
بغداد/ الزوراء: 
قررت االمانة العامة ملجلس الوزراء تعطيل 
ال�دوام الرس�مي اليوم الخمي�س يف بغداد 
بس�بب ارتفاع درجات الحرارة.وبحس�ب 
وثيقة ص�ادرة عن امانة مجل�س الوزراء 
تلقتها »الزوراء«: انه نظرا الرتفاع درجات 
الح�رارة اىل 50 درج�ة مئوي�ة او اكث�ر، 
واس�تنادا اىل تقرير الهيئ�ة العامة لألنواء 

الجوية والرصد الزلزيل تقرر تعطيل الدوام 
الرس�مي اليوم الخمي�س 2021/7/1، يف 
العاصم�ة بغداد.واضافت: ان�ه تم تخويل 
املحافظني صالحية تعطيل الدوام الرسمي 
اليوم الخمي�س يف املحافظ�ات التي تصل 
درجة الح�رارة 50 درجة مئوي�ة او اكثر. 
مؤكدا استثناء الدوائر واملؤسسات االمنية 

والصحية والخدمية كافة من ذلك.  

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية االعالم االمني، امس االربعاء، 
انفج�ارا يف اح�د أس�واق مدين�ة الص�در 
رشقي بغداد.وذكرت الخلية يف بيان تلقته 
»ال�زوراء«: ان انفج�ارا يف اح�د أس�واق 
مدين�ة الصدر رشق�ي العاصمة بغداد.اىل 

ذلك، ق�ال مصدر امني: ان عبوة ناس�فة 
زرعه�ا مجهول�ون ع�ى جان�ب الطريق 
انفجرت وس�ط س�وق مري�دي يف مدينة 
الصدر رشق�ي العاصمة بغ�داد انفجرت 
امس االربعاء، مما أسفرت عن إصابة 15 

مدنيا كحصيلة أولية بجروح متفاوتة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط، امس االربعاء، زيادة 
حصة املولدات الس�كنية من وقود الكاز، 
مبينة ان ذلك جاء بس�بب ارتفاع درجات 
الحرارة.وق�ال وكي�ل مدي�ر ع�ام رشكة 
توزيع املنتجات النفطية، حس�ني طالب، 
يف بيان تلقته “الزوراء”: إنه “اس�تناداً إىل 
توجيهات وزير النفط احسان عبدالجبار 
اسماعيل بخصوص زيادة حصة املولدات 

الس�كنية، ت�م االيعاز إىل جمي�ع الهيئات 
والف�روع يف جمي�ع املحافظ�ات بتجهيز 
املولدات الس�كنية بوقود الكاز بكمية ٣0 
.”KVA بدالً من 25 لرتاً لكل KVA لرتاً لكل

وأض�اف أن “اله�دف من ه�ذا القرار هو 
زيادة س�اعات تجهيز املواطن�ني بالتيار 
الكهربائ�ي”، داعي�اً “اصح�اب املولدات 
التجهي�ز  إىل مراجع�ة مناف�ذ  الس�كنية 

لتسلم الحصة الجديدة املقررة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العدل، امس األربعاء، اعادة فتح 
زيارات الس�جناء بعد تطعيم جميع النزالء 
والحرس، فيما حددت اس�باب تأجيل حكم 
االعدام بحق االرهابيني. وقال املتحدث باسم 
ال�وزارة، احمد لعيب�ي، يف ترصيح صحفي: 
ان “الزيارات اىل السجناء ُفتحت بعد تطعيم 
جمي�ع الن�زالء وح�رس الس�جون”، مبينا 
ان�ه “ال توج�د أي إصابات داخل الس�جون 
نتيجة تطبيق االجراءات الصحية من تباعد 
اجتماع�ي، اضافة اىل منع الزيارات س�ابقا 
الس�جون  ان”  الجائحة”.واض�اف  بس�بب 
تجاوزت مرحل�ة اإلصاب�ات بالجائحة وما 
يش�اع عن وج�ود ح�االت إصاب�ة بكورونا 
داخل السجن عار من الصحة”.وعزا لعيبي 

االكتظ�اظ داخل الس�جون اىل قلة منظومة 
السجون، وكثرة النزالء إضافة اىل ان األبنية 
قديم�ة ومتهالكة”.واكد ان” الوزارة وقعت 
الكثري من مذكرات التفاهمات مع املنظمات 
العاملي�ة واألمم املتحدة لغ�رض إعادة البنى 
التحتية وبناء سجون جديدة وتأهيلها ألنها 
اك�ر م�ن طاق�ة وزارة العدل يف اس�تيعاب 
الن�زالء”، موضح�ا ان “هن�اك االف النزالء 
املوجودين داخل الس�جون ماب�ني عراقيني 
وع�رب وأجانب”.واوض�ح ان” هناك الكثري 
من الس�جناء يؤخ�ر حكم اإلع�دام بحقهم 
يف ح�ال كان هن�اك تميي�ز ويؤج�ل اإلعدام 
لحني البت القطعي بالحكم، وعندما يصدر 
مرس�ومي جمهوري ولم يك�ن هناك تمييز 

من قبل أي جهة ينفذ الحكم”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعرب الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، 
ع�ن قناعته ب�أن حرب�ا عاملي�ة ثالثة 
لم تك�ن لتبدأ حت�ى لو قام�ت القوات 
الروس�ية بإغ�راق املدم�رة الريطانية 
الت�ي انتهكت املياه الروس�ية يف البحر 
األسود، فيما أعلن منظمو حوار الخط 
املب�ارش املتلفز الس�نوي م�ع الرئيس 

ال�رويس فالديم�ري بوت�ني أن أنظم�ة 
االتص�ال الخاصة بهذا الحوار تعرضت 
لهجوم س�يراني مكثف.وخالل حوار 
“الخط املبارش” مع املواطنني الروس، 
ام�س األربع�اء، نفى بوت�ني أن يكون 
ح�ادث مدمرة “ديفين�در” الريطانية 
قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، يف 23 
يونيو، قد وضع العالم عى حافة حرب 

عاملية ثالثة. وقال الرئيس الرويس بهذا 
الصدد: “حتى لو أغرقنا هذه السفينة، 
فم�ن الصع�ب تص�ور أن العال�م وجد 
نفس�ه عى حافة حرب عاملية ثالثة، إذ 
يدرك هؤالء الذين يفعلون ذلك، أنهم لن 
يخرجوا منترصين م�ن هذه الحرب”.

مخاطب�ا  ال�رويس  الرئي�س  وتاب�ع 
املواطن الذي طرح الس�ؤال: “ال أعتقد 

أن التط�ور ال�ذي تتحدث�ون عنه كان 
سيفرحنا، غري أننا عى األقل نعرف أننا 
نناض�ل يف أراضينا دفاعا عن أنفس�نا 
ومس�تقبلنا. فلس�نا نح�ن الذين جئنا 
إليه�م بعد أن قطعنا آالف الكيلومرتات 
جوا أو بحرا، بل ه�م الذين اقرتبوا من 

حدودنا وخرقوا بحرنا اإلقليمي.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مرك�ز اإلع�الم املرقم�ي تراج�ع 
العراق يف املؤرش العاملي لألمن السيراني 
 )Global Cybersecurity Index(
الصادر من وكالة األمم املتحدة املختصة 
واالتص�االت  املعلوم�ات  بتكنولوجي�ا 
»االتحاد ال�دويل لالتصاالت«.وقال املركز 
يف بيان: إنه »يستغرب من تراجع العراق 

22 مرتب�ة عن اخ�ر احصائية، إذ حصل 
ع�ى املرتب�ة 129 عامليا يف م�ؤرش االمن 
الس�يراني م�ن اصل 182 دول�ة ، بينما 
كان يف املرك�ز 107 يف التقرير الس�ابق، 
وحماي�ة  الس�يراني  االم�ن  ان  مبين�اً 
بيان�ات املواطن�ني العراقي�ني، ج�زء ال 
يتجزأ من االم�ن القومي العراقي«.وبني 
املرك�ز ان »العراق تراج�ع عربيا ايضا 4 

مرات�ب، إذ حصل عى املرتبة 17 متقدما 
عى موريتانيا، والصومال، وجزر القمر، 
وجيبوت�ي، واليمن، بينم�ا تفوقت عليه 
بقية ال�دول العربي�ة بما فيها س�وريا، 

وفلسطني، وليبيا، ولبنان، والسودان«.
واش�ار التقرير اىل ان »الع�راق لم يقدم 
اجابات عن االستبيان الذي جمعه فريق 
GCI وال�ذي تضم�ن بع�ض املعلوم�ات 

والبيان�ات ، وه�و االم�ر ال�ذي يط�رح 
عدة اس�ئلة حول س�بب هذا التجاهل او 
التهاون للجهات املسؤولة عن هذا امللف 
يف العراق«.واك�د املرك�ز يف وقت س�ابق 
م�ن العام املايض ”عدم وجود مؤسس�ة 
متخصصة باألمن الس�يراني يف العراق، 
وم�ا هو موج�ود عب�ارة عن أقس�ام يف 
دوائر مختلفة تفتقد للتنسيق أو التعاون 

املح�رتف يف هذا الجانب، وكل جهة منها 
تعمل بمفردها”.ودع�ا املركز الحكومة 
العراقي�ة ”لتش�كيل مؤسس�ة أو هيئة 
خاص�ة ُتعنى بقضايا األمن الس�يراني 
وكل م�ا يتعل�ق ب�ه يف ه�ذا الجان�ب”، 
خصوصاً م�ع اق�رتاب االنتخابات حيث 
يكون لألمن السيراني تأثري مبارش عى 

نتائجها.

الزوراء / يوسف سلمان:
يعق�د مجلس النواب جلس�ته االعتيادي�ة، اليوم 
الخمي�س، فيم�ا وج�ه رئي�س مجل�س النواب، 
محمد الحلب�ويس، انتقاداً ش�ديداً لوزير الزراعة 
محم�د كريم الخفاجي بع�د الحديث عن تهديده 
ب�«ك�ر رج�ل« نائب�ة .وقال الحلب�ويس، خالل 
جلس�ة الرملان التي عقدت الثالثاء: إنه »تم إلزام 

الحكوم�ة يف قان�ون املوازنة أن تعد مس�تحقات 
الفالحني نفق�ات حاكمة وت�رصف كإنفاق اول 
بالدولة«.وتساءل الحلبويس بالقول »إذا مستوى 
الوزير يتحدث عن نائب�ة عندها الحصانة بكر 
رجله�ا، كي�ف يت�م التعامل م�ع الف�الح عندما 
يراجع الوزارة عند املطالبة بمس�تحقاته«، داعياً 
اىل »امل�ي باإلجراءات القانوني�ة اليوم الخميس 

باس�تضافة الوزير او تقديم س�ؤال ش�فهي من 
ه�ي النائب�ة التي اش�ار له�ا يف االع�الم«.وكان 
النائب عيل البديري طالب، خالل جلس�ة الرملان، 
بإقالة وزير هدد ب�«كر رجل« برملانية.اىل ذلك، 
اعلن�ت لجنة الخدمات واالعمار النيابية تقديمها 
مرشوع قانون مجلس االعمار اىل رئاسة الرملان 
بع�د تدقيق�ه وصياغته تمهي�ًدا للتصويت عليه.

وقال عضو اللجن�ة النائب برهان املعموري، بعد 
اجتماع مش�رتك ملناقش�ة مواد وفق�رات قانون 
مجل�س االعم�ار: ان » القانون يهدف اىل إنش�اء 
البنى التحتية وإقامة املش�اريع الكرى كالطرق 
والجسور واملطارات واملوانئ، و يشجع االستثمار 

ويقي عى البطالة ».

العراق يرتاجع عامليا 22 مرتبة وعربيا 4 مراتب يف األمن السيرباني

رئيس الربملان يوجه انتقاداً شديداً لوزير الزراعة ويقرر استضافته اليوم
التقرير النيابي عن تقييم األداء احلكومي سيعرض يف اجللسات املقبلة 

أوتاوا/ متابعة الزوراء:
قالت السلطات الكندية إن منطقة فانكوفر سجلت 
عرشات الوفيات املرتبطة عى األرجح بموجة الحرارة 
املرتفع�ة، حيث س�جلت الب�الد أعى درج�ة حرارة 
ع�ى اإلطالق م�رة أخرى.ولقى ما ال يق�ل عن 134 
شخصا مرصعهم فجأة منذ يوم الجمعة، ىف منطقة 
فانكوف�ر، وفق�ا لألرقام الصادرة ع�ن إدارة رشطة 
املدين�ة ورشطة الخيالة الكندية امللكية.وقالت إدارة 
رشطة فانكوف�ر وحدها، إنها اس�تجابت ألكثر من 
65 حالة وفاة مفاجئة من�ذ يوم الجمعة، والغالبية 
العظم�ى منها “مرتبطة بالحرارة”، حس�بما نقلت 
ش�بكة “إس بي إس” األسرتالية.وجاءت الوفيات يف 
الوقت الذي س�جلت فيه كندا رقما قياسيا جديدا يف 

درجات الح�رارة املرتفعة لليوم الثال�ث عى التوايل، 
الثالثاء، حيث وصلت إىل 49.5 درجة مئوية يف ليتون، 
كولومبي�ا الريطانية، عى بع�د 250 كيلومرتًا رشق 
فانكوفر.م�ن جانبه قال الرقيب س�تيف أديس�ون: 
“فانكوف�ر ل�م تش�هد مثل ه�ذه الحرارة م�ن قبل، 
ولألس�ف يموت العرشات من الناس بسببها”. فيما 
قالت بلدي�ات محلية أخرى إنها اس�تجابت بدورها 
للعديد م�ن مكاملات املوت املفاج�ئ، لكنها لم تعلن 

البيانات بعد.
عى الصعيد العاملي، كان العقد املنتهي يف عام 2019 
هو األكثر س�خونة ع�ى اإلطالق، وكانت الس�نوات 
الخم�س األكث�ر س�خونة ه�ي الس�نوات الخم�س 

املاضية.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت الرئاس�ة الجزائري�ة تعي�ني الرئيس عبد 
املجيد تبون، لوزير املالي�ة أيمن بن عبد الرحمن، 
يف منصب رئيس الوزراء، خلفا لعبد العزيز جراد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد كلّف، رئيس 
الجمهوري�ة، الوزير األول أيم�ن بن عبد الرحمن، 

بمواصلة املشاورات مع األحزاب السياسية.

عمان/ متابعة الزوراء:
رفعت محكمة أمن الدولة يف األردن، امس األربعاء، 
جلس�تها يف قضية “الفتنة”، والت�ي يحاكم فيها 
املتهمان باس�م عوض الله، والرشيف حس�ن بن 
زيد، إىل الي�وم الخميس.وأوض�ح املحامي محمد 
العفيف، وكيل املتهم باسم عوض الله، يف ترصيح 
لقناة “اململكة” ش�به الرسمية: أن “هيئة الدفاع 
قدم�ت األربع�اء بيانات تتضمن أس�ماء ش�هود 

م�ن بينهم األم�راء حم�زة بن الحس�ني وعيل بن 
الحسني وهاش�م بن الحسني للشهادة”. وأضاف 
أن “املحكم�ة س�تصدر قرارها بقب�ول أو رفض 
طلب االستماع للشهود يف جلسة الخميس”.وكان 
العفي�ف، ق�ال يف ترصيح�ات س�ابقة: إن “هيئة 
الدفاع ستتقدم ببيانات تتضمن أسماء أمراء من 
بينهم األمري حمزة وأرشاف ورئيس الوزراء الحايل 

ووزير الخارجية وشؤون املغرتبني للشهادة”.

جلنة نيابية لـ         : الربملان سيستضيف ثالثة وزراء لبحث ملف املياه وندعو للضغط على تركيا بهذا الشأن
حذرت من تعرض األهوار ألزمة مائية شديدة يف املناطق اجلنوبية

الزوراء/ حسني فالح:
واملي�اه  الزراع�ة  لجن�ة  كش�فت 
وااله�وار النيابية ع�ن عزم مجلس 
النواب اس�تضافة وزراء الخارجية 
واملوارد املائية والثقافة لبحث ملف 
املياه، وفيما ش�ددت ع�ى رضورة 
الضغط عى تركيا لتأمني الحصص 
املائي�ة للعراق، ح�ذرت من تعرض 
اه�وار املناط�ق الجنوبي�ة اىل ازمة 

مائية شديدة بسبب شح املياه.
وق�ال عض�و اللجن�ة، النائ�ب عبد 
االمري حسن، يف حديث ل�”الزوراء”: 
ع�ى  تتج�اوز  مازال�ت  تركي�ا  ان 
الحص�ص املائي�ة املق�ررة للعراق، 
مناس�يب  انخف�اض  اىل  ادى  م�ا 
األنه�ر. مبينا ان ه�ذا االمر يتطلب 
وقفة جادة م�ن الحكومة واملتمثلة 
ب�وزارات الخارجية وامل�وارد املائية 
والثقافة والسياحة واالثار.واضاف: 
ان مناط�ق االه�وار يف املحافظ�ات 
الجنوبية، وتحديدا يف ذي قار، بدأت 
تعان�ي م�ن ازم�ة مائية ش�ديدة، 
وب�دأت العوائ�ل تهاج�ر املحافظة 
باتج�اه كرب�الء، لك�ون محافظ�ة 
ذي قار تقع يف ذنائ�ب األنهر. الفتا 
اىل: ان مجلس النواب سيس�تضيف 
املائي�ة  وامل�وارد  الخارجي�ة  وزراء 
والثقافة والسياحة واالثار من اجل 

بحث مل�ف املي�اه ووض�ع الحلول 
لالزمة الراهنة.وش�دد عى رضورة 
الضغ�ط ع�ى تركيا بش�تى الطرق 
م�ن اج�ل تأم�ني الحص�ص املائية 
للعراق. مؤك�دا: ان الحيوانات بدأت 
تم�وت يف االهوار، وهن�اك مخاوف 

من ع�دم ايصال املي�اه اىل محطات 
االس�الة يف ق�ادم االيام.واش�ار اىل: 
تس�عى  املائي�ة  امل�وارد  وزارة  ان 
جاهدة وعر لجانها الفنية ملعالجة 
االزم�ة، إال انه�ا تحت�اج اىل تضافر 
بقية الوزارات والجهات املعنية.من 

جهتها، اعلن�ت وزارة املوارد املائية 
ان مفاوض�ات الوفد الفني العراقي 
مع الجانب الرتكي بخصوص املياه 
والرصاح�ة. بالش�فافية  اتس�مت 

واكد املتحدث باس�م الوزارة وعضو 
الوفد الفني املفاوض، عوني ذياب، 

يف ترصي�ح صحف�ي: ان “الط�رف 
العراقي اتسم بطروحاته بالوضوح 
الكب�رية  بحاجت�ه  يتعل�ق  فيم�ا 
الجانب  للمي�اه”، مبينا “اس�تعداد 
الرتك�ي تزوي�د الع�راق بمعلومات 
حول الس�دود، وابرها س�د اليسو، 
نه�ر  ع�ى  تق�ع  الت�ي  والس�دود 
الفرات”.وأضاف ان “الوفد العراقي 
زار سد اليس�و ، واستمع اىل عرض 
تفصييل عن واقع السد ، وما يتعلق 
بكمي�ات الخزن، وطريقة تش�غيل 
الس�د يف الوق�ت الراه�ن”،  الفتا اىل 
ان “طريق�ة التش�غيل تأخ�ذ بنطر 
االعتبار جانبي الجفاف والرطوبة، 
وانه�م يتوقع�ون ان يك�ون الع�ام 
املقبل افض�ل من الع�ام الحايل من 
حيث سقوط االمطار”. وتابع ذياب 
“تم خ�الل املباحثات اطالع الجانب 
العراقي عى الواقع املائي يف حويض 
دجل�ة والف�رات، كما ت�م التباحث 
حول ما ورد يف مذكرة التفاهم حول 
املي�اه التي وقعها الع�راق وتركيا يف 
وقت س�ابق”. موضحا ان “الرملان 
الرتكي ص�ادق عليها، فيما س�تتم 
املصادق�ة عليه�ا م�ن قبل رئاس�ة 
الجمهورية الرتكية بحسب الجانب 
الرتك�ي، من اج�ل ان تدخل املذكرة 

حيز التنفيذ”.

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:
حذر املدير العام ملرصف الرشيد، باسم عبد عيل، امس 
االلكرتونية  بالبطاقة  وتزوير  تالعب  من  األربعاء، 
املواقع  عر  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب  ورسقة 
»هناك  إن  صحفي:  ترصيح  يف  عيل  الوهمية.وقال 
بالبطاقة االلكرتونية وعى املوظفني  تالعباً وتزويراً 
واملتقاعدين واملستفيدين من خدمات مرصف الرشيد 
أن  الوهمية«.وأضاف  االلكرتونية  املواقع  من  الحذر 
باستغالل بعض  الضعيفة قاموا  النفوس  »أصحاب 
رواتبهم  ورسقة  املرصف  خدمات  من  املستفيدين 
التسويق  »إيقاف  إىل  مشريا  الوهمية«،  املواقع  عر 

االلكرتوني لحماية البطاقة من الرقة«.

الرشيد يوقف التسويق االلكرتوني 
وحيذر من سرقة الرواتب

أمانة جملس الوزراء تعطل الدوام 
الرمسي يف بغداد

انفجار يف مدينة الصدر شرقي بغداد

النفط تقرر زيادة حصة املولدات من 
وقود الكاز

العدل تعلن تطعيم مجيع النزالء 
وتعيد فتح الزيارات للسجناء

وفاة أكثر من 130 شخصا يف كندا بسبب ارتفاع 
درجات احلرارة

اجلزائر: تعيني أمين بن عبد الرمحن رئيسا للوزراء 

األردن.. تأجيل قضية الفتنة وطلب شهادة 3 أمراء

الزراعة تكشف سبب ارتفاع أسعار البيض والدجاج وتضع خطة خلفضهما

االخريةمقابل لقاح كورونا .. اليونان متنح مواطنيها )180 دوالراً( وباقة إنرتنت جمانية

ص 5

الكاظمي يؤكد من بروكسل أهمية تطوير  
العالقات بني العراق وحلف الناتو

بغداد/ الزوراء:
اكد رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، خ�الل زيارته اىل بروكس�ل، 
اهمي�ة تطوي�ر العالق�ات ب�ني العراق 
االم�ني  اش�ار  فيم�ا  النات�و،  وحل�ف 
الع�ام لحل�ف ش�مال األطل�ي، ين�س 
س�تولتينرغ، اىل اس�تمرار دول حل�ف 
العراق.وذك�ر  ش�مال االطل�س بدع�م 
املكت�ب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقت�ه »ال�زوراء«: ان رئي�س مجل�س 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، التقى 
االمني العام لحلف شمال األطلي ينس 
س�تولتينرغ، يف مقر الناتو بالعاصمة 
اللق�اء  البلجيكي�ة بروكس�ل، وبح�ث 

عالق�ات التعاون والرشاك�ة بني العراق 
ودول حلف ش�مال األطلي يف املجاالت 
واالقتصادي�ة  السياس�ية  املختلف�ة، 
واالمني�ة والتجاري�ة، كم�ا بح�ث معه 
إجراءات توسعة اطار عمل بعثة الناتو 
يف العراق وفق االولويات االمنية العراقية 
وبالتنسيق املس�بق مع الحكومة.وبني 
الكاظم�ي اهمية تطوي�ر العالقات بني 
الع�راق وحل�ف الناتو ملا في�ه مصلحة 
الش�عب العراق�ي واس�تقرار املنطق�ة 
والعال�م. مؤك�دا اهمي�ة ان ال يك�ون 
العراق س�احة لتصفي�ة الرصاعات، او 

منطلقا لالعتداء عى أي من جريانه.

بوتني: أستبعد نشوب حرب عاملية ثالثة حتى لو مت إغراق املدمرة الربيطانية
هجوم سيرباني على أنظمة االتصال اخلاصة باخلط املباشر معه 

بغداد/ الزوراء:
ابتداًء من  الحرارة ستنخفض  أن درجات  االربعاء،  الجوية، امس  األنواء  أعلنت هيئة 
الجابري، يف ترصيح صحفي:  الجوية، عامر  األنواء  املقبل.وقال مدير اعالم  األسبوع 
ان  إذ  الهند،  من  قادم  جوي  منخفض  بسبب  البالد  بها  تمر  التي  الحر  »موجة  ان 
السنة  بداية شهر حزيران، لكنه تأخر هذه  يأتي كل عام يف  املنخفض موسمي  هذا 
بسبب تأثر البالد بتيارات وكتل هوائية قادمة من  البحر املتوسط«.واضاف ان »تأثري 
املنخفض سيستمر لغاية يوم السبت املقبل«، الفتا اىل انه »بعد يوم السبت سنشهد 
خالل  »نشهد  ان  الجابري  فقط«.وتوقع  لدرجتني  ربما  الحرارة  يف  جزئيا  انخفاضا 
الشهرين القادمني موجات مماثلة لهذا املنخفض«، مشريا اىل ان »هناك تيارات هوائية 

مثرية للغبار يف املنطقة الجنوبية والرياح ستكون متغرية االتجاه والرعة«.

األنواء: اخنفاض درجات احلرارة ابتداًء 
من األسبوع املقبل

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   
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مبناسبة الذكرى 101 النطالقة ثورة العشرين اخلالدة

أكدت أن املواطن سيتفاجأ بنوعية املوادالتقرير النيابي عن تقييم األداء احلكومي سيعرض يف اجللسات املقبلة 

احللبوسي: ثورة العشرين قدمت درساً بليغاً لألجيال يف الوطنية والتكاتف

التجارة تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن رئيس الربملان يوجه انتقاداً شديداً لوزير الزراعة ويقرر استضافته اليوم
مفردات السلة الغذائية 

بوتني: أستبعد نشوب حرب عاملية ثالثة حتى لو مت إغراق املدمرة الربيطانية
هجوم سيرباني على أنظمة االتصال اخلاصة باخلط املباشر معه 

وفد أمين يف كركوك ملتابعة 
إجراءات محاية أبراج الطاقة

مستشار الكاظمي: الورقة البيضاء تضمنت 64 
مشروعاً وسنستعني خبرباء دوليني لتنفيذها

اجلزائر: تعيني أمين بن عبد الرمحن 
رئيسا للوزراء 

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  اكد 
قدمت  العرشين  ثورة  ان  الحلبويس، 
الوطنية  يف  لألجيال  بليغاً  درساً 
العشائر  ان  اىل  اشار  والتكاتف، فيما 
زالت  وما  قدمت  الكريمة  العراقية 
الفعل  يف  واعيا  نموذجا  تقدم 

الجمعي.
خالل  له  كلمة  يف  الحلبويس  وقال 
املجلس  أقامها  التي  االحتفالية 
النطالقة   101 الذكرى  بمناسبة 
بيان  يف  الخالدة،  العرشين  ثورة 
العرشين  ثورُة  ان  “الزوراء”:  تلقته 
قدمت درساً بليغاً لألجيال يف الوطنية 
املقاصد  تحقيق  أجل  من  والتكاتف 
الكربى وفق الرؤية التي تحفظ لهذا 
البلد هيبَته وسيادَته من خالل مرشوع 
والعمل  االطياف  جميع  بني  مشرتك 
وترسيِخه  تحقيِقه  أجل  من  الجاد 
النتائج، الفتا  أفضل  إىل  به  والوصول 
ترجمة  هي  العرشين  ثورة  إن  اىل 
والشعب،  واألمة  الوطن  إلرادة  واعية 
من أجل تحرير ثرواِته وارِضه  وإيجاِد 
التي  للدولة  تؤسس  حضاريٍة  صيغٍة 

يحرتمها الجميع .
واضاف: انه ليس أماَمنا اليوم سوى 
يقرره  الذي  الوطني  الخياِر  تغليِب 

وتستجيب  العراقي  الشعب  ويرسمه 
له القوى السياسية، خياراً قائما عىل 
الواجبات،  وتوزيع  الحقوق  حفظ 
ومن هنا وضمن هذا املعنى فإن ثورة 
للتجدد  قابل  مرشوع  هي  العرشين 
املصلحة  تحقق  التي  اآلنية  بصيغة 

السيادة  اىل ضفة  بنا  الوطنية وتصُل 
املؤسسون  اآلباُء  ان  مؤكدا  الناجزة، 
التضحية  يف  حياً  نموذجا  قدموا 
املرشوع  إنجاز  اجل  من  والفداء 
املستقلة،  الدولة  لبناء  االسرتاتيجي 
ثمرَتها  األحفاُد  اليوم  يقطف  التي 

وطناً حراً سيداً .
من  اكثر  مرور  وبعد  اليوم  وتابع: 
العظيمة  الثورة  هذه  عىل  عاٍم  مئِة 
للحفاظ  يعمَل  ان  الجميع  عىل  فإن 
بالدولة  املتمثلة  منجزاِتها  عىل 
السيادة  ذات  املستقلة  الدستورية 

والقانون واملؤسسات ونظام التداول 
السلمي للسلطة واحرتام رأي الشعب 
وإرادته، وفق مبدأ الرشاكة والتشارك 
العراقي  الشعب  تنوعات  كل  بني 
العشائر  ان  مبينا  الكريمة،  وأطيافه 
زالت  وما  قدمت  الكريمة  العراقية 
تقدم نموذجا واعيا يف الفعل الجمعي، 
من خالل جمع الكلمة لدعم القانون 
تبذلها  التي  الجهود  وحماية  واسناد 
الحكومات يف كل املشاريع التي تصب 
القانون  ظل  تحت  الوطن  خدمة  يف 
بشكٍل  العشائر  وشاركت  والدستور، 
التحرير  معارك  يف  وجوهري  فاعل 
والوقوف بوجه االرهاب، حيث قدمت 
االالَف من ابنائها كمشاريع استشهاد 

من اجل الوطن.
لنستذكر  نقف  اليوم  ان  واوضح: 
قدمتها  التي  والِعرب  الدروس  كَل 
الدوُر  مقدمِتها  ويف  العرشين  ثورة 
واملرجعيات  الدينية  للمؤسسة  البارز 
وقدمت  وأفتت  دعمت  التي  الكريمة 
يف  الذين  تحركوا  للثوار  التوجيهات 
وجناحها  عباءتها  تحت  الوقت  ذلك 
الفقهي  لالختالف  يكن  ولم  الوارف، 
اُي حضوٍر يف ذلك الوقت، حيث اتحدت 
كُل املواقف الدينية تحت عنوان تحرير 

البلد وتحقيق سيادته وكرامته.

الزوراء / يوسف سلمان:

االعتيادية  جلسته  النواب  مجلس  يعقد 

اليوم الخميس ، فيما وجه رئيس مجلس 

النواب، محمد الحلبويس، انتقاداً شديداً 

الخفاجي  كريم  محمد  الزراعة  لوزير 

بعد الحديث عن تهديده بـ”كرس رجل” 

نائبة .

الربملان  جلسة  خالل  الحلبويس،  وقال 

إلزام  “تم  إنه  الثالثاء:  عقدت  التي 

تعد  أن  املوازنة  قانون  يف  الحكومة 

حاكمة  نفقات  الفالحني  مستحقات 

وترصف كإنفاق اول بالدولة”.

وتساءل الحلبويس بالقول “إذا مستوى 

الوزير يتحدث عن نائبة عندها الحصانة 

مع  التعامل  يتم  كيف  رجلها،  بكرس 

عند  الوزارة  يراجع  عندما  الفالح 

املطالبة بمستحقاته”، داعياً اىل “امليض 

الخميس  اليوم  القانونية  باإلجراءات 

سؤال  تقديم  او  الوزير  باستضافة 

شفهي من هي النائبة التي اشار لها يف 

االعالم”.

طالب،  البديري  عيل  النائب  وكان 

هدد  وزير  بإقالة  الربملان،  جلسة  خالل 

بـ”كرس رجل” برملانية.

اىل ذلك ، اعلنت لجنة الخدمات واالعمار 

قانون  مرشوع  تقديمها  عن  النيابية 

بعد  الربملان  رئاسة  اىل  االعمار  مجلس 

للتصويت  تمهيًدا  وصياغته  تدقيقه 

عليه.

برهان  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

املعموري ، بعد اجتماع مشرتك ملناقشة 

مواد وفقرات قانون مجلس االعمار ، ان 

“ القانون يهدف اىل إنشاء البنى التحتية 

كالطرق  الكربى  املشاريع  وإقامة 

والجسور واملطارات واملوانئ ، و يشجع 

االستثمار ويقيض عىل البطالة “.

املجلس   “ ان  صحفي  بيان  يف  وأضاف، 

املشاريع  إنشاء  سيتابع  الجديد 

والزراعية  والصناعية  السرتاتيجية 

سيعظم  كما  والسكنية،  والصحية 

توزيع  خالل  من  املواطنني  استفادة 

أرباح املشاريع عليهم ومنحهم األولوية 

باالكتتاب “ ، مبينا إن “ مجلس االعمار 

سيرتأسه رئيس مجلس الوزراء ، ويضم 

مديرا تنفيذيا وعددا من الوزراء وأعضاء 

من القطاع الخاص”.

تتضمن  املجلس  مهام   “ أن  واوضح 

بشفافية  والرقابة  والتعاقد  التفاوض 

قانون   “ إن  مؤكدا   ،“ وعدالة  ورصانة 

املشاريع  سيخلص  االعمار  مجلس 

وغري  االستثمارية  االسرتاتيجية 

والروتني  البريوقراطية  االستثمارية من 

القاتل “.

النيابية  صادقون  كتلة  اعلنت  باملقابل 

الوزراء  رئاسة  ملفاتحة  تواقيع  جمع 

لتفعيل قانون الطاقة الذرية العراقية ) 

قانون رقم 43لسنة 2016 (

الحسناوي،  اكتفاء  النائب  واشارت 

من  التخلص  يف  القانون  هذا  اهمية  اىل 

النفايات املشعة، ومتابعة انشاء املحطة 

هيئة  فقط  بها  واملعنية  الكهرونووية 

الطاقة الذرية وحسب القانون .

واضافت ان “ الجهات الرقابية موجودة 

 ( النافذ   1980 لسنة   99 بقانون 

املؤينة(  االشعاعات  من  الوقاية  قانون 

عىل  للسيطرة  العراقية  الهيئة  وقانون 

 2004 لسنة  )قانون72  املشعة  املواد 

القانون  تفعيل  تأخري   “ ان  مبينة   ،“  )

بحجة عدم وجود جهة رقابية ، هو امر 

مرفوض بالقانون “.

مجلس  رئاسة  الحسناوي،  ودعت 

النشاط  خرباء  عىل  االعتماد  اىل  الوزراء 

النووي املوجودين حاليا يف وزارة التعليم 

الجهات  ، وكذلك  العلمي  والبحث  العايل 

وتعمل  نافذة  قوانني  لها  التي  الرقابية 

بها لحد االن ، وعدم االعتماد عىل بعض 

باتخاذ   ، املستشارين  هيئة  اعضاء 

القرارات الهامة ملؤسسات الدولة ، مبينة 

ان “ مهمة هيئة املستشارين ابداء الرأي 

وليس ايقاف تطبيق القوانني “.

بغداد/ الزوراء:

امس  التجارة،  وزارة  كشفت 

جديدة  تفاصيل  عن  االربعاء، 

الغذائية  السلة  مفردات  بشأن 

اشارت  فيما  قريبا،  ستوزع  التي 

الغذائية  السلة  لتكون  السعي  اىل 

البطاقة  لنظام  جيدا  بديال 

التموينية.

الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

محمد حنون، يف ترصيح صحفي: 

رقم  الوزراء  مجلس  “قرار  ان 

التموينية  للبطاقة  اعاد   )160(

مواد  اضافة  خالل  من  حيويتها 

الطماطم  معجون  هي  جديدة 

باإلضافة  والحمص  والفاصوليا 

وزيت  والرز  والطحني  السكر  اىل 

الطعام”، مبينا ان “مواد البطاقة 

للمواطنني  تجهز  التي  التموينية 

اصبحت 7 مفردات “.

ستوزع  املواد  “هذه  ان  واضاف 

الفتا  للمواطنني”،  واحدة  بسلة 

السلة  يف  النوعي  “التطور  ان  اىل 

للبطاقة  الروح  اعاد  الغذائية 

اىل  تعرضت  بعدما  التموينية 

بسبب  سنوات  لعدة  انتكاسات 

وعدم  املالية،  التخصيصات  قلة 

للوزارة  تتيح  رصف  آليات  وجود 

التعاقد لرشاء كميات من مفردات 

الغذائية”.

“املواطن  ان  حنون  وتابع 

حيث  املواد،  بنوع  سيتفاجأ 

الرز  الوجبة  هذه  يف  سيوزع 

وكذلك  االصيل  الهندي  البسمتي 

االرجنتيني  املنشأ  من  الفاصوليا 

املنشأ  من  الطماطم  ومعجون 

الرتكي، فضال عن الزيت والسكر 

الذي هو من منشأ برازييل ومنتج 

الوطنية  املعامل  أحد  من  اخر 

اىل  “املواطنني  داعيا  بابل”،  يف 

مواد  بان  االشاعات  تصديق  عدم 

صالحة،  غري  التموينية  الحصة 

والتأكد من نوعيات وكميات املواد 

عند استالمها”.

املواد  مخازن  “جميع  ان  واكد 

املحافظات  عموم  يف  الغذائية 

تسلمت الوجبة بإرشاف ومتابعة 

القيادية  واملالكات  التجارة  وزير 

“هناك  ان  اىل  الفتا  الوزارة”،  يف 

الغذائية  السلة  لتكون  مساعي 

البطاقة  لنظام  الجيد  البديل 

التموينية”.

موسكو/ متابعة الزوراء:

أعرب الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، 

ثالثة  عاملية  حربا  بأن  قناعته  عن 

القوات  قامت  لو  حتى  لتبدأ  تكن  لم 

الربيطانية  املدمرة  بإغراق  الروسية 

البحر  يف  الروسية  املياه  انتهكت  التي 

حوار  منظمو  أعلن  فيما  األسود، 

مع  السنوي  املتلفز  املبارش  الخط 

أن  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس 

الحوار  بهذا  الخاصة  االتصال  أنظمة 

تعرضت لهجوم سيرباني مكثف.

مع  املبارش”  “الخط  حوار  وخالل 

األربعاء،  امس  الروس،  املواطنني 

مدمرة  حادث  يكون  أن  بوتني  نفى 

سواحل  قبالة  الربيطانية  “ديفيندر” 

قد  يونيو،   23 يف  القرم،  جزيرة  شبه 

عاملية  حرب  حافة  عىل  العالم  وضع 

بهذا  الرويس  الرئيس  وقال  ثالثة. 

الصدد: “حتى لو أغرقنا هذه السفينة، 

وجد  العالم  أن  تصور  الصعب  فمن 

ثالثة،  عاملية  حرب  حافة  عىل  نفسه 

ذلك،  يفعلون  الذين  هؤالء  يدرك  إذ 

هذه  من  منترصين  يخرجوا  لن  أنهم 

الحرب”.

مخاطبا  الرويس  الرئيس  وتابع 

“ال  السؤال:  طرح  الذي  املواطن 

الذي تتحدثون عنه  التطور  أن  أعتقد 

األقل  عىل  أننا  غري  سيفرحنا،  كان 

دفاعا  أراضينا  يف  نناضل  أننا  نعرف 

نحن  فلسنا  ومستقبلنا.  أنفسنا  عن 

الذين جئنا إليهم بعد أن قطعنا آالف 

هم  بل  بحرا،  أو  جوا  الكيلومرتات 

وخرقوا  حدودنا  من  اقرتبوا  الذين 

بحرنا اإلقليمي، وهو عنرص جوهري 

يف هذا الوضع كله”.

وأكد بوتني أن الحادث يف البحر األسود 

كان  “بالطبع  قائال:  استفزازا  كان 

هؤالء  نوايا  هي  ما  استفزازا.  ذلك 

بدء،  ذي  بدءا  وأهدافهم؟  املستفزين 

ولم  شامال،  االستفزاز  هذا  كان 

وحدهم،  الربيطانيون  فيه  يشارك 

فالسفينة  أيضا،  واألمريكيون  بل 

اإلقليمية  مياهنا  دخلت  الربيطانية 

هناك  فكانت  الصباح  يف  أما  نهارا، 

طائرة استطالع اسرتاتيجية أمريكية 

الناتو  مطارات  أحد  من  أقلعت 

العسكرية يف كريت”.

وتابع بوتني: “كان بديهيا أن املدمرة 

يف  عسكرية  أهداف  لتحقيق  دخلت 

االعتماد  محاولة  وهي  األول،  املقام 

أساليب  لكشف  استطالع  طائرة  عىل 

هذه  مثل  مع  املسلحة  قواتنا  تجاوب 

كيف  يراقبون  فكانوا  االستفزازات، 

تلك،  أو  اآللة  هذه  تشغيل  يتم  وأين 

هي  وما  اآلليات،  هذه  تعمل  وكيف 

وظيفتها. لقد رأينا وأدركنا ذلك، ولهذا 

السبب كنا ننرش معلومات اعتربناها 

يكون  “قد  وأضاف:  رضورية”. 

العسكريني  لعل  رسا..  أفشيت  أنني 

يعذروني”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت 

الربيطانية  املدمرة  بأن  يونيو،   23 يف 

“ديفيندر” دخلت املياه الروسية قبالة 

الروسية،  القرم  جزيرة  سواحل شبه 

سفينة  أطلقت  أن  بعد  وغادرتها 

حرس حدود روسية طلقات تحذيرية 

نحوها، وقامت طائرة “سو – 24 إم” 

يف  تحذيرية  قنابل  بإسقاط  روسية 

خط إبحار املدمرة.

الرويس،  الرئيس  قال  اخر  سياق  ويف 

القطب  مرحلة  إن  بوتني،  فالديمري 

برسعة  يتغري  والعالم  انتهت  الواحد 

وبشكل جذري، وأضاف أن العقوبات 

بالفائدة  علينا  عادت  روسيا  ضد 

وتمكنا من تطوير قدراتنا، فيما أعلن 

املتلفز  املبارش  الخط  حوار  منظمو 

السنوي مع الرئيس الرويس فالديمري 

الخاصة  االتصال  أنظمة  أن  بوتني 

بهذا الحوار تعرضت لهجوم سيرباني 

مكثف.

السنوي  حواره  خالل  بوتني  وأوضح 

إن  األربعاء،  امس  مبارش”،  “خط 

يتغري بشكل كبري، والرشكاء  “العالم 

يف الواليات املتحدة يدركون ذلك، لكنهم 

يحاولون الحفاظ عىل االحتكار”.

وأضاف بوتني أنه يعول عىل أن “يتخذ 

وأن  أفضل”،  طابعا  العاملي  النظام 

والواليات  روسيا  بني  العالقات  تعود 

املتحدة إىل طبيعتها.

العقوبات  عىل  موسكو  رد  وحول 

الغربية، قال بوتني إن روسيا لن ترد 

عىل العقوبات بشكل يمكن أن يلحق 

ترد  أن  يمكنها  لكن  رضرا،  بروسيا 

بطريقة غري مماثلة عىل العقوبات.

األمريكية  التهديدات  وبخصوص 

بعد  روسيا،  ضد  جديدة  بعقوبات 

يف  البلدين  زعيمي  جمع  الذي  اللقاء 

وما  الجاري،  الشهر  منتصف  جنيف 

إذا كان الرئيس جو بايدن يمكنه لعب 

البلدين،  بني  العالقات  يف  مهم  دور 

قال بوتني إنه “عىل الرغم من أن لدى 

السيايس  نظامها  املتحدة  الواليات 

الضوابط  بعض  وتوجد  الخاص، 

األشياء  من  الكثري  لكن  والتوازنات، 

تتوقف عىل الرئيس هناك”.

حوار  منظمو  أعلن  ذلك  غضون  يف 

مع  السنوي  املتلفز  املبارش  الخط 

أن  بوتني  فالديمري  الرويس  الرئيس 

الحوار  بهذا  الخاصة  االتصال  أنظمة 

سيرباني  لهجوم  حاليا  تتعرض 

مكثف.

أثناء  املبارش  الخط  مذيعة  وقالت 

األربعاء:  امس  بوتني  مع  الحوار 

أن  مفادها  معلومات  “تسلمنا 

هذه  يف  تتعرض  الرقمية  أنظمتها 

هجومات  تنفيذ  ملحاوالت  األثناء 

)هجمات   DDoS نوع  من  مكثفة 

الحرمان من الخدمات(”.

“حقا؟  بالقول:  ذلك  عىل  بوتني  ورد 

ليست مزحة؟”.

وأكد املتحدث باسم الرئاسة الروسية 

دميرتي بيسكوف لوكالة “نوفوستي” 

أن  إىل  مشريا  األنباء،  هذه  صحة 

لم  هذه  السيربانية  الهجمات  مصدر 

يحدد بعد.

الرويس  الرئيس  أكد  اخر  سياق  ويف 

منصبه  شغل  أنه  بوتني  فالديمري 

له  “يسلم”  ولم  دستورية  بطريقة 

الرئيس الرويس األول بوريس يلتسني 

مقاليد الحكم.

مع  املبارش”  “الرد  حوار  وخالل 

املواطنني، رد بوتني عىل سؤال عما إذا 

كان يفكر يف “تسليم” الحكم لشخص 

جدير بهذا املنصب مثلما تسلم الحكم 

الرئيس  وقال  يلتسني.  أيدي  من 

نيقواليفيتش  “بوريس  الرويس: 

الحكم.  مقاليد  يل  يسلم  لم  يلتسني 

ذلك أنه بموجب قانوننا األسايس ففي 

يصبح  الدولة  رئيس  استقالة  حالة 

رئيس حكومة روسيا االتحادية قائما 

مؤقت.  بشكل  الدولة  رئيس  بأعمال 

لقد كنت رئيسا للحكومة”.

شخص  أو  أشخاص  “أما  وتابع: 

جهة  فمن  البالد،  يقود  أن  بإمكانه 

يكون  ال  الجيد  املكان  إن  املثل  يقول 

يمكن  ال  أشخاص  يوجد  وال  شاغرا 

أخرى  جهة  من  لكن  تعويضهم. 

أعطي  أن  بالطبع  مسؤوليتي  فمن 

توصيات ألشخاص سوف يرتشحون 

لشغل منصب الرئيس”.

ولفت بوتني إىل أن الحديث يدور عن 

“وبالطبع  عاملية، مضيفا:  ممارسة 

الوقت سيحون كي أستطيع أن أقول 

- وأنا آمل يف ذلك - أن هذا الشخص 

يتوىل  أن  برأيي  يستحق  ذاك  أو 

العزيز  وطننا  الظيمة  بالدنا  رئاسة 

روسيا”.

بغداد/ الزوراء:

وصل وفد أمني برئاسة مستشار 

األعرجي،  قاسم  القومي  األمن 

محافظة  إىل  االربعاء،  امس 

حماية  إجراءات  ملتابعة  كركوك 

أبراج نقل الطاقة.

ملستشار  االعالمي  املكتب  وقال 

تلقته  بيان  يف  القومي  األمن 

“الزوراء”: إن “وفداً امنياً برئاسة 

قاسم  القومي  االمن  مستشار 

األعرجي وعضوية نائب العمليات 

املشرتكة الفريق الركن عبد األمري 

األمن  جهاز  ووكيل  الشمري 

وصلوا  الشطري،  حميد  الوطني 

الوضع االمني  إىل كركوك ملتابعة 

العسكرية  القطعات  واجراءات 

االمن  تعزيز  يف  االمنية  واألجهزة 

التحتية  والبنى  االهداف  وحماية 

ومحطات  النفطية  واملنشآت 

وابراج نقل الطاقة الكهربائية”.

سيعقد  “الوفد  أن  واضاف 

املحلية  بالحكومة  اجتماعا 

عىل  القضايا  من  عدد  لتدارس 

جدول األعمال”.

بغداد/ الزوراء:

عبد  الوزراء، عالء  رئيس  أكد مستشار 

أن  االربعاء،  امس  الساعدي،  الحسني 

مرشوعاً   64 تضمنت  البيضاء  الورقة 

بخرباء  االستعانة  ستتم  أنه  مؤكدا   ،

دوليني لتنفيذها .

صحفي:  ترصيح  يف  الساعدي  وقال 

اصدرتها  التي  البيضاء  “الورقة  إن 

االول  بجزئيها  العراقية  الحكومة 

املشاريع  من  عدداً  حددت  والثاني، 

التصديرية  الطاقة  لزيادة  النفطية 

النفطية  وزيادة االنتاج وزيادة املصايف 

التصميمية والغاز واستخراج  والطاقة 

واضحة  مشاريع   6 خالل  من  الغاز 

املعالم، انيطت لوزارة النفط”.

تضم  البيضاء  “الورقة  أن  وتابع 

تناول  منها  االول  الجزء  جزئني، 

واالهداف  العراقي  االقتصادي  الواقع 

الحكومة  تتبعها  التي  واالسرتاتيجيات 

االهداف واالسرتاتيجيات  وترجمة هذه 

الذي صدر عن  الثاني  الجزء  من خالل 

وحوكمة  آليات  ضمن  والذي  الحكومة 

هذه  تقسيم  اىل  باالضافة  التطبيق، 

اسرتاتيجية  مشاريع  اىل  االهداف 

“هنالك  أن  مبيناً  الوزارات”،  بمختلف 

مرشوع  وكل  مرشوعاً،   64 يقارب  ما 

واجبة  االهداف  من  عدد  اىل  مقسم 

الفتاً  زمنية”،  بفرتة  ومحددة  التنفيذ، 

ضمن  هدفاً   366 مايقارب  “وجود  إىل 

املشاريع”.

وأكد أنه “سيصدر اعالن البدء بتطبيق 

مشاريع الورقة البيضاء قريباً”، مشرياً 

بتطبيق  بدأت  الوزارات  “بعض  أن  إىل 

الرسمي  االعالن  لكن  املشاريع،  بعض 

أنه  موضحاً  يبدأ”،  لم  التطبيق  عن 

“خالل الفرتة القريبة القادمة، ستكتمل 

االستعدادات عن عملية التطبيق”.

التي  مرشوعاً    64 “الـ  أن  إىل  وأشار 

سنستعني  البيضاء،  الورقة  تضمنتها 

ومنظمات  دولية  بخربات  بتنفيذها  

الخربات  افضل  توفري  اجل  من  عاملية، 

وسنطلق  كما  حدة،  عىل  مرشوع  لكل 

موقعا الكرتونيا خاصا بتطبيق الورقة 

الشفافية  تحقيق  اجل  من  البيضاء، 

قريبة  فرتة  خالل  للناس  واعالنها 

جدا”.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
الرئيس  تعيني  الجزائرية  الرئاسة  أعلنت 
عبد املجيد تبون، لوزير املالية أيمن بن عبد 
خلفا  الوزراء،  رئيس  منصب  يف  الرحمن، 

لعبد العزيز جراد.
فقد  الجمهورية،  رئاسة  بيان  وحسب 
األول  الوزير  الجمهورية،  رئيس  كلّف، 
أيمن بن عبد الرحمن، بمواصلة املشاورات 
املدني  واملجتمع  السياسية،  األحزاب  مع 

لتشكيل الحكومة، يف أقرب وقت ممكن.
وجاء تعيني عبد الرحمن يف منصبه الجديد 

املادة  سيما  وال  الدستور،  ألحكام  طبقا 
بيان  بحسب  منه،  و7   5 الفقرتان   ،91

الرئاسة الجزائرية.
املالية  وزير  منصب  الرحمن  عبد  وشغل 
من يونيو 2020 خلفا لعبد الرحمن راوية، 
محافظ  بمنصب  عمل  أن  له  سبق  كما 

“بنك الجزائر”.
محافظ  رابع  الجديد،  األول  الوزير  ويعد 
كل  بعد   ،2000 العام  منذ  الجزائر  لبنك 
لقصايس  ومحمد  الوهاب  عبد  كرمان 

ومحمد لوكال.
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الكعيب يدعو النزاهة لكشف نتائج 
54 ملفاً بشأن تعاقدات وزارة الكهرباء

الكهرباء تكشف عن خطة لتطوير 
الطاقة وجلنة نيابية توصي بتنويع 

مصادر استرياد الغاز

املفوضي��ة تنف��ي حرمان مش��اركة أي ش��رحية يف االنتخابات وتعلن 
تشكيل جلنة بشأن النازحني

الرئيس التونسي: بعض السياسيني من ساللة كورونا نفسها
بعد شنه هجوما الذعا عليهم

قفزة جديدة بإصابات كورونا يف العراق وعدد امللقحني الكلي يتخطى ال� 896 ألفا
بعد تسجيل 7300 إصابة و30 حالة وفاة

الكاظمي يؤكد من بروكسل أهمية تطوير العالقات بني العراق وحلف الناتو
ستولتينربغ: دول حلف مشال األطلسي ستستمر يف دعم بغداد 

بغداد/ الزوراء:

نفت مفوضية االنتخاب�ات، امس االربعاء، 

املش�اركة  م�ن  رشيح�ة  اي  حرمانه�ا 

باالنتخاب�ات، فيم�ا ح�ددت موع�د توزيع 

البطاقة البايومرتية عىل النازحني.

وقال�ت املتحدثة باس�م املفوضي�ة جمانة 

الغ�اي، يف ترصيح صحفي: ان “املفوضية 

قام�ت الول م�رة يف تاريخه�ا بتحديد فرتة 

3 اش�هر لتحدي�ث س�جل الناخب�ني، فيما 

دع�ت جميع رشائ�ح املجتم�ع اىل مراجعة 

اقرب مركز لتس�جيل لتحدي�ث بياناتهم”، 

نافية “االنباء املتداولة عن حرمان رشيحة 

معينة ممن تسمح اعمارهم، باملشاركة يف 

االنتخابات”.

واضافت انه “تم تس�جيل ما يقارب مليون 

ش�خص من مواليد 2000 و2001 و2002 

و2003 وتس�ليمهم البطاقة البايومرتية”، 

مش�رة اىل ان “املفوضية لم تحرم احداً من 

التس�جيل ع�ىل البطاق�ة البايومرتية، ومن 

ل�م يتوج�ه اىل مراكز املفوضي�ة خال فرتة 

السماح هو من حرم نفسه من املشاركة”.

وتابع�ت ان “املفوضي�ة لديها اس�تمارات 

للش�كاوى يف حال وجود خطأ باالسماء او 

عدم وجود اسماء املواطنني، حيث تم تحديد 

فرتة عرض س�جل الناخبني والتي انطلقت 

مل�دة 7 ايام بعد انتهاء فرتة تحديث س�جل 

الناخب�ني يف 15 نيس�ان”، داعية املواطنني 

اىل “مراجع�ة املراك�ز للتأكد من اس�مائهم 

وبياناته�م، ولم ت�رد خال تل�ك الفرتة اي 

شكاوى من املواطنني بهذا الشأن”.

من جانب اخر، بينت الغاي ان “املفوضية 

الهج�رة  وزارة  م�ع  بالتنس�يق  عمل�ت 

واملهجري�ن م�ن اج�ل تس�جيل النازح�ني 

لجن�ة  تش�كيل  ت�م  حي�ث  املخيم�ات،  يف 

لزي�ارة النازح�ني يف املخيم�ات وتس�جيل 

وتحدي�ث بياناته�م البايومرتية”، مش�رة 

اىل ان “املفوضي�ة بص�دد طباعة البطاقات 

البايومرتي�ة للنازح�ني وس�يتم توزيعه�ا 

عليه�م بع�د تس�لمها م�ن رشك�ة ان�درا 

االسبانية”.

تونس/ متابعة الزوراء:
ش�ن الرئيس التونيس، قيس سعيد، هجوما 
الذعا عىل عدد من السياس�يني يف الباد دون 
أن يسميهم، مشبها إياهم بسالة كورونا. 

وقال “بعض السياس�يني من نفس س�الة 
كورون�ا الجدي�دة، يتلون�ون ويتقلبون كما 
يريدون”، مش�را إىل وجود عدد من “النواب 
الذي�ن تاحقه�م قضاي�ا أخاقي�ة وجرائم 
منش�ورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من 
صدرت يف ش�أنهم أح�كام قضائي�ة لكنهم 

ينكرون ذلك”.
كما اته�م، خال لق�اء جمعه م�ع مباركة 
عواينية، أرملة محمد الرباهيمي، والقيادية 
بالتي�ار الش�عبي يف ق�رص قرط�اج، بعض 

األطراف بمحاولة إثارة مشكات ضده.
وج�دد تمّس�كه “بالرشعي�ة الت�ي يجب أن 
تحقق إرادة الش�عب ال أن تكون أداة لرضب 
مصالحه املرشوعة”، بحسب ما جاء يف بيان 

صادر عن رئاسة الجمهورية.
إىل ذل�ك، ش�دد بحس�ب م�ا أظه�ر مقط�ع 
فيديو نرش عىل الصفحة الرس�مية لرئاسة 
الجمهورية عىل فيس�بوك، ع�ىل أن “الفكر 

الزم�ن،  للتط�ور بتط�ور  الس�يايس قاب�ل 
والدس�اتر قابلة للتعديل، الس�يما أن نظام 
الحكم يف تونس أصبح منذ سنة 1976 أقرب 

إىل النظام الربملاني بعد تعديل دستور 59”.
وتابع قائا: “انتقلنا م�ن الحزب الواحد إىل 
تعددية حزبية يف الظاهر، تتحفز للس�لطة، 
لكنها تنكل بالش�عب التونيس يف أكله ونقله 
وصحت�ه، خاص�ة يف ظ�ل الوض�ع الصحي 

الكارثي”.
يأتي هذا الكام وسط أزمة سياسية تعيشها 
الب�اد من�ذ مطلع الس�نة الجاري�ة 2021، 
انطلق�ت عىل خلفي�ة تعي�ني وزراء جدد يف 
حكومة هش�ام املش�ييش، عارضهم سعيد 
لوجود ملفات فس�اد تحيط بهم. وتفاقمت 
الحق�ا مع اصطفاف الغن�ويش خلف رئيس 

الوزراء ودعمه يف وجه الرئيس التونيس.
ث�م دخلت ع�ىل خ�ط األزمة يف وق�ت الحق 
مس�ألة الصاحيات وتغير تركيبة النظام، 
فيما وجهت حركة النهضة انتقادات لقرص 
قرط�اج، الذي أك�د تمس�كه بالقوانني التي 

ترعى صاحيات الرئاسة والدستور.
يذكر أنه منذ ش�هر ديس�مرب العام املايض، 

ط�رح اتح�اد الش�غل مب�ادرة للح�وار عىل 
ش�كل خطة إنقاذ تس�تهدف إخ�راج الباد 
واالقتصادي�ة  السياس�ية  األزم�ات  م�ن 
واالجتماعي�ة الت�ي تعيش�ها، وع�رض عىل 
س�عّيد اإلرشاف عليها، إال أن األخر اشرتط 
ع�دم إرشاك من س�ّماهم “الفاس�دين”، يف 

إشارة إىل حزب “قلب تونس”، وكذلك “كتلة 
ائتاف الكرامة”.

كما اشرتط حوارا وطنيا يقود إىل اتفاق عىل 
نظام س�يايس جديد وتعديل دستور 2014، 
إال أن النهض�ة عارضت األمر بحدة، ملوحة 

بالدعوة إىل انتخابات مبكرة.

بغداد/ مصطفى العتابي:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، 

الوبائي  املوق�ف  االربع�اء،  امس 

اليومي لفروس كورونا املستجد 

يف الع�راق، وفيما اكدت تس�جيل 

7300 اصابة جدي�دة و30 حالة 

وفاة وشفاء 4550 حالة، حددت 

دائ�رة صح�ة الرصاف�ة التوزيع 

حس�ب  لإلصاب�ات  الجغ�رايف 

املناطق.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته 

“ال�زوراء”: ان ع�دد الفحوصات 

 ،50902 املختربي�ة ليوم ام�س: 

ليصبح ع�دد الفحوصات الكلية: 

ت�م  ان�ه  مبين�ة   ،11722771

7300 اصاب�ة جدي�دة  تس�جيل 

و30 حال�ة وفاة وش�فاء 4550 

حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 

 ،)92.5%(  1245528 ال�كيل: 

بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 

1345904، اما عدد الحاالت التي 

تحت العاج: 83190، يف حني ان 

عدد الح�االت الراق�دة يف العناية 

ح�االت  وع�دد   ،629 املرك�زة: 

الوفي�ات ال�كيل: 17186، الفت�ة 

اىل ان ع�دد امللقح�ني ليوم امس: 

28850، ليصب�ح ع�دد امللقحني 

الكيل: 896063.

دائ�رة  اعلن�ت  جهته�ا،  م�ن 

صح�ة بغ�داد الرصافة تس�جيل 

بف�روس  جدي�دة  626اصاب�ة 

كورون�ا بينه�ا 497اصابة خال 

للقطاع�ات  الوبائ�ي  الرص�د 

الصحية.

وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه 

“املؤسس�ات  ان  “ال�زوراء”: 

الصحية س�جلت ام�س يف جانب 

الرصاف�ة  626 اصاب�ة جدي�دة 

بفروس كورونا موزعة كالتايل: 

497 حالة خ�ال الرصد الوبائي 

/قط�اع  الصحي�ة   للقطاع�ات 

املدائ�ن 73 حاالت خ�ال الرصد 

الوبائي/ قط�اع البلديات الثاني 

65 حالة خ�ال الرصد الوبائي/ 

قطاع الش�عب 44 ح�االت خال 

الرص�د الوبائ�ي / قط�اع بغداد 

جدي�ده 66حال�ة  خ�ال الرصد 

االعظمي�ة52  قط�اع  الوبائ�ي/ 

حال�ة خ�ال الرص�د الوبائ�ي / 

59حالة خال  الرصاف�ة  قط�اع 

الرص�د الوبائ�ي/ قط�اع الصدر 

64 حال�ة خال الرصد الوبائي / 

قطاع االس�تقال 18 حالة خال 

الرص�د الوبائي / قطاع البلديات 

الرص�د  خ�ال  31حال�ة  االول 

 25 النه�روان  الوبائ�ي/ قط�اع 

حالة خال الرصد الوبائي.

 واش�ارت اىل ان 129حالة خال 

الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 

الص�در  مدين�ة  يف  14حال�ة   /

موزع�ة عىل محاتها  / 15حالة 

يف البلديات / 5حاالت  يف منطقة 

يف  4ح�االت   / جدي�دة   بغ�داد 

النه�روان / 9حاالت يف االعظمية 

/ 15حال�ة يف الش�عب/ 4حاالت 

يف ش�ارع العبي�دي /5 حاالت يف 

الحسينية /4 حاالت يف املدائن/4 

حاالت يف الزعفراني�ة / 4حاالت 

يف  ش�ارع فلسطني / 4 حاالت يف 

النهروان/ 4ح�االت يف الضباط/ 

4ح�االت يف الصلي�خ/ 4 ح�االت 

القاه�رة /4 ح�االت يف  يف ح�ي 

الزوي�ة/ 4 ح�االت يف البن�وك/4 

ح�االت يف حي الن�رص/ 4حاالت 

يف ج�ر دياىل /حالتني يف كل من 

املناط�ق التالية  . باب الش�يخ / 

س�بع قصور / الكاظمية / حي 

الش�هداء / الزوية / الطالبية  /

حي الجهاد .

واضافت صحة الرصافة انه “تم 

نق�ل جمي�ع الح�االت اىل الحجر 

وف�ق  الع�اج  لتلق�ي  الصح�ي 

املعتمدة”، مش�را  الربوتوكوالت 

اىل ان “العدد الرتاكمي لإلصابات 

ارتف�ع اىل 176603 ت�ويف منه�م 

اكتس�ب  فيم�ا  لألس�ف   1782

الش�فاء 170279 حال�ة ش�فاء 

واملتبقي قيد العاج 4542”.

ودع�ت اىل “مراعاة تل�ك الجهود 

والت�ي اس�فرت عن ه�ذا الحجم 

م�ن اع�داد الش�فاء م�ن خ�ال 

االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس 

التباعد  الكمامات والرتكي�ز عىل 

االجتماعي وع�دم التهاون واخذ 

اللقاحات وتقدير تلك الجهود”. 

وثمن�ت “الجهود الت�ي تبذل من 

قب�ل م�اكات صح�ة الرصاف�ة 

ملعالج�ة مصابي فروس كورونا 

إلنق�اذ  بأرواحه�م  مضح�ني 

املصابني الفروس”.

بغداد/ الزوراء:
ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  اك�د 
مصطفى الكاظمي، خال زيارته 
تطوي�ر  اهمي�ة  بروكس�ل،  اىل 
العاقات بني العراق وحلف الناتو، 
فيم�ا اش�ار االم�ني الع�ام لحلف 
شمال األطليس ينس ستولتينربغ، 
ش�مال  حل�ف  دول  اس�تمرار  اىل 

االطلس بدعم العراق.
وذك�ر املكت�ب االعام�ي لرئي�س 
الوزراء يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 
ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، التقى االمني العام لحلف 
شمال األطليس ينس ستولتينربغ، 
يف مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية 
بروكس�ل، وبحث اللق�اء عاقات 
التع�اون والرشاك�ة ب�ني الع�راق 
ودول حل�ف ش�مال األطل�يس يف 
السياس�ية  املختلف�ة،  املج�االت 
واالقتصادي�ة واالمنية والتجارية، 
كم�ا بحث معه إجراءات توس�عة 
اطار عم�ل بعثة النات�و يف العراق 
وفق االولوي�ات االمني�ة العراقية 

وبالتنسيق املسبق مع الحكومة.
وب�ني الكاظم�ي اهمي�ة تطوي�ر 

العاقات بني العراق وحلف الناتو 
ملا في�ه مصلحة الش�عب العراقي 
واستقرار املنطقة والعالم، مؤكدا 
اهمية ان ال يكون العراق س�احة 
لتصفي�ة الرصاع�ات، او منطلقا 

لاعتداء عىل اي من جرانه.
وش�دد رئيس مجلس الوزراء عىل 

رضورة التعاون م�ع حلف الناتو 
قي دع�م كف�اءة وق�درات قواتنا 
بمختل�ف  االمني�ة  ومؤسس�اتنا 
صنوفها، الس�يما يف اطار التهيئة 
املبك�رة  االنتخاب�ات  لتأم�ني 
املقبل�ة، وكذلك تعزي�ز قدراتها يف 
الحماية م�ن االعتداءات االرهابية 

واالجرامية ض�د املواطنني والبنى 
التحتية.

م�ن جانب�ه رح�ب االم�ني الع�ام 
ين�س  األطل�يس  ش�مال  لحل�ف 
س�تولتينربغ، بالكاظم�ي والوفد 
املرافق له، واش�اد بدوره وجهوده 
الكب�رة وقيادت�ه للع�راق يف ظل 

التحدي�ات الكب�رة الت�ي تواج�ه 
العراق واملنطقة والعالم.

 وأك�د س�تولتينربغ ان دول حلف 
شمال األطليس ستس�تمر يف دعم 
العراق، حيث قال “بامكان العراق 
االعتم�اد ع�ىل دع�م حل�ف الناتو 
الذي  ودول�ه لحكومتكم والنه�ج 
تعم�ل عليه”. كم�ا ق�دم التهنئة 
الذي  للتق�دم  العراقية  للحكوم�ة 
أحرزته يف مجال محاربة عصابات 
االرهابي�ة،  والجماع�ات  داع�ش 
س�يادة  الدول�ة  هيب�ة  وف�رض 

القانون.
 واعرب االمني العام لحلف شمال 
األطليس عن اس�تعداده لتوس�عة 
التع�اون ب�ني الع�راق والحل�ف، 
مبينا يف الوقت نفسه ان البعثة يف 
العراق هي بعثة غر قتالية وذات 
طابع تدريبي واستش�اري بحت، 
عمله�ا  الط�ار  توس�عة  اي  وان 
س�يكون وف�ق طل�ب وموافق�ة 
واولويات الحكومة العراقية، كما 
اش�ار اىل ان البعثة س�تعتمد عىل 
العراقي�ة لتوفر  الق�وات االمنية 

امنها وحمايتها.

بغداد/ الزوراء:
دع�ا النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب، 
حس�ن كريم الكعب�ي، امس االربع�اء، هيئة 
النزاه�ة لكش�ف نتائ�ج )54( ملف�اً بش�أن 

تعاقدات وزارة الكهرباء.
وق�ال املكت�ب اإلعامي للنائ�ب األول لرئيس 
مجل�س النواب يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: ان 
“الكعب�ي ترأس اجتماعاً موس�عاً مع الكادر 
املتق�دم يف وزارة الكهرباء، بحضور عدد من 
اعضاء لجنة النفط والطاقة، ولجنة النزاهة 
النيابي�ة ، ملناقش�ة أس�باب اس�تمرار ازمة 
انقط�اع التي�ار الكهربائ�ي يف بغ�داد وباقي 
املحافظ�ات”، الفتا اىل ان “الكعبي دعا هيئة 
النزاه�ة لإلرساع يف كش�ف نتائج )54( ملفا 
متعلقا بفس�اد عقود الكهرباء والتي ارسلت 
م�ن قبل اللجن�ة النيابية املكلف�ة بالتحقيق 
والتدقيق بجمي�ع تعاق�دات وزارة الكهرباء 
منذ ع�ام 2006 ولغاية 2020 ، والتي س�بق 
ان كش�فت ع�ن تقريره�ا األويل ع�رب احدى 

الجلسات العلنية ملجلس النواب”.
واك�د الكعب�ي، وفق�ا للبي�ان، ان “عدد من 
املس�ؤولني واملوظفني يف وزارات ) الكهرباء ، 
املالية ، النفط ( كانوا سببا اساسيا ومبارشا 
يف اس�تمرار التده�ور الحاص�ل يف القط�اع 
الكهربائي طيلة الس�نوات املاضية ألس�باب 
كثرة تتعلق بالفس�اد املايل او اإلداري، وعدم 
نجاحهم حت�ى يف اتخاذ الخط�وات التي من 

شأنها التخفيف من هذه االزمة”.
ولف�ت الكعب�ي اىل ان “مجلس النواب س�بق 
وان قام باس�تضافة وزير الكهرباء والكادر 
التخصيص�ات  ال�وزارة ووض�ع  املتق�دم يف 
املالية التي طالبوا به����ا ملعالجة مش�كلة 
الكهرب�اء يف عم�وم الب�اد قبل حل�ول فصل 
الصيف”، مش�را إىل ان “هناك سخط شعبي 
واسع وخيبة أمل كبرة نتيجة التقصر الذي 

القى بظاله عىل عاتق املواطنني”.

وش�دد عىل ان “مجلس النواب سيتخذ خال 
الفرتة القليلة املقبلة قرارات صارمة وعادلة 
بحق كل من أخفق يف إدارة هذا امللف لسبب او 
آلخر، ولن تك�ون هناك أية ضمانات لحماية 
اي مقرص بدء من الوزير حتى اصغر موظف 

يف الوزارة”.
واردف ان “االستهداف املتكرر ألبراج الطاقة 
الكهربائي�ة يف بغداد وعدد من املحافظات قد 
يك�ون عىل االغل�ب عما مخطط�ا ومنظما، 
يحتوي عىل شبهات فساد، ومحاولة للتهرب 
من مس�ؤولية انقط�اع التي�ار الكهربائي يف 
عموم الب�اد وتربيره بتعرضها لهذه األعمال 
التخريبي�ة”، موجه�ا “لجنة األم�ن والدفاع 
املتعلق�ة  التفاصي�ل  أدق  ملتابع�ة  النيابي�ة 
بموضوعة اس�تهداف الطاقة سيما يف األيام 
األخ�رة وإعط�اء نتائ�ج التحقي�ق يف ارسع 

وقت إىل هياة رئاسة املجلس”.
وطال�ب الكعب�ي: “اللج�ان النيابي�ة املعنية 
بتقدي�م تقري�ر عاج�ل الجتم�اع ه�ذا اليوم 
بغية تضمينه يف احد جلسات مجلس النواب 
القليلة املقبلة، وإطاع الش�عب عىل اس�باب 
االزم�ة والتوصي�ات وجملة اإلج�راءات التي 

سيتخذها املجلس بحق املقرصين “.

بغداد/ الزوراء:
االربع�اء،  الكهرب�اء، ام�س  اعلن�ت وزارة 
وضع خطة عمل لتطوير قطاع إنتاج ونقل 
وتوزي�ع الطاقة، فيما اوص�ت لجنة النفط 
والطاق�ة النيابية بتنويع مصادر اس�تراد 

الغاز.
وقال املتحدث باسم الوزارة، احمد موىس، يف 
ترصيح صحفي: انه “تم إعداد خطة للعمل 
عىل تطوير قطاع اإلنت�اج والنقل والتوزيع 
للطاق�ة”، الفت�ا اىل ان “الحكومة بالتعاون 
مع الوزارة تمكنت من اعادة بعض املشاريع 
املتلكئة، منها محطة النارصية والس�ماوة 
وصاح الدين، اىل الخدم�ة بعد توقفها منذ 

عام 2012”.
واض�اف، ان “خط�ة الوزارة ش�ملت قطاع 
النقل، إذ تم ادخال نحو 46 محطة تحويلية 
وخطوط�ا ناقل�ة اىل الخدم�ة ، يف ح�ني ان 
قط�اع التوزيع كان له الجه�د االكرب، حيث 
ت�م نصب محطات متنقل�ة يف بعض مراكز 
الحم�ل، فضا عن اس�تحداث 2040 مغذيا 
وتغير س�عات املح�والت وتدعيم ش�بكات 

التوزيع”.
وتابع أن” محطات انتاج الزبيدية والخرات 
والنجيبية، فضا عن شط البرصة وكركوك 
الغازي�ة جميعها ش�كلت اضاف�ة جيدة يف 

معدالت االنتاج”.
واش�ار موس�ىاىل ان “اس�بابا عدي�دة وراء 
تراجع س�اعات تجهيز الكهرب�اء يف الفرتة 
الحالية، منها انحسار اطاقات الغاز املورد 
ملحط�ات االنت�اج”، مبين�ا ان “املحطات يف 

الصيف تحتاج اىل 70 مليون مرت مكعب من 
الغاز وما يتم تجهيزه االن ال يتجاوز ال� 30 

مليونا”.
وبني أن “هنالك هجمة عشوائية ضد البنى 
التحتي�ة لقط�اع الكهرب�اء، طال�ت االبراج 
والخط�وط الناقل�ة، فض�ا ع�ن املحطات 
التحويلية ومحطات االنتاج، اىل جانب عدم 
التزام الحكومات املحلية بالحصص املقررة 
م�ن الطاق�ة، وهذه كله�ا ام�ور اثرت عىل 

ساعات تجهيز الطاقة بشكل كبر”.
م�ن جهتها، أوص�ت لجنة النف�ط والطاقة 
النيابي�ة وزارة الكهرب�اء بتنوي�ع مص�ادر 
استراد الغاز لتشغيل املحطات الكهربائية، 
فيم�ا اش�ارت اىل اهمي�ة الرب�ط الخليجي 

لتحسني واقع الكهرباء يف العراق.    
وقال�ت عض�و اللجن�ة، زهرة البج�اري، يف 
ترصيح صحف�ي: إن “هنالك اتفاقا عراقيا 
ايرانيا امريكيا الس�تثناء العراق يف موضوع  
دفع اجور املس�تحقات االيرانية”، مرجحة 
“وج�ود اس�باب ربم�ا فني�ة ل�دى الجانب 
االيران�ي، فكانت التدفق�ات 30 مليون مرت 

مكعب بدالً من 50 مليون مرت مكعب”.
وأضاف�ت أن “اعتمادنا عىل الغ�از االيراني 
لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية يسبب 
حرجاً ل�وزارة الكهرباء، لذلك ع�ىل الوزارة 
ايج�اد مص�ادر اخ�رى متنوعة م�ن بينها 
االرساع بخ�ط الربط الخليجي واالس�تراد 
من�ه، م�ا سيحس�ن م�ن س�اعات تجهيز 
الطاق�ة الكهربائي�ة، فض�ا ع�ن الفوائ�د 

االقتصادية”.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

كش�فت محافظة بغداد، أمس األربعاء، عن 

أس�باب ش�ح املياه يف بع�ض مناطق مركز 

العاصمة وحزامها.

وقال مدير ماء محافظة بغداد، رعد خريي، 

يف بيان ورد »للزوراء«: ان »ابرز أسباب شح 

املي�اه هو تردي واق�ع الكهرب�اء الوطنية، 

وتذبذب التيار للخطوط املغذية للمش�اريع 

املائي�ة، والتي هي بطبيعة الحال مس�تثناة 

من القطع املربمج«، الفتا اىل »ان من أسباب 

ش�ح املياه أيضا هو انقط�اع تجهيز االنهر 

الفرعية املنصوب عليها محطات الس�حب، 

مثل نهر 9 نيس�ان، الخاصة بتغذية قواطع 

مديرية ماء املحافظة«.

وأض�اف »ان مديري�ة ماء محافظ�ة بغداد 

غرف�ة  ش�كلت  املحاف�ظ،  م�ن  وبتوجي�ه 

عملي�ات لغ�رض عم�ل إج�راءات رسيع�ة 

وآني�ة لتاليف ش�ح املي�اه التي تعان�ي منها 

مناط�ق أط�راف العاصمة«، مش�ريا إىل انه 

تم »عقد اجتماع يف مجلس النواب برئاس�ة 

نائب رئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي، 

وحض�ور نواب وممثلني ع�ن وزارة اإلعمار 

واإلس�كان وامل�وارد املائي�ة لغ�رض انجاز 

املشاريع املتلكئة ضمن أعمال وزارة اإلعمار 

واإلسكان يف النهروان والزهور املركزي«.

وأش�ار مدير ماء محافظة بغداد اىل »وجود 

مشاريع مركزية متلكئة من بينها مرشوع 

الح�ل الدائ�م يف قضاء النه�روان، ومرشوع 

ماء الزهور املركزي، املح�ال من قبل وزارة 

االعم�ار واإلس�كان يف ع�ام 2012 والت�ي 

ل�م تنج�ز منه�ا أي محط�ة م�ن محطات 

لالس�تفادة منه�ا رغ�م مرور أكث�ر من 10 

س�نوات، حيث ال جدوى من هذه املشاريع 

إذا ما اس�تمرت الرشكات املنفذة للمرشوع 

بالتلكؤ«.

وأوضح »ان وض�ع املاء يف النهروان خاضع 

للفحوص�ات من قبل وزارة الصحة والبيئة، 

وهنالك تقارير ش�به يومية، أما بخصوص 

املعالجة فهي من مسؤولية وزارة اإلسكان 

واإلعمار«.

بغداد/ الزوراء:
استكملت وزارة الرتبية االستعدادات 
الخاص�ة  واللوجس�تية  الفني�ة 
باالمتحان�ات الوزارية ملرحلة الثالث 
املتوس�ط التي تنطلق األح�د املقبل، 
بينم�ا أك�دت اع�داد أس�ئلة تتس�م 
بالس�هولة وضمن املنه�اج املكيف، 

خارجي�ة  اف�رع  ع�ى  تحت�وي  وال 
مراع�اة لوضع الطلبة يف ظل جائحة 

كورونا.
وق�ال الوكيل اإلداري لل�وزارة، فالح 
إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  القي�ي، 
»الوزارة وزعت البطاقات االمتحانية 
املتوس�ط،  الثال�ث  طلب�ة  لجمي�ع 

وأنه�ت جميع االس�تعدادات إلنجاح 
االمتحانات التي تنطلق يف الرابع من 

تموز املقبل«.
الرس�مي  املتح�دث  أش�ار  ب�دوره، 
للوزارة، حيدر فاروق، اىل »استكمال 
تعيني املراكز الخاصة باالمتحانات يف 
امل�دارس، وتوزيع املراقبني واإلدارات 

والفاحص�ني واللج�ان االمتحانية يف 
مراك�ز الفحص الخاصة بالدراس�ة 
توزي�ع  ع�ن  فض�ال  املتوس�طة، 
الطلب�ة بني املقاعد طبق�ا لتعليمات 
التباع�د  تحقي�ق  يف  األزم�ة  خلي�ة 

االجتماعي«.
ولفت فاروق اىل ان »األسئلة سرتاعي 

الوضع العام للطلبة باعتماد التعليم 
عن بعد يف ظل جائحة كورونا، إذ تم 
إعدادها وفق املنهاج الدرايس املكيف، 
وتم التوجيه اىل اللجان املختصة بأن 
تك�ون س�هلة ومن املنه�اج حرصا، 
وش�ددت ع�ى أالّ تكون هن�اك أفرع 

خارجية«.

أشارت إىل وجود عدة مشاريع مركزية متلكئة 

حمافظة بغداد تكشف أسباب شح املياه يف مناطق العاصمة

الرتبية تطمئن بشأن أسئلة امتحانات الثالث املتوسط

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات البرصة، امس األربعاء، تدمري مضافات ومصادرة أسلحة يف أهوار 

البرصة.
وق�ال قائد العمليات، اللواء ع�ي املاجدي، يف بيان ورد ل� »الزوراء«: ان »قوة مش�رتكة 
متمثل�ة بالل�واء ٣٦ اآليل والرشط�ة االتحادية وأفواج طوارئ رشط�ة محافظة البرصة 
نف�ذت عمليات ده�م وتفتي�ش يف املناطق الشاس�عة ألهوار الش�ايف ش�مال محافظة 
الب�رصة«، مبينا انه�ا »تعد املالذ للمطلوبني والهاربني والخارجني عن القانون وتش�كل 

خطراً عى الوضع االمني«.
واض�اف ان »العملي�ات املنفذة تعد األكرب وااله�م يف مناطق إي�واء الهاربني واملطلوبني 
قضائي�ا«، مؤك�دا ان »الق�وات األمني�ة تمكن�ت من مصادرة أس�لحة خفيف�ة وأخرى 

متوسطة وتدمري مضافات«.
وأش�ار املاج�دي اىل ان »عملي�ات الحق�ة س�تنفذ تباع�اً يف مناط�ق أخ�رى م�ن أهوار 

البرصة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة الحش�د الش�عبي، امس 
األربع�اء، إحباط عملية إرهابية يف املوصل 

واعتقال قيادًيا بارًزا بداعش.
وذك�رت املديرية يف بيان ورد ل� »الزوراء«: 
أن »ق�وة م�ن قي�ادة عملي�ات الحش�د يف 
محافظ�ة نينوى أحبط�ت عملية إرهابية 
باملوص�ل واعتقل�ت قيادًيا ب�ارًزا بداعش 

كان يحاول تنفيذها«.
وأضاف�ت ان »عملي�ة االعتق�ال تمت بناًء 
ع�ى معلومات اس�تخبارية م�ن معاونية 
الحش�د  يف  واملعلوم�ات  االس�تخبارات 
الش�عبي ب�أن داعش�يا كان ي�روم تنفيذ 
عملي�ة إرهابي�ة يف مركز قض�اء املوصل، 
ووفقا ملذكرة اعتق�ال صادرة من القضاء 

العراقي«.

بغداد/ الزوراء:
كشفت رشطة ذي قار، امس األربعاء، عن 
ضب�ط تجاوز حاصل عى احد انابيب نقل 

النفط يف املحافظة.
وق�ال مصدر بمديرية رشطة املحافظة يف 
حديث صحفي: ان »مفارز رشطة النفط 
واألجه�زة األمنية يف ذي ق�ار، تمكنت من 
ضبط تجاوز عى احد انابيب نقل النفط يف 
قضاء النارصية عى الخط االسرتاتيجي«.
وأض�اف املص�در انه ت�م »توجي�ه مفارز 

رشط�ة النفط ومرك�ز رشط�ة البطحاء 
باإلضافة اىل األدلة الجنائية وفرق الصيانة 
خط�وط النفطية اىل مكان التجاوز، وبعد 
وصوله�ا تم ضبط ه�وز عدد 2 بطول 50 
مرت وقط�ر 12 انج وهذه مع�دة لتهريب 

النفط« .
وأشار اىل ان »فرق الصيانة قامت بإصالح 
األنب�وب، واتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة 
األصولية وسلمت املضبوطات اىل الجهات 

املختصة«. 

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت وزارة الكهرب�اء، ام�س األربع�اء، أس�باب س�وء تجهي�ز الكهرب�اء، يف بغ�داد 

واملحافظات.
وع�زا  الناطق باس�م ال�وزارة، أحم�د العبادي، أس�باب تراجع حجم تجهي�ز الطاقة يف 
بغداد واملحافظات اىل »عدة عوامل قاهرة، منها الكم الهائل من االس�تهدافات اإلرهابية 
والتخريبي�ة املمنهجة وغ�ري املمنهجة التي طال�ت أبراج الطاقة، فض�ال عن محدودية 

كميات الغاز والكهرباء املوردة من الجانب اإليراني باتجاه العراق«.
وقال العبادي إن »املدة القليلة املاضية كانت هي األقىس عى مفاصل الشبكة الكهربائية 

والعاملني يف الوزارة«.
وواف�ق مجلس الوزراء يف جلس�ة، الثالث�اء، عى إقرار توصية املجل�س الوزاري للطاقة 
)89 لسنة2021(، املتضمنة توقيع ملحق عقد ثان لتجهيز الطاقة الكهربائية عرب خط 
)خابات- قرقوش( بجهد )1٣2( ك.ف وبقدرة )100 - 150( ميكاواط، إضافة اىل القدرة 
املتعاقد عى تجهيزها س�ابقا بموجب قرار مجلس الوزراء )150 لسنة 2021(، بخطي 
)جمجمال- ت�ازة(، وخطي )كردمال- دبس( بكمية )٣00 +- 15 %(، لتعويض النقص 

الحاصل بالطاقة الكهربائية بسبب انخفاض امدادات الطاقة من الجانب اإليراني«.

تدمري مضافات ومصادرة أسلحة يف 
أهوار البصرة

إحباط عملية إرهابية واعتقال منفذها 
يف املوصل

ضبط جتاوز على أحد أنابيب نقل 
النفط يف ذي قار

الكهرباء حتدد أسباب سوء جتهيز 
الطاقة يف بغداد واحملافظات

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت املديري�ة العام�ة ملكافح�ة املخدرات 

واملؤثرات العقلية، امس األربعاء، القبض عى 

4 متهمني يف محافظتي ذي قار وواسط.

وذك�رت املديري�ة يف بيان ورد ل�� »الزوراء«: 

أن »مفارزه�ا ألق�ت القبض ع�ى 4 متهمني 

يف محافظت�ي ذي قار وواس�ط«، مش�رية اىل 

ان�ه »ضبط بحوزتهم مواد مخ�درة متنوعة، 

إضافة إىل أدوات تستخدم للتعاطي«.

وأشارت املديرية اىل، أنه »تم اتخاذ اإلجراءات 

القانوني�ة بحقه�م وتوقيفه�م وف�ق أحكام 

املادة)28( مخدرات«.

بينم�ا أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم االمن�ي، أمس 

األربع�اء، تمك�ن َعَملِيَّ�ات بغ�داد م�ن إلقاء 

القبض عى متهم باإلرهاب وآخرين بالرسقة 

وترويج املخدرات.

ولف�ت البي�ان اىل »تمك�ن قوة مش�رتكة من 

اللواء الرابع يف الفرق�ة األوىل رشطة اتحادية 

واملديرية العامة ملكافحة املخدرات وبتنسيق 

اس�تخباري مع قس�م اس�تخبارات عمليات 

املتاجري�ن  أح�د  القب�ض ع�ى  بغ�داد م�ن 

واملروجني للمخ�درات، وضبط بحوزته ثالثة 

أكياس من مادة الكريستال املخدرة، واجهزة 

توزي�ع وتعاط�ي، وس�الح غ�ري مرخ�ص يف 

منطقة الرشاد جنوب رشقي بغداد«.

وتابع البيان »هذا وتمكنت املفارز املش�رتكة 

يف قي�ادة عمليات بغداد من إلقاء القبض عى 

متهم�ني برتويج املخ�درات، وضب�ط أجهزة 

تعاطي وأس�لحة غ�ري مرخص�ة، إضافة اىل 

إلق�اء القبض ع�ى ثالثة متهم�ني بالرسقة 

والحري�ة،  الك�رادة  يف  املخ�درات،  وتروي�ج 

وس�بعة متهم�ني آخرين وفق م�واد قانونية 

مختلفة«.

بغداد/ الزوراء:
أك�د قائد عس�كري يف ق�وات البيش�مركة، امس 
االربع�اء، انخفاض معدل الهجم�ات »اإلرهابية« 
يف محيط خانقني وحدود اقليم كردستان اىل اكثر 
من 80% بفعل التنسيق املشرتكة بني البيشمركة 
والجيش العراق�ي والعمليات النوعية التي نفذت 

بني دياىل واإلقليم.
وق�ال الل�واء محمد رس�تم، معاون قائ�د املحور 
الثاني للبيشمركة )قره تبه- حمرين(، يف ترصيح 
صحف�ي: إن غرف�ة التنس�يق االمني املش�رتك يف 
خانقني بني البيشمركة والجيش العراقي حققت 
نتائج أمنية كبرية أس�همت بانخفاض الهجمات 
اإلرهابية يف محيط خانقني بنسبة اكثر من %80،  

بعدما كان التنظيم اإلرهابي يش�ن اسبوعياً ٣ اىل 
4 عمليات إرهابية قبل شهرين.

وأش�ار رس�تم إىل »وجود تنس�يق وتواصل امني 
عاٍل بني البيش�مركة والجي�ش يف محيط خانقني 
وحدود كردس�تان، وصوالً اىل حدود صالح الدين 
ملالحق�ة ب�ؤر وأوكار تنظي�م داع�ش وتحجي�م 

وجوده.
ولف�ت رس�تم إىل أن »العملي�ات الت�ي نفذته�ا 
البيشمركة وبمشاركة نس�بية من قوات خاصة 
عراقي�ة ب�ني دي�اىل وكردس�تان حقق�ت نتائ�ج 
كبرية«، مؤك�داً أنها »كانت رضبة كربى لعنارص 
التنظي�م اإلرهاب�ي وأجهضت قدرتهم عى ش�ن 

هجمات او تعرضات إرهابية«.

واتفقت وزارت�ا الدفاع والبيش�مركة عى فتح 4 
مراكز للتنس�يق املش�رتك بينهم�ا يف محافظات 
دياىل وكركوك ونينوى وأط�راف مخمور يف اربيل 
ملعالج�ة الفراغ�ات األمني�ة الهش�ة يف املناط�ق 

املتنازع عليها.
وتتضمن اتفاقية التنس�يق املش�رتك ب�ني الدفاع 
والبيش�مركة 4 بنود, األول فتح مراكز التنس�يق 
املشرتك والثاني مسك الثغرات األمنية بني الجيش 
والبيش�مركة والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش 
مش�رتكة بني الجانبني والرابع عمليات توس�عية 
يف املح�اور لتمش�يط القواط�ع ومط�اردة ب�ؤر 
وأوكار داعش اىل جانب تب�ادل املعلومات األمنية 

واالستخبارية ملكافحة اإلرهاب.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت قي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة، أم�س 

األربع�اء، تحري�ر مختطف�ة والقبض عى 

الخاط�ف، واثنني آخرين برتوي�ج وتعاطي 

امل�واد املخ�درة خ�الل عمليت�ني منفصلتني 

رشقي العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة يف بيان ورد ل� »الزوراء«: انه 

»وفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت 

قوة من الل�واء الرابع الفرق�ة األوىل رشطة 

اتحادية باالشرتاك مع مفارز االستخبارات 

التابعة اىل وكالة االستخبارات والتحقيقات 

االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة ومف�رزة من 

مكافحة إجرام حس�ينية املعامل والحبيبية 

من إلقاء القبض عى احد املتهمني املطلوبني 

وفق امل�ادة 42٣ )خط�ف( يف مدينة الصدر 

بمنطقة حي األمانة«.

وأض�اف البي�ان ان »العملي�ة تم�ت بن�اًء 

ع�ى ورود إخبار بحادث خط�ف فتاة تبلغ 

م�ن العم�ر 1٦ عام�اً، حي�ث ب�ارشت قوة 

مختص�ة بعم�ل مهن�ي مكث�ف، ونص�ب 

ع�دة كمائ�ن متخفية م�ع عنارص إس�ناد 

بجمي�ع تجهيزاته�م والت�ي أدت الغ�رض 

املطلوب بإلقاء القب�ض عى املتهم وتحرير 

املخطوفة«.

بقلم: غافني وانغ الرئيس 
التنفيذي هلواوي يف العراق

اعتمدت ش�بكات البنية التحتي�ة يف املايض عى 
الجيل�ني الثان�ي والثال�ث والخدم�ات الصوتية 
كخدم�ات أساس�ية. ويف ظ�ل تن�وع متطلبات 
املس�تهلكني، حل�ت خدم�ات البيان�ات م�كان 
الخدمات الصوتية وتم االعتماد عليها كخدمات 
أساس�ية، كما أصبحت الش�بكات أكثر تعقيداً. 
لذا، يجب عى مش�غي االتص�االت أن يحافظوا 
عى ش�بكات الجيلني الثاني والثالث وش�بكات 
التط�ور طوي�ل األمد. وب�رزت أهمية ش�بكات 
البنية التحتية يف تمكني مش�غي االتصاالت من 
توف�ري الخدم�ات األساس�ية، حيث ت�م إطالق 
خدمات البيانات يف عرص الجيل الثاني وشهدت 
نمواً كب�رياً يف عرص الجيل الثال�ث. أما يف عرص 
الجيل الرابع فقد أصبحت خدمات البيانات أكثر 

تنوعاً.
وعى الرغم من هيمنتها عى االتصاالت الفردية 
يف الوقت الحايل، تواجه رشكات االتصاالت املزيد 
من التحديات الت�ي تفرضها الرشكات الجديدة 

الت�ي تعتم�د ع�ى املنص�ات املفتوح�ة لتلبي�ة 
احتياجات العمالء املتنوعة والتي تتغري بش�كل 
متس�ارع. ويج�ب أن تتب�ع رشكات االتصاالت 
اس�رتاتيجيات جديدة للحفاظ ع�ى مكانتها يف 
قطاع يتغري باس�تمرار لك�ي تتمكن من اغتنام 
فرص النمو الجديدة. ويمكن لش�بكات التطور 
طويل األمد أن تسهم يف تحسني خدمات الهاتف 
املحمول وابت�كار قيمة جدي�دة وتمكني نماذج 

أعمال وأنظمة إيكولوجية جديدة.
إن توفري التقنيات الرقمية للجميع يعود بالنفع 
ع�ى املجتمع بأكمل�ه، مما يش�ري إىل »االرتباط 
الكبري« بني االعتماد عى اإلنرتنت وزيادة الناتج 
املح�ي اإلجم�ايل وتحس�ني مس�توى املعيش�ة 
والوص�ول إىل التعليم والخدمات املالية. وتش�ري 
التقاري�ر االقتصادية التي نرشها االتحاد الدويل 
لالتص�االت إىل أن زي�ادة االعتماد ع�ى النطاق 
ال�رتددي العري�ض النط�اق للهات�ف املحم�ول 
بنس�بة 10% ي�ؤدي إىل زي�ادة النات�ج املح�ي 
اإلجمايل بنس�بة تبلغ 1.5%. كما أكدت البيانات 
أن هذه النس�بة ت�زداد يف املناط�ق النامية مثل 
أفريقي�ا، حيث أش�ارت التقدي�رات إىل أن نفس 

الزيادة يف االعتماد عى النطاق الرتددي العريض 
النطاق س�تؤدي إىل زيادة الناتج املحي اإلجمايل 

بنسبة %2.5.
وينبغي أن يتم تطوير الشبكات بشكل متواصل 
عى امل�دى الطويل لتوفري الخدم�ات عى نطاق 
واسع. ونشهد اهتماماً متزايداً بالجيل الخامس 
نظراً لدوره يف بناء عالم يوفر خدمات ومنتجات 
Real-»و  »Mobile Beyond Giga« مث�ل 
 .»All Online Everywhere»و  »Time World
وستس�هم ش�بكات الجي�ل الخام�س يف زيادة 
رسعات اإلنرتنت بش�كل غري مس�بوق مقارنًة 
بش�بكات الهاتف املحمول الحالية. وعى الرغم 
م�ن أن العدي�د من ال�دول تضع خطط�اً لنرش 
الجيل الخامس، إال أن النطاق الرتددي العريض 
النطاق لشبكات الجيل الرابع الالسلكية ما زال 
خياراً جيداً يمكن للحكومات ومشغي االتصاالت 
االعتماد عليه لتوف�ري النطاق الرتددي العريض 
النطاق عى املستوى املحي و/أو توفري خدمات 
النط�اق ال�رتددي العري�ض للمن�ازل ب�دالً من 
النطاق الرتددي العري�ض الثابت نظراً لتقنياته 

الحديثة ونظامه اإليكولوجي املتماسك.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيأة املنافذ الحدودي�ة، امس األربعاء، إحب�اط محاولة تهريب 
حاويت�ني تحتوي دراجات نارية مس�تعملة مخالف�ة للرشوط يف منفذ 

ميناء ام قرص الشمايل.
وذك�رت الهي�أة يف بي�ان ورد ل�� »ال�زوراء«: أن »منفذ مين�اء ام قرص 
الش�مايل تمكن من إحب�اط محاولة تهريب حاويت�ني تحتوي دراجات 
نارية مس�تعملة ال يس�مح باس�تريادها التزاما بالضوابط والتعليمات 

النافذة«.
واشار البيان اىل انه »تم إحالة املضبوطات وفق محرض أصويل اىل الجهات 

القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها.«

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت مديرية ش�ؤون اإلقام�ة يف بغداد، ام�س االربعاء، عن تس�فري ٧9٣ 

ش�خصا من مختل�ف الجنس�يات ملخالفتهم رشوط قان�ون إقامة األجانب 

العراقي.

وقالت املديرية يف بيان ورد ل� »الزوراء«: ان »مالكاتها قامت بتسفري وإبعاد 

٧9٣ ش�خصا من مختلف الجنس�يات خ�ارج األرايض العراقي�ة ملخالفتهم 

رشوط قانون إقامة األجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة 201٧«.

واضاف�ت ان » ه�ذا الع�دد م�ن املخالف�ني تم تس�فريهم خ�الل الفرتة من 

»1/٦/2021 لغاية 2021/٦/٣0«.

اعتقال متهمني بتعاطي 
وترويج املخدرات يف

3 حمافظات

البيشمركة تعلن اخنفاض العمليات اإلرهابية يف حدود خانقني وكردستان

حترير خمتطفة والقبض على خاطفها شرقي بغداد

إمكانات اجليل الرابع يف تطوير الشبكات األساسية للخدمات املتكاملة 
لتوفري املزيد من فرص العمل

إحباط حماولة تهريب »دراجات نارية« 
يف أم قصر الشمالي

تسفري )793( أجنبيا خمالفا 
لشروط اإلقامة خالل شهر
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جمهورية العراق                        العدد 1955/ب/2020
مجلس القضاء االعى               التاريخ:٦/٣0/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية                                

إعالن
اىل املدعى عليه : ) مظفر نارص حاذور (

 بن�اءاً عى الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله واملقامة ضدك 
من قبل املدعي )حسني خالوي كلهام( بخصوص )مبالغ 
مالي�ة مرتتب�ة بذمت�ه والبالغة س�تة ماليني وس�تمائة 
وس�تون الف دينار فقط(، وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليت�ني عى موعد 
املرافع�ة املواف�ق 2021/٧/12 ويف حال�ة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق االصول.
القايض
جواد حسني نايف

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعى                العدد:421/ب/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية           التاريخ:٦/٣0/2021

اعالن
اىل املدعى عليه/ مظفر نارص حاذور 

اص�درت محكمة بداءة النارصي�ة بتاريخ 2020/12/2٣ 
قراره�ا الغيابي بحق�ك والقايض بإلزامك بتس�ليم املدعي 
)حس�ني خالوي كلهام( الس�يارة التي اش�رتاها بموجب 
املقاولة الخارجية بالعدد 2 وتاريخ 2019/12/2٣ املنظم 
م�ن مكت�ب ال�رواد عبد االم�ري لبي�ع الس�يارات واملرقمة 
11825/أ ذي ق�ار نوعه�ا س�مند صال�ون لونه�ا برتقايل 
مصف�ر مودي�ل 2010، وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني ول�ك حق االعرتاض 

واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية ووفق االصول.
القايض 
عادل خلف جاسم

جمهورية العراق 
وزارة العدل                             رقم االضبارة:2021/1802

دائرة التنفيذ                            التاريخ:2٣/٦/2021
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه
لق�د تحقق له�ذه املديرية مديري�ة تنفيذ النارصي�ة/ مركز رشطة 
الف�داء انك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )2٧( من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا عن طري�ق الصحف الرس�مية خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش للحضور امام مديرية 
تنفي�ذ النارصية لغرض التس�ديد ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

هند سلمان بخيبخ 
منفذ عدل النارصية

اوصاف املحرر 
ق�رار محكمة الب�داءة يف النارصية املرق�م 2٣91 يف 2020/12/29 
لتأدي�ة الدين البالغ 5,٦15,000 مع اتع�اب املحاماة 500,000 وما 

مجموعه ٦,115,000 ستة ماليني ومائة وخمسة عرش الف دينار.

جمهورية العراق                     العدد:٣041/ش/2021
مجلس القضاء االعى                التاريخ:٦/٣/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/ املدعى عليه/ صالح حسن طعيمه

م/ تبليغ
اصدرت ه�ذه املحكمة حكماً غيابي�اً بحقك بالعدد 
٣041/ش/2021 يف 2021/٦/٧ واملتضمن الحكم 
بإثبات نس�ب االطفال كل من )براء وحسني وهبة( 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحكم املذكور اعاله 
وبإمكانك االعرتاض عليه خالل مدة عرشة ايام من 

تاريخ نرش االعالن.
القايض
مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق              العدد:19/كشف مستعجل/2021
مجلس القضاء االعى                        التاريخ:28/٦/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اىل/ إعالن
اىل املطلوب الكشف املستعجل  ضده )محمد حسن خضري(

بناًء عى الكشف املستعجل املرقم اعاله واملقدم من قبل طالب 
الكش�ف املس�تعجل )محمد كاظم صي�وان( والتعلق بطلبه 
إجراء الكش�ف املس�تعجل ملوق�ع العمل الواق�ع يف النارصية 
ح�ي اور قرب مؤسس�ة الش�هداء/ ف�رع ذي قار بمس�احة 
)٧00 مرت مربع( لدور )40 دار سكن( لتحديد نسبة االعمال 
املنجزة وكمياتها واقيامه�ا منذ تاريخ 2018/4/18 ولغاية 
اقام�ة الدع�وى 2021/٦/15 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م 
تق�رر تبليغك�م اعالن�اً بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني عى 
موعد الكش�ف املس�تعجل املوافق 2021/٧/٧ ويف حال عدم 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانوناً سيجري الكشف 

املستعجل بحقك غيابياً وفق االصول.
القايض
أزهر عي فرج



بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االربعاء، 

يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت يف إقليم كردستان.
وقال مص�در إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، امس، 

146950 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دوالر أمريكي.
وأشار املصدر اىٕل أن أسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باالٔسواق 
املحلي�ة يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البيع 147500 دينار عراق�ي، بينما بلغت 

أسعار الرشاء 146500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة إقليم كردس�تان، فقد شهدت أس�عار الدوالر انخفاضاً، 
حيث بلغ س�عر البيع 147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 

146500 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلن م�رف الرافدين، امس األربعاء، توزيع بطاقات املاس�ر كارد بني 

منتسبي وزارة الدفاع يف وحداتهم العسكرية يف بغداد.
وأوضح املكت�ب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 
أن�ه “تم توزيع املاس�ر كارد بني املنتس�بني عرب اللج�ان الجوالة التي تم 

تشكيلها”.
ودع�ا البيان املنتس�بني إىل “ع�دم مراجعة ف�روع امل�رف، وان اللجان 

املختصة مهمتها ايصال املاسر كارد اىل املنتسبني”.

بغداد/ الزوراء:
للمع�ارض  العام�ة  الرشك�ة  أعلن�ت 
بوزارة التجارة، أمس األربعاء، السماح 
بإعادة تصدير املواد املستوردة وجميع 
املواد األولية واملصنعة ونصف املصنعة 
واس�تثناءها  والحيواني�ة  والغذائي�ة 
م�ن القوان�ني والق�رارات النافذة. من 
جانب آخر، أعلنت الوزارة تس�لم املواد 
الغذائي�ة املقرر تجهيزها ضمن س�لة 
الغذاء يف ش�هر تموز املقبل 2021 عن 
طري�ق مراكز البيع والف�روع يف بغداد 

املحافظات.
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة، رسمد طه 
سعيد، يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة 
من�ه: ان “ه�ذا الق�رار جاء بن�اًء عىل 
أحكام املادة )53( م�ن قانون املوازنة 
العامة االتحادية، واملتضمنة الس�ماح 
بإع�ادة تصدي�ر البضائع املس�توردة 
واألجنبي�ة التي ترد املراك�ز الجمركية 
اجتي�از  لغ�رض  مس�بقة  بموافق�ة 
الحدود دون ان تتداول داخل البلد، عىل 

ان يستوىف رسم مرور تلك البضائع”.
كذل�ك  س�محت  “امل�ادة  ان  وأض�اف 
بتصدي�ر جميع املواد األولية واملصنعة 
ونصف املصنع�ة والغذائية والحيوانية 

القوان�ني والقرارات  واس�تثناءها من 
النافذة، ويستثنى من ذلك خام الحديد 

والسكراب والنحاس واالملنيوم”.
واشار اىل ان “نص املادة استثنى املواد 
املح�ددة من جميع القرارات والقوانني 
التي تستوجب الحصول عىل املوافقات 

األصولية من الجهات القطاعية”.
ولفت إىل ان “هذا القرار سيساعد بشكل 
كبري ع�ىل انتعاش الحركة االقتصادية 
يف البالد، بما يسهم بالنهوض بالواقع 
التج�اري والصناعي، ودخ�ول العملة 
الصعبة من خالل تصدير هذه املواد”. 

م�ن جانب آخر، أعلن�ت وزارة التجارة 
تس�لم املواد الغذائية املق�رر تجهيزها 
ضمن سلة الغذاء يف شهر تموز الحايل 
2021 عن طريق مراكز البيع والفروع 

يف بغداد املحافظات .
وقال مدير عام الرشكة العامة لتجارة 

املواد الغذائية، قاس�م حمود منصور، 
يف بيان أمس: ان” فروع املحافظات يف 
البرة تسلمت مادتي السكر بكمية ) 
225( طن�ا والرز بكمية )510( اطنان 
وميسان تسلمت مادتي السكر بكمية 
)1274( طنا والرز بكمية ) 449.700( 
طن وواسط تس�لمت مادة الرز بواقع 
) 360( طن�ا وكذلك يف النجف االرشف 
تم تس�لم مادتي السكر بكمية )877( 
طنا والرز بكمية )1230( طنا واالنبار 
تس�لمت مادة الرز بكمية )650( طنا 
ويف كرك�وك تم تس�لم مادتي الس�كر 
بكمية ) 829( طنا والرز بكمية )135( 
طنا ويف املوصل مجمع الكرامة )1( تم 
تسلم مادة الس�كر بكمية )600( طن 
.وعىل الس�ياق نفس�ه، أشار حمود اىل 
ان” مراك�ز البي�ع يف بغ�داد مس�تمرة 
بتس�لم م�واد الس�لة الواح�دة، حيث 
تسلم مركز اإلمام عيل )عليه السالم (  
مادة معجون الطماطم بكمية )215( 
طنا ويف مجمع مركز الكرسة وعطش 
ت�م تس�لم م�ادة الفاصولي�ا بكمية ) 
295( طنا ويف مجمع مركز املش�تل تم 
تسلم مادة معجون الطماطم بكمية ) 

174.441( طنا”.

التجارة: السماح بإعادة تصدير العديد من املواد واستثنائها من القوانني النافذة

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، 
ام�س األربعاء، طريقة س�تضاعف 
ش�بكات  م�ن  وتح�د  اإلي�رادات 

الفساد.
وذكر بيان للهيئة، تلقت “الزوراء” 
هيئ�ة  “رئي�س  أن  من�ه:  نس�خة 
املنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائيل 
اس�تقبل، أمس، وفد األمانة العامة 

ملجل�س ال�وزراء، املتمث�ل بمكت�ب 
اإلعالم واالتصال الحكومي”.

أن  اللق�اء:  خ�الل  الوائ�يل،  وأك�د 
“الهيئة حققت منجزات ومكاسب 
املاضي�ة،  الس�نة  خ�الل  إيجابي�ة 
اإلي�رادات  مضاعف�ة  يف  أس�همت 
والقضاء عىل ش�بكات الفساد، من 
خالل العمليات النوعية التي أرشفت 
عليه�ا الهيئ�ة بتوجي�ه مبارش من 

رئي�س مجلس ال�وزراء، عىل الرغم 
من تعطيل املنافذ لفرات متقطعة 
بسبب انتشار جائحة كورونا عاملياً 
وظروف االح�رازات الصحية، وتم 
التأكي�د ع�ىل العم�ل االلكروني يف 
جميع املنافذ، والتي ستسهم يف الحد 

والقضاء عىل ظاهرة الفساد”.
وأش�اد رئيس الهيئة ب�”دور خلية 
اإلع�الم الحكومي ومكت�ب اإلعالم 
األمان�ة  يف  الحكوم�ي  واالتص�ال 
العامة ملجل�س الوزراء، يف التعاطي 
م�ع امللف�ات اإلعالمي�ة والتوعوية 
للمكات�ب اإلعالمي�ة يف املؤسس�ات 
الرس�مية بص�ورة عام�ة، وهيئ�ة 
املناف�ذ الحدودية بص�ورة خاصة، 
معرباً ع�ن اس�تعداد الهيئة لتقديم 
التس�هيالت كاف�ة الت�ي تس�هم يف 

إنجاح العمل اإلعالمي املشرك”.
من جانبه، ع�ربرّ وفد األمانة العامة 
ملجلس الوزراء، عن “استمرار خلية 
اإلع�الم الحكومي ومكت�ب اإلعالم 
األمان�ة  يف  الحكوم�ي  واالتص�ال 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء، بتقدي�م 

الدعم واإلسناد لعمل الهيئة”.
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أعلنت وصول مواد السلة الغذائية املقرر جتهيزها يف متوز احلالي

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الزراعة، امس األربعاء، 
ع�ن وضع خط�ط للح�د م�ن ارتفاع 
األس�عار، فيما أعلنت تحقيق االكتفاء 

الذاتي ل�24 منتجا محليا.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة، مه�دي س�هر 
ان  صحف�ي:  حدي�ث  يف  الجب�وري، 
“ال�وزارة وضمن سياس�تها الزراعية 
سعت اىل إعادة مسار القطاع الزراعي 
خط�ط  وف�ق  موضوعي�ة  ملس�ارات 
واسراتيجيات محددة لتحقيق أهداف 
السياس�ة الزراعية يف الع�راق”، مبينا 
ان “من ضمن هذه الخطط دعم املنتج 
الزراع�ي املحيل من خالل ضبط املنافذ 
الجه�ات  م�ع  بالتنس�يق  الحدودي�ة 
األمني�ة وهيأة املنافذ الحدودية وكذلك 
متابع�ة حرك�ة األس�واق محلي�ا ملنع 

ارتفاع اسعار السلع الزراعية”.
وأض�اف ان “ال�وزارة مس�ؤولة ع�ن 
وض�ع روزنام�ة زراعية لفت�ح ومنع 
اس�ترياد الس�لع الزراعية وفق شح او 
توفر املنت�ج الزراعي محليا”. مش�ريا 
اىل ان “جه�ود وزارة الزراع�ة اثم�رت 
يف من�ع اكث�ر م�ن 24 منتج�ا زراعيا 
لتحقيق االكتفاء الذاتي منها وتم منع 

استريادها من الخارج”.

وتابع الجبوري ان “األس�واق ش�هدت 
مؤخرا ارتفاعا يف أس�عار بعض السلع 
الزراعي�ة ومنه�ا بيض املائ�دة ولحم 
الدج�اج، وذل�ك ألس�باب ع�دة منه�ا 
ارتفاع اس�عار الرف وال�ذي أدى اىل 
ارتف�اع أس�عار األع�الف واللقاح�ات 
املس�توردة م�ن الخ�ارج تراف�ق معه 
ويف الوقت نفس�ه اصابة ع�دة حقول 

بانفلونزا الطيور”.
وأك�د ان “اصاب�ة الحق�ول بأنفلونزا 
وقت�ي  انخف�اض  اىل  أدت  الطي�ور 
باإلنتاج املحيل وارتفاع األسعار”، الفتا 
اىل ان “ال�وزارة تدخل�ت م�ع املنتجني 
وأصحاب مش�اريع الدواجن للحد من 
ارتفاع أس�عار منتج�ات الدواجن الن 
بقاء األس�عار ملدة معينة س�يؤثر عىل 
استقرار األس�واق املحلية وتأثريه عىل 

دخل املستهلك”.
من جهته�ا، أعلنت جمعي�ة مصدري 
الثروة الس�مكية واملنتجات الحيوانية 
يف بحر ايجة، أمس األربعاء، ان العراق 
جاء باملرتب�ة الثانية كأكرب مس�تورد 
لبيض التفقيس خالل األشهر الخمسة 

األوىل من عام 2021.
وقال رئي�س الجمعية بدري جرييت يف 
تقري�ر له اطلعت علي�ه “الزوراء”: إن 

“قطاع الدواجن يف تركيا، بلغت قيمته 
440 مليون و778 ألف دوالر يف األشهر 
الخمس�ة األوىل من عام 2021، بزيادة 
قدره�ا %27 عن نفس الفرة من عام 

2020 التي بلغت 347 مليون دوالر”.
وأضاف جريي�ت ان “صناع�ة البيض 
)بيض التفقي�س( عززت صادراتها يف 

الفرة نفس�ها من 93 مليون دوالر اىل 
151.4 مليون دوالر بزي�ادة 63 باملئة 
مع الطل�ب عىل تربي�ة البيض خاصة 
م�ن روس�يا والع�راق والجمهوري�ات 
الركية، يف غضون ذلك، زادت صادرات 

تركيا من البيض إىل روسيا 14 مرة”.
وأشار جرييت اىل ان “صناعة الدواجن 

ته�دف إىل تجاوز عتب�ة املليار دوالر يف 
الصادرات بنهاية عام 2021”.

الغذائ�ي  االس�تهالك  أن  إىل  ولف�ت 
الصحي أصب�ح ذا قيمة متزايدة خالل 
عملي�ة الوباء، وأك�د أن هناك زيادة يف 
الطلب عىل لح�وم الدواجن من جميع 

أنحاء العالم.

العراق ثاني أكرب مستوردي بيض التفقيس من تركيا

الزراعة تكشف سبب ارتفاع أسعار البيض والدجاج وتضع خطة خلفضهما

املنافذ حتدد طريقة تضاعف اإليرادات 
وحتد من شبكات الفساد

خفيف البصرة يعاود الصعود 
ويتجاوز 75 دوالرًا

املصرف الصناعي يعلن إطالق 
مبادرتني ملنح القروض

اقتصادي: سعر الصرف سيبقى 
مرتفعا وعودته بعد السنتني

املالية النيابية تنتقد احللول الرتقيعية يف التعامل مع األزمات

الرافدين يوزع بطاقات املاسرت 
كارد بني منتسيب الدفاع

تراجع أسعار الذهب يف األسواق 
احمللية

ارتفاع الدوالر يف بغداد 
واخنفاضه يف كردستان

بغداد/ الزوراء:
ارتفع س�عر خ�ام البرة الخفيف، ام�س األربعاء، بالتزام�ن مع ارتفاع 

أسعار النفط العاملي، فيما انخفض سعر خام البرة الثقيل.
وس�جلت أسعار خام البرة الخفيف املصدر آلسيا 75.06 دوالراً للربميل 
بارتفاع بلغ نس�بته %0.55، فيما انخفض خام البرة الثقيل إىل 70.41 

دوالراً للربميل بنسبة انخفاض بلغت 1.40%.
وسجل نفط البرة الخفيف أعىل األسعار مقارنة بالنفوط االٔخرى لدول 
منظمة اوبك، حيث س�جل س�عر النفط الس�عودي الخفيف 74.04 دوالراً 
للربميل، فيما بلغ س�عر مزيج إيران الثقي�ل 69.80 دوالرا، ومزيج مربان 
اإلمارات�ي 73.59 دوالراً للربميل، ومزيج س�هران الجزائري 74.36 دوالراً 
للربميل، يف حني س�جل بوني الخفيف النيجريي 74.61 دوالراً، وجرياسول 

االنغويل 74.77 دوالراً.
وارتفع�ت أس�عار النفط العاملية، أم�س، ليبلغ خام برن�ت 74.47 دوالراً، 

وخام غرب تكساس 73.30 دوالراً للربميل.

بغداد/ الزوراء:
أطلق املرف الصناعي، امس االربعاء، مبادرتني ملنح القروض، فيما أشار إىل 

أن سقف القروض يصل إىل 20 مليار دينار كحد أعىل. 
وق�ال مدير املرف الصناعي، ب�الل صباح، يف تريح صحفي: إن “املرف 
لديه مبادرتان ضمن االعتمادات املس�تندية”، مبين�ا أن “املبادرة األوىل تتعلق 
بالبن�ك املرك�زي والفائدة بنس�بة %3 وملدة 15 س�نة، وثالث س�نوات إمهال 
واإلنتاج يضمن نفس�ه بنسبة %80 إضافة اىل %20 ضمان عقاري، حيث إن 

املرف يعمل بها”.
وأضاف أن “املبادرة األخرى 250 مليونا تمنح نقدا، ونأمل أن ترتفع اىل مليار 
والتي تخص املش�اريع التي تحتاج اىل مواد أولية، وال تحتاج اىل اس�ترياد خط 

إنتاجي وفائدتها سوف تقل بحسب املعلومات الجديدة”.
وأشار إىل أن “أموال املرف الذاتية يتم اإلقراض منها ولكن بفائدة %6 وألن 
هناك قروضا أخرى بفائدة %3 لم يكن هناك توجه بأموالنا الذاتية”، موضحا 
أن “القروض تمنح بحسب دراسة الجدوى ملا فوق 150 مليونا، والبد أن تكون 
هناك دراسة جدوى وعند قبول دراسة الجدوى ترفع اىل مكتب رئيس الوزراء 

وعند املوافقة عىل املبلغ يتم تمويله بنسبة %80 من املرشوع”.
وتاب�ع “عندما تص�در املوافقة ترج�ع إىل املرف لكي تبدأ اإلج�راءات وهي 
الكش�ف عن نس�بة اإلنجازات والضمانات”، الفتا اىل أن “هناك ما يقارب 20 

مصنعا تم منحها قروضا من املرف”.
وذكر أن “املصانع تحتاج اىل فتح اعتماد ومعظم املشاريع تعمل وفيها نسبة 
انجاز عالية”، مش�ريا اىل أن “املرف مس�تمر يف منح الق�روض واعىل مبلغ 

ممكن منحه هو 20 مليار دينار كحد أعىل.” 

بغداد/ نينا:
 اس�تبعد املختص يف الش�أن االقتصادي، حس�ني ش�اكر طهيلو، عودة س�عر 
رصف الدوالر اىل سعره السابق أمام الدينار 118 ألف دينار ، واصفا املباحثات 

االخرية من قبل اللجنة املالية الربملانية والبنك املركزي ب�”املغازالت”.
وقال طهيلو يف تريح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا/: ان “ مغازالت 
اللجنة النيابية املالية األخرية مع محافظ البنك املركزي ال تجدي نفعا لرجوع 
س�عر رصف دوالر عىل ما هو عليه يف الس�ابق، وس�تبقى معاناة املواطنني”. 
مؤكدا “ان عدم اس�تقرار س�عر رصف الدوالر وارتفاعه يف الفرة األخرية مع 
تأش�ري ارتفاع أس�عار الس�لع الغذائية بش�كل عام هو بس�بب سياسة البنك 
املركزي”.وأش�ار اىل ان “سياس�ة البن�ك املركزي ركزت عىل نم�و االحتياطي 
فقط، إذ تس�ببت يف إرباك السياس�ة النقدية وعدم اس�تقرار س�عر الرف، 
وإهمال املؤرشات االقتصادية األخرى الحقيقية )كالناتج املحيل، الدين العام، 
الفائدة، التش�غيل والبطالة، ونس�بة الفقر، وصايف التجارة الخارجية(، لذلك 
م�ن الصعب ان يرجع س�عر الرف عما كان يف الس�ابق إال يف حدود س�نتني 

بعدها يتم بالتدريج”.

بغداد/ الزوراء:
س�جلت أس�عار الذهب االجنبي والعراقي يف االٔس�واق املحلية، أمس االربعاء، 
تراجعا ملحوظا.. ففي أس�واق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، تراجعت أسعار 
الذهب ليس�جل س�عر املثقال الواحد عيار 21 من الذه�ب الخليجي والركي 
واالٔوربي البيع 358.500 الف دينار، يف حني بلغ س�عر الرشاء 353.500 الف 

دينار.
أما سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 325 الف 

دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 320 الف دينار.
وفيم�ا يخص أس�عار الذه�ب يف محال الصياغ�ة، يراوح س�عر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار 21 بني 360 الفاً و 365 ألف دينار، فيما يراوح س�عر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 325 الفاً و 330 الف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.
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بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيع�ات الدوالر يف م�زاد البنك املرك�زي العراقي، ام�س األربعاء، 

لتسجل أكثر من 195 مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
أم�س، انخفاض�ا يف مبيعاته لتص�ل إىل 195 مليون�اً و134 ألف�اً و00 دوالراً 
أمريكي�اً، غطاها بس�عر رصف أس�اس بل�غ 1460 ديناراً عراقي�اً لكل دوالٍر 

واحد، مقارنة بيوم األمس.
وذهبت املش�ريات البالغ�ة 175 مليوناً و344 أل�ف دوالر لتعزيز االٔرصدة يف 
الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات، فيما ذهب املبل�غ املتبقي البالغ 19 

مليوناً و790 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىٕل أن 32 مرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و7 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 6 رشكة رصافة.

مزاد العملة يبيع أكثر من 195 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
أك�د عضو اللجنة املالية النيابية، احمد الصفار، 
ام�س األربع�اء، ان املش�كلة األس�اس لدين�ا يف 
التعام�ل مع األزم�ات ه�و الذه�اب اىل الحلول 
الرقيعي�ة املؤقتة بدل إيج�اد حلول جذرية لكل 

املشاكل.
وق�ال الصف�ار يف حديث صحفي: ان “املش�كلة 
األس�اس لدينا يف التعامل مع األزمات واملشاكل 
هو الذه�اب اىل الحل�ول الرقيعي�ة املؤقتة بدال 

م�ن إيجاد حل�ول جذرية ل�كل املش�اكل، وعىل 
س�بيل املثال، الكهرباء الذي خصصت لها مبالغ 
تج�اوزت 83 مليار دوالر منذ ع�ام 2003 وكان 
م�ن املمكن اس�تغاللها لبن�اء طاق�ة كهربائية 
الرب�ع دول بدل الذهاب اىل خيار رشاء الكهرباء، 
خصوص�ا ان جمي�ع املقوم�ات موج�ودة لدينا 
س�واء من خ�الل الوق�ود والطاقة الشمس�ية، 
لك�ن مش�كلتنا بالذهاب اىل عق�ود الرشاء بغية 

الحصول عىل مكاسب ومنافع شخصية”.

وعن القمة الثالثية التي عقدت يف بغداد مؤخرا، 
أوضح الصفار: ان “الدول املتجاورة او املتقاربة 
بحاج�ة لبعضها لتحقيق التكام�ل االقتصادي، 
لك�ن العراق ليس لديه ما يص�دره إال النفط فال 
توجد عدالة متبادلة، ما يعني أن هنالك رضورة 
لتنمية الصناعة وخلق فرص عمل لتكون حلوال 
دائمة وليست مؤقتة”. الفتا اىل ان “ما تم وضعه 
م�ن تخصيص�ات للصناعة والزراع�ة ما هو إال 
واحد وس�تة بالع�رشة وترك�زت التخصيصات 

لقطاع�ات األم�ن والكهرب�اء يف إهم�ال واضح 
لقطاعات التنمية وهو أمر غري صحيح”.

وأكد ان “التنمي�ة الحقيقية وتطوير القطاعات 
الصناعي�ة والزراعي�ة املحلية س�تحقق العديد 
م�ن الفوائ�د أبرزها ضمان عدم خ�روج العملة 
الصعبة اىل الخارج مع ضمان توفري فرص عمل 
لأليدي العامل�ة املحلية، إضافة اىل ضمان وجود 
منت�ج محيل أصيل م�ا يغنينا ع�ن املخاوف من 

املستورد املزور او املنتهي الصالحية”.



بغداد/ متابعة الزوراء
 أوض�ح رئي�س لجن�ة الش�باب والرياض�ة يف مجلس الن�واب عباس عليوي  س�بب 
تأجي�ل التصويت عىل قانون األندية الرياضي�ة يف املجلس.وقال عليوي  إن “الربملان 
اج�ل التصويت عىل اق�رار القانون اىل اليوم الخميس، مبديا اس�تغرابه لهذا التأجيل 
غ�ر املربر”.وأض�اف أن “بعض االندية املس�تفيدة هي من تعرتض وتس�عى إلعاقة 
التصويت عىل القانون وتتذرع بحجج ال تخدمها بغية عرقلة اقرار القانون”، مؤكدا 
ان “س�بب العرقلة هو ألبرز نقطة بالنس�بة لهم وهي تغي�ر اإلدارات يف االندية بعد 
كل دورتني أي بعد ثماني س�نوات، وليس وجود نقاط عديدة ال تخدمهم يف القانون 
كم�ا يدعون”.وتاب�ع علي�وي أن “القانون اذا ل�م يقر فاالندية س�تذهب اىل الهاوية 
بس�بب عدم وجود قانون يحميهم وهذه كارثة ملس�تقبل االندية”.وقال “من ضمن 
نقاطن�ا التي اعرتضت عليها االندية، هي ان تكون هنالك رؤوس اموال تدعم االندية 
من خالل اس�تثمارها للتخلص من نفوذ املؤسس�ات التي تدعمه�ا ماليا كالوزارات 
الحكومية”.وبني أن “االندية ستشهد اياما صعبة وستكون حالها حال نادي الطلبة 
الذي هو اآلن مهدد بالهبوط العتماده عىل مؤسسة تدعمها واليوم نرى ان املؤسسة 
تخل�ت عنه ولم تدعمه ماليا ، وس�يكون هذا حال اندية ال�زوراء والجوية والرشطة 

والنفط والكرخ كلها مهددة يف حال سحب املؤسسات يدها عنها”.

بغداد/ متابعة الزوراء
رسميا  الصناعة  نادي  فريق  تأهل   
النارصية  املمتاز بعد فوزه عىل  للدوري 
لرفع   12 الجولة  منافسات  ضمن   1-2
رصيده إىل 32 نقطة.وقال فالح موىس، 
بعد  تأهل  »الفريق  إن  النادي  رس  امني 
املمتاز،  الدوري  عن  سنوات  ثالث  غياب 
وكنا بحاجة اىل فوز اليوم لحسم التأهل«.

الجولة  املقبلة من  أن »املباراة  إىل  وأشار 
املؤهل  االوىل  الدرجة  دوري  من  االخرة 
للدوري املمتاز تحصيل حاصل ولن تؤثر 
ان  موىس  تأهلنا«.وأضاف  عىل  نتيجتها 
»جهود الكادر التدريبي والالعبني واالدارة 
خالل  الفريق  ان  السيما  واضحة  كانت 
12 جولة لم يتعرض لخسارة بمعدل 10 

انتصارات وتعادلني اثنني«.

عليوي: األندية ستذهب إىل اهلاوية 
إذا مل يقر قانون األندية الرياضية

الصناعة أول األندية املتأهلة رمسيا 
إىل الدوري املمتاز
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جلنة االنضباط تعاقب مساعد فريق اجلنسية بكرة الصاالت
بغداد/ الزوراء

عقدت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية اجتماعاً ملناقشة اعرتاضات األندية واإلساءات التي ظهرت يف بعض املباريات، 
وكما ييل:

1- لدى مناقش�ة تقرير حكام مباراة الجنس�ية والرشقاط ضمن مباريات دوري الدرجة األوىل، وبعد االطالع عىل تقرير 
الحكم وما ورد فيه من إساءة من قبل املدرب املساعد لفريق الجنسية )زمن جواد(، تقرر معاقبة املدرب املساعد املذكور 

أعاله بالحرمان ملباراة واحدة.
2- ولدى مناقش�ة تقريري املرشف وحكام مباراة مصايف الجنوب وغاز الجنوب ضمن دوري الصاالت، وبعد االطالع عىل 
تقري�ري الطاقم التحكيمي ومرشف املب�اراة وبيان التجاوز الذي حصل من مدرب غاز الجن�وب )ناجي حميد( والالعب 

)سجاد جبار(، تقرر معاقبة املدرب )ناجي حميد( مدرب فريق غاز الجنوب للصاالت باإليقاف مباراتني.

أصفر وأمحر

مدرب الصناعات يطالب حبكام دوليني لقيادة املباريات احلامسة

أمحد صالح: نقاط لقاء الكرخ تضمن بقاء الكهرباء يف الدوري 

االنبار/ حليم املنيس

بحضور معاون محافظ االنبار لش�ؤون الشباب و الرياضة 

صفاء ابو ريش�ه ورئيس اتحاد كرة الس�لة ورئيس االتحاد 

الفرعي يف املحافظة، اختتمت منافسات دوري الدرجة األوىل 

املجموعة الثانية للمنطقة الغربية املؤهل اىل  الدوري املمتاز، 

وتصدر نادي الوحدة بعد فوزه يف جميع املباريات وحل نادي 

عانه باملركز الثاني.

واس�فرت النتائ�ج ع�ن ف�وز ن�ادي الوحدة عىل فوس�فات 

بنتيج�ة )74_53( وفوز الوحدة عىل عانه بنتيجة )80_54( 

وف�وز الوحدة عىل الحباني�ة بنتيج�ة )73_53( وفوز عانه 

عىل الحبانية بنتيجة )61_60( وفوز عانه عىل الفوس�فات 

بنتيج�ة )70_56( وفوز الفوس�فات ع�ىل الحبانية بنتيجة 

)80_74( وج�رت منافس�ات الدوري عىل قاع�ة نادي هيت 

الريايض.

الوحدة يتصدر منافسات دوري الدرجة 
األوىل السلوي للمنطقة الغربية 

اليوم.. قرعة التصفيات النهائية املؤهلة للمونديال مبشاركة منتخبنا الوطين

اختيار سبعة العبني لالخنراط باملدارس الكروية االسبانية

بغداد/ متابعة الزوراء
طال�ب م�درب الصناع�ات الكهربائية، عادل 
نعمة، لجنة الحكام بتسمية أطقم تحكيمية 
دولية ق�ادرة عىل تحمل مس�ؤولية املباريات 
املتبقية من الدوري خصوصا التي يكون أحد 
أطرافه�ا فريقا مه�ددا بالهب�وط أو طرفيها 

لحساسيتها.
وق�ال نعم�ة: ان املباريات املتبقي�ة من عمر 
الدوري حاس�مة وتحدد مصر اختيار سبعة 
العبني لالنخراط باملدارس الكروية االسبانية

 بع�ض األندي�ة التي تصارع من أج�ل البقاء 
وبالت�ايل نتمن�ى أن يك�ون تس�مية األطق�م 
التحكيمي�ة يوازي حساس�ية تل�ك املباريات 
وكذل�ك نتمن�ى أن تنقل املباري�ات تلفزيونيا 
حتى ينتهي الجدل والش�ك يف التالعب ببعض 

نتائج الدوري مثلما يشاع”.
وأك�د: أن مب�اراة فريق�ه أمام النج�ف اليوم 
صعب�ة جدا كون النجف من الفرق املنافس�ة 
ع�ىل املراك�ز األربع�ة األوىل ويف املقاب�ل ف�إن 
فريقه يسعى لتأمني موقعه يف الئحة الدوري 

املمتاز وبالتايل املباراة صعبة عىل الفريقني.
وأوض�ح: “فريقي س�يفتقد لخدمات الالعب 
أن�س مال�ك بس�بب اإلصاب�ة لكنن�ا نس�عى 
لتعويض�ه من خ�الل الالعب�ني املتواجدين يف 
قائم�ة الفري�ق، واأله�م يف املب�اراة هو عدم 

التفريط بنقاطها”.
يش�ار إىل أن الصناع�ات الكهربائي�ة يحت�ل 
املركز الس�ادس عرش برصيد 32 نقطة فيما 
يحت�ل فريق النجف املرك�ز الرابع برصيد 62 

نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء

أك�د مدرب الكهرب�اء، أحمد صالح، 

أن نق�اط مباراة الي�وم أمام الكرخ 

س�تؤمن بش�كل نهائي بقاء فريقه 

لذل�ك  املمت�از،  العراق�ي  بال�دوري 

يعدها يف غاية األهمية.

وق�ال صالح: ان الك�رخ فريق جيد، 

ويضم وجوها ش�بابية مميزة، مع 

جه�از فني محن�ك بقي�ادة املدرب 

ثائر أحم�د، لذلك نحن عازمون عىل 

تحقيق النقاط الثالث”.

وأوض�ح: “صفوفنا مكتمل�ة، ولن 

يغيب س�وى عالء محيس�ن بسبب 

ظرف صحي”.

وتاب�ع: “س�ندخل املب�اراة بش�عار 

الف�وز إلبعاد الكهرباء عن تعقيدات 

ه�ذه  م�ن  والخ�روج  الهب�وط 

الدوامة”.

وأش�ار صالح إىل أن “م�درب الكرخ 

ثائر أحمد ه�و معلمي وعملت معه 

مس�اعدا ف�رتة طويل�ة وأع�رف أن 

مواجهة األس�تاذ لن تكون س�هلة، 

لكن لكل منا طموحه املرشوع”.

يش�ار إىل أن فري�ق الكهرب�اء يحتل 

املركز الرابع عرش برصيد 36 نقطة 

فيما يحتل الكرخ املركز الثاني عرش 

برصيد 38 نقطة.

التطبيعية تتعاقد مع االنكليزي “ويتل” لتطوير واقع الفئات العمرية ومراكز املوهبة يف احملافظات
اليوم املتصدر يواجه وصيفه يف الدوري

بغداد/ الزوراء

أعلن�ت الهي�أة التطبيعي�ة تعاقده�ا 

الرس�مي مع املدير الفن�ي االنكليزي 

“ج�ون ويت�ل” ل�إرشاف عىل رس�م 

السياس�ة الكروي�ة لالتح�اد، وذل�ك 

ع�رب مؤتمره�ا الصحفي ال�ذي عقد 

ام�س االربعاء بحض�ور رئيس الهيأة 

التطبيعي�ة إياد بني�ان، ونائب رئيس 

كام�ل  ش�امل  الدكت�ور  التطبيعي�ة 

والدكت�ور أس�عد الزم، واألم�ني العام 

محم�د فرح�ان، وع�دد من وس�ائل 

اإلعالم.

وألق�ى رئيس الهي�أة التطبيعية، إياد 

بنيان، كلمة بهذه املناس�بة أكد فيها: 

أن التعاق�د مع املدير الفني االنكليزي 

“ج�ون ويت�ل” يع�د خط�وة واع�دة 

لتطوير واقع الفئات العمرية ومراكز 

املوهبة املنترشة يف املحافظات، ناهيك 

عن رسم سياس�ة االتحاد الكروية يف 

جميع مفاصلها.

وتح�دَث نائ�ب رئي�س  التطبيعي�ة، 

إن   : الدكت�ور ش�امل كام�ل، قائ�اًل 

التعاق�د مع املدي�ر الفن�ي االنكليزي 

الطري�ق  يف  خط�وة  ويت�ل”  “ج�ون 

الصحيح، ونأمل من تواجده أن يعمل 

ع�ىل تطوي�ر واق�ع الفئ�ات العمرية 

واالس�تفادة من خربت�ه، وان التعاقد 

م�ع االنكليزي “ويت�ل” خطوة مهمة 

لرسم سياسة االتحاد الفنية الكروية 

الع�راق،  يف  بتجرب�ة غ�ر مس�بوقة 

وس�نعمل عىل إبداء املساعدة املمكنة 

له بغية إنجاح مهمته.

الفن�ي  املدي�ر  أوض�َح  جهت�ه،  م�ن 

االنكليزي “ج�ون ويت�ل” يف املؤتمر، 

والسياس�ة  الع�راق  يف  املقب�ل  دوره 

الفني�ة الكروي�ة الت�ي ي�روم العم�ل 

عليها خ�الل الفرتة املقبل�ة، وأهمها 

االهتم�ام بقط�اع الفئ�ات العمري�ة 

وتطوي�ر الك�رة النس�وية، إضافة اىل 

رضورة تنمي�ة فك�ر مدرب�ي الفئات 

العمرية باعتبارهم اللبنة األس�اس يف 

بناء الالعب.

الي�وم  تق�ام  منفص�ل،  س�ياق  ويف 

مباري�ات يف خت�ام  الخمي�س س�ت 

منافس�ات الجولة 34 ل�دوري الكرة 

املمت�از ، أبرزه�ا القم�ة الجماهرية 

امللتهب�ة والت�ي تجمع قطب�ي الكرة 

العراقي�ة عىل ملع�ب الش�عب الدويل 

يف الع�ارشة مس�اًء ، املتص�در فري�ق 

الق�وة الجوية والوصي�ف فريق نادي 

الرشطة.

ضم�ن  مواجه�ات  ث�الث  وتق�ام 

املنافسات نفسها يف الخامسة عرصاً، 

اذ يحتض�ن ملعب التاجي فريق نادي 

الكهرب�اء م�ع ضيف�ه فري�ق ن�ادي 

الكرخ، وعىل ملعب احمد رايض يالقي 

فريق نادي الحدود ضيفه فريق نادي 

اربي�ل ، ويضيف فريق الس�ماوة عىل 

ملعبه فريق نادي الزوراء.

ويضيف فريق نادي النجف عىل ملعبه 

فريق نادي الصناع�ات الكهربائية يف 

السابعة والنصف مساًء ، ويف التوقيت 

نفس�ه يضيف ملعب الفيحاء مباراة 

فري�ق نف�ط الب�رصة وضيف�ه فريق 

نف�ط ميس�ان .وتع�ادل ن�ادي زاخو 

لكرة القدم مع ضيفه نادي الديوانية 

به�دف ل�كل منهم�ا يف املب�اراة التي 

جرت امس االربعاء، ضمن منافسات 

الجولة 34 لدوري الكرة املمتاز.

س�جل فري�ق ن�ادي زاخ�و اوال ع�ن 

طريق كيالن لقمان يف الدقيقة 20 من 

الشوط االول، ويف الشوط الثاني وعند 

الدقيق�ة 64 م�ن عمر اللقاء، س�جل 

مصطف�ى ناظم هدف التعديل لفريق 

الديوانية.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي زاخو 

رصي�ده للنقطة 41 باملركز التاس�ع، 

ورف�ع الديوانية رصي�ده للنقطة 33 

باملركز السادس عرش .

اربيل/ متابعة الزوراء
أختتم�ت يف محافظة اربي�ل الدورة تدريبة 
لالعب�ني من اعم�ار ٦ - 23 س�نة من قبل 
مدربني ومهارات اس�بانية وسط مشاركة 
واس�عة م�ن جمي�ع محافظ�ات الع�راق، 
وب�إرشاف جمعي�ة الصداق�ة النرويجي�ة 

العراقية .
واس�تمرت ال�دورة عىل مدى خمس�ة أيام 

متتالية شهدت محارضات نظرية وعملية، 
صباحية ومس�ائية ش�هدت تناول برامج 
وخطط حديثة لرفع مس�توى املش�اركني 
يف الدورة، حيث انتج�ت عملية االختبارات 
ع�ن اختيار مجموعة من الالعبني للس�فر 
اىل اس�بانيا لتلق�ي التدريب�ات يف امل�دارس 

الكروية هناك”.
الجوائ�ز  توزي�ع  الخت�ام  حف�ل  وش�هد 

والش�هادات ب�ني املش�اركني م�ن املدربني 
والالعبني وتم اعالن قائمة اسماء الفائزين 
بالدورة وهم كل م�ن: )محمد طالب وعيل 
محم�د ومجاهيد احمد من محافظة اربيل 
وس�يف لطيف من محافظة بغداد ومحمد 
صباح س�اكت من محافظة دياىل و محمد 
اس�ماعيل م�ن محافظة تكري�ت و محمد 

مورشد من محافظة دهوك(.

بغداد/ متابعة الزوراء
 يش�هد اليوم الخميس، سحب قرعة الدور النهائي من التصفيات 
اآلس�يوية لكأس العالم 2022 يف قطر بمشاركة منتخبنا الوطني، 
حيث تتعرف املنتخبات ال�12 املتأهلة عىل منافسيها يف املجموعتني 

األوىل والثانية.

ويجري س�حب القرعة عند الس�اعة 3:30 عرصاً بالتوقيت املحيل 
ل ماليزي�ا “العارشة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد”، حيث س�يتم 

بثها عرب االنرتنت.
يذكر ان منتخبنا تأهل كافضل ثاني عىل مجموعته التي ضمت كل 

من ايران متصدر املجموعة والبحرين و هونغ كونغ وكمبوديا.

إعالمنا الرياضي
ص�در الع�دد االول من مجل�ة العالم س�بورت، عن 
مجموع�ة العال�م للطباعة والن�رش واالعالن، حيث 
تضمن الع�دد مجموعة من الح�وارات مع مختلف 
الش�خصيات الرياضية املحلي�ة فضال عن مواضيع 
اخ�رى تزين�ت به�ا صفح�ات املجلة الت�ي يرتأس 
تحريره�ا االس�تاذ حس�ني س�لمان وتض�م هيئة 
التحرير اس�ماء العديد من االس�اتذة والزمالء ممن 
يمتلك�ون تأريخا مميزا يف عال�م صاحبة الجاللة ومنهم محمد ابراهيم 
وحس�ني الخرس�اني والدكتور منذر العذاري وخي�ام الخزرجي وماهر 

حسان واثر الشوييل.
 ************

احتفل املحرر يف القناة العراقية الرياضية الزميل 
معت�ز محمود بدخوله القفص الذهبي وس�ط 
فرحة كبرة من قبل االهل واالصدقاء واالحبة.. 
امنياتن�ا الصادق�ة للزمي�ل العزيز بالس�عادة 

الدائمة مع حرمه املصون وبالرفاه والبنني.   
 ****************

مدي�ر املكت�ب االعالمي لن�ادي كرب�الء الريايض 
الزمي�ل مس�لم الركاب�ي، احتفل بعي�د ميالده 
قب�ل ايام قليلة، خالص االمنيات للزميل العزيز 
الركاب�ي بالعم�ر املدي�د ومواصل�ة النج�اح يف 

حياته ومشواره املهني.



باملشاعر  املفعم  السويد  مدرب  أندرسون  يان  رفض 
يف  دانييلسون  ماركوس  مدافعه  عىل  اللوم  إلقاء 
الخسارة 1-2 أمام أوكرانيا والخروج من دور الستة 
طرده  بعد  القدم  لكرة   2020 أوروبا  بطولة  يف  عرش 

خالل الوقت اإلضايف.
وحصلت السويد عىل العديد من الفرص لحسم املباراة 
يف  والعارضة  القائم  يف  وسددت  األصيل،  الوقت  يف 
الشوط الثاني، لكن دانييلسون تعرض للطرد بسبب 
ما  اإلضايف،  الوقت  من  دقائق  تسع  بعد  عنيف  خطأ 
يف  االنتصار  هدف  وتسجيل  بالتقدم  ألوكرانيا  سمح 

الثواني األخرية.
عقب  دانييلسون  إىل  قاله  ما  حول  سؤال  عىل  وردا 

إخفاء  أندرسون  بوسع  يكن  لم  النهاية،  صفارة 
دموعه وقال ملحطة )تي.يف4( السويدية التلفزيونية: 

“لقد احتضنته فقط”.
وأضاف: “هذا أسوء يشء واجهته يف مجال كرة القدم. 
هذا أمر قاس. أعتقد أننا كنا الطرف األفضل، وتعرضنا 

لرضبة بهذا الطرد، وهذا أمر قاس يف ذاته”.
وتابع: “قاتل )الالعبون( كما قاتلوا من قبل ثم خرجوا 

يف الثواني األخرية، لذا األمر يبدو صعبا وقاسيا”.
أربعة  سجل  الذي  فورزبريج،  إميل  الجناح  وحاول 
أهداف للسويد يف بطولة أوروبا 2020، وصف املشهد 

يف غرفة الالعبني خالل مقابلة إذاعية.
وقال فورزبريج: “هناك أجواء حزن شديدة يف أجواء 
الكثري من  الحايل وال يوجد  الوقت  الالعبني يف  غرفة 
الحديث. كلنا نشعر بإحباط شديد وهذا أمر صعب. 

هذا ليس ما جئنا من أجله، لكن هذه كرة القدم”.
وأضاف: “كنا الفريق األفضل وصنعنا الفرص األكثر 
محزن.  أمر  وهذا  العارضة  ويف  القائم  يف  و)سددنا( 

البطاقة الحمراء كانت مؤثرة”.
البداية  يف  يعتقد  لم  أنه  الصحفيني  أندرسون  وأبلغ 
أسفر  الذي  دانييلسون،  احتساب خطأ ضد  بصحة 
عن بطاقة حمراء مبارشة، لكنه أضاف أن زمالءه يف 

املدرجات أبلغوه أن القرار كان عادال بالفعل.
وقال أندرسون: “كنا قريبني حقا من يشء إيجابي.. 
رغم  جيدة  بطولة  أدينا  أننا  أعتقد  عامة  بصفة 

الشعور باملرارة اآلن”.
وستلعب أوكرانيا يف دور الثمانية ضد إنجلرتا.

اإلسباني  بني  خالف  وجود  عن  فرنيس،  صحفي  تقرير  كشف 
سريجيو راموس وباريس سان جريمان، عىل بنود التعاقد.

سان  باريس  لصفوف  االنتقال  من  عاًما(   35( راموس  واقرتب 
مدريد  ريال  مع  عقده  انتهاء  بعد  حر،  انتقال  صفقة  يف  جريمان 
راموس  فإن  الفرنسية،  ليكيب  صحيفة  مجاًنا.وبحسب  ورحيله 
يريد عقًدا ملدة عامني، لكن سان جريمان عرض عليه عقًدا ملدة عام 

واحد مع خيار التمديد ملدة عام إضايف.
والذي  مدريد،  ريال  مع  الخالف  نفس  راموس  واجه  وأن  وسبق 
موسًما  املرينجي  عرض  حيث  الصيف،  هذا  رحيله  يف  سببا  كان 
أن  الصحيفة،  ملوسمني.وأوضحت  التوقيع  الالعب  وأراد  واحًدا، 
راموس سينضم لسان جريمان بناًء عىل اختيار وترشيح من قبل 
الربازييل ليوناردو، املدير الريايض للنادي.ومع ذلك، فإن ليوناردو 

أساسًيا،  املشاركة  له  يضمن  ال 
راموس  يواجه  حيث 
منافسة رشسة من الثنائي 

كيمبيمبي وماركينيوس.
اختياره  يف  ليوناردو  لراموس واعتمد 
التي  الكبرية  الخربات  بها، عىل  يتمتع 

أبطال  دوري  يف  أوروبا خصوًصا 
لسان  األكرب  “الحلم 

سبق  حيث  جريمان”، 
بتلك  راموس  تّوج  وأن 
مع  مرات   4 البطولة 

ريال مدريد.

                         

كشف تقرير صحفي إيطايل، عن وجود رغبة داخل يوفنتوس يف 
التعاقد مع العب آرسنال، هذا الصيف.وبحسب موقع “كالتشيو 
مريكاتو” اإليطايل، فإن يوفنتوس ينافس روما يف س�باق الفوز 
بخدمات جرانيت ش�اكا، قائد منتخب س�ويرسا.وارتبط اس�م 
تش�اكا ارتباًطا وثيًقا باالنتقال إىل روم�ا هذا الصيف، بناء عىل 
طلب من الربتغايل جوزيه مورينيو، املدير الفني الجديد للذئاب.

وكان تشاكا قد رحب باالنتقال إىل روما، يف ترصيح سابق، حيث 
قال: “آرس�نال يعرف ما أريده، األجواء رائعة يف روما”.وأضاف 
التقرير، أن يوفنتوس وجه أنظاره تجاه تش�اكا، يف ظل صعوبة 
التعاقد مع ال�دويل اإليطايل مانويل لوكاتيليل، العب ساس�ولو.

واختتم التقرير، بأن تش�اكا ما زال يرغ�ب يف االنتقال إىل روما، 
لكنه لن ينتظر طوياًل، وس�يضطر للنظ�ر يف العروض األخرى، 

حال عدم حسم الفريق العاصمي للصفقة.

أكمل املنتخب األوكراني عقد املتأهلني إىل 
ربع نهائي يورو 2020 بفوزه عىل نظريه 
ملعب  عىل  التمديد  بعد   1-2 السويدي 

»هامبدن بارك« يف غالسكو.
دور  تتجاوز  لم  التي  أوكرانيا  وتدين 
السابقتني  مشاركتيها  يف  املجموعات 
التاريخي  بالتأهل  و2016(،   2012(
دوفبيك  أرتيم  للبديل  النهائي  ربع  إىل 
األوىل  الدقيقة  يف  الفوز  الذي سجل هدف 
اإلضايف  للشوط  الضائع  بدل  الوقت  من 

الثاني.
شوطني  إىل  احتكما  املنتخبان  وكان 
الوقت  يف   1-1 تعادلهما  بعد  إضافيني 
األصيل، إذ تقدمت أوكرانيا عرب أولكسندر 
فورسربغ  إميل  وعادل   )27( زينتشينكو 
بعرشة  اللقاء  أكملت  التي   )43( للسويد 
يف  دانييلسون  ماركوس  طرد  بعد  العبني 

الشوط اإلضايف األول.
وتلتقي أوكرانيا السبت املقبل يف روما مع 
أملانيا  غريمتها  عىل  تغلبت  التي  إنكلرتا 

2-صفر يف معقلها »ويمبيل«.
أرقام بعد املباراة:

بطولة  نهائي  لربع  أوكرانيا  وصلت   �
كربى للمرة الثانية يف تاريخها، بعد كأس 
العالم 2006 عندما وّدعت هذا الدور عىل 

يد إيطاليا.
ثاني   )  120:37( دوفبيك  أرتيم  سجل   �

أكثر هدف متأخر يف تاريخ بطولة أوروبا 
ضد  سينتورك  سميح  الرتكي  هدف  بعد 
عىل  ومتفوقاً   )121:01(  2008 كرواتيا 
هدف ميشيل بالتيني ضد الربتغال 1984 

.)118:53(
آخر  من  أوروبا  بطولة  السويد  وّدعت   �
اإلقصائية  لألدوار  فيها  وصلت  مرات   3

)1992 ضد أملانيا و2004 ضد هولندا(.
العب  خامس  زينتشينكو  أوليكسندر   �

يورو  يف  يسجل  سيتي  مانشسرت  من 
بروين،  دي  )كيفني  من  كل  بعد   2020
وفريان  البورت  إيمريك  ستريلينغ،  رحيم 
توريس(، فقط أتاالنتا سجل له 5 العبون 

مختلفون يف البطولة.
يف  أهداف   4 فورسبريغ  إيميل  سجل   �
الوحيد  السويدي  الالعب   ،2020 يورو 
الذي سجل أكثر منه يف نسخة واحدة من 
أندرسون يف  البطوالت الكربى هو كينيت 

كأس العالم 1994 .)5( 
العب  رابع  دينيلسون  ماركوس  أصبح   �
األشواط  يف  حمراء  بطاقة  عىل  يتحّصل 
منذ  واألول  أوروبا،  بطولة  يف  اإلضافية 
الربتغايل نونو غوميش ضد فرنسا 2000.

رابع  هي  وأوكرانيا  السويد  مواجهة   �
مباراة يف دور ال�16 من يورو 2020 تتجه 
لألشواط اإلضافية، أكرب عدد من املباريات 
نسخة  يف  اإلقصائية  األدوار  يف  املمددة 

نسخة  عىل  لتتفوق  البطولة،  من  واحدة 
يف  مباريات   3 تمديد  شهدت  التي   2008

ربع نهائي 2008.
وحسم املنتخب اإلنكليزي املوقعة الكبرية 
التي جمعته بنظريه األملاني وتفّوق عليه 
بهدفني نظيفني عىل ملعب ويمبيل يف لندن 
وبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا »يورو 

.»2020
وتدين إنكلرتا بفوزها عىل أملانيا يف ويمبيل 
نهائي  منذ  األوىل  للمرة  رسمية  مباراة  يف 
سرتلينغ  رحيم  إىل   ،1966 العالم  كأس 
الذي سجل هدفه الثالث يف البطولة )75(، 
الهدف  سجل  الذي  كاين  هاري  والقائد 

األول له .)86( 
وتلتقي إنكلرتا يوم السبت القادم يف ربع 
السويد  التي تغلبت عىل  أوكرانيا  النهائي 

2-1 بعد التمديد.
دون  من  النهائي  ثمن  إنكلرتا  وبلغت 
ترتق  لم  لكنها  نظيفة  وبشباك  خسارة 
يف  األداء  ناحية  من  التطلعات  ملستوى 
كرواتيا  عىل  حققتهما  اللذين  الفوزين 
السلبي  بالتعادل  وتشيكيا، فيما أحرجت 

أمام جارتها املتواضعة اسكتلندا.
وبخروجها من ثمن النهائي، ودعت أملانيا 
مدربها منذ 2006 يواكيم لوف الذي كان 
يخوض البطولة األخرية مع املنتخب قبل 

أن يرتك منصبة لهانزي فليك.
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اخلليفي يستلم دفة
 مفاوضات مبابي

يوفنتوس يقتحم الصراع على تشاكا

اعالم الكرتوني

اجنلرتا وأوكرانيا يضربان موعدا يف ربع النهائي

مفكرة الزوراء

سان جريمان يصدم راموس على طريقة ريال مدريد

قرر نارص الخليفي، رئيس باريس سان جريمان، أن يتوىل بنفسه 
مس�ؤولية ملف تجديد عق�د نجم الفري�ق، كيلي�ان مبابي، وفقا 

لتقرير صحفي.
وينته�ي تعاقد مباب�ي يف حديقة األم�راء، بنهاية املوس�م املقبل، 

وسط ترقب من ريال مدريد الذي يستعد لالنقضاض عليه.
وبحس�ب صحيفة ليكيب الفرنس�ية، فإن نارص الخليفي سيقود 
مفاوضات تجديد عقد مبابي بنفسه، بهدف الحصول عىل توقيعه 

بأي مقابل ومهما كانت املدة، حتى لو كانت موسمني أو ثالثة.
وذكرت الصحيفة أن س�ان جريمان، ما زال يتمس�ك بآمال اإلبقاء 
عىل مبابي، خاصة أنه لم يقل أبًدا إنه يريد الرحيل عن الفريق، كما 

لم يتقدم أي ناٍد بعرض لضمه حتى اآلن.
ويس�عى النادي الباري�يس للمحافظة عىل مباب�ي إىل جوار نيمار، 
ال�ذي جدد تعاقده حتى 2026، عىل أم�ل تحقيق حلم الفوز بلقب 

دوري األبطال.

سيشهد أوملبياد طوكيو غياب مايكل فيليبس، أعظم ريايض 
أوملبي من حيث عدد امليداليات، عن األلعاب الصيفية ألول 
مرة خالل ربع قرن، لكن حتى يف غيابه تبدو أمريكا قادرة 
رقما  فيليبس  السباحة.وحقق  منافسات  يف  الهيمنة  عىل 
قياسيا بالحصول عىل 28 ميدالية أوملبية منها 23 ذهبية منها 
8 ذهبيات يف نسخة بكني 2008 واعتزل يف 2016 بعد حصد آخر 
مشاركة  خامس  يف  جانريو  دي  ريو  يف  ذهبية  ميداليات  خمس 
عىل  تهيمن  التي  ليديكي،  كاتي  مواطنته  له.وأظهرت  أوملبية 
قدرة  دريسل  كاليب  بجانب  للسيدات،  الحرة  السباحة  سباقات 
مثل  الذهب  من  هائلة  غنيمة  تحقيق  عىل  كبرية 
فيليبس.وكانت ليديكي أنجح رياضية يف أوملبياد 
ريو بعد فوزها بأربع ميداليات ذهبية وأخرى 
ذهبية  إىل  الحصيلة  هذه  لتضيف  فضية، 
سباق 800 مرت حرة يف أوملبياد لندن 2012 
التي فازت بها حني كانت تبلغ 15 عاما وال 
نالت  مرتفعا.وإذا  التوقعات  سقف  يزال 
املتخصصة  ستانفورد  جامعة  خريجة 
ميداليات   3 عاما(   24( النفس  علم  يف 
ذهبية أخرى يف طوكيو فإنها ستعادل 
جيني  املعتزلة  مواطنتها  انجاز 
أوملبية  سباحة  أنجح  طومسون 
خمس  حصدت  إذا  التاريخ.أما  يف 
ذهبيات، وهو انجاز ممكن من خالل 4 
سباقات للفردي وسباق تتابع، فسرتفع 
ميداليات   10 إىل  اإلجمايل  رصيدها  ليديكي 
هو  لعبة.وفيليبس  أي  يف  لرياضية  قيايس  رقم  وهو 
الوحيد الذي حقق رقما أعىل من ذلك.وتحتفظ ليديكي 
بالرقم القيايس العاملي يف سباقات 400 و800 و1500 
السيدات،  برنامج  إىل  األخري  السباق  مرت حرة وإضافة 
ستواجه  فرصها.لكنها  سيعزز  الرجال،  مع  للتكافؤ 
يف  حرة  مرت   200 سباق  يف  لقبها  عن  الدفاع  إمكانية 

1500 مرت.وإذا  صباح نفس اليوم الذي سيقام فيه نهائي سباق 
نالت ذهبية جديدة يف سباق 800 مرت، فإنها ستكون الثالثة عىل 
املسافة ولم يحقق ثالثية مشابهة سوى ثالثة  بنفس  لها  التوايل 
دريسل  حقق  الرجال  مستوى  فيليبس.وعىل  بينهم  من  سباحني 
ذهبيتني يف التتابع يف ريو لكن ميدالياته الثماني يف بطولة العالم 
2019 تبرش بأنه يبقى املرشح األوفر حظا يف سباقات 50 و100 
منافسة  األمريكي  الثنائي  فراشة.وسيواجه  مرت حرة و100 مرت 

قوية يف طوكيو رغم أن وباء كوفيد19- أزعج تدريبات الكثريين.
 2019 العالم  بطولة  يف  األنظار  تيتموس  أريارن  األسرتالية  وجذبت 
حني تفوقت عىل ليديكي، التي لم تكن بحالة جيدة، لتحقق ذهبية 
سباق 400 مرت لكنها ال تزال تحاول اسرتداد قوتها بعد ثالثة أشهر 
سارة  السويدية  تكافح  بالكتف.كما  إصابة  بسبب  االبتعاد  من 
شيوسرتوم بطلة سباق 100 مرت فراشة للتعايف من إصابة باملرفق 
عقب سقوطها عىل الجليد يف فرباير/ شباط املايض.ويمكن الرهان 
لقب  عن  للدفاع  ريو  يف  ذهبيات  بثالث  الفائزة  هوسو  كاتينكا  عىل 
نجم  لكن مواطنها كريستوف ميالك هو  املتنوع  للفردي  400 مرت 
املجر الصاعد بعد أن حطم رقم فيلبس يف سباق 200 مرت والذي صمد 
الرقم  حامل  بيتي  آدم  الربيطاني  البطل  أيضا  سنوات.ويبقى   10

القيايس العاملي يف سباق 100 مرت صدرا قوة كبرية ال يستهان بها.

كأس أمم أوروبا

بركبته، فخرس  أنتيتوكونمبو إلصابة  يانيس  اليوناني  العمالق  تعرّض 
فريقه ميلووكي باكس أمام مضيفه أتالنتا هوكس 88-110، يف نهائي 

املنطقة الرشقية لتتعادل السلسلة بينهما 2-2.
وفيما خاض أتالنتا املباراة دون نجمه الشاب تراي يونغ الذي تعرض 
لو  كان  الحكم،  قدم  عىل  داس  عندما  الثالثة  املباراة  يف  بقدمه  إلصابة 
بوغدان  الرصبي  وأضاف  نقطة   21 فسجل  املناسب،  البديل  وليامس 

بوغدانوفيتش 20 نقطة.
وأنهى ستة العبني من أتالنتا املباراة برصيد 10 نقاط أو أكثر.

رائعا.  الكرة  مع  تحرّكنا  »كان  ماكميالن:  نايت  هوكس  مدرب  قال 
حصلنا عىل كل ما أردناه من املباراة«.

تابع: »قّدمنا لعبا جماعيا كامال، ولم يوفر الشبان استغالل أي فرصة 
سنحت لهم«.

فيما  نقطة،   19 أفضل مسجل مع  كان جرو هوليداي  الخارس،  ولدى 
التي  الرائعة  الثالثة  املباراة  بعد  نقطة  ب�16  ميدلتون  كريس  اكتفى 

خاضها وساهم فيها مع يانيس بتحقيق فوز الفت.
الثالث كانت  الربع  التي تعرّض لها يانيس )26 عاما( يف  لكن اإلصابة 
محور الحديث. سقط أفضل العب يف الدوري مرتني سابقا بعد احتكاك 

مع السويرسي كلينت كابيال قرب السلة.
وأظهرت لقطات اإلعادة إصابة يف ركبة يانيس اليرسى، فخّيم الصمت 

عىل زمالء الالعب العمالق الذي بدا الغضب عىل وجهه.
ُنقل خارج امللعب مبارشة إىل غرف املالبس. عاد بعدها بمفرده دون أن 
يكمل املباراة، فيما قال فريقه إن ركبته اليرسى تعرضت لتمدد مفرط.

النفس  يمني  كان  الذي  باكس  عىل  كبري  بشكل  اإلصابة  هذه  وأثرت 
بالتقدم 3-1 وقطع شوط كبري نحو بلوغ نهائي الدوري، ملالقاة الفائز 

بني لوس أنجليس كليربز وفينيكس صنز .)3-2( 
آنذاك، كان ميلووكي متخلفا 52-62، لكن الفارق حلّق بعدها ليصل إىل 

25 نقطة )62-87( مع نهاية الربع الثالث.
خّفف هوكس ضغطه يف الربع األخري، محافظا عىل تقّدم واضح منحه 

فوزه الثاني يف السلسلة.
كما بدا التأثر عىل مدرب ميلووكي مايك بدونهولترس الذي وصف يانيس 

بأنه »جزء من روحنا، نسيجنا«.

تابع: »هو مع الشبان يف غرفة املالبس وقد انتهى من التحدث معهم. 
سنرى كيف تصبح حالته ».

يف  الخميس  اليوم  الخامسة  املباراة  يف  بالرد  وعد  بودنهولترس  لكن 
ميلووكي »كثر من العبيهم قدموا أداء جيدا الليلة، لذا أهنئ أتالنتا. يجب 
إىل  امللعب. ستتفّوق شخصية فريقنا. نعود  أن نكون أفضل عىل طريف 

ميلووكي والنتيجة 2-2«.
كما حّفز املدرب العبيه عىل اللعب جيدا مع أو دون يانيس: »لدينا فريق 

رائع وتشكيلة رائعة. سيكون الشبان جاهزين للعب، وهذا ما يهّم«.
بفارق  االسرتاحة  ثم دخل  املباراة )22-25(،  أتالنتا منذ مطلع  وتقّدم 

أكرب )38-51(. 
ومرة جديدة، سقط يانيس يف فخ الرميات الحرة، يف ظّل هتافات مزعجة 
من جماهري أتالنتا. ويف 24 دقيقة عىل أرض امللعب، لم يسجل يانيس أيا 

من الرميات الحرة الثالث التي سنحت له.
الرنني  إذ أظهرت صور  املباراة سبقها اإلعالن عن غياب يونغ،  وكانت 
املغناطييس تعرّضه لورم دموي عميق يف قدمه اليمنى، ما أجربه البقاء 

عىل مقاعد البدالء.
ومع الغياب املفاجئ ليونغ، حمل املخرضم الدائم الرتحال لو وليامس 

)34 عاما( العبء عىل كتفيه.
سجل أفضل العب سادس ثالث مرات يف الدوري 21 نقطة، بينها 7 من 

أول 15 لفريقه، بمعدل تسجيل بلغ %78.
وقال الرصبي بوغدانوفيتش عن إصابة يونغ: »كانت قاسية فعال )...( 

لكن عندما رأينا لو وليامس يف تشكيلتنا األساسية، ارتحنا كثريا«.

ميلووكي خيسر املباراة الرابعة مع أتالنتا 

ليديكي مرشحة للسري على خطى األسطورة فيليبس
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الئحة جديدة للصحفيني تتيح فصل العاملني غري األكفاء

الراضي ينفي التخابر ضد مصاحل املغرب

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
االبتدائي�ة  الجناي�ات  واصل�ت غرف�ة 
بمحكم�ة االس�تئناف بال�دار البيضاء 
س�ليمان  الصحف�ي  مل�ف  يف  النظ�ر 
جري�دة  تحري�ر  رئي�س  الريس�وني، 
“أخب�ار اليوم” املتوقف�ة عن الصدور، 
رغم غيابه عن الجلس�ات للمرة الثالثة 
بس�بب تدهور حالت�ه الصحية الناجم 

عن دخوله يف إرضاب عن الطعام.
وش�هدت الجلس�ة التي دامت ساعات 
زواال،  الرابع�ة  ح�دود  إىل  واس�تمرت 
وعرف�ت رفض جميع امللتمس�ات التي 
تقدمت بها هيئة الدفاع عن الريسوني، 
تقديم األخرية مجموعة من الخروقات 
مح�ارض  عرفته�ا  الت�ي  املس�طرية 
االس�تماع إىل موكلها، وطالبت بالحكم 

ببطالنها.
وكش�ف املحامي عب�د الس�الم باهي، 
عض�و هيئة الدفاع عن الريس�وني، أن 
مح�ارض االس�تماع إىل موكله تتضمن 
اس�م وزارة الداخلي�ة، ولي�س النياب�ة 
العام�ة، وهو م�ا يعد خرق�ا للقانون، 
ع�ى اعتب�ار أن الضابط�ة القضائي�ة 

تابعة للنيابة العامة.
وأضاف باهي ضمن مرافعته أن النيابة 
العامة مس�تقلة، وليست تابعة لوزارة 
الداخلي�ة، معتربا أن�ه “طاملا الضابطة 
القضائية تابعة لوزارة الداخلية، يمكن 

أن يتدخل فيها لفتيت يف أية لحظة”.

والتمس�ت هيئ�ة الدف�اع خ�الل هذه 
الجلس�ة القيام بمعاينة للش�قة التي 
يج�ري الحدي�ث ع�ن وق�وع القضية 
موض�وع املتابع�ة داخله�ا، إىل جانب 
اس�تدعاء زوج�ة املتهم وإج�راء خربة 
ع�ى املكامل�ات الت�ي تمت بين�ه وبني 

املشتكي.
وس�جل محامو الريس�وني أن محرض 
االس�تماع إىل موكلهم ال يحمل توقيعا 

من ل�دن الرشطة القضائي�ة، مؤكدين 
أنها تجاوزت اختصاصاتها بعد قيامها 
بخ�ط صك االته�ام قبل تقدي�م املعني 

باألمر أمام النيابة العامة.
والتمس الدفاع يف بداية الجلسة إحضار 
املعن�ي باألمر من الس�جن رغم وضعه 
الصح�ي، وه�و امللتم�س ال�ذي قوبل 

بالرفض من طرف هيئة الحكم.
موكل�ه  ك�ون  ع�ن  الدف�اع  وتح�دث 

الريس�وني يعاني  الصحفي س�ليمان 
من وضع صحي متدهور، كاش�فا أنه 
أصيب بهزال ش�ديد ق�د يفقده الحياة 
الهيئ�ة  م�ن  ملتمس�ا  لحظ�ة،  أي  يف 
منح�ه الح�ق يف االستش�فاء ووضعه 

باملستشفى.
وأكد الدفاع أن موكله ال يرفض حضور 
أط�وار ه�ذه املحاكمة، وإنم�ا يطلب 
توفري سيارة إسعاف تحت إرشاف طبي 

وك�ريس متحرك لتمكين�ه من املثول يف 
ظروف تساير وضعه الصحي.

وقد ج�رى تأجي�ل املحاكم�ة إىل اليوم 
الخمي�س االول من تموز، الس�تكمال 
االستماع إىل الدفوع الشكلية يف انتظار 

تعقيب النيابة العامة.
الجنائي�ة  الغرف�ة  رفض�ت  ذل�ك  اىل 
االبتدائي�ة بمحكمة االس�تئناف بالدار 
البيضاء الدفوع والطلبات األولية التي 
تقدم بها دفاع الصحفي عمر الرايض.

وأعلن�ت الهيئ�ة الت�ي تنظ�ر يف املل�ف 
برئاس�ة الق�ايض ع�ي الط�ريش، اول 
أمس الثالثاء، رفضها جميع امللتمسات 
والدفوع الش�كلية، وهو ما أثار غضبا 

يف صفوق هيئة الدفاع.
م�ن جهته، أقر الصحفي عمر الرايض، 
يف جلس�ة اس�تنطاقه، بأن التهم التي 
يتاب�ع بها خط�رية، بي�د أن “املحكمة 
ش�كلت قناعة دون االستجابة ملطالب 
بسيطة لهيئة الدفاع التي كانت بهدف 
اس�تجماع أكرب عدد من العنارص حتى 

يكون الحكم عادال”.
وأوض�ح ال�رايض أن رف�ض املحكم�ة 
حض�ور ش�هود يف ه�ذه القضي�ة ال 
يتناسق مع التهم املوجهة، وقال: “أرى 
رفضها استدعاء الشهود الذي تقدم به 
الدفاع أمرا غريبا، وهي بذلك شكلت يف 
نظري قناعة قبلي�ة، ربما بهدف جعل 

إدانتي حتمية”.

ال�رايض حيثي�ات تعرفه  واس�تعرض 
ع�ى املطالب�ة بالح�ق املدن�ي حفصة 
بوطاه�ر، م�وردا أن أول لق�اء بها تم 
خ�الل حف�ل نظ�م م�ن ط�رف بعض 
أصدقائه بعد إطالق رساحه، مشريا إىل 
أنها قامت بجره ص�وب إحدى الغرف 
لتدخني الحشيش، “وهنا تبادلنا القبل 

وتواعدنا بأن نلتقي يف يوم آخر”.
وأض�اف الرايض: “بعده�ا ظلت تتصل 
بي ملدة شهرين، غري أني كنت ال أجيب 
الن�ي كن�ت منهم�كا حينها م�ع ملف 
محاكمتي بعني السبع”، و”املرة الثالثة 
الت�ي التقيته�ا كان�ت بحانة ش�عبية، 
كان�ت رفق�ة أصدقائه�ا والتحقت بي 

واحتسينا الخمر”.
وأوض�ح الرايض خالل اس�تنطاقه من 
لدن الق�ايض أن لقاءاته م�ع بوطاهر 
كان�ت طبيعتها عادية، بيد أنه وصفها 
بأنها “كانت طعما استعمل ضدي بعد 
فش�ل هذه الجهات يف االيق�اع بي من 

خالل التهمتني اللتني قدمتا ضدي”.
وش�دد املتحدث نفس�ه عى أن املعنية 
باألمر سبق لها أن حاولت جذب وإثارة 
الصحفي س�ليمان الريس�وني بيد أنه 
رفض ذلك، ملتمس�ا استدعاءه للتأكد 

من األمر.
وعرج الرايض خالل الجلسة عى واقعة 
اتهامه باالغتصاب، موضحا أن العالقة 
كان�ت رضائي�ة، وأنه م�ارس الجنس 

معها بشكل رضائي.
أرن�و  األجنب�ي  العمي�ل  وبخص�وص 
س�يمون، ال�ذي تتهمه النياب�ة العامة 
بالتخاب�ر م�ع الرايض، أوض�ح األخري 
أن املعن�ي باألم�ر “يحم�ل الجنس�ية 
بس�فارة  س�ابقا  وعم�ل  البلجيكي�ة 
بلجيكا يف الرباط، قبل أن ينتقل للعمل 
كمس�ؤول يف العالقات العامة واإلعالم 

بالسفارة الهولندية”.
وش�دد الرايض، عقب ع�رض املحكمة 
وثيقة صادرة عن وزارة التعاون الدويل 
والشؤون الخارجية تظهر اسم العميل 
املذك�ور دون عن�وان، أن أرن�و يتوف�ر 
عى حس�اب بنكي يف املغ�رب ورخصة 
السياقة وبطاقة رمادية، وأنه مستعد 
للمثول أمام املحكم�ة، كما يتوفر عى 

شهادة سكنى خاصة به.
ونفى ال�رايض أن يكون يش�تغل ضد 
بالده لصالح جهات أجنبية، موضحا 
يف ه�ذا الص�دد أن�ه ض�د ال�رشكات 
األجنبي�ة املف�وض له�ا تدب�ري توزيع 
امل�اء والكهرب�اء، مؤكدا أن�ه لم يدعم 
ق�ط تدخل أي جهة أجنبية يف ش�ؤون 

البالد.
وقد أرجأت املحكمة النظر يف هذا امللف 
إىل غاي�ة األس�بوع املقبل الس�تكمال 
استنطاق املتهم، عى أن تصدر قرارها 
املؤقت  ال�راح  بخص�وص ملتم�س 

الذي تقدم به دفاعه اليوم الخميس.

حمامون ينادون ببطالن حماضر االستماع للريسوني

يونامي واملنظمة الدولية للهجرة )IOM( تقيمان 
ورشة للتعريف باخالقيات العمل الصحفي 

القضاء اجلزائري يأمر باستكمال التحقيق 
يف قضية الصحفي رابح كارش

بغداد / نينا:
 اقامت بعث�ة االمم املتحدة يف العراق ، يونامي واملنظمة الدولية للهجرة )IOM( صباح 

امس االربعاء ورشة عمل لعدد من الصحفيني حول اخالقيات العمل الصحفي.
وتهدف الورش�ة التي ش�ارك فيها مندوب الوكالة الوطنية العراقي�ة لالنباء/ نينا/ اىل 
التعريف باخالقي�ات العمل الصحفي وتحليل الخرب والفرق ب�ني القانون واالخالقيات 
ومب�ادئ حقوق االنس�ان ، ومصادر املعلومات ودقتها ، والتأك�د منها وتقليل الرضر ، 

واالستقاللية الصحفية واملسؤولية والشفافية. 

القاهرة/ متابعة الزوراء:
 ب�دأت بعض املؤسس�ات الصحفية 
م�ر  يف  )القومي�ة(  الحكومي�ة 
تفعيل ق�رارات الغلق والدمج لبعض 
فق�دت  الت�ي  الورقي�ة  اإلص�دارات 
جماهرييتها وصارت عبئا ثقيال عى 
موازنة املؤسسات دون تحقيق الحد 

األدنى من الهدف املرجو منها.
صحيف�ة  طباع�ة  وق�ف  وتق�رر 
“األخبار املس�ائي” اليومية الصادرة 
عن مؤسسة أخبار اليوم، وتحويلها 
إىل نسخة رقمية ابتداء من منتصف 
يوليو املقبل، وهو نفس الس�يناريو 
املنتظر لصحيفة “األهرام املسائي” 
التي تص�در ع�ن مؤسس�ة األهرام 
وس�يتم تحويله�ا أيض�ا إىل نس�خة 

رقمية.
وأكدت مص�ادر صحفية ل�”العرب” 
أن خط�ة الغلق والدم�ج لإلصدارات 
القومية سوف تطال جميع الصحف 
الخ�ارسة وص�ارت تطبع  واملجالت 
املئات من النس�خ الورقية فقط، مع 
استمرار الناجحة منها، والتي تجلب 
إعالن�ات وتحق�ق مع�دالت توزي�ع 

معقولة.
ويتزامن هذا اإلجراء مع إصدار الهيئة 
الوطني�ة للصحاف�ة الئح�ة إداري�ة 
موح�دة لتطبيقه�ا عى املؤسس�ات 
الصحفية الحكومية، رفعت س�قف 
التوقعات بتريع الحكومة خطوات 
التخلص م�ن الصحف القومية التي 
لم تعد هناك جدوى من تطويرها أو 

استمرارها.
ومررت الهيئ�ة الوطني�ة للصحافة 
الالئح�ة اإلدارية رغ�م حالة الغضب 
ب�ني العامل�ني ع�ى بنوده�ا، ألنه�ا 
تطرق�ت للنواح�ي اإلداري�ة فق�ط، 
وليس املادي�ة بتوحي�د الرواتب بني 
كل العاملني، ومنح�ت رئيس العمل 
سلطة الفصل للمحرر، بأن يكتب يف 
تقريره السنوي ملرتني متتاليتني أنه 

غري كفء.
الالئح�ة  الصحفي�ون  واس�تقبل 
اإلدارية بتذمر باعتبارها تفتح الباب 
عى مراعيه للتخلص من البطالة 
الصحفي�ة،  املؤسس�ات  املقنع�ة يف 
كخط�وة تتالقى مع أه�داف الدمج 

والغلق الت�ي بدأ تطبيقها عى بعض 
اإلصدارات الورقية، وجرى تحويلها 
إىل نس�خ رقمية وتوقف�ت طباعتها 

ورقيا.
وال ترغب الحكوم�ة يف دمج أو غلق 
إص�دارات صحفي�ة م�ع اس�تمرار 
نف�س األعداد الكبرية م�ن املحررين 
فيها، وترغ�ب يف تخفيضها إىل الحد 
األدن�ى، بطريق�ة الخ�الص من غري 
املهنيني وضعاف املس�توى أو بفتح 

الباب للخروج عى املعاش املبكر.
وم�ن غ�ري املتوق�ع تفعي�ل الالئحة 
الصحفي�ة  للمؤسس�ات  اإلداري�ة 
بحذافريها أو التخلص من العاملني، 
ألن ذل�ك ق�د يتس�بب يف غض�ب قد 
يصع�ب الس�يطرة علي�ه، بحكم أن 
أغلب املحرريني العم�ال ممن قضوا 
جانبا كبريا م�ن عمرهم داخل هذه 

اإلصدارات.
وتتعام�ل الحكومة مع ملف التحول 
الرقمي للصح�ف القومية كرضورة 
حتمي�ة بعد زيادة ع�زوف الجمهور 
عن متابعتها، رغم زي�ادة التكاليف 
املالي�ة حتى صارت عبئ�ا ثقيال عى 
املوازن�ة العامة للدول�ة، كما أنها لم 
تع�د مؤث�رة يف ال�رأي الع�ام، بالتايل 
فالح�ل املناس�ب أن تتوق�ف طباعة 
اإلص�دارات الخارسة ويقرأها الناس 

بشكل رقمي.
وي�رى أغلب العاملني يف املؤسس�ات 

الصحفي�ة أنه�م ضحاي�ا لسياس�ة 
م�ن  بجمل�ة  محاط�ة  تحريري�ة 
م�ع  تس�ببت  الحم�راء  الخط�وط 
الوق�ت يف أن تتح�ول الصحف إىل ما 
يش�به النرشات الرس�مية، مهمتها 
تبييض وجه املس�ؤولني والدفاع عن 

قراراتهم.
ويواكب التحول الرقمي لإلعالم لغة 
العر، لكن حال الصحف القومية يف 
مر، وحت�ى الخاصة منها، لم تعد 
مرتبطة بكونها ورقية أو إلكرتونية، 
بل إن األمر يرتبط باملحتوى والتكرار 

املبالغ فيه.
وصار العديد من الصحفيني موظفني 
يتلق�ون البيان�ات، ويتك�رر ذل�ك يف 
الصحاف�ة الورقي�ة والرقمية بفعل 
سياس�ات تحريرية تمن�ع الخوض 
محت�وى  ن�رش  أو  املحظ�ورات  يف 
يتضمن صوتا معارضا، وبدت بعض 
الصفح�ات ع�ى منص�ات التواصل 
االجتماعي أقوى يف التأثري من بعض 

الصحف واملواقع الحكومية.
يف  العامل�ني  م�ن  الكث�ري  وتوق�ع 
الحكومي�ة  الصحفي�ة  املؤسس�ات 
ح�دوث خط�وة التصفي�ة بالدم�ج 
أو الغل�ق تنفي�ذا ملا تضمن�ه قانون 
الصادر  الصحافة واإلع�الم  تنظي�م 
ع�ام 2018، وأقره مجل�س النواب، 
السياس�ية  الظ�روف  كان�ت  لك�ن 

واالقتصادية حالت أمام تفعيله.

وبدأت خط�وات التصفية مع حركة 
مس�توى  ع�ى  األخ�رية  التغي�ريات 
قيادات املؤسس�ات الصحفية، حيث 
تم تكليف رؤس�اء تحرير بمسؤولية 
يف  وأربع�ة  وثالث�ة  إصداري�ن  إدارة 
توقي�ت واح�د، بحي�ث تك�ون هذه 
املرحلة ممهدة ملرحلة مقبلة تندمج 
فيها اإلصدارات تحت رئاسة واحدة، 

وهو ما بدأ يتحقق فعليا.
اإلع�الم  أس�تاذ  ع�ي  حس�ن  ورأى 
بجامع�ة الس�ويس رشق القاه�رة، 
أن أزم�ة الجمه�ور م�ع الصحف ال 
يرتب�ط بكونه�ا ورقي�ة أو رقمي�ة، 
ب�ل م�ع املضم�ون واالبتع�اد ع�ن 
نبض الش�ارع، ألن هن�اك إصدارات 
إلكرتونية تكاد تكون نسخة مكررة 

من الصحيفة الورقية.
وأض�اف ل�”الع�رب” أّن هناك فهما 
خاطئ�ا لطبيعة األزمة الت�ي تعاني 
منه�ا الصح�ف، بغ�ض النظ�ر عن 
طريق�ة وصولها للق�ارئ، مطبوعة 
أو إلكرتونية، فهن�اك غياب لهامش 
الحرية واملنافس�ة والتمي�ز، مقابل 
االهتمام بالخطاب الرسمي بصورة 

مبالغ فيها.
وظل�ت الصح�ف الحكومي�ة خالل 
سنوات مضت يف مراكز متقدمة من 
حيث املتابعة الجماهريية، خاصة يف 
املرحلة التي ش�هدت ارتفاع س�قف 
الحري�ة إبان ث�ورة 25 يناير 2011، 

واحتلت “بوابة األهرام” املركز األول 
عربيا عى تصنيف املواقع اإلخبارية 
خاص�ة  صح�ف  بعده�ا  وج�اءت 

وحزبية ومستقلة.
وكانت اإلص�دارات الحكومية وقتها 
تنرش مضمون�ا يتناس�ب مع نبض 
الش�ارع وتنتق�د بعض املس�ؤولني، 
بغ�ض النظر عن مناصبه�م، ونادرا 
ما كانت تكتفي بالرواية الرس�مية، 
وتتح�رى م�ا وراءه�ا وتن�رش آراء 
ومفكري�ن  ونش�طاء  ملعارض�ني 

وحزبيني.
ويق�ول خ�رباء إن تجرب�ة التح�ول 
الرقمي التي نفذتها بعض املؤسسات 
ثماره�ا، ألن  ل�م تج�ن  الصحفي�ة 
املواقع اإللكرتونية أصبحت متحدثة 
تس�تطع  ول�م  الحكوم�ة،  بلس�ان 
م�لء الفراغ الذي تركت�ه اإلصدارات 
الورقية الرتباطها بنفس السياس�ة 

واملضمون.
ويعتق�د الخ�رباء أن التعاط�ي م�ع 
أزمات الصحف القومية من منظور 
اقتص�ادي بح�ت س�وف تك�ون له 
انعكاسات سلبية، فمواقع التواصل 
كونه�ا  رغ�م  جماهرييته�ا  ت�زداد 
خ�ارج الس�يطرة وص�ارت منص�ة 
لب�ث الش�ائعات، والحكوم�ة تفقد 
جملة من املنابر املهمة مع استمرار 
الخس�ائر املادي�ة، م�ا يتطل�ب حال 
مهني�ا يج�ذب الجمه�ور للصحافة 

الرقمية.
وأكد سامي عبدالعزيز أستاذ اإلعالم 
بجامعة القاهرة ل�”العرب” أن عدم 
الصحفي  املنت�ج واملحت�وى  تطوير 
يؤث�ر يف دور اإلع�الم، ف�ال يمكن أن 
تلغي وسيلة إلكرتونية أخرى ورقية، 
واملف�رتض أن يك�ون هن�اك تنافس 
بينهما، وال بديل ع�ن تطوير اإلدارة 
املؤسس�ية والسياس�ات اإلعالمي�ة 

لتواكب الصحف املرية العر.
ومهما تمس�كت الحكوم�ة بتحويل 
أغلب الصحف إلص�دارات إلكرتونية 
كحل وس�ط يضمن وقف الخس�ائر 
سوف تصطدم بمشكلة أكثر تعقيدا 
الصحفي�ني يف  أغل�ب  ب�أن  ترتب�ط 
اإلص�دارات الورقية ليس�وا مؤهلني 
الرقم�ي  اإلع�الم  م�ع  للتماه�ي 

ومتطلباته.

خطة لغلق الصحف احلكومية اخلاسرة يف مصر أو دجمها

صحفيون يتظاهرون يف تركيا تنديداً بعنف الشرطة

الجزائر/ا.ف.ب:
أمرت غرفة االتهام بمحكمة تمنراس�ت بأقىص جنوب الجزائر، باستكمال التحقيق 
يف قضية الصحفي رابح كارش ما يبقيه يف الحبس املوقت، بحس�ب اللجنة الوطنية 

لإلفراج عن املعتقلني.
وأودع كارش، مراسل صحيفة »ليربتي« الناطقة بالفرنسية، الحبس يف 19 نيسان/

أبريل التهامه ب�«نرش أخبار كاذبة من ش�أنها املساس باألمن والنظام العموميني« 
بعدما نرش تقريرا حول احتجاج للطوارق.

وكتب�ت اللجن�ة ع�ى صفحتها ع�ى فيس�بوك »أيدت غرف�ة اإلتهام ملجل�س قضاء 
تمنراس�ت اس�تئناف النيابة ضد قرار قايض التحقيق بإحالة ملف رابح كارش أمام 

قسم الجنح واستكمال التحقيق«.
وبحسب صحيفة »ليربتي« فإن مراسلها يواجه تهم »إنشاء وإدارة حساب إلكرتوني 
مخصص لن�رش معلومات وأخبار من ش�أنها إثارة التميي�ز والكراهية يف املجتمع« 
و«الرتوي�ج العمدي ألخب�ار وأنباء كاذب�ة أو مغرضة بني الجمه�ور« و«العمل بأي 

وسيلة كانت عى املساس بسالمة وحدة الوطن«.
وراب�ح كارش صحفي متمرس يعمل منذ فرتة طويلة يف تمنراس�ت، نقل يف كتاباته 
أن س�كان هذه املنطقة استنكروا »مصادرة أراضيهم لصالح« واليتي جانت وإليزي 

اللتني أنشئتا حديًثا يف ظل تقسيم إداري جديد.
واحت�ج الطوارق، وهم أمازيغ يش�كلون معظم س�كان تمنراس�ت يف أقىص جنوب 

الجزائر، مرارا عى تهميشهم االقتصادي واالجتماعي من قبل السلطة املركزية.
ووفق�اً لتعدي�ل يف قانون العقوب�ات العام امل�ايض، أصبح يجرّم اآلن ن�رش »األخبار 

الكاذبة« التي »تمس بالنظام العام«.
ويعاقب بالس�جن من سنة إىل ثالث س�نوات، أو حتى بضعف العقوبة يف حال تكرار 

ذلك، وفًقا لهذا النص الجديد الذي انتقده املدافعون عن حرية الصحافة.

اسطنبول/ا.ف.ب:
تظاهر عرشات الصحفيني يف إس�طنبول وأنقرة، تنديداً بعنف 
الرشط�ة ضد الصحفيني، بعد االعتق�ال العنيف ملصور وكالة 

»فرانس برس« األسبوع املايض.
واعتقلت ق�وات األمن مص�ّور وكالة »فرانس ب�رس« بولنت 
كيليت�ش، الحائز ع�دة جوائز، بعن�ف، أثن�اء تغطيته تفريق 

مسرية للمثليني يف إسطنبول حظرتها السلطات.
ويف أثناء اعتقاله، ثّبت رجال الرشطة كيليتش أرضاً، وضغطوا 

بأرجلهم عى رقبته وظهره، ما عاق تنفسه.
وُنق�ل بعدها إىل مركز الرشطة وأفرج عنه بعد عدة س�اعات. 

وتقّدم بشكوى »اعتقال عنيف« ضد عنارص الرشطة.
و تجّمع نحو مئة ش�خص، معظمهم من الصحفيني للتنديد 
باملعامل�ة الس�يئة الت�ي تع�رض له�ا كيليت�ش أم�ام بلدية 
إس�طنبول، هاتفني: »ال يمكن تكمي�م الصحافة« و«صحافة 

حرة ودولة حرة«.
وتجّم�ع ح�واىل 20 ش�خصاً يف أنق�رة، حاملني ص�وراً تظهر 
كيليت�ش مثبتاً ع�ى األرض والفتات كتب عليها »ال أس�تطيع 

التنفس«.
وقال�ت إرساء كوكاك ميدا، رئيس�ة فرع جمعي�ة الصحفيني 
األت�راك يف أنق�رة: »إن زمالءن�ا ضحايا للعن�ف، يف حني أنهم 

يقومون فقط بعملهم«.
ودع�ا ممث�ل منظمة »مراس�لون بال ح�دود« يف تركيا، إيرول 
اوندروغل�و الحكوم�ة إىل »إعط�اء تعليمات واضح�ة لقوات 
األمن لوضع حد لهذه املمارس�ات غ�ري املقبولة وغري العادلة 

قبل فوات األوان«.
ويف رسالة موجهة إىل السلطات الرتكية، أعرب رئيس مجلس 
إدارة وكال�ة فرانس ب�رس فابريس فريس »ع�ن »احتجاجه 
الش�ديد« ع�ى اعتق�ال كيليتش، ودع�ا إىل »التحقي�ق يف هذا 
الح�ادث دون تأخ�ري واتخاذ اإلج�راءات الالزمة بحق عنارص 

الرشطة املتورطني«.
وأك�دت جمعي�ة الصحفيني األت�راك يف ختام لق�اء جرى بني 
ممثليه�ا ومحافظ إس�طنبول ع�ي يرليكاي�ا أن األخري أعلن 
لهم فتح »تحقي�ق إداري« بحق عنارص الرشطة املتورطني يف 

االعتقال العنيف ملصور فرانس برس.

وأث�ارت ه�ذه القضية قلقاً ش�ديداً إزاء حري�ة اإلعالم يف هذا 
البل�د، وال س�يما من�ذ محاولة االنق�الب يف ع�ام 2016 التي 
أعقبها اعتقال عرشات الصحفيني وإغالق العديد من وس�ائل 

اإلعالم التي اعتربت معادية للسلطات.
وحل�ت تركي�ا يف املرتب�ة ال� 153 م�ن أص�ل 180 يف تصنيف 

منظمة »مراسلون بال حدود« السنوي لحرية الصحافة.

أكد دعمه عمل اإلعالميين في كركوك
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محدي العطار
مرسحة الرواية أو الرواية املمرسحة نموذج 
لتداخل االجن�اس االدبية والفنية ، ولعل من 
ينادي بهذا االس�تخدام امل�زدوج هو الكاتب 
النرويج�ي )ابس�ن(، وتبقى دع�وة )هنري 
جمي�س( للروائي�ن تلخص مثل ه�ذا اللون 
م�ن الكتابة حينما اطلق عباراته املش�هورة 
وان  )مش�اهد(،  اكتب�وا  اي  )مرسح�وا( 
املصطل�ح ال�ذي اس�تعمله توفي�ق الحكيم 
يف ه�ذه الجزئي�ة )مرساوي�ة( يعرب بش�كل 
واض�ح عىل الدمج الذي انتجت�ه رواية )بنك 
القلق( وتبعت�ه يف ذلك رواية )قبعتان ورأس 
واح�د( للكات�ب االردن�ي “مؤن�س ال�رزاز” 
وكذلك )لق�اء ملك املوت( للروائي “يوس�ف 
جاد الح�ق” و)صن�دوق زجاج�ي( للكاتب 
“كريم الهزاع” وكذلك )العصفورية( للكاتب 
“غ�ازي القصيب�ي” و)الكومبارس( لنارص 
عراق.وه�ؤالء ومعهم ص�ادق الجمل يرون 
)العنرص الدرامي أمرا متبادال بن فن وآخر( 
كما يقول “أندريه بازان” مع ان هناك فرقا، 
ففي الرواي�ة يتحرك الزم�ان دون امتداد يف 
امل�كان بينم�ا يف الفنون البرصي�ة تهتم عىل 
انه�ا وقائع يف امل�كان دون أمت�داد بالزمان! 
عليه سوف نركز يف قراءتنا عن )ماذا سوف 
تفعل الش�خصيات( ألننا نعرف )ماذا سوف 
يحدث بعد ذل�ك( فاملتعة س�تكون يف الرسد 

وليس يف املفاجأت غري املتوقعة!
مقدمة وتوطئة رضورية

الرواية املمرسح�ة للروائي “صادق الجمل” 
الص�ادرة من دار الورش�ة للن�ر والتوزيع 
س�نة االصدار 2021 وتق�ع يف 138 صفحة 
وتتك�ون من ثالثة فصول ، كل فصل يتكون 
م�ن ثالثة مش�اهد، مع مقدم�ة يذكر فيها 
املؤل�ف ان )مش�ركات ال�رصاع والحبك�ة 
واس�تلهام دالالت امل�كان واالن�ارة ..ال�خ يف 
الرواي�ة واملرسحية وتختلفان يف تقنيات كل 
منهم�ا( كما كتب يف التوطئ�ة تمهيدا لجعل 
النص يتداخل ب�ن املجال املرسحي والرواية 
حينم�ا يعط�ي االس�تاذ العج�وز توجيه�ه 
لطلبت�ه – هيئوا أنفس�كم لتكتبوا مرسحية 
للتخرج، ذات ثالثة فص�ول، لكل فصل ثالثا 
مش�اهد..- وهو نفس التقس�يم املوجود يف 
رواية اآلنس�ة- عكف- الطال�ب-  ابو كذيلة 
ع�ىل تحويل نص روائ�ي ع�ىل أن يحوله إىل 
نص مرسحي عند إخراجه. فكتب من وحي 

ما يحدث يف البالد”ص9 
*املتعة والتشويق

اكثر الن�اس يمكنهم ان يتمتع�وا كثريا عند 
اع�ادة مش�اهدة الفيل�م الس�ينمائي اكث�ر 
م�ن م�رة، وكذلك يح�دث م�ع املرسحيات، 
وقلي�ل م�ن الق�راء يفعلون ذل�ك اال اذا كان 

غرضهم الدراس�ة والتعمق بالنص! لكن ما 
نتلمس�ه من قبل بعض الكتاب هو استغالل 
التاري�خ واالح�داث بمعالجات فني�ة وادبية 
لنف�س املرحل�ة التاريخية وال س�يما الفرة 
الزمني�ة املحص�ورة م�ن 2003 حت�ى االن! 
ال�رسد فيه نكهة سياس�ية ع�ىل الرغم من 
قس�وتها لكنها تجذب القارئ ع�ىل املتابعة 
املتناقض�ة،  الش�خصيات  م�ع  والتفاع�ل 
وصدق الروائي “ش�وقي كري�م” الذي كتب 
عىل الغالف الخارجي كلمة رائعة يقول فيها 
)يف اآلنس�ة يطعن  السائد املعتاد يف الصميم 
رافعا راي�ات االدانة واالحتجاج، وتلك مهمة 
انسانية صعبة.يف زمن الفوىض التي نعيش، 
مهم�ة تعمدها ص�ادق الجم�ل، ليطيح من 
خ�الل التاريخ بكل عروش القهر االنس�اني 
وعوامله..اآلنسة..اضافة رسدية تدون قهر 
م�ا حدث!!”فالعمل الفن�ي الجيد ال ينفصل 
فيه الش�كل ع�ن املضمون. وهذا ما س�وف 

نتوقف عنده يف الجزء الثاني من القراءة.
*رسد أدبي يتقطع مع املشهد املرسحي 

لج�أ الروائي )صادق الجمل( اىل االس�تعانة 
بمقوالت ملش�اهري الكتاب واملفكرين ليخلق 
تمهي�دا لدرام�ا توف�ر االيح�اءات واملعان�ي 
القوي�ة ومقدم�ة ملواقف جدلي�ة وحوارية، 
)إذا  العب�ارة  االول كان�ت ه�ذه  املش�هد  يف 
حمي الوطيس..ينترص املس�تضعفون( كما 
استخدم الس�ارد ش�خصيات رئيسة نامية 
متحولة مثال ) الش�يخ رض�وان رجل الدين 
املعتدل وال�ذي يقتل ويمث�ل بجثته من قبل 
)االعرج( – الش�يخ- وعصابت�ه االرهابية( 
“حينما جرجره اولئك املتأسلمون اىل ساحة 
القض�اء لينف�ذوا فيه )حكم الل�ه( قال قبل 
ان ينزل الس�يف ع�ىل رقبته ش�عاره ) املرء 
اخ�و املرء ان ل�م يك�ن اخ�اك يف الدين فهو 
نظريك بالخلق( ومن هو االعرج ، هو حفيد 
)فرهود( الذي ش�ارك سنة 1948 يف فرهود 

ام�وال وام�الك وبيوت اليهود من س�اهم يف 
تس�فريهم اىل ارسائي�ل “ تق�دم فرهود جد 
االع�رج وعصابته واس�تولوا عىل م�ا أنجزه 
اولئك من معامل ومكاتب وبيوت امام الناس 
الطيبة التي شجبت هذه األفعال املشينة عىل 
ما حدث من حرق وسلب ونهب والتي ادارتها 
بالخف�اء الوكال�ة الصهيوني�ة وبمس�اعدة 
بعض رم�وز النظ�ام”ص26 والتاريخ يعيد 
نفس�ه ، فاالعرج الحفيد ال�ذي يتحالف مع 
)العقيد العس�كري( هو وعصابته من يقتل 
الرج�ل املس�يحي ويغتصب ابنت�ه وزوجته 
وحتى ابنه، يف الرسد توجد مشاهد االغتصاب 
ملري�م فيه�ا وص�ف للجنس ع�ىل الرغم من 
جماله لكن ال يثري يف املتلقي ش�هوة جنسية 
بينم�ا حينم�ا تس�تذكر مري�م ع�رس امها 
م�ع ابيها يب�دو الوصف رائعا” م�زق ثوبها 
األبي�ض فظه�رت مفاتنها البض�ة الرقيقة 
الوردية البيضاء... مزق لباس�ها ولفه حول 
رأسه عقاال، كركروضحك واغتصبه”ص18  
“تذك�رت  الذكري�ات  اس�رجاع  لنق�ارن 
حكاي�ات أمه�ا بع�د حمامهم وه�ي تظفر 
شعرها تحت اشعة الشمس الدافئة تحدثها 
ع�ن عرس�ها :تذك�رت حديثه الداف�ئ وهو 
يحتضنها ويمشط شعرها بأصابعه يتلمس 
مفاتنها يقبل رقبتها ويدغدغ بلسانه حواف 
أذنه�ا كأن�ه يلذعه�ا ح�ن ينتابها ش�عور 
غري�ب مثل مس كهربائي خفي�ف.. اتدرين 
ي�ا حبيبتي ان عطرك هو عصارة الورد وهو 
أفضل العطور..يا تمرية الشعر ويا خرضية 

العينن”ص36 
حمدي وعيىس

عيىس ه�و الذي قامت بربيته س�ت نجوى 
ه�رب وهو يراق�ب من كانت ام�ه كيف يتم 
رضبها واالعتداء عليها وس�بي ابنتها مريم 
التي كان يعش�قها حتى ع�رف انه اخو لها 
بالرضاع�ة ، لج�ا اىل بي�ت) الحاجة حمدية 
القرع�ة( ويف بيتها غرف تس�تأجرها غرفة 
)بغ�دادي قديم( – ق�دوري- حق القول عنه 
)عزيز قوم ذل( ومن خالل هذه الش�خصية 
نتع�رف عىل قصة )حمدي�ة القرعة (وكيف 
تن�ازل ابن عش�يقها عىل ه�ذا البيت ليكون 
مل�كا لها،  لتعل�ن توبتها وتقص ش�عرها ! 
“ انس�حبت حمدي�ة ..وقصت م�ا تبقى من 
الش�عريات بماكن�ة الحالقة حت�ى اصبحت 
قرعة ..اسمع قدوري هذه أكتايف للعباس لن 
أش�تغل بعد عىس أن تغفر يل ويغفر يل الله” 
ص85 كم�ا نتعرف عىل البغدادي الذي خرس 
ثروة ابي�ه بالقم�ار واالدمان ع�ىل الكحول 

واصدقاء السوء.
العسكري القديم

اش�ارة اىل تحالف ق�وى االرهاب م�ع بقايا 

النظام السابق متمثال يف شخصية العسكري 
القدي�م او الباش�ا، وهو يس�يطر اىل الضفة 
االخ�رى حي�ث امل�كان يف هذه املش�اهد هو 
متوزع بن ضفتن، واحدة لالعرج وعصابته 
وثانية للعقيد العس�كري ومضيفه، وعندما 
تهرب مريم مع حارسها )االخن( اىل الضفة 
االخرى يعجب بها العقيد العسكري ويحاول 
اغتصابها ، ويحاول ابنه )خليفة( ان يمنعه 
ليتزوجه�ا ، لكن ق�دوم االمري�كان للقضاء 
يفس�ح له�ا املج�ال لله�روب م�ن املنطقة 
واللج�وء اىل بغداد، بينم�ا االم نجوى تصاب 
بانفصام الشخصية جراء قتل زوجها وابنها 
واغتصابه�ا وع�دم معرف�ة مص�ري أبنتها، 
ويس�تخدم ال�راوي املزاوج�ة ب�ن التعاقب 
الزمني والتزامن فسيتذكر العقيد العسكري 
كي�ف اصبح قريب�ا وخادم�ا للرئيس صدام 
“ ترقية خ�ارج الضوابط رتب�ة مالزم حتى 
اصبح مس�ؤوال عن مطبخ الرئاس�ة وزخت 
علي�ه الرتب زخا وتفنن يف ق�راءة الفنجان..

وكثريا م�ا ص�ور لكبريهم مس�تقبال باهرا 
متوجا باالنتصارات” واالرشار يلتقون دائما 
ليك�ون هن�اك تاريخ مري�ض ، فيكون لقاء 
االع�رج مع العقيد العس�كري هم�ا يهربان 
اىل س�وريا فيش�كالن حلفا هن�اك ويعودان 
يمارس�ان القت�ل والخط�ف وتص�ل اليهما 
التعليمات بإن يكونا من ضمن املندس�ن يف 
التظاهرات بساحة التحرير! ليجمعا السارد 
باقي الشخصيات )خليفة مع مريم( اللذان 
يلتقي�ان عند زي�ارة االم�ام الكاظ�م، واالم 
)نجوى م�ع حصانه�ا( وس�ط التظاهرات 
و)االع�رج والعقي�د وعصابته�م( لتنته�ي 
الرواي�ة بقتل االم نجوى م�ن قبل قناص يف 

ساحة التحرير
“ وقف خليفة مس�مرا عيني�ه يتأمل املنظر 
البال�غ النقاء واقرب من – مريم- فزت قال 
لها مواس�يا: حبيبتي لقد أرشقت الش�مس 
والن�اس تجمعوا ك�ي يش�يعوا الجثمان!!..

أن  بع�د  النع�ش  ورفع�وا  الخيم�ة  دخل�وا 
وضع�وا العل�م العراقي فوقه ث�م اتجه االف 
من املش�يعن نحو الكنيس�ة يكربون يتقدم 
املوكب مريم وخليفة. وبقي الفرس العجوز 
تح�ت نص�ب الحري�ة يقضم قش�ور الرقي 

ويتابع املنظر”ص136 
الخاتمة

هناك تكس�ري لنمطية الرسد وانفتاح النص 
خ�الل  م�ن  املرسحي�ة  الخصوصي�ة  ع�ىل 
تضخيم املش�اهد بالحوار املناس�ب للفضاء 
االجتماعي وبلغة ادبية جميلة ، هناك ترتيب 
وتتابع غري منظم لالحداث من دون االبتعاد 
ع�ن روح الحكاية . رواية تس�تحق القراءة 

واالهتمام.
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ثقافية

قصة
قصرية

عىل مضٍض متى ما طاَب ريُق 
سُتنِبُئَك املواِسُم والوريُق 

بأّنَك ال تمتُّ اىل سواها
وأَنَك )أُيها الولُد الطليُق( 

َتّمُر كما السحاِب تنُث ِشعراً
عراقياً براِئحٍة تروُق 

أِلنفاِس الراِب بِه امتزاٌج 
ُتراوُدُه ، ُيراِوُدها العشيُق
بداخلِها لخارِجها هروٌب
بخارِجها لداخلِها الزعيُق
رصاٌع فلسفٌي يف حضوٍر

ومن ازٍل يؤيُدُه الفريُق
عىل ُكلِّ الحساباِت امتداٌد
لِما تجنيِه عن شٍك فروُق 

بيوٍم ما ُيمزُقُه احراباً 
ويوٍم ما مودُتُه تتوُق

لرحلِة أُْفِقِه او يف مسرٍي
عمودي الُخطى والوقُت ضيُق
وكنُز الُسندِس املدفوِن افىش 

لحارِسِه الجزوِع بما ُيطيُق
عِن الصرِب املُزيِف وارتباٍك 
يخاتُلُه الزفرُي او الشهيُق

وقفُت عىل الفراِغ بغري معنى
َوأُوِمُئ - أمِهلوني ال ُتريقوا
بقايا ، ما َسُيمِسُكُه غياٌب 

ُح والقصيَدُة والطريُق أُلَوِّ
ُتَسنُِّدني ُهناَك فسوَف ُيغمى

عىل ُلَغتي وما عندي رفيُق
أُهرِوُل بَن افراِج القوايف 

واسأُل أيَُّكَن بِه تليُق
بوجهي ُغربٌة وتجُعداٌت

وخطُّ الُحزِن موروٌث عريُق
َوِثيَمُتُه بطاِبِعنا مزاٌج 

وكأٌس من مراَرِتها ُتذيُق
جديَب الروِح ، عشَب الروِح نشقاً

وال ُيعليِه يف ِرَئتيَّ ِضيُق
ُيشاِغُلني ابُن يوُسَف عن ُرهابي

ويسحُبني توُدُدُه الرقيُق
كما كلِّ الصعاليِك الُقدامى

أهيُم بنوبٍة ال استفيُق
وداعاً يا لهذا الظعِن فيِه 

يتامى او سبايا الِشعِر سيقوا
وداعاً ايُّها الكوِنيُّ أّنى 

تشاُء فانَّ عاملََك العميُق
تدوُر وانَت ُقطٌب ال يضاهى 

بال شدٍخ وال عطٍب ُيحيُق
برؤياَك التي قد كاَن ادنى 

شظاها - عنَد نيزِكِه الربيُق
ُيَحوُِّل ما بخيَبِتنا طموحاً

مثرياً ، ُيسَتساُغ بِه الحريُق
تقوُل فُترسُج الكلماُت خيالً

ُمَجّنَحًة ، لها وقٌع رشيُق
لها رٌس ُتَحرُّكُه الخفايا

وترُحُه السماُء َفَمن ُيعيُق 
عىل ُكهٍن وانَت ِبَصولَجاٍن 

سوى عرِش الفرادِة ال يليُق 
بحرَضِتَك األخريِة حيُث تميض 

َفأُفُقَك نابٌت وهو العتيُق
َعَطفُت اليَك لكن لم ُتجبني

ومغِفرَة ً بال ُعذٍر تسوُق
ُممزقٌة ٌ بالُد الربِّ هذي

بطوٍل او بعرٍض تستضيُق
بها من كلِّ لوٍن مسريٍب

شقيٌق ال يواِءُمُه شقيُق
عدا بعٌض عىل بعٍض فماتا

ولم ُيبعث غراٌب والنعيُق 
عال يف كلِّ صوٍب وارشأبت

عيوُن املوِت والدمُع العقيُق
اخاديداً ُيَحّفُر يف قلوٍب

َهَمت فيها ومذبحٌة ُتريُق
أماَن اللِه ال ُعذراً يواري

وسوأُتنا هي الوطُن السحيُق
تالَقَفُه الُغزاُة بكلِّ حرٍب

وطبََّل خاِئٌن ِمسٌخ صفيُق
عىل دفقاِت ثدِي العاِر كانت

مراِضُعُه وذا وصٌف دقيُق 

وداعاً أيُّها الكونُي ...
مصطفى مراد

الروائي صادق اجلمل يقدم:
شخصيات مسرواية يف رواية )اآلنسة( 

طالب عمران املعموري
مالم�ح ترس�م جمالي�ات القصي�دة 
الخي�ال  مصدره�ا  ش�عرية  بص�ور 
الخصب إلنتاج صور ش�عرية رائعة، 
يبن الش�اعر قدرته عىل نقل تجربته 
الحياتية و الشعرية عىل حقيقتها كما 
يعيها، يجمع كيان�ه اي بعقله وقلبه 
معا باستخدام صور حيه وبمفردات 
من صمي�م التجربة واملرتبط بالحياة 

.
ع�ال  بإحس�اس  عراق�ي  ش�اعر 
وبالحنن والش�وق ملدينت�ه التي ولد 
فيه�ا )ذي ق�ار( عائدا اىل بس�اتينها 
ونهرها  وهوائها مس�تذكرا طفولته 
وصباه بمنولوج داخيل، حيث تصبح 
مدينت�ه املكان العوبة الخيال الجامح 
حيث تتالق�ى الصور وتتصادم  ،وهو  
يتغلغل يف أعم�اق ذاته ويعود اىل ابعد 
نقط�ة يف الالوع�ي فيجلب لن�ا صورا 
كاش�فة عن خبايا النفس االنس�انية 

وأرسارها 
يستهل نصه :

ها أنت تنعطف  عائداً
إىل بساتينها

ونهرها
خ�ارج  يس�تقبلك  ال�ذي  وهوائه�ا 

حدودها
تراس�ل  اس�لوب  الش�اعر  وظ�ف 
الح�واس وه�و نم�ط م�ن التصوير 
عند الرمزي�ن خاصة يعتمد عىل نقل 
صف�ات الح�واس بعضه�ا اىل بعض 
فيصب�ح للون طعم وللص�وت رائحة 
وبذلك تصبح الص�ورة ايحائية يقول 
غنيم�ي هالل “ فتعطي املس�موعات 
أنغام�اً  املش�مومات  وتص�ري  ألوان�اً 
وتصب�ح املرئي�ات عاط�رة”2 ويقيم 
بذلك عالقات متداخل�ة بن معطيات 
الح�واس املختلفة وب�ن مدركات كل 

حاسة منها  كما يف مفرداته :
ت�رف،  الرئ�ة/  يس�تقبل،   اله�واء/ 
الصبي/ يهب، الشمس/ طعم ،القدم 

/ احساس بالنشوة
ان الراس�ل بالحواس يسمح التداخل 
وتش�ابك الصور واالل�وان واالصوات  
الح�واس  يف  وح�دة  يك�ون  “حي�ث 
فس�يحة عميقة تتشابك عىل رحابها 
املش�اهد وااللوان واالصوات ويمتزج 
بعضه�ا ببعضه�ا اآلخ�ر”3  ويطلق 

عليها الص�ور املتجاوب�ة ، وقد اعترب 
بودلري ان تراسل الحواس اهم عنارص 

التعبري الفني كما يف نصه:
وأنت مستغرق يف دواخلك

فرف رئتاك :  ها ..قد وصلنا !
ويهّب الصبي فيك

وطعم شمسها ملّا يزل يف فمه
ص�ور محمل�ة بانفعاالت ومش�اعر 
واف�كار ومناخ ش�عوري جديد، ومن 
خ�الل االنزياحات اللغوي�ة والخروج 
عن الس�ائد واملألوف عرب االس�تعارة 
الت�ي تعد م�ن العن�ارص االساس�ية 
لتشكيل الصورة ملا تقدمه من دينامية 
وحيوية للصورة الش�عرية تحيلنا اىل 
عال�م مجازي ايحائ�ي واملجاز بدوره 
ينقلنا م�ن مجال الدالل�ة الواحدة اىل 
مجال الدالالت املتعددة وفتح فضائها 
الداليل عىل عدد من التأويالت الذي يعد 
نافذة نطل منها عىل العالم ونكش�ف 
م�ن خاللها الرؤي�ة الفنية للش�اعر، 
يتجىل ذلك يف الصورة الش�عرية وهو 

يتحدث لنفسه كما يف نصه:
هل تعرفني مدينتي

بعدما تغريْت لهجتي وسحنتي
كما فقد صوتي

بحَة الريح يف القصب
وحفيَف النخيل

ومن خ�الل تالحق الص�ور ، والتنقل 
بينهما بوحدة عضوية يعالج الشاعر 
فيه�ا قضي�ه ذاتي�ة   ن�رى الش�اعر 
يتنقل بالصور ولكن  يربطهما عامل 
شعوري واحد وهو االحساس بالحنن 

والشوق اىل مدينته  كما يف نصه:
وسأغسل مرآتي يف نهرها
وأؤطرها بضفرية جمالها

لتكتيس بضيائها الوجوه
وظف الش�اعر نمط اخ�ر من الصور 
وهي الصورة االرتدادية نمط يعود اىل 
زمن الطفولة واملايض، فبن الش�اعر 
والطفول�ة عالقة وطي�دة فهي تمثل 

عالم الرباءة والكمال كما يف نصه :
ويهّب الصبي فيك

وطعم شمسها ملّا يزل يف فمه
يعتمد الش�اعر عىل تقني�ة الرسد لنقل 
تجربت�ه اىل املتلق�ي م�ن خ�الل بني�ة 
ال�رسد الت�ي تنظم الصور الش�عرية يف 
بناء رسدي محكم يحمل رؤية الش�اعر 
وبتنس�يق جم�ايل متميز، ب�دون تكلف 
يف صياغة الصور فهي تفرض نفس�ها 
عليه، فبالرسد والبناء الدرامي تس�تمد 
الص�ورة جماليته�ا ورونقها من خالل 
تعان�ق الخي�ال والفك�ر مع�ا، فلم تعد 

الصور الشعرية مجرد تشكيل زخريف .
 تمك�ن الش�اعر م�ن تش�كيل صور 
متماس�كة يف اط�ار قص�ي متميز 
يس�ري نح�و االتجاه الدرام�ي  واعني 
الرصاع الداخيل واملش�اعر الجياش�ة 
لإليق�اع  تحطيمه�ا  وان   ، والحن�ن 
الخارجي س�مح له�ا اقتح�ام  عالم 

الرسد  
او يف رجوع�ه وحنين�ه للم�ايض كما 

نصه:
لكنني اآلن يف مدينتي

ألستعيد لهجتي 
وسحنتي

وكتبي التي أخذْتني
يف رحالت العذاب

او يف نصه :
بن البيوت املطهمة العالية 

بعدما كانتا ترسحان مع املدى

املنفتح�ة تح�ت  الواطئ�ة  واملن�ازل  
السماء

حنن
ها أنت تنعطف  عائداً

إىل بساتينها
ونهرها

خ�ارج  يس�تقبلك  ال�ذي  وهوائه�ا 
حدودها

وأنت مستغرق يف دواخلك
فرف رئتاك :  ها ..قد وصلنا !

ويهّب الصبي فيك
وطعم شمسها ملّا يزل يف فمه

فتقول لنفسك :
هل تعرفني مدينتي

بعدما تغريْت لهجتي وسحنتي
كما فقد صوتي

بحَة الريح يف القصب
وحفيَف النخيل

املثقلتان إحساسهما  وفقَدت قدماي 
بنشوتهما

حافيت�ن ع�ىل الرم�ال الندي�ة عن�د 
الضفاف

كما قرّصت عيناي عن أفقهما
بن البيوت املطهمة العالية 

بعدم�ا كانت�ا ترسح�ان م�ع امل�دى
املنفتح�ة تح�ت  الواطئ�ة  واملن�ازل  

السماء
وما عدت ذلك الذي يقول : ال 

للكلمة الكاذبة !
وكل ما لدي

سوى أن أكون ُمغلَقاً
أو خارج التغطية

لكنني اآلن يف مدينتي
ألستعيد لهجتي 

وسحنتي
وكتبي التي أخذْتني

يف رحالت العذاب
وسأغسل مرآتي يف نهرها
وأؤطرها بضفرية جمالها
لتكتيس بضيائها الوجوه

وترى 
كم تكون جميلًة

حن تقول : ال أو نعم !
كما تريد..!
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حيدر اهلامشي
هم�س يف أذن�ي: ال تنظ�ر إليها أنه�ا خطيبت�ي .منذ 
طفولت�ي و أن�ا أنام ع�ىل كتفي األي�رس، كانت جدتي 
تق�ول يل: كف ع�ن نومة الش�ياطن، بينم�ا كان أبي 
يمازحني و يقول : ال تكرث لحديثها أنه من أس�اطري 

األولن.
برصاحة لم ار أشياء من الكالم الذي أتهمني به الرجل 
، بس�بب ظلمة املكان الذي نحن فيه، كان يشبه علبة 
رسدين كبرية ،نتجمد من ش�دة الربد، أس�مع أصوات 
م�ن حويل و بكاء األطفال ، و أحيانا تتحول الثرثرة إىل 
مشادات كالمية لكن من دون شجار ، ينقطع الصوت 

كلما فتح الباب و أخرجوا  واحدا منا.
يفرض الصمت هيبته، يتسلل الضوء والخوف معا ،ثم 
يسقط أحدنا عىل اآلخر مثل دببة قطنية و رسعان ما 
نعي�د ترتيبنا من جديد. كان أحد العاملن يفتح الباب 
و يغلق�ه، يكرر تل�ك الحالة عدة م�رات دون أن يفعل 
ش�يئا ما، ربما وقع يف غرامها ه�و اآلخر، لقد زاد من 

اهتمامه بها. 
قال يل كبريهم: أيها الغريب من أنت؟ 

 _أنا...أنا عازف العود يا سيدي.
_تذكرتك، لكن من الذي أتى بك إىل هنا؟

_ال عل�م لدي، كلما أتذكره هو أننا تعرضنا ألطالق نار 
كثيف، قبل ان يفجر أحدهم نفسه، ثم أغمي عيل.

فت�ح الب�اب، أخرجوا واح�دا منا و انرصف�وا رسيعا، 
عاد ليطرح عيل األس�ئلة، وقبل أن يس�أل سعل سعاال 

مخيفا، سألته :هل أنت مصاب بالسل أيها الجد؟
_ال أن�ه الربد...ال�ربد، ال أدري يف اي مكان من الجحيم 

نحن ، لكن قل يل إىل اين يأخذون رفاقنا؟
_ال أعلم ،ربما إىل زنزانات انفرادية.

_حس�نا كن حذرا و ال تتعدى عىل حدود اآلخرين و إال 
غادرنا بالحال. 

كاد يتحول الحديث إىل عراك باأليدي، حيث احتشد كل 
م�ن هناك ضدي اال هي ،مازال�ت تطاردني بنظراتها، 
م�دت يدها نحوي و ابتس�مت و قب�ل أن أمد لها يدي، 
فت�ح الب�اب ،صفعن�ي أحدهم و ق�ال لصاحب�ة: أنه 

يتنفس، مازال عىل قيد الحياة أيها الطبيب!
:حسنا، اخرجوه من الثالجة.

تراسل احلواس  يف قصيدة )حنني( للشاعر ناهض فليح اخلياط 
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حب يف 
املشرحة



تس�تخدم غالبّية الن�اس طارد 
البع�وض الكيميائ�ي، للتخلّص 
املذك�ورة  الح�رات  م�ن 
“املزعج�ة” يف طنينها والالدغة 
داخل املنزل. لكن، تركيبة طارد 
البعوض ومحتويات�ه من املواد 
الثقيل�ة قد ترض باألش�خاص، 
وال س�ّيما أولئك الذين يش�كون 
م�ن صعوب�ات يف التنّف�س. يف 
اآلتي، طرق فعالة للتخلص من 

البعوض يف املنزل.
الس�رونيال يع�ّد م�ن النباتات 

الطاردة للبعوض
• يفيد توزيع النباتات يف الغرف 
يف ط�رد البعوض واآلف�ات، ويف 
ه�ذا اإلط�ار تش�تمل النبات�ات 
الطاردة البعوض، عىل: القطيفة 
الليم�ون  وعش�ب  والتول�ي 
والس�رونيال )يفضل هذا النوع 
املناخ الب�ارد( والنعناع والنعناع 

الربّي.
• عند غروب الشمس، ُيستحسن 
غلق أب�واب املنزل ونوافذه حّتى 
ال يتس�ّلل البع�وض منه�ا، مع 

اإلش�ارة إىل أن أش�ّعة الش�مس 
تبقي البع�وض بعيًدا إىل حّد ما. 
إىل ذل�ك، ينص�ح بدع�م األبواب 
والنواف�ذ باإلس�فنج، م�ا يمنع 

الحرات من دخول املنزل.
• بعي�ًدا ع�ن ط�ارد البع�وض 
الث�وم  رذاذ  ف�إن  الكيميائ�ي، 
يقيض عىل الح�رات املذكورة. 
طري�ق  ع�ن  الث�وم  رذاذ  يع�ّد 
س�حق بض�ع فص�وص من�ه، 
وغليه�ا يف املاء لبع�ض الوقت. 
يص�ب املحل�ول يف زجاجة ذات 

بّخاخ، مع رّش السائل يف أنحاء 
مختلفة من املن�زل. صحيٌح أن 
رائح�ة الثوم نّفاذة وس�تقيض 
ع�ىل البع�وض، إال أن الرائح�ة 

ستتبدد.
• لط�رد البع�وض، يمكن وضع 
طبق كبري مملوء باملاء وس�ائل 
ينج�ذب  إذ  الرغ�وي،  الج�ي 
البع�وض إىل امل�اء. لك�ن ملجرد 
الطب�ق، س�تحارصه  مالمس�ة 
الجي، وتقيض  فقاعات س�ائل 

عليه.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

يف البداية يج�ب أن تعلمي جيداً أن 
هن�اك بع�ض األم�راض والعوامل 
الت�ي تؤثر بش�كل كب�ري يف عملية 
تطويل الش�عر، وتجعلها ال تس�ري 
عىل النحو الذي ترغبني به. لذلك إذا 
كنت تس�عني للتمتع بشعر طويل 
وجذاب، يج�ب أن تتأكدي أوالً أنك 
لس�ت مصابة بواحد من األمراض 

أو العوامل التالية...
١- الضعف العام واألنيميا

)الغ�دة  الهرمون�ات  يف  خل�ل   -٢
الدرقية، الغدة النخامية، وغريها(

٣- الضغوط النفسية
٤- األم�راض املزمن�ة، كأم�راض 

القلب
٥- التدخني

كيفية تطويل الشعر؟
يج�ب أن تعلم�ي أن ه�ذه العملية 
تنقس�م إىل ع�دة مراح�ل وط�رق 

مختلفة، فبعد التأكد من أنك لست 
مصاب�ة بواح�د م�ن األم�راض أو 
العوامل الس�ابقة، يجب أن تنتقي 

لهذه املرحلة والتي تنقسم إىل...
عادات تساعد يف تطويل الشعر

الصحي�ة  األطعم�ة  تن�اول   -١
وخاص�ة  بالفيتامين�ات  الغني�ة 

الخرضوات.

الفيتامين�ات  بع�ض  تن�اول   -٢
كالحديد، وفيتامني ب ١٢ وغريها.

٣- الحص�ول عىل قس�ط كاف من 
النوم.

٤- ع�دم قص أطراف الش�عر عىل 
فرات متقاربة.

٥- تجنبي استخدام الفرايش عندما 
الش�عر مبلالً، واس�تبدليها  يكون 

بمشط ذو أسنان واسعة.
يف  الب�اردة  املي�اه  اس�تخدمي   -٦
نهاية كل مرة تقومني فيها بغسل 

شعرك.
٧- تجنبي استخدام الشامبو يف كل 
مرة تغس�لني ش�عرك بها، ويمكن 

استبداله ببلسم الشعر.
مروب�ات  تن�اول  تجنب�ي   -٨

الكافيني.
٩- احريص عىل تدليك فروة الرأس 

يومياً قبل الذهاب للنوم.
خلطات عشبية ووصفات طبيعية 

لتطويل الشعر
هن�اك  أن  بالس�ابق  ذكرن�ا  كم�ا 
العديد من الطرق لتطويل الش�عر، 
وبعضه�ا يعتم�د ع�ىل الخلط�ات 

العشبية...
عشبة إلياس

املش�هورة  األعش�اب  واح�دة   

بش�كل كبري ل�دى أي عطار. فقط 
كل م�ا علي�ك ه�و أن تحرضيه�ا 
وتخلطيها مع عشبة إكليل الجبل، 

واطحنيهما جيداً.
قوم�ي بإضافة ك�وب ونصف من 
امل�اء للخلي�ط ومن ث�م ضعيها يف 

بخاخ ورشيه عىل الشعر يومياً.
الحناء لتطويل الشعر

من�ذ س�نوات طويل�ة وتس�تخدم 
النس�اء الحناء يف أغراض تجميلية 
كتغري لون الش�عر وزيادة كثافته 
وغريها. أيضاً يمكن استخدامها يف 

تطويل الشعر.
كل م�ا عليك فعله ه�و خلط ثالثة 
مالعق من الحناء مع نفس املقدار 
م�ن املايوني�ز باإلضاف�ة إىل الثوم 
واصنع�ي منها قن�اع. ضعيه عىل 
ش�عرك ملدة رب�ع س�اعة ومن ثم 

قومي بغسله.

ِبُحك�م ُق�رب الزوجني من بعضهم�ا البعض، فإن 
حواجز كثرية تتالىش بينهما، ويصبحان ش�خصاً 
واح�داً، ولكن يبق�ى لكل منهما عادات�ه الخاصة، 
ميوله، وخصوصيات�ه التي ال يريد أن يطلع عليها 

أحد.
كذل�ك من الطبيعي أن يش�رك الزوجان يف معرفة 
األصدق�اء، ويف العالق�ات االجتماعي�ة، ويف تدب�ري 
أمور البيت واألرسة ككل، كاقتناء األش�ياء واتخاذ 
الق�رارات، وم�ع ذل�ك، تبقى ل�كل منهم�ا بعض 

الخصوصية التي من حقة التحفظ عليها.
ويف هذا املوضوع، نحن هنا ال نشجع عىل البعد بني 
الزوجني، بالعك�س، فاحرام الخصوصية ال يمس 
إطالقاً بالحميمي�ة والحب والقرب بينهما، فهذان 

أمران مختلفان.
الفارق بني حميمية الزواج والسلوك الشخيص

يقول خبري التنمية البرية واستش�اري العالقات 
األرسية مج�دي نارص أن “الحي�اة الزوجية تعني 
املش�اركة، بمعن�ى أن التنس�يق ب�ني الزوج�ني يف 
أمور األرسة وأم�ور الحياة والتخطيط لها، هذا ما 
يعني التش�ارك، أما الخصوصية، فيشء آخر، إنها 
الس�لوك الش�خيص والفردي لكل منهما، ألنهما يف 
النهاية ش�خصان مستقالن عن بعضهما البعض، 
وم�ن الصع�ب أن نج�د ش�خصني بش�خصيتني 

متطابقتني.
ويضي�ف ن�ارص، “من البديه�ي أن يك�ون هنالك 

اختالف ب�ني الزوجني يف الس�لوك، كطريقة الكالم 
والتعام�ل و ه�ذا وفقاً لنش�أة كل منهم�ا، وليس 
ع�ىل أحدهم�ا أن يتدخ�ل يف س�لوكيات اآلخر كأن 
يم�ي عليه ما يفعله وما ال يفعل�ه، ما يقوله  وما 
ال يقول�ه، فمثل هذه األوامر تعط�ى لألبناء وليس 

لري�ك الحياة، ألنه كرب عليها وأصبحت جزءا من 
شخصيته و تكوينه.

ويؤكد نارص، ع�ىل الزوجني أن يحرما خصوصية 
بعضهم�ا البع�ض، فيج�ب عىل ال�زوج مث�اًل، أال 
يحاول معرف�ة مواضيع الحوار ب�ني زوجته وبني 

صديقاته�ا، ألنه�ا ق�د تك�ون مواضي�ع خاص�ة 
بصديقاته�ا، وهن�ا، لي�س عليه التدخ�ل بمعرفة 
أمور الناس، كما عليها أال تحكي له ما يحدث عند 
أصدقائها، ألنها أمور ال تهمه، وعليها هي أيضاً أال 
تحاول معرفة ما يدور بين�ه وبني أصدقائه، ألنها 
خصوصي�ات ن�اس آخري�ن، وعليه ه�و أن يكون 
أمين�اً عىل ما ي�دور بينه وبني أصدقائ�ه، ويف هذا 

األمر الحساس أيضاً حفاظ عىل أرسار الناس.
ويق�ول نارص أنه “م�ن الحفاظ ع�ىل خصوصية 
اآلخر أيضاً عدم التفتيش يف أشياء الزوج كالجيوب 
والهات�ف النقال والربي�د اإللكرون�ي وغريها من 
األم�ور الش�خصية، ألن هذا تجس�س وصفة غري 
الئق�ة، إذاً فلنح�رم خصوصي�ات بعضنا البعض 
حتى يزيد االحرام ويف احرام الخصوصية، احرام 
للنف�س البري�ة، فلكل واح�د منا أش�ياء يحبها 

وأخرى ال يحبها، وهذه طبيعة البر.
ويف النهاي�ة يح�ذر مستش�ار العالق�ات األرسي�ة 
مجدي نارص من “تصيد األخطاء وتعقب ترصفات 
اآلخر، فهذا قد يش�عره باالختن�اق ويضايقه، وقد 
يعتربه تجسس�ًا عليه، وهذا م�ا نتخوف منه، ألنه 
قد يسبب مشاكل بني الزوجني، هما يف غنى عنها، 
فليقب�ل كل من الطرفني رشي�ك حياته عىل ما هو 
عليه، بس�لوكه ونم�ط ش�خصيته ويحرمه بكل 
تفاصيل�ه كي يحظى ه�و بدوره بنف�س القبول، 

ونفس االحرام للخصوصية”.

اخلصوصية بني الزوجني .. شروطها وحدودها
كل يوم معلومةحنو مستقبل افضل...هلم

طبيبك يف بيتك

لتجنب فخ االضرار والعيوب.. نصائح 
مهمة قبل شراء سيارة مستعملة

هل تشعر برغبة يف النوم بعد تناول 
الطعام؟ اليك احلل!

تدبري منزلي

طرق فعالة للتخلص من البعوض يف املنزل

تجل�ط  ح�ول  الضجي�ج  ازداد 
الدم بعد املعلومات حول حاالت 
مضاعف�ات االنصمام الخثاري 
ت�م  الذي�ن  األش�خاص  ل�دى 
-Astr  تطعيمه�م باس�تخدام

.Zeneca
تخلت العديد من الدول عن لقاح 
AstraZenca بع�د تقاري�ر عن 
آث�ار جانبية خط�رية لجلطات 
ال�دم، ولكن ليس ال�دواء فقط 
ه�و ال�ذي يس�بب الجلطات يف 

الدم.
يمكن أن تتك�ون جلطات الدم 
يف ث�وان أو دقائ�ق. وم�ع ذلك، 
قد يستغرق األمر بعض الوقت 
قب�ل أن تصب�ح هذه مش�كلة. 
األش�خاص،  لجميع  بالنس�بة 
ف�ردي  بش�كل  ه�ذا  يح�دث 
ويعتم�د ع�ىل م�كان تش�كل 
الجلط�ة الدموي�ة، وكذلك عىل 
العدي�د م�ن العوام�ل األخرى. 
أفضل م�ا يمكن ألي ش�خص 

فعله هو االنتباه لألعراض.
وتشمل قائمة أعراض الجلطات 
الدموي�ة: الوذم�ة- يمك�ن أن 
يح�دث ه�ذا يف موق�ع الجلطة 
بالضب�ط، أو يمك�ن أن تنتفخ 

ذراعك وساقك بالكامل.
تغي�ري الل�ون- ق�د تالح�ظ أن 
ذراع�ك أو س�اقك ق�د تحول�ت 
إىل الل�ون األحم�ر أو األزرق أو 

حكة.
ألم- م�ع تط�ور الجلط�ة، قد 
تش�عر بألم يراوح من خفيف 

إىل ش�ديد، مع احتم�ال حدوث 
خفق�ان يف س�اقك أو بطنك أو 

ذراعك.
جل�د دافئ- مع تجل�ط األوردة 
العميقة، قد يش�عر الجلد حول 
أو  ال�ذراع  يف  املؤمل�ة  املناط�ق 
الساق بالدفء أكثر من األجزاء 

األخرى من الجسم.
ضي�ق  التنف�س-  يف  مش�اكل 
مفاج�ئ يف التنف�س وألم حاد 
يف الصدر )غالًبا عند الشهيق(، 

سعال، مع احتمال وجود دم. 

نصائح طبية

أعراض تدل على جتلطات الدم... ال تتجاهلوها!
يع�د ف�رط الحرك�ة اضطرابا مزمن�ا يصيب 
الكثري من األطفال، ويستمر معهم حتى سن 
البل�وغ، ما يس�بب الكثري من املش�كالت التي 

تزعج اآلباء، ومن عالماته عىل الطفل.
و فرط النش�اط واالندف�اع وصعوبة االنتباه، 
إضاف�ة إىل املعان�اة م�ن مش�اكل يف العالقات 
االجتماعية وعدم القدرة عىل تكوين أصدقاء، 
والبح�ث عن ع�الج لف�رط الحركة وتش�تت 
االنتب�اه يس�اعد الطف�ل يف الركي�ز وإتب�اع 
القوان�ني وتكوين عالقات جي�دة مع الوالدين 

واألصدقاء.
و ع�الج ف�رط الحركة عن�د األطف�ال العالج 
النفي للطفل عن طريق طرح بعض األسئلة 
عليه، وتنمية قدرة الطفل عىل التحكم بردات 
فعل�ه، وتناول جرعات كيماوي�ة من األدوية، 

والتحدث مع األرسة الحتواء الطفل.
العالج السلوكي لفرط الحركة

يعترب الع�الج الس�لوكي فعاالً يف ع�الج فرط 
الحرك�ة وتش�تت االنتب�اه؛ ألنه يس�اعد عىل 
تطوير سلوك املصاب والتحكم الذاتي واحرام 

الذات للمريض.
اس�تثمري طاقت�ه: الطف�ل املص�اب بف�رط 
الحركة يحتاج للكثري من النش�اطات البدنية 
كالج�ري واللع�ب، م�ن امله�م أن ينض�م إىل 
نشاطات رياضية أو بدنية خارج املنزل، أما يف 
البيت فليكن لديِك صندوق يحتوي عىل ألعاب 

ذهنية؛ كي يبدأ باالندماج والركيز الذهني.
تحدثي معه بأس�لوب بس�يط: امنحي طفلك 

اهتمامك الكامل، أصغي ملخاوفه واهتماماته، 
دعي�ه ي�دّون نقاط�اً عم�ا يقلق�ه، وكذلك ما 

يهمه، وساعديه عىل تحقيقها.
التدخل الس�لوكي يرك�ز عىل: اس�راتيجيات 
ملس�اعدة املصاب يف البق�اء منظماً، ومحاولة 
التقليل من س�لوكياته التخريبية التي تسبب 
مش�اكل للطفل، و يركز العالج السلوكي عىل 
أفعال املصاب، وليس عواطفه وكيفية تكيفه 
مع األش�خاص واألماكن املهمة يف حياته، وما 
يش�جع الس�لوك الجيد وتثبيط الس�لوك غري 
املرغوب فيه، وكيفية تحول الطاقة الس�لبية 

إىل أفكار إيجابية.
برنامج عالج سلوكي لآلباء

أوىص الخرباء بتدريب آباء األطفال الذين تقل 
أعمارهم عن 12 عاماً عىل العالج الس�لوكي؛ 
الت�ي  واالس�راتيجيات  امله�ارات  لتعليمه�م 
تس�اعد أطفاله�م املصاب�ني بف�رط الحركة 

وتثبيت االنتباه عىل تحسني سلوكياتهم.
الوالدي�ن ومقدم�ي  لتعلي�م  برام�ج  و ه�ي 
الرعاية، و إدارة س�لوك الطف�ل وزيادة الثقة 
يف ق�درة الوالدين عىل مس�اعدة الطفل، و يتم 
ترتي�ب الربامج ملجموعة من اآلباء تتكون من 
10 إىل 20 ش�خصاً، وي�راوح عدد الجلس�ات 
ما بني 10 إىل 16 جلس�ة يستمر كل منها ملدة 

ساعتني.
و من خالل تقديم الدعم من الوالدين ومقدمي 

الرعاية إلدارة س�لوك الطف�ل؛ وذلك من خالل 
اس�تخدام نظام املكافأة لتشجيع الطفل عىل 
التحك�م يف أع�راض ف�رط الحرك�ة وتش�تت 

الركيز.
و يمك�ن تش�جيع الطف�ل ع�ىل الجلوس عىل 
الطاول�ة لتن�اول الطع�ام ثم تقدي�م املكافأة 
بس�بب س�لوكه الجي�د، كما يمكن تش�جيع 
وتقديم املكافأة من قبل املعلمني بسبب تقدم 

الطفل الدرايس البسيط.
التدريب عىل املهارات االجتماعية:

و ه�ي إح�دى طرق الع�الج الس�لوكي لفرط 
الحركة وتشتت االنتباه عند األطفال، ويشمل 
مش�اركة الطفل يف لع�ب األدوار والترصف يف 
املواق�ف االجتماعية من خ�الل معرفة كيفية 

تأثري سلوكه عىل اآلخرين.
العالج السلوكي املعريف:

هو عالج حديث يساعد عىل إدارة املشاكل عن 
طريق تغيري طريقة التفكري والس�لوك، حيث 
يقوم املعالج بتغيري ما يش�عر به الطفل تجاه 
املوقف، و قد يختلف أس�لوب العالج السلوكي 
املتبع للبالغني يف بعض الحاالت مثل االكتئاب 

والتعرض ملشاكل عائلية، ويتم العالج.
االستشارات الزوجية والعالج األرسي:

كما يس�اعد هذا النوع من العالج يف مساعدة 
اآلب�اء عىل التغل�ب عىل ضغوط املعيش�ة مع 
الش�خص املص�اب بف�رط الحرك�ة وتش�تت 
الركي�ز وتحس�ني مه�ارات التواص�ل وح�ل 

املشكالت.

سلوكيات

لطلة ابهى.....

ما عالج فرط احلركة عند األطفال؟

عادات تساعدك على تطويل الشعر... تعريف اليها!

قال نادي السيارات ADAC األملاني 
إن�ه عند رشاء س�يارة مس�تعملة 
يجب مراعاة بعض النقاط لتجنب 
ف�خ رشاء س�يارة كث�رية األرضار 

والعيوب.
وي�ويص الخ�رباء األمل�ان بفحص 
املكاب�ح عىل طريق رسي�ع بحيث 
يتم الوصل إىل رسعة 100 كلم/س، 
واإلبطاء تدريجياً ومالحظة سلوك 
الس�يارة، وهل تبقى عىل مسارها 
بش�كل صحيح أو سُيصدر املحرك 

أصواتاً غريبة.
وقبل اختب�ار القيادة يجب فحص 
النه�ار  ض�وء  يف  بدق�ة  الس�يارة 
والطقس الجاف. ويجب أن تكون 

نظيفة لرؤية أي رضر.

وتوض�ح نظ�رة أس�فل الس�يارة 
كانت هناك أي ترسيبات للسوائل، 
وه�ي بالتأكيد عالمة س�يئة، كما 
يش�ري السجاد الرطب يف املقصورة 

الداخلية إىل ترسيب من الجسم.
ويجب أيضاً التأكد من توافق عداد 
الكيلوم�رات م�ع حالة الس�يارة، 
والتأك�د م�ن أوراقه�ا القانوني�ة، 
فض�اًل ع�ن التحق�ق م�ن متابعة 

الصيانة بشكل دوري.

تح�دث طبيب عن س�بب الش�عور 
بالحاج�ة للن�وم بعد تن�اول وجبة 
ذات�ه  الوق�ت  يف  ناصح�ا  غذائي�ة، 
طريقة لتناول الطعام دون الشعور 

بالحاجة لالسرخاء.
ونص�ح طبيب الغدد ال�رويس، بافل 
بارانوف، بعدم تن�اول وجبة طعام 

تحتوي الكثري من الكربوهيدرات.
وق�ال إن الرغبة يف أخذ قيلولة يرتبط 

بتناول وجبة دس�مة، وبالتايل تأثريها عىل عمل األوركس�ني داخل جس�م 
اإلنسان، فهذه املادة تنظم عملية اليقظة واإلثارة والشهية.

ويت�م إنتاج األوركس�ني من منطقة “تح�ت املهاد” ) تح�ت املهاد حلقة 
الوص�ل بني الجه�از العصبي الذاتي والجه�از اإلفرازي م�ن خالل الغدة 
النخامي�ة( ويؤث�ر ع�ىل عمليات التمثي�ل الغذائ�ي واإليقاع�ات اليومية 

والحاجة إىل النوم.
وأض�اف الطبي�ب، قائ�ال: “إن الوجبة الدس�مة التي تحت�وي عىل كمية 
كبرية من الكربوهيدرات، خاصة البس�يطة منها، تتحول إىل قمع لنشاط 

األوركسني وظهور الرغبة الشديدة يف النوم”.
ونصح الطبيب بتقس�يم كمية الكربوهيدرات املستهلكة عىل عدة وجبات 
عىل مدار اليوم والحفاظ عىل توازن الربوتينات والدهون والكربوهيدرات، 

وتفضيل تناول األطعمة ذات املؤرش الجاليسمي املنخفض.

املقادير :
2 كوب برغل
كوب جريش

ربع كيلو لحم بقر
نص كيلو لحم غنم

بصلتني كبار
نص كوب لوز وكشمش

ملح وفلفل اسود
العمل 

-1 يف�رم لح�م الغن�م ناعم�ا ويق�ىل يف 
الده�ن ويضاف اليه القلي�ل من املاء ثم 
يضاف اليه البصلتني املفرومتني ويقلب 
مع�ه عىل الن�ار حتى ينض�ج ثم يضاف 
اللوز املقر واملقطع طوليا والكش�مش 

ويتبل بامللح والفلفل ويرك ليربد. 
-2 ينق�ى الربغ�ل والجري�ش ويفض�ل 
ع�دم غس�ل الربغ�ل اال اذا احت�اج االمر 
انذاك يجب غس�له برسعة وعرصه جيدا 

للتخلص من املاء .
-3 يفرم لحم البقر ويدق يف الهاون حتى 
ينعم ثم يمزج مع الربغل والجريش ويدق 
س�وية حتة يصب�ح عجينة متماس�كة 
ويرش الربغل بقليل من املاء البارد اثناء 

الذوق وخاصة اذا كان غري مغسول .
-4 تقس�م العجين�ة اىل قطع متس�اوية 
وت�رق كل قطع�ة بالي�د بحج�م صحن 
دائري عىل لوحة مغطاة بقطعة ش�اش 
مبللة او قطعة نايلون ويمكن استعمال 

الشوبك لتسهيل فتح العجني .
-5 تبل اليد باملاء ويداس القرص باطراف 

االصابع وتساوى جوانبه. 
-6 يغط�ى س�طح الق�رص بكمي�ة من 

القيمة املصنوعة ويغطى بقرص اخر. 
-7 يضغ�ط باليد عىل اط�راف القرصني 
وجعله�ا  والتصاقه�ا  س�دها  لتحكي�م 
بش�كل منتضم ويفضل ان تطوى طرف 
الشاش�ة او النايلون عىل الحافة وتداس 

باليد .
-8 نغ�ي كمي�ة م�ن املاء اململ�ح يف قدر 
كب�ري وتغم�ر الكبة يف امل�اء املغي وترك 
وهي مغطاة حتى تغي وتطفو عىل املاء 
فرفع الكبة منه بملعقة كبرية او بغطاء 

قدر كبري ث�م توضع يف مصفي للتخلص 
م�ن املاء ثم تضاف االخرى اىل املاء املغي 

وهكذا تسلق الواحدة بعد االخرى .
-9 تقدم وهي حارة مع املخلالت ويرش 

عليها الفلفل االسود .

-10 لتس�هيل عملي�ة دق الكب�ة يف�رم 
الربغل واللحم باملاكنة مرتني ويقلل ذلك 

من وقت العمل .
-11 يمكن قي الكبة بعد س�لقها وتقدم 

حارة.
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كان هناك ساقي اسمه جميل 
يبيع املاء للناس وهو يتجول 
بجرته الطينية يف األس�واق , 
وقد أحبه كل الناس لحس�ن 
خلقه ولنظافت�ه .. ذات يوم 
س�مع املل�ك به�ذا الس�اقي 

فقال لوزيره :
اذه�ب و أح�ر يل جمي�ل 
الوزي�ر  ذه�ب  الس�اقي، 
ليبحث عنه يف األسواق إىل أن 
وجده وأتى به امللك قال امللك 

لجميل :
من اليوم فصاعدا ال عمل لك 
خارج ه�ذا القرص س�تعمل 
هنا يف قرصي تسقي ضيويف 
وتجل�س بجانب�ي تحكي يل 

طرائفك التي اشتهرت بها..
قال جميل : السمع والطاعة 
ل�ك م�والي.. ع�اد جميل إىل 
بالخ�ر  يبرشه�ا  زوجت�ه 
الس�عيد وبالغنى القادم، ويف 
الغ�د لبس أحس�ن م�ا عنده 
وغس�ل جرت�ه وقصد قرص 
امللك، دخل الديوان الذي كان 
مليئا بالضيوف وبدأ بتوزيع 
املاء عليهم وكان حني ينتهي 
يجلس بجان�ب امللك ليحكي 
والطرائ�ف  الحكاي�ات  ل�ه 
اليوم  ..ويف نهاية  املضحك�ة 
يقب�ض ثمن تعبه ويغادر إىل 

بيته ..
بقي الحال ع�ى ما هو عليه 
م�دة م�ن الزم�ن إىل أن جاء 
يوم شعر فيه الوزير بالغرية 
من جميل بسبب املكانة التي 
احتلها بقل�ب امللك.. ويف الغد 
ح�ني كان الس�اقي عائدا إىل 
بيته تبع�ه الوزي�ر وقال له: 

يا جميل إن امللك يشتكي من 
رائحة فمك الكريهة.

تفاجأ الساقي وسأله : وماذا 
أفع�ل حتى ال أؤذي�ه برائحة 

فمي؟
فقال الوزير : عليك أن تضع 
لثاما ح�ول فمك عندما تأتي 

إىل القرص.
قال جميل : حسنا سأفعل.

عندم�ا أرشق الصباح وضع 
الس�اقي لثام�ا ح�ول فم�ه 
إىل  واتج�ه  جرت�ه  وحم�ل 
الق�رص كعادته. فاس�تغرب 
امللك منه ذل�ك لكنه لم يعلق 
عليه، واس�تمر جميل يلبس 
اللث�ام يوم�ا عن ي�وم إىل أن 
ج�اء يوم وس�أل امللك وزيره 
عن سبب وضع جميل للثام، 

فقال الوزير:
أخ�اف يا س�يدي إن أخرتك 

قطعت رأيس، فقال امللك :
ل�ك من�ي األم�ان فق�ل م�ا 

عندك..
ق�ال الوزي�ر : لق�د اش�تكى 

جمي�ل الس�اقي م�ن رائحة 
فمك الكريهة يا سيدي.

أرعد املل�ك و أزبد وذهب عند 
زوجته فأخرها بالخر ..

قالت : من س�ولت له نفسه 
ق�ول ه�ذا غدا يقطع رأس�ه 
ويكون عرة لكل من سولت 

له نفسه االنتقاص منك.
قال له�ا : ونعم ال�رأي.. ويف 
الغ�د اس�تدعى املل�ك الجالد 
وق�ال له :من رأيته خرج من 
باب ق�رصي حامال باقة من 

الورد فاقطع رأسه.
كعادت�ه  الس�اقي  وح�ر 
بتوزي�ع  وق�ام  الصب�اح  يف 
امل�اء وح�ني حان�ت لحظ�ة 
ذهابه أعط�اه امللك باقة من 
ال�ورد هدية ل�ه، وعندما هم 
الس�اقي  التق�ى  بالخ�روج 

بالوزير فقال له الوزير :
من أعطاك ه�ذه الورود؟ قال 
جميل: امللك.. فقال له :أعطني 

إياه أنا أحق به منك!
الباق�ة  الس�اقي  فأعط�اه 

خ�رج  وعندم�ا  وان�رصف، 
الوزير رآه الجالد

حام�ال لباق�ة ال�ورد فقطع 
رأسه!

الس�اقي  ح�ر  الغ�د  ويف 
!!.........

كعادت�ه دائم�ا ملثما حامال 
جرته وب�دأ بتوزيع املاء عى 

الحارضين ..
استغرب امللك رؤيته لظنه أنه 
ميت، فنادى عليه وسأله : ما 

حكايتك...مع هذا اللثام؟
ق�ال جمي�ل : لق�د أخرن�ي 
وزيرك يا سيدي أنك تشتكي 
م�ن رائحة فم�ي الكريهة و 
أمرن�ي بوضع لثام عى فمي 

ك�ي ال تت�أذى.
س�أله م�رة أخ�رى : وباق�ة 

الورد التي أعطيتك؟
قال جمي�ل : أخذه�ا الوزير 
فق�د قال أن�ه هو أح�ق بها 

مني.
فابتس�م امللك وقال حقا هو 
أح�ق بها منك وحس�ن النية 

مع الضغينة ال تلتقيان.
الحكمة:عندم�ا تك�ون نقياً 
م�ن الداخ�ل، يمنح�ك الل�ه 
نوراً م�ن حيث ال تعلم،يحبك 
الن�اس م�ن حي�ث ال تعل�م، 
وتأتيك مطالب�ك من حيث ال 
الطيبة  الني�ة  تعلم،صاح�ب 
هو من يتمنى الخري للجميع 
فس�عادة   ، اس�تثناء  دون 
م�ن  تأخ�ذ  ل�ن  اآلخري�ن 
سعادتنا ، وِغناهم لن ينقص 
م�ن ارزاقن�ا، وصحته�م لن 
تس�لبنا عافيتنا،وأعمالنا لن 

يحاسبوا عليها...

يمك�ن اج�راء اختب�ار تحلي�ل 
ش�خصية بس�يط ورسيع جداً 
أن يس�اعد عى كشف خفاياها 
وتحدي�د اب�رز مواض�ع قوته�ا 
ونقاط ضعفها وافضل طباعها 
واكثرها س�وًءا او س�لبية. كما 
ان�ه يظهر م�ا يج�ب فعله من 
اجل تصحيح االخطاء وتحقيق 
تك�ن  اي�اً  والنج�اح  الس�عادة 
واملصاعب  واملواق�ف  الظ�روف 
الت�ي يمك�ن مواجهته�ا. وهو 
م�ا يمك�ن التوص�ل الي�ه م�ن 
خ�الل اختبار الش�خصية هذا. 
ولخوض�ه يج�ب اختي�ار اح�د 

الرموز من 1 اىل 4.
م�ن اج�ل اختب�ار الش�خصية 
بطريقة سهلة ورسيعة ومعرفة 
الكث�ري م�ن ارساره�ا وخفاي�ا 
املص�ري يجب النظر اىل الرس�وم 
االربعة واختيار احدها من دون 

تردد او تفكري وبشكل فوري.
الرمز 1

يعني اختيار ه�ذا الرمز التمتع 
بش�خصية هادئة وودودة. كما 
انه يدل عى القدرة عى اكتشاف 
االكاذيب التي يمك�ن ان يتفوه 
بها بع�ض االش�خاص. ويعني 
املس�توى  النض�ج ع�ى  ايض�اً 
الذهني والقدرة عى اس�تيعاب 
ونق�اط  اآلخري�ن  اخط�اء 
ضعفه�م. ويش�ري اىل امكاني�ة 
االلت�زام بالكث�ري م�ن القواعد 
املفروض�ة  القوان�ني  واح�رام 

يف اي م�كان وس�ياق، وه�و ما 
يس�اعد ع�ى تحقي�ق النج�اح 
وعى خوض التج�ارب الصعبة 
وبلوغ النتائج املرجوة يف معظم 
االحيان. كما يكشف هذا التمتع 
بالقدرة ع�ى تفهم الجميع من 
دون تذم�ر او اع�راض وع�ى 
محاورته�م به�دوء وبعيداً عن 

اثارة الخالفات واالنفعاالت.  
الرمز 2

 م�ن خفاي�ا الش�خصية الت�ي 
يمك�ن ان يكش�فها ه�ذا الرمز 
والق�درة  بالطم�وح  التمت�ع 
ع�ى الس�عي الدائ�م اىل القيام 
بخطوات اىل االمام. ومنها ايضاً 
االستعداد يف الكثري من االوقات 
لب�ذل الجهود من اج�ل تحقيق 
املخطط�ات  وتنفي�ذ  االح�الم 
وتحقيق االه�داف. لكنه يدل يف 
املقابل ع�ى النظرة الواقعية اىل 
الجيد  التخطي�ط  الحياة وع�ى 

قب�ل اخذ اي قرار اياً تكن درجة 
اهميته. كما يكشف هذا الخيار 
امكاني�ة التعاطف م�ع كل من 
يحت�اج اىل ذلك ومد يد العون له 
يف كل الظروف والقدرة عى بناء 

العالقات االجتماعية املثمرة.  
الرمز 3

م�ن دالالت ه�ذا الرم�ز الجمع 
ب�ني اللطف والش�جاعة والقوة 
يف ش�خصية واحدة. وهو يعني 
ايضاً عدم االستعداد لالستسالم 
ام�ام الحواجز واملطب�ات ويدل 
ع�دم  وع�ى  التواض�ع  ع�ى 
الرغب�ة يف الحص�ول ع�ى م�ا 
ل�دى اآلخرين م�ن ممتلكات او 
م�ا يحققون�ه من انج�ازات يف 
الحي�اة االجتماعي�ة واملهني�ة. 
وي�دل ع�ى الرغب�ة الدائم�ة يف 
التمتع بالس�الم الداخ�ي بعيداً 
ع�ن ضجيج الحي�اة وخالفاتها 
وتناقضاته�ا  ومش�اكلها 

وعقباتها ومش�اعر التوتر التي 
تواك�ب العالق�ات االجتماعي�ة 

التي تتخللها احياناً.
الرمز 4

اختب�ار  خ�الل  م�ن  يمك�ن 
الش�خصية ه�ذا اختي�ار الرمز 
رق�م 4. وه�ذا يش�ري اىل الرغبة 
الدائمة يف السيطرة عى اآلخرين 
كم�ا ع�ى املواق�ف واالح�داث 
يف كل الظ�روف. وه�و يكش�ف 
الق�درة ع�ى اثب�ات الحض�ور 
امام الجميع يف كل املناس�بات، 
ما يع�ود اىل التمت�ع بالجاذبية 
يمك�ن  ال  الت�ي  وبالكاريزم�ا 
معظ�م الناس مقاومة تأثريها. 
وي�دل ه�ذا الخيار ع�ى رفض 
التغي�ري يف الكث�ري م�ن االحيان 
الروت�ني والنظام  وعى تفضيل 
الس�ائد عى اي ظرف جديد وان 
كان مفي�داً. ويعن�ي ايضاً عدم 
الق�درة ع�ى تن�ايس االخط�اء 
الت�ي يرتكبها اآلخ�رون. ويدل 
عى الس�عي الدائم اىل الش�عور 
باألمان من خ�الل االعتماد عى 
املصادف�ة او ع�ى الدع�م الذي 
يقدمه بعض االش�خاص. ومن 
االرسار الت�ي تظه�ر من خالل 
هذا الرمز ع�دم التمتع بالصر 
او بالق�درة عى تحم�ل املواقف 
بإلقاء  احياناً  الصعبة والقي�ام 
التبع�ات ع�ى عات�ق اآلخرين. 
وهو ما يدل علي�ه الرمز رقم 4 

يف اختبار الشخصية هذا.   
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اختبار حتليل شخصية دقيق باختيار أحد الرموز

رأيس
Cable أصل كلمة o 1رضس

2أصل كلم�ة Vezier o كلمة انجليزية 
بمعنى ملاذا

3أص�ل كلم�ة Corner o كان الس�بب 
يف التمك�ن م�ن إنج�از فك�رة املحرك 

البخاري
Coffee 4أصل كلمة

5أص�ل كلم�ة Candle o ثلث�ا كلم�ة 
صام

6أبو زوجتي )معكوسة( o مذكر مرأة
 o 7بالعامي�ة بمعن�ى صه أو اس�كت

مقابل مادي لعمل ما
 Magazine o أص�ل كلمة o 8للتعريف

عملية صناعة النقود
 o يتع�اىل عن الصغائر o 9أرواء ال�زرع

رمز الكريت يف الكيمياء
10عك�س ذك�ورة )معكوس�ة o أصل 

كلمة Syrup )معكوسة

أفقي
1مكان البي�ع والرشاء o – أصل 

Guitar كلمة
Leo أصل كلمة o 2يشء قليل

3يصيح عليه طالبا إياه
4أص�ل كلم�ة Jar o أص�ل كلمة 

Jasmin
5ما يكتب به o ثالثة حروف من 

خسارة
6مس�د وملس الثوب o اسم علم 

بمعنى الشخص الالمتهاون
7ينفخ باله�واء وذو ألوان o من 

الجهات األربع
صف�ة   Loafa o كلم�ة  8أص�ل 
الطعم الذي ال يستسيغه البعض

9ح�زم ووض�ع يف قطع�ة م�ن 
Sugar أصل كلمة – o القماش

 Chemistry o كلم�ة  10أص�ل 
خروف كبري ضخم

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

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

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

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

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

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

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

صــــورة و حــــدث

الفرنسية  الحملة  أسطول  وصول   –  1798

عى مرص بقيادة نابليون بونابرت إىل سواحل 

بني  حقيقي  تواصل  أول  ليبدأ  اإلسكندرية 

الرشق والغرب.

1862 – تأسيس املكتبة الوطنية الروسية.

1867 – مرسوم أمريكا الشمالية الريطانية 

بموجبه  يمنح  والذي  التنفيذ  حيز  يدخل 

وكانت  الذاتي،  الحكم  كندا  كونفدرالية 

الكونفدرالية تتكون من 4 محافظات.

جزر  بني  يصل  تلغراف  خط  إنجاز   –  1890

برمودا وكندا.

األوملبية  األلعاب  دورة  انطالق   –  1904

سانت  بمدينة  الثالثة  طبعتها  يف  الصيفية 

لويس بميزوري يف الواليات املتحدة.

عى  توقع  الريطانية  الحكومة   –  1930

امللك  حكومة  مع  العراق  استقالل  معاهدة 

تمنح  االتفاقية  هذه  كانت  وقد  األول،  فيصل 

العراق استقالاًل اسمًيا أكثر من كونه استقالاًل 

حقيقًيا.

1936 – افتتاح محطة إذاعة بغداد.

نيويورك  ملطار  الرسمي  االفتتاح   –  1948

الدويل الواقع يف جنوب غرب مدينة نيويورك.

رواندا  استقالل  عن  اإلعالن   –  1962

وبوروندي.

1968 – 60 دولة توقع عى معاهدة الحد من 

انتشار األسلحة النووية يف جنيف بسويرا.

1990 – أملانيا الرشقية وأملانيا الغربية توحدان 

وافقت  بعدما  وذلك  رسمًيا،  اقتصادياتهما 

أملانيا الرشقية عى التعامل باملارك عملة أملانيا 

الغربية.

1991 – حل حلف وارسو رسمًيا بعد اجتماع 

يف براغ.

1994 – يارس عرفات يعود إىل قطاع غزة بعد 

27 سنة يف املنفى.

عى  سيادتها  تنهي  املتحدة  اململكة   –  1997

هونغ كونغ، وتنقل السيادة عليها إىل الصني.

بجرائم  تهم  توجه  عراقية  محكمة   –  2004

و11  حسني  صدام  األسبق  الرئيس  إىل  حرب 

من معاونيه.

يفوز  القدم  لكرة  إسبانيا  منتخب   –  2012

بكأس األمم األوروبية بعد تغلبه عى املنتخب 

اإليطايل بأربعة أهداف مقابل ال يشء.

الثامنة  العضوة  تصبح  كرواتيا   –  2013

والعرشين املكونة  لالتحاد األوروبي.

حدث يف مثل هذا اليوم
أبـــــــراج

أصحاب برج الحمل مهنيا:مفاجأة مادية سارة 
عاطفيا:ال  معنوياتك  من  وترفع  اليوم  تصادفك 
الحل  لها  وجد  الحبيب  مع  مشاكلك  من  تهرب 

املناسب 

ال  أن  األفضل  مهنيا:من  القوس  برج  أصحاب 
تعقد األمور أكثر يف العمل و عليك أن تساير الوضع 
الناحية  من  مزدهرة  بفرة  عاطفيا:تمر  الفرة  هذه 

العاطفية فالحبيب ال يرفض لك طلب 

أصحاب برج الجوزاء مهنيا:الكثري من االنفراجات 
التي  األمور  من  الكثري  وتحل  اليوم  تحدث  التي 
كانت عالقة عاطفيا:إن كنت ترى الوقت مناسب فال 

تردد يف أن ترتبط بمن تحب 

أصحاب برج امليزان مهنيا:ينتابك الفضول اليوم 
لتستكشف العديد من األمور الغامضة التي تشعر 
من  مع  خالفك  تحل  أن  عاطفيا:عليك  تجهلها  أنك 

تحب قبل أن يزيد 

أن  تستطيع  بإرادتك  مهنيا:  الدلو  برج  أصحاب 
تحقق النجاح الذى تحلم به و لكن عليك أن تتحى 
تبعده  فال  فراقك  يطيق  ال  عاطفيا:الحبيب  بالصر 

عنك بترصفاتك 

بأية  اليوم  تقم  مهنيا:ال  الثور  برج  أصحاب 
أن  عليك  نتائجها  من  متأكد  لست  مجازفات 
تكون أكثر حذرا عاطفيا:عليك أن تكون عى قدر من 

املسؤولية تجاه العقود التي قطعتها للحبيب 

واعدة  فرة  مهنيا:تنتظرك  العذراء  برج  أصحاب 
الذي  النجاح  من  الكثري  تحقق من خاللها  مهنيا 
أفضل  طريقة  تجد  أن  عاطفيا:عليك  به  تحلم  كنت 

تتفاهم و تتواصل بها مع الحبيب 

مما  أكر  مهنيا:طموحك  الجدي  برج  أصحاب 
أفضل  فرصة  عن  تبحث  ال  فلم  حاليا  به  تقوم 
املشاكل ولكن  تخلو من  ال  العاطفية  عاطفيا:الحياة 

عليك أن تتعلم كيف تتعامل معها 

اليوم  مهنيا:تتحمل  الرطان  برج  أصحاب 
كفئ  تكون  أن  عليك  جديدة  عمل  مسؤوليات 
لها عاطفيا:ال تترصف بعدوانية تجاه الحبيب و 

كن أكثر هدوءا 

األمور  من  مهنيا:الكثري  العقرب  برج  أصحاب 
األفضل  نحو  اليوم  عملك  مجال  يف  تتطور  التي 
واستمع  الحبيب  واقراحات  آراء  تتجاهل  عاطفيا:ال 

اىل وجهة نظره 

مرشوع  عى  مهنيا:تعمل  الحوت  برج  أصحاب 
من  الكثري  ورائه  من  تجني  قد  الفرة  هذه  مهم 
األرباح عاطفيا:تقابل اليوم شخص تشعر باالنجذاب 

تجاهه من اللحظة األوىل

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

و  فرحا  اليوم  مهنيا:تبدو  األسد  برج  أصحاب 
مبتهجا يف العمل بسبب النتائج الرائعة التي حققتها 

عاطفيا:تحاول أن تجهز مفاجأة سارة للحبيب 

أما »مسمار جحا«؛ فهو ال يقل شهرة عن جحا نفسه وجحا شخصية 
مهمة جدًّا يف تاريخنا أما مس�ماره، فُيرب ب�ه املثل يف اتخاذ الحجة 

الواهية للوصول إىل الهدف املراد ولو بالباطل.
وأص�ل الحكاية أن جحا كان يملك داراً، وأراد أن يبيعها دون أن يفرط 
فيها تماماً، فاش�رط عى املشري أن يرك له مسماراً يف حائط داخل 
املنزل، فوافق املش�ري دون أن يلح�ظ الغرض الخبيث لجحا من وراء 

الرشط، لكنه فوجئ بعد أيام بجحا يدخل عليه البيت.
فلما سأله عن سبب الزيارة أجاب جحا:جئت ألطمنئ عى مسماري!!

فرح�ب به الرج�ل، وأجلس�ه، وأطعمه. لك�ن الزيارة طال�ت والرجل 
يعان�ى حرًجا من طول وجود جحا، لكنه فوجئ بما هو أش�د إذ خلع 
جحا جبته وفرش�ها عى األرض وتهيأ للنوم فلم يطق املشري صراً، 

وسأله:ماذا تنوي أن تفعل يا جحا؟!
فأجاب جحا بهدوء:

سأنام يف ظل مسماري!!
وتك�رر هذا كثرياً.. وكان جحا يختار أوقات الطعام ليش�ارك الرجل يف 
طعامه، فلم يس�تطع املشري االس�تمرار عى هذا الوضع وترك لجحا 

الدار بما فيها وهرب!!
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عـين على العالم

شيحة،  هنا  الفنانة،  قامت 
لقاء  استكمال  برفض 
إحدى  عرب  ُيبث  تلفزيوني 
هامش  عىل  القنوات، 
فعاليات مهرجان أسوان 
يف  املرأة  ألفالم  الدويل 
دورته الخامسة، وذلك 
وّجهته  سؤال  إثر 
الربنامج  إليها مقّدمة 
اعتزال  حقيقة  عن 
شيحة  حال  شقيقتها 

للفن.
املوجودة  هنا  وكانت 
باعتبارها  أسوان،  يف 
تحكيم  لجنة  عضو 
قد  القصرية،  األفالم 
بأسئلة  حورصت 
تداوله  تم  عّما  كثرية 
حال  اعتزال  حول  أخرياً 
عادت  التي  شيحة، 
التمثيل  عالم  اىل  أخرياً 
سنوات،  دام  اعتزال  بعد 

وارتدائها الحجاب.
إللغاء  هنا  واضطرت 
كل اللقاءات اإلعالمية 
موعد  ُحّدد  التي 
هامش  عىل  إجرائها 
الدويل  أسوان  مهرجان 
بسبب  وذلك  املرأة،  ألفالم 
سؤال واحد كررته بعض وسائل 
اإلعالم حول شقيقتها، وانفعلت 

فنانة  »أنا  بقولها:  بعضهم  عىل 
جايني  الفن،  عن  مهرجان  ويف 
مش  ليه؟،  أختي  عن  تسألوني 
هسمح  ومش  حد،  مع  هسجل 
أختي  ألي حد يسألني عن حياة 

وحياتي الشخصية واألرسية«.
داخل  من  مصادر  وأكدت 
ظلت  شيحة  هنا  أن  املهرجان 
طوال اليومني املاضيني يف غرفتها 
بالفندق الذي تقيم فيه بأسوان، 
يف  املشاركة  أو  الظهور  ورفضت 
شعورها  بسبب  وذلك  ندوة،  أي 
بالغضب بعد سؤالها املتكرر عن 

شقيقتها.
التي  العزلة  كرس  هنا  وقررت 
والخروج  نفسها  عىل  فرضتها 
إجراء  عىل  ووافقت  غرفتها  من 
الربامج،  أحد  مع  فني  لقاء 
عدم  الحوار  قبل  اشرتطت  لكن 
أو  حال  شقيقتها  عن  الحديث 
بحجابها  يتعلق  سؤال  أي  طرح 

أو اعتزالها.
هنا  فوجئت  اللقاء،  وخالل 
بسؤال عن الشائعات التي تالحق 
بشدة،  فانفعلت  حال،  شقيقتها 
ورفضت  امليكروفون  ونزعت 
خروجها  وفور  اللقاء،  استكمال 
الغاضبة،  الكلمات  بعض  رّددت 
غري  مفيش  إيه  »هو  ومنها: 
هنا  أنا جاية  إخواتي وحياتهم.. 

اتكلم عن بيتنا وال إيه«.

تامر  املرصي،  الفنان  نرش 
حسني، مقطع فيديو عىل حسابه 
الصور  تبادل  تطبيق  عرب  الخاص 
من  صغرية  لطفلة  )انستغرام(، 
معجباته خالل تواجدها يف السينما 
بعد عرض فيلمه الجديد »مش أنا« 
من  دموعها  منع  من  تتمكن  ولم 
ة  شد

التأثر والسعادة، وبعد بكائها قال 
لها تامر »فكي بقى«، ومن ثم قال 

بطرافة: »يا ريتها ما فكت«.
وظهرت الطفلة وهي توجه رسالة 
لزوجته بسمة بوسيل وقالت لها: 
لتكشف  اخرتتي«،  ما  زين  »يا 
وطرافتها  موهبتها  عن  ذلك  بعد 
وهي تقلد مشهًدا من فيلم »عمر 
وسلمي«، أمام عدد من الجمهور، 
وقالت، يف نهاية الفيديو: »باركويل 

اتخطبنا«،  وتيمو  أنا  جماعة  يا 
وسط ضحك الحارضين.

إيرادات  يتصدر  تامر  أن  يذكر 
أنا«  »مش  بفيلم  التذاكر  شباك 
مليوًنا و225  واحد  يوم  يف  وحقق 
ألف جنيه، بدور العرض، يف املقابل 
لرامز  نوتردام«  »أحمد  فيلم  حقق 
جالل، 64 ألف جنيه، وفيلم »ماما 
حامل« 56 ألًفا، و«ديدو« 50 ألًفا، 

و«ثانية واحدة« 6 آالف جنيه.

فيديو  مقطع  جمهورها  جنات،  املطربة،  شاركت 
لحظة  يرصد  الصغرية،  بابنتها  يجمعها  طريفا، 

تعثرها وسقوطها داخل حمام السباحة.
عىل  حسابها  عرب  الفيديو  مقطع  جنات  نرشت 

انستقرام، وظهرت أثناء سريها عىل حافة حمام 
السباحة برفقة ابنتها، ثم تعثرت قدماها لتسقط 
حوض  داخل  مفاجئ  بشكل  ابنتها  تحمي  وهي 

السباحة، وكتبت: »ما يقع اليل الشاطر«.
تأخر  رس  عن  مؤخرا،  كشفت،  جنات  أن  يذكر 

صدور ألبومها »أنا يف انتظارك« ثالث سنوات 
جاهزا  كان  األلبوم  أن  مؤكدة  كاملة، 

املايض،  العام  مطلع  نهائي  بشكل 
ليوم  التخطيط لصدوره موافقا  وتم 
كورونا  جائحة  جاءت  ولكن  الحب، 

وعطلت كل يشء.
وكشفت جنات عن استعدادها لتقديم 

و«إوعى«  انتظارك«،  يف  »أنا  أغنيتي 
بطريقة الفيديو كليب.

اللوزي،  يرسا  الفنانة،  خرجت 
االنتقادات  عىل  لرتد  صمتها  عن 
التي توجه لها من البعض والذين 

يصفون تمثيلها بـ«البارد«.
يل  بيقولوا  يرسا«  وأضافت 
من  نسبة  رأي  وده  بارد  تمثيلك 
ينتقدوا  حقهم  من  الجمهور، 

ويقولوا رأيهم«.

ال  الحقيقة  يف  أنها  وأوضحت 
أو  انفعاالتها،  يف  تبالغ  أن  تحب 
حتى  »أوفر«،  بشكل  تخرجها 
مضيفة:  االنهيار،  أو  البكاء  يف 
بعمل  مش  الطبيعية  حياتي  »يف 
بنهار  ومش  أوفر  ريأكشنات 
بعمل نفس ريأكشناتي الطبيعية 
وده  الحياة،  يف  يل  بتحصل  اليل 

عن  بعيًدا  وشخصيتي  طبعي 
التمثيل«.

يرسا  أعمال  آخر  أن  إىل  ُيشار 
مسلسل  يف  مشاركتها  اللوزي 
الذي  واألرض«،  السما  »بني 
عرض ضمن املاراثون الرمضاني 
العاملي  األديب  قصة  عن   ،2021

نجيب محفوظ.

التونسية  الثقافية  الشؤون  وزارة  أعلنت 
تأجيل موعد انطالق مهرجان قرطاج الدويل 
يف دورته الـ56 إىل أغسطس املقبل بدال من 

العارش من شهر يوليو املقبل.
الهيئة  أن  بيان،  يف  الوزارة،  وأوضحت 
القرار  هذا  اتخذت  للمهرجان  املنظمة 
من  املتخذة  الصحية  اإلجراءات  مع  تفاعاًل 
واللجنة  التونسية  الحكومة  رئاسة  قبل 
املستجد،  كورونا  فريوس  ملجابهة  الوطنية 
وتماشًيا مع قرارات وزارة الشئون الثقافية 
يف تفاعلها مع االرتفاع الكبري لعدد اإلصابات 
بالفريوس يف البالد وخارجها، وحفاًظا عىل 
أن  إىل  مشرية  للجمهور،  الصحية  السالمة 
بتطورات  مرتبطة  تبقى  القرارات  هذه 

الوضع الصحي يف تونس.
 ويشارك يف مهرجان قرطاج الدويل بدورته 
عربية  دول  من  املطربني  من  الكثري  الـ56 
نجوم  من  الكثري  حفالته  ويحيي  مختلفة، 
التي  البلد  تونس  فمن  العربي،  الطرب 

يف  سيشدو  العريق  املهرجان  تحتضن 
لطفي  الكبري  التونيس  املطرب  املهرجان 
ورحاب  هالل،  شهرزاد  واملطربة  بوشناق 

ومن  الجزيري،  سليم  إىل  إضافة  الصغري 
فلسطني تشدو »دالل أبو آمنة« للمرة األوىل 

يف تونس.

 the insider أعربت الفنانة، نيكول سابا، يف برنامج

بالعربي عن سعادتها بحصولها وعائلتها عىل 

اإلقامة الذهبية يف دولة اإلمارات.

إن  نخلة  إييل  لإلعالمي  قالت  نيكول 

حصولها عىل هذه اإلقامة كرم أخالق من 

اإلمارات ولفتة جميلة منهم تجاه  دولة 

الفنانني من مختلف الجنسيات، ووصفت 

دبي بأنها مفعمة بالحياة وال تتوقف عند 

هدف واحد.

ميالدها  بعيد  دبي  يف  احتفلت  التي  نيكول 

مع زوجها يوسف الخال، تستعد لطرح أغنيتها 

الساحة  إىل  تمّثل عودتها  التي  »الجو حلو«  الجديدة 

الفنية بعد غياب.

وقد عرّبت نيكول عن تفاؤلها بهذه األغنية، مشرية 

إىل أنها تتكلم عن نفسية كل إنسان تعب من 

كل الظروف املحيطة به.

تلحني  توىّل  الذي  يحيي  محمد  امللحن  أما 

هذه األغنية، فقال إن موضوعها يتحدث 

العيش  تريد  جداً  متحررة  بنت  عن 

أو  أحد  يضايقها  أن  غري  من  ببساطة 

يخنقها.

أما عن أغنية »حفلة فركشة« التي كانت 

نيكول قد أعلنت  طرحها قريباً، أشارت إىل أن 

 lifestyle بسبب رشكة  متوقف حالياً  املرشوع 

أن  دون  حالياً  مشاريعها  كل  جمدت  التي   studios

تعرف السبب.

الجمهور  بني  قليلة تفصل  أيام 
األضحى  عيد  موسم  وبني 
الطابع  الذي يحمل  السينمائي، 
تضم  التي  ألفالمه  الكوميدي 
عدداً كبرياً من نجوم السينما يف 

موسم واحد.
جديدة،  كوميدية  بتجارب 
الرشبيني  دينا  من  كل  تجتمع 
عيد  موسم  يف  شلبي  ومنة 
املقبل،  السينمائي  األضحى 
شلبي  منة  تشارك  حيث 
محمد  مع  األوىل  بتجربتها 
»النمس واإلنس«  هنيدي بفيلم 

الذي تأجل عرضه أكثر من مرة 
وتظهر  املناسب،  الوقت  لحني 
بشخصية  األحداث  ضمن  منة 
لتقلب  للبطل  تظهر  »عفريتة« 

مسار حياته.
أما دينا الرشبيني فهي األخرى 
عبد  كريم  األوىل  للمرة  تشارك 
العزيز يف فيلمه الجديد »البعض 
مرتني«،  للمأذون  يذهب  ال 
العرض  دور  يف  سُيعرض  الذي 
عيد  موسم  قبل  السينمائية 
وتجسد  قليلة،  بأيام  األضحى 
دينا من خالله شخصية زوجة 

مستشارة  تعمل  التي  البطل 
للعالقات الزوجية ولكنها تفشل 
يف حل مشاكلهما ما يصل بهما 

إىل االنفصال.
كارمن  تشارك  األوىل،  وللمرة 
فيلم  بطولة  يف  بصيبص 
املرصية  السينما  يف  سينمائي 
أكثر من  يف  بعد نجاحها درامياً 
يف  وذلك  مرصي،  درامي  عمل 
أمام  »العارف«  فيلم  بطولة 
هو  سيشارك  الذي  عز  أحمد 
األضحى  عيد  موسم  يف  اآلخر 

السينمائي.

ما  قبل  تصويره  تم  والفيلم 
تأجيله  وتم  عامني  من  يقرب 
أكثر من مرة بسبب أزمة انتشار 
التي منعت من  فريوس كورونا 
طرحه بدور العرض السينمائية 

خالل الفرتة املاضية.
من  العديد  كارمن  وستقدم 
واملطاردات  األكشن  مشاهد 
ستفاجئ  والتي  األحداث  ضمن 
بعد  األوىل  للمرة  بها  الجمهور 
بالرومانسية  عليها  اعتاد  أن 
»عروس  مسلسل  يف  الهادئة 

بريوت«.

هنا شيحة ترفض استكمال 
لقاء يف مهرجان أسوان 

طفلة تصدم تامر حسين بتصرفها الربيء يسرا اللوزي ترد على االنتقادات اليت 
وصفت أداءها بـ»البارد«

جنّات تستعد لتقديم أغنيتني بطريقة الفيديو كليب 

تأجيل انطالق الدورة الـ 56 ملهرجان قرطاج 
جملابهة كورونا

بعد الغياب.. نيكول سابا تعود إىل الساحة الفنية 
بـ»اجلو حلو«

موسم عيد األضحى السينمائي حيمل الطابع الكوميدي ألفالمه 

اليونان تمنح مواطنيها )180 دوالراً( 
وباقة إنترنت مجانية لمدة شهر

مقابل أخذ لقاح كورونا وزيادة التطعيم

اختبار أول لقاح صالح لألكل ضد 
الكوليرا في العالم

من أجل تشـجيع الشـباب عىل الحصول عىل أول جرعة مـن اللقاحات 
املضاد لفريوس كورونا، تعرض اليونان عىل مواطنيها الشبان 150 يورو 
)180 دوالراً( وباقة إنرتنت مجانية لهواتفهم املحمولة ملدة شـهر، وذلك 
يف حملـة حكومية لزيادة معدل التطعيم.وتخفف اليونان قيود مكافحة 
الجائحـة حاليا، لكن توجد مخاوف متزايدة من انتشـار سـاللة “دلتا” 
األشـد عدوى.وقال رئيس الوزراء كريياكوس ميتسـوتاكيس يف اجتماع 
وزاري: “مـع أول جرعـة من اللقاح سـيحصلون عـىل بطاقة مدفوعة 
مسـبقا قيمتها 150يورو. إنها دين للشباب. هدية عرفانا لهم”.وتشري 
بيانات حكومية إىل أن نحو ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليون نسمة 
حصلـوا عىل الجرعات الكاملة للوقاية من الفريوس.وقالت الحكومة إن 
نحـو 940 ألف يوناني بـني 18 و25 عاماً سـيكونون مؤهلني للحصول 
عىل املكافآت املالية إذا تلقوا الجرعة األوىل من اللقاح حتى نهاية العام.

قام علمـاء أحيـاء يابانيونبتطوير واكتشـاف أول لقـاح صالح لألكل 
ضـد الكولـريا يف العالم، وذلك عىل أسـاس حبـوب األرز املعدلـة وراثيا، 
كمـا أجروا بنجاح تجربته عىل املتطوعني.وقال الربوفيسـور يف جامعة 
طوكيو، هريويس كيونـو: “إن نتائج التجارب األوىل تبعث عىل التفاؤل، 
إذ لوحـظ زيادة مناعة املتطوعني وقـوة رد فعلها ضد بكترييا الكولريا، 
كلما زادت نسـبة الجرعات”.وأوضح الربوفيسـور كيونـو وزمالؤه أن 
اللقـاح ال يتطلـب إنتاجه واسـتخدامه أية ظروف خاصـة، فهو عبارة 
عن مسـحوق معمول من الحبوب املطحونة من األرز املعدل وراثيا، وقد 
أدخـل العلماء إىل جينـوم األرز املعدل وراثيا جزءا مـن الحمض النووي 
لبكترييا الكولريا يتحمل املسـؤولية عن إنتاج عنارص معينة من بروتني 
“يس تـي بي” بصفتها سـما رئيسـا للبكترييا.وأظهـرت التجارب عىل 
عينـات الدم لألشـخاص الذين تعافـوا من الكولـريا، أن اللقاح يثري ردا 
مناعيا قويا ويجعل جسـم اإلنسـان ينتج كميات كبرية من األجسـام 
املضادة القادرة عىل االندماج مع غشاء بكترييا الكولريا.واخترب العلماء 
اللقـاح عىل 60 متطوعـا تلقى نصفهم اللقـاح الحقيقي، وأما النصف 
اآلخـر فتلقى محلـوال من طحني األرز العادي، وأظهـرت االختبارات أن 

اللقاح شّكل عددا كبريا من األجسام املضادة لدى ثلثي املتطوعني.

أوتاغـو،  جامعـة  موقـع،  ذكـر 
النيوزيلندية أن فريقا من باحثيها 
وبالتعـاون مع خـرباء بريطانيني 
تمكنـوا مـن صنـع “أول جهـاز 
يف العالـم” إلنقـاص الـوزن وذلك 
ضمـن الجهـود العامليـة ملكافحة 

وباء السمنة.
وأوضـح املوقـع أن الجهـاز الذي 
nDentalSlim Diet Co “يدعـى 

trol” هـو قفل مغناطييس صغري 
للغايـة يجـري تثبيتـه بواسـطة 
إخصائـي عـىل أسـنان املريـض 

العلوية والسفلية. 
ويسـمح هـذا القفل ملسـتخدمه 
بفتـح فمه حوايل 2 مم فقط، مما 
يقيده باتباع نظام غذائي سـائل، 
ولكنه يسـمح لـه يف نفس الوقت 
بحريـة الكالم دون أن يؤثر عملية 

التنفس.
وقد خرس املشـاركون 6.36 كيلو 
خـالل  وسـطي  كمعـدل  غرامـا 
أسـبوعني، معربني عن حماسهم 
يف مواصلة رحلة إنقاص أوزانهم.

بـول  الربوفيسـور  وقـال 
أمام  الرئيـيس  برونتون:”العائـق 
الـوزن  إلنقـاص  األشـخاص 
بنجاح هو االمتثـال وهذا الجهاز 
سيسـاعدهم عـىل إنشـاء عادات 
جديدة، مما يسـمح لهـم بالتقيد 
بنظام غذائي منخفض السـعرات 

الحرارية لفرتة من الوقت”.

وأكد أنه يعترب بديال جيدا لعمليات 
الجراحيـة التي يلجـأ إليها بعض 
الناس إلنقاص وزنهم مثل شفط 
الدهـون أو شـد البطـن دون أن 

توجد له أي “آثار سلبية”.
ونوه إىل أن “القفـل املغناطييس” 
سيكون مفيدا بشكل خاص ألولئك 
الذين يضطرون إىل إنقاص الوزن 
قبـل الخضـوع لعمليـة جراحية 
تتطلـب ذلـك، وملـرىض السـكري 
الذيـن يمكـن لفقـدان الـوزن أن 
يسـاعدهم يف التعايف وعيش حياة 

طبيعة بنسبة كبرية.
ويقـول املرشفـون عـىل االخرتاع 
الجديـد إن ما يميزه أنـه بإمكان 
مستخدميه التعامل معه بأريحية 
وفكه كل ثالثة أسابيع ألخذ راحة 
مـن النظـام الغذائـي الـذي كان 
يسـريون عليـه قبـل تركبيه مرة 

أخرى.
وشـددوا عـىل أن ذلك “”سـيتيح 
اعتمـاد نهـج تدريجـي لفقـدان 
مـن  بنصائـح  مدعوًمـا  الـوزن 
التغذية مما يسـمح  اختصـايص 
بتحقيق أهداف فقدان الوزن عىل 

املدى الطويل.”
ويتـم إعطـاء املـرىض أداة لفتح 
الجهاز يف حالة الطوارئ، ولكن لم 
يكن أي من املشـاركني يف الدراسة 
بحاجة إىل اسـتخدامها، بحسـب 

قولهم.

أكمـل نموذج أوىل لسـيارة تتحول 
إىل طائـرة رحلة جويـة مدتها 35 
دقيقة بني املطارات الدولية يف نيرتا 

وبراتيسالفا بدولة سلوفاكيا.
وذكـرت هيئة اإلذاعـة الربيطانية 
“بي بي يس” أن السـيارة الهجينة 
تسـمى “AirCar” تعمـل بمحرك 
 BMW مـن رشكـة بـي إم دبليـو
وتعمل بوقود عادى يعمل بمضخة 

وقود.
وقـال مؤسـس السـيارة الطائرة 
إن  الربوفيسـور سـتيفان كالين، 
السيارة من املمكن أن تطري ملسافة 

1000 كيلومـرت )600 ميـل(، عىل 
ارتفـاع 8200 قـدم )2500 مرت(، 
وسـجلت 40 سـاعة يف الجو حتى 

اآلن.
التحـول مـن  وتسـتغرق عمليـة 
سـيارة إىل طائـرة دقيقتـني و15 
ثانية، ويمكن أن تحمل شخصني، 
بحد أقىص للوزن يبلغ 200 كجم.

ولكـن عىل عكس النمـاذج األولية 
للطائرات من دون طيار، ال يمكن 
للسـيارة الطائرة اإلقالع والهبوط 
عمودًيـا وتتطلـب مدرًجـا لتنفيذ 

تلك العملية.

“قفل األسنان”.. علماء يطورون جهازا 
يمنع األكل للقضاء على السمنة

BBC تكشف عن سيارة تتحول 
إلى طائرة في دقيقتين و15 ثانية

  

تغريدات

جمانة ممتاز

ايمن جادة

سبحان اهلل .. ما الذي حيدث يف هذا اليورو 
ــا تأهلت ضمن أفضل  ؟ تصوروا أن أوكراني

ــويد  الثوالث بفضل هدف الفوز املتأخر للس
ــة »ردت« هلا اجلميل  ــدا ، والليل ــى بولن عل

بالفوز عليها وإقصائها بهدف متأخر جداً !

واهلل هذه ليست نكتة، هذه ذحبة! اجليش 
ــياحية«  ــي ينظم رحالت » جوية س اللبنان
ــدي اللبناني  ــه، وراتب اجلن لتمويل نفس
ــذا البلد اجلميل، حيث  $.. لبنان ه  95
ــار أمام  ــر واحلداثة ينه ــة والفك األناق

اجلميع! وأمام فشل سياسيه اواًل!

الكهرباء

مطر ساخن

درجة،  الخمسني  تجاوزت  الحرارة  ودرجات  الصيف،  قعر  يف  نحن 
تزور  فال  العصيان  تعلن  والكهرباء  باردة،  نسمة  عن  تبحث  والناس 
البيوت إال بشق االنفس، والناس ال حول لها وال قوة ما دام األمر خارجا 
من يديها، وأصحاب املولدات يتالعبون يف التسعرية عىل هواهم ما دام 
املسؤول يف خدمتهم كما يقول أعداء املسرية الديمقراطية، والله أعلم.

يقول البعض عن برملاننا العراقي املوقر بأن الكثري من أعضائه يقضون 
الحسن،  والوجه  والخرضة  والكهرباء  املاء  حيث  البلد  خارج  أيامهم 
والبعض اآلخر يفكر بسذاجة، ويقول: أليس من واجب الربملان أن يعقد 
جلساته ويطالب بقوة بتوفري الكهرباء لهذا الشعب ما دام ممثال عنه.

وزير  والسيد  الحرارة،  درجات  ارتفاع  بسبب  الضيم  قاع  يف  نحن 
الوزراء يربر لرعيته أسباب  الكهرباء يهدد باالستقالة، والسيد رئيس 
التيار الكهربائي، وأحد املسؤولني يبرش  األزمة الخانقة جراء انقطاع 
والرعية  توقفت،  واالعمال  الشلل،  أصابها  والحياة  القريب،  بالفرج 
)الوطنية(  الكهرباء  مسرية  تستعرض  وهي  والبكاء  الضحك  تمارس 
يف  تراوح  زالت  وما  الدوالرات  من  املليارات  عرشات  عليها  أنفق  التي 
تدخل  الكهرباء  أزمة  ان  تعتقد  )البطرانة(  االطراف  بعض  مكانها، 
ان  تعتقد  )الثائرة(  األطراف  وبعض  وأالعيبها،  السياسة  دهاليز  يف 
الكهرباء جزء من منظومة الفساد التي أغرقت البالد والعباد، وبعض 
نتيجة  جماعية  عقوبة  هو  يحصل  ما  أن  تؤكد  )املستكينة(  االطراف 
كل  ترك  االطراف  هذه  من  واحد  طرف  السماء،  تعاليم  عن  ابتعادنا 
االجتهادات وابتعد عن كل التحليالت، ودخل اىل عالم التمني، وأخذ يدعو 
ربه ليال ونهارا أن يجعل املسؤولني وعوائلهم يعيشون ولو يوما واحدا 
مثلما يعيش الفقراء واملساكني الذين حرموا من نعمة الكهرباء، هؤالء 
يتمنون سماع رصاخ أطفال املسؤول مثلما يسمعون رصاخ أطفالهم 
وهم يعانون شدة الحر الذي يأخذ بخناقهم، ويقذف يف نفوس الجميع 

الخيبة واملرارة.
و)الطنطل(  املرعبة،  و)السعالة(  املخيف،  )البعبع(  أصبحت  الكهرباء 
أمام  الصمت  حالة  خالل  ومن  بوجهه،  الوقوف  أحد  يستطيع  ال  الذي 
حجم  يدرك  أن  بساطة،  وبكل  املواطن،  يستطيع  الكهرباء  معضلة 

الكارثة الذي يمر بها العراق وشعب العراق.
حساسية،  تمتلك  التي  األمور  تناول  عن  باالبتعاد  أحدهم  نصحني 
األخذ بنصيحته،  أردت  العقرب، وعندما  الدلو وبرج  برج  والكتابة عن 
وبحثت يف علم االبراج وجدت نفيس يف برج )الكهرباء(، ووجدت نفيس 
غارقا يف طقس حراري ال يطيقه حتى الحمار، تمنيُت، والتمني رأس 

مال املفلس، أن يشعر الراعي بحالة رعيته.
السالم عىل كل مظلوم ال يستطيع رفع الظلم عنه.

إىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 


