عن  طويل  غياب  بعد  قريباً 

األعمال الفنية.

عرب  جمهورها  أحالم  وشاركت 

االجتماعي  التواصل  شبكات 

بشخصية  لرشيهان  صورة 

وأرفقتها  شانيل«،  »كوكو 

بالتعليق: »َعوداً حميداً يا ملكة«.

رئيس  الشيخ  آل  تركي  وكان 

العربية  اململكة  الرتفيه يف  هيئة 

متابعيه  شارك  قد  السعودية 

التواصل االجتماعي  عرب مواقع 

كواليس  من  فيديو  بمقطع 

شانيل«،  »كوكو  مرسحية 

املقطع  يف  تظهر رشيهان  حيث 

املرسح  خشبة  عىل  تقف  وهي 

بجمالها  األنظار  وتخطف 

قائالً:  عليه  وعلّق  وجاذبيتها... 

» قريباً... عودة النجمة رشيهان 

مرسحية  يف  طويل  غياب   بعد 

منصة  عىل  شانيل«   «كوكو 

»شاهد«  برعاية  هيئة الرتفيه«.

من جانبها، علّقت رشيهان عرب 

»تويرت«  يف  الشخيص  حسابها 

أتمنى  شاق...  »عمل  بالقول: 

الـ جمهور  إعجاب  ينال  أن 

أنحاء  shahidvod وmbc يف كل 

الحبيب...  وجمهوري  العالم 

ألف مربوك«.

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

برنامج  يف  فواخرجي،  سالف  املمثلة،  أعلنت   

الناس  صدمت  أنها  بالعربي،   the insider
خاصة  الكندوش،  بمسلسل  بمشاهدها 
عندما طلبت الزواج من أيمن زيدان ضمن 

أحداث العمل. 
هذا  إن  نخلة  إييل  لإلعالمي  قالت  سالف 
الطلب كان مفتاح شخصية »ياسمني«، 
األعمال  يف  ُيقدَّم  لم  أنه  إىل  مشريًة 
وأن  املعارصة،  األعمال  يف  وال  الشامية 
هذا النوع من الطلبات ما زال مستنكراً 

يف املجتمعات العربية. 
سالف تمنت أن يحقق الجزء الثاني من 
األول  الجزء  أفضل من  املسلسل صدى 
االنتقادات،  من  للعديد  تعرّض  كونه 
بسيناريو  التعديل  جرى  أنه  وأكدت 
العمل يف الحلقات االخرية إلضافة املزيد 

من التشويق. 
وعرّبت سالف عن فخرها بالعمل مع أيمن 
زيدان بثالث ثنائية تجمعهما، مشريًة إىل أن 
من  الكثري  سيحمل  املسلسل  من  الثاني  الجزء 

التشويق بينهما. 
من جهة أخرى، قالت سالف إنها تشعر بمسؤولية 
نرش االيجابية عىل صفحتها عىل انستغرام كونها 
شخصية عامة والجمهور له حق عليها، وعرّبت 
الذهبية  االقامة  بنيلها  سعادتها  عن  أيضاً 
االمارات  دولة  من  راق  ترّصف  أنه  إىل  مشرية 

العربية املتحدة الستقطاب املبدعني .

أحيا النجم املرصي، عمرو دياب، حفالَ غنائياً ممّيزاً 
Jeddah Super Dome التي تم افتتاحها مؤخراً  يف 
وُتعد أكرب قبة يف العالم.وبذلك يكون عمرو دياب أول 
فنان يعتيل املرسح يف أول حفل ُيقام فيها من تنظيم 

كة  لرش »بنشمارك« ا العاملية  السعودية 
تمّيز  .B e n c h m a r k
بالتقنيات  الحفل 
والعالية  العاملية 
من  الدقة 
حيث الصوت 
 ، ة ر لصو وا
عال  حيث 
ف  هتا
ر  لجمهو ا
الذي  الحارض 

بدء  من  األوىل  اللحظات  منذ  الهضبة  مع  تفاعل 
شاشة  عىل  أغنياته  من  مقتطفات  وعرض  الحفل 
إىل  اىل صعوده عىل املرسح ووصوالً  عمالقة مروراً 
زكي  محمد  السيد  نّوه  العزف.كما  يف  مشاركته 

  Benchmark لرشكة  التنفيذي  املدير  حسنني، 
مع  لتتماىش  البرصية  التقنيات  أهم  باستخدام 
التي دخلت موسوعة غينيس والتي  القبة  ضخامة 
إجراءات  تحت  الحفل  الحفل.وأُقيم  استضافت 
السعودية،  الصحة  وزارة  حددتها  مشّددة  وقائية 
كبرياً  إقبااًل  شهد  وقد  الصحية،  للضوابط  مراعاًة 
مدينة  يف  األول  الجماهريي  الحفل  أنه  اعتبار  عىل 
الحفل،  هامش  )كورونا(.وعىل  جائحة  بعد  جدة 
يف  ملالقاة جمهوره  بعودته  دياب عن سعادته  عرّب 
الرتفيه  وهيئة  املنظمة  الرشكة  وشكر  السعودية 

عىل رأسها املستشار تركي آل الشيخ.

تكون  أن  دياب،  مايا  اللبنانية،  النجمة  استطاعت 

حديث مواقع التواصل االجتماعي يف األيام األخرية، 

بعد أن طرحت أغنيتها الجديدة »أحىل الكالم« عىل 

موقع يوتيوب وعىل كل املنصات املوسيقية.

يوم  بعد  مشاهدة  مليون  من  أكثر  حّققت  األغنية 

واحد فقط من إصدارها، واحتلّت املرتبة األوىل بني 

األغنيات األكثر تداوالً عىل أنغامي، وهي من كلمات 

توزيع هادي  ألحان محمود خيامي،  الجيل،  نارص 

رشارة، والكليب من إخراج شريين خوري وهو واحد 

من اللوحات االستعراضية الضخمة التي قّدمتها يف 

عىل  حرصياً  ُعرض  الذي   X-Plore األخري  حفلها 

.mbc4 وسُيعرض قريباً عىل شاشة vip شاهد

ة  املعربرِّ الرسائل  وتلّقت مايا عدداً كبرياً من 

عن إعجابها باألغنية اإليقاعية الصيفية 

الرسائل  هذه  وأبرز  الرومانسية، 

عجرم  نانيس  النجمة  من  جاءت 

غصن  بو  وماغي  فارس  ومرييام 

وغريهن.

عباس  مليعة  العراقية  الشاعرة  توفيت 

الواليات  مستشفيات  أحد  يف  عمارة، 

املتحدة عن عمر ناهز الـ92 عاماً.

للشاعرة  الصحي  الوضع  وتفاقم 

املايض  الشهر  مطلع  منذ  العراقية 

استمرت  غيبوبة  يف  دخولها  بعد 

يف  إثرها  عىل  رقدت  أسبوعني  نحو 

املستشفى.

األسماء  من  عمارة  عباس  مليعة  وتعد 

الالمعة يف الشعر الحديث بالعراق، وذاع 

من  الستيني  العقد  بدايات  منذ  صيتها 

القرن املايض.

صابئية  لعائلة  مليعة  الشاعرة  ولدت 

عريقة ومشهورة يف منطقة الكريمات 

لقب  واكتسبت   ،1929 عام  ببغداد 

فيها  ولد  التي  املدينة  من  »عمارة«، 

والداها جنوب العراق.

ويف عام 1978، هاجرت العراق وعاشت 

بها  استقر  حتى  عدة،  أوربية  دول  يف 

الحال يف الواليات املتحدة األمريكية.

والشعبي،  الفصيح  الشعر  إىل  إضافة 

الشعبي  بالرتاث  مهتمة  مليعة  كانت 

وفولكلور املندائيني، وقد كتبت مقاالت 

املندائية  اللغة  عالقة  عن  ودراسات 

بالسومرية وعن جذور العامية العراقية 

من السومرية واألكادية واملندائية التي 

حرويف  تشكيل  وهي  ديانتها  لغة  هي 

ناصورائي آرامي كتبت به كتب الديانة 

املندائية.

هي:  دواوين   7 عباس  مليعة  للشاعرة 

الربيع  عودة   ،1960 الخالية  الزاوية 

يسمونه   ،1969 عشتار  أغاني   ،1963

العراف 1980،  أنبأني  لو  الحب 1972، 

البعد األخري 198، عراقية 1990.

بحب  ودواوينها  عمارة  قصائد  وتتميز 

الطبيعة والحياة املتوهجة والوقوف مع 

تعميق  عىل  والقدرة  الحرية  اتجاهات 

الجريمة  وشجب  الناس  بني  األلفة 

والديكتاتورية.

وهبي  هيفاء  للنجمني  كنت«  »لو  أغنية  دخلت 

موقع  عىل  العاملي  الرتند  حسني  وأكرم 

بني   15 املرتبة  حتى  وتقّدمت  يوتيوب، 

ساعة.ووصل   24 خالل  كليبات  الفيديو 

مجموع مشاهدات فيديو كليب »لو كنت« 

إىل  الرسمّيتني  وأكرم  هيفاء  قناَتي  عىل 

أكثر من مليونني ونصف املليون مشاهدة، 

بعدما  بنجاح  صعودها  األغنية  وتواصل 

الهاشتاغات  قائمة  كنت«  »لو  هاشتاغ  اخرتق 

الدول  معظم  يف  تويرت  عىل  تداوالً  األكثر 

ولبنان  والسعودية  مرص  مثل  العربية، 

واألردن وسوريا والعراق وتونس والجزائر 

أغنية  أن  واإلمارات وغريها.ُيذكر  وليبيا 

»لو كنت« للنجمني هيفاء وهبي وأكرم 

املنّصات  عىل  أيضاً  باتت متوّفرة  حسني 

املوسيقية الرقمّية.

سالف فواخرجي: صدمت 
الناس يف الكندوش

يي أول حفل غنائي يف أكرب قبة  عمرو دياب حيحُ
بالعامل يف جدة

مايا دياب حديث مواقع التواصل االجتماعي

وفاة الشاعرة العراقية مليعة عباس عمارة عن 
عمر ناهز الـ 92 عاما

أحالم تهدي لقب »امللكة« لشريهان

هيفاء وهيب إىل الرتند العاملي
 )غوغل( تصدر تصريحا مهما بشأن 

إحدى خدماتها الحصرية

عمالقان في مصر يحصدان حزمة من 
األرقام القياسية في غينيس

كشـفت رشكة “غوغل” األمريكية عن قرارها الذي اتخذته بشـأن إحدى 
 ”Workspace“ خدماتهـا الحرصيـة.و أعلنت “غوغـل” إتاحة خدمتهـا
)مسـاحة العمـل( املعروفـة سـابقا باسـم “G Suite” )جنـاح غوغل( 
لجميع مسـتخدميها الذين يملكون حسابات لديها.و مع إعالن “غوغل” 
الجديد لم يعد مسـتخدموها بحاجة إىل تكوين ملف شـخيص للمؤسسة 
 ”Docs”و ”Meet”و ”Drive“ السـتخدام ميـزات إضافيـة يف خدمـات
و”Sheets” وغريها.وقالت “غوغل” يف بيان صحفي: “يتمتع اآلن جميع 
مستخدمي الرشكة الحاليني الذين يزيد عددهم عن 3 مليارات مستخدم 
عرب املستهلكني واملؤسسـات والتعليم بالوصول إىل تجربة “غوغل وورك 
سبيس” الكاملة”.وتتضمن خدمة “مساحة العمل” من “غوغل” ميزات 
مثل االقرتاحات الذكية يف رسائل الربيد اإللكرتوني أو املستندات، والقدرة 
عىل اإلشارة بـ”@” إىل املستخدمني اآلخرين إلضافتهم إىل املهام، وتقديم 
مسـتندات “غوغل” أو جـداول البيانات أو العـروض التقديمية مبارشة 
أثناء محادثات “Meet”.ولالستفادة من هذه التجربة املتكاملة “مساحة 
العمـل من غوغل”، سـيتعني عىل املسـتخدمني تشـغيل غوغل تشـات، 
املوجـود داخل “جي ميل” للربيـد اإللكرتوني.و نوهت رشكة “غوغل” يف 
-Google Wor “بيانها إىل أنها توفر إصدارا مقابل اشرتاك مادي يسمى 

space Individual”، الذي يسـتهدف أصحاب األعمـال الصغرية، ويوفر 
إمكانات متميزة، بمـا يف ذلك خدمات الحجز الذكية واجتماعات الفيديو 
االحرتافيـة وتسـويق الربيد اإللكرتونـي املخصص، إىل جانـب املزيد من 

الخدمات املطروحة يف املستقبل.

قامت املؤسسـة العاملية لرصد وتسـجيل األرقام القياسـية حول العالم 
“غينيس”، بتوثيق مجموعة من األرقام القياسية لعائلة من العمالقة يف 

جمهورية مرص العربية.
و حصد الشقيقان، محمد وهدى شحاته عبدالجواد محمد، من محافظة 
الرشقية يف جمهورية مرص العربية، حزمة من األرقام القياسية املتعلقة 

بالجسم البرشي.
وحققـت هدى )29 عاماً( ثالثة أرقام قياسـية، هي أكرب كف المرأة عىل 
قيد الحياة، )بواقع 24.3 سم يف يدها اليرسى( وأكرب قدم المرأة عىل قيد 
الحياة )بواقع 33.1 سم يف قدمها اليمنى( وأوسع مدى لذراعي امرأة عىل 
قيد الحياة )بواقع 236.3 سم(.من جهته استطاع الشقيق األكرب محمد 
)34 عاماً( تحقيق رقمني قياسـيني هما، أوسـع مدى لذراعي رجل عىل 
قيد الحياة بواقع )250.3 سـم( وأعرض مدى لكف رجل عىل قيد الحياة 

)بواقع 31.3 سم يف يده اليرسى(.

بعد أن سـجلت الهند --أول حالة 
إصابـة بـ”الفطـر األخرض” لدى 
كورونـا  فـريوس  مـن  متعـاٍف 
املسـتجد، كشـف مصـادر طبية 

أسباب العدوى.
ونقل عـن مصدر طبـي يف الهند، 
قوله إنه “ُسجلت أول حالة إصابة 
بعدوى الفطر األخرض لدى متعاف 
مـن فـريوس كورونا املسـتجد يف 

والية ماديا براديش”.
“املصـاب  أن  املصـدر  وأوضـح 
يبلغ مـن العمـر 34 عاما، أصيب 
بفريوس كورونا ملدة شهرين، قبل 
إصابتـه بنزيف يف األنـف وحمى، 
وأثبتـت االختبـارات إصابتـه بعد 

ذلك بعدوى الفطر األخرض”.
وُتعرف الفطريات الخرضاء أو داء 
الرشاشـيات بكونها عدوى نادرة 

تسببها أنواع شائعة من الفطريات 
تعرف باسم الرشاشيات.

إىل  الرشاشـيات  داء  وينضـم 
املتزايـدة مـن األمراض  القائمـة 
الفطريـة ذات الرتميز اللوني التي 
ظهرت لدى مـرىض “كوفيد19-” 

والناجني منه.
الفطريـات  حـاالت  وشـوهدت 
املخاطي”  الغشاء  السوداء “فطر 
والفطـر األبيـض “املبيضـات” يف 
الهنـد بأعـداد متزايـدة، إال أنهـا 
غالبا ما تسـببها أنواع الفطريات 

نفسها.
يمكن أن يحدث داء الرشاشـيات 
بمجرد استنشاق جراثيم مجهرية 
من فطر الرشاشيات، حيث يقوم 
جهاز املناعة يف الجسم بقمع نمو 

أي جراثيم داخل الجسم.

كشـفت رشكة “ألفا بت” املالكة 
لـ)يوتيـوب( عن أنها لن تسـمح 
بعـد اآلن بإعالنـات سياسـية أو 
الرئيـيس  مكانهـا  يف  انتخابيـة 
املرغوب يف أعىل الصفحة الرئيسية 
للموقع وال إعالنـات عن الكحول 
واملقامرة والعقاقري التي تستلزم 

وصفة طبية.
و يف رسـالة بالربيد اإللكرتوني إىل 
املعلنـني، اطلعت عليهـا رويرتز، 
قال موقع )يوتيوب(: “إن التغيري 
جاء بناًء عىل تحركه العام املايض 
التسـمية  إللغاء جميـع إعالنات 
الرئيسـية ليوم كامل، وقالت إنها 
ألغت هذه الحجوزات ليوم كامل، 
مثل تلـك التـي حجزهـا الرئيس 
آنـذاك دونالـد ترامـب للسـيطرة 
عـىل صفحتهـا الرئيسـية يف يوم 
واسـتبدلت   ،  2020 االنتخابـات 

بتنسيقات أكثر استهداًفا”.
وقـال متحـدث باسـم جوجل يف 

اإللكرتونـي:  الربيـد  عـرب  بيـان 
“إننـا نراجع بانتظـام متطلباتنا 
اإلعالنيـة للتأكـد من أنهـا توازن 
بـني احتياجـات كل مـن املعلنني 
واملسـتخدمني، و نعتقـد أن هـذا 
التحديث سـيعتمد عىل التغيريات 
التـي أجريناها العـام املايض عىل 
التسـمية  إعـالن  حجـز  عمليـة 
تجربـة  إىل  وسـيؤدي  الرئيسـية 

أفضل للمستخدمني”.
وقالت جوجـل: “إن التغيري الذي 
طرأ عـىل وحدتها اإلعالنية األبرز، 
 Axios والتي أبلغت عنها صحيفة
ألول مرة، كان ساري املفعول عىل 
الفور، وأوقفـت جوجل اإلعالنات 
السياسية تماًما حول االنتخابات 
الرئاسـية األمريكية ومرة أخرى 
قبل تنصيب الرئيس جو بايدن يف 
ينايـر من هذا العام، مستشـهدة 
األحـداث  تجـاه  بسياسـتها 

الحساسة”.

رصد أول إصابة بالفطر األخضر  
في الهند

)يوتيوب( يعلن توقيف عرض بعض 
اإلعالنات

  

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

عزت الشابندر

يف ايران فاز  السيد رئيسي مرشح احملافظني 
ليسبق املعتدلني يف اعتداله .. 

ــدال من موقع القوة غري االعتدال   االعت
من موقع الضعف .

ــداع العراقي مليعة  ــة اإلب ــاً أيقون وداع
عباس عمارة. 

ــعر  العربي   وداعاً لواحدة من رواد الش
ــعر املعاصر  احلديث وإحدى أعمدة الش

يف العراق.

الزائر اجملهول

أيها العراقيون أينما كنتم تعلموا لغة الصمت الن الصمت يستفز الطغاة، 
وقد يكون أكثر تأثريا وقوة من الكالم، خاصة ان الكالم الصحيح املبني 
بناؤها  تم  التي  الهزيلة  كياناتهم  ويهز  املستبدين  يفزع  الرصاحة  عىل 
بلغة التلون والكذب عىل ذقون العباد لسلب كرامتهم االنسانية واستالب 
حقوقهم ووضعهم تحت مطرقة الخوف من املجهول واملوت االزيل الذي 
مازال منذ آالف السنني يطاردنا يف مرساتنا واحزاننا.. املوت بات اليوم 
رحمة..  بال  للفناء  قابال  مرشوعا  منا  ويجعل  يؤرقنا  كورونا،  وبوجود 
بنوتة  املوسيقي  سلمها  كتب  سمفونية  او  انشودة  املوت  بات  اليوم 
مبعثرة حتى باتت هذه السمفونية تؤرش نهاية الكون والبرشية.. ننظر 
اللقاح  من  جرعة  نأخذ  وان  الخالص،  ننتظر  بالدة،  بكل  الحالة  لهذه 
الوباء  بهذا  االصابة  عن  أشهر،  او  أليام  ولو  لتبعدنا،  الهوية  املجهول 
الخالص  ساعة  ننتظر  بصمت  وجعلنا  مضاجعنا  أرهق  الذي  والبالء 
وأصبحنا  كبرش  هويتنا  فقدنا  ان  بعد  املالمح  املجهول  العالم  هذا  من 
من  كل  وشهامة  نبل  اكتب  وانا  الكلمات  هذه  استوحشتني  أغرابا.. 
فارق الحياة بسبب كورونا بصمت من دون دموع.. وفقدان األحبة يشء 
مؤلم، واالكثر أملا تشييع الضحية ومفارقة اهله ومحبيه من دون وداع 
خوفا من اإلصابة، حتى مراسم تشييعه تتم وفق آلية جديدة يسودها 
الخوف.. باألمس مات أحبة اعزاء ولم تسنح لنا الفرصة باملشاركة يف 
أتألم من هذا  البيت  وأنا يف  املصغر  الفاتحة  تشييعهم وحضور مجلس 
الفراق القرسي.. استوحشتني صداقتهم وابتسامتهم وآهاتهم وأناتهم 
املخنوقة وهم يتأملون من اوجاع الوباء.. اخواني وأنا اكتب متأملا اخذت 
وانا  املايض  حنني  غري  عندي  يبق  ولم  واملرسات،  الحياة  مني  كورونا 
انقطعت  ان  بعد  امامنا  يبق  لم  الطغاة،  الغزاة  ملالقاة  الثنايا  مكسور 
بنا السبل غري االستسالم للغزاة املستبدين، بعد ان رسقوا منا املرسات، 
ولم يبق امامنا إال الدعاء والبكاء عىل احبة ماتوا يف ليلة ظلماء، لم يبق 
امامنا غري ان نذرف دموع العربات.. لم يبق امامنا إال السكوت بانتظار 
من  يحمله  وما  الكريه  املوت  هذا  انتظار  إال  امامنا  يبق  لم  الفاجعات، 
آهات وحرسات.. لم يبق امامنا إال ان نشهر سيوفنا من أغمادها ملواجهة 
هذا الداء.. لم يبق امامنا غري مالزمة بيوتنا بانتظار هذا الزائر الثقيل.. 
لم يبق امامنا غري لبس الكمامات بعد ان فقدنا العطور وأصبحنا نعيش 
عىل روائح البخور والنذور.. ولم يبق لدينا يف هذا العالم املجهول املالمح 

غري الصمت بانتظار أن يطرق بابنا مرض او ساحر محذور.

سعد حمسن خليل 

إليسا تحُعيد »كل القصايد« للمرة الثانية على 
خشبة املسرح حبفالت الرياض

إليسا  اإلحساس  ملكة  أطلت 
العربية  باململكة  جمهورها  عىل 
موسم  حفالت  ضمن  السعودية 
الرياض، يف حفل انتظره الجمهور 
منذ فرتة والذي جمعها بجمهور 
الرياض الذي أطلق هاشتاغ تحت 
ليتصدر  الرياض  يف  إليسا  إسم 
خالل  ميديا  السوشيال  مواقع 

الساعات املاضية.
وجذابة  مرشقة  اليسا  وبدت 

أصغر  وكأنها 
ين  بعرش

 ، سنة

وتألقت بفستان راٍق من املصمم 
العاملي إييل صعب.

أغنية  إليسا  قّدمت  الثانية  للمرة 
»كل القصايد » ملروان خوري  عرب 
قدمتها  أن  بعد  املرسح،  خشبة 
مرسح   خشبة  عىل  اآلوىل  للمرة 
 « حياتي  من  »أغاني  برنامج 
الفيديو  مقطع  وحقق  فرتة  قبل 
الذي نرشته أثناء قيامها بغنائها 
وسائل  عرب  املشاهدات  ماليني 

التواصل اإلجتماعي .
من  مجموعة  إليسا  وقّدمت 
إىل  من  بداية  أغنياتها  أشهر 
وهنغني  بيحبوني  اليل  كل 
من  والعديد  وكمان  كمان 
بها  إرتبط  التي  االغنيات 

الجمهور.
وقد طالب جمهور إليسا 

سوياً  يشرتكا  أن  كفوري  ووائل 
كعادتهم  واحدة  غنائية  فقرة  يف 
حفل  تجمعهم  عندما  قبل  من 
تكشف  لم  ما  وهو  واحد  غنائي 
وقتنا  حتى  الرتفيه  هيئة  عنه 

الحايل.
جمهور  يستعد  آخر،  صعيد  عىل 
الحفالت  من  للعديد  الرياض 
الغنائية بالفرتة القادمة بالرياض 
تامر  حفل  من  بداية  وجدة 
حسني يف جدة ليلة 24 يونيو، أما 
الجمعة 25 يونيو فتحي كل من 
الرويشد  وعبدالله  مبارك،  داليا 
وفهد الكبييس حفل غنائي ضخم  
جمهور  ينتظر  كما  الرياض،  يف 
عن  اإلعالن  أحالم   وامللكة  أنغام 
خالل  باململكة  حفلهما  موعد 

موسم الصيف الحايل .




