
بغداد/ الزوراء:
نف�ت هيئ�ة التقاع�د العام�ة، ام�س 
االثن�ن، وج�ود خل�ل ادى اىل ايق�اف 
رصف الرواتب.وقال�ت الهيئ�ة يف بيان 
تلقته “ال�زوراء”: ان “مواقع التواصل 
مف�اده  خ�را  تداول�ت  االجتماع�ي 

وج�ود خلل الكرتون�ي يف هيئة التقاعد 
رصف  إيق�اف  اىل  أدى  م�ا  الوطني�ة، 
الروات�ب التقاعدية”.واضاف�ت انه “ال 
صحة لتل�ك األخب�ار”، مش�رة اىل انه 
“س�يتم رف�ع الروات�ب التقاعدية حال 

ورود التمويل املايل من وزارة املالية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني، امس االثنن، 
اس�تهداف قاعدة عن االس�د بمحافظة 
االنب�ار بثالثة صواريخ، فيما اكدت فتح 
تحقيق بشأن الحادث.وذكرت الخلية يف 
بيان تلقته “الزوراء”: ان القوات األمنية 

فتح�ت تحقيقا يف حادثة س�قوط ثالثة 
صواريخ عىل قاعدة عن األس�د الجوية 
يف محافظة األنبار، دون خس�ائر تذكر. 
مبينة: انه تم ضبط عجلة نوع كيا حمل 
مرتوك�ة بقضاء هي�ت تحم�ل القاعدة 

التي تم إطالق الصواريخ منها.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديرية الش�ؤون املالية العامة 
يف هيئة الحشد الشعبي، امس االثنن، 
منتس�بي  روات�ب  فروق�ات  إط�الق 
الحش�د لألش�هر الثالث�ة املاضي�ة من 
الع�ام 2021.ودعت املديري�ة، يف بيان، 
املقاتلن إىل “التوج�ه ملنافذ البطاقات 

الذكية لتس�لم مبلغ الفروق�ات البالغ 
759864 دين�ار”.وكان رئي�س هيئ�ة 
الحش�د الش�عبي، فالح الفي�اض، قد 
أعلن بالتزامن مع اس�تعراض الحش�د 
قب�ل نح�و أس�بوعن، رصف فروقات 
الرواتب ملنتسبي الحشد الشعبي خالل 

األيام العرشة املقبلة.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت مديري�ة امل�رور العام�ة، امس 
االثن�ن، عن توج�ه لتس�قيط املركبات 
اجباري�اً، فيم�ا أك�دت ان�ه ال توجد نية 
للعودة اىل نظ�ام الزوجي والفردي.وقال 
مدي�ر امل�رور، الل�واء طارق اس�ماعيل، 
يف ترصيح�ات صحفي�ة: ان “ترقن قيد 
املركبات مستمر وهناك دراسة ومقرتح 
من قبل مديري�ة املرور لتحدي�د املوديل 
ويك�ون اجباريا بالتش�اور م�ع الوزارة 
والدائرة القانونية ليتم تعويض املواطن 
البس�يط”، الفت�ا اىل ان “ه�ذا االمر قيد 
الدراس�ة وس�وف يت�م تحدي�د املودي�ل 
قانوني�ا وموضوعي�اً وتحدي�د املميزات 
التي تعطى للمواطن مقابل الرتقن كون 
ه�ذا املوض�وع يخص ملكي�ة خاصة”.

وب�ن مدي�ر امل�رور العام ان�ه “ال توجد 
ني�ة للعودة اىل نظ�ام الزوجي والفردي، 
كون املوضوع مخالفا للدستور ولحرية 
االنسان ويرض باملواطن الفقر وصاحب 

السيارة االجرة”.

طاجيكستان/ متابعة الزوراء:
إم�ام  طاجيكس�تان،  رئي�س  وج�ه 
ع�يل رحم�ن، وزي�ر الدفاع ش�ر عيل 
م�رزا، باس�تنفار 20 ألف عس�كري 
لتعزيز ح�دود البالد مع أفغانس�تان، 
حس�بما أفادت الرئاس�ة الطاجيكية.
ويف وقت س�ابق ق�ال مص�در بقيادة 
اللجن�ة الحكومي�ة لألم�ن القومي يف 
طاجيكس�تان إن حرك�ة “طالب�ان” 
األفغاني�ة تس�يطر حالي�ا ع�ىل أكثر 

م�ن %70 م�ن خ�ط الح�دود الدولية 
ب�ن البلدي�ن.ويف ترصيح�ات لوكالة 
“نوفوستي” الروسية أوضح مصدر يف 
املكتب اإلعالمي للرئاس�ة الطاجيكية 
أن التوجيه باستنفار 20 ألف عسكري 
صدر عن رئي�س البالد أثن�اء اجتماع 
ملجل�س األمن القومي، عقد ملناقش�ة 
تأم�ن املناطق الحدودي�ة عىل خلفية 
تفاقم الوضع يف أفغانس�تان.وأضاف 
املس�ؤول أن رئي�س الب�الد وجه أيضا 

بمن�ع انتهاك الح�دود الوطنية، بما يف 
ذلك يف إطار مكافحة الجريمة العابرة 
للح�دود وأعم�ال اإلره�اب والتطرف 
واالتج�ار باملخدرات.ويف وقت س�ابق 
أعلن حمد الله محب مستشار الرئيس 
األفغان�ي لألم�ن القوم�ي، أن القوات 
الحكومي�ة األفغاني�ة تخط�ط لش�ن 
هجوم مضاد يف املناطق الشمالية التي 
سيطرت عليها حركة “طالبان”.أعلن 
حم�د الله مح�ب، مستش�ار الرئيس 

األفغان�ي لألم�ن القوم�ي، أن القوات 
الحكومي�ة األفغاني�ة تخط�ط لش�ن 
هجوم مضاد يف املناطق الشمالية التي 
سيطرت عليها حركة “طالبان”.وقال 
محب يف ترصيح لوكالة “نوفوس�تي” 
ردا عىل سؤال بالخصوص: “بالتأكيد، 
بالتأكيد، صحيح تماما. قررت طالبان 
اس�تغالل الفراغ الناجم عن انسحاب 
الق�وات األمريكي�ة واألجنبي�ة وبدأت 
الهج�وم من دون إن�ذار. لقد تفاجأت 

قوات األم�ن األفغانية ألننا، كما قلت، 
انتظرنا الس�الم وليس الحرب”.وشدد 
يري�د  أفغانس�تان  “ش�عب  أن  ع�ىل 
أن يك�ون ح�را”، وه�و يري�د أن يرى 
“طالب�ان” ضمن الحكوم�ة، “ليكون 
له�م ممثل�ن هن�اك، لك�ن األفغان ال 
يريدون لحركة طالب�ان أن تحكم كل 
أفغانستان وتميل كيف يجب أن يعيش 

الشعب األفغاني”.

الزوراء/ يوسف سلمان:
اعلن�ت لجنة الخدمات وش�ؤون االعم�ار النيابية 
تقديمها مرشوع قان�ون مجلس االعمار اىل هيئة 
رئاس�ة الرمل�ان بع�د تدقيقه وصياغت�ه إلدراجه 
ضمن جدول اعمال جلس�ة مجلس النواب املقبلة 
تمهيًدا للتصويت عليه، حيث انهت اللجنة النيابية 

تعدي�ل وتدقيق صياغ�ة نصوص قان�ون مجلس 
االعم�ار وارس�لته إىل هيئة الرئاس�ة .وقال عضو 
اللجن�ة النائب برهان املعموري ل��« الزوراء«: ان 
» القان�ون يهدف اىل إنش�اء البنى التحتية وإقامة 
املش�اريع الك�رى كالطرق والجس�ور واملطارات 
واملوانئ، ويش�جع االستثمار ويقيض عىل البطالة 

»، مش�را اىل عق�د اجتم�اع مش�رتك مع رئاس�ة 
الرملان وقادة الكتل ملناقشة اللمسات االخرة عىل 
نصوص فق�رات قانون مجل�س االعمار.واضاف 
ان » املجل�س الجدي�د س�يتابع إنش�اء املش�اريع 
االس�رتاتيجية والصناعي�ة والزراعي�ة والصحية 
والس�كنية، كما سيعظم اس�تفادة املواطنن من 

خ�الل توزي�ع أرب�اح املش�اريع بينه�م ومنحهم 
األولوي�ة باالكتتاب » ، مبين�ا ان » مجلس االعمار 
سيرتأس�ه رئيس مجل�س ال�وزراء ، ويضم مديرا 
تنفيذي�ا وعددا من ال�وزراء وأعضاء م�ن القطاع 

الخاص«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
نقل�ت وكال�ة »رويرتز« ع�ن مصادر 
اجتم�اع  تأجي�ل  ت�م  أن�ه  تأكيده�ا 
ام�س  مق�ررا  كان  ال�ذي  »أوب�ك+« 
االثنن، وفيما لم يتم حتى اآلن تحديد 
موعد جديد، بلغ سعر خام برنت أعىل 

مس�توى منذ أكتوب�ر 2018 ليتجاوز 
77 دوالراً للرمي�ل .ب�دوره، أكد أمن 
ع�ام أوب�ك يف رس�الة اطلع�ت عليها 
رويرتز، يف وقت الح�ق، إلغاء اجتماع 
أوب�ك+ أن�ه س�يجري تحدي�د موع�د 
جدي�د.وكان املطروح أم�ام االجتماع 

هو اتف�اق يتضم�ن زي�ادة تدريجية 
لإلنت�اج بنح�و مليوني برمي�ل يومياً 
من أغس�طس وحتى ديسمر املقبل، 
إضافة إىل تمديد اتفاق خفض اإلنتاج 
حت�ى نهاي�ة الع�ام املقبل، ب�دالً من 
املوع�د املتف�ق علي�ه س�ابقاً النتهاء 

االتف�اق يف أبري�ل 2022.وبلغ س�عر 
خ�ام برنت أعىل مس�توى منذ أكتوبر 
للرمي�ل  دوالراً   77 ليتج�اوز   2018
بع�د تأجي�ل اجتم�اع أوبك+.وكان�ت 
أسعار النفط تخلت يف وقت سابق عن 
مكاس�بها متجهة للهبوط بعد تقرير 

عن عدم بدء اجتماع أوبك+ يف موعده 
املقرر.وكان س�عر خام برنت استقر 
بالق�رب م�ن 76 دوالًرا للرمي�ل قبل 
جولة أخرى من مناقش�ات »أوبك+« 
الحاس�مة لكرس الجمود بشأن زيادة 

اإلنتاج، وسط اعرتاض إماراتي.

جلنة اخلدمات النيابية: قانون جملس اإلعمار جاهز للتصويت يف اجللسة املقبلة

خام برنت يتجاوز حاجز الـ 77 دوالرا للربميل للمرة األوىل منذ أكتوبر 2018
بعد إلغاء اجتماع »أوبك+« دون حتديد موعد بديل

نيجريا/ متابعة الزوراء:
اختطف مس�لحون، امس االثنن، عرشات 
الطالب من مدرسة ثانوية يف مدينة كادونا 
ش�مايل غرب نيجريا.ونقلت وسائل إعالم 
محلي�ة بينها صحيفة “داي�يل نيجريان”، 
“بيثي�ل”  مدرس�ة  يف  وق�ع  الح�ادث  أن 
بوالي�ة كادونا يف الس�اعة 2:00 فجر امس 
بالتوقي�ت املحيل، وت�م إنق�اذ 17 طالبا يف 
باملدرس�ة  180 طالب�ا  وق�ت كان ح�وايل 
حتى يوم الجمع�ة. ولم يحدد املوقع املحيل 
ع�دد الط�الب املختطف�ن بش�كل رصيح.

م�ن جانبها، نقلت وكال�ة “فرانس برس” 
عن إيمانويل بول، أس�تاذ مدرسة “بيثيل” 
التابعة إلحدى الطوائف املسيحية يف البالد، 

قول�ه إن “الخاطفن اقت�ادوا 140 تلميذا، 
ه�رب 25 منهم فقط”.وأض�اف أنه “ليس 
هناك أي فكرة عن املكان الذي أخذوا إليه” 
التالمي�ذ، فيم�ا أكد املتحدث باس�م رشطة 
“كادون�ا” الهج�وم، دون تحدي�د تفاصيل 
املختطفن.وج�اء  التالمي�ذ  ع�دد  ح�ول 
اختطاف الطالب ضمن سلس�ة جديدة من 
الح�وادث املماثل�ة، ومنه�ا اختط�اف عدد 
م�ن موظفي أحد املراك�ز الصحية يف والية 
كادونا نفس�ها وقع أم�س االثنن. وتعاني 
نيجري�ا م�ن إرهاب ع�دد م�ن الجماعات 
املسلحة )عىل رأسها جماعة “بوكو حرام” 
وتنظي�م “داع�ش”( الت�ي تنف�ذ عمليات 

اختطاف متكررة وتطالب بفدية.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أم�ر الرئيس الجزائري، عبد املجي�د تبون، باإلفراج عن 
معتقل�ن دع�وا أو ش�اركوا يف احتجاج�ات “الحراك”، 
وذلك عشية ذكرى اس�تقالل الجزائر يف 5 تموز/يوليو 
1962. وجاء القرار يف بيان لوزارة العدل من دون تحديد 
لعدد األش�خاص الذين سيس�تفيدون من ه�ذا اإلجراء 
التقلي�دي. وق�ال تب�ون، يف خطاب رس�مي، إن�ه عازم 
ع�ىل تنفيذ برنامجه الس�يايس، معت�را أن االنتخابات 
الترشيعية كانت خطوة هامة لتحقيقه. وجدد الرئيس 
الجزائ�ري، عبد املجيد تبون ،عزم�ه عىل امليض قدما يف 
تنفي�ذ برنامجه الس�يايس بعد االنتخاب�ات الترشيعية 

الت�ي اعترها “خط�وة هام�ة” رغم أن ثالث�ة من كل 
أربع�ة ناخب�ن قاطعوها.وقال تب�ون، يف خطاب بثته 
وسائل اإلعالم الرسمية عشية الذكرى ال�59 الستقالل 
الجزائ�ر، إنه واثق من أن “إجراء االنتخابات الترشيعية 
املس�بقة خط�وة مهم�ة عىل طريق اس�تكمال مس�اٍر 
س�ديد، ال محيد عنه، فتح اآلفاق الواعدة أمام الش�عب 
وف�ق القواع�د الديمقراطية الحقة”. كم�ا أمر الرئيس 
الجزائ�ري باإلف�راج عن ش�باب معتقلن ع�ىل خلفية 
الدعوة أو املش�اركة يف تظاهرات الح�راك االحتجاجي، 

بحسب بيان نرشته وزارة العدل مساء األحد.

هيئة املنافذ تكشف لـ           عن خفض معدالت التهريب والتزوير وحتدد آلية ضبط املخالفات
أكدت الشروع بتطبيق نظام إلكرتوني يف مجيع املعابر احلدودية

الزوراء/ حسن فالح:
كشفت هيئة املنافذ الحدودية عن خفض 
كبر بعمليات التهريب والتزوير يف املنافذ 
الحدودية بعد إج�راءات الحكومة بفرض 
هيبة الدولة، وفيما اكدت الرشوع بتطبيق 
نظام الكرتوني يف جميع املنافذ الحدودية، 

حددت آلية ضبط املخالفات اصوليا.
وقال الناطق الرس�مي باسم هيئة املنافذ 
الحدودي�ة، عضو خلية االعالم الحكومي، 
عالء الدين القييس، يف حديث ل�”الزوراء”: 
إن اإلج�راءات التي اتخذته�ا هيئة املنافذ 
ال�وزراء  رئي�س  وبرعاي�ة  الحدودي�ة، 
مصطف�ى الكاظم�ي، وبمتابع�ة ودع�م 
رئيس الهيئة اللواء عم�ر الوائيل، املتمثلة 
بف�رض هيب�ة الدول�ة م�ن خ�الل توفر 
حماي�ة للمنافذ الحدودي�ة وتغير بعض 
الكوادر التي كانت عليها بعض املؤرشات 
جي�دة  بعن�ارص  واس�تبدالها  الس�لبية 
وكف�وءة، جعلت هن�اك انخفاضا كبرا يف 
التهريب والتزوير.واضاف  معدل عمليات 
القييس: ان املنافذ الحدودية تضبط يوميا 
عملي�ات ملخالف�ات متع�ددة ع�ن طريق 
كوادره�ا املتواجدة يف بوابات املنافذ. الفتا 
اىل أن أداء دور الهيئ�ة الرقاب�ي واإلرشايف 
ع�ىل عمل الدوائ�ر العاملة كافة اس�تناًدا 
لقانون الهيئة رقم ٣0 لسنة 2016 وكذلك 
انطالقا من قرار مجلس الوزراء املرقم 8٤ 
لس�نة 2020 والذي أكد اإلرشاف والرقابة 
والس�يطرة والتحري األمني لهيئة املنافذ 
الحدودي�ة. واوض�ح: ان املخالف�ات التي 

تضبط جميعها تحال عىل القضاء أصولًيا 
بموجب كتاب من مديرية املنفذ الحدودي، 
ومح�ارض ضب�ط تس�لم ملراك�ز رشط�ة 
الجمارك لعرضها ع�ىل املحاكم املختصة، 
فض�ال ع�ن إش�عار مديري�ات النزاهة يف 
املحافظات التي يوجد فيها منفذ حدودي 
من اجل اإلس�ناد والتعاون والتنسيق من 
أجل القضاء عىل الفساد ومنع الهدر باملال 

الع�ام. واش�ار اىل: ان الهيئة رشعت، منذ 
تسلمها املهام برئاسة اللواء الدكتور عمر 
عدنان الوائيل، عىل تطبيق نظام الكرتوني 
يف جمي�ع املناف�ذ الحدودي�ة، باإلضاف�ة 
اىل ذل�ك اآلن املناف�ذ الحدودي�ة تعمل عىل 
تطبيق الرنامج اإللكرتوني املعد من قبل 
هيئ�ة املنافذ إلنجاز املعام�الت الكمركية 
فيه�ا، كذلك تطبي�ق املنص�ة اإللكرتونية 

املعدة من قبل مالكات الهيأة والتي تراقب 
اإلجراءات الكمركية والرضيبية إلكرتونياً 
ملنع ح�االت التالع�ب والفس�اد.ويف وقت 
سابق، أكد رئيس هيئة املنافذ الحدودية، 
اللواء عمر الوائ�يل، ان أتمتة نظام العمل 
يف جمي�ع املناف�ذ س�يضاعف اإلي�رادات 
ويحّد م�ن ش�بكات الفس�اد.وذكر بيان 
ألمان�ة مجلس الوزراء تلقت�ه “الزوراء”: 

ان رئي�س هيئة املناف�ذ الحدودية، اللواء 
عمر الوائيل، اس�تقبل وفد األمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء، املتمثل بمكت�ب اإلعالم 
أن  الوائ�يل:  الحكومي.وأك�د  واالتص�ال 
ومكاس�ب  منج�زات  حقق�ت  الهيئ�ة 
إيجابية خالل الس�نة املاضية، أسهمت يف 
مضاعفة اإليرادات والقضاء عىل شبكات 
الفساد، من خالل العمليات النوعية التي 
أرشفت عليه�ا الهيئة بتوجيه مبارش من 
الس�يد رئيس مجلس الوزراء، عىل الرغم 
من تعطيل املنافذ لفرتات متقطعة بسبب 
انتش�ار جائح�ة كورونا عاملي�اً وظروف 
االحرتازات الصحية، فض�اًل عن الوصول 
إىل مراحل متقدم�ة يف أتمتة نظام العمل 
يف جمي�ع املنافذ، والتي ستس�هم يف الحد 
والقض�اء ع�ىل ظاه�رة الفساد.وأش�اد 
الوائ�يل ب�دور خلي�ة اإلع�الم الحكوم�ي 
ومكت�ب اإلع�الم واالتص�ال الحكومي يف 
األمانة العامة ملجلس الوزراء، يف التعاطي 
مع امللفات اإلعالمية والتوعوية للمكاتب 
اإلعالمية يف املؤسس�ات الرسمية بصورة 
عام�ة، وهيئ�ة املناف�ذ الحدودية بصورة 
خاصة، معراً عن استعداد الهيئة لتقديم 
التس�هيالت كاف�ة التي تس�هم يف إنجاح 
العمل اإلعالمي املشرتك.وعّر وفد األمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء ع�ن اس�تمرار 
خلية اإلع�الم الحكومي ومكت�ب اإلعالم 
واالتص�ال الحكوم�ي يف األمان�ة العام�ة 
ملجل�س ال�وزراء بتقديم الدعم واإلس�ناد 

لعمل الهيئة. 

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:
الرتبية، امس االثنن، ان نتائج  اعلنت وزارة 
امتحانات السادس االبتدائي ليست مركزية.

تلقته  مقتضب  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
السادس  امتحانات  »نتائج  ان  »الزوراء«: 
الوزارة قررت يف  ابتدائي ليست مركزية، الن 
وقت سابق اجراء االمتحانات مدرسية«.يذكر 
ان طالب السادس ابتدائي أجروا امتحاناتهم 
ال�1٣ من حزيران املايض، وسط  النهائية يف 
ضد  االمتحانية  املراكز  يف  احرتازية  اجراءات 

جائحة كورونا.

الرتبية: نتائج امتحانات السادس 
االبتدائي ليست مركزية

التقاعد تنفي وجود خلل إلكرتوني 
يف صرف الرواتب 

استهداف قاعدة عني األسد بثالثة 
صواريخ 

إطالق فروقات رواتب احلشد الشعيب 
لثالثة أشهر

املرور العامة تكشف عن توجه 
لتسقيط املركبات إجباريا

اختطاف 140 تلميذا على يد مسلحني يف 
نيجرييا

عشية الذكرى الـ59 الستقالل البالد 

الرئيس اجلزائري يأمر باإلفراج عن عدد من 
معتقلي “احلراك” 

بعد فوزه على النفط .. القوة اجلوية يتوج باللقب قبل ثالث جوالت من نهاية املسابقة  

ص 8جملس النواب يشدد على ضرورة ارتداء الزي الرمسي للصحفيني عند الدخول إىل الربملان

ص 6

 

طفرة كبرية بإصابات كورونا يف العراق 
متجاوزة املليون و379 ألفا

الغامني يوجه بالتعامل احلسن مع املتظاهرين 
وتوفري األجواء املناسبة لالنتخابات

بعد تسجيل أكثر من 8 آالف إصابة و29 حالة وفاة

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنن، 
املوقف الوبائي اليوم�ي لفروس كورونا 
املس�تجد يف الع�راق، فيما اكدت تس�جيل 
80٣0 اصاب�ة جدي�دة و29 حال�ة وف�اة 
وش�فاء 5789 حالة.وذك�رت ال�وزارة يف 
بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات 
املختري�ة لي�وم ام�س: ٤5٤1٤، ليصبح 
ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة: 119٣5519، 
مبينة انه تم تسجيل 80٣0 اصابة جديدة 

و29 حال�ة وف�اة وش�فاء 5789 حال�ة.
واضاف�ت: ان عدد حاالت الش�فاء الكيل: 
12712٤٤ )92.2%(، بينم�ا ع�دد حاالت 
االصاب�ات ال�كيل: 1٣79505، أم�ا ع�دد 
الح�االت التي تح�ت الع�الج: 90916، يف 
ح�ن ان عدد الح�االت الراق�دة يف العناية 
املركزة: 619، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
17٣٤5، الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحن ليوم 
ام�س: 28527، ليصب�ح ع�دد امللقح�ن 

الكيل: 17٣٤5.

بغداد /الزوراء:
وجه وزي�ر الداخلي�ة، عثم�ان الغانمي، 
ام�س االثن�ن، بالتعام�ل الحس�ن م�ع 
املناس�بة  املتظاهري�ن وتوف�ر األج�واء 
لالنتخاب�ات، فيم�ا ش�دد ع�ىل أن يكون 
هناك تواصل مس�تمر مع جميع مفاصل 
األجهزة األمني�ة العامل�ة يف املحافظات.
وق�ال املكتب االعالمي لوزي�ر الداخلية يف 
بي�ان تلقته »الزوراء«: ان »وزير الداخلية 
عثم�ان الغانم�ي عق�د اجتماع�اً يف مقر 
عملي�ات الوزارة مع جمي�ع قادة رشطة 

املحافظات، عر الدائرة التلفزيونية.

“طالبان” تسيطر على أكثر من 70 % من خط احلدود الدولية بني البلدين
طاجيكستان تستنفر 20 ألف عسكري حلماية حدودها مع أفغانستان

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية الدفاع املدني، امس االثنن، اخماد حريق يف مرآب مستشفى الكاظمية 
التعليمي يف بغداد وانقاذ 75 عجلة .وقالت املديرية يف بيان تلقته »الزوراء«: ان »فرق 
الدفاع املدني سيطرت عىل حادث حريق اندلع داخل ستة عجالت مدنية وانقذت 75 
عجلة اخرى قبل ان تلتهمها النران يف مرآب غر نظامي يعود ملستشفى الكاظمية 
العجالت  وعزلت  النران  طوقت  املدني  الدفاع  فرق   « أن  ».وأضافت  التعليمي 
املحرتق عن العجالت االخرى يف ذلك املرآب املخصص لركن عجالت الكوادر الطبية 
واملوظفن، وانهت الحريق من دون تسجيل اصابات أو خسائر برشية مع تحجيم 
االرضار املادية«.يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة احرتاق حشائش متيبسة قريبة 

من العجالت املتوقفة يف املرآب.

إمخاد حريق يف مرآب مستشفى الكاظمية 
التعليمي ببغداد وإنقاذ 75 سيارة

األطفال يتناسون حرارة الصيف بالسباحة يف دجلة

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2    تفاصيل ص4   
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جلنة اخلدمات النيابية: قانون جملس اإلعمار جاهز للتصويت 

يف اجللسة املقبلة

أنهت تدقيق الصياغة وسلمته إىل رئاسة الربملان  الغامني يوجه بالتعامل احلسن مع املتظاهرين 
وتوفري األجواء املناسبة لالنتخابات

طاجيكستان تستنفر 20 ألف عسكري حلماية حدودها مع أفغانستان

عشية الذكرى الـ59 الستقالل البالد 

“طالبان” تسيطر على أكثر من 70% من خط 
احلدود الدولية بني البلدين

الرئيس اجلزائري يأمر باإلفراج عن عدد من 
معتقلي “احلراك” 

الزوراء/ يوسف سلمان:
اعلنت لجنة الخدمات وشؤون االعمار النيابية  
اىل  االعمار  مجلس  قانون  مرشوع  تقديمها 
وصياغته  تدقيقه  بعد  الربملان  رئاسة  هيئة 
مجلس  جلسة  اعمال  جدول  ضمن  إلدراجه 
حيث  عليه،  للتصويت  تمهيًدا  املقبلة  النواب 
صياغة  وتدقيق  تعديل  النيابية  اللجنة  انهت 
إىل  وارسلته  االعمار  مجلس  قانون  نصوص 

هيئة الرئاسة .
وقال عضو اللجنة النائب برهان املعموري لـ” 
الزوراء”: ان “ القانون يهدف اىل إنشاء البنى 
كالطرق  الكربى  املشاريع  وإقامة  التحتية 
ويشجع  واملوانئ،  واملطارات  والجسور 
اىل  “، مشريا  البطالة  االستثمار ويقيض عىل 
عقد اجتماع مشرتك مع رئاسة الربملان وقادة 
الكتل ملناقشة اللمسات االخرية عىل نصوص 

فقرات قانون مجلس االعمار .
إنشاء  سيتابع  الجديد  “املجلس  ان  واضاف 
املشاريع االسرتاتيجية والصناعية والزراعية 
استفادة  سيعظم  كما  والسكنية،  والصحية 
املشاريع  أرباح  توزيع  خالل  من  املواطنني 
مبينا  باالكتتاب”.  األولوية  ومنحهم  عليهم 

ان “ مجلس االعمار سيرتأسه رئيس مجلس 
من  وعددا  تنفيذيا  مديرا  ويضم  الوزراء، 

الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص”.
واوضح ان “ مهام املجلس تتضمن التفاوض 
ورصانة  بشفافية  والرقابة  والتعاقد 
االعمار  قانون مجلس   “ ان  وعدالة”. مؤكدا 

سيخلص املشاريع االسرتاتيجية االستثمارية 
وغري االستثمارية من البريوقراطية والروتني 
منذ  يعاني  العراق  ان  اىل  منوها   ،“ القاتل 
2003 معوقات اقتصادية كبرية نتيجة سوء 
التخطيط وعدم وجود سرتاتيجية اقتصادية 
واضحة، ما ادت اىل عدم وجود رؤية حقيقية 

لتنفيذ املشاريع.
النائب  اللجنة،  يف  االخر  العضو  اكد  باملقابل 
وشؤون  الخدمات  لجنة  ان  العطايف،  عباس 
النيابية تتوقع عرض قانون مجلس  االعمار 
املقبلة  الجلسة  يف  التصويت  عىل  االعمار 
الخدمات  لجنة  قبل  من  تدقيقه  اكمال  بعد 
املالحظات  بعض  وجود  اىل  مشريا  النيابية، 

ستتم اضافتها قبل تمريره بالتصويت.
وقال العطايف، يف ترصيح صحفي: ان “مجلس 
االستثمار  قانون  وفق  سيعمل  االعمار 
مليار   )500( بـ  تقدر  موازنة  له  وخصصت 
رسم  مهمته  وستكون  أدنى،  كحد  دينار 
الخطط االسرتاتيجية للبلد، فضال عن توفريه 
أن  مبينا  للشباب”،  كبرية  عمل  لفرص 
التي وضعت  الجديدة  “التعديالت واالضافات 
عىل مسودة القانون هي اضافة وزارة العمل 

واالسكان إىل عضوية هذا املجلس”.
بخصوص  الرأي  يف  تباين  “هناك  واوضح 
اضافة خمس أو ثالث شخصيات من القطاع 
وسيتم  االعمار،  مجلس  عضوية  اىل  الخاص 
حسم هذه الفقرة أو االختالف بالتصويت يف 

الجلسة الربملانية املقبلة “.

بغداد /الزوراء:

امس  الغانمي،  عثمان  الداخلية،  وزير  وجه 

املتظاهرين  مع  الحسن  بالتعامل  االثنني، 

فيما  لالنتخابات،  املناسبة  األجواء  وتوفري 

مع  مستمر  تواصل  هناك  يكون  أن  عىل  شدد 

يف  العاملة  األمنية  األجهزة  مفاصل  جميع 

املحافظات.

بيان  يف  الداخلية  لوزير  االعالمي  املكتب  وقال 

عثمان  الداخلية  “وزير  ان  “الزوراء”:  تلقته 

الغانمي عقد اجتماعاً يف مقر عمليات الوزارة 

عرب  املحافظات،  رشطة  قادة  جميع  مع 

الوزارة  وكيل  بحضور  التلفزيونية،  الدائرة 

ومدير  الوزير  ومستشار  الرشطة  لشؤون 

الوزير وعدد من  الطاقة ومدير مكتب  رشطة 

الضباط”.

واضاف انه “تمت مناقشة مواضيع مهمة يف 

العمليات  قيادة  مع  التماس  ادامة  مقدمتها 

وتذليل العقبات لالرتقاء بالعمل األمني”.

املسؤول  هو  الرشطة  “قائد  ان  الغانمي  واكد 

عن جميع موارد الوزارة يف محافظته”، مشدداً 

تواصل  هناك  “يكون  أن  عىل  نفسه  الوقت  يف 

األمنية  األجهزة  مفاصل  جميع  مع  مستمر 

العاملة يف املحافظات”.

مع  الحسن  التعامل  “بأهمية  الغانمي  ووجه 

عن  فضال  لهم،  الحماية  وتوفري  املتظاهربن 

تكثيف الجهود والعمل امليداني من أجل توفري 

وتقديم  املقبلة،  لالنتخابات  املناسبة  األجواء 

أفضل الخدمات للمواطنني”.

طاجيكستان/ متابعة الزوراء:
وجه رئيس طاجيكستان، إمام عيل رحمن، وزير 
الدفاع شري عيل مريزا، باستنفار 20 ألف عسكري 
لتعزيز حدود البالد مع أفغانستان، حسبما أفادت 

الرئاسة الطاجيكية.
اللجنة  بقيادة  مصدر  قال  سابق،  وقت  ويف 
إن  طاجيكستان  يف  القومي  لألمن  الحكومية 
حركة “طالبان” األفغانية تسيطر حاليا عىل أكثر 

من %70 من خط الحدود الدولية بني البلدين.
الروسية  “نوفوستي”  لوكالة  ترصيحات  ويف 
للرئاسة  اإلعالمي  املكتب  يف  مصدر  أوضح 
الطاجيكية أن التوجيه باستنفار 20 ألف عسكري 
صدر عن رئيس البالد أثناء اجتماع ملجلس األمن 
الحدودية  املناطق  تأمني  ملناقشة  عقد  القومي، 

عىل خلفية تفاقم الوضع يف أفغانستان.
أيضا  وجه  البالد  رئيس  أن  املسؤول  وأضاف 
بمنع انتهاك الحدود الوطنية، بما يف ذلك يف إطار 
مكافحة الجريمة العابرة للحدود وأعمال اإلرهاب 

والتطرف واالتجار باملخدرات.
مستشار  محب  الله  حمد  أعلن  سابق  وقت  ويف 
القوات  أن  القومي،  لألمن  األفغاني  الرئيس 
مضاد  هجوم  لشن  تخطط  األفغانية  الحكومية 
حركة  عليها  سيطرت  التي  الشمالية  املناطق  يف 

“طالبان”.
أعلن حمد الله محب، مستشار الرئيس األفغاني 
األفغانية  الحكومية  القوات  أن  القومي،  لألمن 
الشمالية  املناطق  يف  مضاد  هجوم  لشن  تخطط 

التي سيطرت عليها حركة “طالبان”.
ردا  “نوفوستي”  لوكالة  ترصيح  يف  محب  وقال 
بالتأكيد،  “بالتأكيد،  بالخصوص:  سؤال  عىل 
الفراغ  استغالل  طالبان  قررت  تماما.  صحيح 
الناجم عن انسحاب القوات األمريكية واألجنبية 
وبدأت الهجوم من دون إنذار. لقد تفاجأت قوات 
السالم  انتظرنا  قلت،  كما  ألننا،  األفغانية  األمن 

وليس الحرب”.
أن يكون  يريد  أفغانستان  أن “شعب  وشدد عىل 
ضمن  “طالبان”  يرى  أن  يريد  وهو  حرا”، 
لكن  هناك،  ممثلني  لهم  “ليكون  الحكومة، 
كل  تحكم  أن  طالبان  لحركة  يريدون  ال  األفغان 

الشعب  يعيش  أن  يجب  كيف  وتميل  أفغانستان 
األفغاني”.

طاجيكستان  يف  القومي  األمن  لجنة  أفادت  كما 
الحكومية  القوات  من  1037 جنديا  بأن  بيان  يف 
معارك  بعد  املجاور  البلد  هذا  إىل  فروا  األفغانية 
بأن طالبان  اللجنة  مع حركة طالبان. وأضافت 
والية  يف  أقاليم  ستة  “عىل  تام  بشكل  سيطرت 
ما  أفغانستان”وهو  رشق  بشمال  بادخشان 
يمثل 910 كم من الحدود املشرتكة معها. وكثفت 
يونيو/ نهاية  منذ  تسيطر  التي  طالبان  حركة 

حزيران عىل أكرب مركز حدودي مع طاجيكستان، 
من هجماتها منذ بدء االنسحاب األمريكي مطلع 

مايو/آيار املايض.  
األمريكية  القوات  تستكمل  أن  املتوقع  ومن 
 11 يف  النهائي  املوعد  بحلول  انسحابها  املتبقية 
بايدن  جو  الرئيس  أعلنه  الذي  أيلول/سبتمرب 

إلنهاء أطول حرب أمريكية.
لكن عىل ضوء النكسات املتتالية للجيش األفغاني 
البنتاغون  أعلن  الشمالية،  الواليات  يف  سيما  وال 
يستبعد  ولم  العمليات،  “إبطاء”  احتمال  عن 
أفغانستان  يف  األمريكية  للقوات  األعىل  القائد 
الجنرال سكوت ميلر الثالثاء شن رضبات جوية 

ضد طالبان.
وسبق أن عرب مئات الجنود األفغان الحدود هربا 
من هجوم طالبان يف األسابيع األخرية، وسمحت 
بموجب  باملرور  الدوام  عىل  طاجيكستان  لهم 
“مبدأ حسن الجوار واحرتام موقف عدم التدخل 

يف شؤون أفغانستان الداخلية”.
لألمم  العام  لألمني  الخاصة  املبعوثة  وكانت 
ملساعدة  املتحدة  األمم  بعثة  ورئيسة  املتحدة، 
وقت  يف  رصحت  قد  ليونز،  ديبورا  أفغانستان 
بداية  منذ  استولت  “طالبان”  حركة  بأن  سابق 
مايو عىل 50 منطقة من أصل 370 يف أفغانستان، 
وحلف  األمريكية  القوات  مغادرة  مع  بالتزامن 

شمال األطليس للبالد.
أفغانستان  يف  االستقرار  عدم  حالة  وتتزايد 
باستكمال  األمريكية  اإلدارة  وعود  خلفية  عىل 
انسحاب قواتها من األرايض األفغانية بالتنسيق 

الكامل مع الحلفاء بحلول 11 سبتمرب.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أمر الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون، باإلفراج 
احتجاجات  يف  شاركوا  أو  دعوا  معتقلني  عن 
“الحراك”، وذلك عشية ذكرى استقالل الجزائر يف 
5 تموز/يوليو 1962. وجاء القرار يف بيان لوزارة 
الذين  األشخاص  لعدد  تحديد  دون  من  العدل 

سيستفيدون من هذا اإلجراء التقليدي. 
عىل  عازم  إنه  رسمي،  خطاب  يف  تبون،  وقال 
االنتخابات  أن  معتربا  السيايس،  برنامجه  تنفيذ 

الترشيعية كانت خطوة هامة لتحقيقه. 
وجدد الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون ،عزمه 
عىل امليض قدما يف تنفيذ برنامجه السيايس بعد 
“خطوة  اعتربها  التي  الترشيعية  االنتخابات 
ناخبني  أربعة  كل  من  ثالثة  أن  رغم  هامة” 

قاطعوها.
وقال تبون، يف خطاب بثته وسائل اإلعالم الرسمية 
عشية الذكرى الـ59 الستقالل الجزائر، إنه واثق 
املسبقة  الترشيعية  االنتخابات  “إجراء  أن  من 
خطوة مهمة عىل طريق استكمال مساٍر سديد، 
الشعب  أمام  الواعدة  اآلفاق  فتح  عنه،  محيد  ال 

وفق القواعد الديمقراطية الحقة”.
شباب  عن  باإلفراج  الجزائري  الرئيس  أمر  كما 
يف  املشاركة  أو  الدعوة  خلفية  عىل  معتقلني 
بيان  بحسب  االحتجاجي،  الحراك  تظاهرات 
هذا  ُيعد  فيما  األحد.  مساء  العدل  وزارة  نرشته 
ذكرى  عشية  سنويا  يتخذ  تقليديا  إجراء  العفو 

استقالل البالد يف 5 تموز/يوليو 1962.
وجاء يف البيان الذي نرشته وكالة األنباء الرسمية 
االستقالل  لعيدي  الـ59  الذكرى  “بمناسبة  أنه 
عبد  السيد  الجمهورية  رئيس  أوىص  والشباب، 
املجيد تبون بتدابري رأفة لفائدة الشباب املتابعني 
جزائيا واملوجودين رهن الحبس الرتكابهم وقائع 

التجمهر وما ارتبط بها من أفعال”.
شخصا   18 عن  اإلفراج  تم  أنه  الوزارة  وأضافت 
و”العملية مستمرة لغريهم”، لكنها لم تحدد عدد 

املعتقلني الذين سيشملهم العفو.

عزوف  نسبة  الترشيعية  االنتخابات  وشهدت 
البلد  يف  باملئة(   77( مسبوقة  غري  التصويت  عن 
الحراك عام  بدء  الذي يعيش مأزقا سياسيا منذ 

.2019
االنتخابات،  االحتجاجي  الحراك  نشطاء  ورفض 
فيما دعا جزء من املعارضة إىل مقاطعتها.. لكن 
بنسبة  مهتم  غري  أنه  االقرتاع  قبل  أعلن  الرئيس 

املشاركة.
“وفاءنا  إن  قائال  األحد،  خطابه  يف  تبون  وتابع 
وأقمنا عليها  بها  تعهدنا  التي  االلتزامات  لرشف 
برنامجا وأولويات لخدمة الشعب، سيبقى يقود 

خطواتنا بثقة إىل األهداف املتوخاة”.
عىل  التطاول  نفسه  له  تسول  من  “كل  وحذر 

الجزائر القوية بشعبها وجيشها”.
ويبدو تبون عازما عىل مواصلة برنامجه السيايس 
لكنه  الحاكمة،  النخبة  داخل  االنقسامات  رغم 
دولة  بإقامة  املنادي  الشارع  مطالب  يتجاهل 
قانون وبدء انتقال ديمقراطي وتكريس استقالل 
أيمن  الجديد،  الوزراء  رئيس  ويكشف  القضاء. 
يف  متخصص  تكنوقراطي  وهو  الرحمان،  عبد 

املال، عن تركيبة الحكومة يف األيام املقبلة.
الوطني  الشعبي  املجلس  يبدأ  أن  املنتظر  ومن 
وقد  األسبوع،  نهاية  أعماله  الجديد  )الربملان( 
حاز أغلبية مقاعده حزب جبهة التحرير الوطني 

ومستقلون مؤيدون لتبون.
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الداخلية تنفي عطل رابط التقديم على 
البطاقة الوطنية وتؤكد استمرار احلجز

املعهد القضائي يفتتح دورة إعداد ُكتاب 
العدول

الكهرباء: استهداف خط الطاقة املغذي 
ملشروع ماء الكرخ

خطوات متثاقلة حنو اإلصالح يف األردن
مع إجازة طويلة للملك

ضابط لكل قرية.. اجليش حزب السيسي الفعلي يف مواجهة األزمات
جتربة مزارع اجليش مشلت الريف املصري

الكعيب يؤكد حرص الربملان على توسيع الشمول بشبكة الرعاية االجتماعية

عمان/ميدل ايست اونالين:

 يف ح�ن ينش�غل األردنيون حالي�ا بالنقاش 

العام ح�ول مبادرة االصالح الس�يايس التي 

ج�اءت بتوجيه ملكي بعد أش�هر قليلة عىل 

األزمة التي نشبت داخل العائلة املالكة، يزور 

العاهل االردن�ي امللك عبدالله الثاني الواليات 

املتحدة ملدة ثالثة اسابيع.

ويعول االردن عىل الزيارة املربمجة منذ فرتة، 

يف تعزيز العالقات مع الحليف األمريكي التي 

ش�ابها بع�ض الفتور خ�الل عه�د الرئيس 

الس�ابق دونالد ترامب.. ويتم الرتكيز رسميا 

ع�ىل تقديم الزي�ارة ع�ىل انه�ا األوىل لزعيم 

عربي اىل الواليات املتحدة منذ تويل جو بايدن 

السلطة أوائل العام.

لكن توقي�ت اإلجازة التي ب�دأت يف األول من 

يوليو الحايل، مع طول مدتها، ال يزال يطرح 

تس�اؤالت ح�ول إمكاني�ة تحقي�ق تقدم يف 

مخرج�ات اللجنة التي ش�كلها امللك لغايات 

اإلص�الح الس�يايس قبل حوايل ش�هر وبدأت 

اجتماعاتها مؤخرا ضمن لجان فرعية تبحث 

قوانن األحزاب واالنتخاب وحرية التعبري.

وأعلنت “اللجن�ة امللكية لتحدي�ث املنظومة 

السياس�ية” املؤلفة من 92 عضوا برئاس�ة 

رئيس الوزراء األس�بق س�مري الرفاعي أنها 

لم تنجز ش�يئا يف مج�ال التوافق عىل قانون 

انتخاب عرصي.

ويمث�ل القانون املنتظر أح�د أركان اإلصالح 

الس�يايس الذي يفرتض أن ينتهي إىل تشكيل 

حكوم�ات منتخبة تح�د من س�لطات امللك 

وتق�وم ع�ىل التمثي�ل الحزب�ي يف الربمل�ان. 

وه�ذا ما تجنبت اللجنة الخ�وض فيه. وقال 

الرفاع�ي يف وق�ت س�ابق إن صالحيات امللك 

من شأن امللك.

مس�ؤولية  في�ه  بات�ت  ال�ذي  األردن،  ويف 

الحكوم�ات مقص�ورة منذ س�نوات طويلة 

عىل تس�يري الحي�اة اليومي�ة للبل�د، تهيمن 

أجه�زة الحكم املرتبطة باملل�ك عىل القرارات 

السياسية املؤثرة.

وتعّود األردنيون ع�ىل الظهور املتكرر للملك 

يف مناس�بات وأح�داث مهمة خالل األش�هر 

األخ�رية التي ش�هدت تداعي�ات أزمة األمري 

حم�زة والوض�ع االقتص�ادي الع�ام وأزمة 

كورون�ا وطرح�ت مخ�اوف حول اس�تقرار 

الحكم يف الدولة التي تأسست قبل مئة عام.

ونفى الناطق اإلعالمي باس�م اللجنة امللكية 

مهند مبيضن مؤخرا ما ت�م تداوله من آراء 

وأخب�ار حول وج�ود تصور واض�ح لقانون 

االنتخاب.

وقال مبيضن لوكالة األنباء األردنية الرسمية 

)ب�رتا( إن ما تم نرشه م�ن آراء وأخبار حول 

قانون االنتخاب، وتحديدا ما هو متعلق بعدد 

مقاعد أعضاء مجلس النواب وآلية توزيعها، 

لم يتم بحثه أو مناقشته يف لجنة االنتخاب.

ونقل املحلل السيايس األردني مالك العثامنة 

عن مبيضن تأكيده عدم مناقشة اللجنة أيًّا 

م�ن امللفات املكلفة به�ا، وأن فرق اللجنة ال 

تزال يف باكورة عملها رغم ضيق الوقت.

وترى أوساط سياسية أردنية أن هناك بطئا 

ش�ديدا يس�ود عمل اللجن�ة، زاد منه غياب 

املل�ك. ويعود ذلك إىل خش�ية رئيس�ها، الذي 

هن�اك تحفظات علي�ه، من اعتم�اد قوانن 

قد تلقى اعرتاضات ش�ديدة م�ن قبل القوى 

املختلفة.

وق�ال العثامنة، يف ترصي�ح لصحيفة العرب 

الص�ادرة يف لندن “ال أرى يف س�مري الرفاعي 

الرجل املعجزة الذي يمكن أن يجمع يف لجنة 

واح�دة التناقضات واملتنافرات التي تصب يف 

مصلحة أجندة قوى الوضع الراهن”.

واعتربت مصادر سياس�ية أردنية أن الوترية 

الت�ي تس�ري به�ا أعم�ال اللجن�ة تجعل من 

الصعب عليها االلتزام باملهلة املحددة لعملها، 

أي الخري�ف املقب�ل، مح�ذرة من أن مس�ار 

األم�ور ييش بأن عم�ل اللجنة قد يس�تغرق 

عدة أش�هر، وهذا من شأنه أن يعزز مخاوف 

البع�ض من أن يكون األم�ر متعمدا رغبًة يف 

امتصاص غضب الش�ارع من خالل االدعاء 

بوجود مس�ار إصالحي هو ليس موجودا يف 

واقع األمر.

وقالت إن هذه املخاوف لها ما يربرها بالنظر 

إىل تجارب س�ابقة مريرة مع اإلصالح؛ فإثر 

االحتجاجات التي ش�هدتها بع�ض األقطار 

العربية، ومن بينها األردن عام 2011، تعهد 

املل�ك عبدالل�ه الثان�ي بالقي�ام بإصالح�ات 

سياس�ية تس�تهدف الوص�ول إىل حكومات 

برملاني�ة، لكن ه�ذه الوعود ظل�ت معلقة إىل 

حن طرح امللك األوراق النقاشية عام 2017، 

والتي لم يْجر تفعيلها هي األخرى.

وي�رى مراقبون أن أي حدي�ث عن إصالح يف 

األردن ع�ادة م�ا يكون ناجما ع�ن ردة فعل 

عىل ه�زة يف الداخ�ل، وما إن تم�ر حتى يتّم 

الرتاجع عن تلك الوعود.

واعترب العثامنة أن ما يترسب من أخبار من 

داخ�ل اجتماع�ات اللجنة ال ي�رّس األردنين، 

بحكم الجدل املتصاعد عىل رئيس�ها س�مري 

الرفاعي، مشريا إىل أن وجود امللك يف إجازة ال 

يؤثر كثريا عىل استمرار عمل اللجنة.

وعرب ع�ن اعتقاده يف أن امللك س�يتدخل بعد 

عودت�ه م�ن إجازت�ه أوال وبع�د نهاية عمل 

اللجنة ثانيا، ألن خيار اإلصالح الس�يايس لم 

يعد ترفا أبدا، وهو مصلحة العرش والجالس 

عىل العرش.

ويه�دف عم�ل ه�ذه اللجنة، حس�ب ما هو 

معلن، إىل وضع إطار ترشيعي يؤسس لحياة 

سياس�ية نش�طة تهيئ املج�ال لربملان قائم 

عىل الربامج. وتعهد امللك ش�خصيا بالوقوف 

عىل مخرجات عمل اللجنة.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 يتعامل الرئيس امل�رصي، عبدالفتاح 
السييس، مع الجيش كما لو أنه “حزبه 
الس�يايس” ال�ذي ت�ردد يف تش�كيله، 
باعتباره الوحيد القادر عىل مساندته 

يف مواجهة األزمات الداخلية.
ويحت�اج الس�ييس إىل ظه�ري صاحب 
نف�وذ يس�اند خطوات�ه الرسيع�ة يف 
يدخ�ل  أن  دون  مختلف�ة  اتجاه�ات 
السياس�ية  الحس�ابات  تفاصي�ل  يف 

الطاغية عىل تحركات األحزاب.
وتخىل الرئيس املرصي عن الجماليات 
السياس�ية، وعم�د إىل تعي�ن ضابط 
من الجيش يف كل قرية للمس�اهمة يف 
مرشوع “حياة كريمة” الذي يستهدف 
تنمية 4500 قرية وتطويرها، يف خطة 
اعتربته�ا مص�ادر سياس�ية مرصية 

بمثابة “حكم عسكري”.
ويب�دو أن االهتم�ام بعملي�ة التدريب 
والتثقي�ف لفئ�ات مختلف�ة ل�م تأت 
بثماره�ا أو تحق�ق املرج�ّو منها بعد 
أن جرى التوس�ع يف تعي�ن أعضاء ما 
يسمون ب�”تنسيقية شباب األحزاب” 
م�ن  وغريه�ا  للمحافظ�ن  كن�واب 

املناصب اإلدارية القيادية.
ووج�د الس�ييس يف الجيش مؤسس�ة 
وحي�دة ق�ادرة ع�ىل تلبي�ة متطلبات 

عملي�ة التنمي�ة التي يس�ري فيها منذ 
تتس�م  باعتباره�ا  الس�لطة،  تولي�ه 
ك�وادر  ولديه�ا  إداري  بانضب�اط 
مدرب�ة تمكنها من املراقب�ة بعيداً عن 
بريوقراطية الجهات املحلية، وتستمد 

قوتها من انتماء الرئيس نفسه لها.
وردد الرئي�س امل�رصي بأن�ه ال يجيد 

خطابات السياس�ين ولغة العمل هي 
الوحيدة الت�ي ُيتقنها، وهو ما يتوافر 
يف ك�وادر الجيش التي تنأى بنفس�ها 
عن أّي توجه�ات أيديولوجية وتنحاز 

إليه.
وعربت مصادر سياس�ية مرصية عن 
خشيتها من أن تدخل التجربة الجديدة 

بع�د تطبيقه�ا يف مأزق يتعل�ق بقدرة 
الضب�اط ع�ىل التعامل مع املش�كالت 
املرتاكمة يف الق�رى املرصية عىل مدار 
سنن طويلة، ألن تعين قيادات محلية 
من الجيش يواج�ه بانتقادات، وربما 
تتحول إىل سلطة فوق السلطة املدنية 
الت�ي تقوم بالجزء األك�رب من تطوير 

القرى، بما يؤدي إىل فشل الطرفن.
وق�ال عضو املجل�س املرصي لحقوق 
اإلنسان )حكومي( جورج إسحاق إّن 
“تخوف�ات الدولة من عق�د انتخابات 
املحلي�ات املؤجل�ة وإهم�ال تصعي�د 
إىل  مب�ارشة  يؤدي�ان  إداري�ة  ك�وادر 
االس�تعانة بعس�كرين لضبط حركة 

الشارع يف األماكن النائية”.
وأض�اف إس�حاق أن معالج�ة فش�ل 
الحكومات يف إعداد مؤسس�ات مدنية 
قوي�ة تنج�ز مرشوع�ات التنمية “لن 
تت�م ع�رب اختي�ار ضب�اط ل�إرشاف 
ع�ىل تنفيذها، ألن األزمة س�وف تظل 
مس�تمرة وما يقبل ب�ه املواطن حاليا 

قد يرفضه مستقبالً”.
ويتج�اوز الس�ييس بتعيينات�ه ه�ذه 
أقىص حّد بلغه الرئيس املرصي الراحل 
جم�ال عبدالنارص عندما وضع أعدادا 
كب�رية من ضب�اط الجيش يف مناصب 
رفيعة يف الخمس�ينات والستينات من 

القرن املايض.
ويعتقد متابع�ون أن األدوار الناجحة 
للق�وات املس�لحة تكم�ن يف حماي�ة 
الخارجي�ة،  التهدي�دات  م�ن  الب�الد 
وتعن�ي مش�اركتها بفاعلية يف عملية 
التنمي�ة ودفعه�ا نح�و االنخ�راط يف 
تفاصي�ل العم�ل امليدان�ي املحيل الذي 

يحم�ل تفاصيل كثرية يمكن أن ترهق 
الضباط.

وي�ؤدي التم�ادي يف ه�ذا االتج�اه إىل 
مش�كالت كب�رية وش�د وج�ذب ب�ن 
الضب�اط وأه�ايل القري�ة الذي�ن ق�د 
التطوي�ر  طريق�ة  ع�ىل  يعرتض�ون 
والتنمي�ة مّم�ا يق�ود إىل ص�دام م�ع 
امل�رشف العس�كري ويؤثر س�لبا عىل 
الص�ورة الذهنية للجي�ش يف الوجدان 

العام.
وأش�ار الرئيس امل�رصي خالل تفقده 
ملع�دات تطوي�ر ق�رى الري�ف إىل أن�ه 
ال�وزراء  رئي�س  إىل  بمق�رتح  تق�دم 
مصطف�ى مدبويل وهيئ�ة املجتمعات 
العمرانية املرشفة عىل عملية التطوير 
وقي�ادة الجيش ب��”أن يك�ون يف كل 
قري�ة ضابط مس�ؤول عنه�ا ملتابعة 
التط�ورات واإلنج�ازات ضمن مبادرة 

حياة كريمة”.
وفتح كالمه جدالً واس�عاً يف أوس�اط 
سياس�ية وحقوقي�ة اعت�ربت القرار 
يحمل أبعادا أمنية مرتبطة باستمرار 
نفوذ تنظيمات اإلسالم السيايس داخل 
الق�رى والنجوع التي ظلت لس�نوات 
طويلة بيئة رخوة وبعيدة عن سيطرة 

األجهزة الحكومية.
وأكد قائد الهيئة الهندس�ية يف الجيش 

املرصي الل�واء إيهاب الف�ار أن هناك 
أكثر م�ن 350 ضابطاً يف املناطق التي 
يج�ري فيه�ا تنفي�ذ مب�ادرة “حي�اة 
كريم�ة”، وأن الجيش أنجز 20 يف املئة 

من إجمايل املرشوع.
السياس�ية  العل�وم  أس�تاذ  وذك�ر 
باملرك�ز القومي للبح�وث االجتماعية 
والجنائي�ة حس�ن س�المة: أن توجه 
الس�ييس “يرم�ي إىل ضب�ط األمور يف 
القرى واملراكز من القاعدة حتى تصل 
إىل القم�ة ويصب�ح التطوي�ر منتظما 

وليس عشوائيا”.
وأث�ار الق�رار تخوفات ق�وى ترى أنه 
س�وف يرخي بظالل قاتمة عىل مهام 
الجي�ش الرئيس�ية، وم�ن الرضوري 
إفساح املجال للكوادر املدنية أوال بدال 
من إهمالها لحس�اب فئ�ة أخرى، ألن 
تعين ضاب�ط يف كل قرية يثبت فكرة 

“عسكرة املجتمع املرصي”.
وتعك�س جمل�ة م�ن الق�رارات التي 
اتخذه�ا الس�ييس رغبت�ه يف متابع�ة 
تط�ورات عم�ل األجه�زة املحلي�ة يف 
الق�رى، وتربه�ن عىل تخوف�ه من أن 
املالية ملش�اريع  تك�ون املخصص�ات 
التطوي�ر والتي تبل�غ 38 مليار دوالر 
عرضة للرسقة والنهب، بما يعزز عدم 

ثقته يف املدنين.

بغداد/ الزوراء:

أكد النائ�ب االول لرئيس مجلس 

الن�واب، حس�ن الكعب�ي، امس 

الربمل�ان ع�ىل  االثن�ن، ح�رص 

توسيع الشمول بشبكة الرعاية 

االجتماعية.

وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للنائب 

االول يف بي�ان تلقت�ه “الزوراء”: 

ان “الكعب�ي، اس�تقبل، رئي�س 

هيئ�ة الحماية االجتماعية هدى 

سجاد، وجرى خالل اللقاء، بحث 

آليات الش�مول وكيفي�ة اعتماد 

االس�تمارة وف�رق البح�ث التي 

يج�ب ان يراع�ى فيه�ا الكفاءة 

والتخص�ص واملعرف�ة الدقيق�ة 

ب�كل منطق�ة لضم�ان ش�مول 

واستبعاد  بالش�بكة  املستحقن 

الطلبات غري املستحقة”.

وقال الكعبي ان “الهدف الرئييس 

الحماي�ة  قان�ون  ترشي�ع  م�ن 

ش�بكة  وتأس�يس  االجتماعي�ة 

الرعاية، وتحويلها اىل هيئة، هو 

معالجة مش�كلة الفق�ر يف بلدنا 

الع�راق، وه�ذا يعن�ي ان الهدف 

والغاي�ة هو إنس�اني أخالقي”، 

مؤك�دا “رضورة ابعاد هذا امللف 

من التعاطي السيايس واستغالله 

من قبل البع�ض لتحقيق منافع 

معان�اة  حس�اب  ع�ىل  معين�ة 

املواطن البسيط”.

الن�واب  “مجل�س  ان  وتاب�ع، 

قان�ون  تضم�ن  ع�ىل  ح�رص 

اضافي�ة  املوازن�ة تخصيص�ات 

لغرض توس�يع الشمول بشبكة 

هن�اك  كان  باملقاب�ل  الرعاي�ة، 

ترش�يق يف حجم املوازنة وتقليل 

حجم االنفاق، وهذا دليل عىل ان 

الن�واب يعت�رب الرشائح  مجلس 

للفق�ر  ح�ل  وايج�اد  الفق�رية، 

يف  الهش�ة  الرشائ�ح  وتأهي�ل 

املجتمع، من االولويات”.

فق�رات  “تضم�ن  ان  واض�اف 

لن�ص قان�ون معن يع�د ملزما 

التنفي�ذ من قبل الجه�ة املعنية، 

وهن�ا يج�ب ع�ىل وزارة املالي�ة 

رصف  عملي�ات  تأخ�ري  ع�دم 

لصن�دوق  املالي�ة  املخصص�ات 

الرعاية”.

وش�دد عىل “وجوب إلزام وزارة 

االجتماعي�ة  والش�ؤون  العم�ل 

امله�ام  وتحدي�د  بالقان�ون 

بهيئ�ة  الخاص�ة  والصالحي�ات 

الرعاي�ة االجتماعي�ة باعتبارها 

املعنوي�ة  الش�خصية  تمتل�ك 

واالستقالل املايل واالداري لتنفيذ 

مهامها واختصاصاتها”.

بغداد/ الزوراء:
والج�وازات  املدني�ة  األح�وال  مديري�ة  نف�ت 
واإلقامة التابعة لوزارة الداخلية، امس االثنن، 
م�ا ت�م تداوله ع�ن عط�ل راب�ط التقديم عىل 
البطاق�ة الوطنية بموقعه�ا اإللكرتوني، فيما 

أكدت االستمرار بالحجز.
وقال�ت املديرية يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: إن 
“هن�اك ع�ددا من الصفح�ات الوهمي�ة تقوم 
بن�رش االخب�ار الكاذبة م�ن بينها خ�رب كاذب 
مف�اده )تعطل ت�ام يصيب راب�ط التقديم عىل 
البطاق�ة الوطنية ومن�ذ 10 أي�ام(”، الفتة اىل 
أنه�ا “تود أن تبن للمواطنن أن هذا الخرب غري 
صحيح والحجز مفتوح علماً أن عدد املواطنن 
الذي�ن حجزوا ليوم أمس الراب�ع من تموز بلغ 
12 ألف�اً ومديري�ة االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة مستمرة بتوفري الحجز”.
وأكدت املديرية يف الوقت نفس�ه، وفقا للبيان، 
بأن “توابعها ليس�ت مس�ؤولة عن االكش�اك 
املوج�ودة خارج الدوائ�ر، وأن أي وثيقة تصدر 
منه�م ال عالق�ة للمديرية بها، مع االس�تمرار 

بتوفري الخدمات للمواطنن كافة”.

ويف س�ياق اخر، أعلن�ت وزارة الداخلية، امس 
االثن�ن، عن انخف�اض عملي�ات التهريب عرب 
الح�دود، مش�رية اىل ان ذل�ك ت�م باس�تخدام 

تقنيات حديثة.
وقال املتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد املحنا، 
يف ترصيح صحفي: إن “حاالت تهريب البضائع 
عرب الح�دود، بدأت تقل بش�كل كب�ري، خاصة 
م�ع الح�دود الس�ورية”، مبين�ا ان “ال�وزارة 
اس�تخدمت التقنيات الحديثة يف ضبط الحدود 

ومنع تهريب البضائع”.
الت�ي يت�م  التهري�ب  واض�اف: ان “عملي�ات 
ضبطه�ا هي لبع�ض املنتج�ات الزراعية ممن 
ت�م منعها من قب�ل وزارة الزراع�ة، فضال عن 
بع�ض البضائ�ع تتهرب من الواق�ع الجمركي 
والرضيب�ي”، مش�ريا اىل ان “بع�ض البضائع 
املهرب�ة تدخ�ل م�ن اقلي�م كردس�تان خالف�ا 

للضوابط املعمول بها”.
واك�د ان “مديري�ات ال�وزارة كثف�ت جهودها 
باتج�اه ضبط امل�واد التي تدخل البالد بش�كل 
غري اصويل وتمكنت خالل الفرتات املاضية من 

ضبط آالف االطنان من البضائع”.

بغداد/ الزوراء:
افتت�ح املعهد القضائي، ام�س االثنن، دورة 
إع�داد ُكت�اب الع�دول تح�ت إرشاف مجلس 
القض�اء األعىل وبحضور وزير العدل س�االر 

عبد الستار محمد.
وذك�ر بي�ان ملجل�س القض�اء االع�ىل تلقته 
“الزوراء”: أن “املعهد القضائي شهد افتتاح 
دورة إعداد ُكتاب العدول بحضور وزير العدل 
س�االر عبد الس�تار محمد ومدير عام دائرة 

الكتاب العدول راستي يوسف حميد”. 
وأضاف أن “الدورة ستس�تمر لش�هرين بدءاً 
من الرابع من ش�هر تم�وز الحايل وتختتم يف 
الثاني من ش�هر أيلول القادم بمش�اركة 30 

موظفاً من م�الكات وزارة الع�دل املتقدمن 
لل�دورة ويحارض فيه�ا نخبة من االس�اتذة 

االكاديمين املختصن”.
وقدم وزير العدل يف كلمة ألقاها خالل افتتاح 
ال�دورة ش�كره ملجل�س القض�اء األعىل عىل 
تنظيم�ه هذه ال�دورة بالغ�ة األهمية لكوادر 
وزارت�ه، معرباً ع�ن أمله االرتقاء بمس�توى 
املش�اركن فيها ليكونوا كتاباً للعدول”، كما 
اش�اد بعد الجول�ة التفقدية الت�ي أجراها يف 
املعه�د القضائ�ي بالنهض�ة العمرانية التي 
ش�هدتها منش�آت املعهد من�ذ انضمامه اىل 
مجلس القضاء االعىل بعد س�ن القانون رقم 

)70( لسنة 2017.

بغداد/ الزوراء:

االثن�ن،  ام�س  الكهرب�اء،  وزارة  اعلن�ت 

اس�تهداف خط الطاقة املغذي ملرشوع ماء 

الكرخ، مبينة ان ذل�ك يهدف اىل قطع مياه 

الرشب عن املواطنن.

وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: 

ان “العنف املس�لح مس�تمر يف التأثري سلباً 

عىل البنى التحتية واملدنية لقطاع الكهرباء 

وتعريضها لخسائر كبرية يف املورد الحيوي 

بحرمان املواطنن من الطاقة وعزل املناطق 

واملحافظ�ات بعضها ع�ن بعض من خالل 

تفجري ابراج وخطوط نق�ل الطاقة، فضالً 

ع�ن الخس�ائر املادي�ة والحد م�ن امكانية 

الحصول عىل الخدمات االنسانية االساسية 

وإيق�اف عجل�ة التنمي�ة االقتصادي�ة عرب 

االستهداف املتعمد والعشوائي واالنتهاكات 

الخط�رية ض�د خط�وط واب�راج الطاق�ة 

الكهربائية يف عموم العراق”.

واضافت ان “خط قدس - نرص )132 ك.ڤ 

( 2+1 تع�رض اىل ح�ادث ارهاب�ي تس�بب 

بتفج�ري الربج رق�م )21( من محطة نرص 

بعب�وات ناس�فة لي�ال يف الس�اعة الحادية 

عرشة وعرشون دقيقة يف منطقة الطارمية 

قرية زملة حمدي”، مشرية اىل ان “مالكاتنا 

الهندسية والفنية توجهت لتأهيل وصيانة 

الخ�ط بغية اعادت�ه اىل العمل بأرسع وقت 

ممكن”.

املدفوع�ة  “الجماع�ات  ان  واك�دت 

الهجم�ات  ذات  التخري�ب  بأيديولوجي�ات 

الخرق�اء وتوظي�ف التكتي�كات االرهابي�ة 

تس�تهدف حرم�ان العراقين تعس�فياً من 

حقوقهم االساسية يف خدمة عامة مقبولة 

ونمط الحياة الرغيدة التي يس�تحقونها”، 

الفتة اىل انها “تس�عى لإيفاء بنيٍة صادقٍة 

نحو االلتزامات التي قطعتها عىل نفس�ها 

امام العراقين يف تعزيز التنمية املس�تدامة 

يف مجال الطاقة وتوفريها”.

وبينت ال�وزارة ان “الحكومة مس�تمرة يف 

اتخاذ التدابري الرامية اىل حرمان االرهابين 

من الوصول اىل الوس�ائل التي تمكنهم من 

شن اعتداءاتهم وبلوغ اهدافهم ومنع االثر 

املتوخ�ى منها، اىل جانب تحس�ن وحماية 

وتوف�ري الخدمات التي تليق باملواطن برغم 

التحديات التي تواجه البالد”.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت املديرية العام�ة ملكافحة املخدرات 
واملؤثرات العقلية، امس االثنني، عن حملة 

امنية واسعة يف عدد من املحافظات.
وذك�رت املديرية يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان »مف�ارز املديري�ة ألقت 
القب�ض ع�ى 6 متهم�ني يف محافظة ذي 
قار، بحوزتهم كمية من مادة الكريستال 
املخدرة وحب�وب مخدرة متع�ددة االنواع 
إضاف�ة إىل أدوات للتعاطي واس�لحة غري 

مرخصة«.
واضافت ان »مفارز املديرية ألقت القبض 
عى عدد من املتهمني يف محافظة البرصة، 

بحوزتهم مادة الكريستال املخدرة وحبوب 
مخ�درة متعددة االنواع إضاف�ة إىل أدوات 

للتعاطي وأسلحة نارية وجارحة«.
فيما اشارت املديرية اىل »إلقاء القبض عى 
3 متهم�ني يف محافظة النج�ف االرشف، 
بحوزتهم مادة الكريستال املخدرة إضافة 

إىل أدوات للتعاطي«.
واوضح�ت املديرية انه »ت�م القاء القبض 
ع�ى متهمني اثن�ني يف محافظ�ة األنبار، 
بحوزتهما حبوب مخدرة متعددة األنواع«، 
مبين�ة انه »تمت إحالتهم إىل القضاء وفق 
أح�كام املادتني القانونيت�ني ) 28، و32( 

مخدرات«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني، امس االثنني، القبض عى ش�بكة 
نفذت عدة عمليات إرهابية بينها مهاجمة منزل مدير رشطة 
محافظة بابل السابق.وذكرت الخلية يف بيان ورد ل� »الزوراء«: 
أن »مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية تواصل 
عملياتها االس�تباقية ملالحقة عصاب�ات الجريمة والخارجني 
عن القان�ون والبحث ع�ن املطلوبني للقض�اء، حيث تمكنت 
مفارز وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية يف وزارة 
الداخلي�ة من إلقاء القبض عى خمس�ة متهمني يف محافظة 
باب�ل، مطلوبني وفق أحكام املادة الرابعة من قانون مكافحة 

االرهاب«.وأض�اف انه »بع�د التحقيق معه�م اعرتفوا بتنفيذ 
ع�دة عملي�ات ارهابية لرتوي�ع املواطنني، واس�تهدفوا خالل 
إحدها دار مدير رشطة محافظة بابل الس�ابق اللواء املتقاعد 
)عيل كوة الزغيبي( بواس�طة رمانة هجومية، وحادث اعتداء 
آخر بواسطة رمانة هجومية عى دار أحد املواطنني يف منطقة 
الحمزة الغربي، وقاموا بمالحقة املواطن نفسه بمنطقة )ابو 
خس�تاوي( واعتدوا عليه بواس�طة رمان�ة هجومية وبنادق 
كالش�نكوف أيض�اً« .واش�ار البي�ان اىل ان »املتهمني صدقت 
اقواله�م قضائي�ا، وتم اجراء كش�ف الداللة م�ن قبل قايض 

التحقيق الذي جاء مطابق العرتافاتهم ».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس االثنني، 
فتح باب التقديم ع�ى التعيينات بصفة )عقد( يف هيئة 

الحماية االجتماعية.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
التعيني س�يكون يف العاصمة بغداد واملحافظات بعنوان 

)باحث اجتماعي(«.
واض�اف أن »التقديم يكون خالل مدة خمس�ة ايام من 
خالل الرابط التايل http://spa.gov.iq/jops عى مدار 
24 س�اعة ابت�داًء من ي�وم االثن�ني املواف�ق 5-7 وملدة 
خمسة ايام عدا يومي الجمعة والسبت، اي لغاية الدوام 
الرس�مي ليوم االحد املوافق 11-7-2021 من االس�بوع 

املقبل«.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت مديرية امل�رور العامة، 
امس االثنني، عن توجه لتسقيط 
املركب�ات اجباري�اً، فيم�ا أكدت 
ان�ه ال توجد نية للعودة اىل نظام 

الزوجي والفردي.
وق�ال مدير امل�رور، اللواء طارق 
ترصيح�ات  يف  اس�ماعيل، 
قي�د  »ترق�ني  ان  صحفي�ة: 
املركبات مس�تمر وهناك دراسة 
ومقرتح من قب�ل مديرية املرور 
لتحدي�د املوديل ويك�ون اجباريا 
بالتش�اور مع ال�وزارة والدائرة 
القانونية ليت�م تعويض املواطن 

البسيط«، الفتا اىل ان »هذا االمر 
قيد الدراسة وس�وف يتم تحديد 
وموضوعي�اً  قانوني�ا  املودي�ل 
وتحدي�د املمي�زات الت�ي تعطى 
للمواطن مقابل الرتقني كون هذا 
املوضوع يخص ملكية خاصة«.

وب�ني مدي�ر امل�رور الع�ام ان�ه 
»ال توج�د ني�ة للع�ودة اىل نظام 
الزوجي والفردي، كون املوضوع 
ولحري�ة  للدس�تور  مخالف�ا 
االنس�ان ويرض باملواطن الفقري 

وصاحب السيارة االجرة«.
 واشار مدير املرور العامة اىل ان 
»الرق�م املوح�د هو قي�د املداولة 

مع االقليم، اما كمرشوع وطني 
فقد أرسل من قبل وزير الداخلية 
ملناقشة ذلك وبالفعل التقيت مع 
وزي�ر الداخلي�ة يف االقليم هريرب 
أحمد لتنظي�م املرشوع الوطني، 
إذ ان االقلي�م يعم�ل بامل�رشوع 
ع�ام  قب�ل  القدي�م  الوطن�ي 
»االقلي�م  ان  موضح�ا   ،»2003
النظ�ام  بنف�س  يعم�ل  س�وف 
املوج�ود يف بغ�داد حالي�ا وم�ع 
الرشكة نفس�ها، وس�وف تكون 
هن�اك لجن�ة مش�رتكة لحلحلة 
املش�اكل املوجودة ب�ني املواطن 
الكردي والعرب�ي واملوضوع قيد 

املداولة«.
وذك�ر اس�ماعيل ان »املباحثات 
م�ع االقلي�م تضمن�ت الغرامات 
للس�يارات الت�ي تحم�ل لوحات 
كردس�تان، حي�ث يت�م ذلك عرب 
ارس�ال ارقام السيارات املخالفة 
يف )رام او ه�ارد( اىل االقلي�م عن 
طريق اللجنة املش�رتكة يف بغداد 

واربيل«.
واوض�ح اس�ماعيل أن�ه »اذا تم 
االتف�اق حول امل�رشوع الوطني 
فسوف يستطيع املواطن تحويل 
رقم العجلة يف االقليم بدون نقل 

القيد«.

بغداد/ الزوراء:
مكافح�ة  مديري�ة  أعلن�ت 
املتفجرات، امس االثنني، معالجة 
عبوة ناس�فة محلي�ة الصنع يف 

محافظة دياىل.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان ورد ل� 
»ال�زوراء«: إنه »بع�د ورود نداء 
اىل خ�رباء مكافح�ة املتفج�رات 
يف محافظ�ة دياىل يفي�د بوجود 
جس�م غري�ب ع�ى جان�ب احد 
الط�رق ) طريق كنع�ان بعقوبة 
( وع�ى الفور تم تش�كيل فريق 
عمل مخت�ص والتوجه اىل محل 

الحادث«.
وأضاف البيان أنه »بعد الكش�ف 
تبني وجود عبوة ناس�فة محلية 
وف�ق  معالجته�ا  ت�م  الصن�ع 

االجراءات القياسية«.
مديري�ة  اعلن�ت  جهته�ا،  م�ن 
ام�س  املتفج�رات،  مكافح�ة 
تمكن�وا  خرباءه�ا  ان  االثن�ني، 
م�ن معالج�ة مخلف�ات حربية 
للمجاميع االرهابية يف محافظة 

نينوى.
املديري�ة  إلع�الم  بي�ان  وذك�ر 
»العملي�ة  ان  »لل�زوراء«:  ورد 

ج�اءت بع�د ورود اتص�ال ع�ى 
الخ�ط الس�اخن )404( الخاص 
باملديرية، من قبل احد املواطنني 
يفي�د بوج�ود اجس�ام غريبة يف 
الجانب االيم�ن ملحافظة نينوى 
تحدي�دا بمنطق�ة ب�اب الطوب 

شارع غازي«.
واش�ارت املديري�ة يف بيانه�ا اىل 
»تش�كيل فري�ق عم�ل مختص 
ع�ى الف�ور والتوج�ه اىل مح�ل 
االخب�ار، وعن�د الوص�ول تب�ني 
وجود صواريخ قاذفة عدد اثنان 
م�ن مخلف�ات داع�ش االرهابي 

انق�اض احدى  مدفون�ة داخ�ل 
العمارات املترضرة جراء عمليات 

التحرير يف املنطقة املذكورة«.
ولفت�ت اىل انه »تم التعامل معها 
القياس�ية«.  االج�راءات  وف�ق 
وتابعت انه ويف س�ياق اخر، »تم 
معالج�ة قذيف�ة دباب�ة يف قرية 
االبغالة - داخل معس�كر الصنع 
الكيمي�اوي بواجب مش�رتك مع 
مفارز من رسية سوات والفوج 
اثن�اء  عليه�ا  عث�ر  التكتيك�ي 
عملي�ات التفتي�ش التي تجريها 

القوات االمنية«.

محلة أمنية واسعة ملكافحة املخدرات 
يف عدد من احملافظات

اإلطاحة بشبكة نفذت عمليات إرهابية يف بابل

العمل تفتح باب التقديم على 
التعيينات بصفة »عقد« 

أكدت أنه ال توجد نية للعودة لنظام الزوجي والفردي 

املرور العامة تكشف عن توجه لتسقيط املركبات إجباريًا

معاجلة عبوات وخملفات حربية يف دياىل ونينوى
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إعالن
اىل املتهم الغائب/   ش.م عبد الحسن كاظم محمد 

زنيجري 
محل العمل/   مديرية رشطة محافظة النجف االرشف 

واملنشآت 
العنوان/ النجف االرشف/ ناحية الرضوية 

بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة 5 م�ن قانون عقوبات 
قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 املعدل، وملجهولية 
محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن عى ان 
تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
خ�الل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتب�ارا من تاريخ تعليق 
ه�ذا االعالن يف محل اقامتك وتجي�ب عى التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
استناداً ألحكام املواد )56 و 68 و 69 ( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة 

فقدان 
العق�ار  س�ند  من�ي  فق�د 
ح�ي   3/3226 املرق�م 
العروبة يف النجف والصادر 
العق�اري  التس�جيل  م�ن 
يف النج�ف، بإس�م )خلي�ل 
محسن سلطان(، فعى من 
يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى          العدد:824/ج2021/1

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح النجف               التاريخ:2021/7/4

اعالن
اىل املتهم الهارب / حسني شاكر جرب

حي�ث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 824/ج2021/1 
والخاصة باملش�تكي )حس�ني جي�اد إس�ماعيل( وفق 
احكام املادة 446 من قانون العقوبات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى، 
عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بجريدتني رس�ميتني 
محليتني بوج�وب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
ي�وم 2021/8/16 وعن�د عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب األصول.
القايض
حيدر طالب الطالقاني

فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقمة 
والص�ادرة   )A80361018(
م�ن وزارة الكهرباء/ الرشكة 
الطاق�ة  إلنت�اج  العام�ة 
الكهربائية/ الفرات األوس�ط، 
االم�ري  عب�د  )مه�دي  بإس�م 
مهدي(، فع�ى من يعثر عليها 

تس�ليمها اىل جهة االصدار.

فقدان 
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م 425356 يف 2019/11/5 ، 
والصادر من بلدية النجف، بإس�م )عادل كاظم شاكر(، 

فعى من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .



بغداد/ الزوراء:
أعلنت الجمعية العامة املالية العادية لجمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون 
يف بحر إيجة، امس االثنني، أن العراق حل ثانياً باس�ترياد “زيتون املائدة” من 

تركيا خالل 8 اشهر خالل موسم 2020 و2021.
وق�ال رئي�س الجمعية دافوت إي�ر يف ترصيح له اطلعت علي�ه “الزوراء”: إن 
تركيا صدرت من زيتون املائدة خالل 8 اش�هر من موسم 2020 و2021 عىل 
اساس سنوي 60 ألف طن، بقيمة مالية بلغت 105 ماليني دوالر، مقارنة مع 
59 ألف طن يف األشهر الثمانية األوىل من موسم 2019/2020 ، وبقيمة مالية 

103 مليون دوالر.
وأضاف: أن قيمة صادرات تركيا من الزيتون األس�ود بلغت 81 مليون دوالر، 

و24 مليون دوالر من الزيتون االخرض.
واش�ار إير إىل: أن “أملانيا كانت عىل رأس قائمة الدول التي نصدرها للزيتون 
األس�ود والزيتون األخرض، تالها الع�راق ومن ثم روماني�ا والواليات املتحدة 

وبلغاريا”.
وكان مجل�س ادارة جمعي�ة مص�دري الزيتون وزيت الزيت�ون يف بحر ايجة، 
أعل�ن يف ترشين الثاني 2020، أن ثالث دولة بينها العراق تتصدر قائمة الدول 

املستوردة لزيتون املائدة الرتكي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير، النفط إحس�ان إسماعيل، 
ام�س االثن�ني، موق�ف الع�راق م�ن 
الخالف حول مس�تويات إنتاج النفط 

داخل منظمة أوبك.  
وقال إسماعيل: إن العراق يؤيد اقرتاح 
زيادة إنتاج أوبك بني آب وكانون األول، 
ويدعم تمدي�د اتفاق خف�ض اإلنتاج 
حتى نهاية عام 2022، يف الوقت الذي 
يس�تعد فيه ال�وزراء لالجتم�اع لحل 
املأزق الذي امتد من اجتماع األس�بوع 
املايض، وفقا ملوقع إس آند بي جلوبال 

األمريكي.
وكان م�ن املق�رر أن يواف�ق تحال�ف 
أوب�ك+ األس�بوع امل�ايض ع�ىل زيادة 
اإلنت�اج الجماع�ي من النف�ط الخام 

بمق�دار 400 أل�ف ط�ن يف الي�وم كل 
ش�هر يف الف�رتة م�ن آب إىل كان�ون 
األول وتمدي�د اتف�اق إدارة اإلمدادات 
حتى نهاية عام 2022، لكن اإلمارات 
أعاق�ت االتف�اق بإرصاره�ا عىل رفع 
مستوى اإلنتاج األس�ايس الذي تحدد 
حصته، وهو م�ا قالت دول أخرى إنه 

غري عادل.
وأض�اف املوقع: لم تق�رتب الجارتان 
واإلم�ارات  الس�عودية  الخليجيت�ان 
العربية املتحدة يف 4 تموز من املساومة 
عىل اتفاق اإلنت�اج، حيث خرج وزيرا 
الطاقة من البلدي�ن إىل موجات األثري 

إلعالن مواقفهما، التي لم تتزحزح.
وتريد اململكة العربية السعودية ربط 
سلسلة من الزيادات الشهرية يف إنتاج 

أوبك وإطال�ة اتفاقية إدارة اإلمدادات 
للمجموع�ة حتى نهاية ع�ام 2022، 
يف حني ترص اإلمارات العربية املتحدة 
ع�ىل زيادة هدف إنتاجها قبل التوقيع 

عىل التمديد. 
للنف�ط  س�وقا  ت�رك  امل�أزق  وه�ذا 
متعطش�ة للنف�ط الخ�ام من�ذ ب�دء 
املحادثات يف االول من تموز مع تحذير 
العديد م�ن خرباء االرصاد الجوية من 
ارتف�اع محتمل يف األس�عار اذا لم يِف 
التحال�ف الذي يضم 23 دولة بخفض 
انتاج�ه، مبينا أنه ويعت�زم التحالف، 
الذى يحجب حاليا 5.8 مليون برميل/

يوم من االنتاج، إعادة انعقاد 5 تموز 
يف الس�اعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت 

فيينا.

العراق يعلن تأييده اقرتاح “أوبك” بزيادة إنتاج النفط إىل 400 ألف طن

بغداد/ الزوراء:
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، ام�س االثن�ني، عن 
تفاصيل أمر االس�تقدام الصادر بحقِّ رئيس اللجنة العليا 
إلغاثة وإيواء النازحني االس�بق، واثنني من املس�ؤولني يف 
ِريَن، مبينًة أن األمر جاء عىل خلفيَّة  وزارة الهجرة والُْمَهجَّ
قضيَّ�ة تحويل مبل�غ )19( مليار ديناٍر بص�ورٍة ُمخالفٍة 

للصالحيات.
وأفادت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان تلقت “الزوراء” 
نسخة منه “بإصدار محكمة تحقيق الكرخ أمر استقداٍم 
بح�قِّ رئيس اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني االس�بق 
ِريَن، يف  واثن�ني م�ن املس�ؤولني ب�وزارة الهج�رة والُْمَهجَّ
قضيَّة تحويل مبلغ )19( ملي�ار دينار خالفاً للصالحيات 

املمنوحة”.
واوضحت الدائرة أن “تفاصيل القضيَّة تش�ري إىل موافقة 
رئيس اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني االسبق، عندما 
كان يش�غل منصب نائب رئيس الوزراء لش�ؤون اإلعمار 
والخدم�ات يف حينها، عىل مقرتح وكيل وزير واملدير العام 
ِري�َن  للدائ�رة اإلداريَّ�ة واملاليَّ�ة يف وزارة الهج�رة والُْمَهجَّ
س�ابقاً، ع�ىل مقرتح تحويل مبل�غ )19( ملي�ار دينار إىل 
العوائ�ل النازحة عن طريق إحدى ال�رشكات األهليَّة دون 

صدور قرار من اللجنة العليا إلغاثة وإيواء النازحني”.
ولفت�ت الدائ�رة إىل أن “ق�رار االس�تقدام الص�ادر ع�ن 
املحكم�ة، بالقضيَّة التي حقق�ت فيها الهيئة وأحالتها إىل 

القضاء، جاء اس�تناداً إىل أحكام امل�ادَّة )331( من قانون 
العقوبات”.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور عدة أحكاٍم بحق مدانني 
بقضايا تتعلق بمل�ف إغاثة وإيواء النازحني، منها صدور 
حكم�ني بحق محافظ دياىل األس�بق وموظف�ني يف ديوان 
محافظ�ة نينوى؛ يف قضيَّة إبرام عقود يش�وبها الفس�اد 
َص�ة إلغاثة وإي�واء النازحني بلغ�ت مبالغها )10(  ُمَخصَّ
ملي�ارات ديناٍر، وق�رار حكم آخر بحق قائمقام س�امراء 
س�ابقاً يقيض بالسجن ست س�نواٍت؛ يف قضيَّة مخالفاٍت 
َص�ة ملكافحة  مرتكب�ٍة ب�رصف )24( مليار دين�اٍر ُمَخصَّ

الفقر ودعم النازحني. 

بغداد/ نينا:
أك�د الخبري يف الش�أن االقتصادي، رعد 
تويج، عىل رضورة اعداد خارطة طريق 
تتجاوز االجتماعات الجوفاء واالعتماد 
ع�ىل ارضي�ة حقيقي�ة من الدراس�ات 
والبح�وث والخطط لح�ل ازمة الطاقة 

الكهربائية يف البلد.
للوكال�ة  ترصي�ح  يف  توي�ج  وق�ال 
الوطني�ة العراقي�ة لألنب�اء /نينا/: ان 
“الس�بب الرئييس ألزم�ة الكهرباء هو 
وج�ود الفجوة الكبرية بني االس�تهالك 
واالنتاج وهذه الفجوة تزداد مع توسع 
النمو الس�كاني وال�ذي يرافق�ه عادة 
طل�ب مفرط ع�ىل الكهرب�اء وملختلف 

االحتياجات “.
واض�اف: ي�رتاوح حج�م الطل�ب عىل 
الطاق�ة الكهربائية وبناء ع�ىل ما يتم 
تجهي�زه من قبل الش�بكة الوطنية من 
س�اعات اىل 60 الف مي�كاواط وما يتم 
تجهي�زه حالي�ا ب20 ال�ف مي�كا واط 
التوس�ع بمق�دار  اىل  انن�ا نحت�اج  اي 
الضعف�ني اي %200 من االنتاج الحايل 

او  الكهرب�اء  ان وزارة  ومم�ا يالح�ظ 
املجل�س االعىل للطاقة يف العراق لم يتم 
ادارته بصورة علمية بل يدار كتحصيل 
حاصل من وزراء او ش�خصيات معينة 
حيث لم يبن عمله عىل جهاز احصائي 
او معلومات�ي يوضح معدل اس�تهالك 
الكهربائي�ة  للطاق�ة  العراق�ي  الف�رد 
او االحتي�اج الحقيق�ي ال�كيل او ل�كل 

محافظة عراقية “.

وش�دد عىل رضورة ان” تكون للوزارة 
او مجل�س الطاق�ة خارط�ة طري�ق 
تتجاوز االجتماعات الجوفاء واالعتماد 
ع�ىل ارضي�ة حقيقية من الدراس�ات 
والبحوث والخطط ورضورة ان تكون 
هناك اضافات للشبكة الوطنية يفوق 
الطل�ب املتوقع ولن يت�م الخروج من 
مثل هذه االزمة التي تتوضح اهميتها 
مرتني يف الع�ام يف ذروة فصل الصيف 
من الحر الشديد مالم تتضافر الجهود 
وتخل�ص االرادات يف الخروج من هذه 
يت�م تع�اون جماع�ي  املعضل�ة وان 
بجمي�ع  والحكوم�ة  املجتم�ع  ب�ني 

مؤسساتها “.
اع�داد  رضورة  ع�ىل  ش�دد  كم�ا 
اس�رتاتيجية وطني�ة عراقي�ة تتن�وع 
فيه�ا مص�ادر الطاق�ة الكهربائية من 
الغاز والكهرومائية والطاقة الشمسية 
والنووي�ة والزف�ت االس�ود لتأس�يس 
مستقبل العراق عىل مدى توفر الطاقة 
الكهربائي�ة العراقية والت�ي قد ترتبط 

بالحفاظ عىل االمن الوطني للعراق”.
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من أجل ربط سلسلة من الزيادات الشهرية يف إنتاج املنظمة

بغداد/ الزوراء:
أب�رم وزي�ر الصناعة العراق�ي، منهل 
عزي�ز الخباز، ونظريته املرصية نيفني 
جام�ع، أمس االثن�ني، اتف�اق تعاون 
إلقام�ة م�دن صناعي�ة، واقتصادية، 
وصناعات النس�يج والجلود والدباغة 

واألدوية البيطرية واملبيدات الزراعية.
يف  الحكوم�ي  االع�الم  وقال�ت خلي�ة 
بي�ان ورد “لل�زوراء”: إن “ذل�ك ج�اء 
خالل زيارة وزي�رة التجارة والصناعة 
املرصي�ة نيفني جامع والوف�د املرافق 
له�ا إىل العراق، وإجرائها سلس�لة من 
اللق�اءات واملباحث�ات، م�ع الجان�ب 
العراقي، يف إطار تنفيذ مقررات القمة 
الثالثية التي عقدت يف بغداد األس�بوع 

املايض”.
وج�رى االتف�اق بحس�ب البي�ان عىل 
“وض�ع خطة عمل مح�ددة بتوقيتات 
زمنية واضحة، بعد أن ناقش الطرفان 
امللف�ات التي ستش�هد تع�اون الدول 
الصناع�ات  مقدمته�ا  ويف  الث�الث، 
الدوائية، وصناعات النس�يج والجلود 
والدباغة، واألدوية البيطرية، واملبيدات 

الزراعية”.
ولفت�ت الخلي�ة اىل أن “وزي�ر التجارة 
اس�تقبل،  الجب�وري  ع�الء  العراق�ي 

نظريت�ه املرصي�ة، وبحث معها س�بل 
تطوير التبادل التجاري بني البلدين بما 
يعزز األداء الصناع�ي”.ويف لقاء آخر، 

جمع وزير التخطيط خالد نجم البتال 
بوزي�رة التجارة والصناع�ة املرصية، 
اتف�ق الجانب�ان ع�ىل إع�داد وثيق�ة 

التع�اون الثالثي، ُتح�ّدد فيها املجاالت 
واملحاور املتاحة للتعاون املشرتك.

كما أج�رى وزير الصناعة مع نظريته 
الثاب�ت  الجن�اح  إىل  زي�ارة  املرصي�ة 
ل�رشكات ال�وزارة يف مع�رض بغ�داد 
الدويل لالط�الع عىل إمكانات الرشكات 

العامة ومنتجاتها املحلية.
إىل ذل�ك زار الوف�د امل�رصي ع�ددا من 
بالصناع�ات  املتخصص�ة  ال�رشكات 
الكيمياوي�ة، وأبرزه�ا رشك�ة الفرات 
الصناع�ة  ل�وزارة  التابع�ة  العام�ة 
التع�اون  ف�رص  لبح�ث  واملع�ادن، 

والرشاكة املتاحة.
ووفقا للبيان، فقد عقد الوفد املرصي، 
أم�س االثن�ني، اجتماع�ا موس�عا مع 
القط�اع الخ�اص العراق�ي، للتباحث 
والرشاك�ة  التع�اون  ف�رص  ح�ول 
واالس�تثمار ب�ني القط�اع الخ�اص يف 
البلدين، يف مج�االت صناعية متعددة، 
كم�ا س�يزور رشك�ة أدوية س�امراء، 
ورشك�ة دي�اىل العامة ملناقش�ة آليات 
التعاون املش�رتك يف صناع�ات األدوية 

ت الكهربائية.

يف إطار تنفيذ مقررات القمة الثالثية 

العراق ومصر يربمان اتفاقاً إلقامة مدن صناعية واقتصادية مشرتكة

استقدام مسؤولني كبار بقضية حتويل 19 
مليارا خالفا للقانون

خبري: أزمة الكهرباء سببها الفجوة الكبرية
 بني االستهالك واإلنتاج

صعود طفيف بأسعار الدوالر يف 
بغداد وكردستان

جلنة االقتصاد: خطوتان متنعان 
سرقة حنو 4 مليارات دوالر سنويا

دعوات وحراك نيابي حلل قضية 
ختصيصات الرعاية االجتماعية

اقتصادي يرجح عودة سعر الصرف 
إىل سعره السابق

العراق الثاني باسترياد الزيتون 
من تركيا

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، 

امس االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وإقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت 147200 
دين�ار عراقي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.واش�ار املصدر اىٕل أن اس�عار البيع 
والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر 
البي�ع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اس�عار الرشاء 146500 دينار لكل 
100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اسعار 
ال�دوالر ارتفاع�ا أيضا، حيث بلغ س�عر البيع 147400 دين�ار لكل 100 دوالر 

امريكي، والرشاء بواقع 147000 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت عضو لجن�ة االقتصاد يف مجلس النواب، ندى ش�اكر، امس اإلثنني، عن 
خطوتني يمكن تطبيقهما باملنافذ الحدودية ستضمنان وصول اإليرادات لخزينة 
الدول�ة دون رسقتها.وقال�ت ش�اكر: إن “اللجنة االقتصادية قدم�ت الكثري من 
الحلول واملعالجات للحكومة من أجل الس�يطرة عىل إيرادات املنافذ الحدودية”، 
مبينة أن “نس�بة اإليرادات الضائعة التي تذهب لجيوب الفاس�دين تقدر سنويا 
بأكثر من 4 مليار دوالر”.وأضافت أن “من ضمن تلك املقرتحات هو أتمتة املنافذ 
ع�رب منظومة إلكرتونية موح�دة وكذلك العمل عىل تغيري اآلليات املتبعة من قبل 
الهيئة ألنها تس�هل عمل الفاسدين واالس�تمرار يف رسقة املال العام”.وأوضحت 
أن “الس�يطرة عىل املنافذ الحدودية بش�كل كامل س�يضمن وص�ول أكثر من 7 

مليار دوالر سنويا لخزينة الدولة وربما أكثر من هذا الرقم بكثري”.

بغداد/ الزوراء:
دع�ت لجن�ة العمل والهج�رة واملهجري�ن النيابية اىل عقد اجتماع مش�رتك بني 
رئاس�ة مجلس النواب والحكومة بحضور ممثيل لجنتي العمل واملالية النيابية 
اضافة اىل ممثيل وزارتي املالية والعمل، إليجاد حلول عاجلة لقضية تخصيصات 
الرعاي�ة االجتماعية.وقال رئيس اللجنة، النائب رعد الدهلكي، يف بيان صحفي: 
ان “ الحكومة وعدت ضمن اإلجراءات التي تضمنتها الورقة البيضاء وبعد رفع 
س�عر الدوالر مقابل الدينار بتخصيص مبالغ اضافية لهذه الرشيحة، لكنها لم 
تطلق أي مبال�غ اضافية، وكذلك التخصيصات التي رصدت لهذه الرشيحة هي 
أق�ل ما يمكن تحقيقه س�واء لزيادة أعداد املش�مولني بالرعاية او زيادة املبالغ 
املمنوحة لهم ضم�ن الرواتب”.وأضاف ان “املبالغ املخصصة لش�بكة الحماية 
االجتماعي�ة من قبل مجلس الوزراء كانت خمس�ة تريليون�ات وثالثة وأربعني 
ملي�ارا، والتي اصبحت بعد التخفي�ض من قبل اللجنة املالي�ة ثالثة تريليونات 
وخمس�مائة وثالثة وعرشين مليارا، كما تم مناقلة مبل�غ مقداره )70( مليارا 
م�ن تخصيصات الحماية االجتماعية اىل )80( ال�ف ارسة يف هيئة ذوي االعاقة 
واالحتياج�ات الخاص�ة لديه�م )كي كارد( الخ�اص براتب املع�ني املتفرغ منذ 
س�نتني ولم يس�تلموا املبالغ الخاصة بهم، ما زاد نس�بة العجز يف موازنة هيئة 
الحماي�ة االجتماعية”. وحذر الدهلكي من كارثة انس�انية كبرية، يف حال عدم 
اتخاذ الجهات املعنية إجراءات رسيعة الحتواء هذه الحالة االنس�انية من خالل 
بعض املناقالت التي يتم اتخاذها، داعيا رئاس�تي مجلس النواب والوزراء لعقد 
اجتماع مش�رتك بحض�ور اللجان املعني�ة يف الربملان، اضاف�ة اىل وزارتي املالية 
والعمل وخالل مدة ال تتعدى االس�بوعني ملناقش�ة هذا امللف والخروج بقرارات 

عاجلة تنقذ تلك الرشيحة املظلومة من وضعها الحايل”.

بغداد/ نينا: 
رج�ح الخبري يف الش�أن االقتصادي، صفوان قيص، عودة س�عر رصف الدوالر 
اىل س�عره الس�ابق واملقرر يف املوازنة 147 الف دينار مقابل 100 دوالر، مؤكدا 

وجود جهود من قبل الجهات املعنية لعودة سعر الدوالر .
وق�ال قيص يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا / : أظهر البنك 
املرك�زي العراق�ي وتحال�ف النقابات 
املهنية للمص�ارف واألطباء والصيادلة 
قدرته�م  واملهندس�ني  واملحام�ني 
ع�ىل إع�ادة الثق�ة بالدين�ار العراق�ي 
والس�يطرة عىل س�عر الرصف كما تم 
إق�راره يف املوازن�ة االتحادي�ة بس�عر 
١٤٧٠ دين�ارا ل�كل دوالر، وبالرغم من 
ارتفاع كمية املبيعات بالعملة األجنبية 
ألكثر من ٢٠٠ مليون دوالر يوميا فأن 
وزارة املالية التزال تلبي رغبة الطالبني 
للحصول عىل العمل�ة األجنبية خاصة 
بعد تخطي النفط اسعار ٧٥ $ للربميل 
“.واض�اف : م�ن املمك�ن تدريجيا أن 
تنخف�ض مبيعات الدوالر باتجاه الدوالر االس�تهالكي م�ع ارتفاع الطلب عىل 
الدوالر االستثماري خاصة بعد تمويل البنك املركزي لصندوق االسكان برتليون 

و٩٠٠ مليار دينار ملحاولة تنشيط قطاع االسكان وإيجاد فرص عمل”.
واض�اف : إذا ما نجح القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية يف التوس�ع 
سنش�هد انخف�اض الطلب ع�ىل الدوالركما أن التفك�ري بالتعام�الت الثنائية 
بالعم�الت األخرى كاليوان الصيني مع بعض الدول كالصني مثال قد يس�اهم 
يف دع�م الدين�ار العراقي وتقليل مخاط�ر زيادة الطلب عىل ال�دوالر األمريكي 
ألغ�راض تمويل التج�ارة الخارجية .وش�دد عىل رضورة االحتفاظ بالس�عر 
الرس�مي للدوالر مع دعم االستقرار باألس�عار للسلع االستهالكية والسيطرة 

عىل مؤرشات التضخم التي أرضت بالطبقات الوسطى والدنيا بشكل حاد.
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بغداد/ الزوراء:
س�جلت أس�عار الذهب االجنبي والعراقي يف االٔس�واق املحلي�ة، امس االثنني 
ارتفاعا طفيفا.. ففي أس�واق الجملة ل   ش�ارع النهر يف   بغداد، ارتفعت اسعار 
الذهب ليس�جل س�عر املثقال الواحد عيار 21 من الذه�ب الخليجي والرتكي 

واالٔوربي البيع 365 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 361 الف دينار.
أما سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 335 الف 

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

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات الدوالر األمريكي يف مزاد البنك املركزي العراقي، أمس االثنني، 

لتسجل 212 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
الي�وم، ارتفاعاً يف مبيعاته بنس�بة %1.62 لتص�ل إىل 212 مليونا و353 الفا 
و765 دوالراً أمريكياً، غطاها بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالٍر 
واح�د، مقارنة بيوم امس االح�د، حيث بلغت املبيعات فيه 208 ماليني و973 

الفا و369 دوالرا أمريكي.
وذهبت املشرتيات البالغة 161 مليوناً و873 ألفا و765 دوالراً لتعزيز االٔرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 50 

مليوناً و480 دوالرا بشكل نقدي.
وأشار املصدر اىٕل أن 32 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و21 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 18 رشكة رصافة.

الذهب يشهد ارتفاعا جديدا يف 
األسواق احمللية

مزاد العملة يبيع أكثر من 210 
ماليني دوالر
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إدارة الكرخ تقيل املدرب ثائر أمحد
بغداد/ متابعة الزوراء

اعلنت ادارة نادي الكرخ فسخ عقدها مع مدرب فريقها الكروي ثائر احمد بالرتايض 
بسبب النتائج غري الجيدة للفريق خالل مشواره يف الدوري املمتاز.

وق�ال رئيس النادي رشار حي�در: ان ادارة الكرخ قررت االبقاء عىل املدرب املس�اعد 
احمد عبد الجبار مدربا لقيادة الفريق حتى نهاية املوسم الحايل.

واض�اف ان »الك�رخ بع�د ان كان يف املقدمة اصبحنا حالي�ا يف موقف محرج ونحن 
قلقون من الهبوط لدوري الدرجة االوىل«، مؤكدا »اصبحنا تحت ضغط كبري بس�بب 
اقرتابن�ا من الفرق التي تتصارع للبق�اء يف الدوري املمتاز بعد الخس�ارات املتتالية 
وكان اخرها خس�ارتنا ام�ام متذيل الدوري نادي الحدود به�دف دون مقابل، وهذا 

الرتاجع ونزيف النقاط يدعونا للقلق«. 

أصفر وأمحر

منتخب الناشئني إىل جانب تونس واليمن وموريتانيا يف بطولة العرب

املدربان باسم قاسم وحكيم شاكر يقرتحان تشكيل جلنة ملساندة املدرب األجنيب اجلديد

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد رئيس لجنة الش�باب والرياضة النيابية، عباس عليوي، ان املنحة املالية 
الخاص�ة باالتحادات الرياضية س�يتم رصفه�ا خالل االي�ام القليلة املقبلة، 
مطمئناً االتحادات غري االوملبية برصف مستحقاتها خالل العام الحايل.وقال 
علي�وي إنه” تم تش�كيل لجنة مش�رتكة مؤلفة من اللجن�ة االوملبية ووزارة 
الش�باب والرياضة ووزارة املالية ملتابعة منح االتحادات، وتم تقديم املنهاج 
الس�نوي لالتح�ادات ورفعت توصياتها اىل وزارة املالي�ة إلكمال الرصف بعد 
اتم�ام االج�راءات االدارية النهائي�ة “، مبينا ان” املنح س�يتم رصفها خالل 
االي�ام القليل�ة املقبل�ة لجميع االتح�ادات االوملبي�ة من ضمنه�ا اتحاد كرة 
القدم“. واض�اف عليوي ان” لجنة الش�باب والرياض�ة الربملانية وباالتفاق 
مع وزارة الش�باب س�تفاتح االمانة العامة ملجلس ال�وزراء، لرصف االموال 
يف حس�ابات االتحادات بشكل مبارش دون  توس�ط وزارة الشباب او اللجنة 
االوملبي�ة برصفه�ا اىل االتح�ادات املعني�ة”، مش�ريا اىل ان”  االتح�ادات غري 
االوملبية وغري املعرتف بها لم تدرج يف املوازنة العامة ولكن هنالك نية بإرسال 
كتاب اىل اللجنة املالية إلدراجها يف املوازنة املقبلة “.وتابع عليوي ان” لبعض 
االتحادات غري االوملبية نش�اطات داخلية ومش�اركات خارجية مهمة وهي 
بحاجة اىل دعم وتمويل، لذا س�يتم رصف مس�تحقات لهذه االتحادات خالل 

العام الحايل الكمال منهاجها الس�نوي “.

الرياضة النيابية تعلن قرب إطالق 
بغداد/ الزوراءاملنح املالية لالحتادات الرياضية

أس�فرت قرع�ة كأس الع�رب ملنتخب�ات 
الناش�ئني تح�ت 16 عاماً، الت�ي جرت يف 
م�رص  ام�س االثن�ني املوافق ع�ن وقوع 
منتخ�ب الناش�ئني يف املجموع�ة الثالث�ة 
إىل جان�ب منتخب�ات تون�س وموريتانيا 

واليمن.
وتنطلُق البطولة املزمع إقامتها يف اململكة 
املغربية العربية يف التاس�ع والعرشين من  
الش�هر الحايل حت�ى الخام�س عرش من 

شهر آب املقبل.
يش�اُر اىل ان منتخبن�ا للناش�ئني يواص�ل 
تدريباته اليومية تحضرياً للبطولة العربية 
بإرشاف املالك التدريبي املكون من حسن 
كمال مدرباً ويس�اعده كل من س�عد عبد 
الحمي�د ومحم�د ع�ي كري�م ومصطفى 
س�الم مدرباً للياقة البدنية، وعي حس�ني 

مرشبت مدرباً لحراس املرمى.
وأعلن االتحاد العرب�ي لكرة القدم، هوية 
املنتخبات املشاركة يف بطولة كأس العرب 

للناش�ئني، والتي س�تقام يف املغرب نهاية 
الشهر الجاري.

وقال االتحاد العربي عرب صفحته الرسمية 
عىل موقع التواصل تويرت: إن كأس العرب 

للناشئني تشهد مشاركة 16 منتخًبا.
وكشف االتحاد العربي عن إقامة البطولة 
يف املغ�رب يف الف�رتة من 29 تم�وز إىل 15 

أب.
وجاءت املنتخبات كالتايل:  

م�رص - املغ�رب - تون�س - الجزائ�ر - 
السعودية - الكويت - اإلمارات - البحرين 
- العراق - فلس�طني - ليبي�ا - جيبوتي - 

لبنان - موريتانيا - الصومال - اليمن
يذك�ر أن بطول�ة كأس الع�رب للش�باب، 
تختت�م اليوم الثالث�اء بمواجه�ة الجزائر 
ض�د الس�عودية يف املب�اراة النهائي�ة عىل 

ستاد الدفاع الجوي.
وتأهلت الس�عودية للنهائي عىل حس�اب 
م�رص، فيما صع�د منتخ�ب الجزائر عىل 

حساب تونس.

بغداد/ امري الداغستاني
أك�د مدربان س�ابقان للمنتخ�ب العراقي 
لكرة القدم أن تأخري االستقرار عىل اختيار 

م�درب يق�ود املنتخب باملرحلة الحاس�مة 
املؤهلة لكأس العالم يؤثر سلباً عىل عملية 
تجهي�ز املنتخ�ب الوطن�ي يف اصعب واهم 

استحقاق للكرة العراقية.
وقال مدرب املنتخب العراقي السابق باسم 
قاس�م إن “عامل الوقت اآلن ال يقل أهمية 
عن عامل اختيار املدرب املناسب ألن كليهما 
يكمل البعض ألن ال فائدة باستقدام مدرب 
جيد دون توفر الفرتة الكافية لعمل املدرب 
وتجهيز املنتخب الوطني عىل مستوى كبري 

وبمستوى حجم وصعوبة املهمة”.
واضاف قاس�م “من وجهة نظري ملعالجة 
ه�ذه املش�كلة الكب�رية واملتعلق�ة بعامل 
الوق�ت يجب عن�د اختيار امل�درب االجنبي 
االتف�اق معه ب�أن تكون لدي�ه لجنة فنية 
استش�ارية م�ن ث�الث ش�خصيات فني�ة 
واكاديمي�ة واصحاب الخ�ربة ويحدد عمل 
وواجب�ات ه�ذه اللجن�ة وبما يؤم�ن دعم 
املدرب واملنتخب الوطني ويكونون ساندين 
للمدرب وللمنتخب”، الفت�ا إىل انهم “جزء 
من هذه املس�ؤولية ويتحملون مع املدرب 
املسؤولية الكاملة يف حالة النجاح والتأهل 

ان ش�اء الله او يف حالة االخفاق الس�امح 
الله”.

واوض�ح ان “من املهم جدا توفري املباريات 
التجريبية عالية املستوى ويجب ان نالعب 
منتخب�ات اعىل فنيا من مس�توى منتخبنا 
للحص�ول عىل أقىص فائدة مع االخذ بنظر 
االعتبار األس�اليب الفنية والتكتيكية لهذه 
الفرق والظروف املناخية لتكون متشابهة 
ومتقاربة فنيا ومناخيا مع فرق مجموعتنا 

يف التصفيات الحاسمة”.
من جهته، اشرتط مدرب املنتخب العراقي 
تقيي�م  “وض�ع  ش�اكر  حكي�م  الس�ابق 
املنهاج التدريب�ي للمدرب االجنبي من قبل 
مختصني وخرباء واكاديميني عراقيني قبل 
التعاق�د معه”، الفت�ا اىل “انهم ل�و قارنوا 
منهاج املدرب األجنبي مع املنهاج التدريبي 
للم�درب العراقي لوج�دوا منه�اج املدرب 

العراقي افضل بكثري .
وبني ش�اكر أن “املنتخ�ب العراقي بحاجة 

اىل إع�داد رسي�ع ومنهاج منظ�م لكن هذا 
لم يحدث لحد اآلن بسبب تخبط يف تسمية 
اللعب�ة  للقائم�ني ع�ىل  امل�درب، وس�ؤايل 
والرياض�ة العراقية ه�و: يف حال لم يتأهل 
منتخب العراق لكأس العالم َمن س�يتحمل 
املس�ؤولية”، مؤكدا أن “ابع�اد كاتانيتش 
به�ذه الف�رتة الضيق�ة ال يخ�دم مش�وار 
املنتخب التصفيات الحاسمة لكأس العالم، 
السيما ان ابعاد كاتانيتش يطرح تساؤالت 

وعالمات استفهام كبرية”.
وأعرب ع�ن اس�تغرابه من “اس�قاط ابن 
البل�د الذين ضح�وا وقدموا للع�راق كل ما 
لديهم بأصعب الظروف، وان اكثر الرشفاء 
يف الع�راق محاربني وابع�دوا وحالياً بدون 
عم�ل”، موضحاً أنه “إذا كانت الفكرة هي 
مهاجمة حكي�م ش�اكر للتطبيعية يل ظناً 
منها انن�ي ارغب بتدري�ب املنتخب فأقول 
ه�ذا اس�تحقاق والدلي�ل انجازات�ي الت�ي 

حققتها”.

فريق القوة اجلوية يتوج باللقب قبل ثالث جوالت من نهاية املسابقة 
درع الدوري يتوشح باللون االزرق

بغداد/ متابعة الزوراء

توج فريق القوة الجوية بشكل رسمي 

بط�ال لل�دوري املمت�از، بفوزه مس�اء 

ام�س االثنني ع�ىل النف�ط )1-4(، عىل 

ملعب التاجي لحس�اب الجولة 35 من 

املسابقة.

ودخ�ل الق�وة الجوية املب�اراة من أجل 

حس�م اللقب قب�ل انتهاء ال�دوري ب�3 

ج�والت، وف�رض أس�لوبه ع�ىل النفط 

وتق�دم يف النتيج�ة بالدقيق�ة 21 ع�رب 

الهداف أيمن حسني.

ويف الش�وط الثان�ي ع�اد أيمن حس�ني 

ليفرض نفس�ه نجما للمباراة ويسجل 

الهدف الثاني يف الدقيقة 53.

وقلص النف�ط النتيج�ة يف الدقيقة 62 

عرب الالعب وليد كري�م، قبل أن يتمكن 

البديل إحس�ان حداد من تأمني النتيجة 

بهدف ثالث يف الدقيقة 77.

وقبل الختام، س�جل ل�ؤي هاني هدفا 

رابعا جميال باغ�ت من خالله الحارس 

من خارج منطقة الجزاء.

ورفع الق�وة الجوية رصيده إىل النقطة 

79 ويتوج رس�ميا باللقب، فيما تجمد 

رصي�د النف�ط عند 46 نقط�ة يف املركز 

السابع.

وتمك�ن الك�رخ م�ن إيق�اف سلس�لة 

نتائج�ه الس�لبية بف�وزه  ع�ىل ضيفه 

نفط البرصة )2-4( عىل ملعب الساحر 

أحمد رايض يف نادي الكرخ.

وس�جل نفط الب�رصة هدف�ا مبكرا يف 

الدقيقة 8 من ركلة جزاء، نفذها الالعب 

باسم عي بنجاح.

وع�اد الك�رخ إىل املباراة وس�جل هدف 

التعادل عرب الالعب حس�ن عبد الكريم 

يف الدقيق�ة 34، قبل أن يع�زز املحرتف 

النتيجة  النيجريي س�ولومون وليام�ز 

به�دف ث�اٍن قب�ل نهاية الش�وط األول 

بدقيقة.

ويف الشوط الثاني، عاد وليامز ليضيف 

اله�دف الثالث للكرخ يف الدقيقة 59، إال 

أن مواطنه بنيامني أكور قلص النتيجة 

لنف�ط البرصة به�دف ث�اٍن يف الدقيقة 

.64

وقب�ل نهاية املب�اراة بدقيق�ة، ضاعف 

محمود خلي�ل النتيجة للك�رخ لتنتهي 

املباراة بأربعة أهداف مقابل هدفني.

ورف�ع الكرخ رصي�ده إىل النقطة 41 يف 

املرك�ز العارش، بينما تجمد رصيد نفط 

البرصة عند 41 نقطة يف املركز الحادي 

عرش.

وقلب فري�ق أمانة بغ�داد الطاولة عىل 

فريق الس�ماوة وتمكن من قلب تأخره 

إىل فوز بهدفني مقابل هدف عىل ملعب 

بغداد لحساب الجولة 35.

الس�ماوة ال�ذي يقب�ع يف ذي�ل القائمة 

ولي�س لدي�ه يشء يخ�ره، تمكن من 

التق�دم يف النتيج�ة بالش�وط األول عن 

طريق الالعب حسني منذور يف الدقيقة 

.41

لكن أمانة بغداد ع�اد إىل املباراة، وعدل 

النتيجة عرب جبار كريم يف الدقيقة 67.

وعاد جبار كريم ليخطف الفوز بهدف 

ث�اٍن يف الدقيق�ة 84، لتنته�ي املب�اراة 

بفوز أمانة بغداد بهدفني مقابل هدف 

واحد.

ورفع بغ�داد رصي�ده إىل النقطة 48 يف 

املركز الس�ادس، بينما بقي السماوة يف 

قاع الرتتيب برصيد 26 نقطة.

وأجرب زاخو مضيفه نفط الوس�ط عىل 

التعادل 1-1،يف املباراة التي اقيمت عىل 

ملعب النجف الدويل .

وتق�دم نفط الوس�ط يف الدقيقة 4 عرب 

املح�رتف اإليفواري فلورن�ت ديدر، من 

تسديدة من خارج املنطقة.

وأضاع نفط الوسط هجمات كثرية عرب 

ثالث�ي الهجوم محمود زعرتة وس�جاد 

جاس�م وعمر املنصوري، ليدفع الثمن 

باس�تقبال ه�دف التع�ادل ع�ن طريق 

الربازيي لوكاس سانتوس. 

ويف الش�وط الثاني واصل نفط الوسط 

إه�دار الف�رص، بينم�ا ح�اول زاخ�و 

املب�اراة  لتنته�ي  الوق�ت،  اس�تنزاف 

بالتعادل.

إعالمنا الرياضي
عض�و الهيئة العام�ة يف االتحاد العراق�ي للصحافة 
الرياضية األس�تاذ صالح عبد املهدي اعلن اصابته 
بفاي�روس كورون�ا املس�تجد، امنياتن�ا الصادقة 
بالش�فاء العاج�ل للخلوق عبد املهدي وان يلبس�ه 
الرحمن ث�وب الصحة والعافي�ة التامتني وان يعود 

ملمارسة عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
  *******************

الصحفي واالعالمي الريايض أرسالن عبدالله ترجم اىل اللغة 
الكردية الكتاب الذي ألّفه االٔسطورة الرياضية الراحل 

دييغو آرماندو مارادونا، بنفس�ه، والذي وس�مه ب� 
)أنا دييغو الشعب(.

ويتناول الكت�اب مذّكرات النج�م  الكروي الراحل، 
وقص�ة حياته كامل�ة  من الطفول�ة حتى منّصات 

التتوي�ج ب�كأس العال�م، والبط�والت االٔوروبية كما 
يتضمن الكتاب أحداثا مثرية وأرساراً من س�ريته كشفها 

مارادونا الٔول مرة يف كتابه.
جدي�ر بالذك�ر ان الزمي�ل أرس�الن عبد الله ن�رش الكتاب املرتج�م عن طريق 

مؤسسة )فام( للطباعة والنرش.
  ******************

ص�در اول ام�س االحد الع�دد الثان�ي والثالث�ون لصحيفة 
رشط�اوي التي تصدر عن الدائ�رة االعالمية لنادي الرشطة 
الريايض.. الع�دد تضمن مجموعة من املواضيع التي تخص 
ف�رق الن�ادي االخرض والبط�والت الت�ي تش�ارك فيها عىل 
املستوى املحي، فضال عن موضوعات اخرى تخص رياضتنا 

املحلية... كل التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.

بغداد/ زيد الراج
والرياضة،  الشباب  وزير  استقبل 
عدنان درجال، وفد إدارة نادي النجف 
يف  الوزارة.  بمقر  مكتبه  يف  الريايض 

اطار سعيه لدعم األندية الرياضية .
أبرزها  عدة،  محاور  اللقاء  وتضمن 
املشاكل  وحل  األندية،  جميع  دعم 
املالية واإلدارية التي تواجهها ، إذ أكد 
الكامل  الوزارة  دعم  مواصلة  الوزير 
لنادي النجف واالندية األخرى، مشرياً 
إىل أهمية ومكانة نادي النجف كونه 
ثقلها  لها  التي  العريقة  االندية  أحد 
الكبري يف الدوري املمتاز، وقدمت العديد 
للمنتخبات  املتميزين  الالعبني  من 
الوزارة  تواصل  موضحا  الوطنية. 
الحكومية،  الجهات  مع  املستمر 
ومحافظ النجف السيد لؤي اليارسي 
التي  العقبات  جميع  تذليل  أجل  من 
نجاحه، من جانبه  أمام  عائقا  تقف 
وزير  مواقف  النجف  نادي  وفد  ثمن 
لنادي  الداعمة  والرياضة  الشباب 
أنه  النجف واألندية األخرى، ال سيما 
يقف عىل مسافة واحدة من الجميع.

كما استقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال يف مكتبِه بمقر الوزارة، 
وفدا إدارتّي ناديي أربيل برئاسة عبد 

محمد  برئاسة  وامليناء  مجيد  الله 
مناقشة  اللقاء  خالل  وتم  جابر، 
أمور عدة ، من شأنها االرتقاء بواقع 
الناديني بشكل خاص وأندية الدوري 
درجال،  وأكَد  عام.  بشكٍل  املمتاز 
الشباب  وزارة  دعم  اللقاء،  خالل 
أقىص  من  االندية  لجميع  والرياضة 
ضمن  الجنوب  وحتى  العراق  شمال 
جانب  إىل  لها  املتاحة  الصالحيات 
خدمة  الرياضية  منشآتها  تسخري 
الهيئات  إن  درجال:  وقال  لألندية، 
العامة يف األندية لها دور كبري بتطور 
اختيار  خالل  من  ونجاحها  األندية 
األصلح بعيًدا عن العالقات واملصالح 
إيجابًيا  أثرًا  يعكس  ما  الشخصية 
العراقية، مضيًفا  الرياضة  عىل واقع 
واحدة  مسافة  عىل  تقف  الوزارة  أن 
إدارًيا  بواقعها  للنهوض  الجميع  من 
منافسة  خلق  إىل  يؤدي  ما  ومالًيا، 
شأن  ذات  دوري  وبطولة  حقيقية، 
يشار لها بالبنان، لبناء منتخب قادر 
الضيوف  وأشاد  هذا  املنافسة،  عىل 
لوزير  والكبرية  الثابتة  باملواقف 
ملختلِف  الداعمة  والرياضة  الشباب 
األندية الرياضية وحرصه عىل مد يد 

العون للجميع  دون استثناء.

وزير الشباب والرياضة يؤكد الدعم 
الال حمدود جلميع األندية



السابق  الفني  املدير  فينجر  آرسني  الفرنيس  يرغب 
أوروبا،  يف  الكروية  القوى  إقناع  يف  آرسنال،  لفريق 
من  بدال  عامني  كل  العالم  كأس  بطولة  بإقامة 
إقامتها الحالية كل أربع سنوات.كما يقرتح فينجر 
يف الوقت نفسه تخفيف عبء املباريات الدولية عىل 
القدم  كرة  تطوير  مدير  فينجر،  الالعبني.ورصح 
مجلة  إىل  )فيفا(،  للعبة  الدويل  باالتحاد  العاملية 
كأس  دورة  إقامة  بأن  الرياضية  األملانية  “كيكر” 
العالم عىل أساس أربع سنوات لم تكن “أمرا محفورا 
مستوى  تحسني  أردت  “إذا  الصخر”.وأوضح:  يف 

املباريات حول العالم، عليك أن تفكر يف هذا. ألنه 
 156 هناك  لليويفا،  تابعة  دولة   55 جانب  إىل 
 211 “هناك  العالم”.وأضاف:  يف  أخرى  دولة 
دولة اآلن من األعضاء بالفيفا، ومنها 133 منها 
وهذه  العالم.  كأس  يف  املشاركة  لها  يسبق  لم 
الدولة تنظر عىل كأس العالم كل أربع سنوات، 
دون أن يكون لديها فرصة للمشاركة فيها”.

وتقرر تمديد حجم كأس العالم من 32 إىل 48 
املمكن  2026، ومن  منتخبا بداية من نسخة 
أن تكون إقامة البطولة كل عامني يف املستقبل 
من  مزيد  مشاركة  يف  تساهم  أخرى  فكرة 
أوروبا  دول  احتكرت  التي  البطولة  يف  البلدان 

اآلن.وشهدت  حتى  لقبها  الجنوبية  وأمريكا 
واليابان فقط  الجنوبية  بكوريا   2002 نسخة 

للمربع  القارتني  وصول فريق واحد من خارج 
الجنوبية.وأضاف  كوريا  منتخب  وهو  الذهبي 
فينجر أنه ال يريد أيضا مشكلة مع اليويفا الذي 
سنوات  أربع  كل  )يورو(  القارية  بطولته  يقيم 

بالتبادل مع نهائيات كأس العالم.

من  يونايتد،  مانشسرت  نادي  اقرتب 
فاران،  رافائيل  الفرنيس  مع  التعاقد 
مدافع ريال مدريد، يف ظل رغبة النادي 
الخلفي  الخط  تدعيم  يف  اإلنجليزي 

بالفريق استعداًدا للموسم الجديد.
اإلسبانية،  سبورت  صحيفة  وبحسب 
28 عاًما،  العمر  البالغ من  فإن فاران 
يف  مدريد  ريال  مع  عقده  سينتهي 
صيف 2022، ولم يوافق حتى اآلن عىل 

تجديد عقده مع املريينجي.

وأضافت أنه مع اقرتاب عقد فاران من 
رئيس  برييز  فلورنتينو  فإن  نهايته، 
النادي امللكي، ال يرغب يف خسارة العب 
جديد بشكل مجاني، ولهذا السبب، فإن 
أصبحت  اليونايتد  مع  االتفاق  فرضية 

أكثر اتساًقا من أي وقت مىض.
خطوة  اتخذ  مانشسرت  أن  وتابعت 
حيث  فاران،  مع  التعاقد  بشأن  جدية 
حصل اليونايتد عىل موافقة فاران عىل 
االنتقال لصفوفه، بل وتوصل الطرفان 

التفاق عىل عقد مدته 5 سنوات.
وأشارت الصحيفة إىل أن العقبة 
اتفاق  إىل  التوصل  هي  الرئيسية 
قدم  حيث  مدريد،  ريال  مع 

مليون   45 بقيمة  عرًضا  يونايتد 
بالرفض،  قوبل  العرض  لكن  يورو 

يف  املريينجي  يرغب  حيث 
ال  ما  عىل  الحصول 

يقل عن 60 مليون 
يورو.

                         

تحدد موعد وصول املغربي أرشف حكيمي، الظهري األيمن إلنرت 
مي�الن، للعاصمة الفرنس�ية من أجل االنضمام لباريس س�ان 

جريمان، يف إطار املريكاتو الصيفي الجاري.
ونقل موقع توتو مريكاتو اإليطايل، أن أرشف حكيمي س�يصل 
باري�س اليوم الثالث�اء، من أجل الخض�وع للفحوصات الطبية 
الالزم�ة، تمهي�ًدا لالنضمام بش�كل رس�مي لصف�وف النادي 

البارييس.
وأض�اف املوق�ع أن حكيمي س�يوقع ع�ىل عقد يربطه بس�ان 

جريمان، حتى صيف عام 2026.
جدي�ر بالذكر أن تقارير صحفية عديدة، قالت إن إنرت وباريس 
اتفقا عىل إتمام صفقة أس�د األطل�س، مقابل 65 مليون يورو 

باإلضافة إىل املكافآت.
وكان النريات�زوري قد قرر بيع حكيمي، ه�ذا الصيف، يف إطار 
جهوده لس�د العجز املايل الذي يعانيه، وذلك بعد موس�م ناجح 
للفريق توج فيه بلقب الكالتشيو، ليضع حدا لهيمنة يوفنتوس 

عىل الكرة اإليطالية.

يتبارز منتخبان إسباني شاب وإيطايل موهوب عىل 
لكرة  أوروبا  أمم  بطولة  نهائي  إىل  التأهل  بطاقة 
ملعب  عىل  الثالثاء  اليوم  يتواجهان  عندما  القدم، 
ويمبيل يف لندن، بعد تقديم مشوار مرّشف حتى اآلن 

يف النهائيات القارية.
انتصاراً   13 من  منتشية  املواجهة  إيطاليا  وتخوض 
متتالياً، ومن دون خسارة يف آخر 32 مباراة )27 فوزا 
و5 تعادالت(، محطمة عدة أرقام قياسية وطنية يف 

طريقها إىل نصف النهائي.
وحققت إيطاليا مشوارا باهرا حتى اآلن، فتغلبت عىل 
لتتصدر  1-صفر،  وويلز  3-صفر  وسويرسا  تركيا 
يف  التمديد  بعد   1-2 النمسا  أقصت  ثم  مجموعتها، 
بلجيكا  بإقصاء  نتيجة الفتة  النهائي، وحققت  ثمن 

املصنفة أوىل عامليا 2-1 يف ربع النهائي.
أما إسبانيا، فقد حققت بداية بطيئة، وواجهت خطر 
الخروج من دور املجموعات بعد تعادلني مع السويد 
انريكي  املدرب لويس  سلبا وبولندا 1-1، لكن رجال 
حققوا فوزا صارخا عىل سلوفاكيا 5-صفر منحهم 
النهائي  ثمن  يف  مجددا  رضبوا  املجموعة.  وصافة 
أمام كرواتيا 5-3 بعد التمديد، ثم احتاجوا إىل ركالت 
التعادل  بعد   )1-3( سويرسا  عىل  للتفوق  الرتجيح 

.1-1
ويلتقي الفائز من هذه املواجهة املتأهل بني إنكلرتا 

والدنمارك غدا األربعاء يف ويمبيل.
ولعل أبرز مواجهات املنتخبني يف نهائي كأس أوروبا 
رباعية  بقوة مسجلة  إسبانيا  2012، عندما رضبت 
يف مرمى إيطاليا، لتحرز لقبها الثالث. لكن »سكوادرا 
»ال  أقصت  عندما  التالية،  النسخة  يف  رّدت  أتزورا« 
سيطرتها  منهية  بثنائية،  النهائي  ثمن  من  روخا« 

عىل البطولة القارية بعد لقبي 2008 و2012.
 12 يف  إسبانيا  فازت  مرة،   36 املنتخبان  والتقى 

مباراة  و13  لألتزوري  انتصار   11 مقابل  مواجهة 
املنتخب اإلسباني 40 هدفاً  بالتعادل، وسجل  انتهت 

مقابل 43 هدفاً إليطاليا.
دوري  نهائي  نصف  يف  مجددا  املنتخبان  وسيلتقي 
األمم األوروبية عىل ملعب سان سريو يف ميالنو يف 6 

ترشين األول/اكتوبر املقبل.
وتخوض إسبانيا نصف النهائي الخامس يف البطولة 

القارية املتوجة بلقبها يف 1964 و2008 و2012.
تغلبت  إذ  النهائي،  نصف  يف  ناصعاً  رصيداً  تملك 
عىل   1984 التمديد،  بعد   1-2 املجر  عىل   1964 يف 
الدنمارك بركالت الرتجيح، 2008 عىل روسيا بثالثية 

نظيفة، و2012 عىل الربتغال بركالت الرتجيح.

النهائي  نصف  إيطاليا  خاضت  إسبانيا،  غرار  وعىل 
أربع مرات، لكن بمحصلة مختلفة. تخطت يف 1968 
االتحاد السوفياتي بالقرعة بعد تعادلهما، ثم أحرزت 
أمام   1988 يف  خرست  املسابقة.  يف  الوحيد  لقبها 
االتحاد السوفياتي بثنائية، فازت عىل هولندا بركالت 
يف   1-2 أملانيا  عىل  فازت  ثم   ،2000 عام  الرتجيح 

.2012
ودفع انريكي بتشكيلة شابة مطعمة ببعض وجوه 
بوسكيتس  سريجيو  الوسط  قائد  غرار  عىل  الخربة 
العائد من اإلصابة بفريوس كورونا. وبرز يف صفوفه 
عاما(،   18( بيدري  الشاب  الوسط  العب  اآلن،  حتى 
توريس  باو  واملدافع   )21( توريس  فريان  املهاجم 

غبار  موراتا  ألفارو  الحربة  رأس  نفض  فيما   ،)24(
االنتقاد عنه مسجال هدفني حتى اآلن.

سخيفاً  سيكون  جداً.  فخورون  »نحن  إنريكي:  قال 
االعتقاد أن الوصول إىل نصف النهائي سيكون كافيا 

ألي من املنتخبات األربعة«.
بركالت  املتألق  أوناي سيمون  املنتخب  ورأى حارس 
ببطولة  نفوز  أن  »يجب  سويرسا:  ضد  الرتجيح 
هناك  ألن  برسعة  أخطاءنا  ننىس  أن  يجب  أوروبا. 

خصم صعب جدا ينتظرنا«.
فيفتقد  مانشيني،  روبرتو  اإليطايل  املدرب  أما 
ليوناردو  الظهري  البطولة،  هذه  العبي  أفضل  ألحد 
سيبعده  أخيل  وتر  يف  بقطع  املصاب  سبيناتسوال 

ألشهر طويلة عن املالعب.
وكان  بلجيكا(  )ضد  مرتني  »سجلنا  مانشيني:  قال 
كان  الفوز  أن  أعتقد  املزيد.  تسجيل  بمقدورنا 
مستحقاً. إسبانيا التالية، لكن مع تقدمك يف البطولة 

تصبح املباريات أكثر صعوبة«.
التأثر واضحاً عىل قلب  بدا  بلجيكا،  الفوز عىل  وبعد 
أثبتنا  »مرة جديدة،  بونوتيش  ليوناردو  إيطاليا  دفاع 
قيمنا، نكران ذاتنا، رغبتنا يف املعاناة، تواضعنا وقلب 
الليلة. هو الرىض األهم،  إيطاليا. كل هذا ظهر هذه 

هذا يعني أننا نكرب«.
ويعول مانشيني عىل دفاع مخرضم بقيادة بونوتيش 
وجورجو كييليني، خط وسط خبري مع جورجينيو 
باإلضافة  باريال،  نيكولو  واملوهوب  فرياتي  وماركو 
تشريو  كييزا،  فيديريكو  مع  بقوة  حارض  هجوم  إىل 

إيموبييل ولورنتسو إنسينيي.
ولطاملا كانت تعول إيطاليا عىل صالبتها الدفاعية، لكن 
موهبة باريال ودومينيكو برياردي، ومانويل لوكاتييل 
وكييزا، أضافت نكهة هجومية الفتة لتشكيلة تبحث 

عن العودة إىل النهائي بعد خيبة 2012.

استدعى شتيفان كونتس املدير الفني للمنتخب 
أمريي  ونديم  كروس  ماكس  األملاني،  األوملبي 
العبني  سبعة  جانب  إىل  أرنولد  وماكسيميليان 
ممن توجوا مع منتخب الشباب ببطولة أوروبا 
دورة  يف  للمشاركة  عاما،   21 تحت  ملنتخبات 
اليابانية  بالعاصمة  املقبلة  األوملبية  األلعاب 

طوكيو.
وأعلن كونتس أن كروس مهاجم يونيون برلني 
وأمريي وأرنولد العبي خط وسط باير ليفركوزن 
وفولفسبورج، عىل الرتتيب، سيكونون الالعبني 
الثالثة فوق السن الذين سيسمح لهم باملشاركة 

مع املنتخب األوملبي )تحت 23 عاما(.
قيادة  تحت  توجا  قد  وأمريي  أرنولد  وكان 
كونتس بلقب بطولة أوروبا ملنتخبات تحت 21 
عاما/   /33 كان كروس  بينما   ،2017 يف  عاما 
بقرار  األول  املنتخب  قائمة  من  استبعد  قد 
املدير الفني يواخيم لوف يف عام 2016 ألسباب 

انضباطية.
العبني  سبعة  األوملبي  املنتخب  قائمة  وتضم 
تغلب  الذي  الشباب  منتخب  ضمن  كانوا 
أوروبا  بطولة  نهائي  يف  الربتغايل  نظريه  عىل 
وهم:  املايض،  حزيران/يونيو  يف  للشباب 
البلجيكي( وإسماعيل  نيكالس دورش )جينت 
برلني(  )هريتا  ماير  وآرني  )كولون(  جاكوبس 
روم  وديفيد  بيليفيلد(  )أرمينيا  بيرب  وأموس 
فورت(  )جريرت  ستاخ  وأنتون  )هوفنهايم( 

وجوشوا فاجنومان )هامبورج(.
مرمى  حارس  مولر  فلوريان  وسيكون 
للمنتخب  األسايس  الحارس  شتوتجارت، 

األوملبي.
أملانيا  بعثة  ضمن  املشاركة  إن  كونتس  وقال 
ألوملبياد طوكيو، ستشكل تجربة خاصة لجميع 

الالعبني.
األوملبي  املنتخب  ويتوجه 

الجاري،  تموز/يوليو   13 يف  اليابان  إىل  األملاني 
ويستهل مشواره يف املنافسات يوم 22 تموز/

يوليو بمواجهة املنتخب الربازييل.
كان  األملاني  املنتخب  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
برضبات  الربازييل  نظريه  أمام  خرس  قد 
كرة  منافسات  نهائي  يف  الرتجيحية  الجزاء 
استاد  ملعب  عىل   ،2016 ريو  بأوملبياد  القدم 

»ماراكانا« الشهري.
مباراتيه  يف  األملاني  املنتخب  يلتقي  وبعدها، 
السعودية  منتخبي  مع  بمجموعته،  األخريني 
وكوت ديفوار يومي 25 و28 تموز/يوليو، عىل 

الرتتيب.
أندية  بعض  رفض  إزاء  أسفه  كونتس  وأبدى 
الدوري األملاني )بوندسليجا( السماح لالعبيهم 
األوملبياد، لكنه أضاف: »نرغب يف  باملشاركة يف 
امليداليات  عىل  واملنافسة  اإلمكان  قدر  التقدم 

األوملبية.«
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غموض حول مستقبل ديشان

حتديد موعد الكشف الطيب 
حلكيمي يف باريس

اعالم الكرتوني

صراع بني إسبانيا وإيطاليا على التأهل إىل النهائي

مفكرة الزوراء

أك�د نويل لوغريت رئي�س اتحاد كرة القدم الفرنيس أنه س�يلتقي 
مدرب املنتخب ديدييه ديشان هذا األسبوع، مضيفا أنه فّضل منح 
مهل�ة عرشة أيام قبل اللق�اء، ليفكر كل طرف بعمق وتركيز ويتمَّ 

تقييم األمور بشكل صحيح.
ترصيح لوغريت أعاد الغموض حول مستقبل املدرب الفرنيس بعد 

إخفاق الديكة يف البطولة األوروبية وخروجهم من الدور الثاني.
وق�ال لوغريت قإن ديش�ان يعترب صديقا له حي�ث لم يخذلْه يوما 
من�ذ تعييِن�ه مدرب�ا للمنتخب، معتربا م�ا حدث يف  الي�ورو الحايل 

إخفاقه األول.
لكن�ه رصح م�ن جه�ة أخ�رى أنه ل�م يؤكد بق�اء ديش�ان، لكنه 
س�يجتمع مع�ه للتأكد من أن امل�درب واتحاد الك�رة لديهما نفس 

األهداف والطموحات.

طال  لقب  إحراز  إىل  صنز  وفينيكس  باكس  ميلووكي  كل من  يتطلع 
النهائي من دوري  الدور  املواجهة األوىل يف  انتظاره، عندما يخوضان 
كرة السلة األمريكي للمحرتفني اعتباراً من اليوم الثالثاء.ويحرز لقب 
أصل  من  مباريات  بأربع  للفوز  منافسه  يسبق  الذي  الفريق  الدوري 
سبع ممكنة.وأحرز ميلووكي لقبه الوحيد يف تاريخه قبل نصف قرن، 
دوري  غمار  يخوض  بدأ  أن  منذ  به  فينيكس  يتوج  لم  حني  يف 
املحرتفني عام 1968.بلغ ميلووكي باكس الفائز باللقب 
عام 1971 عندما قاده االسطورة كريم عبد الجبار 
إىل الفوز عىل بالتيمور بوليتس، الدور النهائي 
نجم  1974.وبلغ  عام  منذ  األوىل  للمرة 
انتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  ميلوكي 
املوسمني  يف  الدوري  يف  العب  أفضل 
بعد  االوىل  للمرة  النهائي  املاضيني، 
النسختني  يف  أوف  البالي  خيبة 
 60 حقق  باكس  االخريتني.وكان 
انتصاراً مقابل 22 خسارة موسم 
2019-2018 يف الدوري املنتظم، 
يف  السلسالت  إحدى  وحسم 
منذ  األوىل  للمرة  أوف  البالي 
عام 2001. بلغ نهائي املنطقة 
الرشقية وتقدم عىل تورونتو 
-2صفر،  حينها  رابتورز 
املباريات  يخرس  أن  قبل 
خايل  ويخرج  التالية  األربع 
الذي  الفريق  أمام  الوفاض 
توج الحقاً باللقب.ويف املوسم 
إىل  فريقه  يانيس  قاد  املايض، 
17 خسارة،  56 مقابل  تحقيق 
لكنه عانى من إصابة يف كاحله 
هيت  ميامي  أمام  فريقه  ليخرس 
أوف. البالي  من  الثاني  الدور  يف 

الرغم من عدم تحقيق باكس  وعىل 
هذا  املنتظم  الدور  يف  سجل  ألفضل 
عىل  النهائي  الدور  بلغ  لكنه  املوسم، 

الرغم من اصابة أنتيتوكونمبو.
العب  أفضل  أنتيتوكونمبو،  وغاب 
عن  و2020،   2019 عامي  الدوري  يف 
نهائي  يف  لفريقه  األخريتني  املباراتني 
هوكس  أتالنتا  ضد  الرشقية  املنطقة 

)2-4( بسبب إصابة يف الركبة اليرسى.
وأصيب النجم النيجريي األصل والبالغ من 
العمر 26 عاماً يف الربع الثالث من املباراة 
الرابعة التي خرسها ميلووكي 88-110 
نجح  حيث  املايض،  الثالثاء  أتالنتا  يف 
سلسلة  يف   2-2 التعادل  إدراك  يف  األخري 
قبل  الرشقية،  املنطقة  نهائي 
املباراتني  باكس  يكسب  أن 

الخامسة والسادسة ويبلغ الدور النهائي للدوري للمرة األوىل منذ عام 
1974.وسجل يانيس معدالً مقداره 28,2 نقطة، و12,7 متابعة و5,2 
تمريرات حاسمة يف املباراة الواحدة، ولقي مساهمة فعالة أيضا من 
تمريرات  متابعات و5,1  نقطة و8   23,4 ميلدتون مع  زميله كريس 
تقييماً  يجري  إنه  بودنهولترس  مايك  باكس  مدرب  حاسمة.وأعلن 
إلصابة أنتيتوكونمو “يوميا”، مضيفاً: “يجب االستماع إىل الالعب، ثم 
أنا وجون هورست  األوقات  للمجموعة، ويف وقت من  الريايض  األداء 
)املدير العام لباكس( جزء من املحادثات، لكننا نجري تقييما لإلصابة 
بتحديثها عندما يكون ذلك مناسباً.  بعد يوم”.وتابع: “سنقوم  يوًما 
املحادثات بيني وبينه، إنها خاصة نوًعا ما وسنرى حالته كل يوم. إذا 
كان عىل مقاعد البدالء ألي سبب من األسباب، يجب أن نكون قادرين 
عىل  وقيادته  أنتيتوكونمبو  بحماس  أعجب  أنه  مضيفاً  اللعب”،  عىل 

مقاعد البدالء يف املباراة األخريتني ضد أتالنتا.
العب  من  االلتزام  وهذا  االرتباط  وهذا  القيادة،  هذه  “رؤية  وتابع: 
عىل  طاقته  أحببت  لقد   - امللعب  أرض  عىل  ليكون  يتوق  كان  تعرفه 
بلوغ فريقه  بوكر  ديفن  اعترب نجم صنز،  املقابل،  البدالء”.يف  مقاعد 
بمثابة  إياها  واصفاً  رائعة”  “قصة  بأنه  األمريكي  الدوري  نهائي 
استغرق  “لقد  بوكر:  سابقا.وأضاف  اليه  يصل  لم  مكان  إىل  مشوار 
األمر وقتا طويال لبلوغ هذه اللحظة. يف الوقت الحايل األمور رائعة لكن 
ما زال أمامنا الكثري من العمل للقيام به”.وسجل بوكر معدالً مقداره 
27 نقطة و6,4 متابعة، و4,8 تمريرات حاسمة يف املباراة الواحدة هذا 
الدور  بلغ  صنز  املوسم.وكان  هذا  اوف  البالي  من  االقصائية  االدوار 
بولز  شيكاغو  أمام  خرس  عندما   1993 عام  األخرية  للمرة  النهائي 
النهائي  الدور  ايضا  أن خرس  بعد  بقيادة االسطورة مايكل جوردان، 

عام 1976 لصالح بوسطن سلتيكس.
وسيكون الدور النهائي فرصة مميزة لنجم صنز املخرضم كريس بول 
الذي سيخوضه للمرة األوىل يف مسريته التي تمتد يف الدوري األمريكي 
منذ 16 عاما.وقال بول الذي شارك يف مباراة كل النجوم )أول ستار( 
“لطاملا  بالده:  منتخب  صفوف  يف  أوملبيا  بطالً  مرتني  وتوج  مرة   11

أردت أن أكون جزءاً من هذا )الدور النهائي( طوال مسريتي.
املايض قادماً  الثاني/نوفمرب  إىل صفوف صنز يف ترشين  وانتقل بول 
  16,4 مقداره  معدال  صفوفه  يف  وسجل  ثاندر  سيتي  أوكالهوما  من 

نقطة و8,9 تمريرة حاسمة، و4,5 متابعات يف املباراة الواحدة.
يذكر أن فينيكس تفوق عىل ميلووكي يف املباراتني اللتني جمعت بينها 

هذا املوسم، ويف كل مرة حسم املباراة بفارق نقطة واحدة.

كأس أمم أوروبا

ميلووكي باكس وفينيكس صنز يبحثان عن لقب طال انتظاره عقبة وحيدة تفصل مانشسرت يونايتد عن ضم فاران

مدرب األومليب األملاني يستدعي الثالثي الكبري

فينجر يقرتح إقامة كأس العامل كل عامني
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 القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلن�ت »الهيئ�ة الوطني�ة للصحاف�ة« يف مرص، إيق�اف صدور 
صحيفة »األهرام املس�ائي« اليومية التابعة ملؤسسة »األهرام« 
الصحفي�ة )مملوك�ة للدول�ة(، وصحيف�ة »األخبار املس�ائي« 
اليومي�ة التابعة ملؤسس�ة »أخب�ار اليوم«، وصحيفة »املس�اء« 
اليومي�ة التابع�ة ملؤسس�ة »دار التحري�ر« والتي يع�ود تاريخ 
تأسيس�ها إىل أكث�ر من 35 عام�اً، اعتباراً م�ن 15 يوليو/تموز 
الجاري، وتحويل الصحف الثالث إىل إصدارات إلكرتونية بدعوى 

توفري نفقات الطباعة.
ويأتي قرار الهيئة التي يرأس�ها عبد الصادق الش�وربجي، وهو 

مهندس كهربائي عينه الرئيس عبد الفتاح السييس. 
ويحتف�ظ العاملون يف اإلص�دارات اإللكرتونية لصحف »األهرام 
املسائي« و«األخبار املس�ائي« و«املساء« بوظائفهم وحقوقهم 

األخرى من أجور ومزايا مالية.
كذل�ك ق�ررت الهيئة املوافق�ة عىل منح العاملني يف املؤسس�ات 
الصحفية القومية حافزاً ش�هرياً، بفئة مالية مقطوعة بمقدار 
175 جنيهاً، اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2021، وضم هذا الحافز 
إىل األج�ر األس�ايس لهم.كما قررت الهيئ�ة املوافقة عىل تصعيد 
الصحفي صالح الصالحي بدالً من رفعت رش�اد، عضو مجلس 
اإلدارة املنتخ�ب يف مؤسس�ة »أخب�ار الي�وم« ع�ن الصحفيني، 
بذريعة بلوغه س�ن املعاش، وهو املرش�ح الخارس يف انتخابات 

نقيب الصحفيني األخرية أمام النقيب الحايل ضياء رشوان.
واستعرضت الهيئة طلبات بعض املؤسسات الصحفية الستثمار 
أصوله�ا، داعية إياها إىل تقديم دراس�ات جدوى حول العروض 
املقدمة لها بغرض تقييمها، بزعم حرص الهيئة عىل اس�تثمار 

األصول اململوكة للمؤسسات، تعظيماً ملواردها املالية.
وص�درت قرارات الهيئ�ة الخاصة بوقف اإلص�دارات الصحفية 
املس�ائية للمؤسس�ات القومية، إثر تعيني رؤس�اء تحريرها يف 
املنصب نفس�ه للبوابات اإللكرتونية لهذه املؤسس�ات، يف إطار 
التمهي�د لدم�ج بع�ض إصداراته�ا الصحفية، ووق�ف البعض 
اآلخر، وبيع أصولها، بذريعة س�داد الديون املرتاكمة عليها منذ 

سنوات.
اىل ذل�ك كش�فت مص�ادر صحفية مطلع�ة ، أن مجل�س إدارة 
مؤسس�ة »األهرام« الصحفية اململوكة للدولة، برئاسة الكاتب 
عبد املحس�ن س�المة، قرر تحويل املبنى التاريخي للمؤسس�ة 
املطل عىل شارع الجالء بوسط القاهرة، واملعروف باسم »املبنى 
القديم«، إىل مجمع للبنوك ورشكات املال واألعمال، عىل إثر قرار 

وقف إصدار صحيفة »األهرام املسائي«.
وأفادت املصادر بأن قرار مجلس اإلدارة ش�مل االتفاق مع عدد 
من البنوك الحكومية والخاصة، إلنش�اء ف�روع لها يف الدورين 
األول والثان�ي للمبنى الخ�اص بإصدارات مؤسس�ة »األهرام« 
األس�بوعية والش�هرية، بخ�الف صحيف�ة »األهرام املس�ائي« 
اليومية املتوقفة، مس�تطردة بأنه من املقرر التوس�ع يف تأجري 
أدوار املبنى للرشكات واملؤسسات التجارية، مع نقل الصحفيني 
والعامل�ني يف اإلص�دارات تباع�ًا إىل املبن�ى الجدي�د للمؤسس�ة 
املالصق له.يذكر أن صحيفة »األهرام« تأسست يف 27 ديسمرب/

كانون األول 1875 من قبل اثنني من األش�قاء اللبنانيني، وهما 
بشارة وس�ليم تقال، اللذان كانا يعيشان يف ذلك الوقت يف مدينة 
اإلس�كندرية. وصدر العدد األول من الصحيفة يف 5 أغس�طس/

آب 1876، إذ ب�دأت كصحيفة أس�بوعية تصدر كل يوم س�بت، 

ولكن بعد شهرين من تأسيسها تحولت إىل صحيفة يومية.
وكان سالمة قد وقع اتفاقاً مع رئيس بنك »التعمري واإلسكان« 
حس�ن غانم، يف حضور رئيس تحرير صحيف�ة »األهرام« عالء 
ثاب�ت، ومدير املؤسس�ة العام س�عيد غنيم، إلنش�اء فرع جديد 
للبن�ك يف مبنى »األهرام« القديم لإلص�دارات، تحت ذريعة خلق 

مصادر جديدة للموارد االقتصادية للمؤسسة.
ورصح س�المة بأن الف�رع الجديد للبنك، املق�رر افتتاحه خالل 
الف�رتة املقبلة عىل مس�احة 330 م�رتاً، يأتي ضمن اس�تكمال 
أكرب مجمع للبنوك بمحيط مؤسس�ة »األهرام«، ليكون بمثابة 
الف�رع الراب�ع بع�د البنك األه�ي امل�رصي، وبنك م�رص، وبنك 
القاهرة، بخ�الف فرعني آخرين لبنك القاهرة يف جامعة األهرام 
الكندية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومطابع 
»األه�رام« يف املنطق�ة الصناعي�ة بمنطق�ة قلي�وب بمحافظة 

القليوبية.
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طالت املؤسسة األمنية والعسكرية

بعد اعتقاله بسبب خطبة خالل تشييع نزار بنات

رام الله/متابعة الزوراء:
أعل�ن الصحف�ي الفلس�طيني عالء 
الطع�ام  ع�ن  إرضاب�ه  الريم�اوي 
والرشاب، عقب ق�رار النيابة العامة 
يف رام الله تحويل�ه موقوًفا إىل نيابة 
الخليل، بعد أن كانت استدعته صباح 
االحد، ع�ىل خلفية »خطبة الجمعة« 
الت�ي ألقاها خ�الل تش�ييع جثمان 

املعارض السيايس نزار بنات.
وقال املحامي غاندي أمني، إنه توجه  
برفق�ة الريماوي إىل النياب�ة العامة 
الفلسطينية يف رام الله بسبب شكوى 
تق�دم بها موظ�ف يف وزارة األوقاف 
الفلس�طينية،  الديني�ة  والش�ؤون 
إضافًة إىل مديري�ة وزارة األوقاف يف 
الخليل، ليتم التحقي�ق معه يف نيابة 
رام الله بتهمة تتعلق بخطبة الجمعة 

خالل تشييع بنات.
إن  تق�ول  التهم�ة  أن  أم�ني  وأك�د 
الريماوي اعت�ىل املنرب ومنع خطيب 
الجمعة م�ن الخطابة، وهو ما نفاه 
الريم�اوي أم�ام النيابة قائ�ال: »إن 
ذل�ك كان مطلبا من الن�اس، الناس 
طلب�ت من�ي ودفعتن�ي دفع�ا لكي 
أخطب الجمع�ة، وأنا ألقيت الخطبة 

فق�ط منعا للهرج واملرج الذي س�اد 
املسجد«.

وأك�د الربع�ي أن رئي�س نياب�ة رام 
الل�ه قرر تحويل�ه موقوف�ا إىل نيابة 
الخلي�ل حيث قدمت الش�كوى، رغم 
طلب املحامي إطالق رساحه ووعده 

شخصيا بنقله بمركبته إىل الخليل.

الريماوي  وأضاف: »اس�تغربت نقل 
بإم�كان  كان  الخلي�ل؛  إىل  موقوف�ا 
النياب�ة العامة الطل�ب منه مراجعة 
نياب�ة الخلي�ل طامل�ا أنه اس�تجاب 
الس�تدعاء نيابة رام الل�ه، وأنا قلت 
إنني مستعد ش�خصيا لنقله اآلن إىل 

الخليل«.

وكان�ت النيابة العامة الفلس�طينية 
قد اس�تدعت الريماوي ع�ىل خلفية 
الخطب�ة، حيث أوضح�ت مجموعة 
يف  العدال�ة«  أج�ل  م�ن  »محام�ون 
بي�ان صحف�ي، أن النياب�ة العام�ة 
الل�ه  رام  مدين�ة  يف  الفلس�طينية 
اس�تدعت الصحف�ي الريم�اوي عىل 

خلفية الخطبة التي ألقاها يف مسجد 
وصايا الرسول يف مدينة الخليل قبيل 

تشييع بنات.
والريماوي أس�ري محرر من سجون 
االحت�الل اإلرسائيي، أف�رج عنه قبل 
أس�ابيع بع�د اعتق�ال اس�تمر نحو 
ش�هر وإرضاب ع�ن الطع�ام خالل 
فرتة اعتقاله من أج�ل اإلفراج عنه، 
وه�و يعم�ل يف رشكة »ج�ي ميديا« 

لإلعالم.
م�ن جانبه�ا، أك�دت وزارة األوقاف 
الفلس�طينية،  الديني�ة  والش�ؤون 
يف بي�ان صحف�ي، »رضورة تحيي�د 
املس�اجد ع�ن أي مناكف�ات حزبية 
ضيقة«، مشددة عىل أن »إدارة الشأن 
الديني واإلرشاف عىل خطبة الجمعة 
والدروس الدينية يف املساجد هي من 
اختصاص ومس�ؤولية ال�وزارة، وال 
يجوز أو يحق ألحد من غري األئمة أو 
موظفي الوزارة واملكلفني رسميا من 
صعود املناب�ر إال بموافق�ة الوزارة، 
وذلك منعا وحرصا م�ن الوزارة عىل 
إبقاء املساجد خارج دائرة املناكفات 

واملزايدات الحزبية«.
يت�م  »م�ا  أن  إىل  ال�وزارة  وأش�ارت 

تداول�ه م�ن أن هناك ش�كوى بحق 
أحد األش�خاص الذين قاموا باعتالء 
املن�رب دون اس�تئذان أو أخذ موافقة 
م�ن ال�وزارة، ج�اء بعد أن ت�م منع 
الخطيب الرسمي املكلف من الوزارة 
ال�ذي  القي�ام بواجب�ه، األم�ر  م�ن 
يعت�رب تعديا عىل صالحي�ات الوزارة 
واختصاصها وتحريضا عىل السلمني 

األهي واالجتماعي«.
يق�ف  أن  رضورة  ال�وزارة  وأك�دت 
الجمي�ع عن�د مس�ؤولياتهم وتبيان 
الحقيقة بعيدا عن اإلساءة والتشهري 
واس�تغالل املناب�ر به�دف التحريف 

واإلساءة.
م�ن جانبها، دانت عائل�ة الريماوي، 
يف بي�ان أصدرت�ه إثر توقي�ف عالء، 
ما س�مته الحمل�ة املمنهجة ضده، 
مش�ددًة عىل أن »تل�ك الحملة مليئة 
بالكذب والفرية ومحاوالت التشويه 
والش�يطنة والق�دح«، مؤك�دة أنه�ا 
»س�تالحق قضائي�ا كل م�ن يثب�ت 

تورطه بذلك أفرادا ومؤسسات«.
وقالت العائلة يف بيانها إن ما سمتها 
الحملة املشبوهة تهدف »إما لتسليمه 
لالحتالل عىل خلفية فربكات التصال 

مع جه�ات يع�د االحت�الل التواصل 
معه�ا يوجب االعتقال أو التأس�يس 
التع�رض  ب�ه ع�ىل قاع�دة  للم�س 
للناش�طني كما حصل مع الناش�ط 

املعارض نزار بنات«.
وأضافت العائلة: »بدال من انش�غال 
النائ�ب الع�ام باس�تدعاء ابننا عالء 
الريماوي عىل خلفية خطبة الجمعة 
الت�ي دان فيها مقتل املع�ارض نزار 
بنات كان من األجدر به مالحقة قتلة 
نزار واس�تدعاء من يهددون الس�لم 
األهي من مروجي اإلش�اعات الذين 
يؤسس�ون لجرائم بحق الناش�طني 

كما حصل مع نزار بنات«.
الق�رار  »أصح�اب  إن ع�ىل  وقال�ت 
التح�رك الف�وري والعاج�ل ملالحقة 
واملؤسس�ات  والصفح�ات  األف�راد 
ومروج�ي  األجن�دات  أصح�اب 
الفتن الذي�ن يهددون الس�لم األهي 
ويعرضون حيات�ه للخطر«، محملًة 
والحكوم�ة  الفلس�طينية  الس�لطة 
الفلس�طينية  األمني�ة  واألجه�زة 
املس�ؤولية عن حياة عالء كونها هي 
صاحبة املس�ؤولية ع�ن توفري األمن 

للمواطنني. 

الصحفي الفلسطيين عالء الرمياوي يضرب عن الطعام والشراب

جملس النواب يشدد على ضرورة ارتداء الزي الرمسي 
لالعالميني والصحفيني عند الدخول اىل الربملان

كربالء : اصابة مدير موقع نون اخلربي حبادث 
انفجار قنينة غاز وهو يف حالة صحية حرجة

الرئيس التونسي يهاجم إعالميني انتقدوه

عمان/متابعة الزوراء:
 تشتكي السلطات األردنية من االنتشار الهائل 
للش�ائعات وتأثريها عىل تش�كيل ال�رأي العام 
والس�لم األهي، ورغم آراء الخرباء والدراس�ات 
العدي�دة الت�ي أجري�ت ح�ول ه�ذا املوض�وع، 
إال أن الحكوم�ة تتجاه�ل أن ضع�ف اإلع�الم 
التقليدي ماديا ومهنيا الس�بب الرئيس لتفيش 

الشائعات.
وأطلق املجلس االقتصادي واالجتماعي دراسة 
بعنوان اإلشاعة ودورها يف تشكيل الرأي العام، 
أظهرت أن 48 يف املئة من املشاركني يف الدراسة 
التي غطت جمي�ع أنحاء الب�الد يعتمدون عىل 
املعلوم�ات ويس�تقونها م�ن مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي ونش�طائه واملؤثري�ن م�ن داخ�ل 

اململكة وخارجها.
وي�رى 20 يف املئة م�ن أفراد العين�ة أن الصور 
والفيديوهات املتداولة تشكل مصدرا للمعلومات 
وأن وس�ائل التواص�ل االجتماعي تطلعهم عىل 

وجهات نظر لم يكونوا يعرفونها.
وته�دف الدراس�ة إىل معرف�ة أس�باب نش�وء 
اإلشاعة واألخبار املضللة أو املنقوصة ومعاينة 
آراء املؤثري�ن وقادة الرأي ونقاش�اتهم، بعد أن 
تعدت الش�ائعات املس�تويات الحكومية لتطال 

املؤسسة األمنية والقوات املسلحة.
وأكثر ما يقلق السلطات أن الشائعات واألخبار 
املضللة تربط املؤسس�ة األمنية بشبهات فساد 
متنوع�ة وه�ي تحمل أهداف�ا ونواي�ا واضحة 
لزعزع�ة اح�رتام املؤسس�ة الت�ي تن�ال ثق�ة 

املواطنني أكثر من غريها.
وغالب�ا ما ذكرت التقارير الس�ابقة أن مصادر 
الش�ائعات خارجية عرب وس�ائل إع�الم أجنبي 
وداخلية ع�رب مواقع التواص�ل االجتماعي، إال 
أنها مازالت تتجاه�ل حقيقة أن ضعف اإلعالم 
األردن�ي س�واء الخ�اص أو العام ه�و من دفع 
املواطن�ني إىل االعتم�اد ع�ىل املص�ادر األجنبية 

ومواقع التواصل ملعرفة ما يجري حولهم.
وقال رئيس املجلس محمد الحاليقة إن وسائل 
اإلع�الم التقليدية تعاني من أزم�ة بنيوية عىل 
الصعيدي�ن امل�ايل واملوضوعي، إضاف�ة إىل عدم 
وج�ود حجم كب�ري من قن�وات اإلع�الم املرئي 
األردن�ي نظرا ملحدودي�ة الدعم امل�ادي، وكذلك 
محددات املس�ؤولية املهني�ة لإلعالمي ما يدفع 
املتلقي للج�وء إىل مواقع التواص�ل االجتماعي 

لوجود مساحة أكرب للتعبري.
وتمن�ع الحكومة األردنّية يف كث�ري من األحيان 
املعلومات عن الصحاف�ة، وأصبح حظر النرش 

مرافقا ألي قضية تشغل اهتمام األردنيني، فال 
تجد وسائل اإلعالم الخاصة إال مواضيع الرتفيه 
لتمأل املس�احة الفارغة لديه�ا، وبعضها ينزلق 
إىل ممارس�ات غري مهنّية لكنها تبقى بالنسبة 
إليه�ا أخف رضرا م�ن الت�ورط يف الحديث عن 
األزمات السياس�ية واالقتصادي�ة املمنوعة من 

التداول اإلعالمي.
وقال رئيس لجنة الحري�ات بنقابة الصحفيني 
األردنيني يحيى ش�قري إنه يف هذا العرص املعقد 
باألح�داث السياس�ية واالقتصادي�ة والعلمية، 
أصبحت املعلومات تخضع كما يف علم االقتصاد 
لنظرية العرض والطل�ب، فإذا كان الطلب عىل 
املعلومات أعىل من املعلومات املعروضة، ستأتي 
اإلش�اعة لتحل وتغطي النق�ص املعروض من 

املعلومات.
ويؤك�د خرباء يف اإلعالم أن اإلش�اعات واألخبار 
امللفق�ة ه�ي الوق�ود ال�ذي يغذي ب�ه أصحاب 
األجندات ُمتابعيهم الس�تقطاب الرأي العام أو 

تصفية حسابات شخصية وسياسية.
والخط�ري يف الش�ائعات ه�و أن أغلبه�ا تبق�ى 
مستمرة وتمتد دورة حياتها طويال رغم نفيها 
أكث�ر من م�رة ورغم إثب�ات ع�دم صحتها، إال 
أنه�ا تبقى مزروعة يف أذهان األردنيني عىل أنها 
حقائ�ق؛ وال يحص�ل نفي اإلش�اعة عىل صدى 
كبري كما تحصل عليه اإلشاعة نفسها، وال يتم 
تعديل الصورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام 
منذ البداية، فترتاكم املعلومات الكاذبة وتكون 

محركا للمواطنني يف تأزم الوضع السيايس.

وأش�ارت الدراس�ة أيضا إىل الضغوط النفسية 
واالقتصادي�ة التي يعاني منه�ا املواطن، والتي 
أث�رت ع�ىل ط�رق التفك�ري وأدوات التحلي�ل، 
باإلضاف�ة إىل ضع�ف برامج الرتبي�ة اإلعالمية 
التي من ش�أنها صقل قدرة رشيحة اجتماعية 
واسعة وتمكني الرأي العام من تمييز الغث من 

السمني.
وأوضح ش�قري أنه يف وقت األزم�ات والكوارث 
والحروب يزيد الطلب عىل املعلومات، لذلك عىل 
الحكومات التحرك االستباقي لكشف املعلومات 
بالرسعة املمكن�ة، حتى تقطع الطريق عىل أي 
جهة تريد اس�تغالل الظ�روف لتمرير أجندتها 
الخاصة، داعيا إىل مواجهة اإلشاعات من خالل 
الرتبي�ة اإلعالمي�ة وااللتزام بأخالقي�ات املهنة 
اإلعالمية والصحفية يف نقل الحقائق، وذلك بعد 

التمحيص والبحث والتأكد من املعلومات.
واملالحظ يف األردن أن اإلعالم الرس�مي ينش�غل 
بالرتويج للسلطة وإنجازات الحكومة متجاهال 
املعلوم�ة الت�ي يبحث عنه�ا الش�ارع األردني، 
وس�اهم هذا يف انتش�ار األخب�ار الكاذبة وغري 
الدقيق�ة، حتى بات�ت ظاهرة ت�ؤرق الحكومة 
وتبحث عن حلول تدور جميعها يف نفس اإلطار 

وهو طرح مشاريع بعيدة عن أصل الداء.
وأف�اد مدير مرص�د مصداقّية اإلع�الم األردنّي 
“أكي�د” التاب�ع ملعه�د اإلع�الم األردن�ي ط�ه 
بمختل�ف  اإلش�اعات  مكافح�ة  أن  دروي�ش، 
أش�كالها وأنواعها ودرجة انتشارها تكون من 
خالل إتاحة املعلومات العامة للمواطنني وحق 

الحصول عليها.
وأك�د درويش رضورة اس�تمرار ن�رش الرتبية 
مفاهيمه�ا  ودم�ج  واملعلوماتّي�ة،  اإلعالمّي�ة 
باملناه�ج التعليمّي�ة يف امل�دارس والجامع�ات 
واألنش�طة التوعوّي�ة الت�ي تس�هم يف تحصني 
الش�باب وإكسابهم املهارات الس�ليمة الالزمة 
للتعام�ل مع وس�ائل اإلع�الم، وكيفّي�ة تمييز 
اإلش�اعة ورفع درجة الوعي بمكافحتها والحد 

من انتشارها.
وال يوجد ترشيع يعاقب عىل كل أنواع اإلشاعات 
يف األردن إال أن هن�اك قوانني تعاقب عىل نقل أو 
إذاعة أخبار كاذبة أو مختلقة يف ظروف معينة، 
فاملادة 75 فقرة )أ( من قانون االتصاالت تنص 
ع�ىل أن كل م�ن أقدم بأي وس�يلة من وس�ائل 
االتصاالت عىل توجيه رس�ائل إهانة أو منافية 
ل�آداب أو نقل خرب مختل�ق بقصد إثارة الفزع 
يعاق�ب بالحب�س مدة ال تقل عن ثالثة أش�هر، 
وال تزيد عن سنة أو بالغرامة من 300 دينار إىل 

2000 دينار أو بكلتا العقوبتني.
وأش�ار أس�تاذ الترشيع�ات واإلع�الم يف املعهد 
األردن�ي لإلع�الم صخ�ر الخصاون�ة إىل أن�ه ال 
يوج�د يف قانون العقوبات أو قانون املطبوعات 
والنرش أو قانون الجرائم اإللكرتونية ما يش�ري 
إىل تعريف اإلش�اعة أو إيج�اد عقوبة لها، لكن 
قانون العقوبات يف نص املادة 131 يعاقب عىل 
ن�رش أنباء كاذب�ة أو مبالغ بها من ش�أنها أن 
توهن نفس�ية األمة، ويعاق�ب عليها بالحبس 
م�دة ال تقل عن ثالثة أش�هر وال تزيد عن ثالث 

سنوات.
وأض�اف أن م�ن يذيع أخبارا كاذب�ة من خارج 
األردن أو مبالغ�ا فيه�ا من ش�أنها أن تنال من 
هيبة الدولة ومكانتها، فإن نص املادة 132 من 
العقوب�ات يعاقب بالحبس م�دة ال تنقص عن 

ستة أشهر.
ولف�ت إىل أن امل�ادة 152 من قان�ون العقوبات 
تن�ص عىل أنه إذا وقعت األنباء امللفقة واملزاعم 
الكاذبة لزعزعة الثقة بالنقد األردني وس�ندات 
الدولة، فإنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل 

ثالث سنوات.
وي�رى متخصصون أن التعوي�ل عىل العقوبات 
فقط للحد من الشائعات أو األخبار الكاذبة هي 
نظ�رة قارصة ال يمكن أن تحقق نتائج مرضية 
يف هذا الش�أن، وعىل املس�ؤولني التفكري بطرق 
لدع�م اإلع�الم مادي�ا ومهنيا للقي�ام بدوره يف 
إتاحة املعلومة للمواطن األردني وكس�ب ثقته 

بما يقدمه إعالم بالده.

اإلشاعة تشكل الرأي العام األردني بدال من اإلعالم

حتويل عدد من الصحف املسائية املصرية اىل االصدار االلكرتوني

بغداد/نينا:
 اك�د مجلس النواب عىل رضورة ارتداء الزي الرس�مي للزم�الء االعالميني والصحفيني 

عند الدخول اىل مجلس النواب .
وذكرت الدائرة االعالمية للمجلس يف بيان ان عىل مندوبي الوس�ائل االعالمیة املعتمدین 
ل�دی الدائرة االعالمیة ارتداء الزي الرس�مي عند الدخ�ول اىل مجلس النواب اثناء توفري 
التغطية االعالمية العمال املجلس وذلك حرصا من املجلس عىل االهتمام باملظهر الالئق 
لكل من يرتاد هذه املؤسس�ة العريقة، داعية اىل التعاون وااللتزام وبخالفه سيتم منع 

املخالفني من الدخول اىل مبنى مجلس النواب.

تونس/متابعة الزوراء:
رّد الرئيس التونيس قيس س�عيد، يف اجتماع عقده مع قيادات عس�كرية حول طريقة 
التعاط�ي م�ع تفيش ف�ريوس كورونا يف تون�س عىل بع�ض اإلعالميني الذي�ن انتقدوا 

سياسته يف التعامل مع الجائحة.
ووصف سعيد اإلعالميني الذين انتقدوه بسبب عدم قيامه بأية مبادرة ملجابهة فريوس 
كورون�ا ب�«املأجوري�ن املتحاملني« علي�ه، يف تلميح للعديد من اإلعالمي�ني الذين عرّبوا 
يف برامجهم أو تدويناتهم عن اس�تغرابهم من حالة الصمت والس�لبية التي تعامل بها 
الرئي�س مع األزم�ة الصحية التي تعيش�ها تون�س وأدت إىل وفاة أكثر م�ن 15,3 ألف 

تونيس، وشلل شبه تام يف املؤسسات الصحية التونسية.
وكان أب�رز اإلعالميني الذين اس�تغربوا صمت الرئيس قيس س�عيد هم محمد بوغالب 
ورفي�ق بوش�ناق ولطفي العم�اري، معتربين أن س�عيد مكتٍف بدور املش�اهد يف إطار 
تصفية حس�ابات سياسية مع رئيس الحكومة هش�ام املشييش ورئيس الربملان راشد 

الغنويش.
ُيذكر أن عالقة قيس س�عيد بوسائل اإلعالم التونس�ية تتسم بالضبابية، إذ يرفض بعد 
س�نة ونصف من تولي�ه منصبه اإلدالء بحوارات ملختلف وس�ائل اإلعالم التونس�ية، يف 
حني تتم اس�تضافته يف وسائل إعالم غربية، وخاصة الفرنسية، وهو ما اعتربه الكثري 
م�ن اإلعالميني التونس�يني خلالً يف سياس�ته االتصالية، وعدم احرتام لوس�ائل اإلعالم 

التونسية التي ساهمت يف نجاحه يف تويل مقاليد الحكم يف تونس.

كربالء/نينا:
تيس�ري  الزمي�ل  تع�رض   
نقاب�ة  عض�و  االس�دي 
الصحفيني العراقيني مدير 
موقع ن�ون الخربي التابع 
املقدسة  الحسينية  للعتبة 
اىل حادث انفجار اسطوانة 
اىل  اثره�ا  يف  ادخ�ل  غ�از 
مدينة االمام الحسني عليه 
الس�الم الطبي�ة الصابت�ه 
بحروق يف مناطق مختلفه 

من جسمه.
ان  طب�ي  مص�در  وذك�ر 
حالت�ه حرج�ة ويمكن ان 
يتجاوز مرحلة الخطر بعد 

مرور 72 ساعة.

لمناسبة اليوم العالمي للصحافة الرياضية
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   د. معتز حمي عبد احلميد
ه�و أح�د أه�م رواد حرك�ة األدب والش�عر يف 
القرن الس�ادس الهجري املوافق للقرن الثاني 
ع�ر امليالدي، ش�اعر ومفكر وحكيم ُس�طر 
اس�مه ضمن القامات الشامخة التي حفل بها 
التاريخ اإلسالمي يف زمن أضاء املسلمون بنور 
العلم ظلم�ات العصور الوس�طي، إنه نظامي 
كنج�وي، املفكر والفليس�وف املولود يف مدينة 
“كنجة” بدولة أذربيجان حالًيا، والذي تمر هذا 
الع�ام الذكرى ال�880 ملي�الده، ما جعل رئيس 
الدولة إلهام علييف يوقع عىل مرس�وم رئايس 

باعتبار 2021 “عام نظامي كنجوي”.
املولد والنشأة

ولد نظامي كنجوي، عام 570 ه� - 1174م يف 
مدينة »كنج�ة« يف أذربيجان، ومن هذه املدينة 
أخ�ذ لقبه كنجوي، وقد عاش خالل فرتة حكم 
السالجقة، الذين س�يطروا عىل مقاليد الحكم 
ىف املرق منذ الق�رن الخامس الهجري، وُيعدُّ 
كنج�وي واح�ًدا من أركان الش�عر اإلس�المي 
وأس�اتذته الكب�ار، وق�د تويف ع�ام 614 ه� - 

1209 م، وتقع مقربته باملدينة نفسها.
وق�ى الرجل معظم عمره يف مس�قط رأس�ه 
كنج�ة، وكان ع�ىل عالقات وثيقة م�ع أتابكة 
أذربيجان، وامللوك املحليني يف أرزنكان ورشوان 
ومراغة، وأتابكة املوصل بالعراق مقر الخالفة 
العباس�ية الذي�ن ق�دم له�م معظ�م أش�عاره 
القصصيَّة، وقد ترك نظامي كنجوي إرًثا وتراًثا 
أدبًي�ا يرقي يف جودت�ه للرتاث األدب�ي العاملي، 
حيث أنتج أول ملحمة يف األدب الفاريس، وكتب 

جميع أشعاره باللغة الفارسية.
الكنوز الخمسة

ومن أش�هر مؤلفاته األدبية »بنج غنج« والتي 

تعني الكنوز الخمس�ة والتي تتألف من خمس 
منظوم�ات قصصي�ة هي “مخ�زن األرسار”، 
وه�ي منظوم�ة صوفي�ة تش�تمل ع�ىل كثرٍي 
من الن�كات والحكاي�ات عىل أس�لوب حديقة 
الحقيق�ة الت�ي ألفها س�نائي أو عىل أس�لوب 
“املثنوي املعنوي” الت�ي كتبها فيما بعد جالل 
الدين الرومي، وتشتمل»الكنوز الخمسة«  عىل 

كثرٍي من املقدمات يف املناجاة والحمد.
أما ثاني أعماله “خرسو وشريين”، فهي قصة 
تشتمل عىل مخاطرات امللك الساساني كرسى 
الثاني وغرامه مع معشوقته الجميلة شريين، 
وق�د ابتع�د فيه�ا ع�ن الدراس�ة املوضوعية، 
وأخرجها قص�ة غراميَّة حماس�يَّة تضم أكثر 

من 7 آالف بيت شعري.
وهن�اك قص�ة “لي�ىل ومجن�ون”،  الت�ى تقع 
أحداثه�ا يف ب�الد الع�رب وال تمث�ل ش�خصيَّة 
ملكي�ة، بل تمثل ش�خصني عادي�ني من عرب 
الصح�راء أحدهما ه�و البط�ل، واألخرى هي 
الفتاة املعش�وقة، وتشتمل عىل أكثر من أربعة 

آالف بيت.

وإذا انتقلن�ا إىل “العروش الس�بعة” وهي آخر 
املثنوي�ات التي أنش�دها نظام�ي فتضم أكثر 
من خمس�ني ألف بيت من الشعر، وموضوعها 
مش�ابٌه ملوض�وع “خرسو وش�ريين” يف كونه 
متعلًقا بقصة خاصة بأحد امللوك الساسانيني 

وهو “بهرام جور”.
“كت�اب  أو  “إس�كندرنامه”  كن�وزه  وآخ�ر 
اإلس�كندر املقدوني”، وهي املثنوية الخامسة 
م�ن مثنوي�ات نظامي، وه�ي مكتوبة يف وزن 
املتقارب، وهو الوزن الذي كتب فيه أكثر الشعر 
القص�ي الفاريس، وه�ذه املثنوية مقس�مة 
إىل قس�مني، األول منهما يسمى “إقبال نامه” 

والثاني يسمى “خردنامه”.
أرسار كنجة

وتذكر التقارير س�بب قض�اء نظامي كنجوي 
حيات�ه كلها بمس�قط رأس�ه “كنج�ة”، النها 
كانت أهم املراكز الثقافي�ة يف ذلك الوقت، وقد 
أنت�ج آللئ رائعة م�ن فن الكلم�ات التي أثرت 
تاري�خ الفكر الفلس�في واالجتماع�ي والفني 
الجم�ايل، كم�ا وضع األس�اس ملدرس�ة أدبية 

كبرية لها عديد م�ن األتباع، كما أعطت أعمال 
نظامي، التي تزين أش�هر املكتبات واملتاحف، 
زخًم�ا لتط�ور ف�ن “املُنمنم�ات الرقي�ة”؛ 
م�ا جع�ل األذريني يهتم�ون به ويش�يدون له 
تماثي�ل يف “باك�و” عاصم�ة أذربيج�ان، كما 
حرصت مدن عريقة أخرى عىل تش�ييد تمثال 
له مثل “س�انت بطرسبورج” عاصمة الثقافة 
الروس�ية والقيرصي�ة القديم�ة، والعاصم�ة 
اإليطالية “روما”، بخالف رضيحه يف “كنجة”، 
كما تم تس�مية معهد األدب التابع لألكاديمية 
الوطنية األذربيجانية للعلوم واملتحف الوطني 
ل�ألدب األذربيجان�ي باس�م نظام�ي كنجوي، 
ويف جامعة أكس�فورد الربيطانية يعمل مركز 

نظامي كنجوي بنجاح.
بدأ االهتمام بالش�اعر واألديب واملفكر نظامي 
كنج�وي ع�ام 1979م، عندم�ا أطل�ق الزعيم 
األذربيجاني “حيدر علييف” عندما كان عضوًا 
بالحزب الش�يوعي الس�وفيتي عن أذربيجان، 
مبادرة لدراسة ونر إرث كنجوي، الذي يدعو 
الن�اس دائًم�ا إىل الكم�ال األخالق�ي ويغ�رس 

الصفات الروحية العالية.
كنجوي يف املصادر العربية

ذكرة السمعاني بقولة  يف “األنساب”: “الجنزي 
�� بفتح الجيم وسكون النون ويف آخرها الزاي 
املكس�ورة �� هذه النس�بة إىل جنزة وهي بلدة 
من بالد أذربيجان مش�هورة م�ن ثغرها، منها 
إبراهي�م ب�ن محمد الجن�زي”، فيما ق�ال أبو 
الحس�ن الدراقطن�ي: “كه�ل كان يكتب معنا 
الحدي�ث ويتفقه عىل مذهب الش�افعي وكان 
سديدا وخرج إىل بلده منذ سنني وبلغتني وفاته، 
وأبو حفص عمر بن عثمان بن شعيب الجنزي 
أديب فاضل متدين حسن السرية قرأ األدب عىل 
األديب أب�ي املظفر األبي�وردي ببغداد وهمذان 

وس�مع الُس�نن ألبي عبد الرحمن النسائي عن 
أب�ي محمد عب�د الرحمن بن حمد بن الحس�ن 
الدون�ي، لقيته برسخس من�رصيف من العراق، 
وكتبت عنه بها ثم بمرو ثم بنيسابور، وكتبت 
عنه من ش�عره مقطعات وتويف بمرو يف س�نة 

خمسني وخمسمائة”.
 وذك�رة حاج�ي خليف�ة يف كتاب�ه “كش�ف 
الظن�ون عند ذكر ذوي الدواوين الخمس�ة”: 
“وهو الش�يخ جم�ال الدين � إلي�اس ابن �� 
يوسف بن مؤيد نظامي الكنجوي املتوىف سنة 
597 596- ه�، وهو مش�هور معترب”، فيما 
يق�ول القزويني صاحب “آث�ار البالد وأخبار 
العباد” بعد ذك�ره مدينة جنزة وأحوالها وما 
تزخ�ر به م�ن أنهار وخ�ريات وم�ا فيها من 
عجائب: “ينس�ب إليها أب�و محمد النظامي، 
كان ش�اعرًا مفلًقا عارًفا حكيًم�ا، له ديوان 
حس�ن وأكثر ش�عره إلهيات ومواعظ وحكم 
ورم�وز العارف�ني وكناياته�م، وله داس�تان 
خرسو وش�ريين، وله داستان ليىل ومجنون، 
ول�ه مخ�زن األرسار وهفت بيك�ر، وملا نظم 
فخ�ري الجرجان�ي داس�تان وي�س ورامني 
للسلطان طغرلبك الس�لجوقي، وإنه يف غاية 
الحس�ن، ش�عره كاملاء الجاري كأن�ه يتكلم 
ب�ال تعس�ف وتكل�ف، أراد النظامي داس�تان 
خرسو وش�ريين عىل ذلك املنوال، وأكثر فيها 
م�ن اإللهي�ات والحك�م واملواع�ظ واألمث�ال 
والحكايات الطيبة، وجعله للس�لطان طغرل 
بن أرسالن السلجوقي، وكان السلطان مائالً 
إىل الش�عر والش�عراء، فوق�ع عن�ده موقًع�ا 
عظيماً، واش�تهر بني الناس وكثرت نس�خه، 
وأما داستان ليىل ومجنون فطلب منه صاحب 
رشوان فق�د نظمه�ا ل�ه، وكان يف فنه عديم 

النظري، تويف بقرب تسعني وخمسمائة”.

ماجد احلجامي
هرع�ت س�يارات األج�رة إىل مرك�ز 
املدين�ة عندما انتهت مب�ارة الهوكي 
الت�ي خاضها فري�ق )وينيب�غ( مع 
)مونرتي�ال(  . كلم�ا أوصل�ت ع�دداً 
من املش�جعني ع�دت مرسع�ا لنقل 
املزي�د منهم متجاه�اًل )كيفن( الذي 
ين�ادي بأع�ىل صوته خالل س�ماعة 
الالقط الالسلكي من مكتب استقبال 
اإلتص�االت قائالً : أريد من أحدكم أن 
يذهب إىل الس�يد )مارت�ن( حاالً أمام 
بوابة قاعة املدينة الكربى فقد انتهى 
الحفل الذي أقيم هناك . اس�تجاب له 
السائق رقم 125 بعد ربع ساعة من 
الن�داء، بع�د ربع س�اعة أخرى ظهر 

صوت )كيفن( :
-يإلهي ! ياش�باب أرجوكم الس�ائق 
رقم 125 نقل شخصاً آخر و )مارتن( 

مازال ينتظر، إنه من الزبائن الهامني 
لدينا يس�تأجرنا كل ي�وم النريده أن 
يذه�ب إىل رشك�ة أخرى غ�ري رشكة 
الربيع فليهتم به أحدكم لقد أخربني 
أن أصابعه قد تجمدت من شدة الربد 

.
هدأت وترية )كيفن( وش�عر بالراحة 
عندما أبلغته أنني س�أتوىل أمر السيد 

)مارتن(.
خرج من الزحام م�ع زوجته راكضاً 
، دنا من�ي قائالً بيشء م�ن األنفعال 

والغضب:
- ماهذا يارشكة الربيع هل يرضيكم 

إنتظاري هنا كل هذا الوقت ؟
-آس�ف جدا سيد )مارتن( ، كما ترى 

إنها ليست ليلة عادية .
أجلس زوجته يف الخلف ، اس�تدار إىل 
األم�ام . بع�د أن انتهيت م�ن كلمات 

الرتحي�ب واإلعت�ذار والتربي�ر إلتفُت 
إىل زوجته التي كان وجهها مشحوناً 

بالحزن والغضب قائالً :
-أرج�و أن اليك�ون تأخ�ري س�بب 

غضبك سيدتي ؟
- قد يكون أحد األسباب لكن املسبب 

الفعيل جالس إىل جانبك .
- رصخ بوجهها :

- لقد وضع يده عىل يدك هل تريدينني 
أن أشكره عىل ذلك !؟

- لم يقصد شيئا .
- ب�ل يقصد أش�ياًء ، ل�م ترين كيف 

كانت عيناه تنظران اليك براهة .
- لق�د أفس�دت ع�يل متعت�ى بحفلة 
األوبرا . لم أخرج معك إىل مكان دون 
أن تس�بب فوىض أو إزعاج أوش�جار 
يف األس�واق يف الحفالت يف الحانات يف 

سيارات األجرة .

ه�دأ )مارتن( وأعت�ذر اليها بكلمات 
غرامية  عذبة ، لكنني لم أهدأ ، أخذُت 
أفكر بكللمتها األخرية بحذر ، ظهرت 
أمام�ي إحتم�االت عدي�دة مقلق�ة ، 
ترى أي نوع  من اإلزعاج أو الفوىض 
يمكن أن ُيحِدُثها يف سيارات األجرة .

بينم�ا إجتزنا جرس ال )نرين( رشقي 
مدين�ة )وينيبغ( طل�ب  أن أقف عند 
أح�د املح�ال ليش�رتي علبة س�كائر 
. س�ألني بلط�ف إن كن�ت أحتاج أن 
يش�رتي يل ش�يئا ث�م س�ألها قبل أن 

يذهب مرسعاً .
تحدثُت إليها قائال:

- يبدو يل إنه يحبك كثريا .
- وهذا ماجعلن�ي أطيق العيش معه 

رغم رفقته املريرة .
- لق�د أقلقني قول�ك أول الرحلة عن 

مشاكله يف سيارات األجرة .

- ربما ألنك محظوظ هذه الليلة لكن 
عليك بالحذر فالرحلة لم تنته بعد .

ج�اء الينا وه�و يهز جس�ده راقصا 
ويرف�ع بحاجبي�ه لنا  ، ق�دم يل ولها 
علبة عص�ري التفاح وأخ�ذ هو يأكل 
رشائح البطاطا املقلية ، توقف فجأة 
عن الغناء والرقص ، إلتفت إىل بوجه 

ضاحك قائالً :
- قل يل عندما تفرغ مني هل ستعود 

إىل قاعة األوبرا أم إىل ملعب املدينة
-ال أدري بعد ، ربما امللعب فهو أقرب 

قليالً .
أخرج ثمن األجرة عندما بلغنا منزله 
، رفع رأس�ه عاليا ، فت�ح فمه بقوة 
، ملئه بحفنة م�ن رشائح البطاطا ، 
وضع يده ع�ىل كتفي قائالً : أنصحك 
أن تع�ود إىل قاع�ة األوبرا ح�االً فأنا 

لست السيد )مارتن( .

أ . د . مصطفى لطيف عارف 
  الب�د من اإلش�ارة أوال إىل أن عزل 
البنيوي�ة النص،وعىل وجه خاص 
محيط�ه  ع�ن  ال�رسدي  الن�ص 
الخارج�ي،أو س�ياقه قد أفى إىل 
اكتش�اف األنس�اق البنائي�ة التي 
ينتظم فيه�ا الزم�ن الرسدي،ذلك 
ألن حال�ه حال العن�ارص الرسدية 
نس�ق  س�وى  لي�س  األخ�رى 
لغ�وي، ولع�ل أفض�ل م�ا قدم�ه 
الش�كالنيون الروس لهذه املقاربة 
توماشفسكي  النقدية،وبالتحديد 
املتن،واملبن�ى  ب�ني  تمي�زه  ه�و 
الحكائي�ني، فاملت�ن الحكائ�ي هو 
امل�ادة األولي�ة الخ�ام للق�ص ،أو 
الرسد،أم�ا املبن�ى الحكائ�ي فهو 
إع�ادة صياغة تلك امل�ادة يف ضوء 
وايديولوجيت�ه،  الكات�ب،  رؤي�ة 
وبعب�ارة أخ�رى أن الزمن الخطي 
ال�ذي نلمس�ه يف املت�ن الحكائ�ي 
س�تجري عليه تعدي�الت تتضمن 
تقديم، وتأخري، وقفزات،وتوقفات، 
وهذا ما وقفت عنده مقاربة جريار 
جني�ت الش�هرية يف ه�ذا املج�ال 
ال�واردة يف كتابه خط�اب الحكي، 
إذ يرى- جني�ت- أن زمن الحكاية 

يرصد عرب ثالثة مستويات:
اس�تباق  ويتضم�ن  الرتتي�ب، 
األحداث،واس�رتجاعها،والتكرار 
املف�رد  ويتضم�ن  التوات�ر  أو 
ع�ن  فض�ال  ،واملكرر،واملؤل�ف، 
والزم�ن  الرسع�ة  أو  الديموم�ة 
ه�و العالم�ة الدال�ة ع�ىل م�رور 
يمك�ن  ال  إذ  اليومي�ة،   الوقائ�ع 
قياس�ه من خ�الل الذه�ن املجرد 
وحده،ب�ل يمك�ن اس�تيعابه م�ن 
خالل الوعي،واإلحس�اس بحركته 
املتنامي�ة، ويمث�ل الزم�ن عنرصا 
الت�ي  األساس�ية  العن�ارص  م�ن 
يقوم عليها فن الق�ص ،فإذا كان 
األدب يع�د فن�ا زمني�ا-إذا صنفنا 

الفن�ون إىل زمانية،ومكانية- فان 
الق�ص ه�و أكث�ر األن�واع األدبية 
التصاقا بالزم�ن، إن مكانة الزمن 
يف الرواية،وسيطرته املحتملة عىل 
بن�اء القصص لها تاري�خ طويل، 
لكن تدخل الزمن بش�كل غامر قد 
جاء عندما نر مارسيل بروست: 
روايته )البحث عن الزمن املفقود(

حيث كان الزمن موضوعا،ووسيلة 
أي  يس�ند  ل�م  معا،وحي�ث  آن  يف 
تسلس�ل زمني س�وى ما تسيطر 
علي�ه حركة الذه�ن،واإلرادة، وقد 
تن�اول الروائي احم�د خلف الزمن 
من خ�الل نزهت�ه اليومية يف زمن 
مى ، وعرب تذكرها وهو يف بغداد 
ينطلق يف تحليل تكوين من يعيش 
معه�م  ، فنراه ي�رسد لنا األحداث 
بلغة الس�ارد العليم لسائقه مراد  
فيق�ول: اعل�م مراد أنن�ي أصارع 
الحيت�ان يف هذا البل�د! ولو واتتهم 
الفرصة لبارشوا بتقطيعي فورا ، 
عليك أن تفك�ر جيدا قبل أن تفتح 
فمك مع أي ش�خص منهم ، اعلم 
كلهم لصوص وحفنة من املرتزقة 
وقطاع طرق! بعضهم  يفتخر انه 
لص دوخ الحكومة ، هدفهم معي 
واض�ح أن يجعلوني اش�حذ منهم 
الدينار بدال من أن  أتمتع بما املك 

، ال ترضيهم طريقتي يف العمل  0
الواق�ع  الروائ�ي يف        والن�ص 
يختل�ف ع�ن النص الش�عري اليف 
ال�وزن وال يف اللغ�ة وال يف العالقة 
مع الش�خوص واألح�داث ، ولكن 
هناك فارق جوهري جذري هو يف 
العالقة مع الزمن ، ذلك ألننا يجب 
أن نفرق بني مفهومني هما الزمن 
و الديمومة، الزم�ن هو كل متحد 
كم�ا يق�ول بريغس�ون : م�ايض 
وحارض ومستقبل ، أما الديمومة 
فإنه�ا خ�ط حدث�ي متواصل بني 
الوالدة ،واملوت كما يقول باش�الر 
وله�ذا ف�ان الروائي احم�د خلف 
يعتق�د أن النث�ر ه�و الن�ص الذي 
يتزواج م�ع حرك�ة الديمومة من 
ح�دث آلخ�ر هك�ذا بش�كل أفقي 
متواص�ل ، وم�ن هنا ف�ان العمل 
الروائ�ي الناجح هو الذي يش�تبك 
، ويعان�ق حرك�ة الديموم�ة هذه  
، وله�ذا تج�د أن الن�اس يحب�ون 
 ، القط�ارات  يف  الرواي�ات  ق�راءة 
وقب�ل الن�وم ملا يف ذلك م�ن عالقة 
تناغم داخلية وخارجية مع حركة 
الديموم�ة هذا هو النث�ر ، ويرسد 
لن�ا الروائي احمد خل�ف  األحداث 
بزمن حدي�ث ،ومعارص فمثال هو 
ي�رسد لن�ا  يف الوقت الح�ايل  زمن 

اللص�وص والحيتان  ، فنراه يقول 
: اعلم ياهذا أنهم لن يش�بهم مال 
أو عق�ارات ، أو هداي�ا ثمينة ، أو 
ج�اه ، نعم حتى الجاه لن يبالوا يف 
صيانت�ه ، أنما يطلب�ون كل يشء 
، تص�ور كل يشء تفك�ر ب�ه أو ال 
تفكر ، هكذا ه�ي طبيعة الحيتان 
صغريها وكبريها س�واء يف الطمع 
والجش�ع ، س�وف يواجهونك غدا 
بطلب غ�ري متوقع منك فماذا أنت 
فاعل معهم ؟  0 اس�تطاع الروائي 
احمد خل�ف تن�اول الزم������ن 
بالش�خصية  املرتب������ط  
يق�وم ع�ىل  الفاع�ل   املحوري�ة  
استحضار البطل املايض بواسطة 
الذاكرة  ،و الومضة الوراثية ، وهو 
زم�ن املس�تقبل املع�اش يف الحلم 
بنوعيه حلم الن�وم ،وحلم اليقظة  
،،وعىل هذا اإلحساس بنيت أحداث 

رواية البهلوان.
فالزمن هو الغالب ، وتبتدئ وقائع 
الحدث بعملية انتقال من وضعية،        
واعي�ة  وضعي�ة  إىل  واعي�ة  ال 
االس�تفاقة م�ن الحل�م  ، وتنتهي 
بعملي�ة معاكس�ة ، أي االنتق�ال 
م�ن حال�ة واعي�ة إىل حال�ة غ�ري 
واعي�ة فنلح�ظ  أن الزمن الداخيل 
دائما يت�م تقليصه عىل مس�توى 

الخط�اب الروائي إلفس�اح املجال 
أم�ام الخواطر ،وحدي�ث النفس، 
والتداعي��ات الح�رة ،والذكريات، 
و األحالم ، فال يتبع الزمن رس�ما 
مس�اره  ع�رب  تتط�ور  تصاعدي�ا 
األحداث ،و تتضافر يف نسج الحبكة 
الحديثة، والفنية فإنما يتخذ شكال 
تتشابك فيه األبعاد الزمنية الثالث 
، امل�ايض، و الحارض ،و املس�تقبل 
، إذ نج�د البط�ل /الفاع�ل ، عن�د 
تلقي�ه للصدمة يلج�أ إىل تغيب رد 
الفعل الخارجي الجس�ماني ليحل 
محله النشاط النفيس املعتمد عىل 
الذاكرة الت�ي ترتاكم فيها ذكريات 
 ، باملحن�ة  اإلحس�اس  مش�اعر 
يتكاثف ، أي الزمن الجاري ال زمن 
القياس  زمن يج�ري، ويجعل كل 

يشء يتك�ون.
والزم�ن ال�ذي يبق�ى عن�د طريف 
الرواي�ة، البداي�ة و النهاي�ة ، و 
بما أن الرواية ليست حدثا يسري 
أفقيا فإنه م�ن الصعب بما كان 
تحدي�د زمنها ، و م�ع ذلك فإننا 
نعتم�د يف تحديد ه�ذا الزمن عىل 
مجموع�ة من القرائ�ن التي تدل 
علي�ه ، كون الح�دث األول ، متى 
وق�ع ذل�ك يف اللي�ل، أم يف النهار،  
فهذا املقط�ع يدلنا عىل أن الزمن 

هن�ا يتعل�ق بم�دة معين�ة  ، لذا 
ف�إن الزم�ن الخارج�ي للرواي�ة 
يقوم عىل مدة محددة، و قصرية 
،و يك�ون بذل�ك الزم�ن اإلط�ار 
الخارجي لكامل أحداث الرواية ، 
وهو زمن الحارض ، ونجد ذلك قد 
تجس�د عند الروائ�ي احمد خلف 
أيضا يف املقطع اآلتي من الرواية 
،فنراه يقول: وم�اذا عن مافيات 
الفس�اد وعمليات تهريب العملة 
األجنبية، والقتل لردع املعارضني 
للمافيات وليس للحكومة فقط، 
واألخ�رية ب�دت لس�نني طويل�ة 
كاملغل�وب ع�ىل أمره�ا وال حول 
له�ا وال ق�وة، ناهيك ع�ن تجارة 
املخدرات املستفحلة عرب الحدود، 
يف  النف�ط  حم�والت  وتهري�ب 
الجنوب والشمال عىل قدم وساق 
، وال يمك�ن التغاف�ل ع�ن املنافذ 
الحدودية، التي كان لها دور مخز 
وغ�ري طبيعي يف تهريب، وإدخال 
كل م�ا هو مث�ري ومح�رم دوليا 
ما الذي يمكن�ه الراوي العليم أن 
يفع�ل إزاء كل  هذه الجمهرة من 
مايس البلد ، ومهازل رجالته غري 
املعنيني يف حمايته وإعادة هويته 
املفقودة منذ زمن ليس بالقصري 
؟ ونح�ن نعرف أيض�ا أن القارئ 
اللبي�ب س�وف ين�ربي بالقول : 
أي�ن الزبدة م�ن هذا كل�ه؟ وهل 
ستستمر يف الكالم عن إخفاقات 

البلد ؟ 
م�ن التقني�ات الروائي�ة الجديدة 
التي تحسب للروائي  هو مشاركة 
ال�راوي العليم ، والق�ارئ يف متن 
الرواية، فضال عن ش�عرية الرسد 
الت�ي تمي�ز به�ا الروائ�ي الكبري 
احم�د خل�ف، والعن�وان الالف�ت 
للنظر، وكشف حقيقة اللصوص، 
وحيتان الفساد، واملافيات الكبرية 

التي سلبت  البلد كل خرياته.
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من أدب الرحالت

 

قصيدة

محزة فيصل املردان

*/النظ�ر اليه�ا يجع�ل اعش�اب القل�ب 
خرضاء دائما… 
وصنبور املاء… ،

 يسقي ما جّف بالالمباالة ،… 
القرة واللحاء ، يتيمني

كقميي االسود
حّبة البازالء ..تقيأت اسف االنهار

أيامي احدودبت بشكل ملفٍت
فانا أمّر من أمامها منحنيا

ليمّر الوجع فوق أعمدة الكهرباء
املسالك تنتحب مثيل

انسق ما بقي مني
عىل حافات البياض

الوان ش�جري ، مهيأة لردم هوة الشعر ، 
بالتلقي

قالت / ملاذا تطيل النظر يل
وقد المسك الجفاف

بنضوج العقل
وسالمة النّية

فحولة املاء ، تبيع الجبل رصامتها
تنفس من عىل صعيد الكلمة معناي

لك ، ما توصلت اليه
عرب عينيك املشمستني باالنتظار

استدل بي عليك
هويس شجرة الصّبار

نظراتي تستطيل
بينما ارمم بقايا العمر

بسيجارة العطب..

نص )الكلمة(…

ماذا لو يأتي الشتاء
ويمنحني وردة بيضاء

او حقيبة فارغة 
او رشاع قديم

كي ارحل عن كل نتوءات هذا العالم
وازرُر قميص الجرح الذي ينز غبشا

منذ ولدتني أمي سهواً
ووضعتني عىل عشبة املوت

  **
سيعتمُر الليَل

بالغبش املر.....
قولوا للوطن

ان ُيوقف خطوات حريته
ويفتُح اجفانه قليال....

سنمسح الرمل من عينيه
قولوا 

له
هذا الياس

شمس  يف اناء الفقراء
قولوا له

لن يغيَب وجه عن خريطة الله
وان ال يقلق كثريا
سيستفيق املوتى

وسينشدون تراتيلهم املؤجلة
 *

ايها الفقر
 الرساج سييضء

عنوسة الحرية...
هذا هو ظلك  يدوُر ثانيا

وهذه طفولتك
ابدا ال تشيخ؟!

أوبرا   

أيها الوقت امنحين وردة
حيدر العقابي

شعرية الزمن يف رواية )البهلوان(
للروائي الكبري امحد خلف

الشاعر والفيلسوف املتصوف نظامي كنجوي
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ترق�ق  أو  العظ�ام،  هشاش�ة 
العظ�ام، ه�و م�رض لي�س ل�ه 
س�وء  بس�بب  ويح�دث  ع�اج، 
التغذي�ة ونقص فيتام�ن د، لذا 
من املهم أن تحافظي عىل طفلك 
م�ن اإلصابة بهشاش�ة العظام، 
وتعزي�ز النمو الس�ليم لعظامه، 
التالي�ة  الخمس�ة  النصائ�ح 
تس�اعدك عىل حماية طفلك من 

اإلصابة بهشاشة العظام.
-1أنش�ئي نظاماً غذائي�اً صحياً 

لطفلك
النظ�ام الغذائي الصحي املتوازن 
يمد جس�م طفل�ك بالفيتامينات 
والعن�ارص الغذائي�ة الت�ي تعزز 
النمو الس�ليم لعظام�ه، وتعمل 
عىل تحس�ن صحت�ه العامة، لذا 
احريص عىل إنش�اء نظام غذائي 
صح�ي لطفل�ك، وش�جعيه عىل 
االلت�زام ب�ه من�ذ بداي�ة تناوله 

لألطعمة الصلبة.
والنظ�ام الغذائ�ي الصحي يجب 
أن يش�مل نس�ب متوازن�ة م�ن 
الربوتن والكربوهيدرات ودهون 
الصحي�ة، باإلضاف�ة إىل مصادر 

الكالسيوم واأللياف، لذا احريص 
عىل أن يشمل غذاء طفلك اللحوم، 
ومنتجات األلب�ان، والخرضوات 
واألس�ماك  الطازجة،  والفواك�ه 
الدهنية، واملكرسات بعد س�ن 3 

سنوات.
-2إمداد جسم طفلك بالكالسيوم 

الازم لنمو العظام

زيادة نس�بة الكالسيوم يف جسم 
الطفل تسبب له أرضاراً خطرية، 
تمام�اً مث�ل نقصه، ل�ذا ال يجب 
يف  الكالس�يوم  الطف�ل  إعط�اء 
ص�ورة دوائية إال بعد استش�ارة 
الطبي�ب وعم�ل التحاليل الطبية 

الازمة.
ولك�ن ال يوج�د رضر م�ن إمداد 

يف  بالكالس�يوم  الطف�ل  جس�م 
صورت�ه الطبيعي�ة، ع�رب دم�ج 
األطعمة التي تحتوي عىل نس�بة 
عالية من الكالس�يوم إىل النظام 
الغذائ�ي للطف�ل، مث�ل الحلي�ب 
الجواف�ة،  األلب�ان،  ومنتج�ات 

الفلفل األخرض والفراولة.
-3إمداد جسم طفلك بفيتامن د

فيتام�ن د يس�اعد العظ�ام عىل 
امتص�اص الكالس�يوم، لذا فهو 
يضمن النمو الصحي للعظام، ما 
يجعل إمداد جسم الطفل به أمراً 
رضورياً منذ ال�والدة عرب جرعة 
يومية من فيتام�ن د، وتعريض 
الطفل يومياً ألش�عة الشمس يف 

وقت مبكر من اليوم.
-4ش�جعي طفلك عىل ممارسة 

الرياضة
 ممارسة الرياضة أحد أهم أركان 
الحي�اة الصحي�ة، ل�ذا ش�جعي 
طفل�ك ع�ىل ممارس�ة الرياضة 
بانتظام، حتى يتمتع بنمو سليم 

وصحي لعظامه.
-5ال تقدمي لطفل�ك املرشوبات 

الغازية
الغازي�ة أح�د أه�م  املرشوب�ات 
بهشاش�ة  اإلصاب�ة  أس�باب 
العظ�ام، ل�ذا احريص ع�ىل عدم 
تقديمه�ا لطفل�ك، أو ع�ىل األقل 
تقديمها بكميات محدودة لغاية، 
الطازجة،  بالعصائر  واستبدليها 
لعظ�ام  س�ليم  نم�و  لضم�ان 

طفلك.

الحب أعمى، وأحمق، ومترّسع، ومندفع، 
لهذا ال تسمحي له بإيقاعك يف فخ التزام 
لس�ِت مؤّهلة له بعد، أو مع شخص غري 
مناس�ب للحياة الواقعي�ة، ربما تنجذب 
مش�اعرك لش�خص ما، وتفرحن كثرياً 
عندما تجدين أن املشاعر متبادلة، ولكن 
قب�ل أن تق�ويل: “نع�م”، وتوافق�ي عىل 
االلتزام بال�زواج، عليِك أن تضعي بعض 
األم�ور يف اعتبارك، حت�ى تكوني واثقة 

من أنِك تختارين الشخص املناسب..
- تقفان عىل أرض مشرتكة

الزواج عاقة أبدية وميثاق غليظ، يجب 
أن يجمع بن شخصن يرغبان يف امليّض 
قدماً يف نف�س الطريق، يجب أن تتأكدي 
م�ن أن أحامكم�ا وطموحاتكم�ا ذات 
أرضية مش�رتكة، عىل سبيل املثال، كيف 
تخطط�ن للس�فر والعم�ل يف بل�د آخر، 
بينما ترتبطن بش�خص ال ينوي السفر 
مطلقاً، وقد أّس�س بالفعل حياة عملية 

مستقرّة ال ينوي التخيل عنها.
- متفقان يف أساسيات الحياة الزوجية

الرغبة يف اإلنج�اب، عدد األطفال، مكان 
السكن، مواصفاته، كلها أمور أساسية 
يجب االتفاق عليها ألن الخاف عليها قد 

يؤّدي للطاق.
- التعرّف إىل العائلتن

يجب أن تتعريّف عىل عائلة رشيكك، وهو 
أيضاً يتعرف عىل عائلتك، طباع العائات 

والتقالي�د ق�د تختل�ف، وهو م�ا يؤّدي 
للمشاكل يف املستقبل.

تكون�ي  أن  يج�ب  أن�ِك  إىل  باإلضاف�ة 
متأكدة م�ن أنه�م يقبلونك، كم�ا عليِك 

توطي�د العاقات والتحيل ب�روح املحّبة، 
ه�ذا يضمن لِك حياة مس�تقرّة وهادئة، 
وأطفاالً أس�وياء يف ظل النشأة يف عائلة 

يحب أفرادها بعضهم بعضاً.

- الواقعية
بناء توقع�ات مخالفة للواق�ع يؤّدي إىل 
الخذالن وخيبة األمل، يجب أن تتعريّف إىل 
إمكانيات رشيكك املادية والعملية، حتى 
ال تبني قصوراً يف الهواء، والخيار يصبح 

لِك إما القبول أو الرفض من البداية.
- األمور املالية

من أكرب أس�باب املش�اكل ب�ن الزوجن 
األم�ور املالية، يجب معرف�ة ما إن كان 
أحد الطرف�ن يحمل ديوناً أو أقس�اطاً، 
ومن سيس�ّددها، كما يجب االتفاق عىل 
تقس�يم املس�ؤوليات املالية بينكما.. ال 

تخجيل من هذه النقطة فهي مهّمة.
- كوني عىل طبيعتك

ال تتظاه�ري بصف�ات ليس�ت موجودة 
فيِك، فبالتأكيد سيكتش�ف الطرف اآلخر 
هذه الكذبة، وهذا يس�بب انعدام الثقة، 

كما يؤدي الشتعال املشاكل.
- تعريّف إىل مسؤولياتك

يج�ب أن تعلم�ي أن لدي�ك الكث�ري م�ن 
املس�ؤوليات وامله�ام بعد ال�زواج، وأنها 
تتزايد مع الوقت، ويجب أن تكوني واثقة 
باستعدادك لتحّمل هذه املسؤوليات، فا 

مجال للهرب منها.

 5 أمور ضعيها يف اعتبارك قبل أن تقولي: “نعم”
سلوكياتحنو مستقبل افضل...هلا

دراسات حديثة

نصيحة شكسبري لألمهات

ظهور بقع صفراء يف العينني 
مؤشر مبكر على اخلرف

إن من أبرز املعالم الجمالّية للمرأة 
هي الحواجب، وال شك أنَّ الحواجب 
الطبيعّية الش�كل ُتعّد أكثر جماالً؛ 
حيث تمنحك شكاً أصغر يف السن، 
وتزي�د من جمال مام�ح الوجه.و 
لكن هناك بعض الس�يدات اللواتي 
يعانن من مش�كات تتعلّق بشكل 
الحاج�ب أو عدم نمو الش�عريات، 
ويف كثري من األحيان تكون الحلول 
الطبيعي�ة ه�ي األبس�ط، لذلك إذا 
كانت حواجبك خفيفة للغاية، فإن 
ج�ل الحواج�ب املُلوَّن ه�و أفضل 
ره�ان ل�ك؛ ألن�ه يضي�ف لون�اً إىل 
حواجبك ويمنحها الكثافة بش�كل 

جداً طبيعي.
طريق�ة عم�ل ج�ل الحواج�ب يف 

البيت بخطوات سهلة
إلي�ك، ط�رق عمل ج�ل الحواجب 
يف البيت، وال�ذي يعمل عىل تحديد 
تعزي�ز  إىل  باإلضاف�ة  الحواج�ب 

نموها وتكثيفها:
املكونات:

جل الشعر.
وعاء محكم الغلق.

ظل عيون بني.
طريقة االستخدام والتطبيق:

أضيف�ي حوايل 2 ماعق كبرية من 
جل الشعر يف وعاء، وامزجيه حتى 
يصب�ح س�ائاً قلياً، وبع�د ذلك، 
اس�تخدمي ظهر امللعقة لكش�ط 

صبغ�ة ظ�ال العي�ون وتأك�دي 
من اس�تخدام ظل أفتح بدرجتن 
تقريب�اً من درجة ل�ون حواجبك، 
ون�ويص باس�تخدام الظ�ل البني 
الفات�ح الداف�ئ من لوح�ة ظال 

العيون.
ث�م اخلط�ي املزيج حت�ى تمتزج 
ب�ودرة ظ�ال العي�ون جي�داً مع 
جل الش�عر، وم�ن بعده�ا فريّش 

حواجبك لألعىل.

لطلة ابهى..

طريقة عمل جل احلواجب يف البيت

م�ن  البع�ض  مخ�اوف  ظ�ل  يف 
تلق�ي اللقحات املضادة لفريوس 
كورونا، يقول خ�رباء يف الصحة 
املطعم�ن  غ�ري  األش�خاص  إن 
ض�د “كوفي�د 19” ال يخاطرون 
بصحته�م فق�ط، بل يش�كلون 
ح�ال  يف  الجمي�ع  ع�ىل  خط�را 

التقطوا املرض.
ووصف أس�تاذ األمراض املعدية 
بجامع�ة فاندربيل�ت األمريكي�ة 
الدكتور وليم ش�افنر األشخاص 
غري امللقحن ب�”مصانع محتملة 

للمتحورات”.
وتابع ش�افنر أنه “كلما زاد عدد 
األش�خاص غري املطعمن، زادت 
فرص تكاثر الفريوس وتحوره”.

“عندم�ا  بالق�ول:  ذل�ك  وف�رّس 
يلتقط ش�خص ما كورونا، فإن 
للتكاث�ر  بيئ�ة  يج�د  الف�ريوس 
والتحور، مما قد يؤدي إىل حدوث 
طف�رة متغرية ربما تك�ون أكثر 

خطورة يف املستقبل”.
ومن�ذ ظه�ور ف�ريوس كورون�ا 
املس�تجد يف أواخ�ر ع�ام 2019، 

س�جل العلماء وخ�رباء الصحة 
حدوث تح�ورات وتطورات عدة 
طرأت علي�ه، بعضها كان أش�د 
انتش�ارا مث�ل  خط�ورة وأكث�ر 
“دلت�ا” ال�ذي ظه�ر ألول م�رة 
يف الهن�د ث�م انت�رش يف ع�رشات 

الدول.
ويقول املتخصص�ون إن معظم 
التح�ورات ال تعن�ي بال�رضورة 
زيادة رشاس�ة الف�ريوس، بل إن 

بعضها يمكن أن يضعفه.
لك�ن “يف بعض األحي�ان، يطور 
الفريوس طفرة عشوائية تمنحه 

ميزات متعددة مثل قابلية انتقال 
وانتشار أعىل أو قدرة عىل إصابة 
مجموع�ة كب�رية ومتنوع�ة من 

األشخاص”.
والعلم�اء  األطب�اء  وي�ويص 
ب�رضورة أخ�ذ لق�اح كورون�ا، 
اللقاح�ات  أن  إىل  مش�ريين 
املتواجدة حاليا فعالة يف مواجهة 
مختلف املتحورات، موضحن أن 
“هذا األمر قد يتغري يف أي لحظة، 
لذلك يجب أن يس�ارع الناس إىل 
تطعيم أنفس�هم”، وفق الشبكة 

اإلخبارية األمريكية.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

“مصانع ملتحورات كورونا”.. خرباء 
يوجهون حتذيراً لغري املطعمني م�ن املمكن أن يك�ون الش�عور بالتعب 

واإلره�اق عن�د االس�تيقاظ م�ن النوم 
صباحاً عامة عىل وجود مشكلة صحية 
لدي�ك، إذا كان ه�ذا األمر يتكرر بش�كل 
مستمر، فهل تس�اءلت يوًما عن السبب 
وراء ش�عورك باإلرهاق يف الصباح؟، هل 
هو بس�بب اإلجهاد، أو النظام الغذائي، 

أم أن هناك شيًئا آخر يؤثر يف صحتك؟.
تع�رف ع�ىل أس�باب الش�عور بالتع�ب 

واإلرهاق عند االستيقاظ من النوم.
1 -التعرض للضوء األزرق

إنها اإلض�اءة االصطناعية حيث الضوء 
األزرق، وال�ذي يق�وم بع�د ذل�ك بقم�ع 
إف�راز املياتونن، وهو هرمون يس�اعد 
ع�ىل تنظيم إيق�اع الجس�م اليومي هذا 
يجعل م�ن الصعب علي�ك الحصول عىل 
نوم عميق يف الليل، مما يجعل الش�خص 
مرهًق�ا يف صباح اليوم التايل، لذا قلل من 

وقت الشاشة، خاصة قبل النوم.
-2اختيار املرتبة الخاطئة

املرتب�ة  الن�وم ع�ىل   يمك�ن أن ي�ؤدي 

الخاطئة إىل تصلب وألم يف أجزاء الجسم، 
وق�د يجعلك ذل�ك متعًبا يف صب�اح اليوم 

التايل.
-3مرض الغدة الدرقية

مشاكل الغدة الدرقية قد تسبب شعورك 
بالتعب يف الصباح بعد االستيقاظ، كما قد 
تش�عر بأنك متقلب املزاج، و تميل الغدة 
الدرقي�ة إىل إنت�اج القليل ج�ًدا أو الكثري 

م�ن هرمون الغ�دة الدرقي�ة؛ وهذا يؤثر 
ع�ىل عملية التمثيل الغذائي يف الجس�م ، 
مما قد يؤثر يف النوم الذي يس�بب التعب 

يف الصباح عندما تستيقظ.
-4االكتئاب

 قد يجد األش�خاص املصابون باالكتئاب 
صعوب�ة يف النوم أثناء اللي�ل ويمكن أن 
يصاب�وا أيًض�ا بالنع�اس املف�رط أثناء 

النه�ار يفق�د املصاب�ون باالكتئاب كل 
االهتمام بجميع األنشطة اليومية بما يف 

ذلك النوم.
-5فقر الدم

 قد ي�ؤدي وجود مس�تويات غري كافية 
من الحدي�د يف دمك إىل الش�عور بالتعب 
عند الن�وم واالس�تيقاظ يف صباح اليوم 
الت�ايل، ويج�ب أن تتأكد من أن�ك تتناول 
نظاًم�ا غذائًيا غنًي�ا بالحديد، وإذا أمكن 
يمكنك أيًضا تناول مكمات الحديد ولكن 
فقط بعد استشارة طبيبك يمكنك تناول 
الس�بانخ والزبي�ب واملش�مش والبازالء 

والفول واملأكوالت البحرية والدواجن.
-6نمط الحياة املستقرة والكسل

قد ي�ؤدي الجلوس لف�رتة طويلة وعدم 
الحرك�ة إىل قل�ة الن�وم ويجعلك تش�عر 

بالتعب بعد االستيقاظ.
-7الجفاف

يؤدي الجفاف إىل تقليل وجود األحماض 
يف  تؤث�ر  والت�ي  الجس�م،  يف  األميني�ة 

املياتونن.

كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

ملاذا نشعر بالتعب واإلرهاق عند االستيقاظ من النوم؟

5 نصائح حلماية طفلك من اإلصابة بهشاشة العظام

كتب شكسبري يف أحد مؤلفاته:
لو أن الله يرزقني ابناً..س�أرّكز أن 
يكون البالون أكثر ألعابه،وأشرتيه 

له باستمرار
فلعب�ة البال�ون تعلم�ه الكثري من 

فنون الحياة ..
ولك�ن  كب�رياً  يصب�ح  أن  تعلم�ه 
ب�ا ثق�ل وغرور..حتى يس�تطيع 

االرتفاع نحو العا
تعلم�ه فناء ما ب�ن يديه يف لحظة 
وفقدانه يمك�ن أن يكون با مربر 

أو سبب،
لذل�ك علي�ه أن ال يتش�بث باألمور 
الفاني�ة وال يهتم به�ا إال عىل قدر 

معلوم..
وأهم ما سيتعلمه..

أن ال يضغ�ط كث�رياً عىل األش�ياء 
الت�ي يحبه�ا وأن ال يلتص�ق به�ا 
لدرجة يؤذيها ويكتم أنفاسها،ألنه 
سيتس�بب يف انفجاره�ا ويفقدها 
لألب�د ،بل الح�ب يكم�ن يف إعطاء 

الحرية ملن نحبهم.
املجامل�ة  البال�ون،أن  وس�يعلّمه 

واملديح الكاذب وتعظيم األشخاص 
للمصلح�ة يش�به النف�خ الزائد يف 
البالون، ففي النهاية س�ينفجر يف 

وجهه وسيؤذي نفسه بنفسه
حياتن�ا  أن  س�يدرك  النهاي�ة  ويف 
مرتبط�ة بخي�ط رفي�ع كالبالونة 
املربوطة بخيط حريري المع ومع 
ذل�ك تراه�ا ترقص يف اله�واء غري 
آبهة بق�ر مدة حياتها أو ضعف 

ظروفها وإمكانياتها.
البال�ون  ل�ه  سأش�رتي  نع�م 

باستمرار
وأحرص أن أنتق�ي له من مختلف 

األلوان
كي يح�ب ويتقب�ل الجميع بغض 

النظر عن أشكالهم وخلفياتهم.

ه�ل الحظت بقع�اً صفراء تظه�ر يف أحد األي�ام داخل عيني�ك؟ إذا كانت 
اإلجاب�ة نعم فعليك الحذر، إذ تقول دراس�ة حديث�ة، أن ذلك مؤرش مبكر 

عىل الخرف.
تتش�كل هذه البقع من تجمع الدهون والكالس�يوم تحت ش�بكية العن، 
وع�ىل الرغم م�ن أنها غري ضارة ع�ىل املدى القريب، إال أن نتائج دراس�ة 
أجراه�ا مجموعة من الباحثن اإليرلندين بقيادة أمري لينجييل، أظهرت 
أن نح�و %25 م�ن املصابن بالزهايمر، لديهم عدد أك�رب من هذه البقع، 

باملقارنة مع األشخاص األصحاء.
وأظهرت النتائج أيضاً، أن األش�خاص املصاب�ن بالزهايمر، لديهم أوعية 
دموية أكثر س�ماكة، مما يعيق تدفق الدم، وبالتايل، فإن املس�ح الضوئي 
للبق�ع وفحص األوعية الدموية للعن يمك�ن أن يكون أداة قيمة يف رصد 
م�رض الزهايم�ر، كما ق�ال الباحثون. وأض�اف لينجيي�ل: “من الصعب 
تشخيص مرض يف الدماغ من خال العن، لكن يمكننا استخدام التصوير 
الب�ري لرصد تط�ور امل�رض، ومراقبة فعالي�ة األدوية املس�تخدمة يف 
مكافحت�ه”. ويف دراس�ة اخرى أج�رى الفريق اختب�ارات للعن عىل 117 
مريض�ا ترتاوح أعمارهم بن 60 إىل 92 عام�ا، ويأمل الباحثون أن تكون 
الدراس�ة مفيدة يف الكش�ف املبكر عن الخرف والزهايمر، حتى يتم اتخاذ 

االحتياطات املبكرة من أجل مكافحة املرض.

املكوّنات
بطاط�س ودج�ز مقلي�ة – بحس�ب 

الحاجة
بصل، مقّطع رشائح – 1

ثوم مفروم – فّصان
فليفل�ة خرضاء، مفروم�ة رشائح – 

نصف حبة
فليفل�ة حم�راء، مفروم�ة رشائح – 

نصف حبة
فليفلة صف�راء، مفروم�ة رشائح – 

نصف حبة
فطر طازج، مقّطع إىل رشائح – كوب 

ونصف
صلصة صويا – ربع كوب

ماء – نصف كوب
فلفل أسود – بحسب الرغبة

بابريكا –ملعقة صغرية
ملح – بحسب الرغبة

زيت نباتي – ملعقتان كبريتان
لتحضري صلصة الجبن:
كريمة طبخ – 3 أكواب
جبن كريم – 300 غرام

جبن موزاريا مبشور – 6 أكواب
طريقة العمل

-1 لتحضري الصلصة: يف وعاء، ضعي 
الكري�م واخلط�ي  الكريم�ة وجب�ن 

جيداً. 
-2 أضيفي كوبن من جبن املوزاريا 

واخلطي. 
-3 أتركي الصلصة جانباً. 

-4 يف قدر، حّمي الزيت وقلّبي البصل 
حتى يذبل. 

-5 أضيفي الثوم واخلطي. 
-6 أضيف�ي الفليفل�ة امللّونة والفطر 

واخلطي. 
-7 نّكهي بالبابريكا والفلفل األس�ود 

واخلطي. 
-8 أس�كبي امل�اء وصلص�ة الصوي�ا 
واترك�ي الخلي�ط عىل نار متوس�طة 

حتى تنضج الخضار. 
-9 يف طب�ق زجاجي مق�اوم للحرارة 
وع�ايل الح�واف، ضع�ي البطاط�س 

الودجز. 
-10 أضيفي خليط الخضار. 

-11 أس�كبي صلص�ة الجب�ن ف�وق 

الطبق. 
-12 وّزع�ي كمي�ة جب�ن املوزاري�ا 

املتبقية عىل وجه الطبق. 

املطبخ

صينية بطاطس باخلضار وصوص اجلنب
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فت�اة  تق�دم طبي�ب لخطب�ة 
و لك�ن الفت�اة عندم�ا علمت 
بظروف�ه جميعا اش�رطت ان 
ال تحرض والدت�ه الزفاف لكي 

تقبل اتمام الزواج..!
احتار الطبيب الش�اب يف أمره 
و ل�م يج�د أمام�ه اال والد أحد 
أصدقائ�ه كان يحرم�ه كثريا 
و كان أس�تاذ ل�ه يف الجامع�ة 

ليستشريه ، وعندها سأله
و ملاذا هذا الرشط؟

فأجاب يف خجل:
أب�ي تويف عندما كنت بالس�نة 
ووالدت�ي  عم�ري  م�ن  األوىل 
عامل�ة بس�يطة تغس�ل ثياب 
الناس لتنفق عىل تربيتي ولكن 
ه�ذا امل�ايض يس�بب يل الكثري 

من الحرج وعىل ان ابدأ حياتي 
االن، فقال له استاذه:

يل عن�دك طلب صغ�ري وهو أن 
تغسل يدي والدتك حاملا تذهب 

إليها ثم عد للقائي غدا وعندها 
سأعطيك رأيي.

وبالفع�ل عندما ذه�ب للمنزل 
طلب من والدته أن تدعه يغسل 

يديها ..بدأ بغس�ل يدي والدته 
ببطء وكانت دموعه تتس�اقط 
ملنظرهم�ا.. كانت امل�رة األوىل 
الت�ي يالح�ظ فيها ك�م كانت 
يديها مجعدت�ن فيهما بعض 
الكدمات التي كانت تجعل األم 

تنتفض حن يالمسها املاء
بع�د انتهائ�ه م�ن غس�ل يدي 
والدت�ه ل�م يس�تطع االنتظار 
للي�وم التايل و لك�ن تحدث مع 
والد صديقه عىل الهاتف قائال:

اشكرك فقد حسمت أمرى.. لن 
اضحى بأم�ي من اجل يومي..

فلقد ضح�ت بعمرها من اجل 
غدى..

من لم يقدر فضل امه يف حياته 
لن يجد من تقدر حياته

ول�دت ه�دى عب�د الق�ادر الجم�ال عام 
1945والده�ا من محافظة اإلس�كندرية 
أّم�ا والدته�ا من مدين�ة املحل�ة الكربى. 
عائلة زوجها هي ذاتها عائلة شيخ األزهر 

السابق اإلمام محمد مصطفى املراغي.
وه�ي أس�تاذة جامعي�ة مرصي�ة تحمل 
الجنس�ية الكندية ومدي�رة مركز أنظمة 
جامع�ة  يف  الذكي�ة  واإلنت�اج  التصني�ع 
وندسور الكندية الذي أسسته مع زوجها 
األس�تاذ الجامعي وجيه املراغي يف يوليو 
ع�ام 1994م. يف العام ذات�ه أصبحت أول 
ام�رأة تتوىل منص�ب عمي�د يف الجامعات 
الكندي�ة، باإلضاف�ة لكونه�ا أول ام�رأة 
كندي�ة تحص�ل ع�ىل درجة الدكت�وراه يف 
الهندس�ة امليكانيكي�ة ،حصلت عىل أرفع 
وس�ام مدن�ي يف كن�دا، ويعط�ى كتكريم 
واع�راف للعلماء ع�ىل األرايض الكندية.. 
يف ع�ام 2002م ُعِهَد إليه�ا بمقعد أنظمة 

التصنيع املرنة يف الربنامج الكندي ملقاعد 
.)CRC(البحث العلمي

أحالم وطموحات تلك املرأة لم تتوقف عند 
هذا الحد الذى يعد مس�تحيال لدى الكثري، 

بل إن الس�يدة املرصية أصبحت أول امرأة 
مستش�ارة  كونه�ا  رشف  ع�ىل  تحص�ل 
لوزي�ر الدف�اع الكن�دي، كم�ا أنه�ا ه�ي 
املهندس�ة الوحيدة التي تم ذكر اسمها يف 
كتاب األضواء الش�مالية للم�رأة الكندية 

املتميزة.
كما أسس�ت »هدى املراغي« مدينة لنظم 
التصني�ع اآليل يف جامعة ويندس�ور، تقع 
عىل الحدود مع أكرب مدن والية ميشيغان 
األمريكية »ديتوريت«، وهى املدينة األوىل 
ىف العالم املتخصصة ىف صناعة السيارات، 
وبه�ا أك�رب معم�ل للهندس�ة الصناعية 
املرن�ة، األمر ال�ذى جعل رشك�ة »فورد« 
للس�يارات تع�ن »املراغ�ي« مستش�ارة 
هندس�ية له�ا لالس�تفادة م�ن أبحاثه�ا 
املتجددة يف تكنولوجيا اإلنس�ان اآليل، كما 
استعانت بها رشكة كرايسلر للسيارات يف 

تحديث مصانعها.
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قصة وعربة

شخصيات من التاريخ

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

acebook Fمن الفيسبوك

قصة عطاء أم

هدى املراغي

غزل عراقي
ل��و ن�اسي�ك .. احس�ن .. ي�مكن ارت��اح..
ب�س ص�دگني أموت ..اشم�ا ي�مر ذكرك..
ألن وي روح�ي احسك..أنت عايش دوم..

واذا.. م�اردت اب�الغ.. روح�ي اعتب��رك..
گ�تلك.. اخ�ذ گلب�ي ..وروح وي�ن ات�ريد..

ل�تخليه يم�ي ..وي�بق�ى ي�نتظ�����������رك..
ع�ان�دت ..ومشي�ت..وه�م گل�ت معذور..
ألن.. گل�ب الي�حب�ك ..الزم أي�����ع�ذرك..

ولك ..عطش�ان گلب�ي .. ونار تسعر بيه
اذا .. طفي�ت ن�ار البي�ه شيض��������رك.. 

گط�رةأتطف�ي ناري..وتبخل أنت شبيك..

هيچ�ي الگط�رة ..ه�اي ت��أثر أبحرگ..
شريد وشگ�لك ..وأنت ت�دري شل�ون..
أختلفت انه ويه روحي ..ونفذت أمرگ..

يشوف�ونك بعين�ي شم�ا اص����د للن�اس..
ويسأل�وني عليك .. وم�ا بح�ت س�رگ..
ع�رفوك..انت عن�دي وساكن بال��روح..
ألن عط�رك فضحني شلون أظم عطرك..
گلب�ك.. ما س�أل .. ل�و ن�ايس مثلك صار

ش�و.. رحت ومشي�ت وم�ا خ�ذت قهرك ..

اذا .. ج�اسك ب�رد ّرد..گلب�ي قطع�ة ن�ار..
ب�ال ِمن�ه .. ّت�دفه و ه� الجم�ر جم����رك..

خلص�ت.. ان�ه صب�ري ..وانت ما رديت..
عج�ب..للساعة بع�دك..ما خلص صربك..

أبـــــــراج

مهني�اً: تنفتح أمامك أب�واب النجاح ع�ىل مصاريعها 
وتع�رف ازده�اراً يف عمل�ك، فتح�اول أن تس�تفيد ألن 

الفرصة لن تتكرر
عاطفي�اً:ال تدخل الرشي�ك يف خالفات غري مجدي�ة، وقد تكون 

نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي عقبة تعرض طريقك
صحياً: وّفر عىل نفس�ك عناء املغامرة عىل حس�اب صحتك، وال 

تتهّور يف اتخاذ قرارات غري صائبة

مهنياً: تبدالت جذرية يف مهنتك تكون يف مصلحتك، 
لك�ن تري�ث وتج�د بانتظ�ارك صفح�ات بيض�اًء 

بالجملة 
عاطفياً: التن�ازالت املتبادلة بينك وبن الرشيك تؤس�س 

لثقة أكرب يف املحيط العائيل، وتمنح األفضلية للمستقبل 
صحياً: آن الوقت لتعتمد نظاماً غذائياً محدداً، فهذا هو الحل 

األفضل لراحتك النفسية

مهني�اً: تتع�اون بايجابية كبرية م�ع الزمالء، وهذا 
محل تقدي�ر واحرام كل م�ن حولك مس�تقبلياً، وال 

سيما من قبل أرباب العمل
عاطفياً: كن أكثر وضوحاً مع الرشيك، وعرّب له عن حقيقة 

مشاعرك الرومانسية تجاهه، وهذا يتطلب بعض الجرأة
صحياً: يطرأ تحس�ن ملم�وس جداً عىل صحت�ك وينعكس عىل 

عافيتك وتزداد نشاطاً وحيوية أكثر من أي وقت مىض

مهنياً: إذا أردت الحفاظ عىل مكاس�بك املهنية، ال بد 
من أن تكون جدّياً يف تعاملك إىل أقىص الحدود

عاطفياً: واج�ه الوقائع كما هي مع الرشيك، وال تتهرب 
م�ن قول الحقيقة مهما كان�ت صعبة ومؤملة، ألن املهم هو 

التوصل إىل حلول
صحي�اً: م�ارس رياضة امليش باس�تمرار، وال س�يما يف أحضان 

الطبيعة إذا أمكنك ذلك

مهني�اً: مواعيد بالجملة لكن االختيار هو األهم 
بالنسبة اليك، لتحديد وجهتك املستقبلية

عاطفي�اً: علي�ك أن تمن�ح الرشيك مس�احة أكرب 
للتعبري ع�ن ذاته، إذا كنت تريد إزالة أس�باب الخالف 

بينكما 
صحي�اً: يج�ب أن تك�ون مس�تعداً دائماً لألس�وأ وتتأمل 

األفضل لئال يكون لعنرص املفاجأة التأثري الكبري فيك

مهني�اً: الكثري من املعوقات تع�رض طريقك، لكنك 
تتمت�ع بالقدرة ع�ىل تخطي ذلك م�ن دون أن تدفع 

ثمناً باهظا
عاطفياً: تفرض الثقة نفسها وال تفسد العالقة بينك وبن 
الرشيك، وتس�ارع إىل توضيح النقاط التي يمكن أن توقعكما يف 

املحظور
صحي�اً: ال ترك نفس�ك إىل اللحظة األخرية ملراجع�ة الطبيب إذا 

شعرت بآالم مربحة يف املعدة

مهني�اً: تس�لط عليك األض�واء هذا الي�وم، وتجد 
نفس�ك أمام اس�تحقاقات مهّمة قد تغ�رّي حياتك 

املهنية
عاطفي�اً: الح�رص املربّرة م�ن الرشيك يس�هم يف زيادة 

التقارب، وقد تكون لذلك انعكاسات إيجابية غري متوقعة
صحي�اً: حاول ق�در اإلمكان االهتم�ام بذات�ك والرويح عن 

نفسك

مهني�اً: تجنب قدر اإلم�كان اس�تفزاز الزمالء، 
ألن ذل�ك س�يولد لك بع�ض األعداء واملنافس�ن 

الرشسن
عاطفياً: سعادة الفتة يف طريقها اليك، سببها التفاهم 

التام عىل العناوين األساسية مع الرشيك
صحياً: الخ�رضاوات والفواكه رضورية يف الئحة الطعام، 

واالكثار من بعضها قد ال يكون صحياً

مهنياً: مهما حاول بعضهم تش�ويه صورتك، فإّنهم 
لن ينجحوا يف مس�عاهم، فرصيدك م�ن النجاح أكرب 
من محاوالتهم الفاشلة.عاطفياً: استقرار يف العالقة مع 
الرشيك الجديد، لكن االس�تقرار النهائ�ي بينكما يحتاج إىل 
وق�ت أكرب.صحياً: اتبع نظاماً غذائياً منظماً وابتعد عن االرهاق 
حاول االسراحة كثرياً خالل النهار واعرف كيف تواجه األحداث 

بهدوء

مهني�اً: نج�اح املش�اريع بتفوق يس�لط الضوء عىل 
نجاحك الباه�ر، لكن احذر الثعالب املتس�رة بأثواب 

الحمالن 
عاطفياً: الوحدة غري مس�تحبة، س�ارع إىل مراضاة الرشيك 

قبل فوات األوان وخروج األمور عن السيطرة 
صحي�اً: العصبية تهّدد صحتك، والهدوء هو املطلوب الس�تعادة 

راحتك

مهني�اً: اللعب تحت الطاول�ة ال يفيد، وخصوصاً 
أن�ك تمتلك الج�رأة الكافي�ة لتحدي�د أولوياتك يف 

العمل
عاطفي�اً: ال تلت�زم م�ا ال تس�تطيع تقديم�ه للرشيك، 

فاملحاسبة قد تأتي يف أي لحظة ومن دون سابق إنذار
صحي�اً: التخفيف من كثرة العم�ل بات يحتاج اىل أن يكون 

ضمن اهتماماتك األولية، قبل فوات االوان

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: تأث�ريات إيجابية وجّيدة ع�ىل صعيد العمل، 
مرافقة م�ع مطالبك املالية املحق�ة، وتحقق هدفك 

املنشود قريبا
عاطفياً: تتحّس�ن العالقة بالرشيك بعد س�وء التفاهم الذي 

ساد بينكما أخرياً، وتزول الغيوم السود تدريجاً
صحي�اً: اعمل بروي�ة وهدوء وت�رصف بوعي وحكم�ة تجد أن 

أعصابك تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح

ثّم�ة أمور كثرية يمكن أت تعرّب عن ش�خصّيتك كطريقة اللبس أو خط 
الكتاب�ة وغريها. لكن ه�ل فّكرت يوماً أن أحمر الش�فاه يمكن أن يعرّب 

عن شخصّيتك؟
اكتشفي ما صفاتك من خالل شكل أحمر الشفاه الذي تستخدمينه:

-1 أحمر الشفاه املنحني عىل الجانبن
أن�ِت امرأة جريئة وخالّقة وتحب الحياة. ال تقلق من املس�تقبل وتعطي 

نكهة خاصة لكل يوم يف حياتها.
-2 أحمر الشفاه الذي يحافظ عىل خّطه القطري

تحبن الس�يطرة عىل االم�ور، أنت دقيقة يف ترصفات�ك وتتقنن كيفية 
إدارة عالقت�ك االجتماعي�ة والعاطفي�ة. أن�ِت ام�رأة طموح�ة ج�داً.

-3 أحمر الشفاه بخط قطري منحني
حن يتخذ أحمر الش�فاه هذا الش�كل، يدّل عىل أنك امرأة تعيشن حالة 

توتر. من جهة أخرى، أنِت شخٌص مسؤول بنظر محيطك
-4 أحمر الشفاه يتخذ شكل الحوض

ه�ذا دليل ع�ىل أن�ك ام�رأة عاطفي�ة، حساس�ة وتتمّيزين بإحس�اس 
مرهف. فطريقة وضعك ألحمر الشفاه بهذا الشكل تدّل عىل شخصيتك 

الحنونة.
-5 أحمر الشفاه بشكل دائري

أنِت امرأة واثقة من خطواتك وال تحّب الفوىض. أنت بحاجة اىل انسجام 
أكرب يف حياتك وال تحبّن الدخول يف رصاعات

-6 أحمر الشفاه مسطح
أن�ِت ام�رأة مس�املة وتتميزين 
وغ�ري  طبيعي�ة  بش�خصية 
مصطنع�ة. محرمة ومحبوبة 
الجمي�ع بفض�ل دعم�ك  م�ن 
لألش�خاص  ونصائح�ك 

املوجودين يف محيطك.

اختبارات شخصية

اكتشفي شخصيتك من خالل 
أمحر الشفاه املوجود يف غرفتك

كلمات متقاطعة

افقي
1مالكم أمريكي مسلم معتزل

2جدي�د باللغة الفرعوني�ة القديمة o أول من 
اكتشف كروية األرض عمليا

3يهبن بال مقابل o صوت الضحك
4هلن الراب )يف البرئ( o يخبئ شيئا خلسة

5مارسن o حرف جزم
6يجمع�ون امل�ال والذهب )معكوس�ة ( o دار 

حول ايشء
7حياه )مبعثرة( o مواطنو أكرب دولة آسيوية 

مساحة
8أرشد إىل اليشء املطلوب o اسم فرس تسببت 

يف حرب 40 سنة بن القبائل العربية
9ع�رش مئات o – ما ي�دره الثدي قبيل الوالدة 

وبعدها مبارشة
10م�ن مكون�ات ال�دم ونقص�ه نات�ج ع�ن 

االنيميا

رأيس
1عىل رأس العمل o رصخ باسمه

2عالم مرصي حاصل عىل نوبل
3نضاحك ونلقي الطرائف بيننا

4ذات حنان ومودة
اجتماعي  5ح�رشات ذات نظ�ام 
دقيق o نصف قالت oنظف القطن 

من البذور
6متشابهان o ينفي علمه باليشء 

o ثلثا ثلة
7يعمل بتعب وكد o مادة مطهرة 

للجروح توجد يف ماء البحر
8حلق�ات معدن متش�ابكة o من 

أقطاب البطارية
9نصف واحد o سئم o ودى

10نزيل األوس�اخ o مقاتلون غري 
راجلن

صــــورة و حــــدث

1483 - تتوي�ج ريتش�ارد الثالث 
ملًكا عىل إنجلرا.

1484 - البح�ار الربتغ�ايل ديوغو 
كام يكتشف مصب نهر الكونغو.

1495 - نش�وب معركة فورنوفو 
ب�ن ش�ارل الثام�ن ملك فرنس�ا 
املقدس�ة”،  الرابط�ة  و”تحال�ف 
وه�ي آخر معركة ش�نها ش�ارل 

الثامن يف حملته عىل إيطاليا.
1560 - التوقي�ع ع�ىل “اتفاقي�ة 
إس�كتلندا  ب�ن  إديمب�ورغ” 

وإنجلرا.
1573 - تأس�يس مدين�ة قرطبة 
األرجنتيني�ة ع�ىل ي�د جريونيمو 

لويس دي كابريرا.
1609 - اقرار قان�ون يف بوهيميا 
تضم�ن بموجبه حرية ممارس�ة 

األديان واملعتقدات عىل أراضيها.
جن�دي   4000 إن�زال   -  1630
غوس�تافوس  بقي�ادة  س�ويدي 
أدولفوس عىل الشواطئ الرشقية 
لربوس�يا يف إط�ار ح�رب الثالثن 

عام.
1770 : األس�طول الرويس يتمكن 
م�ن إغ�راق األس�طول العثماني 
بكامل�ه يف مين�اء جش�مة، قرب 
جزي�رة املورة يف اليونان، وأحدثت 
هذه الغارة الروس�ية صدى كبريًا 

يف أوروبا.
1785 - اختي�ار ال�دوالر كعمل�ة 

للواليات املتحدة باإلجماع.
 25000 مس�رية  بداي�ة   -  1799
مقاتل من السيخ بقيادة رانجيت 

سينغ باتجاه الهور.
“معرك�ة  نش�وب   -  1801

ب�ن  البحري�ة  الجزي�راس” 
األس�طول الفرن�ي واألس�طول 

امللكي الربيطاني.
1882 : وص�ول أول أربع�ة عرش 
عضواً مهاج�راً من حركة “بيلو” 
الصهيونية الروسية إىل ميناء يافا 
يف فلس�طن به�دف تكوي�ن نواة 

استيطانية.
1885 - ل�وي باس�تري ينج�ح يف 
اختب�ار لقاحه ضد داء الكلب عىل 

طفل مصاب باملرض.
ي�رضب  ق�وي  إعص�ار   -  1893
والية آيوا أدى إىل تدمري شبه كامل 
للبل�دة الصغ�رية يف الوالية ووفاة 

71 شخصا وجرح 200 آخرين.
العربي�ة  الق�وات   -  1917
يس�تعيدون مين�اء العقب�ة م�ن 

السيطرة العثمانية.
1924 : إرسال أول صورة كتجربة 
باس�تخدام الرادي�و ع�رب املحيط 
األطل�ي ب�ن الوالي�ات املتح�دة 

وبريطانيا.
1939 - إغالق جميع املؤسس�ات 

التي يملكها يهود بأملانيا.
1940 : اغتي�ال مؤس�س ح�زب 
الوح�دة الس�وري الدكت�ور عب�د 
الرحمن شهبندر من رواد الحركة 
القومي�ة العربية. اش�تهر طبيباً 
وسياسياً وناشطاً يف خدمة العمل 

العربي.
1957 : انتخ�اب أحم�د عب�د الله 
رئيس�اً لج�زر الُقم�ر اإلس�المية 
)غ�رب أفريقي�ا( بع�د اس�تقالل 
معظ�م الجزر عن فرنس�ا. أُطيح 
به بعد أقل من ش�هرين يف انقالب 

عسكري قاده ضباط يف الجيش.
1964 - اس�تقالل م�االوي ع�ن 

اململكة املتحدة.
قي�ام  ع�ن  االع�الن   -  1966
بع�د  وذل�ك  م�االوي  جمهوري�ة 

عامن من استقاللها.
1967 - الق�وات النيجريية تغزو 
جمهوري�ة بيافرا الت�ي انفصلت 
ع�ن فيدرالية نيجرييا معلنة بذلك 
بداي�ة “الحرب البيافري�ة” والتي 

دامت حوايل ثالث سنوات.
ج�زر  اس�تقالل  اع�الن   -  1975

القمر عن فرنسا.
1975 : العب�ة التن�س األمريكية 
ألثي�ا جيبس�ون تف�وز ببطول�ة 
ويمبل�دون )الربيطاني�ة( للتنس 
أص�ول  م�ن  العب�ة  أول  لتك�ون 

إفريقية تفوز بها.
الحربي�ة  املقات�الت   :  1978
اإلرسائيلية تخرق األجواء اللبنانية 

فوق بريوت الغربية.
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالم

دبي / الزوراء / ظافر جلود:
البحراني(  )أحمد  العراقي  النحات  حاليا  يعمل 
نحتية  جدارية  تنفيذ  عىل  قطر،  بدولة  املقيم 
وكرة  البرصة  مدينة  تاريخ  عن  تتحدث  عمالقة 
القدم خصوصا، وذلك بمناسبة استضافة العراق 
والجدارية  العام،  هذا  الخليج  كأس  لبطولة 
العراقية، خاصة بعد  الشباب  بتكليف من وزارة 
زيارة معايل وزير الشباب الكابتن عدنان درجال 
إىل مرسمه قبل اكثر من شهر من اآلن ... عن ذلك 

يقول : 
شخصياً أنا أشعر بالسعادة والفخر بعودة بطولة 
كأس الخليج لكرة القدم إىل أحضان العراق، بعد 
التي  البطولة  نجاح  وننتظر  عاماً،   42 انقطاع 
أن  ثقة  وكيل  طويل،  بصرب  العراقيون  انتظرها 
مدينة البرصة وأهلها سيقابلون كل أبناء الخليج 
أبناء  به  يتمتع  ملا  بيوتهم،  قبل  مفتوحة  بقلوب 
استقبال  وحسن  الضيافة  كرم  من  البرصة 
الضيوف وهي الصفات التي عرفها أبناء الخليج 
التاريخية واالجتماعية  العالقات  جيداً من خالل 

التي تربطهم بأبناء البرصة والعراق.
قضية  للعراق  الطبيعية  الحياة  عودة  ان  كما 
يعيش  فالعراق  جميعاً،  أجلها  من  نعمل  مهمة، 

يعرف  والجميع  عقود  منذ  وصعباً  معقداً  ظرفاً 
هناك  األخرية  السنوات  يف  ولكن  ذلك..  تفاصيل 
عودة  مع  بظالله،  يلقي  بدأ  واضح  تحسن 
الروح لكثري من األنشطة املحلية، ويأتي تنظيم 
التغيري،  هذا  ليتوج  البرصة  يف   25 الخليج  كأس 
للشارع  والثقة  الحياة  ويدعم بشكل كبري عودة 

العراقي.
•كم من الكؤوس صممت خالل مسريتك الفنية، 

وأيهم األقرب إليك ؟
عن  بعيداً  والرسم  النحت  أمارس  فنان  -أنا 
بتصميم  تكليفي  تم  ولكن  الرياضية،  الكؤوس 
والذي  قطر  يف  العربي  الخليج  كأس  وصناعة 
يف  طبعت  خليجية،  رياضية  أيقونة  اليوم  أصبح 
ذاكرة الشارع الريايض الخليجي والعربي ونالت 
األعمال  توالت  وبعدها  الجميع،  استحسان 
كلفت  حيث  الرياضية  باملناسبات  الخاصة 
بالحدث األكثر عاملية، وهو تصميم وتنفيذ كأس 

العالم لكرة اليد.
إنجاز  اىل  البحراني  يدفع  إلهاما  هناك  ان  •البد 

وصياغة إبداعه ؟
االخرتاع  عىل  القدرة  تمنحني  الفنية  الخربة   -
واملغايرة، فعندما أكلف بأي مرشوع أمنح نفيس 

ُكلِّفت  الذي  الحدث  للبحث ودراسة  الكايف  الوقت 
الفنية واألبعاد  النواحي  به، وأتعمق فيه من كل 
أجلها  التي من  واملجتمعية، واألسباب  الرياضية 
متواصل  عمل  وبعد  الريايض،  الحدث  هذا  أقيم 
ترتجم  ونتائج  حلول  إىل  أصل  معمقة  ودراسات 
ذلك الحدث يف قطعة نحت مميزة.. ومن حقي أن 
العربية  الرياضية  الكؤوس  أغلب  إن  بثقة  أقول 

لكأس  تصميمي  وبعد  التقليدي،  شكلها  تغري 
تطرح  الدول  أغلب  اليوم  نرى  أصبحنا  الخليج، 
تلك  من  أكثر  فنية،  ملحة  فيها  جميلة  نماذج 

الكؤوس التقليدية سابقاً.
•كونك فنانا ونحاتا بات لك حضور عربي وعاملي، 
اىل  منها  للرياضة  األقرب  هي  أعمالك  اآلن  لكن 

التعبري ولغة االنشاء والجمال؟

يف  وعشنا  معي،  زميل  أنت  مهم..  سؤال  -هذا 
معهد الفنون الجميلة لسنوات طويلة، وأنا اعترب 
املعهد مصنعا ومدرسة عاملية يف تخريج الكوادر 
أصبح  فالفن  لذلك  الفنية،  املجاالت  جميع  يف 
أن  كما  العالم،  يف  التعبري  وسائل  أهم  أحد  اليوم 
الحياة  مناحي  من  يتجزأ  ال  جزءاً  أصبح  الفن 
الرياضة واالقتصاد، وليس  املتنوعة، فهو رشيك 
منعزالً يف لوحة أو مرسم بعيداً عن الشارع، فكل 
تصميماتي لكؤوس البطوالت الرياضية ساهمت 
تداخلت  بحيث  والرياضة،  الفن  بني  املزج  يف 
وهذا  والتعبريية،  البرصية  الثقافات  مع  إبداعيا 
دليل واضح عىل أن الفن هو أرقى ثمار الحضارة 
العظيمة  الحضارات  فأغلب  التاريخ،  مر  عىل 
وهذا  والرسم،  بالنحت  اليومية  حياتها  وثقت 
الرافدين  ما نراه بشكل واضح يف حضارة وادي 

ووادي النيل وبقية حضارات العالم.
• وكيف ترى انتشار األعمال الفنية القائمة عىل 
والطباعة  والغرافيك  كالفيديو  الرقمية  الفنون 

ثالثية األبعاد؟
عملية  ترسيع  يف  ساهمت  التكنولوجيا  أن  •أرى 
إنتاج األعمال الفنية، وهذا ما يواكب الرسعة يف 
ذلك  ضد  لست  وأنا  العالم..  يف  العمراني  التطور 

يرى  الذي  القديم  الجيل  إىل  أنتمي  ولكنني  أبداً، 
أن الحس اإلنساني هو ما يعطي األهمية للعمل 

الفني. 
•ما أبرز املحطات الفنية التي تعدها نقاط تحول 

يف حياتك الفنية؟
-كل خطوة فنية جديدة لها أهميتها، ولذلك أعترب 
واألهمية..  القيمة  بنفس  الفنية  محطاتي  كل 
فالواحدة تكمل التي بعدها، وهكذا تستمر حياة 
املحطة  عن  دائماً  أبحث  أظل  ولكنني  الفنان، 
القادمة التي لم أصلها وهي األهم، وبعدها يبدأ 

التخطيط ملحطة جديدة أكثر أهمية.
البحراني  احمد  العاملي  النحات  الفنان  أخريا، 
لكرة  الخليج  بطولة  لكأس  بتصميمه  املشهور 
معهد  يف  الفنون  ودرس  كربالء  يف  ولد  القدم، 
الفنون الجميلة / النحت، وتخرج يف عام 1988 
عراقية  معارض  عدة  يف  البحراني  شارك  وقد 
وعربية، وله منحوتات يف أكثر من مدينة عربية، 
فهو اآلن فنان متفرغ للعمل الفني، فحياته كلها 
وبعض  وعائلته،  وبيته  الخاص  محرتفه  بني 
الوقت ملمارسة هوايته املفضلة.. الرياضة، ويعد 
التي يجب ممارستها بكل حرص  الفن وظيفته 

ومسؤولية.

قبل أيام، أعلنت محطة أم بي يس عىل حساباتها 
من  ثاٍن  موسم  لتقديم  االستعداد  الخاصة 
ثالثة  قبل  انتهى  الذي  آيدول«  »عراق  برنامج 
أشهر، وُتّوج املتسابق عيل ليو الذي اكتسب ثقة 
لجنة التحكيم سيف نبيل، رحمة رياض وحاتم 
العراقي  الجمهور  تصويت  وكذلك  العراقي، 

والعربي.
ويبدو أن الربنامج بحسب إحصاءات أم بي يس 
العراق  يف  للمحطة  مشاهدة  نسبة  أعىل  حقق 
ومعظم الدول الخليجية، وبالتايل من الرضوري 

إعادة التجربة يف موسم ثاٍن.
إىل ذلك، لفتت معلومات خاصة إىل أن مجموعة أم 
بي يس تعيد دراسة إنتاج بعض الربامج الخاصة 
باملواهب التي كانت السّباقة يف إنتاجها لسنوات 
خاصة  لجنة  بيد  ُوضعت  املهمة  وأن  طويلة، 
بهذا  خاصة  جديدة  صيغة  عىل  االتفاق  ليجري 
النوع من الربامج، والتي تسهم يف تفاعل الناس 
عىل الشاشة وعرب املنصات الخاصة التابعة لها.

لكن  آيدول،  أراب  إىل  العودة  باإلمكان  أنه  وعلم 
هذه املرة سيشهد الربنامج تغرياً يف بعض وجوه 

سيجري  أنه  وعلمنا  التحكيم،  لجنة  يف  النجوم 
التشديد عىل العنرص الشبابي إن وافقت اللجان 
الخاصة  الربامج  وإنتاج  عرض  إعادة  عىل 

باملواهب. 
برنامج  آخر من  لجزء  تجهز  بي يس  أم  وكانت 
»أراب غوت تالنت« برنامج املواهب العربية الذي 

عيل  من  مؤلفة  تحكيم  لجنة  مع  تفوقه  أثبت 
املوسم  لكن  حلمي،  وأحمد  كرم  ونجوى  جابر 
انتشار  بسبب  عامني  حوايل  قبل  توقف  األخري 
فريوس كورونا واإلجراءات التي اّتخذتها معظم 
الدول، فيما هناك كالم جدّي إزاء رضورة عودة 

غوت تالنت وإبراز مواهب املشاركني.

»فايا يونان« حتيي حفالً غنائًيا يف دبي 
اخلميس املقبل

برنامج »عراق آيدول« يستعد لتقديم موسم ثاٍن
بعد أن حقق نسبة مشاهدة عالية

األقوى منذ 4 سنوات.. توهج شمسي 
يضرب األرض ويعطل التكنولوجيا

أعلن علماء الفلك أن تيارا من اإلش�عاع من أكرب توهج شميس “شوهد منذ 
سنوات”، كان مسؤوال عن تعتيم تقني يف نهاية األسبوع.

واكُتش�ف التوهج الشميس يف بداية هذا االسبوع وكان أول حدث من الفئة 
X ُيسّجل منذ سبتمرب/ايلول 2017.

وهرب االنفجار القوي للطاقة من الش�مس ورضب الكوكب، ما تس�بب يف 
بع�ض االضطرابات التقنية وانقطاع التيار الكهربائي املحتمل فوق املحيط 

األطليس.
وعىل الرغم من أن نبضة األشعة السينية ليست ضارة للحياة عىل السطح، 
إال أنه�ا تفاعل�ت م�ع املج�ال املغناطي�يس للكوك�ب، ما تس�بب يف بعض 

االضطرابات لألجهزة اإللكرتونية وترددات الراديو.
وأفاد عالم فلك يف النرويج يدير مرصدا للطقس الفضائي بأن جميع أدواته 
تعّطل�ت لف�رتة وجيزة. ونقل موق�ع Space Weather عن روب س�تامس، 

قوله: “هذا هو األول منذ س�نوات عديدة، االضط�راب املغناطييس نادر 
بشكل خاص”.

ومن املحتمل أن يكون التوهج X تسبب يف انفجار السلكي واندفاع يف 
التيارات الكهربائية يف األرض، والتي أثرت عىل أدوات الفلك.

وقال�ت ناس�ا ان “التوهج�ات الشمس�ية ه�ي انفج�ارات قوية من 
اإلش�عاع وال يمكن لإلش�عاع الض�ار من التوهج أن يم�ر عرب الغالف 
الجوي لألرض، ومع ذلك - عندما يكون ش�ديدا بدرجة كافية - يمكن 

أن ي�رض بالغالف الج�وي يف الطبقة الت�ي تنتقل فيها إش�ارات نظام 
تحديد املواقع العاملي )GPS( واالتصاالت”.

ويمكن أن تتس�بب التوهجات الشمس�ية والعواصف الشمس�ية يف 
انقطاع التيار الكهربائي، وتعطيل عمليات األقمار الصناعية.

صم�م الربيطاني، جوزي�ف بنتيل، 
وهو طالب بالعام األخري يف تصميم 
املنتج�ات والتكنولوجي�ا يف جامعة 
لوف�ربا، جه�از “رياك�ت” إليقاف 
النزي�ف النات�ج عن جرح س�كني، 
باعتبار أن األولوية لدى املس�عفني 
هي الس�يطرة عىل حال�ة النزيف، 

إلنقاذ األرواح.
ع�ىل  الجه�از  فك�رة  وتعتم�د 
استخدامه من قبل ضباط الرشطة 
م�ا  ع�ادة  الذي�ن  املس�عفني،  أو 
يكونوا أول م�ن يهرعون إىل مواقع 

الحوادث.
ويع�د تطبي�ق الضغ�ط الداخيل يف 
الجروح أمرا أساس�يا عند التعامل 
مع جروح الطعنات، وهي الفلسفة 
نفسها التي يعتمد جهاز “رياكت” 
به�دف الترصف الرسي�ع يف حاالت 

الطوارئ.
جزأي�ن:  م�ن  “رياك�ت”  يتك�ون 
غالف سيليكون طبي ُيعرف باسم 
“الس�دادة” وجهاز محم�ول باليد 

يسمى “املشغل”.
عن�د اس�تخدام الجه�از يف ح�االت 
الط�وارئ يق�وم املس�عف بإدخال 
السدادة يف الجرح، إذ يعتمد الجهاز 
ع�ىل الضغ�ط الداخيل ع�ىل الجرح 

لوقف النزف.
بع�د إدخال س�دادة الس�يليكون يف 
الج�رح يق�وم املس�عف بتوصي�ل 
صم�ام،  ع�رب  بالس�دادة  املش�غل 
وتحديد منطقة الجس�م التي يقع 
عليه�ا الجرح عىل الجه�از، عندئذ 
ينتفخ املشغل إىل ضغط محدد بناًء 
عىل موقع الج�رح، ما يمنع النزف 

الداخيل.

ذكرت تقارير تقني�ة، مؤخرا، أن 
رشكة “BKK” اململوكة ملجموعة 
الصيني�ة، وضعت براءة  “فيفو” 
اخرتاع لهاتف ذك�ي يضم كامريا 
ب�”ال�درون”،  ش�بيهة  طائ�رة 
وهو م�ا س�يتيح للمس�تخدمني 
أن يلتقطوا الص�ور من زوايا غري 
الطائرة  الكام�ريا  مس�بوقة.هذه 
يمكنه�ا أن تنفص�ل ع�ن الهاتف 
ب�كل  الج�و  يف  وتحل�ق  الذك�ي 
س�اللة من أجل التصوير.وعندما 
تحل�ق الطائرة يف الجو، س�يكون 
ع�ىل  ق�ادرا  الجه�از  مس�تخدم 
النظر يف الشاشة والتقاط الصور 
أن  املص�در  يريدها.وذك�ر  الت�ي 
هذا االبتكار س�يتيح ملس�تخدمي 
الهواتف الذكية أن يخوضوا تجربة 
أكث�ر إبداع�ا يف التصوير.وقامت 
الرشك�ة بوض�ع ب�راءة االخرتاع 
لدى املكت�ب الدويل لحقوق امللكية 
الفكري�ة، وكان ذل�ك يف ديس�مرب 

االخرتاع  براءة  املايض.ورشحت 
كي�ف يمك�ن للرشك�ة أن ت�زود 

الهاتف بكامريا طائرة، وجعلها 
تعمل مثل “الدرون”.

س�يجري  ذل�ك،  غض�ون  يف 
تخصي�ص م�ا يش�به علبة 
صغ�رية، ألجل حف�ظ هذه 
الكام�ريا الطائ�رة املرفقة 

بالهاتف.
الهاتف  ه�ذا  وس�يكون 
الذكي مزودا بعدس�ات 
األم�ام  يف  كام�ريا 

والخلف، عىل غرار باقي األجهزة، 
يف  تكم�ن  الك�ربى  ميزت�ه  لك�ن 
العدسة املحلقة عىل غرار الدرون.
وتس�تطيع هذه الكامريا الطائرة 
أن تحل�ق بفضل املراوح الصغرية 
التي زودت به�ا، فيما تعتمد عىل 
املستش�عرات م�ن أج�ل تف�ادي 
الت�ي تكون  االصطدام باألش�ياء 

أمامها.

في “دقيقة واحدة”.. ابتكار جهاز 
يوقف نزيف الجروح

بكاميرا طائرة شبيهة 
بـ”الدرون”.. براءة اختراع 

صينية تعد بهاتف خارق

النحات العاملي.. أمحد البحراني: معهد الفنون اجلميلة مدرسة مجالية مهنية يف اإلبداع 

نجيم،  نسيب  نادين  اللبنانية،  املمثلة  نرشت 
صورة عرب صفحتها الخاّصة عىل موقع التواصل 
االجتماعي، جمعت فيها بعض الشخصّيات التي 
أدتها بأعمالها الفنّية وهي: »بيان« يف مسلسل 
خمسة ونص، »سمرا« يف مسلسل سمرا، »عليا« 
يف  »ميسا«  الهيبة،  مسلسل  من  األول  الجزء  يف 
عرشين  مسلسل  يف  »سما«  يوم،  نص  مسلسل 
و«حياة«  طريق  مسلسل  يف  »أمرية«  عرشين، 

مسلسل  ين يف  عرش

بينها، وكتبت:  الجمهور  أيضاً، مخرّيتاً  عرشين 
وتفاعل  يش؟«،  اكرت  بتحبوها  شخصية  »أًيا 
وانقسمت  الصورة،  مع  كبري  بشكل  الجمهور 
وبني  أعمالها،  لجميع  محّب  بني  إجاباتهم 
املمثلة  شاركت  اآلخر.كما  عن  لعمل  مفضل 
صورة  الجمهور  نجيم  نسيب  نادين  اللبنانية 
من كواليس تصوير مسلسلها الجديد »صالون 
موقع  عىل  الخاصة  صفحتها  عرب  زهرة«، 
وظهر  جيوفاني.  البنها  االجتماعي،  التواصل 
الطفل يف الصورة وهو يشاهد والدته تصّور أحد 
املشاهد من خالل كامريا املخرج، وعلّقت نادين 
عىل الصورة، معرّبة عن حبها الكبري لجيوفاني: 
انا هل  ماما… حبيبي  ييل عم يشوف  »يؤبرني 
الجمهور بشكل كبري  الله«.وتفاعل  اسم  خدود 
بعد  اإلعجابات  آالف  نالت  التي  الصورة  مع 
من  العديد  وعلّق  نرشها،  من  قصرية  فرتة 
املتابعني عىل خّفة دم ابنها.وتدور فكرة 
واحدة  لكل  نساء   4 حول  املسلسل 
منهن مشاكلها الخاصة، باإلضافة 
اىل امتالك نادين صالون للتجميل 
النسائي، ومن هنا تبدأ القصص 
املشوقة، يذكر أن نادين تواصل 

لياً  مسلسل حا يف  مشاهدها  تصوير 
املقرّر عرضه قريباً عىل إحدى  »صالون زهرة« 

املنصات اإللكرتونية.

أوىل  شيخ  آل  تركي  املستشار  أعلن  أيام  قبل 
عمل  خالل  من  الدرامية  الكتابة  يف  تجاربه 
الذي  »الثمانية«  عنوان  يحمل  ضخم  درامي 
بدأ فريق عمل املسلسل بتصوير أوىل مشاهده 
قبل أيام، والعمل الذي يضم كالً من آرس ياسني 
مصطفي  وريم  الصاوي  وخالد  عادل  وغادة 
ومن  صقر،  خالد  والسعودي  رياحنة  ومنذر 
اإلنتاجات  أضخم  من  العمل  يكون  أن  املنتظر 
الدرامية عرب شاشة منصة شاهد اإللكرتونية.
أفراد،  ثمانية  من  دولية  عصابة  خالل  من 
ُيصّور  الذي  »الثمانية«  مسلسل  أحداث  تدور 
حالياً تمهيداً لعرضه عرب شاشة منصة شاهد 
ومن  الجديد،  الدرامي  املوسم  يف  اإللكرتونية 
ال�أم بي يس، والعمل تدور  بعدها عىل شاشة 
أحداثه يف أكثر من دولة ما بني مرص واملغرب 
أحداثه  تدور  أن  وفرنسا ولبنان وبلغاريا، عىل 
تصويره  ويستمر  فقط  درامية  حلقة   11 يف 
ملا يقرب من شهرين.وكان املستشار تركي آل 
شيخ قد أعلن عن املسلسل قبل أيام، مؤكداً أنه 
يف  العاملية  الرشكات  أكرب  من  بواحدة  استعان 
يخرج  حتى  املعارك  وتنفيذ  والخدع  الغرافيك 
العمل بأفضل صورة«؛ فاملسلسل ينتمي لدراما 
السيناريست  ساعده  وقد  واألكشن،  اإلثارة 
عمرو سمري عاطف عىل إنهاء كتابة السيناريو 

والحوار باللهجة املرصية. 

غادة عادل وآسر ياسني نادين نسيب جنيم ختيرّ املتابعني.. وهم يتفاعلون
عصابة دولية
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املواطن بني مطرقة 
الكهرباء وسندان الفساد

يف املرآة

جاءت أزمُة شح الطاقة الكهربائية يف العراق مبكراً خالل املوسم الحايل، 
وقد تزامنت مع ارتفاِع درجات الحرارة اىل أكثر من نصف درجة الغليان 

يف عدٍد من املحافظات.
الكهربائية، يف  ارتفعت حدُة الغضب الجماهريي من شدة نقص الطاقة 
ظل تراجٍع كبرٍي بمستوى تجهيز الطاقة، الذي وصل إىل نحو 16 ساعَة 
قطٍع يف اليوم الواحد، يف حني شهدت بعض املحافظات انقطاعاً تاماً للتيار 

الكهربائي.
وأصبحت  ومادياً،  فكرياً  املواطن  أنهكت  التي  املعضلُة  هذه  الكهرباء.. 
جميع  فشلت  والتي  حياته،  يف  أهمية  من  تمتلكه  ملا  الشاغل،  شغله 
الناجعة  الحلول  بوضع   2003 عام  منذ  العراق  يف  املتعاقبة  الحكومات 
لها، والوقوف ملعالجتها، رغم األرقام الكبرية التي أنفقت عىل استعادتها، 

والتي تقدر كما يرصح به يف اإلعالم بنحو 80 مليار دوالر.
أقول.. كثر الحديُث منذ سنوات يف بلدنا عن كثرة ملفات الفساد، واشتدت 
سخونتها يف اآلونة االخرية، وارتبط ملف الطاقة الكهربائية يف العراق بهدر 

املال، وأصبح املواطن بني مطرقٍة الكهرباء وسندان الفساد.
إن املتابع للمشهد السيايس يسمع بني الحني واآلخر ترصيحات من أطراٍف 

عدة تتحدث عن حجم الفساد، وبلوغ ذروته يف البلد، ويف مجاالت عدة.
ودقيٍق،  مستمر  وبشكٍل  النزاهة،  وهيئة  الدولة  دوائر  من  أيضا  وتخرُج 
من  القضاء،  عىل  وإحالتها  كبرية،  فساد  حاالت  كشف  اىل  تشري  بياناٌت 

خالل لجان مختصة ومهنية.
أقول.. الفساد يسخن الوضع السيايس يف أغلب البلدان، ويكون من أخطر 
امللفات وأشدها تعقيداً، الن اقتصاد البلدان قد ينهار إذا لم تتم السيطرة 

عليه.
قد تكون ملفات الفساد كبرية أم صغرية، كلها يجب أن تخضع للرقابة 

والتدقيق من قبل ذوي االختصاص.
 كما يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار كل من يتحدث عرب وسائل اإلعالم عن 
ملفات الفساد، أو يفصح عن أية معلومات قد تقلل من هدر املال العام، 

وتساعد عىل تقديم املتورطني بالفساد إىل القضاء.
أن تجهر  التي ُتحسن  )األمة  الصدد:  العقاد يف هذا  يقول عباس محمود 
بالحق وتجرتئ عىل الباطل تمتنع فيها أسباب الفساد(. أما نجيب محفوظ 
فقد علّق عىل هذا املوضوع بقوله )عندما يأمن املوظف من العقاب سيقع 
يف الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب(، والنصوُص يف هذا الصدد كثرية، 
السيما يف القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: )َوالَِّذيَن َيْنُقُضوَن َعْهَد اللَِّه 
ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما أََمَر اللَُّه ِبِه أَْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض 

أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنُة َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر(.
وباُء الفساد ليس بجديٍد، فقد انترش يف الدول الكبرية والصغرية.. الغنية 
ومكافحته  الفساد  أجل  من  وتربم  مخيفة..  ظاهرًة  وأصبح  والفقرية، 
االتفاقيات، وتعقد املؤتمرات، وتسن القوانني، ويشجع التعاون من اجل 

القضاء عليه.
وهناك عدة تعريفات للفساد.. فهناك من يعرفه بأنه الخروج عن القانون 
والنظام »عدم االلتزام بهما«، أو استغالل غيابهما من أجل تحقيق مصالح 
سلوٌك  فهو  معينة،  لجهٍة  أو  للفرد  اجتماعية  أو  اقتصادية  أو  سياسية 
مكاسب  تحقيق  إىل  تطلعاً  العام،  للمنصب  الرسمية  الواجبات  يخالف 
خاصة مادية أو معنوية.. وبشكل عام فإن الفساد يؤدي إىل إلحاق الرضر 

باملصلحة العامة.
إىل فساد صغري، يشمل قطاع  الفساد وفقا ملرتبة من يمارسه  وينقسُم 
املوظفني العموميني الصغار، بحيث يتطلب إنجاز أية معاملة مهما كانت 

صغرية تقديم رشوة للموظف املسؤول. 
مجرد  من  أكرب  بقضايا  ويتعلُق  املسؤولني  كبار  به  يقوم  كبري،  وفساد 
الرشوة  أكرب من  إىل تحقيق مكاسب  إدارية يومية، كما يهدف  معامالت 

الصغرية.
ومن أنواعه أيضا »الفساد السيايس«، وهو إساءة استخدام السلطة العامة 

ألهداف غري مرشوعة ك�«الرشوة واالبتزاز، واملحسوبية، واالختالس«.
واملفروض يف السلطة أن تكون حياديًة تجاه كل املسائل واألشخاص، لكن 

َمن يتمتعون بالسلطة عادة ما يفقدون تلك الحيادية! 
ونسمع ونرى بني الحني واآلخر يف بعض الدول إلقاء القبض عىل شخصيات 

سياسية كبرية متهمة الفساد، حتى بعد مغادرتهم للسلطة.
والجهل،  الفقر  انتشار  اىل  الفساد  نتائج  إجمال  يمكن  عام  وبشكٍل 
والروابط  التقليدية  القيم  وسيادة  الفردية،  بالحقوق  املعرفة  ونقص 
وعدم  الدولة  يف  الرقابة  أجهزة  وضعف  والقرابة،  النسب  عىل  القائمة 

استقالليتها.
والخدمات  املرافق  وانحسار  الفساد،  ملكافحة  اإلرادة  ضعف  وأيضا 
يف  العاملني  رواتب  وتدني  املواطنني،  تخدم  التي  العامة  واملؤسسات 
بيئًة  يشكل  ما  املعيشة،  مستوى  وارتفاع  والخاص،  العام  القطاعني 
لو  حتى  أخرى  مالية  مصادر  عن  بالبحث  العاملني  بعض  لقيام  مالئمة 

كان من خالل الرشوة.

حييى الزيدي

ــني    ــني حملي ــالث مدرب  ث
على مستوى عالي بدعم 
ــة  جمموع ــع  م ــي  حقيق
ــن ضمنهم  ــارين م مستش
ــوا جتربه  ــني خاض العب
ــامل  الع كأس  يف  ــب  اللع
ــح وثابت  ــج صري وبرنام
ــكرات  معس ــه  تتضمن
هو  قوية  ودية  ومباريات 

احلل ملشكله منتخبنا. الوقت ال يسمح ملدرب اجنيب جديد ال 
ميلك عصا سحريه بشهر واحد فقط.

ــمع بأن اجملتمع   منذ أشهر نس
ــوف  ــي وقوى عظمى س الدول
ــع عقوبات على عدد كبي  تض
ــران  والزع ــدين  الفاس ــن  م
ــوا بلدنا احلبيب  الذين أوصل
ــة. الصعب ــال  احل ــذه  ه اىل 
النتيجة انهم وضعوا عقوبات 
واألوادم   ــراء  الفق ــى  عل
ــك  التمس وقرروا  ــاكني  واملس

بالفاسدين الذين اوصلوا البلد والناس اىل هاحلال الصعبة!
 شو هاملسخرة!!

تغريدات

يونان،  فايا  السورية  الفنانة  تستعد 
»دبي  مرسح  عىل  غنائي  حفل  إلحياء 
أوبرا«، وذلك يوم الخميس املقبل املوافق 
خالله  تحرض  والتي  الجاري،  يوليو   8
من  لجمهورها  املفاجآت  من  العديد 

مختلف الجنسيات العربية.
هذا الحفل ليس األول للفنانة فايا يونان يف 
دبي، فبعد النجاح الكبري الذي حققته يف 
حفلها األول يف دبي يف عام 2020، تعود 
الذى  مرة أخرى من خالل هذا الحفل 
األغاني  عشاق  من  الكثري  ينتظره 
الطربية والرومانسية واألداء املميز 

يف الغناء واأللحان.
يونان  فايا  تقدم  أن  املقرر  ومن 
التي  أغنياتها  أشهر  من  باقة 
قدمتها خالل مشوارها الغنائي 

»يا  إليك«،  الطريق  »يف  بحر«،  يف  »بيناتنا  منها 
»كيفنا  و«غنى«،  قاتيل«،  و«يا  يعلم«،  ليته 

تنيتاتنا« و«صدى موالنا« وغريها.
وحققت فايا يونان انتعاشة فنية متميزة خالل 
أفضل  بلقب  تتويجها  آخرها  املنرصم،  العام 
داف  جوائز  ضمن   2018 لعام  سورية  مطربة 
مع  »بغداد«،  كليب  وإطالقها  األملانية،  باما 
القياسية،  لألرقام  جينيس  موسوعة  دخولها 
عملية  يف  تنجح  عربية  مطربة  أول  باعتبارها 
»الكراود فاندينج« أو التمويل الجماهريي، عرب 
أوىل أغنياتها »أحب يديك«، وتمكنت من تحقيق 
يتخطى  وما  إلنتاجها،  دوالر  ألف   25 من  أكثر 
وظهرت  السورية،  بالعملة  ماليني  الثالثة 
من  وتمكنت  للنور،  املصورة  األغنية  بالفعل 
تخطى حاجز ال�13 مليون مشاهدة، وأصبحت 

من أكثر أغاني فايا استماًعا وشهرة.

راغب عالمةسعد قيس


