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بغداد/ الزوراء:
مصطف�ى  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  وّج�ه 
الكاظم�ي، ام�س األربع�اء، االجه�زة االمنية 
ملضاعف�ة الجه�ود لحماي�ة أب�راج الطاق�ة 
الكهربائي�ة، فيما ب�ّ� أن الحكوم�ة الحالية 
وصل�ت إىل مرحل�ة جيدة م�ن إنت�اج الطاقة 
الكهربائية.وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س 
مجلس ال�وزراء يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: إن 
“رئيس مجلس ال�وزراء، القائد العام للقوات 
املسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا 

للمجلس الوزاري لألمن الوطني، جرى خالله 
بحث مس�تجدات االوض�اع األمني�ة يف البالد، 
فض�ال ع�ن مناقش�ة القضاي�ا واملوضوعات 
أن  اىل  الفت�ا  األعم�ال”،  ج�دول  يف  املدرج�ة 
“الكاظمي أشار يف مستهل االجتماع اىل الجهود 
الكب�رة التي تبذلها الق�وات االمنية بمختلف 
صنوفها، لبسط االمن واالس�تقرار ومحاربة 
االرهاب ومالحقة العصاب�ات االجرامية التي 

تحاول زعزعة االمن يف البالد”.

بغداد/ الزوراء:
ه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، امس  وجَّ
األربعاء، إضافة خدمة ال� )SMS( للحجز 
االلكرتون�ي ع�ى البطاق�ة الوطنية.وقال 
الغانمي يف بيان تلقته “الزوراء”: إنه “من 
أجل مواكبة التط�ور العلمي وااللكرتوني 
الخدم�ات  أفض�ل  لتقدي�م  والس�عي 
هنا مديرية األحوال املدنية  للمواطن�، وجَّ

خدم�ة  بإضاف�ة  واإلقام�ة  والج�وازات 
ال�)SMS(   إىل الحجز االلكرتوني للبطاقة 
الوطني�ة ابت�داًء من األس�بوع الق�ادم”.

وأض�اف أنه “خالل الحج�ز وعند اتمامه، 
الحج�ز  بموع�د  املواط�ن  تبلي�غ  س�يتم 
واملراجع�ة م�ن الدائ�رة املعني�ة”، مؤكداً 
“مواصل�ة العم�ل ملنع أصح�اب النفوس 

الضعيفة من استغالل املراجع�”.

نواكشوط/ متابعة الزوراء:
أمر القايض املكلف التحقيق يف اتهامات 
الفس�اد املوجهة إىل الرئي�س املوريتاني 
السابق محمد ولد عبد العزيز، وضعه يف 
السجن حسبما ذكرت مصادر قضائية 
وحزبية دون تحديد أسباب القرار، الذي 
يأتي بعد أيام عى توقفه عن الحضور إىل 
مركز الرشطة، وفق�ا ملا حددته رشوط 
اإلقامة الجربية املفروضة عليه. ووضع 

الرئي�س املوريتاني الس�ابق محمد ولد 
عبد العزي�ز يف الحبس، مس�اء الثالثاء، 
بأمر م�ن الق�ايض املكل�ف التحقيق يف 
اتهام�ات الفس�اد املوجه�ة إلي�ه من�ذ 
ملص�ادر  وفق�ا  امل�ايض،  م�ارس/آذار 
قضائية وحزبية.وقد تم توقيف ولد عبد 
العزيز وإيداعه السجن بعد ساعات عى 

إجرائه حوارا مع قناة فرانس24.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر األمريكي 
مقاب�ل الدينار العراق�ي، امس االربعاء، 
يف البورص�ة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد 
واقليم كردستان.وقال مصدر إن بورصة 
الكف�اح والحارثي�ة املركزي�ة يف بغ�داد 
س�جلت 147600 دينار عراق�ي مقابل 
كل 100 دوالر أمريكي.وأش�ار املص�در 
اىٕل أن اس�عار البي�ع وال�رشاء انخفضت 

يف مح�ال الصرفة باالٔس�واق املحلية يف 
بغداد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148000 
دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الرشاء 
147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أم�ا يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، 
فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر انخفاضا 
أيض�ا، حيث بلغ س�عر البي�ع 147800 
دينار ل�كل 100 دوالر امريكي، والرشاء 

بواقع 147200 دينار لكل 100 دوالر.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس االيراني، حس�ن روحاني، 
أن الحكوم�ة تمكنت م�ن ادارة البالد، 
عى مدى 3 س�نوات ونصف الس�نة يف 
ظل حرب اقتصادية.وأش�ار روحاني، 
ام�س  ال�وزراء،  مجل�س  اجتم�اع  يف 
الب�الد  أدارت  الحكوم�ة  أن  االربع�اء، 
بدون ايرادات النفط ألول مرة يف تأريخ 

ايران. كما أنها كانت تدفع مستحقات 
الرواتب دون أي تأخر اضافة اىل دفع 
االعانات املعيشية.واعترب أن الحكومة 
لغاي�ة اآلن قامت بعم�ل كبر وصانت 
الب�الد عى م�دى 3.5 س�نوات وانهت 
الح�رب االقتصادي�ة بنج�اح، وأق�ول 
للش�عب االيران�ي أن الحكوم�ة أنهت 
الح�رب يف ظل تضحياتكم وارش�ادات 

قائ�د الثورة االس�المية وجرت أمركا 
لطاول�ة املفاوض�ات يف فيين�ا، بحيث 
الهامة.وأفادت  القضايا  تمت معالجة 
ترصيح�ات م�ن إي�ران ب�أن الواليات 
املتح�دة األمريكي�ة وافق�ت عى رفع 
عقوبات النفط والش�حن عن طهران، 
وذل�ك خالل مباحثات إلحي�اء االتفاق 
بع�ض  أس�ماء  وش�طب  الن�ووي، 

القائم�ة  م�ن  الب�ارزة  الش�خصيات 
الترصيح�ات  الس�وداء.وتتماىش 
ال�واردة ع�ى لس�ان رئي�س مكت�ب 
الرئيس اإليراني، حس�ن روحاني، مع 
تأكيدات س�ابقة ملسؤول� يف معسكر 
روحان�ي الرباغمات�ي ب�أن واش�نطن 
مس�تعدة لإلق�دام عى تن�ازالت كبرة 
خ�الل املحادثات التي تج�ري يف فيينا 

منذ أبريل/نيس�ان وتم�ر حالياً بفرتة 
بمج�رد  أن�ه  ذل�ك  اس�رتاحة.ويعني 
التوص�ل التف�اق ن�ووي م�ع أمريكا، 
ترف�ع األخ�رة العقوبات ع�ن إيران، 
التي تتش�وق للعودة لألسواق العاملية 
م�ن بواب�ة النف�ط، التي تعتم�د عليه 

بصورة كبرة.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
نف�ت وزارة النف�ط، ام�س االربع�اء، ما ت�ردد يف 
بعض وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
من إغ�الق منافذ تجهي�ز البنزين ع�ايل االوكتاين 
)املحس�ن(، فيما كش�ف مصدر مطلع عن توقف 
اغل�ب محطات التعبئة ع�ن تزويد املركبات بمادة 
البنزين املحس�ن.وذكرت رشكة توزي�ع املنتجات 
النفطية يف بي�ان لوزارة النفط تلقت�ه »الزوراء«: 

ان منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر وانسيابية 
عالية، مش�رة اىل قيام الرشكة بإجراء املطابقات 
الدوري�ة والفحوص�ات يف بع�ض مناف�ذ التجهيز 
خ�الل اليوم� املاضي�، ما ادى اىل توقف التجهيز 
لبعض املحط�ات لبعض الوقت .واهاب�ت الوزارة 
بوسائل اإلعالم واملدون� يف مواقع التواصل بتوخي 
الدقة يف نقل املعلومات واس�تقائها من مصادرها 
الرس�مية .ه�ذا وش�هدت أغل�ب محط�ات تعبئة 

وقود الس�يارات يف العاصمة بغداد، امس االربعاء، 
فقدان م�ادة »البنزين املحس�ن«.وقال مصدر إن 
غالبي�ة محطات الوقود يف العاصمة بغداد أضحت 
خالية من مادة البنزين املحس�ن. مبيناً أن رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة )حكومي�ة( أوقف�ت 
تزويد املحطات بهذه امل�ادة بناًء عى أوامر وزارة 
النف�ط، وف�ق بع�ض العامل�� يف تل�ك املحطات. 
وأشار إىل أن محطة تعبئة الدورة واملطار والحرية 

واملنصور وملعب الش�عب والكيالن�ي باتت خالية 
من البنزين املحس�ن. موضح�اً أن محطتي ملعب 
الشعب والكيالني أغلقت ابوابها كونها مخصصة 
لبيع البنزين املحس�ن فقط.ويعتمد أغلب س�ائق 
العج�الت يف العراق عى اس�تخدام م�ادة »البنزين 
املحس�ن« مع اجواء الصيف الالهبة، واالبتعاد عن 

الوقود العادي، يف مثل هذه االجواء.

الزوراء / يوسف سلمان: 
ابلغ�ت اللجن�ة املالية النيابية، رس�ميا،  
ال�وزارات والجهات غر املرتبطة بوزارة 
كاف�ة للمصادقة ع�ى مالكها الوظيفي 
ل�دى وزارة املالي�ة، وبخالف�ه تتحم�ل 
املس�ؤولية املالية واالداري�ة والقانونية 
واستكمال اجراءات املصادقة خالل مدة 

ثالث� يوم�ا ، كما ابلغ�ت اللجنة املالية 
النيابية وزارة الداخلية لفرض الرس�وم 
املالية  عى العمال األجانب يف العراق .اىل 
ذلك ، تداول نواب كتل مختلفة مقرتح�ا 
جدي�دا لعق�د جلس�ات دوري��ة نصف 
اس�بوعي�ة للم�ي بإق�رار الترشيعات 
املهمة. وتحدث نواب عن » توجه للطلب 

م�ن رئاس�ة الربمل�ان تحدي�د انعقاد 3 
جلس�ات اس�بوعيا للفص�ل الترشيعي 
الحايل ، تخصص احداه�ا للتصويت عى 
القوان�� الجاهزة للترشيع »، لكن نوابا 
غره�م قال�وا ان » املق�رتح ل�م يعرض 
رسميا عى رئاسة مجلس النواب واليزال 
يف طور الت�داول عى اجندة االجتماعات 

».باملقاب�ل رج�ح ن�واب اخ�رون تكرار 
س�يناريو عدم تحقق النصاب القانوني 
وصعوب�ة انعق�اد الجلس�ات املقبل��ة 
يف موعده�ا املح�دد بالتزام�ن مع قرب 
موعد االنتخابات، بس�بب انشغال الكتل 
السياسية بالرتويج لحمالتها االنتخابية 
وتثقيف جمهور ناخبيه�ا. اىل ذلك علقت 

لجنة متابع�ة تنفيذ الربنامج الحكومي 
والتخطيط االس�رتاتيجي النيابية حول 
اس�باب عدم اكتمال النصاب يف جلس�ة 
مجلس النواب االخرة، وارجعت ذلك اىل 
ق�رب موعد االنتخاب�ات يف ترشين االول 

املقبل .

وزارة النفط تنفي إيقاف جتهيز البنزين عالي االوكتاين )احملسن( للمواطنني

مقرتح نيابي جديد النعقاد جلسات الربملان وعدم حتقق النصاب يتصدر القرارات املقبلة 

بعد فقدانه يف أغلب حمطات التعبئة ببغداد

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط، امس األربعاء، وصعد 
مزيج برنت فوق مستوى 76 دوالراً للربميل، 
وذلك للمرة األوىل من�ذ ترشين األول 2018.و 
ج�رى ت�داول العق�ود اآلجلة لخ�ام “برنت” 
عن�د 76.02 دوالرا للربمي�ل بزيادة نس�بتها 
%1.62 ع�ن س�عر اإلغالق الس�ابق.فيما تم 
تداول عقود الخام األمريكي “غرب تكساس 
الوس�يط” عند 73.73 دوالرا للربميل بزيادة 
نسبتها %1.21 عن س�عر التسوية السابق.
وجاء االرتفاع مدعوما بتوقعات بتعايف الطلب 
عى الخام وبيانات أظهرت هبوط مخزونات 

الخ�ام يف الوالي�ات املتحدة.ويأتي االرتفاع يف 
ظل توقعات بانتعاش الطلب االقتصادي عى 
النف�ط الخام يف العالم بع�د الرفع التدريجي 
لقي�ود الس�فر، كذلك يدع�م أس�عار الذهب 
األس�ود ش�كوك حول إب�رام وش�يك التفاق 
نووي جديد مع إيران.ويف وقت سابق، حسن 
بنك االس�تثمار األمريكي “بنك أوف أمريكا” 
توقعاته ألسعار النفط يف 2021، حيث رفعها 
للربميل.كذل�ك  دوالرا   68 إىل  دوالرا   60 م�ن 
رج�ح البن�ك األمريك�ي ارتفاع س�عر برميل 
مزيج “برنت” إىل مستوى 100 دوالر بحلول 

العام 2022.

برل�/ متابعة الزوراء:
طال�ب رئي�س حكوم�ة الوح�دة الوطني�ة الليبية، 
عب�د الحميد الدبيبة، باالنس�حاب الكامل للمرتزقة 
والق�وات األجنبي�ة م�ن ليبي�ا، فيم�ا ش�دد وزي�ر 
الخارجية األملاني، هايكو ماس، ونظره األمركي، 
أنتوني بلينكن، عى أهمية مغادرة املرتزقة األجانب 
م�ن ليبيا.وق�ال الدبيبة، يف كلمة بمناس�بة انطالق 
أعم�ال مؤتم�ر برل� 2، ام�س األربع�اء، إن هناك 
مخاط�ر أمنية ته�دد االنتخاب�ات ومنها س�يطرة 
املرتزق�ة، مضيف�ا: “نطال�ب باالنس�حاب الكامل 
للمرتزق�ة والق�وات األجنبي�ة م�ن ليبيا”.وتاب�ع: 
“كما أن الخالف الداخيل واملصالح يعيقان مس�رة 

االنتخاب�ات، لك�ن س�نتجاوز كل العقب�ات إلجراء 
االنتخاب�ات يف موعدها”.وأوض�ح “ل�م ن�ر الجدية 
م�ن املؤسس�ات الترشيعي�ة للوص�ول إىل القاعدة 
الدس�تورية.. لذلك، نطالب األط�راف الليبية بوقف 
التعطيل وااللتزام بالتعهدات”.وذكر رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية أن “املزيد من العمل مطلوب 
لتوحيد املؤسسة العسكرية، ومن الرضوري تجاوز 
االنقس�ام وتحقيق الوح�دة”.وأردف قائال: “يجب 
توف�ر ف�رص التنمية وتأم�� الخدم�ات من أجل 
التخفيف عن الليبي�”.وختم بالقول: “عى املجتمع 

الدويل أن يعي أن ليبيا رشيك وصديق”.

جلنة نيابية حتدد لـ             أسباب الغالء “الفاحش” يف األسواق وتقرتح حال لتخفيف العبء عن املواطنني
مواطنون يشكون االرتفاع الكبري بأسعار املواد الغذائية

الزوراء/ حس� فالح:
أرجع�ت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية سبب الغالء الفاحش بأسعار 
الس�لع والخدمات العامة اىل قرار رفع 
س�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل الدينار، 
وفيما اقرتحت انش�اء اسواق تعاونية 
لتخفي�ف العبء عن املواطن�، ش�كا 
مواطنون االرتفاع الكبر بأسعار املواد 
الغذائي�ة يف االس�واق املحلي�ة، داع� 

الحكومة اىل وضع الحلول ملعالجتها.
االقتص�اد  لجن�ة  عض�و  وقال�ت 
ش�اكر  ن�دى  النيابي�ة،  واالس�تثمار 
ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  ج�ودت، 
ان االس�واق املحلي�ة ش�هدت حرك�ة 
تصاعدي�ة تدريجي�ة يف االس�عار بعد 
قرار رفع س�عر رصف الدوالر مقابل 
الدين�ار. الفت�ة اىل ان البل�د يفتقر اىل 
املنتجات املحلية ويعتمد بنسبة 95% 
ع�ى امل�واد املس�توردة م�ن املنتجات 
االس�تهالكية.واضافت: ان قرار رفع 
سعر رصف الدوالر كان غر مدروس، 
حي�ث الحكوم�ة والكت�ل السياس�ية 
عندما وافقت عى رفع سعره فإنها لم 
تكن تهت�م باملواطن وال تعي تداعيات 
القرار وخطورته عى املواطن، ما ادى 
اىل ارتف�اع اس�عار الس�لع والخدمات 
العام�ة س�واء كان�ت م�واد غذائي�ة 
ان  اىل:  وغرها.واش�ارت  طبي�ة  او 

الحكوم�ة جعلت املواط�ن يدفع ثمن 
معالجة الفساد وسوء االدارة يف البلد. 
مؤكدة انه يفرتض السيطرة عى مزاد 
العملة والرضائب والكهرباء وعقارات 
الدول�ة بدال من اللجوء اىل رفع س�عر 
وج�ود  ع�دم  الدوالر.واك�دت  رصف 

س�يطرة عى س�عر رصف الدوالر، إذ 
انه يب�اع يف البنك املركزي بس�عر ويف 
االسواق املحلية بسعر اخر. مبينة: انه 
بإمكان وزارة الداخلية السيطرة عى 
اس�عار الس�لع والخدم�ات من خالل 
وض�ع تس�عرة مح�ددة ومحاس�بة 

التج�ار املخالف�.واقرتح�ت ان تلجأ 
الحكوم�ة إلنش�اء اس�واق تعاوني�ة 
تضع فيها املواد بأسعار مدعومة من 
اج�ل تخفيف االعباء عن املواطن�، إذ 
ان هناك اكثر من %70 من املواطن� 
مترضرون من قرار رفع سعر رصف 

ال�دوالر مقاب�ل الدينار.م�ن جهت�ه، 
ناشد احد املواطن� الحكومة التدخل 
الرسيع ملا تشهده االسواق املحلية من 
غالء فاحش بأس�عار امل�واد الغذائية، 
مؤكدا ان هناك عائالت كثرة ترضرت 
من ق�رار رفع س�عر رصف ال�دوالر.
رف�ع س�عر رصف  ق�رار  ان  وق�ال: 
الدوالر اثر وبش�كل كبر عى االسعار 
يف االس�واق املحلي�ة م�ا جع�ل البائع 
والتاجر يربر اس�باب رفع االسعار اىل 
تغير س�عر الرصف. مؤك�دا ان بقاء 
الوض�ع ع�ى ماهو عليه س�يؤدي اىل 
كارثة اقتصادية واجتماعية.واضاف: 
ان�ه بعد ارتف�اع س�عر رصف الدوالر 
انخفضت قيمة الرواتب التي ترصفها 
الحكومة س�واء للموظف او املتقاعد 
االجتماعي�ة،  الحماي�ة  ش�بكة  او 
ويقابله�ا ارتف�اع كب�ر يف االس�عار 
يف ظ�ل انع�دام الخدم�ات االساس�ية 
كالكهرب�اء واملاء وغره�ا، وهذا أدى 
لكارث�ة اقتصادي�ة للمواطن.واش�ار 
اىل: ان هناك مواطن� ال يس�تطيعون 
تدب�ر لقمة العيش بعد هذه القرارات 
غ�ر املدروس�ة. داعي�ا الحكوم�ة اىل 
التدخ�ل بإع�ادة س�عر رصف الدوالر 
اىل س�عره الس�ابق، والس�يطرة ع�ى 
االس�واق املحلية، الس�يما بعد ارتفاع 

اسعار النفط يف االسواق العاملية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7514    الخميس    24    حزيران     2021 No: 7514   Thu   24     Jun    2021غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  الجوية،  لألنواء  العامة  الهيئة  أعلنت 
توقعت  فيما  املقبلة،  لأليام  البالد  يف  الطقس  حالة 
استمرار ارتفاع درجات الحرارة لاليام الثالثة املقبلة.

»الطقس  إن   : »الزوراء«  تلقته  بيان  يف  الهيأة  وقالت 
الحرارة  ودرجات  صحوا  سيكون  الخميس  ليوم 
الرسعة  معتدلة  غربية  شمالية  والرياح  قليال،  ترتفع 
)20-30( كم/س ومدى الرؤية )6-8( كم«.واضافت 
ودرجات  صحوا  سيكون  الجمعة  ليوم  »الطقس  ان 
الحرارة ترتفع قليال فيما تكون الرياح شمالية غربية 
خفيفة اىل معتدلة الرسعة  ومدى الرؤية )6-8( كم«.

األنواء: استمرار ارتفاع درجات 
احلرارة لأليام الثالثة املقبلة

الكاظمي: احلكومة احلالية وصلت إىل 
مرحلة جيدة من إنتاج الكهرباء

 )SMS( الداخلية توجه بإضافة خدمة الـ
للحجز على البطاقة الوطنية

إيداع الرئيس املوريتاني السابق 
حممد ولد عبد العزيز السجن

الدوالر يواصل الرتاجع يف بغداد 
وكردستان

أسعار النفط ترتفع ألكثر من 76 دوالراً 
للمرة األوىل منذ 2018

الدبيبة: نطالب باالنسحاب الكامل للمرتزقة 
والقوات األجنبية من ليبيا

الكويت تطبق قرارا مينع غري املطعمني من دخول اجملمعات التجارية

ص 6القوة اجلوية يقرتب من لقب الدوري املمتاز بعد فوز صعب على الكرخ 

ص 3

احللبوسي يؤكد من باريس أهمية دعم  
العراق أمنيا واقتصاديا

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
ام�س األربعاء، أهمي�ة دعم الع�راق أمنياً 
واقتصادياً، فيما دعا إىل توس�يع مشاركة 
الرشكات الفرنس�ية باالس�تثمار يف البالد، 
واإلرساع يف تنفيذ املش�اريع االسرتاتيجية.

وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س مجل�س 
النواب يف بيان »الزوراء«: أن »رئيس مجلس 
الن�واب محمد الحلبويس والوفد املرافق له، 
التق�ى رئي�س مجل�س الش�يوخ الفرنيس 
جرار الرشيه يف باريس«.وأضاف البيان: أن 
»اللق�اء بحث العالقات ب� البلدين وتعزيز 
التعاون االس�رتاتيجي يف مج�ال االقتصاد 
واالس�تثمار واألمن، ملحاربة تنظيم داعش 
اإلرهابي«.وأك�د الحلبويس، وفق�ا للبيان، 
أهمي�ة دعم الع�راق أمني�ا واقتصاديا من 
أجل تحقيق االس�تقرار، داعياً إىل توس�يع 

مش�اركة الرشكات الفرنس�ية باالستثمار 
املش�اريع  تنفي�ذ  يف  واإلرساع  الع�راق،  يف 
االس�رتاتيجية املتف�ق عليها ب�� البلدين، 
كم�ا أش�ار س�يادته إىل رضورة فتح مقرٍّ 
للوكالة الفرنسية للتنمية يف بغداد لتسهيل 
للعراق«.م�ن  االقتص�ادي  الدع�م  تقدي�م 
جهت�ه، أع�رب رئي�س مجل�س الش�يوخ 
الفرنيس عن اس�تعداد بالده لتقديم الدعم 
للعراق سياس�ياً واقتصادياً وأمنياً، مشرا 
إىل استعداد فرنس�ا لتقديم خربتها والدعم 
باألف�كار واالستش�ارات لتش�كيل الغرفة 
الترشيعي�ة الثاني�ة )مجل�س االتح�اد( يف 
العراق، واستمرار التعاون ملحاربة التطرف 
واإلره�اب، واملس�اهمة يف دور أكرب إلعادة 
البناء واإلعمار يف العراق، مؤكدا أن فرنس�ا 
تب�ذل جه�وداً لتعزي�ز س�بل التع�اون ب� 

البلدين«.

إيران تعلن موافقة الواليات املتحدة على رفع عقوبات النفط والشحن
بعد 3 سنوات ونصف السنة يف ظل حرب اقتصادية

بغداد/ الزوراء:
وفقا  مايو  لشهر  املتحققة  واإليرادات  الصادرات  مجموع  النفط  وزارة  أعلنت 
إلحصائية رشكة تسويق النفط )سومو(.وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام 
مليارات و)917(   )5( بلغت  بإيرادات  برميال،  ألفا و)268(  )89( مليونا و)881( 
النفط  من  املصدرة  الكميات  مجموع  أمريكي.وكان  دوالر  ألف   )932( و  مليونا 
 )86( العراق،  وجنوب  وسط  يف  النفطية  الحقول  من  املايض  مايو  لشهر  الخام 
فقد  ميناء جيهان  برميال، ومن حقول كركوك عرب  ألفا و)355(  مليونا و)820( 
بلغت الكميات املصدرة )3( مالي� و)60( ألفا و)913( برميال.ووفقا لإلحصائية، 
فإن الكميات املصدرة نقلت من )32( رشكة عاملية مختلفة الجنسيات، من موانئ 
البرصة وخور العمية والعوامات األحادية عى الخليج وميناء جيهان الرتكي. وبلغ 

معدل سعر الربميل الواحد )65.842( دوالرا.

العراق حيقق حنو 6 مليارات دوالر من 
بيع النفط خالل الشهر املاضي

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3    تفاصيل ص3   
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وجه األجهزة األمنية مبضاعفة اجلهود حلماية أبراج الطاقة 

الكاظمي: احلكومة احلالية وصلت إىل مرحلة جيدة من إنتاج الكهرباء

مقرتح نيابي جديد النعقاد جلسات الربملان وعدم حتقق النصاب يتصدر القرارات املقبلة 

الدبيبة: نطالب باالنسحاب الكامل للمرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا

وزارة النفط تنفي إيقاف جتهيز البنزين عالي االوكتاين )احملسن( للمواطنني
بعد فقدانه يف أغلب حمطات التعبئة ببغداد

اتفاق أملاني أمريكي على مغادرة املرتزقة ووقف التدخل اخلارجي

الكعيب يدعو لوضع حلول دائمة وسريعة 
ملعاجلة مشكلة املياه يف منطقة النهروان

مشرعان لـ          : حماوالت سياسية 
لعرقلة إجراء االنتخابات الربملانية 

يف موعدها احملدد 

لليوم الثاني على التوالي.. العراق 
يسجل ارتفاعا بإصابات كورونا 

وعدد امللقحني يتعدى الـ 813 ألفا

بعد تسجيل حنو 6300 إصابة و33 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
وّجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
االجهزة  األربعاء،  امس  الكاظمي، 
لحماية  الجهود  ملضاعفة  االمنية 
أبراج الطاقة الكهربائية، فيما بّي أن 
مرحلة  إىل  وصلت  الحالية  الحكومة 

جيدة من إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس 
إن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
العام  القائد  الوزراء،  “رئيس مجلس 
للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، 
ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري لألمن 
الوطني، جرى خالله بحث مستجدات 
فضال  البالد،  يف  األمنية  االوضاع 
واملوضوعات  القضايا  مناقشة  عن 
املدرجة يف جدول األعمال”، الفتا اىل أن 
“الكاظمي أشار يف مستهل االجتماع 
اىل الجهود الكبرية التي تبذلها القوات 
لبسط  صنوفها،  بمختلف  االمنية 
االرهاب  ومحاربة  واالستقرار  االمن 
التي  االجرامية  العصابات  ومالحقة 

تحاول زعزعة االمن يف البالد”.
وأضاف أن “الكاظمي وجه القيادات 
واالستخبارية  والعسكرية  االمنية 
توفري  اجل  من  الجهود،  بمضاعفة 
للمواطني  واآلمنة  الصحية  البيئة 
قرب  مع  وذلك  وللمرشحي، 
تشجيع  بهدف  املقبلة  االنتخابات 
الواسعة  املشاركة  عىل  املواطني 

فيها”.
وبّي الكاظمي، وفقا للبيان: أن “هناك 

من يحاول أن يصنع اليأس واالحباط 
معينة”،  لغايات  املواطني  نفوس  يف 
مؤكدا أن “للمواطني متطلبات حقة 
تحديات  وجود  مع  توفريها  وواجبنا 
بكل  نعمل  لكننا  بلدنا  تواجه  كبرية 
طاقتنا لتذليل هذه التحديات وتأمي 
أن  مؤكدا  املواطني”،  احتياجات 
الحالية وصلت اىل مرحلة  “الحكومة 
الكهربائية،  الطاقة  انتاج  من  جيدة 
متكررة  استهدافات  هناك  لكن 

الكهربائية  الطاقة  ألبراج  ومقصودة 
يف عدد من املحافظات، تؤثر يف ساعات 
من  وتفاقم  بالطاقة  املناطق  تزويد 
معاناة املواطني، ووجه القائد العام 
للقوات املسلحة كل قيادات العمليات 
واالجهزة االستخبارية بمعالجة هذه 
الطاقة  ابراج  وحماية  االستهدافات 

ومالحقة الجماعات االجرامية”.
خالل  “جرى  أنه  البيان  وتابع 
االوضاع  مناقشة  ايضا  االجتماع 

االمنية يف قضاء الطارمية، وقد وّجه 
ببذل  املسلحة  للقوات  العام  القائد 
القضاء  يف  االمن  لتعزيز  الجهود  كل 
وحماية  االمنية  الخروقات  ومعالجة 
الجماعات  من  الطارمية  يف  اهلنا 
“املجلس  أن  موضحا  االرهابية”، 
ناقش  الوطني  لالمن  الوزاري 
املوضوعات املدرجة عىل جدول اعمال 
من  عددا  بشأنها  وأصدر  االجتماع، 

القرارات والتوصيات”.

وأشار إىل أنه “تمت مناقشة التقرير 
العام  القائد  املقدم بخصوص توجيه 
بأرزاق  باالهتمام  املسلحة  للقوات 
املقدمة  الطعام  ووجبات  املقاتلي 
مجموعة  املجلس  أصدر  حيث  لهم، 
االرزاق  بتحسي  تتعلق  توصيات 
االهتمام  شأنه  من  ما  كل  وتقديم 
شامل  عرض  جرى  كما  باملقاتلي، 
الجنائية،  العدالة  تكامل  ملرشوع 
منظومة  استحداث  يتضمن  والذي 
وطنية معلوماتية الكرتونية متكاملة 
قاعدة  عىل  تحتوي  الجنائية  للعدالة 
التحقيقية  القضايا  لجميع  بيانات 
يتضمن  كما  التوقيف،  وسجالت 
االبالغ عن املوقوفي وتاريخ االعتقال 
او  القضية  وحركة  القانونية  واملادة 
الدعاوى،  وسري  التحقيقية  االوراق 
املتابعة  اىل  املرشوع  يهدف  حيث 
كاملطلوبية  املشاكل  من  العديد  وحل 

وتشابه االسماء”.
توصيات  أقر  “املجلس  أن  إىل  ولفت 
بيانات  تكامل  الفنية ملرشوع  اللجنة 
املرشوع  وتنفيذ  الجنائية،  العدالة 
وإلزام  الداخلية  وزارة  بإرشاف 
لها  املوكلة  املهام  بإنجاز  الوزارات 
“املجلس  أن  مبينا  املرشوع”،  ضمن 
ناقش استمرار العمل إلنجاز مرشوع 
)الفيزا(،  االلكرتونية  الدخول  سمة 
املختص  الفريق  عرض  حيث 
العمل  تطورات  املرشوع،  باستكمال 

فيه وحل اإلشكاالت العالقة”.

الزوراء / يوسف سلمان: 
الوزارات  رسميا،  النيابية،  املالية  اللجنة  ابلغت 
للمصادقة  كافة  بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات 
عىل مالكها الوظيفي لدى وزارة املالية ، وبخالفه 
والقانونية  واالدارية  املالية  املسؤولية  تتحمل 
واستكمال اجراءات املصادقة خالل مدة ثالثي 
وزارة  النيابية  املالية  اللجنة  ابلغت  كما   ، يوما 
العمال  عىل  املالية  الرسوم  لفرض  الداخلية 

األجانب يف العراق .
مقرتحـا  مختلفة  كتل  نواب  تداول   ، ذلك  اىل 
اسبوعيـة  نصف  دوريـة  جلسات  لعقد  جديدا 

للميض بإقرار الترشيعات املهمة .

رئاسة  من  للطلب  توجه   “ عن  نواب  وتحدث 
الربملان تحديد انعقاد 3 جلسات اسبوعيا للفصل 
للتصويت  احداهـا  ، تخصص  الحايل  الترشيعي 
نوابا  لكن  للترشيع“،  الجاهزة  القواني  عىل 
غريهم قالوا ان “ املقرتح لم يعرض رسميا عىل 
التداول  طور  يف  يزال  وال  النواب  مجلس  رئاسة 

عىل اجندة االجتماعات “.
سيناريو  تكرار  اخرون  نواب  رجح  باملقابل 
انعقاد  وصعوبة  القانوني  النصاب  تحقق  عدم 
بالتزامن  املحدد  موعدها  يف  املقبلـة  الجلسات 
انشغال  بسبب  االنتخابات،  موعد  قرب  مع 
االنتخابية  لحمالتها  بالرتويج  السياسية  الكتل 

وتثقيف جمهور ناخبيهـا .
الربنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة  علقت  ذلك  اىل 
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي النيابية حول 
مجلس  جلسة  يف  النصاب  اكتمال  عدم  اسباب 
موعد  قرب  اىل  ذلك  وارجعت  االخرية،  النواب 

االنتخابات يف ترشين االول املقبل .
لـ”  الخالدي  محمد  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
والنواب  الربملان  رئاسة  “هيئة  ان   :“ الزوراء 
لكن  الربملان،  جلسات  استئناف  عىل  قادرون 
اروقة  عىل  بظالله  يلقي  االنتخابات  هاجس 
لربامجها  بالتحضري  الكتل  وانشغلت  الربملان 
من  الكثري  “لدينا  ان  اىل  مشريا   ،“ االنتخابية 

ويف  ترشيعها،  الربملان  يحاول  التي  القواني 
من  يعد  الذي  والغاز  النفط  قانون  مقدمتها 
والحكومة  االقليم  بي  الخالفية  القواني 

االتحادية “.
لكتلة  الرسمي  املتحدث  وهو  الخالدي،  ورجح 
الجلسات  استئناف  الجديدة،  العراقية  الجبهة 
املقبل  االسبوع  النواب  ملجلس  االعتيادية 
للمناقشة والتصويت عىل القواني املهمة.  مبينا 
ستطرح  التي  القواني  من  الكثري  “هناك  ان  
جدول  عىل  والثانية  االوىل  والقراءة  للمناقشة 
القواني  بعض  ادراج  اىل  باإلضافة  األعمال، 

املهمة للتصويت “.

برلي/ متابعة الزوراء:
الليبية،  طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الكامل  باالنسحاب  الدبيبة،  الحميد  عبد 
للمرتزقة والقوات األجنبية من ليبيا، فيما شدد 
وزير الخارجية األملاني، هايكو ماس، ونظريه 
مغادرة  أهمية  عىل  بلينكن،  أنتوني  األمريكي، 

املرتزقة األجانب من ليبيا.
وقال الدبيبة، يف كلمة بمناسبة انطالق أعمال 
مؤتمر برلي 2، امس األربعاء، إن هناك مخاطر 
أمنية تهدد االنتخابات ومنها سيطرة املرتزقة، 
مضيفا: “نطالب باالنسحاب الكامل للمرتزقة 

والقوات األجنبية من ليبيا”.
واملصالح  الداخيل  الخالف  أن  “كما  وتابع: 
يعيقان مسرية االنتخابات، لكن سنتجاوز كل 

العقبات إلجراء االنتخابات يف موعدها”.
املؤسسات  من  الجدية  نر  “لم  وأوضح 
الدستورية..  القاعدة  إىل  للوصول  الترشيعية 
التعطيل  بوقف  الليبية  األطراف  نطالب  لذلك، 

وااللتزام بالتعهدات”.
الليبية  الوطنية  الوحدة  حكومة  رئيس  وذكر 
أن “املزيد من العمل مطلوب لتوحيد املؤسسة 
االنقسام  تجاوز  الرضوري  ومن  العسكرية، 

وتحقيق الوحدة”.
التنمية  فرص  توفري  “يجب  قائال:  وأردف 
عن  التخفيف  أجل  من  الخدمات  وتأمي 

الليبيي”.
وختم بالقول: “عىل املجتمع الدويل أن يعي أن 

ليبيا رشيك وصديق”.
األملانية،  العاصمة  يف   2 برلي  مؤتمر  ويعقد 

امس األربعاء، بمشاركة دولية واسعة، بهدف 
الطريق  بخريطة  االلتزام  التأكيد عىل رضورة 
تضع  أن  املأمول  من  التي  الليبية،  السياسية 

حدا لرصاع مرير استمر 10 سنوات.
الخارجية  وزير  شدد  نفسه،  السياق  ويف 
األملاني، هايكو ماس ونظريه األمريكي أنتوني 
األجانب  املرتزقة  مغادرة  أهمية  عىل  بلينكن، 
أمس   ،2 برلي  افتتاح مؤتمر  ليبيا، خالل  من 

األربعاء.
األملاني  الخارجية  ويف مؤتمر صحفي لوزيري 
واألمريكي، شدد ماس عىل أن أملانيا “تعمل عىل 
إخراج املرتزقة من ليبيا”، كما أكد بلينكن، عىل 

وقف  أهمية  إىل  مشريا  األملاني،  نظريه  حديث 
دعم  عىل  والعمل  ليبيا،  يف  الخارجي  التدخل 

االنتخابات املقبلة يف ديسمرب.
وهي  موحدة،  لليبيا  “رؤيتنا  بلينكن:  وقال 
هذا  األجنبي،  التدخل  من  وحرة  سيادة  ذات 
ألمن  األمثل  وهو  الليبي،  الشعب  يستحقه  ما 

املنطقة”.
واالتفاق  رضورية،  ديسمرب  “انتخابات  وأضاف 
ووقف  الدستورية،  القضايا  حول  يتم  أن  يجب 
إلطالق النار، وسحب كل القوات األجنبية يف ليبيا”.

الليبية  القضية  أهمية  ليشدد عىل  وعاد ماس 
ودور الواليات املتحدة فيها: “اليوم األمر يتعلق 

أهمية  عىل  لتأكيده  لبلينكن  ممتن  أنا  بليبيا، 
نشط  دور  تعمل  املتحدة  والواليات  امللف،  هذا 
أكثر مما كنا نتوقع، االنتخابات يف 24 ديسمرب، 

والقوات األجنبية كلها تخرج وتنسحب”.
أصدرت،  قد  األملانية،  الخارجية  وزارة  وكانت 
امس األربعاء، بيانا قبيل افتتاح مؤتمر “برلي 
2” الذي يناقش سبل حل أزمة ليبيا الغارقة يف 

الفوىض منذ 2011، محددة أولويات املؤتمر.
“من  إنه  بيان  يف  األملانية  الخارجية  وقالت 
هو  كما  االنتخابات  تجري  أن  بمكان  األهمية 
واملرتزقة  املقاتلون  يغادر  وأن  لها،  مخطط 

األجانب ليبيا بالفعل”.
وتابعت: “هذا هو السبب يف أننا نستخدم اليوم 
جميع  لجلب  ليبيا  حول  الثاني  برلي  مؤتمر 
أصحاب املصلحة يف ليبيا مرة أخرى إىل طاولة 

املفاوضات”.
وكانت األمم املتحدة قد أطلقت خطة خريطة 
الفوىض  من  ليبيا  انتشال  أجل  من  طريق 
واالنقسام، حيث كانت هناك حكومة يف الرشق 
تلك  من  جزء  أملانيا  وكان  الغرب،  يف  وأخرى 

العملية.
الوحدة  حكومة  الدولية  املنظمة  ودعمت 
الحميد  عبد  يقودها  التي  ليبيا،  يف  الوطنية 
يف  العامة  االنتخابات  إجراء  ومهمتها  دبيبة، 
ان  اعتبار  املقبل، عىل  ديسمرب  أواخر  يف  البالد 

ذلك سيؤدي إىل تحقيق االستقرار يف البالد.
لكن استقرار ليبيا يواجه تحديات كبرية، ومن 
أبرزها املرتزقة األجانب، الذين بعثت بهم تركيا 

إىل تلك البالد لتحقيق غايات سياسية.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
ما  االربعاء،  امس  النفط،  وزارة  نفت 
ومواقع  االعالم  وسائل  بعض  يف  تردد 
إغالق  من  االجتماعي  التواصل 
االوكتاين  عايل  البنزين  تجهيز  منافذ 
مطلع  مصدر  كشف  فيما  )املحسن(، 
عن  التعبئة  محطات  اغلب  توقف  عن 

تزويد املركبات بمادة البنزين املحسن.
وذكرت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
النفط تلقته “الزوراء”:  يف بيان لوزارة 
ان منافذ التجهيز تعمل بشكل مستمر 
قيام  اىل  مشرية  عالية،  وانسيابية 
الدورية  املطابقات  بإجراء  الرشكة 
التجهيز  منافذ  بعض  يف  والفحوصات 
اىل  ادى  ما  املاضيي،  اليومي  خالل 
التجهيز لبعض املحطات لبعض  توقف 

الوقت .
واهابت الوزارة بوسائل اإلعالم واملدوني 
يف مواقع التواصل بتوخي الدقة يف نقل 

مصادرها  من  واستقائها  املعلومات 
الرسمية .

تعبئة  محطات  أغلب  وشهدت  هذا 
بغداد،  العاصمة  يف  السيارات  وقود 
“البنزين  مادة  فقدان  االربعاء،  امس 

املحسن”.
وقال مصدر إن غالبية محطات الوقود 
من  خالية  أضحت  بغداد  العاصمة  يف 
رشكة  أن  مبيناً  املحسن.  البنزين  مادة 
)حكومية(  النفطية  املنتجات  توزيع 
أوقفت تزويد املحطات بهذه املادة بناًء 
بعض  وفق  النفط،  وزارة  أوامر  عىل 

العاملي يف تلك املحطات.
وأشار إىل أن محطة تعبئة الدورة واملطار 
الشعب  وملعب  واملنصور  والحرية 
البنزين  من  خالية  باتت  والكيالني 
ملعب  محطتي  أن  موضحاً  املحسن. 
كونها  ابوابها  أغلقت  والكيالني  الشعب 

مخصصة لبيع البنزين املحسن فقط.

ويعتمد أغلب سائق العجالت يف العراق 
املحسن”  “البنزين  مادة  استخدام  عىل 
مع اجواء الصيف الالهبة، واالبتعاد عن 

الوقود العادي، يف مثل هذه االجواء.
من  النفط  منتجات  العراق  ويستورد 
والكويت(  إيران  من  )غالباً  الخارج 
جراء عدم قدرة مصايف البالد عىل إنتاج 

الكمية الالزمة لسد الحاجة املحلية.
استرياد  إىل  العراق  حاجة  وزادت 
اإلنتاج يف  بعد توقف  النفطية  املنتجات 
مصفاة بيجي، وهو أكرب مصايف البالد، 
تنظيم  سيطرة  جراء   ،2014 عام  منذ 
أجزاء  تدمري  ثم  ومن  عليها  داعش 
واسعة منها يف حرب طرد التنظيم من 

املنطقة.
كانت  حيث  معطلة،  املصفاة  تزال  وال 
تغطي ثلث حاجة العراق من مشتقات 
النفط بإنتاج يبلغ نحو 300 ألف برميل 

يومياً.

منتج  أكرب  ثاني  وهو  العراق،  ولدى 
للخام يف منظمة أوبك، خطط طموحة 
يف  النفط  لتكرير  مصايف  عدة  لبناء 

أنحاء البالد، إال أنه يواجه أزمات أمنية 
سوء  عن  فضالً  متعاقبة  واقتصادية 

اإلدارة والفساد.

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  األول  النائب  دعا 
امس  الكعبي،  حسن  النواب، 
دائمة  حلول  وضع  اىل  األربعاء، 
يف  املياه  مشكلة  ملعالجة  ورسيعة 
عىل  شدد  فيما  النهروان،  منطقة 
الفنية  املستلزمات  توفري  رضورة 

الرضورية ملعالجة األزمة.
بيان  يف  اإلعالمي  مكتبه  وذكر 
“الكعبي  أن  “الزوراء”:  تلقته 
عدد  مع  موسعاً  اجتماعاً  ترأس 
العامي  واملديرين  الوكالء  من 
العامة  األمانة  يف  واملستشارين 
اإلعمار  ووزارة  الوزراء،  ملجلس 
املائية،  واملوارد  واإلسكان 
مياه  ودائرة  بغداد،  ومحافظة 
أهايل  ممثيل  من  وعدد  بغداد 
ازمة  ملناقشة  النهروان،  منطقة 
ووضع  املنطقة  يف  املياه  انقطاع 

الحلول الألزمة والعاجلة لها”.
أجرى  األول  “النائب  أن  وأضاف 
خالل االجتماع عدداً من االتصاالت 
من  عدد  مع  املبارشة  الهاتفية 
املسؤولي التنفيذيي ذوي العالقة، 
ماجد  الكهرباء  وزير  ومنهم 
انقطاع  مشكلة  ملناقشة  مهدي، 
املياه،  الكهرباء عن محطات ضّخ 

استثناءات  عىل  الحصول  وتم 
خاصة ملحطة ضخ أسفل الخالص 
والخنساء  الثانية  وبسماية 
تدفق  استمرار  لضمان  املتنقلة، 
جميع  اىل  كافية  بصورة  املياه 

املواطني يف منطقة النهروان”.
مكاملة  خالل  “بحث  أنه  وتابع 
قائد  مع  أجراها  أخرى  هاتفية 
احمد  الركن  اللواء  بغداد  عمليات 
يف  املياه  انقطاع  مسببات  سليم، 
أهمية  عىل  والتأكيد  النهروان، 
بإطالق  القانوني  الجانب  تفعيل 
الحاصلة  التجاوزات  إلزالة  حملة 
اىل  ادت  والتي  املياه  مضخات  عىل 
حرمان مئات اآلالف من املواطني 

يف النهروان من املياه”.
للبيان،  وفقاً  الكعبي،  وشدد 
املستلزمات  توفري  “رسعة  عىل 
األزمة،  ملعالجة  الرضورية  الفنية 
يف  املعنية  الجهات  ومحاسبة 
التزاماتها  تنفيذ  تأخرها عن  حال 
القانونية وانفاذ املرشوع بالرسعة 
قرار  مرشوع  وتقديم  املمكنة، 
عاجل ملجلس الوزراء لسحب عمل 
رشكة  وتكليف  الهندية  الرشكة 
تنفيذ  مهام  إليها  تسند  وطنية 

املرشوع بشكل طارئ”.

الزوراء/ خاص:
محاوالت  عن  نائبان  كشف 
االنتخابات  اجراء  لعرقلة  سياسية 
الربملانية املقبلة يف موعدها املحدد، 
فيما شددا عىل رضورة االستعانة 
الفساد  ملنع  خاصة  دولية  برقابة 

والتزوير يف االنتخابات.
عامر  النواب،  مجلس  عضو  وقال 
ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  الفايز، 
عملية سري االنتخابات والتجهيزات 
وستجري  وجه  اكمل  عىل  لها 
رغبة  هناك  لكن  املحدد،  بوقتها 
الجهات  بعض  من  سياسية 
التملك  التي  السياسية  والكتل 
موعد  بتأجيل  حظوظا  وال  اصواتا 
املحدد  وقتها  يف  االنتخابات  اجراء 
للحصول عىل اصوات اكثر يف هذه 

املدى .
عدم  اىل  الحكومة  الفايز  ودعا 
تأجيل االنتخابات واجراءها وعدم 
النشاز  االصوات  وراء  االنصياع 
التي تبخس حق الشعب العراقي يف 
االنتخابات واىل اجرائها قبل نهاية 

هذا العام، عىل حد قوله .
ائتالف  عن  النائب  استبعد  بدوره، 
الكردستانية،  االسالمية  الجماعة 
موعد  تأجيل  رشيد،  حمه  احمد 

االنتخابات الربملانية .
وقال رشيد يف حديث لـ”الزوراء”: 
ستجري  القادمة  االنتخابات  ان 
عن  والحديث  املحدد  موعدها  يف 
تأجيلها غري صحيح وليس واقعيا. 
السياسية  ان الخالفات  اىل:  مشريا 
عدم  من  تمنع  لن  لكنها  مستمرة 

اجراء االنتخابات او تأجيلها.

من  ليس  التأجيل  ان”  رشيد  واكد 
تكون  ان  ويجب  العراق،  مصلحة 
لنتجنب  خاصة  دولية  برقابة 
االصوات  وضياع  والتزوير  الفساد 

.“
املستقلة  العليا  املفوضية  وكانت 
جاهزيتها  اعلنت  لالنتخابات 
التامة إلجراء االنتخابات بموعدها 
املحدد يف 10 / 10 /2021 ، مشرية 
املتطلبات  جميع  انجزت  انها  اىل 
يف  إلجرائها  واللوجستية  الفنية 

موعدها .
املفوضية،  باسم  املتحدثة  وقالت 
جمانة الغالي، يف وقت سابق: “ان 
لالنتخابات  العليا  االمنية  اللجنة 
بغداد  يف  عال  بتنسيق  تعمل 
عن  املسؤولة  وهي  واملحافظات، 
واالقرتاع  التسجيل  مراكز  حماية 
العملية  تحمي  اي   ، واملوظفي 

االنتخابية بشكل كامل “.
العليا  املفوضية  ان   “ واوضحت 
املستقلة لالنتخابات هي التي تحدد 
االنتخابات من عدمها، ولن  اجراء 
اشخاص  قبل  من  تحديدها  يكون 
والذين  املفوضية  خارج  من 

اليعرفون العمل الفني داخلها “.
:” ان جميع االمور  الغالي  واكدت 
الحساسة  واملواد  اللوجستية 
عىل  وسنعمل  وكاملة،  جاهزة 
االنتخابية  للعملية  املحاكاة  اجراء 
املصادقة عىل  اجراءات  اكمال  بعد 
 ، لهم  القرعة  واجراء  املرشحي 
وبالتايل فإن املفوضية عىل استعداد 
بموعدها  االنتخابات  إلجراء  كامل 

املحدد “.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
و33  جديدة  اصابة   6297 تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 

حالة وفاة وشفاء 4034 حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 49330، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 11414059، مبينة انه تم 

تسجيل 6297 اصابة جديدة و33 حالة وفاة وشفاء 4034 حالة.
عدد  بينما   ،)93.0%(  1213952 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  أما   ،1305000 الكيل:  االصابات  حاالت 
وعدد   ،509 املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حي  يف   ،74080
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موريتانيا: إيداع الرئيس السابق 
حممد ولد عبد العزيز السجن

التجارة حتدد مفردات البطاقة 
التموينية وتكشف موعد توزيعها

رئيس “روس آتوم”: سنوقع مع 
بغداد تعاونا نوويا ألغراض سلمية 

الكويت.. بدء تطبيق قرار منع غري املطعمني من دخول اجملمعات التجارية

فرنسا: مساءلة وزير الداخلية أمام جملس الشيوخ بشأن “إخالالت” شابت الدورة األوىل من االنتخابات 

بعد االنتهاء من املفاوضات

بعد ساعات على إجرائه حوارا مع قناة فرانس 24

وزيرة اهلجرة من واشنطن: نرفض العودة القسرية لطاليب اللجوء

إيران تعلن موافقة الواليات املتحدة على رفع عقوبات النفط والشحن
بعد 3 سنوات ونصف السنة يف ظل حرب اقتصادية

الكويت/ متابعة الزوراء:
اشتراطات  تنفيتذ  مراقبتة  لجنتة  أعلنتت 
مكافحة فريوس كورونا يف الكويت أنه تقرر 
منتع غتري املطعمني ضد كورونتا من دخول 
املجمعتات التجاريتة اعتبارا من يتوم األحد 

املقبل.
وقتال نائب رئيس اللجنة أحمد املنفوحي إن 
الفرق امليدانيتة للجهتات الحكومية املعنية 

ستتقوم بالتواجتد عنتد مداختل املجمعات 
التجارية للسماح للمواطنني واملقيمني الذين 
أخذوا جرعة أو جرعتني من اللقاح بالدخول 
فقتط، مؤكتدا أن الفرق امليدانية ستتواصل 
زيارتها امليدانية للمطاعم واملقاهي واالندية 
النستائية والرجالية  الصحية والصالونتات 
للتأكتد متن تطبيتق جميتع مرتتادي هتذه 
االماكن لالشتراطات الصحية وممن أخذوا 

اللقاح املعتمد يف الكويت.
من جهته، قتال مدير ادارة نظتم املعلومات 
يف وزارة الصحتة الكويتيتة أحمد الغريب إن 
االدارة قامت باعداد وتفعيل تطبيق برنامج 
)مناعتة( للتستهيل عتى املواطتن واملقيتم 
االطتالع عى أختذ اللقاح املعتمتد يف الكويت 

سواء جرعة واحدة أو جرعتني.
وأوضح الغريب أن “هناك ثالث فئات مسجلة 

يف تطبيتق مناعة األول باللتون األخرض لكل 
من تلقتى جرعتني من اللقتاح ومىض عليه 
14 يومتا والفئة الثانيتة باللون االصفر لكل 
متن تلقى جرعتة واحدة من اللقتاح أو كان 
عنتده إصابة بفريوس كورونتا ومىض عليه 
10 أيتام بعد اإلصابة ملتدة 90 يوما أما الفئة 
الثالثة فهي باللتون األحمر لكل من لم يتلق 

اللقاح أو عنده إصابة بفريوس كورونا”.

باريس/أ ف ب:

استمعت لجنة صياغة القوانني يف 

مجلس الشيوخ الفرنيس )الغرفة 

العليتا من الربملتان(، صباح امس 

األربعاء، لشتهادة وزيتر الداخلية 

جريالد دارمانان بخصوص بعض 

األوىل  التدورة  ختالل  اإلختالالت 

متن االنتخابتات اإلقليميتة التتي 

جترت األحتد 20 يونيو/حزيران، 

ويف مقدمتهتا عتدم توزيتع آالف 

املتعلقتة  الدعائيتة  املنشتورات 

بالحملتة االنتخابيتة للمواطنتني 

الفرنستيني، متا جعتل الكثرييتن 

يعزفتون عتن املشتاركة حستب 

رؤستاء بعض األحزاب السياسية 

الوطنتي”  “التجمتع  بينهتا  متن 

اليميني املتطرف.

ومثتل وزيتر الداخلية الفرنستية 

جريالتد دارمانان، امتس األربعاء، 

أمام أعضاء لجنة صياغة القوانني 

بمجلس الشتيوخ الفرنيس بشأن 

بعض اإلخالالت التي شابت الدورة 

األوىل متن االنتخابتات اإلقليميتة 

التي نظمت األحد املايض.

ومن بني املشاكل التي ميزت الدورة 

املنشتورات  استتالم  عتدم  األوىل، 

الدعائيتة لألحتزاب متن قبل آالف 

الناخبني الفرنسيني.

كمتا طالبتت نفتس اللجنتة متن 

دارمانان الكشتف عتن اإلجراءات 

الجديتدة التتي يعتتزم تطبيقهتا 

نفتس  تكترار  دون  للحيلولتة 

اإلعتادة  دورة  ختالل  الستيناريو 

األحد املقبل، علما أن الجولة األوىل 

ميزتها نسبة امتناع قياسية تعدت 

66 باملئة.

قترار خصخصتة رشكتة توزيتع 

املنشتورات الدعائيتة اتخذ يف عهد 

حكومة جوسبان

هتذا، وقال فرانستوا نوييل بوفيه 

)حزب الجمهوريون( رئيس لجنة 

صياغة القوانني يف مجلس الشيوخ 

إن “وزارة الداخليتة قتد أحيطتت 

علما منذ عدة أيام بوجود مشاكل 

تتعلق بتوزيع املنشورات الدعائية 

االنتخابية عى الفرنستيني” داعيا 

إىل “حل هذه املشكلة برسعة وقبل 

إجراء الدورة الثانية”.

من ناحيتته، طالب وزير الداخلية 

من رشكة “أدركسو” وهي رشكة 

خاصتة ومن مصالتح الربيد التي 

تقوم بتوزيع املنشتورات الدعائية 

بأخذ كل اإلجراءات الالزمة إليصال 

الناخبتني  إىل  املنشتورات  هتذه 

والستماح بتنظيتم دورة ثانية يف 

ظروف عادية.

وختالل إجاباتته، ذكتر دارمانان 

أن قرار خصخصتة رشكة توزيع 

املنشتورات الدعائيتة اتخذ يف عهد 

حكومة ليونيل جوسبان ولم يكن 

قراره الشخيص.

فيمتا عزا تدني نستبة املشتاركة 

إىل ستببني. األول هتو املتزج بتني 

االنتخابات اإلقليمية واملقاطعات. 

والسبب الثاني يكمن يف إرسال )يف 

بعض األحيان قبل 3 أستابيع من 

بدء التصويت( املحتويات الدعائية 

بشكل مبكر. وأضاف درمانان أن 

“فرنسا هي من بني البلدان القليلة 

التي ال تزال ترسل هذه املنشورات 

للناخبني”.

توزيتع  رشكتة  وبخصتوص 

املنشتورات “أدركستو” الخاصة، 

الستلطات  أن  دارمانتان  أوضتح 

“هتذه  أن  الحظتت  الفرنستية 

الرشكة تعاني من مشاكل عدة يف 

عملية التوزيع”.

وقتال بنتوع متن األىس “الحظنا 

منشورات ووثائق تم إلقاؤها عى 

األرض وأخرى رميت يف القمامات 

وأخرى أرضمت فيها النار”.

وتابع “أما الربيد  فلقد الحظنا أن 

9 باملئة من املنشورات الدعائية لم 

يتم توزيعها كما كان مقررا”.

لكتن رشكتة “أدرستكو” دافعت 

عن نفسها بالقول إنها “تعرضت 

مترات عديتدة إىل هجمتات آليتة 

عمليتة  يف  اضطرابتات  خلقتت 

التوزيتع فضتال إىل كونهتا تعاني 

من نقص املوظفتني”، معرفة يف 

الوقت نفسته أنها ربمتا “ال تملك 

اإلمكانيتات الالزمتة للتكفل بمثل 

هذه العملية” حستب قتول وزير 

الداخلية الفرنيس.

دارمانان متن الرشكتني  وطالتب 

التتي  الحقيقيتة  املشتاكل  رشح 

واجهتها كتابيا ألن “األسباب التي 

تحدثتت عنهتا يف وستائل اإلعالن 

لم تقنتع وزارة الداخلية” حستب 

رأيه.

وأنهتى قائال: “طالبنتا من رشكة 

“أدرستكو” و من مصالتح الربيد 

أن يبذلوا جميع الجهود ملنع وقوع 

نفس السيناريو يف دورة اإلعادة”. 

ويأتي هذا الطلب يف وقت دعا فيه 

بعض نواب حزب “الجمهوريون” 

إىل فتتح تحقيق برملاني معمق” يف 

هذه الحادثة.

وشتهدت الدورة األوىل لالنتخابات 

اإلقليميتة نستبة امتناع قياستية 

وصلت إىل 66.7 باملئة وفق النتائج 

األخرية. فيما أستفرت النتائج عن 

تراجتع حزب “التجمتع الوطني” 

الذي ترأسته  اليمينتي املتطترف 

مارين لوبتان، باستتثناء منطقة 

“بروفونس ألب كوت دازور” حيث 

جاء مرشح الحزب تيريي مرياني 

يف مقدمتة الرتيتب بحصوله عى 

36.39 باملئتة من األصوات مقابل 

منافسته املبتارش رونتو ميزوليه 

من حزب “الجمهوريتون” والذي 

حظي بمستاندة من قبتل الحزب 

األمام”.  إىل  الحاكم “الجمهوريتة 

 31.91 وتحصتل ميزولييته عتى 

باملئة من األصوات.

ويتوقتع أن يحتتدم التراع بني 

الرجلتني يف دورة اإلعتادة يف حتني 

الديمقراطيتة  األحتزاب  دعتت 

األخرى يف منطقة “بروفونس ألب 

كوت دازور” إىل مساندة ميزولييه 

من أجل قطتع الطريق أمام حزب 

مارين لوبان.

ودعي أكثر متن 47 مليون ناخب 

فرنيس إىل التصويت يف الدورة األوىل 

متن االنتخابتات اإلقليميتة والتي 

شتهدت عزوفا كبريا للناخبني.

بغداد/ الزوراء:

جتددت وزيترة الهجترة واملهجرين، 

ايفان فائتق جابرو، امتس االربعاء، 

رفضهتا العتودة القرسيتة لطالبتي 

اللجتوء، فيما شتددت عتى رضورة 

االرتقتاء بآليتات التعامل متع ملف 

العراقيني املتواجدين يف الدول املانحة 

للجوء.

وقالت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”: 

إن “وزيرة الهجرة واملهجرين، ايفان 

فائتق جابرو، التقت، ختالل زيارتها 

الرستمية للواليات املتحدة األمريكية 

عتى رأس وفتد حكومي ضتم وزير 

التخطيتط خالتد بتال، مستؤولني يف 

بالهجرة  االمريكيتة معنيتني  اإلدارة 

والنتزوح، بينهتم نائب وزيتر األمن 

القومتي للشتؤون الدوليتة، ونائتب 

لسياستات  القومتي  األمتن  وزيتر 

رئيتس  ونائتب  والهجترة،  الحتدود 

الشتؤون الدولية والالجئني، ورئيس 

وحدة اللجوء يف أمريكا، ومستؤول يف 

هيئة الهجترة والكمارك، ومستؤول 

وحدة النقل لالجئني، بحضور سعادة 

الستفري العراقي لدى واشنطن وعدد 

من الشخصيات الحكومية العراقية، 

وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا 

التي تخص فئات الالجئني واملهجرين 

العراقيني”.

قضيتة  اىل  الوزيترة  وتطرقتت 

قترساً  العراقيتني  الالجئتني  عتودة 

متن املرفوضتة طلبتات لجوئهتم يف 

أمريكا ولتم يحصلوا عى الجنستية 

“التوزارة  ان  مبينتة  األمريكيتة، 

العراقية بصتورة عامة  والحكومتة 

تقف ضد إجبار الالجئني عى العودة 

أن  الظتروف، ستيما  مهمتا كانتت 

العراقي عانى وتحمل الكثري من اجل 

الحصتول عتى اللجوء”، مشتددة يف 

الوقت نفسته عى “رضورة االرتقاء 

بآليتات التعامل مع ملتف العراقيني 

املتواجدين يف تلتك الدول واملعالجات 

املقدمتة لهتذا الغترض بمتا يحفظ 

كرامتة العراقيتني وتعزيتز وضعهم 

هناك”.

فيمتا اكتد املستؤولون األمريكيتون 

“اهتمتام اإلدارة األمريكيتة بقضية 

الالجئني”، مشريين اىل ان “العراقيني 

ستيحضون بخصوصيتة متن قبتل 

اإلدارة االمريكيتة يف قبتول طلباتهم 

واإلرساع يف النظر فيها”.

ولفتوا إىل أنه “ستيتم اتخاذ خطوات 

عمليتة ورسيعة بخصتوص طلبات 

يف  املتواجديتن  العراقيتني  الالجئتني 

الختارج، اىل جانب مراجعة القرارات 

الخاصة باإلدارة األمريكية الستابقة 

إلعتادة العراقيتني قرسيتا، وستيتم 

النظر يف الحاالت اإلنستانية املتعلقة 

بوضتع العتراق والريتث يف العتودة 

حاليا”.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس االيراني، حسن روحاني، 
أن الحكومة تمكنت من ادارة البالد، 
عى مدى 3 سنوات ونصف السنة يف 

ظل حرب اقتصادية.
وأشتار روحانتي، يف اجتماع مجلس 
التوزراء، امس االربعاء، أن الحكومة 
أدارت البتالد بتدون ايترادات النفط 
ألول مترة يف تأريخ ايتران. كما أنها 
كانت تدفع مستحقات الرواتب دون 
أي تأختري اضافة اىل دفتع االعانات 

املعيشية.
اآلن  لغايتة  الحكومتة  أن  واعتترب 
قامتت بعمل كبري وصانت البالد عى 
متدى 3.5 ستنوات وانهتت الحترب 
االقتصاديتة بنجاح، وأقول للشتعب 
االيرانتي أن الحكومتة أنهت الحرب 
يف ظتل تضحياتكم وارشتادات قائد 
أمتريكا  الثتورة االستالمية وجترت 
لطاولتة املفاوضتات يف فيينا، بحيث 

تمت معالجة القضايا الهامة.
وأفتادت تريحتات من إيتران بأن 
الواليتات املتحتدة األمريكية وافقت 
عى رفتع عقوبات النفط والشتحن 
عن طهتران، وذلك ختالل مباحثات 
إلحيتاء االتفتاق النتووي، وشتطب 
أستماء بعتض الشتخصيات البارزة 

من القائمة السوداء.
وتتمتاىش التريحات التواردة عى 
لسان رئيس مكتب الرئيس اإليراني، 
حسن روحاني، مع تأكيدات سابقة 
روحانتي  معستكر  يف  ملستؤولني 
الرباغماتي بأن واشتنطن مستتعدة 
لإلقتدام عتى تنتازالت كبترية خالل 
املحادثتات التي تجتري يف فيينا منذ 
أبريل/نيستان وتمتر حاليتاً بفترة 

اسراحة.
ويعنتي ذلتك أنته بمجترد التوصتل 
التفتاق نتووي متع أمريتكا، ترفع 
األخترية العقوبتات عن إيتران، التي 
تتشتوق للعتودة لألستواق العامليتة 
من بوابتة النفط، التتي تعتمد عليه 

بصورة كبرية.
ونقلت وستائل إعالم رسمية إيرانية 
عن رئيتس مكتب روحانتي محمود 
واعظتي قوله: “تتم التوصل التفاق 
عى رفع كل عقوبات التأمني والنفط 
التتي فرضهتا )الرئيتس  والشتحن 

األمريكي السابق دونالد( ترمب”.
وأضاف: “ستيتم رفع حتوايل 1040 
متن العقوبتات التتي تعتود إىل عهد 
ترمتب بموجتب االتفتاق. كمتا تتم 
االتفتاق عتى رفع بعتض العقوبات 
عى أفراد وأعضتاء يف الدائرة املقربة 

من الزعيم األعى”.
ودخلتت املحادثتات استراحة األحد 
إجتراء  متن  يومتني  بعتد  املتايض، 
انتخابات رئاستية يف إيتران فاز بها 
رئيتس الستلطة القضائيتة إبراهيم 
املحافظتني  غتالة  أحتد  رئيتيس، 
واملدرج استمه عى القائمة السوداء 
األمريكية، ومن املقرر أن يتوىل مهام 

منصبه رسمًيا يف أغسطس/آب.
القومتي  األمتن  مستشتار  وقتال 
األمريكتي، جيتك ستوليفان، األحتد 
املايض، إنته ال تزال هناك “مستافة 
كبترية يتعتني قطعها” فيمتا يتعلق 
بالعقوبات وااللتزامات اإليرانية التي 

يجب عى إيران التعهد بها.
وذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون 

آخترون أن املحادثات ال تتزال بعيدة 
كل البعد عن االنتهاء.

عتى   2015 يف  طهتران  ووافقتت 
تقييتد برنامجها النووي مقابل رفع 
الدولية، وانستحب ترمب  العقوبات 
من االتفاق بعد ذلك بت3 أعوام وأعاد 
طهتران  وردت  العقوبتات،  فترض 

بانتهاك بعض القيود النووية.

نواكشوط/ متابعة الزوراء:
أمر القايض املكلف التحقيق يف اتهامات الفساد 
املوجهة إىل الرئيس املوريتاني الستابق، محمد 
ولتد عبتد العزيتز، وضعه يف الستجن حستبما 
ذكرت مصادر قضائية وحزبية من دون تحديد 
أستباب القرار، الذي يأتي بعتد أيام عى توقفه 
عن الحضور إىل مركز الرشطة، وفقا ملا حددته 

رشوط اإلقامة الجربية املفروضة عليه. 
ووضع الرئيس املوريتاني الستابق، محمد ولد 
عبد العزيز، يف الحبس مستاء الثالثاء، بأمر من 
القتايض املكلتف التحقيق يف اتهامات الفستاد 
املوجهتة إليه منذ متارس/آذار املتايض، وفقا 

ملصادر قضائية وحزبية.
وقد تم توقيف ولد عبد العزيز وإيداعه الستجن 
بعتد ستاعات عتى إجرائته حتوارا متع قنتاة 

فرانس24.
أعلن قاض يف النيابة العامة أن عبد العزيز الذي 
توىل الرئاستة من 2008 ولغايتة 2019 واملتهم 
بالفساد وتبييض األموال والكسب غري املرشوع 
وإستاءة استتغالل الستلطة، قتد أودع الحبس 
بقترار من قايض التحقيق، لكتن دون أن يحدد 
ستبب هذا القرار. وتم تأكيتد هذه املعلومة من 
قبل الوزير الستابق جربيل ولد بتالل، املتحدث 

باسم حزب الرئيس السابق.
 وجتاء قرار ستجن الرئيس الستابق عقب أيام 

عتى قتراره التوقتف عتن الحضتور إىل مركتز 
الرشطتة، مخالفتا بذلتك أحتد رشوط اإلقامة 

الجربية املفروضة عليه.
ويف منتصتف مايو/أيتار املتايض أمتر قتايض 
التحقيتق بوضتع ولتد عبتد العزيتز يف اإلقامة 
الجربيتة بمنزله الكائن يف نواكشتوط، وإلزامه 
الحضتور إىل مركتز الرشطتة ثتالث مترات يف 
األستبوع وعتدم مغتادرة العاصمتة إال بتإذن 

قضائي.
ونص القرار يف حينه عى وضع الرئيس السابق 
يف اإلقامتة الجربية ملدة شتهرين قابلة للتجديد 

أربع مرات.
وعقتب أكثتر من 10 أعتوام قضاها يف رئاستة 
الدولة الستاحلية الشاستعة يف غترب أفريقيا، 
يعترب قرار ستجن ولد عبد العزيز نكسة جديدة 
لولتد عبد العزيتز يف عهتد خليفتته محمد ولد 
الشتيخ الغزواني، رغم أنه هو من مهد الطريق 
أمتام رئيتس مكتبه الستابق والوزير الستابق 

لخالفته.
متن جهتته، يؤكد ولد عبتد العزيز أنته ضحية 
“تصفيتة حستابات”، لكتن خليفتته يدافتع 
باستتمرار عن استتقالل القضتاء. ويف أبريل/

نيستان أملح ولد عبد العزيز إىل عودته للسياسة 
عرب إنشتاء حزب معتارض صغتري أطلق عليه 

اسم “الرباط الوطني”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنتت وزارة التجارة وصول متادة الفاصوليا 
البيضاء لحساب السلة الغذائية املقرر تجهيزها 

االول من تموز املقبل.
وذكرت الوزارة يف بيان ان “تستلم مواد الستلة 
الغذائيتة املقررة حستب قرار مجلتس الوزراء 
يأتتي ضمن خطة رشكة املتواد الغذائية لتنفيذ 
مرشوع ستلة الغذاء املتضمتن تجهيز مفردات 
لبطاقة التموينية للمواد )السكر، زيت الطعام، 
الترز( واضافتة مادتتي )معجتون الطماطم، 

البقوليات(”.
 واشارت اىل انه “بعد تسلم مادتي السكر والرز 

يف مختازن ومواقتع وفتروع الرشكتة يف بغداد 
واملحافظات وصلت مادة البقوليات )الفاصوليا 
البيضاء(، حيث سيتم اجراء الفحص املختربي 
للتأكد من صالحيتها لالستتهالك البرشي ومن 

ثم الرشوع بتفريغها”.
 وتابعتت ان “هذا التطتور الحاصل يف موضوع 
الستلة الغذائية من زيادة عدد املفردات وانتقاء 
تقديمهتا  لغترض  واجودهتا  االنتواع  افضتل 
للمواطنني كستلة غذائيتة متكاملة سيستهم 
يف انتظتام توزيعهتا وصتوال اىل رضتا املواطن 
بايجابيتة الخدمات التي تقدمهتا الوزارة بهذا 

الجانب”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تحتدث رئيس مؤسستة “روس آتتوم” للطاقة 
الذريتة، أليكيس ليخاتشتوف، عتن مفاوضات 
الرشكة الروسية مع الجانب العراقي حول بناء 

مفاعالت نووية بتقنية روسيا يف العراق.
وقال ليخاتشتوف، امتس األربعتاء: إن “روس 
آتتوم” ستتوقع عتى وثائق متع بغداد بشتأن 
التعتاون يف مجتال الطاقتة النووية الستلمية 
بمجرد االنتهاء متن املفاوضات، وفقا ملا نقلته 
وكالة “نوفوستتي”.ويف وقت ستابق، كشتفت 
مصتادر مطلعتة يف “روس آتتوم” لتتRT، أن 
مترشوع بنتاء مفاعتالت كهرذريتة يف العراق 
ال يتزال قيتد البحث.وقالت املصتادر: “يف إطار 
الحتوار مع الترشكاء العراقيني حتول القضايا 
النووية، تجرى مناقشة جدول األعمال الكامل 
للتعتاون املحتمل ستواء يف مجتال الطاقة أو يف 

التطبيقات غري املتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات 
النووية لألغراض السلمية”.

متن جهتها، أعلنتت الستلطات العراقيتة أنها 
“تنتوي بناء 8 مفاعتالت كهرذرية بقيمة نحو 
أربعتني مليتار دوالر ختالل الستنوات املقبلتة 
ملعالجة نقتص الكهرباء يف البالد واالستتجابة 
للطلب املتزايد سنويا خاصة يف فصل الصيف”.

وقتال رئيتس الهيئتة العراقية للستيطرة عى 
املصتادر املشتعة، كمتال حستني لطيتف: إن 
“املباحثتات مع رشكة “روس آتوم” الروستية 
قطعت شوطا ممتازا”، وأضاف أن بالده تجري 

مناقشات مماثلة مع دولة أخرى.
وأشار إىل أن 8 مفاعالت ال يشكل الرقم النهائي 
باعتبارها تنتج فقط 8 آالف ميغاواط، وهو ما 
يغطي الحاجة الحالية لالستهالك لغاية 2030 
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
 حذر مسؤول حكومي يف دياىل، امس االربعاء، 
من نزوح جماعي لقرى شمال غربي العظيم 
الحدودي�ة مع صالح الدين بس�بب هجمات 
داعش ووص�ول عنارص التنظي�م اىل طريق 

دياىل- كركوك االسرتاتيجي.
وق�ال قائممق�ام الخال�ص، ع�دي عدن�ان 
الخ�دران، يف ترصي�ح صحف�ي: إن »67 كم 
من حدود دياىل م�ع صالح الدين غري مؤمنة 
بسبب تداخل الصالحيات وضياع املسؤوليات 
االمنية بني قيادتي عمليات س�امراء وصالح 

الدين«.
واضاف ان »مناطق حدود دياىل يف مطيبيجة 
وامليتة وس�بيعات والبو خلي�ل والبو جمعة 
تع�ج بالعرشات م�ن الدواع�ش ويتحركون 
بحرية تامة لعدم وجود عمليات امنية ناجعة 
واقتصاره�ا عىل عمليات اس�تعراضية تمتد 
لعدة اي�ام بعد اي ح�ادث او هجوم وتنتهي 

بنهاية مجالس عزاء ضحايا الهجمات«.
واك�د الخ�دران »مس�اعي تنظي�م داع�ش 
الخرتاق قرى ش�مال غربي العظيم للوصول 
اىل طري�ق دياىل – كركوك االس�رتاتيجي عرب 
ش�ن هجمات عنيف�ة ومتواصل�ة عىل قرية 
البو بكر التي تعد املمر الضيق الخرتاق حدود 

دي�اىل«، مش�ريا اىل »تع�رض قري�ة البو بكر 
لعدة هجمات خلفت 17 ضحية و23 جريحا 

وتدمري الكامريا الحرارية 5 مرات«.
وطال�ب الخ�دران بت�ويل الحش�د الش�عبي 
وباس�ناد من الحشد العش�ائري »مسؤولية 
القواط�ع االمنية عن�د حدود دي�اىل وصالح 
االه�ايل  خ�ربات  م�ن  واالس�تفادة  الدي�ن 
ومعرفته�م بجغرافي�ة مناطقه�م اىل جانب 
استماتتهم بالدفاع عن قراهم ومناطقهم«.

واشار قائممقام الخالص اىل ان »ابرز اسباب 
الهجم�ات االرهابية بني دي�اىل وصالح الدين 
هو تويل ق�وات الجيش مس�ؤولية القواطع 
االمني�ة عن�د حدود ص�الح الدين دي�اىل عام 
2018 بعدما كانت مؤمنة بالكامل وبنس�بة 
100% من قبل قوات الحش�د الشعبي للفرتة 
م�ن 2015- 2018 ول�م تش�هد اي هجمات 
بع�د عجز عصابات داعش اخ�رتاق دفاعات 
ص�الح  ح�دود  عن�د  الحش�د  وتحصين�ات 

الدين، وبعدها تحول�ت اىل مرسح للهجمات 
والعمليات االرهابية منذ ذلك الحني«.

وح�ذر الخ�دران م�ن »ن�زوح جدي�د للقرى 
التي ت�م اعادتها بعد عملي�ات التحرير عام 
2015 يف اطراف ناحية العظيم وافراغها من 
الس�كان وتحولها ملالذات ومقار للتنظيمات 

االرهابية من جديد«.
وتعرض�ت قري�ة )الب�و بكر( ش�مال غربي 
العظي�م اىل اعن�ف هجوم منذ عدة س�نوات 
بالعب�وات والقن�اص واالس�لحة املتوس�طة 
خل�ف 3 ضحاي�ا و4 جرح�ى غالبيته�م من 
الحشد العشاري اىل جانب تدمري عدة منازل 

وقتل عدد من املوايش.
وتعد املناطق والقرى الحدودية املهجورة بني 
دياىل وصالح الدين اخطر بؤر واوكار داعش 
بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة التي مكنت 
عن�ارص التنظيم من اتخاذها مالذا ومعاقل، 
ومنطلق�ا للهجمات يف مناط�ق اطراف دياىل 

وكركوك.
ول�م تفل�ح جمي�ع العملي�ات االمني�ة م�ن 
تطهريه�ا وتأمينه�ا بالكام�ل، فيم�ا تؤكد 
مصادر وج�ود معاقل محصن�ة للجماعات 
املس�لحة يف تل�ك املناط�ق لم يتم االس�تدالل 

عليها حتى اآلن.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت أمانة بغ�داد، أم�س األربعاء، 

دراس�تها 20 موقع�اً إلقامة أس�واق 

كبرية للباع�ة املتجولني، فيما حددت 

طريقة التعامل مع املتجاوزين منهم 

فضالً عن املحال املتجاوزة.

وق�ال الوكي�ل الفن�ي ألمان�ة بغداد، 

مه�دي جاس�م املوس�وي: إن »هناك 

أكث�ر م�ن 20 قطع�ة أرض تصل�ح 

البائع�ة  لتجمع�ات  كب�رية  أس�واقاً 

املتجولني بعيداً عن الشوارع الرئيسة 

والس�احات، واألمانة بصدد دراستها 

بالباع�ة  خاص�ة  أس�واقاً  لجعله�ا 

املتجولني«.

وأضاف أن »قس�م التجاوزات بأمانة 

بغ�داد يتعامل م�ع التج�اوزات وفق 

القوانني من خ�الل مطالبة املتجاوز 

برفع بضاعته، وإذا لم يستجب فمن 

املمك�ن أن تصادر البضائع«. الفتاً إىل 

أنه�ا »تتعامل م�ع املح�ال املتجاوزة 

أيض�اً بإغالقه�ا بع�د ف�رض إن�ذار، 

وهن�اك عمل ج�اٍر لرف�ع التجاوزات 

بالتزامن م�ع حملة تطوير ش�وارع 

بالعاصم�ة، ألنه ال يمك�ن تطويرها 

بدون رفع تلك التجاوزات«.

وبخصوص عملي�ات تعويض الباعة 

املتجولني املترضرين، أوضح املوسوي 

أن »أمان�ة بغ�داد وبعد حريق س�وق 

الجمعة يف منطق�ة النهضة الذي أثر 

عىل دعام�ات الجرس، اختارت قطعة 

أرض قريبة منه ليس�تغلها الباعة يف 

كسب لقمة عيشهم مجاناً«.

وأك�د املوس�وي » إذا نجح�ت تجربة 

س�وق الجمعة يف النهض�ة فيجب أن 

تعم�م التجربة عىل باق�ي التجمعات 

أصح�اب  بع�ض  أن«  اىل  مش�رياً   ،«

محال التفصيخ واألدوات االحتياطية 

يتجاوزون عىل الش�وارع واألرصفة، 

وه�ؤالء لن نس�مح لهم باالس�تمرار 

عىل هذا النحو، وستكون هناك حملة 

مس�اندة لحمل�ة التطوير للش�وارع 

الرئيسة ».

وب�ني أن« أصحاب املح�ال ليس لهم 

الحق يف إخراج البضائع خارج املحال 

والعرض يجب أن يكون داخلها«.

بسبب تداخل الصالحيات وضياع املسؤوليات األمنية 

حتذير من نزوح مجاعي ووصول »داعش« لطريق دياىل - كركوك

أمانة بغداد تدرس 20 موقعاً إلقامة أسواق كبرية للباعة املتجولني

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت وزارة االتصاالت، ام�س األربعاء، 
عن املناطق التي س�تطبق عليها مرشوع 

الهواتف األرضية.
رع�د  ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
املش�هداني: إن »العم�ل ج�اٍر ع�ىل إعادة 
العمل يف الهواتف األرضية مرشوع )فايرب 
تو ه�وم(«، مبين�اً أن »التجربة س�تكون 
يف مناط�ق عدة من جان�ب الكرخ ببغداد، 
مث�ل ح�ي الجامع�ة والع�دل وغريهما«، 
مبين�اً أنَّ »أس�عار امل�رشوع مدعومة من 

قبل الحكومة ووزارة االتصاالت والتعامل 
سيكون بالدينار العراقي حرصاً«.

وأش�ار اىل أنَّ »تكلفة اتص�ال الهاتف من 
األريض اىل أريض آخ�ر للدقيق�ة الواح�دة 
5 دنان�ري، أم�ا تكلفة االتص�ال من هاتف 
أريض إىل أريض بني املحافظات 10 دنانري، 
يف ح�ني أن تكلفة االتص�ال من االريض اىل 
الهاتف النقال ستكون 15 ديناراً للدقيقة 
س�يوفر  »امل�رشوع  ان  الواحدة«.وتاب�ع 
خدمة انرتنت فائق الرسعة، باإلضافة اىل 
أن تكلفة االتصال االريض تعد األرخص«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة التابعة لوزارة الداخلي�ة، امس االربعاء، القبض 

عىل متهمني بالقتل يف العاصمة بغداد.
وذك�رت الوكال�ة يف بيان ورد ل�� »الزوراء«: أن »مف�ارز مديرية مكافح�ة اجرام بغداد 
تمكن�ت من الق�اء القبض عىل متهم�ني اثنني لقيامهم�ا بجرائم قت�ل ضمن منطقتي 

الشعب والحبيبة يف العاصمة بغداد«.
واش�ارت املديري�ة اىل أن�ه »ت�م تدوين أق�وال املتهم�ني ابتدائي�ا واعرتف�ا رصاحًة عن 
ارتكابهما الجريمة، وق�رر قايض التحقيق توقيفهما وفق أحكام املادة 406 من قانون 

العقوبات«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس االربع�اء، انها قررت فتح باب 
التقدي�م والتنافس يف الدراس�ات العليا للع�ام ال�درايس 2022/2021 ابتداًء من 

الرابع والعرشين من شهر حزيران الحايل ولغاية األربعاء املقبل.
دائ�رة العالق�ات واإلعالم يف ال�وزارة ذكرت يف بي�ان ورد »لل�زوراء«: ان » الوزارة 
ق�ررت اعتماد تاريخ الس�ادس من تم�وز املقبل موع�دا ألداء االمتحان التنافيس 
يف جمي�ع التخصص�ات، فيما يع�دل موعد إعالن نتائ�ج القب�ول األويل اىل تاريخ 

.»2021/7/10
واضافت انه »س�تبدأ بع�د ذلك مدة تقدي�م االعرتاضات وإعالن القب�ول النهائي 
وإصدار األوامر الجامعية واإلبقاء عىل توقيت املبارشة بالدراس�ة يف التاسع عرش 

من أيلول املقبل«.

بغداد/ الزوراء:
طمأن وزي�ر املوارد املائية، مهدي رش�يد 
الحمداني، امس االربعاء، الفالحني بشأن 
توف�ري املياه خ�الل فصل الصي�ف، فيما 
اش�ار اىل التوجه لتأهيل بحر النجف كونه 

يعد مصدًرا سياحًيا.
وق�ال الحمداني، يف مؤتمر صحفي عقده 
بمحافظ�ة النج�ف االرشف: »س�عداء يف 
والزي�ارة  االرشف،  النج�ف  يف  التواج�د 
ترك�ز عىل الس�ماع ملش�اكل دوائرنا وقلة 

التخصيصات املالية«.

 واش�ار اىل »ح�رص ال�وزارة ع�ىل تأمني 
حصة مائي�ة إلنجاح الخط�ة الزراعية«، 
مؤك�دا ان »املياه متوف�رة يف هذا الصيف، 

وندعو الفالحني اىل عدم القلق«.
الكث�ري  مناقش�ة  »تم�ت  ان�ه  واض�اف 
م�ن املواضي�ع، ووجهن�ا الدوائ�ر بتذليل 
الصع�اب«، الفتا اىل »عزم ال�وزارة تأهيل 
بح�ر النجف كونه يع�د مصدًرا س�ياحًيا 

ويسهم برفع ايرادات املحافظة املالية«.
 وتابع ان »املنطقة مؤهلة لتكون سياحية 

وسنعمل عىل ذلك بكل اإلمكانات«.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن جه�از األمن الوطن�ي يف األنبار، ام�س االربعاء، تفكيك ش�بكة لتزوي�ر الهويات 
واملعامالت التقاعدية وضبط )156( معاملة مزورة.وذكر بيان للجهاز تلقته »الزوراء«: 
أنه »بعد ورود معلومات اس�تخبارية عرب الخط الس�اخن لجه�از األمن الوطني )131( 
تمكن�ت مف�ارز الجهاز يف محافظ�ة االنبار وبعد اس�تحصال املوافق�ات القضائية من 
اعتقال )5( أشخاص يعملون عىل تزوير املعامالت والهويات التقاعدية وبطاقات املاسرت 
كارد، وق�د ُضبط بحوزتهم )156( معاملة، و)5( صكوك، و)7( بطاقات ماس�رت كارد، 
فضال عن )7( هويات جميعها مزورة«.وأشار إىل أنه »جرى تدوين اقوالهم اصوليا بعد 
اعرتافهم بارتكاب عدة عمليات تزوير واحتيال عىل املواطنني بغية اس�تحصال األموال، 

وتمت إحالتهم اىل الجهات القضائية التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم«.

التعليم حتدد الفئات املشمولة بالتقديم 
للدراسات العليا وموعد التنافسي

املوارد تطمئن الفالحني بشأن املياه 
خالل الصيف احلالي

تفكيك شبكة لتزوير اهلويات 
واملعامالت التقاعدية يف األنبار

االتصاالت حتدد مناطق جتربة 
مشروع اهلاتف األراضي

القبض على اثنني من املتهمني بالقتل 
يف العاصمة

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، امس االربعاء، 
ع�ن مصادقة محكمة التميي�ز االتحادية عىل 
قرارات األحكام الصادرة عن محكمة جنايات 
مكافحة الفس�اد املركزيَّة بحق مدير املرصف 
الزراعي األسبق ومدير فرعه بمحافظة صالح 

الدين سابقاً وعدد من املوظفني فيهما.
دائ�رة التحقيقات يف الهيئة أفادت يف بيان ورد 
»الزوراء«: »بتجريم محكمة التمييز االتحادية 
املدان�ني كل م�ن )عادل عطية خض�ري( مدير 
امل�رصف الزراعي و)نزار عويد جاس�م( مدير 
فرع املرصف بمحافظة ص�الح الدين، وثالثة 
م�ن املوظفني من خ�الل املصادق�ة عىل قرار 
محكم�ة جناي�ات مكافحة الفس�اد املركزيَّة 
القايض بالس�جن مدة ست سنواٍت لكل واحد 
منهم، وغرامة مقداره�ا عرشة ماليني دينار؛ 
اس�تناداً إىل أح�كام امل�ادة)340( م�ن قانون 
العقوب�ات، ورد الطعون الت�ي قدمها املدانون 

كافة«. 
واش�ارت إىل حيثيَّات القضيَّة التي جاءت عىل 
خلفيَّ�ة عمليَّ�ات الضبط التي نفذته�ا الهيئة 
والتحقيقات الت�ي أجرتها بالتعاون مع لجنة 
األمر الديواني )2٩(، إىل إقدام املدانني عىل منح 
ق�روٍض خالفاً للضواب�ط والتعليمات؛ مقابل 
تلقي رىش وهب�اٍت، ونتيجة املتوف�ر من أدلة 
وإثباتات، أص�درت محكمة جنايات مكافحة 
الفس�اد املركزيَّ�ة قراراته�ا بحقه�م بتاريخ 
)2021/2/٩(، وبع�د عط�ف نظ�ر محكم�ة 
التميي�ز االتحادي�ة عىل تلك الق�رارات؛ نتيجة 
الطع�ون املقدمة وج�دت أن الق�رارات كانت 
صحيحًة وموافقًة للقان�ون، واعتمدت األدلة 
الكافي�ة التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً 
ومحاكم�ًة؛ فقرَّرت املصادقة عليها؛ اس�تناداً 
إىل أحكام املادة )25٩/ا/1( من قانون أصول 

املحاكمات الجزائيَّة«.
وكان�ت الهيئ�ة ق�د أعلن�ت منتص�ف ترشين 
األول امل�ايض ع�ن ص�دور قرار حكٍم بس�جن 
مدير امل�رصف الزراعي األس�بق ع�ىل خلفيَّة 
إدانته بجريمة هدر املال العام، فيما أفصحت 
منتصف نيسان املايض عن تمكنها من ضبط 
صكوك يف فرع املرصف بمحافظة صالح الدين 

مرصوفة نقداً دون تنفيذ مشاريعها.

بغداد/ الزوراء:

احالت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية االف 

القض�اء  اىل  واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  املش�اريع 

ملخالفته�ا قوان�ني تش�غيل عمال�ة اجنبية غري 

رشعي�ة، بينم�ا اق�رت ع�دم وج�ود احصائي�ة 

رسمية لعدد العمال االجانب يف البالد.

وق�ال مدي�ر دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهني يف 

الوزارة، رائ�د جبار باهض، يف ترصيح صحفي: 

إن »اللجان التفتيش�ية التابع�ة لدائرته، تمكنت 

م�ن خالل حمالته�ا الدورية ع�ىل مواقع العمل 

للقطاعني الخاص واملش�رتك ومش�اريع حقول 

النف�ط يف بغداد واملحافظات، م�ن احالة 3 آالف 

م�رشوع ل محكم�ة العم�ل ملخالفته�ا نصوص 

قانون العمل بتشغيل عمالة اجنبية غري رشعية، 

بينهم من انتهت مدة اقامتهم يف البالد«، مشددا 

عىل »رضورة تش�غيل العمالة املحلية، الس�يما 

الذي�ن يتمتعون بخربات كبرية ال تقل عن االيدي 

العاملة االجنبية«.

وأش�ار باه�ض إىل »وج�ود عامل�ني ايجابي�ني، 

يصب�ان يف مصلح�ة ال�رشكات واملش�اريع عند 

تش�غيل العم�ال العراقيني، االول ع�دم الحاجة 

لتحمل تكاليف اجور اس�تقدام العامل االجنبي، 

والثان�ي هو عدم االضط�رار اىل منحهم اجازات 

طويل�ة كالت�ي تمن�ح للعم�ال االجان�ب لزيارة 

ارسهم يف بلدانهم«.

ولف�ت اىل »عدم وجود احصائية رس�مية دقيقة 

بأعداد العمال االجانب يف البالد، وذلك النقسامهم 

اىل عمالة رشعية وعمالة غري رشعية مما يصعب 

عملية تحديد العدد الفعيل للعمالة الوافدة«.

وكش�ف باهض عن »تسجيل مليون و600 ألف 

عاطل عن العمل فقط يف قاعدة بيانات الوزارة«، 

منوه�ا بان »هن�اك الكثري ل�م يتم تس�جيلهم، 

وبات�ت هن�اك حاج�ة ملح�ة الس�تيعاب هذه 

االع�داد الكبرية يف س�وق العمل م�ن خالل جهد 

تكاميل مخطط له«.

بغداد/ الزوراء:
أع�ّد الجه�از املرك�زي لإلحص�اء يف وزارة التخطيط، ام�س االربعاء، 
نظاما للموارد البرشية ورواتب موحدة للدولة.وقالت مديرة العالقات 
العام�ة واإلعالم يف الجه�از، نداء عبد الل�ه، يف ترصيحات صحفي: إن 
»اجتماع�اً ترأس�ه رئيس الجه�از الدكتور ضياء ع�واد كاظم للفريق 
املعن�ي بالنظ�ام الذي يعد أح�د فرق لجن�ة األمر الديواني 22 لس�نة 
2020 الخاصة بتنش�يط وإدارة النش�اط الحكومي باتجاه الحكومة 
اإللكرتونية، أكد فيه كاظم تضافر جهود الوزارات مع الجهاز يف العمل 
ع�ىل إعداد نظ�ام املوارد البرشي�ة ورواتب موحدة للدول�ة«. وأضافت 
أن »ه�ذا النظ�ام يمكن من خالل�ه تجميع بيان�ات العاملني يف جميع 
املؤسسات الحكومية بقاعدة تشاركية وطنية، واالطالع عىل تفاصيل 
العمل التطبيقي وإعداد وثيقة املتطلبات ومعرفة طبيعة البيانات وما 
تقدم�ه قاعدة البيانات الت�ي تخدم توجهات الدول�ة يف أتمتة األعمال 
كافة«.وبين�ت عب�د الله أن »االجتم�اع تضمن عروض�اً تفصيلية عن 
األنظم�ة املعدة للم�وارد البرشي�ة وتنظيم عمل األقس�ام يف الوزارات 

ومنها اإلجازات وكتب الشكر والرتفيعات والعالوات«.

بغداد/ الزوراء:

أصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس االربعاء، توضيحاً معززاً باالٔرقام 

بشأن الدرجات الوظيفية املخصصة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية، 

نافية ما ورد يف الترصيحات االٔخرية للّجنة املالية النيابية بهذا الخصوص.

وقال�ت اللجنة يف بي�ان ورد »ال�زوراء«: ان »وزارة املالي�ة خصصت ل وزارة 

الصح�ة 65805 درج�ة وظيف�ة للك�وادر الطبي�ة والصحي�ة والتمريضية 

بكتابها املرقم 6143 بتاريخ 22/4/2021، وتم تعيني خريجي عام 2018-

201٩ بواقع 2٩502 خريجاً، وتم تعيني خريجي العام 201٩-2020 بواقع 

27111 خريجاً، كما تم تعيني 2113 من املالكات الطبية والصحية املتأخرين 

عن التقديم مع أقرانهم«. 

وأضافت اللجنة »وبذل�ك يكون املجموع الكيل للمعينني 58727 خريجاً من 

أص�ل 65805 ، واملتبقي م�ن الدرجات هو 7000 درج�ة خصصت للكوادر 

الساندة وأرسلت بكتاب رسمي اىل مجلس الخدمة االٕتحادي، وليس كما ورد 

يف ترصيحات اللجنة املالية النيابية املوقرة، لذا اقتىض التنويه«.

املصادقة على أحكام حبق 
مدير املصرف الزراعي األسبق 

وفرعه يف صالح الدين

العمل تشدد على تشغيل العمالة احمللية وحتيل آالف املشاريع على القضاء

الكشف عن نظام للموارد 
البشرية ورواتب موحدة للدولة

جلنة الصحة حتسم اجلدل بشأن الدرجات 
الوظيفية املخصصة للكوادر الطبية

No: 7514   Thu   24     Jun    2021العدد:   7514    الخميس    24    حزيران     2021

جمهورية العراق                     العدد: 4446/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل               التاريخ : 2021/6/23

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / يحيى عبد الخرض بدير
م/ تبليغ

قام�ِت املدعي�ة )ملياء ج�واد عبد( الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله والت�ي تطلب فيه�ا التفري�ق للهجر 
الجسدي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ، لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم 
التاس�عة  الس�اعة   2021/7/11 املواف�ق  املرافع�ة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                القايض
                     مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق                  العدد: 4444/ش/ 2021
مجلس القضاء االعىل             التاريخ : 2021/6/23

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / يحيى عبد الخرض بدير
م/ تبليغ

قامِت املدعية )ملياء جواد عبد( الدعوى الرشعية املرقمة 
اع�اله والتي تطل�ب فيها تأييد حضان�ة االطفال كل من 
)ش�هد وزكري�ا ويوس�ف ورحم�ه( وبالنظ�ر ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ، ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني بالحض�ور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 2021/7/12 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا 

للقانون.
                القايض
                     حسني شبيب عايد

جمهورية العراق             العدد /32٩5 / ش / 2020
مجلس القضاء األعىل            التأريخ / 2021/6/23

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء يف الزهور

محكمة األحوال الشخصية
إعالن

املدعي / فالح راشد عبد الله
املدعى عليه / نجالء صادق جعفر 

أقام املدعي ) فالح راشد عبد الله ( املتضمنة طلب الحكم 
باملشاهدة 

وملجهولية محل إقامتك قررت املحكمة تبليغك بالحضور 
، بصحيفتني محليتني يوميتني والحضور بموعد املرافعة 
املصادف 2021/8/1 ، أو إرس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 
ويف حالة عدم حضورك س�نجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب األصول . 
القايض
عباس حسن عودة العكييل

جمهورية العراق                       العدد : 1452 / ش / 2021
مجلس القضاء األعىل                    التأريخ : 2021/6/20

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء يف الزهور

محكمة األحوال الشخصية
إعالن

املدعية / كريمة عاشور لطيف
املدعى عليه / أحمد سعيد حسن 

أقام املدعية ) كريمة عاش�ور لطيف ( املتضمنة طلب الحكم 
باملهر املعجل . 

وملجهولي�ة محل إقامتك ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالحضور 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ، والحضور بموع�د املرافعة 
املصادف 2021/7/7  أو إرس�ال م�ن ينوب عنك قانونا ، ويف 
حال�ة عدم حض�ورك س�نجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحسب األصول . 
القايض
شيماء كريم القرييش

جمهورية العراق               العدد /1476/ ش / 2021
مجلس القضاء األعىل             التأريخ : 2021/6/15

رئاسة استئناف بغداد / الرصافة اإلتحادية
دار القضاء يف الزهور

محكمة األحوال الشخصية 
إعالن

املدعي / كريمة عاشور لطيف
املدعى عليه / أحمد سعيد حسن 

أق�ام املدعية ) كريمة عاش�ور لطي�ف ( املتضمنة طلب 
الحكم بالنفقة .

وملجهولية محل إقامتك قررت املحكمة تبليغك بالحضور 
بصحيفتني محليتني يوميتني، والحضور بموعد املرافعة 
املصادف 2021/7/4 أو إرس�ال م�ن ينوب عنك قانونا ، 
ويف حالة عدم حضورك س�نجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب األصول . 
القايض 
شيماء كريم القرييش



بغداد/ الزوراء:
واصل�ت أس�عار الذهب، ام�س األربعاء، الرتاج�ع يف األس�واق العراقية.. ويف 
أس�واق الجملة ل   ش�ارع النهر يف   بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر 
املثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واالٔوربي البيع 365 الف 

دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 360 الف دينار.
أما سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 335 الف 

دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 330 الف دينار.
وفيم�ا يخص أس�عار الذه�ب يف محال الصياغ�ة، يرتاوح س�عر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار 21 بني 365 الفاً و 370 ألف دينار، فيما يرتاوح س�عر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و 340 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 ،)AKİB( أعلن�ت جمعيات املصدري�ن يف البحر األبيض املتوس�ط الرتكي
امس االربعاء، أن خمس دول بضمنها “العراق” اسواقاً رئيسية لصادراتها 

من الفواكه والخرض.
وقال منس�ق الجمعيات ورئيس جمعية مصدري الفواكه والخرضوات يف 
البحر املتوس�ط نجدت سني يف بيان اطلعت عليه “الزوراء”: إن “صادرات 
تركي�ا م�ن الفواكه والخ�رضوات الطازج�ة يف مايو/ اي�ار بلغت 201.2 
ملي�ون دوالر بزيادة قدرها 27 يف املائة مقارنة بالفرتة نفس�ها من العام 

السابق”.
واضاف أن” 65 يف املائة من س�وق التصدير لقطاع الفواكه والخرضوات 
الرتك�ي الطازج يف ايار ذهبت اىل 5 دول، والتي تعترب أس�واقنا الرئيس�ية 
هي روس�يا ورومانيا والعراق وأملانيا وأوكرانيا”، مبيناً أن “جنوب آس�يا 
وأوروب�ا والرشق األوس�ط هي البل�دان التي حققنا فيها زي�ادة كبرية يف 

الصادرات”.
وأش�ار إىل أن “صناعتنا بدأت تركز عىل زيادة تنوع السوق يف الصادرات، 

ويف إحراز تقدم كبري يف الوصول إىل األسواق البديلة”.
وكان اتحاد املتوس�طي ملصدري الفاكهة والخرضوات الطازجة الرتكية، 
أعلن نهاية شهر ايار املايض، أن العراق جاء ثالثا كأكرب مستورد للفواكه 

والخرض من تركيا خالل شهر نيسان املايض.
يذكر أن العراق يس�تورد معظم الفواكه والخرض التي يحتاجها من دول 
الج�وار وخاصة تركيا وايران، يف وقت تق�وم وزارة الزراعة بحظر بعض 

املنتجات بني الحني واالخر وفقا لتوفرها يف السوق املحلية.

بغداد/ الزوراء:
 توعدت وزارة الزراعة، امس االربعاء، أصحاب حقول الدواجن بأنها س�تفتح 

أبواب االسترياد ما لم يخفضوا سعر طبقة بيض املائدة لخمسة آالف دينار.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، حمي�د ناي�ف، يف حديث صحف�ي: إن “هناك 
توجيهات صدرت من وزارة الزراعة إىل أصحاب حقول الدواجن بتحديد س�عر 
طبق�ة بيض الطعام بخمس�ة االف دينار:، مش�ريا إىل ان “م�ن مهام الوزارة 

حماية املنتج الزراعي من جهة وحماية املستهلك من جهة أخرى”.
وأض�اف ان “وزارة الزراعة أبلغت اصحاب حقول الدواجن انها س�تفتح باب 
االس�ترياد يف حال عدم االلتزام بالتسعرية املحددة التي وضعتها وهي خمسة 

االف دينار لكل طبقة بيض طعام”.
وتاب�ع نايف ان “الوس�طاء بني حق�ول الدواجن واملواطن ه�م من يتحملون 
اختالف س�عر طبقة البيض بس�بب الجش�ع وافتع�ال االزم�ات”، مؤكدا ان 
“وزارة الزراع�ة ضد إعادة فتح باب االس�ترياد لك�ون العراق وصل إىل مراحل 

جيدة من االكتفاء الذاتي من الدجاج وبيض الطعام منذ العام 2019”.

بغداد/ الزوراء:
أوىص مختصون بالشأن املايل بفرض 
إجراءات رقابية لضبط س�عر الدوالر 
يف الس�وق، ففي الوقت الذي اس�تعبد 
في�ه عض�و باملالي�ة النيابي�ة ان يتم 
تغي�ري س�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل 
الدينار خالل العام الحايل، أكد آخر ان 
امل�ربرات التي كانت موج�ودة لتغيري 

سعر الرصف لم تعد موجودة.
وق�ال مقرر اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
أحمد الصفار، يف ترصيحات صحفية: 
إن “الحكوم�ة لج�أت لتغي�ري س�عر 
رصف ال�دوالر نتيج�ة االزم�ة املالية 
يف دفع رواتب املوظف�ني وعدم وجود 
ام�وال كافي�ة لتغطي�ة االحتياج�ات 
الرضورية، فضال عن انخفاض اسعار 
النف�ط آنذاك”، مبينا أن “الوضع املايل 
تغري بع�د ارتفاع أس�عار النفط التي 
وصلت اىل 73 دوالراً للربميل واملربرات 
الت�ي كان�ت موج�ودة لتغي�ري س�عر 

الرصف لم تعد موجودة”.
وأضاف: “يجب اتخاذ إجراءات رقابية 
لضب�ط س�عر رصف ال�دوالر، ومن�ع 
التالع�ب م�ن قبل املص�ارف ومكاتب 
االقتص�اد  وأن  خاص�ة  الصريف�ة، 
العراق�ي يعتم�د بش�كل كب�ري ع�ىل 

الدوالر ويتحكم بمس�توى األسعار يف 
السوق”.

وأوضح أن “الرقابة من قبل الس�لطة 
الترشيعية تتم من خالل االس�تضافة 
أو االس�تجواب وكذلك من خالل طلب 
التقاري�ر الخاص�ة لعمليات الرصف، 
التقارير الحسابات الختامية”،  وأهم 

الختامي�ة  “الحس�ابات  أن  اىل  الفت�ا 
غ�ري موجودة م�ن 2014 وحتى االن، 
ال  واالس�تجوابات  واالس�تضافات 

تتحقق”.
 م�ن جانب�ه، عض�و لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار الربملانية، م�ازن الفييل، 
اشار اىل املربرات السابقة التي تم من 

خاللها رفع قيمة رصف الدوالر مقابل 
الدينار رغم انها كانت مرفوضة لدينا 
فهي ايضا قد انتف�ت اآلن بعد ارتفاع 

اسعار النفط عامليا.
وق�ال الفي�يل يف حديث صحف�ي: ان 
داخ�ل  باالرتف�اع  ب�دأت  “االص�وات 
مجلس النواب للضغط عىل الحكومة 

بغية اعادة س�عر ال�رصف اىل ما كان 
علي�ه س�ابقا، ملا لحق م�ن رضر عىل 
الش�عب العراقي من ارتفاع األس�عار 
داخ�ل االس�واق”، مبين�ا ان “ارصار 
وزي�ر املالي�ة والحكوم�ة ع�ىل ع�دم 
تغيري سعر الرصف بدعوى انه يسبب 
مش�كلة كب�رية ه�و ام�ر مس�تغرب 
ع�ىل اعتبار انه باالصل ان رفع س�عر 
الرصف هو من س�بب مشكلة كبرية 

للشارع واملواطن وليس العكس”.
واض�اف الفي�يل ان “البع�ض ان كان 
يتذرع ب�ان املوازنة بنيت ارقامها عىل 
س�عر ال�رصف الجدي�د ف�إن املوازنة 
م�ا زال�ت يف اروق�ة مجل�س النواب، 
وم�ن املمكن خالل ي�وم او اثنني تغري 
جميع القيم املالية فيها بحسب سعر 
ال�رصف القدي�م دون اي مش�كلة او 
معضل�ة”، الفت�ا اىل “الربمل�ان عم�ل 
ع�ىل ضغط النفق�ات م�ا تحقق منه 
تخفيض نسبة العجز من 71 تريليون 
دين�ار اىل تقريبا 27 تريليون دينار ما 
جع�ل املوازنة مناس�بة وطبيعية كما 
ه�و بالس�نوات الس�ابقة م�ا يعطي 
م�ربر ودافع اخ�ر لعدم تغيري س�عر 
ال�رصف اىل 1450 وانم�ا الع�ودة اىل 

سعر الرصف القديم”. 

دعوات نيابية لفرض إجراءات رقابية لضبط سعر الدوالر يف األسواق

بغداد/ الزوراء:
ناقش�ت وزارة املالية، امس األربعاء، 
لقطاع�ات  االس�رتاتيجية  الرؤي�ة 

الزراع�ة والصح�ة والتج�ارة.
ل��  ورد  بي�ان،  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
“ال�زوراء”: إن وزيرها عيل عبداألمري 
عالوي “ترأس، امس األربعاء، اجتماع 
الجلس�ة الثاني�ة ع�رشة والخاص�ة 
بلجن�ة اع�داد اس�رتاتيجية املوازن�ة 
العام�ة االتحادي�ة للمدى املتوس�ط 
2024-2022 بحض�ور كل  لالع�وام 
من مستشاري دولة رئيس الوزراء و 
النائبة محاسن حمدون ووكيل وزارة 
التخطيط ومستش�ار ال�وزارة وعدد 
من املدراء العامني للوزارة والوزارات 

ذات العالقة”.

ناق�ش  “اإلجتم�اع  أن  وأضاف�ت 
التقرير املقدم من قبل وزارة الزراعة 
االس�رتاتيجية  الرؤي�ة  واملتضم�ن 
للوزارة والخطط املستقبلية الهادفة 
اىل دع�م وتطوي�ر القط�اع الزراعي 
وتحدي�د العقب�ات الراهن�ة وايج�اد 
الحل�ول بما ينس�جم م�ع متطلبات 
النه�وض بالواقع الزراعي وصوال اىل 
تحقيق االكتفاء الذاتي املس�تدام من 
االنتاج عرب االستثمار األمثل ملقومات 

القطاع الزراعي الواس�عة”.
كم�ا بح�ث االجتم�اع، وف�ق البيان، 
“تقري�ر وزارة الصحة بش�أن رؤية 
املع�دة  وإس�رتاتيجيتها  ال�وزارة 
والرامية اىل إص�الح وتطوير القطاع 

الصح�ي ومجابه�ة التحدي�ات التي 
تق�ف حائال دون النه�وض بالقطاع 
الحاج�ة  م�ع  بالتواف�ق  الصح�ي 
املتزاي�دة للرعاية الصحية وتحس�ني 
ج�ودة الخدم�ات الصحي�ة املقدمة 

للمواطنني كافة”.
ويف السياق نفسه، أضاف البيان: أنه 
“تم ع�رض التقرير الخ�اص بوزارة 
التجارة املتعلق برؤيتها االسرتاتيجية 
وخطة التج�ارة الخارجية الرامية اىل 
تنظيمها وإزلة املظاهر السلبية التي 
تعرتي القطاع وتوجيهها نحو تحفيز 
وتطوي�ر القطاع�ات اإلقتصادي�ة يف 
البل�د ودعم القط�اع الخاص تحقيقاً 
للتنوع اإلقتصادي والتنمية املستدامة 

وتوفري فرص العمل”.
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يف ظل انتفاء املربرات اليت كانت موجودة لتغيري سعر الصرف 

بغداد/ الزوراء:
كش�ف املستش�ار املايل لرئي�س ال�وزراء، مظهر 
محم�د صالح، امس األربعاء، ع�ن أهمية مبادرة 

البنك املركزي األخرية.
وقال صال�ح يف ترصيح صحفي: إن “السياس�ة 
النقدي�ة للبنك املرك�زي العراقي خالل الس�نوات 
ات التي شهدتها السياسات  األخرية سايرت التغريرُّ
النقدي�ة يف العال�م اجم�ع، والس�يما يف مواجهة 
الرك�ود االقتصادي والتكنولوج�ي الطويل األجل 
وال�ذي رضب اقتص�ادات العالم”، مش�رياً إىل أنَّ 
“أه�داف السياس�ات النقدي�ة اتس�عت يف العالم 
عموم�اً والبنك املرك�زي العراق�ي خصوصاً نحو 
تحري�ك االقتصاد الحقيقي ب�دالً من الرتكيز عىل 

االقتصاد الرمزي”.
وأضاف أنَّ “األزمة املزدوجة التي شهدها العراق 
يف الحرب عىل اإلرهاب الداعيش وانخفاض عوائد 
النفط بني األعوام 2014 لغاية 2017، دفع البنك 
املرك�زي العراق�ي اىل تقدي�م مب�ادرة 5 مليارات 
)العق�اري  الحقيقي�ة  القطاع�ات  لدع�م  دوالر 
والصناع�ي والزراعي( وكانت م�ن بينها قروض 
الش�باب، برشوط تموي�ل مي�رة طويلة االجل 
وبفائ�دة مرصفي�ة منخفضة، بلغ�ت مؤخراً حد 

اإللغاء السيما للقروض العقارية”.
وأش�ار صالح إىل إن “مكافحة الركود االقتصادي 
والبطال�ة اصبح�ت يف صل�ب السياس�ة النقدية 
الراهنة للبنك املركزي العراقي وال تقل أهمية عن 
محاربة مشكالت التضخم الجامح التي اعتمدها 
البن�ك خ�الل العق�د األول م�ن االلفي�ة الثالثة”، 

الفتاً إىل أن “التضخ�م والركود يرهقان االقتصاد 
الوطني ويؤديان اىل انحرافات خطرية يف قضيتي 
االنتاج واالس�تثمار من جه�ة وتوزيع الدخل من 

جهة اخرى”.
ولف�ت مستش�ار الكاظمي اىل أن “مب�ادرة البنك 
املركزي اليوم تنرصف عىل تمويل بناء املجمعات 

الس�كنية للطبق�ات مح�دودة الدخ�ل يف إط�ار 
تخطيط عمراني ممنهج ملدن املستقبل بعيداً عن 
ضغط املدن القائمة وما قد تس�ببه من مشكالت 
يف تصاع�د الريع العقاري والضغط عىل ش�بكات 

البنية التحتية القائمة”.
وتاب�ع ان “الرتكيز ع�ىل التمويل العق�اري يمثل 
للسياس�ة النقدي�ة هدف�اً اس�رتاتيجياً يف تحريك 
س�وق العمل إذ يحتض�ن قطاع البناء والتش�ييد 
نسبة التقل عن 18 باملئة من قوة العمل وبإمكانه 

تحريك مئتي فقرة عمل مختلفة يف آن واحد”.
واوض�ح ان “الروابط الخلفي�ة واالمامية لقطاع 
تمويل االس�كان من جانب السياسة النقدية هي 
مسألة مدروس�ة بعناية يف التصدي الزمتي ركود 
االقتص�اد والبطالة يف االقتصاد الوطني من جهة 
وتوف�ري العرض الس�كني ضمن اه�داف التنمية 

املستدامة من جهة اخرى”.
وكش�ف محافظ البنك املرك�زي، مصطفى غالب 
مخي�ف، الثالث�اء، عن إط�الق مب�ادرة بقيمة 5 
تريليون�ات، إضافة إىل املس�اهمة بتحريك قطاع 
اإلس�كان الس�تكمال املجمع�ات الس�كنية التي 
كان�ت متوقفة، فض�اًل عن قرب إصدار س�ندات 

تمكن املواطنني من استثمار أموالهم.

بعد تقدميه 5 مليارات دوالر لدعم القطاعات احلقيقية 

مظهر حممد صاحل: مبادرة البنك املركزي األخرية ستكافح الركود االقتصادي والبطالة

مزاد العملة يبيع أكثر من 230 املالية تناقش الرؤية االسرتاتيجية لثالث وزارات
مليون دوالر

الرافدين يوزع املاسرت كارد بني 
منتسيب الدفاع يف حمافظتني

نقابة املصرفيني العراقيني توضح بشأن 
نظام توطني الرواتب

ارتفاع خام البصرة الثقيل 
واخنفاض اخلفيف

هبوط أسعار الذهب يف األسواق احمللية

تركيا: العراق من األسواق الرئيسية 
لصادراتنا من الفواكه واخلضر

الزراعة حتدد سعر طبقة البيض 
وتتوعد بفتح باب االسترياد

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيع�ات البن�ك املرك�زي العراقي م�ن العملة الصعب�ة، امس 

األربعاء، لتسجل 234 مليون دوالر أمريكي.
وذك�ر مص�د أن البن�ك املركزي ش�هد خ�الل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر 
االمريك�ي، اليوم، انخفاض�ا يف مبيعاته لتصل إىل 234 مليون�ًا و650 ألفاً 
و750دوالرا امريكيا، غطاها بسعر رصف أساس بلغ 1460 دينارا عراقيا 
ل�كل دوالر واح�د، مقارنة بيوم ام�س الثالثاء، حيث بلغ�ت املبيعات فيها 

246 مليوناً و566 ألف دوالر أمريكي.
وذهب�ت املش�رتيات البالغة 204 مالي�ني و130 ألف�ًا و750 دوالرا لتعزيز 
االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 30 مليوناً و520 ألف دوالر بشكل نقدي.
واش�ار املص�در اىٕل أن 35 مرصف�ًا قام بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف 
الخ�ارج، و11 مصارف لتلبي�ة الطلبات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 14 

رشكة رصافة.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الرافدي�ن،  م�رصف  أعل�ن 
األربعاء، عن توزيع بطاقات املاسرت 
كارد ع�ىل منتس�بي وزارة الدف�اع 
يف وحداته�م العس�كرية بالب�رصة 

وميسان
 وذك�ر املكتب اإلعالم�ي للمرصف، 
يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة 

منه: أنه “تم توزيع املاس�رت كارد عىل 
املنتسبني عرب اللجان الجوالة التي تم تشكيلها”.

ودع�ا البي�ان، املنتس�بني إىل “عدم مراجع�ة فروع امل�رصف وان اللجان 
املختصة مهمتها ايصال املاسرت كارد اىل املنتسبني”.

بغداد/ الزوراء:
ش�كا موظف�ون م�ن نظ�ام توطني 
الروات�ب وضع�ف الخدم�ات املقدمة 
من قبل املصارف بهذا الشأن، يف وقت 
اقر فيه خرباء مرصفي�ون بمواجهة 
ه�ذا امل�رشوع مش�كالت ع�دة تب�دأ 
باإلجراءات الروتينية لنصب ماكينات 
الرصافة اآللية وضعف التنس�يق بني 
املص�ارف الحكومي�ة واألهلي�ة م�ع 
غي�اب للخدم�ات املرصفي�ة. وق�رر 
مجل�س ال�وزراء نهاية الع�ام 2016 
تحويل نظام دفع الرواتب اىل املوظفني 
املدنيني بضمنها املخصصات واملنافع 

اىل نظام الكرتوني.
املرصفي�ني  نقاب�ة  رئي�س  وق�ال 
يف  الخف�اف،  وهب�ي  العراقي�ني، 
الرس�مية  للصحيف�ة  ترصيح�ات 
تابعته�ا “ال�زوراء”: إن “الحكوم�ة 
تهدف م�ن خالل التوطني اىل س�حب 
االموال املكتنزة لدى املواطنني اسهاما 
بزي�ادة الحركة املالي�ة وتقليل قيمة 
التضخ�م، لكن�ه ش�دد ع�ىل رضورة 

تعزيز تثقيف املواطنني مرصفيا”. 
واش�ار اىل “ضعف التعاون والتنسيق 
بني املصارف االهلية والحكومية لحل 
مش�كالت توطني الرواتب، فضال عن 
وجود مش�كلة بآلي�ة القروض، اذ إن 
ع�دد املوظف�ني كب�ري وال تس�تطيع 
املصارف سد جميع متطلباتهم منها 
الس�يما ان رأس مالها مح�دد بمبلغ 

250 مليار دينار”.
 ون�وه ب�أن “ن�رش الرصاف�ات اآللية 

موافق�ات  اىل  بحاج�ة  العاصم�ة  يف 
بغي�ة  بغ�داد،  امان�ة  م�ن  روتيني�ة 
توس�يع الخدمات املرصفي�ة املقدمة 
للمواطن�ني وتس�هيل حصولهم عىل 

االموال من أقرب موقع ممكن”.
واوض�ح ان “ن�رش ماكينات الرصف 
يخضع لتوفر ال�رشوط االمنية بغية 
الحفاظ عليها، الن اس�تريادها يكلف 
أل�ف   40 اىل  تص�ل  باهظ�ة  مبال�غ 

دوالر”.

بغداد/ الزوراء:
 انخفض س�عر خام البرصة الخفيف، امس االربعاء، بالتزامن مع انخفاض 
س�عر سلة اوبك، فيما ارتفع س�عر خام البرصة الثقيل .وسجلت أسعار خام 
البرصة الخفيف املصدر آلس�يا 74.52 دوالراً للربميل بانخفاض بلغ نس�بته 
%0.19، فيم�ا ارتف�ع خام البرصة الثقي�ل إىل 70.57 دوالراً للربميل بنس�بة 
ارتفاع بلغت %1.73. وس�جل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 74.13 
دوالراً للربميل، فيما بلغ س�عر مزيج مربان اإلماراتي 73.33 دوالراً للربميل، 
ومزيج س�هران الجزائري 73.86دوالرا للربميل، يف حني سجل بوني الخفيف 
النيجريي 74.26 دوالراً، وجرياس�ول االنغويل 74.29 دوالرا.وارتفعت أس�عار 
النف�ط العاملي�ة، امس األربع�اء، ليبلغ خام برن�ت 75.47 دوالراً، وخام غرب 

تكساس 73.36 دوالراً للربميل.
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بغداد / انتصار الرساج
عرفها الوس�ط الري�ايض العبة مميزة 
وش�املة أللعاب القوى ورفع األثقال، 
تدري�ب  ع�بء  تحمله�ا  اىل  إضاف�ة 
الس�باحني يف اتحاد األوملبي�اد الخاص، 
حقق�ت نتائ�ج كثرية لم تس�لّط عليها 
ع�ن  بعي�دا  اتحاده�ا  ك�ون  األض�واء 
مس�احة اإلع�ام الت�ي تهت�م بأبطال 

األلعاب الجماهريية.
الدكتورة أحام شغاتي ضيفة )الزوراء( 
لم تستمر طوياً يف ُلعبتي ألعاب القوى 
ورف�ع األثق�ال بس�بب اإلصاب�ة الت�ي 
لحق�ت به�ا، فابتعدت مج�رة عنهما، 
وتفرّغ�ت لتدريب رشيح�ة الرياضيني 

متحدي اإلعاقة الذهنية. 
وأثار الوس�ط اإلعامي موضوعة عدم 
اعتماده�ا كمدرب�ة برف�ع االثق�ال أو 
ألعاب القوى لألصح�اء برغم تواجدها 
من�ذ فرتة طويلة يف هات�ني الرياضتني، 
فأوضحت: البد من التنويه بأني ابتعدُت 
ع�ن رياض�ة رف�ع األثقال بس�بب حل 
اتحادها بعد أزم�ة األوملبية عام ٢٠٠6 
حال�ه ح�ال بقي�ة االتح�ادات األخرى 
نتيج�ة ظ�روف البل�د يف حينه�ا، لكني 
ال أخف�ي معاناتي من جح�ود اتحادي 
رف�ع األثق�ال وألعاب الق�وى، كونهما 
ل�م يتيح�ا يل فرصة التدري�ب يف هاتني 
اللعبتني عىل الرغم من أحقيتي الكاملة 
وخرتي وط�ول الفرتة التي قضيتها يف 

ممارستهما.
واضافت: إن العاقات ه�ي التي تحّدد 
أو تلعب الدور األكر يف االس�تعانة بهذا 
امل�درب أو ذاك، م�ن أجل إناط�ة مهام 
التدري�ب ب�ه، وكذل�ك الخ�ذالن الكبري 
الذي أتع�رّض له من خال عدم دعوتي 
كحكم�ة لعدي�د البط�والت الت�ي تقام 
داخل وخارج الباد كوني امتلك شهادة 
تحكي�م يف مجال عميل، حتى اضطررُت 
للعم�ل حكم�ة متطوع�ة م�ن دون أي 
مقابل، فق�ط من أجل أن أمارس عميل 

الذي أحب. 

معاِرف
وفيم�ا يخ�ص كيفية تأم�ني رياضيي 
األوملبي�اد الخ�اص قبل كل مش�اركة، 
كل  قب�ل  أح�ام:  الدكت�ورة  أجاب�ت 
مش�اركة أحاول جم�ع العديد من قبل 

املع�ارف أو األصدق�اء أو الجريان مّمن 
لديهم أش�خاص يعانون من )متازمة 
داون وذوي االعاق�ة العقلي�ة( اضافة 
اىل أن أغلبهم أتعرّف عليهم أثناء لقائي  
بأرس ذوي االحتياج�ات الخاصة ويتم 
االتص�ال بيننا الحقاً، اضافة اىل ذهابي 
اىل املعاهد الخاصة إلعداد وتأهيل هكذا 
فئ�ات، حي�ث يق�وم الباح�ث النفيس 
واالجتماع�ي الخاص باملعهد برتش�يح 
البعض مّمن يراه مناسباً لهكذا ألعاب، 
ثم أقوم بعدها بدراس�ة س�لوكيات كل 
ش�خص واج�راء االختب�ارات البدني�ة 
الخاص�ة بهم وعىل ضوء تلك الدراس�ة 
وفق�ًا  األلع�اب  ب�ني  الاعب�ني  أوّزع 

لقدراتهم العقلية والجسدية. 

اندماج
وبّينت بخصوص مدى امكانية اندماج 

االتح�اد تح�ت ل�واء اللجن�ة الباراملبية 
نظراً لتش�ابه رعاية الرياضيني حسب 
توصيفاته�م الطبية، فم�ا جدوى بقاء 
دول  كل  باألوملبي�ة:  مرتبط�اً  االتح�اد 
العال�م تقريباً تدمج هذي�ن االتحادين 
سوّية بسبب قرب توصيفاتهم الطبية 
إال يف الع�راق يبقى كل اتحاد قائم بذاته 
والس�بب أن كل ش�خص عندنا يريد ان 
يبقى يف منصبه رئيساً التحاده ، فأصبح 
ش�غلهم الش�اغل البقاء يف مناصبهم، 
واس�تغال تل�ك املناص�ب ملصالحه�م 
الخاصة ومحاولتهم منع اآلخرين مّمن 
يحاول�ون العمل الج�اد والصحيح من 
العمل واالبداع، ومحاولة مساعدة هذه 
الفئات م�ن ذوي االحتياجات الخاصة 
االندماج مع املجتمع، وحتى تزويجهم 
تعلي�م  اىل  اضاف�ة  وتكوي�ن أرسه�م، 

البعض منه�م قيادة الس�يارة واالبداع 
يف مختل�ف املج�االت الرياضي�ة ك�ون 
العراق من أكثر البلدان يف إعداد املعاقني 

بالعالم.

استقالة 
وفيم�ا إذا حّقق�ت كل طموحاته�ا يف 
م�روع  لديه�ا  كان  وإن  الرياض�ة، 
جديد، أكدت : ال مروع جديد بل افكر 
بتقدي�م االس�تقالة )تضحك( برصاحة 
ل�دّي اآلم�ال والطموح�ات واملش�اريع 
الت�ي أتمنى تحقيقه�ا، ول�دّي املقدرة 
والطم�وح للقي�ام بها، لكن�ي بالتأكيد 
القائم�ني ع�ىل  اىل مس�اعدة  بحاج�ة 
االتح�اد ألن الي�د الواح�دة ال تصّف�ق، 
وأمنيتي تغيري الكث�ري من الوجوه التي 
مازال�ت متمّس�كة بمناصبها منذ أكثر 
م�ن عرين عام�اً، واالس�تفادة منها 

يف  وخ�راء  كمستش�ارين  بوضعه�م 
الطاقات  مج�ال اختصاصهم، وجل�ب 
الش�ابة التي حتماً س�تكون قادرة عىل 
العطاء بسخاء وتقديم أعظم الخدمات 

يف مختلف املجاالت.

دخالء !
حديثه�ا:  ش�غاتي  أح�ام  واختتم�ت 
امنيت�ي أن أرى كل ذي اختص�اص يف 
موقع�ه املناس�ب، لكي يقدم�وا أقىص 
ماعنده�م، وال أتمنى رؤية كل من هّب 
ودّب يف أماك�ن لي�س م�ن املفروض أن 
يكونوا فيها، إضافة اىل رؤيتي كثري من 
الدخ�اء يف االتح�ادات الرياضية الذين 
يعتم�دون ع�ىل مقربني منه�م ملنحهم 
املهام يف مجال عملهم دون استحقاقهم 
حت�ى تع�دّى األمر اىل ضم�ان االصوات 

االنتخابية كل اربع سنوات.

بغداد/ متابعة الزوراء
الطائرة  للكرة  العراقي  االتحاد  حدد 
موعداً  املقبل  آب  من  العرين 
النطاق بطولة أندية العراق للدرجة 

األوىل للموسم ٢٠٢٠- ٢٠٢1.
البطولة   « أن  لاتحاد  بيان  وذكر 
مناطق  أربع  هيئة  عىل  ستقام 
وتضم  الشمالية  املنطقة  وهي 
أندية )) نينوى ، أربيل ، السليمانية 
ومنطقة   ،)) وكركوك  دهوك،   ،
وتضم  الوسطى  واملحافظات  بغداد 
 ، الدين  صاح   ، بغداد   (( األندية: 
الفرات  ((، ومنطقة  ودياىل   ، االنبار 
كرباء   (( األندية:  وتضم  األوسط 
 ، بابل   ، األرشف  النجف   ، املقدسة 

تضم  فيما  واملثنى((،   ، الديوانية 
املنطقة الجنوبية األندية: )) البرصة 

، ميسان ، ذي قار ، و واسط ((.
االتحادات  عىل  يتوجب   »: واضاف 
الفرعية يف كل محافظة تنظيم بطولة 
لرتشيح ناٍد آخر يضاف لألندية التي 
أن  عىل  السابق  املوسم  يف  شاركت 
يكون يوم ٢8 /7/ ٢٠٢1 آخر موعد 
أجل  من  املرتشح،  النادي  لتسمية 
األندية  من  للعديد  املجال  افساح 
أعاه«الفتاً  البطولة  يف  باملشاركة 
الدغارة  نادي  لاعبي  »يحق  أنه  إىل 
املشاركة يف البطولة أعاه النسحاب 
العراق  اندية  بطولة  من  النادي 

للدرجة املمتازة ».

بغداد/ الزوراء
يف  مجاهد،  أحمد  املهندس  القدم،  لكرة  املرصي  االتحاد  رئيس  استقبَل 
مقر االتحاد، رئيس بعثة منتخب الشباب الدكتور حيدر عويف، املتواجد 
الشباب. ملنتخبات  العرب  كأس  بطولة  يف  واملشارك  القاهرة  يف  حالياََ 

وتطرَق الطرفان يف اللقاء إىل رضورة تفعيل االتفاقات والتعاون املشرتك 
جميع  لتوفري  اتحاده  جاهزية  مجاهد  أكَد  حيث  ومرص،  العراق  بني 
متطلبات النجاح لوفد منتخب شباب العراق املشارك يف البطولة العربية. 
متمنياََ التوفيق لليوث الرافدين يف بلدهم الثاني وتحقيق أكر فائدة فنية 

من خال االحتكاك مع املنتخبات األفريقية واآلسيوية املتطورة.
من جانبه، قدَم رئيس بعثة منتخب الشباب، الدكتور حيدر عويف، شكره 
الكبري  واهتمامه  لتعاونه  املرصي  االتحاد  لرئيس  الكبريين  وتقديره 

بالوفد العراقي املشارك يف البطولة العربية.
هذا ويخوض منتخبنا الشبابي اليوم الخميس مباراته الثانية يف بطولة 
منتخب  امام  العربية  احداثها حاليا يف جمهورية مرص  الجارية  العرب 

لبنان يف تمام الساعة الثامنة مساء.

احتاد الطائرة حيّدد موعد وآلية 
بطولة أندية الدرجة األوىل

رئيس االحتاد املصري يستقبل 
رئيس وفد منتخب الشباب
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كيالن: قانون ازدواجية املناصب 
سيهدد كيان املكتب التنفيذي

بغداد/ الزوراء 
أك�دت عضو املكتب التنفيذي يف اللجنة األوملبية الوطنية العراقية، بيداء كيان، أن قانون 
االتحادات الرياضية الذي ينص عىل عدم جواز الجمع بني منصبني، ألن ذلك سيهدد كيان 
املكتب التنفيذي بالكامل باعتبار أن جميع اعضائه وصلوا اىل املكتب عن طريق االتحادات 
الرياضية.وقالت كيان: تم تش�كيل لجنة من 5 اعضاء من املكتب التنفيذي، وجرى لقاء 
مع رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي بخصوص كتاب اللجنة القانونية حول 
ازدوجي�ة املناصب يف املكتب التنفي�ذي«. واضافت كيان أن »القانون الدويل ينص عىل أن 

يشكل املكتب التنفيذي من رؤساء واعضاء االتحادات الرياضية ».

أصفر وأمحر

فوز صعب للمتصدر اجلوية على الكرخ وتعادل سليب بني السماوة ونفط البصرة 

رعد محودي يبحث مع النائب ديار برواري املشهد األومليب العراقي

بغداد/ حسني عمار 
كش�ف مدرب منتخب الشباب لكرة الصاالت، يارس حميد، عن 

املنهاج التحضريي للمنتخب تحضرياً للمرحلة املقبلة. 
وق�ال حمي�د إن “ الجهاز الفني ملنتخب الش�باب اختتم جولة 
االختب�ارات الخاص�ة بالاعب�ني يف جميع محافظ�ات العراق، 
وت�م اختيار القائم�ة األولية التي تضم 45 العب�اً من املميزين 
واملوهبني “. مبيناً أن” الجهاز التدريبي للمنتخب س�يتوجه اىل 
محافظ�ة كرباء ملتابعة مباريات دوري ش�باب الصاالت الذي 
انطلق امس االربع�اء، مراقبة الاعبني عن كثب الضافة املميز 

منهم اىل قائمة املنتخب “. 
وتاب�ع حمي�د أن” التجم�ع الخ�اص باملنتخب س�يكون لكل 
محافظت�ني مع�اً وبعدها س�تتم تصفي�ة العدد ليت�م اختيار 
التش�كيلة النهائي�ة التي س�تمثل الع�راق يف البطول�ة الودية 
املرتقب�ة التي س�تقام  يف إحدى  ال�دول العربية “، مش�رياً اىل 
أن “ منتخب الش�باب ه�و الرافد الحقيق�ي للمنتخب الوطني 

للصاالت “.

مدرب شباب الصاالت يكشف 
بغداد/ متابعة الزوراء عن املنهاج اإلعدادي للمنتخب

الق�وة الجوي�ة  حق�ق فري�ق ن�ادي 

لكرة القدم، يوم ام�س االربعاء، فوزاً 

صعب�اً عىل فريق نادي الكرخ يف ختام 

مباري�ات الجول�ة 32 ل�دوري الك�رة 

املمتاز.

وج�رت املب�اراة ع�ىل ملعب الش�عب 

ال�دويل ، وانتهت بفوز الق�وة الجوية 

بنتيجة 3-2.

وس�جل فريق الك�رخ اوال يف الدقيقة 

السادسة عن طريق الاعب مصطفى 

ولي�د، ويف الدقيق�ة 35 ع�ادل الع�ب 

الق�وة الجوية همام ط�ارق النتيجة، 

ويف الدقيقة 52 من عمر اللقاء س�جل 

ايمن حس�ني الهدف الثان�ي للجوية، 

فيما تمك�ن العب الكرخ مظهر احمد 

م�ن تعدي�ل النتيج�ة يف الدقيقة 77، 

ليقل�ب الع�ب الق�وة الجوية حس�ني 

جبار النتيجة بتس�جيل هدف التفوق 

لفريقه بالدقيقة 86.

واكم�ل فريق الك�رخ املب�اراة بعرة 

العبني عندما طرد حك�م اللقاء العب 

الك�رخ ش�هاب عب�د ال�رزاق لرتاك�م 

البطاقات يف الدقيقة 64.

وبه�ذا الف�وز ابتع�د الق�وة الجوي�ة 

بالصدارة مقرتبا من اللقب بعد ان رفع 

رصي�ده للنقط�ة 72 متص�درا ترتيب 

الفرق، بينم�ا تجمد رصيد الكرخ عند 

النقطة 38 باملركز العارش.

التع�ادل  حس�م  ثاني�ة  مب�اراة  ويفيِ 

السلبي مباراة فريقّي السماوة ونفط 

البرصة.

وبهذه النتيجة رفع الس�ماوة رصيده 

للنقطة 25 باملركز التاسع عر، كما 

ارتفع رصيد نفط البرصة للنقطة 38 

باملركز الثاني عر.

بغداد/إعام اللجنة األوملبية
بحث رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقي�ة رع�د حم�ودي مع عضو 
النيابية  لجنة الش�باب والرياض�ة 
ومق�ررة  ب�رواري،  دي�ار  النائ�ب 
اللجن�ة النائب�ة ازرو محمود خدر، 

املشهد الريايض العراقي. 
جاء ذل�ك خال إس�تقبال حمودي 
النائب�ني  االربع�اء  ام�س  صب�اح 
برواري وخدر بمقر اللجنة األوملبية 

الوطنية العراقية. 
واستعرض حمودي املشهد األوملبي 
العراق�ي الح�ايل، مبين�اً أن الوضع 
يحت�اج يف ه�ذا الوق�ت بال�ذات اىل 
تظافر الجهد الوطني وإسرتاتيجية 
عمل مدروس�ة به�دف الوصول اىل 
مص�اف ال�دول املتقدم�ة يف مجال 

الرياضة.
من جانبه، بني عضو لجنة الشباب 

والرياضة النيابية ان لجنته داعمة 
ل�كل الخط�وات الت�ي من ش�أنها 
االرتقاء بالرياضة العراقية والسعي 
لظهور عراقي أوملبي طيب والئق يف 

أوملبياد طوكيو يف تموز املقبل.
وقدم رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقي�ة تهنئ�ة خاص�ة ملناس�بة 

حلول اليوم األوملبي العاملي.
 مب�اركاً ل�ألرسة األوملبي�ة العاملية 
والقارية والعربية والعراقية يومها 
األوملب�ي، حي�ث ورد يف التهنئ�ة ما 

نّصه:
“باس�مي، ونيابة عن العاملني يف 
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية، 
م�ن االتح�ادات واألندي�ة، أتق�دم 
لألرسة الرياضية الدولية والقارية 
العب�ني  والعراقي�ة،  والعربي�ة 
ومدربني وحكاماً وفّنيني وإداريني 
ومحب�ني  وداعم�ني  وإعامي�ني، 

التهان�ي  بأص�دق  ومهتم�ني، 
وأخلص التريكات ملناس�بة اليوم 
األوملبي العاملي الذي صادف امس 
األربع�اء، الثال�ث والعري�ن من 
ش�هر حزيران 6/23  وهي ذكرى 
تأس�يس الحركة األوملبية الدولية 
الع�ام   يف  باري�س  العاصم�ة  يف 
1894 ع�ىل ي�د مؤسس�ها )بي�ري 
دي كوبرت�ان( فأل�ف أل�ف مبارك 

للجميع بيومهم”.
ويف س�ياق منفص�ل، نع�ت اللدنة 
يف  العراقي�ة  الوطني�ة  االوملبي�ة 
بي�ان لها م�درب املنتخ�ب الوطني 
نعي�م  ماج�د  الدكت�ور  باملاكم�ة 
ال�ذي ت�ويف ام�س االربع�اء متأثرا 
بمضاعفات فايروس كورونا وجاء 

يف البيان. 
بسم الله الرحمن الرحيم

)ولكل أمة أج�ل فإذا جاء أجلهم ال 

يستأخرون ساعة واليستقدمون(
صدق الله العيل العظيم

فج�ع الوس�ط األوملب�ي العراق�ي، 
وأرسة اتح�اد املاكم�ة، بخر وفاة 
م�درب املنتخب الوطن�ي باملاكمة 
الدكت�ور ماج�د نعي�م ال�ذي وافاه 
األج�ل صب�اح ام�س االربع�اء عن 
عمر 53 عام�اً، متأثراً بمضاعفات 

إصابته بفايروس كورونا.
لق�د كان الراح�ل نموذجاً س�امياً 
يف الخلق الري�ايض ومدرباً مخلصاً 
ألبنائه الاعبني، وأكاديمياً وتربوياً 

فاضاً.
اللجن�ة األوملبي�ة إذ تنع�ى الفقي�د 
تس�أل الل�ه ج�ّل وع�ا ان يتغمده 
برحمت�ه، وينزله جنان�ه الباقيات، 
ويله�م أهله ومحبي�ه نعمة الصر 
وجميل الس�لوان، وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.

الدخالء قوضوا فرصيت بتدريب أصحاء ألعاب القوى ورفع األثقال! 
أحالم شغاتي تكشف مستور الرياضة

إعالمنا الرياضي
عض�و اللجن�ة االعامي�ة يف االتح�اد العراق�ي 
مصطف�ى  الدكت�ور  الرياضي�ة،  للصحاف�ة 
التميم�ي، اعل�ن اكتس�ابه الش�فاء التام من 
االزم�ة الصحي�ة الت�ي تع�رض لها قب�ل فرتة 
زمني�ة ليس�ت بالقص�رية.. خال�ص االمني�ات 
لزميلنا العزيز التميمي بالش�فاء التام وان يلبسه 
رب الع�زة واالج�ال ثوب الصح�ة والعافية وان يع�ود لعمله من جديد 

خال قادم االيام.
  ***************

عضو الهيئة العامة لاتح�اد العراقي للصحافة 
الرياضي�ة، الزمي�ل عم�ار عبد الواح�د، يعاني 
ازمة صحية جعلت�ه طريح الفراش ملدة زمنية 
العزي�ز  للزمي�ل  االمني�ات  خال�ص  طويل�ة.. 

بالشفاء العاجل والعودة القريبة لعمله.
  ****************

عض�و املكت�ب االعامي لاتح�اد العراق�ي للكرة 
الطائرة، الزميل عاء بادي، احتفل بعيد مياده 
قب�ل اي�ام قليل�ة.. خال�ص االمني�ات للزمي�ل 
العزيز بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.



الرتكي  الدويل  مع  تعاقده  إيطاليا،  بطل  ميالن،  إنرت  أعلن 
هاكان تشالهان أوغلو يف صفقة انتقال مجاني من غريمه 
ميالن.ووّقع العب الوسط البالغ عمره 27 عاماً عقداً لثالث 
سنوات مع إنرت بعد أن ساعد ميالن عىل احتالل املركز الثاني 

يف الدوري اإليطايل وضمان اللعب يف دوري األبطال.
وباير  وهامبورغ  كارلرسوه  أندية  يف  تشالهانوغلو  ولعب 
عام  يف  اإليطايل  الدوري  إىل  انتقاله  قبل  أملانيا  يف  ليفركوزن 
منتخب  مع  تشالهانوغلو  ميالن.وشارك  بوابة  من   2017

تركيا يف بطولة أمم أوروبا 2020.
يف  ميالن  إنرت  يرغب  أخرى،  جهة  من 
الحصول عىل خدمات أحد نجوم برشلونة، 
خالل املريكاتو الصيفي الجاري، بحسب 

تقرير صحفي كتالوني.
مركز  يف  واضح  نقص  من  إنرت  ويعاني 

الثنائي  بعد رحيل  األيرس، خاصة  الظهري 
ألكسندر كوالروف وأشيل يونج.

ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وبحسب 
عرض  تقديم  قرر  إنرت  فإن  الكتالونية، 

ألبا  جوردي  ظهريه  ضم  أجل  من  لربشلونة، 
خالل املريكاتو الصيفي الحايل.

ويمتد عقد ألبا مع البارسا حتى صيف 2024، إال أنه 
ليس بالرضورة أن يكمل عقده يف كامب نو، خاصة أن 

البلوجرانا يبحث حالًيا عن ظهري أيرس جديد.
الكتالوني،  النادي  رئيس  البورتا،  خوان  أشار  أن  وسبق 
نو  كامب  يف  استمراره  يضمن  العب  يوجد  ال  أنه  إىل 
بنسبة %100، باستثناء ليونيل مييس ومارك أندريه تري 

شتيجن.

                         

أعل�ن نوريتش سيت�ي الصاع�د حديثا لل�دوري اإلنكليزي 
املمت�از لكرة القدم تعاقده مع الجن�اح ميلوت راشيكا من 

فريدر بريمن األملاني ملدة أربع سنوات.
ول�م يكش�ف نوريت�ش ع�ن القيم�ة املالية للصفق�ة لكن 
وسائل إعالم بريطانية ذكرت أن النادي اإلنكليزي دفع 9.4 
مليون جنيه اسرتليني )13.08 مليون دوالر( للحصول عىل 

خدمات الالعب البالغ عمره 24 عاما.
وق�ال راشيك�ا ملوقع الن�ادي: “كان حلمي دائم�ا اللعب يف 
ال�دوري اإلنكلي�زي املمت�از والسع�ادة ال تسعن�ي بعد أن 

منحني نوريتش سيتي هذه الفرصة العظيمة”.
وانض�م راشيك�ا إىل فريدر بريم�ن يف يناير/كان�ون الثاني 

2018 وسجل 27 هدفا يف 100 مباراة يف كل املسابقات.

قّدم املنتخب اإلنكليزي أفضل عروضه 
 »2020 »يورو  أوروبا  أمم  بطولة  يف 
التشيكي  نظريه  عىل  وفاز  اآلن  حتى 
بهدف دون رد عىل ملعب ويمبيل فحسم 

بالتايل صدارة املجموعة الرابعة.
وسجل هدف الفوز للمنتخب اإلنكليزي 

رحيم ستريلينغ يف الدقيقة 13.
وتصّدرت بذلك إنكلرتا ترتيب منتخبات 
نقاط   7 برصيد  الرابعة  املجموعة 
»املتأهلة  التشيك  جمهورية  وتراجعت 
سلفاً إىل ثمن النهائي« إىل املركز الثالث 

برصيد 4 نقاط.
بعض  انكلرتا  حققت  النتيجة  بهذه 

األرقام املهمة وهي:
يف  اإلقصائية  لألدوار  إنكلرتا  تأهلت   �
بطولة أوروبا للمرة الرابعة عىل التوايل، 
وتجّنبت الخسارة يف دور املجموعات يف 

كل من آخر 3 بطوالت.
� تصدرت إنكلرتا مجموعتها يف بطولة 
تاريخها،  يف  الثالثة  للمرة  أوروبا 
بتسجيلها   .)2020  ،2012  ،1996(
املتصدرين  أقل  تعترب  فقط،  هدفني 

تسجيالً يف تاريخ البطولة.
� حافظت إنكلرتا عىل نظافة شباكها يف 
15 من آخر 19 مباراة بكافة البطوالت، 
وللمرة  أهداف.   5 فقط  مستقبلًة 
الثالثة فقط تنهي دور املجموعات دون 
استقبال أي هدف يف بطولة كربى بعد 
املجموعات  ودور   1966 العالم  كأس 

الثاني يف كأس العالم 1982.

وتمّكن منتخب كرواتيا من حجز مقعد 
عقب   »2020 »يورو  نهائي  ثمن  يف 
فوزه يف الجولة األخرية من مواجهات 

املجموعة الرابعة عىل اسكتلندا 1-3.
فالشيتش  نيكوال  من  كل  وسجل 
وإيفان   )62( مودريتش  ولوكا   )17(
بطل  وصيف  أهداف   )77( برييشيتش 
العالم يف املقابل دّون كالوم ماكغريغور 

هدف اسكتلندا الوحيد يف الدقيقة 42.
وصافة  كرواتيا  منتخب  ويحتل 

املجموعة )4 نقاط( بفارق 3 نقاط عن 
نقاط  ب�7  املجموعة  متصدرة  إنكلرتا 
فيما يأتي منتخب جمهورية التشيك يف 
املركز الثالث بفارق األهداف عن رفاق 
مودريتش فيما تذيل منتخب اسكتلندا 

الالئحة بنقطة وحيدة.
وبعد حملة ناجحة يف مونديال روسيا 
لفرنسا،  وصيفاً  حل  حينما   ،2018
تبدلت معالم منتخب كرواتيا يف البطولة 
الحالية، فقّدم صورة باهتة يف البطولة 

راكيتيتش  إيفان  دون  من  القارية 
وماريو ماندزوكيتش املعتزلني دولياً.

شكلت  الثالثاء  أمس  أول  مباراة  لكن 
انتفاضة للكرواتيني الذين بدأوا املباراة 

بعزيمة قوية.
فالشيتش  رفع   ،17 الدقيقة  ويف 
بافتتاحه  املباراة  إثارة  مستوى  من 
استلم  بعدما  لكرواتيا،  التسجيل 
اإليطايل  إنرت  العب  من  رأسية  تمريرة 
إيفان برييشيتش داخل منطقة الجزاء، 

أمامه،  وهيأها  صدره  عىل  فاستلمها 
قبل أن يسددها زاحفة أرضية إىل يمني 

الحارس اإلسكتلندي ديفيد مارشال.
الشوط  نهاية  من  دقائق  ثالث  وقبل 
إىل  املباراة  االسكتلنديون  أعاد  األول، 
عن  التعادل  وأدركوا  الصفر،  النقطة 
طريق ماكغريغور الذي سدد كرة قوية 
وأسكنها  الجزاء  منطقة  داخل  من 

شباك دومينيك ليفاكوفيتش .)42( 
ودخل املنتخب الكرواتي الشوط الثاني 
خطف  عىل  ومصمماً  بشدة  ضاغطاً 

التأهل.
ثان  هدف  بتسجيل  ذلك  له  وكان 
سدد  الذي  مودريتش  بيمني  أسطوري 
الخارجي  بالطرف  رائعة  بلمسة  كرة 
لقدمه من خارج منطقة الجزاء، غالط 
حاول  الذي  اإلسكتلندي  الحارس  بها 

صدها بال جدوى .)62( 
خلف  كانت  نفسها  مودريتش  يمني 
ريال  نجم  رفعها  التي  الركنية  الركلة 
مدريد اإلسباني، وارتقى لها برييشيتش 
برأسية حّولها يف شباك االسكتلنديني، 

معلناً عن ثالث أهداف كرواتيا .)77( 
التصدي  يف  ليفاكوفيتش  وتألق 
ملحاوالت عدة من املنتخب االسكتلندي 
لتقليص الفارق، مساهماً يف الذود عن 
شباك الكرواتيني ليحجزوا مقعدهم يف 
اسكتلندا  وتنهي  النهائي،  ثمن  الدور 
بنقطة  األخري  املركز  يف  مشوارها 

يتيمة.
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لوك دي يونغ ينسحب من 
تشكيلة هولندا

نوريتش سييت يضّم ميلوت 
راشيكا إىل صفوفه

اعالم الكرتوني

إنكلرتا حتسم صدارة اجملموعة الرابعة وكرواتيا يف املركز الثاني

دميبيلي سيخضع جلراحة على مستوى ركبته اليمنى

مفكرة الزوراء

راموس يقرتب من باريس سان جريمان

إنرت يعلن تعاقده مع تشاهلان أوغلو

أعلن االتحاد الهولندي لكرة القدم، أن مهاجمه سيضطر للغياب 
عن مباريات بطولة أوروبا، عقب تعرضه إلصابة بالركبة.

ويتعل�ق األمر بالعب إشبيلية، ل�وك دي يونج )30 عاما(، الذي 
شارك بديال يف مباراتني ببطولة أوروبا، قبل أن يتعرض لإلصابة 
خ�الل التحام مع زميله كودي جاكبو يف تدريبات هولندا، عقب 
يوم من الفوز عىل مقدوني�ا الشمالية )0-3(، يف آخر مباريات 
الطواحني ب�دور املجموعات.وق�ال االتحاد الهولن�دي يف بيان: 
“مهاجم إشبيلية الذي خاض 38 مباراة دولية، أصيب يف الرباط 
الداخ�يل للركبة، ونتيج�ة لذلك لن يتمكن م�ن اللعب مجددا يف 
بطولة أوروب�ا”.وال تسمح قواعد االتح�اد األوروبي )اليويفا( 
باستبدال العبني، يف هذه املرحلة من البطولة، باستثناء حراس 
املرم�ى املصابني، لتتقلص قائمة هولندا بذلك إىل 24 العبا، قبل 
خوض دور ال�16 يف بودابست يوم األحد املقبل.وستلعب هولندا 
ض�د أحد أفضل املنتخبات الت�ي تحتل املركز الثالث، الذي تحدد 

هويته يف ساعة متأخرة من ليلة أمس األربعاء.

استمرت متاعب عثمان ديمبييل مهاجم برشلونة 
ومنتخب فرنسا مع اإلصابات بعد أن أعلن ناديه 
يف  مشكلة  لعالج  لجراحة  سيحتاج  أنه  اإلسباني 
الركبة أجربته عىل االنسحاب من بطولة أمم أوروبا 

لكرة القدم.
وخرج ديمبييل مصاباً خالل تعادل فرنسا 1-1 مع 
بديالً  مشاركته  بعد  املايض  السبت  يوم  املجر 
ألحد زمالئه وتعزيز هجوم فريقه بصورة 

واضحة.
ديمبييل  إن  الفرنيس  املنتخب  وقال 

سيغيب لنهاية البطولة.
وأعلن برشلونة أن الالعب البالغ 
24 عاماً أصيب يف أربطة  عمره 
إىل  وسيحتاج  اليمنى  الركبة 
أن  املتوقع  من  جراحي  تدخل 
عن  أشهر  أربعة  قرابة  يبعده 

املالعب.
الثالثة  املرة  هذه  وستكون 
ديمبييل  فيها  يخضع  التي 
انضمامه  منذ  لجراحة 
بوروسيا  من  برشلونة  إىل 
مقابل   2017 يف  دورتموند 

105 مليون يورو إضافة إىل مكافآت أخرى.
أيلول/سبتمرب  يف  الخلفية  الفخذ  بتمزق يف عضالت  ديمبييل  وأصيب 
2017 بعد أول مشاركة له أساسياً مع برشلونة ليغيب ألربعة أشهر 

متتالية.
واضطر   2019 الثاني/نوفمرب  ترشين  يف  ذاتها  لإلصابة  وتعرض 
تسعة  لنحو  املنافسات  عن  ليبتعد  أخرى  مرة  لجراحة  للخضوع 
أشهر.وخالل أربعة مواسم مع برشلونة شارك أساسياً يف 54 مباراة 
152 لعبها بالدوري اإلسباني وتأتي أحدث إصابة يف وقت  فقط من 
صعب له ولناديه قبل عام واحد بالضبط عىل نهاية عقده مع الفريق 

الكاتالوني.

التشييل،  الالعب  يعتقد 
يعد  الذي  فيدال،  أرتورو 
للمهاجم  مقربا  صديقا 
بجانبه  ولعب  مييس،  ليونيل 
 2018 عامي  بني  برشلونة  يف 
و2020، أن األرجنتيني سيتسمر 
بني صفوف البارسا العام املقبل، 

لكنه ليس متيقنا من ذلك.
مقابلة  خالل  فيدال،  وقال 
 )W Radio( إذاعة  مع 
أنه  “أعتقد  الكولومبية: 
سيتسمر، إنه يحب برشلونة، 
وأشياؤه،  أرسته  لديه  وهناك 
ومن أجل كل هذه السنوات التي 
إسبانيا،  يف  القدم  كرة  فيها  لعب 

أعتقد أنه سيستمر”.
إنه  متأكدا..  لست  “لكنني  واستدرك: 
أرسته،  مع  هو  يتخذه  أن  يجب  قرار 

وأتمنى أن يتخذ القرار األفضل”.
وأكد الالعب التشييل أنه تجمعه صداقة 
مييس،  مع  و”رائعة”  “مدهشة” 
عرب  كثريا  معه  يتحدث  أنه  إىل  مشريا 

)واتساب(.
ومن بني األندية التي دافع عن قميصها، 
كان  أعجبه  مكان  أكثر  إن  فيدال  قال 
واألجواء  اللغة  “بفضل  برشلونة 
إىل  باإلضافة  هناك،  الحياة  وأسلوب 
ولويس  )مييس(  ليو  هناك:  أصدقائي 

)سواريز( وجوردي )البا(”.
يف  قوية  صداقات  لدي  “كانت  وأردف: 
فرق أخرى أيضا.. لكن من ناحية اللغة 

وأسلوب الحياة أفضل برشلونة”.
الدوري  أن  ميالن  إنرت  العب  واعترب 
اإليطايل هو األصعب، من بني املسابقات 
التي خاضها، معلال ذلك بأن “املباريات 

تكتيكية بشكل كبري ومعقدة للغاية”.

راموس،  لسريجيو  األقرب  الوجهة  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  كشف 
قائد ريال مدريد السابق، بعد رحيله عن صفوف املرينجي.

سانتياجو  عن  راموس  رحيل  املايض،  األسبوع  مدريد  ريال  وأعلن 
التفاق  التوصل  وعدم  عقده  انتهاء  وذلك عقب  عاًما،   16 بعد  برنابيو، 

حول التجديد.
زمالءه  راموس  أخرب  فقد  اإلسبانية،  كوبي  كادينا  إذاعة  وبحسب 
املقربني يف ريال مدريد، بأنه سوف ينتقل لصفوف باريس سان جريمان.

وكانت أنباء قد ربطت راموس باالنتقال إىل سان جريمان أو مانشسرت 
أو إشبيلية، لكن يبدو أن قائد املرينجي السابق قد  أو تشيليس  يونايتد 

حدد وجهته.
وسينتقل راموس إىل سان جريمان، والفريق مقبل عىل تحديات كبرية، 
أهمها استعادة لقب الدوري الفرنيس الذي خطفه ليل، وثانيها هو الحلم 

حصده  والذي  األبطال،  دوري  لقب  بتحقيق  ئد األكرب  قا
امللكي السابق 4 مرات.

كأس أمم أوروبا

ميالن  رغبة  عن  إيطايل،  صحفي  تقرير  كشف 
املريكاتو  يف  تشيليس،  من  ثالثية  صفقة  عقد  يف 

الصيفي الجاري.
وعاد ميالن للمشاركة يف دوري أبطال أوروبا، ألول 
مرة منذ 7 سنوات، ويسعى لتدعيم صفوفه جيًدا 

قبل االحتكاك القاري.
فإن  إيطاليا،  سبورت  سكاي  شبكة  وبحسب 
ميالن يستهدف ضم ثالثي البلوز، أوليفييه جريو، 

حكيم زياش وتيموي باكايوكو، هذا الصيف.
بني  بالفعل  تم  اتفاقا  هناك  أن  التقرير،  وأوضح 
الخاصة  الشخصية  الرشوط  عىل  وجريو  ميالن 
بالالعب، لكن تشيليس فّعل بند إضافة عام آخر يف 

عقده لينتهي يف صيف 2022.
املهاجم  أن ميالن يرغب يف ضم  التقرير،  وأوضح 

الفرنيس، ولكن كالعب حر.

ضمن  من  أيًضا  زياش  أن  الشبكة  وأضافت 
رحيل  بعد  خاصة  ميالن،  داخل  فيهم  املرغوب 
الرتكي هاكان كالهانوجلو إىل إنرت، ولكن سيكون 
هناك صعوبة يف رشائه نهائًيا، لذا من املحتمل أن 

ينضم عىل سبيل اإلعارة مع خيار الرشاء.
الصيف  يف  تشيليس  إىل  عاًما(   28( زياش  وانضم 
مليون   40 مقابل  أياكس،  من  قادًما  املايض، 
دوري  لقب  تحقيق  يف  الفريق  مع  يورو، وساهم 

األبطال.
ارتدى  أن  سبق  فقد  لباكايوكو،  بالنسبة  أما 
لعب  كما   ،2019-2018 موسم  يف  ميالن  قميص 

املوسم املنقيض بألوان نابويل معاًرا أيًضا.
يونيو/  حتى  تشيليس  مع  باكايوكو  عقد  ويمتد 
برقم  للبيع  متاًحا  سيكون  لذلك   ،2022 حزيران 

معقول.

ميالن يريد ضم )3( العبني من تشيلسي
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دفاع عمر الراضي يستغرب »الصمت عن التجسس« السلطات األمريكية حتجب املوقع 
اإللكرتوني لقناة »فلسطني اليوم«

بيع إذاعة »مشس أف أم« التونسية 
ملستثمر خاص

رام الله/متابعة الزوراء:
أك�دت قناة »فلس�طني الي�وم« أن حكوم�ة الواليات املتح�دة األمريكية أقدم�ت عىل حجب 
املوقع اإللكرتوني للقناة عىل ش�بكة اإلنرتنت، يف »إجراء غري قانوني وتعس�في ينسجم مع 

سياسات االحتالل اإلرسائييل يف محاربة املحتوى الفلسطيني«.
وقالت القناة يف بيان صحفي: »إن الخطوة التي أقدمت عليها واشنطن منافية لكل املواثيق 
واملعاه�دات الدولية التي تنص عىل احرتام حرية ال�رأي والتعبري، بل تعترب رضوخاً واضحاً 
ملطالب االحتالل الذي عجز عن تغييب الصوت والصورة الفلس�طينيني عرب صواريخ الحقد 
التي ألقتها الطائرات اإلرسائيلية عىل املؤسس�ات الصحفية خالل العدوان األخري عىل قطاع 

غزة«.
وش�ددت عىل أن حجب موقع »قناة فلس�طني اليوم« عن ش�بكة اإلنرتنت من قبل الواليات 
املتحدة »يش�كل انحداراً جديداً يف مس�تويات الحريات اإلعالمية التي تتغنى بها واش�نطن 
برفع ش�عارات الحرية والديمقراطية، وغريها من الش�عارات الكاذبة التي هي يف الحقيقة 

تخدع العالم«.
ت القن�اة عن »التضامن الكامل مع املواقع اإلعالمية كافة التي اس�ُتهِدَفت بقرار من  وع�ربرّ
حكوم�ة الوالي�ات املتحدة األمريكية«، وأكدت قناة »فلس�طني اليوم«، أنها »س�تبقى تمثل 

خطاً متقدماً يف الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا األمة العربية واإلسالمية«.

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
غاب الصحفي سليمان الريسوني، 
“أخب�ار  جري�دة  تحري�ر  رئي�س 
اليوم” املتاب�ع بتهمة هتك عرض 
ش�اب واالحتج�از، ع�ن الجلس�ة 
التي انعقدت يوم الثالثاء بمحكمة 

االستئناف بالدار البيضاء.
وقدم�ت النيابة العامة خالل هذه 
الجلسة مجموعة من الوثائق التي 
تؤكد امتناع الريسوني عن حضور 
املحاكمة، مش�ددة عىل أنه طالب 

برشوط وصفت ب�”التعجيزية”.
يف  املقدم�ة  الوثائ�ق  وحس�ب 
الجلس�ة، التي تتضمن ترصيحات 
من لدن املؤسس�ة الس�جنية التي 
يتواجد بها الريس�وني، وموظفني 
بها، ف�إن الصحفي وضع رشوطا 
“تعجيزية” لم يتم توضيحها قصد 
تنقله من السجن صوب املحكمة.

الريس�وني  ورد دف�اع الصحف�ي 
ع�ىل ما ذهبت إلي�ه النيابة العامة 
بكون موكله ال يمتنع عن حضور 
املحاكمة، بق�در ما يطالب بتوفري 
ال�رشوط الصحي�ة لتنقل�ه صوب 

الجلسة.
ولفت يف هذا الصدد املحامي محمد 
املس�عودي، دف�اع الصحف�ي، إىل 
أن الريس�وني أوضح أنه ال يمتنع 
عن الحضور، بل مس�تعد للمثول، 
لكن يجب توفري الرشوط الصحية 
لذلك، ومنها سيارة إسعاف للتنقل، 

لكونه ال يستطيع الوقوف.
وطلب الدفاع خالل هذه الجلسة، 
من الهيئ�ة التي يرأس�ها القايض 
ك�ون  تس�جيل  ف�ارح،  ش�عيب 
الريس�وني مس�تعدا للمثول أمام 
املحكم�ة، ملتمس�ا “االنتق�ال إىل 
املؤسس�ة الس�جنية للتأك�د م�ن 

وضعه الصحي وما إن كان يرفض 
الحضور أم أن ظرفا صحيا يحول 

دون ذلك”.
محم�د  املحام�ي  التم�س  كم�ا 
املس�عودي، خالل مرافعته، تعيني 
إىل  لالنتق�ال  املستش�ارين  أح�د 
املؤسس�ة الس�جنية، للتأك�د من 

قرار سليمان الريسوني.
وشهدت جلس�ة املحاكمة حضور 
األم�ني الع�ام ملنظم�ة مراس�لون 
ديل�وار،  كريس�توف  بالح�دود، 
مرفوق�ا بع�دد م�ن الحقوقي�ني، 
وضمنه�م أحمد رىض بنش�ميس، 
الناط�ق الرس�مي باس�م منظمة 

هيومن رايتس ووتش.
ملنظم�ة  الع�ام  األم�ني  وناش�د 
مراس�لون ب�ال حدود املل�ك محمد 
الس�ادس، بصفته الضامن لحرية 
التعب�ري، التدخ�ل الرسي�ع قص�د 

إنهاء هذا امللف.

كما أكد ديلوار، يف ترصيح لوسائل 
اإلعالم خالل حضوره أطوار هذه 
املحاكم�ة، أن املنظم�ة ال تطال�ب 
بمعامل�ة اس�تثنائية للصحفيني، 
بتمتيعه�م  تطال�ب  م�ا  بق�در 
باملحاكمة العادلة أسوة بالجميع.

اىل ذلك اعت�رب دفاع الصحفي عمر 
املتاب�ع بتهم�ة ارتكاب  ال�رايض، 
بالعن�ف  ع�رض  هت�ك  جنايت�ي 
يف  االش�تباه  م�ع  واالغتص�اب، 
ارتكاب�ه جنح�ة تلقي أم�وال من 
جهات أجنبية بغاية املس بسالمة 
الدولة الداخلي�ة، أن رفض النيابة 
العام�ة الطلب�ات األولي�ة التي تم 
تقديمها “تأكيد أن امللف مفربك”.

واس�تغرب دف�اع الصحفي، خالل 
الثالث�اء  عق�دت  الت�ي  الجلس�ة 
بال�دار  االس�تئناف  بمحكم�ة 
البيضاء، رف�ض الطلبات املتعلقة 
باستدعاء أرنو س�يمون، املوظف 

بالس�فارة الهولندي�ة يف الرب�اط، 
دولي�ة،  منظم�ات  ممث�يل  وك�ذا 
مش�ريا إىل أن “مس�ألة التجسس 
تقتيض احتجاج الدولة عىل الجهة 

املتجسسة”.
وخاط�ب يف ه�ذا الص�دد املحامي 
أحمد الحلماوي هيئة املحكمة التي 
تنظر يف امللف برئاسة القايض عيل 
الطلفي قائال: “يف التجس�س يلزم 
أن تقوم الدولة بتقديم احتجاجها 
ع�ىل الدولة األخ�رى، لكن املالحظ 
عم�ر  الصحف�ي  قضي�ة  يف  أن�ه 
ال�رايض لم نلحظ ه�ذا االحتجاج، 
ما ُيبني أن األفعال تم تلفيقها وأن 

امللف ‘مخدوم<”.
من جهت�ه، أك�د املحام�ي محمد 
املس�عودي، يف تعقيبه عىل مرافعة 
النيابة العام�ة، أن ملف الصحفي 
عم�ر ال�رايض خ�ال م�ن أي دليل 
بتع�رض  يفي�د  وعلم�ي  م�ادي 

املش�تكية لالغتص�اب م�ن طرف 
املتهم.

ولف�ت املس�عودي، وه�و يح�اول 
دحض ما ذهب إلي�ه نائب الوكيل 
العام، إىل أن الش�واهد الطبية التي 
أدل�ت به�ا النيابة العام�ة “كانت 
خارج املنط�ق القانوني الس�ليم، 
إذ تم إجراؤه�ا بعد مرور أكثر من 
ش�هر ع�ىل تاريخ وق�وع الحادث 

املزعوم”.
املتحدث نفسه: “الشواهد  وأردف 
نفس�يني،  أطب�اء  ع�ن  ص�ادرة 
باستثناء شهادة منجزة من طرف 
الدكت�ور ‘صالح،ع’، ج�اء فيها أن 
املعني�ة تحمل جرحني بعد ش�هر، 
األم�ر الذي يربر طلبنا إجراء خربة 
طبية عىل املش�تكية ملعرفة ما إن 
كان�ت تعرض�ت لالغتص�اب م�ن 

عدمه”.
وأثار حديث دفاع الصحفي الرايض 
عن جرحني املطالبة بالحق املدني 
غضبا ل�دى دف�اع األخ�رية، الذي 
التمس م�ن املحكمة منع مواصلة 

الحديث يف املوضوع.
ورف�ض دف�اع حفص�ة بوطاهر، 
املطالب�ة بالح�ق املدن�ي، خ�وض 
تفاصي�ل  يف  املس�عودي  زميل�ه 
ترشي�ح  ع�ن  وحديث�ه  الواقع�ة 
ملوكلت�ه أم�ام املأل، مش�ريا يف هذا 
الصدد إىل أنه قدم ملتمس�ا للهيئة 

قصد اعتماد الرسية يف الجلسات.
وق�ررت الهيئ�ة، مس�اء الثالثاء، 
تأجيل الجلسة إىل األسبوع املقبل، 
وذل�ك من أجل البت يف امللتمس�ات 
والطلب�ات األولية الت�ي تقدم بها 
ال�رايض  عم�ر  الصحف�ي  دف�اع 
واملطالب�ة بالحق املدن�ي لحفصة 

بوطاهر.

 / ن لن�د
رويرتز:

ق�ال معهد »روي�رتز« لدراس�ات الصحافة، 
ام�س األربع�اء، إن جائحة ف�ريوس كورونا 
أدرّت إىل إذكاء حال�ة م�ن النهم للحصول عىل 
أخب�ار موثوق�ة يف وقت األزم�ة العاملية وإن 
غالبي�ة واضح�ة م�ن الناس تري�د أن تكون 

املؤسسات اإلعالمية محايدة وموضوعية.
وزادت الثقة باألخبار أثناء الجائحة، خاصة 
يف غ�رب أوروبا، ما س�اعد املؤسس�ات التي 
تتمت�ع بس�معة طيب�ة يف مج�ال التغطي�ة 
اإلخباري�ة املوثوق�ة، فيم�ا ب�دا ع�دم الثقة 
واضحاً بش�كل خاص يف وسائل اإلعالم التي 
تش�هد حال�ة م�ن االس�تقطاب يف الواليات 

املتحدة.
وق�ال املعه�د يف تقري�ره الس�نوي لألخبار 
الرقمي�ة إن غالبي�ة واضح�ة م�ن الناس يف 
كافة الدول تعتق�د أنرّ املنابر اإلخبارية يجب 
أن تعك�س مجموع�ة واس�عة م�ن وجهات 

النظر وتحاول أن تكون محايدة.
وقال مدير معهد رويرتز، راس�موس نيلسن 
وت�درك  للغاي�ة،  عصيب�ة  بف�رتة  »مررن�ا 
رشيحة كبرية من الرأي العام أن املؤسس�ات 
اإلخباري�ة كان�ت يف الغال�ب مص�در الضوء 
وس�ط هذا الظالم«.وأضاف لرويرتز »هناك 

املزي�د من التقدي�ر لألخبار الجدي�رة بالثقة 
بش�كل عام. بدا واضحاً للغاي�ة خالل بحثنا 
يف الدول�ة تلو األخ�رى ويف كل فئة عمرية أن 
الغالبية العظمى تريد من الصحافة محاولة 

أن تكون محايدة«.
ت  ويس�تند التقرير إىل اس�تطالعات رأي غطرّ

46 سوقاً وأكثر من نصف سكان العالم.
إىل  املتس�ارعة  التكنولوجي�ة  الث�ورة  وأدت 
وصول 73 يف املئة من األش�خاص إىل األخبار 
عرب الهوات�ف الذكية، ارتفاعاً من 69 يف املئة 
عام 2020، بينما يستخدم الكثريون شبكات 
التواص�ل االجتماعي أو تطبيقات املراس�لة 

ملطالعة األخبار أو مناقشتها.
ويصل تطبي�ق تيك ت�وك اآلن إىل 24 يف املائة 
م�ن الفئة العمري�ة األقل م�ن 35 عاماً، مع 
معدالت انتشار أعىل يف آسيا وأمريكا الالتينية. 
وُينظر إىل فيسبوك عىل أنه الرشيان الرئيس 
لنرش املعلومات الخاطئ�ة رغم أن تطبيقات 

املراسلة، مثل واتساب، تلعب دوراً أيضاً.
لكن معهد رويرتز قال إن عمالقة التكنولوجيا 
ش�كلوا أيضاً وس�يلة للمعارضة، مستشهداً 
باحتجاج�ات يف ب�ريو وإندونيس�يا وتايالند 
وميانم�ار والوالي�ات املتحدة.وتوج�د أك�رب 
نسبة من األشخاص الذين ال يثقون باألخبار 
يف الواليات املتحدة، حيث أدرّت هزيمة دونالد 

ترام�ب يف االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكي�ة 
ع�ام 2020 إىل انخفاض الطلب عىل األخبار.

وبشكل عام، فإن الذين ش�عروا بأن تغطية 
وس�ائل اإلعالم ظاملة كان�وا من الذين لديهم 
وجه�ة نظ�ر سياس�ية ذات مي�ول يمينية. 
وش�عر الش�باب الذين ت�رتاوح أعمارهم ما 
بني 18 و24 عاماً واألمريكيون الس�ود ومن 
ينحدرون من أصل إسباني واألملان الرشقيون 
وبع�ض الطبقات االجتماعي�ة واالقتصادية 
الربيطانية بأنه تتم تغطية أخبارهم بش�كل 
غري عادل.لكن الرسالة بشكل عام تمثلت يف 

أن الن�اس بمعظمهم يريدون أخب�اراً عادلة 
ومتوازن�ة، وأن�ه ع�ىل الرغم من املش�كالت 
العميق�ة التي تعاني منها األخبار املطبوعة، 

فإن الكثريين سيدفعون الثمن لرشائها.
وكتب كريغ تي.روبرتسون الباحث يف املعهد 
يف التقري�ر »رغ�م أن الصحاف�ة املحايدة أو 
املوضوعية أصبحت موضع تس�اؤل بش�كل 
متزايد م�ن قبل البعض، فإن الناس بش�كل 
ع�ام يؤيرّدون بقوة نموذج األخبار املحايدة«. 
وأض�اف »يريد الن�اس أن يكون لهم الحق يف 

أن يقرروا بأنفسهم«.

الريسوني يضع شروطا حلضور احملكمة .. ومناشدة امللك إنهاء امللف

معهد رويرتز للصحافة: الناس حباجة إىل أخبار موثوقة

هونغ كونغ /أ.ف.ب:
رفض�ت رئيس�ة الس�لطة التنفيذي�ة 
يف هون�غ كون�غ كاري الم، انتق�ادات 
الت�ي  للخط�وات  املتح�دة  الوالي�ات 
اتُّخ�ذت مؤخراً بحق صحيفة مدافعة 
عن الديمقراطية بموجب قانون األمن 
القوم�ي، مش�ريًة إىل أن عىل وس�ائل 

اإلعالم عدم »تقويض« الحكومة.
ولطاملا ُعرف املش�هد اإلعالمي، سواء 
كون�ع  هون�غ  يف  املح�يل،  أو  ال�دويل 
الصحاف�ة  حري�ة  لك�ن  بحيويت�ه، 
تراجع�ت بدرج�ة كبرية يف الس�نوات 

األخرية.
دت الس�لطات األس�بوع املايض  وجمرّ
أص�ول أكث�ر صحيف�ة مدافع�ة عن 
الديمقراطي�ة يف هون�غ كون�غ »آب�ل 
دي�يل« بموجب قان�ون األمن القومي 
ال�ذي فرضت�ه بك�ني ع�ىل املدين�ة يف 

.2020
ألع�ىل  رس�مية  اتهام�ات  ه�ت  ووجرّ
مس�ؤولنَي يف الصحيفة ب�«التواطؤ« 
م�ع جه�ات أجنبي�ة، وه�و م�ا يعد 
جريمة بموجب قانون األمن القومي، 
عىل خلفية مقاالت قالت الرشطة إنها 
دعت لفرض عقوبات دولية عىل قادة 

الصني وهونغ كونغ.
وقال�ت كاري الم يف ردرّها عىل س�ؤال 
بش�أن »آب�ل دي�يل« وحري�ة اإلع�الم 
يف املدين�ة، »ال يمث�ل انتق�اد حكومة 

هونغ كونغ مش�كلة، لك�ن إذا كانت 
هن�اك ني�ة لتنظيم أنش�طة تتس�بب 
بتقويض الحكومة، فهذا بالتأكيد أمر 

مختلف«.
الرئي�س،  الصين�ي  ال�رب  وبخ�الف 
حيث وس�ائل اإلع�الم مملوكة للدولة 
بمعظمه�ا وتخضع لرقابة مش�ددة، 
ر لهونغ كونغ  يتضمن الدستور املصغرّ

التي تحظى بحكم ش�به ذات�ي بنوداً 
تحم�ي حري�ة التعب�ري. لك�ن حمل�ة 
الصني املتواصلة الجتثاث أي معارضة 
بعد احتجاجات 2019 الحاشدة والتي 
تخلله�ا عن�ف أحياناً، فاقم�ت القلق 

بشأن مستقبل املدينة.
ويج�ررّم قانون األم�ن القومي الجديد 
مجموعة من وجهات النظر السياسية 

فيما أثارت اإلجراءات التي اترّخذت ضد 
»آبل دييل« تساؤالت يف أوساط وسائل 
اإلعالم بشأن ماهية اآلراء أو التقارير 
الت�ي يمكن أن تدفع الس�لطات لفتح 

تحقيقات.
وقال�ت الم إنرّ مالحق�ة »آب�ل دي�يل« 
قضائي�اً ال تمثرّل هجوم�اً عىل »العمل 
أن  إىل  مش�رية  الع�ادي«،  الصحف�ي 

تغطيته�ا  ع�رب  س�عت  الصحيف�ة 
لتقوي�ض أم�ن الصني القوم�ي. ويف 
رده�ا ع�ىل س�ؤال ألح�د الصحفيني 
للعم�ل  الحكوم�ة  تعري�ف  بش�أن 
الصحف�ي الع�ادي قال�ت »أعتقد أنك 

أقدر عىل اإلجابة عن هذا السؤال«.
وكانت الوالي�ات املتحدة من بني دول 
غربي�ة ع�دة انتقدت تح�ررّك الرشطة 
ضد »آب�ل دييل«، معت�ربة أنه يقورّض 
حري�ة اإلعالم وس�معة هون�غ كونغ 

كبيئة آمنة لألعمال التجارية.
ورفض�ت الم هذه املواق�ف قائلة »ال 
تحاول�وا اترّهام س�لطات هونغ كونغ 
باستخدام قانون األمن القومي كأداة 
لقم�ع اإلعالم أو خنق حرية التعبري«. 
وتابعت »أعتقد أن كل هذه االتهامات 
من قبل الحكومة األمريكية خاطئة«.

ولطامل�ا كان�ت »آبل دييل« ش�وكة يف 
خ�ارصة بكني ع�رب دعمه�ا الواضح 
يف  بالديمقراطي�ة  املطال�ب  للح�راك 
املدينة وانتقادها العلني لقادة الصني. 
ومثرّل�ت إج�راءات التوقي�ف وتجميد 
رضب�ة  امل�ايض  األس�بوع  األص�ول 

لقدرتها عىل مواصلة عملياتها.
هذا وأعلنت صحيفة »آبل دييل« امس 
األربعاء، أنها س�تتوقف عن الصدور. 
وأص�درت الصحيفة بياناً ج�اء فيه: 
»نش�كر قراءنا عىل والئهم، ونش�كر 
صحفيين�ا وموظفين�ا واملعلنني لدينا 

ع�ىل التزامهم طوال الس�نوات ال�26 
املاضية«.

وكان مجل�س إدارة رشك�ة »نكس�ت 
ديجيتال« املالكة ل�«آبل دييل« قد قال 
إنه سيغلق عمليات الصحيفة بحلول 
إذا اس�تمرت س�لطات هونغ كونغ يف 
منع الوصول إىل الحسابات املرصفية 
للرشك�ة، بعد اعتقال كب�ار املحررين 

واملديرين التنفيذيني فيها.
وتوقف فعالً قسم الش�ؤون املالية يف 
الصحيفة وإصدارها باللغة اإلنكليزية 
وحس�اب »تويرت« الخاص بها وقسم 

الفيديو عن العمل.
وأوضح�ت الصحيف�ة أنها س�تصدر 
عددها الورقي األخري اليوم الخميس، 
بينما س�تتوقف عن تحديث نسختها 
اإللكرتونية منتصف ليل اليوم نفسه. 
وأش�ارت إىل أنها اتخ�ذت قرارها هذا 
بعدما أخ�ذت بعني االعتبار »س�المة 

املوظفني والقوى العاملة فيها«.
ضغوط�ات  دي�يل«  »آب�ل  وتواج�ه 
ومالحقات شديدة من سلطات هونغ 
التظاهرات  لتأييدها ودعمه�ا  كونغ، 
املؤي�دة للديمقراطي�ة يف املدين�ة عام 
�ذ أكث�ر من 500 رشطي  2019. إذ نفرّ
ملق�ر  مداهم�ة  امل�ايض  االس�بوع 
الصحيفة، وص�ادروا أجهزة كمبيوتر 
وأق�راص صلب�ة ودفات�ر صحفيني. 
وأوقف خمسة من مسؤويل الصحيفة، 

هت التهم إىل رئيس التحرير راين  وُوجرّ
لو ومديرها العام ش�ونغ كيم-هونغ، 
فيما أُفرج عن الثالثة اآلخرين بكفالة 

مالية يف انتظار تحقيقات إضافية.
وأدي�ن صاحبه�ا الث�ري جيم�ي الي 
)73 عام�اً( بأح�كام عدة بالس�جن، 
مؤي�دة  تظاه�رات  يف  النخراط�ه 
ُوجه�ت   .2019 ع�ام  للديمقراطي�ة 
أيض�اً التهم�ة إلي�ه بموج�ب قانون 
األم�ن القوم�ي، وُجم�دت أصول�ه يف 
دت الس�لطات  هونغ كونغ. كذلك جمرّ
أص�والً لصحيفة »آبل دي�يل« قيمتها 

2.3 مليون دوالر.
ويف وقت س�ابق ام�س األربعاء، ألقت 
رشط�ة هون�غ كون�غ القب�ض ع�ىل 
رج�ل يبلغ من العم�ر 55 عاماً، بزعم 
التواطؤ مع القوات األجنبية لتعريض 
األم�ن القوم�ي للخط�ر. ويف حني أن 
بي�ان الرشطة لم يذكر أي أس�ماء أو 
منش�ورات، ذك�رت وس�ائل اإلع�الم 
املحلية أن الرجل يكتب عموداً يف »آبل 

دييل« تحت اسم يل بينغ.
وترتاج�ع هون�غ كون�غ تدريجي�اً يف 
الرتتيب الس�نوي ملنظمة »مراس�لون 
ب�ال ح�دود« غ�ري الحكومي�ة لحرية 
الصحاف�ة، إذ انتقلت م�ن املرتبة 18 
ع�ام 2002 إىل املرتبة 80 ه�ذا العام. 
أم�ا الصني فه�ي يف املرتب�ة 177 من 

أصل 180 دولة مصنرّفة.

زعيمة هونغ كونغ: على اإلعالم أّل »يقّوض« احلكومة
صحيفة »آبل ديلي« تتوقف عن الصدور

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنت رشكة »الكرامة القابضة« التي تترصف يف أس�هم إذاعة »شمس أف أم« الخصخصة 
)التفويت( رس�مياً يف أس�هم اإلذاعة التي صادرتها الدولة التونس�ية إىل املس�تثمر الخاص 

رؤوف العوادي، املدير العام ملؤسسة »ماكسوال للترصف«.
القرار القى ترحيباً من قبل الصحفيني العاملني يف اإلذاعة بعد الوضعية الضبابية التي كانت 
تعيش�ها اإلذاعة، ما س�برّب لها صعوبات مالية كربى عجزت معها ع�ىل اإليفاء بالتزاماتها 

املالية تجاه العاملني فيها.
رئيس الحكومة التونس�ية هش�ام املش�ييش زار صباح الثالثاء مقر إذاعة »شمس أف أم« 
لتهنئ�ة العاملني فيها بتحويل ملكيتها، وقد اس�تضافه اإلعالمي حمزة البلومي يف برنامج 
»املاتين�ال«. وأكد املش�ييش حرصه عىل التفوي�ت يف اإلذاعة، معترباً أن وضعيتها الس�ابقة 
كان�ت مقلقة للعامل�ني فيها، لذل�ك حرصت حكومته ع�ىل إيجاد حلول رسيع�ة لوضعية 

اإلذاعة دون املس باستقاللية خطها التحريري.
م�ن ناحية أخ�رى، أكد رئيس الحكومة التونس�ية أنه ع�ازم عىل اترّباع ذات السياس�ة مع 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة األخرى املص�ادرة، وهي مؤسس�ة »دار الصباح« الت�ي تصدر ثالث 

صحف، ومؤسسة »كاكتوس برود« لإلنتاج التلفزيوني.
يذكر أن إذاعة »ش�مس أف أم« أسس�تها سنة 2010 سريين بن عيل، نجلة الرئيس التونيس 
املخل�وع، وصوِدَرت بعد الثورة التونس�ية س�نة 2011 إىل جانب مؤسس�ات »دار الصباح« 
التي كان يملكها صهر الرئيس التونيس املخلوع محمد صخر املاطري ومؤسسة »كاكتوس 
برود« التي كانت مملوكة من قبل بلحس�ن الطرابليس، ش�قيق ليىل بن عيل، زوجة الرئيس 

التونيس املخلوع، واإلعالمي سامي الفهري.
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نبيل مجيل
      يف مجموعت�ه القصصي�ة ) كيف ح�ال الرغبة( 
والص�ادرة عن دار املعني للطباعة – بغداد – 2021. 
يط�ل علين�ا الق�اص )ع�ادل غضب�ان الن�ارصي( 
بمجموع�ة من القص�ص امتازت بالحس�ن الفني 
املتكام�ل لهذا الفن، الذي يعد م�ن الفنون الصعبة، 
مل�ا يمتاز به م�ن جمل برقي�ة ومكثف�ة التي توفر 
للق�ارئ دهشة التواصل واالكتش�اف للحدث، الذي 
أراد الق�اص معالجت�ه وف�ق رؤيته الذهني�ة، وما 
يتطابق مع لغته املستخدمة واالنتقاالت الرضورية 
وعمليات القطع والربط بني املشاهد، مؤكداً درايته 
وتميزه بوضع بصمة خاصة به يف هذا الفن، فهو اىل 
جانب القصة يكتب الشعر واملرسحية وله منجزات 

عديدة ثّبتها يف سريته األدبية يف نهاية املجموعة.
     م�ن املعروف عن القص�ة انها خرب املرسود الذي 
يستم�د من املخي�ال املمزوج بالواق�ع، وهنا تكمن 
ق�درة القاص ع�ى توليف الحكاية ولك�ن بطريقة 
مقبول�ة إلقن�اع القارئ مع ما ترتكه م�ن أثر لديه، 
وألن العم�ل القص�ي مرتاك�ب التشكي�ل والبناء، 

ل�ذا وج�ب عى الق�اص ان يتعامل وف�ق منظومته 
الرسدية يف املعالجة، من خالل تفاعل الحدث الرئيس 
مع األح�داث الجانبية املكّملة، وخلق أجواء ال تأخذ 
القارئ بعي�داً وتشوّش ذائقت�ه، وان يتوافق الرسد 
بيئياً مع الزم�ان واملكان والفكرة املطروحة، ولكي 
ال يخفق القاص حت�ى نهاية قصته، عليه أن ينتبه 
اىل عدم اللج�وء اىل التقريرية واالسهاب، وان يوجز 
بأق�ل املف�ردات وال يربر بل يزخ�رف الفاظه ويزيد 
من شغ�ف القارئ، من خالل اللغ�ة أو املوضوع أو 

االسلوب املتبع يف الكتابة.
    توزعت قصص املجموعة ما بني )القصة القصرية 
من ص 7 اىل ص 51( والقصرية جدا من )ص 52 اىل 
ص 55( ثم من )ص 57 اىل ص 101 ( جّنس القاص 
ما كتبه بالنصوص تحت عنوان )ايماءة( علماً انها 
تنتم�ي اىل القصة القصرية وال أعلم سبب ذهابه اىل 
عزلته�ا حيث التنويه الذي ذكره ) النصوص التالية 
كتب�ت من بداية آذار 2014 حتى نهاية كانون األول 
2019 ( أعتقد انه ال داعي لذلك وكان بإمكانه ان ال 
يفصلها عن تسلسل القصص تحت عنوان )ايماءة(، 

حي�ث ان لكل قص�ة عنواناً خاصاً به�ا، فلو تركها 
تأخ�ذ تسلسله�ا الحر لكان أفض�ل، وذلك القرتابها 
من فن القصة القصرية وانسجامها مع من سبقها 
م�ن قصص، حيث غلبة اله�ّم االنساني وتشخيص 
الواق�ع ونقده، وما تبلور فيها م�ن معالجة فكرية 
تجاه املرئي واملحسوس يف فرتات القلق االجتماعي، 
وحس�ب تاريخ ن�ر كل قص�ة، ال�ذي أراه مكّمالً 
ألحداثها منذ لحظة والدته�ا ثم صعوداً نحو تطور 
التجربة للق�اص، وهذه يحتاجها الق�ارئ واملتابع 
لرسم خط بياني يشري ويشيد بالعالقة املرتتبة عى 
ما يقّدمه القاص مستقبالً، ومرحلة االنطالقة األوىل 
يف الكتابة، وهل استطاع ان يطّور أدواته أم العكس 
من ذلك، فمطب�ات التجربة كثرية وكل كاتب يتعثر 
بها، لك�ن من يستطيع تجاوزه�ا ينجح يف مسعاه 

وعمله ويثّبت حضوره يف عالم الكتابة.
ال أريد أن اتطّرق اىل اعادة حكايات القصص، لكنني 
شعرت أثناء القراءة بأن )عادل غضبان النارصي( 
لدي�ه ضوء عكس م�دى املامه بهذا الف�ن، وأراد أن 

يضع بصمته الخاصة وكان له ذلك.  

د. علي زين العابدين احلسيين 
ي�درك الق�ارئ لحي�اة عمي�د 
األدب العرب�ي “ط�ه حسني” 
وم�ا فيها م�ن أح�داث عظاٍم 
ألول وهل�ة أنه�ا حي�اة مليئة 
باملتاع�ب، فل�م تك�ن سهل�ة 
وال�رتف  بالرفاهي�ة  تتس�م 
كحياة غريه من أدباء عرصه، 
سلسل�ة  ع�ن  عب�ارة  فه�ي 
متالحق�ة من الصعوبات بدت 
منذ نشأته يف القرية بداية مع 
شيخ “الُكّت�اب”، وقد انطوت 
عى كث�رٍي من الرصاع�ات إىل 
آخر حياته، وربما نستطيع أن 
ن�ؤرخ ألوىل رصاعات�ه القوية 
الطاحنة  بداي�ة معارك�ه  مع 
عى نظ�م التعليم يف األزهر إىل 
أن ساف�ر إىل الغرب “فرنسا”، 
وكم�ا هو معروف فإّن العميد 
“ط�ه حس�ني” ثال�ث ثالث�ة 
التم�رد عى  أقام�وا مدرس�ة 
القدي�م يف األزهر “طه حسني 
محم�ود   – الزي�ات  أحم�د   –
زناتي”، واستمر الرصاع معه 
إىل أن عاد م�ن “فرنسا” بآراء 
جديدة يف الشعر الجاهيل ثارت 
علي�ه ثائ�رة النق�اد واألدباء، 
فقابلوها باالنتقادات والردود 
واالعرتاض�ات، وكان�ت جلها 
عى صفحات الجرائد والكتب، 
واصطدم أيض�اً بدعاة املذهب 

األدبي القديم، فهاجمهم أشد 
األع�الم:  ومنه�م  املهاجم�ة، 
إبراهيم  أحمد شوقي وحافظ 
والرافع�ي، لك�ن مع ك�ل هذا 
حيات�ه،  يف  الدائ�م  ال�رصاع 
هن�اك رس خف�ي يف حياة طه 
حس�ني تعلم�ه مع ك�ل هذه 
الرصاعات وظ�ل محتفظاً به 
حت�ى يف ردوده م�ع مخالفيه 
ومنتقديه، وهو أن�ه دائماً ما 
كان يلج�أ يف كتاباته إىل الرمز 
استط�اع  ولذل�ك  واإليم�اء، 
طيلة هذه السن�ني أن يتجنب 
الوقوع تحت قبضة أحد؛ ألنه 
الذين يستطيعون  الُكّتاب  من 
أن يحتال�وا ليكت�ب ما يريد يف 
أي مسأل�ة، وق�د يرج�ع ذلك 
إىل ه�ذه املراح�ل الطويلة من 
الرصاعات، فربما صنعت من 
طه حس�ني فكراً جدي�داً آمن 

ب�ه، وه�و اللج�وء إىل اإليماء 
فيستطي�ع  الترصي�ح،  ب�دل 
بهذا املنه�ج أن يوصل أفكاره 
تح�ت  يك�ون  أن  دون  وآراءه 
طائل�ة القان�ون أو املساءل�ة 
من أح�د�، وال يظن�ّن أحٌد أّنه 
أمٌر سهٌل يك�ون لكل شخص 
فحينم�ا  بالكتاب�ة،  مشتغ�ل 
يلج�أ ط�ه حسني له�ذا النوع 
من الكتاب�ة إنما هو المتالكه 
م�ن أدوات اللغة وأساليبها ما 
يستطيع به أن يبني نظرته يف 
أّي قضية عامة دون أن توجه 
ل�ه أّي الئمة، وه�ذا النوع من 
الكتاب�ة يف الحقيق�ة ال يدركه 
إال األذكياء، وقد ُيحتاج إليه يف 
كثري من األوق�ات، فيستطيع 
الكاتب املتمكن توجيه العامة 
ألمٍر م�ا دون الترصيح باألمر 

نفسه.

نصري الشيخ
 يبقى البحث عن فضاءات جديدة يف عالم الفن هاجس 
يراف�ق املب�دع يف كل زم�ان ومكان،وللف�ن التشكييل 
العراق�ي ومن�ذ ال�رواد حي�ث املراح�ل التأسيسي�ة 
لف�ن التشكي�ل وطالئع�ه وتوجهاته ص�وب ضفاف 
الحداثة،كله�ا زرع�ت روح البح�ث والتجديد عما هو 
معربعن ذات الفنان وتوجهاته اإلنسانية وتأكيده عى 

دور الفن يف بناء املجتمعات الحديثة.
ومليس�ان حض�ور فاعل ومتج�دد يف الف�ن التشكييل 
املع�ارص بأسم�اء فاعل�ة ومجددة واك�دت رسوخها 
بامتالكها الوعي والرؤى والصنعة. وسعيا الستكمال 
م�روع الفن ه�ذا ، بادر عدد م�ن تشكيليي ميسان 
وبدع�م م�ادي ومعن�وي م�ن جمعي�ة التشكيلي�ني 
العراقيني املركز العام يف بغ�داد، بافتتاح املقر الجديد 
للجمعي�ة يف مرك�ز مدين�ة العم�ارة، ليك�ون فضاء 
رحبا لعال�م اللون، ومساحة ح�وار مثقف للرسامني 
والفنان�ني، وورش�ة عم�ل دؤوب لصن�اع التشكي�ل 

العراقي.
زاه�د   “ الطبيع�ة  لعال�م  املجي�د  والرس�ام  الفن�ان 
الساع�دي” حدثنا قائ�ال: )) بدعم كبري م�ن االستاذ 
الفن�ان قاس�م السبت�ي رئي�س جمعي�ة التشكيليني 
العراقي�ني املرك�ز الع�ام ،وبعد السعي إليج�اد مكان 
لألعم�ال الفنية واللوح�ات التشكيلية ،وقاعة لعرض 
ه�ذه األعم�ال واقام�ة مهرجان�ات الرس�م اوالنحت 
والخ�زف تم استئج�ار هذا البيت ليك�ون مقراً جديدا 
لفرع الجمعي�ة، ونعد وجوده انطالق�ا ملشاريع فنية 

قادمة((.
وألن ميس�ان تفتقر اىل قاعة ع�رض خاصة للوحات 
الفنية ومن ثم إقامة معارض دائمة، يأتي افتتاح هذا 
املق�ر اضافة نوعي�ة للحراك الثق�ايف والفني للمدينة، 
هكذا يقول لنا الفنان حسن اليارسي أحد القيمني عى 
هذا املروع يف افتتاحه )) البحث عن مكان للجمعية 
هو ماك�ان يشغلنا كمجموعة فنان�ني منتجني، رغم 
التمثي�ل الرمزي للجمعي�ة لكنه غري فاع�ل، من هنا 

نسع�ى لالنفتاح عى الجه�ات املعنية لغ�رض ادامة 
الحوار بينن�ا، والبحث عن دعم مادي ومعنوي إلدامة 

وجود مقر الجمعية((.
ه�ذا السع�ي الحثي�ث ملجموع�ة قليلة م�ن الفنانني 
التشكيلي�ني الجادي�ن ن�ال ثمرت�ه عرب تواج�ده هذا 
املكان ،وحسب كالم الرسام “ أحمد قاسم : )) يكون 
هذا املقر فسحة مناسبة لعال�م التشكيل، وهو ثمرة 
جهد استمر ألكثر من سنة لتكون مثلما ترون فضاء 
ثقافي�ا وفنيا للرسام�ني تحدي�دا ((. وألن الغايات ال 
يحده�ا ح�د والطموح م�روع إلرس�اء ثقافة فنية 
وذائق�ة جدي�دة ، من هنا يرى الرس�ام فارس عباس 
: )) أن االهتم�ام سينصب حتم�ا عى إقامة مهرجان 
هو معرض تشكييل ملختل�ف التجارب يشكل باكورة 
منهاج املقر الجديد لجمعي�ة التشكيليني يف ميسان ، 
عرب السعي عى اقتناء اللوحات الجيدة ذات املضامني 
الحداثوي�ة املعربة، والتي توصل صوتنا عى ان املدينة 

ولودة بتجاربها اإلبداعية ((.

املرئي واحملسوس يف قصص عادل غضبان الناصري

طه حسني رائد التلميح
يف احلوار

أ.د مصطفى لطيف عارف
   إن العنوان الذي يلتصق به العمل الروائي قد يكون 
ص�ورة كلية تح�دد هوية اإلب�داع، وتيمت�ه العامة، 
وتجم�ع شذراته يف بنية مقوالتي�ة تعتمد االستعارة 
أوالرتميز، وهذه الصورة العنوانية قد تكون فضائية 
يتقاطع فيها املرجع م�ع املجاز، فمثال عنوان رواية 
آلهة من دخان عند احم�د الجنديل  كمكان، وقيامه 
بدور املركز يف الحرك�ة السينمائية  ،وتحديد مصائر 
م�ن يسكنه جعل�ه يقوم ب�دور البطول�ة الفعلية يف 
الرواي�ة ،ويفرض نفسه عى عنوانه�ا ،ويبلور رؤية 
املؤل�ف لعامل�ه ، بقول�ه : يف طريق العودة ل�م أتمالك 
نف�ي ، قل�ت الم عي�ى بحماسة : - ك�ان يتحدث 
ع�ن الل�ه ال�ذي أراه يف أحالمي 0 لم تلتف�ت نحوي ، 
واستمرت يف سريها املتعثر، وهي تجيبني : - لم يكن 
يف أحالمك ، أنما هو الله يف اليقظة والحلم ، وما عداه 

آلهة من دخان  .
    إن تشغي�ل الكام�ريا يف املتن ال�رسدي يعني - قبل 
ك�ل يشء- استه�داف القص�د بشك�ل مرئ�ي ، بغية 
رف�ع أحساس املتلقي بامل�رسود ، وتتمكن من تنفيذ 
استهدافه�ا هذا عن طري�ق سلوكها ال�ذي تقوم به 
لصناع�ة اللقط�ة ، فه�ي به�ذا السلوك أنم�ا تقدم 
اللقطة عى أنها حرف سينمائي متبدل بحسب نغمة 
التجوي�د له�ذا السل�وك ، فالكامريا ه�ي التي تقوم 
بتصوير الكل بواسطة تجزئته باللقطة  ، : لم أتمالك 
نفي ، سقط�ت دمعة كبرية شاهدها الجميع وهي 
تنحدر إىل أسفل الذقن فكانت كفيلة بإطالق أصوات 
النواح والعويل ، شاهدت بعض الحارضين يلطمون 
ع�ى خدودهم وجباهه�م  ، ومنهم م�ن اخذ يرصخ 
بحالة غريبة  ، هنا بدأت عني الكامريا نحو مصطفى 
الربهان ،وهو يصور املشه�د السينمائي  ملوت والده 
الشيخ يف القرية ،وكيف استطاع الروائي املبدع احمد 
الجندي�ل من تحوي�ل الرواية إىل مشاه�د سينمائية 
متقطعة إذ جعل من ك�ل شخصية من الشخصيات 
الرئيسة  تتحدث عن املايض ،وربطه بالحارض ،وهذا 
ما نسميه بالنقد الحدي�ث )االستباق واالسرتجاع( ، 
فهو جعل الحدث الرئيس موت الشيخ الربهان وبدأت 
ك�ل شخصية تروي عن لسانها اإلحداث املاضية عن 
طري�ق الف�الش ب�اك ،)مصطف�ى الربه�ان ، زاهدة 

الربهان ، مليعة ، جالل سيف الحق ، فهد الهزاع ، عبد 
الرحمن البصري( .

ما ميز الجندي�ل إدخاله تقني�ات حداثوية يف روايته 
فهي رواي�ة ذات أصوات متعددة بامتي�از ،وتحتوي 
ع�ى ع�دة مشاه�د سينمائي�ة تأخذ اللقط�ة معنى 
مزدوج�ا : أنه�ا تدخ�ل ألالستمراري�ة، والتقطي�ع 
،وال�وزن يف الواق�ع امت�دادا مكاني�ا ، أن نصوغه يف 
السينم�ا كسلسل�ة ، وذل�ك ع�ن طري�ق تجزئته إىل 
لقط�ات وم�ن ترتي�ب تتابع ه�ذه اللقط�ات   ،      - 
مل�اذا ال يتعظ الطواغيت من دروس التاريخ؟ وصلني 
الج�واب جاهزا من خالل ذاكرت�ي املتعبة - السلطة 
ال تسم�ح ألصحابها بااللتف�ات إىل الخلف ما يحدث 
أمام�ي يسحبني إىل عال�م التيه ، بع�ض الوجوه تم 
انتزاعه�ا واستبدالها بوجوه أخ�رى، وبعض الجلود 
سلخ�ت ووضعت مكانها جل�ود ال تشبهها ، والكثري 
من األلسن اقتلعت م�ن جذروها واستعار أصحابها 

السنة جديدة  .  
إن تقديم الرواية وف�ق قوانني حركة التصوير يضع 
الرواية وسط مكاشفة رسدية تتعامل مع الرضوري 
، وهذا العم�ل يعد حتمية تتمث�ل ب��حركة الكامريا 

يف ميله�ا نحو الرضوري ترتك جانب�ا كل ما هو زائد  
، وبه�ذا التوصي�ف تك�ون الكام�ريا وح�دة الشعور 
الفيلم�ي فهي التي تؤس�س الحركة العام�ة للفيلم 
وهذه الحركة تتكون من حركة تصوير املنظر ، ومن 
الحرك�ة داخل املنظر وبذلك ت�ؤدي الحركة إىل تغيري 
التكوين ، وي�ؤدي بنا إىل تغي�ري التكوين الحركي إىل 
تغي�ري االنفعال  ، كانت أم�ي تلقبني بالوردة ، وكان 
اللقب يناسبن�ي جدا ،فقد بدوت وردة بكل املقاييس 
، صبية جميلة وشاطرة ومطيعة ، وكنت بضفائري 
واألرشط�ة امللون�ة التي تزينه�ا أبدو أجم�ل الورود 
، أتذك�ر جيدا كيف كان�ت املعلمة تدفعن�ي بعبارات 
التشجي�ع إىل ال�درس غري مدرك�ة يف وقتها لخطورة 
العفريت الذي أكل رأس أبي وأطاح بحنان أمي ، كنت 

ابنتهم الوحيدة املدللة  .
    لق�د اشتغل الروائي املعارص عى دعم نصه بهوية 
رسدي�ة برصية من خالل التعامل م�ع الكامريا التي 
ته�دف م�ن وراء ثباته�ا وحركته�ا إىل ترجمة قصد 
محدد ، وهو بذلك يعمل عى وضع نتاجه ضمن مجال 
ب�رصي ترتاج�ع فيه اللغ�ة ألجل الص�ورة ، كما هو 
الحال يف السينما فاللغة يف الريط السينمائي تكون 

مجرد ظهري للصورة  : ما عادت ذاكرتي تسعفني بما 
أري�د ، لكن يف ذلك الي�وم الذي كان فيه الشيخ عيى 
الربه�ان ي�ودع الحياة ، كن�ت أتذك�ر مشهد جموع 
املحتشدي�ن يف باحة البي�ت ، وعندما خرج مصطفى 
ليعل�ن عن وف�اة أبيه ، كنت وقته�ا محشورة وسط 
النس�وة ومسكون�ة بهواج�س الدهش�ة مما يحدث 
، ومع إع�الن خرب الوفاة بدا رشي�ان فجيعتي يفتح 

شدقيه عى سعتهما ، كيف حدث هذا ؟  .
إذ يت�م االستدالل عى قصد امل�رسود عن طريق تتبع 
سل�وك التصوي�ر فبتغي�ري رسع�ة الكام�ريا يمك�ن 
التعجيل بالحدث والتباطؤ به  ، وكذلك تتوفر للكامريا 
مي�زات تمكنه�ا من تبني دور ال�راوي فهي – فضال 
ع�ن عملها أثناء ثابتها – تتمت�ع يف التحكم بتقسيم 
اللقط�ات املتحركة بحسب متطلب�ات وجهة النظر، 
ومن ه�ذا التحكم تأخذ أهم أوضاعه�ا التي تمكنها 

من متابعة الروي وهي :- 
-1الكامريا تسري محاذية للموضوع. 

م�ن  الخل�ف  إىل  أو  األم�ام  إىل  تس�ري  -2الكام�ريا 
املوضوع. 

-3الكامريا تستعرض املوضوع أفقيا.
-4الكامريا تستعرض املوضوع من األعى إىل األسفل 

أو بالعكس.
ويمك�ن استعمال كل حركة ع�ى حدة أو الجمع بني 
حركت�ني أو أكثر ، وكل لقطة تبني مجموعة مختلفة 
م�ن العنارص التي تكشف عن املعلومات  ،- ليس لنا 
وقت للعتب يا مليعة. وضعتها بني ذراعي وأسندتها إىل 
صدري وخرجت مرسعا. كانت الشوارع التي مررت 
به�ا تشهد فصول مرسحية سيئ�ة التأليف والتمثيل 
واإلخراج ، ملحت مشاهد تخجل من فعلها الخنازير، 
نه�ب وسلب وث�ار وانتق�ام والكل يفتخ�ر بغنيمته 
وأنا اآلخر فخ�ور بغنيمتي ، كن�ت استفز شجاعتي 
للخروج من املدينة برسعة ، ان استدارة الكامريا من 
نقطة ثابتة من التقنيات السينمائية، وهي بتغلغلها 
يف الرواي�ة املكتوب�ة تك�ون قادرة ع�ى تشكيل وزن 
سينمائي لهذه النص�وص إىل جانب وزنها األدبي لذا 

يحقق لدينا نوع من التوازي بني الفنني.
   واللقط�ة األفقي�ة تشم�ل حركة آل�ة التصوير عى 
محورها األفقي بوضح ثابت ، وهنا تقوم آلة التصوير 

ال�راوي بمتابع�ة الحركة بشكل أفق�ي – مصطفى ، 
ات�رك ما كن�ت عليه من دالل، فأن�ت يف زمن غري زمن 
أبي�ك 0 كان النع�اس عالقا بجفن�ي ، واشعر بالخدر 
يش�ل مفاصيل ، ارتديت مالب�ي عى عجل ، وجلست 
معها هنيهة وأنا أقص عليها ما حدث ، وعندما وصل 
الحدي�ث إىل م�ا أخربت الناس به ح�ول ملك املوت مع 
أبي ، ابتسمت برضا وقالت : - حسنا فعلت ، اترك هذا 

املوضوع لعمتك فانا من يتوىل نره بني الناس  .
 لق�د تع�رف الروائ�ي الجندي�ل ع�ى ه�ذا األسلوب 
املع�ارص- السيناري�و- ووع�ى فاعليت�ه يف تجهي�ز 
الرواي�ة باليات من شانه�ا أن تعطي للمرسود نكهة 
خاص�ة تتفاعل م�ع فعل الق�راءة ،وتفتح�ه أوسع 
أم�ام تحرك�ات التأويل ، يفت�ح الروائي مشغل رسد 
رواية آلهة م�ن دخان بدورية سيناريوية تدور حول 
تهيئة الوضع ال�رسدي ، وذلك بموضعة الشخوص ، 
وتنضي�د وحدات املكان الن�ي  ، إذ يقول :قبل قليل 
غ�ادرت روح أبي نحو السم�اء، كانت الساعة تشري 
إىل الرابع�ة والنصف فجرا ، وجسد أبي الراقد اآلن بال 
روح جعلني أقف أمام امتحان عسري ، أن أكون أو ال 
أك�ون ، ثالث ليال مرت وأنا أراقب مشهد االحتضار ، 
كنت اسمع صوت الروح مهزوما حرجات تتسكع 
يف ص�دره بال انتظ�ام ، وغرغرة تصع�د نحو شفتيه 
فيخ�رج القلي�ل منها والبقية ترت�د إىل صدره ثانية ، 
ك�ان يجاهد من اجل البق�اء وال يريد مغادرة الحياة 

رغم ان ما يربطه بها اوهن من خيط العنكبوت .  
م�ا يميز رواية آلهة من دخان بدأت فيها من النهاية 
،حت�ى  وصلت بداي�ة الرواي�ة ،وقد تحقق�ت تقنية 
املونت�اج السينمائ�ي ، ع�ن طريق ع�رض سيناريو 
األح�داث الت�ي ج�رت ، وتقطي�ع املشاه�د بحسب 
الشخصي�ات الرئيسة املذك�ورة يف الرواي�ة  وحركة 
الكامريا أفقيا وعموديا ، وتميزت أيضا بالبناء الروائي 
الن�ادر يف زمنن�ا الحايل ،ل�م يكتب به�ذه الطريقة إال 
القليل من الروائي�ني الكبار أمثال جربا إبراهيم جربا 
، وغائ�ب طعمه فرمان وغريهما  ، وجاءت بحبكة ال 

تعرف الرخاوة من حيث تناول األحداث. 
  م 0 ن : 18 0

  ينظر جماليات الشعر املرسح السينما : 216 0 
  آلهة من دخان .
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ثقافية

متابعات 
ثقافية

 ملن العذاب اليوم؟
يل،

للقلب حني يشف كالبلور،
للخطو املشتت يف الدروب

اآلثمة
لقصائدي الثكى،

لقنديل الضياء
إذا انطفا،

لتحارص الظلمات أوطان األغاني
الحاملة

ليد تحارصها ارتعاشات األىس،
ملدائن األحالم

حارصها الشجي،
فاستعبدتها الذكريات

القاتمة
***************

»ستظل تذكرني؟«
سؤالك لم يزل يهمي عى سمعي

كطوفان يزلزل ما تبقى من قواي،
ومن دمي،

ويفتح الغرف املطلة
صور أحزان السنني

القادمة
»يا فاطمة 

يا سوسنات الحزن يف مرج األىس
وجد البنفسج يف جوار الفل

ترتيل الشَجى
يف مهرجان األغنيات الناعمْة«
أبكي عى وطن يضم جراحنا،

وطن تضم يداه
حزن قصيدتي،

وطن يسافر يف دمي،
واآلن

يكتب يل
سطور الخاتمة!!

***************
من أي باب سوف أدخل للصباح

وكل أبواب األماني
واهمة؟

من أي أبواب املدينة؟
واملدينة دون وجهك جهمة

وعى أفاريز البيوت
الذكريات الصادمة!!

*****************
»ستظل تذكرني؟«

أأنى؟
كيف أنى كل هذا الحب؟

يا كف الندى،
تسبيحة القلب العي

وتوبة العمر الذي قد ضاع
دون يديك

يا كف الزمان الراحمة!

ستظل تذكرني؟
أشرف قاسم/ مصر

املونتاج السينمائي  يف رواية ) آهلة من دخان (للروائي امحد اجلنديل
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فضاء للتشكيل ورواق لإلبداع



ال تتوف�ر عادة للنس�اء اللواتي يواجهن 
ال�رب أو األشكال األخ�رى من العنف 
األرسي س�وى ثالثة خيارات: املقاومة- 
وعىل األرجح يف ه�ذه الحالة سيواجهن 
رضًب�ا أشد عنًف�ا؛ أو تحّمل الرب؛ أو 
مغ�ادرة املنزل– يف حال ك�ان هناك من 
يمكنهن اللجوء إليه، أو مكان يستطعن 
الذهاب إليه. مساعدة هؤالء النساء هي 
القضية التي تدافع عنها روز ثيلني. فهي 
تكافح العنف األرسي منذ أكثر من ثالثة 
عقود، وت�رأس مؤّسسة مقاومة العنف 
ض�د النساء يف والي�ة مينيسوتا. وهناك 
تن�ارص إص�دار قوانني تمّك�ن الضحايا 
م�ن الوصول إىل العدالة والخدمات، مثل 
خط�وط الهات�ف الساخن�ة الت�ي تتيح 

للضحايا اإلبالغ عن إساءة املعاملة.
وتقول ثيلني إن النساء يشكلن “األكثرية 
الساحق�ة لضحايا” ال�رب أو العنف 
األرسي. والعنف “يكون يف الغالب بشكل 
مستم�ر، ويمكن أن ي�ؤدي إىل إصابات 
خط�رة أو امل�وت”. لكنه�ا تنّب�ه إىل أن 
العن�ف ضد املرأة يؤدي إىل وجود ضحايا 
آخرين، من بينه�م: “األطفال، واملعتدِي 
نفسه، ونظام الرعاية الصحية، ونظام 

العدالة الجنائي�ة، والرشكات التجارية، 
واملجتم�ع.”  واألصدق�اء  والعائ�الت، 
والعن�ف ليس ه�و الثم�ن الوحي�د. بل 
تض�اف إلي�ه تكاليف الرعاي�ة الصحية 
يف  والخس�ارة  القانوني�ة.  والنفق�ات 

اإلنتاجية. وبصورة أساسية أكثر، فإنه 
يؤدي إىل خس�ارة كل مساهمة كان من 
املمكن للنساء اللواتي يتعرّضن للرب 
تقديمها للنسيج األخالقي واالجتماعي 

والسي�ايس يف دوله�ن.

الهاتفي�ة  تشك�ل املالج�ئ والخط�وط 
الساخن�ة خط�وات أوىل مهم�ة. وتشر 
ثيل�ني إىل أن الخط�وط الساخن�ة تربط 
النساء باملساعدة التي يحتاجون إليها، 
كم�ا أنها بتوفر املعلوم�ات حول حجم 

املشكل�ة، تساعد املنارصي�ن واملدافعني 
عن القضية عىل املطالبة باتخاذ خطوات 

إضافية لوقف العنف.
وتقول ثيل�ني إن توفر امللجأ والخدمات 
للضحي�ة لكي تعي�د بن�اء حياتها ليس 
ردع  ينبغ�ي  إذ  الح�ل.  نص�ف  س�وى 

املعتدي.
يستخدم�ون  املعتدي�ن  معظ�م  وألن 
العن�ف لفرض السلط�ة والسيطرة عىل 
ضحاياه�م، يتع�نّي ع�ىل املجتم�ع الرد 
بحرمان املعتدي مم�ا يتصوره من مثل 
تل�ك “الفوائ�د”. وتويص ثيل�ني بإصدار 

قوانني من شأنها أن:
• تجعل العنف األرسي جريمة. 

• تسمح للمحاكم بمن�ع املعتدين حتى 
من االقرتاب من ضحاياهم. 

• تأخذ بعني االعتب�ار، يف قضايا الطالق 
وحضان�ة األطفال، التأث�ر الذي ترتكه 
االعتداءات السابقة ع�ىل الطفل وكذلك 

عىل الضحية الراشدة.
وباملث�ل، تدع�و ثيل�ني ق�وات الرشط�ة 
الت�ي  الط�رق  تحس�ني  إىل  واملحاك�م 
تعتمده�ا لتقيي�م قضايا العن�ف املنزيل 

والتحقيق فيها ومقاضاتها.

اذا كنِت م�ن النساء اللواتي يعانني م�ن مشكلة تقصف 
الشعر وتكرسه بشكل دائ�م وإذا كنِت قد جرّبت مختلف 
أن�واع العالجات طبيعي�ة كانت أم كيميائي�ة ولم تجدي 
نتيجة فعالة، نقّدم لِك حيل�ة ذكية وسهلة تجّنبِك إنفاق 

املال للعناية بشعرِك.
وه�ي حيل�ة تستخدمها بعض النس�اء بوضعهّن حبوب 
من�ع الحم�ل يف الشامبو! ه�ل فعال تساع�د حبوب منع 
الحم�ل عىل منح�ك شعرا كثيف�ا وصحي�ا أم انها مجرد 

شائعة؟
تعمد بع�ض النساء إىل وض�ع هذه الحب�وب يف الشامبو 
ألن ه�ذه الطريقة تعترب من أرسع الطرق لتطويل الشعر 
وتكثيف�ه والت�ي تنصح به�ا أيض�ا معظ�م الصالونات 
النسائّي�ة. وتطّبق ه�ذه التقنية من خ�الل إفراغ حبوب 

منع الحم�ل يف وعاء وطحنها جّيداً، ث�م تتم إضافتها إىل 
علبة الشامبو أو علبة كريم الشعر ثم وضعها عىل الشعر 
واإلستحم�ام به�ا. وينصح باستخدامه�ا بشكل منتظم 
لك�ي تظهر النتيجة بع�د وقت وجي�ز، إذ اّن حبوب منع 
الحمل تحت�وي عىل هرمونات محف�زة لنمو الشعر لدى 

املرأة.
لكن يف ح�ال أردت استخدام هذه الطريقة بنفسك، عليك 
أن تح�ريص ع�ىل استشارة طبيب�ك قبل ذل�ك، إذ انه ويف 
بع�ض الحاالت قد تؤثر هذه الحب�وب بشكل عكيس لدى 
بع�ض النس�اء فهرمونات االسرتوج�ني والربوجسرتون 
املوجودة يف هذه الحبوب، قد تساهم يف انخفاض هرمون 
التستس�رتون ل�دى امل�رأة وسي�ؤدي بالت�ايل اىل تساقط 

شعرها مقابل ذلك.

املكوّنات
عجينة عثملية - كيلوغرام

زبدة - كوب
سمن�ة أو زيت نبات�ي - ملعقتان 

كبرتان
زهر الليمون للزينة - نصف كوب

لتحضر القشدة:
حليب بودرة - كوبان

ماء - 3 أكواب
زبدة - كوبان

نشاء - 3 مالعق كبرة
مستكة مطحونة - ورقتان

ماء ورد - ملعقتان صغرتان
ماء زهر - ملعقة صغرة

لتحضر القطر:
سكر - 3 أكواب

ماء - كوب ونصف

عص�ر ليم�ون حام�ض - ملعقة 
كبرة

ماء ورد - ملعقة صغرة
ماء زهر - ملعقة صغرة

طريقة العمل

ن�ار  ع�ىل  القش�دة:  لتحض�ر   -
خفيف�ة، ضع�ي يف ق�در الحليب، 
املاء، الزبدة والنشا واخلطي حتى 

الغليان.
- أضيف�ي املستك�ة وتابعي الغيل 

مع التحريك الدائ�م كي ال تلتصق 
القشدة يف القدر.

- أطفئي النار وأضيفي ماء الورد 
وماء الزهر واخلطي قليالً.

لت�ربد  القش�دة جانب�اً  اترك�ي   -
جّيداً.

- لتحضر القط�ر: سّخني السكر 
مع املاء يف قدر حتى يبدأ بالغليان.

- خففي النار وتابعي الغليان ملّدة 
10 دقائق إضافّية.

- أضيفي عصر الليمون الحامض 
وتابعي غيل القطر لدقيقتني.

- أطفئي النار وأضيفي ماء الورد 
وماء الزهر وحرّكي قليالً.

- ضعي القطر جانباً ليربد جيداً.
- حّم�ي الف�رن عىل ح�رارة 180 

درجة مئوية.

- ذّوبي الزبدة والسمنة يف قدر.
- إدهني قوال�ب املافن املعدنّية أو 
أّي قوال�ب زجاجّية دائرّية صغرة 

بمزيج الزبدة والسمنة.
- وّزع�ي عجين�ة العثملي�ة ع�ىل 
القوالب واخبزيه�ا يف الفرن إىل أن 
يحّمر سطحه�ا وقعرها. حّري 

24 قطعة.
- أخرج�ي قوال�ب العثملي�ة م�ن 
الفرن، ضع�ي ملعقت�ني كبرتني 

من القشدة عىل 12 قطعة.
- غطّي كّل قطعة بقطعة ثانية.

- أسكب�ي القط�ر الب�ارد فوقه�ا 
واتركيها لتمتص كّل القطر.

- زّيني قوال�ب العثملية بالفستق 
الحلب�ي املطحون وزه�ر الليمون 

وقّدميها!

يعان�ي الكث�ر م�ن األشخاص 
الذين يملكون هواتف ذكية من 
ارتفاع درجة ح�رارة هواتفهم، 
خاص�ة مع ارتفاع درجة حرارة 

الجو يف فصل الصيف.
لذلك إليك أفضل الطرق املتوفرة 
لحماي�ة ووقاي�ة الهاتف الذكي 
م�ن الح�رارة وبالت�ايل تجنيب�ه 

“املوت الرسيع”.
ومن أفض�ل الط�رق والنصائح 

هي:
أم�ام  الذك�ي  الهات�ف  ت�رتك  ال 
أشعة الشمس، إذ غالبا ما يقوم 
هواتفه�م  ب�رتك  املستخدم�ون 
الذكي�ة يف الخ�ارج أم�ام أشعة 
الشم�س الحارق�ة ما ي�ؤدي إىل 
ارتفاع درج�ة ح�رارة البطارية 
يف  وعمره�ا  عمله�ا  يف  ويؤث�ر 

االستخدام.
كم�ا أن األجه�زة العامل�ة ع�ىل 
يمك�ن   ،”AMOLED“ تقني�ة 
أن تح�رتق م�ن أشع�ة الشمس 
املب�ارشة، وسيضط�ر صاح�ب 

الهاتف إىل تغير الشاشة.
و خ�الل ارتف�اع الح�رارة ع�دم 
وض�ع الهاتف يف غط�اء خاص، 
مصنوع�ا  ك�ان  إذا  وخصوص�ا 
م�ن الجل�د وأسود الل�ون، حيث 
أن�ه سيكون عرض�ة المتصاص 
أشعة الشمس والحرارة يف وقت 

واحد.
و اعترب بع�ض الخرباء أنه خالل 
ارتفاع الحرارة وتواجد املستخدم 
يف منطق�ة ح�ارة تغطيها أشعة 
الشم�س ف�ال ب�د م�ن أن يقوم 

بإغ�الق معظ�م التطبيقات عىل 
الهات�ف واستخ�دام القليل منها 
فق�ط، ألن ذل�ك سيخف�ف م�ن 
عمل الهاتف وبالتايل لن يتعرض 

الهاتف للحرارة.
و نص�ح البع�ض بع�دم شح�ن 
الهات�ف الذك�ي مب�ارشة أم�ام 
سيئ�ة  فك�رة  ألنه�ا  الشم�س 
للغاية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك 
إىل فشل الجهاز يف أسوأ األحوال، 
أو استب�دال البطاري�ة يف أحسن 

األحوال.

يعان�ي الكث�ر م�ن الرج�ال من 
يب�دأ  حي�ث  الصل�ع،  مشكل�ة 
تساق�ط الشعر بسن مبكرة لدى 
البع�ض، نتيجة العوامل الوراثية 
والتغذي�ة واستخ�دام املساحيق 

الكيماوية وغر ذلك.
ويف حني يصعب التحكم بالعوامل 
الوراثية، ال يزال باإلمكان التعامل 
م�ع النظ�ام الغذائ�ي، وتن�اول 
أطعمة تحمي من تساقط الشعر 

وبالتايل اإلصابة بالصلع:
-البيض ومشتقات األلبان

البيوت�ني ه�و  أن  املع�روف  م�ن 
محلول نم�و الشع�ر لألشخاص 
الصل�ع،  م�ن  يعان�ون  الذي�ن 
والحلي�ب  البي�ض  إىل  باإلضاف�ة 
واألجب�ان وغره�ا م�ن  واللب�ن 
منتجات األلبان التي تحتوي عىل 
البيوتني وكذلك العنارص الغذائية 
األساسي�ة األخ�رى الت�ي تشجع 
نم�و الشع�ر، مث�ل: الربوتينات، 
والحديد والزنك وأحماض أوميغا 

6 الدهنية.
-الشوفان

يف حني أن الكثر منكم ال يفكر يف 

وعاء من الشوفان املتواضع الذي 
تأكل�ه كوجب�ة إفط�ار ك�ل يوم، 
يمك�ن أن يك�ون سالحك ملحاربة 
الصلع. فهو غني باأللياف والزنك 
الدهني�ة   6 أوميغ�ا  وأحم�اض 
وفيتام�ني ب كم�ا يحت�وي ع�ىل 
بيتا جلوكان الذي يقوي بصيالت 

الشعر.
-الجوز

بفض�ل وج�ود أحم�اض أوميجا 
الدهنية يف الج�وز، جنبا إىل جنب 
م�ع فيتامني ب�ي7 ال�ذي يساعد 
عىل منع تساق�ط الشعر ويقوي 
بصي�الت الشعر ىل جانب تشجيع 
إعادة النمو، هذه املكرسات يمكن 

أن تكون مثالي�ة ملحاربة مشكلة 
الصلع.
-اللوز

الل�وز يحت�وي عىل نسب�ة عالية 
م�ن البيوت�ني واملغنيزي�وم، وهو 
صح�ي،  شع�ر  لنم�و  رضوري 
واالسته�الك املنتظم لل�وز يجعل 
الشعر ينمو بشك�ل أرسع وأكثر 

كثافة.
-الفراولة

الفراول�ة تحتوي ع�ىل الكثر من 
السيليك�ا - املعدنية األكثر أهمية 
لنمو الشعر، أيضا، الفراولة غنية 
بحمض اإلالجيك الذي يساعد عىل 

حماية شعرك من التساقط.
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أمراض الصيف األكثر انتشارا 
بعد االستجمام

كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

كيف حتمي هاتفك الذكي من احلرارة خالل الصيف؟

 5 أطعمة حتميك من اإلصابة بالصلع

يرتبط فصل الصيف بأمراض عديدة 
يمكن أن تصيب الجسم، ولذلك يجب 
اتباع اإلج�راءات الوقائية التي تقلل 

فرص اإلصابة بهذه األمراض.
وت�رتاوح تلك األمراض بني مشكالت 
صحي�ة بسيط�ة وأخ�رى خط�رة، 
ونستع�رض فيم�ا ي�يل بع�ض أكثر 
األم�راض شيوع�اً يف فص�ل الصيف 

وطرق الوقاية منها.
التسمم الغذائي

للتسم�م  التع�رض  ف�رص  ت�زداد 
الغذائي خالل فص�ل الصيف نتيجة 
كثرة الخروجات والسفريات وتناول 
األطعم�ة م�ن الخ�ارج، والت�ي من 
املمكن أن تك�ون ملوثة، مما يصيب 
الفرد ببعض األعراض منها ألم املعدة 
واضطراب�ات  واإلسه�ال  والغثي�ان 

الهضم والتسمم وغره.
ينص�ح  املشكل�ة،  ه�ذه  ولتجن�ب 
بالبحث عن مطاعم موثوقة واختيار 
األطب�اق الصحي�ة يف حال�ة تن�اول 

األطعمة باملطاعم.
الص�داع ورضبات الشمس ينتج عن 
التع�رض ألشع�ة الشم�س الحارقة 
لفرتات طويل�ة وسوء التغذية وعدم 

الحصول عىل قسط كاف من النوم.
وي�ؤدي التع�رض ألشع�ة الشم�س 
لف�رتة طويل�ة لإلصاب�ة بح�روق ىف 
الجل�د، وخصوص�ا يف حال�ة السفر 
والجلوس تح�ت أشعة الشمس عىل 
شاط�ئ البح�ر، لذل�ك يج�ب رشب 
كميات كب�رة من املي�اه واستخدام 
مرطب�ات الجلد والكريم�ات الواقية 

من أشعة الشمس.
الحصبة 

تعد الحصب�ة من األم�راض املعدية 
التي تزداد ف�رص اإلصابة بها خالل 
فصل الصيف، ويصاحب هذا املرض 
بعض األعراض مثل الحمى الشديدة 

والتهاب الحلق واحمرار العني.
ويحت�اج املري�ض إىل انع�زال خالل 
فرتة اإلصاب�ة حتى ال يسبب بعدوى 
وتك�ون  املحيط�ني،  لألشخ�اص 
الوقاي�ة من خالل تجن�ب االحتكاك 
بشخ�ص مص�اب بامل�رض، وكذلك 
االبتع�اد عن األماك�ن املمتلئة بكثر 

من األشخاص.
وينصح أيض�اً بتقوي�ة املناعة لدى 
األطف�ال من خ�الل تن�اول األغذية 
الصحي�ة يومي�اً، فه�ذا يقلل فرص 

انتقال العدوى.
ألم العظام 

يعاني البع�ض من ألم العظام خالل 
الصي�ف نتيج�ة الستخ�دام مكي�ف 
اله�واء لف�رتات طويل�ة وخصوصا 
الن�وم، حي�ث يق�وم بع�ض  أثن�اء 
األشخ�اص بتسلي�ط ه�واء املكيف 

بشكل مبارش عىل الجسم.
ولذل�ك ينص�ح باستخ�دام املكي�ف 
بدرج�ة مناسب�ة وليس�ت شدي�دة 
ال�ربودة، كما ال يج�ب تسليطه عىل 
الجسم مبارشًة، وع�دم التعرض له 

والجسم متعرق.
التهاب العني

تنترش األم�راض املتعلقة بالبكتريا 
والفروسات يف موسم الصيف، والتي 
يمك�ن أن تسبب تهيجا والتهابات يف 

مختلف أعضاء الجسم.
الته�اب  أو  الع�ني  الته�اب  ويع�د 
امللتحم�ة من األم�راض الناتجة عن 
الفروسات والبكتريا، والفطريات، 
كما يمكن أن يحدث نتيجة تحسس 

العني من املواد الكيميائية.
وللوقاي�ة من التهاب�ات العني، يجب 
الحفاظ عىل نظافة املكان وتطهره 
جي�داً، والحفاظ ع�ىل نظافة اليدين 
باستم�رار، وتهوي�ة املن�زل لتنقية 

الجو من أي بكتريا وفروسات.

لطلة ابهى..

مَل تضع بعض النساء حبوب منع احلمل يف الشامبو؟

تعان�ي الكث�ر م�ن األمه�ات من 
زن األطف�ال الذي ق�د يكون مثرا 
لإلزعاج و للعج�ب، حتى يحصلوا 
ع�ىل م�ا يري�دون، بشك�ل يث�ر 
التساؤل: “من أين له هذه الطاقة، 
ومّمن ورث ه�ذه الطريقة يف الزّن 

و التطلّب”؟.
و ق�د يص�ل بعضهم إىل تك�رار ما 
يري�د، برتدي�د جملة ع�ىل طريقة 
الروبوت، هو أسل�وب يثر غضب 
فيضط�رون  واألمه�ات،  اآلب�اء 
لالستجاب�ة لطلب�ه، وه�ذا يجعله 
أكثر تطلّباً، أو إىل إخضاعه لعقاب 
قد يكون قاسي�اً ومؤملاً يؤثر سلباً 
يف نفسيت�ه الحق�ًا، خصوص�اً إذا 

تكرر.
هل تعرف�ني ملاذا يل�ح الطفل عىل 

طلباته؟
هو ال يشع�ر باألمان، ربما بسبب 
سف�ر وال�ده املتك�رر، أو غياب�ك 
عن�ه، فهو ال يحص�ل عىل الحنان، 
ال�ذي يري�ده ك�ل طف�ل، أو ربما 
املسألة أكرب من ذلك، فهو يتعرّض 
للتنمر، وإن لم يكن واحداً من تلك 
األسباب، فهو التدليل الزائد، الذي 

يؤدي إىل العناد.
الطف�ل  م�ع  تتعامل�ني  كي�ف 

املتطلّب؟
أسلوب التعام�ل يختلف من طفل 
إىل آخر حس�ب شخصيته وحسب 

الداف�ع وراء قيامه به�ذا السلوك، 
لح�ل  االقرتاح�ات  بع�ض  وه�ذه 

املشكلة:
-1ح�اويل لف�ت انتباه�ه إىل يشء 

آخر
فإذا ك�ان صغ�راً، وتعلّق بقطعة 
ق�د تؤذيه، هو يف ه�ذه السّن يقبل 
البدائل، مثل إعطاءه لعبة، أو أخذه 
إىل املطب�خ، وتقديم وجبة خاصة، 

وإعدادها أمامه.
بالقوان�ني  تلزمي�ه  أن  -2ح�اويل 

العامة
ال تتهاون�ي يف تحدي�د ساع�ات يف 
اليوم للعب ع�ىل الكمبيوتر أو أيام 
ل�رشاء الحل�وى، أو مواعيد النوم، 
فالطفل املتمرد عىل القواعد بشكل 
عام، يعتقد أن من حّقه أن يتحداك 
بطلباتك، وال تستغربي، هو يخترب 

قوتك، وصربك، ومدة صمودك.

-3أفهميه أنه سُيعاقب إذا بكى أو 
ألح للحصول عىل يشء

أي إذا طلب أشياء يف غر موعدها، 
وعلي�ك االتف�اق م�ع اآلخرين من 
حول�ك، أال يتعاطفوا معه وينفذوا 
رغبات�ه، كم�ا تفع�ل الكث�ر من 
الج�ّدات، فه�ي به�ذا ته�دم ك�ل 

خططك يف تربيته.
أشي�اء  يف  طاقت�ه  استثم�ري   4-

مفيدة
إذا الحظت أنه يطلب أشياء بذكاء، 
رك�زي عىل طلباته، مث�اًل إذا أرص 
أن يلع�ب بأواني املطب�خ، اشرتي 
ل�ه مطبخاً خاّصاً صغ�راً، ودعيه 
ينغمس يف مخيلته ومحاكاته، وإذا 
مث�اًل أراد أن يلعب بجهاز الضغط 
املن�زيل، اشرتي ل�ه أدوات الطبيب، 
ودعيه يم�ارس هوايته، أنت بذلك 
تنمني هوايت�ه وتوظفني طاقاته، 

يظه�رن  ق�د  تحدي�داً  والفتي�ات 
اهتماماً بأشي�اء تكون هدفهّن يف 

املستقبل. 
-5 تجنب�ي ال�رب والتهدي�دات 

املؤذية
 العن�ف لن يح�ل املشكل�ة، بل قد 
يزيده�ا حيث سيشع�ر الطفل أنه 
يحت�اج أن يظل متحكم�اً ليتغلب 
علي�ك ويتمّك�ن م�ن استف�زازك، 
وحتى لو توقف الطفل عن اإللحاح 
بسبب الرب فإن�ه يرتك عواقب 
الطف�ل  شخصي�ة  ع�ىل  وخيم�ة 
والتهدي�دات  بوالدي�ه،  وعالقت�ه 
املؤذي�ة، مث�ل إخافت�ه ب�� “بعبع 
اللي�ل”، فهذا ق�د يعرّض�ه للتبول 
مشكل�ة  يف  فتدخل�ني  ال�الإرادي 

أخرى.
-6تجنبي أسلوب “هو كده”

فأنت بهذا تواجهني طلباته بعندك، 
فكري جيداً قد يك�ون طلبه قابالً 
للتنفيذ، وإذا لم يكن اسأليه ملاذا؟، 
وارشح�ي له ع�ن العواق�ب، مثالً 
إذا أرص ع�ىل تن�اول اآلي�س كريم 
أكثر من م�رة اكشفي لك العواقب 

الصحية لرغبته.  
-7ال توافقي عىل طلبه حتى يطلب 

بنربة مهذبة
تقتنع�ي  ال  بطلب�ه،  اقتنع�ت  إذا 
بطريقة الطلب أو األسلوب إذا كان 
خارج�اً عن احرتام�ك، أظهري له 

الحزم واإلرصار، وأنك لن ترتاجعي 
ع�ن موقف�ك يف عدم إجاب�ة طلبه 
املناسب،  يتكل�م باألسل�وب  حتى 
وأثني عىل سلوكه عندما يطلب ما 

يريد بطريقة مهذبة.
8 -اثبتي عىل موقفك

أي ال تعبئ�ي بكالم اآلخرين ومدى 
اقتناعه�م بطريق�ة تربيتك البنك، 
افعيل م�ا ترينه صحيح�اً، فلسِت 
بحاج�ة أن تثبت�ي للن�اس حب�ك 
وكرم�ك م�ع أبنائك، لك�ن تجنبي 
الليون�ة الزائدة، ألن�ه سيستمر يف 

سلوكه غر املقبول.
9- ال تكوني أنت متطلّبة

ال ترهق�ي زوج�ك بطلبات�ك أمام 
أبنائ�ك، فه�ذا سيعلمه�م أن األب 
للطلب�ات،  ليستجي�ب  موج�ود 
وسيج�د االبن تربيراً كبراً لتطلّبه، 

فهو يقلدك فيما تفعلني.
10 -يف توجيهك لطفلك ركزي عىل 

سلوكه وال تهاجمي شخصيته
مثال ال تقويل له “أنت تشبه والدك”، 
أو للبن�ت “أنت مثل عّمتك تماماً”، 
كالم�ك ل�ن يك�ون الئق�اً ال بح�ق 
اآلخري�ن، فأن�ت تقول�ني عباراتك 
لتذمي باآلخري�ن، وهذا سيضع يف 
ذه�ن طفلك أن ه�ذه الشخصيات 
غ�ر مستحّبة بالنسب�ة لك، ولكن 
قويل “أتوقع منك أن تتكلم بطريقة 

مغايرة”.

سلوكيات

املطبخ

كيف تتعاملني مع طفلك كثري الطلبات؟

طريقة عمل عثملية بالقشطة والقطر
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هي  القائد  عن  املعروفة  الصفات  أكثر  من 
القّوة، لكن ثّمة صفة أخرى مهمة جّداً يجب 
على كل شخص يتولّى القيادة أن يتمّتع بها 

هي األمان.
التنفيذي  الرئيس  شامبان،  بوب  ولعّل 
ملؤسسة Barry-Wehmiller الصناعية، منوذٌج 
للقيادي الذي يحرص على توفير محيط آمن 

ملوظفيه.
هذه الشركة الضخمة لديها أكثر من ٧٠٠٠ 
املالية  األزمة  وخالل   ٢٠٠٨ عام  في   ، موظف 
من   ٪٣٠ واحد  يوم  وفي  ألغيت   ، العاملية 

صفقاتها ، وبالطبع كانت كارثة.
من  الكبير  القدر  تستوعب  لم  الشركة 
موظفيها ومبرتباتهم العالية ، وكانوا مجبرين 

على توفير ١٠ مليون دوالر من املصروفات.
من  جزء  تسريح  وقرر  اجتمع  اإلدارة  مجلس 
الرئيس   – شامبان  )بوب  ولكن  املوظفني، 
وظل   ، الفكرة  رفض  للشركة(  التنفيذي 

وصلوا  حتى   ، طويلة  لفترة  يناقشهم 
لبرنامج ُمرضي يحل األزمة .. وهو :

إلى  عامل  أبسط  من   ، موظف  كل  يقوم  أن 
إجازة  بأخذ  يقوم  ان  ؛  اإلدارة  مجلس  رئيس 
ملدة ٤ أسابيع بدون راتب ، في أي وقت يريده ، 

وليس شرطا أن تكون األسابيع متتالية.
كانت  إمنا   ، احلل  فكرة  في  ليست  العبقرية 
رئيس  بها  أعلن  اللي  الطريقة  العبقرية في 

الشركة البرنامج ، فقد قال للموظفني :

 ))األفضل أن نعاني جميعا القليل .. بدال من 
أن يعاني بعضنا الكثير((

والتقدير  األمان  املوظفون  استشعر  عندما 
بدأوا   ، قيمة  لهم  أن  ووجدوا  شركتهم  من 

بتطبيق املطلوب وزيادة.
فمن كان منهم لديه ما يكفيه من املال اخذ 
5 أو 6 أسابيع إجازة ، ومن كان أقل قدرة اخذ 

أسبوعني ، وهكذا.
وكانت املفاجاة !! أن الشركة وّفرت ٢٠ مليون 
دوالر ، أي ضعف الرقم الذي كانوا بحاجته ، 

ولم يفصل إنسان واحد من الشركة.
هكذا أصبح بوب شامبان منوذجاً لكل القادة 
أن يتحّلوا  الذين يجب  واملدراء في الشركات 
وحسن  القّوة  جانب  الى  األمان  بصفة 

القيادة.
العبرة: الفرق كبير بني …

املدير )Manager( ، الذي يرى األرقام فقط.
والقائد )Leader( ، الذي يعرف قيمة اإلنسان.

تأسس االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر 
ع�ام 1919 يف مدينة باريس يف 
أعقاب الح�رب العاملي�ة األوىل، 
حي�ث أظهرت الح�رب رضورة 
التع�اون الوثيق ب�ن جمعيات 
الصلي�ب األحمر والت�ي جذبت 
إليه�ا املالي�ن م�ن املتطوع�ن 
لبن�اء كيان كبري م�ن الخربات، 
وذل�ك م�ن خ�الل النشاط�ات 
الت�ي  اإلنساني�ة  واملساع�دات 
قدمته�ا باس�م أرسى الح�رب 
واملقاتلن. ول�م يكن يف مقدور 
أوروبا املدمرة خسارة مثل هذا 

الكيان النافع والثمن.
ويرجع الفض�ل إلنشاء االتحاد 
إىل هنري دافيسون رئيس لجنة 
الصليب األحمر األمريكية وقت 
الح�رب. حيث ب�ادر دافيسون 
بعقد مؤتمر طبي دويل نتج عنه 
والدة م�ا ك�ان يسم�ى برابطة 
األحم�ر،  الصلي�ب  جمعي�ات 
وال�ذي ت�م تسميته�ا الحقاً يف 
أكتوب�ر / ترشين األول من عام 
1983 برابطة جمعيات الصليب 
األحم�ر واله�الل األحم�ر، ث�م 
أطلق عليها يف نوفمرب / ترشين 
الثان�ي من ع�ام 1991 االتحاد 

الدويل لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر.

ك�ان أول أه�داف االتح�اد هو 
الصح�ي  الوض�ع  تحس�ن 
ملواطني الدول التي عانت بشدة 
خ�الل أربع سنوات من الحرب. 
وك�ان الغ�رض من�ه “تقوي�ة 
الصلي�ب  جمعي�ات  وتوحي�د 
األحم�ر الكائنة، وتشجيع قيام 
القيام  جمعيات جديدة بغرض 

بنشاطات صحية وطبية”.
األعضاء املؤسسون لالتحاد هم: 
بريطاني�ا، وفرنس�ا، وإيطاليا، 
والياب�ان، والوالي�ات املتح�دة. 
تزايد الع�دد بمرور الوقت حتى 
بل�غ ع�دد الجمعي�ات الوطنية 
املعرتف به�ا 189 جمعية - أي 
م�ا يقارب جمعي�ة يف كل دولة 
م�ن دول العال�م. وق�د كان�ت 
مهمتها األوىل مساعدة ضحايا 

مرض حمى التيفوس واملجاعة 
يف بولندا؛ أم�ا حالياً فإنها ُتدير 
م�ا يربو عن 80 عملية إغاثة يف 

العام الواحد.
ولدت فك�رة الصليب األحمر يف 
ع�ام 1859، وذلك عىل يد شاب 
سويرسي ُيسمى هنري دونان، 
معرك�ة  خلفت�ه  بم�ا  ُمتأث�راً 
سولفرين�و الدامي�ة يف إيطاليا 
االمرباط�وري  الجي�ش  ب�ن 
النمس�اوي واالتح�اد الفرنيس 
الرسديني. حيث خلفت املعركة 
م�ا يقارب م�ن 40 ألف ضحية 
يف املي�دان، ب�ن قتي�ل وجريح، 
وعانى فيها الجرحى من نقص 

الرعاية الطبية.
نظم دونان مجموعة من األفراد 
املحلين لتضميد جراح الجنود، 
ع�ىل  والعم�ل  وإطعامه�م، 
راحتهم. وعن�د عودته ملوطنه، 

بإنش�اء جمعي�ة وطنية  نادى 
لإلغاثة تهدف ملساعدة جرحى 
الح�رب، وبذل�ك مه�د الطريق 

ملعاهدة جنيف يف املستقبل.
كتب دونان قائالً “أوليس هناك 
السل�م  وسائ�ل، خ�الل وق�ت 
جمعي�ات  لتكوي�ن  واله�دوء، 
االعتن�اء  إىل  ته�دف  لإلغاث�ة 
بالجرح�ى يف وق�ت الحرب من 
خ�الل متطوع�ن متحمس�ن، 
ومتفانن، ومؤهل�ن جيداً ملثل 

هذه املهمة”.
خ�رج الصلي�ب األحم�ر للنور 
ك�ّوَن  عندم�ا   1863 ع�ام  يف 
خمسة رج�ال يف جنيف، منهم 
دون�ان، اللجنة الدولي�ة إلغاثة 
الجرح�ى، والت�ي تحولت فيما 
بعد إىل اللجن�ة الدولية للصليب 
األحم�ر. كان شعاره�ا صليب 
أحمر اللون عىل خلفية بيضاء: 
السوي�رسي.  العل�م  عك�س 
وبع�د ع�دة سن�وات، تبنت 12 
حكومة معاه�دة جنيف األوىل؛ 
والت�ي تشك�ل عالمة ب�ارزة يف 
تاريخ البرشية، موفرة الرعاية 
للجرح�ى، ومكسب�ة خدم�ات 
الرعاية الطبية يف ميدان املعركة 

صفة الحيادية.

تب�ن م�ن  شخصيتك...ممك�ن 
نوعية ماتاكله... 

اي  ..م�ن  وتعرف...ان�ت  تع�ال 
نوع... 

الشط�ة  اك�ل  تح�ب  كن�ت  اذا 
والفلف�ل واالطعم�ة الحارة جدا 
ان�ك  ذل�ك  ..معن�ى  واملخل�الت 
انس�ان تح�اول ان تتغل�ب عىل 

يشء مجهول. 
اذا كن�ت تح�ب اك�ل الوجب�ات 
الرسيعة مثل الشطائر والبطاطا 

املحمرة والجبن والفول 
فمعن�ى ذلك انك تح�ب املنافسة 
وتح�رص ع�ىل استم�رار العمل 
واالنج�از واالنتاج وعدم تضييع 

الوقت. 
اما اذا كنت من اكلة الجمربي او 
الربيان واللحوم املشوية ورشب 
..فان�ت تح�ب  القه�وة بكث�رة 
املغام�رة واالق�دام وحب النفس 

وحب الذات. 

 اذا تناولت طعاما عاديا .. فهاذا 
يعني انك شخص عادي. 

 اذا كنت تحب االك�ل والطعام.. 
فيعني ذل�ك انك شخ�ص معقد 

تحكمه الشهوانية. 
وال  االك�ل  الته�وى  كن�ت  اذا   
تهت�م بالطع�ام ..فمعن�ى ذل�ك 
انك شخص ضعي�ف واهن فاتر 

الهمة. 
 اذا كن�ت تمضغ الطعام بصوت 

ع�ال او تكسريه ب�ن االسنان .. 
فمعنى ذلك انك م�ن النوع الذي 
يريد ان ينفس عما يف يف داخله. 

 اذا كنت تتناول الطعام بطريقة 
رسيع�ة هذا يعن�ي ان�ك انسان 

قليل الصرب. 
اذا كن�ت تمأل الصح�ن بالطعام 
والي�رتك شيئا فيه بع�د االنتهاء 
من�ه.. فذلك دلي�ل اىل عادة تعود 

اىل الصغر يحرتمها االنسان. 

اذا كن�ت ترتك بع�ض الطعام يف 
الصح�ن ..هذا يعرب عن نوع من 

التمرد. 
من يأكل من وسط رغيف الخبز 
وي�رتك اطرافه اليابس�ة .. فهذا 
انس�ان عميل يح�ب ان يدخل يف 
ل�ب املوض�وع واليهت�م باالمور 

السطحية او القشور. 
 اذا كن�ت تخل�ط ان�واع الطعام 
ببعضه�ا وتاكله�ا مع�ا ..فانت 
حيات�ك  ام�ور  تخل�ط  انس�ان 
بعضه�ا ببع�ض وتنظ�ر نظرة 

مختلطة اىل كل شؤون حياتك. 
من يأك�ل طعامه صنف�ا صنفا 
..فه�ذا شخص ح�ذر وال يؤدي 
اكث�ر من عم�ل واح�د يف الوقت 

ذاته. 
ام�ا الشخ�ص الذي يغ�ري انواع 
طعام�ه ملج�رد التنوي�ع .. فهو 
شخ�ص م�رن يمك�ن التعام�ل 

معه.
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اختبارات شخصية

acebook Fمن الفيسبوك

الفرق بني القائد واملدير 

صدمة احلروب أسست الصليب األمحر واهلالل األمحر 

قل لي ماذا تأكل ...أقل لك من أنت
غزل عراقي

ترة كلمة احبك سهلة تنك��������������ال
ومو كلمن حجاها هوة يعني����������ها
اكو يكولك حبيبي بسياق الك��������الم

وأكو يكولك ياعمري بعربة يحجيها
اليغرك اليحجي بغزل وي�������������اك
اكو بيك يتغزل غاية الة بيه����������ا
اليوجع قلبك اميش عن�������ه وروح
وايد التمسح دموعك ال تعادي�������ها

أبـــــــراج

مج�ال عملك يس�لط الضوء عىل ش�خصيتك 
ويبقيك عرضة لحس�د اآلخرين ومحاولة النيل 
منك، فكن حذرا. إذا طلب منك الرشيك مش�اركته 
يف ح�ل بع�ض املش�كالت، فال ت�رتدد يف ذل�ك. تجنب 
كل م�ا يس�بب األذى لصحت�ك، أو يعرض�ك لإلصابة 

باألمراض.

مته�ورة  الي�وم  وترصفات�ك  أفعال�ك  ردود 
وطائش�ة، ولكن عىل الرغم من ذلك س�يكون 
لها مردود إيجابي. ربم�ا تالحظ اليوم أنك تبتكر 
بع�ض األف�كار املمي�زة وه�ذا ي�دل عىل أن�ك تتمتع 
بعقل متفتح. أنت ش�خص عبق�ري ولذلك يلتف حولك 

املعجبون اليوم.

ربم�ا تح�اول الي�وم أن تك�ون منع�زال عن 
اآلخري�ن رغب�ة يف التفكري أو التأم�ل أو إيجاد 
حل ملشكلة ما. تشعر أنك أمام مفرتق طرق وتجد 
أنك بحاجة إىل أن تقرر يف أي اتجاه ستسري؟ انتبه ألن 
الطريق الذي ستس�لكه س�يؤثر يف وضعك املادي. تؤثر 

فيك أحداث وذكريات املايض ولكن بشكل إيجابي.

لدي�ك طاقة بدنية مذهل�ة. رغبتك يف االلتقاء 
برشيك الحياة تزداد يوما بعد يوم. ال يستطيع 
أي فرد أن يقف يف طريقك. تأكد أن الشخص الذي 
س�تختاره يس�تحق حبك واهتمامك. ارتبط بشخص 

يقدر حبك ومشاعرك.

إذا ل�م تكن مرتبطا اعاطفيا حتى اآلن، قم 
بممارس�ة رياضة امل�يش يف الن�ادي أو قم 
بزيارة بعض األصدقاء، فربما تس�مع أخبارا 
س�ارة عن ش�خص مهم يف حياتك. ه�ذه األخبار 
ل�ن تغري وضعك العاطفي بش�كل ملم�وس ولكنها 

ستجعلك سعيدا!

لديك ق�درة فائقة اليوم ع�ىل الرتكيز، ولذلك 
ربما تش�عر أيضا أنك لديك قوة بدنية خارقة. 
أف�كارك الن�رية س�تجعلك محط أنظ�ار الجميع 
اليوم، وربما يعرب البعض عن شكرهم وامتنانهم لك. 
تش�عر أنك تلعب دورا مهم�ا يف حياة الناس، فحاول أن 

تستغل وضعك هذا اليوم.

الرصاع�ات التي حدثت يف الف�رتة األخرية قد 
تس�بب لك الغضب والتوتر. قد يؤدي شعورك 
بالغض�ب لوقت طوي�ل إىل مش�اجرة بينك وبن 
الطرف اآلخر. استغل طاقتك يف القيام بنشاط ما مع 
الحبيب لتحس�ن وضعك العاطفي. كما ننصحك أيضا 

بتبادل الحديث حول الذكريات الرومانسية.

تتلق�ى الي�وم بع�ض املعلومات الس�ارة من 
خالل اإلنرتنت، وتتيح لك تلك املعلومات فرصا 
تعليمية جديدة. تجري اليوم العديد من االتصاالت 
م�ع األصدق�اء وتق�وم بزي�ارة العديد م�ن األقارب. 
تستمتع بوقتك وتقوم برتتيب أولوياتك بأسلوب حيكم 

ومنطقي.

حاول أن تكون متأنياً جداً يف اختيار خطواتك 
املستقبلية، الحظ يساعدك عىل تحقيق التقدم 
ال�ذي كنت تطمح إلي�ه. اإلصغ�اء الدائم للرشيك 
يوف�ر عليك الكث�ري من املش�كالت، ويوط�د العالقة 
بينكما. ال تقس عىل نفس�ك حتى ال تشعر بالندم فيما 

بعد.

يتدخل شخص ما يف حياتك الشخصية بشكل 
غري�ب الي�وم، فكن حذرا. اس�تفد من الطاقة 
التي تتمتع بها اليوم، ال تخجل وثق يف نفس�ك ويف 
قدراتك. افعل ما تشاء وحقق أهدافك. االستفادة من 
الظ�روف املحيطة بنا أوىل خطوات النجاح، ولذلك عليك 

أن تقدر قيمة هذه الظروف وقيمة الوقت أيضا.

ربم�ا تكون بحاجة إىل 5 دقائق إلتمام مهمة 
ما ولك�ن الظروف لن تس�اعدك عىل إتمامها 
ألن�ك س�تحتاج وقتا أكث�ر من ذلك. ه�ذا املوقف 
ليس س�يئا للغاية كم�ا تتصور. بع�ض املهمات قد 
تس�تغرق وقتا أكرب بس�بب صعوبتها وبس�بب دقتك 

وإتقانك لها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربم�ا تجد اليوم أنك ال تس�تطيع التواصل 
م�ع من حول�ك. تش�عر بالق�وة ولكنك ال 
تحسن اس�تغاللها عىل اإلطالق. تحاول اليوم 
إنج�از امله�ام التي ال تحت�اج إىل وق�ت طويل أو 
إىل تفك�ري عمي�ق. فك�ر بش�كل مختل�ف وال تكن 

منطويا.

كلمات متقاطعة

الكلمات العمودية
1 � شعر جمل /  املصباح القوي الضوء 

إلرشاد السفن ) معكوسة (.  
2 � رمز ريايض /  للتعجب )  معكوسة (/  قلب .  

3 � الحبىل )  معكوسة (/  جاهل .  
4 � تابع / واحد يف ورق اللعب /  مسكن .  

5�لؤلؤ /  تغرينا وهزلنا ) معكوسة (.  
يس�كن  م�ن  العم�ل /   يف  يش�تد   �  6

بجوارهما .  
7 � محافظة عراقية .  

8 � سهام / س�قي النب�ات /  حيوان�ات 
اللبن واللحم والحرث .  

9 � يحبه /  للتفسري .  
10 � بارى يف منافسة /  عملة اإلمارات 

العربية . 

الكلمات األفقية 
1 � مخرج أمريكي للصور املتحركة 

مبتكر شخصية ميكي ماوس .  
2 � منشئ اإلمرباطورية األملانية .  

3 � للتعريف /  من الزهور .  
وأرسع ) معكوس�ة (/   أقب�ل   �  4

خف .  
5 � طي�ار فرن�يس أول م�ن قطع 

البحر املتوسط بطائرته .  
6 � ماكانت تحتل السلفادور .  

7 � مخط /  قتال /  هدم .  
8 � رئيس لبناني أسبق .  

9 � حي�وان مس�تأنس من جنوب 
أمريكا /  درجة .  

10 � أتوىل ادارتها /  ظبي أبيض . 

صــــورة و حــــدث

الدولة  بن  نسيب  معركة  نشوب   -  1839
والتي  باشا  عيل  محمد  مرص  ووايل  العثمانية 
انتهت بهزيمة العثمانين وفتحت الطريق أمام 
إبراهيم باشا للوصول إىل عاصمة دولة الخالفة 
لوال تدخل الدول األوروبية الذي حال دون ذلك.

فرنسا  بن  سولفرينو  معركة  نشوب   -  1859
لتأسيس  املبارش  السبب  كانت  والتي  والنمسا 
الصليب األحمر عىل يد السويرسي جان هنري 

دونانت.
1910 - اليابان تغزو كوريا.

يف  العرب”  “لسان  صحيفة  تأسيس   :  1921
سليم  إبراهيم  ومحررها  لصاحبها  القدس 
أدبية  سياسية  يومية  جريدة  وهي  النجار. 

مستقلة.
1932 - استقالل وإعالن الدستور يف تايالند.

من  كال  يضم  كان  الذي  البلقان  حلف   :  1954
تركيا واليونان ويوغسالفيا.

تحت  الذاتي  الحكم  تنال  زنجبار   -  1963
الوصاية اإلنجليزية.

1965 - خلع حاكم إمارة الشارقة الشيخ صقر 
بن  خالد  الشيخ  وتويل  القاسمي،  سلطان  بن 

محمد القاسمي حكم اإلمارة مكانه.
1977 - انتخاب حسن جوليد رئيًسا لجمهورية 

جيبوتي ليكون أول رئيس لها.
العربية  الجمهورية  رئيس  اغتيال   -  1978
اليمنية أحمد حسن الغشمي عن طريق رساله 
جمهورية  رئيس  مبعوث  له  نقلها  مفخخة 

اليمن الديمقراطية الشعبية.
رئيس  عرفات   يارس  تبعد  سورية   :  1983

الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
اتهم  بترصيحات  أدىل  أن  بعد  أراضيها،  عن 
حركة  بمساندة  السورية  والقوات  ليبيا  فيها 
التي  انشقاقية مسلحة ضده يف حركة “فتح” 

يقودها.
1985 - مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعىل 

متنها العربي األمري سلطان بن سلمان.
1992 : إجراء أول انتخابات ديمقراطية حرة يف 
الكونغو بعد عرشين عاما من االستبداد, يف ظل 

الحكم العسكري.
1993 : ثالثة عرش ناشطاً كردياً يحتجزون 23 
الرتكية يف ميونيخ،  العامة  القنصلية  رهينة يف 
إزاء  تركيا  سياسة  عىل  سخطهم  عن  لإلعراب 

األكراد.
500 حاخام يهودي من مؤيدي  2003 : قرابة 
محاربة  إىل  يدعون  واالحتالل  االستيطان 
عىل  والتمرد  األمريكية  الطريق”  “خارطة 
بإخالء  اإلرسائييل  والجيش  الحكومة  أوامر 
البؤر االستيطانية العشوائية املقامة يف الضفة 

الغربية، وإعادة بناء كل بؤرة يتم تفكيكها.
األسرتالية  الحكومة  رئيس  نائبة   -  2010
تنحي  بعد  الوزراء  رئاسة  تتوىل  غيالرد  جوليا 
رئيس الوزراء كيفن رود من منصبه يف محاولة 
يف  الهزيمة  تجنب  الحاكم  العمال  حزب  من 
أول  غيالرد  تصبح  وبذلك  العامة،  االنتخابات 

امرأة تتوىل رئاسة الوزراء يف تاريخ أسرتاليا.
2012 - لجنة انتخابات الرئاسة املرصية تعلن 
فوز املرشح محمد مريس برئاسة الجمهورية، 

ليكون أول رئيس لها بعد ثورة 25 يناير.

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

عىل  أنها  الياسني،  شهد  بالكويت،  املقيمة  العراقية  الفنانة  أكدت 
استعداد أن تعتزل الفن، إذا طلب منها زوجها ذلك، موضحًة أنه عندما 
تعرف إليها لم يكن يعلم أنها فنانة، ولم يشاهد أياً من أعمالها، لكنه 

علم أنها شخصية مشهورة من أهله.
أن تستكمل  إن زوجها وافق  تلفزيونية،  الياسني، يف مقابلة  وقالت 
يهدم  أن  يريد  وال  سنة،   21 منذ  تعمل  أنها  خاصة  الفني،  عملها 
ما قدمته، لكن يف املقابل والطبيعي أن الزواج واحرتامها لزوجها 

فرض عليها قيوداً باختيار األدوار«.
وأضافت الياسني أنها بعد الزواج ترفض التصوير بعد الحادية 
عرشة مساًء، وتقول هذا الرشط للمنتج قبلها وإذا وافق تقبل 

بالعمل وإذا رفض تعتذر. 
وأشارت الفنانة العراقية الشهرية إىل أنها، منذ زواجها تعرض عىل 
التي تقدم لها من املنتجني، وآخرها مسلسل  زوجها كل األعمال 
»يجيب الله املطر« الذي عرض ب رمضان املايض، الفتة إىل أنه عىل 
الرغم من أنه دور رشير ولكنه شجعها عليه، ألنه ال يخالف بالنهاية 

تقاليد املجتمع.
ومخرج  السلمان  أحمد  الفنان  من  طلبت  أنها  الياسني  وكشفت 
خالل  وجهها  يف  بجرحها  يقوم  أال  املطر«  الله  »يجيب  مسلسل 
صفعه لها بأحد املشاهد ألن زوجها لن يقبل أن تعود ملنزلها بجرح، 

وبالفعل قام بصفعها بشكل هادئ.
البداية،  يف  »جوري«  الوحيدة  بابنتها  حملها  إخفاء  سبب  وحول 
نفت تماماً أن يكون السبب هو خوفها من الحسد، ألنها ال تعتقد 
يف هذه األمور، ولكن ألنه لم يسألها أحد وشعرت بالخجل أن تخرج 

وترصح بذلك، كما أنها ال تحب ركوب »الرتند« وجذب األنظار.
وشددت الياسني عىل أنها نادمة عىل خفض أجرها للنصف ألن بعد 
أزمة وباء »كورونا« لم يقبل أي منتج أن تعود ألجرها األصيل عىل الرغم 
من أن املهنة الوحيدة التي تعمل بنشاط خالل »كورونا« هي التمثيل ألن 

جلوس الجمهور يف املنازل شجعهم أكثر عىل متابعة املسلسالت.
أدوارها من بعض  عانت رسقة  أنها، مؤخراً،  إىل  الياسني  ولفتت شهد 
يتم  مرة  وكل  مختلفة،  أعمال   8 بتوقيع  قامت  أنها  لدرجة  النجمات، 

استبدالها بفنانة أخرى دون أي سبب.

حبه  عن  التعبري  عن  رمضان  محمد  الفنان  حرص 
وإعجابه بالفنانة  نبيلة عبيد، ونرش صورة لهما معا 
عرب حسابه عىل انستجرام وهو يقبل يدها، تعبريا عن 

اعتزازه بها.
حسابه  عرب  نرشها  التي  الصور  عىل  رمضان  وعلق 
املفضلة  نجمتي  مع  صدفة  أجمل  انستجرام:«  عىل 

نبيلة عبيد يف دبى«.
الفنية  األعمال  من  كبري  رصيد  عبيد  نبيلة  وللفنانة 
خالل 50 عاما، حيث شاركت يف أفالم مثل »زوجة من 
إخراج  املاليني«  و«سارق  سالم  عاطف  مع  باريس« 
عاطف  املخرج  مع  و«السريك«  مصطفى،  نيازي 
حيث  القصرية،  القصص  سينما  يف  دخلت  ثم  سالم، 
تعتمد هذه األفالم عىل أكثر من قصة كل واحدة لها 
النوعية  هذه  من  نبيلة  وقدمت  مختلف،  عمل  فريق 
»ثالثة لصوص« و«صور  عام 1966  بداية من  أفالم 

ممنوعة« و«الكدابني الثالثة«، و«واحد يف املليون«.
انطلقت نبيلة عبيد يف السينما وشاركت يف العديد من 
ماما«،  »خطيب  العسل«،  شهر  »رحلة  منها  األفالم 
»لعبة كل يوم«، »آدم والنساء«، وتعاونت مع حلمي 
أفالم  أربعة  العدوية« يف  أنتج فيلم »رابعة  الذي  رفلة 
حب  و«ليلة  جداً«  غيورة  »زوجة  وهي  كمخرج  لكن 

أخرية«، »شلة املحتالني«، و«حبي األول واألخري«.
املأخوذة  األفالم  من  األكرب  العدد  عبيد  نبيلة  قدمت 
عن روايات الكاتب إحسان عبد القدوس وحققت بها 
بعدما أصبحت واحدة من أهم نجمات  نجاحاً كبرياً 
أفالم  قدمت  إذ  الثمانينيات،  فرتة  يف  وذلك  السينما 

والطبال«،  »الراقصة  والسيايس«،  »الراقصة 
الحالل«،  يف  »أيام  الشقة«،  صاحب  »انتحار 
»أرجوك أعطني هذا الدواء«، »العذراء والشعر 

األبيض«، »وسقطت يف بحر العسل«، »وال 
التسعينيات  مستمرا«.وىف  التحقيق  يزال 
استمرت نبيلة عبيد يف نجوميتها وقدمت 

أفالم من أهم األعمال ىف مشوارها أيضاً 
أبرزها »كشف املستور«، »فضيحة 

توت«،  »توت  بدران«،  سميحة 
»هدى  والساطور«،  »املرأة 
»الغرقانة«،  الوزير«،  ومعايل 
»سمارة األمري«، »قصاقيص« 
أفالمها  آخر  وكان  العشاق«، 
»مفيش غري كدا« الذي قدمته 
خالد  املخرج  مع   2006 عام 

الحجر.

الوزير  ان  والرياضة  الشباب  وزارة  اعلنت 
للفنان  رسمية  دعوة  وجه  درجال  عدنان 
حفل  يف  املشاركة  أجل  من  الساهر  كاظم 
التي   25 خليجي  بطولة  ختام  أو  افتتاح 
العام  نهاية  البرصة  محافظة  تضيفها 

الحايل.
الشباب  وزير  »دعوة  ان  للوزارة  بيان  وذكر 
الفنان  )رابطة  وفد  استقبالِه،  بعد  جاءت 
مكتبِه  يف  الساهر(،  كاظم  العراقي  العاملي 
خاللها  تَم  إذ  املايض  األسبوع  الوزارة  بمقر 

مناقشة حضور الساهر للحفل«.
»الساهر  أن  البيان:  بحسب  درجال،  وأكَد 
والعربي  العراقي  الفن  أعمدة  أحد  ُيمثل 
وبالتايل  تسبقه،  العاملية  وسمعته  األصيل 
مهم  مطلب  الخليج  ببطولة  تواجده  فأن 
أن  سيما  ال  به،  نفتخر  وطنيا  رمزا  كونُه 
سيكون  أنه  تؤكد  النبيلة  الوطنية  مواقفه 
أول املساهمني بإنجاح حفل افتتاح أو ختام 

خليجي البرصة«.
ويف سياق اخر، تعاون املطرب الكبري كاظم 
املوسيقار  مع  جديدة  أغنية  يف  الساهر 
يحيى املوجي بعنوان »يا وفية«، ومن املقرر 
العديد  وتحمل  املقبلة  الفرتة  خالل  طرحها 
عن  مختلف  بشكل  ويقدمها  املفاجآت،  من 
الكبري  النجم  مؤخرا  السابقة.وظهر  أغانيه 

كاظم الساهر يف إطاللة جديدة عرب منصات 
تداول  حيث  املختلفة،  ميديا  السوشيال 
له عرب منصة  املطرب صورة جديدة  عشاق 
إنستجرام، برفقه فتاتني، حيث أكد جمهوره 
ورسعان  وسنا«،  »آية  ألحفاده  الصورة  أن 
ما جذبت الصورة املتداولة الكثري من األنظار 

خالل وقت قصري من تداولها.
أغنية  طرح  اإلمارات  موقع  حساب  وكان 
أيام  قبل  الساهر،  لكاظم  األمل«  »مسبار 
قليلة من وصول املسبار اإلماراتي أول مهمة 

عربية إسالمية للكوكب األحمر.

كاظم  وألحان  غناء  األمل«،  »مسبار  أغنية 
كاظم  الكبري  الشاعر  كلمات  الساهر، 

السعدي.
عن  الساهر  كاظم  أعرب  جانبه،  من 
بعد  صحفية  ترصيحات  يف  قائال  سعادته، 
أرى  األغنية: »أشعر بفخر كبري، حني  طرح 
اإلنجاز  العرب،  ولكل  لذاتها  تحقق  اإلمارات 
تلو اإلنجاز، فهذا الحدث عربي يمس قلوبنا، 
تاريخها،  لها  أمة  فنحن  األمل،  فينا  ويحرك 
التي  املكانة  تبوؤ  عىل  دوماً  قادرة  وهي 

تستحقها«.

املشاهد  تصوير  من  »املحكمة«  فيلم  أبطال  انتهى 

بمدينة  املحكمة  ديكور  يف  العمل  من  األخرية 

اإلنتاج اإلعالمي خالل األيام املاضية، ويدخل 

ووضع  واملكساج  املونتاج  غرف  العمل 

استعداداً  للفيلم،  التصويرية  املوسيقى 

لطرحه قريباً يف السينمات.

من  العديد  »املحكمة«  فيلم  ويتناول 

املجتمع،  واقع  ومن  املهمة  القضايا 

املشكالت  الكثري من  الضوء عىل  وتسليط 

األحداث  وجميع  العربية،  املجتمعات  يف 

تدور يف يوم واحد ومكان واحد وهو املحكمة، 

ونشاهد قضايا الكثري من الناس، ولكل بطل الخط 

الفيلم  به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط  الخاص 

ومحكمة  مدنية،  قضايا  وهم  عليها  الضوء 

أرسة، واغتصاب، ومرياث، وتحول جنيس.

عبد  أحمد  تأليف  من  »املحكمة«،  فيلم 

كبرية  مجموعة  بطولته  ويتوىل  الله، 

الفنانني منهم غادة عادل، محمود  من 

الوهاب، صالح  عبد  املغنى، فتحي  عبد 

بدر،  نجالء  عوض،  جميلة  الله،  عبد 

أحمد خالد صالح، كريم عفيفي، محمد 

عارفة  السيد،  مايان  داش،  أحمد  مهران، 

من  آخر  وعدد  عيد  وسليمان  الرسول  عبد 

الفنانني.

قائمة  إىل  عمر  مي  املمثلة  انضمت 

طويلة من املشاهري الحاصلني عىل 

اإلقامة الذهبية يف دولة اإلمارات من 

مختلف أنحاء الوطن العربي.وأعلنت 

عىل  حصولها  عن  عمر  مي  املمثلة 

اإلمارات  دولة  يف  الذهبية  اإلقامة 

مي  ووجهت  املتحدة..  العربية 

حسابها  عرب  للدولة  الشكر  عمر 

الشكر  انستقرام: »خالص  بتطبيق 

بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب 

راشد آل مكتوم عيل منحي اإلقامة 

العربية  اإلمارات  دوله  يف  الذهبية 

املتحدة وشكر خاص لهيئة الثقافة 

الدائم  دعمها  عىل  بدبي  والفنون 

للفنانني واملبدعني، حفظ الله دوله 

اإلمارات حكومة وشعبا«.

الفنانة العراقية شهد الياسني 
تفجر مفاجأة بشأن عملها الفين

حممد رمضان يقبل يد نبيلة عبيد.. ويؤكد: أمجل 
صدفة مع جنميت املفضلة

كاظم الساهر يتلقى دعوة رمسية للمشاركة يف 
حفل خليجي 25 بالبصرة

انتهى من تسجيل أغنية »يا وفية« اجلديدة

غادة عادل تنتهي من تصوير املشاهد األخرية من فيلم »احملكمة« 

مي عمر حتصل على اإلقامة الذهبية يف اإلمارات

علماء يبتكرون جهازا جديدا لجمع 
الغبار الكوني في الفضاء البعيد

اخرتع العلماء يف جامعة “أوتكني” الالسلكية اإللكرتونية بمدينة ريازان 
الروس�ية جه�ازا فضائيا من ش�أنه جمع جس�يمات نانوي�ة متناهية 

الصغر مثل الغبار الكوني يف نقطة “الغرانج”.
وتتوازن قوى جاذبية الش�مس وكواكب النظام الش�ميس، وجاء ذلك يف 
تقري�ر نرشه املعهد الفدرايل الرويس للملكية الصناعية وش�هادات براءة 

االخرتاع.
وج�اء يف التقري�ر أن اخرتاع العلم�اء يف جامعة ريازان يع�ود إىل أجهزة 
فضائي�ة ثنائي�ة علمية صغ�رية الحجم تخص�ص للبحث عن أجس�ام 
فضائي�ة متناهية الصغري بحجم النانو ذات تابعية غري أرضية ترتاكم يف 

الغبار الفضائي وجمعها يف نقطة “الغرانج”. 
ويتضم�ن الجهاز رشيط�ا مزودا ببطاريات شمس�ية وحاويات صغرية 
محكمة اإلغ�الق، وتتوزع يف أعىل الرشيط ويف أس�فله أقطاب كهربائية 
س�البة وموجب�ة من ش�أنها تش�كيل الحق�ل الكهربائي ال�ذي يجتذب 
جس�يمات نانوي�ة متناهية الصغر، وأوض�ح التقري�ر أن إغالق إحكام 
الحاوي�ات يمن�ع أي�ة جس�يمات أرضي�ة م�ن التوغ�ل إليها.ويتم طي 
البطاريات الشمس�ية بعد انتهاء عملية جمع الجسيمات النانوية داخل 
الحاوي�ة محكمة اإلغالق، ثم يتم نقل الحاويات بالجس�يمات إىل األرض 

حيث سيدرسها العلماء بواسطة امليكروسكوبات اإللكرتونية.

تس�تعد رشكة فيس�بوك للدخول 
عىل خط املنافس�ة مع رشكة أبل 
فيما يتعل�ق بإنتاج وبيع االجهزة 
خدم�ات  تق�دم  الت�ي  الذكي�ة 

شخصية، كالساعات وغريها.
وم�ن املنتظ�ر أن تط�رح رشك�ة 
يف  الذكي�ة  س�اعتها  فيس�بوك 
املقبل بمواصفات ومزايا  الصيف 
خاص�ة، م�ع إلحاقها بعدس�تي 
كام�ريا، واح�دة أمامي�ة وأخرى 
س�عيها  إىل  باإلضاف�ة  خلفي�ة، 
لتقديم خدم�ات إلكرتونية يمكن 
ارتداؤها عىل العينني أو األذنني أو 
عىل الس�واعد، وفق ما نقل موقع 

إكسيوس.
وق�ال نيهال كريش�ان، الصحفي 
الش�ؤون  يف  املتخص�ص 
التكنولوجي�ة إن االس�تثمار م�ن 
قبل فيس�بوك يف ه�ذا القطاع بدأ 
يف خري�ف الع�ام امل�ايض، معربا 
عن اعتق�اده بأن املعرك�ة األكرب 
بني فيس�بوك وأبل تتعلق بحماية 
بخص�وص  أم�ا  الخصوصي�ة، 
األجه�زة اإللكرتونية فإن أبل هي 

املتصدرة يف هذا السباق.
املنافس�ة  أن  وأض�اف كريش�ان 
ب�ني الرشكتني هامة، وفيس�بوك 
تح�اول االس�تثمار يف الس�اعات 
الذكي�ة، لكن�ه أكد أنه م�ن املبكر 
الحدي�ث عن أي انتش�ار أو نجاح 
يمك�ن أن تحقق�ه الرشكة يف هذا 

املضمار.
وتحرض فيس�بوك أيض�ا ملنتجات 
إلكرتونية تس�تعمل تقنية الواقع 
املعزز، إلظه�ار البيانات التي يتم 
إدخاله�ا ع�رب لوح�ة املفاتيح أو 

فأرة الحاسوب.

وقال دان ريني�ه، املدير التنفيذي 
لرشكة “كي غلوبال” لالتصاالت، 
ل س�كاي نيوز عربية، إن “املعركة 
ب�ني ال�رشكات التكنولوجي�ة قد 
بدأت للتو، يف ظل وجود مس�احة 
واسعة للمنافسة بينهم، فالعديد 
م�ن تل�ك ال�رشكات ت�رى فرصا 
متاح�ة لتصبح عىل صل�ة وثيقة 
بالحياة اليومية ألكرب قدر ممكن 

من الناس”.
وأضاف رينيه أن فيس�بوك لديها 
ك�م هائل م�ن املعلوم�ات يتعلق 
األش�خاص،  م�ن  كب�ري  بع�دد 
البيانات  وستحاول استخدام تلك 

لتقديم أجهزة بمزايا جديدة.
إال أن رشك�ة أب�ل، وفق�ا لخرباء، 
تتمتع بريادة يف السوق األمريكية 
والعاملي�ة يف م�ا يتعل�ق تحدي�دا 
بالساعات الذكية واملزايا الصحية 
الت�ي تقدمه�ا، وربطه�ا بعد ذلك 
بهاتف آيفون وإصداراته املتعددة، 
يف ظل حديث عن تحضريها أيضا 

لنظارات ذكية.
وال يقترص األمر عىل أبل وفيسبوك، 
فرشك�ة غوغ�ل اس�تحوذت عىل 
س�اعات “في�ت بي�ت” الصحية، 
مم�ا حف�ظ له�ا مكانا يف س�وق 

املعدات التكنولوجية.
النق�الت  أن  إىل  اإلش�ارة  تج�در 
التكنولوجي�ا  عال�م  يف  النوعي�ة 
تحدث ع�ادة كل عق�د أو عقدين 
من الزم�ن، واملنافس�ة املحتدمة 
بني الرشكات املختلفة إلزاحة أبل 
عن عرش س�وق األجه�زة الذكية 
ستكون أكثر حدة يف املستقبل مع 
دخول رشكة فيسبوك بثقلها املايل 

واملعلوماتي عىل خط املواجهة.

يفرتض ب�أن تكون فنلن�دا، التي 
صّنف�ت م�رارا ع�ىل أنه�ا البل�د 
األس�عد يف العالم بفضل املستوى 
املعي�ي املرتف�ع، غارق�ة تح�ت 
طلب�ات الهجرة إليه�ا، إال أنها يف 
الواقع تواجه نقصا كبريا يف القوة 

العاملة.
تيهفرياين�ن  س�اكو  وق�ال 
املتخصص يف التوظيف من وكالة 
“تالنتد سوليوشنز”، “هناك إقرار 
واس�ع حاليا بأننا نحتاج إىل عدد 
هائل من الناس”، وتابع أن هناك 
يف  “للمس�اعدة  للعمال�ة  حاج�ة 
تغطي�ة مصاريف الجي�ل املتقدم 

سنا”.
وبينم�ا تواج�ه دول غربي�ة عّدة 
نموا س�كانيا ضعيفا، تعاني قلة 
فحس�ب من تداعيات ذلك بالقدر 
نفس�ه الذي عليه الحال يف فنلندا. 
إذ تتجاوز أعمار 39,2 من كل مئة 
ش�خص يف س�ن العمل 65 عاما، 
لتحل يف املرتبة الثانية بعد اليابان 
لجهة نس�بة س�كانها املس�ّنني، 

وفق بيان�ات األمم املتح�دة، التي 
تتوق�ع أن ترتف�ع “نس�بة إعالة 

الشيخوخة” إىل 47,5.
وحّذرت الحكومة من أنه سيتعنّي 
ع�ىل البلد ال�ذي يع�د 5,5 ماليني 
مس�تويات  مضاعف�ة  نس�مة 
الهج�رة إىل ما بني 20 و30 ألفا يف 
الس�نة للمحافظة ع�ىل الخدمات 
العام�ة وضب�ط عج�ز محدق يف 

املعاشات التقاعدية.
وق�د تب�دو فنلن�دا وجه�ة جذابة 
عىل ال�ورق، إذ تتصّدر التقييمات 
الدولية التي تجري بش�أن نوعية 
واملس�اواة  والحري�ات  الحي�اة 
ب�ني الجنس�ني يف ظ�ل انخفاض 
والجريم�ة  الفس�اد  مس�تويات 

والتلوّث.
لكن املشاعر املعادية للمهاجرين 
األجان�ب  توظي�ف  يف  وال�رتدد 
األكث�ر  املجتم�ع  يف  متفش�ية 
تجانس�ا يف أوروب�ا، فيما يحصل 
حزب “فينز” اليميني املتشدد عىل 

تأييد كبري خالل االنتخابات.

تعاق�دت املمثلة األمريكية الش�ابة 
راش�يل زيجل�ر للع�ب دور س�نو 
الفيل�م  يف   Snow White واي�ت 
الجدي�د املأخوذ ع�ن فيل�م ديزني 
الكالسيكي، وهو الفيلم الذى بدأت 
الرشكة التحض�ري له، ومن املتوقع 

أن يبدأ اإلنتاج يف عام 2022.
ت  ر ق�ر و
كة  رش

اإلنت�اج الش�هرية تعي�ني املخ�رج 
 The الشهري مارك ويب، مخرج فيلم
إلخ�راج   ،Amazing Spider-Man
الفيل�م الجديد من النس�خة الحية 
للقصة الشهرية بعد مشاورات مع 

عدد كبري من املخرجني.
الكاتب إيرين كريس�يدا ويلس�ون 
الس�يناريو  كتاب�ة  ع�ىل  يعك�ف 
الخ�اص بالفيل�م الجدي�د، وال�ذي 
سيتوس�ع يف القص�ة واملوس�يقى 
عن الفيلم الكالسيكي الصادر عام 
1938 للقصة الشهرية، ومن املقرر 

أن يكت�ب أغاني الفيل�م الجديد كل 
من بيبنج باس�يك وجوستني بول، 

وإيفان هانسن.
وتأت�ى تل�ك الخط�وة بع�د النجاح 
-Ala  الكب�ري ال�ذي حققه فيل�م

din للممث�ل الكن�دي ذي األص�ول 
واملمث�ل  مس�عود  مين�ا  املرصي�ة 
العامل�ي وي�ل س�ميث، وإيراداتهم 
الت�ي تصدر ش�باك التذاك�ر داخل 
أمريكا يف األسبوع األول من طرحه، 
وتحقيقه 267 ملي�ون دوالر حول 

العالم.

“فيسبوك” تتحدى أبل بساعة ذكية 
ذات مواصفات غير مسبوقة

فنلندا .. “البلد األسعد في العالم” 
يبحث عن مهاجرين

الممثلة راشيل زيجلر تتعاقد على بطولة فيلم ديزني 
Snow White الجديد

  

تغريدات

امل حجازي

جمال جبلي

ــم املثييليني بتلوين ملعب  كل من اراد دع
ــاد  ــى االحت ــم حت ــا بالوانه ــز ارين اليان
ــورة داعمة هلم  ــر ص االوروبي الذي نش

تلقى صفعة مدوية .

ــو  ــو ش ــاني عن وصفكم انتو ش واهلل عجز لس
ــة قلب بقلكن  ــو بتعبدوا؟ من حرق دينكم ش

ــم بتموت بال  ــاحمكن ولك الناس ع اهلل ال يس
ــدو يعمل فيكن  ــو ب ادوية ارمحوا العامل اهلل ش

ــد فيكن على حفة قربو تفو عليكن واحد  كل واح
واحد وتفو على كل واحد بعدو الحقكن

البطالة وحاضنات 
اجلرمية  

مطر ساخن

أعرف ان حل املعضالت ال يتحقق عن طريق الدعاء أو الرجاء أو التمني، 
فالتمني رأس مال املفلسني، اال أّن الكاتب عندما ال يجد امامه غري قلمه 
بخجل  املسؤول  باب  وال�طرق عىل  االمنيات  عالم  اىل  فسيدخل مضطرا 

لع�له يجد من يسمع�ه.
 ، واألصدقاء  األهل  زغاريد  وسط  اإلعدادية  من  العراقي  الطالب  يتخرج 
وتبدأ رحلة العناء ترافقه وهو يضع قدميه عىل أبواب الجامعة ، فاألب 
وتوفري  بالدعاء  مشغولة  واألم   ، الجامعي  ابنه  نفقات  ثقل  من  يعاني 
وسائل الراحة البنها لكي يجتاز دراسته بسالم ، واالبن يرى معاناة عائلته 
فيحث خطاه نحو النجاح ، ومع انتهاء مرحلة الجامعة وتخرجه ، تكون 
العائلة مثقلة بالديون وقد استنزفت كل ما لديها ، ومع اخرضار األمل 
يف النفوس ، وانطالق مسرية البحث عن وظيفة مناسبة للخريج الجديد 
، يصطدم األهل بأن فرص الفوز بالوظيفة املنشودة ما هو إال حلم من 
أحالم الصغار ، وأن الطرق جميعها مغلقة بوجه تحقيق هذا الحلم ، ومع 
كثرة املراجعات ، وإتباع طريق الرشوة والتقرب إىل أصحاب النفوذ بكل 
الطرق الرشعية وغريها ، تكون الصدمة الثانية عندما يكتشف الخريج 
من  باهظة  فواتري  شهادته  عىل  الحصول  أجل  من  دفع  والذي   ، الحالم 
الدولة  الذين امتألت بهم دوائر  ، بأن األبواب مفتوحة لغريه من  حياته 
، عندها  الخريجني  الشهادات والكفاءات من  ، ومؤصدة بوجه أصحاب 
تبدأ الثورة تعتمل يف نفسه ، فيرتك شهادته جانبا ويلتحق بالعمل يف بيع 

السكائر ، أو مسح األحذية ، أو ينخرط يف صفوف عمال البناء.
ومع تزايد عدد الخريجني تزداد وترية الخيبة للحكومة التي مارست كثرة 
الترصيحات حول هذا املوضوع من خالل شعارات العدل واإلنصاف، ومع 
الجرائم  تنترش  والفقر،  العوز  بحاالت  مشفوعة  الحقد  مساحة  تزايد 
أنواع  شتى  فيها  ليمارس  له  مهيأة  الحاضنات  يجد  ممن  البعض،  عند 

الجرائم.
التي  الدوالرات  من  املليارات  عرشات  ضياع  عن  األحداث  كشفت  لقد 
بإمكانها أن تمنح هؤالء الخريجني حياة هادئة مستقرة من خالل زجهم 
بدال من فيالق  الدولة،  يف مشاريع صناعية وزراعية وتعيينهم يف دوائر 
الرشوة  وامتهان  الحياة،  مسرية  عرقلة  سوى  لهم  هّم  ال  الذين  األميني 

والرسقة يف وضح النهار.
ومعالجة  إليهم،  االلتفات  وعدم  التهميش،  يعانون  وهم  الخريجون 
أوضاعهم، يرسمون طريقاً أوضح ما فيه أّن الحكومة هي املسؤولة عن 
الضيم الذي لحق بهم، وهي السبب يف انتشار الكثري من املمارسات التي 

ال نعرفها من قبل نتيجة البطالة التي يعيشها الشباب.
من  وغريهم  الخريجني  أوضاع  بمعالجة  الجميع  اىل  صادقة  دعوة 
بكرامة  العيش  من  هؤالء  بها  يستطيع  للعمل  نوافذ  وايجاد  العاطلني، 

داخل وطنهم.
إىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 




