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بغداد/ الزوراء:
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 
املس�لحة، الل�واء يحي�ى رس�ول، امس 
الثالثاء، أن وفداً إعالمياً عس�كرياً يزور 
محارب�ة  بجه�ود  ويش�يد  الس�عودية 
التطرف.وذكر بيان ملكتب الناطق باسم 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة تلقته 
“ال�زوراء”: إن”الل�واء يحي�ى رس�ول 

أج�رى زي�ارة ع�ى رأس وف�د إعالمي 
عس�كري يتمث�ل بمجموعة من ضباط 
اإلع�الم يف مختل�ف تش�كيالت الجيش 
العراق�ي اىل اململكة العربية الس�عودية 
“.وأض�اف أن” الل�واء رس�ول والوف�د 
املراف�ق له ق�ام بزي�ارة مرك�ز الحرب 
الفكرية الس�عودي، وأش�اد بجهوده يف 

محاربة جذور التطرف”.

بغداد/ الزوراء:
أكدت مديري�ة امل�رور العامة،الحاجة 
اىل نظ�ام متطور يغرم ُملقي النفايات 
م�ن نوافذ املركبات.وق�ال مدير املرور 
العام�ة، طارق اس�ماعيل، يف ترصيح 
صحف�ي: إن “هن�اك م�ادة قانوني�ة 
تغ�رم م�ن يرم�ي أعق�اب الس�كائر 
واألوس�اخ ومناديل االستعمال الواحد 
نواف�ذ  م�ن  والعل�ب  )الكلينك�س( 
الس�يارات يف الش�وارع العامة بغرامة 
50 ألف دين�ار، وهي م�ادة نافذة من 
قانون امل�رور العراقي لع�ام 2019”. 
مبيناً أن “تنفيذ ه�ذه املادة يحتاج اىل 
فرق كث�رة يف الش�وارع لتحقيق هذا 
الهدف، وهناك صعوبات تتمثل يف عدم 
وجود نظام مروري متطور من أنفاق 
وجس�ور وكامرات مراقب�ة ورادارات 
تراقب السيارات، إضافة اىل عدم وجود 
كونرتول سيطرة يغرم املخالفني دون 

الضغط ع�ى الجه�د البرشي”.ولفت 
اىل أن “امل�واد القانونية موجودة، لكن 
كثرة املخالفات يف مجتمعنا ُتصّعب من 
تطبيقها”، مشراً اىل أن “املادتني 25 و 
26 يف قانون املرور رسمت املخالفات، 
واملادة 28 أوجدت العقوبات”.وأوضح 
أن “كثافة الس�ر تس�بب ضغطاً عى 
رجل املرور وينشغل يف تنظيم الحركة 
وامتص�اص الكثافة، وبالت�ايل يواجه 
صعوب�ة يف الجم�ع بني تنظيم الس�ر 
واالنش�غال باملخالفات املتع�ددة مثل 
السر بدون لوحات وعدم ارتداء حزام 
األم�ان واس�تخدام الهات�ف والحم�ل 
الع�ايل وغرها من املخالف�ات الكثرة 
والعديدة”.وكان�ت مديري�ة امل�رور يف 
محافظة األنبار، أعلنت يف وقت سابق، 
أنها ف�رض غرام�ة مالي�ة قدرها 50 
ألف دين�ار عى كل من يرمي النفايات 

وأعقاب السكائر من نافذة السيارة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 ارتفعت أس�عار النفط الخام، امس 
دوالراً   75 برن�ت  بل�غ  إذ  الثالث�اء، 
للربمي�ل للم�رة األوىل من�ذ نيس�ان 
2019، إذ ظل املس�تثمرون متفائلني 
حيال تعاٍف رسيع للطلب العاملي عى 
النف�ط، يف الوقت ال�ذي ترتاجع فيه 
املخاوف بش�أن ع�ودة مبكرة للخام 
اآلجل�ة  العق�ود  اإليراني.وصع�دت 
لخ�ام برنت تس�ليم آب 29 س�نتاً أو 

ما يعادل 0.4 باملئة إىل 75.19 دوالراً 
للربمي�ل، لتعوض خس�ائر تكبدتها 
يف وقت س�ابق. وارتفعت العقود إىل 
75.27 دوالراً للربمي�ل وه�و أق�وى 
مس�توى من�ذ 25 نيس�ان 2019 يف 
وق�ت س�ابق م�ن الجلس�ة.وبلغت 
العق�ود اآلجلة لخام غرب تكس�اس 
الوس�يط األمريك�ي تس�ليم تم�وز 
73.66 دوالراً للربمي�ل، دون تغي�ر 

عن الجلسة السابقة.

بيونغيانغ/ متابعة الزوراء:
إرسائي�ل  الش�مالية  كوري�ا  وصف�ت 
ب�”كي�ان رسطان�ي”، يف تعليقه�ا عى 
الغارات الجوية اإلرسائيلية التي ش�نت 
عى قطاع غ�زة مؤخرا.وذك�رت وزارة 
الخارجية الكورية الش�مالية، يف مقال 
نرشت�ه ع�ى موقعها الرس�مي باس�م 
الكوري�ة  للجمعي�ة  الع�ام  الس�كرتر 
الشمالية – العربية، يانغ ميونغ سونغ: 
أن “الغ�ارات الجوي�ة العش�وائية التي 
ش�نتها إرسائيل عى قطاع غزة أسفرت 

عن عدد كب�ر من الضحايا”، بحس�ب 
وكالة “يونهاب” الكورية لألنباء.وتابعت 
ال�وزارة مؤك�دة أن “إرسائي�ل مدم�رة 
للس�الم يف الرشق األوس�ط، وال يمكنها 
إال أن تكون كيانا رسطانيا”.ودان يانغ 
ميونغ يونغ يف مقاله، وبشدة، “التوسع 
االس�تيطاني اإلرسائييل غ�ر القانوني 
والرضب�ات  الفلس�طينية  األرايض  يف 
الجوية اإلرسائيلية الوحشية ضد الدول 
ذات الس�يادة”، بحس�ب قوله.كما عرب 
ع�ن “دعم�ه لنض�ال الش�عب العرب�ي 

م�ن أج�ل إيج�اد ح�ل س�لمي لقضايا 
ال�رشق األوس�ط، وم�ن أج�ل الحفاظ 
عى الس�يادة الوطنية”.واعتربت بيونغ 
يان�ع الغارات الجوي�ة اإلرسائيلية عى 
قطاع غزة “انتهاكات عنيفة” بحس�ب 
وصفها التفاق وقف إطالق النار، الذي 
ت�م ب�ني إرسائي�ل وحرك�ة “حماس” 
ماي�و/   21 بتارب�خ  الفلس�طينية 
أي�ار الج�اري، وفق م�ا ذكرت�ه وكالة 
“يونه�اب” الكورية، امس الثالثاء.كما 
أشارت كوريا الش�مالية إىل أن الغارات 

الجوي�ة “جريمة ضد اإلنس�انية تهدد 
بش�كل خطر حق حياة شعوب الرشق 
األوس�ط، بم�ا يف ذلك الفلس�طينيني”.

وش�ن س�الح الجو اإلرسائييل، مس�اء 
الخميس املايض، غارة جوية عى موقع 
للفصائل الفلسطينية املسلحة يف قطاع 
غ�زة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأف�ادت مص�ادر محلي�ة يف غ�زة بأنه 
“ُس�مع دوي انفجارات ضخمة ناجمة 
عن اس�تهداف أحد املواقع العس�كرية 
التابعة لفصائل املقاومة الفلسطينية يف 

منطقة بيت الهيا شمايل القطاع غزة”.
ونقلت القن�اة الثالثة عرش اإلرسائيلية 
عن مصدر عس�كري قوله إن “الجيش 
اإلرسائييل قصف أهداف�ا تابعة لحركة 
حم�اس يف قطاع غ�زة، وذل�ك ردا عى 
إط�الق البالون�ات الحارق�ة يف منطقة 
غالف غزة”.وذكرت القناة أنه اندلع 13 
حريقا جديدا، من�ذ صباح الخميس، يف 
مس�توطنات إرسائيلية محاذية لقطاع 
غزة من جراء استمرار إطالق البالونات 

الحارقة، لليوم الثالث عى التوايل”.

بغداد/ الزوراء:
أقر مجل�س الوزراء، ام�س الثالثاء، االس�رتاتيجية 
الوطنية ألم�ن البنى التحتية الحرج�ة، وفيما وافق 
ع�ى تموي�ل امانة بغ�داد 3 ملي�ارات دين�ار إلعادة 
تأهي�ل طريق بغداد – كوت، بح�ث تأمني اللقاحات 
بغ�داد  يف  الصحي�ة  املؤسس�ات  ب�ني  وتوزيعه�ا 
واملحافظات.وذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلقته »الزوراء«: ان رئي�س مجلس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، ت�رأس الجلس�ة االعتيادي�ة 
الرابع�ة والعرشين ملجلس ال�وزراء، وناقش خاللها 

تط�ورات االح�داث يف الب�الد، باإلضاف�ة اىل بح�ث 
املوضوع�ات املدرجة ضمن  جدول االعمال.واضاف: 
اس�تعراض  ش�هدت  ال�وزراء  مجل�س  جلس�ة  ان 
االجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية والس�يطرة 
الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس كورونا 
وتأمني اللقاحات وتوزيعها بني املؤسسات الصحية 
يف بغ�داد واملحافظ�ات، لتكون متاح�ة امام جميع 
املواطن�ني. الفت�ا اىل ان مجل�س الوزراء اس�تضاف 
رئيس مجلس املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
ملناقش�ة احتياجاته�م لتس�هيل اج�راء االنتخابات 

املبكرة يف موعدها يف العارش من ترشين االول 2021 
حيث تمت : 

اوال/ املوافقة عى:
- استمرار عمل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
بالفق�رة )2( من ق�رار مجلس الوزراء )61 لس�نة 
2018(، واس�تثنائها م�ن الفق�رات )5 ،6، 12( من 
إعم�ام وزارة املالي�ة املرق�م بالع�دد )2437( يف 27 

كانون الثاني 2010 .
- استمرار عمل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
بالفقرة )23( من قرار مجلس الوزراء )276 لس�نة 

.)2019
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  اس�تثناء  -تأجي�ل 
لالنتخاب�ات، م�ن اج�راءات ايجار املخ�ازن التابعة 
للمفوضي�ة املبين�ة يف امل�ادة )40( من قان�ون بيع 
وايج�ار ام�وال الدول�ة )21 لس�نة 2013(، والت�ي 
تتعلق باجور الخدمة بنس�بة )2%( من احكام املادة 
)11/ الفقرة اوال(، وامل�ادة )26/الفقرة ثالثا/ج(، 
بخصوص تمديد بدل االيجار املسمى يف العقد تفرض 

زيادة بنسبة )10%( من ايجار السنة السابقة.

الزوراء/ يوسف سلمان: 
بع�د تأخره�ا ألكث�ر من س�اعتي�ن 
اخفق مجلس الن�واب مجددا يف عقد 
جلس�ته املقررة ام�س الثالثاء، وقرر 
ارج�اء موعده�ا اىل يوم االحد املقبل، 
فيم�ا اصب�ح ع�دم وج�ود النص�اب 
القانون�ي داخ�ل القاع�ة الرس�مية 

الك�ربى واق�ع ح�ال يف ظ�ل غي�اب 
العدد االكرب من الن�واب ممثيل الكتل 
السياس�ية. باملقاب�ل ق�ررت اللجنة 
وزي�ر  إس�تضافة  النيابي�ة  املالي�ة 
املالي�ة عيل عالوي ملناقش�ة تداعيات 
واالصالح�ات  ال�دوالر  رصف  س�عر 
املالية  اللجنة  االقتصادية. وناقش�ت 

مع محافظ البنك املركزي، املش�اريع 
والخط�ط والقروض الت�ي وعد البنك 
رصف  س�عر  تغي�ر  بع�د  تنفيذه�ا 
العمل�ة، حي�ث ش�ددت اللجن�ة عى 
رضورة االلت�زام بتلك الوعود ورسعة 
تنفيذه�ا  كما بحثت اللجنة مس�ألة 
الربط اإللكرتوني بني وزارات التجارة 

واملالية وهيأت�ي الكمارك والرضائب 
م�ع البنك املركزي ، فض�اًل عن أتمتة 
اإلج�راءات يف املناف�ذ الحدودية ، كما 
دعت البن�ك املركزي إىل إتخ�اذ أقوى 
اإلج�راءات الصارم�ة بش�أن البنوك 
التي تخالف الضوابط. واعلن محافط 
البنك املركزي اطالق مبادرة بقيمة 5 

ترليونات دينار إضافة إىل املس�اهمة 
بتحريك قطاع اإلس�كان الس�تكمال 
كان�ت  الت�ي  الس�كنية  املجمع�ات 
متوقف�ه ، فض�اًل ع�ن ق�رب اصدار 
سندات تمكن املواطنني من استثمار 

أموالهم .

جملس الوزراء يقر االسرتاتيجية الوطنية ألمن البنى التحتية احلرجة ويوافق على تأهيل طريق بغداد - كوت

الربملان خيفق جمددا يف حتقيق النصاب ويؤجل موعد جلسته إىل األسبوع املقبل 

مانيال/ متابعة الزوراء:
ه�دد الرئي�س الفلبين�ي، رودريغ�و دوترت�ي، بس�جن من 
يرفض�ون تلقي التطعيم ضد فروس كورون�ا، بينما تكافح 
البالد واحدة من أس�وأ موجات تفيش املرض يف آسيا، إذ يربو 
إجم�ايل اإلصابات ع�ى 1.3 مليون فضال ع�ن 23 ألف وفاة.

وق�ال دوترت�ي يف كلمة نقله�ا التلفزيون بع�د ورود تقارير 
ع�ن انخفاض اإلقبال يف عدد من مواقع التطعيم يف العاصمة 
مانيال: “أنت تختار.. اللقاح أو السجن”.وتتناقض ترصيحات 
دوترت�ي مع ترصيحات مس�ؤويل الصح�ة الذي�ن قالوا إنه 
بينم�ا يتم حث الناس عى تلق�ي اللقاح إال أنه يعترب طوعي.

وعرب دوترت�ي، املعروف بخطاباته العاصف�ة والصاخبة، يف 

ترصيحات متلفزة، عن س�خطه تجاه األفراد الذين يرفضون 
تلق�ي اللقاح ويتس�ببون يف تفيش الوباء.وقال: “ال تس�يؤوا 
فهم�ي... هن�اك أزمة تواجه ه�ذا البلد. هن�اك حالة طوارئ 
وطني�ة. إذا كن�ت ال ترغ�ب يف الحصول عى اللقاح، فس�وف 
ُيلقي القبض عليك”.وأض�اف: “إذا كنت رافضا للقاح، غادر 
الفلب�ني”، مضيفا أنه س�يأمر ح�كام القرى بإع�داد قائمة 
بالسكان الرافضني لتلقي اللقاح.وحتى 20 يونيو/ حزيران، 
قام�ت الس�لطات الفلبينية بتطعي�م ما يق�ارب 2.1 مليون 
ش�خص بالكامل، وه�و ما يعني أن البالد ال ت�زال بعيدة عن 
ه�دف الحكومة املتمثل يف تطعيم م�ا يصل إىل 70 مليونا هذا 

العام يف بلد يبلغ عدد سكانه 110 ماليني نسمة.

تونس/ متابعة الزوراء:
اك�د رئي�س ال�وزراء التون�ي، هش�ام 
املش�ييش، إن اس�تقالته م�ن الحكوم�ة 
أمر غ�ر مط�روح باملرة.وج�اء ذلك ردا 
عى س�ؤال يف مقابلة مع إذاعة “شمس 
التونسية” حول العالقة بينه وبني رئيس 
الجمهورية، قيس سعيد.وطالب الرئيس 
التوني “بإدراج تغير النظام السيايس 
والنظام االنتخابي ضم�ن أجندة الحوار 
الوطن�ي”، ال�ذي دعا إليه اتحاد الش�غل 
من�ذ نهاية الع�ام املايض.يذكر أن األمني 

العام التحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، 
أك�د يف ترصي�ح نهاية األس�بوع املايض 
“تراجع س�عيد بصفة فجائية عن قبوله 
ببق�اء حكوم�ة املش�ييش مقاب�ل تغير 
4 وزراء”، موضح�اً أن “تج�دد دعوت�ه 
الس�تقالة الحكوم�ة ب�كل أعضائه�ا”، 
يعود يف جانب منه إىل “ظهور مستجدات 
جديدة”، يف إش�ارة إىل إفراج القضاء عن 
رئيس ح�زب قلب تونس نبي�ل القروي، 

حليف النهضة.

املالية النيابية لـ            : احلكومة لن تلجأ إىل االقرتاض الداخلي والعراق مكبل بديون خارجية
رجحت حتقيق فائض مالي يف املوازنة بعد ارتفاع أسعار النفط 

الزوراء/ حسني فالح:
اس�تبعدت اللجنة املالية النيابية لجوء 
الحكوم�ة اىل االق�رتاض الداخ�يل من 
البنك املركزي بعد ارتفاع اسعار النفط 
العاملية، مؤكدة ان العراق مكبل بديون 
خارجية واجبة التسديد، وفيما اشارت 
اىل ان موازن�ة 2021 تضمن�ت قروضا 
داخلي�ة لس�د العج�ز امل�ايل، رجح�ت 

تحقيق فائض مايل كبر يف املوازنة.
وقال عض�و اللجنة، النائب ش�روان 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  م�رزا، 
م�رشوع قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة 
العام�ة لس�نة 2021 تضمن�ت فقرة 
ق�روض داخلي�ة وليس�ت خارجي�ة. 
مبين�ا: ان الق�روض الداخلي�ة تكون 
م�ن البن�ك املركزي ع�ن طري�ق آلية 
محددة لس�د العجز امل�ايل الحاصل يف 
املوازنة.واض�اف: ان املوازنة تضمنت 
ايضا قروضا خارجي�ة قديمة واجبة 
التسديد عى العراق، وهناك التزامات 
يجب عى العراق تس�ديدها. الفتا اىل: 
ان لجنته ليست لديها معلومات حول 
حجم االموال املتوف�رة لدى الحكومة 
وحج�م احتياطي البن�ك املركزي بعد 
ارتفاع اسعار النفط العاملية.وأوضح: 
ان اس�عار النف�ط تج�اوزت ال�� 75 
دوالرا للربمي�ل يف حني املوازنة حددت 
ع�ى اس�اس س�عر برمي�ل النفط ب� 

46 دوالرا للربمي�ل، ما يعني ان هناك 
فائض�ا مالي�ا كبرا س�يتحقق خالل 
الفرتة املقبلة. مؤكدا: انه بعد تحقيق 
هذا الفائ�ض يفرتض م�ن الحكومة 
ع�دم اللج�وء اىل االقرتاض م�ن البنك 
املرك�زي الن العج�ز امل�ايل يف املوازنة 

جهت�ه،  الفائض.م�ن  م�ن  سيس�د 
ق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة، محم�د 
الشبكي: إن “العراق لجأ اىل االقرتاض 
الخارج�ي، نتيج�ة انخفاض اس�عار 
النفط بس�بب قلة الطلب عليه، بفعل 
جائح�ة كورون�ا، واالغ�الق العامل�ي، 

فضالً عن االحتجاجات الشعبية التي 
اث�رت عى مجمل الحياة يف العراق، ما 
أدى اىل انخف�اض الناتج املحيل اىل 47 
باملئة، وعدم وجود اموال لدفع رواتب 
“موازن�ة  ان  اىل:  املوظفني”.وأش�ار 
نياب�ي  إرصار  هن�اك  كان   2021

بع�دم الذهاب اىل القروض باس�تثناء 
التنموي�ة وم�ن رشكات رصينة مثل 
“س�يمنز والكرتيك” لصال�ح وزارتي 
الكهرباء”.وأكد الشبكي أن “استمرار 
ارتفاع أسعار النفط حتى نهاية العام 
س�يمنح وفرة مالية لسد العجز املايل، 
ودفع جزء من مس�تحقات القروض 
الخارجية”.ويف وقت س�ابق، كشفت 
اللجن�ة املالية عن مس�اٍع تق�وم بها 
الحكومة إلعادة نحو 200 ألف درجة 
وظيفي�ة حذف�ت من قان�ون املوازنة 
العامة لعام 2021.وقال عضو اللجنة 
املالية، ناج�ي الس�عيدي، يف ترصيح 
صحفي: إن “الحكومة تسعى إلعادة 
تتعل�ق  وظيفي�ة  درج�ة  أل�ف   200
بالحذف واالس�تحداث حذفها مجلس 
النواب من قانون املوازنة العامة لعام 
2021”.وأض�اف أن “جمي�ع درجات 
الح�ذف واالس�تحداث ت�م حذفه�ا يف 
املوازن�ة العامة”، مبينا “أن الحكومة 
قدمت طعناً ل�دى املحكمة االتحادية، 
إضافة إىل مواد أخرى، من بينها إعادة 
درجات الحذف واالستحداث”.وأش�ار 
إىل أن “تحديد بقاء هذه الدرجات التي 
تتجاوز 200 ألف من عدمه قرار عائد 
اىل املحكم�ة االتحادية للب�ت به، بناًء 
عى طع�ن الحكومة يف ق�رار مجلس 

النواب يف موازنة 2021”.

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:
الثالثاء،  امس  األمني،  االعالم  خلية  اعلنت 
تم  فيما  اآلثار  لتهريب  عصابة  عى  القبض 
الديانات  إلحدى  أثري  كتاب  بحوزتهم  ضبط 
بيان  يف  الخلية  بغداد.وذكرت  يف  السماوية 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »قطعات اللواء 
القاء  من  تمكنت  نوعية  وبعملية   )15( ال� 
القبض عى عصابة لتهريب االثار مكونة من 
ضبط  »تم  انه  البيان  متهمني«.واضاف   )4(
الديانات  إلحدى  يعود  أثري  كتاب  بحوزتهم 

السماوية«. 

القبض على عصابة 
لتهريب اآلثار يف بغداد

وفد إعالمي عسكري يزور السعودية 
ويشيد جبهود حماربة التطرف

املرور تطالب بنظام متطور لتغريم 
ُملقي النفايات من نوافذ املركبات

أسعار النفط ترتفع لـ 75 دوالرا للربميل 
للمرة األوىل منذ نيسان 2019

الرئيس الفلبيين يهدد رافضي لقاح كورونا 
بـ”السجن” أو “مغادرة البالد”

رئيس الوزراء التونسي: استقاليت غري 
مطروحة باملرة

حمافظ البنك املركزي يكشف عن إطالق مبادرة بقيمة 5 تريليونات

ص 4الرتبية حتدد تشرين األول املقبل موعداً لبدء العام الدراسي اجلديد

ص 2

 

قفزة جديدة بإصابات كورونا يف العراق 
والوفيات تقرتب من 17 ألفا

بعد تسجيل أكثر من 6 آالف إصابة و25 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االربع�اء، 
لف�روس كورون�ا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اك�دت تس�جيل 6003 اصابات 
جدي�دة و25 حالة وفاة وش�فاء 5039 
حال�ة، ح�ددت دائ�رة صح�ة الرصافة 
التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب 
بي�ان  يف  ال�وزارة  املناطق.وذك�رت 
تلقته »ال�زوراء«: ان ع�دد الفحوصات 
املختربية ليوم ام�س: 49265، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلي�ة: 11364729، 

مبين�ة انه ت�م تس�جيل 6003 اصابات 
جدي�دة و25 حالة وفاة وش�فاء 5039 
حالة.واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء 
ال�كيل: 1209918 )93.2%(، بينما عدد 
ح�االت االصاب�ات ال�كيل: 1298703، 
أم�ا عدد الح�االت الت�ي تح�ت العالج: 
71850، يف حني ان عدد الحاالت الراقدة 
يف العناي�ة املرك�زة: 564، وعدد حاالت 
الوفيات الكيل: 16935، الفتة اىل ان عدد 
امللقح�ني ليوم ام�س: 25655، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 796676.

كوريا الشمالية: إسرائيل كيان سرطاني ومدمرة للسالم يف الشرق األوسط
تعليقا على الغارات اإلسرائيلية على قطاع غزة مؤخرا

بغداد/ متابعة الزوراء:
استبعدت اللجنة القانونية النيابية التصويت عى قانون الجرائم املعلوماتية يف الجلسات 
املقبلة ملجلس النواب، فيما أشارت إىل إن القانون سرحل إىل الدورة الربملانية املقبلة.
اللجنة، سليم همزة، يف ترصيح صحفي: إن »قانون الجرائم املعلوماتية  وقال عضو 
يعترب من أهم القوانني يف مجلس النواب، ويحتاج إىل دراسة ومتابعة دقيقة وتوافق 
النواب«.وأضاف إن  القانون للتصويت عى جدول األعمال مجلس  سيايس قبل ادراج 
ألغراض  القانون  واستغالل  ترشيع  من  السياسية  القوى  بعض  لدى  تخوفا  »هناك 
سياسية، وأن ال يصبح وسيلة وأداة للسياسيني الستهداف خصومهم«.وتابع همزة 
أن »الفرتة املتبقية من عمر الربملان ال تكفي إلبرام اتفاق عى ترشيع قانون الجرائم 

املعلوماتية«، مرجحا ترحيل القانون إىل الدورة الربملانية املقبلة.

ترجيحات برتحيل قانون اجلرائم 
املعلوماتية إىل الدورة الربملانية املقبلة

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

األنواء: ارتفاع يف درجات احلرارة ابتداًء من اجلمعة .. ص3
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حبث تأمني اللقاحات وتوزيعها بني املؤسسات الصحية 

بعد تسجيل أكثر من 6 آالف إصابة و25 حالة وفاة

جملس الوزراء يقر االسرتاتيجية الوطنية ألمن البنى التحتية 
احلرجة ويوافق على تأهيل طريق بغداد - كوت

قفزة جديدة بإصابات كورونا يف العراق والوفيات تقرتب من 17 ألفا

رئيس الوزراء التونسي: استقاليت غري 
مطروحة باملرة

أكد قرب إصدار سندات متكن املواطنني من استثمار أمواهلم

حمافظ البنك املركزي يكشف عن إطالق مبادرة بقيمة 5 تريليونات

الغزي: اجمللس التنسيقي مع مصر 
واألردن وصل ملراحل متقدمة

جملس القضاء يستنكر األفعال 
غري السلمية اليت استهدفت دار 

القضاء يف ذي قار

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الوزراء،  مجلس  أقر 
البنى  ألمن  الوطنية  االسرتاتيجية 
عىل  وافق  وفيما  الحرجة،  التحتية 
دينار  مليارات   3 بغداد  امانة  تمويل 
كوت،   – بغداد  طريق  تأهيل  إلعادة 
وتوزيعها  اللقاحات  تأمني  بحث 
بغداد  يف  الصحية  املؤسسات  عىل 

واملحافظات.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
رئيس  ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
الرابعة  االعتيادية  الجلسة  ترأس 
وناقش  الوزراء،  ملجلس  والعرشين 
البالد،  يف  االحداث  تطورات  خاللها 
املوضوعات  بحث  اىل  باإلضافة 

املدرجة ضمن جدول أالعمال.
الوزراء  مجلس  جلسة  ان  واضاف: 
االجراءات  استعراض  شهدت 
الوقاية  مجاالت  يف  الحكومية 
للحد  التوعوية  الصحية  والسيطرة 
وتأمني  كورونا  فايروس  انتشار  من 
املؤسسات  بني  وتوزيعها  اللقاحات 
الصحية يف بغداد واملحافظات، لتكون 
متاحة امام جميع املواطنني، الفتا اىل 
رئيس  استضاف  الوزراء  مجلس  ان 
املستقلة  العليا  املفوضية  مجلس 
احتياجاتهم  ملناقشة  لالنتخابات 
يف  املبكرة  االنتخابات  اجراء  لتسهيل 
االول  العارش من ترشين  يف  موعدها 

2021 حيث تمت : 
اوال/ املوافقة عىل:

العليا  املفوضية  عمل  استمرار   -
 )2( بالفقرة  لالنتخابات  املستقلة 
لسنة   61( الوزراء  مجلس  قرار  من 
2018(، واستثنائها من الفقرات )5 
،6، 12( من اعمام وزارة املالية املرقم 
الثاني  كانون   27 يف   )2437( بالعدد 

. 2010
العليا  املفوضية  عمل  استمرار   -
 )23( بالفقرة  لالنتخابات  املستقلة 
من قرار مجلس الوزراء )276 لسنة 

.)2019
العليا  املفوضية  استثناء  تأجيل   -
اجراءات  من  لالنتخابات،  املستقلة 
للمفوضية  التابعة  املخازن  ايجار 
قانون  من   )40( املادة  يف  املبينة 

لسنة   21( الدولة  اموال  وايجار  بيع 
2013(، والتي تتعلق باجور الخدمة 
بنسبة )%2( من احكام املادة )11/ 
)26/الفقرة  واملادة  اوال(،  الفقرة 
بدل  تمديد  بخصوص  ثالثا/ج(، 
االيجار املسمى يف العقد تفرض زيادة 
السنة  ايجار  من   )10%( بنسبة 

السابقة.
الوزراء  مجلس  قرار  تعديل  ثانيا/ 

)91 لسنة 2021 (، بحسب اآلتي:
وزارة  تخصيص  عىل  املوافقة   -
دينار،   )3000000000( املالية 
أمانة  اىل  دينار،  مليارات  ثالثة  فقط 
للسنة  الطوارئ  احتياطي  من  بغداد 
 )77( شارع  لتوسعة  املالية/2021، 
كوت  بغداد-  وطريق   ،)80( وشارع 
اىل  القابلوات  وإعادة  رستمية،   ،
مسارها الصحيح بحسب املواصفات 
الكهرباء،  وزارة  من  املقدمة  الفنية 
من   )5( املادة  احكام  اىل  استنادا 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

للسنة املالية/2021.
 )2000000000( مبلغ  تأمني   -
دينار، فقط ملياري دينار للمرشوع 
املناقلة ومن  آنفا، من خالل  املذكور 
املالية  وزارتي  بني  التنسيق  خالل 

والتخطيط.
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  ثالثا/  
معهد اعداد مفويض الرشطة، والذي 
اىل  وإحالته  الدولة  مجلس  دققه 
أحكام  اىل  استناداً  النواب،  مجلس 
80/البند  و  اوال،  )61/البند  املادتني 
بعني  االخذ  مع  الدستور،  من  ثانيا( 
الداخلية  وزارة  ملحوظات  االهتمام 
بموجب كتابها املرقم بالعدد )ت.ش/

ترشين   8 يف  املؤرخ  رسي/926( 
الدائرة  وملحوظات   ،2020 الثاني 
ملجلس  العامة  األمانة  يف  القانونية 
الوزراء املثبتة بموجب مذكرتها ذات 
ل  د/ق/2/2/12/42/47  )م  العدد 

ق( املؤرخة يف 3 شباط 2020.
قرار  تعديل  عىل  املوافقة  رابعا/  
 )2019 لسنة   29( الوزراء  مجلس 

ليصبح بالشكل التايل:
املالية  وزارة  شطب  عىل  املوافقة   -
التي  كافة  وفوائدها  املالية  املبالغ 
مؤسسة  يف  املوظفني  بذمم  ترتبت 
استشهد  السياسيني، ممن  السجناء 
االرهابية  العمليات  جراء  منهم 
اىل  استنادا  اطفائها،  بدال من  حرصا 
احكام املادة )46( من قانون االدارة 
 )2019 لسنة   6( االتحادية  املالية 

 28( الوزراء  مجلس  وقرار  املعدل، 
لسنة 2020(.

عن  التنازل  عىل  املوافقة  خامسا/ 
اصدار  عن  الدخل  رضيبة  مبلغ 
لسنة/  العراق  جمهورية  سندات 
املرصف  بذمة  املرتتب   ،2006
التجاري العراقي حرصا للسنوات من 
مقداره  البالغ   ،2017 لغاية   2006
فقط  دينار،   )5701142000(
وواحد  وسبعمائة  مليارات  خمسة 
الف  واربعون  واثنان  ومائة  مليون 
 )46( املادة  احكام  وفق  عىل  دينار، 
من قانون االدارة املالية االتحادية )6 
الوزراء  2019(، وقرار مجلس  لسنة 

)28 لسنة 2020(.
السرتاتيجية  إقرار  سادسا/ 
الوطنية ألمن البنى التحتية الحرجة 
كتاب  ربط  املثبتة  )الحساسة(، 
العدد  ذي  الوطني  األمن  مجلس 
تموز   12 يف  املؤرخ   )5/1/770(
الوطني  االمن  مجلس  وقرار   ،2020
بعني  االخذ  مع   ،)2020 لسنة   13(
ملجلس  العامة  االمانة  رأي  االهتمام 
مذكرة  بموجب  املثبت  الوزراء 
)م.د/ العدد  ذات  القانونية  الدائرة 

املؤرخة  ل.ق(،  ق/2/38/42/294 

يف 6 ترشين األول 2020.
باسم  املتحدث  أعلن  جهته،  من 
الوزراء، حسن ناظم، إطالق  مجلس 
بال  قروضاً  املواطنني  ملنح  مبادرة 

فوائد لرشاء الوحدات السكنية.
الصحفي  املؤتمر  يف  ناظم،  وقال 
تابعته  الوزراء  ملجلس  األسبوعي 
لدى  إجراءات  “هناك  إن  “الزوراء”: 
الحكومة لالهتمام بملف اإلسكان”، 
بادر  املركزي  “البنك  أن  إىل  الفتاً 
وصندوق  العقاري  املرصف  بتمويل 
و800  تريليون  من  بأكثر  اإلسكان 

مليار دينار”.
ستمنح  “املبادرة  أن  وأضاف، 
لرشاء  فوائد  بال  للمواطنني  قروضاً 
أن  موضحاً  سكنية”،  وحدات  وبناء 
 20 إىل  تصل  القروض  تسديد  “مدة 
رشاء  عىل  املواطنني  وستحفز  عاماً 

الوحدات السكنية”.
ناظم،  قال  االنتخابات،  وبشأن 
استضاف  الوزراء  “مجلس  إن 
لتذليل  االنتخابات  مفوضية  رئيس 
عملها”،  تواجه  التي  الصعوبات 
الوزراء  “مجلس  أن  إىل  مشرياً 
املفوضية  مخازن  تهيئة  ناقش 
الذي سيعمل خالل  والعناية بالكادر 

االنتخابات”.
وأكد، أن “الحكومة عازمة عىل إنجاز 
موعدها  يف  ونزيهة  عادلة  انتخابات 

املحدد”.
اتخذها  التي  القرارات  أبرز  وحول 
املجلس خالل جلسته، قال ناظم، إن 
“مجلس الوزراء وافق عىل تخصيص 
طريق  لتوسعة  دينار  مليارات  ثالثة 

بغداد- كوت”.
قرر  الوزراء  “مجلس  أن  إىل  ولفت 
موظفي  بذمة  التي  املبالغ  شطب 
استشهدوا  الذين  السجناء  مؤسسة 
جراء اإلرهاب”، منوهاً بأن “مجلس 
الوطنية  االسرتاتيجية  أقر  الوزراء 
تتضمن  التي  التحتية  البنى  ألمن 

قضايا حساسة”.
وبني، أن “مجلس الوزراء ناقش طبع 
بدء  املدرسية وتوفريها مع  املقررات 
العام الدرايس”، مشرياً إىل أن “مجلس 
قانون  مرشوع  عىل  وافق  الوزراء 

معهد إعداد مفويض الرشطة”.

بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
6003 اصابات  اكدت تسجيل  العراق، وفيما  يف 
حالة،   5039 وشفاء  وفاة  حالة  و25  جديدة 
الجغرايف  التوزيع  الرصافة  صحة  دائرة  حددت 

لالصابات حسب املناطق.
ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 49265، 
 ،11364729 الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
جديدة  اصابات   6003 تسجيل  تم  انه  مبينة 

و25 حالة وفاة وشفاء 5039 حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
حاالت  عدد  بينما   ،)93.2%(  1209918
الحاالت  عدد  أما   ،1298703 الكيل:  االصابات 

عدد  ان  حني  يف   ،71850 العالج:  تحت  التي 
وعدد   ،564 املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
ان  اىل  الفتة   ،16935 الكيل:  الوفيات  حاالت 
25655، ليصبح عدد  عدد امللقحني ليوم امس: 

امللقحني الكيل: 796676.
الرصافة  اعلنت دائرة صحة بغداد  من جهتها، 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   323 تسجيل 
الوبائي  الرصد  خالل  اصابة   270 بينها 

للقطاعات الصحية.
ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الدائرة  وقالت 
جانب  يف  امس  سجلت  الصحية  “املؤسسات 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   323 الرصافة 
موزعة كالتايل: 270 حالة خالل الرصد الوبائي 
الثاني  البلديات  قطاع   / الصحية   للقطاعات 
الشعب  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  76حالة  

68حاالت خالل الرصد الوبائي / قطاع االعظمية 
51 حالة خالل الرصد الوبائي / قطاع الرصافة 
59حالة خالل الرصد الوبائي/ قطاع االستقالل 

16حالة خالل الرصد الوبائي .
مراجعتهم  خالل  حالة   53 ان  اىل  واشارت 
للمؤسسات الصحية /7 حاالت يف مدينة الصدر 
موزعة عىل محالتها   / 5 حالة يف البلديات /5  
يف  حاالت   4  / جديدة   بغداد  منطقة  يف  حاالت 
النهروان / 4حاالت يف منطقة الكرادة / 4 حاالت 
 : التالية  يف الشعبة/ حالتني يف كل من املناطق 
االعظمية   / الزعفرانية   / تونس  زيونة / حي 
فلسطني،  /شارع  الضباط   / /الزوية  /االمني 
وحالة واحدة يف كل من املناطق التالية: الشيخ 
عمر /الراشدية / شارع الصناعة / البرصة / 

الحرية / حي الجهاد بسماية /املنصور .

جميع  نقل  “تم  انه  الرصافة  صحة  واضافت 
وفق  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
“العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة”،  الربوتوكوالت 
تويف   172710 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 
الشفاء  اكتسب  فيما  لألسف   1760 منهم 
العالج   قيد  واملتبقي  شفاء  حالة    166884

.”4066
اسفرت  والتي  الجهود  تلك  “مراعاة  اىل  ودعت 
خالل  من  الشفاء  اعداد  من  الحجم  هذا  عن 
الكمامات  ولبس  الوقائية  بإجراءات  االلتزام 
والرتكيز عىل التباعد االجتماعي وعدم التهاون 

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

مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس”.

تونس/ متابعة الزوراء:
اكد رئيس الوزراء التونيس، هشام 
املشييش، إن استقالته من الحكومة 

أمر غري مطروح باملرة.
وجاء ذلك ردا عىل سؤال يف مقابلة 
التونسية”  “شمس  إذاعة  مع 
رئيس  وبني  بينه  العالقة  حول 

الجمهورية، قيس سعيد.
“بإدراج  التونيس  الرئيس  وطالب 
والنظام  السيايس  النظام  تغيري 
الحوار  أجندة  ضمن  االنتخابي 
اتحاد  إليه  دعا  الذي  الوطني”، 

الشغل منذ نهاية العام املايض.
يذكر أن األمني العام التحاد الشغل، 
نور الدين الطبوبي، أكد يف ترصيح 
“تراجع  املايض  األسبوع  نهاية 
قبوله  عن  فجائية  بصفة  سعيد 
مقابل  املشييش  حكومة  ببقاء 
تغيري 4 وزراء”، موضحاً أن “تجدد 
بكل  الحكومة  الستقالة  دعوته 
إىل  منه  جانب  يف  يعود  أعضائها”، 
يف  جديدة”،  مستجدات  “ظهور 
إشارة إىل إفراج القضاء عن رئيس 
القروي،  نبيل  تونس  قلب  حزب 

حليف النهضة.
واالثنني، اعترب الطبوبي أن “تونس 
العالم بسبب  أصبحت أضحوكة يف 
السياسية”.  الطبقة  ممارسات 
هي  السياسية  الطبقة  أن  وأكد 
التي  والكوارث  املصائب  سبب 

عرفتها تونس، موضحا أنها ليست 
أهال للسياسة.

“يعيشون  السياسيني  أن  وأضاف 
وتبادل  واملناكفات  الغوغائية  يف 

االتهامات يف املنابر اإلعالمية”.
منظمة  أكرب  وهو  االتحاد،  وكان 
وجه  قد  تونس،  يف  عمالية  نقابية 
الذعة  انتقادات  املايض،  الخميس 
الربملان  رئيس  إىل  مسبوقة  وغري 
راشد  النهضة  حركة  وزعيم 
الغنويش، واتهمه بأنه “سبب البلّية 

يف البالد”.
أعلنت،  النهضة  حركة  وكانت 
ترفض  أنها  املايض،  األربعاء 
إليه  دعا  وطني  حوار  يف  املشاركة 
تغيري  بهدف  التونيس  الرئيس 

النظام السيايس واالنتخابي للبالد.
وقالت النهضة إن الرئاسة التونسية 
ترشف عىل أي حوار وطني، ولكن 
سياق  يف  وذلك  أجندته،  تحدد  ال 

رفضها ملبادرة التغيري السيايس.
هذا وأعرب اتحاد الشغل عن غضبه 
من ترصيح الرئيس التونيس بشأن 
عن  الرئيس  إلبعاد  ودعا  الحوار، 

املشاركة يف الحوار.
إىل  التونيس  الرئيس  دعوة  وأثارت 
إجراء حوار من أجل إدخال تعديالت 
عىل القانون االنتخابي، وإصالحات 
فعل  ردود  الحايل،  الدستور  عىل 
تباينت بني الرفض والقبول، وسط 
السجال  حدة  فيه  تصاعدت  جدل 

بني الفرقاء السياسيني.

بغداد/ الزوراء:

املركزي،  البنك  محافظ  كشف 

امس  مخيف،  غالب  مصطفى 

مبادرة  إطالق  عن  الثالثاء، 

اكد  فيما  تريليونات،   5 بقيمة 

تمكن  سندات  إصدار  قرب 

املواطنني من استثمار أموالهم. 

يف  املالية  اللجنة  وقالت 

إنها  “الزوراء”:  تلقته  بيان 

رئيس  برئاسة  “استضافت 

الجبوري،  هيثم  النائب  اللجنة 

من  وعدد  أعضائها  وحضور 

األخرى  النيابية  اللجان  أعضاء 

محافظ البنك املركزي مصطفى 

املحافظ  ونائب  مخيف،  غالب 

عمار حمد خلف”.

“اللقاء  أن  البيان  وأضاف 

الدوري الذي جرى يف مقر اللجنة 

املالية بحث الخطوات التي وعد 

لتقليل  بتنفيذها  املركزي  البنك 

الرصف  سعر  تغيري  تداعيات 

واآلثار املرتتبة عليه، وموضوع 

عملية  ومواجهة  العملة  بيع 

استنزافها وسبل الحفاظ عليها 

واستثمارها بشكل سليم”. 

ناقشت  “اللجنة  أن  إىل  وأشار 

والقروض  والخطط  املشاريع 

بعد  بتنفيذها  البنك  وعد  التي 

العملة،  رصف  سعر  تغيري 

االلتزام  رضورة  عىل  مشددة 

تنفيذها  ورسعة  الوعود  بتلك 

يف  تساهم  التي  تلك  بالذات 

تشغيل الشباب العاطلني وتدعم 

والصناعة  اإلسكان  قطاعات 

املحيل  املنتج  ودعم  والزراعة، 

واإلجراءات  القيود  وتخفيف 

الروتينية عليها”. 

وتابع أن “اللجنة بحثت مسألة 

الربط اإللكرتوني ما بني وزارات 

التجارة واملالية وهيئتي الجمارك 

املركزي،  البنك  مع  والرضائب 

يف  اإلجراءات  أتمتة  عن  فضالً 

عىل  مشددًة  الحدودية،  املنافذ 

رضورة قيام الحكومة بواجبها 

اللجنة  بينته  كما  ذلك  تجاه 

املالية ومجلس النواب من خالل 

قانون املوازنة لعام٢٠٢١”.

للبيان،  وفقا  اللجنة،  ودعت 

أقوى  اتخاذ  إىل  املركزي  البنك 

بشأن  الصارمة  اإلجراءات 

الضوابط،  تخالف  التي  البنوك 

للبنك بشأن ذلك  مؤكدًة دعمها 

تتطلب  الحالية  الفرتة  كون 

جميع  بني  الجهود  تضافر 

السلطات”. 

باستضافة  اللجنة  ووجهت 

طرح  ما  ملناقشة  املالية  وزير 

جملة  وبحث  االستضافة  يف 

الواقع  تهم  التي  القضايا  من 

االقتصادي للبلد.

البنك  محافظ  قدم  جانبه،  من 

املركزي توضيحاً بشأن ما اتخذه 

البنك وما يسعى إىل اتخاذه من 

السلبية  اآلثار  لتقليل  خطوات 

كاشفاً  الرصف،  سعر  لتغيري 

“اطالق  عن  نفسه  الوقت  يف 

تريليونات   ٥ بقيمة  مبادرة 

بتحريك  املساهمة  إىل  إضافة 

الستكمال  اإلسكان  قطاع 

كانت  التي  السكنية  املجمعات 

متوقفة، فضالً عن قرب إصدار 

من  املواطنني  تمكن  سندات 

استثمار أموالهم”.

بغداد/ الزوراء:
أكد األمني العام ملجلس الوزراء حميد 
املجلس  أن  الثالثاء،  امس  الغزي، 
 – األردني   – )العراقي  التنسيقي 
متقدمة،  مراحل  إىل  وصل  املرصي( 
مفتوحة  العراق  أبواب  أن  اىل  مشرياً 

أمام الجميع.
وقالت األمانة العامة ملجلس الوزراء 
“األمني  إن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
نعيم  حميد  الوزراء،  ملجلس  العام 
السفري  امس،  استقبل،  الغزي، 
محمد  وليد  بغداد  يف  الجديد  املرصي 
إسماعيل”، مبيناً أنه “تم التأكيد عىل 
أهمية املصالح االقتصادية والتجارية 
التي تربط البلدين الشقيقني، وعمق 
الحكومتني  بني  الثنائية  العالقات 
تأريخ  من  لهما  ملا  والشعبني؛ 

وحضارات مشرتكة”.
العراق  “أبواب  أن  إىل  الغزي  وأشار 
مشيداً  الجميع”،  أمام  مفتوحة 
يف  العربية  مرص  جمهورية  “بدور 

يف  واملساهمة  االستثمارات  مجال 
إعادة إعمار العراق، من خالل دخول 
حيوية،  مشاريع  لتنفيذ  رشكاتها 

ستسهم يف توفري فرص العمل”.
العراقي  “الجانبني  أن  وأضاف 
بمعية  رشاكة  تربطهما  واملرصي 
اململكة األردنية الهاشمية، من خالل 
املجلس التنسيقي )العراقي – األردني 
مراحل  إىل  وصل  الذي  املرصي(   –
التفاهم  مذكرات  بتوقيع  متقدمة 
والتجارية  االقتصادية  املجاالت  يف 

والصحية والزراعية”.
رغبة  املرصي  السفري  نقل  فيما 
بأقرب  باملبارشة  املرصية  الحكومة 
السكنية  املشاريع  لتنفيذ  وقت 
عدد  يف  التحتية  والبنى  والصناعية 
من املحافظات، والسري باتجاه واحد 
مشيداً  العراق،  وشعب  حكومة  مع 
“بالعالقات التي تربط العراق ومرص، 
والنتائج اإليجابية التي تحققت عىل 

الصعيد الثنائي بني البلدين”.

بغداد/ الزوراء:
التي  السلمية  ، االفعال غري  الثالثاء  ، امس  القضاء األعىل  استنكر مجلس 

استهدفت دار القضاء يف محافظة ذي قار.
انه  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  األعىل  القضاء  اإلعالمي ملجلس  املكتب  وذكر 
مبنى  امام  بالتظاهر  املواطنني  من  مجموعة  قام   ٢٢/٦/٢٠٢١ “بتاريخ 
رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء يف املحافظة، وازاء ارصارهم 
لهم  السماح  تم  نظرهم،  لوجهة  لالستماع  االستئناف  رئيس  مقابلة  عىل 
بالدخول اىل املبنى واللقاء بهم يف مكتبه لغرض االستماع اىل مطالبهم لتنفيذ 

ما يمكن منها ضمن اختصاص القضاء”.
 واشار اىل ان “بعضهم  تجاوز بسلوكه االسلوب السلمي يف طرح املطالب، 
سيما  ،ال  مرشوعة  مطالب  لديه  بمن  تليق  ال  وافعال  الفاظ  منهم  وبدرت 
يعرض  ما  وفق  القانون  تطبيق  واجبها   ، مدنية  مؤسسة  القضاء  وان 
يف  القضاء  من  تصدر  التي  “القرارات  ان  مبينا   .“ وادلة  وقائع  من  عليها 
حال عدم القناعة بها، يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي 
حددها القانون، وانه ليس من مهام القضاء القيام بأعمال الجهات االمنية 
والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة 
وتقديمهم  عليهم  للقبض  الجرائم  بمختلف  املتهمني  وتعقب  االدلة  جمع 

للقضاء”.
وأضاف ان “اجراءات التحقيق واملحاكمات تخضع لتقدير القضاة عىل وفق 
ما يرسمه القانون، وليس عىل وفق تقدير اطراف العالقة وتقيمهم ملا يقدم 

للقضاء”.
واكد البيان  ان “مجلس القضاء األعىل يستنكر االفعال التي قام بها البعض 
يف محافظة ذي قار هذا اليوم تجاه دار القضاء يف املحافظة”، مؤكدا انه “تم 
االيعاز اىل جهات التحقيق والجهات االمنية التخاذ االجراءات القانونية بحق 

كل من خالف القانون بارتكاب هذه االفعال غري الحضارية”.
حفظ  يف  بدورها  للقيام  املحافظة  يف  االمنية  “الجهات  املجلس  ودعا 
املجتمع  عن  الشاذة  الظواهر  من  القضاء،  ومنها  الدولة  مؤسسات  امن 

العراقي”.
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واشنطن جتري مفاوضات مع أطراف يف 
ليبيا لسحب القوات األجنبية واملرتزقة

جيش ميامنار يشتبك مع ميليشيا 
مناهضة للحكم العسكري 

األنواء: ارتفاع يف درجات احلرارة 
ابتداًء من اجلمعة

صدى االنتخابات اإلثيوبية يتجاوز حدود البالد

توافق بني القاهرة وأثينا على خروج املرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا

الشكوك حتوم على مصداقيتها

القلق مستمر من الدور الرتكي

الربمل��ان خيفق جمددا يف حتقيق نصاب حضوره ويؤجل موعد جلس��ته 
إىل األسبوع املقبل 

أديس أبابا/متابعة الزوراء:
قام اإلثيوبيون بالتصويت يف انتخابات أرجئت 
مرتني وتحظى بمتابعة من الخارج عىل خلفية 
ش�كوك حول صدقيته�ا واملجاع�ة يف منطقة 

تيغراي التي تشهد حربا يف شمال البالد.
ويش�كل ه�ذا االق�راع أول اختب�ار انتخاب�ي 
لرئي�س الوزراء آبي أحمد )44 عاما( الذي وعد 
لدى تس�لمه الس�لطة يف العام 2018 أن يجسد 
التجدد الديمقراطي يف ثاني أكثر بلدان أفريقيا 

تعدادا للسكان.
ويف أديس أبابا ومدينة بحر دار يف ش�مال غرب 
البالد عاصمة إقليم أمهرة، امتدت طوابري أمام 
مراك�ز االقراع. ورأى مس�ؤولون سياس�يون 
وناخب�ون يف ترصيح�ات صحفي�ة أن عملي�ة 
االقراع ه�ذه أكثر ديمقراطية من س�ابقاتها 
عندما كان ائتالف حاكم منذ 1991 يهيمن عىل 
الحياة السياسية، لكنها برأي أوساط حقوقية 
دولي�ة فهي أيضا األكثر دموي�ة يف ظل الحرب 

واحتدام العنف يف اإلقليم.
وذكر ميليون جيربزيابري )45 عاما( املوظف يف 
وكالة سفريات أمام مركز اقراع يف حي أواريه 
يف أدي�س أبابا يف ترصيح�ات صحفية “أصوت 
لكي أش�هد تحوال يف ب�الدي. ه�ذه االنتخابات 
مختلف�ة. يمكن االختيار بني أحزاب سياس�ية 

عدة. يف املايض هذا األمر لم يكن متوافرا”.
وكان آب�ي الحائ�ز عىل جائزة نوبل للس�الم يف 
2019 وال�ذي أفرج ع�ن اآلالف م�ن املعتقلني 
السياس�يني وش�جع عىل عودة معارضني من 
املنفى، وعد هو أيضا بأن تكون هذه االنتخابات 
يف  ديمقراطي�ة  األكث�ر  واملحلي�ة  الترشيعي�ة 

إثيوبيا.
ورحب برهانو نيغا أحد كبار مسؤويل املعارضة 
يف البالد واملعتقل الس�ابق الذي عاش يف املنفى، 
باملشاركة “التي تبدو جيدة”. وأضاف “أتمنى 
ب�ل  بامل�ايض،  ش�بيهة  انتخاب�ات  تك�ون  أال 
انتخابات تحدد مستقبل هذا البلد وتسمح بأن 

يسلك مسارا جديدا بالكامل”.

وأردف ديساليغن شاني أحد قادة حركة أمهرة 
الوطني�ة وه�و ح�زب مع�ارض له ش�عبية يف 
ثاني أكثر أقاليم البالد من حيث عدد الس�كان 
“عىل صعيد اس�تقاللية املؤسس�ات والوصول 
إىل وس�ائل اإلعالم نلحظ تحسنا كبريا مقارنة 

باالنتخابات السابقة”.
ويعت�رب ح�زب االزده�ار ال�ذي يتزعم�ه آب�ي 
ويش�غل أك�رب ع�دد م�ن املقاع�د يف الربمل�ان 
الف�درايل، األوفر حظ�ا للحصول ع�ىل الغالبية 

وتشكيل الحكومة.
والسجني الس�يايس الس�ابق برهانو نيجا هو 
املرش�ح البارز اآلخر الذي يخ�وض االنتخابات 
بعيدا عن األحزاب التي تقوم عىل أسس عرقية، 
لك�ن حزب�ه “املواطن�ون اإلثيوبي�ون للعدالة 
االجتماعي�ة” واجه صعوب�ات لجذب الناخبني 

خارج املدن.
وش�ارك يف هذه االنتخابات الترشيعية واملحلية 
40 حزبا و9500 مرش�ح. وينتخ�ب النواب يف 
إثيوبي�ا رئي�س ال�وزراء الذي يدي�ر الحكومة، 
فضال عن الرئيس وهو منصب رشيف خصوصا. 
وأعربت رئيس�ة البالد سهيل ورق زودي بعدما 
أدلت بصوتها يف أديس أبابا “آمل أن تفتح هذه 
االنتخابات فصال جديدا ل�كل اإلثيوبيني لنبني 

معا هذا البلد العظيم”.
وكان�ت ه�ذه االنتخاب�ات مق�ررة أساس�ا يف 
أغس�طس 2020، لكنها أرجئت مرتني بس�بب 
صعوب�ات  ث�م  وم�ن   19  – كوفي�د  جائح�ة 
لوجس�تية وأمني�ة. وس�جل نح�و 38 مليون 
ناخب أسماءهم إال أن الكثري منهم لن يقرعوا 
االثن�ني إذ أن االنتخاب�ات ل�ن تنظ�م يف ُخمس 

الدوائر االنتخابية يف البالد البالغ عددها 547.
وستقام االنتخابات يف غالبية هذه املناطق التي 
تش�هد أعمال عنف أو تمردا مسلحا أو مشاكل 
لوجيس�تية، يف السادس من سبتمرب. إال أن أي 
موعد لم يحدد إلجراء االنتخابات يف دوائر إقليم 
تيغ�راي الثماني والثالثني. فف�ي هذه املنطقة 
التي تش�ن فيها الحكومة من�ذ نوفمرب عملية 

عس�كرية، ُوث�ق وقوع فظائع فيم�ا بات ما ال 
يقل عن 350 ألف ش�خص مهددي�ن باملجاعة 

بحسب األمم املتحدة.
وبعد س�بعة أش�هر عىل اندالع هذا النزاع الذي 
قي�ل إن�ه س�يكون مقتضب�ا، تس�تمر الحرب 
ملطخة صورة رئيس الوزراء بأنه صانع سالم 
وملقية بظاللها عىل انتخابات أرادها ش�هادة 

عىل إرادته إحالل الديمقراطية.
ويف ميكي�يل عاصم�ة إقلي�م تيغ�راي انرصف 
الس�كان إىل انش�غاالتهم االثن�ني م�ع توج�ه 
آخ�رون  انتظ�ر  األس�واق فيم�ا  إىل  بعضه�م 
لس�اعات ل�رشاء الوقود. ويف منطق�ة أوروميا 
الت�ي ينح�در منها رئي�س الوزراء وه�ي أكثر 
مناطق الب�الد تعدادا للس�كان، تقاطع أحزاب 
معارضة االقراع احتجاجا عىل س�جن قادتها 

أو للتنديد بصدقيتها.
وطرح مراقبون تس�اؤالت ح�ول صدقية هذه 
االنتخابات والس�يما الواليات املتحدة، معربني 
عن قلقهم من استبعاد عدد كبري من الناخبني 

واعتقال مسؤولني يف املعارضة.
وقد يتج�اوز صدى نتائ�ج االنتخاب�ات حدود 

الق�رن  منطق�ة  يف  الواق�ع  فالبل�د  إثيوبي�ا. 
األفريق�ي يمل�ك ثق�ال دبلوماس�يا يف املنطقة 
املضطربة وله قوات لحفظ السالم يف الصومال 
والس�ودان وجنوب السودان، كما يعد أحد أكرب 

االقتصادات الواعدة يف العالم.
ه�ذه  وخصومه�ا  إثيوبي�ا  ج�ريان  ويتاب�ع 
االنتخابات عن كثب، الس�يما السودان ومرص 
الل�ذان يتواجه�ان م�ع أدي�س أبابا حول س�د 
النهض�ة الضخم ع�ىل الني�ل األزرق الذي يهدد 

إمداداتهما من املياه عىل ما تؤكدان.
وتنع�م إثيوبيا براف�د رئييس من رواف�د النيل، 
النيل األزرق الذي شيدت عليه سدا هائال كلفته 
نحو 4.6 مليار دوالر وتعتربه محوريا للتخفيف 
م�ن حدة الفق�ر ولتوفري الكهرب�اء للمنازل يف 

املناطق الريفية ولتحسني حياة املاليني.
لكن هذا السد املسمى سّد النهضة الكبري يلقى 
رفضا شديدا يف مرص والسودان، دولتي املصب. 
وتؤكد القاهرة والخرطوم أّن املرشوع الضخم 
يه�دد بقطع إمداداتهما من مياه النيل الحيوي 
للحياة فيهما. ويشكل السد مصدرا للرصاع يف 

منطقة القرن األفريقي املضطربة باستمرار.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 أب�رز املؤتم�ر الّصحفي املش�رك بني 
السييس،  الرئيس املرصي، عبدالفتاح 
اليون�ان كريياك�وس  ورئي�س وزراء 
ميتس�وتاكيس القل�ق املس�تمر م�ن 
ال�دور الركي يف رشق املتوس�ط. لكن 
الزعيم�ني بقي�ت تراوح  ترصيح�ات 
ع�ن  واالبتع�اد  بالتلمي�ح  مكانه�ا 
الترصيح املبارش أو الفعل يف مواجهة 
للبلدي�ن  كب�ريا  تهدي�دا  يعدان�ه  م�ا 
وتاريخي�ة..  اس�راتيجية  ألس�باب 
اإلش�ارة  امل�رصي  الرئي�س  وتجن�ب 
املبارشة إىل تركي�ا يف ترصيحاته أثناء 
املؤتمر الصحفي املشرك الذي عقد يف 
القاهرة، ما يش�ري إىل أن القاهرة وإن 
كانت ترى يف أنقرة ن�دا إقليميا كبريا، 
إال أنها ليست بصدد مواجهته وتنتظر 
تغ�ريات سياس�ية وإقليمي�ة أوس�ع 
يمكن أن تؤثر عىل وضع أو سياس�ات 
حكوم�ة الرئيس الرك�ي رجب طيب 

أردوغان.
وأك�د الرئي�س املرصي الس�ييس عىل 
احرام الس�يادة عىل املي�اه اإلقليمية، 
والح�رص عىل تعزي�ز العالق�ات مع 
اليون�ان، وتطوي�ر التع�اون القائم يف 
إطار اآللي�ة الثالثية م�ع قربص، بما 
يحقق املصالح واألهداف املش�ركة يف 

منطقة رشق البحر املتوسط.
وأعرب كريياكوس عن أن بالده مهتمة 
بتعزيز مس�رية التعاون م�ع القاهرة 
وتطوي�ر اآللي�ة الثالثي�ة ب�ني م�رص 

واليون�ان وقربص الت�ي “تعد ناجحة 
وفّعالة للتنس�يق والتعاون املؤس�يس 

املنتظم”.
وقال “نريد أن يكون البحر املتوس�ط 
رابط�ا للتقري�ب بني الش�عوب وليس 
للتفري�ق بينها”، مش�ريا إىل أن هناك 
توافقا مع مرص بشأن رضورة إحالل 
الس�الم مع ليبي�ا وانس�حاب القوات 

األجنبية منها.
ويقاب�ل األتراك الترصيحات اإلقليمية 
التي تنتقد دورهم بالالمباالة من جهة 
واالس�تمرار يف تنفي�ذ خططه�م م�ن 

جهة ثانية، غري عابئني بالتحذيرات.
ترصيح�ات  إن  مراقب�ون  ويق�ول 
وخاص�ة  اإلقليمي�ني،  املس�ؤولني 
املرصيني، تج�اه ال�دور الركي تبقى 
مج�رد كالم؛ ف�ال ه�ي ضغط�ت عىل 
أنق�رة للراجع ع�ن نفوذها املتزايد يف 
رشق املتوسط ورفع يدها عن مناطق 
مثار خالف قانون�ي، وال هي أجربتها 
عىل س�حب قواته�ا واملرتزق�ة الذين 

جاءت بهم إىل ليبيا.
ب�ل عىل العكس من ذل�ك عّززت أنقرة 
نفوذه�ا يف ق�ربص وتراجع�ت ح�دة 
واملرصي�ة  الفرنس�ية  الترصيح�ات 
واليوناني�ة حت�ى بدت كأنه�ا صادرة 
ملجرد تس�جيل موقف ليس أكثر. كما 
أن األت�راك باتوا يفرضون وجودهم يف 
ليبيا كأمر واقع، وُيْجري مس�ؤولون 
كبار زيارات إىل طرابلس دون إبالغ أي 
جهة محلي�ة أو دولية وكأن العاصمة 

الليبية صارت مقاطعة تركية.
كث�رة  أن  املراقب�ون  ه�ؤالء  وي�رى 
الدبلوماسية  الترصيحات والتحركات 
ليس�ت بديال عن النتيج�ة عىل األرض 
طامل�ا أنها ال تدفع الط�رف املقابل إىل 
مراجع�ة سياس�ته، مش�ريين إىل أن 
م�رص التي تس�عى للظه�ور بمظهر 
املعادل اإلقليمي املضاد للنفوذ الركي 
تبالغ يف فه�م موقعها الجديد، خاصة 
بعد أن انس�حب الجميع م�ن معركة 
الح�د م�ن نف�وذ تركي�ا وتركوه�ا يف 

مواجهته وحدها.
وح�ذروا م�ن أن ترتك�ب م�رص خطأَ 

توسيِع رقعة النجاح يف قطاع غزة ذي 
الظرف االس�تثنائي بجميع املقاييس، 
معتربين أن ما حدث يف غزة تضافرت 
في�ه ظ�روف إقليمي�ة ودولي�ة لجعل 
مرص حلقة الربط بعد بروز األجندات 
املتعارض�ة الت�ي تتفق ع�ىل رضورة 
التهدئ�ة يف غ�زة ومحاول�ة اس�تمالة 
حم�اس وجعله�ا تفك�ر يف إيجاد حل 

سيايس.
الس�ييس  الرئي�س  لق�اء  وخ�الل 
ع�ىل  الركي�ز  ت�م  بميتس�وتاكيس 
ىف  األوض�اع  مس�تجدات  مناقش�ة 
ليبيا، وجرى التوافق عىل دعم املس�ار 

الس�يايس القائ�م حالي�ا وص�والاً إىل 
إجراء االس�تحقاق االنتخابي املنشود 
يف موع�ده قب�ل نهاية الع�ام الجاري، 
وأهمية حل امليليشيات وخروج كافة 
القوات األجنبية واملرتزقة من األرايض 

الليبية.
وأوح�ت اإلش�ارة املكثف�ة إىل األزم�ة 
الليبي�ة ب�أن الجه�ود التي تق�وم بها 
تركي�ا لن تفلح يف ف�رض األمر الواقع 
عىل الق�وى اإلقليمية، ولي�س أمامها 
سوى االستجابة للعمل وفقا للقوانني 
الدولية؛ ألن الفرة التالية ملؤتمر برلني 
الثاني الخاص بليبي�ا، اليوم األربعاء، 

ق�د تك�ون ف�رة ممارس�ة ضغ�وط 
جماعي�ة ع�ىل تركي�ا وإجبارها عىل 

تعديل سلوكها.
ويعد اللقاء أول لقاء يعقده الزعيمان 
منذ الحديث عن رغبة أنقرة يف تحسني 
عالقاتها م�ع القاه�رة يف بداية العام 
الج�اري، واحت�وى ع�ىل الكث�ري م�ن 
اإلش�ارات التي تستهدف دور تركيا يف 
رشق املتوس�ط، وأرّش عىل أن التعاون 
بينهما سوف يحوي املزيد من اإلزعاج 
تدش�ينا  هن�اك  أن  خاص�ة  ألنق�رة، 

منتظرا لعدد من مرشوعات الغاز.
وقال محم�د العرابي، وزير الخارجية 
امل�رصي األس�بق: إن اللق�اء أك�د أن 
عالق�ة مرص بدول رشق املتوس�ط لن 
تكون له�ا بدائل مع أي قوى إقليمية، 
ألن ه�ذا التقارب ينط�وي عىل أهمية 
ويت�م  للبلدي�ن،  إس�راتيجية كب�رية 

التعويل عليه إقليميا.
وأوض�ح العراب�ي أن مش�كلة تركي�ا 
تكم�ن يف أنه�ا ترى أن لق�اء أردوغان 
مؤخ�را م�ع الرئي�س األمريك�ي ج�و 
ع�ىل  تقدم�ا  له�ا  س�يحقق  باي�دن 
املستوى اإلس�راتيجي وسيسمح لها 
بهامش من حرية املناورة أكرب ويغري 

مقارباتها مع دول املنطقة.
وأش�ار إىل أن مرص لن تقبل بأن تؤثر 
التط�ورات الحاصل�ة يف املنطق�ة عىل 
عالقتها ب�دول رشق املتوس�ط، وهي 
غ�ري مهتم�ة بم�ا ق�د تفهم�ه بعض 
األط�راف م�ن ه�ذا التق�ارب، وثم�ة 

ش�واهد تقول إنها سوف تعمل خالل 
الف�رة املقبلة عىل أن يك�ون تقاربها 
مع اليون�ان وقربص أكث�ر تميزا عىل 

مختلف األصعدة.
وتجم�دت االتص�االت ب�ني القاه�رة 
وأنق�رة األي�ام املاضية بع�د مؤرشات 
الحت يف األفق بش�أن معالجة ملفات 
خالفية عديدة، غري أن الثانية تنصلت 
مما طلبت�ه األوىل منها لتأكيد حس�ن 
النوايا، وع�ادت قنوات اإلخ�وان التي 
تب�ث إرس�الها م�ن تركي�ا ملمارس�ة 
هوايته�ا يف التحري�ض ض�د النظ�ام 
لتثبي�ت  أنق�رة  وع�ادت  امل�رصي، 
وجوده�ا العس�كري يف ليبي�ا ضاربة 
ع�رض الحائط بما جرى التوصل إليه 

من تفاهمات أولية مع القاهرة.
وحاول�ت تركي�ا التأث�ري س�لبا ع�ىل 
العالق�ات بني مرص وكل م�ن اليونان 
وق�ربص، وزادت هذه املحاوالت عقب 
توقيع القاهرة وأثينا يف الس�ادس من 
أغس�طس املايض عىل اتفاقية ترسيم 
الح�دود البحرية، األمر ال�ذي رفضته 
أنقرة آنذاك ألنه رسم خطوطا حمراء 

تقيد نفوذها وتمددها البحري.
ودرجت مرص عىل دعم حقوق اليونان 
املتوس�ط،  البح�ر  رشق  يف  وق�ربص 
وتجري الدول الثالث مناورات سنوية 
بالطريان متعدد الجنسيات )ميدوسا( 
التع�اون  إط�ار  يف   2017 ع�ام  من�ذ 
املش�رك الذي شمل مجاالت عسكرية 

وسياسية واقتصادية.

الزوراء/ يوسف سلمان: 
بعد تأخره�ا ألكثر من س�اعتي�ن 
اخفق مجلس النواب مجددا يف عقد 
جلسته املقررة امس الثالثاء ، وقرر 
ارجاء موعده�ا اىل يوم االحد املقبل 
، فيم�ا اصبح عدم وج�ود النصاب 
القانون�ي داخ�ل القاعة الرس�مية 
الك�ربى واق�ع ح�ال يف ظ�ل غياب 
العدد االكرب من النواب ممثيل الكتل 

السياسية .
باملقابل قررت اللجنة املالية النيابية  
إس�تضافة وزير املالية عيل عالوي  
رصف  س�عر  تداعي�ات  ملناقش�ة 

الدوالر واالصالحات االقتصادية .
وناقشت اللجنة املالية مع محافظ 
البن�ك املركزي املش�اريع والخطط 
والق�روض التي وعد البنك تنفيذها 
بعد تغيري سعر رصف العملة ، حيث 
شددت اللجنة عىل رضورة االلتزام 
بتل�ك الوع�ود ورسع�ة تنفيذه�ا ، 
كم�ا بحث�ت اللجنة مس�ألة الربط 
اإللكرون�ي ب�ني وزارات التج�ارة 
واملالية وهيأتي الكمارك والرضائب 
مع البنك املركزي ، فضالاً عن أتمتة 
اإلجراءات يف املنافذ الحدودية ، كما 

دع�ت البنك املركزي إىل إتخاذ أقوى 
اإلج�راءات الصارمة بش�أن البنوك 

التي تخالف الضوابط .
واعلن محافط البنك املركزي اطالق 
مب�ادرة بقيم�ة ٥ ترليون�ات دينار 

إضافة إىل املساهمة بتحريك قطاع 
املجمع�ات  الس�تكمال  اإلس�كان 
السكنية التي كانت متوقفة، فضالاً 
ع�ن ق�رب اص�دار س�ندات تمكن 

املواطنني من استثمار أموالهم .

باملقابل، تعهدت اللجنة القانونية 
النيابية بدراس�ة ثالثة مقرحات 
باالج�راءات  وامل�ي  قوان�ني، 
الترشيعي�ة، وهي مق�رح قانون 
االكرم  للرس�ول  االس�اءة  تجريم 

محم�د )ص�ىل الل�ه علي�ه وال�ه 
وس�لم( ، ومق�رح قان�ون اتحاد 
ق�راء الق�رآن الكري�م يف الع�راق، 
باالضاف�ة اىل مقرح ي�وم القرآن 

الكريم .
حق�وق  لجن�ة  أوص�ت  ذل�ك،  اىل 
النيابي�ة بتعدي�ل قانون  االنس�ان 
تس�لمها  بع�د  والن�زالء  االص�الح 
املقرحات املرس�لة م�ن قبل دائرة 

االصالح العراقية .
كما ق�ررت اللجن�ة النيابية، خالل 
اجتماع مش�رك م�ع مدي�ر دائرة 
االصالح والس�جون ومدير س�جن 
التاجي وس�جن كروب�ر والحماية 
أح�وال  ع�ىل  لالط�الع  القص�وى، 
فيه�ا،  العم�ل  وس�ري  الس�جون 
مخاطب�ة وزي�ر الصح�ة ألرس�ال 
االطباء الخف�ر والكت�اب العدول ، 
ومخاطبة وزي�ر االتصاالت لتوفري 
االحتياجات الالزمة لتواصل النزالء 
م�ع ذويه�م ع�رب توف�ري كابين�ة 
اتص�ال، ومخاطبة وزي�ر الداخلية 
إلرس�ال عدد من املفتشات لسجن 
التاج�ي اضاف�ة اىل عق�د لق�اءات 
مستمرة مع بقية كوادر السجون.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
تجري الواليات املتح�دة األمريكية محادثات 
مع بع�ض األط�راف املهم�ة يف ليبيا بش�أن 
انسحاب القوات األجنبية واملرتزقة من البالد 
قب�ل إجراء االنتخاب�ات املقررة نهاية ش�هر 
ديس�مرب/كانون األول املقبل.وق�ال مبعوث 
واش�نطن الخاص لليبيا، ريتش�ارد نورالند، 
للصحفيني االثنني :إن الواليات املتحدة تجري 
محادث�ات مع بعض األطراف املهمة يف البالد 
بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل االنتخابات 
املقررة يف ديسمرب/كانون األول.واضاف: إن 
ج�زءا من أهمي�ة االنتخاب�ات يف ليبيا يكمن 
يف أن حكوم�ة قوية مرشوع�ة ويعتد بها قد 
تضغط عىل األطراف األجنبية لسحب قواتها.

وتاب�ع: قبل توجه وزير الخارجية األمريكي، 
أنتوني بلينكن، إىل برلني للمشاركة يف املؤتمر 
الثاني بش�أن ليبيا هذا األس�بوع “س�يكون 
ذل�ك تطورا مهم�ا للغاية ومؤثرا ج�دا لكننا 
ال نق�رح االنتظ�ار حت�ى الع�ام املقب�ل يف 

محاول�ة لتحقي�ق بع�ض التق�دم”. وتاب�ع 
“هناك مفاوضات جارية مع بعض األطراف 
املهم�ة تهدف إىل محاولة دفع بعض املرتزقة 
واملقاتل�ني األجان�ب للرحيل”.وعان�ت ليبي�ا 
من الف�وىض والعنف ملدة عق�د منذ أطاحت 
انتفاض�ة دعمه�ا حل�ف ش�مال األطليس يف 
2011 بالزعي�م الراحل آن�ذاك معمر القذايف، 
لكن الطرفني املتحاربني الرئيسيني وافقا هذا 
العام عىل تش�كيل حكومة جديدة.لكن رغم 
أنه ينظر لتش�كيل حكومة موحدة والضغط 
من أجل إجراء انتخابات عامة يف ديس�مرب/

كانون األول عىل أنه أفضل أمل منذ س�نوات 
للتوص�ل إىل حل س�يايس مس�تدام، فال تزال 
تلك العملية تواجه تحدي�ات.وال تزال معظم 
األرايض خاضع�ة لس�يطرة جماعات محلية 
مسلحة، كما لم تس�حب قوى أجنبية كربى 
مقاتليها من خطوط القتال وفضال عن ذلك، 
ال ي�زال هناك خ�الف بني ش�خصيات كربى 

بشأن إدارة موارد ليبيا االقتصادية.

ميانميار/رويرز:
 ذك�رت تقاري�ر إعالمية أن ق�وات األمن يف 
ميانمار مدعومة بعربات مدرعة اشتبكت، 
امس الثالثاء، مع ميليشيا تشكلت حديثا يف 

مانداالي ثاني أكرب مدن البالد.
وأخمدت قوات األمن االحتجاجات املناهضة 
للحكم العس�كري منذ استيالء الجيش عىل 
السلطة يف األول من فرباير شباط وإطاحته 
بحكومة أونج سان سو تيش املنتخبة.. وردا 
عىل ذلك انترشت مجموع�ات من معاريض 
االنق�الب يف أنح�اء الب�الد، تع�رف بق�وات 
الدف�اع الش�عبي.وحتى اآلن، اقترص القتال 
الذي ش�مل ميليش�يات مس�لحة بأس�لحة 
خفيفة عىل بلدات صغ�رية ومناطق ريفية 
باألس�اس، غري أن جماعة تقول إنها )قوة 
الدفاع الشعبي( الجديدة يف مانداالي ذكرت 
أن أعضاءه�ا ردوا بعدم�ا داه�م الجي�ش 

إحدى قواعدها.وجاء يف منش�ور عىل موقع 
الجماعة عىل فيس�بوك “رددنا بعد مداهمة 
أح�د معس�كراتنا”.وقالت خدم�ة )خي�ت 
ثي�ت( اإلخبارية إن ق�وات الجيش مدعومة 
بث�الث عرب�ات مدرع�ة حارصت مدرس�ة 
داخلية يف مانداالي حيث كانت توجد قاعدة 
للميليش�يا.ولم يرد املتحدث باس�م الجيش 
عىل طل�ب للتعقيب.ورد الجي�ش باملدفعية 
ورضب�ات جوي�ة يف مناط�ق أخ�رى بعدما 
نف�ذت جماع�ات ميليش�يا هجم�ات ع�ىل 
جنود، ووقعت خسائر برشية عىل الجانبني 
كما نزح عرشات اآلالف عن ديارهم.وقتلت 
ق�وات األم�ن 873 محتج�ا عىل األق�ل منذ 
االنق�الب وفق م�ا ذكرته رابطة مس�اعدة 
املعتقلني السياسيني، الناشطة يف الدفاع عن 
حقوق اإلنسان. ويشكك املجلس العسكري 

يف ذلك الرقم.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة األن�واء الجوية، ام�س الثالثاء، 
حال�ة الطقس يف البالد، فيما توقعت ارتفاعااً 

بدرجات الحرارة ابتداءاً من الجمعة.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقته “ال�زوراء”: إن 
“الطق�س لي�وم األربع�اء وغ�دا الخميس يف 
والش�مالية س�يكون  الوس�طى  املنطقت�ني 
صح�وااً مع انخفاض قليل يف درجات الحرارة 
والرياح س�تكون ش�مالية غربية خفيفة اىل 
معتدلة الرسعة )30-20(كم/ س يف املنطقة 
الوسطى ومدى الرؤية )8-6(كم، أما املنطقة 
الشمالية فستكون رسعة الرياح فيها )-10

20( كم/س ومدى الرؤية )10-8(كم”، الفتة 
اىل أن “الطقس يف املنطقة الجنوبية سيكون 
صحوااً م�ع غبار خفي�ف ودرج�ات الحرارة 
س�تكون مقارب�ة للي�وم الس�ابق والري�اح 
ش�مالية غربية خفيف�ة اىل معتدلة الرسعة 
)30-20(كم/ س ومدى الرؤية )7-5(كم”.

وأضاف�ت الهيئة أن “الطقس لي�وم الجمعة 
املقبل�ة يف املنطقت�ني الوس�طى والش�مالية 

س�يكون صحوااً مع ارتفاع قلي�ل يف درجات 
الح�رارة والري�اح س�تكون ش�مالية غربية 
خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسع�ة )20-10(كم/ 
س، ومدى الرؤية )10-8(كم، أما يف املنطقة 
الجنوبية فس�يكون صحوااً م�ع ارتفاع قليل 
يف درج�ات الح�رارة والرياح ش�مالية غربية 
خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسع�ة )20-10(كم/ 

س، ومدى الرؤية )8-6(كم”.
وأك�دت أن”الطق�س لي�وم الس�بت املقبل يف 
س�يكون  والجنوبي�ة  الوس�طى  املنطقت�ني 
صح�وااً ودرجات الح�رارة س�تكون مقاربة 
لليوم السابق والرياح ستكون شمالية غربية 
خفيفة اىل معتدلة الرسعة )20-10(كم/ س 
تنشط يف أقسامها الرشقية اىل )30( كم/س، 
وم�دى الرؤي�ة )10-8( كم، أم�ا يف املنطقة 
الشمالية فسيكون الطقس صحوااً ودرجات 
الحرارة س�تكون مقاربة لليوم الس�ابق، أما 
الرياح فس�تكون ش�مالية غربية خفيفة اىل 
معتدلة الرسع�ة )20-10(ك�م/ س، ومدى 

الرؤية )10-8( كم”.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
وزارة  يف  لإلحص�اء  املرك�زي  الجه�از  أنج�ز 
التخطي�ط أكث�ر م�ن مليون�ن و600 ألف قيد 
خاص بالرقم الوظيفي، مش�راً إىل تنفيذ ثالثة 
مس�وح احصائيَّ�ة ضخم�ة ه�ذا الع�ام ضمن 

الخطة السنوية.
وقال�ت مديرة العالقات واالعالم يف الجهاز، نداء 
عبد، يف ترصيح صحفي: إنَّ »الجهاز يعمل عىل 
اع�داد قواع�د البيان�ات ومتابعة تس�لم تدقيق 
الرقم الوظيفي وانجاز قيود الرقم الوظيفي مع 
نظام برمجي للتدقيق واعمال هندسة النظم يف 
توط�ن رواتب املوظفن وتصميم االس�تمارات 
االلكرتوني�ة ع�ىل االجه�زة اللوحي�ة وتدري�ب 

العاملن عىل نظام االرشفة االلكرتونية«.
واضاف�ت أنَّ »املس�وح االحصائي�ة الت�ي عادًة 
م�ا تك�ون بالعينة، ته�دف إىل توف�ر مؤرشات 
حقيقية غالبا ما تكون أق�رب للواقع، اذ تخدم 
تلك املؤرشات أغراض البحث العلمي واملؤسسات 
الحكومية والتي تعتمد عليها يف وضع خططها 

السنوية لتوفر الخدمات للمواطنن«.
وبين�ت عب�د الل�ه أنَّ »املعلومة تس�تقيص من 
االرس واملصان�ع واملحال التجاري�ة والصناعية 
واملستش�فيات وامل�دارس والجامع�ات وباق�ي 
املؤسس�ات الحكومي�ة وغ�ر الحكومي�ة التي 
معظمها تش�مل محافظ�ات الع�راق بضمنها 

إقليم كردستان«.
وأك�دت أنَّ »الجه�از ل�م يغفل عن أث�ر جائحة 
كورون�ا يف الوض�ع االقتص�ادي واالجتماع�ي 
ل�أرسة يف الع�راق، اذ اع�د دراس�ة معمقة عن 

اثرها يف االرسة واملجتمع«.
بينم�ا أك�دت وزارة التخطي�ط العراقية، امس 
الثالثاء، أن التعداد الس�كاني سينفذ إلكرتونياً، 
وكش�فت الوزارة عن آلية لش�مول العراقين يف 
الخارج، فيما أش�ارت إىل حاجته�ا ل� 150 ألف 

جهاز لوحي.
عبدالزه�رة  ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
الهن�داوي، لوكال�ة األنب�اء العراقي�ة )واع(: إن 
ال�وزارة من خ�الل الجه�از املرك�زي لإلحصاء 
والهيئة العليا للتعداد تواصل عملها واستعداداتها 
ضمن الخطة املرس�ومة لتنفيذ مرشوع التعداد 
الع�ام للس�كان«، موضح�اً أن »تنفيذ املرشوع 
كان مقرراً يف العام املايض، وبس�بب عدم إقرار 
املوازنة والتخصيص املايل للمرشوع، فضالً عن 

جائحة كورونا أدت اىل صعوبة تنفيذه لذا تقرر 
تأجيله اىل العام الحايل«.

وأضاف: »من الصعب الحديث عن تنفيذ التعداد 
الس�كاني يف الع�ام الح�ايل، الس�يما أن موازنة 
العامة خالية من أي تخصيص ملرشوع التعداد، 
باإلضاف�ة إىل الوض�ع الصح�ي الذي لم يش�هد 
تغراً، إىل جانب تزامن إقامة االنتخابات يف شهر 
ترشي�ن األول املقبل، لذا فم�ن املؤمل تنفيذه يف 

العام 2022«.
وأوضح أن »تنفيذ املرشوع س�يكون إلكرتونياً، 
أل�ف  أل�ف ع�داد، وإىل 150  إىل 150  ويحت�اج 
جه�از لوح�ي )تابل�ت(«، مبين�اً أن »ال�وزارة 
لديها االس�تعداد الت�ام لتنفي�ذه إلكرتونياً من 
خالل تأهيل مالكات الجهاز املركزي لإلحصاء، 
عالوة عىل التعاون والتواصل مع صندوق األمم 
املتحدة للس�كان من أجل دع�م اإلمكانات فنياً، 
واالطالع عىل تجارب البلدان األخرى ممن نفذت 

التعداد إلكرتونياً«.
وتاب�ع: »ت�م تنفي�ذ مجموع�ة م�ن التج�ارب 
الصغ�رة يف العدي�د م�ن املحافظ�ات كالبرصة 
وكربالء وبغداد واألنبار وأربيل، حيث تم اختيار 
مناط�ق محددة من كل محافظ�ة للوقوف عىل 
ماهي�ة املش�اكل التي قد تواجه تنفي�ذ التعداد، 
وكذلك االطالع عىل مس�توى االستجابة من قبل 

املواطنن«.

 بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة الرتبية االول من ترشين 
االول موعدا النطالق الس�نة الدراسية 
)2021 ��� 2022(، بينم�ا س�تبارش 
الهيئات التدريس�ية يف االول من ايلول 

املقبل.
وق�ال الوكي�ل االداري لل�وزارة، فالح 
القي�ي، يف حدي�ث صحف�ي: انه »تم 
توجي�ه االدارات املدرس�ية م�ن خالل 
مديري�ات تربي�ة بغ�داد واملحافظات 
باس�تالم الكتب من التالمي�ذ والطلبة 
بنس�بة 100 باملئ�ة«. مضيف�ا »ان�ه 
سيتم استالم الكتب عىل غرار الطريقة 
السابقة استعدادا للعام الدرايس املقبل 

.)»2022 �� 2021(
واض�اف ان »ال�وزارة ح�ددت موع�د 
بدء الع�ام الدرايس للطلبة يف االول من 

ترشي�ن االول املقب�ل، بينما س�يكون 
دوام الهيئات التدريسية والتعليمية يف 

االول من ايلول املقبل«.
وذك�ر انه »ت�م التوجي�ه اىل املديريات 
كافة باملحاس�بة االداري�ة والقانونية 
للمخالف�ن لتعليم�ات فت�ح املدارس 
ومعاه�د التقوي�ة االهلي�ة يف بغ�داد 
واملحافظ�ات، إذ ت�م التأكي�د ع�ىل ان 
يكون فتحها ضمن الضوابط املعتمدة 
يف انظم�ة التعلي�م االه�ي واالجنبي، 
الس�يما انها تس�تقطب اعدادا كبرة 

من الطلبة والتالميذ سنويا«.
واعلن القيي »تش�كيل لجنة تختص 
بتس�هيل نق�ل الخدم�ات للحاصل�ن 
عىل ش�هادات أثن�اء الوظيف�ة كأحد 
االس�تعدادات الخاصة بالعام الدرايس 
وم�درس  معل�م  كل  ليأخ�ذ  املقب�ل 

حاصل عىل ش�هادة عليا استحقاقه، 
لتعمل هذه اللجنة عىل تس�هيل انجاز 
معام�الت نق�ل الخدم�ات للحاصلن 
ع�ىل ش�هادات أثن�اء الوظيف�ة ممن 
يرومون تغي�ر عناوينه�م الوظيفية 
من إدارية اىل تدريسية اومن تدريسية 
اىل تعليمية وبالعكس من خالل وضع 
املعام�الت  لتنظي�م  املناس�بة  اآللي�ة 
بوق�ت  إلنجازه�ا  الش�أن  ألصح�اب 

قيايس بعيداً عن الروتن«.
من جانب اخر، أعلن�ت وزارة الرتبية، 
الرتش�يح  ضواب�ط  الثالث�اء،  ام�س 
التش�خيصية  االختب�ارات  لدخ�ول 
للقب�ول يف م�دارس املوهوب�ن للعام 
ال�درايس 2021 - 2022 للصف الرابع 

االبتدائي والصف االول املتوسط.
وقال�ت امل�رشف الع�ام عىل م�دارس 

املوهوب�ن يف الع�راق، وص�ال محمد 
ج�ر، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: إن »ضوابط التقديم عىل مرحلة 
االبتدائي بمحافظ�ات )بغداد  الراب�ع 
ونين�وى  االرشف  والنج�ف  واالنب�ار 
وميس�ان والب�رصة وذي ق�ار( تنص 
ع�ىل حص�ول التلميذ ع�ىل درجات ال 
تقل ع�ن 10/10 لكل من مواد العلوم 
العربية للصفوف  والرياضيات واللغة 

االول والثاني والثالث االبتدائي«.
وأضاف�ت ج�ر ان »التقدي�م للص�ف 
االول املتوس�ط للمحافظات )ميسان، 
ذي قار( يتطل�ب حصول الطالب عىل 
درج�ات ال تق�ل ع�ن 100% ل�كل من 
مادتي العلوم والرياضيات وبمجموع 
عام ال يقل عن )485( للصف السادس 
االبتدائي للعام الدرايس 2021-2020، 

ال  درج�ات  ع�ىل  الطال�ب  وحص�ول 
تق�ل عن 97% لكل م�ن مادتي العلوم 
والرياضيات للصف الخامس االبتدائي 

للعام الدرايس 2020-2019«.
وأش�ارت وزارة الرتبية، م�ن جهتها، 
اىل ان »ب�اب التقدي�م س�يكون ع�ر 
االس�تمارة االلكرتوني�ة الخاصة بكل 
رعاي�ة  هيئ�ة  وس�تقوم  محافظ�ة، 
املوهوبن بإطالق روابط االس�تمارات 
الخاص�ة بالتقدي�م ع�ىل االختب�ارات 
)م�دارس  يف  للقب�ول  التش�خيصية 
املوهوب�ن( للع�ام ال�درايس 2021 - 
2022 للصف الرابع االبتدائي والصف 
االول املتوسط، علماً ان التقديم سوف 
يب�دأ يوم االحد املواف�ق 2021/6/27 
وينته�ي لغاية يوم الس�بت املصادف 

.»2021/7/24

أكدت ان مشروع التعداد السكاني سينفذ إلكرتونيًا

أعلنت ضوابط الرتشيح الختبارات القبول يف مدارس املوهوبني 

التخطيط تعلن إجناز أكثر من مليونني و600 ألف قيد خاص بالرقم الوظيفي

الرتبية حتدد تشرين األول املقبل موعداً لبدء العام الدراسي اجلديد

 بغداد/ الزوراء:
أعرب�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ع�ن أمله�ا 
بإقبال املواطنن بش�كل أك�ر عىل التطعيم 

باللقاحات املضادة لفروس كورونا.
وقال�ت عضو الفري�ق االعالم�ي يف الوزارة، 
رب�ى ف�الح، يف ترصي�ح صحف�ي: ان »عدم 
الوقائي�ة  باإلج�راءات  املواطن�ن  إلت�زام 
وأيض�اً ع�دم أخذ اللق�اح ي�ؤدي اىل الزيادة 
بأعداد اإلصابات بالوب�اء ويف حال التزامهم 
باإلجراءات وأخذ اللقاح فإننا سنش�هد قلة 
بأع�داد االصابات وس�ينعكس ذل�ك إيجابياً 

عىل الوضع الوبائي«.
وأضافت »بش�كل ع�ام املوق�ف يعتمد عىل 
االلتزام«. مش�رة اىل انه »ويف وبداية ش�هر 
ع�ن  اللق�اح  كمي�ات  س�تتضاعف  تم�وز 
الكمي�ات الحالي�ة لتلقي�ح أك�ر ع�دد من 

املواطنن ونأمل ان يزداد اإلقبال عليها«.
وبينت فالح ان »وزارة الصحة وضعت خطة 
لتوس�يع املراك�ز الخاص�ة ب�رصف اللقاح 
لتس�هيل عملية التطعيم وكل حس�ب محل 
س�كنه لتقليل الزخ�م عىل املستش�فيات«. 
مشرة اىل ان »نسب املتلقن للقاح عىل الرغم 
ان األعداد جيدة مقارنة بالفرتة املاضية لكن 

مازالت ليست بمستوى الطموح«.
وتابعت »بالنس�بة لقرارات حظ�ر التجوال 
الجزئي او تقليصه او فرض الحظر الشامل 
هذا كله من صالحيات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية وهي من تقرر ذلك«.
ونوه�ت ف�الح اىل ان »الوقت م�ازال مبكراً 
لتقيم الوض�ع الوبائي مع أع�داد االصابات 
املوجودة الت�ي ترتاوح بن 4 االف اىل 5 االف 
إصاب�ة يومياً وه�ذا دليل ع�ىل ان الفروس 
والخطر مازال موجوداً ونحتاج لفرتة طويلة 

لتقيم الوضع الوبائي بشكل عام«.
وأك�دت »نحتاج اىل نس�بة تطعي�م أكثر من 
60% من املجتمع لنصل اىل املناعة املجتمعية 
االج�راءات  تقلي�ل  بعده�ا  ممك�ن  الت�ي 
املفروض�ة ع�ىل املواط�ن وع�ودة الحياة اىل 

طبيعتها كما كانت«.
وأوضح�ت ان »تس�هيل عملية أخ�ذ اللقاح 
وتلقي�ح أك�ر عدد م�ن مواطنن س�يكرس 
سلسلة انتشار الوباء وتفشيه ومنع دخول 

أي سالالت وتحورات أخرى اىل البالد«.
م�ن جان�ب متص�ل، أعلن�ت وزارة الصحة 

والبيئ�ة، امس الثالث�اء، عن تس�جيل 214 
وفاة واكثر م�ن 38 الف اصابة بن مالكات 
الجي�ش االبيض من�ذ بداي�ة الجائحة حتى 
اآلن، بينم�ا اكدت ع�دم رصف الحوافز التي 
ص�وت عليه�ا مجل�س ال�وزراء للمتصدين 

للوباء او تخصيص اراض لهم.
وقال مدير الصحة العامة يف الوزارة، رياض 
الحلف�ي، يف ترصيح صحف�ي: إن “مالكات 
الجيش االبيض التزال تقف عىل خط الدفاع 
االٔول يف مواجه�ة فروس كورونا، منذ بداية 
الجائحة وحتى االن، عىل الرغم من تسجيل 
وفي�ات واصاب�ات ب�ن صفوفه�م بس�بب 

رشاسة ورسعة انتشار الوباء”.
وأش�ار الحلفي اىل “تسجيل 214 حالة وفاة 
ب�ن االٔطب�اء والعامل�ن يف املج�ال الصحي 
ج�راء إصابته�م بالف�روس، بينم�ا بلغ�ت 
اصاب�ات الجي�ش االبيض من�ذ بداية تفيش 
الوب�اء وحتى االن مايق�ارب 38 الفا و697 
اصابة غالبيتها بن االطب�اء املقيمن الذين 

هم عىل تماس اكثر مع املرىض”.
ون�وه الحلف�ي “بع�دم رصف اي�ة حواف�ز 
لعم�وم الجي�ش االبي�ض البالغ�ة 500 الف 
دينار”، مبينا أن “مجلس الوزراء قرر خالل 
املدة املاضية تخصيص قطع اراض س�كنية 
للعامل�ن الذين لديهم تم�اس مع املصابن 
م�ع ذوي ضحاي�ا الجي�ش االبي�ض، لك�ن 
التوج�د حتى اآلن اية معلومات تفيد بتنفيذ 

اي من القرارات الخاصة بشأنهم”.
واوض�ح الحلف�ي ان “جي�ش املواجهة مع 
كورونا هم االٔطباء واملمرضون واملس�عفون 
الذي�ن  املستش�فيات،  النظاف�ة يف  وعم�ال 
يقابل�ون الف�روس وجه�ا لوج�ه بس�بب 
اختالطه�م املب�ارش م�ع امل�رىض ومع�دات 
املستش�فى، حيث ادى ذلك اىل وقوع العديد 
م�ن الش�هداء واصابة املئات منه�م، لكنهم 
مرصون عىل وجودهم باملٔوسسات الصحية 
م�ن اجل تقدي�م الرعاي�ة للمواطنن وكرس 

سلسلة انتشار الوباء”.
ولفت اىل ان “املالكات الصحية بذلت جهودا 
مضاعف�ة، يحرمه�م يف أحي�ان كث�رة من 
ساعات النوم من أجل العناية بمن أصابهم 
الف�روس، معرض�ن حياته�م للخطر، مع 
متابع�ة الحال�ة الصحي�ة للمحجوري�ن يف 

منازلهم”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 

امس الثالثاء، إطالق الدفعة السادسة من 

راتب املعن املتفرغ لشهر حزيران.

وق�ال رئي�س هيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاقة 

واالحتياج�ات الخاصة بال�وزارة، عصام 

عب�د اللطي�ف التميم�ي، يف بي�ان تلق�ت 

»الزوراء« نس�خة منه: “تم إطالق الدفعة 

السادس�ة من راتب املعن املتفرغ لش�هر 

بغ�داد واملحافظ�ات مس�اء  حزي�ران يف 

أن “ذل�ك ج�اء  الثالث�اء”، مبين�اً  ام�س 

تنفي�ذا لتوجيهات وزير العمل والش�ؤون 

االجتماعية عادل الركابي”.

واضاف التميمي ان “الهيئة أكملت جميع 

االج�راءات املتعلق�ة بإط�الق راتب املعن 

املتف�رغ للمس�تلمن س�ابقا، باس�تثناء 

الذين استلموا رواتب املرتاكم نتيجة خطأ 

حس�ابي ولم يتم اسرتجاعها”، مشرا اىل 

ان “الهيأة ستوقف راتبهم احرتازيا لحن 

اسرتجاع املبالغ كاملة”.

ودع�ا اىل “التوجه ملنافذ الرصف الس�تالم 

املستحقات املالية للدفعة السادسة”. 

 بغداد/ الزوراء:
قال الناطق باس�م وزارة الكهرباء، أحمد العبادي: إنَّ »الجانب اإليراني قام خالل األيام 
القليلة املاضية بزيادة معدالت ضخ الغاز باتجاه العراق لتصل إىل 30 مليون مرت مكعب 

قيايس يومياً بعد أن انخفضت إىل 17 مليون مرت مكعب قيايس يومياً«.
وأض�اف يف حديث صحفي: أنَّ »الزيادة أس�همت بتش�غيل عدد من الوح�دات التوليدية 
يف محطات )املنصورية والصدر وبس�ماية( الغازيات مما أس�هم بزي�ادة حجم اإلنتاج 
ليص�ل إىل 20100 ميغ�اواط وانعك�س إيجاباً عىل زي�ادة التجهيز للمواطن�ن يف بغداد 

واملحافظات«.

الصحة تعرب عن أملها بإقبال املواطنني 
بشكل أكرب على التطعيم باللقاحات

إطالق الدفعة السادسة من راتب املعني 
املتفرغ لشهر حزيران

إنتاج الكهرباء يتجاوز 20 ألف 
ميغاواط

 بغداد/ الزوراء:

تمكنت مفارز االس�تخبارات العس�كرية، امس 

الثالثاء، من ضبط عبوات ناس�فة وهدم وكرين 

ملجامي�ع داع�ش االرهابي يف منطقت�ي الكرمة 

والنباعي.

وقال�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي يف بي�ان تلق�ت 

»ال�زوراء« نس�خة منه: ان�ه »وفق�ا ملعلومات 

اس�تخبارية دقيق�ة ومتابع�ة من قب�ل مفارز 

وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية يف 

وزارة الداخلية، تم العث�ور عىل وكرين احدهما 

تابع اىل ما يس�مى والية شمايل بغداد يف صحراء 

النباعي، واآلخر تابع اىل ما تسمى والية الفلوجة 

ضمن صحراء الكريمة«. 

واشارت الخلية إىل أن »عصابات داعش اإلرهابية 

كان�ت تتخ�ذ م�ن الوكري�ن مكان�ا لالختب�اء، 

والنط�الق عملياتهم اإلرهابي�ة«، مبينًة انه »تم 

العث�ور بداخلهم�ا عىل 4 عبوات ناس�فة وعتاد 

س�الح BKC ومواد اخرى من اغذي�ة ومعدات، 

اذ ج�رى ضبطها وهدم الوكرين بالتنس�يق مع 

الجهد الهنديس، دون حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة، امس الثالثاء، 
ة بالنظر  ع�ن إصدار محكمة التحقي�ق املختصَّ
بقضايا النزاهة يف محافظة بابل أمر اس�تقداٍم 
للمحافظ ورئيس مجلس املحافظة؛ عىل خلفيَّة 

إصدار أمٍر مخالٍف للقانون والدستور.
وقالت الهيئ�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: إن “دائرة التحقيقات يف الهيئة أفادت بأنَّ 
تفاصي�ل القضيَّة التي حققت فيه�ا وأحالتها 
اىل القضاء، تش�ر إىل إص�دار محافظ بابل أمراً 
بتألي�ف هيئ�ٍة يرتأس�ها أحد األش�خاص تحت 
مسمى )هيئة مكافحة الفساد وإدارة األزمات( 
بن�اًء ع�ىل ق�رار مجل�س املحافظة)املنح�ل(؛ 
ملمارس�ة أعماله�ا  بص�ورٍة مخالف�ٍة للقانون 
والدستور؛  وتبعاً لتلك املعطيات قرَّرت املحكمة 
إص�دار أم�ر اس�تقداٍم ملحافظة باب�ل ورئيس 
مجل�س املحافظ�ة؛ اس�تناداً إىل أح�كام املادة  

)331( من قانون العقوبات”.
َنْت من تنفيذ أمر القبض الصادر عن  فيم�ا َتَمكَّ

القضاء بحق الشخص الذي انتحل صفة رئيس 
الهيئ�ة املزعوم�ة يف محافظ�ة باب�ل، وتقديم 
جميع املتهمن الذين ُضِبَطْت بحوزتهم هويَّات 
تعريفيَّ�ة وأخت�ام وكت�ب ومخاطب�ات باس�م 
الهيئ�ة املزعومة، وعرضه�م رفقة املضبوطات 
ة. بينما تمكنت  ع�ىل الجهات القضائيَّة املختصَّ
هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة من ضب�ط »معاون 
الحكوميَّ�ة  املستش�فيات  إح�دى  يف  صي�ديل« 
الخاصة بمعالج�ة املصابن بفايروس كورونا؛ 
إلقدام�ه ع�ىل اخت�الس حق�ن خاص�ة بعالج 
املصابن بهذا املرض.وذكرت دائرة التحقيقات 
يف الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 
ب�أن »فريق عمٍل من مديريَّ�ة تحقيق الهيئة يف 
ن من ضبط أحد العاملن  محافظ�ة نينوى تمكَّ
يف مستشفى الش�فاء الخاص بمعالجة مرىض 
كورون�ا يف املحافظ�ة، الختالس�ه حقناً خاصة 
بمعالج�ة املصابن بهذا املرىض س�عر الواحدة 
يبل�غ )300( دوالر أمريكي، وقيمتها اإلجماليَّة 

)178,080,000( مليون دينار«.

�ن أيضاً من  وتابع�ت الدائ�رة أن »الفري�ق تمكَّ
ضبط  )424( حقن�ة يف دار املتهم ومواد طبيَّة 
أخ�رى«، الفتًة إىل أن »ت�م التحقيق�ات األوليَّة 
م�ع املته�م وتدوين أقواله وكش�فت أن الحقن 
املضبوطة يف منزل املتهم ليست الحقن األصليَّة 
املختلسة من قبله، وإنما هي حقن غر أصليَّة 
املنش�أ وغر معتم�دة من قب�ل وزارة الصحة، 
منبه�ًة إىل أن س�عرها يف األس�واق املحليَّة يبلغ  
إىل  إعادته�ا  املته�م  ين�وي  )50( دوالراً،  كان 
املستش�فى؛ بغية س�د النقص الحاصل بذمته 
ج�راء اختالس�ه للحق�ن األصليَّ�ة؛ كون�ه ق�د 
َف بها يف األس�واق، وان الحق�ن األصليَّة  َت�رَصَّ
مخصص�ة ل�وزارة الصح�ة العراقيَّ�ة ويمن�ع 

تداولها بالصيدليات املحليَّة«.
وت�مَّ تنظي�م محرض ضب�ٍط أص�ويلٍّ بالعمليَّة، 
وعرضه رفق�ة املُتَّهم وجميع املضبوطات، عىل 
؛ الذي ق�رَّر توقيف  ق�ايض التحقي�ق املُخت�صِّ
املته�م وف�ق امل�ادة ) 444 / 11 ( م�ن قانون 

العقوبات.

 بغداد/ الزوراء:
ألقت قوات الرشطة االتحادية، امس الثالثاء، القبض عىل شقيقن ارهابين 
يف محافظة صالح الدين.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: انه »وفق�اً ملعلومات اس�تخبارية دقيقة، ألقت قوة م�ن اللواء الثالث 
عملي�ات الفرق�ة الرابعة رشطة اتحادي�ة القبض عىل اثنن م�ن املطلوبن 
قضائي�اً وف�ق أح�كام امل�ادة 4 )إره�اب( يف منطق�ة »النهري�ن« بناحي�ة 
الضلوعي�ة بمحافظة صالح الدي�ن«. وأضاف، ان »العملي�ة تمت بعد توفر 
معلوم�ات حول اإلرهابين، وبعد التحري تم تحديد األهداف واس�تدراجهما 
وإلق�اء القبض عليهما، وبعد مطابقة املعلوم�ات املدرجة بقاعدة البيانات 
االس�تخبارية تبن أنهم اش�قاء منتمن للجماعات اإلرهابية ومن املنفذين 
لع�دد من العملي�ات التي اس�تهدفت القوات األمني�ة«، مش�رًة إىل أنه« تم 

تسليمهما إىل جهة الطلب اصولياً«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، ام�س الثالثاء، ضب�ط حاويتن 
تحتوي�ان عىل دراج�ات ناري�ة وأدوات احتياطية مخب�أة، ومعدة 

للتهريب، بمنفذ ميناء ام قرص الشمايل يف البرصة.
وقال�ت الهيئة يف بيان مقتض�ب تلقت »الزوراء« نس�خة منه: أنه 
»بالتعاون والتنس�يق املش�رتك مع مركز الجم�رك بمنفذ ميناء ام 
قرص الش�مايل، ت�م ضبط حاويت�ن تحتويان عىل دراج�ات نارية 
وأدوات احتياطي�ة مخب�أة خل�ف البضاع�ة الرئيس�ية، ومع�دة 

للتهريب«.
واضافت أنه ويف سياق متصل »تم ضبط حاوية تحتوي عىل مالبس 
مس�تعملة ال يسمح باس�ترادها، بمعلومات من جهاز املخابرات 

الوطني العراقي«. 

العثور على عبوات وأوكار 
النزاهة تستقدم حمافظ بابل ورئيس جملس احملافظة إلصدار أوامر خالفا للقانونلداعش يف الكرمة والنباعي

ضبطت خمتلسا لـ 424 حقنة خاصة مبرضى كورونا بـ 180 مليونًا

اإلطاحة بشقيقني إرهابيني يف 
الضلوعية

ضبط حاويات ملواد خمتلفة معدة 
للتهريب يف أم قصر
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مديرية شؤون االحوال                        العدد:1062
التاريخ:2021/6/14

إعالن
بناًء عىل طلب املدعي )محمد جاسم جيجان( والذي 
يطل�ب من خالله تس�جيل لقب�ه من )الف�راغ( اىل 
)الفضي( واس�تناداً ألحكام املادة )24( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 تقرر نرش 
طلبه يف الجريدة الرس�مية فمن ل�ه حق االعرتاض 
عىل الطلب مراجعة املدي�رة خالل )10( عرشة أيام 
من تاريخ الن�رش وبخالفه س�ينظر يف الطلب وفق 

القانون.
موقع العميد
أحمد صالح هادي
مدير شؤون االحوال املدنية يف ذي قار

العدد: 690/ب/2021 جمهورية العراق    
التاريخ: 2021/6/1 مجلس القضاء االعىل    

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

)) اعالن ((
اىل املدعى عليها : ) جمانه صالح عي ( 

بناًءا ع�ىل الدعوى البدائية املرقمة اع�اله واملقامة ضدك 
من قبل املدعي ) عمار محس�ن م�وىس ( املتعلقه بطلبه 
الحك�م بع�دم نف�اذ ت�رصف املدع�ى علي�ه االول )احمد 
محسن نمنوم( بالعقار تسلسل 8501/110 جزيرة بيعاً 
ل�ك وللمدعى علي�ه الثاني )عادل خلف س�عدون( بحقه 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا بواس�طة 
صحيفتن محليتن عىل موعد املرافعة املوافق 2021/7/6 
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.
القايض
أزهر عي فرج

تنويه
ب�داءة  محكم�ة  اع�الن  ن�رش 
الكوفة يف جريدة الزوراء بالعدد 
ج�اء   2021/6/21 يف   7511
في�ه الي�وم م�ن االع�الن خطأ 
والصحي�ح هو اليوم االخر من 
اإلعالن، واملبلغ خطأ والصحيح 
هو تبلغ مس�احته 163/8 م2 

.. لذا وجب التنويه.

فقدان
العق�ار  فق�د من�ي س�ند 
املرقم /18200 حي النرص 
والص�ادر م�ن  النج�ف  يف 
التسجيل العقاري يف النجف 
بإس�م )عدن�ان حم�د عبد 
النبي( فعىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

تنويه
نرشت جريدة الزوراء بالعدد 7510 
 يف2021/6/20 الدع�وى املرقمة

3269/ش/2021 
م�ن  الص�ادرة   2021/6/16 يف 
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
النارصي�ة، حي�ث ذك�رت اس�م 
املدعية )افياء حسن داود( خطأ، 
والصحيح )أفياء حس�ن وارد(.. 

لذا اقتىض التنويه...



بغداد/ الزوراء:
اك�د الخب�ر النفطي، حم�زة الجواه�ري، امس الثالث�اء، ان أس�عار النفط 
ستس�تمر باالرتفاع حتى نهاية العام الحايل، حيث ان أس�عار النفط ستبقى 
اعىل من 70 دوالرا، مش�را اىل ان التغ�رات املتوقعة خالل العام املقبل تتعلق 
بمتغرات السوق وعودة ايران للتصدير سيوفر فائض بحدود مليوني برميل 

.
وقال الجواهري يف ترصيح صحفي: ان ” أس�عار النفط ستس�تمر باالرتفاع 
وربما س�تصل اىل 80 دوالرا خالل األش�هر املقبلة اىل نهاي�ة العام الجاري ”. 
مشرا اىل ان ” االرتفاع الكبر ربما سيؤدي اىل استخدام النفط الصخري الذي 

بدوره سيوفر سيوله يف األسواق ” .
وأضاف ان ” كل التوقعات بأن االقبال عىل رشاء النفط يف األس�واق س�يبقى 
باالرتف�اع بس�بب وج�ود م�ؤرشات إيجابية للعدي�د من الدول الت�ي اعتربت 
جائحة كورنا من االمراض الس�ارية وليس�ت جائحة، وهذا مؤرش إيجابي يف 

انتعاش االسعار” .
وبحس�ب محللني يف شؤون األسواق بدأت ش�هدت تدفقات األسهم االجنبية 
من�ذ بداي�ة 2020 حيث تج�اوزت 800 ملي�ون دوالر، بدعم من 10 أس�باب 
رئيسة، أبرزها بدء حمالت التطعيم ضد كورونا يف بعض دول املنطقة، وتزايد 

آمال عودة قطار الطروحات األولية.

 بغداد/ الزوراء:
ش�دد الخبر االقتصادي، وسام التميمي، امس الثالثاء، عىل رضورة التعامل 
بالنف�ط مقابل بناء الوحدات الس�كنية من قبل ال�ركات العاملية الرصينة، 
الفت�ا اىل ان منح الركات كميات من النفط ينعش الس�وق النفطي العاملي، 

وكذلك يقيض عىل ازمة السكن يف العراق.
وق�ال التميمي يف ترصيح صحف�ي: ان “العراق بحاجة س�نويا اىل 500 الف 
وح�دة س�كنية عىل اقل تقدير، يف حني تش�ر الزي�ادة الس�كانية الحالية اىل 

حاجة البلد اىل اكثر من 3 ماليني وحدة سكنية كي يتجاوز ازمة السكن”.
واض�اف ان “الحكوم�ة ويف ح�ال ارادت حل االزمة الس�كنية الراهنة فعليها 
اس�تغالل املس�احات الفارغة عند اطراف املدن وانش�اء الطرق الحلقية لحل 

مشكلة الزحام املروري وكذلك توفر سكن مالئم للشعب”.
واوض�ح التميمي ان “خر وس�يلة لتجاوز االمة املالية هو فت�ح الباب امام 
استثمار الركات االجنبية لبناء الوحدات السكنية مقابل منحها كميات من 
النفط الخام، لتدخل به الس�وق النفطي كركات مصدرة، وكذلك تساهم يف 

انعاش السوق العاملي”. 

بغداد/ الزوراء:
أك�د محاف�ظ بغداد، محم�د جابر العطا، ام�س الثالث�اء، أن املحافظة لديها 
مش�اريع كبرة واس�راتيجية بقطاعات مختلفة من ماء ومجاٍر ومشاريع 

سكنية، وال يمكن تمويلها سوى من خالل االقراض.
وق�ال العط�ا يف بيان اطلعت علي�ه “ال�زوراء”: إن “املحافظة ل�م تحدد آلية 
نهائية لالقراض الن املوضوع يعتمد عىل طبيعة كل مروع وحجم تمويله، 
اذ إنَّ املش�اريع الكبرة اما أْن تحال عىل االس�تثمار او يتم تمويلها من خالل 
الق�روض”.ويف م�ا يتعل�ق بميزانية تنمي�ة االقاليم، اوض�ح املحافظ أنه “ال 
يمكن أن تمول املش�اريع الكبرة، وبالتايل فإن االقراض يمثل الحل االنس�ب 

البديل عن توقف املشاريع”. 

بغداد/ الزوراء:
دعا عضو املجلس االقتصادي العراقي، غدير العطار، امس الثالثاء، الحكومة 
إىل االس�تفادة من التجارب الرقمية لحكومة دبي.وقال العطار يف بيان تلقت 
“الزوراء” نسخة منه: ان “حكومة دبي قد أصدرت قانوًنا هيئة دبي الرقمية 
ويلح�ق بها جميع الدوائ�ر الذكية، من أجل رقمنة الحياة يف دبي وليس فقط 
رقمن�ة خدم�ات دبي”.وأض�اف أن “الرقمن�ة أخ�ذت بتغي�ر الطريقة التي 
يعي�ش فيها العالم من معظم جوانبها االقتصادية واالجتماعية، حتى أصبح 
من النادر أن تجد ش�خصاً ليس�ت له عالق�ة بها من قريٍب أو بعيد”.وأش�ار 
العط�ار إىل أن “الرقمنة تعد إحدى ركائز اقتص�اد القرن الحادي والعرين، 
فق�د أحدث�ت التط�ور التكنولوجي الرسي�ع الذي عرف�ه العالم تأث�را كبرا 
بمجال االقتص�اد، حيث طرقت املنظوم�ات التكنولوجية مختلف القطاعات 
االقتصادية والخدمية وس�اهمت يف تحقيق املزيد من املزايا لهذه القطاعات، 
منه�ا رسعة الخدم�ات وكفاءته�ا ومنها تطوي�ر االبت�كارات والحلول التي 
يحتاجها املجتمع ومنها تحس�ني أس�اليب العمل اإلداري والحكومي وهو ما 

يحتاجه العراق حالًيا”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من العملة الصعب�ة، امس الثالثاء، 

لتسجل 246 مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
ام�س، ارتفاعا يف مبيعاته لتص�ل إىل 246 مليوناً و566 ألف�اً دوالرا امريكيا، 
غطاه�ا بس�عر رصف أس�اس بل�غ 1460 دين�ارا عراقي�ا ل�كل دوالر واحد، 
مقارنة بيوم االثنني، حي�ث بلغت املبيعات فيها 243 مليوناً و385 ألف دوالر 

أمريكي.
وذهب�ت املش�ريات البالغ�ة 179 مالي�ني و526 ألف�اً و603 دوالرات لتعزيز 
االٔرص�دة يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيم�ا ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 67 مليوناً و40 ألف دوالر بشكل نقدي.
واشار املصدر اىٕل أن 34 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 
و19 مص�ارف لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة، إضاف�ة اىل مش�اركة 26 رشكات 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع س�عر خ�ام الب�رصة الخفيف، 
ام�س الثالثاء، ليس�جل اع�ىل من 74 
دوالرا للربمي�ل الواح�د، بالتزام�ن مع 
األس�واق  يف  النف�ط  أس�عار  ارتف�اع 

العاملية.
وفيم�ا اعلن�ت بلدية جب�ة بمحافظة 
االنب�ار نتائ�ج عملي�ات التنقي�ب عن 
حق�ول النف�ط والغاز م�ن قبل رشكة 
املناط�ق  يف  النفطي�ة  االستكش�افات 
الغربية ، أكدت ان رشكة االستكشافات 
النفطي�ة التابعة لوزارة النفط تمكنت 
ومن�ذ مبارشته�ا بعملي�ات التنقي�ب 
ع�ىل حقول النف�ط والغ�از يف مناطق 
مختلفة من مدن االنبار من اكتش�اف 
21 حق�ال للنف�ط والغ�از وم�ا زال�ت 

عمليات التنقيب مستمرة “.
وسجلت أس�عار خام البرصة الخفيف 
املص�در آلس�يا 74.66 دوالراً للربمي�ل 
بارتف�اع بل�غ نس�بته %1.99، فيم�ا 
ارتف�ع ايضاً خ�ام الب�رصة الثقيل إىل 
69.37 دوالراً للربمي�ل بنس�بة ارتفاع 

بلغت 1.33%  .
وس�جل نفط الب�رصة الخفي�ف أعىل 
األسعار مقارنة بالنفوط األخرى لدول 
منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط 

 72.93 الس�عودي  الخفي�ف  العرب�ي 
دوالراً للربمي�ل، فيما بلغ س�عر مزيج 
مربان اإلماراتي 72.60 دوالراً للربميل، 
ومزيج سهران الجزائري 73.48 دوالرا 
للربميل، يف حني س�جل بوني الخفيف 

النيج�ري 73.72 دوالراً، وجراس�ول 
االنغويل 73.67 دوالرا.

وارتفعت امس أس�عار النفط العاملية 
ليبلغ خام برن�ت 75.15 دوالراً، وخام 

غرب تكساس 73.23 دوالراً للربميل.

م�ن جهت�ه، اعل�ن مدي�ر بلدي�ة جبة 
بمحافظ�ة االنب�ار، قط�ري العبيدي، 
امس الثالث�اء، نتائج عمليات التنقيب 
عن حقول النفط والغاز من قبل رشكة 
املناط�ق  يف  النفطي�ة  االستكش�افات 

الغربية .
وقال العبي�دي يف ترصيح صحفي: ان 
“رشكة االستكشافات النفطية التابعة 
لوزارة النف�ط تمكنت ومنذ مبارشتها 
بعملي�ات التنقيب عىل حق�ول النفط 
والغ�از يف مناط�ق مختلف�ة من مدن 
االنب�ار من اكتش�اف 21 حقال للنفط 
والغ�از وم�ا زال�ت عملي�ات التنقيب 

مستمرة “.
االستكش�افات  رشك�ة  ان”  واض�اف 
النفطي�ة اس�تطلعت مناط�ق ش�مال 
قضاء الرطبة والحس�ينيات والصكار 
س�عد  قاع�دة  اىل  املمت�دة  واملناط�ق 
الجوية وعكاز، واكدت ان هذه املناطق 
تح�وي عىل أع�دادا كبرة م�ن حقول 
النف�ط والغ�از”، مبين�ا ان” عمليات 
التنقيب س�وف تش�مل مناطق اخرى 
غ�ر مؤرشة ل�دى وزارة النفط تحوي 

عىل كميات هائلة من الغاز”.
وأوض�ح العبيدي أن “الق�وات االمنية 
رشعت بعمليات تطهر للمناطق التي 
تم اكتش�اف حقول النفط والغاز فيها 
من خطر االجس�ام املفخخة”، مؤكدا 
ان “عمليات التنقيب عىل حقول النفط 
والغاز سوف يستغرق العمل فيها نحو 

عامني “. 

خفيف البصرة يتجاوز 74 دوالراً مسجال أعلى األسعار مقارنة بنفوط “أوبك”

بغداد/ الزوراء:
ح�ذر عض�و لجن�ة الزراع�ة واملي�اه 
واالهوار الربملانية، عيل البديري، امس 
الثالث�اء، من فش�ل املوس�م الزراعي 
املقب�ل، وانقط�اع مياه االس�الة عن 
%80 م�ن مناطق الوس�ط والجنوب 
بس�بب ازم�ة املي�اه، داعي�ا الجهات 
املعنية يف الحكومة اىل اتخاذ إجراءات 
عاجل�ة و فعلي�ة إلنق�اذ م�ا يمك�ن 
انق�اذه بعي�دا عن الحل�ول الرقيعية 

والوعود الكاذبة.
وق�ال البديري يف حديث صحفي: اننا 
“س�بق لنا أن حذرنا من كارثة مائية 
ستصيب البلد بالشلل وتؤدي اىل ما ال 
يحمد عقباه بحال االستمرار بالحلول 
الرقيعية وعدم التحرك باتجاه ايران 
وتركي�ا إليج�اد ح�ل دائ�م وج�ذري 
ملشكلة حصص العراق املائية”، مبينا 
انه “لألس�ف الش�ديد فكل ما حصل 
هو أحاديث وبيانات ووعود ال تسمن 
وال تغني من جوع، ولم يتم االستماع 
إىل تحذيراتن�ا بل عىل العكس من ذلك 

قللوا من أهميتها”.
واض�اف البديري ان “انتهاء املوس�م 
الزراع�ي خف�ف م�ن حج�م الكارثة 
بس�بب ع�دم وجود الحاج�ة اىل مياه 

للري، ورغ�م هذا فإن هنال�ك العديد 
من مناطق الوسط والجنوب اصبحت 
تعاني من شح مياه االسالة الصالحة 
لل�رب”، الفت�ا اىل انه “م�ع ارتفاع 
درجات الحرارة وقرب انطالق املوسم 
الزراعي الجديد فإن العراق مقبل عىل 
كارث�ة س�تكون عواقبه�ا كبرة جدا 
بحال ع�دم تداركها والتحرك الفوري 
ب�كل االوراق املمكن�ة ع�ىل الجان�ب 

الركي وااليراني”.
وأك�د أن “الف�رة املقبلة بح�ال بقاء 
الوض�ع ع�ىل م�ا ه�و علي�ه فمعناه 
الحكم املسبق بفشل املوسم الزراعي، 

وانع�دام مياه االس�الة عن %80 من 
مناط�ق الوس�ط والجن�وب وه�الك 
الث�روة الحيواني�ة والزراعية وتوقف 
محطات الكهرباء لع�دم وجود املياه 

الكافية للتربيد”.
 مشددا عىل “اهمية مكاشفة الشعب 
العراق�ي بحقيق�ة االزم�ة والتعامل 
بش�فافية معه�ا والتح�رك الف�وري 
والعاج�ل واتخ�اذ اج�راءات عاجل�ة 
وفعلية إلنقاذ م�ا يمكن انقاذه بعيدا 
عن الحلول الرقيعية والوعود الكاذبة 
او االعتماد عىل خزين اسراتيجي لن 

يكفي لعام واحد او أقل”.
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األنبار تعلن نتائج عمليات التنقيب عن حقول النفط والغاز

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة انها ستطلق برنامج السلة 
الغذائي�ة ب� 7 مف�ردات يف البطاقة التموينية يف 
ش�هر تموز املقب�ل. بينما اعلنت اط�الق دفعة 
١٠٠ ملي�ار دين�ار م�ن اقيام الحنطة املس�وقة 

ملوسم ٢٠٢١ .
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، محمد حنون، يف 
ترصيح صحفي: ان “موض�وع زيادة او تقليل 
املبلغ الكايل للفرد الواح�د عن مفردات البطاقة 
التمويني�ة غ�ر معني ب�ه املواط�ن”. مبينا ان 
“موضوع الس�لة الغذائية مهم جداً وهو تطور 
نوعي وكم�ي بنظ�ام البطاق�ة التموينية التي 
تحولت اىل السلة الغذائية، حيث كانت 4 مفردات 
وس�تكون اآلن 7 مفردات بعد إضافة البقوليات 

بشقيها ومعجون الطماطم”.
ولفت اىل انه “وبع�د دعم رئيس مجلس الوزراء 
للبطاقة التموينية اليوم نحن باتجاه استقرارها 
ويف مطل�ع تموز املقبل س�وف يش�هد االحتفال 
الكبر بإطالق الس�لة الغذائية وتوزيع املفردات 
ال�7 بني املواطنني املشمولني بالبطاقة التموينية 
وسوف تختلف من حيث الكمية والنوعية وهي 
م�ن النوعيات الجيدة”. مبينا ان “اليشء الجديد 

يف الس�لة الغذائية ان القطاع الخاص يس�تورد 
فقط وزارة تجارة تدقق وتراقب وتجهز”.

واش�ار حن�ون اىل ان “مجل�س ال�وزراء أح�ال 
التعاق�د اىل القط�اع الخ�اص، وبالت�ايل مل�ف 
الفس�اد يف وزارة التجارة يف ه�ذا القرار تم طي 

صفحت�ه بالكامل، ونأمل به�ذا الجانب الرقابة 
الش�عبية م�ن خالل وجه�اء ومخات�ر املحالت 
والنواح�ي واالقضي�ة”. مش�را اىل ان “املواطن 
اليوم أمام مسؤولية كبرة يف مراقبة ماذا يجهز 

به الوكيل”.

وأك�د ان “الس�لة الغذائي�ة تتطل�ب تظافر كل 
الجه�ود م�ن مواطنني وإعالم ال�وزارة من أجل 

إيصال كل مفرداتها ألبناء الشعب”.
من جهته، اعلن وزي�ر التجارة، عالء الجبوري، 
امس الثالثاء، عن اطالق دفعة ١٠٠ مليار دينار 

من اقيام الحنطة املسوقة ملوسم ٢٠٢١ .
واكد الجب�وري: انه “تنفي�ذا لتوجيهات رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي والتعاون والتنسيق 
بني وزارة املالية والتجارة تم تامني اطالق مبلغ 
١٠٠ ملي�ار دينار لتس�ديدها ملس�وقي الحنطة 
له�ذا الع�ام وحس�ب الس�ياقات املعم�ول به�ا 
بالركة العام�ة لتجارة الحبوب”.. وفقا لبيان 

وزارة التجارة.
ولف�ت الجب�وري إىل أن “املبل�غ س�يوزع ب�ني 
الفالحني واملس�وقني بعد التدقيق من قبل دائرة 
الرقابة التجارية املالية وحس�ب خطة وضعتها 
الركة العام�ة لتجارة الحب�وب ووفق جداول 

خاصة وضعت لهذا املوضوع”.
واضاف الوزي�ر ان “وزارة التجارة دفعت كامل 
مس�تحقات الفالح�ني واملزارع�ني واملس�وقني 
ملحص�ول الحنط�ة يف محافظ�ات الب�الد لع�ام 

 .”2020

أطلقت 100 مليار دينار من مستحقات مسوقي احلنطة

التجارة: برنامج السلة الغذائية ملفردات التموينية سيبدأ يف متوز املقبل

اللجنة املالية: حركة السوق ثقيلة حتذيرات برملانية من فشل املوسم الزراعي املقبل
واحلكومة بطيئة يف تنفيذ املوازنة

منفذ مندلي يسجل أعلى معدل 
للتبادل التجاري مع إيران

العراق واليابان يبحثان تأسيس مشـروع الشراكة 
االسرتاتيجية طويلة األمد

الرشيد يطلق التطبيق اخلاص 
بسلف املستفيدين والتدريسيني 

خمتص: أسعار النفط ستبقى فوق الـ70 
دوالرا حتى نهاية 2021

اقتصادي: التعامل بالنفط مقابل البناء 
خري وسيلة حلل أزمة السكن

حمافظة بغداد تتجه إىل 
االقرتاض إلكمال مشاريعها

خبري يدعو إىل رقمنة احلياة 
لتطوير االقتصاد العراقي

مزاد العملة يبيع أكثر من 245 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
وص�ف عض�و اللجنة املالية، جم�ال كوجر، امس الثالثاء، حركة الس�وق 
بالثقيلة، فيما كش�ف عن مقدار م�ا رصفته الحكومة خالل النصف األول 

من العام الحايل.
وقال كوجر إن “الحكومة بطيئة يف تنفيذ املوازنة”، مشرا إىل أن “الطعون 
ُقِدَمت عىل 10 فقرات فقط من 60 فقرة”، مبينا ان “ الطعون ال تؤثر عىل 

رصف املوازنة”.
وب�ني ان “حركة الس�وق بطيئ�ة والحكوم�ة مطالبة ب�اإلرساع يف إطالق 
مس�تحقات املقاولني واملواطنني واإلرساع يف ايص�ال موازنات املحافظات 

والتي هي الدافع األساس يف تحريك السوق وتوفر فرص عمل كثرة”.
وأشار إىل أن “الحكومة تجاوزت النصف األول من العام دون رصف 80% 

من املوازنة”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مس�ؤول حكوم�ي يف محافظة دياىل، ام�س الثالثاء، عن تس�جيل اعىل 

معدل للتبادل التجاري يف منفذ منديل الحدود مع ايران.
وق�ال مدير ناحي�ة منديل وكال�ة )90ك�م رشق بعقوبة( م�ازن الخزاعي، يف 
ترصيح صحفي: ان” منذ منديل الحدود شهد خالل الساعات املاضية تسجيل 
اع�ىل معدل للتب�ادل التجاري مع اي�ران وبلغ اكثر من 70 ش�احنة يف ارتفاع 

ملحوظ بدأت تتصاعد وترته يف االسابيع االخرة”.
واضاف الخزاعي انه “كلما ارتفعت وترة نشاط منفذ منديل الحدودي انعكس 
ايجاب�ا عىل توف�ر املزيد من فرص العمل للعاطلني”. مؤك�دا “ان املنفذ يدعم 
حاليا توفر نحو الفي فرص عمل بش�كل مبارش وغر مبارش”.وأش�ار اىل أن 
“تحس�ن الوضع الوبائي واالنفتاح يف االس�واق عامل اسايس يف تصاعد وترة 
النش�اط االقتصادي وتب�ادل البضائع والس�لع بني العراق واي�ران عرب بوابة 
منديل”.ويع�د منفذ من�ديل الحدود من املناف�ذ الحدودية املهم�ة رشق العراق 

ضمن حدود دياىل والذي افتتح قبل سنوات لتنشيط الوضع االقتصادي.

بغداد/ الزوراء:
بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشر ح�داد، امس 
الثالثاء، مع الس�فر الياباني يف بغ�داد س�بل تعزيز التعاون 
االقتص�ادي وتأس��يس مش��روع الراك�ة االس�راتيجية 

طويلة األمد بني البلدين.
وق�ال مكتب ح�داد يف بيان، ورد ل�� “ال�زوراء”: إن األخر “ 
اس�تقبل يف مكتب�ه الرس�مي ببغ�داد، امس الثالثاء، س�فر 
دول�ة الياب�ان يف الع�راق كوت�ارو س�وزوكي، لبح�ث ع�دد 
من امللف�ات والقضاي�ا ذات االهتمام املش�رك ويف مقدمتها 
تطوي�ر العالقات الثنائية ب�ني البلدين الصديقني، والس��بل 
الكفيل�ة لتع�زي�ز آفاق التعاون املش�رك يف مختلف املجاالت 
االقتصادية والتجارية والتكنولوجية واالس�تثمار ومساهمة 
الركات اليابانية يف إعادة اإلعمار والبنى التحتية، فضالً عن 

التع�اون يف مجال مكافحة جائحة كورونا”.وأش���اد حداد، 
وف�ق البيان، “بدور الياب�ان يف املرحلة املهم�ة ما بعد 2003 
وتقديمها الدعم إلنجاح العملية الديمقراطية يف العراق، داعياً 
إىل تأس��يس مروع الراكة االسراتيجية طويلة األمد بني 
البلدين الصديقني، واالستفادة من تجارب اليابان يف النهوض 
والتنمية االقتصادية والصناعات، مؤكداً دعم مجلس النواب 

لسبل تعزيز العالقات بني البلدين وتطويرها”.
م�ن جانب�ه، جدد الس��فر اليابان�ي “دعم وتأيي�د حكومة 
ب�الده للعراق وبما يخدم املصالح املش�ركة ويعزز من حالة 
االس�تقرار يف الع�راق، واس�تعداد الياب�ان الس�تمرار الدعم 
والتعاون يف كل املجاالت وإس�ناد سياسة الحكومة العراقية 
ومس�اعيه إقليمي�ا ودولي�اً م�ن أج�ل االس�تقرار يف عم�وم 

املنطقة”. 

 بغداد/ الزوراء:
أطل�ق مرصف الرش�يد، امس الثالثاء، التطبيق الخاص بس�لف املس�تفيدين 

واالساتذة التدريسيني يف الجامعات واملعاهد.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: انه “ 
تمت املبارشة بإطالق التطبيق الخاص بس�لف املستفيدين )ضحايا االرهاب 
والسجناء السياسيني(، وكذلك االس�اتذة التدريسيون يف الجامعات واملعاهد 

الحكومية والغاء رشط الكفيل”. 
وأض�اف ان “التقدي�م يتم من خالل الدخول عىل الراب�ط الخاص بالرصف”، 

مبينا ان “املنح يتم خالل )٧٢( ساعة من دون أي مراجعة”. 
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بغداد/ قيص حسن- الزوراء

حرَض وزير الش�باب والرياضة، عدنان 

درج�ال، الحف�ل التأبيني ال�ذي أقامته 

نقاب�ة الرياضي�ن العراقي�ن ون�ادي 

الذك�رى  بمناس�بة  الري�ايض  الك�رخ 

الس�نوية األوىل لنقيبها السابق الراحل 

نج�م الك�رة العراقية أحم�د رايض عىل 

قاعة نادي ضباط ق�وى األمن الداخيل 

الرتفيهي يف وزارة الداخلية.

وش�هَد الحف�ل التأبيني ال�ذي حرضه 

العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة  وزي�ر 

عادل الركابي ووزير الشباب والرياضة 

األس�بق عبد الحس�ن عبطان ورئيس 

العراقي�ة  الوطني�ة  االوملبي�ة  اللجن�ة 

رع�د حم�ودي وع�دد م�ن املس�ؤولن 

وإعالمي�ة  رياضي�ة  وش�خصيات 

مجتمعي�ة، كلم�ات رث�اء وفيلم�ا عن 

حياة أسطورة الكرة العراقية ومسريته 

املفعمة باإلنجازات واأللقاب. 

وقال وزي�ر الش�باب والرياضة عدنان 

درجال بهذه املناس�بة: ونحُن نستذكر 

الس�نوية األوىل لرحيل أس�طورة الكرة 

العراقية أحمد رايض، ال نملك إال الدعاء 

والت�رضع إىل الل�ه أن يتغم�ده برحمته 

الواسعة، فاليوم ُنرثي رجالاً توارى عن 

الدنيا، لكن ذكراه ستبقى ماثلة تعيش 

بينن�ا ول�ن تمحى ما دمنا أحي�اء، فإذا 

كان اللَّه قد منحنا الحياة، فال يمكن أن 

ينسينا من توارى تحت الثرى.

وأض�اَف درج�ال: إن نبأ وف�اة املغفور 

ل�ه كان فاجع�ة هزت القلب بمش�اعر 

مرهف�ة لم اقو ع�ىل تحمله�ا، إذ ليس 

هناك أش�د قس�وة وأملاًا عىل الش�خص 

أكثر م�ن أن يتلقى نبأ وفاة ش�خصية 

كالنجم احمد رايض، وعىل الرغم من أن 

املوت حق عىل كل إنسان، إال أنه األقىس 

واألصعب.

وأش�اَر الس�يد الوزير  إىل أن الدموع يف 

يومها كانت صامت�ة، وخرجت بحرقة 

تحمل مشاعر الحزن واألىس من جميع 

أصدقائ�ه ومحبي�ه وه�م يودعونه إىل 

مثواه األخري.

: رح�ل أحم�د رايض عن  وخت�َم قائ�الاً

دنيان�ا وترك لنا حس�ن س�ريته ونقاء 

رسيرت�ه، وس�تظل ذك�راه محفورة يف 

القلوب والوجدان.

وندع�و اللَّه العيل القدي�ر أن يلهم أهله 

وذوي�ه وكل محبي�ه الصرب والس�لوان 

َوإِنَّا للَِّه َوإِنَّا إِلْيِه َراِجُعوَن.

ومن جهت�ه، أّبَن رعد حم�ودي الراحل 

الكب�ري قائالاً “لق�د ش�ّكل أحمد رايض 

عالم�ة كروي�ة فارق�ة، وس�ريةاً زاهرة 

يف الخل�ق الري�ايض، ومثاب�ةاً مميزة يف 

املوروث الكروي الوطني، لذا فقد ُصَدم 

املشهد املحيل والعربي والقاّري برحيله 

املفاجئ”.   

ومن جانب اخر، اعلن املتحدث الرسمي 

ل�وزارة االتص�االت رعد املش�هداني ان 

الرشكة العامة للربيد والتوفري اصدرت 

طابع الس�طورة ك�رة الق�دم العراقية 

املرح�وم الكابتن “احم�د رايض” وجاء 

اص�دار الطابع ضمن الخطة الس�نوية 

للنص�ف األول م�ن ع�ام 2021 وذل�ك 

بمناسبة الذكرى السنوية االوىل لرحيل 

نجم الكرة العراقية الكابتن احمد رايض 

)رحمه الله(.

وق�ال  املش�هداني حس�ب توجيه�ات 

األستاذ ادريس خالد عبد الرحمن مدير 

عام الرشك�ة العام�ة للربي�د والتوفري 

عىل ان يكون اص�دار الطوابع الربيدية 

خدم�ة  الت�ي  العراقي�ة  للش�خصيات 

العراق لتبقى نرباس�ا خال�دا يف الذاكرة 

العراقية 

واضاف: ان الطابع الربيدي ) تذكاري ( 

الذي صدر بفئة واحدة بقيمة )1000( 

دينار وبكمية بلغ�ت ) 10000 ( طابع 

وقد صمم الطابع  غسان  الوائيل. 

كما تم طب�ع بطاقة صمم�ت من قبل 

جعفر الشاكري بلغت كميتها  )3000( 

بطاق�ة، وطبع�ت يف مطبع�ة الرشك�ة 

العامة الربيد والتوفري وس�يتم تسويق 

اإلصدار من قبل مكتب الهواة ومكاتبها 

الربيدية .

بغداد/ حسن عمار 
أكدت العداءة العراقية، دانة حسن، أنها تسعى اىل تحقيق إنجاز تاريخي للعراق 
يف دورة األلعاب األوملبية املقبلة التي س�تقام يف طوكيو. وقالت حسن إنه “وبعد 
أن أصبحت مصنفة رقم 14 عامليااً عىل مستوى العالم قرر االتحاد العراقي أللعاب 
القوى أن أدخل دورة األلعاب األوملبية، وأكمل سباقي يف رياضة الجري ملسافة ال� 
200 مرت كوني أطمح لتحقيق إنجاز أفضل، وأن أحصل عىل مس�توى عاملي أكرب 
وأكثر “ .وأضافت حس�ن أن “الفرتة الس�ابقة كان�ت متعبة، وعملت عىل نفيس 
بدنيا، والجميع ش�اهد التغيري الذي حصل، لكننا جنينا ثمار هذا التعب، وحققنا 
الرق�م التأهييل يف هذه املس�ابقة ألول م�رة يف العراق، وتأهلن�ا مبارشة من دون 
كوتا، وهذ يرس الجمهور ويرسني بش�كل شخيص”.يذكر أن العداءة دانة حسن 
حققت الرقم التأهييل ل�دورة األلعاب األوملبية يف طوكيو، وحطمت الرقم العربي 

بسباق 200 مرت، وخطفت ذهبية البطولة العربية التي اختتمت يف تونس.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية 
للكيك  العراقي  االتحاد  رئيس  قال 
بطولة  ان  الواسطي:  قاسم  بوكسينغ، 
لفئتي  واألندية  للمنتخبات  العرب 
املتقدمن والشباب، وللجنسن ستنطلق 
آب  شهر  من  والعرشين  الخامس  يف 
بكردستان  دهوك  محافظة  يف  املقبل 
ان  أمله  عن  الواسطي  وأعرب  العراق.  
البطولة  يف  مميزة  نتائج  العراق  يحقق 
ألفضل  واسعة  مشاركة  ستشهد  التي 
وتونس  كمرص  باللعبة  العربية  البلدان 
وفلسطن  واألردن  وسوريا  واملغرب 

وأكد  العربي.   الخليج  دول  من  وعدد 
الواسطي: ان النتائج الطيبة للمنتخبات 
العراقية أسهمت يف تعزيز ثقة  الوطنية 
رشف  العراق  ليمنح  العربي  االتحاد 
ستشهد  التي  العرب  بطولة  تنظيم 
منافسات قوية نظرااً لتقارب املستويات. 
يسعى  إتحاده  ان  الواسطي:  وقال 
لألشقاء  رسالة  البطولة  تنظيم  ليكون 
واألصدقاء عىل قدرة العراق وتنامي بناه 
الكبرية  البطوالت  الستضافة  التحتية 
وان العراق بلد آمن وحاضنة مرحبة لكل 

األشقاء واألصدقاء.

دانة حسني: أسعى إىل حتقيق إجناز 
تارخيي يف أوملبياد طوكيو

دهوك حتتضن بطولة العرب بالكيك 
بوكسنغ يف آب املقبل
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إعفاء املدير اإلداري للمنتخب 
األومليب من منصبه

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�ررت الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتحاد العراق�ي بكرة القدم إعف�اء املدي�ر االداري للمنتخب 

االوملبي مهدي كريم من منصبه.
وق�ال مص�در يف التطبيعية ان “التطبيعي�ة قررت  اعفاء مهدي كريم م�ن مهمته مديرا 

اداريا للمنتخب االوملبي والتي شغلها خالل الفرتة املاضية”.
واوضح ان “الهيئة قررت تس�مية جليل صالح بدال عنه، حيث س�يبارش يف مهمته تحت 

قيادة املدرب التشيكي سوكوب خالل املرحلة املقبلة”.
يذكر ان )كريم( العب دويل سابق وساهم بالتتويج بكأس آسيا عام 2007.

أصفر وأمحر

محد: مزاجية احلكام أثرت على نتائج الدوري وكرتنا تعيش يف فوضى كبرية 

امليناء يهزم زاخو بثالثية يف الدوري املمتاز

الرمادي/ حليم املنيس

ضم�ن مباري�ات بطول�ة الجمهوري�ة للش�باب بك�رة القدم 

للمنطقة الغربية تمكن منتخب ش�باب االنبار من التغلب عىل 

منتخب ش�باب صالح الدين بنتيجة هدفن مقابل هدف واحد 

يف املباراة التي جرت عىل ملعب نادي الصوفية .

وح�رض املب�اراة مع�اون محاف�ظ االنبار لش�ؤون الش�باب 

والرياض�ة صفاء ابو ريش�ة ورئي�س ن�ادي الصوفية محمد 

عواد حس�ن واعضاء االتحاد الفرعي لكرة القدم يف محافظة 

االنبار.

وسيواجه شباب االنبار مع شباب دياىل يف ملعب دياىل ويكفي 

شباب االنبار التعادل لضمن تأهله اىل النهائيات.

األنبار يتفوق على ضيفه صالح 
الدين يف بطولة اجلمهورية للشباب 

املدرب عباس عطية يباشر مهمته مع فريق احلدود 

الزوراء / رائد عبد الوهاب 
اكد مدرب ن�ادي امانة بغداد عصام حمد 
ان تذبذب مستويات جميع الفرق، وحتى 
ف�رق املقدم�ة يع�ود اىل عدم االس�تقرار 
والثبات عىل تشكيل واحد وكثرة االصابة 
وانتش�ار وباء كورونا، وهنا اسباب عدة 

ال استطيع ان اوجزها بسبب واحد.
وق�ال: ان مس�تويات العب�ي الفريق من 
املحرتفن جيدة ولكن لم يقدموا ما نطمح 
الي�ه الن لدي�ه الكث�ري ليقدم�وه للفريق 
ومحمد قدوح من الالعبن املميزين وكذا 
الح�ال بالنس�بة الك�وري واليف�ر ولكن 
س�امؤيل قدم مس�توى جيدا، باعتقادي 
ان ترتي�ب الفريق حاليا جي�د وال تفصنا 
عن املركز السادس س�وى نقطة واحدة، 
م�ا زال يف القوس منزع ونس�تطيع جمع 
النق�اط يف مبارياتن�ا املقبل�ة اذا حالفنا 

الحظ يف بعض املباري�ات وتمكن العبونا 
م�ن اس�تغالل الف�رص وتحس�ن موقع 

الفريق وصوال للمركز السادس .  
واضاف: ان التحكي�م تأثر كثريا بالوضع 
الحايل حاله حال فرق الدوري نتيجة عدم 
وج�ود مش�اركات خارجية ومنافس�ات 
محلي�ة كما ان للبن�ى التحتية دورا كبريا 
يف ذلك، فحكامن�ا فقراء من هذه الناحية 
وقراراته�م كان له�ا االث�ر الكب�ري ع�ىل 
نتائج ال�دوري واحدة من ابرز مش�اكلنا 
مع الحكام ه�ي توحيد القرار فكل حكم 
يفهم القانون حس�بما يش�تهي واحيانا 
ان  موضح�ا:  املزاجي�ة.  ح�د  اىل  تص�ل 
طموح�ه وطموح ادارته الوصول اىل اعىل 
سلم ترتيب فرق الدوري كما تعلم الوضع 
امل�ادي اثر كث�ريا علينا فضال ع�ن العمل 
بظروف اس�تثنائية بسبب الجائحة وكنا 

ال نعلم هل س�ينطلق ال�دوري من عدمه، 
ولك�ن الفري�ق ق�دم ه�ذا املوس�م نتائج 
طيبة مع ف�رق املقدمة الزوراء والرشطة 
والجوي�ة طموحن�ا ينص�ب بالوصول اىل 
اقىص درجات س�لم ترتيب ف�رق الدوري 
وف�ق االمكاني�ات املادية املح�دودة التي 
نمتلكها ونكون مميزين وقربن عىل فرق 

املقدمة. 
وتاب�ع: ان كرتنا ما زالت تعيش يف تخبط 
عىل جمي�ع املس�تويات والوصول لكاس 
العال�م معج�زة االهي�ة لوج�ود خمس�ة 
منتخبات عىل مستوى فني عالية متهيئة 
نفسيا وفنيا للوصول لكاس العالم، فضال 
ع�ن وج�ود منتخب�ات مثل الهن�د وفرق 
جنوب رشق اس�يا تط�ورت كثريا بمجال 
اللعب�ة واصبحت تنافس الف�رق الكبرية 

بقارة اسيا .

بغداد/ متابعة الزوراء

اكتس�ح فريق امليناء ش�باك ضيفه زاخو 

بثالثي�ة مقابل هدف واح�د يف املباراة التي 

ج�رت يف ملعب الفيحاء، لحس�اب الجولة 

32 من الدوري املمتاز.

ووقع فريق امليناء عىل بداية مثالية بعد أن 

حصل عىل ركلة جزاء يف الدقيقة الخامسة، 

ترجمها الالعب سيف جاسم إىل هدف.

وتأل�ق املداف�ع حم�زة عدن�ان يف املب�اراة 

بتسجيله هدفن لفريق امليناء يف الدقيقتن 

بتق�دم  األول  الش�وط  لينته�ي  30 و39، 

امليناء 3-0.

وم�ع انطالقة الش�وط الثاني، نجح فريق 

زاخ�و يف تقلي�ص النتيجة، وس�جل هدفا 

من عالمة الجزاء عن طريق الالعب محمد 

جواد.

وأغلق دف�اع امليناء كل املناف�ذ أمام زاخو 

فيما تبقى من وقت املباراة، ليحسم فوزه 

.3-1

امليناء رفع رصيده إىل 41 نقطة يتقدم بها 

إىل املركز الثامن، يف حن تجمد رصيد زاخو 

عند النقطة 41 يحتل بها املركز التاسع.

وم�ن جهته�ا، اعلنت لجنة املس�ابقات يف 

الهيئ�ة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة 

القدم موع�دااً جديدااً ملباراة نفط ميس�ان 

والكهرب�اء يف الجول�ة املقبلة م�ن الدوري 

املمتاز.

وقال املتحدث باسم اللجنة قحطان املالكي 

إن “لجنة املس�ابقات ق�ررت تغيري موعد 

مباراة نفط ميس�ان أمام الكهرباء املقرر 

إقامتها ضمن الجولة الثالثة والثالثن من 

دوري الكرة املمتاز”.

وأوضح أن “املباراة  س�تقام من الساعة 

الرابعة وخمس وأربع�ن دقيقة بدالاً من 

الساعة الس�ابعة وخمس عرشة دقيقة، 

بس�بب عط�ل يف إن�ارة ملع�ب ميس�ان 

األوملب�ي، بحس�ب م�ا أف�ادت ب�ه ادارة 

امللعب”.

الخام�س  يف  س�تقام  املب�اراة  ان  يذك�ر 

والعرشين من حزيران الجاري.

درجال: ذكرى النجم أمحد راضي ستبقى ماثلة تعيش بيننا ولن متحى ما دمنا أحياء
صور االسطورة على طابع الربيد العراقي 

بغداد/ متابعة الزوراء
س�مت الهيئة االدارية لنادي الحدود، عباس عطية، مدربااً لفريقها 

الكروي لقيادته خالل املوسم الحايل.
وكان املدرب عمار حس�ن اعتذاره من االس�تمرار يف مهمته مدربااً 
لفريق الحدود ألسباب خاصة بعد تعادل الفريق أمام نفط ميسان.

وتع�ادل الح�دود ايجابيااً مع نفط ميس�ان بنتيج�ة 2-2 يف املباراة 
الت�ي أقيمت عىل ملعب التاجي ضمن مباري�ات الجولة 32 لدوري 
الك�رة املمتاز . وتخلص الحدود من ترتيبه املركز األخري بعد تعادله 
ليصب�ح رصيده 24 نقطة، ت�اركااً املركز األخري للس�ماوة بالنقاط 

نفسها لكن يفوقه بتسجيل األهداف.

إعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفي�ة 

قدم�ت تعازيه�ا الح�ارة اىل عض�و املكت�ب 

التنفيذي لالتحاد العراقي للصحافة الرياضية 

الزمي�ل جمع�ة الثامر، وذلك لوف�اة ابن عمه 

.. س�ائلن الل�ه الع�يل القدير ان يتغم�د الفقيد 

برحمته الواس�عة ويس�كنه جنات الفردوس ويرزق 

اهله ومحبيه الصرب والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.

 ***************

صدر ي�وم االحد امل�ايض العدد الثالث�ون لصحيفة 

رشطاوي الت�ي تصدر عن الدائ�رة االعالمية لنادي 

الرشط�ة الري�ايض.. الع�دد تضم�ن مجموعة من 

املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت 

التي تش�ارك فيها عىل املس�توى املح�يل فضال عن 

موضوع�ات اخرى تخ�ص رياضتنا املحلي�ة... كل 

التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.

 ******************

العراقي�ة  القن�اة  يف  الرياضي�ة  الن�رشة  مح�رر 

االخبارية عيل خضري ، احتفل بعيد ميالده اول 

امس االثنن.. خالص االمنيات للزميل العزيز 

بالعم�ر املدي�د ومواصل�ة النج�اح يف حيات�ه 

ومشواره املهني.



                         

أعلن إيغور أنجيلوفسكي مدرب 
مقدوني�ا الش�مالية تنحي�ه عن 
منصب�ه بعد خ�روج الفريق من 
أم�م  لبطول�ة  املجموع�ات  دور 
أوروبا لكرة القدم بعد الخسارة 
-3صفر أم�ام هولندا يف مباراته 
أنجيلوفس�كي:  األخرية.وق�ال 
“ه�ذا آخ�ر مؤتم�ر صحف�ي يل 
حي�ث ينته�ي عقدي م�ع اتحاد 

كرة الق�دم يف مقدونيا الش�مالية يف 31 تموز/يوليو ولن تكون 
هن�اك فرصة أخ�رى لقيادة الفريق، س�أتذكر ه�ذه اللحظة ما 
حييت. أشكر الطاقم الفني املعاون  والالعبني وأرستي عىل الدعم 
واملس�اندة. رشفت بقيادة هذا الفريق يف بطولة أوروبا”.وكانت 
بطول�ة أوروب�ا 2020 أول بطولة ك�رى تتأهل إليه�ا مقدونيا 
الشمالية كبلد مستقل منذ استقاللها عن يوغوسالفيا السابقة 
يف 1991 وعر أنجيلوفس�كي عن س�عادته بجهود الفريق رغم 
الخس�ارة ثالث م�رات متتالية.وخرس 1-3 أمام النمس�ا و2-1 
أم�ام أوكرانيا يف أول مباراتني باملجموع�ة الثالثة قبل أن يخرس 
أمام هولندا.وقال أنجيلوفسكي: “كنا نرغب يف تقديم أداء أفضل 
لكني أدعو الجميع لعدم الشعور باالحباط ألنها املشاركة األوىل 

لنا يف بطولة كرى وأشكر جميع الالعبني عىل جهودهم”.

نهائي  ثمن  إىل  الدنماركي  املنتخب  تأهل 
عىل  بفوزه   2020 أوروبا  أمم  بطولة 
فوز  من  ومستفيداً   1-4 الرويس  نظريه 
من  األخرية  الجولة  يف  فنلندا  عىل  بلجيكا 

منافسات املجموعة الثانية.
وستواجه الدنمارك يف ثمن النهائي منتخب 
ملعب  عىل  الجاري  الشهر   26 يف  ويلز 

»يوهان كرويف أرينا« يف أمسرتدام.
دامسغارد  ميكيل  افتتح  كوبنهاغن،  يف 
وعزز   38 الدقيقة  يف  للدنمارك  التسجيل 
 59 الدقيقة  يف  النتيجة  بولسن  يوسف 
من  النتيجة  دزويبا  أرتيم  وقلّص  قبل 
ركلة جزاء يف الدقيقة 70، قبل أن يضيف 
يف  الثالث  الهدف  كريستنسن  أندرياس 
يف  الرابع  ماهيل  ويواكيم   79 الدقيقة 

الدقيقة 82.
املفاجأة  فّجرت  التي  الدنمارك  وعوضت 
يف  البطولة  إىل  دعيت  عندما   1992 عام 
يوغوسالفيا  محل  لتحل  األخرية  اللحظة 
املباراتني  خسارتها  باللقب،  وتوجت 
وبلجيكا  )صفر-1(  فنلندا  أمام  األوليني 
دور  يف  الوحيد  فوزها  وحققت   ،)2-1(
وصيفة  النهائي  ثمن  وبلغت  املجموعات 
حققت  التي  بلجيكا  خلف  للمجموعة 

العالمة الكاملة.
وبعدما بدأت البطولة ب�«فاجعة« إصابة 
نجمها العب وسط إنرت ميالن كريستيان 
منتصف  قبيل  قلبية  بسكتة  إريكسن 
دور  الدنمارك  أنهت  فنلندا،  مع  مباراتها 
جماهريها  أسعد  كبري  بفوز  املجموعات 

وأبقاها يف املنافسة.
واحدة  بفرصة  املباراة  الدنمارك  ودخلت 

للتأهل وهي الفوز عىل روسيا بهدفني أو 
لبلوغ  بلجيكا  أمام  فنلندا  وهزيمة  أكثر 

ثمن النهائي مبارشة، وحققت مبتغاها.
بخالف  واحد  هدف  بفارق  الفوز  أن  كما 
سيكونان  كانا  فنلندا،  وخسارة  1-صفر 

كافيني أيًضا لحجز الدنمارك للوصافة.
يف املقابل، كانت روسيا بحاجة اىل التعادل 
للتأهل رشط خسارة فنلندا، لكنها منيت 

بخسارة مذلة وخرجت خالية الوفاض.
هيوملاند  كاسر  الدنمارك  مدرب  وجدد 
بصعوبة  خرست  التي  التشكيلة  يف  الثقة 
الثانية،  الجولة  يف   2-1 بلجيكا  أمام 
ستانيسالف  روسيا  مدرب  أجرى  فيما 
تشريتشيسوف تغيريا واحدا عىل التشكيلة 
بفيدور  فدفع  فنلندا  عىل  تغلبت  التي 

كودرياشوف مكان دميرتي بارينوف.
سسكا  مدافع  الرويس  املدرب  وأرشك 

فرنانديز  ماريو  األصل  الرازييل  موسكو 
أساسيا عىل الرغم من تعرضه إلصابة يف 
الظهر يف املباراة ضد فنلندا حيث نقل إىل 
ارتقائه  إثر  قوي  سقوط  بعد  املستشفى 
لكرة عالية.وضغطت الدنمارك منذ البداية 
فعالية  دون  الفرص  من  الكثري  وخلقت 
عىل  روسيا  اعتمدت  فيما  املرمى،  أمام 
الهجمات املرتدة وكادت تفتتح التسجيل 
من إحداها عندما انطلق مهاجم موناكو 
منتصف  من  غولوفني  ألكسندر  الفرنيس 
ان  قبل  العب  من  بأكثر  وتالعب  امللعب 
قوية  ويسددها  املنطقة  داخل  يتوغل 
بقدميه  شمايكل  كاسر  ابعدها  بيمناه 

قبل ان يشتتها الدفاع .)18( 
ورد العب وسط توتنهام اإلنكليزي بيار-

إميل هويبيريغ بتسديدة قوية بيمناه من 
القائم األيمن  املنطقة مرت بجوار  خارج 

للحارس .)29( 
التسجيل  افتتاح  يف  دامسغارد  ونجح 
بتسديدة رائعة بيمناه من خارج املنطقة 
البعيدة للحارس  الزاوية اليرسى  أسكنها 

 )38(.
بالهدف  الدنمارك  تقدم  بولسن  وعزز 
ألحد  خاطئة  كرة  استغل  عندما  الثاني 

املدافعني تابعها داخل املرمى .)59( 
وحصلت روسيا عىل ركلة جزاء إثر تدخل 
املهاجم  عىل  فيسرتغارد  يانيك  املدافع 
لها  فانرى  سوبوليف  ألكسندر  البديل 

دزيوبا مقلصا الفارق .)70( 
ماتفوي  روسيا  مرمى  حارس  وأنقذ 
سابونوف مرماه من هدف ثالث بتصديه 
خارج  من  كيار  لسيمون  قوية  لتسديدة 
تألقه  الحارس  وتابع   )76(. املنطقة 
قريبة  مسافة  من  ملحاولتني  بتصديه 
وتسديدة  برايثوايت  ملارتن  رأسية  األوىل 
أمام  الكرة  تتهيأ  أن  قبل  كاير  لسيمون 
كريستنسن  اإلنكليزي  تشيليس  مدافع 
املنطقة  خارج  من  قوية  سددها  الذي 
أتاالنتا  العب  وعزز   )79(. املرمى  داخل 
اإليطايل ماهيل تقدم الدنمارك بهدف رابع 
قوية  بتسديدة  أنهاها  مرتدة  هجمة  إثر 
يمني  عىل  أسكنها  املنطقة  خارج  من 

الحارس .)82( 
مسرية  البلجيكي  املنتخب  وواصل 
»يورو  أوروبا  أمم  بطولة  يف  االنتصارات 
بتغلبه  الثالث  انتصاراه  وحقق   »2020

عىل نظريه الفنلندي بهدفني دون رد.
وأقيمت املباراة يف مدينة سان بطرسرغ 
الروسية ضمن الجولة الثالثة من مباريات 

األول  شوطها  وانتهى  الثانية،  املجموعة 
عىل وقع التعادل بدون أهداف ويف الثاني 
طريق  عن  األول  الهدف  بلجيكا  سجلت 
بالخطأ  هراديكي  لوكاس  فنلندا  حارس 
تكفل  فيما   ،74 الدقيقة  يف   مرماه  يف 
يف  الثاني  الهدف  بإحراز  لوكاكو  روميلو 
عىل  بلجيكا  سيطرت  81.وبذلك  الدقيقة 
»العالمة  نقاط   9 برصيد  املجموعة  قمة 
يف  مبارياتها  فنلندا  أنهت  فيما  الكاملة« 
املركز الثالث برصيد ثالث نقاط وستنتظر 
املجموعات  دور  مباريات  نهاية  بدورها 

لتحديد مصريها.
نهائي  ثمن  النمساوي  املنتخب  وبلغ 
يف  األوىل  للمرة   2020 أوروبا  أمم  بطولة 
األوكراني  نظريه  عىل  بفوزه  تاريخه 
هوفنهايم  محرتف  سجله  نظيف  بهدف 
من  األخرية  الثالثة  الجولة  يف  باومغارتنر 

منافسات املجموعة الثالثة.
النمساوي  املنتخب  رفع  الفوز  وبهذا 
متصدرة  خلف  نقاط   6 إىل  رصيده 
العالمة  حققت  التي  هولندا  املجموعة 
عىل  بفوزها  التسع  والنقاط  الكاملة 
مقدونيا الشمالية بثالثية نظيفة وافتتح 
 24 الدقيقة  يف  ديباي  ممفيس  التسجيل 
الهدفني  فاينالدوم  جيورجينهو  وأضاف 
يف  و58،   51 الدقيقتني  يف  والثالث  الثاني 
 3( الثالث  املركز  يف  أوكرانيا  حلّت  حني 
كأفضل  بالتأهل  األمل  تفقد  ولم  نقاط( 

منتخب ثالث بانتظار باقي النتائج.
يوم  النهائي  ثمن  يف  النمسا  وستواجه 
السبت القادم إيطاليا يف ملعب ويمبيل من 

أجل مقعد يف ربع نهائي يورو 2020.
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فيوال يعتذر من مذيعة امللعب 
بعد إخافتها

مدرب مقدونيا الشمالية يعلن مغادرته ملنصبه

اعالم الكرتوني

الدمنارك تظفر ببطاقة مثن النهائي وبلجيكا حتبط آمال فنلندا وتأهل تارخيي للنمسا

األرجنتني وتشيلي اىل ربع نهائي كوبا أمريكا

مفكرة الزوراء

مانيه يتربع مببلغ كبري لبناء مشفى

الكولوميب لويس فرناندو مدرباً جديداً لكوستاريكا

قّدم الظه�ري املجري أتيال فيوال اعتذاره م�ن مذيعة امللعب بعد 
أن احتفل أمامها بطريقة جنونية يف الهدف الذي س�جله خالل 
التع�ادل 1-1 ضد فرنس�ا يف ي�ورو 2020 يف بوادبس�ت.ركض 
في�وال )31 عاًما( مع زمالئه لالحتفال مع الجماهري املنتش�ية 
يف ملعب “بوش�كاش أرينا” إىل جانب املذيعة إديت ساالي، قام 
ب�رب طاولتها وأوقع االغراض املوج�ودة عليها عىل األرض.

والتقط�ت عدس�ات الكام�ريا ردة فعل س�االي والطريقة التي 
فوجئت بها واحتفلت برفع يديها وعالمات الخوف عىل وجهها، 
م�ا أدى إىل انتش�ار املقطع عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي.

وق�ال في�وال يف فيديو عىل املوقع الرس�مي لالتحاد املجري عىل 
إنس�تغرام “مرحبا إديت! أنا آس�ف ألني أخفتك هكذا”.وتابع: 
“كانت أفضل لحظ�ة يف حياتنا، رأينا ذلك بعد أن أخفناِك، كنِت 
قادرة عىل االحتفال بهدفنا أيًضا”.يف تعليق عىل فيسبوك، قالت 
س�االي إنها كانت تبحث عن س�ماعة أذنها التي س�قطت عىل 
األرض بع�د الهدف الذي من�ح املجر تقدًم�ا مفاجًئا، مضيفة: 
“عندما هاجموني الشباب يف البداية ظننت أنني سأموت، لكن 
عندما أدركت من هم، كنت سعيدة أيًضا”.وأكدت أنها “حاولت 
رصف النظ�ر” عن التعليقات عىل وس�ائل التواصل االجتماعي 

التي اعترت أنها لم تكن متنبهة للمباراة.

أمام  شاحب  بوجه  كان  لكنه  ثميناً  فوزاً  األرجنتيني  املنتخب  حقق 
األوىل  املجموعة  منافسات  من  الثالثة  الجولة  يف  -1صفر  باراغواي 
املباراة  أليخاندرو غوميز هدف  الالعب  2021.وسجل  أمريكا  يف كوبا 
الوحيد يف الدقيقة العارشة.ويحتل املنتخب األرجنتيني، الذي حصد 
بطاقة العبور لربع النهائي، صدارة املجموعة ب�7 نقاط )3 
الوصافة  مركز  يف  تشييل  يأتي  فيما  مباريات( 
ثالثة  وباراغواي  مباريات(   3( نقاط  ب�4 
وأوروغواي  )مباراتني(  نقاط  ب�3 
)مباراتني(  بنقطة  الرابع  املركز  يف 
نقاط  دون  املجموعة  تتذيل  وبوليفيا 
)مباراتني(.كعادته يف النسخة الحالية 
 ،2021 أمريكا  كوبا  مسابقة  من 
املواجهة  األرجنتني  منتخب  استهل 
أمام باراغواي بضغط رهيب عىل 
الدقيقة  ويف  منافسه  حصون 
بهدف  مراده  نال  العارشة 
بعد  غوميز  أليخاندرو  سجله 
نجم  من  سحرية  تمريرة 
جريمان  سان  باريس 
أنخل دي ماريا.بعد افتتاح 
املنتخب  غاب  النتيجة، 
كثرياً  وتراجع  األرجنتيني 
منوال  عىل  ونسج  للخلف 
البطولة  بداية  منذ  به  قام  ما 
فكلفه  الوراء(  إىل  العودة  ثم  )التسجيل 
هذا ضغطاً من منتخب باراغواي الذي 
راقيص  ملنتخب  الخلفي  الخط  هدد 
الشوط،  هذا  نهاية  التانغو.ومع 
الذي برز فيه دي ماريا بتمريراته 
يف ظهر الدفاع والتي أربكت كثرياً 
كاد  لباراغواي،  الخلفي  الخط 
يصعب  أن  األرجنتني  منتخب 
“لوس  منتخب  عىل  املهمة 
ُسجل  بهدف  غوارانيس” 
41 لكن الحكم  يف الدقيقة 
مسبوقاً  كان  ألنه  رفضه 
الشوط  بتسلل.ويف 
منتخب  بدا  الثاني، 
شاحباً  األرجنتني 
وبمردود متواضع لكن 
املضيئة  النقطة  تبقى 
الوحيدة يف هذه الفرتة 
املتواصل  النشاط 
لدي ماريا الذي قدم 
والخط  مميزاً  أداًء 
الذي  الخلفي 
نجح  تقريباً 

يف احتواء محاوالت منتخب باراغواي.
وحاول منتخب “لوس غوارانيس” تعديل الكّفة بواسطة نجم نيوكاسل 
ملدافعي  كبرياً  إزعاجاً  سبب  الذي  أملريون  ميغيل  اإلنكليزي  يونايتد 

األرجنتني جراء تحركاته ونشاطه الدائم يف مناطق األرجنتني.
ويملك املنتخب األرجنتيني يف جرابه 14 لقباً يف كوبا أمريكا كان آخرها 
 1953 مناسبتني  يف  باللقب  باراغواي  تّوج  املقابل  يف   1993 عام  يف 
1-1 يف الجولة  و1979.وانتهت مواجهة أوروغواي وتشييل بالتعادل 

الثالثة من منافسات املجموعة األوىل يف مسابقة كوبا أمريكا 2021.
أدرك  ثم   26 الدقيقة  يف  لتشييل  التسجيل  فارغاس  إدواردو  وافتتح 
من  مضايقاً  كان  الذي  فيدال  أرتورو  ملست  بكرة  التعادل  أوروغواي 
النهائي  ربع  إىل  العبور  بطاقة  تشييل  وحصد   )66(. سواريز  لويس 
بوصوله للنقطة الخامسة )من 3 مباريات( فيما تحصل السيليستي 

عىل أول نقطة )من مباراتني( يف النسخة الحالية من كوبا أمريكا.
فكانت  مميزاً  وتشييل  أوروغواي  مواجهة  من  األول  الشوط  كان 
وفنياً  بدنياً  قتاالً  شهدنا  أننا  كما  الجهتني  من  متبادلة  الهجمات 
بني  الفرتة متكافئة نسبياً  املنتخبني.وكانت هذه  بني  وتكتيكياً كبرياً 
فاضح  تمركز  سوء  استغل  تشييل  أن  إال  و”السيليستي”  “الروخا” 
الوحيد يف  الهدف  فارغاس  إدواردو  ليسجل  األوروغوياني  الدفاع  من 
هذه الفرتة يف الدقيقة 26.يذكر أن فارغاس قد سجل يف هذه املباراة 
هدفه الثاني يف بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد أن زار شباك األرجنتني يف 
الجولة األوىل.عىل الطرف اآلخر، وجد منتخب أوروغواي أمامه دفاًعا 
الفرص  بعض  إضاعة  إىل  باإلضافة  وضعه  من  عّقد  وقوياً  منظماً 
التي أحبطها الحارس املميز كالوديو برافو.ويف الشوط الثاني، كانت 
تشييل  منتخب  فتميز  األوىل  الفرتة  وحكاية  أقصوصة  مثل  البدايات 
القدير  املدرب  حرية  أمام  املواجهة  أحداث  ومسايرة  الجيد  بانتشاره 
 ،2006 عام  منذ  السيليستي  يقود  الذي  تاباريز،  أوسكار  واملخرم 
لكل  بإقحامه  الدكة  عىل  املوجودة  البطاقات  لعب  حاول  األخري  لكن 
من ناهيتان نانديز )46( ومارتن كاسرييس )46( وفاكوندو توريس 
)60( فتغري وجه رفاق كافاني وأصبح أوروغواي يهدد عرين برافو 
67 بعد أن ملست الكرة أرتورو فيدال الذي  فأدرك التعادل يف الدقيقة 

كان مضايقاً من زميله السابق يف برشلونة سواريز.
وبن  وفيدال  فارغاس  بمغادرة  تشييل  بريق  انخفض  املقابل،  يف 
بريريتون ألرض امللعب إال أنه كاد أن يخطف الهدف الثاني بواسطة 
لوتشيانو أرياغادا لكن أوروغواي كانت جيدة يف الفرتة الثانية واقرتبت 

كثرياً من تحقيق الفوز بواسطة كافاني )84( وسواريز .)95( 

أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم يف موقعه الرسمي عىل اإلنرتنت 
عن ترع ساديو مانيه بمبلغ كبري وصل إىل قرابة نصف مليون 
بامبايل مسقط رأسه يف  لبناء مشفى يف مدينة  جنيه إسرتليني 
السنغال.وجاء يف موقع االتحاد اإلفريقي أّن مانيه قرر املساعدة 
يف بناء مشفى يف قرية يف بامبايل التي ولد بها بسبب عدم وجود 
ليفربول  نجم  مانيه  أّن  اإلفريقي  االتحاد  مشفى هناك.وأوضح 
لبناء  ألف جنيه إسرتليني   250 أن ترع بقرابة  اإلنكليزي سبق 
األسبوع  التقى  عاماً  ال�29  صاحب  وأّن  املدينة  ذات  يف  مدرسة 

ملناقشة  سال  ماكي  السنغايل  الرئيس  مع  الفائت 
مرشوع املشفى.

وجاء يف بيان صادر عن رئاسة السنغال عىل تويرت: 
“أّن مانيه قدم خطة طموحة لبناء املشفى”.

السنوات  يف  األفارقة  الالعبني  أبرز  أحد  مانيه  ويعد 
صالح  محمد  املرصي  رفقة  قاد  وأّنه  خاصة  األخرية 
فريقه اإلنكليزي إىل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 

2019 والدوري اإلنكليزي 2020.

فرناندو  لويس  الكولومبي  تعيني  القدم  لكرة  الكوستاريكي  االتحاد  أعلن 
سواريس مدرباً ملنتخب بالده خلفا لرونالد غونساليس املقال من منصبه قبل 
أسبوعني عقب 11 مباراة دون أي انتصار.وأوضح االتحاد الكوستاريكي يف 

بيان أن مهمة الدويل الكولومبي السابق البالغ من العمر 61 عاماً، هي قيادة 
املنتخب الكوستاريكي إىل نهائيات كأس العالم املقررة يف قطر العام املقبل.

وأضاف: “سواريس اسرتاتيجي ذو خرة، لديه 27 عاماً من الخرة يف عالم كرة 
القدم ومشاركتني يف كأس العالم مع اتحادين مختلفني مثل الكونميبول )مع 

 .)2014 عام  يف  )مع هندوراس  والكونكاكاف   )2006 العالم  يف كأس  اإلكوادور 
مشاركتاه )مرتني يف كأس العالم( كانتا عنرصاً أساسياً يف االختيار”.

يف بطولة كأس أمم أوروبا

عقوبة  سنوات  خمس  إىل  »كاس«  الرياضية  التحكيم  محكمة  خففت 
اإليقاف مدى الحياة بتهمة »الفساد« للمدرب السابق للمنتخب النيجريي 

سامسون سياسيا يف قضية التالعب بنتائج املباريات.
واعترت املحكمة اإليقاف مدى الحياة الذي فرضه االتحاد الدويل »فيفا« 
يف نيسان/أبريل 2019 عىل املدرب البالغ من العمر 53 عاًما بعد إدانته 
 ،2010 عام  يف  باملباريات«  بالتالعب  تتعلق  قضايا  يف  األموال  ب�«قبول 

عىل أنه »غري متناسب«.
مدة  من  قللت  لكنها  اإلدانة  حكم  الرياضية  التحكيم  محكمة  وأيدت 
البالغة 50 ألف فرنك سويرسي )54  العقوبة وألغت الغرامة اإلضافية 

ألف دوالر(.
وقالت »كاس« يف بيان: »قررت املحكمة أن فرض حظر مدى الحياة غري 
متناسب مع الجريمة األوىل التي ارتكبت بشكل سلبي والتي لم يكن لها 
تأثري سلبي أو فوري عىل أصحاب املصلحة يف كرة القدم«، مضيفة أن 

االيقاف ملدة خمسة أعوام يعتر عقوبة لسياسيا.
مناسبة  »غري  ستكون  أنها  شعرت  املحكمة  ألن  الغرامة  إسقاط  وتم 

ومفرطة« فضالً عن العقوبة.

وأشارت إىل أن سياسيا لم يستفد مالياً من أفعاله وأنه تعرض بالفعل 
كرة  يف  العمل  عىل  قدرته  لعدم  مادياً  موجعة  لربة 

القدم.
وتابعت أن إيقافه »من أي نشاط متعلق بكرة القدم، محلًيا أو دولًيا« 

يعود إىل 16 آب/أغسطس 2019 ويستمر حتى عام 2024.
بينها مشاركة يف  نيجرييا  السابق 51 مباراة مع  الدويل  املهاجم  ولعب 
كأس العالم 1994. دافع عن ألوان فريق نانت الفرنيس بني عامي 1993 
عىل  أرشف  كما   ،1995 عام  املحيل  للدوري  بطالً  معه  وتوج  و1995 
املنتخب  وأحرز مع  بني عامي 2010 و2011،  نيجرييا  منتخب  تدريب 
األوملبي امليدالية الفضية يف أوملبياد بكني 2008 والرونزية يف ألعاب ريو 

عام 2016.
 2019 فراير  شباط/  يف  سياسيا  بحق  تحقيقا  فتح  »فيفا«  وكان 
مباريات  بنتائج  التالعب  بشأن  أوسع  نطاق  عىل  تحقيقات  أعقاب  يف 

نظمها ويلسون راج بريومال، فيما يتعلق باملراهنات الرياضية.
عام  الحقا  اعتقاله  يتم  ان  قبل  بريومال  األصل  السنغافوري  وأوقف 
2011 يف فنلندا بسبب اضطالعه بدور يف قضايا تالعب بنتائج العديد من 
املباريات املتعلقة باملراهنات الرياضية، وقد تعاون مع املحققني لكشف 

مالبسات هذه القضية.

» كاس« ختفف عقوبة إيقاف مدرب نيجرييا السابق
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بسبب حوار مّس شخصية األمري عبد القادر اجلزائري

زوجة الريسوني: فشل كلوي يهدد 
صحة سليمان

»قسد« تفرج عن ناشط إعالمي بعد 
أيام من اعتقاله

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
بع�د تده�ور وضعه الّصحي نتيج�ة تداعيات خط�وة اإلرضاب عن الطع�ام التي يخوضها 
ألكثر من سبعني يوما، تم نقل الصحفي املغربي سليمان الريسوني، املوجود رهن االعتقال 

االحتياطي ملا يزيد عن سنة، إىل املستشفى.
وكش�فت زوجة الصحفي املعتقل، خلود املخت�اري، بعض تفاصيل وضعه الصحي، موردة 
أنه تم نقل رئيس التحرير السابق لجريدة أخبار اليوم إىل املستشفى بتعليمات من املندوبية 
العامة للسجون “بعد انهياره، وانخفاض نسبة السكر والضغط يف جسمه، وقد أحيل عىل 
قس�م اإلنعاش، حيث أجريت له تحاليل تفيد بأن نسبة الكرياتينني بلغت 11، ويفصله عن 

الفشل كلوي املحقق رقم واحد، أي إن نسبة 12 تؤدي بصاحبها إىل تصفية الكىل”.
وشددت املختاري عىل أن “الوضع الصحي لسليمان خطري، فقد َفَقد تركيزه بشكل نهائي، 

باإلضافة إىل أعطاب صحية أخرى سُتنهي حياته..”.
وكشفت املتحدثة ذاتها أن “سليمان قابل دفاعه مسنودا من طرف موظفي السجن، وعىل 

عكاز”، مضيفة: “إنكم تقتلون سليمان، وهذه الجريمة السياسية لن تمر يف صمت”.
وكان�ت املندوبي�ة العام�ة إلدارة الس�جون وإعادة اإلدماج أفادت بأن الس�جني )س�ليمان 
الريس�وني(، املعتقل بالس�جن املحيل عني الس�بع 1 بتهمتي االغتصاب واالحتجاز، يسعى 
إىل تغلي�ط الرأي العام من خالل خوض إرضاب مزعوم عن الطعام، موضحة أن هذا األخري 

يتبع يف الواقع “حمية غذائية”.
وذك�رت املندوبي�ة العامة، يف بالغ، أنه “عىل عكس املنش�ورات الت�ي تداولتها بعض مواقع 
الصحاف�ة اإللكرتونية، وتدعي أن الس�جني املعني يخوض إرضابا فعلي�ا عن الطعام، فإن 
األخري يتبع يف الواقع حمية غذائية، إذ إنه عند إعالنه عن هذا اإلرضاب تناول أغذية )عس�ل 
وتم�ور( ومواد مقوية )س�وبرادين(”، مضيفة أنه تناول الحس�اء والعصري مرتني )يف 22 
و23 م�اي 2021 تواليا(”.وأوض�ح البالغ الص�ادر “ردا عىل ما كتبه أقارب الس�جني، وكذا 
بعض األش�خاص الذي�ن يزعمون أنهم مدافع�ون عن حقوق اإلنس�ان، يف صفحاتهم عىل 
مواقع التواصل االجتماعي”، أنه “فور إدراكه أن تناول هذه األغذية قد يش�كل يف حد ذاته 

إنهاء واضحا لإلرضاب املزعوم عن الطعام رفض االستمرار يف تناولها”.

مسقط/ متابعة الزوراء:
 ناقش�ت لجن�ة اإلع�الم والثقاف�ة 
بمجلس الش�ورى العمان�ي تقرير 
“الرغب�ة املبداة حول تعزيز وتنويع 
مصادر التمويل املستدامة” لقطاع 
اإلع�الم العمان�ي الع�ام والخاص، 
بعد مشاورات عديدة أجرتها الفرتة 
املاضي�ة مع املختص�ني يف املجالني 

اإلعالمي واملرصيف.
وتمثل األعباء املالية التحدي األكرب 
لإلعالم العماني، نظرا الرتفاع كلفة 
إنت�اج امل�واد واملحت�وى اإلعالم�ي 
ككل، ويرك�ز اإلعالم العماني اليوم 
بش�كل كبري عىل اإلعالنات التي من 
املمكن أن تس�هم يف زي�ادة ميزانية 

وزارة اإلعالم.
وبلغت موازنة وزارة اإلعالم العمانية 
التي خصصته�ا الدولة لعام 2020 
قبل الدمج بني الوزارات، ما يقارب 
9.8 ملي�ون ري�ال عمان�ي )الريال 

العماني=2.60 دوالر أمريكي(.
وبع�د صدور املرس�وم الس�لطاني 
ال�ذي ينص عىل دمج الهيئة العامة 
ومؤسس�ة  والتلفزي�ون  لإلذاع�ة 
عمان للن�ر، بلغ�ت موازنتها 41 

مليون ريال عماني.

واس�تند التقرير إىل دراس�ة تهدف 
إىل وضع اآلليات املناس�بة لرتجمة 
يف   )2040 )عم�ان  رؤي�ة  أه�داف 
التوجه نحو اس�تدامة االستثمار يف 
القط�اع اإلعالمي، وكذل�ك التعرف 
ع�ىل ف�رص االس�تثمار يف صناعة 
بالسلطنة، وطرق استفادة  اإلعالم 
املؤسسات اإلعالمية منها مبارشة، 
يمكنه�ا  الت�ي  املص�ادر  وتحدي�د 
املساهمة يف تعزيز وتنويع التمويل 
املس�تدام لقط�اع اإلع�الم العماني 

العام والخاص.
الحكوم�ة  يدع�ون  الصحفي�ون 
لتوفري الدعم املادي والتقني لتقوم 
بالش�كل  بمهماته�ا  املؤسس�ات 

املطل�وب واإلب�داع يف إع�داد امل�واد 
اإلعالمي�ة الت�ي تؤث�ر يف املجتم�ع 
بش�كل إيجابي، إضافة إىل تس�هيل 
القوانني والتريعات عىل املشتغلني 

بمهنة اإلعالم.
وق�ررت اللجن�ة إحال�ة التقرير إىل 
مكت�ب املجلس ملناقش�ته وإقراره 
يف الجلس�ات املقبل�ة، حيث تضمن 
والتوصي�ات  النتائ�ج  جمل�ة م�ن 
بن�اء عىل م�ا توصلت إلي�ه اللجنة 
خالل مش�اوراتها مع املتخصصني 
بشأن أهمية االستثمار املستدام يف 
القط�اع اإلعالمي، والفرص املتاحة 
لتنوي�ع مص�ادر الدخ�ل والتمويل 
للمؤسس�ات اإلعالمية بالس�لطنة، 

باإلضافة إىل الحديث عن التحديات 
التي تواجه املؤسس�ات اإلعالمية يف 

إيجاد بدائل حقيقية للتمويل.
الوق�وف عىل  الدراس�ة  وتضمن�ت 
التحدي�ات التي يمك�ن أن تعرتض 
مص�ادر  وتنوي�ع  تعزي�ز  مج�ال 
التموي�ل املس�تدام لقط�اع اإلعالم 
العمان�ي الع�ام والخ�اص وإيجاد 
الحلول املناسبة ملواجهتها، إىل جانب 
الوقوف عىل األساليب والحلول التي 
اتبعتها بعض املؤسس�ات يف مجال 
تنوي�ع مص�ادر الدخ�ل وتحقي�ق 
االس�تدامة، ومراجع�ة التريعات 
ذات الصل�ة باالس�تثمار اإلعالم�ي 
ومواءمته�ا مع متطلب�ات املرحلة 

وظروفها.
وتعثرت بعض املؤسسات اإلعالمية 
الخاصة بعد تراجع اإليرادات املالية 
بس�بب قلة اإلعالنات واالشرتاكات 
مم�ا تس�بب يف خ�روج ع�دد م�ن 
املوظف�ني ع�ن العمل واس�تقطاع 

رواتب آخرين.
إن  املهن�ة  يف  العامل�ون  ويق�ول   
القطاع اإلعالمي بحاجة إىل قيادات 
إعالمية قادرة عىل تجاوز التحديات 
املالي�ة واملهني�ة وتقدي�م الحل�ول 

املناسبة حيالها.
بع�ض  ع�ن  صحفي�ون  وتح�دث 
به�ا  قام�ت  الت�ي  اإلج�راءات 
س�بيل  يف  اإلعالمي�ة  مؤسس�اتهم 
البح�ث عن بدائ�ل للتمويل وتنويع 
مص�ادر الدخ�ل من أجل اس�تدامة 
املنت�ج  بج�ودة  واالرتق�اء  العم�ل 
اإلعالم�ي، بعد األزم�ة االقتصادية 

التي عصفت بها.
وم�ن جانب آخر تطرق�وا إىل بعض 
العمل  التحدي�ات الخاصة بج�ودة 
الصحفي، ومدى تعاون املؤسسات 
الحكومية والخاصة بالسلطنة مع 
املؤسس�ات اإلعالمية، مش�ريين إىل 
أن بيئ�ة العم�ل اإلعالم�ي أصبحت 

غري مشجعة وتفتقر إىل التحفيز.
وقان�ون املطبوع�ات والن�ر الذي 
صدر ع�ام 1984 ال يواكب املرحلة 
التي تعيش�ها السلطنة اآلن ويدعو 
الصحافيون الحكومة لتوفري الدعم 
امل�ادي والتقني لتقوم املؤسس�ات 
بمهماتها بالشكل املطلوب واإلبداع 
يف إعداد املواد اإلعالمية التي تؤثر يف 
املجتمع بش�كل إيجابي، إضافة إىل 
تس�هيل القوانني والتريعات عىل 

املشتغلني بمهنة اإلعالم.

الجزائر/متابعة الزوراء:
ق�ّررت الس�لطات الجزائرية، وقف ب�ث قناة محلي�ة مؤقتاً عىل 
خلفية بثها حواراً مع سيايس معارض تضمن سلسلة ترصيحات 
مثرية وإس�اءًة لس�رية األم�ري عبد الق�ادر الجزائ�ري، والرئيس 
الراح�ل هواري بومدين، وزعيم الحرك�ة الوطنية مصايل الحاج، 

ووصفهم ب�«الخونة«. 
وطلب�ت س�لطة ضب�ط الس�معي الب�رصي م�ن وزارة االتصال 
س�حب االعتماد من قن�اة »الحياة«، ووقف بثها بش�كل مؤقت، 
ع�ىل الرغم من كونها قناة موالية للس�لطة، بس�بب الحوار الذي 
بثته مع الناش�ط الس�يايس والنائب السابق يف الربملان نور الدين 
آي�ت حم�ودة، وهو نجل العقي�د عمريوش، أحد أب�رز قادة ثورة 
التحرير الجزائرية )1954-1962(.وذكر بيان للس�لطة أنه تقرر 
تعليق بث جميع برامج قناة »الحياة« ملدة أسبوع، ابتداًء من 23 
يونيو/حزي�ران مع إنذار القناة.واس�تند الق�رار إىل كون »ضيف 
الربنام�ج ال يمل�ك الكف�اءة الالزمة التي تس�مح ل�ه بالفصل يف 
حقائق تاريخية جعلته يقع يف أخطاء وتناقضات مّس�ت بذاكرة 
األم�ة، يف وقت يتهيأ في�ه كل الجزائريني لالحتف�ال بالذكرى 59 
لالس�تقالل«.واعترب القرار أن مضمون الح�وار »تضمن خطاب 

كراهي�ة وتميي�ز، ومّس�ا باملب�ادئ العام�ة ألخ�الق الصحافة«. 
وأعلنت القناة، يف خرب عاجل عىل رشيط أحمر، أنها ستوقف البث 
حت�ى 29 يونيو/حزيران الجاري، بناًء عىل قرار س�لطة الضبط 
ووزارة االتصال، والذي اتخذ تحت ضغط س�يايس وشعبي كبري، 
رفضاً ملا وصف ب�«اإلس�اءة الكبرية وغري املربرة لشخصية األمري 
عب�د القادر والرئي�س بومدين والزعيم الوطن�ي مصايل الحاج«. 

وكان النائ�ب الس�ابق آيت حم�ودة قد قال، يف الح�وار، إن األمري 
عب�د القادر »وبتوقيعه معاهدة التافن�ة )معاهدة وقف القتال(، 
فإنه قد باع الجزائر لفرنس�ا، وأحفاده م�ا زالوا يتلقون إعانات 
من فرنس�ا إىل يومنا هذا«.ووصف مؤس�س الحرك�ة الوطنية يف 
الجزائر خالل عهد االستعمار الفرنيس مصايل الحاج بأنه »خائن 
لرفضه إطالق ث�ورة التحرير«، كما وجه انتقادات حادة للرئيس 
الراحل ه�واري بومدين، وق�ال إن »الجزائر تعان�ي إىل اليوم من 
األلغ�ام التي وضعه�ا بومدين«، ووصف�ه ب�«العقي�د الوحيد يف 

العالم الذي لم يطلق رصاصة واحدة يف حياته«.
وطرحت ش�كوك سياس�ية وإعالمية كبرية ح�ول مربرات إجراء 
القن�اة حوارا مع ناش�ط س�يايس ال عالقة له بقضاي�ا التاريخ، 
يف قضاي�ا تاريخي�ة رصف�ة، يف�رتض أن يتص�دى للحديث فيها 

املؤرخون أو ُصّناع األحداث والشهود.
ورفع�ت عائلة األمري عب�د القادر الجزائري دع�وى قضائية ضد 
النائب الس�ابق، كما خرجت وزارة املجاهدي�ن )قدماء محاربي 
الثورة(، كطرف مدني ضد اإلساءة لرموز األمة، ورفعت مجموعة 
من املحامني والش�خصيات الثقافية والناشطني دعوى قضائية 

ضد آيت حمودة بتهمة »التطاول واإلساءة إىل رموز وطنية«.

عّمان/متابعة الزوراء:
ظنت املذيعة األردنية نجود القاسم 
أن ظهوره�ا كمقدم�ة ملس�ابقات 
ش�هر رمض�ان ع�ىل شاش�ة قناة 
تعليق�ات  س�يجنبها  »رؤي�ا«، 
املتنمري�ن عىل ظهوره�ا االعتيادي 
كمقدم�ة للن�رة الجوي�ة، وه�ي 
التعليقات التي يدونها البعض عرب 
صفحات املحط�ة األردنية الخاصة 
ع�ىل منصات التواص�ل االجتماعي 
بشكل يومي منذ عامني تقريباً. لكن 
ذلك لم يحصل، بل واصل املتنمرون 

تعليقاتهم املسيئة والذكورية.
تق�ول القاس�م ،«من�ذ م�ا يقارب 
العاَمني وأنا أتعرض لتنمر إلكرتوني 
مس�تمر، ق�د يص�ل لح�د التحرش 
اللفظي، وهو م�ا يالحظه الجميع 
من خ�الل التعليقات والفيديوهات 
الت�ي أظهر به�ا كمقدم�ة للنرة 
لحج�م  س�بباً  أعل�م  وال  الجوي�ة، 
التعليقات السلبية التي تحارصني، 
فأن�ا أق�وم بعم�يل بش�كل طبيعي 
وال  وأحالم�ي،  طموحات�ي  ول�دي 
أظه�ر ع�ىل الشاش�ة بم�ا يخالف 

العادات والتقاليد املعروفة«.

الوطنية لش�ؤون  اللجن�ة  وكان�ت 
املرأة يف األردن، أطلقت العام املايض 
حمل�ة )16 يوم�اً العاملية ملناهضة 
العنف ضد امل�رأة(، وخلصت نتائج 
دراسة قامت بها بعنوان »التحرش 
التح�رش  نس�بة  أن  إىل  األردن«  يف 
ع�رب السوش�ال ميدي�ا م�ن قب�ل 
الذك�ور، وصل�ت إىل 43.9%. وبينت 
الدراس�ة أن »املتحرشني أشاروا اىل 
أن مالب�س الضحية هي الس�بب يف 
ارتكابهم هذه الجريمة، ما يش�ري 
إىل أن مفهوم االحتشام هو مفهوم 
نس�بي وال يمك�ن اعتم�اده كآلية 
ملكافح�ة التحرش، وأن رفض هذه 
الظاهرة كس�لوك اجتماعي ُمجرَّم 
وغري خاضع للتربير هو األساس يف 

مجابهة هذه الظاهرة«.
وتؤكد القاسم عدم تأثرها شخصياً 
بما يكتب عنها: »أنا قوية وال أتأثر 
بالنق�د الس�لبي، لكن م�ا أزعجني 
كان كمي�ة التعليقات التي مس�ت 
والدي الراحل، بعد أشهر قليلة عىل 
وفاته، حتى إنني قرأت كالماً ييسء 
يل ول�ه، وم�ا أزعجني تأث�ر عائلتي 
باألمر، وهو ما أثر عىل نفسيتي«. 

الزي�ود  اس�ماعيل  الدكت�ور  ي�رد 
أس�تاذ عل�م االجتم�اع يف الجامعة 
األردنية، ظاه�رة التنمر والتحرش 
إىل التنش�ئة االجتماعية التي يربى 
»يب�دأ  البع�ض، موضح�اً:  عليه�ا 
التنم�ر م�ن األرسة، فوج�ود ن�وع 
م�ن العن�ف والديكتاتوري�ة داخل 
األرسة س�يخلق أفراداً غري أسوياء 
وضعفاء الشخصية، وبالتايل عندما 
يختلط األبناء باملجتمع، ُيسقطون 
ط�رق تفكريه�م وتنش�ئتهم ع�ىل 
ما يش�اهدونه، فال يراع�ون الدين 
وال الع�ادات فيما يقوم�ون به من 

أفعال يربرونها ألنفس�هم عىل أنها 
طبيعية«.

التعليق�ات  ب�أن  القاس�م  وتق�ر 
املس�يئة قل�ت بعدما قام�ت برفع 
قضاي�ا ض�د بع�ض املعلق�ني لدى 
اإللكرتوني�ة،  الجرائ�م  وح�دة 
وتضي�ف: »من�ذ أن أعلن�ت بأنن�ي 
رفعت قضايا عىل بع�ض املعلقني، 
خفت التعليقات املس�يئة املبارشة، 
اللفظ�ي والتعليق  التح�رش  لك�ن 
بش�كل غري مبارش ما زال مالحظاً، 
أحيان�اً يدفعن�ي الفض�ول لدخول 
صفحات املتنمري�ن، ألجدها مليئة 

باألدعية الديني�ة والحكم واملواعظ 
التي تدعو لتهذيب النفس، ويكون 
ذات الش�خص ق�د علق عىل ش�كل 
جس�دي، أو كت�ب أن رأيس مرب�ع 
أو يش�به الصح�ن أو بأنني أش�به 
الغس�الة، يف دلي�ل واض�ح عىل قلة 

الوعي والفراغ الذي يعيشونه«.
ويب�ني الزي�ود أن السوش�ال ميديا 
أتاحت الفرصة عىل طبق من ذهب 
لكل الن�اس، بأن يظهروا بالطريقة 
الت�ي تحل�و لهم، م�ن دون مراعاة 
مش�اعر اآلخرين وبدون حسيب أو 
رقيب.وكانت زميلة نجود القاس�م 
يف قن�اة »رؤي�ا«، املذيعة س�ميحة 
مجدالوية ق�د تعرضت هي األخرى 
لحملة تنمر ع�ىل منصات التواصل 
االجتماعي، إذ نرت يف أغسطس/ 
آب املايض، صورة لها بدون مكياج، 
علقت عليه�ا بالقول: »للمتنمرين، 
أنا مش�يبة، أنفي كبري، أسناني زي 
األرنب، ما عندي ش�فايف، بخوّف، 
عج�وز وبش�عة وفق�ا لتعليق�ات 
البعض ومساجاتهم، ومع كل هاد 
أنا راضية عن شكيل تماماً فارتاحوا 

وارتقوا وبكّفي تنّمر«.

مسقط تسعى لتنويع مصادر متويل مؤسسات اإلعالم اخلاص والعام

التنمر على املذيعات األردنيات... جنود القاسم مثاال

السلطات اجلزائرية توقف بث قناة حملية مؤقتا

لندن/متابعة الزوراء:
 ل�م يمض أس�بوع ع�ىل إطالق قن�اة “جي.

بي.ني�وز” التلفزيونية الربيطانية بثها حتى 
أعل�ن العدي�د م�ن املعلن�ني ع�ن مقاطعتها 
بسبب خطها املناهض لثقافة اإللغاء ومنح 
املحافظني منربا، يف حني يؤكد الكثريون أنها 

ستشهد نجاحا رغم تزايد االنتقادات.
واعّد وزير الثقاف�ة الربيطاني أوليفر داودن 
أن حري�ة التعب�ري معرض�ة للخط�ر بعد أن 
التجاري�ة  العالم�ات  م�ن  الكث�ري  س�حبت 

إعالناتها من “جي.بي.نيوز”.
ووفق�ا لوكال�ة األنب�اء الربيطاني�ة “بي إيه 
ميديا” فق�د حذر داودن من أن�ه لم يعد من 
املمكن اعتبار القيم الديمقراطية األساس�ية 
أم�را مفروغ�ا من�ه بع�د أن ش�هدت القناة 
الناش�ئة سحب اإلعالنات من جانب رشكات 

مثل أيكيا وكوباربرج وأوكتوبس إنرجي.
ووعدت القناة، التي تم تدشينها األحد املايض، 

بعدم تطبيق ما يسمى بثقافة اإللغاء.
وكت�ب داودن يف صحيف�ة صن�داي تلغ�راف 
“عندما أطل�ق القناة تعه�د املذيع املخرضم 

أن�درو نيل ب�أال تك�ون جي.بي.ني�وز غرفة 
صدى لعقلية العاصمة، وبأنها س�تعمل عىل 
تمكني أولئك الذين يش�عرون بأن مخاوفهم 

كانت غري مسموعة”.
وأضاف “هذا صحيح؛ وس�ائل اإلعالم الحرة 
ه�ي التي لديها مجموع�ة متنوعة من اآلراء 

واألصوات… لألس�ف لم يعد بإمكاننا اعتبار 
هذا أمرا مفروغا منه”.

وواجه�ت “جي.بي.ني�وز” اتهام�ات بأنها 
س�وف تبث برامج إخبارية حزبية يف اململكة 
املتح�دة عىل غرار الوالي�ات املتحدة، وتحدت 
مجموع�ة حمل�ة “س�توب فاندن�غ هي�ت” 
)أوقفوا تمويل الكراهية( املعلنني عرب مواقع 

التواصل االجتماعي.
وقال�ت رشك�ة أيكي�ا الس�ويدية العمالق�ة 
لألثاث إنها بث�ت إعالنا “عن غري قصد” عىل 

“جي.بي.نيوز”.
كما قالت كوباربرج السويدية لعصري التفاح 
يف بي�ان إنها ال تعلم أن إعالناتها ُتعرض عىل 
القن�اة وإنه تم تعلي�ق ه�ذه اإلعالنات “إىل 
ح�ني أن يتم إج�راء مراجعة أخ�رى ملحتوى 

القناة”.
وقالت أوكتوب�وس الربيطاني�ة للطاقة إنها 
ل�ن تتعامل م�ع “جي.بي.ني�وز” إال إذا ثبت 
أنها “متوازنة بش�كل حقيقي”. كما أوقفت 

الجامعة املفتوحة إعالناتها.
وس�خرت صحيف�ة التلغ�راف م�ن محتوى 

القن�اة ووصفت�ه بأن�ه “فظي�ع بش�كل ال 
يوص�ف؛ ممل ومتك�رر ورخي�ص”. وانتقد 
آخرون زعمها أنها غ�ري متحيزة وقالوا إنها 

متحيزة يف اتجاه آخر.
وذكرت صحيفة الغارديان أن البعض قد أشار 
إىل كرب س�ن املقدمني، وتس�اءل بصوت عاٍل 
عن سبب عدم وجود أي شاب عىل شاشتها، 
وتوقع إغالقها برسعة؛ ألن بريطانيا ليس�ت 
مس�تعدة لقناة تلفزيونية يمينية بعد كل ما 

حدث، يف إشارة إىل أزمة الربيكست.
إىل  نظ�رة  لديه�م  آخري�ن  أش�خاصا  لك�ّن 
املوض�وع أبع�د ويح�ذرون م�ن االس�تهانة 
بالقن�اة وبمديره�ا. ويتوقع�ون أن تزده�ر 
القن�اة يف نهاية املطاف مث�ل املنابر اليمينية 
األخرى، وتحديدا “س�كاي نيوز” يف أسرتاليا 
أن  خصوص�ا  م�ردوخ،  لروب�رت  اململوك�ة 
الرئي�س التنفي�ذي لقن�اة “جي.بي.ني�وز” 
أنجيل�وس فرانجوبول�وس صن�ع اس�مه يف 

“سكاي نيوز”.
ويقول بول ب�اري، مقدم برنام�ج عىل قناة 
“أي.ب�ي.يس” وأحد أش�د منتقدي “س�كاي 

نيوز” يف أس�رتاليا، “إن س�كاي ناجحة جًدا 
هنا، والس�يما عندما تأخ�ذ يف االعتبار أيًضا 
أرقام اإلنرتنت… أنا متأكد من أنها س�تنجح 

يف اململكة املتحدة”.
كما يتوق�ع دينيس مولر، كب�ري الباحثني يف 
مرك�ز الصحافة املتقدم�ة بجامعة ملبورن، 
نج�اح “جي.بي.نيوز”، حي�ث يقول “أعتقد 
ذل�ك، بالتأكي�د. ه�ذا ج�زء م�ن الصحاف�ة 
الش�عبية. هناك ش�هية كبرية لها يف اململكة 

املتحدة”.
وي�رى مراقب�و وس�ائل اإلعالم يف أس�رتاليا 
بالفع�ل أوجه تش�ابه ب�ني “جي.بي.نيوز”، 
الت�ي بدأت البث يف 13 يونيو، وبني “س�كاي 

نيوز” يف أسرتاليا.
وتؤك�د “جي.بي.ني�وز” ع�ىل أنه�ا تقت�دي 
ب�”س�كاي ني�وز” بش�كل كبري يف ش�كلها 
ومظهرها، عىل الرغم من االختالف يف طريقة 
التنس�يق، حيث تعتمد القناة األسرتالية عىل 
األخب�ار العاجلة خ�الل الي�وم، بينما “جي.

بي.نيوز” ترك�ز عىل الح�وارات والتعليقات 
واملناقشات عىل مدار الساعة.

مقاطعة إعالنية لـ»جي بي نيوز« الربيطانية
بعد أسبوع على إطالقها

No:  7513  Wed  23  June  2021العدد:  7513  االربعاء   23    حزيران  2021

الرقة/متابعة الزوراء:
أفرجت »ق�وات س�ورية الديمقراطية« 
)قس�د( ع�ن الناش�ط اإلعالم�ي أحمد 
الحس�ن، بعد 5 أي�ام م�ن اعتقاله، عىل 
خلفية اتهامه بالعمل مع مواقع إعالمية 
تهاجم وتنتقد سياسات »اإلدارة الذاتية« 
و«قس�د« يف ش�مايل ورشق�ي س�ورية. 
وجاء ذلك بعد ساعات من قرار أصدرته 
»قسد« بوقف عمل قناة فضائية  كردية، 
بذريعة »مخالفتها للمبادئ األخالقية«.

وقال�ت مصادر محلية مطلعة إن عملية اإلفراج عن الحس�ن ج�اءت بعد الضغط اإلعالمي 
يف األي�ام األخرية، بينم�ا ذكرت مصادر أخ�رى أن اعتقاله كان عىل خلفي�ة نره »حالة/

Status« عىل تطبيق »واتساب« تؤيد الثورة السورية ضد الرئيس السوري بشار األسد.
 ،»SY Plus« ويف وق�ت س�ابق، قال�ت مصادر محلي�ة، إن الحس�ن يعمل مراس�اًل لش�بكة
وجرى اعتقاله عىل خلفية نره نعيا ألحد أبرز وجوه الرقة املعارضة للحكومة الس�ورية 
و«قس�د«، وهو املحامي محمد ش�الش، الذي تويف يف تركيا األس�بوع امل�ايض. وأضافت أن 
»قس�د« اتهمت الناش�ط بتأييد الجيش الوطني الس�وري املعارض، ويف نفس الوقت كانت 

تنفي علمها بهوية القوة التي اعتقلته.
وكان�ت دائرة اإلعالم يف اإلدارة الذاتية قد قررت،إلغاء تس�جيل مكتب »فضائية كردس�تان 
24« ومنع القناة من العمل يف مناطقها، وذلك »بعد مخالفتها للمبادئ األخالقية التي يجب 
أن تتحىل بها الوس�ائل اإلعالمية، وبعض بنود قانون اإلعالم املعمول به يف ش�مايل ورشقي 

سورية«، وفق نص القرار الصادر عن الدائرة.
وتمارس »قس�د« والقوة األمنية التابعة لإلدارة الذاتية الكردية تضييقاً عىل العمل اإلعالمي 
شمال رشقي سورية، وكانت اعتقلت عدداً من الناشطني بسبب منشورات عىل حساباتهم 
الش�خصية ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماع�ي، كان آخرهم الصحفي حس�ام القس، الذي 
يعت�رب م�ن أبرز الصحفي�ني يف مناطق اإلدارة ومن أكثر املنتقدين لسياس�اتها التعس�فية.
وتش�هد جميع مناطق س�ورية انتهاكات متكررة بحق اإلعالميني واملؤسس�ات اإلعالمية.

ويف تقرير أخري ملنظمة »مراس�لون بال حدود«، تذّيلت س�ورية مرة أخرى قائمة الدول التي 
تف�رض قي�وداً عىل العمل الصحفي، وج�اءت يف املرتبة ال�173، من أصل 188 بلداً ش�ملها 
مؤرش املنظمة الحقوقية، بعدما وصفتها يف تقريرها السابق بأنها »واحد من أكرب سجون 

الصحفيني يف العالم«.



طارق الكناني
م�ا يطلق عىل البي�اض انه لغة الصمت وله عالقة يف س�لوك 
االنسان واحساس�ه بالالوعي ، واذا راجعنا تاريخ االنسانية 
س�نجد البي�اض يرتب�ط بطق�وس متع�ددة ق�د تتناقض يف 
مضامينه�ا  ودرج�ة القدس�ية ولك�ن الرمزي�ة واحدة فهي 
توح�ي بالنق�اء ،فعن�د العراقي�ن نج�ده يس�تخدم يف عدة 
مناس�بات ،عند الوالدة تك�ون مالبس الطف�ل بيضاء ،وهي 
ترم�ز للكثري من املعاني منها ك�ون صفحته مازالت ناصعة 
البي�اض ،وعن�د ال�زواج تجد مالب�س الزفاف عن�د املرأة هو 
البياض وه�و يرمز للعذرية ،وعند املم�ات تجد الكفن بلونه 
االبي�ض وه�و ال يخلو من رمزي�ة ايضا .وعن�د املغاربة نجد 
الل�ون األبيض له اس�تخدام آخر وهو يرمز للحزن واملش�يب 
فعند ممات أي ش�خص تجد مظاهر الح�زن تتمثل باللباس 
االبيض . فاللون االبيض متشعب ومتعدد االستخدامات فإذا 
اردن�ا ان نصف ش�يئا معين�ا نقول انه ) ابي�ض من البياض 
( ونق�ول لصاح�ب االحس�ان )ذو اي�ادي بيض�اء (. ومازال 
العق�ل البرشي ينحت مصطلحات يف املوس�يقى والتش�كيل 
والجغرافية ملا يرمز به البياض  )ففي الخارطة نجد مواضع 
بيضاء ( دليل عىل انها اماكن لم تكتش�ف بعد ويف املوسيقى 
كالباليه األبيض و)الحلية البيضاء( إش�ارة إىل سلم النغمات 
الصافية يف املوس�يقى االلكرتونية . ))وثمة صيغة من صيغ 
التأمل استوحاها الغرب من حضارات آسيا قد صارت تشكل 
فيه فن�اً مصاغاً أو فناً مفرغاً من الفن، يف مقابل الجزع من 
الفراغ، وحت�ى مطلع القرن العرشين نجد رس�اماً علماً من 
مصوري الغرب - باول كيل Paul Klee - يحس بالخطر يطل 
علي�ه من مس�احة بيضاء غ�ري ملونة يف قم�اش لوحة، كما 
يزاول�ه القلق أم�ام فراغ مقب�ض موحش(()مقال :معتصم 

زكي السنوي(.
البي�اض يش�ري إىل الف�راغ املجهول و الع�ذارة البك�ر، بل إىل 
القداس�ة التي ال يحكمها عقل، ومن قديم الزمان هو يش�ري 
اىل الوحش�ة ،فف�ي قوانن الطبيعة هو يش�ري اىل  الال لون يف 
إطالق�ه، أي القاعدة الت�ي ينطلق منها التلوي�ن، أو هو كما 
تب�ن لجوته - إيقاف التلوين. ويرتبط البياض يف علم النفس 
بالصف�ر. وم�ا زال اللون األبيض عنرصاً يس�تخدم يف جميع 
مجاالت اإلبداع الفني. والش�عر املعارص يرى يف البياض قيماً 

تعبريية كربى.
يف مجموعته الش�عرية املوس�ومة ب� ) ما يف�ره البياض ( 
الصادرة عن اتح�اد االدباء والتي احتوت عىل واحد وعرشين 
نصا شعريا يفتتح الش�اعر )سالم البناي ( املجموعة  بنص 
ش�عري بعنوان )س�يدة البياض ( ولعل عنوان املجموعة قد 
أُِخ�َذ ع�ن هذا النص الش�عري ،حيث يتكرر الفج�ر والليل يف 
ع�دة نصوص من املجموعة وربما حتى يف النص الواحد نجد 
القم�ر والغروب والليل والفج�ر يف عدة مقاطع من القصيدة 

وهو ما يرمز للبياض ونقيضه :
يف محاولتها األوىل 

لتدوين البكاء 
اتخذت من ضوء القمر متكأً
فارتعشت روحها بالبياض 

لقد ترك الش�اعر تفس�ري الرعش�ة للقارئ كم�ا يراها فهي 
م�ع البكاء ربما كان الخوف او الش�وق، وم�ع البياض ربما 
تتصاعد حدة الرعش�ة هذه اىل النش�وة فعند بل�وغ البياض 
تك�ون قد اكتملت النش�وة وتب�دأ مرحلة الال ل�ون يف صفاء 
الذاكرة ونقاء الوج�ود املحيط بنا فتتعرى الذاكرة من كل ما 
يحي�ط بها من ال�وان وهنا يبدأ الصمت معربا بلغة ش�فافة 
ع�ن البداية ويكون مرتكزا لوضع الوان جديدة  تزخر الحياة 
كلون الس�نابل ولون خ�رة النخيل فاللي�ل قد مىض واخذ 

معه الوانه املضيئة يف عتمته الرمدية :
ذات ليلة حّدثتني 

كيف تستفيق معها 
عيون النخيل 

وهي تختفي مثل نجمة 
يطاردها الفجر
لتشطب الجوع 

بمحراث مواسمها 
وتصوغ لنا من سنابل شعرها 

تيجان الرغيف .
فرمزي�ة الرغي�ف هي صناع�ة الحياة حيث تب�دأ من بياض 

الفجر . 
لقد كان الفجر يف قصيدته )مازلت اتذكر ( يجسد لغة الصمت 
والخوف وغربة الح�روب التي تركت انطباعا حزينا ومخيفا 
يف املخيال الشعبي يجسده الشاعر بقصيدته هذه ويتحسس 
ذاكرت�ه بما جاء به ضوء  ذلك الفج�ر وما تركه من آثار عىل 

حروف الحزن التي تضج بها قصيدة البناي .فهو يقول:
عند الساعة الثالثة 

عندما يقرتب الفجر 
عىل استحياٍء

والصمت يسكب همساته 
عىل انفاس الشجر .

يف تلك الساعة 
التي تذكرني دائما

بغربة الحروب 
امرر أصابعي 

عىل جبهتي 
اتحسس مفاتيح افكاري 

واحمد الله 
أني  مازلت أتذكر....

وتبق�ى ذاكرة البن�اي مليئة بالخوف من صّن�اع املوت الذين 
اطفئ�وا س�حر الغبش ،فهم بذل�ك اخرتقوا قدس�ية البياض 
ولغ�ة الصمت بصواريخهم ففي نصه املوس�وم )عازف عىل 
اط�الل تراب�ه (كان الش�اعر يخاطب ال�ذات االلهية بترع 

الفقراء حيث يقول :
يا الله

يا مالذ الفقراء 
يف بالدك 

يتكاثر الصاعدون اليك
ويرتاجع الحاملون  انتظاراً.

يا الله 
يا أنفاس االمهات القديمة 

يؤملني أن تنطفئ
نار الطريق اىل البالد 

ثمة طفل 
يبحث عن فراشة حلمه 

سيبكي كثريا يا الله 
لتدلّه عىل فانوس براءته 

هكذا يميض )البناي( يف نصوص�ه التي تضمنتها مجموعته 
الش�عرية هذه بش�حذ الذاكرة الجمعية والتذك�ري بما حمله 
ذل�ك الصب�اح م�ن خوف ودم�ار فه�و يتأرجح م�ا بن ذلك 
الصب�اح وما تاله من خوف مضاعف رس�خ مفاهيم جديدة 
ل�دى مجتم�ع تم قه�ره بحروب خارجي�ة وداخلي�ة نفذتها 
ارادة خارجي�ة ويتضح ذل�ك من خالل الش�كوى لله بعد ان 
فق�د البياض عذريته و لونه ونقاءه  يف خضم تلك الرصاعات 

النفسية التي تعج يف صدر شاعرنا .

اياد خضري
املجموعة القصصية موت االس�م تعترب عمالً ادبياً 
ذات مضم�ون عمي�ق ينس�جم مع االح�داث التي 
تنوع�ت بها ، افكار تكش�ف الحقائ�ق التي تجعل 
املتلقي يتمتع بها كونها تمنح بهجة تجعل القارئ 

اكثر تفاؤالً ومتمتعاً بالرد املتماسك .
عنوان املجموعة  يحمل دالالت متعددة ، احتش�دة  
في�ه معاٍن  هو العتبة للول�وج اىل قراءة املجموعة 
وهو البوابة التي تجذب انتباه القارئ ، هذه العتبة 
تحث املتلقي االس�تمرار بق�راءة القصص ملعرفة 
خفاياه�ا وارساره�ا ، العن�وان ج�اء م�ن احدى 
قص�ص املجموعة التي تتكون م�ن احدى وثالثن 

قصة قصرية .
العتبات الداخلية للمجموعة 

قصة موت االسم
 ه�ذه القص�ة الغرائبية التي تثري التس�اؤل ، كثري 
من االش�خاص يموت�ون ويبقى اس�مهم خالداً .. 
حي�اً يذك�ر يف أي وق�ت ، هنا ظه�ر العكس موت 
االس�م ، ماذا اراد القاص بذلك؟ ه�ل اراد تهميش 
صاحب االسم بأنه إنسان غري فاعل او متفاعل يف 

الحياة واملجتمع !!
القصة تحكي بأن شخص كره اسمه كونه يعاني 

من علة يف النطق.
) ول�دت وول�د معي ، لم أك�ن أحب هذا االس�م ذا 
الجرس القايس حتى اني كنت اجد صعوبة يف لفظ 
حرف الس�ن ، فجعلن�ي محط س�خرية لزمالئي 

التالميذ والناس (ص5
ع�اش بطل القص�ة رصاع نفيس بأن اس�مه مات 
عندم�ا س�مع الن�اس يتداول�ون ذل�ك يف حديثهم 
وان هن�اك الفتة وضعت ع�ىل حائط جامع صغري 
بإقام�ة الع�زاء ع�ىل موت االس�م ، قس�م يضحك 
واالخر يستغرب البعض يتوافد اىل بيت عائلته مما 

أضطره اىل الذهاب اىل الجامع .
) وصلت اىل مكان اقامة العزاء يف جامع صغري عند 
ط�رف املدينة الجنوبي ، كما مدون اس�فل الالفتة 
وهن�اك رأيت حش�داً من الناس يس�تفرون عن 
مجل�س الفاتحة، وج�دوا لب�واب الجامع موصده 

وما وجد أي أثر لعزاء يف املكان ( ص7��8 
القص�ة من القص�ص الغرائبي�ة ، نهاي�ة القصة 
أو الخاتم�ة من النهايات امللغ�زة والتي تحتاج اىل 

تفكري القارئ من اجل حل اللغز .  
قصة الحب االول

 تحك�ي غ�رام قط م�ع قطة ، ش�خص لدية قطة 
جميلة بن فرتة وأخرى يسمع طرقات عىل االبواب 
والشبابيك التي أغلقها بفعل برودة الجو القاسية 
هذه الطرقات تجعل القطة تموء وذات يوم شاهد 
قط كبري يغ�ازل قطته واس�تمر القاص يرد ما 
يش�اهده من غراميات ، جاء القط العاش�ق ومعه 

رسب من القطط . 
) ايقن�ت االمر انتهى بلقاء العائل�ة مع العروس ، 

شعرت بس�عادة قطتي ملا ركضت نجوي ، ارتمت 
يف حضني تداع�ب انفي بذيلها الناع�م املنتفض ، 
احتضنته�ا بكلتا يدي ثم رفعته�ا اىل فمي، لثمتها 
قبل�ة ال�وداع ، انزلق�ت م�ن ي�دي نح�و القطط ، 

تتعقبها عيوني وقلبي ينبض بعنف ( ص11 
ينقل لنا القط مش�اعره مجس�داً للق�ارئ العالقة 
بينه وبن االنس�ان وكأنه يطلب منه املوافقة عىل 
الرحي�ل مع أبناء جنس�ه الذين ح�روا ، أضطر 
الذه�اب معه�م وكأن�ه يع�رف موافق�ة صاحبه 

االنسان الذي أعتنى به فرتة طويلة من الزمن.
) تس�لل الرهط عبال نفس الفتحة ترافقهم قطتي 
الحبيبة ، شيعتها نظراتي مودعة يف توسل وامتنان 

روحي متدفق( ص11 
للحيوانات كما لإلنسان الحق يف الزواج وبناء ارسة 
كانت قصة تشعرك باإلنسانية تجاه هذه املخلوقة 
وكونه يحبها ش�يعها بنظراته مودعاً وهي ترافق 

الرهط .
قصة حب وحرب 

الح�ب والح�رب هات�ان الكلمت�ان متناقض�ان ال 
يجمعه�ا مع بع�ض لكن ما تولده مأس�اة الحرب 
م�ن  دمار وقتل يولد ايضا ش�عور االنس�ان معها 
ان فلب�ه ممتل�ئ بالحياة ، يف م�دن الحب والحرب 
فالحياة وان بدأت متشابهة ، مدن أصبحت الحرب 

فيها نش�اطا يوميا وواقنا يجعل التأقلم معه.
حب وحرب قص�ة حوارية تحكي معن�اة انقطاع 
الخطوط بن ف�رتة واخرى مما تعيق االتصال بن 
الحبي�ب والحبيب�ة ، تصور لنا عن�اء عامل البدالة 
بالحص�ول عىل االرق�ام املطلوب�ة ، ج�دار البدالة 
ممت�أ باإلق�ام املدونة عىل الجدار ، ك�م هائل من 

االرقام والحرب مستمرة .
)ه�رب الدم عن وجه�ه من جديد ، ص�ار مصفرا 
، ابيض�ت عيناه ، نفخ متأففا ، تش�نجت أصابعه 
ع�ىل املفاتيح راح يردد مفرداته كالالزمة .. خلص 

، خل�ص ، الو نع�م ، صار ، أمرك ح�ارض .. انتظر 
رجاء.. مشغول الخط( ص48 

قصة الحياة رغماً
تحكي معاناة الحياة يف زمن سيطر عليه الحصار 
الجائ�ر، الحياة صعبة وتكاليف الوالدة والس�ونار 
كب�رية س�بق وان اصيبت ابنته البك�ر هدى والتي 
اس�تنزفت كل امكانيات�ه املادي�ة مم�ا اضطر اىل 
االس�تدانة وتس�ديد تكالي�ف العملي�ة الجراحية ، 
التلفزيون يعرض مشاهد تقطع النفس يوميا عن 
مأيس االطفال يف املستش�فيات وما يصيبهم جراء 
الحصار الالإنس�اني وتفيش االم�راض الكثرية ، ال 
يريد التجرب�ة االوىل تتكرر كون ابنته البكر معاقة 
والظ�روف املالي�ة صعب�ة وبقي م�رتدداً بمولوده 
الجدي�د وهو خائف من ذل�ك ، واخريا كانت لحظة 

التنوير او القفلة سعيدة ، انجبت طفالً ساملاً.
) كنا معا واقفن عند البوابة الخارجية للمستشفى 
، عندم�ا حرت عمت�ه مهرولة ، صائحة فرحة : 

ولد .. ولد .. البرشى (ص11
) ارتس�مت االبتس�امة عىل ش�فتيه وردد بصوت 
كس�ري : انا ف�رح والله ... دعنا االن نفكر يف اس�م 

له ( ص 11
القص�ة ذات بعد عاطفي حملت اش�ارات مبارشة 
بالغ�ة الدالل�ة بحيث جاءت معربة ع�ن آالم االب ، 
اب�دع الق�اص يف اس�تخدام تقنية الح�وار فكانت 

اللغة مكثفة لها دالالتها يف النصوص.
املجموعة القصصية موت االسم ، شملت مواضيع 
ع�دة ذات أبع�اد متنوع�ة ولغة س�هلة ومفردات 
واضحة ، تنوعت القفلة او الخاتمة بأفكارها لذى 
نجده�ا ثرية ورس ثرائه�ا هذا التن�وع يف االحداث 

واالسلوب.
املجموع�ة طبع�ت يف وزارة الثقافة دار الش�ؤون 
الثقافية العامة عام 2010 بواقع 138 صفحة من 

الحجم املتوسط.  

سحر اللغة ووضوح املعنى

مجال جاسم أمني 
ال ش�ك أن املدونات االدبية عموم�ا تضمر نوعا من 
الب�وح الذي يلقي ض�وءا إضافيا ع�ىل روح الكاتب 
و ش�خصيته املضمرة مهما يك�ن قريبا منك و بأي 
معنى م�ن معاني القرب ، أري�د أن أقول أني أعرف 

الروائي ) تحس�ن عيل كريدي (
من�ذ عق�ود لكني ل�م أقرأ ل�ه ملّيا كما يق�ال ، اآلن 
أفتت�ح قراءتي لوجهه االخ�ر ، وجهه الذي ال أعرف 
! م�ن خالل روايت�ه ) أوراق لخري�ف أحمر ( و هي 
عب�ارة ع�ن متوالية ألم عراقي يف ف�رتة عصيبة من 
فرتات العراق الحافل بالشدائد و العقبات ، يتعاضد 
فيها الحصار مع القتل و الحروب بأنواعها ، محلية 
و خارجي�ة ، م�ع أعداء ش�تى و بطرق و أس�اليب 
متع�ددة و مبتك�رة يف غال�ب األحي�ان و اىل الدرجة 
التي يتحول فيها الشاب املسالم ) بطل الرواية ( اىل 
قاتل أو طالب ثأر عىل أثر وفاة أمه و أخته يف حادث 
تفجري ) الشورجة ( .. ترد يف الرواية جمله مفصلية 
مهم�ة ) اختفى عن عاملنا هذا الضحايا و الش�هود 
عىل ح�د س�واء ، بي�د أن الضمري ينصبهم ش�هودا 
عندم�ا يت�وىل زمام املحاكم�ة ( .. لنا أن نس�أل أيه 
محاكم�ة يقصدها الكاتب ؟ .. هناك ضحايا ش�تى 
، ) أب�و عم�ر ( الذي ش�عر بعدم األم�ان فانتقل اىل 
منطقة اخرى ، املرتجم املغدور س�هوا ! خط النجاة 
املتعرج الذي س�لكته العائلة من بغداد لس�وريا ثم 
رحلة الهرب الفاشلة ألملانيا و التي أدت اىل عودتهم 
لبغ�داد كي يموت�وا !.. هذه ص�ورة افرتاضية لنوع 

املحاكمة التي توقعها الكات�ب أقصد رحلة املصائر 
و متاهته�ا بتعب�ري أدق .. أماك�ن ش�تى و ووجوه 
نس�اء ) ريم ( يف بغ�داد و ) ديما ( الت�ي تتكرر بن 
ألبوم الص�ور يف الغرفة املنعزل�ة و لقاء املنفى غري 
املتوقع و الذي جرى بطريقة غرائبية تتجاوز حدود 
املعق�ول اىل عبثي�ة األق�دار و فوضاه�ا .. ) أيعقل 
أن تك�ون هي ذاتها ، ديما الت�ي أعرفها ؟ أم مجرد 
تش�ابه يف األسماء ؟ أيعقل أن تكون هي بشحمها و 

لحمه�ا و أصادفها من بن ه�ذه املالين الزاحفة ؟ ( 
هن�ا يمكننا ان نتحدث ع�ن ) توارد ( أقدار و مصائر 
تصنعها الظروف املتش�ابهة لبل�دان املنطقة خاصة 
العراق و سوريا الذين تعانقا يف املتاهة ! أخريا تأكد ) 
إنها هي .. ديما ، التي ولجت عاملها قبل عامن ( هذا 
االس�م ) ديما ( ترّحل من كونه اسما ألنثى و تجاوز 
املقصد ليصبح مكان�ا متنقال و رمزا أبعد معنى من 
أية عالقة عابرة ، األمر هنا عىل صلة برانية املصري 

، أين نتالقى و أين نفرتق ! رحلة املدن من تركيا عرب 
البح�ر اىل اليونان بعده�ا مكدونيا ، بعدها االنكفاء ، 
االس�تدارة بفض�ل األضواء الكاش�فة لدوريات خفر 
الس�واحل الت�ي ترتب�ص باملهاجري�ن ! ب�كاء طفل 
كش�ف االختب�اء و أفس�د رحلة املنفى بعد أن فس�د 
املكان من خلفهم فال وطن يومئ وال منفى يستقبل 
! الجه�ات كلها معادية و أخريا تموت الزوجة ) ديما 
( ليصطبغ الخري�ف بلونه ) األحمر ( و يبقى كل ما 

حدث ) اوراق ( ال غري !
تس�عى مثل ه�ذه الكتابة يف جانب منه�ا اىل التوثيق 
و األرخن�ة لكن الغري�ب هنا هذا الرتات�ب او التتابع 
: تأري�خ ض�د تأري�خ ! مح�و و تدوين .. مس�افات 
شاس�عة من ال�اليشء و ب�ور املعن�ى ) يختفي عن 
عاملنا الضحايا و الش�هود عىل حد سواء ( أكرر هذه 
الجملة ألن�ي أجدها عىل صلة بالثيمة النهائية لعمل 
الكاتب و ه�و يتتبع الخط املتعرج ملصريه الجمعي ، 
ه�و و عائلته ، هو و حبيباته التي تتعدد صورهن و 
أسماؤهن لكنهن بمذاق واحد ، مذاق الوجع و الفراق 

الريع قبل اكتمال متطلبات الشجن 
هيمنة املضمون :

................
تنتمي رواي�ة ) أوراق لخريف أحم�ر ( لنوع الكتابة 
التي تهت�م و تحتفي باملضمون أكث�ر من اهتمامها 
بالتجري�ب الش�كيل و م�ا يس�تتبع ذل�ك م�ن تعدد 
مس�تويات الرد و تنوع أصوات�ه تقاطعا أو توازيا 
بمعن�ى أن رواية الكاتب تنس�اب بخ�ط أفقي يخلو 

م�ن أية انحناءات ش�كلية أو تداخل أزمنة و ضمائر 
رسد قد تفس�د عنرص التش�ويق الذي أجده رضوريا 
يف أية كتابة رسدية و بقدر ما تسمح به فكرة العمل 
.. لك�ن املالحظ هنا يف ه�ذه ) األوراق ( أن الكاتب لم 
ي�رتك فراغ�ات يملؤها القارئ بحدس�ه و بما يجعل 
من فعل القراءة عمال متّمما إلنتاج النص ، ليس عىل 
الكات�ب أن يقول كل يشء بل ثم�ة أمكنة من األجدر 
أن تبق�ى ش�اغرة ، بيضاء ، أو نصف مش�غولة عىل 
األقل تتيح للقارئ أن يقرتح احتماالته للمشاركة يف 

صناعة املعنى .
حراجة اللحظة :

...............
تأتي مثل ه�ذه الكتابات بوصفها ش�هادة يف لحظة 
حرجة فهي تجتهد كي تمنع انهيار األحداث يف سيل 
النس�يان الجارف ! الروائي ) تحس�ن عيل كريدي ( 
واحد من الكّت�اب الذي تأّخر ظه�ور نتاجهم األدبي 
، كان�وا يرتبصون الزمن بانتظ�ار أن ينفرج ليكتبوا 
الحياة لكن الذي حص�ل أنهم مطالبون اليوم لكتابة 
وثائق موت عابث ! أفس�د االنتظ�ار و زّج الجميع يف 

لحظة حرجة كما وصفناها .
لرواية ) تحس�ن عيل كريدي ( يد تلّوح باس�تمرار و 
زمن س�يبقي طوي�ال ، إنها باختص�ار مدونة مجنة 

تستحق االنتباه 
............................................
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ثقافية

   اجملموعة القصصية ) موت االسم ( للقاص هيثم حمسن اجلاسم

متابعات ثقافية

)أوراق خلريف أمحر( .. خط النجاة املتعرج !

قراءة يف اجملموعة الشعرية
)ما يفسره البياض( للشاعر سالم البناي 

No:  7513  Wed  23  June  2021العدد:  7513  االربعاء   23    حزيران  2021

ص�در عن دار رؤى للطباع�ة والنرش ، كتابي النقدي  بعنوان )قول 
يف الثقاف�ة واالدب( دراس�ات يف الرواي�ة والقصة والش�عر  لأدباء 
عراقي�ن وع�رب  وم�ن غري الع�رب . ال�ذي يتضم�ن باإلضافة اىل 
مقدمة الدكتور جليل ابراهيم الزهريي  خمسة أجزاء )ج1 مقاالت 
يف الثقاف�ة ،ج2 مقاالت يف الرواية ، ج3 مقاالت يف القصة  القصرية 
والقص�رية ج�دا ، ج4مقاالت يف س�رية مبدعن ، والج�زء الخامس 

مقاالت يف الشعر (.

إصدار كتاب نقدي جديد 
لألديب محيد احلريزي 



خيانة الرجل لزوجته  أوالبعد عنها أمر 
يحدث مع كثري من النساء دون علمهم 
ويوجه�ون الذنب عىل الرج�ال، ولكن 
الذن�ب موجود عند النس�اء والس�بب 
قيامهن ببعض األمور غري املس�تحبة 

عند الرجال.
ومما ال ش�ك في�ه أن هناك أم�ورا إذا 
قامت بها الزوجة تمكنها من الحفاظ 

عىل زوجها، وتتمثل يف األمور التالية:
- اتركي له مس�احة من الوقت ليتكلم 
ويسرتس�ل يف ال�كام ف�ا تقاطعي�ه 
دائما، فهو حينها يشعر أنك ال تقتنعي 

بكامه أو أنك أكثر منه علما.
- اجعليه يش�عر أنه األه�م يف حياتك، 
وأن�ك ال تفضلني عليه أحدا، وأن غيابه 

يضايقك.
- ح�اويل أن تكوني ع�ىل طبيعتك قدر 
اإلمكان، فالرجل يح�ب املرأة العفوية 

غري املتكلفة أو االصطناعية.
- اعطي�ه الش�عور ب�أن ل�ه الترصف 
بحري�ة، فم�ن أكثر ما يضاي�ق الرجل 
ويجعل�ه يه�رب من زوجت�ه أن تكون 

كالرقيب عليه.
- اش�عري به إذا مر بأزم�ة مالية، وال 
تكث�ري م�ن الطلبات وقته�ا، وهوني 

عليه ذلك.
- ال تثريي غريته حتى يهتم بك.

- ع�ري ع�ن حب�ك بط�رق مختلفة، 
بالكلمة أو الرس�الة العذب�ة، بالهدية 

والفعل.
- احفظي رسه وال تبيحي برسه ملن ال 

يحبه أو الجريان أوغريهم.
- ال تنق�ي له كام�ا عن النس�اء، وال 

تنقي له كاما عن أهله يضايقه.
- حافظي عىل رقتك وجمالك، واحفظي 

عينه من أن ترى منك القبيح.. 

تزينني عيني�ك بخّط رائع م�ن الكحل 
األس�ود، ما يمنح نظرات�ك الكثري من 
التألق. لكن، ما املش�كلة؟ ال يلبث هذا 
الخ�ط أن يس�يل بع�د مرور س�اعات 
قليلة، ما ُيش�عرك، بالطبع، باالنزعاج 
حي�ث  امل�كان  مغ�ادرة  إىل  ويدفع�ك 
تمض�ني وقتاً مميزاً. وحني تنظرين إىل 
مرآت�ك، ُيذهلك ما ترين�ه: وجهك بات 
أش�به بقن�اع مخيف. فم�ا العمل؟ ما 
الحل؟ ال تجزعي! ثّمة حيلة يمكنها أن 
تس�اعدك عىل تثبيت كحل عينيك لكي 
يدوم لوقت طويل. وماذا بعد؟ انطلقي 
تش�عري  أن  دون  م�ن  مناس�بتك  إىل 

بالقلق.
كح�ل+ ظ�ال عي�ون رطبة=نتيج�ة 

مذهلة
سواء أردت أن تذهبي لحضور مناسبة 
ما أو املش�اركة يف اجتم�اع ما أو ربما 
الخ�روج للقاء صديقات�ك أو قريباتك، 

وس�واء كان الطقس ب�ارداً أو حاراً، ال 
ش�ّك يف أّن كح�ل عينيك سيس�يل بعد 
مرور بعض الوق�ت والنتيجة؟ إطالة 
غ�ري أنيق�ة عىل اإلط�اق. والح�ّل؟ يف 
الواق�ع، لكي تح�ويل دون حدوث ذلك، 
لي�س عليك س�وى أن تطبق�ي الحيلة 
التالية: طبقي ملس�ة من ظال العيون 
الرطبة عىل منطقة الجفن التي تضعني 
خط الكحل عليه�ا. إذاً، ولكي تحصي 
عىل عيني املها الس�احرتني األخاذتني، 

قومي بالخطوات السهلة التالية:
-ارس�مي، بعناي�ة، خطاً م�ن الكحل 
داخ�ل جفن�ك الس�في كم�ا تفعل�ني 

عادة.
-اس�تخدمي، بعد ذلك، ريش�ة رفيعة 
وناعم�ة. بلليه�ا بالقليل م�ن املاء ثّم 
ازي�ي الكمي�ة الزائ�دة منه بواس�طة 

محرمة ورقية.
- ضعي، عىل الريشة، القليل من ظال 

العي�ون الرطب�ة، عىل أن تك�ون بلون 
الكحل.

لك�ن اح�ريص ع�ىل أال تبل�ي كام�ل 
مساحة علبة الظال الخاصة بك.

- طبق�ي الظ�ال، بروي�ة، ع�ىل خّط 
الكحل داخل جفنك السفي.

- اعلمي أّنه يمكنك أن تكرري الخطوات 
نفسها يف حال أردت أن تطبقي الكحل 
عىل جفن�ك العلوي لك�ي تحصي عىل 
نظرات أكثر سحراً وكثافة. والنتيجة؟ 
خّط كح�ل مميز وي�دوم لوقت طويل 
وماكياج متقن وأنيق. فاستمتعي وال 

ترتددي!
ال ترتكبي هذا الخطا!

-حني تطبقني الكحل عىل عينيك، فإّنك 
تفعلني ذلك عىل الجفن الس�في فقط، 
متناس�ية أمر الجف�ن العل�وي. وهذا 
خطأ كب�ري! ففي هذه الحال، س�يبدو 
مكياج عينيك غري مكتمل. ويف املقابل، 

فإّن تطبيق الكحل عىل الجفن العلوي 
يساهم يف تكثيف وإبراز خط الرموش 
وقد يعفي�ك من القي�ام بمهمة وضع 

املاسكارا.   
جفني�ك  تزّين�ي  أن  أردت  ح�ال  -يف 

الس�فليني بخط من الكح�ل األّخاذ، ال 
تنيس أن تخفي الهاالت الس�وداء تحت 
عينيك يف حال وجودها. وإال فإّن وجهك 
قد يبدو أش�به بوجه الباندا! وبالطبع، 

أنت ال تريدين ذلك، فانتبهي!

املكوّنات
لتحضري الطبقة األوىل:

 – مطح�ون  ش�اي  بس�كويت 
علبتان

ملعقت�ان   – مذّوب�ة  زب�دة 
كبريتان

ماء – ملعقتان كبريتان
لتحضري الطبقة الثانية:
لبن زبادي – 170 غرام

حليب بودرة – كوبان
سكر – كوب

لتحضري الطبقة الثالثة:
سميد – كوب

سكر – ربع كوب
زيت – ربع كوب

قشدة – 170 غرام

فانيليا – بحسب الرغبة
بايكن�غ باودر – نص�ف ملعقة 

صغرية
ماء – ربع كوب

قطر جاهز – بحسب الرغبة
فستق حلبي مجروش – بحسب 

الرغبة
زهر الليمون – بحس�ب الرغبة

طريقة العمل
يف  األوىل:  الطبق�ة  لتحض�ري   -
البس�كويت  اخلط�ي  وع�اء، 
وامل�اء  الزب�دة  م�ع  املطح�ون 
للحصول عىل خليط متجان�س. 

يف  البس�كويت  خلي�ط  ُريّص   -
قالب تشيز كيك متحرك القاعدة 

واتركيه جانباً. 
الثاني�ة:  الطبق�ة  لتحض�ري   -
ضع�ي يف الخ�اط الكهربائ�ي، 
اللبن الزبادي والحليب والسكر. 
- اخلط�ي املكون�ات جيداً حتى 
تتجانس ث�ّم وّزعي املزيج فوق 

طبقة البسكويت. 
- ادخ�ي القالب إىل فرن محّمي 
مس�بقاً عىل حرارة 180 درجة 

مئوي�ة لح�وايل 10 دقائق حتى 
يتماسك الحىل. 

- لتحض�ري الطبق�ة الثالثة: يف 
وعاء، ضعي الس�ميد والس�كر 
والفانيلي�ا  والقش�دة  والزي�ت 

والبايكنغ باودر واملاء. 
- اخلط�ي املكونات جيداً بيديك 

حتى تتجانس. 
- اخرج�ي القال�ب م�ن الفرن 

ووّزعي طبقة البسبوسة. 
- اعيدي القالب إىل الفرن ل�10 
دقائ�ق إضافّي�ة حت�ى يتحمر 

الحىل. 
- اخرج�ي القال�ب م�ن الفرن 
واس�كبي علي�ه القط�ر وزّيني 

بالفستق الحلبي.

يع�د الخب�ز بش�كل ع�ام م�ن 
مسببات السمن، كونه يحتوي 
ع�ىل نس�بة عالي�ة ج�دا م�ن 
الن�وع  أن  إال  الكربوهي�درات، 
الصحي�ح من الخب�ز يمكن أن 
يكون يف الواق�ع طعاما صحيا 

للغاية.
و تحت�وي العدي�د م�ن أن�واع 
الخب�ز ع�ىل قائم�ة مكون�ات 
الكاملة،  بالحبوب  تبدأ  بسيطة 
م�ن  املزي�د  تن�اول  ويرتب�ط 
بانخف�اض  الكامل�ة  الحب�وب 
ال�وزن وتقليل مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب والرسطان.
و يع�ود الحف�اظ ع�ىل الخبز يف 
نظ�ام غذائي صح�ي إىل اختيار 
تحت�وي ع�ىل  الت�ي  األصن�اف 
أفضل تغذي�ة ألن جمي�ع أنواع 
الخبز بالتأكيد ليست متساوية، 
إذ تختلف وف�ق كميات األلياف 
والروت�ني واملغذي�ات الدقيق�ة 
اإلجمالية  الحرارية  والس�عرات 
التي تحتويها إضافة إىل فوائدها 

الصحية.
خبز القمح الكامل

ليس من املس�تغرب أن يحتوي 
بنس�بة  الكام�ل  القم�ح  خب�ز 
%100 ع�ىل وفرة م�ن األلياف 
واملواد املغذية - وهو أحد أفضل 

االختيارات.
و توفر رشيحة خبز متوس�طة 
القم�ح  مصنوع�ة م�ن دقي�ق 
الكام�ل 80 س�عرة حرارية، و5 
غرامات بروتني، و0 غرام دهون، 
و 20 غراما من الكربوهيدرات، 

و 3 غرامات من األلياف.
الحب�وب  زي�ادة  أن  تب�ني  و 
الكامل�ة )مث�ل تل�ك املوج�ودة 
يف خب�ز القم�ح الكامل بنس�بة 
%100( تقلل من خطر اإلصابة 
بأمراض مزمنة متعددة، بما يف 
ذلك مرض السكري من النوع 2 

والرسطان وأمراض القلب.
و لكن عليك االنتب�اه ألن العديد 
م�ن أنواع الخبز الت�ي تعلن عن 
نفس�ها عىل أنها قمح كامل قد 
ال تحت�وي ع�ىل حب�وب كاملة 

بنسبة 100%.
حب�وب  م�ن  املصن�وع  الخب�ز 

متعددة
القمح لي�س الحب�وب الوحيدة 
الت�ي تس�تحق نصيبه�ا العادل 

م�ن املج�د لفوائده�ا الصحية، 
الحب�وب  تج�د  أن  يمك�ن  و 
الكامل�ة األخرى مثل الش�وفان 
الس�وداء  والحنطة  والقطيف�ة 
والش�عري والدخ�ن طريقه�ا إىل 
الخبز متع�دد الحبوب للحصول 
عىل األلياف والروتني واملغذيات 

الدقيقة املضافة.
وتعد إضاف�ة مجموعة متنوعة 
م�ن الحب�وب الكامل�ة طريقة 
لتقلي�ل مخاطر اإلصابة  مهمة 
بأمراض مزمن�ة متعددة، و قد 
يكون من الصعب معرفة ما إذا 
كانت الحب�وب التي تم إدخالها 
يف الخبز متع�دد الحبوب كاملة 
بالفعل أو ت�م تكريرها، وابحث 
عن خبز متعدد الحبوب مكتوب 
ع�ىل ملصق�ه “حب�وب كامل�ة 

.”100%
خبز الحبوب املنبتة

خب�ز الحب�وب الكامل�ة صحي 
إىل ح�د بعي�د، لكن حص�اد تلك 
الحب�وب عن�د نقط�ة اإلنب�ات 
ي�ؤدي إىل ارتف�اع محتواها من 
العن�ارص الغذائي�ة، و تحت�وي 
الحب�وب املنبت�ة ع�ىل كمي�ات 
أعىل من الفيتامين�ات واملعادن 
مث�ل حم�ض الفولي�ك والحديد 
والزن�ك  يس”  و”فيتام�ني 
واملغنيس�يوم، م�ا يجعلها لبنة 
صحي�ة أخرى للخبز، إضافة إىل 
احتوائه�ا عىل نس�بة عالية من 
الروتني، ما يعني أنها قد تبقيك 

ممتلئا لفرتة أطول.
خبز الشوفان

يمكن له�ذه الحبوب الكاملة أن 
تكم�ل القمح الكام�ل يف الخبز 
يف  رشاؤه  يت�م  ال�ذي  الصح�ي 
و  منزلي�ا،  واملصن�وع  املتاج�ر 
يحتوي الشوفان عىل نوع خاص 

من األلياف يسمى بيتا جلوكان، 
والذي يتميز بفوائد مثل خفض 
واستقرار  الضار،  الكوليسرتول 
نس�بة الس�كر يف الدم، وخفض 
ضغ�ط ال�دم، كم�ا أن�ه غن�ي 
باأللياف القابلة للذوبان بشكل 
خاص، والتي يمكن أن تس�اعد 

يف تقليل اإلمساك.
خبز بذور الكتان

بذور الكتان ليست حبوبا، لكن 
ه�ذا ال يعني أنها ليس�ت مليئة 
ه�ذه  و  الغذائي�ة،  بالعن�ارص 
البذور الصغ�رية غنية باأللياف 
والده�ون الصحية املتعددة غري 
املش�بعة، وق�د تس�اعد إضافة 
ب�ذور الكتان إىل نظامك الغذائي 
يف الحماي�ة م�ن بع�ض أن�واع 
الرسطان، وكذلك تحسني صحة 

القلب.
باإلضاف�ة إىل ذلك، ف�إن البذور 
بش�كل  الغلوت�ني  م�ن  خالي�ة 
طبيعي، لذا فإن الخبز املصنوع 
منها )بدال من القمح( يمكن أن 
يكون خيارا جيدا ملن يعانون من 
مرض االضطرابات الهضمية أو 

حساسية الغلوتني.
طحن ب�ذور الكت�ان يحولها إىل 
وجبة يمك�ن أن تك�ون بمثابة 
أس�اس لخب�ز صح�ي ولذي�ذ، 
تس�تخدم بع�ض أن�واع الخب�ز 
املُع�د تجاريا الكتان مع القمح، 
ولكن بالنسبة للرغيف املصنوع 
بالكامل من بذور الكتان )وليس 
القم�ح(، قد تضط�ر إىل صنعه 

بنفسك.
و لحس�ن الحظ فإن العديد من 
وصف�ات خب�ز ب�ذور الكتان ال 
تحتوي ع�ىل خمرية، م�ا يعني 
طوي�ا  وقت�ا  تتطل�ب  ال  أنه�ا 

إلعدادها.

10واحة
امحي زوجك من “خطافة الرجال” بـ 10 طرق

حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

نصائح طبية

أهم العالمات اليت تدل على 
ضعف نظر رضيعك

طبيبك يف بيتك

ما أفضل أنواع اخلبز للصحة؟

تتخ�وف كث�ري من األمه�ات عىل صح�ة رضيعه�ا منذ أن ت�راه يرقد 
بجانبه�ا يف أيام�ه األوىل، وألنه ال يس�تطيع التعبري عن ما يش�عر به، 
فهن�اك صعوبة يف التعرف عىل صحة برص الطفل وإدراك مدى ضعفه 

أو قوته.
يف التايل نتعرف عىل عامات ضعف نظر الرضيع:

-برص الرضيع يف الشهور األوىل
الرضيع ال يس�تطيع التعبري عما يش�عر به، وم�ن الصعب أن تتأكدي 
إذا كان رضيعك يرى بوضوح وليس�ت لديه مشكلة يف ضعف النظر أم 
ال النظ�ر والرؤية من األمور التي تتط�ور بالتدريج عند الرضع، حتى 
طبيب األطفال ال يستطيع أن يحدد ذلك بسهولة خال الكشف الدوري 

أحياناً قد تنحرف عني الطفل الرضيع إىل الداخل أو الخارج.
و هذا ال يعر عن أي مش�كلة خال الثاثة ش�هور األوىل وهناك بعض 
األطف�ال الرضع يعانون م�ن العجز عن إخراج الدم�وع خال البكاء 
بسبب انسداد القنوات الدمعية ولكن بالطبع هناك بعض األمور التي 
عند ظهورها عىل طفلك الرضيع قد تكون مقلقة وتتطلب عرضه عىل 

طبيب متخصص.
-عامات لضعف البرص

ظهور حول أو عدم تناس�ق املحور البرصي للعينني، انحراف يف عيني 
الطفل للداخل أو للخارج.

ماحظة عدم قدرة عيني الّطفل عىل االّتصال الثابت باألشياء ومتابعة 
حركتها رغم بلوغه الّثاثة أشهر.

ماحظ�ة تديّل الجفون لدى الطفل ،خروج قيٍح من العني ، ظهور لوٍن 
أبيٍض أو رمادي يف بؤبؤ العني.

ماحظة اهتزاز رسيع يف حدقة العني باالّتجاهني أو إىل األعىل واألسفل، 
ظهور احمرار داخل العني وعدم اختفائه بعد عّدة أيام.

فرك، أو انزعاٍج، أو حّكٍة يف العني، حيث يمكن ماحظة معاناة الّطفل 
من ألٍم  يف عينيه باستمرار.

حساس�ّية العين�ني للضوء بش�كٍل مف�رط، ماحظة انتف�اخ العينني  
،تدميع عيَني الّطفل أو رمشهما باستمرار.

ماحظ�ة إمالة الّطف�ل أمام اليشء ال�ذي يحاول الرتكي�ز فيه  ،قيام 
الطفل بتغطية أو إغاق إحدى العينني بشكٍل متكّرر.

لطلة ابهى..

حيلة سحرية كي ال يسيل كحل عينيك

يعد الكثري من األشخاص أن ترك 
الهاتف عىل الش�احن طوال الليل 
يشء مفي�د للحصول عىل نس�بة 
ش�حن %100 عن�د االس�تيقاظ 
صباًح�ا، و يف واق�ع األمر أن هذه 
العادة من شأنها أن ترض بطارية 
الهاتف وتقرص عمرها عىل املدى 

الطويل.
كيف يتم تحديد العمر االفرتايض 

لبطارية الهاتف الذكي؟
تفق�د البطاري�ات القابلة إلعادة 
الش�حن قدرتها بب�طء مع مرور 
الوق�ت، س�تاحظ انخفاًض�ا يف 
م�ن  األوىل  الس�نة  بع�د  الس�عة 
إن  حي�ث  املنتظ�م،  االس�تخدام 
قضاء يوم كامل بش�حنة واحدة 
سيصبح أمرًا مستحيًا بعد مرور 

عامني عىل استخدام البطارية.
العمر  ويحدد املصنعون متوسط 
املتوقع للهواتف الذكية من خال 
-Ba  )دورات ش�حن البطاري�ة(

وتع�رف   ،tery Charge Cycles
ش�حن  بأنه�ا  الش�حن  دورة 
%100 ث�م  البطاري�ة م�ن و إىل 

تفريغها مرة أخرى إىل 0%.
و س�يخرك عدد دورات الش�حن 
املتوقعة بع�دد ال�دورات الكاملة 
الت�ي يمك�ن للبطاري�ة التعام�ل 
معها قبل أن تبدأ يف فقدان السعة 

بشكل ملحوظ.

الليثيوم  مل�اذا تتحل�ل بطاري�ات 
أيون القابلة إلعادة الشحن؟

الذكي�ة  الهوات�ف  تس�تخدم 
مجموع�ة  اللوحي�ة  واألجه�زة 
 Li-Ion بطاري�ة  م�ن  متنوع�ة 
 Lithium-Ion Polymer تس�مى

.))Li-Poly
وه�ذا اإلص�دار ه�و أكث�ر أماًن�ا 
وأصغر ويتم شحنه بشكل أرسع، 
وخاف ذلك، تنطبق نفس قواعد 
 Li-Poly العم�ر االف�رتايض ع�ىل
كم�ا هو الح�ال م�ع أي بطارية 
“Li-Ion”، حيث تتدهور بطارية 
الهاتف بشكل أرسع عند شحنها 

بانتظام بعد تجاوز نسبة الشحن 
%80، ث�م تركها تنخفض إىل أقل 
م�ن %20، بينم�ا يعم�ل الجهاز 

بشكل أفضل عند شحن 50%.
 1000 الحص�ول ع�ىل  ويمكن�ك 
دورة كاملة أو أكثر قبل الوصول 
إىل انخف�اض ملحوظ يف الس�عة، 
وه�ذا ما يقرب من ثاث س�نوات 
من االس�تخدام اليومي، و عندما 
تذه�ب إىل الف�راش ق�م بفص�ل 
الهاتف من الشاحن، وقم بشحنه 
يف أوق�ات ال تس�تخدمه فيه مثل 

العمل أو مشاهدة التلفاز.
وحتى إذا استغرق شحن الهاتف 

س�اعة أو س�اعة ونص�ف، لكن 
تركه متصاً أثناء النوم يعني أنه 
بالش�احن لفرتة  سيبقى متصا 
أط�ول، فعن�د ش�حنه بالكام�ل 
%100 وإبقائه�ا متصل�ة، ففي 
هذه الحالة أنت تفرط يف استخدام 
البطارية، مما يجرها عىل إنفاق 

الطاقة عندما ال تحتاج إليها.
ت�رك  أن  حقيق�ة  إىل  باإلضاف�ة 
الهاتف موصوالً بالش�احن طوال 
الليل يعني أنه ش�حنه سيتجاوز 
بالتأكيد نسبة %80 املويص بها.

ويمكن أن يؤدي الش�حن املطول 
أيًضا إىل زيادة درجة الحرارة، مما 

يؤدي إىل تدهور بطاريتك بش�كل 
طبيعي، وقد ي�ؤدى إىل انفجارها 

يف بعض الحاالت.
تح�ت  تركت�ه  إذا  وبالتحدي�د 
وسادتك بشكل دائم، حيث يؤدى 
ذلك إىل نقص تدفق الهواء وبالتايل 
تلف محتم�ل للبطارية، وقد يزيد 
من احتمال نش�وب حريق، ومن 
ثم تجنب تعريض الهاتف س�واء 
يف حالة الشحن أو عدمه إىل أشعة 
يف  ترك�ه  أو  املب�ارشة  الش�مس 

السيارة يف يوم شديد الحرارة.
كيفية إطالة عمر بطارية الهاتف 

الذكي:
إلي�ك بع�ض النصائح البس�يطة 
الهات�ف  بطاري�ة  عم�ر  إلطال�ة 
الذكي والحصول عىل االس�تفادة 

القصوى منها:
املتقط�ع  الش�حن  اس�تخدم   •
لتحاف�ظ عىل بطارية الهاتف بني 

20 و 80%.
• قلل من مقدار الوقت الذي تبقى 
فيه بطاريتك بنس�بة %100 من 
خال عدم شحن هاتفك يف الليل.

• احتفظ بهاتفك يف درجة حرارة 
الغرف�ة، وبالتايل تجن�ب درجات 

الحرارة املرتفعة.
بطاري�ة  اس�تنزاف  م�ن  قل�ل   •
الهاتف عن طريق إيقاف تشغيل 

التطبيقات غري الرضورية.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

املطبخ

احذر أن ترتك هاتفك يف الشاحن ليال أو يف السيارة يف يوم شديد احلرارة

تشيز بسبوسة بدون بيض
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مهني�اً: تح�اول أن تنع�م باالس�تقرار يف املهنة، فال 
ت�ؤّزم الوض�ع، بل عالج�ه بهدوء وبروي�ة، فحكمتك 

مشهود لك بها
عاطفي�اً: يعتذر إليك الرشيك عن س�وء ترّصف�ه معك، إقبل 

اعتذاره وافتح صفحة جديدة
صحي�اً: تش�عر ببع�ض اآلالم العابرة يف أنح�اء مختلفة من 

جسمك، استرش طبيبك

مهني�اً: يجع�ل هذا الي�وم مزاجك متقلب�اً وصعباً 
ومشاكس�اً، أنصحك بعدم إظه�ار ضعفك وترددك 

أمام اآلخرين
عاطفي�اً: يجتاحك ركود عاطفي ل�م تعهد من قبل، لكن 

لن األمر يطول حتى يعاود الربكان ثورانه مجدداً
صحياً: حاول أن تعود من عملك سرياً، فهذا مفيد لك بعد يوم 

طويل ومتشنج

مهني�اً: تواجهك هذا اليوم تحدي�ات غري منتظرة 
وتتذّمر من كثرة املس�ؤوليات، لذا نّظم وقتك وابدأ 

باألولويات
عاطفي�اً: ال ت�دع الخالف�ات املاضية تربز مج�داً، وعالج 

األمور مع الرشيك بهدوء وتفاهما عىل األولويات
صحي�اً: يغادر املرض س�احتك ويغمرك ش�عور م�ن الفرح 

يريحك نفسياً ويخلّصك من ترسبات املايض املزعجة

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم خرباً مفرحاً وفرصة 
اس�تثنائية، فيزودك اندفاعاً ونش�اطاً وثقة زائدة 

بالنفس وراحة بال
عاطفي�اً: تتطلب مواق�ف معينة مرونة م�ع الحبيب من 
دون بذل جهد كبري بالرضورة، ومناقش�ة املوضوعات بوعي 
وبهدوء.صحياً: ال تكثر من الس�هر حتى ساعات متأخرة ثم 

االستيقاظ باكراً، فقد ترهق جسمك كثريا

مهني�اً: يكون هذا اليوم جي�داً يف مختلف املجاالت 
املهنية، ما يعني عدم مواجهة بعض االستفزازات 

واإلشكاالت
عاطفياً: ال تدع الرشيك يضعك أمام األمر الواقع، فهو قد 

يستغل ذلك ملصلحته
صحي�اً: ح�اول أن تعّود نفس�ك ع�ىل احرتام مواعي�د تناول 

الوجبات وخصوصاً وجبة املساء

مهنياً: قد تكون لهذا اليوم انعكاسات سلبية غري 
مضمونة النتائج، فكن أكثر جّدية يف التعاطي مع 

األمور املستجدة والطارئة
عاطفياً: كثرة االس�تهزاء بالرشيك قد ت�ؤّدي إىل عواقب 

غري محسوبة، وهذا لن يكون يف مصلحتكما
صحياً: ال تحاول أن تختار من األدوية ما يحلو لك، بل تناولها 

كلها كما أوصاك الطبيب بذلك

مهني�اً: ت�دور عجل�ة األي�ام بص�ورة ممت�ازة يف 
مصلحت�ك عىل الصعيد املهني، وتصادف دعماً من 

املحيطني واملحبني
عاطفي�اً: ابتعد عن أح�د املقربني جداً فه�و مصمم عىل 

إفساد عالقتك القوية بالرشيك حسداً وغرية وانتقاماً
صحي�اً: ال تمارس العمل أكثر من طاقتك، فالجس�م والعقل 

يحتاجان إىل الراحة

مهنياً: يمكنك أن تتحس�ب لط�ارئ، فال تقدم عىل 
خط�وة غ�ري محس�وبة النتائج وإال دفع�ت الثمن 

غالياً
عاطفياً: انصت جيداً إىل م�ا يقوله الحبيب، فهو بحاجة 

إىل توضيح األمور الغامضة بينكما
صحي�اً: قد تظهر أمور مس�تعجلة تتعلّق بصحة أحد أوالدك 

إذا كنت رب عائلة

مهنياً: عىل الرغم م�ن الرتاجه الحاصل يف العمل، 
ح�اول أن تك�ون أكثر ابت�كاراً لتحتف�ظ بموقعك 

املتقّدم مجالك املهني
عاطفياً: عليك أن تساعد الرشيك ليتمّكن من التعبري عن 

حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد يوم من الرتّقب بينكما
صحياً: قم بما هو مطلوب منك بعد تعرضك لنكس�ة صحية 

أثرت كثرياً يف قدرتك عىل العطاء أكثر من طاقتك

مهني�اً: تتغ�ري املخططات ه�ذا اليوم، م�ا يجعلك 
ت�رزح تحت ثقل الضغ�وط املتنوعة وتضطر إىل أن 

تتكيف مع العراقيل
عاطفي�اً: مهما بلغ�ت حّدة الخ�الف مع الرشي�ك، فإن 

التفاهم يكون الحل الوحيد لتقريب املسافة بينكما
صحياً: تشعر بأن صحتك ليست عىل ما يرام، لكنك تتقاعس 

عن االتصال بالطبيب لعرض الوضع عليه

مهنياً: يدعوك هذا الي�وم إىل تجنب الجدال والنزاع 
والحروب مع الزمالء أو مع الزبائن الذين ال تشعر 

بارتياح تجاههم
عاطفياً: كل الظروف تدفعك إىل حسم األمور مع الرشيك، 

فهذا أفضل للجميع ونتيجته مضمونة
صحياً: ثابر عىل نش�اطك الريايض اليومي، وشجع اآلخرين 

لالقتداء بك وأقنعهم بأهمية ما يقومون به
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مهنياً: تنهمك بجدول أعمال مكثف وتنجز القسم 
األك�رب منه رسيع�ًا، لكن رسعان ما تجد نفس�ك 
أمام ملفات جديدة.عاطفياً: أجواء رائعة مع الرشيك 
اليوم، ولعّل الخجل يس�اهم يف خلق هذه األجواء بس�بب 
ال�رتدد غري املربّر.صحي�ًا: أعصابك املتش�نجة تحرمك النوم، 
وتس�بب لك األرق، ما يرتد سلباً عىل كل ترصفاتك التي تزعج 

كل من تواجهه

كلمات متقاطعة

1295 : البابا يدخل روما ويدوس 
ب�ازدراء لفائ�ف “الت�وراة” التي 

قدمها إليه يهود املدينة.
هن�ري  إنجل�رتا  مل�ك   -  1532
الثام�ن ومل�ك فرنس�ا فرانس�وا 
األول يوقعان معاهدة رسية ضد 
إمرباطور اإلمرباطورية الرومانية 
املقدسة وملك إس�بانيا كارلوس 

الخامس.
1724 - التوقي�ع ع�ىل اتفاقي�ة 
إس�تانبول بني الدول�ة العثمانية 
ض�د  الروس�ية  واإلمرباطوري�ة 

اإلمرباطورية الفارسية.
1919 : ص�دور الع�دد األول م�ن 
الدمش�قية  “الفج�ر”  صحيف�ة 

لصاحبها توفيق الناطور.
1941 - أملاني�ا النازية تبدأ بغزو 
الس�وفيتي وذلك ضمن  االتح�اد 

أحداث الحرب العاملية الثانية.
1983 : وقوع أربعة انفجارات يف 
باري�س أعلنت منظمة “التحالف 
مس�ؤوليتها  الكاريبي”  الث�وري 

عنها.
م�ن  طائ�رة  انفج�ار   -  1985
ارتف�اع  ع�ىل  الهن�دي  الط�ريان 
الس�واحل  قبال�ة  ق�دم   31000
األيرلندية ومقت�ل جميع الركاب 

املقدر عددهم ب329 راكبا.
ش�خصاً   329 مقت�ل   :  1985
ل�دى تحطم طائ�رة ركاب هندية 
من ن�وع بوينغ 747 ف�وق مياه 
املحي�ط األطل�ي ق�رب أيرلندا، 

بانفجار قنبلة.
1986 - انعق�اد مؤتم�ر دويل يف 

باريس ملكافحة مرض اإليدز.
رئي�س  منص�ب  إلغ�اء   -  1989

الوزراء يف إيران.
1989 : وفاة الس�يايس السوري 

ميشيل عفلق .
1990 - مولدوفا تعلن استقاللها 

عن االتحاد السوفيتي.
العم�ل  ح�زب  ف�وز   :  1992
إس�حق  بزعام�ة  الصهيون�ي 
الربملاني�ة  االنتخاب�ات  يف  راب�ني 
الصهيوني�ة رق�م 13. توص�ل إىل 
اتفاقات أوسلو مع قيادة منظمة 
التحري�ر الفلس�طينية يف الع�ام 

التايل.
العزي�ز  عب�د  الدكت�ور   :  2003
الرنتيي عضو القيادة السياسية 
اإلس�المية  املقاوم�ة  لحرك�ة 
الطل�ب  إن  يق�ول  “حم��اس” 
األمريك�ي م�ن الدول�ة العربي�ة 
بتس�ليمهم املقاوم م�ن “كتائب 

الجن�اح  القس�ام”،  الدي�ن  ع�ز 
“حم�اس”  لحرك�ة  العس�كري 
حس�ن س�المة يؤكد أن الواليات 
املتحدة األمريكية هي العدو األول 
للشعب الفلسطيني وطموحاته.

2004 - إيران تقرر إطالق رساح 
الذين دخلوا  الربيطانيني  البحارة 
إىل املي�اه اإلقليمية اإليرانية بدون 

إذن.
2009 - إيران تطرد دبلوماسيني 
بريطاني�ني التهامه�م يف التدخل 
وبريطانيا  الداخلي�ة،  بالش�ؤون 

ترد بطرد دبلوماسيني إيرانيني.
الصهيون�ي  االحت�الل  س�لطات 
املجل�س  رئي�س  رساح  تطل�ق 
عزي�ز  الفلس�طيني  الترشيع�ي 
الدوي�ك بع�د ث�الث س�نوات من 

االعتقال.

=الرصاص�ري موج�ودة عىل 
كوكب االرض منذ نحو 300 

مليون سنة. 
=يوجد اكثر من 50 الف نهر 

يف الصني. 
الس�ادس عرش  الق�رن  =يف 
امليالدي ش�يد امللك االسباني 
ل�ه  ق�رصا  الثان�ي  فيلي�ب 

2673 بابا. 
يفق�د االنس�ان نح�و 85 يف 
الش�م  املئ�ة م�ن حاس�تي 
والت�ذوق عن�د بلوغه س�ن 

الستني. 
=كوب�ا هي الدول�ة الوحيدة 

التي يوجد بها سكة حديد يف 
منطقة الكاريبي. 

=س�م افع�ى الكوب�را قوي 
غرام�ا  ان  لدرج�ة  للغاي�ة 
واح�دا منه يكفي لقتل أكثر 

من 150 شخصا 
=عندم�ا تعط�س، تتوق�ف 
جمي�ع االجهزة يف جس�مك 
عن العمل بما يف ذلك القلب. 
=ارسع يشء يف الك�ون ه�و 
الض�وء حي�ث ان�ه يتح�رك 
برسع�ة ثابت�ة تبل�غ نح�و 
298 ال�ف كيلومرت يف الثانية 

الواحدة. 

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
بي�������ك  وأس��كرت  عش��َكتك  ذنب��ي  م��و 
مش�������روب بغي��ر  علي��ك  داي��خ  وأظ��ل 
وي������اك واتراه��ن  تس��ودنت  ش��جاني 

مغل����وب  دوم��ي  حس��نك  الَك��دام  وأن��ه 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مرت��اح واخلاط��رك  ج��رح  الكل��ي  ان��ا 
وخي��رك ش��رك  ابصفات��ك  كلش��ي  واح��ب 
وي���������������اك كذب��ت  بغرام��ك  تتهمن��ي 
بغي����������رك وملته��ي  نس��يت  وتتص��ور 

ال يشء أجمل من أن تصاحب 
تثم�ر  ب�أن  وتأم�ل  أف�كارك 
بحياتك حقائق ملموسة، لكن 
أحياًن�ا تطغ�ى أفكارنا علينا، 
فننىس املقولة الش�هرية، قبل 
أن تك�ون متحدًث�ا لبًقا عليك 
أن تكون مستمًعا جيًدا، وهذه 
الحكم�ة تأخذنا قص�ة اليوم 
الهادف�ة للكب�ار، ملراوغة بني 

الصمت والحكمة يف مواقف.
ن�ان آي�ن Nan-In ه�و أح�د 
القرن  اليابانيني من  الحكماء 
التاس�ع عرش، ذات يوم تلقى 
أس�تاذ جامع�ي  زي�ارة م�ن 
ُيري�د  كان  ال�ذي  أمريك�ي، 

 ،Zen معرف�ة املزيد عن زي�ن
ن�ان  الحكي�م  ويف ح�ني كان 
يقوم بإعداد الشاي يف صمت، 
أخ�ذ األس�تاذ بالرتفي�ه ع�ن 
الفلسفية  آرائه  نفس�ه برسد 
الخاصة، وعندما كان الش�اي 

جاه�زًا للتقدي�م، ب�دأ ن�ان يف 
يف  الس�اخن  امل�رشوب  ص�ب 
كوب الزائ�ر األمريكي، ببطء، 
وكان الرج�ل ال ي�زال يتحدث 

دون توقف.
واس�تمر نان يف صب الش�اي 

ع�ىل  ال�كأس  ف�اض  حت�ى 
مرأى من انتش�ار الشاي عىل 
جلس�ة  وتخري�ب  الطاول�ة، 
الش�اي املنتظرة مع الحكيم، 

هتف األستاذ الجامعي:
ولكن الكأس مملوء بالكامل! 
إنه ال يقدر ع�ىل احتواء املزيد 

من الشاي!
أجاب نان يف هدوء:

أن�ت مث�ل ك�وب الش�اي هذا 
بالفع�ل  بالكام�ل  ممل�وء 
باملعتقدات واألفكار املس�بقة 
كي�ف يمك�ن أن أحدث�ك ع�ن 
زن، وأعلم�ك، ابدأ أوال بتفريغ 

الكأس الخاص بك! 

لليد ثالثة خطوط رئيسة. خط الحب الواقع 
يف الج�زء العلوي من راحة اليد، وخط الرأس 
يف منتصف راحة اليد، وخط الحياة يف الجزء 
الس�فيل من راحة اليد. م�ع التقدم يف العمر 
تتغ�ري الخط�وط م�ع الش�خصية واملواقف 

والخربات.
ليست خطوط اليد هي التي تحدد الحياة، بل 
باألحرى الحياة هي التي تحدد ش�كل راحة 
اليد. عىل س�بيل املثال، قد ينشأ توقف قصري 

يف خط الرأس نتيجة لتجربة مؤملة.
خط الحب

خ�ط الح�ب يش�ري إىل املش�اعر والح�االت 
املرتبط�ة بالح�ب. ويق�ع فوق خ�ط الرأس 

وخط الحياة، تحت األصابع.
إذا كان الخط يبدأ تحت الس�بابة، هذا يعني 

أنك راضية بحياتك العاطفية.
إذا كان يب�دأ تح�ت األصبع الوس�طى، فهذا 

يعن�ي أن�ك أناني�ة ومادي�ة يف الح�ب.
األشخاص الذي يكون الخط لديهم مستقيما 
وقصريا لديهم رغبة جنس�ية كبرية وليسوا 

رومانسيني جدا.
إذا كان الخ�ط يب�دأ مب�ارشة بني الس�بابة 
والوس�طى، فه�ذا يعن�ي أنك تعط�ني قلبك 

بسهولة كبرية.
إذا كان الخ�ط يتجه لألس�فل فهذا يعني أن 

قلبك مكسور.
إذا كان الخ�ط طوي�ال ومتعرجا، فهذا يعني 

أنك تعربين عن مشاعرك بسهولة.
حني يك�ون خ�ط الح�ب متوازي�ا مع خط 
ال�رأس فهذا يكش�ف عن ش�خصية تتكيف 

بش�كل جيد مع عواطفها.
إذا كان الخ�ط متموج�ا، فلديك حبيب طيب 
ولك�ن ليس لديك عالقة جدي�ة. الدائرة فوق 

الخط تشري إىل فرتة اكتئاب يف حياتك.
الخط�وط الرقيق�ة الت�ي تمت�د إىل م�ا وراء 
خط الحب هي عالمة عىل الس�عادة يف الحب 
والخط�وط التي تمتد تحت�ه هي عالمة عىل 

خيب�ة األم�ل.
خط الرأس

ه�ذا الخ�ط لي�س مرادف�ا لل�ذكاء، ولكن�ه 

يظهر طريقة التفك�ري واملعتقدات واألخالق 
واملواقف العامة تجاه الحياة.

يبدأ خط الرأس مبارشة تحت خط الحياة.
خ�ط ال�رأس القص�ري يكش�ف ع�ن رغبة 
بالعم�ل به�دف تحقي�ق إنج�ازات مادي�ة 

وليس عقلية.
الخ�ط املنحني أو املتجه لألس�فل يش�ري إىل 

اإلبداع.
إذا كان خط الحي�اة وخط الرأس منفصالن 
تماما فهذا يعني أنك تستفيدين من املغامرات 

وأن تشعرين بحماس كبري للحياة.
الخ�ط املتم�وج يش�ري أن�ك ال تس�تطيعني 

االحتفاظ بانتباهك لفرتة طويلة.
إذا كان الخط عميقا ويمتد بشكل أفقي عىل 
راحة اليد فهذا يعني أن لديك تصميم وتركيز 

وأنك تفكرين بشكل واضح.
إذا كان لديك دائرة أو شكل يشبه الصليب عىل 

خط الرأس فقد تعرضت ألزمة عاطفية.
خط الرأس املنقطع يعني أن طريقة تفكريك 

غري متناسقة.
الخط�وط الت�ي تع�رب خط ال�رأس تعرب عن 

قرارات مهمة يف الحياة.
خط الحياة

يب�دأ خط الحي�اة عند حافة راح�ة اليد، بني 
الس�بابة واإلبهام ويتجه نحو أس�فل راحة 
الي�د ويقع تحت خ�ط القلب وخ�ط الرأس 

ويعرب عن نوعية الحياة.
خ�ط الحياة ال�ذي يمر بالقرب م�ن اإلبهام 

يش�ري أنك متعبة يف أغلب األحيان.
إذا كان الخ�ط متعرجا فه�ذا يعني أن لديك 

الكثري من الطاقة.
إذا كان الخط طويال وعميقا فهذا يش�ري إىل 

حياة طويلة وس�ليمة ومليئة بالحيوية.
إذا كان الخ�ط قصري وعميق�ا بعض اليشء 
فه�ذا يعن�ي أن ش�خصا آخر يس�يطر عىل 

حياتك.
إذا كان الخ�ط مس�تقيما وقريب�ا من حافة 
راح�ة اليد فه�ذا يش�ري إىل أنك ح�ذرة فيما 

يتعل�ق بالعالق�ات.
إذا كان لديك خطني أو ثالثة عىل خط الحياة 

فهذا يعني أنك إيجابية ونش�طة.
إذا كان الخط عىل ش�كل نص�ف دائرة فهذا 

يشري إىل أن لديك قوة وحماس كبريين.
إذا كان هن�اك دائ�رة عىل خ�ط الحياة فهذا 
يعن�ي أن�ك كن�ت يف املستش�فى أو تعرضت 

إلصابة.

قصة وعربة

اختبارات شخصية

قبل أن تكون متحدًثا لبًقا عليك أن تكون مستمًعا جيًدا

اكتشف أحوالك من خطوط يدك

الكلمات االفقية
-1 قّل حياؤه - ابتكار

-2 االسم األول لرئيس عربي - 
املداد )م(

-3 الب�ايل م�ن كل يشء )ن( - 
طرَد و أبعد من الخري

-4 للنفي - مس�ؤول - مقّطب 
و متجّه�م أو اس�م عل�م مذكر 

)م(
-5 أماكن التعليم - دق الجرس

-6 طبخ - وعاء )م(
-7 وراء - كثري - وحدة قياس

-8 إلهام )م( - متشابهان
-9 للنداء - رق�م ابتكره العرب 

- شتم
-10 رتبة عسكرية - قيود

الكلمات العمودية
-1 بن�اء تح�ت األرض )م( - متهّتك 

و مستهرت
-2 م�ا يتخل�ف م�ن القم�ح وال�رز 
ونحوهما بعد استخراج حبه - املطر 

الخفيف - أحد الوالدين
-3 ساخن - يدرك و يعي )م(

-4 من األلوان - قّطع الزرع باملنجل
-5 رفض )م( - مجموعة )م(

-6 ثق�ب و ش�ّق - طل�ب - وح�دة 
قياس )م(

-7 هلك - قواعد )م(
-8 الطليق )م( - نكاتب 

-9 الدموع - أحد الوالدين )م(
-10 من األعشاب, يحتوي عىل زيت 

طيار “املنثول” )م( – جوهر

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ث�م أكمل توزي�ع باقي األرق�ام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقية يف املرب�ع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

األردنية  الفنانة  زوجته  وضع  العمري  معاذ  األردني  االعالمي  أعلن 
ديانا كرزون طفلتهما األوىل، بصورة نرشها يف صفحته الخاصة عىل 
»الحمدلله  فيه:  كتب  بتعليق  وأرفقها  اإلجتماعي،  التواصل  موقع 
ونورت  ثالث  رصنا  اليوم  الصالحات  تتم  بنعمته  الذي  العاملني  رب 
الغالية، ربنا  حياتنا طفلتنا األوىل الف الحمدلله عىل سالمة زوجتي 
يقدرني أكون لعيلتي السند والعزوة واألمان«، وإنهالت عىل املنشور 

التعليقات املباركة للثنائي.
يذكر أن كرزون أعلنت حملها بطريقة ممّيزة، من خالل طرح فيديو 

كليب أغنية »هو مني«، ووضعت قالدة عىل شكل امرأة حامل.
متزوجني  لشخصني  الحمل  »خرب  أن  عن  كرزون  ديانا  وكشفت 
يعيشها  قد  التي  والسعادة  الوصف  فوق  يكون  قصرية  فرتة  منذ 
أي شخص يف الحياة، ألن ليس هناك اجمل من ان يتوج هذا الحب 

والزواج بطفل.«
الفرح مني  بدموع  »املشاعر كانت متخبطة، وتجسدت  وتابعت: 
ويف  قصري  وقت  يف  بطفل  أكرمنا  الله  ان  لله  الحمد  زوجي..  ومن 
بداية زواجي، وهذا رضا من رب العاملني. طبعاً هذه مرحلة جديدة، 
وهناك تطورات كثرية، ونفكر أنا وزوجي بالحياة السعيدة واآلمنة 

لطفلنا، وأن نستطيع أن نؤمن له أفضل ما يمكن.«
وعن القيم التي سرتبي عليها طفلها، قالت : »كل ثنائي يحب أن يحمل 
املسؤولية عن  تحملنا  وأنا  تربى هو عليها. معاذ  التي  الصفات  طفله 
والصدق  واالخالق،  والكبار،  الوالدين  احرتام  عىل  وتربينا  صغري،  عمر 
النوع الذي يدلع  أنني لست من  أود أن أنقلها اىل طفيل خصوصاً  وطبعاً 
أوالدي  الحب هو أساس كل يشء، وسأجعل  ديانا:  الطفل كثرياً. وتابعت 

يرتبون عىل كلمة »حب«.

آمال ماهر، عدولها  الفنانة املرصية،  أعلنت 
عن قرار اعتزال الغناء، كاشفة عرب منشور 
عىل صفحتها الشخصية يف »فيسبوك«، عن 

أسباب اتخاذها لقرار االعتزال.
اعتزال  ماهر  آمال  إعالن  يوما من   18 وبعد 
إرادتها«،  عن  خارجة  لـ«أسباب  الغناء 
جمهورها  إىل  برسالة  الفنانة  توجهت 
وقالت  القرارات،  هذه  حيثيات  موضحة 

أحب  الحبيب،  »جمهوري  »فيسبوك«:  يف 
أن  وأحببت  بجانبي،  لوقوفكم  أشكركم  أن 

أوضح بعد أن سمعت الكثري من اللغط«.
وأضافت، »لقد مررت بظروف نفسية سيئة 
إىل  قريبة  وكانت  الحبيبة،  عمتي  وفاة  بعد 
مما  خطبتي،  فسخ  ظروف  وأيضا  قلبي.. 
اثر عىل حالتي النفسية ودفعني التخاذ قرار 
أوضح  ان  أحببت  »لذلك  االعتزال«.وتابعت 

قلبي  كل  من  وأشكركم  موقفي،  حقيقة 
عيل،  لالطمئنان  عني  املستمر  سؤالكم  عيل 

بعد  الله  شاء  وإن 
تتحسن  أن 

 ، نفسيتي
لتقي  أ

بكم«.

بطمة،  دنيا  املغربية،  الفنانة  احتفلت 
املصالح«  »حب  الجديدة  أغنيتها  بتصّدر 
بعد  »يوتيوب«، وذلك  »الرتند« عىل  الئحة 

ساعات من إطالقها.
الخاّصة  صفحتها  عرب  دنيا  ونرشت 
صورة  اإلجتماعي،  التواصل  موقع  عىل 
أوضحت من خاللها تصّدر »حب املصالح« 
:«يا  وعلّقت  دول،  بعّدة  العاملي  الرتند 
واإلسباني  واملغربي  العاملي  الرتند  صباح 
والعراقي  واإلماراتي  والسعودي 
والجزائري.. طبعاً رقم واحد باملغرب، 29 

الرتند العاملي«.
عماد  كلمات  من  املصالح«  »حب 

حسن،  أسعد  وألحان  األسعد، 
وتوزيع موسيقي حمزة الغازي، 
أما الفيديو كليب فهو من إخراج 
محمد  البحريني  املنتج  زوجها 

الرتك، وظهرت دنيا بإطاللة الفتة، 
الضفرية  ترسيحة  عىل  معتمدة 
وعنقها  شعرها  وزينت  الطويلة، 
وارتدت  الضخمة،  باالكسسوارات 

فستاناً طويالً أسود.

ما زال فريق عمل مسلسل »الهيبة« مستمرًا 

يف تصوير الجزء الخامس من املسلسل الذي 

حقق نجاحا عربيا، يف الوقت الذي سيشهد 

السوري  الفنان  مشاركة  الجزء  هذا  فيه 

عبد املنعم عمايري وإيميه الصياح.

الذي سيحمل عنوان  الجزء،  وسيشهد هذا 

أويس  الفنان  خروج  »الهيبة-جبل«، 

اإلعالن  تم  أن  بعد  املشهد،  من  مخلالتي 

أويس  جسد  الذي  »صخر«،  وفاة  عن 

شخصيته.

املوسم  مشاهد  تصوير  مواصلة  ومع 

الخامس واألخري، بحسب تأكيدات الرشكة 

الساحة  »الهيبة«  أبطال  يدخل  املنتجة، 

األول  املوسم  عروض  انطالق  مع  الهندية، 

القنوات  إحدى  عىل  السلسلة  من  والثاني 

الهندية، بعد أن تم دبلجة حلقاتها إىل اللغة 

رصيدها  إىل  السلسلة  لتضيف  الهندية، 

عىل  حققته  الذي  ذلك  بعد  إضافيا،  نجاحا 

الشاشات العربية.

وأكدت مصادر مختلفة إنه حتى اآلن تمت 

دبلجة املوسمني األول والثاني من املسلسل، 

املواسم  بقية  دبلحة  استكمال  يتم  أن  عىل 

تباعا، يف وقت تقوم القناة الهندية بعرض 

والجمعة  الخميس  يومي  املسلسل  حلقات 

فقط من كل أسبوع.

وبدأت حركة الرتويج للموسم الخامس عىل 

حسن  تيم  قيام  بعد  سيما  ال  وساق،  قدم 

إىل  رسالة  بتوجيه  الجبل«  شيخ  »جبل  أو 

والدته منى واصف امللقبة بـ »أم جبل« عرب 

حسابه يف موقع التواصل االجتماعي )فيس 

يا  غريمو  مضّيع  )َجَبلِك  فيها:  قال  بوك(، 

مصري  حول  شكوكا  أثار  الذي  األمر  أمي( 

»أم جبل« يف املسلسل.

بدأت يف بريوت عمليات تصوير مسلسل »8 دايز« 

قندلفت  ديمة  السورية  النجمة  بطولة  من 

اللبنانيني  املمثلني  من  مجموعة  جانب  إىل 

التونيس  إخراج  من  وهو  والسوريني، 

مجدي سمرية وإنتاج رشكة »فالكون« 

أحداث  تدور  سنان..  رائد  لصاحبها 

حول  حلقات   7 من  املؤلف  املسلسل 

تتداخل  التي  الخاصة  العالقات  بعض 

فيها املصالح، كما تلعب عوامل أخرى عىل 

األحداث.

تحاول  التي  الرشطية  دور  قندلفت  وتجسد 

مساعدة املساجني يف قضايا عالقة.

أيضاً  ُيصوَّر يف بريوت  أنه  يف  تكمن  املفارقة  لكن 

مسلسل ُيقال إنه نسخة أخرى من مسلسل 

»8 دايز« وهو بعنوان »السجني« من سبع 

أحمد  عيل  رفيق  بطولة  من  حلقات، 

لطفي  محمد  وإخراج  عساف  ورشيد 

وانتاج »جينو ميديا«.

مسلسلني  تصوير  سبب  ُيعرف  لم 

طريق  وعن  نفسها  القصة  يرويان 

توارد  مجرد  إنه  وهل  إنتاج،  رشكَتي 

تؤكد  فيما  التنفيذ،  عىل  سْبق  أم  أفكار 

دايز« سُيعرض عىل  أن مسلسل 8«  املعلومات 

منصة شاهد نهاية الصيف املقبل.

زارت املبعوثة الخاصة ملفوضية 

الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم 

غوديبو  مخيم  جويل،  أنجلينا 

فاسو  بوركينا  رشق  شمال  يف 

الالجئني  آلالف  الدعم  لتقديم 

أعمال  من  فروا  الذين  املاليني 

العنف.

إىل  األمريكية  النجمة  ووصلت 

املخيم عىل متن مروحية برفقة 

فاسو  بوركينا  خارجية  وزير 

الالجئ  ألفا باري بمناسبة يوم 

العاملي.

وقالت جويل بعد زيارتها للمخيم: 

»أحتفل بهذا اليوم كل سنة مع 

ولم  مختلفة،  بلدان  يف  الجئني 

بالقلق  يوما  شعرُت  أن  يسبق 

العالم  يف  النزوح  حالة  بشأن 

بقدر ما أشعر به اليوم«.

نحن  الحقيقة  يف   « وأضافت: 

يمكننا  ما  بنصف  نقوم  ال 

حلول  إليجاد  فعله  ينبغي  وما 

بالعودة  لالجئني  للسماح 

البلدان  لدعم  أو  ديارهم  إىل 

املضيفة«، داعية إىل دعم البلدان 

مثل  الجئني  تستضيف  التي 

بوركينا فاسو.

هجوم  وبعد   ،2020 مارس  يف 

األمني  املركز  استهدف  جديد 

ما  يؤوي  كان  الذي  املخيم  لهذا 

اضطّر  الجئ،   9000 إىل  يصل 

بعد  فيه  بقوا  الذين  الالجئون 

الفرار  إىل  سابقة،  هجمات 

يف  تسبب  ما  أيضا،  بدورهم 

إغالق غوديبو.

لكن منذ ديسمرب، أعادت سلطات 

األمم  ومفوضية  فاسو  بوركينا 

املتحدة، الالجئني إىل هذا املخيم، 

من  األمني  النظام  تعزيز  بعد 

إضافيني  عسكريني  نرش  خالل 

وتسيري مزيد من الدوريات.

زهاء  عاد  ويونيو،  ديسمرب  بني 

يف  مدن  من  شخص  ألف   11

شمال بوركينا فاسو إىل غوديبو، 

حسب املفوضية.

ورصح ممثل الالجئني يف غوديبو، 

الالجئني  أن  محمد،  أغ  وانادين 

األمني  الوضع  »ألن  يعانون 

يتدهور يوًما بعد آخر عىل الرغم 

سلطات  تبذلها  التي  الجهود  من 

ورشكاؤها  فاسو  بوركينا 

منطقة  يف  واألمن  الدفاع  وقوات 

الساحل«.

ديانا كرزون تضع 
مولودها األول

آمال ماهر تعود للغناء جمددا بعد قرار اعتزاهلا

دنيا بطمة تتصّدر »الرتند« بـ»حب املصاحل« 

بعد جناحه عربًيا.. أبطال »اهليبة« يدخلون 
الساحة اهلندية

دمية قندلفت تواجه »السجني« يف »8 دايز«

أجنيلينا جولي تزور خميماً لالجئني يف بوركينا فاسو
مبناسبة يوم الالجئ العاملي

“واتسآب” يعتزم طرح خاصية تمكن 
استخدامه دون الحاجة لإلنترنت

كشف تطبيق الرتاسل الفوري “واتسآب” عن إطالقه قريبا ميزة جديدة 
ستمكن مستخدميه من استخدامه عىل أجهزة متعددة، دون الحاجة إىل 

اتصال باإلنرتنت.
 وذكـر إن ميزة “األجهزة املتعددة” قيد التطوير حاليا، ولكن من املتوقع 
إطالقهـا خالل الشـهرين املقبلني لـكل من مختربي اإلصـدار التجريبي 

الخاص بهواتف “أندرويد” و”آيفون”.
وقد أكـد مارك زوكربريغ، رئيس رشكة “فيسـبوك” التـي تملك تطبيق 
“واتسـآب” أن “ميزة “األجهزة املتعددة” سـتتوافر يف غضون شهرين، 
ومع ذلك، فإنه لجعل امليزة مثالية، قد يستغرق األمر وقتا أطول قليال”.

مـن جانبـه قال مديـر “واتسـآب” إنه “بمجـرد إطالق امليزة سـيكون 
املسـتخدمني قادرين عـىل ربط ما يصـل إىل 4 أجهزة بحسـاباتهم عىل 
التطبيق، مضيفا أن “واتسـآب” سيسـمح للمسـتخدمني أيضا برتحيل 

سجل الدردشة بني أجهزة “أندرويد” و”آيفون”.
وذكـر كذلك أن املكاملات الصوتية واملرئية سـتعمل عـرب جميع األجهزة 
املرتبطة، مضيفا أن أولئك الذين ال يقومون بتحديث “واتسآب” الخاص 

بهم لن يتمكنوا من تلقي املكاملات أو الرسائل.

أطلقـت رشكـة “فيسـبوك” أداة 
للمحادثـات الصوتيـة الحيـة، يف 
الواليات املتحدة، وتأمل أن تتمكن 
“كلـوب  تطبيـق  منافسـة  مـن 
هـاوس” الـذي ازدادت شـعبيته 
الظـروف  بفعـل  كبـري  بشـكل 

املرتبطة بالجائحة.
تتيح “اليف أوديـو رومز” )غرف 
ملسـتخدمي  الحيـة(  الصـوت 
“فيسبوك” األمريكيني االستماع إىل 
املحادثات التي يجريها املشـاهري 
أو نجوم اإلنرتنت واملشاركة فيها 
أحيانـاً، وإطـالق حمـالت لجمع 

التربعات عىل املنصة.
وأوضحت مديرة “فيسـبوك آب” 
للتطبيقات فيدجي سيمو يف بيان 
أن الوظائـف الصوتيـة الجديـدة 
تمّكن املستخدمني “من اكتشاف 
محادثات عن مواضيع تهمهم مع 
شخصيات عامة وخرباء وسواهم، 
واالسـتماع إليها واالنضمام إليها 

بصورة مبارشة”.
ورشحـت سـيمو أن “يف إمـكان 
الشخصيات العامة دعوة أصدقاء 
أو متابعـني أو شـخصيات عامة 

أخـرى أو أي مسـتمع يف غرفـة 
املحادثـات لكي يكـون متحدثاً. 
ويمكن للمنظم دعـوة متحدثني 
سـلفاً أو أثنـاء املحادثة، ويمكن 
أن يشـارك 50 متحدثـاً يف وقـت 
واحد، أما عدد املستمعني فال حد 

له”.
وطلبت “فيسـبوك” مـن عدد من 
الشـخصيات املشـاركة يف إطالق 
منتجهـا الجديـد، بينهـا مغنـي 
الراب دي سـموك واملغنية كيالني 
الحقوق  والناشـط واملدافع عـن 

املدنية ديراي ماكيسون.
وشهدت سوق املحتويات الصوتية 
املبارشة )اليف أوديو(، بما يشمل 
والربامـج  املبـارشة  املنتديـات 
املسـتخدمني،  بـني  واملحادثـات 
رواجا كبـريا خالل الجائحة بدفع 
خصوصا من نجاح تطبيق “كلوب 
هاوس” الذي يؤكد أنه جذب أكثر 
مـن عرشة ماليني مسـتخدم منذ 

إطالقه العام الفائت.
“تويـرت”  شـبكتا  بـدأت  كذلـك 
بتوفـري  أخـريا  “سـبوتيفاي” 

خدمات صوتية حية.

قدمـت  السـنني،  مـر  عـىل 
جوجـل بعـض امليـزات املثرية 
املراسـلة  لالهتمـام يف تطبيق 
االفـرتايض - رسـائل جوجل، 
طـرح  األخـرية،  اآلونـة  ويف 
عمـالق التكنولوجيا التشـفري 
مـن طرف إىل طـرف يف تطبيق 
املراسـلة االفـرتايض الخـاص 
به، واآلن، يمنحـك القدرة عىل 
تغيـري حجم الخط يف سلسـلة 

محادثة.
كمـا ذكر ان الرشكة تقدم اآلن 
ميـزة التكبـري/ التصغري التي 
سـتغري حجم الخط يف رسائل 
جوجل لنظام Android، حيث 
إن هذه امليزة سهلة االستخدام 
للغاية ويمكنك البدء بفتح أي 
موضوع عىل التطبيق، ويمكن 
الضغط  فقـط  للمسـتخدمني 
بإصبعني مما يـؤدي إىل زيادة 
النافـذة  يف  املوجـود  النـص 
الحالية.. وسيتم ضبط جميع 

الزمنيـة وفقاعـات  الطوابـع 
الرسائل وفًقا لذلك.

إىل  العـودة  تريـد  كنـت  وإذا 
فعليـك  االفـرتايض،  الحجـم 
ببساطة الضغط للعودة، ومن 
املثـري لالهتمـام مالحظـة أنه 
ال يمكن للمسـتخدمني ضبط 
حجـم النص أثنـاء فتح لوحة 
املفاتيـح، كمـا ينطبـق حجم 
الخط الحـايل أيًضا عىل جميع 
سالسل املحادثات، لكن عرض 

القائمة الرئيسية لم يتغري.
وتـم اإلبـالغ عـن القـدرة عىل 
اليـوم  الخـط  حجـم  تغيـري 
حالًيـا  الواضـح  مـن  وليـس 
امليـزة متاحة  متـى سـتكون 
 ،Android مستخدمي  لجميع 
كشـف  األخـرية،  اآلونـة  ويف 
تقرير عـرب اإلنرتنت أن جوجل 
مستعدة تماًما إلطالق إمكانية 
تمييز الرسائل بنجمة وتثبيتها 

يف تطبيق رسائل جوجل.

نـرشت الفنانة حورية فرغيل بوسـت 
عـىل حسـابها الخـاص عـرب تطبيـق 
التواصـل االجتماعـي )فيـس بـوك(، 

وكتبت فيه: “ جاهزين للمفاجأة؟”.
وشـوقت فرغيل جمهورها بشـدة بعد 
هـذا البوسـت، حيـث انهالـت عليهـا 
مبديـن  الجمهـور  مـن  التعليقـات 
تلّهفهم للكشـف عن هـذه املفاجأة 
ومتسـائلني عـن نوعهـا وهـل هي 
تخـص حالتهـا الصحيـة أم عمـاًل 
فنيـاً جديـداً سـتظهر مـن خاللـه.

وكانت حورية قد أعلنت أنها تسـتعد 
لتصويـر مسلسـلها الجديـد “براءة 
ريا وسكينة”، خالل األيام املقبلة، 
وذلك بعد انتهائها من العديد من 
العمليـات الجراحيـة يف األنف.

وأوضحت حوريـة أنها كانت متعاقدة 
عىل هذا املسلسـل منذ ثالث سـنوات، 
ولكن بعدما تماثلت للشـفاء واستعاد 
أنفها شكله الطبيعي، قررت العودة اىل 
التصوير، متمنيًة أن ينال العمل إعجاب 
جمهورها.وذكـرت: “أنـا حالياً بخري 
وبصحة جيـدة ولن أخضـع لعمليات 
مرة أخرى بخصوص أنفي، ومن املقرر 
أن أسـافر خارج مرص الفـرتة املقبلة 
لالطمئنـان فقط عـىل صحتي”.ُيذكر 
أن حوريـة فرغـيل كانت قـد تعرضت 
لوعكـة صحية إثر حادث سـقوط عن 
صهـوة جـواد، تسـّبب يف كـرس أنفها 
وخضعت لعدد من العمليات الجراحية 
خالل الفرتة األخرية يف الواليات املتحدة 

حتى عاد أنفها اىل طبيعته.

أداة للمحادثات الصوتية.. فيسبوك 
تسعى لمنافسة “كلوب هاوس”

تطبيق جوجل Messages يحصل 
على مميزات جديدة ومفيدة

حورية فرغلي لجمهورها “استعّدوا للمفاجأة”

  
ن تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

ايمن جادة

 يبدو أنه حصان أسود بالتخصص .. منتخب الدامنارك 
ــر أول مباراتني  ــخ اليورو خيس ــب يف تاري أول منتخ
ــرة إىل الدور الثاني بفوزه الرائع على  ويتأهل مباش

ــيكون خطراً على ويلز يوم السبت يف  ــيا ، وس روس
أمسرتدام بل لعله املفضل لبلوغ ربع النهائي .

ــاد الدولي  ــة التنفيذية لإلحت ــاع اللجن ــالل اجتم خ
للصحفيني اإلفرتاضي عرب تطبيق )زوم( متكنت سلطنة 
ــة التنفيذية  ــة إمجاع أعضاء اللجن ــان من نيل ثق عم
ــر/ كانون الثاني  ــهر يناي ــد اإلجتماع القادم يف ش بعق

2022 يف مسقط، وهذا مهم بل يف غاية األهمية..
ــذه الثقة اليت  ــة الصحفيني العمانية ه مبارك جلمعي

تستحقها.

كتب وأحذية

هامش 

وثقافة  فكرا  فيثريك  طويلة  مسافات  أحيانا  بك،  يميش  الكتاب 
األحذية  بعض  الجودة،  حسب  وامليش  به..  تميش  الحذاء  وإبداعا.. 
تتهرأ برسعة بينما بعضها تعيش معك »عمر النرس«.. الكتاب تقرأه. 
أناقتك  الناس  يقرأ  وماركًة،  وملعانا  جودًة  خالله،  فمن  الحذاء  أما 
وشياكتك، بل حتى جمالك يف حال كنت نرجسيا »حبتني«، ومن الذين 
تنطيل عليهم الحكاية البايخة أن املرأة تنظر للرجل من خالل الحذاء 

ال املخ. 
طريفة  حكاية  األصدقاء  من  وملجموعة  يل  حصلت  املايض  األسبوع 
واملشائني  كتبا،  القراء  األصدقاء  نحن  معا..  واألحذية  الكتب  مع 
تضخمت  أن  بعد  مكتبته  تصفية  الكرام  أصدقائنا  أحد  قرر  أحذية، 
كثريا بحيث زحفت الكتب عىل الصالة والهول وبلغت املطبخ.. وألن 
الكتب أنواع »مثل الجفايف«، فقد قرر صديقنا التخلص أوال من الكتب 
املهداة له من قبل املؤلفني أنفسهم، مع كل عبارات اإلحرتام والتوقري 
املبدع«..  الجهبذ،  املجانية مثل »األديب األريب،  وجملة من الصفات 
حاجته،  عن  فاضت  التي  الكتب  من  كبرية  كمية  صديقي  يل  حمل 
املعرفية فإذا بها تقريبا  وملا تصفحتها لعيل أجد يف بعضها ضالتي 
والتي سبق يل  أنفسهم،  املؤلفني  املهداة يل من بعض  الكتب نفسها 
أن تخلصت منها بطريقة أو بأخرى.. ركنتها يف الصالة بحيث بقيت 
الصوت  صدح  حني  الفرج  جاء  حتى  قلبي«  عىل  »نايمة  أيام  ثالثة 

اليومي الخالد يف زقاق محلتنا »عتيك للبيع«. 
لم أجرؤ عىل الخروج لكي أسأل البائع فيما إذا كان يرغب ليس برشاء 
كتب، فهذا من سابع املستحيالت، بل عىل األقل حملها معه والترصف 
بها مثلما يريد حتى لو كانت حطبا للتنور الذي حصل أن »أم عيل« 
تم  ما  أخذ  أن  بعد  كالعادة..  البيت  يف  زائدة  أغراض  لوجود  أوقفته 
فرح  قديمتني..  زيتيتني  بصوبتني  عليه  التكرم  قررنا  عليه  اإلتفاق 
الرجل جدا لهذا الكرم الحاتمي، األمر الذي شجعني أن أسأله أن كتبا 
زائدة لدي.. هل تأخذها؟ »باوع« عيّل الرجل وطلب مني رؤيتها.. بدأ 
بتقليب بعضها ثم التفت ايلّ قائال.. أستاذ إذا قرأت هذه الكتب »أكدر 
أحجي زين«.. باغتني السؤال فلم أجد له إجابة مقنعة فيما إذا كان 
هذا الشاب مازحا أم جادا؟ قبل أن أحاول ترتيب إجابة عن سؤاله 
حسم هو األمر قائال .. هذه الكتب سوف تكون من حصة الحجي 

»يقصد والده« ألنه يحب القراءة. 
الله ألن الحجي يقرأ وضحكت بـ »عبي« كثريا ألن الحجي   حمدت 
من  له  نقلت  بينما  صديقي،  هو  ثالث  طرف  اىل  مهداة  كتبا  سيقرأ 
طرف ثاٍن هو أنا عن طريق طرف أول هو ابنه، »ويكلك تعال اعرف 

قتلة املتظاهرين«.
 لم تنته الحكاية عند هذا الحد.. فمثلما إتخذ صديقي قرارا تاريخيا 
بتصفية ما هو زائد يف مكتبته إتخذ القرار نفسه بتصفية ما بحوزته 
متعددة..  سفرات  من  معه  جلبها  مختلفة  ماركات  من  أحذية  من 
توزيع األحذية يختلف جذريا عن توزيع الكتب.. فحتى تهدي كتابا 
تحتاج  الحذاء  بينما  مخه،  حجم  تعرف  أن  تحتاج  ال  شخص  ألي 
االحذية  من  حصصهم  عىل  أصدقائي  حصل  القدم..  مقاس  ملعرفة 
بينما خاب ظني بسبب عدم تطابق مخي  أقدامهم  لتطابق مقاس 

مع الكتب وقدمي مع األحذية.

محزة مصطفى


