
تفاصيل اخرى ص3

الزوراء/ مصطفى العتابي:
ص�وت مجل�س الن�واب، ام�س الثالثاء، 
عىل اعض�اء محكمة التميي�ز االتحادية، 
واستضافة وزيري النفط والزراعة، وفيما 
قرر تاجل التصويت عىل قانونني، كش�ف 
نائ�ب عن اتخاذ رئاس�ة الربملان إجراءات 
بحق املتغيبني عن جلسات مجلس النواب 
تتضم�ن إيق�اف الراتب ملدة ش�هر.وعقد 
املجلس، امس، جلسته الثانية من الفصل 
الترشيعي�ة  للس�نة  الثان�ي  الترشيع�ي 
الثالثة، برئاسة محمد الحلبويس، وّصوت 
النف�ط  الن�واب ع�ىل اس�تضافة وزي�ر 
إحس�ان عبد الجب�ار يف جلس�ة ، ووزير 
الزراعة محمد كريم الخفاجي يف جلسته 
املقبلة لتوجيه بعض األسئلة.كما صوت 
عىل اعض�اء محكمة التميي�ز االتحادية 
وعىل م�رشوع قان�ون تصدي�ق اتفاقية 
النقل الج�وي ب�ني العراق والس�عودية، 
كما أنه�ى القراءة االوىل مل�رشوع قانون 
التعديل الحادي والعرشين لقانون املالك 
رقم )25( لس�نة 1960، والق�راءة االوىل 

ملقرتح قانون نقابة ذوي املهن الصحية، 
والق�راءة االوىل مل�رشوع قانون االحصاء 
الجغرافي�ة.وأرج�أ  املعلوم�ات  ونظ�م 
مجل�س الن�واب التصوي�ت ع�ىل مقرتح 
قانون حماية املوظف الحقوقي، ومقرتح 
وس�يعقد  الرياضي�ة،  االندي�ة  قان�ون 
اجتماع�اً الي�وم االربع�اء ملناقش�ته.من 
جهته، كش�ف النائ�ب عن ائت�الف دولة 
القان�ون كاط�ع الركاب�ي، ع�ن اتخ�اذ 
رئاس�ة الربمل�ان إج�راءات بح�ق النواب 
املتغيبني عن جلس�ات املجل�س، مبيناً أن 
اإلج�راءات تضمن�ت إيق�اف الرات�ب ملدة 
ش�هر.وقال الركابي يف ترصيح صحفي: 
إن “اجتماع الكتل السياس�ية مع رئاسة 
الربمل�ان مهم بعد فرتة انقط�اع طويلة”، 
مبين�اً أن “قضايا عدي�دة طرحت أهمها 
حث النواب عىل حضور جلسات الربملان، 
خاص�ة وأن هناك بع�ض القوانني املهمة 
الت�ي يج�ب مناقش�تها وإقراره�ا خالل 

الفرتة املقبلة”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيم�ا اكدت تس�جيل 6558 اصاب�ة جديدة و35 

حالة وفاة وشفاء 35 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان عدد الفحوص�ات املختربية 
لي�وم ام�س: 49449، ليصب�ح ع�دد الفحوصات 
الكلية: 11671869، مبينة انه تم تس�جيل 6558 

اصابة جدي�دة و35 حالة وفاة وش�فاء 35 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 1240978 
)%92.7(، بينم�ا ع�دد ح�االت االصاب�ات الكيل: 
1338604، أم�ا ع�دد الحاالت التي تح�ت العالج: 

80470، يف ح�ني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: 625، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 17156، 
الفت�ة اىل ان ع�دد امللقح�ني ليوم ام�س: 27316، 

ليصبح عدد امللقحني الكيل: 879187.

بغداد/ الزوراء:
لالنتخاب�ات  العلي�ا  املفوضي�ة  دع�ت 
املرشحني املش�مولني بإجراءات املساءلة 
والعدال�ة ل�إرساع يف جلب م�ا يؤيد عدم 
املس�اءلة. هيئ�ة  بإج�راءات  ش�مولهم 
تلقت�ه  بي�ان  يف  املفوضي�ة  وذك�رت 
“الزوراء”: انها تجدد دعوتها للمرشحني 
املش�مولني بإج�راءات قان�ون املس�اءلة 
والعدالة الواردة يف الكتاب بالعدد 1827 يف 

13/6/2021 واملنشور يف املوقع الرسمي 
للمفوضي�ة، ل�إرساع يف جل�ب م�ا يؤيد 
عدم ش�مولهم بإجراءات هيئة املساءلة، 
وذلك م�ن خالل كتب رس�مية من الهيئة 
أو ق�رارات قضائية لغاي�ة اليوم االربعاء، 
وبعكس�ه فإن املفوضية ستلجأ إىل تنفيذ 
قرار هيئة املساءلة وإجراء القرعة ألرقام 
املرش�حني تماش�ياً مع املواعي�د املحددة 

للجدول الزمني لالنتخابات.

بغداد/ الزوراء:
أثارت رسقة جهاز ال�”آيباد” الخاص بالرئيس 
الجن�وب إفريقي، س�رييل راماف�وزا، الثالثاء 
املايض، جدال عىل مواق�ع التواصل، وتكهنات 
عن هوية س�ارقيه، خاص�ة أنه اختفى خالل 
مؤتم�ر صحف�ي أم�ام عدس�ات الكامريات.

وظهر رئيس جنوب إفريقيا سرييل رامافوزا، 
يف فيدي�و، وه�و ع�ىل وش�ك الب�دء يف مؤتمر 
صحفي خالل إحدى زياراته امليدانية، منتظرا 
إعطاءه اآليباد من قبل أحد مس�اعديه.وصعد 
راماف�وزا ع�ىل املنصة املخصص�ة للمتحدث، 
ليق�ول: “أبح�ث ع�ن اآليب�اد الخ�اص بي... 
أحدهم رسقه”.وأضاف متحدثا إىل مساعديه: 

“ه�ل تعرف�ون إىل أي�ن أخ�ذوا اآليب�اد؟ هذه 
هي مش�كلة تس�ليم أدواتك دائما ألش�خاص 
آخرين”.واضطر راماف�وزا إىل االنتظار لحني 
تس�ليمه جه�از آيب�اد آخ�ر، يحتوي نس�خة 
احتياطية من خطابه.وانقس�مت اآلراء حول 
املوق�ف الغري�ب الذي تع�رض ل�ه رامافوزا، 
حي�ث عّده البع�ض طريفا ومضح�كا، بينما 
وصف�ه آخرون بالجريم�ة الوقحة بحق رأس 
الدولة.ولم تمر س�اعات ع�ىل الحادثة، حتى 
أعلن رئيس “قسم الديجيتال” التابع للرئيس 
رامافوزا، أنه تم العث�ور عىل اآليباد، وإعادته 
إىل مالكه، حس�بما ذكر موق�ع “آي ويتنس” 

الجنوب إفريقي.

لندن/ متابعة الزوراء:
“الغاردي�ان”  صحيف�ة  اعت�ربت 
وزي�ر  ترصيح�ات  ان  الربيطاني�ة 
الخارجية األمريك�ي، انتوني بلينكن، 
خ�الل مؤتم�ر روم�ا ح�ول رفض�ه 
املقاتل�ني  االف  احتج�از  اس�تمرار 
يف  “داع�ش”  تنظي�م  يف  الس�ابقني 
وس�وريا،  الع�راق  يف  معس�كرات 
بريطاني�ا  الحليفت�ني  تس�تهدف 

وفرنسا تحديدا.وخالل قمة للتحالف 
الدويل ضد داعش يف روما، قال بلينكن 
“هذا الوضع ببساطة ال يمكن الدفاع 
عنه، ال يمكن أن تس�تمر إىل أجل غري 
مس�مى.  الواليات املتحدة مس�تمرة 
يف ح�ث الدول، بم�ا يف ذلك الرشكاء يف 
التحالف، عىل اعادة مواطنيها واعادة 
اقت�ى  إذا  ومحاكمته�م  تأهيله�م، 
إىل  االمر ذلك”.وأش�ارت “الغارديان” 

فرنس�ا وبريطاني�ا، وهما م�ن أقرب 
قاومت�ا  املتح�دة،  الوالي�ات  حلف�اء 
م�ن  مواطنيهم�ا  إلع�ادة  الدع�وات 
املقاتلني السابقني، خش�ية أاّل تتوفر 
وسيلة موثوقة ملحاكمتهم، وان تطلب 
الفرنس�ية والربيطانية منح  املحاكم 
مقات�يل داع�ش الس�ابقني حريتهم، 
ما س�يفرض عبئا كبريا ع�ىل اجهزة 
االس�تخبارات فيهما.ويف املقابل، فإن 

بلينكن اشاد بإيطاليا، الدولة املضيفة 
للمؤتم�ر، باعتبارها واحدة من الدول 
االوروبي�ة الغربية القليلة التي أعادت 
مواطنيه�ا ممن املقاتلني الس�ابقني، 
كما أش�اد بالجهود الت�ي تبذلها دول 
آسيا الوسطى مثل كازاخستان والتي 
ق�ال انها اع�ادت 600 مقات�ل وأفراد 
اىل ارسه�م ووضعتهم يف برامج إعادة 
التأهي�ل. وقبل قمة روم�ا، دعا زعيم 

ق�وات س�وريا الديمقراطي�ة مظلوم 
عب�دي، دول التحالف “للمس�اعدة يف 
اع�ادة ه�ؤالء االش�خاص اىل بلدانهم 
التعلي�م  برام�ج  وتموي�ل  االصلي�ة، 
ملكافح�ة التطرف، ودعم االس�تقرار 
املناط�ق  يف  االقتص�ادي  واالنتع�اش 
املح�ررة ملعالج�ة األس�باب الجذرية 

للتطرف”.

الزوراء/ حسني فالح:
حدد مستش�ار رئيس الجمهورية، حس�ن جهاد، 
رشوط نجاح االنتخاب�ات الربملانية املقبلة، وفيما 
حذر من اس�تخدام لغ�ة التهديد واملال الس�يايس 
يف الحمالت االنتخابية، كش�ف خب�ري قانوني عن 
العقوب�ات والغرامات التي حدده�ا القانون بحق 
االنتخابية.وق�ال  الدعاي�ة  لضواب�ط  املخالف�ني 

مستش�ار رئي�س الجمهورية، حس�ن جه�اد، يف 
حدي�ث ل�«ال�زوراء«: ان جمي�ع املؤرشات س�واء 
كانت م�ن الحكوم�ة او مفوضي�ة االنتخابات او 
الق�ادة السياس�يني او االح�زاب تؤكد ع�ىل اجراء 
االنتخاب�ات يف موعدها املحدد. الفت�ا اىل ان رئيس 
الجمهورية يشدد مرارا ويف محافل عدة ومناسبات 
مختلف�ة ع�ىل رضورة اج�راء انتخاب�ات نزيه�ة 

وح�رة تعرب ع�ن ارادة املواط�ن العراقي.واضاف: 
ان رشوط نج�اح االنتخابات املقبلة تكمن يف مدى 
ش�فافيتها ونزاهتها وتطبيق القوانني والضوابط 
من قبل االحزاب والكيانات السياس�ية. مبينا: ان 
تلك االح�زاب عندما تف�وز باالنتخابات س�تكون 

مكانتها اقوى واالنتخابات ستكون لها رشعية .
واش�ار اىل: انه يف ح�ال اجراء االنتخاب�ات بنزاهة 

عالي�ة وبعي�دا ع�ن التزوي�ر فهناك ام�ور كثرية 
س�تكون ع�ىل املس�ار الصحيح م�ن اج�ل اعادة 
الثق�ة بالعملي�ة السياس�ية وجميع مؤسس�ات 
الدولة تك�ون اكثر رشعي�ة وحصانة، عىل عكس 
االنتخاب�ات املاضي�ة الت�ي ش�ابها التزوي�ر مما 

اوصلت الوضع عىل ما هو عليه.

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة الصحة، امس الثالثاء، أن 
إعادة فرض الحظر متوقف عىل ارتفاع 
أع�داد اإلصابات بكورونا، فيما حددت 
موع�د من�ح اللقاح�ات اىل املواطن�ني 
بش�كل منتظم، فيما كشف مدير عام 

صحة الكرخ، جاس�ب الحجامي، عن 
م�ؤرشات ت�دّل ع�ىل دخ�ول الس�اللة 
الهندي�ة املتح�ورة لف�ريوس كورون�ا 
الع�راق. إىل  »دلت�ا«  املعروف�ة باس�م 

وقال مدير الصح�ة العامة يف الوزارة، 
ري�اض الحلفي، يف ترصي�ح صحفي: 

إن »إع�ادة فرض حظر التجوال يعتمد 
ع�ىل الوض�ع الوبائ�ي، حي�ث س�يتم 
النظ�ر بالحظر إذا ارتفع�ت اإلصابات 
بشكل رسيع«، مبيناً أن »العراق كحال 
بعض البلدان األخرى ما زال لغاية اآلن 
يف بداي�ة املوج�ة الثالثة م�ن كورونا، 

وال نمل�ك لح�د اآلن أي صورة واضحة 
بش�أن هذه املوجة ومتى تستفحل أو 
أنها أقوى من املوجتني الس�ابقتني أو 
أق�ل منها«.وأضاف: »ال س�بيل أمامنا 
سوى اس�تخدام اإلجراءات الوقائية أو 
زي�ادة ع�دد امللقحني حتى تق�ل أعداد 

اإلصابات«، الفتاً اىل أن »الصني وتايلند 
س�يطرتا ع�ىل اإلصاب�ات م�ن خ�الل 
اتباع اإلج�راءات الوقائية املكثفة، كما 
أن أمري�كا وبريطانيا زادت�ا من أعداد 

امللقحني«.

مستشار رئيس اجلمهورية حيدد لـ          شروط جناح االنتخابات املقبلة وحيذر 
من استخدام التهديد واملال السياسي

الصحة تلوح بإعادة فرض حظر التجوال الشامل بعد دخول ساللة “دلتا”

واشنطن/ متابعة الزوراء:
رفضت املحكم�ة العليا األمريكي�ة طعنا قدمته 
رشكة “يس.إيه.يس.آي إنرتناشيونال” الدفاعية 
ع�ىل دع�وى قضائية اته�م خالله�ا 3 معتقلني 
عراقيني س�ابقني موظفيها بتعذيبهم يف س�جن 
أب�و غريب قرب بغداد.ورف�ض القضاة النظر يف 
الطع�ن الذي قدمته الرشكة ع�ىل حكم محكمة 
أدنى درجة عام 2019 لصالح العراقيني الثالثة، 
الذي�ن أقاموا دعواه�م ضد الرشك�ة التي تتخذ 
م�ن والية فريجين�ا مق�را يف 2008 وفق قانون 
أمريكي صادر عام 1789 يتيح التقايض بش�أن 
مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان.وكانت محكمة 
اس�تئناف الدائ�رة الرابعة يف ريتش�موند بوالية 
فرجيني�ا رفضت ع�ام 2019 الس�ماح للرشكة 

بالطع�ن مبارشة عىل قرار س�ابق أصدره قاض 
اتح�ادي بع�دم قانونية تحصينها م�ن املالحقة 
القضائي�ة لعملها لصالح الحكوم�ة األمريكية.
وقال�ت الرشكة إنه يجب حمايته�ا بموجب بند 
قانوني مختلف أكثر قوة يعرف باسم الحصانة 
الس�يادية املش�تقة، وال�ذي يمكن اللج�وء إليه 
لحماي�ة املتعاقدي�ن الحكوميني من املس�ؤولية 
يف ظل ظ�روف معينة.وتحول�ت معاملة القوات 
األمريكي�ة القاس�ية للمعتقل�ني يف س�جن أب�و 
غري�ب خالل حرب الع�راق إىل فضيح�ة يف عهد 
بعدم�ا  ب�وش  األس�بق ج�ورج  الرئي�س  إدارة 
انترشت صور التعذيب ع�ام 2004.وقال بعض 
املعتقل�ني إنه�م تعرضوا لتعذي�ب بدني وجنيس 

شمل الصدمات الكهربائية واإليهام باإلعدام.

رام الله/ متابعة الزوراء:
أك�د رئيس الوزراء الفلس�طيني، محمد اش�تيه، أن 
إرسائيل س�تموت ديمغرافيا يف حال لم تذهب ملسار 

سيايس جدي حقيقي مبني عىل حل الدولتني.
األول  املحك�م  العلم�ي  املؤتم�ر  يف  اش�تية  وق�ال 
“الرواي�ة الصهيوني�ة ما بني النق�ض والتفكيك أن 
“أم�ام إرسائيل إما أن تذهب ملس�ار س�يايس جدي 
حقيق�ي مبني عىل ح�ل الدولتني أو س�تموت موتا 
ديمغرافي�ا، فنحن ألول مرة من�ذ عام 1948 أصبح 
عدد الفلس�طينيني داخل فلس�طني أكثر من اليهود 
ب��200 ألف إنس�ان، وإذا ل�م تأت إرسائي�ل إىل حل 
الدولت�ني س�نذهب للنموذج الجن�وب أفريقي أقلية 
يهودية تحكم أغلبية فلس�طينية”.وأردف: “الحرب 
عىل فلسطني وفيها تتمثل يف الحرب عىل الجغرافيا، 

ورأين�ا كي�ف أن %78 م�ن فلس�طني التاريخية قد 
قضمت لصال�ح املرشوع الصهيون�ي، واآلن يجري 
قض�م ما تبق�ى يف الضف�ة الغربي�ة وقط�اع غزة، 
ونواج�ه حرب�اً ديمغرافي�ة رأيناها يف ع�ام 1948، 
حي�ث هجر 920 ألف فلس�طيني ودم�رت قراهم”.
وأشار اشتية إىل أن “االحتالل يشن عىل شعبنا حرب 
امل�ال لتفقريه لكي ال يتم تمك�ني الناس يف مواجهة 
امل�رشوع الصهيون�ي، والح�رب الرابع�ة هي حرب 
الرواية ولنكون دقيقني وال نجتهد إال مس�تندين إىل 
وقائ�ع التاري�خ، ويف هذه الحرب مهم م�ن أين نبدأ 
ح�رب الرواية، فالعربانيون واليه�ود واإلرسائيليون 
ليس�وا نفس اليشء، فالعرباني إبراهيم عليه السالم 

الذي عرب النهر إىل الجبل.

الكهرباء تتبخر مع ارتفاع درجات احلرارة وحمافظات تعطل الدوام وشكاوى من زيادة أجور أمبري املولدات
إطفاء تام يف منظومة الطاقة الكهربائية بأربع حمافظات جنوبية

الزوراء/خاص:
ق�ررت محافظات الب�رصة والنجف 
والديواني�ة ودي�اىل تعطي�ل ال�دوام 
الرس�مي يومي االربع�اء والخميس 
الح�رارة،  ارتف�اع درج�ات  بس�بب 
أخ�رى  محافظ�ات  تش�هد  وفيم�ا 
الكهربائي�ة  للطاق�ة  تام�ا  إطف�اًء 
بالتزامن مع ح�رارة الصيف اللهب، 
ش�كا مواطنون ارتفاع اجور االمبري 
يف املولدات االهلية.وقررت محافظة 
الب�رصة تعطي�ل الدوام الرس�مي يف 
دوائره�ا الحكومية نتيج�ة إلرتفاع 
املرك�ز  الحرارة.وق�ال  درج�ات 
االعالمي لديوان محافظة البرصة يف 
بيان تلقته “ال�زوراء”: ان “محافظ 
البرصة وجه بتعطيل الدوام الرسمي 
ليوم�ي االربع�اء والخميس بس�بب 
ارتف�اع درجات الح�رارة، إضافة إىل 
تقليص ساعات الدوام الرسمي حتى 
الس�اعة الثانية عرشة ظه�را ابتداًءً 
م�ن االس�بوع املقبل”.ويف الس�ياق 
نفس�ه، اعلن محاف�ظ النجف، لؤي 

الي�ارسي، تعطي�ل الدوام الرس�مي 
لجميع دوائ�ر الدولة غ�دا الخميس 
نظ�را الرتفاع درجات الحرارة .وقال 

املكت�ب االعالم�ي ملحاف�ظ النج�ف 
االرشف يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: 
ان املحاف�ظ اعل�ن تعطي�ل ال�دوام 

الرس�مي لجميع دوائ�ر الدولة يوم 
الخمي�س 1/7/2021 نظرا الرتفاع 
درج�ات الح�رارة”.يف غض�ون ذلك، 

أعل�ن محافظ الديواني�ة، زهري عيل 
الش�عالن، تعطي�ل الدوام الرس�مي 
الخمي�س من كل أس�بوع وتقليص 
ساعات الدوام بسبب ارتفاع درجات 
بي�ان:  يف  الش�عالن  الحرارة.وق�ال 
ان�ه “نظراً إلرتفاع درج�ات الحرارة 
لنص�ف درجة الغلي�ان نعلن تعطيل 
الدوام الرس�مي لي�وم الخميس من 
كل أس�بوع ويعمل بالق�رار اىل حني 
للح�د  الح�رارة  درج�ات  اس�تقرار 
ان�ه  البي�ان:  الطبيعي”.واض�اف 
“تقرر ايضا تقليص س�اعات الدوام 
الرس�مي لبقية أيام اإلس�بوع حيث 
يب�دأ ال�دوام الرس�مي من الس�اعة 
الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة 
بعد منتصف النهار”.ويف دياىل، اعلن 
محافظه�ا، مثن�ى التميمي، تعطيل 
الدوام الرس�مي لجميع دوائر الدولة 
ابت�داًء م�ن ام�س الثالث�اء ولغاي�ة 
غدا الخميس نظ�را الرتفاع درجات 

الحرارة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
العراق  يف  الحكومية  األمني  اإلعالم  خلية  أعلنت 
ل�«داعش« عن  معلومات  يقدم  ب�«مخرب«  اإلطاحة 
األجهزة األمنية العراقية.وذكرت خلية االعالم يف بيان 
صحفي: أن »مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية يف وزارة الداخلية، تمكنت من القبض عىل 
إرهابي يف محافظة كركوك«.وأضافت أن »اإلرهابي 
املعلومات عن األجهزة األمنية ويقدمها  كان يجمع 
بعملياتها  الستخدامها  اإلرهابية  داعش  لعصابات 
إلقاء  »عملية  أن  إىل  الخلية  اإلرهابية«.وأشارت 
املصادر  وزرع  مستمرة  مراقبة  بعد  نفذت  القبض 

االستخبارية لتحديد أماكن تواجد الهدف«.

اإلطاحة بـ»خمرب« يقدم معلومات 
لـ»داعش«عن األجهزة األمنية

جملس النواب يصوت على أعضاء حمكمة 
التمييز واستضافة وزيرّي النفط والزراعة

لليوم الثاني على التوالي.. إصابات ووفيات كورونا ترتفع يف العراق 

املفوضية توجه دعوة للمرشحني املشمولني 
بإجراءات “املساءلة والعدالة” 

بعد سرقته علنا وإحراجه.. ظهور 
“آيباد” رئيس جنوب إفريقيا

حمكمة أمريكية ترفض طعناً بشأن “التعذيب” 
يف سجن أبو غريب

رئيس الوزراء الفلسطيين: إسرائيل ستموت دميغرافيا 
وعددنا يتجاوز اليهود يف فلسطني التارخيية

نقابة الصحفيني الفلسطينيني تدعو إىل مقاطعة أخبار الرئاسة واحلكومة

االخريةما أبرز ميزة ستضمها كامريا iPhone 13 Pro املنتظرة ؟

ص 8

قبيل مغادرته إىل بروكسل 

الكاظمي: الزيارة سرتكز على تفعيل االتفاقيات 
االقتصادية بني العراق واالحتاد األوربي

بغداد/ الزوراء:
غادر رئي�س مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، امس الثالث�اء، اىل العاصمة 
ان  اك�د  فيم�ا  بروكس�ل،  البلجيكي�ة 
الزيارة س�رتكز عىل تفعي�ل االتفاقيات 
االقتصادية ب�ني الع�راق ودول االتحاد 
األوربي.وذكر املكت�ب االعالمي لرئيس 
»ال�زوراء«:  تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزراء 
ان رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
املراف�ق ل�ه غ�ادر  الكاظم�ي والوف�د 
العاصمة بغداد يف زيارة رسمية اىل مقر 
االتح�اد االورب�ي يف بروكس�ل، ويجري 
سلس�لة لقاءات وح�وارات مع الجانب 
البلجيك�ي واالتح�اد االورب�ي لتعزي�ز 
مس�توى التع�اون  العراق�ي االورب�ي.

ال�وزراء قبي�ل  واك�د رئي�س مجل�س 
مغادرته: ان الزيارة سرتكز عىل تفعيل 
االتفاقات التي عقدت بني العراق ودول 
االتحاد االوربي، وبما يس�هم يف تجاوز 
الع�راق األزم�ة االقتصادي�ة وتوس�يع 
نطاق االس�تثمارات.واضاف ان العراق 
يواجه نقصاً موسمياً يف تجهيز الطاقة 
الكهربائية تش�عر به الحكومة وسوف 
اننا  تتخ�ذ االج�راءات ملعالجته، علم�اً 
افتتحن�ا 4 محط�ات طاق�ة كهربائية 
ك�ربى ه�ذا الع�ام، ونتطل�ع اىل افتتاح 

املزي�د م�ن املحط�ات خ�الل الش�هور 
املقبلة. وبنّي الكاظمي أن إنتاج الطاقة 
الكهربائي�ة وصل اىل اعىل مس�توى له 
طوال العقود املاضي�ة، إال أن التحديات 
مازالت كبرية، ومازلنا بحاجة اىل املزيد 
م�ن العم�ل الجاد لالرتقاء اىل مس�توى 
اس�تحقاق ش�عبنا وحقوقه املرشوعة 
ومنه�ا توف�ري الطاقة.وأك�د: أن أزم�ة 
الكهرباء هي نتاج لس�وء التخطيط  يف 
هذا املجال، والهدر يف األموال والطاقات 
لس�نوات طويل�ة ماضية م�ن دون أن 
تك�ون هن�اك منهجي�ة واضح�ة لحل 
طويل األمد.واضاف: ان هذه الحكومة 
ورثت إرثاً من س�وء التخطيط يف مجال 
الطاق�ة وعمل�ت خ�الل الع�ام املايض 
عىل التوسع يف االس�تثمارات يف الطاقة 
الكهربائية باالضافة اىل تفعيل استثمار 
الغ�از العراقي وهو العامل الحاس�م يف 
تشغيل محطاتنا الكهربائية ومعظمها 
يعم�ل ع�ىل الغ�از، م�ا يعك�س س�وء 
التخطيط الس�ابق وع�دم وجود خطط 
اس�رتاتيجية يف هذا املجال.وش�دد عىل 
ان املباحث�ات التي س�يجريها مع دول 
االتحاد االوربي سرتكز عىل هذا املجال، 
االقتصادي�ة  املج�االت  اىل  باالضاف�ة 

واالمنية والسياسية االخرى.

تقرير بريطاني: واشنطن تضغط على باريس ولندن إلعادة الدواعش من العراق وسوريا
إلرجاع مواطنيها وتأهيلهم وحماكمتهم إذا اقتضى األمر ذلك

بغداد/ الزوراء:
إغالق  عند  الثالثاء،  امس  الدينار،  أمام  طفيف  بشكل  الدوالر  رصف  سعر  ارتفع 
بغداد  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة  بغداد.واقفلت  يف  الرئيسية  البورصة 
عىل 146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.يف حني سجلت اسعار الدوالر 
البيع  اسعار  دوالر.وكانت   100 كل  مقابل  عراقي  دينار   146800 االمس  صباح 
والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 
147250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الرشاء 146250 دينارا لكل 100 دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضاً 
ايضاً، حيث بلغ سعر البيع 147200 ديناراً لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 

147000 دينار لكل 100 دوالر.

ارتفاع الدوالر أمام الدينار يف 
أسواق بغداد عند اإلغالق

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3



2
قانوني يكشف عن عقوبة املخالفني لضوابط الدعاية االنتخابية

مستشار رئيس اجلمهورية حيدد لـ           شروط جناح االنتخابات املقبلة 
وحيذر من استخدام التهديد واملال السياسي

كشفت عن مؤشرات تدل على دخول ساللة “دلتا”

إطفاء تام يف منظومة الطاقة الكهربائية بأربع حمافظات جنوبية

الصحة تلوح بإعادة فرض حظر التجوال 
الشامل وزيادة عدد امللقحني

الكهرباء تتبخر مع ارتفاع درجات احلرارة وحمافظات تعطل الدوام وشكاوى من ارتفاع أجور أمبري املولدات

رئيس الوزراء الفلسطيين: إسرائيل 
ستموت دميغرافيا وعددنا يتجاوز 

اليهود يف فلسطني التارخيية

الزوراء/ حسني فالح:
الجمهورية،  رئيس  مستشار  حدد 
االنتخابات  نجاح  حسن جهاد، رشوط 
من  حذر  وفيما  املقبلة،  الربملانية 
السيايس  واملال  التهديد  لغة  استخدام 
خبري  كشف  االنتخابية،  الحمالت  يف 
التي  والغرامات  العقوبات  عن  قانوني 
حددها القانون بحق املخالفني لضوابط 

الدعاية االنتخابية.
الجمهورية،  رئيس  مستشار  وقال 
لـ”الزوراء”:  حديث  يف  جهاد،  حسن 
من  كانت  سواء  املؤرشات  جميع  ان 
او  االنتخابات  مفوضية  او  الحكومة 
القادة السياسيني او االحزاب تؤكد عىل 
املحدد.  موعدها  يف  االنتخابات  اجراء 
يشدد  الجمهورية  رئيس  ان  اىل  الفتا 
ومناسبات  عدة  محافل  ويف  مرارا 
انتخابات  اجراء  رضورة  عىل  مختلفة 
املواطن  ارادة  عن  تعرب  وحرة  نزيهة 

العراقي.
االنتخابات  نجاح  رشوط  ان  واضاف: 
شفافيتها  مدى  يف  تكمن  املقبلة 
والضوابط  القوانني  وتطبيق  ونزاهتها 
من قبل االحزاب والكيانات السياسية. 
تفوز  عندما  االحزاب  تلك  ان  مبينا: 
اقوى  مكانتها  ستكون  باالنتخابات 

واالنتخابات ستكون لها رشعية .

واشار اىل: انه يف حال اجراء االنتخابات 
التزوير  عن  وبعيدا  عالية  بنزاهة 
املسار  امور كثرية ستكون عىل  فهناك 
الصحيح من اجل اعادة الثقة بالعملية 
الدولة  مؤسسات  وجميع  السياسية 
تكون اكثر رشعية وحصانة، عىل عكس 

االنتخابات املاضية التي شابها التزوير 
مما اوصلت الوضع عىل ما هو عليه.

انها  تؤكد  الدول  جميع  ان  وأوضح: 
كثب  عن  العراقية  االنتخابات  سرتاقب 
وهذا يشء جيد. مشددا عىل رضورة ان 
تفكر جميع االحزاب والقوى السياسية 

وعىل  ونزيهة،  حرة  انتخابات  بإجراء 
هذه  طريق  عن  يحاول  ان  الجميع 
السياسية  للعملية  يعيد  ان  االنتخابات 
والديمقراطية ثقتها ومكانتها لكي نبدأ 
من جديد بعلية سياسية جديدة ناجحة 
عندما  املواطن  ارادة  اساسها  تكون 

حرة  انتخابات  طريق  عن  عنها  يعرب 
بعيدا عن التزوير.

عيل  القانوني،  الخبري  حدد  جهته،  من 
االنتخابية  الدعاية  رشوط  التميمي، 
وقانون االنتخابات الترشيعية وعقوبات 
املخالفني لضوابط الحمالت االنتخابية.

حديث  يف  التميمي  عيل  الخبري  وقال 
االنتخابات  قانون  ان  لـ”الزوراء”: 
الدعاية  عالج   ٢٠٢٠ لسنة   ٩ الجديد 
االنتخابية ابتداًء من املادة ٢٢ إىل املادة 
يحدد  ان  منها  ورشوط،  بتفاصيل   ٣٧
وأماكن  املفوضية  من  بقرار  موعدها 
الدولة  موارد  استغالل  وعدم  الدعاية 
وينتهي  الهدايا  إعطاء  ومنع  وابنيتها، 
موعدها قبل ٢٤ ساعة من االنتخابات.

اوقعت   ٣٦ إىل   ٣٢ املادتني  ان  واضاف: 
عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بني 
مليون   ٢٥ وغرامة  سنة  ملدة  الحبس 
الكيانات  حتى  تطول  أعىل  كحد  دينار 
وحتى ممكن االستبعاد. مبينا: انه يراد 
الطائفي  الشحن  منع  املفوضية  من 
يروج  شخص  أو  كيان  كل  واستبعاد 
لذلك حتى ال يؤثر عىل موعد االنتخابات 

يف ١٠ ترشين.
خصوصا  العقوبات،  هذه  ان  وختم: 
حتى  تفعل  ان  اىل  تحتاج  الغرامات، 

تكون الدعاية مسيطرا عليها.

الزوراء/خاص:
ودياىل  والديوانية  والنجف  البرصة  محافظات  قررت 
بسبب  والخميس  االربعاء  يومي  الرسمي  الدوام  تعطيل 
اخرى  محافظات  تشهد  وفيما  الحرارة،  درجات  ارتفاع 
اطفاًء تاما للطاقة الكهربائية بالتزامن مع حرارة الصيف 
املولدات  يف  االمبري  اجور  ارتفاع  مواطنون  شكا  اللهب، 

االهلية.
وقررت محافظة البرصة تعطيل الدوام الرسمي يف دوائرها 

الحكومية نتيجة إلرتفاع درجات الحرارة.
بيان  يف  البرصة  محافظة  لديوان  االعالمي  املركز  وقال 
تلقته “الزوراء”: ان “محافظ البرصة وجه بتعطيل الدوام 
الرسمي ليومي االربعاء والخميس بسبب ارتفاع درجات 
الحرارة، إضافة إىل تقليص ساعات الدوام الرسمي حتى 

الساعة الثانية عرشة ظهرا ابتداًء من االسبوع املقبل”.
اليارسي،  النجف، لؤي  اعلن محافظ  السياق نفسه،  ويف 
تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة غدا الخميس 

نظرا الرتفاع درجات الحرارة .
بيان  يف  االرشف  النجف  ملحافظ  االعالمي  املكتب  وقال 
تلقته “الزوراء”: ان املحافظ اعلن تعطيل الدوام الرسمي 
نظرا   1/7/2021 الخميس  يوم  الدولة  دوائر  لجميع 

الرتفاع درجات الحرارة”.
يف غضون ذلك، أعلن محافظ الديوانية، زهري عيل الشعالن، 

تعطيل الدوام الرسمي الخميس من كل أسبوع وتقليص 
ساعات الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال الشعالن يف بيان: انه “نظراً إلرتفاع درجات الحرارة 
ليوم  الرسمي  الدوام  تعطيل  نعلن  الغليان  درجة  لنصف 
الخميس من كل اسبوع ويعمل بالقرار اىل حني إستقرار 

درجات الحرارة للحد الطبيعي”.
الدوام  ساعات  تقليص  ايضا  “تقرر  انه  البيان  واضاف 
الرسمي لبقية أيام اإلسبوع حيث يبدأ الدوام الرسمي من 
الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد منتصف 

النهار”.
ويف دياىل، اعلن محافظها، مثنى التميمي، تعطيل الدوام 
الثالثاء  امس  من  ابتداًء  الدولة  دوائر  لجميع  الرسمي 

ولغاية غدا الخميس نظرا الرتفاع درجات الحرارة.
من جانبها، قررت محافظة صالح الدين، تقليص الدوام 
الرسمي ساعة واحدة حتى شهر اب املقبل بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة.
وبحسب كتاب رسمي موقع عن املحافظ، عمار الجبوري، 
فإنه تقرر تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة ابتداًء من 
امس الثالثاء ولغاية شهر آب املقبل بسبب ارتفاع درجات 

الحرارة.
هذا وشهدت محافظات ميسان واملثنى وذي قار والبرصة 

اطفاء تام ملنظومة الطاقة الكهربائي.

وذكر إعالم دائرة كهرباء ميسان يف بيان: أن “إطفاًء تاماً 
الجنوبية  املحافظات  يف  الكهربائية  املنظومة  يف  حصل 
“السماوة وميسان وذي قار والبرصة”. وأضافت أن “ذلك 

تم دون معرفة األسباب”.
امبري  بأسعار  الكبري  االرتفاع  مواطنون  شكا  ذلك  اىل 
املولدات االهلية، حيث وصل ببعض مناطق بغداد اىل 25 

الف دينار.
العامرية  منطقة  من  عيل،  احمد  املواطن،  احد  وقال 
اىل  الكهرباء )الذهبي( وصل  غربي بغداد: ان سعر امبري 
الدخل  ظل  يف  جدا  كبري  السعر  ان  مؤكدا  دينار.  الف   25
موظفني  اغلبهم  حيث  املنطقة  مواطني  ألغلب  املحدود 

ومن الكسبة.
الواحد لالشرتاك  األمبري  دينار سعر  الف   25 ان  واضاف: 
يف املولدات االهلية ويعني ذلك االشرتاك يف 5 امبريات عليه 
ربما  يعادل  مبلغ  وهو  شهريا،  دينار  الف   125 يدفع  أن 
الكسبة  اكثر  راتب  ونصف  البسيط  املوظف  راتب  ربع 
بتوفري  مسؤوليها  وعود  زالت  ما  وقت  يف  املواطنني،  من 

الكهرباء خالل الصيف حربا عىل ورق.
املولدات  بالتدخل للضغط عىل اصحاب  الحكومة  وطالب 
لتخفيض سعر االمبري، الفتا اىل ان املنطقة تشهد انقطاعا 

مستمرا للطاقة الكهربائية.
الثالثة شمال  الحرية  اخر من منطقة  ذكر مواطن  فيما 

وملدة  الكهربائية  للطاقة  التام  االطفاء  من  بغداد  غربي 
الخط  عىل  يتصلون  املنطقة  اهايل  ان  مبينا:  يومني، 

الساخن الخاص بشكاوى املواطنني وال تتم االستجابة.
ويقول مواطن صاحب سيارة اجرة يف حديث لـ”الزوراء”: 
ان االنقطاع املستمر للكهرباء اصبح كابوسا لنا ولألرسة. 
يف  عمله  خالل  أموال  من  عليه  يحصل  ما  انه  اىل  مشريا 
الشوارع املزدحمة تذهب اىل جيوب أصحاب املولدات الذين 
عدم  نتيجة  االمبري  اسعار  رفع  يف  يتسابقون  ايضا  باتوا 

وجود الكهرباء الوطنية يف معظم األحيان.
يف  موىس،  أحمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  قال  جهته،  من 
طالت  التي  االرهابية  التفجريات  ان  صحفي:  ترصيح 
ساعات  ازدياد  يف  سببا  كانت  الطاقة  نقل  أبراج  بعض 

انقطاع الكهرباء.
ويضيف موىس: أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبري هو 
اآلخر ساهم يف زيادة ساعات االنقطاع مع إقبال املواطنني 
الطاقة، فضال عن محدودية تجهيز  عىل زيادة استهالك 

الغاز املستورد من إيران مقارنة بالعام املايض.
الطاقة  تجهيز  يف  ترديا  العراقية  املحافظات  وتشهد 
تبقى  وقت  يف  الحرارة،  درجات  ارتفاع  مع  الكهربائية 
وزارة الكهرباء عاجزة عن تلبية احتياجات املواطنني من 
الصيف  يكون  بأن  مسؤوليها  وعود  من  بالرغم  الطاقة 

الحايل أفضل من املايض بتجهيز الكهرباء.

بغداد/ الزوراء:

امس  الصحة،  وزارة  اكدت 

الحظر  فرض  إعادة  أن  الثالثاء، 

أعداد  ارتفاع  عىل  متوقف 

حددت  فيما  بكورونا،  اإلصابات 

موعد منح اللقاحات اىل املواطنني 

كشف  فيما  منتظم،  بشكل 

جاسب  الكرخ،  صحة  عام  مدير 

الحجامي، عن مؤرشات تدّل عىل 

املتحورة  الهندية  الساللة  دخول 

باسم  املعروفة  كورونا  لفريوس 

“دلتا” إىل العراق.

يف  العامة  الصحة  مدير  وقال 

يف  الحلفي،  رياض  الوزارة، 

“إعادة  إن  صحفي:  ترصيح 

عىل  يعتمد  التجوال  حظر  فرض 

الوضع الوبائي، حيث سيتم النظر 

اإلصابات  ارتفعت  إذا  بالحظر 

أن “العراق  بشكل رسيع”، مبيناً 

ما  األخرى  البلدان  بعض  كحال 

املوجة  بداية  يف  اآلن  لغاية  زال 

الثالثة من كورونا، وال نملك لحد 

اآلن أي صورة واضحة بشأن هذه 

أنها  أو  تستفحل  ومتى  املوجة 

أو  السابقتني  املوجتني  من  أقوى 

أقل منها”.

سوى  أمامنا  سبيل  “ال  وأضاف: 

الوقائية  اإلجراءات  استخدام 

حتى  امللقحني  عدد  زيادة  أو 

الفتاً  اإلصابات”،  أعداد  تقل 

سيطرتا  وتايلند  “الصني  أن  اىل 

اتباع  خالل  من  اإلصابات  عىل 

كما  املكثفة،  الوقائية  اإلجراءات 

من  زادتا  وبريطانيا  أمريكا  أن 

أعداد امللقحني”.

“اإلجراءات  أن  الحلفي  وذكر 

يكون  وبذلك  فشلت،  الوقائية 

هو  أمامنا  الوحيد  الخيار 

التلقيح”.

أكد  اللقاحات،  مواعيد  وبشأن 

الحلفي: “أننا نفتقد حالياً إىل آلية 

وجود  ضمان  من  فيها  نتمكن 

اللقاح يف املراكز الصحية كي يتم 

يف ضوئها منح مواعيد للمواطنني 

الفتاً  قليلة”،  اللقاح  كمية  ألن 

السابع  الشهر  بدء  “مع  أنه  اىل 

متوفرة  كميات  هناك  ستكون 

منح  يتم  ذلك  وعند  اللقاح،  من 

املواعيد للمواطنني بشكل جيد”.

وزارة  كشفت  ذلك،  غضون  يف 

الصحة والبيئة، امس الثالثاء، عن 

مؤرشات تدّل عىل دخول الساللة 

الهندية املتحورة لفريوس كورونا 

املعروفة باسم “دلتا” إىل العراق.

الكرخ،  صحة  عام  مدير  وقال 

ترصيح  يف  الحجامي،  جاسب 

الهندية  “الساللة  إنَّ  صحفي: 

أخطر  من  تعّد  )دلتا(  املتحورة 

أثبتت عوامل عدَّة  السالالت، وقد 

اإلصابات  زيادة  منها  وجودها، 

أعداد  وارتفاع  الشباب  فئة  بني 

الراقدين بردهات العناية املركزة، 

أكثر من  إىل  حيث زادت من 300 

الشديدة  من  إصابة  حالة   500

والحرجة يف عموم البالد”.

كانت  “اإلصابات  أن  وأضاف 

بحسب املسحات أقل من 10 باملئة 

املوقف  بحسب  حالياً  وأصبحت 

الوبائي األخري أكثر من 12 باملئة، 

وهذه الزيادة الرسيعة باإلصابات 

تدل عىل دخول الساللة الهندية”.

 26 يف  الصحة،  وزارة  وأعلنت 

يف  البالد  دخول   ،2021 حزيران 

موجة وبائية ثالثة، فيما أشارت 

كميات  زيادة  خطة  استمرار  اىل 

اللقاحات ومنافذ التحصني.

رام الله/ متابعة الزوراء:

الفلسطيني،  الوزراء  رئيس  أكد 

ستموت  إرسائيل  أن  اشتيه،  محمد 

ملسار  تذهب  لم  حال  يف  ديمغرافيا 

سيايس جدي حقيقي مبني عىل حل 

الدولتني.

وقال اشتية يف املؤتمر العلمي املحكم 

بني  ما  الصهيونية  “الرواية  األول 

أن “أمام إرسائيل  النقض والتفكيك 

جدي  سيايس  ملسار  تذهب  أن  إما 

أو  الدولتني  حل  عىل  مبني  حقيقي 

فنحن  ديمغرافيا،  موتا  ستموت 

أصبح   1948 عام  منذ  مرة  ألول 

فلسطني  داخل  الفلسطينيني  عدد 

إنسان،  ألف  اليهود بـ200  أكثر من 

حل  إىل  إرسائيل  تأت  لم  وإذا 

الجنوب  للنموذج  سنذهب  الدولتني 

أغلبية  تحكم  يهودية  أقلية  أفريقي 

فلسطينية”.

وأردف: “الحرب عىل فلسطني وفيها 

الجغرافيا،  عىل  الحرب  يف  تتمثل 

فلسطني  من   78% أن  كيف  ورأينا 

التاريخية قد قضمت لصالح املرشوع 

ما  قضم  يجري  واآلن  الصهيوني، 

تبقى يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

يف  رأيناها  ديمغرافية  حرباً  ونواجه 

ألف   920 هجر  حيث   ،1948 عام 

فلسطيني ودمرت قراهم”.

أن “االحتالل يشن  إىل  اشتية  وأشار 

املال لتفقريه لكي  عىل شعبنا حرب 

مواجهة  يف  الناس  تمكني  يتم  ال 

املرشوع الصهيوني، والحرب الرابعة 

دقيقني  ولنكون  الرواية  حرب  هي 

وقائع  إىل  مستندين  إال  نجتهد  وال 

من  مهم  الحرب  هذه  ويف  التاريخ، 

فالعربانيون  الرواية،  حرب  نبدأ  أين 

نفس  ليسوا  واإلرسائيليون  واليهود 

عليه  إبراهيم  فالعرباني  اليشء، 

الجبل،  إىل  النهر  عرب  الذي  السالم 

يعقوب  أبناء  هم  إرسائيل  وبني 

 1300 موىس  والنبي  يعقوب  وبني 

اإلرسائيليني  بني  ولذلك  سنة، 

واليهودية 1300 سنة، وال عالقة بني 

اإلرسائيليني واليهود”.

بالتوراة  “اليهودية  أن  وأوضح 

 70 سنة  كتبت  اليوم  نعرفها  التي 

البوصلة  نضيع  ولكيال  امليالد،  قبل 

التي  املزورة هي  الصهيونية  الرواية 

واإلرسائيليني  العربانيني  بني  خلطت 

هو  األمر  هذا  عليه،  وبناًء  واليهود، 

وجذور  الرواية  يف  البحث  مفتاح 

يهود  هو  األخر  واملفتاح  الرواية، 

اليوم وهم يهود الخزر الذين تهودوا 

يف القرن السادس امليالدي”.

كمرشوع  “إرسائيل  اشتية:  وقال 

دولة،  وليس  دور  هي  صهيوني 

واالستعمار  وظيفية،  دولة  فهي 

بالحركة  يبدأ  لم  فلسطني  عىل 

من  سنة   15 قبل  بل  الصهيونية 

مستعمرة  اول  أن  حيث  تأسيسها، 

أقيمت هي مستعمرة “بيتاح تكفا” 

عام 1882”.

جمهورية العراق                العدد:١١٩/ش/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل         التاريخ:٢٠٢١/٦/٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الجبايش

اىل/ املدعى عليه )محمد حسني عيل لعيبي(
م/ صحة صدور

اقامت عليك املدعية )زهراء حسام مصدك( الدعوى 
الرشعية املرقمة ١١٩/ش/٢٠٢١ والتي تطلب فيها 
للهجر،  بالتفريق  عليك  والحكم  للمرافعة  دعوتك 
وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض لذا تقرر 
بالحضور  يوميتني  محليتني  بصحيفتني  تبليغك 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 
حالة  ويف  صباحا  التاسعة  الساعة   ٢٠٢١/٧/١١
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا .. مع التقدير. 
القايض
محمد ضيول خليف

جمهورية العراق                   العدد:١١88/ب/٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل              التاريخ:٢٠٢١/٦/٢٧

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكاظمية

إعالن
اىل/ املدعى عليه/ صالح نارص عيل

البدائية  الدعوى  شبيب(  كاظم  )عباس  املدعي  أقام 
املرقمة اعاله يطلب فيها )فرق البدلني يف العقار املرقم 
٢٣/٤ عطيفية(، وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القائم بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي عليه تقرر 
تبليغك اعالناً بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
يوم 8/٢٠٢١/٧  املصادف  املرافعة  املحكمة يف موعد 
الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال 
بحقك  املرافعة  تجري  سوف  قانوناً  عنك  ينوب  من 

غيابياً وعلناً وفق القانون. مع التقدير..
القايض
سعد حسني شحيتان
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الربملان يقرر إيقاف رواتب النواب 
املتغيبني وطلب نيابي الستضافة 

رئيس الوزراء حول ملفيـن مهميـن 

إيران تدرس متديد االتفاق التقين 
مع وكالة الطاقة الذرية

الرئيس اللبناني حيذر: إذالل املواطنني 
مرفوض حتت أي اعتبار

هل تصبح الصني على رأس أولويات التنظيمات اإلرهابية؟

تقرير بريطاني: واشنطن تضغط على باريس ولندن إلعادة الدواعش من العراق وسوريا
إلعادة مواطنيها وتأهيلهم وحماكمتهم إذا اقتضى األمر ذلك

الكاظمي يعلن جناح قمة بغداد ويدعو الوزارات إىل مساعدة مفوضية 
االنتخابات للقيام بعملها

جملس الوزراء يوافق على توقيع عقد ثاٍن لتجهيز الطاقة عرب خط خابات - قرقوش

بكني/متابعة الزوراء:
 تعمل سياسة األمن الداخيل للصني ونفوذها 
ال�دويل املتزايد عىل تأجيج الع�داء االرهابي يف 
جمي�ع أنحاء آس�يا وخارجه�ا.. وتعد حملة 
بك�ني يف ش�ينغيانغ أكث�ر املظال�م املتعلق�ة 
بالصني ش�يوعا يف الخط�اب االرهابي العاملي 

وقد اكتسبت قوة جذب يف السنوات األخرية.
وأصبحت بكني أكثر حزما بش�كل ملحوظ يف 
متابعة طموحاتها الجيوسياس�ية ويف تأمني 
مصالحها الدولية املتنامية، لم يمّر هذا دون أن 
يالحظه أح�د، وقد أعلنت تنظيمات “داعش” 
والقاع�دة والح�زب اإلس�المي الرتكس�تاني 
وحركة طالبان باكستان وآخرون رصاحة أّن 

الصني عدّو.
وتنظ�ر ه�ذه املجموعات إىل الص�ني عىل أنها 
قوة إمربيالية أو اس�تعمارية تعمل بنش�اط 
عىل توس�يع نفوذها الس�يايس واالقتصادي 
والعس�كري يف الخ�ارج، وتدع�م الحكومات 

القمعية، وتستغل املوارد الطبيعية.
وي�رى محللون أنه إذا اس�تمر نفوذ الصني يف 
النمو واس�تمرت هذه التصورات يف االنتشار، 
فمن املمكن أن يصبح العمالق اآلسيوي عدوا 
ذا أولوي�ة أعىل ملجموعة أوس�ع من العنارص 
العاملي�ة بم�رور  االرهابي�ة  الحرك�ة  داخ�ل 

الوقت.
وتعم�ل سياس�ات بكني عىل تفاقم املش�اعر 
املعادي�ة للص�ني ب�ني مجموع�ة عاملي�ة من 
الجماعات املسلحة بينما تزيد يف الوقت نفسه 
من تعرضها للهجوم. ويف الس�نوات األخرية، 
أصب�ح ع�دد م�ن املنظم�ات االرهابي�ة أكثر 
وضوحا بش�كل ملحوظ يف انتقاد السياسات 

الصينية وأكثر عدوانية يف تهديد الصني.
ويف خض�م هذه االتهام�ات، ُنف�ذت عمليات 

ارهابي�ة ع�دة ض�د أه�داف صيني�ة خ�ارج 
الصني، حيث نجحت حركة طالبان باكستان 
يف تنفي�ذ هجوم يف بكني يف ع�ام 2013 حيث 
اصطدمت س�يارة بحشد يف ميدان تيانانمني، 
ما أس�فر عن مقتل خمس�ة أش�خاص. كما 
نّف�ذت هجوما بالس�كاكني يف ع�ام 2014 يف 
محطة قطارات كونمين�غ يف مقاطعة يونان 

أسفر عن مقتل 29 شخصا.
وخارج الصني، نفذت حركة طالبان باكستان 
هجوم�ا انتحاريا ع�ىل الس�فارة الصينية يف 
العاصمة القرغيزية بيش�كيك يف عام 2016، 
حيث اصطدمت س�يارة محمل�ة باملتفجرات 
ببّوابات الس�فارة. وبعد ع�ام واحد، اختطف 
تنظي�م “داع�ش” عامل�ني صيني�ني وقط�ع 

رأسيهما يف بلوشستان.
ويف أبري�ل 2021، اس�تهدفت حرك�ة طالبان 
يف  الص�ني  س�فري  رون�غ،  نون�غ  باكس�تان 
باكس�تان وقد انفج�رت قنبلة قب�ل وصوله 
بخم�س دقائ�ق فقط، وأس�فرت ع�ن مقتل 

خمسة أشخاص وإصابة 12آخرين.
ومع تعزي�ز الص�ني نفوذها العامل�ي، يعتقد 
املزي�د م�ن  أن�ه س�يكون هن�اك  املحلل�ون 
الهجم�ات اإلرهابي�ة ضد بك�ني ومصالحها. 
وهن�اك بالفعل تهديدات م�ن تنظيم القاعدة 
يف ب�الد املغرب اإلس�المي بمهاجم�ة العمال 
الصيني�ني يف ش�مال أفريقيا، وهناك نش�اط 
إرهابي متنام يستهدف االستثمارات الصينية 

يف منطقة الساحل.
الص�ني  أن  اإلرهابي�ة  التنظيم�ات  وت�درك 
س�تحتاج، عاجال أم آجال، إىل التدخل بش�كل 
مبارش أو غري مبارش يف إحدى الدول اإلسالمية 
وبالنس�بة  مصالحه�ا.  حماي�ة  أج�ل  م�ن 
للتنظيمات االرهابية، ُيشّكل الرصاع املحتمل 

تهدي�دا، ولكنه أيضا فرصة لتطرف الس�كان 
وتجنيد األعضاء.

وتدل مب�ادرة الح�زام والطري�ق الضخمة يف 
الص�ني ع�ىل طم�وح بك�ني لتوس�يع قوتها 
ونفوذها. إنها دفعة عىل نطاق واسع لتعزيز 

االتصال بني الصني وبقية العالم.
وتمثل هذه املبادرة رؤية الصني لطريق حرير 
جديد للقرن الح�ادي والعرشين وتتكون من 
شبكة واس�عة من الطرق والسكك الحديدية 
وخط�وط أنابيب الطاق�ة واملوانئ واملطارات 
االتص�االت  وش�بكات  الطاق�ة  ومحط�ات 
الكث�ري.  ذل�ك  وغ�ري  والالس�لكية  الس�لكية 
وتتأل�ف مبادرة الحزام والطري�ق من الحزام 
االقتص�ادي لطري�ق الحرير وطري�ق الحرير 
البحري الذي يمتد عرب أرايض وسواحل العالم 

اإلسالمي.
وتختل�ف املواقف تج�اه االس�تثمار الصيني 
والحزام والطريق حيث يرحب البعض باملزايا 
االقتصادية املحتملة وتطوير البنية التحتية، 
بينم�ا يرى آخرون املبادرة عىل أنها توس�عية 

وافرتاس.
وأعرب�ت قطاع�ات م�ن ال�دول املش�اركة يف 
مبادرة الح�زام والطريق عن غضبها بش�أن 
عدد م�ن القضايا، بما يف ذل�ك الديون التي ال 
يمك�ن تحملها والفس�اد وانعدام الش�فافية 
واله�در وس�وء ظ�روف العم�ل واملش�اريع 
الفاش�لة واس�تغالل املوارد واألرضار البيئية 
وغ�ري ذلك. وقد أدى ذل�ك يف بعض األحيان إىل 
تأجيج االحتجاجات واملواجهات العنيفة مع 

العمال الصينيني وهجمات املتطرفني.
ويوفر هذا النوع من املشاعر السلبية ظروفا 
خصب�ة لإلرهابي�ني لالس�تفادة منه�ا، وهو 

اتجاه يمكن مالحظته بالفعل.

الح�زام والطري�ق  وتم�ت تس�مية مب�ادرة 
رصاحة من قبل املنظمات االرهابية بما يف ذلك 
حركة طالبان باكس�تان، والحزب اإلس�المي 
الرتكس�تاني، و”داع�ش”. والص�ني متهم�ة 
بأنه�ا معتدي�ة ولديه�ا طموح�ات إمربيالية 
وتدعم ما يعتربه االرهابيون حكومات قمعية 

يف دول مثل باكستان وميانمار وسوريا.
ويف ع�ام 2019، نرش تنظي�م “داعش” مقاال 
ع�ىل صفح�ة كامل�ة يف رس�الته اإلخباري�ة 
األس�بوعية “النب�أ” ناقش فيه نف�وذ الصني 

املتزايد ومبادرة الحزام والطريق.
وزعم التنظيم أن الصني تس�تخدم “أس�لوب 
االس�تثمار” من أج�ل “تعزي�ز عالقاتها مع 
الحكومات االس�تبدادية”. ودعا املس�لمني إىل 
االس�تعداد لح�رب طويلة ضد الص�ني وحّث 
ع�ىل ش�ن هجم�ات ع�ىل الرعاي�ا الصينيني 
ومصالحهم وأهدافهم الدبلوماس�ية. وناشد 
التوجي�ه الق�راء ل�”ش�ن ح�رب ض�د عبادة 
األوث�ان يف الص�ني يف كل م�كان” وح�ّث عىل 

“القتل والقبض … االستيالء والتخريب”.
وه�ذا املوق�ف أق�ره باملثل الحزب اإلس�المي 
مؤخ�را  الص�ني  اته�م  ال�ذي  الرتكس�تاني، 
الض�وء  الدي�ون وس�لط  ف�خ  بدبلوماس�ية 
عىل التجارب الس�لبية املختلفة للمش�اركني 
يف مب�ادرة الح�زام والطري�ق. وت�م وص�ف 
الصني بأنها تس�تخدم نفوذها بش�كل شائن 
إلخض�اع الس�كان، والس�يطرة ع�ىل املوارد، 
والحصول عىل بنية تحتية ومواقع ذات قيمة 

اسرتاتيجية، بما يف ذلك املوانئ.
م�ع نم�و مكان�ة الص�ني، يت�م ذكره�ا يف 
ع�ىل  وروس�يا  املتح�دة  الوالي�ات  صحب�ة 
القائمة املخترصة ألعداء اإلس�الم من القوى 

العظمى.

لندن/ متابعة الزوراء:

“الغاردي�ان”  صحيف�ة  اعت�ربت 

وزي�ر  ترصيح�ات  ان  الربيطاني�ة 

الخارجية األمريك�ي، انتوني بلينكن، 

خالل مؤتمر روما حول رفضه استمرار 

احتج�از االف املقاتل�ني الس�ابقني يف 

يف  معس�كرات  يف  “داع�ش”  تنظي�م 

العراق وس�وريا، تستهدف الحليفتني 

بريطانيا وفرنسا تحديدا.

وخالل قمة للتحالف الدويل ضد داعش 

يف روم�ا، ق�ال بلينك�ن “ه�ذا الوضع 

الدف�اع عن�ه، ال  ببس�اطة ال يمك�ن 

يمكن أن تس�تمر إىل أجل غري مسمى.  

الوالي�ات املتح�دة مس�تمرة يف ح�ث 

الدول، بما يف ذلك الرشكاء يف التحالف، 

عىل اعادة مواطنيها واعادة تأهيلهم، 

ومحاكمتهم إذا اقتىض االمر ذلك”.

فرنس�ا  إىل  “الغاردي�ان”  وأش�ارت 

وبريطاني�ا، وهم�ا من أق�رب حلفاء 

الوالي�ات املتح�دة، قاومت�ا الدع�وات 

املقاتل�ني  م�ن  مواطنيهم�ا  إلع�ادة 

الس�ابقني، خش�ية أاّل تتوفر وس�يلة 

تطل�ب  وان  ملحاكمته�م،  موثوق�ة 

املحاك�م الفرنس�ية والربيطانية منح 

مقات�يل داع�ش الس�ابقني حريتهم، 

م�ا س�يفرض عبئا كبريا ع�ىل اجهزة 

االستخبارات فيهما.

ويف املقابل، فإن بلينكن اشاد بإيطاليا، 

الدول�ة املضيفة للمؤتم�ر، باعتبارها 

واح�دة من ال�دول االوروبي�ة الغربية 

القليل�ة الت�ي أع�ادت مواطنيها ممن 

املقاتلني السابقني، كما أشاد بالجهود 

الوس�طى  آس�يا  دول  تبذله�ا  الت�ي 

مث�ل كازاخس�تان والت�ي ق�ال انه�ا 

اعادت 600 مقات�ل وأفراد اىل ارسهم 

ووضعتهم يف برامج إعادة التأهيل.

 وقب�ل قم�ة روم�ا، دعا زعي�م قوات 

س�وريا الديمقراطية مظل�وم عبدي، 

دول التحال�ف “للمس�اعدة يف اع�ادة 

هؤالء االش�خاص اىل بلدانهم االصلية، 

ملكافح�ة  التعلي�م  برام�ج  وتموي�ل 

التطرف، ودعم االس�تقرار واالنتعاش 

االقتصادي يف املناطق املحررة ملعالجة 

األسباب الجذرية للتطرف”.

وكان قائ�د القي�اد املركزية االمريكية 

الجنرال كينيث ماكنزي قال ل�”معهد 

امري�كان انرتبرايز” خ�الل ندوة عرب 

االنرتنت يف أواخر ابريل/نيسان املايض، 

ان االطفال يف مخيم الهول “يتعرضون 

للتطرف، وانه ما لم يتم ايجاد طريقة 

إلعادته�م اىل الوطن واع�ادة دمجهم 

والتخلص م�ن التطرف” فهناك خطر 

لتحوله�م اىل مقاتلني متطرفني خالل 

سنوات قليلة.

واشارت الصحيفة اىل ان هناك 60 الفا 

من انصار داعش السابقني محتجزون 

يف مخيم الهول يف شمال سوريا.

وتابع�ت ان التحال�ف املؤل�ف من 83 

دولة ضد داعش، تعرض للتشققات يف 

ظل رئاسة دونالد ترامب، وذلك لسبب 

جزئي مرتبط بقراره االحادي الجانب 

بسحب القوات االمريكية من سوريا، 

مم�ا أضعف موقف الكرد الس�وريني، 

وهو الق�رار الغاه جزئيا يف وقت الحق 

تحت ضغ�ط م�ن الحلف�اء والجيش 

االمريكي.

وتم تكثي�ف الجه�ود ملحاكمة أنصار 

النياب�ة  اوروب�ا، واعلن�ت  داع�ش يف 

الفيدرالية البلجيكية مؤخرا أن 14 من 

انص�ار داعش س�يواجهون املحاكمة 

ه�ذا الع�ام لدوره�م يف املس�اعدة يف 

هجم�ات باري�س يف نوفمرب/ترشين 

الثان�ي 2015 والت�ي ُقت�ل فيها 130 

شخصا، وان صالح عبدالسالم، املتهم 

بان�ه املهاجم، س�يحاكم يف باريس يف 

سبتمرب/ايلول.

املتح�دة  الوالي�ات  اىل  بالنس�بة  ام�ا 

الت�ي كان لديها عدد قليل نس�بيا من 

مواطنيها الذين س�افروا اىل س�وريا، 

فإنها تقول انها اع�ادت 28 امريكيا: 

12 بالغا و 16 طفال، وحاكمت عرشة 

م�ن البالغني بتهم�ة ارت�كاب جرائم 

ارهابية.

وق�د ح�ذر وزي�ر خارجي�ة بريطانيا 

دوميني�ك راب، م�ن ان داع�ش يعي�د 

التموضع يف افريقيا يف اعقاب هزائمه 

العسكرية يف العراق وسوريا.

وذك�رت الصحيف�ة ان التحالف يقول 

انه حرر 8 ماليني شخص من سيطرة 

داعش يف العراق وس�وريا، وان وزراء 

الخارجي�ة دول التحال�ف يتعرض�ون 

لضغوط لإلقرار بان التهديد الجهادي 

ال�رشق  م�ن  جغرافي�ا  انتق�ل  ق�د 

االوسط.

كما اعلن الوزي�ر الربيطاني انه “بعد 

عام�ني عىل الح�اق الهزيم�ة بداعش 

يف العراق وس�وريا، فان تهديد داعش 

وايديولوجيته البغيضة، لم تتبدد”.

أم�ا ايطالي�ا فق�د دع�ت التحالف اىل 

تشكيل فريق عمل بشأن خطر داعش 

يف افريقيا، وهو تحول سيلقى ترحيبا 

م�ن قب�ل الحكوم�ة الفرنس�ية التي 

تقات�ل الجماعات االرهابية يف منطقة 

الساحل منذ سنوات.

بغداد/ الزوراء:
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  أعل�ن 
مصطف�ى الكاظمي، نج�اح القمة 
الثالثي�ة الت�ي انعق�دت يف بغ�داد، 
وفيم�ا دعت الوزارات اىل مس�اعدة 
مفوضية االنتخابات للقيام بعملها، 
اقر مجلس الوزراء توصية املجلس 
الوزاري للطاقة بشأن توقيع ملحق 
عقد ثاٍن لتجهي�ز الطاقة عرب خط 
خابات – قرقوش، وافق عىل تقديم 
املنح املالية لألفالم الس�ينمائية من 

امليزانية املتوفرة يف وزارة الثقافة.
لرئي�س  االعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: ان 
رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، ترأس الجلسة االعتيادية 
الخامسة والعرشين ملجلس الوزراء، 
ناق�ش خاللها ع�ددا م�ن القضايا 
ومستجدات االحداث يف البالد، فضال 
عن بحث املوضوعات املدرجة ضمن 

جدول أعمال الجلسة.
مس�تهل  يف  الكاظم�ي،  وج�دد 
الجلسة، توجيهاته السابقة للوزراء 
بالعم�ل الج�اد من اجل خل�ق بيئة 
انتخابية مس�تقرة، وتهيئة االجواء 
املناس�بة إلج�راء االنتخاب�ات دون 
اية عقب�ات وبما يضمن مش�اركة 
واس�عة للناخبني، كما دعا سيادته 
ال�وزارات كاف�ة اىل ب�ذل قص�ارى 
املفوضي�ة  ومس�اعدة  جهوده�ا 
املستقلة لالنتخابات للقيام بعملها 

واداء واجباتها بالشكل االمثل.
واشار اىل نجاح العراق يف استضافة 
القم�ة الثالثي�ة، العراقي�ة االردنية 
املرصية، بحضور مل�ك االردن عبد 

الل�ه الثاني ب�ن الحس�ني، ورئيس 
جمهوري�ة م�رص العربي�ة الس�يد 
عبد الفتاح الس�ييس، وذلك يف إطار 
انفتاح الع�راق عىل محيطه العربي 
واس�تعادة دوره االقليم�ي، وبن�اء 
عالقات تكاملية مع اشقائه قائمة 
عىل املصالح املش�رتكة وبما يحقق 

استقرار ورفاهية الشعوب.
واض�اف البيان: ان جلس�ة مجلس 
اس�تعراض  ش�هدت  ال�وزراء 
تعزي�ز  لجن�ة  عم�ل  مس�تجدات 
االج�راءات الحكومي�ة يف مج�االت 
الصحي�ة  والس�يطرة  الوقاي�ة 
التوعوية للحد من انتش�ار جائحة 
كورونا، الس�يما مع ظه�ور بوادر 
تصاع�د يف اع�داد االصاب�ات وم�ا 
يتطلبه من وزارة الصحة مضاعفة 

العمل ملواجهتها، اىل جانب جهودها 
وتوزيعه�ا  اللقاح�ات  تأم�ني  يف 
ب�ني املؤسس�ات الصحي�ة يف بغداد 
املواطنني عىل  واملحافظات، وح�ث 

اخذ اللقاح.
وتاب�ع: انه بع�د ان ناقش مجلس 
ال�وزراء املوضوع�ات املدرجة عىل 
القرارات  االعم�ال، أص�در  جدول 

اآلتية: 
املجل�س  توصي�ة  إق�رار  اوال/  
الوزاري للطاقة )89 لسنة2021(، 

بحسب اآلتي:
- توقيع ملحق عق�د ثاٍن لتجهيز 
خ�ط  ع�رب  الكهربائي�ة  الطاق�ة 
)خاب�ات- قرقوش( بجهد )132( 
 )100-150( وبق�درة  ك.ف 
ميكاواط، إضافة اىل القدرة املتعاقد 

ع�ىل تجهيزه�ا س�ابقا بموج�ب 
قرار مجلس الوزراء )150 لس�نة 
2021(، خطي )جمجمال- تازة(، 
وخط�ي )كردمال- دب�س( بكمية 
)%15-+300(، لتعويض النقص 
الكهربائي�ة  بالطاق�ة  الحاص�ل 
بس�بب انخفاض امدادات الطاقة 
م�ن الجان�ب اإليراني واس�تمرار 
حاجة املنظومة الكهربائية إليها، 
وبسعر التعرفة للطاقة املستوردة 
من الجانب اإليراني، عىل أن يكون 
التجهي�ز بدءاً من تاري�خ 15 آيار 
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لنق�ل  العام�ة  الرشك�ة  -ُتحم�ل 
املنطق�ة  الكهربائي�ة/  الطاق�ة 
وزارة  اىل  التابع�ة  الش�مالية 
الكهرباء مبالغ الرضائب املرتتبة، 

وينظ�م ذل�ك بالعق�د امل�ربم م�ع 
الرشكة املجهزة.

املوافقة عىل ما يأتي: ثانيا/  
الطب�ع  حق�وق  رشاء  -اس�تثناء 
والتعاق�د   ،)Copy Right(
لرتجمته�ا  األجنبي�ة  للمؤلف�ات 
للغ�ات الوطني�ة وإنت�اج األعمال 
الس�ينمائية واملرسحي�ة والفنون 
التعاق�د  أس�اليب  الش�عبية م�ن 
املبين�ة يف تعليمات تنفي�ذ العقود 
 ،)2014 لس�نة   2( الحكومي�ة 
وتعليم�ات تنفيذ املوازن�ة العامة 
االتحادي�ة للس�نة املالية /2021، 
وتبس�يط إج�راءات رشاء حقوق 
امللكية الفكرية للمؤلفات االجنبية 
باعتم�اد املراس�الت اإللكرتوني�ة 
المتالكه�ا، كما ه�و معمول به يف 

الوطن العربي ودول العالم.
لألف�الم  املالي�ة  املن�ح  -تقدي�م 
الس�ينمائية من امليزانية املتوفرة 
يف وزارة الثقافة لإلنتاج املش�رتك 

لألفالم اآلتية:
 أ- رجل الخشب.

 ب - مييس بغداد.
 ج� - االمتحان.

 د- أوربا.
 ه� - الجنائن املعلقة.

-تق�ايض موظف�ي وزارة الثقافة 
أجوراً لق�اء أعماله�م يف الرتجمة 
أو االنت�اج الس�ينمائي واملرسحي 
ضم�ن  م�ن  الش�عبية  والفن�ون 
املوازنة واالب�واب املخصصة، عىل 
أن تتحق�ق ال�رشوط املذك�ورة يف 
امل�ادة )53( م�ن قان�ون الخدمة 

املدنية )24 لسنة 1960( املعدل.

الزوراء / يوسف سلمان :
قررت رئاس�ة مجلس الن�واب إيقاف رصف 
روات�ب كل الن�واب املتغيب�ني ع�ن حض�ور 
الجلس�ات االعتيادية التي سيعقدها مجلس 
النواب ، إال بعذر رس�مي وبموافقة من هيئة 
الرئاس�ة ، فيم�ا ص�وت مجل�س الن�واب يف 
جلس�ته املنعقدة، امس الثالثاء ، عىل اختيار 
اعضاء محكمة التميي�ز االتحادية ، وعددهم 

ثمانية قضاة .
كما ق�ررت رئاس�ة مجلس الن�واب حضور 
وزي�ر الزراعة محم�د الخفاجي يف الجلس�ة 
املقبل�ة لغ�رض توجيه س�ؤال ش�فهي له ، 
قبل ان تتس�لم هيئة الرئاس�ة يف وقت الحق 
طلب�ا رس�ميا مرفق�ا بتواقي�ع 43 نائبا من 
كتل مختلفة لتحديد موعد اس�تضافة رئيس 
مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي، بش�أن 
اج�راءات القائ�د العام للقوات املس�لحة عن 
انتهاكات القوات االجنبية للسيادة العراقية، 
وكذل�ك بي�ان اج�راءات والي�ات الحكوم�ة 
بخصوص اجراء االنتخابات الربملانية املقبلة 

يف ترشين االول املقبل .
وص�وت مجلس النواب عىل م�رشوع قانون 
تص�دي�ق اتفاقي��ة النق��ل الج��وي ب�ني 

واململك�ة  الع�راق  جمهوري�ة  حكوم�ت�ي 
العربية الس�عودية ، ثم قرر تأجيل التصويت 
ع�ىل مقت��رح قان��ون حماي��ة املوظ��ف 
الحق�وق�ي، بطل�ب م�ن اللجن�ة املعني�ة ، 
كم�ا أرج�أ مجل�س الن�واب التصويت عل�ى 
الرياضي��ة،  االندي��ة  قان��ون  مقت��رح 
وس�يعقد اجتماعاً اليوم االربعاء ملناقش�ته ، 
وانه�ى مجل�س النواب بعدها الق�راءة االوىل 
ملق�رتح قانون نقاب�ة ذوي امله�ن الصحية ، 
وكذلك القراءة االوىل ملرشوع قانون االحصاء 

ونظم املعلومات الجغرافي�ة .
وب�دأ مجلس الن�واب، عرص ام�س الثالثاء ، 
اس�تضافة وزير النفط احس�ان عبد الجبار 
ملناقش�ة عدد من امللف�ات املهمة داخل قاعة 

الجلسات الكربى .
وكانت االوساط النيابية انشغلت قبل انعقاد 
الجلس�ة، باالجتم�اع املش�رتك ال�ذي عقدته  
لجن�ة متابع�ة تنفي�ذ الربنام�ج الحكوم�ي 
والتخطيط السرتاتيجي النيابية ، مع محافظ 
البن�ك املرك�زي وم�دراء مصارف اإلس�كان 
والعق�اري والرافدين والرش�يد ، حول تقييم 
اداء املص�ارف والسياس�ة املالي�ة والنقدي�ة 

العامة وتغيري سعر رصف العملة.

طهران/ متابعة الزوراء:
أعلنت إيران أنها “تدرس” إمكانية تمديد االتفاق 
التقن�ي م�ع الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة، 
وال�ذي انقض�ت مهلته قب�ل أيام.وق�ال املتحدث 
ع�يل ربيع�ي يف مؤتم�ر صحفي: “نح�ن يف طور 
دراس�ة الحاجة إىل تمديد االتف�اق وكل الخيارات 
األخرى”، حس�بما نقلت “فران�س برس”.وبدأت 
طه�ران يف فرباي�ر، بناء عىل قان�ون أقره الربملان 
ال�ذي يهيم�ن عليه املحافظ�ون، بتقييد نش�اط 
املفتشني التابعني للوكالة، يف إجراء أبدت حكومة 
الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها 
أك�دت أنها س�تلتزم بما فيه.ورب�ط القانون بني 
اإلجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن 
فرضها ع�ىل إيران اعتبارا من الع�ام 2018، بعد 
قرار اإلدارة األمريكية أحادي الجانب باالنسحاب 
م�ن االتفاق ح�ول الربنام�ج الن�ووي املربم بني 
طه�ران وق�وى دولي�ة ك�ربى يف 2015.وأبرمت 
الوكال�ة الدولية مع إي�ران اتفاقا “تقنيا” مؤقتا، 
يتيح اس�تمرارا محدودا لخط�وات كانت لتتوقف 
بالكام�ل بموج�ب قان�ون الربملان.وبن�اء عليه، 
أبق�ت طهران ع�ىل عمل كام�ريات مراقبة تابعة 
للوكال�ة يف بع�ض املنش�آت، لكن م�ع االحتفاظ 

بتسجيالتها، مشددة عىل أنها ستسلّم التسجيالت 
للوكالة يف حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية 
مهلة االتفاق، أو س�تقوم بمسحها كاملة يف حال 
لم ترفع واش�نطن عقوباتها.وامتد االتفاق ثالثة 
أش�هر، ومدد لش�هر إضايف انته�ى يف 24 يونيو.

وأكد املدي�ر العام للوكال�ة رافاييل غرويس يف 25 
الح�ايل أن “إيران لم ترد” عىل رس�الته بش�أن ما 
اذا كانت تعت�زم مواصلة العمل باالتفاق التقني.

ويأت�ي الحديث عن مصري االتفاق التقني يف وقت 
تخ�وض طهران والدول الت�ي ال تزال منضوية يف 
االتفاق النووي، بمشاركة أمريكية غري مبارشة، 
مباحث�ات يف فيين�ا س�عيا إلحياء اتف�اق 2015.

وأتاح االتف�اق رفع عقوبات كانت مفروضة عىل 
طه�ران، يف مقاب�ل الحد م�ن أنش�طتها النووية 
وضمان س�لمية برنامجها، لك�ن مفاعيله باتت 
يف حكم امللغاة منذ قرر الرئيس األمريكي الس�ابق 
دونالد ترامب سحب بالده وإعادة فرض عقوبات 
قاسية عىل إيران.وأبدى الرئيس األمريكي الجديد 
ج�و بايدن عزم�ه عىل إع�ادة ب�الده إىل االتفاق، 
برشط عودة طهران إىل كامل التزاماتها بموجبه، 
والت�ي بدأت الرتاج�ع عن غالبيتها بع�د عام من 

انسحاب الواليات املتحدة منه.

بريوت/ متابعة الزوراء:
شدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، عىل أن “ما 
حصل يف األيام املاضية أمام محطات املحروقات 
يف لبنان غري مقبول، وأن إذالل املواطنني مرفوض 
تحت أي اعتب�ار”.ويف مس�تهل اجتماع املجلس 
األع�ىل للدفاع، قال ميش�ال ع�ون: “عىل جميع 
املعني�ني العمل عىل منع تكرار هذه املمارس�ات 
)املتعلق�ة بأزم�ة املحروقات(، س�يما أن جدوال 
جدي�دا ألس�عار املحروق�ات صدر، ومن ش�أنه 
أن يخف�ف األزمة”.وأض�اف ع�ون: “إن الغاي�ة 
األساسية من هذا االجتماع هي البحث يف الوضع 
األمني، خصوصا مع حلول فصل الصيف، حيث 
يتوق�ع أن يك�ون املوس�م الس�ياحي واعدا مع 
مجيء اللبنانيني املنترشين يف الخارج”. ويف إطار 
الحدي�ث عن االحتجاج�ات يف الش�ارع اللبناني 
وقطع الطرقات الذي ش�هدته األرايض اللبنانية 

خالل األيام السابقة، أش�ار الرئيس اللبناني إىل 
أن “إقفال الطرق أمام املواطنني يتسبب بمعاناة 
كب�رية لهم تضاف إىل ما يعانونه نتيجة األوضاع 
املالية واالقتصادية الصعبة”، مؤكدا أن “التعبري 
عن ال�رأي مؤم�ن للجمي�ع، ولك�ن ال يجوز أن 
يتحول اىل فوىض وأعمال ش�غب، وعىل الجهات 
األمني�ة عدم التهاون يف التعاط�ي معها حفاظا 
عىل س�المة املواطنني واالس�تقرار العام”.ودعا 
عون إىل وجوب اتخاذ إجراءات لتصحيح الوضع 
يف مط�ار بريوت بع�د ورود ش�كاوى عن وجود 
صعوبات وازدحام، ال س�يما عند اجراء فحوص 
pcr.وكان املجل�س األعىل للدف�اع قد عقد ظهر، 
امس، اجتماعا يف قرص بعبدا بدعوة من الرئيس 
عون، حرضه رئيس حكوم�ة ترصيف األعمال، 
حسان دياب، وعدد من الوزراء والقادة األمنيني 

يف البالد.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
ج�ددت وزارة الرتبي�ة، امس الثالث�اء، التأكيد 
عىل عدم وجود دخول ش�امل لطلبة الصفوف 
املنتهي�ة يف االمتحان�ات. وفيم�ا زادت الوزارة 
املقاع�د يف م�دارس املوهوب�ن، ح�ددت موعد 

الدراسة فيها يف األول من أيلول املقبل.
وقال املتحدث باس�م الوزارة، حيدر فاروق، يف 
ترصيح�ات صحفية:إن�ه »لم يص�در أي قرار 
بشأن الدخول الشامل لطلبة املراحل املنتهية«، 
مبين�اً أن »البطاق�ات االمتحاني�ة وزع�ت بن 
الطلب�ة الذين ش�ملهم الدخ�ول يف االمتحانات 

الوزارية«.
وأضاف أنه »تمت تهيئة املراكز االمتحانية وفق 
أعداد الطلبة املش�مولن ل�دى مديرية التقويم 
واالمتحان�ات/ اللجن�ة الدائم�ة لالمتحان�ات 
واللج�ان الفرعي�ة«، داعياً »الطلب�ة اىل التهيؤ 
بش�كل جيد واس�تثمار ه�ذه الفرص�ة، كون 
وزارة الرتبي�ة س�رتاعي جميع الظ�روف التي 

يمر بها الطالب خالل هذه الفرتة«.
وح�ددت وزارة الرتبية، يف وقت س�ابق، موعد 
امتحان�ات الصف�وف املنتهي�ة حي�ث س�تبدأ 
امتحان�ات مرحلة الثالث املتوس�ط يوم األحد 
4/ 7/ 2021، وامتحان�ات مرحل�ة الس�ادس 
اإلع�دادي بفروعه كافة، ي�وم الثالثاء 27/ 7/ 
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من جهتها، أك�دت لجنة الرتبية النيابية، امس 
الثالثاء، أن ق�رار تأجيل االمتحان�ات النهائية 

للصفوف املنتهية م�ن عدمه منحرص باللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�المة، فيم�ا بين�ت أنه�ا 
ستعقد اجتماعاً مع وزارة الرتبية منتصف آب 

لتحديد موعد بدء العام الدرايس.
وقال رئيس اللجنة ق�ي اليارسي يف ترصيح 
للوكال�ة الرس�مية وتابعت�ه الس�ومرية نيوز، 
إن »وزارة الرتبي�ة أكملت جميع االس�تعدادات 
الدراس�ة  بامتحان�ات  املتعلق�ة  اللوجس�تية 
االمتحاني�ة  املراك�ز  تهيئ�ة  م�ن  املتوس�طة 
واألس�ئلة والدفات�ر االمتحاني�ة، وهي ماضية 
حس�ب الج�داول والتوقيت�ات الت�ي وضعتها 
م�ن دون أي تغيري فيها«، الفت�ًا اىل أن »تأجيل 

االمتحان�ات م�ن عدمه أمر منح�رص باللجنة 
العليا للسالمة الوطنية«.

وأض�اف أن »التأجي�ل سيتس�بب بإرباك عمل 
ال�وزارة والتوقيت�ات الت�ي وضعتها،خصوصاً 
وأن هناك دوراً ثانياً للدراسة املتوسطة ، وكذلك 
امتحان�ات الدراس�ة االعدادية الت�ي تحتاج اىل 

جهد خاص من قبل الرتبية«.
وبش�أن ب�دء الع�ام ال�درايس الجدي�د، اش�ار 
اليارسي اىل إنه »س�يكون هناك اجتماع للجنة 
الرتبي�ة النيابي�ة مع الكادر املتق�دم يف الوزارة 
يف منتصف ش�هر آب لتحديد موعد بداية العام 
الدرايس املقبل الذي نرى أن يكون يف شهر أيلول 

من أج�ل أن يكون هن�اك وق�ت كاٍف ملراجعة 
مواد املراحل السابقة للتالميذ والطلبة«.

ولفت اىل أن »اللجنة ستقرتح أن تكون مبارشة 
الهيئات التعليمية والتدريس�ية يف بداية أيلول ، 
أم�ا التالمي�ذ والطلب�ة فس�يكون دوامهم بعد 

منتصف أيلول أو يف نهايته«.
م�ن جان�ب اخ�ر، زادت وزارة الرتبي�ة، امس 
الثالثاء، املقاعد يف م�دارس املوهوبن، محددة 

موعد الدراسة فيها يف األول من أيلول املقبل.
وقالت املرشفة العامة ع�ىل مدارس املوهوبن 
يف ال�وزارة، وص�ال محمد ج�ر، يف ترصيحات 
صحفية: إّنه »ال توجد طاقة استيعابية معينة 
للقبول يف م�دارس املوهوبن كون عدد القبول 
س�نوياً تقريباً نفسه كلَّ عام، بيد أنَّ هذا العام 
زاد عدد املتقدمن لكون هذا النوع من املدارس 
لم يتوق�ف التعليم فيه أس�وة ببقي�ة املدارس 
النظامية بسبب جائحة كورونا«، محددة موعد 

الدراسة فيها ب�«األول من أيلول املقبل«. 
وع�دَّت م�دارس املوهوب�ن »حاضن�ة للطلبة 
علمياً وتربوياً وإنس�انياً وثقافي�اً وأخالقياً”، 
مش�ددة أنَّ »آلي�ة القبول بم�دارس املوهوبن 
تعتمد عىل االختبارات التنافسية وملن يمتلكون 

املوهبة حرصاً«. 
ولفتت إىل أنَّ »القبول يعتمد عىل عدد املوهوبن 
املش�خصن وف�ق اختب�ارات ال�ذكاء واإلبداع 
التحصيلي�ة وبثالث�ة  إىل االختب�ارات  إضاف�ة 

مستويات مختلفة«.

بغداد/ الزوراء:

حصل�ت املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق 

اإلنس�ان يف الع�راق، ام�س الثالثاء، 

)A( ع�ىل أعىل درجة تصني�ف عاملي

من قبل التحالف العاملي للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان يف املفوضية 

السامية لحقوق اإلنسان يف جنيف.

وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان ورد ل� 

»الزوراء«: ان »لجنة اإلعتماد الدولية 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

يف جني�ف ق�ررت، باإلجم�اع، من�ح 

املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان يف 

العراق تصني�ف )A( كأعىل تصنيف 

عامل�ي يمن�ح للمؤسس�ات الوطنية 

الفاعل�ة والناش�طة ع�ىل املس�توى 

الوطني واإلقليمي والدويل«.

واضاف�ت املفوضية ان�ه »حصولها 

يمث�ل ثمرة جه�ود وعم�ل وتواصل 

اقليم�ي ودويل أس�تمر مل�دة أربع�ة 

العامل�ي  التحال�ف  بتقيي�م  اع�وام 

لحق�وق  الوطني�ة  للمؤسس�ات 

واملفوضي�ة   )GANHRI( األنس�ان 

األممي�ة الس�امية لحقوق األنس�ان 

.»)OHCHR(

يذك�ر اىل ان املفوضية العليا لحقوق 

االنسان يف العراق تم اعتمادها للمرة 

 )B( بتصني�ف   201٥ اب  يف  االوىل 

لعدم امتثالها بش�كل كامل لألسس 

باري�س  ملب�ادئ  وفق�ا«  املعياري�ة 

املنشأة للمؤسسات الوطنية .

 )A( ال�دويل  التصني�ف  ويتي�ح 

للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف 

العراق، التمت�ع بمركز مراقب كامل 

يف مجلس حقوق اإلنس�ان يف جنيف 

أس�وة بال�دول املراقب�ة واملش�اركة 

يف دورات مجل�س حق�وق اإلنس�ان 

الدويل كافة، وتقديم بيانات مكتوبة 

اىل مجلس حقوق اإلنس�ان وحضور 

املش�اورات والتفاوض عىل مشاريع 

القرارات وع�رض تقارير اإلجراءات 

الخاص�ة يف جلس�ات لج�ان حقوق 

اإلنس�ان الدولي�ة وتنظي�م األحداث 

داخ�ل مبنى األمم املتح�دة يف جنيف 

وش�غل املواق�ع القيادي�ة يف املجلس 

وغري ذلك من اإلمتيازات األخرى .

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت املديري�ة العامة ملكافح�ة املخدرات 
واملؤثرات العقلي�ة يف وزارة الداخلية، امس 
الثالث�اء، القب�ض ع�ىل 24 متهم�ا بحيازة 
املخ�درات ب�� ٣ محافظ�ات. م�ن جهتها، 
اعلن�ت قيادة عمليات البرصة اعتقال ٣ من 
اكر وأخطر تجار املخدرات، بقضاء الهارثة 

شمايل املحافظة.
وذك�ر قس�م العالق�ات العام�ة واإلعالم يف 
املديري�ة، يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: ان »قسم مكافحة املخدرات يف البرصة 
ألقى القبض ع�ىل  7 متهمن، يف حن القى 
قس�م مكافحة املخدرات بميس�ان القبض 
عىل ٩ متهمن، اما قسم مكافحة مخدرات 
باب�ل فق�د الق�ى القب�ض ع�ىل ٨ متهمن 
وبحوزتهم مادة الكريستال املخدرة إضافة 

إىل أدوات التعاطي«.
 واض�اف القس�م ان�ه »تم�ت إحالته�م إىل 
القضاء وف�ق أحكام امل�واد القانونية  )2٨ 

/٣2 ( مخدرات«.
 وب�ن ان »ه�ذه الواجب�ات ج�اءت بن�اًء 
ع�ن املعلوم�ات االس�تخبارية التي حصلت 
عليه�ا مف�ارز املديري�ة املنت�رشة يف بغداد 
املس�تمر  للتع�اون  وكان  واملحافظ�ات، 
واملثمر مع املواطنن الذين يقومون باإلدالء 

بمعلوماته�م ع�ر الخ�ط الس�اخن)17٨( 
املجاني الدور املهم«. 

من جهتها، اعلنت قي�ادة عمليات البرصة، 
ام�س الثالث�اء، اعتقال ٣ م�ن اكر وأخطر 
تج�ار املخ�درات، بقض�اء الهارثة ش�مايل 

املحافظة.
وق�ال قائ�د العملي�ات، الل�واء الرك�ن عيل 
املاج�دي، يف ترصي�ح صحف�ي:ان »القوات 
االمنية تمكنت من االطاحة بثالثة من اكر 

وأخط�ر تجار املخ�درات يف منطقة الهارثة 
شمايل محافظة البرصة«، مبينا ان »عملية 
االعتق�ال تمت بنج�اح بعد حص�ول تبادل 
ألطالق النار مع القوات االمنية التي تمكنت 

من اعتقالهم«.
املخ�درات  م�ن  »كمي�ات  ان  واض�اف 
والحشيشة ضبطت مع املتهمن اضافة اىل 
اس�لحة مختلفة bkc وكالش�نكوف ومبلغ 

مايل يصل اىل ٣0 مليون دينار«. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة يف محافظ�ة 

كرك�وك، امس الثالث�اء، تنفيذ أم�ر قبٍض صادٍر 

َما منصب  بحق ضابطن كبريين س�بق أن َتَس�نَّ

مدير رشطة املحافظة، فيما ش�مل األمر ضابطاً 

كبرياً آخر س�بق أن َتَس�نََّم منص�ب معاون مدير 

رشطة املُحافظة.

دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة أف�ادت يف بيان ورد 

ن م�الكات مكتب تحقيق  ل� »ال�زوراء«: ب�«تمكُّ

الهيئ�ة يف محافظ�ة كرك�وك م�ن تنفي�ذ أمري 

ة  القبض الصادرين عن محكمة التحقيق املُختصَّ

بقضاي�ا النزاه�ة يف املحافظ�ة بح�ق ضابط�ن 

كبريين سبق لهما أن َتَسنََّما منصب مدير رشطة 

املُحافظة، فيما ش�مل األمر أيض�ًا ضابطاً كبرياً 

آخر س�بق أن َتَس�نََّم منصب نائ�ب مدير رشطة 

املحافظ�ة«، ُموضحًة أنَّ »األم�ر جاء عىل خلفيَّة 

إحدى القضايا التي حققت فيها الهيئة وأحالتها 

إىل القضاء«.

وأش�ارت الدائ�رة إىل أنَّ »أم�ر القب�ض الص�ادر 

ع�ن القض�اء؛ اس�تناداً إىل أحكام امل�ادة )٣40( 

م�ن قان�ون العقوبات؛ جاء عىل خلفيَّة ش�كوى 

امتن�اع  ن�ة  املُتضمِّ املُحافظ�ة  مديريَّ�ة رشط�ة 

فن مدنيِّن عن تسليم أسلحٍة بعهدتهم هي  ُموظَّ

من أم�الك املديريَّة«، ُمبّين�ًة أن »قايض التحقيق 

املُختصِّ قام بتدوين إفاداتهم يف القضيَّة«.

وكانت الهيئة قد أفصحت يف السابع من حزيران 

رات قبٍض  الج�اري عن ص�دور )٩( أوام�ر وُمذكَّ

وضب�ط واس�تقداٍم، كان م�ن بينه�ا اس�تقدام 

عض�و بمجلس محافظة كركوك، ومجموعٍة من 

املُتَّهمن اآلخرين؛ لقيامهم بتسلُّم أسلحٍة وأجهزٍة 

حكوميَّ�ٍة من مديريَّة رشطة كركوك، وامتناعهم 

من إعادتها لدى طلب املديريَّة ذلك منهم.

اللجنة النيابية توضح أن قرار التأجيل منحصر باللجنة العليا للصحة والسالمة 

الرتبية حتسم اجلدل.. وتؤكد: ال يوجد دخول شامل لطلبة الصفوف املنتهية

حقوق اإلنسان حتصد أعلى درجة تصنيف عاملي للمؤسسات الوطنية

مكافحة املخدرات تعتقل 27 متهما باحليازة والتجارة يف 4 حمافظات
من ضمنهم أكرب وأخطر املطلوبني

النزاهة تنفذ أمر قبض لضابطني كبريين يف كركوك

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي، امس الثالثاء، انطالق عملية مسح وتفتيش رشق مدينة سامراء 

يف محافظة صالح الدين.
وذكر اعالم قاطع عمليات س�امراء للحش�د الش�عبي: ان قوة من اللواء ٣1٥ بالحش�د 
نفذت حس�ب اوامر قي�ادة قاطع العمليات، عملية مس�ح وتفتي�ش يف منطقة طويبة 

»خارج قاطع املسؤولية.«
وأضاف: أن هذه العملية جاءت ملنع تسلل العنارص اإلرهابية.

بغداد/ الزوراء:
العس�كرية  أعلن�ت مديرية االس�تخبارات 
التابع�ة ل�وزارة الدف�اع، ام�س الثالث�اء، 
القبض عىل متس�للن من الجانب السوري 

باتجاه العراق غربي محافظة نينوى.
وذكرت املديرية يف بي�ان ورد ل� »الزوراء«: 
ان�ه »ضم�ن مهامه�ا للمش�اركة بضب�ط 
ألح�د  اس�تخبارية  وبمعلوم�ات  الح�دود 
مفاصل مديرية االس�تخبارات العس�كرية 
يف وزارة الدفاع- قس�م اس�تخبارات قيادة 
وباالس�تعانة  نين�وى،  غ�رب  عملي�ات 
بالكام�ريات الحرارية ت�م التاكد من وجود 
حركة ملجموعة اشخاص بالجانب السوري 

يحاول�ون عب�ور الس�اتر الح�دودي م�ع 
العراق، وعىل اثر ذلك تحركت مفارز شعبة 
 1٥ الفرق�ة  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
وبالتعاون مع ق�وة برية من الفوج الثاني 
لواء املش�اة 71 ونصب كمن لهم والقبض 
عليهم فور اجتيازهم الح�دود بالقرب من 
قري�ة كاني عطار التابع�ة اىل ناحية ربيعة 
املحاذية للرشيط الحدودي غربي نينوى« .

وتابعت املديرية »ظه�ر انهم عائلة مكونة 
م�ن ثمانية اش�خاص يحملون الجنس�ية 
الس�ورية«. واش�ارت اىل انه »تم تسليمهم 
للجهات املعنية التخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديرية مكافحة اج�رام بغداد، امس 
الثالثاء، القبض عىل متهمن اثنن اقدما عىل 
تسليب مواطن وقتله.وذكرت املديرية يف بيان 
ورد ل� »الزوراء«: أن »مفارز مديرية مكافحة 
اجرام بغ�داد/ مكتب مكافح�ة اجرام بغداد 
الجدي�دة، ألق�ت القبض ع�ىل متهمن اثنن 
نف�ذا عملية تس�ليب عجلة وأقدم�ا عىل قتل 
صاحبه�ا ورسق�ا مبلغا ماليا قدره خمس�ة 

مالين دين�ار عراقي«.وأضاف�ت املديرية أنه 
»بع�د البح�ث والتح�ري وجم�ع املعلوم�ات 
ت�م التوص�ل إىل الجن�اة ومن خ�الل التعمق 
بالتحقي�ق معهما اعرتفا رصاحة بتنفيذهما 
العملية بواس�طة دراجة ناري�ة وقتل املجني 
عليه ورسقة املبلغ املذكور والهروب اىل جهة 
مجهولة، حيث تم القبض عليهما وعرضهما 
ع�ىل القض�اء التخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

بحقهما وفق القانون«.

بغداد/ الزوراء:
وزعت مؤسس�ة الش�هداء يف محافظة واس�ط، امس الثالثاء، الوجب�ة األوىل من املنحة 
العقارية لذوي ش�هداء الحش�د والبالغة »٥00« مليون دينار كوجبة أوىل ملن لم يس�تلم 

يف األعوام املاضية.
وقال مدير املؤسس�ة يف املحافظة، نصري الوائيل، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان 
»املديرية وزعت الوجبة أوىل بن ذوي ش�هداء الحش�د يف املحافظ�ة بواقع »10« مالين 
دين�ار ل�كل عائل�ة لم تس�تلم أي دفعة من املن�ح العقاري�ة يف األعوام الس�ابقة بعد أن 

خصصت بعض األموال لرصف تلك الحقوق.
وأض�اف البيان أن »املديرية تمكن�ت من توزيع مبالغ كبرية يف األعوام الس�ابقة كمنح 
عقارية بن ذوي شهداء الحشد وكانت يف مقدمة املديريات لكن بسبب قلة التخصيصات 
املالية املرصودة للمؤسسة يف أصل املوازنة العامة للبلد لهذا العام جعلت املؤسسة تتجه 
إىل تحدي�د املبالغ القليلة املتوفرة لتوزيعها بن العوائل التي لم تس�تلم إي دفعة من تلك 

املنح«.
وأشار البيان إىل وجود تنسيق مع الجهات املختصة لتوفري املبالغ املالية الكافية لرصف 

الدفعة الثانية من املنح العقارية للعوائل التي تسلمت الدفعة الثانية يف وقت سابق.

احلشد الشعيب ينفذ عملية أمنية 
شرق سامراء

القبض على عائلة سورية حاولت 
التسلل إىل العراق

اعتقال متهمني أقدما على »تسليب« 
مبلغ مالي وقتل صاحبه

واسط توزع الوجبة األوىل من املنحة 
العقارية لذوي الشهداء

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت قيادة الرشط�ة االتحادية، امس 

الثالثاء، عن القاء القبض عىل اثنن من 

املطلوبن بقضايا الرسقة يف بغداد.

وقال�ت القيادة يف بي�ان تلقت »الزوراء« 

نسخة منه: ان »قوة من اللواء الخامس 

الفرقة الثانية رشطة اتحادية باالشرتاك 

مع مفرزة من مكافح�ة اجرام الغزالية 

تمكن�ت من القبض ع�ىل متهم مطلوب 

يف  44٦«رسق�ة«  امل�ادة  أح�كام  وف�ق 

منطقة الغزالية غرب بغداد ».

واضاف�ت ان » قوة م�ن اللواء الس�ابع 

الفرق�ة الثانية رشط�ة اتحادية تمكنت 

من إلق�اء القب�ض عىل مته�م مطلوب 

وف�ق امل�ادة 44٦ »رسق�ة« يف منطق�ة 

البياع ب بغداد«.

واش�ارت اىل ان�ه »تم إحالتهم�ا اصولياً 

اىل الجهات املختصة إلكم�ال اإلجراءات 

الالزم�ة  والتحقيقي�ة  القانوني�ة 

بحقهما«.

بغداد/ الزوراء:
علق مدير العالق�ات واالعالم يف املرور العامة، 
العمي�د حي�در كري�م، ام�س الثالث�اء، ع�ىل 
االزدحامات الخانقة، التي تش�هدها العاصمة 

العراقية بغداد منذ ساعات الصباح األوىل.
وق�ال كري�م، يف ترصي�ح صحف�ي: »ال يوجد 
لدين�ا أي قطوعات، وهذا الزخ�م املروري أمر 
اعتي�ادي، ك�ون بغ�داد طاقتها االس�تيعابية 

)200( الف س�يارة، فكيف بها إذ تتجول ثالثة 
مالين سيارة بشوارع العاصمة؟

وب�ن ان »االزدحام�ات الخانق�ة، امس، هي 
ضم�ن الزخ�م امل�روري املعت�اد علي�ه يومي�اً 
خصوص�اً من الس�اعة 7 صباح�اً واىل ما بعد 
الس�اعة 10، فه�و أم�ر طبيع�ي وال يوجد أي 
ظ�رف خ�اص أو حال�ة ط�ارئ، تس�بب هذا 

الزخم«.

وتقول مديرية املرور العامة إن العدد األكر من 
املركبات دخل العاصمة بغداد بعد عام 200٣، 
وأن هذا الرقم أثر عىل انسيابية الطرقات وعىل 
وجه الخصوص يف أوق�ات الذروة خالل الدوام 

الرسمي للموظفن والجامعات.
كما ترجع االزدحامات ايضاً إىل إىل عدم توسيع 
الطرقات أو تش�ييد جس�ور جديدة باستثناء 

القليل منها، وذلك منذ عام 200٣.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديري�ة اإلقامة التابعة 
املدني�ة  االح�وال  مديري�ة  اىل 
والج�وازات واإلقام�ة يف وزارة 
الداخلية، امس الثالثاء، القبض 
عىل ٩ مخالفن لقانون اإلقامة 
يحمل�ن  اجنبي�ات   7 بينه�م 
ج�وازات س�فر م�زورة داخل 

إحدى ال�رشكات الوهمية التي 
تتاجر بالعامالت الهاربات من 
الدور يف منطقة الكرادة وسط 

بغداد.
وذك�ر بي�ان للمديري�ة تلق�ت 
»الزوراء« نسخة منه: ان هذه 
العملية تمت من خالل املتابعة 
واملطابقة  والتدقيق  املس�تمرة 

وجم�ع املعلوم�ات وبالتعاون 
القطع�ات  م�ع  والتنس�يق 
املاسكة لألرض ومفارز وكالة 
والتحقيق�ات  االس�تخبارات 
الداخلي�ة  وزارة  يف  االتحادي�ة 
املخاب�رات  جه�از  ومف�ارز 
الوطن�ي، وقد اتخ�ذت بحقهم 

اإلجراءات القانونية اصولياً. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن مس�ؤول حكومي يف دياىل، ام�س الثالثاء، 
عودة 7٨ ارسة نازحة اىل مناطق شمايل املقدادية 

شمال رشق بعقوبة مركز املحافظة.
وق�ال قائممق�ام املقدادي�ة وكال�ًة حات�م عبد 
التميم�ي، يف ترصي�ح صحف�ي: إن »7٨ ارسة 
نازحة عادت امس، اىل قرية عرب فارس الطعان، 
بعد تدقي�ق ملفاتها من الوكاالت االس�تخبارية 
واس�تحصال املوافق�ات الرس�مية م�ن قي�ادة 

العمليات«.
وأك�د التميمي أن »الدوائر املعنية رشعت بإعادة 
الحي�اة الخدمي�ة للعائدين«. مبين�اً أن »خططاً 

محلية ودولية ستنفذ يف مناطق شمايل املقدادية 
إلعادة الحياة الطبيعية وتج�اوز نكبات النزوح 
لس�نوات  داع�ش  تهدي�دات  بس�بب  الق�رسي 

طويلة«.
وأش�ار التميم�ي إىل »عودة جميع قرى ش�مايل 
املقدادية باستثناء قرية )الخيالنية( التي لم يعد 

سكانها حتى اآلن ألسباب تعود اليهم«.
يذكر أن عرشات القرى نزحت من مناطق شمايل 
قضاء املقدادية، )4٥ كم ش�مال رشق بعقوبة(، 
اب�ان اجتياحها من تنظي�م »داعش« عام 2014 
ول�م تتمك�ن م�ن الع�ودة اىل مناطقها بس�بب 

التهديدات االمنية والهجمات االرهابية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة الرشط�ة املجتمعية، امس 
الثالث�اء، ايقاف ٥ حاالت ابتزاز الكرتوني يف 

٣ محافظات.
وذك�رت املديرية يف بي�ان ورد ل� »الزوراء«: 
ان »مفارزه�ا يف دائ�رة العالق�ات واإلعالم 
ب�وزارة الداخلي�ة تمكن�ت من إيق�اف )٥( 
ح�االت ابتزاز الكرتوني لفتي�ات، )2( منها 
العاصم�ة بغ�داد ومثله�ا يف محافظ�ة  يف 
االنبار وواحدة يف كربالء املقدس�ة لفتاة من 

محافظة النجف األرشف.
وأضاف�ت املديرية إن »مفارزها تمكنت من 
التع�رف والوصول اىل املبتزي�ن الذين هددوا 
ضحاياه�م بنرش صورهن الش�خصية عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي م�ا لم يدفعن 
له�م مبال�غ مالي�ة أو الرض�وخ لرغباتهم 

الدنيئة«.
الالزم�ة  اإلج�راءات  »اتخ�اذ  اىل  واش�ارت 
بحقه�م، والقي�ام بحذف محت�وى االبتزاز 

وتأمن حسابات الفتيات«.

اعتقال مطلوبني 
اثنني بتهمة السرقة 

يف العاصمة

املرور تعلق: ازدحامات بغداد ضمن الزخم املعتاد عليه يوميًا

اعتقال خمالفني حيملون جوازات مزورة يف بغداد

عودة 78 أسرة نازحة اىل مناطقها يف دياىل

إيقاف 5 حاالت 
ابتزاز الكرتوني يف 

3 حمافظات

No: 7518   Wed   30     Jun    2021العدد:   7518    االربعاء    30    حزيران     2021



بغداد/ الزوراء:
قال عض�و اللجنة املالية النيابية، جمال كوجر، ام�س الثالثاء، إن مخرجات 
القم�ة الثالثي�ة الت�ي ُعِق�َدت يف األردن فيم�ا يخ�ص االس�تثمار والتع�اون 

االقتصادي بني العراق ومرص واألردن لم نلمس نتائجها عىل أرض الواقع.
وق�ال كوج�ر إن “مباحثات القمة الثالثي�ة بني العراق وم�رص واألردن التي 

عقدت يف عمان يف وقت سابق لم نلمس نتائجها حتى اآلن”.
وب�ني أن “الع�راق خالل األعوام املاضي�ة وقع عدة اتفاقات م�ع هذه البلدان 
للتع�اون يف مج�االت التعلي�م والصح�ة واالقتص�اد، ل�م ترتج�م ع�ىل أرض 

الواقع”.
وأض�اف أن “القم�ة الت�ي عقدت يف بغ�داد األحد امل�ايض، رك�زت أيضا عىل 
االس�تثمار والتع�اون االقتص�ادي يف مج�االت الزراع�ة والكهرب�اء والنق�ل 
والصحة، من ثم نأمل أن ترتجم هذه املخرجات ضمن مرشوع قانون املوازنة 

االتحادية للبلد لسنة 2022”.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
تراجعت أسعار الذهب، امس الثالثاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى يف 
اسبوع سجلته يف الجلسة السابقة، متأثرة بقوة الدوالر واملخاوف من أن 
مجلس االحتياطي الفيدرايل األمريكي سيش�دد سياس�ته النقدية يف وقت 

أقرب مما كان متوقعاً.
ونزل الذهب الفوري 0.1 باملئة إىل 1776.29 دوالرا لألوقية بحلول الساعة 
05:25 بتوقي�ت غرينتش بعد أن س�جل أدنى مس�توياته منذ 21 يونيو/ 

حزيران عند 1770.36 دوالراً االثنني.
وتراجعت العقود األمريكية اآلجل�ة للذهب 0.3 باملئة إىل 1776.20 دوالرا 

امريكي.
وكان ال�دوالر يحوم دون أعىل مس�توى يف ش�هرين مقابل منافس�يه، ما 

يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاميل العمالت األخرى.
وتراجع�ت الفضة 0.2 باملئ�ة إىل 26.05 دوالًرا لألوقية، وتراجع البالديوم 
0.5 باملئة إىل 2672 دوالًرا ، وتراجع البالتني بنسبة 0.4 باملئة إىل 1086.50 

دوالًرا.

بغداد/ الزوراء:
يتجه العراق لرفع طاقة استثمار الغاز 
املنت�ج حالياً م�ن ملي�ار و500 مليون 
إىل 4 ملي�ارات ق�دم مكعب وص�والً إىل 
العام 2024، وزي�ادة الكميات املجّهزة 
جهته�ا،  م�ن  الكهربائي�ة.  ملحطات�ه 
عْت رشكة غاز البرصة مع مؤسسة  وقَّ
التموي�ل الدولي�ة )IFC( اتفاقي�ة ملنح 
الرشكة قرضا بقيمة 360 مليون دوالر 

ملدة خمس سنوات.
حام�د  النف�ط،  وزارة  وكي�ل  وق�ال 
إنَّ  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الزوبع�ي، 
“العراق يستهدف الوصول إىل استثمار 
4 آالف ملي�ون ق�دم من الغ�از بحلول 
الع�ام 2024، ما يعني إنت�اج أكثر من 

10 آالف ميغاواط من الكهرباء”.
وبنيَّ أنَّ “االكتش�افات الجدي�دة للغاز 
الحر ستسمح بخفض متوسط فاتورة 
استرياد الغاز الطبيعي عىل مدى األعوام 

املقبلة”.
إجم�ايل  “يبل�غ  أْن  الزوبع�ي  �ح  ورجَّ
اس�تثمار الغاز الطبيع�ي بحلول العام 
2023 نحو 2 ملي�ار و700 مليون قدم 
مكعب قيايس يومي، بعد إنجاز مشاريع 
اس�تثمارية بطاقة مليار و200 مليون 
ق�دم مكعب يومي م�ن الغاز املصاحب 
من حقول ارط�اوي يف البرصة وحقول 

ذي قار والحلفاية يف ميسان”.

حق�يل  دخ�ول  “يس�هم  أْن  وتوق�ع 
باألنب�ار  املنصوري�ة يف دي�اىل وع�كاز 
كربي�ات  م�ن  واملس�تثمرة  للخدم�ة 
ال�رشكات العاملية كحق�ول متخصصة 
للغاز الحر يف الوصول إىل هدف استثمار 
4 مليارات ق�دم مكعب قيايس يف نهاية 
2024، إذ يجري اس�تثمار 400 مليون 
قدم مكع�ب يومي يف حق�ل املنصورية 

و300 ملي�ون ق�دم مكع�ب قي�ايس يف 
عكاز”.

ع�ْت رشكة غاز البرصة  من جهتها، وقَّ
 ،)IFC( مع مؤسس�ة التموي�ل الدولية
ام�س الثالث�اء، اتفاقية ملن�ح الرشكة 
قرض�ا بقيم�ة 360 ملي�ون دوالر ملدة 

خمس سنوات.
وقالت الرشك�ة يف بيان ورد “للزوراء”: 

إن ه�ذا الق�رض سيس�هم يف التوس�ع 
وزي�ادة ق�درة رشكة غ�از البرصة عىل 
معالجة 400 مليون قدم مكعب قيايس 
إضايف يف اليوم من الغاز الطبيعي. وهذه 
زي�ادة بنس�بة ٪40 من ق�درة الرشكة 
الحالية والتي تهدف اىل مس�اعدة البالد 
ع�ىل تلبي�ة احتياجاته�ا املتزاي�دة من 
الطاق�ة وتزوي�د مليون من�زل عراقي 

إضايف بالطاقة. 
ووفق�ا للبي�ان ف�إن م�رشوع معم�ل 
الس�وائل  لفص�ل  س�يؤدي  الب�رصة 
ع�ن الغ�از إىل تقلي�ل انبعاث�ات غازات 
االحتب�اس الحراري بح�وايل 10 ماليني 

طن سنوًيا.
وق�ال وزير النفط احس�ان عبد الجبار 
اسماعيل: “إن التوقيع عىل هذا القرض 
لتعظي�م  املش�رتكة   الجه�ود  يدع�م  
املصاح�ب  للغ�از  االمث�ل  االس�تثمار 
للعملي�ات النفطي�ة،  ع�رب  معالجت�ه 
باح�دث التقني�ات الحديث�ة والس�عي 
لتحقي�ق اهدافن�ا  يف تحوي�ل الطاق�ة 
املحروق�ة اىل طاق�ة نظيف�ة ومفي�دة،  
والعم�ل ع�ىل  التقليل  م�ن االنبعاثات 

واالثار البيئية الضارة.
 واش�ار اىل اهمي�ة تعزي�ز التعاون مع 
البن�وك العاملية الرصين�ة لتنفيذ ودعم  
مش�اريع التنمي�ة املس�تدامة، ومنه�ا 
مش�اريع اس�تثمار الغاز يف رشكة غاز 

البرصة. 
واض�اف اس�ماعيل: ان ه�ذا الق�رض 
يفت�ح افاق�ا جديدة ملزيد م�ن التعاون 
املصال�ح  تخ�دم  الت�ي  والتعام�الت 
واالهداف املش�رتكة، مؤك�داً عىل التزام 
العراق بتعظيم مشاريع استثمار الغاز 
املصاح�ب، وتحقيق املعاي�ري واالهداف 

التي نصت عليها اتفاقية باريس.

النفط: توجه الستثمار 4 مليارات قدم من الغاز حبلول عام 2024

بغداد/ الزوراء:
االقتصادي�ة  اللجن�ة  عض�و  أك�دت 
النيابي�ة، النائبة ندى ش�اكر جودت، 
ام�س الثالثاء، أن مدينة بغداد فقدت 
اقليمه�ا الزراع�ي بس�بب التجريف، 
مبينة أن هناك بعض املتنفذين بالدولة 

جعلوا العراق سوقا استهالكية.
وقال�ت ج�ودت يف حدي�ث صحف�ي: 
ان” العاصم�ة بغداد فق�دت اقليمها 
الزراعي بس�بب تجريف هذه االرايض 

وانش�اء مجمع�ات س�كنية بدله�ا، 
متسائلة يف الوقت نفسه بأي حق يتم 
تجريف هذه االرايض الزراعية وكيف 

وافقت وزارة الزراعة عىل ذلك”.
واضاف�ت ان “العراق لم يس�تفد من 
القط�اع  ادام�ة  يف  املوج�ود  النف�ط 
االقتص�ادي وبالخص�وص الزراع�ة، 
مقارن�ة ب�دول الخلي�ج الت�ي أخذت 
احتياطاتها بهذا الش�أن وخاصة اذا 
ما عرفنا أن النفط لن يبقى أكثر من 

50 عاما عىل أكثر تقدير”.
واش�ارت جودت إىل أن “هناك فسادا 
سياس�يا وهن�اك ان�اس متنفذة من 
السياس�يني والتج�ار اصبح�ت لهم 
س�طوة كبرية وجعلت العراق س�وق 
استهالكية لهم”، مؤكدة عىل “وجوب 
غلق الحدود أم�ام املنتجات الزراعية 
املنتجة محليا ودعم الفالح وتشجيع 
الصناع�ة الغذائي�ة واالس�تفادة من 
تجرب�ة الدول املج�اورة يف هذا املجال 
الش�باب  دع�م  يف  م�رص  وخاص�ة 
االرايض  اس�تثمار  يف  والخريج�ني 
الصحراوي�ة وجعله�ا أرايض قابل�ة 

للزراعة”.
“تفعي�ل  أن  إىل  ج�ودت  ولفت�ت 
االقتصاد س�يجعل العراق بلد زراعي 
والس�توردنا اي�دي عاملة م�ن الدول 
لتغطية هذا القطاع”، مس�تدركة ان 
“انعدام االرادة السياسية والتخطيط 

والتنظيم يحول دون ذلك”.
ويس�تورد العراق الكثري من منتجاته 
الزراعي�ة وحتى الحيواني�ة من دول 
الج�وار بالرغم م�ن توف�ر مقومات 

الزراعة لديه من تربة ومياه.
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وقعت اتفاقية قرض بـ360 مليون دوالر إليقاف حرق الغاز

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة الكهرب�اء، امس الثالثاء، 
ان تراجع س�اعات تجهي�ز املواطنني 
بالتيار الكهربائي يعود اىل عدة عوامل 
اهمه�ا اس�تمرار انحس�ار اطالق�ات 
وقود الغ�از املجهز ملحط�ات الطاقة، 
يتبعها زي�ادة يف االحمال والطلب عىل 
التي�ار ويرافقه�ا ارتف�اع يف درج�ات 
ح�رارة الج�و فضالً ع�ن ع�دم التزام 
املحافظات بالحصص املقررة لها. من 
جانب متصل، أفاد مصدر مس�ؤول يف 
محافظة دي�اىل بعودة خطي الكهرباء 
القادمني م�ن ايران بع�د انقطاعهما 

بسبب خلل فني  يف الجانب االيراني.
وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء، 
احم�د العب�ادي، يف ترصيح صحفي: 
الت�ي  الفني�ة  الع�وارض  بع�ض  ان 
تصيب املنظومة الوطني�ة التي تؤثر 
يف تجهي�ز الطاقة للمواطنني رسعان 
م�ا يت�م معالجتها م�ن قب�ل كوادر 

الوزارة.
كما بني: ان العارض الذي طرأ مؤخراً 
ع�ىل محطة االمني يف بغ�داد رغم انه 
تمت معالجته اال ان تداعياته وتأثريه 

ال ي�زال اىل اليوم، حيث اربك املحطات 
االنتاجي�ة ال س�يما البخاري�ة، حيث 
ظهرت فيها مش�اكل وال تزال اعمال 

الصيانة قائمة بتلك املحطات.
الت�ي  باالس�تهدافات  يتعل�ق  وفيم�ا 
تتع�رض لها اب�راج نق�ل الطاقة، اكد 
املاضي�ة  اي�ام   10 ال��  ان  العب�ادي: 
س�جلت وزارت�ه اس�تهداف 31 خ�ط 
ناقل للطاق�ة. مؤكداً ان ه�ذا يعد من 
العوارض االخرى التي تواجه استمرار 
التيار الكهربائ�ي، ويمكن ان يؤثر اذا 
م�ا تم اس�تهداف خ�ط يف كركوك عىل 

الكهرباء يف املنطقة الجنوبية.
ويف رده عىل س�ؤال املرب�د عن الطاقة 
يف البرصة، بني املتحدث باسم الوزارة: 
ان م�ؤرشات مركز الس�يطرة الوطني 
ف�إن التجهي�ز يف محافظت�ي البرصة 
وذي ق�ار يف�رتض ان يك�ون م�ريض 
ج�دا، فيم�ا اوع�زت ال�وزارة باالمس 
بتش�غيل محطتي النجيبي�ة بالبرصة 
والكحالء يف ميسان ملعادلة مستويات 
الجهد وحت�ى ال يحص�ل انخفاض يف 

الفولتية.
من جانب متصل، أفاد مصدر مسؤول 

الثالث�اء،  ام�س  دي�اىل،  يف محافظ�ة 
بع�ودة خطي الكهرب�اء القادمني من 
ايران بعد انقطاعهما بسبب خلل فني  

يف الجانب االيراني.
وق�ال املصدر يف ترصي�ح صحفي: إن 

“خ�ط دياىل - مريس�اد )400 كي يف(، 
املغ�ذي القضي�ة الخال�ص وبعقوب�ة 
وبل�دروز، وخط رسبي�ل زهاب ) 150 
خانق�ني  ألقضي�ة  املغ�ذي  يف(،  ك�ي 
واملقدادي�ة ع�ادا للعمل بع�د انقطاع 

لس�اعات بس�بب خلل فني يف الجانب 
االيراني”.

وأضاف املص�در أن “التيار الكهربائي 
ع�اد لجمي�ع مناط�ق دي�اىل دون أي 

مشاكل او عراقيل”.

الطاقة اإليرانية تعود إىل دياىل بعد انقطاعها خللل فين

الكهرباء: شح الوقود وزيادة األمحال وراء تراجع ساعات التجهيز 

جلنة االقتصاد: بغداد فقدت إقليمها 
الزراعي بسبب التجريف

اتفاق عراقي - سعودي على تسهيل 
حركة التبادل التجاري بني الطرفني

اقتصادي: زيادة اإليرادات النفطية 
ستغطي العجز وبعض املشاريع الكربى 

حتذيرات نيابية من اجلفاف بسبب قطع املياه

املالية الربملانية: قد نلمس نتائج 
خمرجات القمة الثالثية يف 2022

املعدن األصفر يرتاجع مع ثبات 
قوة الدوالر

خام البصرة اخلفيف ينخفض 
والثقيل يرتفع

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، امس الثالثاء، ان العراق والس�عودية اتفقا 
عىل تس�هيل إجراءات التب�ادل التجاري بني البلدين ع�رب املنافذ الحدودية 
الربية، كما جرى االتفاق عىل إزالة العقبات التي تعرتض عمل منفذ عرعر 

الحدودي.
وق�ال رئيس هيئة املناف�ذ الحدودية، اللواء عمر عدن�ان الوائيل، يف حديث 
صحف�ي ان “وف�داً حكومي�اً رفيع املس�توى زار اململكة يوم�ي 24 و 25 
حزيران الجاري، برئاس�ة نائب قائد العمليات املشرتكة الفريق الركن عبد 
األمري الش�مري ورئيس هيئة املنافذ الحدودية ومدير عام الجمارك ومدير 
ع�ام النقل الربي ب�وزارة النقل وممثل عن رئاس�ة أركان ح�رس الحدود 

وممثل عن جهاز املخابرات”.
وب�ني أن “اله�دف األس�اس م�ن الزي�ارة كان عق�د اجتماع م�ع الجانب 
السعودي بما يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي وتأمني الطريق الواصل ما بني 
املنفذ واملحافظات العراقية، وتس�هيل التجارة داخل املنفذ وإزالة العقبات 

املوجودة”.
ولف�ت اللواء الوائيل إىل أن “الوفد دعا وش�جع املصدرين الس�عوديني عىل 
زي�ادة عمليات التصدير للعراق، باإلضافة اىل تذليل العقبات من قبل هيئة 
املناف�ذ الحدودية أمام حرك�ة التبادل التجاري واتخاذ جميع التس�هيالت 
واإلجراءات الصحيحة بموجب القانون عىل أن تكون أكثر مرونة وتشجع 
التجارة”.وأض�اف أنه “تم االتفاق عىل أن يكون هناك ضابط تنس�يق بني 
املنفذ العراقي والس�عودي لتبادل املعلومات والتنس�يق والتكامل، كما تم 
ط�رح موضوع منف�ذ )جميمة( الحدودي يف املثنى خاص�ة وأن املحافظة 
خصص�ت 500 دونم إلنش�اء هذا املنف�ذ، إذ تعترب املثنى م�ن املحافظات 
األكثر فقراً يف العراق، والبالد بحاجة اىل منفذ حدودي آخر مع اململكة، وقد 
وعدنا األش�قاء يف الري�اض بإدراج هذا املوضوع ضم�ن مواضيع املجلس 

التنسيقي العراقي السعودي”. 

بغداد/ نينا:
 اك�د االستش�اري يف التنمية الصناعية وامل�دن الصناعية واالس�تثمار، عامر 
الجواه�ري، ان زي�ادة االي�رادات النفطية س�تغطي العجز وبعض املش�اريع 
الك�ربى .وق�ال للوكالة الوطنية العراقي�ة لالنباء / نينا /: ان ارتفاع اس�عار 
النف�ط  العراقي اىل ما فوق س�بعني دوالرا للربميل س�يغطي العجز البالغ 29 

تريليون دينار وامليض ببعض املشاريع الكربى القليلة.
واوضح: ان التحسن يف االيرادات ينبغي ان تسبقها خطط واضحة لالستثمار 

االمثل وليس بموازنة ملحقة او تكميلية.

بغداد/ الزوراء:
انخفض س�عر خام البرصة الخفيف، امس الثالث�اء، بالتزامن مع انخفاض 

اسعار النفط العاملي، فيما ارتفع سعر خام البرصة الثقيل.
وس�جلت أس�عار خام البرصة الخفيف املصدر آلس�يا 74.65 دوالراً للربميل 
بانخف�اض بلغ نس�بته %1.61، فيما ارتفع خام الب�رصة الثقيل إىل 71.41 

دوالراً للربميل بنسبة ارتفاع بلغت 0.49%.
وس�جل سعر النفط السعودي الخفيف 75.07 دوالراً للربميل، فيما بلغ سعر 
مزي�ج مرب�ان اإلمارات�ي 74.64 دوالراً للربمي�ل، ومزيج س�هران الجزائري 
73.82 دوالراً للربميل، يف حني س�جل بون�ي الخفيف النيجريي 74.24 دوالراً، 

وجرياسول االنغويل 74.52 دوالراً.
وانخفضت أس�عار النف�ط العاملية الثالث�اء ليبلغ خام برن�ت 74.60 دوالراً، 

وخام غرب تكساس 72.82 دوالراً للربميل.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات الدوالر يف مزاد البنك املركزي العراقي، امس الثالثاء، لتسجل 

أكثر من 237 مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
ام�س، ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة %9.22 لتصل إىل 237 مليون�اً و968 ألفاً 
و82 دوالراً أمريكياً، غطاها بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً عراقياً لكل 
دوالٍر واحد، مقارنة بيوم االثنني، حيث بلغت املبيعات فيه: 217 مليوناً و535 

ألفاً و448 دوالراً أمريكياً.
وذهبت املش�رتيات البالغة 171 مليوناً و238 ألفاً و82 دوالراً لتعزيز االٔرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 66 

مليوناً و730 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىٕل أن 36 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و19مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 26 رشكة رصافة.

مزاد العملة يبيع أكثر من 235 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
حذرت لجنة الزراعة النيابية من أن البالد تتجه صوب الجفاف 
بس�بب قطع املي�اه من قب�ل تركيا وإي�ران وع�دم التزامهما 
باالتفاقيات الدولية بهذا الشأن، منتقدة صمت الحكومة وعدم 
تضمني القمة الثالثية أي موقف بشأن املياه.وقال عضو لجنة 
الزراع�ة جمال فاخر، يف ترصيح صحفي : »ال تزال املش�كالت 
مع إيران وتركيا متواصلة يف قطع املياه عن العراق، والحكومة 
مطالب�ة أن تكون جادة يف حل ه�ذا امللف املهم ألن الهجرة من 
األقضي�ة والنواحي اىل املدن بدأت بس�بب جف�اف األنهر الذي 

يؤرش اىل التصحر«.
وأضاف أن »املوس�م الش�توي لم يكن موس�ما ممط�را، لذلك 

فالعراق بدأ باس�تخدام الخزين املائي لديه«، مبيناً أن »املوسم 
املقب�ل إن ل�م يكن موس�ما ممط�را كذل�ك، فس�تكون هناك 
مش�كلة حقيقية«.وانتقد فاخر »ع�دم تضمني القمة الثالثية 
التي عقدت يف بغداد أي فقرة لتضامن الدول مع العراق بشأن 
حصص�ه املائية برغم من تضمني أحد بنود القمة فقرة وقوف 
الحكوم�ة مع مرص من ناحية س�د النهض�ة«. مؤكداً »حاجة 
الع�راق اىل موق�ف دويل بهذا الش�أن، وأن يك�ون هناك موقف 
ح�ازم يس�توجب تدخ�ل مجل�س األم�ن واألمم املتح�دة لحل 
موض�وع املياه«، مبيناً أن »لجنة الزراعة س�يكون لها اجتماع 
ه�ذه االي�ام بهذا الخص�وص للوقوف عىل تداعي�ات هذا امللف 

وإيجاد الحلول له«.
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التطبيعية ترد الطعون املقدمة من نادي 
سامراء الرياضي

بغداد/ متابعة الزوراء
 عقدت لجنة االس�تئناف يف الهيئة التطبيعية اجتماعاً للنظر يف الطعون االس�تئنافية املقدمة عىل 

قرارات لجنة االنضباط من قبل بعض األندية.
ولدى مناقشة ودراسة الطعن املقدم من نادي سامراء، وبعد مراجعة األوليات واالطالع عىل القرار، 
توصلت اللجنة إىل ان »قرار لجنة االنضباط بمعاقبة الالعب )خرسو محمد أمني( وفق املادة ) 36 
( من نظام املس�ابقات يف الدوري العراقي املمتاز ملوس�م ) 2020-2021 ( بحرمانه من اللعب ملدة 

سنة واحدة وإحالة ملفه عىل لجنة أوضاع الالعبني، كان قراراً صحيحاً وموافقاً للنظام«.
وقررت اللجنة تصديقه ورد الطلب االستئنايف املقدم من نادي سامراء قراراً قطعياً باالتفاق.

أصفر وأمحر

نفط الوسط يتوج بلقب دوري كرة الصاالت للشباب

هوار حممد: مباراة إيران هي األسوأ يف مسرية كاتانيتش مع املنتخب

بغداد / الزوراء 

يس�تعد االتح�اد العراق�ي املركزي للج�ودو إلقامة بطول�ة أندية 

العراق يف أربيل للفرتة من 8 اىل 10 من شهر تموز املقبل بمشاركة 

واسعة لألندية العراقية .

وق�ال األمني العام لالتحاد فراس حم�زة ان “بطولة أندية العراق 

سيش�ارك فيه�ا املتقدم�ون والش�باب، وأبلغن�ا جمي�ع األندي�ة 

باملش�اركة”، مبين�اً أن “البطول�ة تدخل ضمن املنهاج الس�نوي 

لالتحاد”.

وتابع أن “أندية اإلقليم ستكون مشاركتهم مميزة، كونها تستعد 

لهذه البطولة استعداداً خاصاً”.

وأضاف حمزة أن “وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال وعدنا 

خراً بدعم هذه البطولة مادياً”، مش�راً اىل أن “البطولة السابقة 

التي أقامه�ا االتحاد كانت عىل نفقة رئيس االتحاد عدي الربيعي 

ألن موازنة االتحادات لم ترصف بعد”.

حمافظة أربيل حتتضن منافسات 
بطولة أندية العراق باجلودو

مدرب منتخب الناشئني يعلن قائمة 
الالعبني للمشاركة يف كأس العرب

بغداد/ متابعة الزوراء
توَج فريق ش�باب نفط الوس�ط لكرة الصاالت 
ام�س الثالث�اء، بلق�ب بطول�ة ك�رة الص�االت 
للشباب، بعد فوزه يف املباراة النهائية عىل نظره 
ش�باب مصايف الجن�وب بهدف�ني مقابل هدف.

وج�رت املباراة ب�ني الفريقني يف قاعة الش�هيد 
الحكي�م بمحافظة كرب�الء.ويف مب�اراة تحديد 
املركزين الثالث والرابع، حقَق فريق شباب غاز 
الش�مال الفوز عىل نظره غ�از الجنوب بثالثة 

أهداف نظيفة، ليحصل عىل املركز الثالث.

بغداد/ متابعة الزوراء
وضع، هوار مال محمد، العب منتخب العراق 
السابق، رشطاً أساسياً مقابل اإلبقاء، عىل 
الس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيت�ش مدرباً 
ملنتخب بل�ده، يف األدوار النهائية لتصفيات 

كأس العالم 2022.
وق�ال م�ال محمد: ش�خصياً أنا م�ع تغير 
ال�كادر التدريبي، ب�رط أن يكون املدرب 
الجديد اس�ماً كبراً يف عالم كرة القدم، وأن 
يكون قادراً ع�ىل قيادة منتخبن�ا للوصول 
اىل موندي�ال قط�ر املقب�ل، وبخ�الف ذلك، 
أج�د ان اس�تمرار كاتانيت�ش هو األنس�ب 
يف املرحل�ة القادم�ة، لكون�ه ق�ى ف�رتة 
ليس�ت بالقصرة، م�ع املنتخ�ب الوطني، 
ويملك تصوراً كامالً عن مس�تويات جميع 
الالعبني”.  وانتقد الالعب الحائز عىل كأس 

أمم آسيا 2007،، املدرب السلوفيني وإدارته 
للمواجهة الس�ابقة، أمام منتخب إيران يف 
ختام مباريات املجموعة اآلسيوية الثالثة، 
والتي انتهت بخسارة أسود الرافدين بهدف 
دون رد، ووصفها بأنها األس�وأ يف مش�وار 
كاتانيتش مع املنتخب العراقي، عىل جميع 

النواحي الفنية والخططية والتنظيمية. 
واس�تغرب هوار مال محمد، طريقة تعامل 
الكادر الفن�ي مع أهمية املب�اراة، وكان ال 
ب�د أن يكون “كاتانيتش” ش�جاعاً، ويعلن 
تحمل�ه مس�ؤولية الهزيم�ة، عوض�اً ع�ن 
ترصيحاته بعد املباراة، والتي أشار فيها إىل 
تربي�رات، أراها مخجلة بح�ق مدرب يعمل 
م�ع فريق�ه منذ أكث�ر من عام�ني، فكيف 
يص�ف بعض الالعبني انه�م ال يلعبون منذ 
فرتة طويلة، بينم�ا جميعهم من خياراته، 

دون أي تدخالت وإمالءات، عىل حدِّ تعبره. 
وطال�ب، يف نهاية حديثه، بتوفر التخطيط 
الصحيح والسليم، ملشوار املنتخب الوطني 
املقبل، خاصة تهيئة املعس�كرات التدريبية 
واملباري�ات الدولي�ة، ع�ىل مس�توى ع�اٍل، 
ألن التصفي�ات النهائي�ة، س�تواجه فيه�ا 
منتخبات قوية، وصاحبة خربة وشخصية، 
أمث�ال اليابان وأس�رتاليا وكوريا الجنوبية 
وإيران والسعودية. داعياً الالعبني إىل تقديم 
الفرص�ة  واس�تثمار  املس�تويات،  أفض�ل 
الذهبية، كما أس�ماها، لك�ون أغلب الفرق 
املنافس�ة، ال تم�ر بأفض�ل حاالته�ا، بع�د 
جائح�ة كورونا، ورضورة مراجعة العبني، 
مس�توياتهم الفنية يف الف�رتة األخرة، ألنه 
يرى أداء بعض األس�ماء، ال تستحق تمثيل 

املنتخب الوطني.

عليوي:  بعض املسؤولني عارضوا تشريع القوانني ومشاكل األوملبية لن تنتهي بني ليلة وضحاها
عمل جلنة الشباب فاق التوقعات

بغداد/ حارث النعيمي

اكد رئي�س لجنة الش�باب والرياضة 

أداء  ان  علي�وي  عب�اس  الربملاني�ة 

اللجن�ة م�رتوك للمهتم�ني بالش�أن 

الوق�ت  بنف�س  ولك�ن  الري�ايض, 

املنظم�ات  تضعه�ا  الت�ي  املعاي�ر 

الدولية واملحلية جعلت لجنة الشباب 

والرياضة يف مقدم�ة اللجان الفاعلة 

والعامل�ة باعتبارها ق�د انجزت اهم 

التي  الرياضية  التريعات والقوانني 

هي من صلب عمل اللجان الربملانية، 

وبالتايل وحسب هذه الرؤية واملعاير 

تعترب لجنة الش�باب والرياضة فاقت 

التوقعات والتصورات لهذه املنظمات 

اض�ف اىل ذلك الحفاوة والتكريم التي 

حظيت ب�ه لجنة الش�باب والرياضة 

م�ن قب�ل االوملبية الدولي�ة من خالل 

دعوته�م إلينا يف مقره�ا حيث قامت 

بتكريمنا من قبل رئيس�ها باخ ورفع 

العلم العراقي وأظن أن هذا خر دليل 

عىل حرصها وتفاعله�ا مع القوانني 

الرياضية وهذا الحدث غر مس�بوق 

وألول م�رة يحصل حس�ب ما تحدث 

به باخ رئيس اللجنة االوملبية الدولية 

ان تس�تضيف مجموع�ة م�ن خارج 

مؤسساتها الرياضية املنتمية لها .

واضاف أن لجنة الش�باب والرياضة 

مس�ألة  يف  كب�رة  جه�ودا  بذل�ت 

تريع القوان�ني وتحملت الكثر من 

الضغوط عىل مس�توى كبر من قبل 

جهات سياسية مختلفة كما وعانت 

اللجنة كثرا يف س�بيل اقرار القوانني 

ع�ىل الرغم من التظاه�رات والتبديل 

الحكوم�ي يف ظ�ل جائح�ة كورن�ا, 

باإلضافة اىل املعارضات الشديدة من 

قبل جهات سياسية ورياضية بإقرار 

القوانني. 

واألح�داث  املش�اكل  مس�ألة  وع�ن 

التي ط�رأت أثن�اء تري�ع القوانني 

واالتح�ادات  باألندي�ة  الخاص�ة 

الرياضي�ة واللجن�ة اللجن�ة األوملبية 

الوطني�ة العراقي�ة، فتح�دث قائ�اًل: 

بالنس�بة ملوض�وع تري�ع القوانني 

الرياضي�ة نع�م واجهن�ا الكث�ر من 

املشاكل والضغوط يف مسألة اقرارها 

الحكوم�ة  رئاس�ة  مس�توى  وع�ىل 

ابدت اعرتاضها ع�ىل قانون االوملبية 

وكان�ت هن�اك عالم�ات وم�ؤرشات 

واضح�ة بع�دم الرض�ا، منه�ا حول 

ارصار لجنة الش�باب يف اقرار قانون 

االوملبية، والحقيق�ة نحن نعلم مدى 

صعوب�ة التريعات الرياضية ولذلك 

عدينا الع�دة وارشكنا معنا مجموعة 

م�ن الش�خصيات املهم�ة واملحرتمة 

يف األوس�اط الرياضي�ة واالكاديمي�ة 

ويف مجال االع�الم الريايض يف عملية 

االث�ر  له�ا  وكان  القوان�ني  تري�ع 

بالتريع�ات،  امل�ي  يف  االيجاب�ي 

وبالرغ�م من كل ه�ذا كان هناك من 

يعارض من اجل ان املعارضة ال غر، 

وأش�خاص اخرين عارضوا القوانني 

حت�ى يبق�ى وض�ع الرياض�ة تحت 

ت�رصف الحكوم�ات ويت�م التحك�م 

باملناصب، واخرين يس�تكثرون عىل 

لجن�ة الش�باب والرياض�ة ان تقوم 

عج�زوا  ه�م  القوان�ني  بتريع�ات 

ع�ن اقراره�ا، وهن�اك م�ن ي�رى ان 

التريعات الرياضية هي اس�تهداف 

ش�خيص لهم هذه االس�باب وغرها 

دفع�ت الكثر اىل وض�ع العيص امام 

عجل�ت القوانني الت�ي رشعتها لجنة 

الشباب والرياضة والتي مى عليها 

اكثر من 30 سنة.

وعن تقيي�م عمل اللجن�ة التطبيعية 

املهني�ة  الناحيت�ني  م�ن  اآلن  حت�ى 

والتنظي�م اإلداري، اش�ار علي�وي اىل 

أن اللجن�ة التطبيعي�ة ه�ي لجنة لم 

تخرج من رحم الهيأة العامة لالتحاد 

ب�ل جاءت بعد مش�اكل كبرة حدثت 

يف اتح�اد ك�رة القدم وعمله�ا الحايل 

هي لتس�ير امور الك�رة لحني اجراء 

االنتخابات، ولذا من الرضوري جداً ان 

يسعى الجميع ملساعدتها عىل إنجاز 

مهامها م�ن اجل الوصول النتخابات 

نظم�ت  حي�ث  وش�فافة،  نزيه�ة 

مس�ابقات وتم من خاللها املصادقة 

عىل النظ�ام االس�ايس لالتح�اد ولم 

يبقى لها س�واء انتخابات االتحادات 

الفرعي�ة، ومن وجه�ة نظرنا عملها 

جيد من حيث تنظيم الدوريات واعداد 

املنتخبات، ويشء اكيد يرافق اي عمل 

اخط�اء هنا وهن�اك ولك�ن باملجمل 

فعملها مستمر وفق ما رسم لها من 

مهام واعمال االتحاد االسيوي.

أما عن املكتب التنفيذي الجديد للجنة 

األوملبية الوطنية العراقية واملش�اكل 

الت�ي ابت�دأت به لح�د اآلن، فأوضح: 

أن املشاكل يف املكتب التنفيذي للجنة 

االوملبية ال اعتقد تنتهي بني ليلة ويوم 

وهي اغلبها مش�اكل ش�خصية اكثر 

مما هي مهنية او تخص برامج عمل 

او منافسة من اجل صناعة انجاز مع 

كل االحرتام للشخصيات املتواجدة يف 

املكت�ب التنفيذي، باإلضاف�ة اىل أنها 

هي ليس�ت ولي�دة الي�وم وانما هذه 

املشاكل مس�تمرة وستبقى اذا لم تِع 

هذه القي�ادات الرياضية ان مهمتها 

الت�ي انتخبت من اجلها هو الس�عي 

وانتش�ال  رياضي�ة  ب�روح  والعم�ل 

الواقع املرير للرياضية ونحن كلجنة 

ش�باب ورياض�ة نس�عى ان تك�ون 

اللجنة االوملبية اكثر استقرارا ونعمل 

عىل اس�تقاللها من اي تدخالت ومن 

ال�رضورة امللح�ة ان تفع�ل قانونها 

وأن نعيد كتاب�ة نظامها الداخيل بما 

يالئ�م القان�ون، ونأم�ل ونتمن�ى ان 

تتج�اوز االوملبية مش�اكلها وتلتفت 

اىل برامجه�ا وخططه�ا لكي تنهض 

بالواقع الريايض.

وتاب�ع: نح�ن كلجنة نفتخ�ر بعملنا 

الت�ي رشعناها  القوان�ني  وس�تبقى 

رئي�س  ان  ويكف�ي  األم�د  طويل�ة 

اعىل مؤسس�ة رياضي�ة بالعالم باخ 

اشاد بعملنا وحس�ب قوله ألول مرة 

يف تاري�خ االوملبي�ة الدولي�ة تدع�وه 

ش�خصيات من خ�ارج مؤسس�تها 

لالحتف�اء به�م وترف�ع عل�م بلدهم 

من اج�ل ذلك وهذا نعده ش�يئا كبرا 

يس�جل لبلدنا عىل عكس ما نراه هنا 

من تقزيم وتش�ويه للعمل الذي قمنا 

ب�ه وهذا ناتج عن جه�ل الكثرين يف 

ماه�ي صالحي�ات عملن�ا الن الكثر 

يطلب منا الدخول يف امور ليست من 

صالحياتنا وال من اختصاصنا ونحن 

نري�د منهم ان يكون قادرين عىل حل 

مشاكلهم بنفس�هم دون باعتبارهم 

مؤسسات رياضية مستقلة وهذا ما 

اكدنا عليه يف التريعات التي تخص 

عمله�م لذلك ال نجد اي قرار مصري 

لم نعمل عليه .

وع�ن تقييم�ه لعم�ل وزير الش�باب 

ب�ني  درج�ال،  عدن�ان  والرياض�ة 

عليوي: نرى ان عم�ل الوزير درجال 

يف ظل برنامج غ�ر موجود هو عمل 

مضني وصعب جدا ونحن نتفهم ذلك 

وقمنا بتذليل ذل�ك من خالل التعاون 

وتق�ارب وجه�ات النظ�ر بيننا وبني 

الوزارة يف س�بيل التقليل من املشاكل 

س�واء كانت عىل مستوى الشباب او 

الرياضة، ونعمل بشكل شفاف فيما 

بيننا ومالحظتنا عىل االداء بالنس�بة 

للوزي�ر ال نس�وقها لألع�الم بقدر ما 

يتم توجيهيها من خالل االجتماعات 

املش�رتكة والكتب الرس�مية وبالتايل 

نحن ن�رى ان اداء الوزير مقبول عىل 

الرغم من وجود الكثر من املعرقالت 

وخصوص�ا  العم�ل  تواج�ه  الت�ي 

املالي�ة  التخصيص�ات  مس�ألة  يف 

واملش�اريع املتلكئة وسلب صالحيات 

املديري�ات ومنتدي�ات الش�باب م�ن 

املحاصص�ة  اىل  باإلضاف�ة  ال�وزارة، 

الحزبي�ة املوج�ودة داخل املؤسس�ة 

كله�ا مش�اكل ربم�ا تعي�ق عمل اي 

وزير، وهناك اعم�ال نتمنى ان تنجز 

وهي من واجبات الوزارة.

بغداد/ حسني عمار 
أعلن مدرب املنتخب الوطني للناشئني حسن كمال 
أن القائمة التي ستغادر اىل قطر بعد معسكر أربيل 
تتك�ون من 23 العباً للمش�اركة يف كأس العرب“.

وقال كم�ال إن”تدريبات العب�ي املنتخب الوطني 
للناشئني ستتوقف يف هذه الفرتة كون أغلبهم من 
طلبة الصف الثالث املتوس�ط، وسنعاود التمارين 
يوم 4 من الش�هر املقبل”، مبين�اً أن “هذا التوقف 
لن يكون سلبياً بل س�يتمرن الالعبون عىل أوقات 
فراغهم”.وتاب�ع كم�ال أن “املنتخ�ب س�يدخل يف 
معس�كر أربيل يوم 17 من الشهر القادم ،وبعدها 
سنغادر اىل قطر مبارشة للمشاركة يف بطولة كأس 
العرب التي تعد تجربة استعداد لبطولة غرب آسيا 
وكأس آس�يا”، موضح�اً “أننا س�نقدم األفضل”.

وأض�اف كم�ال أن “الظ�روف ليس�ت بصالحن�ا، 
ومباري�ات دوري الناش�ئني ه�ي العائ�ق الوحيد، 
كوننا بحاجة اىل العب�ي املنتخب لندخل بتدريبات 
منتظمة ملدة 5 وحدات تدريبية يف األسبوع”، الفتاً 
اىل أن “أكثر الالعب�ني يعودون من الدوري ولديهم 
إصابات”.وب�ني كم�ال أن “بطول�ة كأس الع�رب 
ستش�ارك فيها الفرق األفريقية، وهذه الفرق هي 
أكرب من منتخب العراق ب�3 اىل 4 سنوات ،والجانب 
الجسماني لديهم يش�كل فارقاً كبراً بني املنتخب 
العراقي واملنتخبات األفريقية”.وأشار اىل أن “هذه 
أول مشاركة للمنتخب يف البطولة، وكان معي منذ 
3 سنوات، وهذا جانب إيجابي، وأي مدرب يطمح 
بأن يقدم شيئاً فيها واالستفادة من خربات الفرق 

البقية.

إعالمنا الرياضي
يبتهل االتح�اد العراقي للصحاف�ة الرياضية إىل 
الله العيل القدير أن يمن بالش�فاء العاجل عىل 
عض�و هيئته العامة الزميل خليل الجنابي بعد 
إصابته بفايروس كورونا اللعني، ويعلن االتحاد 
اس�تعداده الت�ام وجاهزيت�ه لتقديم املس�اعدة 
للزميل الجنابي، وتوفر جميع مس�تلزمات العالج 
من أجل تجاوز األزمة الصحية.. سائلني الباري عز وجل أن يلبسه ثوب 

العافية والصحة الدائمة إنه سميع مجيب.
    ***************

ص�در ي�وم االح�د امل�ايض الع�دد الح�ادي والثالثني 
لصحيفة رشط�اوي التي تصدر عن الدائرة االعالمية 
لن�ادي الرطة الريايض.. العدد تضمن مجموعة من 
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت 
الت�ي تش�ارك فيه�ا عىل املس�توى املح�يل فضال عن 
موضوع�ات اخ�رى تخ�ص رياضتن�ا املحلي�ة... كل 

التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
  *********************

الصحفي الش�اب الزميل )امر رس�ول( احتفل 
بعيد ميالده قب�ل ايام قليل�ة، خالص االمنيات 
للزميل العزيز بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف 

حياته ومشواره املهني.



                         

ظفر البلجيكي تيم مريلييه باملرحلة الثالثة من النس�خة 108 
من طواف فرنس�ا للدراجات الهوائية، فيم�ا حافظ الهولندي 
ماتي�و فان دير بويل عىل القمي�ص األصفر يف صدارة الرتتيب 
العام.وقبل 200 مرت من خط النهاية، س�قط األسرتايل كاليب 
إيوان عىل املنحنى األخري وأوقع معه الس�لوفاكي بيرت ساغان 
ع�ىل األرض، كم�ا واجه املرش�حون الثالث�ة األوائ�ل للطواف 
مش�اكل يف ه�ذه املرحلة املنخفضة، والثالث�ة يف بروتاني )من 
لوري�ان إىل بونتيفي( ع�ىل مس�افة 182,9 كلم.وتأخر حامل 
اللقب السلوفيني تاداي بوغاتشار يف املنحنى الضيق املؤدي إىل 
بونتيفي، حيث سقط العديد من الدراجني بمن فيهم الفرنيس 
أرن�و ديمار.وقبل دقائق قليلة، كان وصيفه يف نس�خة 2020 
السلوفيني بريموش روغليتش قد وجد نفسه أرضاً مع العديد 
من زمالئه قب�ل 10 كيلومرتات من النهاية، ليعود ويس�تأنف 

الطواف متأخراً بأكثر من دقيقة.

بلغ املنتخب السويرسي ربع نهائي بطولة 
الفرنيس  نظريه  عىل  بفوزه  أوروبا  أمم 
بركالت الرتجيح )5-4( بعد تعادلهما 3-3 

يف الوقتني األصيل واإلضايف من املباراة.
وبإقصائها أبطال العالم، رضبت سويرسا 
موعداً مع إسبانيا يف ربع نهائي املسابقة 

يف الثاني من تموز/يوليو.
و59(   57( بنزيمة  كريم  لفرنسا  سجل 
هاريس  ولسويرسا   )75( بوغبا  وبول 
وماريو  و81(   15( سيفريوفيتش 

غافرانوفيتش .)90( 
دخلت  واإلرهاق،  اإلصابات  كثرة  ظل  ويف 
فرنسا املباراة بعد إنهاء »مجموعة املوت« 
لتواجه  والربتغال،  أملانيا  أمام  الصدارة  يف 
تخرس  ولم  جيداً  تعرفه  سويرسياً  خصماً 

أمامه منذ 29 عاماً.
من  تخرج  ما  غالباً  التي  سويرسا،  لكن 
الكربى،  البطوالت  يف  النهائي  ثمن  الدور 
ما عدا بلوغها ربع نهائي مونديال 1954 
الذي استضافته عىل أرضها، لم تكن لقمة 

سائغة.
وأزعج السويرسيون أبطال العالم بعنارص 
عدة، من الحارس الخبري سومري، وصانع 
ألعاب ليفربول اإلنكليزي شريدان شاكريي 
بريل  مونشنغالدباخ  بوروسيا  ومهاجم 

إمبولو، خصوصاً أنهم حصلوا عىل ثمانية 
ملباراتهم  خوضهم  منذ  الراحة  من  أيام 
األخرية يف الدور األّول، أي أكثر بثالثة أيام 

من فرنسا.
بني  الكربى  املواجهة  أرقام  وأهم  أبرز  أما 

سويرسا وفرنسا:
نهائي  لربع  الوصول  يف  فرنسا  فشلت   �
بطولة كربى للمرة األوىل منذ كأس العالم 

.2010
بطولة  نهائي  لربع  سويرسا  وصلت   �
كربى للمرة األوىل منذ كأس العالم 1954، 

وهذا أول تفوق بركالت الرتجيح لسويرسا 
يف هذه البطوالت.

مباراتني  يف  أهداف   +3 � سجلت سويرسا 
متتاليتني يف بطولة كربى للمرة األوىل منذ 

كأس العالم 1954.
� 4 دقائق و3 ثوان هو الفارق بني تصدي 
هوغو لوريس لركلة الجزاء وتسجيل كريم 

بنزيما للهدف الثاني لفرنسا.
فرنيس  العب  ثاني  بنزيمة  كريم  أصبح   �
يسجل 2+ يف مباراتني متتاليتني يف بطولة 
 1984 يف  بالتيني  ميشيل  بعد  أوروبا 

ضد  أهداف  و3  بلجيكا  ضد  أهداف   3(
يوغوسالفيا يف دور املجموعات(.

� أصبح هوغو لوريس أول حارس يتصدى 
بطولة  يف  مباراة  يف  لفرنسا  جزاء  لركلة 
يف  إنكلرتا  ضد  بارتيز  فابيان  منذ  كربى 

يورو 2004 )باستثناء ركالت الرتجيح(.
� 4 من آخر 5 أهداف لبوغبا مع املنتخب 
الفرنيس سجلها من خارج منطقة الجزاء، 

بما يف ذلك آخر 3 أهداف.
� قّدم ستيفان زوبري رابع تمريرة حاسمة 
العب  أي  يصنع  لم   ،2020 يورو  يف  له 
البطولة  من  واحدة  نسخة  يف  أكثر  أهدافاً 

منذ 1980.
� سجل هاريس سيفريوفيتش يف مباراتني 
متتاليتني يف بطولة كربى )3 أهداف(، بعد 
تسجيله هدفاً وحيداً يف 13 مباراة قبل ذلك 

يف بطوالت أوروبا وكأس العالم.
� شارك نغولو كانتي يف مباراته ال�50 مع 
4 مرات  الفرنيس، وخرس خاللها  املنتخب 

فقط )ف35 ت11(.
� فقط يف يوم 23 يونيو 2021 )18 هدفاً 
يف 4 مباريات( شهد تسجيل أهداف يف يوم 
واحد أكثر من اليوم )14 هدفاً يف مباراتني(.

وبلغ املنتخب اإلسباني الدور ربع النهائي 
من بطولة أمم أوروبا »يورو 2020« عقب 

نظريه  عىل  والدراماتيكي  املثري  فوزه 
يف  ثالثة  مقابل  أهداف  بخمسة  الكرواتي 
املباراة التي أقيمت يف العاصمة الدنماركية 
من  النهائي  ثمن  الدور  ضمن  كوبنهاغن 

البطولة.
باإلثارة  وعامرة  متقلبة  املباراة  وخرجت 
بهدف  الكرواتي  املنتخب  وتقدم  والندية 
يف  بيدري  الشاب  إسبانيا  العب  سجله 
الحارس  من  كارثي  خطأ  بعد  مرماه 
ورسيعاً   ،20 الدقيقة  يف  سيمون  أوناي 
إلسبانيا  التعادل  من  سارابيا  بابلو  تمكن 

يف الدقيقة 38.
الثاني  الشوط  يف  اللعب  وترية  وارتفعت 
الثاني إلسبانيا  الهدف  أزبيليكويتا  فأحرز 
توريس  فريان  وأضاف   57 الدقيقة  يف 

الهدف الثالث يف الدقيقة 77.
انتفض  املباراة  من  األخري  املنعطف  ويف 
عن  هدفني  محرزاً  الكرواتي  املنتخب 
وماريو   85 الدقيقة  يف  أورشيتش  طريق 

باشاليتش يف الدقيقة 2+90.
املنتخب  عاود  األول  اإلضايف  الشوط  ويف 
املرمى  عىل  وخطورته  سيطرته  اإلسباني 
محرزاً هدفني خاطفني عن طريق موراتا 
الدقيقة  يف  وأويارزابال   100 الدقيقة  يف 
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برشلونة يعلن غياب دميبيلي 
ملدة 4 أشهر

مريلييه يظفر باملرحلة الثالثة 
لطواف فرنسا

اعالم الكرتوني

سويسرا تقصي فرنسا وتضرب موعدا مع إسبانيا يف ربع النهائي

مفكرة الزوراء

جورج يتعملق ويبقي على حظوظ كليربز يف نهائي الغربية

أعل�ن نادي برش�لونة غياب العب�ه الفرنيس عثم�ان ديمبييل ملدة 
أربعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية يف الركبة إثر إصابته مع 

منتخب بالده يف بطولة أمم أوروبا 2020.
وقال الن�ادي الكتالوني يف بيان: “خضع عثم�ان ديمبييل لجراحة 
ناجح�ة يف توركو )فنلندا( عىل يد الطبي�ب اليس ليمباينن، وتحت 

إرشاف الطاقم الطبي للنادي”.
وكانت الفحوصات األولية التي أجريت للمهاجم الفرنيس أظهرت 

“خلعاً يف وتر العضلة ذات الرأسني يف ركبته اليمنى”.
واعتمد املدرب الفرنيس ديدييه ديشان عىل املهاجم البالغ 27 عاماً 
ك�”ورق�ة رابحة” يف الهج�وم منذ بداية البطول�ة القارية، ليدخل 
بديالً يف مباراتي الفوز عىل أملانيا -1صفر يف ميونيخ والتعادل أمام 

املجر -1-1 يف بودابست التي شهدت إصابته يف ركبته.
وخاض ديمبيليه 44 مباراة بقميص برشلونة، وسجل 11 هدفاً يف 
مختلف املس�ابقات منذ عودته م�ن اإلصابة بعد تعرضه لتمزق يف 

وتر فخذه األيمن يف شباط/فرباير 2020.

عن  فرنسا،  منتخب  مهاجم  مبابي  كيليان  اعتذر 
إضاعة ركلة ترجيح أسفرت عن خسارة الديوك أمام 

سويرسا يف دور ال�16 لكأس األمم األوروبية.
وقال مبابي يف فيديو عرب مواقع التواصل االجتماعي: 
“من الصعب قلب هذه الصفحة، الحزن كبري بعد هذا 
نتمكن من تحقيق هدفنا، وآسف  لم  اإلقصاء، 

عن إهدار ركلة الرتجيح”.
“أردت  جي:  إس  بي  العب  وأضاف 
أجد  فشلت،  لكن  الفريق،  مساعدة 

صعوبة يف النوم، ولكن لألسف إنها مغامرات كرة القدم تلك اللعبة 
التي أحبها كثريا”.

محبطة  الجماهري  أن  “أعلم  عاًما:  ال�22  صاحب  كيليان  وواصل 
وحزينة، لكن أود أن أشكرهم عىل الدعم والثقة الدائمة بنا”.

وأتم مبابي رسالته: “يبقى األهم النهوض بقوة استعدادا للتحديات 
املقبلة، أبارك ملنتخب سويرسا وأتمنى أن يحالفه التوفيق”.

الوقتني  انتهاء  بعد  الرتجيح  بركالت   )5/4( العالم  أبطال  وخرس 
األصيل واإلضايف بالتعادل )3/3(، ليتأهل منتخب سويرسا ملواجهة 

إسبانيا يف دور الثمانية.

كارلو  اإليطايل  اسم  أُدرج 
لتدريب  العائد  أنشيلوتي 
اإلسباني  مدريد  ريال 

سداد  عن  املتخلفني  قائمة  عىل 
اإلسبانية،  للسلطات  الرضائب 
تزيد  مدينني  أسماء  تضم  التي 
يورو.وتراكمت  مليون  عن  ديونهم 
للخزانة  املستحقة  أنشيلوتي  ديون 
يورو،  مليون   1,4 لتبلغ  اإلسبانية 
التي  القائمة  يف  جاء  ما  بحسب 
قبل  من  االثنني  أمس  أول  نرشت 
املحلية.وسبق  الرضائب  سلطات 
ألنشيلوتي البالغ 62 عاماً أن أرشف 
 2013 عىل النادي امللكي بني عامي 
و2015 وقاده لتحقيق اللقب العارش 
 ،2014 عام  أوروبا  أبطال  دوري  يف 
اإليطايل  مع  ريال  يتعاقد  أن  قبل 

حزيران/يونيو  من  األّول  يف  مجدداً 
إيفرتون  يف  قضاهما  موسمني  بعد 
اإلنكليزي، خلفاً للفرنيس زين الدين 
زيدان الذي قرر الرحيل عن منصبه.

العب  اسم  أيضاً  القائمة  يف  وأُدرج 
برشلونة السابق وساو باولو الحايل 
عن  املتخلف  ألفيش  داني  الربازييل 
تم  املقابل،  يورو.يف  مليوني  دفع 
نجم  اآلخر  الربازييل  اسم  شطب 
سان  وباريس  السابق  برشلونة 
عن  نيمار  الحايل  الفرنيس  جريمان 
 2020 عام  إدراجه  بعد  القائمة 
اإلسبانية  للخزانة  يدين  كان  حيث 

بمبلغ 34,6 مليون يورو.

كأس أمم أوروبا

الكبري  فوزه  عقب  األوىل  املجموعة  صدارة  األرجنتيني  املنتخب  حسم 
منافسات  من  األخرية  الجولة  يف   1-4 بوليفيا  عىل  الثالثاء  أمس  فجر 
كوبا أمريكا 2021.وتمكن كل من أليخاندرو غوميز )6( وليونيل مييس 
)33 و42( ولوتارو مارتينيز )65( من تسجيل أهداف األلبيسيليستي يف 
املقابل دّون إروين سافيدرا )60( هدف بوليفيا الوحيد يف املباراة.وحسم 
املنتخب األرجنتيني صدارة املجموعة ب�10 نقاط ليرضب موعداً يف ربع 
النهائي مع منتخب اإلكوادور.ويف مباراة أخرى، قاد إدينسون كافاني 
الوصافة منها.ويحتل  باراغواي وخطف  للفوز عىل  أوروغواي  منتخب 
منتخب أوروغواي املركز الثاني )7 نقاط( وباراغواي يف املركز الثالث )6 

نقاط( وتشييل رابعة )5 نقاط( وبوليفيا يف املركز األخري دون نقاط.
فيما  كولومبيا  منتخب  النهائي  ربع  يف  أوروغواي  منتخب  وسيواجه 

يلعب باراغواي مع بريو ويصطدم منتخب تشييل بالربازيل.
مثلما كان متوقعاً، كان املنتخب األرجنتيني األفضل واألقوى يف الشوط 
األول مقارنة بمنتخب بوليفيا، األضعف يف هذه النسخة من كوبا أمريكا.

اختار املنتخب البوليفي أن يضغط عالياً عىل األرجنتني وهي مخاطرة 
من مدربه سيزار فارياس الذي بدا غري عالم بإمكانيات العبيه فكانت 
الحارس  شباك  لهز  مفتوح  طريق  يف  سكالوني  ليونيل  املدرب  كتيبة 
كارلوس المبي وتجسد ذلك يف الدقيقة السادسة بتمريرة سحرية ملييس 
حولها أليخاندرو غوميز إىل هدف ثم جاء الهدف الثاني من عالمة الجزاء 
بواسطة نجم برشلونة اإلسباني ليونيل مييس .)33( وقبل نهاية الشوط 
األول، تلقى مييس تمريرة رائعة من زميله الجديد يف الفريق الكاتالوني 

والقادم من مانشسرت سيتي، سريخيو أغويرو، رفعها بالحارس المبي 
يف  له  الثاني  والشخيص  بالده  ملنتخب   )42( الثالث  الهدف  ومسجالً 

املباراة وال�75 يف مسريته مع األلبيسيليستي.
األرجنتني  ملنتخب  تمثيالً  األكثر  فأصبح  التاريخ  كتابة  ويواصل مييس 
عىل مر التاريخ ب�148 مباراة متجاوزاً زميله السابق يف فريق برشلونة، 
راقيص  مع  مباراة   147 لعب  الذي  ماتشريانو  خافيري  امليدان  متوسط 
التانغو.لم يحد الشوط الثاني عن الفرتة األوىل، فكان املنتخب األرجنتيني 
متواضع  بوليفي  منتخب  أمام  بنتانال  أرينا  يف  الثالثاء  فجر  نزهة  يف 

اإلمكانيات.

واصل األلبيسيليستي الضغط من أجل إضافة أهداف أخرى قبل إنهاء 
الهدف  ننتظر  كنا  النهائي.وبينما  ربع  إىل  واالنتقال  املجموعات  دور 
الرابع لرفاق مييس، استغل املنتخب البوليفي بهتة يف الدفاع األرجنتيني 
وسجل من خالله هدف حفظ ماء الوجه يف الدقيقة 60 بواسطة إروين 

سافيدرا.
املنتخب  معه  وعاد  األوراق  ترتيب  سكالوني  أعاد  ذلك،  بعد  لكن 
األرجنتيني ألجواء املواجهة بتسجيله الهدف الرابع يف الدقيقة 65 الذي 
املباريات  عكس  مارتينيز.وعىل  لوتارو  اإليطايل،  إنرت  نجم  بأقدام  جاء 
لنداء  األرجنتيني  املنتخب  استمع   ،2021 أمريكا  كوبا  يف  السابقة 
مييس باالستحواذ عىل الكرة وكان له ذلك يف مواجهة بوليفيا وهذا ما 
سيمنح األلبيسيليستي الثقة واالستعداد الجيد للمباراة القادمة.وتمكن 
فجر  1-صفر  باراغواي  عىل  ثمني  فوز  تحقيق  من  أوروغواي  منتخب 
األوىل يف كوبا  املجموعة  األخرية من مواجهات  الجولة  يف  الثالثاء  أمس 
أمريكا 2021.وسجل مهاجم مانشسرت يونايتد، إدينسون كافاني هدف 
املباراة الوحيد يف الدقيقة 21 من ركلة جزاء.وخطف منتخب أوروغواي 
)7 نقاط( مركز الوصافة من باراغواي )6 نقاط( ليحتل تشييل املركز 
الرابع )5 نقاط( وبوليفيا التي تتذيل الرتتيب دون نقاط.يف املقابل، حسم 
املنتخب األرجنتيني الصدارة ب�10 نقاط بعد فوز كبري عىل بوليفيا 1-4.

فيما  اإلكوادور  منتخب  النهائي  ربع  يف  األرجنتيني  املنتخب  وسيواجه 
يالقي منتخب أوروغواي كولومبيا ويلعب باراغواي مع بريو ويصطدم 

منتخب تشييل بالربازيل.

كوبا أمريكا
ميسي يقود األرجنتني للفوز على بوليفيا وكافاني مينح أوروغواي وصافة اجملموعة

مبابي: أنا آسف.. ال أنام

إدراج اسم أنشيلوتي يف قائمة 
املتخلفني عن سداد الضرائب
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أنجليس  41 نقطة وقاد لوس  تعملق املخرضم بول جورج بتسجيله 
كليربز إىل فوز هام عىل أرض فينيكس صنز 102-116، مقلصاً الفارق 
السلة  كرة  دوري  يف  الغربية  املنطقة  نهائي  سلسلة  يف   2-3 إىل  معه 

األمريكي للمحرتفني.
إىل  والتأهل  أرضه  عىل   4-2 السلسلة  حسم  ينتظر  صنز  كان  وفيما 
هوكس  وأتالنتا  باكس  ميلووكي  بني  الفائز  ملالقاة  الدوري  نهائي 
)1-2( يف نهائي املنطقة الرشقية، كان لجورج رأي آخر، عندما سّجل 

41 نقطة ووضع كليربز عىل املسار الصحيح مجددا.
نجح  حيث  الثالث،  الربع  يف  نقطة  عرشين  لوحده  جورج  وسّجل 
كليربز يف صناعة فارق ساعده كثريا يف الربع األخري، وأحبط محاوالت 
فينيكس الذي تقدم لفرتة وجيزة يف الثالث بعد كرة طائرة من املوزع 

املخرضم كريس بول )22 نقطة و8 تمريرات حاسمة(.
وسيكون  املباراة،  يف  تقدمه  عن  كليربز  يتخىل  الوحيدة  املرة  كانت 
بمقدوره معادلة السلسلة 3-3 عندما يستضيف فينيكس عىل أرضه 

اليوم األربعاء.
وهذه املرة الثالثة يواجه فيها كليربز خطر اإلقصاء بعد تأخره بثالث 

خسارات يف البالي أوف.
ثم فاز   3-3 األول فعادل  الدور  أمام داالس مافريكس يف   2-3 تخلف 
3-4، يف ظل تألق نجمه كواهي لينارد الغائب راهنا بسبب االصابة.كما 
تخلّف صفر2- أمام يوتا جاز متصدر الدوري يف نصف نهائي املنطقة، 
وجورج.ويسعى  لينارد  تألق  مع   4-2 فوز  إىل  النتيجة  يقلب  أن  قبل 
بعد  والثانية   1993 األوىل منذ  للمرة  الدوري  نهائي  بلوغ  إىل  فينيكس 
األوىل.قال جورج،  للمرة  نهائي منطقته  كليربز  فيما يخوض   ،1976
القتالية  الروح  عن  السابق،  سيتي  وأوكالهوما  بيرسز  انديانا  العب 
األخرية  اللحظة  حتى  يشء  كل  نرتك  نقاتل..  نحن،  “هذا  لفريقه: 

ونعوّض معا”.
تابع الالعب البالغ 31 عاما: “هذا األهم، نعوّض معا”.

نجم  بينهم  العبني  عدة  افتقد  الذي  لو  تايرون  كليربز  مدرب  ورأى 
“طوال  الدوري:  بلقب  مختلفني  فريقني  مع  املتوج  لينارد  الفريق 
املوسم افتقدنا لالعبني بسبب الغيابات، دخل شبان مختلفون ولعبوا 

جيدا”.
تابع لو: “أقول مجددا ان هذه املجموعة مرنة، نحن فريق جيد برصف 
النظر عن هوية الخصم. لم ينته العمل بعد، جئنا إىل أرض غري صديقة 

أن  أربعة العبني أساسيني. يجب  أو  وحققنا فوزا طماعا بدون ثالثة 
نكرر ذلك مرّتني”.

ويف ظل غياب لينارد، تعنّي عىل جورج قيادة دفة النجومية بمفرده، 
فقّدم اداء رائعا خصوصا يف الشوط الثاني.

سّجل 15 محاولة من أصل 20 بينها 3 ثالثيات، 
تمريرات  و6  متابعة   13 إىل  باإلضافة 

حاسمة.
“لم  الثاني:  الشوط  يف  ادائه  عن  تحدث 
أسدد الكرة بهذه الجودة طوال السلسلة. 
االخرتاق.  عيل  تعنّي  معينة  مرحلة  يف 

تعنّي  والليلة  كثريا،  زمالئي  ساعدني 
عيل الظهور”.

كليربز  فوز  تحقيق  يف  وساهم 
نقطة(،   23( جاكسون  ريجي 

موريس  ماركوس  أضاف  فيما 
22 نقطة وديماركوس كازنز 

.15
كان  الخارس،  ولدى 

بوكر  ديفن  أفضل الهداف 
 31 مع  ، مسجل  نقطة

بول  أضاف  2 فيما  2
وكامريون جونسون 
كليربز  ما 14.وحقق  تقد
 10 بلغ  ط رسعيا  نقا
ثم  52-59 بني )36-26(، 

الشوطني.
تقّدم  للمرة وفيما  صنز 
بكرة  يف األوىل   62-61 بول 
هذه الكرة عودة الثالث، أشعلت 
إىل  املباراة.كليربز 
خاض سجل جورج  الذي 
كل  سبع مباراة  النجوم 
 18 ما مرات،  يف  نقطة 
من  الثالث تبقى  الربع 

نت  حاسمة.كا
الفارق وبرغم تقليص  صنز 

نقاط،  خمس  إال ان ثالثيتني إىل 
إىل  أنجليس  لوس  أعادتا  جاكسون  من 
لكمة  وسّددوا  “وصلوا  بوكر:  املقدمة.قال 
نبقى  أن  يجب  املباراة.  مطلع  وجهنا  يف 

مدمجني من البداية حتى النهاية”.
أن  وليامس  مونتي  فينيكس  مدرب  ورأى 
انه  واضحا  “كان  ب�”يأس”:  لعبوا  كليربز 
ال يمكننا اللعب بذهنية +الظهور+. هذا ما 
بيأس.. ال  لعبوا  األول فيما  الربع  حصل يف 

تتوقع أن يقدموا لك )الفوز(”.
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نقابة الصحفيني الفلسطينيني دعت إىل مقاطعة أخبار الرئاسة واحلكومة

الجزائر/متابعة الزوراء:
ما زال�ت إكراه�ات الواقع الس�يايس 
تفرض نفس�ها عىل املش�هد اإلعالمي 
يف الجزائ�ر، إذ ل�م تخف�ف الس�لطات 
الجزائري�ة م�ن قبضتها ع�ىل اإلعالم 
املح�ي. وتظّل النقاش�ات السياس�ية 
يف وس�ائل اإلع�الم ذات اتج�اه واحد، 
تغي�ب عنه ال�رؤى واملواقف املعارضة 
للس�لطة. كما تكّث�ف أجه�زة الدولة 
م�ن رصد تغطي�ة ومعالج�ة القنوات 
األجنبية للش�أن الجزائري. ورغم هذا 
الواق�ع، يعلّق الكثري م�ن الصحفيني 
اآلمال عىل مرحلة م�ا بعد االنتخابات 
النيابي�ة، وتش�كيل حكوم�ة جديدة، 
اإلعالمية  الحري�ات  لتحس�ني وض�ع 
يف الب�الد، بع�د فرتة تش�دد كبري أبدته 
الس�لطات إزاء اإلع�الم، حيث فرضت 

حدوًدا للنقاشات السياسية.
لك�ن مجموعة م�ن الوقائ�ع الراهنة 
تعك�س اس�تمرار تش�دد الس�لطات 
يف التعاط�ي م�ع اإلعالم واملؤسس�ات 
الصحفية، وإبقاء مساحات وهوامش 
الحري�ات اإلعالمي�ة ضم�ن نطاقات 
ضيقة، وهو م�ا يجعل اآلمال بهامش 

أكرب من الحرية، صعب املنال.
وتواص�ل الس�لطات الجزائرية حبس 
الصحف�ي راب�ح كارش، املوقوف منذ 
أكثر من شهرين، يف منطقة تمنراست 
جنوب�ي الجزائر، ع�ىل خلفية مقاالت 

وتغطي�ات صحفية ملطالب الس�كان 
املحليني نرشها يف صحيفته »ليربتي«. 
كما تالحق قضائياً الصحفي مصطفى 
ب�ن جامع، وهو مدير تحرير صحيفة 
محلية تصدر رشقي الجزائر، منذ أكثر 
من س�نة، نتيج�ة مواقف�ه وكتاباته 
املطالبة بالديمقراطية. وأعيد األسبوع 
املايض اعتق�ال الصحفيني املعارضني 
خالد درارني وإحس�ان القايض ألكثر 
م�ن 24 س�اعة يف مرك�ز للمخابرات، 
فيما تكّررت التوقيفات خالل األسبوع 

امل�ايض للكاتب وأس�تاذ اإلع�الم عبد 
الع�ايل رزاق�ي، عىل خلفي�ة مداخالته 
يف وس�ائل إعالم محلي�ة ودولية حول 
يف  الس�يايس  والوض�ع  االنتخاب�ات 
الجزائر. وت�ربز حادثة توقيف رزاقي، 
رصد الس�لطات الجزائري�ة لتغطيات 
وس�ائل اإلعالم األجنبي�ة لالنتخابات 
الربملاني�ة األخ�رية الت�ي ج�رت يف 12 
الصحفيني  وتدخالت  يونيو/حزيران، 
يف ه�ذا الس�ياق. وهو ما يكش�ف عن 
حساسية بالغة تبديها السلطات إزاء 

أية معالج�ة ال تتوافق مع الخط الذي 
تطرحه.

ويأتي يف السياق نفسه، قرار السلطات 
الجزائري�ة الس�حب النهائ�ي العتماد 
قناة »فرانس 24« الفرنس�ية، بسبب 
طريقة معالجتها لالنتخابات النيابية 
املبك�رة األخ�رية، وطبيع�ة الضي�وف 
الح�دث  لتحلي�ل  اس�تدعتهم  الذي�ن 
الجزائري. يف مقابل ذلك، شّكل سماح 
الس�لطات الجزائرية لقناة »الجزيرة« 
بالعم�ل وفتح مكتب دائ�م يف الجزائر 

حدًث�ا الفتاً يف تح�ول عالق�ة الجزائر 
بالقن�اة، بع�د عقدين م�ن منعها من 
العم�ل يف البالد )منذ عام 1999(، غري 
أّن هذا القرار مّر بفرتة تجريب امتدت 
ألش�هر، تجنبت فيها القن�اة إفراد أّي 
تغطية للحراك الش�عبي أو استضافة 
وج�وه معارض�ة »مغض�وب عليها« 
من قب�ل الس�لطات الجزائرية، خالل 
تغطيته�ا لالنتخابات املحلية. وهو ما 
دف�ع الكثري من القراءات إىل اعتبار أّن 
»تواج�د الجزي�رة يف الجزائر، ال يمكن 
اعتباره من مؤرشات رغبة السلطات 
يف االنفتاح ع�ىل اإلعالم ال�دويل، بقدر 
ما يبقى رهني محاولة اس�تغالل هذا 
اإلعالم يف تلميع صورة النظام الجديد 
يف الجزائر«، بحسب ما يعتقده الكاتب 

واإلعالمي محمد طيبي.
ويدخل يف هذا الس�ياق، إعالن الناشط 
البارز يف الحراك الشعبي سمري بلعربي، 
قبل أسبوع، اس�تغرابه الشديد إللغاء 
دعوة كانت موّجهة إليه للمشاركة يف 
برنام�ج عىل قناة انطلقت حديثاً. ولم 
يخِف بلعربي تأكيده أّن القناة وقعت 
تحت ضغط املسؤولني ملنع استضافة 
معارض�ني، له�م موق�ف نق�دي إزاء 
املس�ار  الس�لطة واالنتخابات وكامل 

االنتخابي.
وقبل أس�بوع، أقدمت قناة »الس�الم« 
»ال  برنام�ج  وق�ف  ع�ىل  املحلي�ة 

مفتوًح�ا  كان  ال�ذي  للمجامل�ة«، 
للنقاش الس�يايس، بعد اس�تضافتها 
الح�راك  يف  وناش�طني  معارض�ني 
الشعبي، بس�بب ضغوط من السلطة 
الت�ي أب�دت انزعاًج�ا م�ن الربنامج. 
وتكرس هذا االنزع�اج يف مطالبة غري 
معلنة للقن�اة بعدم إعادة بّث عدد من 
حلق�ات الربنامج، وع�دم نرشها عىل 

موقع القناة عىل »يوتيوب«.
مجم�ل ه�ذه املعطيات يدف�ع الكثري 
م�ن اإلعالمي�ني والنقابي�ني حتى، إىل 
إيجابي�ة،  غ�ري  م�ؤرشات  اعتباره�ا 
وال تب�رش بإمكاني�ة توس�ع هام�ش 
الحري�ات اإلعالمية، أو ح�دوث تغيري 
يف املش�هد. يقول مدير موقع »س�بق 
ب�راس« محم�د راب�ح: »ال أتوق�ع أن 
تتغ�ري األم�ور يف املش�هد اإلعالم�ي. 
الس�لطة س�تواصل الرقاب�ة، كما أن 
وسائل اإلعالم ستعزز الرقابة الذاتية، 
خصوًصا يف ظ�ل تراجع املداخيل، عىل 
الرغم من أن املرحلة املقبلة ستش�هد 
ظه�ور مس�احات أخرى للج�دل بني 
النيابية، ونقاش�ات  األحزاب والكت�ل 
رضوري�ة. لك�ن لألس�ف، اإلع�الم يف 
الجزائر غري مؤّهل؛ س�واء يف تركيبته 
البنيوي�ة بس�بب طبيعة املؤسس�ات 
اإلعالمي�ة يف الجزائ�ر، أو اإلمع�ان يف 
تميي�ع اإلع�الم، خصوص�اً النصوص 
الت�ي تضب�ط عمل�ه، وأيًض�ا طبيعة 

السوق االقتصادية يف مجال اإلعالنات. 
نح�ن أم�ام بيئ�ة حاضنة ع�ىل إعالم 
متفس�خ، وفيه�ا تضع�ف كل فرصة 

وآمال تكريس منظومة إعالمية«.
م�ن جانب�ه، يق�ول رئي�س املجل�س 
الوطني للصحفيني الجزائريني، رياض 
بوخدشة، ، إّنه ال يعتقد أّن »مرحلة ما 
بعد الربملان، وتشكيل حكومة جديدة، 
س�يحدثان تغي�رًيا إيجابًيا يف املش�هد 
جانبن�ا  »م�ن  ويضي�ف  اإلعالم�ي«. 
م�ن  للصحفي�ني،  وطن�ي  كمجل�س 
وجودن�ا كمنظمة مهنية، نس�عى إىل 
إقناع رئي�س الجمهورية بجعل قطاع 
اإلعالم عىل رأس االهتمامات املركزية 
للدول�ة، ألّنه أصب�ح رهين�ة. وأي بلد 
ال يع�رف صحاف�ة ح�رة ومس�ؤولة، 
فهو يس�ري عكس حركة التاريخ ولن 
يحق�ق أي تط�ور. ص�وت الجزائر ال 
ي�زال مبحوحاً عىل صعي�د التجاذبات 
الدولية واإلقليمية«. ويؤكد بوخدش�ة 
أن�ه »رغ�م م�ا تخص ب�ه الس�لطات 
قطاع اإلعالم من أغلفة مالية ضخمة، 
بطريقة مب�ارشة )ميزاني�ة القطاع( 
وغ�ري مب�ارشة )عائ�دات اإلعالن�ات 
العمومية(، إال أّن هن�اك عجزاً داخلياً 
ظاهراً يف إطالق نقاش راٍق ومسؤول، 
تنخ�رط في�ه نخ�ب املجتم�ع، لذل�ك 
يتوجب فتح نقاش وطني حول اإلعالم 

ورفع اإلكراهات التي تحيط به«.

هل يتحرر اإلعالم اجلزائري من التضييق؟

قائد املقر املتقدم للعمليات املشرتكة: سنشكل خلية 
اعالم أمين لدعم الصحفيني

أمينة منصور متثل أمام القضاء 
العسكري

كركوك /نينا:
اكد قائد املقر املتقدم للعمليات املش�رتكة الفريق الركن ع�ي الفريجي، انه يدعم عمل 
االعالميني يف كركوك مثمنا مشاركتهم يف نقل انتصارات قواتنا االمنية وجهود مكافحة 
االرهاب وتعزيز االستقرار وترسيخ اسس التعايش يف كركوك. واوعز خالل استضافته 
يف مقر القيادة مراس�ي القن�وات الفضائية وعدد من الصحفي�ني واالعالميني والهيئة 
التحضريي�ة لفرع نقابة الصحفيني العراقيني يف كركوك ، بتش�كيل خلية اعالم امني ، 
وتس�هيل عمل االعالميني يف الوصول للمعلوم�ة الهادفة التي تعزز دور ومكانة القوات 
االمنية يف حفظ االمن واالس�تقرار وتحقيق النرص عىل االرهاب وتعزيز اسس التعايش 

والسالم بني جميع مكونات كركوك...
وتم خالل اللقاء طرح عدد من االفكار واملقرتحات التي تعزز التعاون والتنسيق املشرتك 

وتسهم بتوحيد الجهود بما يخدم امن واستقرار كركوك .

رام الله/ متابعة الزوراء: 
تصاع�د غضب األوس�اط الصحفية 
الفلس�طينية يف األيام األخرية بسبب 
القمع واالعت�داءات التي تعرض لها 
املراسلون أثناء تغطيتهم للمظاهرات 
يف رام الل�ه، فأطلق صحفيون حملة 
ملطالبة االتحاد األوروبي واملؤسسات 
الحقوقية الدولية، بتوفري كل ما يلزم 

لحمايتهم أثناء عملهم الصحفي.
ونظم صحفيون فلسطينيون وقفة 
أمام مقر املفوضية السامية لحقوق 
وس�ط  الل�ه  رام  بمدين�ة  اإلنس�ان 
الضف�ة الغربي�ة، للمطالب�ة بتوفري 
حماي�ة دولية لهم، عق�ب تعرضهم 
لالعت�داء خالل تغطيته�م تظاهرات 

منددة بوفاة الناشط نزار بنات.
وش�ارك يف الوقف�ة الع�رشات م�ن 
الصحفي�ني، وجرى خاللها تس�ليم 
رس�الة خطي�ة، للمفوض الس�امي 

جيمس هيلني.
وق�ال الصحفيون يف الرس�الة، التي 
الصحفية  اإلع�الم،  قرأتها لوس�ائل 
نائلة خليل، إن الساحة الفلسطينية 
املاضي�ني  اليوم�ني  ش�هدت خ�الل 
“انته�اكات تتعل�ق بحري�ة العم�ل 

الصحفي”.
الفلس�طينيني  الصحفي�ني  نقاب�ة 
دع�ت إىل مقاطع�ة أخبار الرئاس�ة 
والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق 

مطالبها.
وأضافت “نوجه نداء خاصا وعاجال 
الرضوري�ة  اإلج�راءات  التخ�اذ 
لتوفري الحماية الش�خصية واملهنية 
للصحفيني”. وتش�هد م�دن الضفة 
الغربي�ة من�ذ الخمي�س، مظاهرات 
بن�ات،  املع�ارض  “بمقت�ل  من�ددة 
تخلله�ا االعت�داء ع�ىل املتظاهري�ن 

والصحفيني بمدينة رام الله من قبل 
قوات األمن وعنارص بالزي املدني”، 
وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية. 
وت�ويف بن�ات صب�اح الخمي�س بعد 
س�اعات من إلقاء القبض عليه من 
قبل قوة أمنية فلس�طينية يف مدينة 
الخلي�ل جنوبي الضفة، فيما اتهمت 
عائلته تلك القوة “باغتياله”. وحظي 
بن�ات، ذو الخلفي�ة اليس�ارية وغري 
املع�روف بانتمائه الحزبي، بش�هرة 
الفلس�طيني،  الش�ارع  يف  واس�عة 
لجرأت�ه وانتق�اده الح�اد للس�لطة 

الفلسطينية.
أن  الصحفي�ني  رس�الة  يف  وج�اء 
“حري�ة العم�ل الصحف�ي أصبحت 
مهددة بش�كل كامل، بعد أن تعرض 
الكثري من الصحفي�ات والصحفيني 
للمالحقة والرضب والش�تم والدفع 

والتخوين واإلصابة”.
وتطرقت الرسالة إىل “محاوالت املنع 
من التصوير ع�رب مصادرة الهواتف 
النقال�ة أو رشائح التصوير الخاصة 
الكام�ريات  بالكام�ريات، وتحطي�م 

والتهديد بمصادرتها”.
وأوضحت أن غالبية االنتهاكات “تتم 
من قب�ل أش�خاص )فلس�طينيني( 
يرت�دون الزي املدن�ي.. يف ظل غياب 
كامل لتواجد الرشطة وأجهزة األمن 
بالزي العسكري”. وقالت الصحفية 
مجدول�ني حس�ونة إنن�ي “أطال�ب 
واملؤسس�ات  األوروب�ي  االتح�اد 
الحقوقية الدولية، بتوفري كل ما يلزم 
لحمايتي أثن�اء عمي الصحفي وفق 
ما تن�ص عليه القوانني”. وأش�ارت 
حس�ونة يف تغري�دة ع�ىل حس�ابها 
يف توي�رت إىل أنه�ا “تتع�رض برفقة 
زمالئه�ا منذ أيام، العت�داء وتضييق 
ومنع للعم�ل الصحف�ي بحرية من 

قبل أجهزة األمن الفلسطينية”.
وتعرض�ت الصحفية نج�الء زيتون 
م�ن ش�بكة ق�دس اإلخباري�ة ه�ي 
األخرى لعملية رضب عنيفة وثقتها 
والنش�طاء،  املصوري�ن  كام�ريات 
الفيديوه�ات  أح�د  يف  حي�ث ظه�ر 
رجل بلب�اس مدني يقوم برفع عصا 
غليظ�ة ويه�وي به�ا عىل جس�دها 

أثن�اء س�قوطها ع�ىل األرض، فيما 
أظهرت لقطة ثانية امرأة تس�حبها 

من شعرها.
واالعت�داءات ض�د  القم�ع  تواص�ل 
تواص�ل  فلس�طينيني  صحفي�ني 
القم�ع واالعت�داءات ض�د صحفيني 

فلسطينيني 
وقال�ت زيتون إنها ‘امل�رة األوىل التي 
أتع�رض لل�رضب به�ذه الطريق�ة 
ع�ي  االعت�داء  ت�م  لق�د  العنيف�ة، 
كون�ي  رغ�م  تلفون�ي  ومص�ادرة 
أرتدي ‘فيس�ت’ الصحفيني، لقد كنا 
موجودي�ن بصفتن�ا الصحفي�ة ولم 

نكن نشطاء”.
وتابعت، “كان الصحفيون حريصني 
ع�ىل ارت�داء ما يدل�ل ع�ىل هويتهم 
بطاق�ات  ووضعن�ا  الصحفي�ة، 
وبعضن�ا  أعناقن�ا،  يف  الصحاف�ة 
ارت�دى الخ�وذ للحماي�ة وزي�ادة يف 
ال�ربوز، لكن هن�اك بعض الش�باب 
املؤيد للرئيس ال�ذي كان محميا من 
رشطة مكافحة الش�غب قام بدفعنا 
بداي�ة، ومن ثم تط�ور األمر لرضبي 
بالعص�ا، وبعد أن هرب�ت من املكان 
تم�ت مطاردتي بهدف الحصول عىل 
هاتف�ي املحم�ول الذي أص�ور به”. 
ويف وقت س�ابق االثن�ني، قال رئيس 
الوزراء الفلس�طيني محمد اش�تية، 
إن حكومت�ه تح�رتم “ح�ق املواطن 
يف التعب�ري ع�ن رأي�ه وف�ق األصول 
“حري�ة  وتح�رتم  الديمقراطي�ة” 
الصحافة واإلع�الم”. بدورها، دعت 
نقاب�ة الصحفيني الفلس�طينيني إىل 
مقاطعة أخبار الرئاس�ة والحكومة 
الفلس�طينية حتى تحقيق مطالبها 
وع�ىل رأس تل�ك املطالب محاس�بة 
قائد الرشطة.وطالبت النقابة رئيس 

الفلس�طيني محمد اش�تية  الوزراء 
أيض�ا،  للداخلي�ة  وزي�را  وبصفت�ه 
ب�”إقال�ة قائد الرشط�ة عىل خلفية 
تقاعس الرشطة عن تأمني الحماية 
للصحفي�ني الذين تم االعتداء عليهم 
التغطي�ة وتهديدهم  ومنعه�م م�ن 
من قب�ل عنارص بال�زي املدني، عىل 
م�رأى من عن�ارص الرشط�ة، وذلك 
أثناء محاولته�م تغطية احتجاجات 
واش�تباكات باألي�دي وقعت مس�اء 

السبت يف مدينة رام الله”.
ودع�ت النقابة الوزير اش�تية أيضا 
إىل مالحق�ة املعتدين عىل الصحفيني 
وطالبت�ه  للقض�اء،  وتقديمه�م 
بتقدي�م اعتذار واض�ح للصحفيني، 
وتعه�د باحرتام فع�ي لحرية العمل 

الصحفي.
وأش�ارت إىل أنه “حال تواصلت هذه 
االعتداءات عىل الصحفيني، فإن لدى 
النقابة خطوات أخرى ستعلن عنها 
يف حينه”.واختتمت بدعوة “األطراف 
الت�ي تن�زل إىل الش�ارع إىل تحيي�د 
الصحفيني وعدم املس بهم وبعملهم 
باعتباره�م ناقل�ني للحدث وليس�وا 
ج�زء من�ه”، مؤك�دة أنها س�ترشع 
باملالحق�ة الجنائي�ة لكل م�ن يثبت 
تورطه باالعتداءات عىل الصحفيني.

املس�تقلة  الهيئ�ة  أدان�ت  بدوره�ا، 
لحق�وق اإلنس�ان “دي�وان املظالم” 
االعت�داء عىل املتظاهرين الس�لميني 
م�ن األجه�زة األمنية الفلس�طينية، 
بعضهم بال�زي املدني، وبمش�اركة 
عن�ارص أخ�رى ال تنتم�ي ألجه�زة 
األمن. واعتربت أن “اس�تخدام قوات 
بال�زي املدن�ي، وعنارص م�ن خارج 
األجهزة األمنية،  س�لوك خطري عىل 

السلم األهي.

صحفيون فلسطينيون ينظمون وقفة أمام مقر املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

»السعادة« جملة اجتماعية ختصصت بصحافة األسرة.. هكذا جنحت

تونس/متابعة الزوراء:
تتواص�ل عملي�ات املالحق�ة القضائية العس�كرية للمدونني التونس�يني بس�بب نرش 
تدوينات اعتربت مسيئة للرئيس التونيس قيس سعيد. فقد مثلت املدونة أمينة منصور 
أمام التحقيق يف محافظة بن عروس بس�بب ما كتبته ع�ن الرئيس التونيس، واعتربته 
النيابة العس�كرية »مّساً من شخص القائد األعىل للقوات املسلحة ورئيس الجمهورية 

التونسية«.
من جهتها، رأت جمعية »مدونون بال قيود« التونس�ية أن هذه املالحقات املتكررة هي 
تضيي�ق عىل حرية ال�رأي والتعبري، وطالبت القضاء العس�كري بع�دم التدّخل يف هذه 
القضاي�ا، كم�ا طالب�ت الهيئ�ات الحقوقية بالتدخ�ل »للحّد من هذه املمارس�ات غري 

املقبولة«.
كم�ا عرّب ناش�طون حقوقيون ع�ن تخوفهم من موج�ة املالحق�ات القضائية ملدونني 
انتقدوا الرئيس التونيس. إذ اعتربت الحقوقية والناطقة الرسمية السابقة باسم رئاسة 
الجمهورية س�عيدة قراش أن »املحاكمات العس�كرية للمدني�ني واملدونني غري مقبولة 
إطالقا... بن عي لم يفعلها وكانت املحاكمات السياسية والنقابية أمام املحاكم العدلية 

حتى وإن كانت محاكمات غري عادلة. ما يحدث خطري«.
يذك�ر أن املدونة أمينة منصور س�بق أن تعرضت إىل التوقيف س�نة 2018 عند كتابتها 
لتدوينه انتقدت فيها رئيس الحكومة األسبق يوسف الشاهد ليفرج عنها بعد التحقيق 

من دون تقديمها إىل املحاكمة.

غزة/متابعة الزوراء:
يف الوق�ت ال�ذي يواج�ه في�ه العالم 
أزمات متع�ّددة، أصبَحت الصحافة 
املتخصصة التي تق�ّدم نوًعا محدًدا 
م�ن املحتوى الذي يلّب�ي احتياجات 
معرفّية للجمهور من األمور املهّمة 
يف عال�م الصحافة، الذي تطرق بابه 

مواضيع جديدة يوميًّا.
ويفي�د بح�ٌث أج�ري يف الجزائر أّن 
تنقس�م  املتخصص�ة  الصحاف�ة 
األول  القس�م  يش�مل  قس�مني:  إىل 
الصحف التي تقدم مادة متخصصة 
لجمهور متخص�ص من القراء مثل 
أو  الطبي�ة  أو  النس�ائية  الصح�ف 
االقتصادي�ة أو الهندس�ّية، وُيعن�ى 
القسم الثاني بتقديم ماّدة صحفية 
متخّصص�ة لجمهور عام من القراء 

غري املتخصصني.
مجل�ة  أول  أّن  ذك�ره  والجدي�ر 
متخصصة علمية ظهرت يف فرنس�ا 
ع�ام 1665، باس�م »العلم�اء«، أما 
بريطانيا فقد ب�دأت فيها الصحافة 
املتخصصة بظهور صحيفة التايمز 

التي أنشئت عام 1785.
»الس�عادة«.. مجل�ة متخصص�ة يف 

فلسطني
»السعادة« هو عنوان ملجلة شهرية 
وتتن�اول  غ�زة،  قط�اع  يف  تص�در 
القضاي�ا  مختل�ف  مضمونه�ا  يف 
والثقافي�ة  واألرسي�ة  االجتماعي�ة 
مستهدفة مختلف الرشائح العمرية، 
وتع�ّد »الس�عادة« م�ن أوىل املجالت 
االجتماعي�ة يف فلس�طني التي تهتم 

الع�دد  ص�در  إذ  األرسة،  بصحاف�ة 
األول منها يف مطلع ش�هر نوفمرب/

ترشين الثاني 2003.
واملجل�ة ه�ي م�ن إنتاج مؤسس�ة 
الثري�ا لالتصال واإلعالم، وهي كيان 
صحف�ي يس�عى للنه�وض بالواقع 
اإلعالم�ي والثق�ايف والبحث�ي ع�ىل 
املستوى الفلسطيني املحي، بجانب 
مواكبة التطور يف املجاالت اإلعالمية 
وتدريب الكوادر الشبابية عىل أحدث 
التقنيات واستخدام مواقع التواصل 

االجتماعي.
وحول تجربة عمل »السعادة« طوال 
الف�رتة املاضي�ة، ح�اورت »ش�بكة 
الصحفيني الدوليني« املحررة باملجلة 
الصحفية مريه�ان أبو لبن، وعادت 

بالحوار التايل:
مريه�ان أب�و لب�ن: انطلق�ت مجلة 
البيئ�ة  لحاج�ة  نظ�رًا  »الس�عادة« 
أرسي�ة  لصحاف�ة  الفلس�طينية 
القضاي�ا  تعال�ج  متخصص�ة 
املجتمعي�ة حيث ُتركز يف مواضيعها 
ع�ىل القضاي�ا األرسي�ة، والتنمي�ة 
الرتبي�ة  ومواضي�ع  املجتمعي�ة، 
والطف�ل إىل جانب القضايا الخاصة 
باملرأة واستطالعات الرأي واملقاالت، 

عالوة عىل طرح قضايا ثقافية.
ش�بكة الصحفيني الدوليني: حدثينا 

عن محتوى إصدارات »السعادة«؟
مريه�ان أب�و لب�ن: تحت�وي املجلة 
عىل العديد م�ن املواضيع الصحفّية 
االجتماعي�ة  والزواي�ا  والرتبوي�ة 
والثقافية التي تهم األرسة وُتس�ِهم 

يف خدمة املجتمع وتناقش مشكالته، 
حي�ث يكتبها عدد من الش�خصيات 
م�ن  وبع�ض  الب�ارزة  املجتمعي�ة 
أصحاب االختصاص، كذلك تستخدم 
معظم الفنون الصحفية من تقارير 
وقص�ص ومق�االت م�ع تخصيص 
ش�هرية  لتحقيق�ات  ثابت�ة  زواي�ا 
يعّده�ا مجموع�ة م�ن الصحفي�ني 

واملراسلني.
ش�بكة الصحفي�ني الدولي�ني: كيف 

تجذبون الجمهور إىل املجلة؟
مريهان أبو لبن: نتبع يف ذلك أساليب 
ع�دة أبرزه�ا: الحداث�ة يف العملي�ة 
اإلخراجية للمجلة، ونعتمد أن يكون 
الغالف جّذاًبا ومؤث�ًرا، وعرب تحويل 
األف�كار إىل ص�ور جمالي�ة وجودة 
املعلوم�ات الصحفي�ة املطروحة يف 
إىل  إضاف�ة  الداخلي�ة،  الصفح�ات 
تس�خري مواقع التواصل االجتماعي 
املتعددة يف عملية التسويق والوصول، 
ومع إعطاء األهمية لطرح القضايا 
يلب�ي  معلومات�ي  وع�رض  بعم�ق 
احتياجات القراء بعيدا عن سطحية 

ومحدودية الطرح.. فاملعلومة أوال.
م�ا  الدولي�ني:  الصحفي�ني  ش�بكة 
مجل�ة  تواج�ه  الت�ي  التحدي�ات 

»السعادة«؟
مريهان أبو لبن: أهم التحديات التي 
تواج�ه الصحاف�ة الورقية يف الوقت 
الج�اري، ه�ي صعوب�ة الوصول إىل 
الجمه�ور والحف�اظ علي�ه، يف ظل 
ومواق�ع  باإلنرتن�ت  اس�تعاضته 
التواصل االجتماع�ي لتلبية أفكاره 

واحتياجات�ه، فض�اًل ع�ن األوضاع 
املعق�دة داخ�ل قطاع غ�زة - مكان 
طباع�ة املجل�ة -التي تس�ببت قبل 
أع�وام بأزمة مالية دفعتنا مؤقتا إىل 

إيقاف طباعة املجلة وتوزيعها.
ش�بكة الصحفي�ني الدولي�ني: كيف 

تغلبتم عىل املشكلة السابقة؟
مريهان أبو لب�ن: كنا نتوقع حدوث 
األزم�ة الطارئ�ة نظ�رًا إلرهاص�ات 
ميداني�ة وش�ح امل�وارد اإلعالني�ة، 
وعىل إثر ذلك فّعلن�ا الخطط البديلة 
الت�ي مّكنتن�ا من اإلبق�اء عىل خط 
التواصل مع الجمهور عرب املنصات 
املجاني�ة، إىل أن تمكّن�ا بع�د ثمانية 
أشهر من تجاوز االنتكاسة والعودة 

إىل الصدور مجدًدا.
م�ا  الدولي�ني:  الصحفي�ني  ش�بكة 
هي نصائح�ِك ألي مجلة اجتماعية 

مطبوعة؟
مريه�ان أب�و لب�ن: يواج�ه العم�ل 
ع�رص  يف  املطبوع�ة  املج�الت  يف 

»السوشيال ميديا« تحديات ضخمة 
النهج وللوصول  لالس�تمرار بنفس 
إىل القاع�دة الجماهريي�ة املبتغ�اة، 
ولك�ن يوج�د بعض اإلش�ارات التي 
تس�اعد أي مجلة ناش�ئة يف تجاوز 

تلك التحديات، منها:
* املرونة يف طرح القضايا واملواضيع 

الصحفّية.
* التن�وع يف األس�اليب الصحفّي�ة 

املستخدمة.
* وضع أفق انفتاحي عىل اآلخرين.

* ع�دم النظ�ر إىل حج�م املبيع�ات 
واالعتم�اد ع�ىل حج�م الوص�ول.

* التجديد يف ط�رح األفكار والزوايا 
بما يناسب فئات املجتمع كافة.

ميدي�ا«  »السوش�يال  تس�خري   *
كمنصة وصول مهمة ورضورية.

* العمل بش�كل أس�اس عىل تقديم 
الرس�الة املطلوبة م�ن املجلة مهما 
)عن/ش�بكة  املعوق�ات.  كان�ت 

الصحفيني الدوليني(.

No:  7518  Wed  30  June  2021العدد:  7518  االربعاء   30    حزيران  2021

أكد دعمه عمل اإلعالميين في كركوك
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د. صباح التميمي
تبدو مش�كلة املوقف من النقد مش�كلة ش�ائكة، تتوّزع بني الش�اعر 
والروائي والقارئ العام )الشعبوي( والقارئ الخاص )النخبوي(، فكّل 
واحٍد من هؤالء ُيديل بدلوه، ويقيس باألفتار أرديَة الناقد، ويمنحه هوية 
املرور إىل النص، فمنهم من يرى أن النقد بعامة فنارات ُتلقي الضوء عىل 
ش�عرية النص لُتنّبه اآلخر املتلقي عىل كوامن الجمال والدهش�ة فيها، 
وهن�ا يك�ون الناقد حياديا، ال ش�أن له بتقويم العم�ل وتقييمه، وهذا 
الناق�د املثايل، غالب�ا ما يكون يف املرتفعات من املش�هد، يراقب، ويهيئ 
لظه�ور، وُيعل�ن عن دخ�ول، وهو يف اآلن نفس�ه ال ينبس ببنت ش�فة 
ذاتية، عليه فقط أن ُيشرَي إىل النص، ويسّوق له وهو يبتسم، فوظيفته 
هنا وصفية وليس�ت معياري�ة، وآخرون ي�رون أن الناقد قاٍض يصدر 
ع�ن روح معيارية، فيحكم عىل النص يف ضوء أدلة ومعايري ومقاييس، 
وهنا ستمرُّ املمارسة النقدية بثالث عقبات، األوىل تفسري النص وكشف 
املعن�ى، والثانية تحليله وتفكيك ش�كله وأس�لوبه، واألخرية هي عقبة 
التقويم، وفيها يرتدي الناقد بذلة القايض الرسمية، ويخلع عليه هؤالء 
صفات القايض العادل فعليه : أن يكون ملّماً بأس�س ومعايري ومبادئ 

القانون الذي يحتكم إليه وهو يحكم عىل النص بالجودة أو الرداءة، وأن 
يكون واس�ع الصدر محيطاً بمالبس�ات حدوث النص كلّها وأن ُيرشف 
عىل رفع البصمات بنفس�ه فيكون ع�ىل دراية كاملة ب)املاحول(، وأن 
يكون حس�ن الس�رية والسلوك والس�معة، صفحاته بيضاء يف مشغله 

النق�دي طيلة تاريخ�ه، بعيدا كل البعد عن األح�كام املبنية عىل قضايا 
هامش�ية تبتع�د ع�ن النص، ف�ال يتأّث�ر باملي�ول واأله�واء والرغبات 
والعقائ�د واالنتماءات، وأن يتحىّل بش�جاعة تمّكنه من إبعاد الطارئني 
عىل األدب، ورفع ش�أن النصوص الجّيدة حتى وإن أغفَل التلقي العام 
أصحابه�ا، وأطفأ أضواءهم؛ ألن ه�ذا التلقي يتأثر بعوامل خارجة عن 
فني�ة النص، كاإلعالم واملنص�ب واملال، ويبدو يل أن النقد ال هذا وال ذاك 
ب�ل هو أم�ر بني أمرين، فهو فناٌر تارة وق�اٍض أخرى، ولكّني يف الوقت 
ذاته ال أُحّمل الناقد أكثر من طاقته، ولنقل برصاحة أكثر، ونرفع حدود 
املحذور، الناقد انس�ان أيًضا ومجرد انتخاب�ه لنص من دون نص آخر 
ُيعد عمال نقديا، وألن عملية اصطفائه هذه ممارس�ة أولية فس�يكون 
حتم�ا خاضعا ألمور ثانوية، يوقظها يف نفس�ه الن�ص املنتخب، وعىل 
الرّغم من ذلك فإّن عىل الناقد أن يستش�عر حجم املسؤولية امللقاة عىل 
عاتق�ه، ويتجرّد قدر اإلم�كان من ميوله، وألج�ل تخليصه من ورطته 
هذه، وإعطائه صالحيات شبه رسمية،  ُيمكن لنا أن نقرتح ما نسّميه 
ب)املحكم�ة النقدي�ة( التي تمارس نش�اطها يف املؤسس�ات الثقافية 
العام�ة )اتحاد األدباء(، وُينتخب األعضاء فيه�ا انتخابا دوريا، ويجب 

ع�ىل املنتخب أن يتوخ�ى الدقة يف االختي�ار، وال يخت�ار إال الناقد الذي 
يتحىّل بالعدالة واالنس�انية وصفاء الس�رية والتاريخ املرّشف والخربة 
الطويل�ة املُنِتَجة، وتتألف ه�ذه املحكمة النقدية م�ن رئيس وأعضاء، 
وتكون مس�تقلة ع�ن رئاس�ة االتحاد، وجلس�اتها علني�ة، وبحضور 
أعض�اء االتحاد كافة، ولألديب أن يدافع عن عمله، وُترفع قرارات هذه 
املحكم�ة الفرعي�ة )يف كل محافظة( اىل املحكم�ة املركزية )يف االتحاد 
املركزي العام( التي هي بمثابة محكمة تمييز، وأما األش�خاص الذين 

يخضعون للمحاكم�ة وت�ري عليه�م قوان�ني ه�ذه املحكم�ة ه�م: 
١-كل م�ن يتق�دّم للحص�ول ع�ىل عضوي�ة االتح�اد

٢-كل أدي�ب يصدر نتاجاً جديًدا، ويف هذه الحالة تس�بق املحاكمة نرش 
العمل، أي أن األديب يدافع عن مخطوطته ال عن ُمبّيضة كتابه، ويكون 
حك�م املحكمة ومصادق�ة املحكمة املركزي�ة بمثابة اإليذان الرس�مي 
بطبع العمل أو رفضه، إىل هنا أوّد أن أسألك سؤال صديقي القارئ : هل 
أكمل�َت القراءة؟، فإذا أكملتها فاعرف أن كل ما تقّدم كان مجرّد حلم، 
وه�و مما يأت�ي بعد )ليت( أو هو يش�به ما أس�ماه )جوته( ب)األدب 

العاملي( الذي لم ولن يتحّقق.

النقد بني الفنارية والقضائية

ثقافية الزوراء / خاص
تعد القص�ة القصرية من اصعب الفنون من 
حي�ث وحدة املوضوع ، ولغتها التي ال تعرف 
الرته�ل وال املزركش�ات اللفظي�ة وتمتعه�ا 
بالحبك�ة القوية التي ال تق�رتب اىل الرخاوة 
، وقدرته�ا عىل ش�د القارئ اليه�ا من خالل 
حالة االنس�جام ، والتوافق ب�ني منظومتها 

اللغوية والداللية . 
لق�د ق�دم الق�اص العراق�ي هيثم محس�ن 
الجاسم مجموعات قصصية تتوفر فيها كل 
رشوط العافي�ة من منبعه�ا وحتى مصبها 
، ومن يطل�ع عىل قلمه القص�ي يدرك انه 
أمام ق�اص يتقن كتابة القصة الناجحة من 

خ�الل معرفت�ه بعنارصه�ا وخصائصه�ا .
ن�رش أول مرة عام 1987 كبداية متواضعة ، 
بعدها بدأ ينبوع�ه املتدفق بالعطاء فأتحفنا 
بخمس مجموع�ات قصصية كانت الصدارة 
1998 ---دار  ل�� )ع�ودة طائ�ر الفج�ر - 
امل�دى – بغداد( تالها ب� )  س�ؤال بعد االخري 
- 2002 ---دار الش�ؤون الثقافية – بغداد( 
ووصل�ت الينا املجموع�ة الثالثة وهي تحمل 
عنوان )ربما يطلع الفجر - 2002 ---اتحاد 
االدب�اء العرب ---دمش�ق ( والرابعة )موت 
االس�م – 2010 ---دائرة الش�ؤون الثقافية 
– بغداد ( ولديه مجموعة تحت الطبع )موت 
اخر امراء االكش�اك – 2021 – بغداد =تحت 

الطبع ( .
نرش يف الصحف واملجالت العراقية والعربية ، 
وحصل عىل ميدالية العنقاء الذهبية باألبداع 
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االدباء والكتاب يف العراق .
ثقافية الزوراء دخل�ت بيدر القاص العراقي 
هيثم محس�ن الجاس�م وخرجت من�ه بهذا 

العطاء :
* يق�ال إن عرصن�ا عرص الرواي�ة، وما عاد 
الش�عر يحتل مكانت�ه الس�ابقة عندما كان 
الشاعر لسان القبيلة والشعر ديوان العرب، 

فماذا تقول؟
-عندما نقول عرص نعطي شمولية للتغري يف 
ذائقة االنسان وتبدلها من الشعر )املوزون( 
اىل الرواية )النثر او الرد( عىل مستوى العالم 
لك�ي تس�تحق ان يق�ال عن عرصن�ا االدبي 
ع�رص الرواية، وحرصا لإلجابة عىل الس�ؤال 
املتعل�ق بالعرب كأمة متميزة بالش�عر الذي 
يطلق عليه ديوان العرب، وهل انسحب امام 
املد الروائ�ي العاملي، نعم قضمت الرواية من 
جرف الشعر الكثري وسلبته دواوينه وخاصة 
يف القرن العرشين وهناك اس�باب فنية  منها 
ظه�ور الش�عر الح�ر وقصي�دة النث�ر التي 
اقرتبت كثريا من الرد القصي وكذلك حب 
القراء لالطالع عىل احوال املجتمعات بقراءة 
قصصهم والتعرف ع�ىل طبيعة حياتهم ولم 

يتحقق ذلك اال بالرواي�ة واالجناس الردية 
االخرى من قصة ومرحية وس�يناريو. كل 
ذلك فس�ح املجال عربيا لتس�يد الرواية عىل 

الفنون الكتابية االخرى .
* يقال هناك قاص وهناك كاتب قصة، كيف 

تنظر اىل هذا القول؟
-نع�م ؛ القاص ويقصد به م�ن تخصص او 
التزم اجناس�يا بالقصة حتى اس�تحق لقب 
قاص وكان متفوقا ومتميزا بني اقرانه ممن 
يؤلفها، ولكن ذلك ال يمنع ان يكتب بالفنون 
االدبي�ة االخرى، ام�ا كاتب القصة  تس�مية 
فضفاضة بعي�دة عن التخص�ص االجنايس 
وممك�ن تطلق عىل اي كات�ب ولكن بإضافة 
صفة الجنس مثل كاتب ش�عر او كاتب نقد  
ولكن ال يجنس باي لون منهما ليس�تحق ان 

يطلق عليه قاص او شاعر او ناقد.
* م�ا رأي�ك بال�ذي يق�ول : ) الن�ص الجي�د 
يفرض نفس�ه ع�ىل الجميع ( يف ه�ذا العالم 

الذي تتالعب فيه قوى الدعاية واإلعالم؟

-النص الجيد يفرض نفسه اذا توفرت البيئة 
النزيهة واملتميزة جماليا وثقافيا وتفرق بني 
الغث والس�مني بحيادية وتقدير بال مجاملة 
ش�خصية او مؤسس�اتية كانت متخصصة 
او اعالمي�ة ترويجية، ويف حال�ة غياب ذلك، 
ف�ان الزمن كفيل بتقيي�م النصوص والدليل 
بق�اء االعم�ال العظيم�ة خالدة ع�ىل قلتها 
قياس�ا بأعمال كثرية جدا تالشت بل تبخرت 
م�ن الذاكرة االنس�انية وغابت عن صفحات 

التاريخ االبداعي للفنون واآلداب الجميلة.
* ما الذي يدهشك بالقصة الناجحة؟

-الدهش�ة اح�د ممي�زات القص�ة الناجحة 
واملفارق�ة  واالخت�زال  التكثي�ف  جان�ب  اىل 
ووح�دة املوض�وع والبناء الدرام�ي الخ ،اما 
ما يدهش�ني فه�و ما يبق�ى بق�اع ذاكرتي 
كالجوه�رة الثمين�ة وغ�ري ذلك اعت�ربه زبدا 
يذهب جف�اًء ،و النصوص الرائعة اتكلم عن 

كتابها بثناء اسوة بأساتذتي .
* :كي�ف تنظر إىل املش�هد النق�دي أمام هذا 

الكم الهائل من الشعراء والروائيني؟
-هن�ا تس�كب الع�ربات ، النق�د متخلف عن 
الطوف�ان الهائل م�ن الكتابة كان ش�عرا او 
رسدا ،واس�اتذتنا االجالل بالنقد لم يؤسسوا 
مدرس�ة نقدية اصلي�ة او مكتس�بة متأثرة 
بامل�دارس النقدي�ة العاملية ول�م يخرجوا لنا 
نق�ادا ش�بابا للحيلولة دون حص�ول الفراغ 
الكبري الذي شغل بانتشار النصوص الشعرية 
والردية البائس�ة حد الغثيان عىل حس�اب 
االعم�ال الكب�رية التي ل�م تح�ظ باالهتمام 

النقدي والرتويجي املنصف لألسف.
* ما تأثري املكان يف قلمك القصي  ؟

-يعد املكان عنرصا اساسيا يف النص ،وجزًءا 
م�ن عالق�ة ب�ني املتلق�ي والس�ارد بخلفية 
تاريخية او ثقافية، فيكون يف بعض نصويص 
ام�ا واقعي�ا اي حقيقي بتفاصيل�ه املكانية 
لل�رورة الردي�ة لغاية ان افس�ح املجال 
امام املتلقي العامل�ي ان يصل اىل عمق النص 
ويفهم الرس�الة االنس�انية املضم�رة تحت 

املت�ن الحكائ�ي ، اي عوملة الن�ص. او يكون 
متخي�ال يحررن�ي م�ن التفاصي�ل الواقعية 
،يوجب عيلَّ ان اعطي للمكان اهمية كرشط 
يف بن�اء النص ألهميت�ه وخصوصيته بعالقة 

باألحداث. بل يهيمن عىل النص. 
* الكتابة وجع داخيل، وفن من فنون املخاض 

املؤلم، حدثنا عن وجع الكتابة لديك؟
-وج�ع الكتاب�ة عن�دي مخاض�ا فع�ال ، انا 
اكتب مس�ودة القصة بجلسة واحدة وكأني 
اسريها املطيع ، اتسلل خلسة  معتزال املكان 
،اكت�ب ما ج�ادت ب�ه ذاكرتي املتوق�دة بنار 
القصة وهكذا حتى انتهى من املسودة االوىل، 
واتركه�ا كليا ث�م اعود اش�تغل عليها مرات 
وم�رات اهدم وابني واحيان�ا تخرج الصورة 
النهائي�ة ش�كال ومضمونا  نص�ا اخر، ألني 
اطاوع ما يستجد اثناء الكتابة واوفق يف ذلك 
. واحيان�ا اترك النص بصورة االوىل مس�ودة 

لكن ال اتلفها . 
* كي�ف تنظر اىل موض�وع الجوائز الذي بدأ 

الكثري يركض وراء بريقها ؟
-لألس�ف، تج�ذب الجوائ�ز الكثريي�ن اليها 
اعالميا وتفتح امامهم افاق الثراء والش�هرة 
مثل نجوم الس�ينما ولك�ن يفقدون بريقهم 
االبداع�ي م�ن ت�رف حياته�م الجدي�دة ث�م 
يمسخون  لشخصيات رسمية تصلح إللقاء 
الكلم�ات يف املناس�بات، أو متملق�ني ألزالم 
الس�لطة بأسناد مناصب هي توابيت موتهم 
االبداع�ي. وهن�اك، املبدع�ون الزاهدون عن 
الجوائز ممن يمارس�ون الحياة بأبداع ونبل 
،يعدون الكتابة طقسا ذاتيا جميال للتنفيس 
ع�ن مكبوتات انس�انية ، ولألس�ف الجوائز 
ظاه�رة دولي�ة اثبت�ت فس�ادها وااله�داف 
الخفي�ة له�ا ،فكانت س�بب س�قوط بعض 
االدب�اء الكب�ار بات�ون الخيان�ة او الرتويج 

االعالمي املنحاز .
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ثقافية

وقف اإلنسان يف مايض الزمان
يحفر التاريخ يف صخر الجدار

ومىض يميش بما يدري عىل
ما نوى يف القصد عىل أنأى مسار

فرأى قوماً لهم عاداتهم
و رأى الناس بهاتيك الدِّيار

بعضهم يبني و بعضاً يف دنى
غرِي ما عاش بأكواٍخ بدار
و رأى فيهم حياة املرتفني

و حياة العز يف َوْضِح النَّهار
يلبسون القز من خيط الحرير

هَي مطبوخاً بنار يأكلون الطَّ
و رأى الوعي .. وفيهم طيبًة
يَب بأنفاِس الِكبار تشبُه الطِّ

و رأى ما ال عيوٌن َمرََقْت
غار كلما ينظُر يف زهو الصِّ
رَْس يف ِعاّلقٍة يحملون الطِّ

وف يف لضم النُّضار من نسيِج الصُّ
و بأيديهم يراعاً .. يكتبون

أحرفاً للنُّْطق يف أبهى ابتكار
قال ما هذا !؟.. أهذا كوكباً

آخراً فيه عىل أقىص مدار !؟
أين يا نحُن .. و أين الناظرون

لغٍد آٍت عىل زيف انتظار !؟
و إىل ماذا سيحيا املتعبون

و هُم يف األرض يحييون الدَّمار !؟
بعدما عاشوا عىل ِعاّلِتهْم

يذرفون الدَّمَع بال أَيِّ قرار
فرأى شيخاً عتيقاً جالساً

هِر عىل ثقل الِجرار أحدَب الظَّ
( الوجِه من مايض الزَّمان )سومريَّ

يبكي يف )أُوَر( حضاراِت انهيار !!!
ْيَخ فماذا يا ترى سأَل الشَّ

نحن إذ أنتْم بهذا االنكسار !؟ 
يُخ يا هذا أنا فأجاب الشَّ

مثلك اآلَن فدعني .. ثم سار !!!

))السُّومريُّ املنكسر((!!! 
رعد الدخيلي
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د. حممد ضباشه
الك�ف هو ع�دم ق�درة أي عضو يف جس�م اإلنس�ان القيام 
بوظيفت�ه ، والعق�ل ه�و م�ا يميز اإلنس�ان ع�ن الحيوان، 
واألدمغ�ة نوعان متناقضان كالليل والنه�ار، تعيش الثانية  
) أدمغ�ة دول العالم الثالث(  ع�ىل إنتاج األوىل )أدمغة الدول 
املتقدم�ة(  وتظ�ل وع�اء اس�تهالكي تتس�ول املعرفة منها 

لتسيري أمور حياتها.
وأن�ا ع�ىل يقني أننا نملك أدمغ�ة عربية قد تبه�ر العالم بما 
تنتج�ه عقوله�ا م�ن معرف�ة ولدينا نم�اذج عربي�ة كثرية 
اس�تطاعت عندما أتيحت لها الفرص�ة يف بيئة تحرتم العلم 
والبح�ث العلم�ي أن تقف جنب�ا إىل جنب مع علم�اء الدول 

املتقدمة.
والس�ؤال الذي يفرض نفس�ه عىل س�طور ه�ذا املقال ملاذا 
تخلفنا عن مس�ايرة ركب التقدم الح�ادث يف العالم ومازلنا 
عاجزي�ن ع�ن إنتاج معرف�ة  تغري ش�كل الحي�اة يف وطننا 

العربي  ؟
اإلجابة بكل بساطة  ألننا أهدرنا كل مواردنا 

يف بن�اء الحج�ر واالهتم�ام باملظه�ر عىل حس�اب الجوهر 
وقدمنا الفتات كي تغذي عقول أبنائنا

حتى وصلنا إىل ما نعاني منه من بطالة وتخلف والتي أفرزت  
بدورها العديد من املش�اكل عىل مس�توى األرسة واملجتمع 
ومنها عىل سبيل املثال ظاهرة العنف والتطرف واإلرهاب  . 
اصبحن�ا ام�م تجيد ف�ن األقوال ال األفع�ال  ،  ام�م مازالت 
تعيش يف جلب�اب أبي  حتى أصبح الجلب�اب مهلهال ال يليق 
بأمة امتدت حضارتها إىل س�بعة آالف ع�ام  ،  علمت العالم 
أجم�ع الطب والرياضة والهندس�ة وغري ذل�ك الكثري  ، امة 
تمتل�ك ابني�ة تعليمية فاخ�رة ومناهج تعليمي�ة متأخرة  ، 
أم�ة مازالت  تؤم�ن بالخراف�ات والحظ والصدف�ة والقدر، 
ام�ة ما زالت تعيش بوجهة ضبط خارجية تعتمد عىل إنتاج 
الغ�ري ليس لديها ثقة بالنفس وهذا  ما أكدته نظرية وجهة 
الضبط لجوليان روتر عالم النفس الشهري، امة تجيد تفريخ 
البرش دون وعي،  أمة عاجزة عن استثمار الطاقات البرشية 
يف التنمي�ة  لعجزها أيضا عن تطوير املؤسس�ات التعليمية 
والرتبوية  بما يتماىش مع علوم العرص الحديث كي تعود اىل 
سالف عهدها  ، ويف النهاية ليس لنا خيار اال التعليم والبحث 
العلم�ي ملحاولة ع�الج كف العقل كي ي�رى النور من جديد 
ويس�تطيع أن ينافس الدول املتقدمة بم�ا ينتجه من إنتاج 

ابتكاري وابداعي يف كافة مناحي الحياة.

كف العقل
يف األدمغة
 العربية

انتصار النعيمي
تجلس عىل كرسيها املتحرك، تقبع 
منذ سنوات طويلة بشعرها االبيض 

واعوامها التي تجاوزت السبعني،
التعرف  كم عاش�ت بعد الس�بعني، 
وهي تمكث هنا بني ركام ذكرياتها 
وصمته�ا ال�ذي يحج�ب ماتخفيه 
روحها، اليعل�م أحد ماتخفي داخل 
ه�ذه ال�روح وه�ذا الصم�ت حيث 
لم يس�مع لها صوت من�ذ زمن، لم 
يحس�ب أيام�ه أحد، كان�ت التملك 
س�وى عين�ني ترتقب�ان ش�يئا ما،  
تتوهجان بلمعان غريب كلما طرق 
الباب أو س�معت ص�وت جرس أو 

رنني هاتف،
إنها هنا يف هذه الحياة فقط تنتظر 
ع�ودة غائب أو ش�خص ما، لكن ال 
أح�د يع�رف مايك�ون وم�ن يكون 
وم�اذا تنتظر،النه ل�م يعد ثمة أحد 
يمك�ث معه�ا س�وى فت�اة ش�ابة 
تقوم عىل خدمته�ا وتبيت معها يف 
منزله�ا، وألنها التملك م�ن يأويها 
س�وى هذه الس�يدة العجوز، التي 
التع�رف عنه�ا س�وى أنه�ا تعتني 
بها، ألنها أمله�ا الوحيد، كي تبقى 
تعي�ش بكرامة وراحة يف هذا املنزل 
الجميل،  الذي هجره كل يشء حتى 
الف�رح، وحتى الصوت، فهي ترعى 
هذه املسنة منذ زمن ولم تسمع لها 
صوتا يوما، ألن الحزن قد أخذ منها 

حتى صوتها،
كانت الفتاة قد اعتادت عىل الهرولة 
واالستبش�ار ح�ني تس�مع صوت 
الباب، أو قدوم أحد ما،  ملا تراه من 
استبش�ار يف عيني هذه املس�كينة، 
بخي�وط  تتش�بث  كان�ت  وكأنه�ا 
الحياة، فقط لتعيش لحظة واحدة 

تلتقي بمن هي بانتظاره،
ترى من يكون وما هي حكاية ذلك 

القادم من خلف الراب،
كان�ت لدى الس�يدة علبة خش�بية 
جميل�ة مرصعة باملين�ا ومزخرفة  
بش�كل دقي�ق وأني�ق ويب�دو أنها 

صنعت بيد محرتف رفيع املستوى، 
يخي�ل للفت�اة أحيانا بأن الس�يدة 
العجوز هي من صنعت تلك التحف،  
ألنها قد وجدت الكثري من تلك املواد 
األولي�ة لصناع�ة ه�ذه األش�ياء يف 
املن�زل،  وهي تنظ�ف وترتب غرفه 
باس�تمرار، وكذلك البي�ت قد زينت 
أركانه العديد من الزهريات والعلب 
التي تحمل نف�س الطابع وطريقة 

الصنع،  
حاولت الفت�اة يف م�رات عديدة أن 

تع�رف م�ا تحتوي�ه ه�ذه العلب�ة،
إال أن الس�يدة كان�ت تدم�ع ح�ني 
تحاول الفت�اة ملس الصندوق، لذلك 
لم تدخر الفتاة وس�عا  يف االشفاق 
عليها ورعايتها ولكن ما السبيل اىل 

ارضاء   فضولها؟
وذات ي�وم وع�ىل حني إغف�اءة من 
الس�يدة وقعت  العلب�ة عىل األرض 
وانكشفت محتوياتها وبذلك علمت 
الفتاة  رس السيدة العجوز الحنونة، 
وأدركت  أن السيدة كانت يف انتظار 
ابنها الغائب ال�ذي ذهب اىل الحرب  

طيلة هذه السنوات ولم يعد.
ملعرف�ة  محاوالته�ا  كل  وفش�لت 
الس�نني  تل�ك  كل  ابنه�ا  مص�ري 
الطويلة، وكرس�ت  وجودها  فقط 
عىل أم�ل اللق�اء به..كانت تحتفظ 
بصوره ورس�ائله وبعضا من أمور 
الذكريات التي تحتفظ بها األمهات 

ألوالدهن،
املالب�س  تل�ك  اىل  الفت�اة  انتبه�ت 
الجميل�ة املعلق�ة يف خزانة املالبس 
تمنعه�ا  الت�ي  املغلق�ة،  بالغرف�ة 
الس�يدة من الدخول اليها اال ماندر 
فعرف�ت أنه�ا غرفة ابنه�ا املفقود 
الذي تنتظ�ره بفارغ عمرها القادم 

الذي ذهب، 
ب�دت  الفت�اة أكثر انتظ�ارا ولهفة 
لس�ماع طرقات الباب حني يطرق، 
ألنها كانت عىل أمل أن ترى الفرحة 
يف عيني سيدتها  تمنت أن تسعدها 
بأي ش�كل ألنها احتوتها من اليتم 
والضي�اع وألنه�ا التري�د خس�ارة 
حاله�ا من بعدها، ف�كان األمل لها 
أن يح�ر ذلك الزائ�ر املنتظر يوما 

ما،
ه�ا ه�و الب�اب يط�رق يف كل مرة، 
وته�رع الفت�اة مرع�ة راكض�ة 
مس�تبرشة، وعينا تلك األم الرؤوفة 
تلتمعان ب�رور،  الس�تقبال خرب 

مفرح،
و يتب�دد بعده�ا كل يشء، كغي�وم 
اله�واء،  يالمس�ها  ح�ني  الصي�ف 
وتنكش�ف سماء الحزن تارة أخرى 
ح�ني يك�ون الط�ارق ليس ش�يئا 

يجلب لهم خربا سعيدا، 
ويف أح�د األيام ط�رق الباب يف وقت 
مبكر من الصباح،  عند أول رشوق 
للش�مس،  وكأنه األمل حني يزورنا 

ويتسلل بالدفء اىل أرواحنا،
نهض�ت الفتاة مرع�ة وماهي اال 
لحظات حتى ع�ادت  وعىل وجهها 
دم�وع غس�لت كل يشء م�ن آالم 
متش�نجة،  وضحكات  انتظارهما، 
بالب�كاء، وهي تس�تعد  مخلوط�ة 
لتخرب الس�يدة ش�يئا م�ا بدموعها 
وابتس�امتها، وحني اقرتب�ت منها 

وملستها،

متى يطرق الباب؟



ال يوجد سبب علمي مؤكد يجعلنا نقول ملاذا يتشابه اليابانيون مع الكوريني 
والصينيني ، لكن هناك اجتهادات فلس�فية تقول إن الس�بب هو انحدارهم 
جميع�اً من نفس الس�الة أثن�اء إمرباطوريات قديم�ة يف الصني إضافة إىل 

اشرتاكهم بنفس األجواء ونفس طريقة الغذاء.
ومما يؤكد أن الغذاء له دور تغري ش�كل الفتيات اليابانيات حس�ب إحدى 
الدراس�ات يف السنوات األخرية بسبب تغيري يف طريقة الطعام ، حيث بات 

الطع�ام األمريك�ي الرسيع 
أكثر انتش�اراً فتغري ش�كل 
الجيل الصاعد مع هذا األمر 

بشكل نسبي.
إذن األسباب هي : 

- أنهم من سالة واحدة    
- اشرتاكهم بنفس األجواء   
- اش�رتاكهم بنف�س ن�وع 

الطعام.

يعان�ي العديد م�ن األزواج من وجود 

فتور يف العاقة االجتماعية، وهي قلة 

األحادي�ث املتبادلة ب�ني األزواج، مما 

يتشكل معه حالة من الصمت الكئيب 

يف املن��زل،أو أن يق�وم اح�د الطرفني 

بالحدي�ث دون أن يس�تمع ل�ه اآلخر، 

وهناك العديد من األس�باب التي تعود 

وراء ه�ذا الصم�ت:

• قد يكون السبب أن الزوجة بطبعها 

عصبي�ة امل�زاج، وعني�دة، وس�ليطة 

اللس�ان؛ ولذل�ك ق�د يلج�أ الرجل إىل 

اختص�ارا  الحال�ة  ه�ذه  يف  الصم�ت 

للمشاكل.

• ق�د يكون الس�بب أن الرج�ل يعتقد 

دائم�ا أن واجب�ات امل�رأة محص�ورة 

فقط يف الش�ؤون املن�زلي�ة، ويف تلبية 

مطال�ب ال�زوج وأف�راد عائلت�ه، وال 

يرى فيه�ا الصديقة التي قد يحاورها 

ويناقشها.

• قد يكون سبب الصمت هو املرض أو 

املشاكل أو األحداث املزعجة املوجودة 

بينهما.

• إن مس�ؤولية الصم�ت تق�ع ع�ى 

الزوجني؛ لك�ي ال ينتهي بهما املطاف 

إىل الط�اق أو الف�راق، ويج�ب ع�ى 

الطرف�ني املس�اعدة يف ه�ذه الحال�ة؛ 

فيجب عى كليهما عدم ترك الرشيك يف 

حالة صمت، ويج�ب أن يكون الهدف 

األس�مى بينهما هو تحقيق السعادة 

الزوجية.

أوضح الدكتور فيليب بالييف، أخصائي أمراض 
القلب، أس�باب الس�قوط املفاج�ئ الذي يعاني 
من�ه بعض األش�خاص، مش�رًيا إىل أن أس�باب 

السقوط املفاجئ عديدة ومنها:
1. اضطراب تدفق الدم إىل الدماغ:

و وفقا للطبيب، يمك�ن أن يرتبط نقص تروية 
الدماغ بتصلب الرشايني الت�ي تغذي الدماغ، أو 
فروعه�ا، ما قد يؤدي إىل الدوخة وفقدان الوعي 

وحتى الجلطة الدماغية.
و م�ن الس�هل تش�خيص ه�ذه الحالة بواس�طة 
املوجات فوق الصوتية. وقد ال يعلم الش�خص أي 
يشء عن مشكات األوعية الدموية، التي قد تظهر 
عى ش�كل دوخة، بي�د أن الش�خص ال يوليها أي 
اهتمام، لذلك من الرضوري عند الشعور بالدوخة 
إج�راء فحص باملوج�ات ف�وق الصوتية لرشايني 

الرقبة ملعرفة ما يحدث بالضبط.
2. اضطراب رضبات القلب:

غالب�ا م�ا تك�ون ه�ذه االضطراب�ات س�ببا يف 

الس�قوط املفاجئ خاص�ة بني كبار الس�ن، و 
ترتب�ط ه�ذه االضطراب�ات بانخف�اض معدل 
رضب�ات القل�ب، و ق�د يك�ون ه�ذا عامة من 
عام�ات متازم�ة العق�دة الجيبي�ة املريض�ة، 

وعندم�ا تكون الرضبات ن�ادرة تتخللها فرتات 
توق�ف كبرية ترتاوح ما ب�ني 5-3 ثواٍن ، يف هذه 

اللحظة يكون فقدان الوعي ممكًنا.
-3الضعف العضيل:

و تتط�ور ه�ذه الحالة ع�ادة لدى كبار الس�ن 
أيض�ا، ألن الضع�ف العض�يل ي�ؤدي إىل تقلص 
حجم الكتلة العضلية، ال�ذي بدوره يجعل كبار 
الس�ن يتحركون بثق�ة أقل، خوف�ا من اختال 

توازنهم، لذلك تزداد فرص سقوطهم.
-4مرض الشلل الرعاش:

عندما يكون اإلنسان مصابا بهذا املرض )مرض 
باركنس�ون( تصبح الس�يطرة ع�ى العضات 
صعبة، لذلك يظهر ع�دم الثقة يف حركته، حتى 
يصعب علي�ه أن يخط�و الخط�وة األوىل، وهذا 

مرض عصبي يتطلب عاًجا خاًصا.
-5مرض السكري:

و يمك�ن أن يك�ون م�رض الس�كري س�ببا يف 
اخت�ال مفاج�ئ للت�وازن، ألن الضع�ف ال�ذي 
يس�بب السقوط يكون أحيانا ناتج عن اإلفراط 
بتن�اول األدوية التي تخفض مس�توى الس�كر 
يف ال�دم ما يؤدي إىل انخفاض مس�تواه بصورة 

حادة.

يعترب أسوا يشء ممكن أن يواجه 
الفتي�ات يف برشتهن، هو ظهور 
الحبوب عليه�ا، كونها نوعا من 
الغدد الدهنية أو مس�ام تتعرض 
لإلنسداد بالجلد امليت او الزيوت 

النابعة من الوجه.
مناط�ق  يف  الحب�وب  تنت�رش  و 
الجس�م  ب�رشة  ع�ى  مختلف�ة 
والوج�ه، فالبع�ض يعان�ي من 
انتش�ارها يف الظه�ر، الخدي�ن، 
الذقن، أو الجبهة، و ما من سبب 
مح�دد لظه�ور حب�وب الجبهة، 
فأسبابها ال تختلف كثرياًعن تلك 
التي تظه�ر يف مناطق أخرى من 
الجسم، وإنما تضاف لها دوافع 

أخرى.
أسباب ظهور حبوب الجبهة:

•  ترسيحة الشعر
الجبه�ة  تغط�ي  الت�ي  الغ�رة 
ومامسة الشعر للوجه تتسببان 
بتعرق ه�ذه املنطقة من الوجه، 
م�ا ي�ؤدي إىل تكاث�ر الجراثي�م 

والبكترييا التي تعد س�بباً رئيساً 
لظهور حبوب الجبهة.

• مستحرضات تصفيف الشعر
املستخدمة  املستحرضات  بعض 
لتصفيف الش�عر كاملوس، الجل، 

املثب�ت وغريه�ا تتس�بب بهياج 
الجل�د، وبالتايل ظه�ور الحبوب 

عى هذه املنطقة من الوجه. 
• الغدد الدهنية

تحت�وي منطق�ة الجبه�ة ع�ى 
كمي�ة أكرب م�ن الغ�دد الدهنية 
مقارنة بمناطق أخرى يف الوجه، 
م�ا يرف�ع م�ن احتم�ال ظهور 

الحبوب.
• نقل الجراثيم

باس�تمرار  الجبه�ة  مامس�ة 
العدوى  ينقل  بالحب�وب  والعبث 
من م�كان اىل آخر ويؤدي بالتايل 

إىل تكاثر البثور.
• السكريات

الس�كريات  اإلكث�ار من تن�اول 
يعرض الب�رشة ملزيد من البثور، 

وتش�ري بع�ض الدراس�ات إىل أن 
األطعمة الغني�ة بالكربوهيدرات 
أو الش�وكوال، ت�ؤدي إىل ظه�ور 
حب الش�باب يف أماك�ن مختلفة 

من الجسم، من بينها الجبهة.
• التوتر

يضاعف�ان  والقل�ق  التوت�ر 
األدرينال�ني  مس�تويات  م�ن 
يف   Cortisol والكورتي�زول 
تغی�رات  يح�دث  م�ا  الجس�م، 
مختلف�ة يف الجلد والبرشة والتي 
قد تتط�ور اللتھاب�ات جلدیة يف 

مختلف مناطق الجسم.
• املناخ

و قد يسهم املناخ الحار والرطب 
يف زيادة التعرق الذي يضاعف من 

احتمال ظهور حبوب الجبهة.

املقادير
بيض مسلوق

جزر
قرنفل

بقدونس
زبدة

جبنة كريمة
مايونيز حسب الحاجة

ملح وفلفل
الوان طعام

خطوات التحضري
م�ع  البي�ض  صف�ار  اخلط�ى 
الزب�دة و املايوني�ز و الجبن�ة و 

يحىش يف كي�س الحلواني ضعي 
البي�اض يف ال�وان الطع�ام ث�م 
ضعى به الحش�و و يقدم مزين 

بالبقدونس و يمكنك ايضاً تزيني 
البيض املسلوق برشائح الجزر و 

القرنفل لعمل وجه.

كش�فت دراس�ة أمريكية حديثة 
األذن  التهاب�ات  ارتب�اط  ع�ن 
الداخلي�ة باضطراب�ات وتغريات 
عصبية ت�ؤدي إىل اإلصابة بفرط 

النشاط عند األطفال.
والباحث�ون  العلم�اء  ورب�ط 
لس�نوات طويل�ة فرط النش�اط 
الحركي لألطف�ال بمدى تكيفهم 
باملجتمع وحالتهم النفسية، لكن 
دراس�ة أمريكية حديث�ة أظهرت 
األذن  يف  الوظيف�ي  االخت�ال  أن 
الداخلية للطفل قد يسبب بشكل 
مب�ارش تغ�ريات عصبي�ة ترتبط 

باإلصابة بفرط النشاط لديه.
أطف�اال  الباحث�ون  وراق�ب 
ومراهقني مصابون باضطرابات 
الت�ي  الداخلي�ة الش�ديدة،  األذن 
ترتاف�ق م�ع ضع�ف يف الس�مع 
والتوزان، لثاث سنوات، ووجدوا 
أن هؤالء يعانون من اضطرابات 

س�لوكية مختلفة من بينها فرط 
النشاط الحركي وقلة االنتباه.

وتقدم هذه الدراسة دليا واضحا 
عى أن الضعف الحيس، كاإلصابة 
بخلل وظيف�ي يف األذن الداخلية، 
قد يحفز ج�زيء محدد يف الدماغ 
يرتبط باضطرابات تؤثر يف سلوك 

الطفل.
أن  تب�ني  األبح�اث  وم�ن خ�ال 
ارتف�اع مس�تويات نوع�ني م�ن 

الربوتين�ات املش�رتكة يف النواقل 
العصبي�ة للدماغ ي�ؤدي إىل زيادة 

الحركة وعدم االنتباه جيدا.
وم�ا يبرش يف ه�ذه الدراس�ة أنه 
يمكن التحك�م يف هذا االضطراب 
السلوكي، من خال إيجاد عقاقري 
الخل�ل  ع�ى  للس�يطرة  فعال�ة 
الداخلية وتثبيط  الوظيفي لألذن 
الربوتين�ات  تل�ك  يف  التغ�ريات 

املرتفعة يف الدماغ.

عندم�ا يكون املطبخ مس�احته ضيق�ة، يلجأ بعض 
الناس إىل تخزين عدة مواد تحت حوض  املطبخ، دون 
االنتب�اه إىل خطورة بعض هذه امل�واد عى صحتهم.

وحول هذا األمر كش�ف تقرير أملاني عن ثاثة أشياء 
يجب عدم االحتفاظ بها تحت رخام املطبخ.

منتجات قابلة لاحرتاق
أحرص عى عدم تخزي�ن أي مواد قابلة لاحرتاق يف 
املطبخ.ويمكن التعرف عى هذه املنتجات من خال 
رم�ز النار الصغري املوج�ود عليها كما يفضل حفظ 

هذه املواد يف مكان آمن وبعيدا عن أشعة الشمس. 
املواد الكيميائية الصلبة

يج�ب دائما تخزين مواد التنظيف، التي تحتوي عى 

مواد كيميائية صلبة بأمان، حيث أن خطر س�قوط 
املواد الكيميائية وترسبها مرتفع جًدا.

ومن األفض�ل، تخزين مواد التنظي�ف املحتوية عى 
م�واد كيميائي�ة صلبة يف م�كان آخر غ�ري املطبخ، 
يت�م اس�تعمالها بش�كل يوم�ي  خاص�ة وأن�ه ال 

للتنظيف.
مناشف األواني

يفضل االحتفاظ بمناشف األواني يف مكان بعيد نوعاً 
ما، ألنه يف حال وضع مناشف األواني مبارشة تحت 
مجى املطبخ، ف�إن ذلك قد يؤدي إىل تكون الجراثيم 
فوقه�ا، ونقله�ا إىل باقي األواني عند اس�تعمالها يف 

وقت الحق.
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هل تتفهمني صمت زوجك؟
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كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

ما سبب أن اليابانيني والكورييني 
والصينيني يشبهون بعض؟

قاوم السرطان بـ6 أطعمة رخيصة الثمن 
أهمها الكزبرة والبصل

املطبخ ..

دراسات حديثة

تدبري منزلي

البيض امللون

التهاب األذن يؤدي إىل فرط بنشاط األطفال

منها املناشف.. أشياء جتنيب االحتفاظ بها حتت حوض املطبخ

الرسط�ان من األم�راض الخطرية 
مع�دالت  ارتفع�ت  الت�ي  للغاي�ة، 
اإلصابة بها بشكل ملحوظ، ونقدم 
لكم م�ن خال ه�ذا التقري�ر أبرز 
األطعمة الت�ي تس�اهم يف الوقاية 
من اإلصابة باألورام، وذلك حسبما 
“رعاي�ة  بموق�ع  مؤخ�راً  ن�رش 
الصحة” األمريكي، وهي تش�مل: 

أطعمة تقاوم الرسطان 
1.البص�ل: كش�فت دراس�ة طبية 
أرشف عليها باحث�ون من إيطاليا 
وس�ويرسا أن البصل يتمتع بقدرة 
رائعة ع�ى الحد من خطر اإلصابة 
بالرسطان والسيطرة عى األورام، 
وخاصة رسط�ان املعدة ورسطان 

الثدي.
 2.الطماط�م: وه�ي تحت�وي عى 
مركب الليكوبني، وهو من مضادات 
األكسدة القوية، وهي تحتوى عى 
مواد رائعة تتمتع بخواص مضادة 
إيق�اف  يف  وتس�اهم  للرسط�ان، 
العدي�د م�ن أن�واع األورام، وذل�ك 

حس�ب املعه�د األمريك�ي ألبحاث 
الرسطان

 3.الكركم: تساهم مادة الكركمني 
الخاي�ا  تثبي�ط  يف   “  curcumin“
الرسطانية وإيقاف انتشار األورام 
يف الجس�م، وذلك حس�ب توصيات 

الجمعية األمريكية للرسطان. 
4.الث�وم: يس�اهم تن�اول الثوم ىف 
عدي�دة  الوقاي�ة م�ن رسطان�ات 
حس�ب املعهد الوطن�ي للرسطان، 

وخاصة أورام الجهاز الهضمي. 
5.الزنجبي�ل: يس�اهم الزنجبيل يف 
تقلي�ص حج�م أورام الربوس�تاتا 
التج�ارب  حس�ب   56% بنس�بة 
العلمية التي أجريت عى الحيوان، 
وهو يتمتع بخواص رائعة مضادة 

للرسطان. 
6.الكزبرة: وفقا للمعهد األمريكي 
ألبحاث الرسطان، تساهم الكزبرة 
نظ�راً  الرسط�ان،  محارب�ة  يف 
beta-“ الحتوائه�ا ع�ى مركب�ات

.”quercetin”و ”carotene

نصائح طبية

ما سبب السقوط و اإلغماء املفاجئ لبعض األشخاص؟

ي�دور بخل�د الوالدين فيها أس�ئلة 
الرتبي�ة،  بخص�وص  كث�رية 
وأهمه�ا ما يش�اهده الكب�ار من 
ترصف�ات لألبن�اء يظ�ن البع�ض 
أنه�ا مقص�ودة أو مكتس�بة م�ن 
األقارب أو من املدرس�ة، وأهم تلك 
الجنس�ية،  اإليحاءات  الترصف�ات 
التناس�لية  مث�ل: مل�س األعض�اء 
اكتش�اف م�ا  بكث�رة، ومحاول�ة 
ل�دى الجنس اآلخ�ر، وكذلك العبث 
بطريق�ة توحي بممارس�ة العادة 
الرسي�ة، ومل�س الكب�ار يف أماكن 
حساس�ة عمداً، املستشار األرسي 
واالجتماع�ي عبد الرحمن القراش 
يرش�دنا من خال السطور التالية 
إىل أس�باب هذه الظاه�رة وكيفية 

الترصف حيالها...
• األسباب

بداية يق�ول القراش: “إن األطفال 
يف عم�ر 5 س�نوات تظه�ر لديه�م 
بع�ض الس�لوكيات ضم�ن اإلطار 
ع�ن  ناتج�ة  وليس�ت  الطبيع�ي، 
رغبة جنسية، وتكون يف معظمها 
وللجس�م  للواق�ع  استكش�اف 
ولآلخرين، رغب�ة يف الحصول عى 
إجابات ألسئلة تدور داخل النفس 
ب�ني  الف�رق  وأهمه�ا:  البرشي�ة، 
الذكر واألنث�ى، ولكن إذا زادت عن 
املع�دل الطبيع�ي بحي�ث أصبحت 
تمارس بكث�رة يف البيت وخارجه، 
فإنه�ا تنم عن ثاثة أم�ور، وهي: 
مشاهدة أحد الوالدين يمارس تلك 

العادة فيقلده، أو مشاهدة وسائل 
اإلعام دون رقابة، أو أن يكتسبها 
الطف�ل م�ن أطفال أك�رب منهم يف 

غفلة الوالدين.
ولك�ن بعد 5 س�نوات م�ن العمر، 
خصوصاً يف س�ن املدرس�ة وحتى 
ال�� 12 عام�اً، ف�إن س�بب ه�ذه 
الترصف�ات يعود لتع�رض الطفل 
بعي�د،  أو  قري�ب  م�ن  للتح�رش 
واكتس�اب الطف�ل تل�ك الحركات 
م�ن املدرس�ة أو األق�ران، وع�دم 
الرقابة عى ما يشاهده يف اإلعام، 
باإلضافة إىل الس�ماح له بالخروج 

لف�رتات  متابع�ة  دون  للش�ارع 
طويلة”.

• دور الوالدين وأنواع الرتبية
ح�ول دور الوالدين يقول القراش: 
مس�ؤولية  األبن�اء  تربي�ة  “إن 
جس�يمة، ويجب إدراك أن للرتبية 
نوع�ني، وهما: الرتبي�ة باملحاكاة، 
واملقصود به�ا أن الطفل يقلد من 
أكرب منه خصوصاً والديه، والرتبية 
بالتعلي�م، واملقصود بها أن الطفل 
يحتاج ملن ينبهه منذ س�ن مبكرة 

بواقعه”.
• الخطة العاجية

1. يجب اس�تخدام لغ�ة جادة عند 
مش�اهدة ترصف الطفل وتنبيهه 
بأنه خطأ، مع التوضيح له أن هذا 
الخطأ يسبب غضبك منه وحرمانه 
مم�ا يح�ب، واالبتع�اد ع�ن كلمة 
“عيب” إذا لم يت�م توضيحها؛ ألن 
األطف�ال أصبح لديه�م مناعة من 

كثرة سماعها عند كل ترصف.
2. إدراك أن الطفل ال يحتاج لعقاب 
بدن�ي لكي يبتعد ع�ن ترصفه، بل 
يحت�اج لتصحيح س�لوكه؛ ألنه ال 
ي�درك عواقب ترصف�ه الناتج عن 

املحاكاة.

3. اتخ�اذ كاف�ة التداب�ري املمكنة 
الكتش�اف كيف تعلم ذلك السلوك، 
فربم�ا قام به برباءة وليس قصداً، 
لذل�ك يج�ب التس�اؤل: ه�ل ه�ذا 
الس�لوك مناس�ب لهذا العمر؟ أين 
ومت�ى يحص�ل هذا الس�لوك؟ هل 
يحصل كث�رياً أم أحيان�اً؟ هل هو 
طبيع�ي يف س�ن الطف�ل؟ هل هذا 
س�لوك مختص بالبالغ�ني فقط؟ 
ألن ما يقلق الوالدين أن هذا الطفل 
قد يكون تعرض لاعتداء الجنيس.

األطف�ال  أن  إدراك  يج�ب   .4
يتفاوتون يف فهم الس�لوك وحبهم 

لاستطاع.
5. التحدث معه�م تدريجياً يف هذا 
املوض�وع، وذلك بانته�از الفرصة 
املناس�بة، وبلغة مناسبة، وتقديم 
معلومات مناسبة قد يحتاجونها.

6. متابع�ة الطف�ل يف بداي�ة س�ن 
نظ�راً  البن�ت؛  خصوص�اً  بلوغ�ه 
لظهور عامات البلوغ عليها أكثر 
من الولد، وتعليمه�ا كيف تتعامل 
م�ع تل�ك املرحل�ة م�ن قب�ل األم، 
ومتابع�ة الولد م�ن األب خصوصاً 
يف س�لوكياته مع أقرانه وإخوانه، 
وكي�ف يتعام�ل م�ع األم�ور التي 
حرصت الس�نة ع�ى اتخاذها عند 

البلوغ كاألخذ من الشعر الزائد.
7. رب�ط املدرس�ة بالبي�ت ملتابعة 
سلوكيات الطاب والطالبات، وما 
يط�رأ عليها من مس�تجدات دون 

عنف.

سلوكيات

لطلة ابهى.... 

حركات ابنك اجلنسية املريبة من أين يكتسبها؟

ما أسباب ظهور احلبوب يف اجلبهة؟
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تفك�ر يف خطواتك القادم�ة بكل حرص ودقة 
وكأن�ك تلع�ب لعبة الش�طرنج. تش�عر أن من 
حولك يتقدمون بشكل أرسع ولكن الدقة مطلوبة 
أيض�ا فح�اول أن ت�وازن ب�ن األمري�ن، وإال اتخذت 
قراراتك بشكل عشوائي ومتهور. األمر ال يحتاج وقتا 

طويال كما تتخيل ولكن يتطلب مزيدا من الدقة.

ربما تش�عر اليوم أن اآلخري�ن بحاجة إليك 
أو أنك تحاول إرضاءهم ومساعدتهم بشتى 
الط�رق. أخالقك راقية جدا ولك�ن هذه العملية 
تتطل�ب منك مجهودا كبريا ووقت�ا طويال وطاقة. 
إذا كن�ت عزمت عىل مس�اعدتهم فيج�ب أن تعلم أن 

هناك بعض التغريات التي ستطرأ عىل حياتك.

حاول أن تركز اليوم عىل األمور األساسية 
تنفع�ك.  ال  الت�ى  باألش�ياء  تنش�غل  وال 
تتعاط�ف م�ع الحبي�ب يف محنت�ه وتقف إىل 
جانب�ه مح�اوال التخفي�ف عنه قدر املس�تطاع. 
قد تص�اب بخيبة أم�ل تنعكس س�لبا عىل وضعك 

الصحي يف املساء.

تق�وم بعم�ل إض�ايف لتزيد من دخل�ك املادي. 
احذر من طريق�ة إرسافك غري املنطقية للمال. 
مس�امحتك الدائمة للرشيك وتهاونك معه يقلالن 
م�ن احرتام�ه وتقديره ل�ك. تح�ل بالص�ر والهدوء 
لتتمك�ن م�ن تخط�ي املحنة الت�ي تواجهه�ا منذ فرتة 
طويلة. يجب أن يحقق لك اليوم الرضا الذي تبحث عنه 

منذ فرتة.

أن�ت مضط�ر الي�وم لتنفي�ذ بع�ض امله�ام 
واملشاريع التي تتعلق باألموال، فهناك بعض 
الفوات�ري الت�ي يجب علي�ك أن تقوم بس�دادها، 
والتأكد من اإلمضاء عىل بعض الودائع أو الشيكات. 
هناك بعض األمور الت�ي تربكك عىل مدار اليوم وربما 

تثري غضبك طوال الوقت. حاول أن تكون إيجابيا.

تعام�ل بدبلوماس�ية م�ع باق�ي الزم�الء 
وستحصل عىل النتائج التي تريدها وتجنب 
السلبية. ستتطور صداقة إىل عالقة حب تفاجئ 
الجميع من حولك وتجعلك تفكر باالرتباط. كرس 
وقت�ا لالس�تجمام والراح�ة لتس�تعيد صف�اء ذهنك 

وتتخذ القرارات الصائبة.

حاول أن تس�تثمر جهودك يف سبيل تطوير 
قدراتك العملية، فهذا س�يكون من أولوياتك 
يف املرحلة املقبلة. ال تضغط عىل الرشيك كثريا، 
فهو يعان�ي من بعض املصاعب وقد يتخذ قرارات 
حاس�مة تجاهك. انطلق واخرج واستمتع بوقتك مع 

األصدقاء.

لن تجني هذا اليوم س�وى التعب واإلرهاق والتوتر 
والضغط. ربما تفقد السيطرة عىل األمور وستفقد 
الق�درة ع�ىل الحكم ع�ىل املوضوعات بش�كل حكيم. 
اليوم غري مناس�ب تماما للمشاركة يف مرشوعات جديدة 
أو للدخول يف مناقشات طويلة ومهشمة. ننصحك بأن تمكث 
يف املن�زل اليوم حتى تس�رتيح بق�در اإلمكان. عال�ج التوتر 

والهدوء بقراءة بعض الكتب أو القصص الرومانسية.

أخبار رائعة وس�ارة جدا تأتيك اليوم وربما 
تتعل�ق بمهنت�ك أو بزي�ادة دخلك امل�ادي أو 
تغ�ريات يف حياة جريان�ك إىل األفض�ل. إذا كنت 
تفك�ر الكتابة أو يف طباع�ة إحدى قصصك فاليوم 
هو أنس�ب األيام عىل اإلطالق للقي�ام بهذه الخطوة. 

خيالك واسع وتستطيع التواصل مع اآلخرين.

تعيد طرح بعض املسائل عىل بساط البحث، 
تسرتجع املايض وتحاول كشف بعض األمور 
الغامضة، ما يتعبك ويش�كل هاجسا لك. هذه 
الشكوك قد تولّد األرق ومشكالت صحية وأوجاعا 
وآالما. حاذر انفعاالت شديدة قد تولد اإلرهاق والتعب 

النفيس وكن هادئا.

تعود الي�وم لصفائك يف العم�ل وقدرتك عىل 
العطاء. أعطي املزيد من االهتمام إىل شؤون 
العائلة. كن حذرا اليوم فقد تحدث بعض األمور 

املفاجئة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مش�اعرك لن تتحرك اليوم أمام أي ش�خص 
تلتق�ي به، عىل الرغم م�ن أن املجال مفتوح 
أمامك الي�وم للتعرف عىل أش�خاص جدد. عىل 
الرغ�م م�ن أن األمور تبدو ع�ىل ما ي�رام وهادئة 
ولكن ربما تش�عر أنك بال هدف وب�ال حافز. حاول أن 
تركز عىل هدف واحد وال تعتمد عىل اآلخرين يف تحقيق 

أحالمك.

كلمات متقاطعة

أي�دي  يف  مري�دا  س�قوط   -  713
املس�لمن بقيادة م�وىس بن نصري 

بعد سنة من حصارها.
1798 : ب�دء الغ�زو الفرنيس ملرص 
بوصول جيش نابليون بونابرت إىل 

ميناء اإلسكندرية.
الري�د  اتح�اد  تأس�يس   :  1875
ب�رين  مدين�ة  ومق�ره  العامل�ي، 

السويرسية.
1908 - وقوع انفجار تونغوس�كا 

يف سيبرييا بروسيا.
1911 : استخدام كلمة “فيتامن” 
ألول م�رة من قبل عال�م الكيمياء 

البولندي كسينري فانك.
1920 - ان�دالع ث�ورة العرشين يف 

العراق.
1925 - الس�لطات الرتكي�ة تعدم 
الثائ�ر الكردي »س�عيد بريان« مع 

46 من رفاقة.
1940 : الحكومة الفرنس�ية تخيل 
إىل  وتنس�حب  باري�س  العاصم�ة 
مدين�ة في�ي إث�ر الغ�زو األملاني 

النازي.
الح�رب  يف  املح�ور  دول   :  1941
العاملي�ة الثانية تعرتف باس�تقالل 

مرص.
1946 - تصدي�ر أول ش�حنة نفط 

كويتية.
الكونغ�و  اس�تقالل   -  1960

كينشاسا عن بلجيكا.
1960 : بريطانيا تعرتف باستقالل 

جمهورية قرص رشق املتوسط.
1960 : إيطالي�ا تمن�ح الصوم�ال 
استقاللها، وانضمام إقليم “أرض 
الذي منحت�ه بريطانيا  الصومال” 
استقالله قبل أربعة أيام إليها يؤدي 

إىل قيام جمهورية الصومال.
1980 - مجلس األم�ن يبطل قرار 

إرسائيل بضم القدس.
1989 - الجبهة اإلسالمية القومية 
يف الس�ودان تنقل�ب ع�ىل النظ�ام 

الديمقراطي التعددي.
: رؤس�اء دول وحكوم�ات   1990
حلف وارس�و يقررون حل الحلف. 

الكتل�ة  جي�وش  معظ�م  ض�م 
االش�رتاكية الرشقي�ة، وظل حتى 
حله املنافس لحلف شمال األطليس 

“ناتو” الغربي.
1991 - إلغ�اء سياس�ة التفرق�ة 

العنرصية يف جنوب أفريقيا.
1994 : رئي�س منظم�ة التحري�ر 
الفلس�طينية يارس عرف�ات يعود 
إىل قط�اع غزة أول مرة منذ احتالل 
إرسائي�ل إي�اه ع�ام 1967، ليتوىل 
الذاتي”  رئاس�ة “س�لطة الحك�م 
اتفاق�ات  بموج�ب  الفلس�طينية 

أوسلو املوقعة عام 1993.
2002 : استش�هاد مهن�د الطاهر 
)28 عام�ا( قائ�د كتائب الش�هيد 
ع�ز الدين ي�ن القس�ام يف نابلس، 
خالل هجوم ش�نه جيش االحتالل 
اإلرسائييل ش�اركت فيه مروحيات 
“أباتي” وع�دد كبري من الدبابات 

واملجنزرات.
2004 - السلطات العراقية تتسلم 
الرئي�س العراق�ي االس�بق صدام 

حس�ن م�ن الس�لطات األمريكية 
م�ع 11 معتقال م�ن طاقم حكمة 

السابق.
2009 - القوات األمريكية تنسحب 
من امل�دن العراقية بعد 6 س�نوات 
م�ن غزوه�ا وذل�ك بع�د إتمامه�ا 
لعملية تس�ليم املس�ؤولية األمنية 
فيها للجي�ش والرشط�ة العراقية 
وذلك تنفيًذا لبنود االتفاقية األمنية 

املوقعة بينهما.
ركاب  طائ�رة  س�قوط   -  2009
إيرب�اص يمنية يف املحي�ط الهندي 
قبالة جزر القم�ر وتحطمها وعىل 

متنها 153 شخصا.
2010 - كريس�تيان فولف مرشح 
تحالف املستش�ارة األملانية أنجيال 
مريكل يف�وز بمنصب الرئيس بعد 

ثالث جوالت انتخابية.
امل�رصي  الرئي�س   -  2012
ي�ؤدي  م�ريس  محم�د  املنتخ�ب 
اليمن الدس�تورية أم�ام املحكمة 

الدستورية العليا.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
اع���������ت��اب.. باق��ي  وي��اي  حت��س  ل��و  اعات��ب 
مفتوح��������������������ة... وي��اك  العت��ب  بيب��ان 
غلط��ان... ه��م  ان��ي  وص��ح  ازعل��ت  انت��ه  ص��ح 
اجروح������������ة... لتكب��ر  الزع��ل  ع��وف  ب��س 
ال����������روح... بغ��ات  ان��ت  عزي��ز  صدكن��ي 
روح�������ة..؟ ع��ن  يتخل��ة  جس��د  ش��ايف  ه��م 
ارج�����������وك.. ب��س  ه��اي  رس��الة  اخ��ر  م��و 
اج����روح��ة. ات����حم��ل  زع��ل  اخ��ر  ه������ذا 

يرضب للش�خص الكسول الذي تعّود عىل 
البطالة وعاش عالة عىل غريه من الناس

أصله:أن رجال كان له ولد كس�ول ، وكان 
كلما يح�اول إصالح�ه وإرش�اده ، يزداد 
كس�ال وب�الدة ، حتى تع�ب الرج�ل ومّل 
ويأس م�ن إصالحه وس�لم أم�ره إىل الله 
تع�اىل . ويف ذات يوم قرر الرجل أن يرس�ل 
ابن�ه إىل مجم�ع التنابل�ة ليعي�ش بينهم 
ويصب�ح واحدا منهم ، فرييح ويس�رتيح 
. وكان التنابلة آنذاك يعيش�ون يف بس�تان 
كب�ري يف إح�دى ضواحي بغ�داد ، ينامون 
في�ه طيلة يومهم . ف�إذا جاعوا أكلوا مما 

يتس�اقط عليه�م من رطب ، م�ن النخيل 
املوجودة يف البستان ، وإذا أحّسوا بالظمأ 
رشب�وا من م�اء الس�اقية . ذه�ب الرجل 
إىل ش�يخ التنابل�ة ورشح له األمر وس�ّلم 
له ولده الكس�ول . فرحب ش�يخ التنابلة 
بالتنب�ل الجدي�د وقال له : )) ش�وف بابا 
روح نام هن�اك يم الس�اكية .. وملا توكع 
يمك رطبة من النخلة أكلها وإذا عطش�ت 
ارشب م�ن م�اي الس�اكية .. وان�ت م�ا 
مطل�وب من�ك أي عمل هن�ا (( . فانبطح 
الولد عىل األرض، قرب الساقية، يف إنتظار 
س�قوط الرط�ب بالقرب من�ه، وبعد مدة 

وجيزة س�قطت رطبة بالقرب من رأسه، 
فلم يكلّف نفسه عناء إلتقاطها ووضعها 
يف فمه، فقال بكالمه البطيء املتثائب : )) 
رحم الله والديه اليل يخيّل الرطبة بحلكي 
(( . فس�مع ش�يخ التنابلة ماقاله التنبل 
الجديد فضحك منه واس�تدعاه إليه، وقال 
ل�ه: )) كوم ولك ك�وم روح ألبوك كول له 
: آن�ي تنب�ل ون�ص .. و ما أحت�اج أعيش 
وي�ه التنابلة حتى أتعلّم منهم (( . ثم علم 
الن�اس بحكاية ذلك الصب�ي، وعجبوا من 
كس�له وضحكوا من فعله، فقالوا فيه )) 
تنبل أبو رطبة (( وذهب ذلك القول مثال.

بشري حليمي النابغة الجزائري 
عال�م  يف  ث�ورة  أح�دث  ال�ذي 
م�ن  أول  الحاس�وب..هو 
أدخ�ل اللغة العربي�ة إىل جهاز 
الكمبيوت�ر ال�ذي ينح�در م�ن 
قرية مداوروش بسوق أهراس، 
بإمكانن�ا  أصب�ح  وبفضل�ه 
وتصف�ح  والق�راءة  الكتاب�ة 
جمي�ع محركات البحث باللغة 

العربية. 
عم�ل الباحث الجزائري بش�ري 
حليم�ي املقي�م يف كن�دا، ع�ىل 
الحاس�ب  لتعري�ب  م�رشوع 
أج�ل  1985، م�ن  اآليل، س�نة 
املستخدمن قادرين عىل  جعل 
اس�تخدام اللعربية بخط سليم 
وب�دون أي انحراف�ات عر كل 
محركات البح�ث وتكنولوجية 
الحاس�ب اآليل. وكان برنام�ج 
التعري�ب يحمل اس�م”اليس”، 
اختص�ارا ألربعة أح�رف تعني 
العرب�ي  املعلوماتي�ة  “نظ�ام 
الالتين�ي”. ق�ام  حليمي ببيع 
الجدي�دة  التكنولوجي�ة  ه�ذه 
العربي�ة  ادخ�ال  يف  املتمثل�ة 
رشك�ة  إىل  الكمبيوت�ر  إىل 
س�نة  يف   “ميكروس�وفت” 
1986 والتي قام�ت بتطبيقها 

الذي  بالشكل  الحواس�يب  عىل 
نعرفه اليوم. 

تحص�ل بش�ري حليم�ي ع�ىل 
ش�هادة البكالوري�ا يف الجزائر 
وبالتحدي�د بوالي�ة عناب�ة، ثم 
 ،1975 س�افر إىل كن�دا س�نة 
الجامعي�ة،  دراس�ته  إلكم�ال 
تخصص يف مجال املعلوماتية، 
الرمج�ة واألبح�اث الرقمي�ة، 
وهناك أس�س رشكة “سبيتش 
أنش�ئ  لإلتصاالت.  موبيليتي” 
الش�اب ع�دة رشكات أخرى يف 
كن�دا لكنها ل�م تك�ن موجهة 
للس�وق الكن�دي وإنم�ا كانت 
العرب�ي.  العال�م  تس�تهدف 
حيث س�اهم يف إط�الق أول آلة 

بالعربية-الفرنسية،  “تلكس” 
وكان هو من رسم حروفها قبل 

أن يتم صناعتها يف سوريا.
اللغ�ة  يتق�ن  الباح�ث  كان 
العربي�ة ويح�ب لغت�ه فق�ام 
بإدخاله�ا إىل الحواس�يب، بعد 
ذل�ك تف�رغ للبح�ث يف مج�ال 
تقني�ات التواص�ل، حي�ث قام 
أيضا بتطوي�ر برامج اتصاالت 
الهواتف الذكية لتس�هيل عمل 
األف�راد وأصح�اب ال�رشكات، 
وتعمل ه�ذه التقني�ة الجديدة 
ع�ىل ق�درة الهوات�ف النقال�ة 
بتلقي األوام�ر صوتيا من قبل 
املس�تخدم وتنفي�ذ العملي�ات 
املطلوبة من خ�الل قدرته عىل 

فهم اللغة، فإذا كان املستخدم 
مثال يق�ود الس�يارة يمكن أن 
يوج�ه أمرا لهاتفه بأن يقرأ له 
مثال رس�الة الريد اإللكرتوني 
فيس�تجيب  وصلت�ه،  الت�ي 
الهات�ف لألمر ويق�وم بقراءة 

الرسالة.
يوم وصل بشري حليمي إىل كندا 
من وطنه األم الجزائر منتصف 
س�بعينيات الق�رن املايض، لم 
يك�ن ليخط�ر ببال�ه أن عال�م 
ش�غله  س�يكون  املعلوماتّي�ة 
الش�اغل واملدخ�ل إىل النج�اح. 
ودفع�ه حّب�ه للغ�ة العربّية إىل 
التفك�ري يف طريقة إلدخالها إىل 
عال�م الكومبيوتر مع ما يعنيه 
ذلك م�ن تحدي�ات وصعوبات، 

فكانت والدة برنامج
ول�م يتوّقف الطم�وح عند هذا 
الحد. ومع تطور عالم التقنيات 
األس�تاذ  اس�تمر  املتواص�ل، 
حليم�ي يف البحث عن تحديات 
جدي�دة، كان آخره�ا تطوي�ر 
برامج اتصاالت الهواتف الذكّية 
لتسهيل عمل األفراد وأصحاب 
الرشكات عىل حد سواء. يتميز 
بتواضع�ه الش�ديد وطموح�ه 

الكبري يف عالم املعلوماتية.

-1 تفريش االسنان قبل النوم أهم بكثري من التفريش صباحاً .. ألنه 
البكرتيا الضاره تنشط وقت النوم اكثر فيكون التفريش وقاية ..

-2ش�عورك باإلرهاق والتعب بعد نوم جيد ملدة ٨ س�اعات يعني أن 
جسدك يعاني من قلة رشبك للماء ..

-3يق�ول علماء النفس أن تذكر كل ما هو جميل ومحبب قبل النوم 

يساعد يف راحة الجسم اثناء النوم..!
-4اثبت�ت دراس�ة : ان الُجه�الء أكث�ر اعتق�اداً أنهم أكث�ر ذكاًء من 

غريهم، بينما األذكياء يستهينون بذكائهم ..
-5الص�وت الذي يصدر عن بطنك عند الج�وع هو عبارة عن عملية 

تنظيف لألمعاء يقوم بها جسمك.

قصة مثل 

شخصيات من التاريخ

هل تعلم

تنبل أبو رطبة

الباحث الجزائري الذي أدخل العربية للكمبيوتر

ما الذي يعنيه وجود الشامة يف جسدك؟
اختبارات شخصية

رأيس
1بحر واس�ع o البح�ر العميق 
ويس�تخدم للداللة ع�ىل كتاب 

يف اللغة
2جواهر o نقوم بدرسها

3قمة األش�ياء o مل�ون بلون 
من ألوان البرشة

4ش�اعر لبناني مهج�ري o له 
الهوائي حول  بالغ�الف  عالقة 

األرض
5حالة القعود o ملك الغابة

6ال�ة موس�يقية جلدية o رمز 
الكري�ت يف الكيمي�اء o بن�ت 

تتسم بالعناد
7عكس متماس�ك o “.... زاده 
الخيال” كنا غناها محمد عبد 

الوهاب
8مطرب�ة تونس�ية o مرتف�ع 

)معكوسة(
9كرة )بلهجة البعض( o اس�م 
الق�ردة  عل�م مؤن�ث بمعن�ى 

الصغرية o يف السلم املوسيقي
10انفج�ار الصبح o رجل دين 
مس�يحي o آخ�ر يشء يحم�ل 

فيه اإلنسان إىل مثواه األخري

أفقي
 o 1طريق معبد الس�تخدام الطيارات

رقة يف التعامل أو يف الشكل
2مجموع حربة o مهرجان موسيقي 

تونيس
3يوض�ع ع�ىل الحص�ان o ممر جبيل 
افغانس�تان  ب�ن  ش�هري  ح�دودي 

وباكستان
4فعل اصدار الصوت من حرشات مثل 
النحل o مدينة عراقية نشأ فيها خط 

من خطوط اللغة العربية املهمة
5أطول أنهار االتحاد األوروبي والثاني 

بعد نهر الفولغا
6فعل ماض مرتبط بنشاط الحرامي 
ويوص�ف  الحي�ة  يف   o )معكوس�ة( 

بالزعاف )معكوسة(
 o 7ل�ك ويس�تخدمه غريك أكث�ر منك

تقال يف لون العيون
8احتفاالت تقام يف مناسبات تكريمية 

أو تسويقية وغريها
9نصف واحد o مطرب س�وري يلقب 
بس�لطان الط�رب oإله الش�مس عند 

الفراعنة
10باعث النهضة املوسيقية يف مرص

هل تقع شامتك تحت الحاجب أو 
ف�وق ش�فايفك، يف الخد أم يف كف 
الي�د؟  ه�ل تعلمن أن الش�امات 
املوجودة يف الوجه أو الجس�م هي 
مثرية وملفت�ة لالنتباه يف آٍن معاً. 
ولك�ن هل تخيلت أن�ه يمكنها أن 
تكش�ف الكث�ري عن ش�خصيتك؟ 
نق�دم ل�ك بع�ض التفاصي�ل عن 
ما تعنيه وجود الش�امات يف هذه 

االماكن:
-1يف جانب الرأس

إن كن�ت تملك�ن الش�امة يف هذا 
املكان فذل�ك يعني ان لديك فرص 
أم  للعم�ل  أكان  عدي�دة،  س�فر 

للرتفيه.
-2فوق جرس االنف

هذه الش�امة تعني أن لديك سرية 
أم  ترقي�ة  أكان  واع�دة،  مهني�ة 
زيادة يف الرات�ب أو أن العمل الذي 
أنت فيه يعتم�د عليك إىل حد كبري 
ولكن بالتاكيد سيكون لديك دفعة 

ودعم ما إىل االمام.
-3تحت الحاجب

يعني ذل�ك أن�ك تتأقلمن برسعة 
مع الناس وتجدين برسعة السبيل 

إليهم. أنت قائد جدير بالثقة.
-4فوق الشفاه

الش�امة  يعت�ر اصح�اب ه�ذه   
مثريين جداً، وهم مشهورون بن 
اصدقائهم. يهتمون كثرياً بنوعية 

الطعام وبكل ما يحيط بهم.
-5يف الخد

الق�ادة  ت�دل ع�ىل  ه�ذه عالم�ة 
االقوي�اء، فاالش�خاص م�ع هذه 
الش�امات هم ناجحون ويصلون 

اىل مناصب عالية جداً.
-6يف كف اليد

ه�ذه عالم�ة لالش�خاص الذي�ن 
ن�ادراً  االس�تقرار.  يفضل�ون 
مادي�ة  مش�اكل  يواجه�ون  م�ا 
وه�م بارع�ون يف إدارة أمواله�م 

واالقتصاد.
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عـين على العالم

يف  مكي  زينة  حالياً  تعيش 
أجواء تصوير مشاهدها ضمن 
أحداث مسلسلها الجديد »صالون 
زهرة« الذي يجمعها للمرة الثانية 
بعد  نجيم  نسيب  نادين  مع 
مسلسل  يف  معاً  نجاحهما 
حيث  سنوات،  قبل  »طريق« 
جّسدت شخصية شقيقتها يف 
أما هذه  معاً،  األوىل  تجربتهما 
املرة فستجسد شخصية صديقتها 
داخل  معها  تعمل  التي  »رشا« 

الصالون.
فريق  إىل  أخرياً  مكي  زينة  وانضمت 
عمل مسلسل »شتي يا بريوت« حيث 
لها  املبدئي  الرتشيح  عىل  وافقت 
انضمت  التي  األوىل  البطلة  لتكون 
مقدمتهم  ويف  املسلسل،  أبطال  إىل 
عابد فهد أول أبطال العمل وسامر 
ومن  القيش،  وخالد  إسماعيل 
بطلة  هناك  يكون  أن  املفرتض 
أخرى ليكتمل فريق عمل املسلسل 
حيث يجري حالياً اختيارها، عىل 

أن ُيصّور فور انتهاء زينة من مشاهدها 
يف مسلسل »صالون زهرة«.

االجتماعية  للدراما  ينتمي  واملسلسل 
حول  أحداثه  تدور  حيث  النفسية، 
فكرة  ويتناول  عم،  وأبناء  شقيقني 
من  خوفاً  اإلنسان  يعيشه  الذي  الرصاع 
او  أم  أو  أب  سواء  يحبه  من  كل  فقدان 
حبيب، واملسلسل من إخراج إييل سمعان 
لرشكة  واإلنتاج  شحادات  بالل  وتأليف 

الصباح.
وكانت زينة مكي قد أنهت تصوير حلقة 
 « الطبخ  »تحدي  برنامج  ضمن  خاصة 
خالل  ُتعرض  أن  عىل  دبي،  شاشة  عرب 

الفرتة املقبلة.
مكي  زينة  من  كالً  أن  من  الرغم  وعىل 
وزوجها نبيل خوري حذفا صورهما عن 
اإلنستغرام،  عىل  الرسمية  صفحتيهما 
الذي أكد انفصالهما، لكن املقربني  األمر 
لم  الحايل  االنفصال حتى وقتنا  أن  أكدوا 
منهما  كالً  أن  خاصة  رسمياً،  يتحقق 
عىل  اآلخر  بمتابعة  يحتفظ  زال  ما 

اإلنستغرام، فهل هناك أمل يف العودة؟

روبي  املرصية  الفنانة  تصّدرت 
التواصل  مواقع  عىل  »الرتند« 
مقطع  نرشها  بعد  االجتماعي، 
الخاّص وهي  فيديو عرب حسابها 
ترقص عىل املرسح بفستان صيفي 
بسيط  شبابي  بتصميم  زهري، 
وفتحة  واحد  بكتف 

معه  ونسقت  الجنب،  عن  واسعة 
حذاء بكعب عال من اللون نفسه، 
»قلبي  الجديدة  أغنيتها  أنغام  عىل 

بالستيك«.
املتابعني  إعجاب  روبي  وأثارت 
بحركات  ترقص  وهي  بدلعها، 
أصدرت  روبي  أن  عفوية.يذكر 

عرب  بالستيك«،  »قلبي  أغنية 
»يوتيوب«،  عىل  الرسمية  قناتها 
يحيى،  محمد  وألحان  كلمات  من 
ومكساج  جيزو،  موسيقي  توزيع 
وتخطت  صالح،  ماهر  وماسرت 
عىل  مشاهدة  مليون  الـ6  األغنية 

»يوتيوب«.

نانيس  اللبنانية،  الفنانة  أغنية  تخطت   
مشاهدة  املليون  معاك«  »جايه  عجرم، 
عىل قناتها الخاصة عىل »يوتيوب«، بعد 3 
أيام من طرحها.وكانت تصّدر جديد نانيس 

التواصل »الرتند«  بمواقع 
يف  االجتماعي 
الدول  من  عدد 
منها  العربية 

والكويت.»جايه  مرص  السعودية،  لبنان، 
نانيس  ألبوم  من  الثالثة  األغنية  هي  معاك« 
املرتقب صدوره »نانيس 10«، وكانت أصدرت 
بعنوان  املرصية  باللهجة  األوىل  منه،  أغنيتني 
»حبك بيقوى« وأخرى لبنانية وهي »مشكلتك 
الوحيدي«، التي حققت 2 مليون مشاهدة عىل 
والعاملي  املحيل  الرتند  بها  دخلت  »يوتيوب«، 

عىل املوقع نفسه.

تصّدر الوثائقي الخاص بالفنانة اللبنانية مرييام فارس 
لوائح  »الرحلة«  أو   «  Myriam Fares The Journey«
بحًثا  واألكثر  رواًجا  األكثر  واألجنبية  العربية  األفالم 
نتفليكس  منصة  عىل  العربي  الوطن  انحاء  مختلف  يف 
العاملية، كما ترّبع عىل عرش هذه القائمة ملدة عرشين 
يوماً متتالية، وذلك عىل الرغم من مرور 3 أسابيع عىل 
الذي  األمر  عديدة،  رسائل  العمل  تضمن  إطالقه.وقد 
وتجربة  باألمومة  يتعلّق  ما  منها  غريه،  عن  مّيزه 
اإلجهاض، وتربية األطفال، إضافة إىل إدارة االلتزام ما 
الرسالة  الزوجية واملنزلّية، ولعّل  العمل والواجبات  بني 
هذا  خالل  من  إيصالها  فارس عىل  حرصت  التي  األهم 
مرييام  »لبنان«.ظهرت  الوطن  رسالة  هي  الوثائقي، 
عن  وعرّبت  الصادقة،  وبدموعها  األوىل  حملها  بأشهر 
اندلع بتاريخ 17 ترشين 2019،  اللبنانيني الذي  غضب 
مروراً باألزمة املالّية وارتفاع سعر رصف الدوالر مقابل 
اللرية اللبنانّية، وصوالً إىل انفجار مرفأ بريوت، وما نتج 

واقتصادية،  معيشية،  أزمات  من  األحداث  تلك  كّل  عن 
تحت  ما  إىل  اللبنانّي  الشعب  بغالبية  أودت  واجتماعية 
خّط الفقر، كما أّنها طرحت صعوبة الخيار بني البقاء 
باتت  التي  الهجرة  باألرض، وخيار  والتمّسك  الوطن  يف 
مالذاً للكثري من الشباب والعائالت اللبنانّية، سواء بحثاً 

بات  إّنه  إذ  األمان،  عن  بحثاً  أو  العيش،  لقمة  عن 
محروماً من مقّومات العيش األساسّية، والسبب 

السياسّية.وقد  الطبقة  فساد  وهو  أال  واحد 
عرفت مرييام بذكائها كيف تستغّل فرصة 

املنصات  أكرب  من  واحدة  عىل  وجودها 
الخاص  الوثائقي  أن  خصوصاً  العاملية، 

ولم  العالم،  أنحاء  جميع  يف  بّث  قد  بها 
يكن محصوراً بمنطقة جغرافية واحدة 
لكي تطلق رصخة أبناء بلدها، وتتحّدث 
الذي سئم  وأوجاع شعبها  عن معاناة 
سنوات  منذ  املتتالية  األزمات  تحّمل 

حتى  اللبنانية  ه الحرب  هذ
ال  كي  الساعة، 
أنه  الظاملون  يظّن 

يقف  من  هناك  ليس 
عىل  ويعرتض  وجههم  يف 
وهو  وأفعالهم،  ظلمهم 
األمر الذي لم ترتدد مرييام 
إليه،  واإلشارة  فعله  يف 

وهنا بيت القصيد.

الرباعي،  صابر  التونيس،  الفنان  استطاع 
الفني  لعمله  جمهوره  بتشويق  ينجح  أن 
سعد  املغربي  بالنجم  يجمعه  الذي  الجديد 
املغربي  واملغني  املوسيقي  واملنتج  ملجرد، 
ريدوان، يف مفاجأة ممّيزة القت تفاعالً كبرياً 

من املتابعني.
ريدوان  جانب  إىل  التونيس  الفنان  وظهر 
كواليس  القليل من  ووثق  االستوديو،  داخل 
كاشفاً  واللحن،  واملوسيقى  التحضري 
التي  صباحي«،  »سهرة  األغنية  اسم  عن 
»هيت«  لتكون  قريباً  طرحها  املنتظر  من 

الصيف.
مختلفة  كلمات  يختار  أن  صابر  واستطاع 
تدمج بني اللغتني العربية واإلنكليزية، وسط 
أجواء صاخبة مع املوسيقى الراقصة، وعلق 
بيني  صباحي  السهرة   Trio« املقطع:  عىل 

وبني ريدوان وسعد ملجرد«.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع املفاجأة 
نجوم  أهم  من  ثالثة  تجمع  التي  املمّيزة 
املغرب العربي، الفتني إىل أن األغنية ستكون 

»قنبلة« العام وستحصد أعىل نسبة مشاهدة 
يف العالم.

الفيديو ذاته عرب  من جانبه، شارك ريدوان 
الصور  تبادل  تطبيق  عىل  الخاص  حسابه 

بمشاركة  سعادته  عن  وعرب  )إنستغرام(، 
والتي  املقبلة  لألغنية  التحضريات  الجمهور 
سيكون  طرحها  أن  معلناً  باملذهل،  وصفها 

»قريباً جداً، ترقبوا«.

كبرياً  جدالً  بطمة،  دنيا  املغربية،  الفنانة  أثارت 
بني الجمهور بعد نرشها صورة لها بمالبس 

موقع  عىل  الخاصة  صفحتها  عىل  البحر 
فيها  ظهرت  االجتماعي،  التواصل 
الشمس،  أشعة  تحت  تستجم  وهي 
االنتقادات  من  الكثري  دنيا  وتلّقت 
بعض  ان  حني  يف  صورتها،  بسبب 
اعجابه  عن  وعرب  عنها  دافع  املتابعني 

أوقات  قضاء  لها  متمنيا  بإطاللتها، 
صيفية ممتعة.

كما وطالت االنتقادات أيضاً زوجها املنتج 
دنيا  إطاللة  بسبب  الرتك،  محمد  البحريني 

باملايوه.
زيادة وزنها بنرش مجموعة  دنيا عىل منتقدي  وكانت رّدت 
أظهرت  املغرب،  يف  املناسبات  بأحد  إطاللتها  من  لها  صور 

من خاللها رشاقتها ومحافظتها عىل جسمها، 
عىل الرغم من وضعها طفلتها الثانية »ليىل 

روز«، منذ فرتة قصرية.
واستطاعت دنيا بطمة ان تحقق نجاحا 
كبريا بأغنيتها »حب املصالح«، اذ انها 
»الرتند«  الئحة  خاللها  من  تصدرت 
عىل »يوتيوب«، وذلك بعد ساعات من 

إطالقها.
صفحتها  عرب  الجمهور  دنيا  وشاركت 
الخاّصة عىل موقع التواصل االجتماعي، 
صورة كشفت من خاللها عن تصّدر »حب 
وعلّقت  دول،  بعّدة  العاملي  الرتند  املصالح« 
واملغربي  العاملي  الرتند  صباح  :«يا  بالقول  عليها 
والجزائري..  والعراقي  واإلماراتي  والسعودي  واإلسباني 

طبعاً رقم واحد باملغرب، 29 الرتند العاملي«.

قال حسام حبيب: إن أقرب الناس 
تشويه  محاولة  يف  متورط  لهم 
دى  والناس  شريين  مع  العالقة 
كان لها مصالح إن شريين تبقى 
الشخصية.  ملصالحهم  منتهكة 
مضيفا: أن الفنانة لها رشكة تدير 

عملها وال عالقة له بعملها.
عبد  شريين  تزوجت  أنا  وأكد:   
يف  واحدة  أنجح  وهي  الوهاب 
ألحد،  تحتاج  وال  العربي  الوطن 
لينا  الناس  ألقرب  وبالنسبة 
الحاجات  يعملوا  هيفضلوا  هما 
الحنفية  ألن  دي  فيها  املستمرين 
أسوياء  غري  وهؤالء  اتقفلت 
يتدخل  إنه  أي حد  ومش من حق 
زوجتي  وبني  بيني  العالقة  يف 
إن  الناس يل. مضيفا:  أقرب  حتى 

مش  جدا  القريب  الشخص  هذا 
بقول  إن  وآسف  يأذيني  مرة  أول 
قربه  رغم  الشخص  هذا  عليه 
ونعم  الله  وحسبي  كفاية  مني، 
ضعفا  معناه  ليس  وهذا  الوكيل، 
أجيب  قادر  أنا  هذا  استمر  وإذا 
حقي بالقانون حتى لو كان قريبا 
مني، والتسجيل صحيح ويحاول 
ولألسف  البيوت  وخراب  االفرتاء 
إنه  رغم  والدتي  سرية  جاب 
الشخص اليل مخلفني ومنفصلني 
للسؤال  تدعوني  دائما  وكانت 
ملصالح  استدرج  ولألسف  عنه 

شخصية هو طرف فيها.
الفنانة  دعمت  جانبها،  من 
زميلتها  الزغبي،  نوال  اللبنانية 
شريين  املرصية  الفنانة 

عبدالوهاب هذا بعد أزمة ترسيب 
زوجها  لوالد  صوتي  تسجيل 

الفنان حسام حبيب.
عىل  حسابها  عرب  الزغبي  وقالت 
عبدالوهاب  شريين  »كلنا  تويرت: 
االبيض  والقلب  االصيل  الفن 
بتلبقال الحياة الحلوة منحبك كتري 

والله دائما معك«.
عبد  شريين  الفنانة  وخرجت 
الوهاب عن صمتها لتعلق رسميا 
الذي  الصوتي  الترسيب  أزمة  عىل 
اللبنانية  املجالت  إحدى  نرشته 
لوالد زوجها، الفنان حسام حبيب، 
لها  خيانته  عن  يكشف  والذي 
وتخطيطه لالستيالء عىل أموالها.

»الرد  قائلة:  »شريين«  وعلقت 
الصوتي يل عىل ما تم ويتم وسيتم 

شكرا  دقائق...  خالل  يف  تداوله 
لكم«، وذلك خالل تغريدة لها عىل 

حسابها يف تويرت.
التواصل  مواقع  مستخدمو  وكان 
األحد  مساء  تداولوا  قد  االجتماعي 
لـحسني  منسوباً  صوتياً  ترسيباً 
حبيب،  حسام  الفنان  والد  حبيب 
للزواج  نجله  فيه عن خطة  يتحدث 
رسا عىل زوجته شريين عبدالوهاب.

خطة  الصوتي  الترسيب  يف  وجاء 
والد حسام حبيب لزواج نجله رساً 
عىل شريين عبد الوهاب، من أجل 
إنجاب أطفال، كما اعرتف فيه بأنه 
يتحكم يف جميع الحسابات املالية 
حساباتها  من  أمواال  ويأخذ  لها 
وأنها شخصية  لها،  الرجوع  دون 

تطلب الطالق باستمرار.

زينة مكي تنظم لفريق 
عمل مسلسل »شيت يا بريوت« 

روبي تتصدر الرتند بفيديو جديد

»جايه معاك« لـ نانسي عجرم 
تتخطى املليون مشاهدة

مرييام فارس تنقل معاناة الشعب اللبناني 
للعامل من خالل »الرحلة«

صابر الرباعي »ترند« على السوشل ميديا بسبب مفاجأة

دنيا بطمة تثري غضب املتابعني.. واالنتقادات تطول زوجها

حسام حبيب: التسجيل مش مفربك.. وهجيب حق شريين بالقانون 

 ما أبرز ميزة ستضمها كاميرا
 iPhone 13 Pro المنتظرة؟

نتفليكس تطرح السمة المرتقبة 
على هواتف “أندرويد”

مع اقرتاب إطالق تشكيلة iPhone 13، يتم ظهور املزيد من املعلومات حول 
 Ming- Chi تشـكيلة أيفون املقبلة عرب اإلنرتنت، حيث كشف املحلل الشهري
Kuo أن الطرازين املتميزين من تشكيلة iPhone 13 - من املحتمل أن ُيطلق 
عليهمـا iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max - تـم إعدادهما للحصول 
عىل كامريا فائقة االتسـاع تمت ترقيتها مع ضبط تلقائي للصورة.ومقارنة 
بالنمـاذج الحالية التي توفر كامريات عريضة بؤريـة ثابتة، يجب أن تكون 
هـذه ترقية كبرية، ويجب أن تكون عدسـة الرتكيز البـؤري التلقائي قادرة 
عـىل التقاط صور أكثر وضوًحا ووضوًحا، بغض النظر عن مسـافة الهدف 
 iPhone 13 من العدسة. وعالوة عىل ذلك، يقال إن العدسة الواسعة للغاية يف
Pro تأتي مع ستة عنارص بدالً من خمسة، وهو ما من املتوقع أن ينتج عنه 
صور ومقاطع فيديو أفضل.وبينما من املتوقع أن تأتى الكامريا ذات الزاوية 
الواسـعة التي تمت ترقيتهـا إىل طرازات Pro يف الوقت الحـايل، فمن املتوقع 
.iPhone أيًضا أنه بحلول عام 2022، سـتصل هـذه امليزة إىل جميع طرازات

أفـاد تقريـر حديث صادر عـن PhoneArena أنه من املحتمـل أن تطلق أبل 
سلسلة iPhone الجديدة يف األسبوع الثالث من شهر سبتمرب، وذلك استنادا 
إىل املالحظة البحثية التي شـاركها محلل Wedbush Dan Ives.وزعم تقرير 
حديث صادر عن TrendForce أنه لن يكون هناك أي اختالف كبري يف أسعار 
إطـالق iPhone 13 وتلك الخاصة بـ iPhone 12، وهذا يعني أنه من املتوقع 

أيًضا أن يكون السعر األوىل ملجموعة iPhone 13 هو 699 دوالًرا.

كشـفت شـبكة “نتفليكس” األمريكية عن طرحهـا ميزة جديدة 
ألصحاب هواتف “أندرويد”، والخاصة بتحميل األفالم واملسلسالت 

والربامج من مكتبتها.
وتتيـح امليزة إمكانية مشـاهدة محتوى “نتفليكـس” بعد أن يتم 
تحميلها “جزئيا” وقبل أن تحّمل بصورة كاملة عىل الهاتف، وذلك 
بعد شكوى العديد من املستخدمني من اضطرارهم لالنتظار حتى 

اكتمال التحميل للمشاهدة.
وسيتمكن مسـتخدمو “أندرويد” عىل األجهزة املحمولة واألجهزة 
اللوحيـة )اإلصـدار 7.64 ومـا بعـده( مـن بـث عـروض وأفـالم 

“نتفليكس” قبل اكتمال التنزيل.
وسـيقترص التحميـل الجزئـي عىل األجهـزة املحمولـة واألجهزة 
اللوحيـة التي تعمل بنظام “أندرويـد” يف الوقت الحايل، لكن أكدت 
“نتفليكس” أنها “سـتخترب امليزة عىل أجهزة “آبل” خالل األشهر 

املقبلة”.
 Continue“ وللعثـور عىل امليزة، يجب الذهاب لإلعدادات يف قسـم

Watching” يف الخدمة، أو من قائمة التحميل عىل “أندرويد”.

التواصـل  مواقـع  رواد  هاجـم 
إلكرتونيتني  لعبتـني  االجتماعي 
بسبب ما قالوا إنه تحريض عىل 
استهداف الكعبة وترويج عبادة 

األصنام.
ونـرش مئـات السـاخطني عـىل 
مواقـع التواصل تحت هاشـتاغ 
صـوًرا   ”STOP_PUBG#“
مأخـوذة مـن لعبتـي “بابجي” 
و”فـورت نايـت” يظهـر فيهـا 
جنـدي يحـاول التصويـب نحو 
الكعبـة، كمـا يظهـر يف صـورة 
أخرى جنـدي ال يمكنـه التقاط 
بحـركات  قـام  إذا  إال  السـالح 
تحاكي عبـادة األصنام، عىل حد 

قولهم.
وقـال أحـد املسـتخدمني: “من 
فضلـك ال تلعب ببجـي، يف األول 
نزلـوا صنم علشـان الـيل يلعب 
يسـجد للصنـم ودلوقتي رضب 
الكعبـة.. ربنـا ينـرص اإلسـالم 
عىل أعدائه”.وكتـب آخر: “لعبة 

فورت نايت تنتهك حرمة الكعبة 
واملسـجد الحرام”، وقـال ثالث: 
ف  يمسـح  عمـال  “فيسـبوك 
البوستات دي.. والله إحنا بقينا 
عايشني وسـط عصابة بتتحكم 

يف كل حاجة تخصنا”.
وقـد تسـببت لعبـة )ببجي( يف 
انتحار طفلة مرصيـة تبلغ من 
العمـر 11 عامـا، حيـث دخـل 
أهلها غرفتهـا ووجدوها معلقة 
يف حبل، وحسبما أكد والدها فقد 
اعتادت الطفلـة عىل لعب ببجي 
بشكل مسـتمر يف اآلونة األخرية 

وتسبب لها يف عزلة.
وحـذر خـرباء علـم النفس من 
اإللكرتونيـة،  األلعـاب  إدمـان 
حيث يتحـول الطفل الذي يلعب 
إىل متقمـص لشـخصية الالعب 
وهـو مـا يجعـل مـن الصعـب 
االبتعاد عنها وقد يصل الحال إىل 
ارتـكاب أفعال حمقـاء قد تصل 

إىل جرائم.

الفـوري  الرتاسـل  تطبيـق  قـام 
)واتسـآب( بإجـراء تعديـل عـىل 
الرسـائل الصوتيـة، التـي تلقـى 

رواجا كبريا بني مستخدميه.
وقامت )واتسـآب( بتعديل شـكل 
الرسـالة الصوتيـة الظاهر داخل 
تطبيقه عـىل هواتـف “أندرويد”، 
ليكون “خطـا نموذجيا” بدال من 

شكل “موجات صوتية”. 
ولكـن لـم تنـل الواجهـة الجديدة 
إعجـاب  الصوتيـة  للرسـائل 
أبـرز  وكانـت  املسـتخدمني، 
عـرب  التمريـر  أن  اعرتاضاتهـم 
صعبـا  كان  الصوتيـة  الرسـالة 
النموذجـي”  “الخـط  بواسـطة 

الجديـد، كمـا أشـاروا إىل أن لـون 
الواجهة لم يكن مرئيا عند تشغيل 

“الوضع املظلم” للتطبيق.
مسـتخدمي  تعليقـات  وبسـبب 
اإلصدار التجريبي، قرر )واتسآب( 
إزالـة امليزة بشـكل مؤقـت، ومع 
ذلـك، يقـول موقـع “وابيتاإنفو” 
إنـه واثق مـن أن تطبيق الرتاسـل 
الفوري الشهري سيطلق هذه امليزة 
مرة أخرى بعد إجـراء اإلصالحات 

الالزمة.
وكان تعديل شكل الرسالة الصوتية 
عـىل  يتوافـر  )واتسـآب(،  عـىل 
نسـخته التجريبية عىل “أندرويد” 

التي تحمل رقم 2.21.13.17.

بسبب “استهداف الكعبة”.. حملة 
ضخمة ضد لعبة )بابجي( 

)واتسآب( يجري تعديال طارئا على 
الرسائل الصوتية

  

تغريدات

خالد بيومي

امل حجازي 

ــموه حلول  ــا حيصل يف لبنان مّما يس  كل م
ــن ازمة بنزين اخل ..فهو  ترقيع مؤقت  م
ــدة  اما احلّل لن يتم بوجود منظومة فاس
ــا حتلّوا عننا  ــّل الوحيد عندم ــداً فاحل اب

حلة حتلّكن.

ــة  املتع ــة  االوربي ــم  االم كاس   يف 
ــل تصوير  ــتوي نق مضمونة.. اداء مس

ــارة  و مالعب  ــراج حتكيم VAR اث  اخ
و تنظيم و مجاهري .. 

ــع م ــط  فق ــة  املتع ــكا  امري ــا  كوب   يف 
 ليونيل ميسي.

الشاعر غاويا مغويا

هامش

للغواية  أداة  بوصفهم  »الشعراء«  اسم  حملت  كاملة  سورة  القرآن  يف 
و«يقولون  يهيمون«  واد  كل  »يف  إنهم  كما  الغاوون«.  يّتبعهم  »والشعراء 
الشعراء؟  السلبي عىل  أثره  القرآني  الحكم  ما ال يفعلون«.. هل ترك هذا 
ال أظن ذلك.. حتى النقد عرب العصور لم يتوقف طويال حيال هذا الوصف 
بني  الشاعر  فيها  يتحرك  التي  املساحة  من  يقرتب  إنه  طاملا  والتوصيف 
منطقتي الواقع والخيال وبينهما الغواية.. فالشاعر رائي ومتخيل كبري.. 
بل حتى النبي محمد )ص( حني أراد كفار قريش اتهامه بما يبدو ظاهرا 
قالوا  »بل  األنبياء  5 من سورة  لآلية  إنه »شاعر« طبقا  قالوا  يليق  ال  إنه 
األولون«..  أرسل  بآية كما  فليأتنا  بل هو شاعر  افرتاه  بل  أحالم  أضغاث 
النبي  بني  قريش  كفار  منطق  قارنا  إذا  سلبية  تبدو  الداللة  أن  صحيح 
صاحب اآليات أي املعجزات، وبني الشاعر الذي ال يملك سوى القول.. لكن 
»أعذب  قالوا  لديهم حتى  به فهو مقبول  لو كان مبالغا  القول حتى  هذا 

الشعر أكذبه«، وهو قول مجحف بحق حقيقة الشعر ومهمته. 
 الشعر يف النهاية قول والشاعر قّوال.. والشعر نبوغ وبعضه عبقرية بحيث 
يجربك أن تكون »غاوي ونص«.. أال يستحق هذان البيتان ألمرئ القيس أن 
تهيم بهما وحولهما »وقد أغتدي والطري يف وكناتها .. بمنجرد قيد األوابد 
هيكل.. مكر مفر مقبل مدبر معا .. كجلمود صخر حّطه السيل من عل«.. 
وكيف ال تهيم خلف لبيد بن ربيعة القائل يف معلقته التي هي من عيون 
الشعر وخشومه وآذانه إن كانت للشعر فوق العيون خشوم وآذان »وجال 
.. زبر تجّد متونها أقالمها«.. وهل من بيت يف  السيول عن الطلول كأنها 
محمد  النبي  بحق  ثابت  بن  حسان  بيت  من  أجمل  قاطبة  العربي  الشعر 
تشاء«،  كما  قد خلقت  كأنك   .. كل عيب  »خلقت مربءا من  القائل  )ص( 
حيث املبالغة هنا ال تستقيم دالليا إال مع عظمة املمدوح.. فهذا البيت لو 

كان بحق أي إنسان آخر لكان مجرد لغو فارغ. 
وأين تضع بيت املتنبي الذي حمل 5 مطابقات »أزورهم وسواد الليل يشفع 
بن  مالك  خلف  تهيم  ال  وكيف  بي«..  يغري  الصبح  وبياض  وأنثني   .. يل 
الريب محاورا حاميل نعشه قبل رسيان سم الحية يف جسده حيث سيدفن 
»يقولون ال تبعد وهم يدفنونني .. وأين مكان البعد إال مكانيا«.. يف مقابل 
ذلك هناك »ملخيات« كثرية لدى الشعراء تبدو يف غالبها خياال فاسدا.. فهل 
األخري  كنت  وإن  »إني  يقول  حتى  نيوتن  بدل  الجاذبية  العالء  أبو  اخرتع 
زمانه .. آلت بما لم تستطعه األوائل«.. ومع أن املتنبي يشكو حاله كثريا 
أن تحسب   .. »أعيذها نظرات منك صادقة  الدولة  يف سياق عتابه لسيف 
الشحم فيمن شحمه ورم«، أو »أرى كل يوم تحت ضبني شويعر .. ضعيف 
يقول  حني  الذات  تضخيم  يف  بعيدا  يميض  لكنه  يطاول«،  قصري  يقاويني 
الدهر منشدا«.  إذا قلت شعرا أصبح   .. إال من رواة قصائدي  الدهر  »وما 
أما دعبل الخزاعي، فقد »زودها حبتني« حني يقول »إني ألفتح عيني حني 
أفتحها .. عىل كثري ولكن ال أرى أحدا«., يف حني كان بشار بن برد ال غاويا 
وال مغويا يف مطابقته الشهرية بني العني واألذن »يا قوم أذني لبعض الحي 
السياب فقد »خله عينه  أما  أحيانا«.  العني  .. واألذن تعشق قبل  عاشقة 

بعني الله« شاكرا حامدا »مهما استطال البالء .. ومهما استبد األلم«.

محزة مصطفى




