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بغداد/ الزوراء:
أعللن مجللس القضلاء األعلى، امس 
الثالثاء، دعمه الكامل ملرشوع “تعزيز 
القلدرات إلنجلاز عمليلات التحقيلق 
يف الجرائلم املنظمة واملاليلة املعقدة” 
املمول من وزارة الخارجية األمريكية، 
فيما أشلار إىل أن ذلك املرشوع سلوف 
الفسلاد.وقال  مكافحلة  يف  يسلهم 
القضلاء يف بيلان، ورد لل “اللزوراء”: 
إنه “ أطلق امس برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائلي يف العلراق ملرشوع تعزيلز 
القلدرات إلنجاز عمليلات التحقيق يف 

الجرائم املنظمة واملالية املعقدة املمول 
من مكتب الشلؤون الدوليلة ملكافحة 
املخدرات وانفاذ القانون التابع لوزارة 
حلر  االمريكية”.وقلد  الخارجيلة 
الحفلل، وفق البيلان، “رئيس مجلس 
القضلاء األعلى القايض فائلق زيدان 
وسلفري الواليلات املتحلدة األمريكية 
يف العلراق ماثيلو تولر واملمثلل املقيم 
للربناملج االنمائلي لألملم املتحدة يف 
العلراق زينة عيل احمد، وشلخصيات 

أخرى رفيعة املستوى”.

بغداد/ الزوراء:
املسلتقلة  العليلا  املفوضيلة  كشلفت 
لالنتخابات، املس الثالثاء، عن حذف 44 
اللف متوٍف ملن سلجل الناخبني.وذكرت 
املتحدثة باسلم املفوضية، جمانة الغالي، 
“مفوضيلة  ان  صحفلي:  ترصيلح  يف 
االنتخابلات قاملت بتنسليق عملهلا مع 
وزارة الصحلة والبيئة ومع دائرة البطاقة 

التموينيلة يف وزارة التجلارة، خلالل فرتة 
ان  الناخبني”.وأضافلت  سلجل  تحديلث 
“فرتة تحديث سلجالت الناخبني تجاوزت 
100 يلوم اكثر وتم خاللها اسلتقبال عدد 
كبلري ملن الناخبلني الذين بلغلوا وحدثوا 
بوجود حاالت وفاة، حيث قامت املفوضية 
بعلد ذللك بحذف ملا يقارب ملن 44 الف 

ناخب متوٍف من سجل الناخبني العام”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنلت هيئة األنواء الجويلة، امس الثالثاء، 
حالة الطقلس يف البالد لأليام الثالثة املقبلة، 
فيملا توقعت ارتفاعاً كبريا بدرجات الحرارة 
ابتداًء من اليوم األربعاء.وقالت الهيئة يف بيان 
تلقته “الزوراء”: إن “الطقس اليوم األربعاء 

سليكون صحلواً حلاراً يف جميلع املناطلق، 
مع ارتفلاع قليل بدرجات الحلرارة”، مبينة 
أن “الريلاح يف املنطقة الشلمالية سلتكون 
جنوبية غربيلة معتدلة الرسعلة )10-20(

كم/ س، ومدى الرؤية )10-8(كم.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسلعار رصف الدوالر األمريكي 
مقابلل الدينلار العراقي بشلكل طفيف، 
الرئيسلية  البورصلة  يف  الثالثلاء،  املس 
بالعاصملة بغلداد، فيما اسلتقر يف إقليم 
كردستان.وقال مصدر إن بورصة الكفاح 
والحارثية املركزية يف بغداد سجلت، صباح 
املس، 147100 دينار عراقي مقابل 100 
دوالر أمريكي.وأشار املصدر اىٕل أن اسعار 

البيع والرشاء اسلتقرت يف محال الصريفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 
البيلع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت 
أسلعار الرشاء 146500 دينلار لكل 100 
دوالر امريكي.أملا يف اربيل عاصمة اقليم 
كردسلتان، فقلد شلهدت اسلعار الدوالر 
اسلتقراراً، حيث بلغ سعر البيع 147500 
دينلار للكل 100 دوالر امريكلي، والرشاء 

بواقع 147000 دينار لكل 100 دوالر.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
جدد رئيس حكوملة ترصيف األعمال 
يف لبنان، حسان دياب، تحذيره من أن 
بالده وشلعبه “عى شلفري الكارثة”، 

ودعا املجتمع الدويل للتحرك لإلنقاذ.
اجتملاع ملع  بعلد  كلملة  يف  وقلال، 
مجموعة من السفراء وممثيل البعثات 
الدبلوماسية يف بريوت: “ال يحق لهذه 
الحكوملة اسلتئناف التفلاوض ملع 

صنلدوق النقلد اللدويل لتطبيق خطة 
التعايف التي وضعتها الحكومة، ألن ذلك 
يرّتب التزامات عى الحكومة املقبلة قد 
ال تتبناها”.واكد ان “لبنان عى شفري 
الكارثة والخطلر الذي يهدد اللبنانيني 
ال يقتلرص عليهم ولن يسلتطيع أحد 
عزل نفسه وسينعكس صدى الكارثة 
باملنطقلة”. وأضلاف “أصبلح ربلط 
مسلاعدة لبنلان بتشلكيل الحكوملة 

يشكل خطرا عى حياة اللبنانيني وعى 
الكيلان اللبنانلي، ألن الضغلوط التي 
ُتمارس والحصار املطبق عى لبنان ال 
يؤثر عى الفاسلدين، بل يدفع الشعب 
اللبناني وحده ثمناً باهظا يهدد حياته 
ومسلتقبله كما يهدد لبنلان كنموذج 
العاللم”. وقلال “لبنلان  ورسلالة يف 
واللبنانيلون على شلفري الكارثلة”.
وال تللوح يف األفلق أي حللول جذرية 

إلنقلاذ البلالد، ويغرق املسلؤولون يف 
خالفلات سياسلية حادة حاللت منذ 
نحو 11 شلهراً دون تشلكيل حكومة 
خلفاً لحكوملة دياب التي اسلتقالت 
بعد أيلام من انفجار املرفأ.ويشلرتط 
املجتمع الدويل تشكيل حكومة تبارش 
بتنفيذ إصالحات ملحة، مقابل تقديم 
الدعم املايل للبنان. إال أن فرنسلا، التي 
تقود ضغوطاً دولية لتشلكيل حكومة 

جديلدة، واألملم املتحلدة نظمتلا منذ 
أيلول/سبتمرب مؤتمرين دوليني، قّدما 
مساعدات انسانية عاجلة للمتررين 
املجتملع  االنفجلار ومنظملات  ملن 
املدنلي، ملن دون املرور باملؤسسلات 
الرسمية اللبنانية.ونّبه دياب يف كلمته 
اىل أن “لبنلان يعرب نفقلًا مظلماً جداً، 

وبلغت املعاناة حدود املأساة”. 

الزوراء/ يوسف سلمان:
حسلمت اللجنلة املاليلة النيابيلة الجلدل حول 
امكانيلة ترشيع سللم الرواتب الجديد ملوظفي 
الدولة خالل الدورة الحالية ملجلس النواب .وقال 
عضو اللجنة النائب عدنلان الزريف لل«الزوراء«:  
ان » قانلون الخدملة املدنيلة للن يلرى النور يف 

الدورة الترشيعية الحالية، رغم انه تمت قراءته 
االوىل والثانية واملتبقي فقط عرضه للتصويت ». 
مسلتبعدا ترشيع القانون حاليا بسبب صعوبة 
التئلام عقد مجلس النلواب إلقلرار الترشيعات 
املهملة و بشلأن اعلداد سللم الرواتلب الجديد 
ملوظفلي الدوللة، اوضح ان » سللم الرواتب هو 

مسلؤولية الحكومة ، وليلس مجلس النواب وال 
اللجنة املالية ، ولن يعرض قريبا ».وحول اضافة 
درجلات وظيفيلة يف املوازنة العاملة، اكد عضو 
اللجنلة املاليلة النيابية انله » ال توجد صالحية 
اضافلة اي درجلات وظيفية على املوازنة ، وال 
يمكن اضافة مشلاريع جديدة خارج املوازنة ». 

مبينلا انه » تم تخصيص مبالغ كافية يف الخطة 
االسلتثمارية لللوزارات 12 تريليلون دينار، ويف 
تنميلة االقاليلم 5 تريليونات دينلار ، بما يؤمن 
تنفيذ مشلاريع كثلرية للمحافظلات والوزارات 

معا ».

طهران/ متابعة الزوراء:
اعتلذر الرئيس اإليرانلي املنتهية واليته، 
حسلن روحاني، لشلعبه، على خلفية 
أثنلاء  الكهربلاء  انقطاعلات كبلرية يف 
موجة من الحر، األمر الذي أثار انتقادات 
واسعة واحتجاجات يف الشوارع.وأرجع 
مسؤولون االنقطاعات إىل الطلب املتزايد 

على الكهرباء، بجانب قلة األمطار وهو 
ملا خفض إنتاجها من مسلاقط املياه، 
يف  روحانلي  »رويرتز«.وقلال  بحسلب 
ترصيحات للتلفزيون الرسلمي: »أعتذر 
لشلعبنا العزيلز اللذي واجه مشلكالت 
وعانلى خلالل األيلام القليللة املاضيلة 
وأحثهم عى التعاون )برتشيد استخدام 

الكهرباء(.. الناس يشلكون انقطاعات 
الحق«.وأضلاف:  ولديهلم  الكهربلاء 
»وزارة الطاقلة ليسلت مخطئلة ولكن 
الوزيلر ينبغي أن يأتي ويرشح للشلعب 
ملا هي املشلكلة ويجلب أن نجد حال«. 
وتجمع سلكان غاضبون يف مدن عديدة 
لالحتجاج عى االنقطاعات التي ال تلتزم 

بجداول االنقطاعات املعلنة من رشكات 
الكهربلاء التلي تديرهلا الدوللة، وفقا 
ملنصلات إخباريلة إيرانية ومنشلورات 
عى مواقع التواصل االجتماعي.وذكرت 
شلبه  اإليرانيلة  الطلبلة  أنبلاء  وكاللة 
الرسلمية يف تقرير من بللدة كوردكوي 
الواقعة شلمال رشق إيران أن املحتجني 

قالوا إن تكرار انقطاع الكهرباء تسلبب 
يف مشكالت كثرية منها انقطاع املياه يف 
الشقق السلكنية وفساد لحوم ودواجن 
وملواد غذائيلة أُخلرى بحاجلة للتربيد 
كما تسلبب يف تعطيل أجهلزة كهربائية 

منزلية.

املالية النيابية لـ         : سلم رواتب املوظفني مسؤولية احلكومة وقانون اخلدمة 
املدنية لن يشرع يف الدورة احلالية

روحاني يعتذر للشعب اإليراني عن انقطاع الكهرباء أثناء موجة من احلر

 

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
وافقلت املحكملة االقتصاديلة باإلسلماعيلية رشقي 
مرص عى الطلب املقدم من هيئة قناة السويس برفع 
أملر التحفظ على سلفينة الحاويات البنميلة “إيفر 
غيفلن”، حتى يتنىس لهلا مغادرة القناة واسلتكمال 
رحلتهلا إىل ميناء روتلردام يف هولندا، اليلوم األربعاء.
وتقلدم، امس الثالثلاء، محامو هيئة قناة السلويس 
بطللب إىل املستشلار عمر القلايض رئيلس املحكمة، 
من أجل إصدار قرار برفع الحجز عى السلفينة، وهو 
ملا وافق عليه القايض.ومن املقلرر أن يتوجه مندوب 
ملن املحكمة مللكان التحفظ عى السلفينة يف منطقة 
البحريات امللرة القريبة من مدينة فايلد، ويصعد عى 

متنها بصحبة أعضاء من اإلدارة القانونية بهيئة قناة 
السلويس، لرفع الحجز عى السفينة وإخطار ربانها 
بالقرار.كانلت الدائلرة األوىل باملحكملة االقتصاديلة 
باإلسلماعيلية قلد قلررت تأجيلل البلت يف الدعلوى 
القضائية رقم 78 لسلنة 2021، املقامة من قبل هيئة 
قناة السلويس، لتثبيت الحجلز التحفظي املوقع عى 
السلفينة إىل جلسلة األحد املقبل، بناًء عى طلب طريف 
الدعلوة، وهما الرشكلة املالكة للسلفينة وهيئة قناة 
السلويس، ملنحهما فرصة للتسلوية، وهلو ما حدث.
ومن املقرر أن تغادر السفينة، اليوم األربعاء، يرافقها 
قاطرتلان، بإرشلاد اثنلني ملن كبار املرشلدين خالل 

رحلتها باملجرى املالحي لقناة السويس.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
فشلل الربملان الليبلي وللمرة الخامسلة 
يف اعتملاد ميزانيلة الدولة لعلام 2021، 
التي اقرتحتهلا حكومة الوحدة الوطنية، 
بسبب وجود مخاوف ورشوط لتمريرها، 
وقرر تأجيل جلساته إىل أجل غري مسّمى.
وانتهت الجلسة التي عقدت يومي االثنني 
والثالثاء، من دون حسلم مللف امليزانية 
املثلري للجلدل، وذلك رغم حضلور رئيس 
الحكومة عبد الحميلد الدبيبة وخضوعه 
إىل مسلاءلة النواب وتقديمها توضيحات 
حلول املبالغ املاليلة املرصلودة لكل باب 
تحقيقهلا  إىل  يسلعى  التلي  واألهلداف 

املرحللة  خلالل  املربمجلة  واملشلاريع 
املتبقية ملن عمر الحكومة )6 أشلهر(.
وتحّدث النائب بالربملان صالح افحيمة يف 
تدوينة له بموقع “فيسبوك”، عن أسباب 
رفض الربملان تربير امليزانية، وأوضح: أن 
الحكومة لم تسلتجب إىل مطالب الربملان 
الخاصة بتبويلب الباب الثالث “التنمية” 
يف امليزانيلة. مضيفلا أن الربمللان سلوف 
يكّرر مطالبه وللملرة األخرية، وإذا تعذر 
على الحكومة إنجلاز ما طلبه، فسلوف 
يصّوت على قانون امليزانيلة بالتعديالت 
التي أجراها الربمللان بناًء عى مالحظات 

اللجنة املالية.

املوارد تكشف لـ           عن إجراءاتها ملواجهة أزمة املياه وتؤكد وجود خزين كاٍف لتأمني اخلطة الزراعية
حددت أسباب اخنفاض مناسيب املياه يف األهوار والبحريات

الزوراء/ حسني فالح:
علن  املائيلة  امللوارد  وزارة  كشلفت 
اجراءاتهلا الخاصة ملواجهة ازمة املياه، 
وفيملا اكلدت وجود خزيلن مائي كاٍف 
للخطة الزراعية للموسلم الحايل والري 
االوىل من املوسم الشتوي املقبل، حددت 
اسلباب انخفلاض مناسليب امليلاه يف 

االهوار والبحريات.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عيل رايض، 
يف حديث لل”الزوراء”: إن هناك تخميناً 
لطبيعة السلنة املائية التي تبدأ يف شهر 
ترشيلن األول، يفيلد بلأن هذه السلنة 
شلحيحة، وحني تكون اإليلرادات قليلة 
يجري االستهالك من الخزين املائي، ما 
يؤثر يف اسلتمرار الشح.وأضاف رايض: 
أن الوزارة تأمل أن ال يكون هناك شلح 
خالل هلذه الفرتة لكون امليلاه املتوفرة 
بالخزانلات تؤمن املوسلم الحايل والري 
الشلتوي  الزراعلي  املوسلم  األول ملن 
ان هنلاك اجلراءات  اىل:  املقبل.واشلار 
خاصلة قاملت بهلا اللوزارة ملن اجل 
مواجهة شلح امليلاه. مبينا ان اسلباب 
انخفلاض مناسليب االنهلر واالهلوار 
والبحلريات يعلود اىل انحسلار االمطار 
املنطقلة،  ودول  العلراق  يف  والثللوج 
وكذللك يف دول املنبع.وأوضلح: إن هور 
الصليبلات الواقلع يف محافظلة املثنلى 
تتلم تغذيته ملن مياه نهلر الفرات من 

خالل ناظم ابو عرشة وقناة القادسية. 
الفتلا اىل ان الحصلة املقلرر لله مؤمنة 
ضمن توزيعات نهلر الفرات.وتابع: أن 
محصول الشلب او الذرة الصفراء ترتكز 
زراعته يف مناطق الفرات االوسط ضمن 
النجلف وبابلل والديوانية  محافظلات 

وكربلالء واملثنلى، إذ ان هلذه املناطلق 
خصصت لها حصص مائية مسلتمرة. 
مبينلا: ان املقارنلة بلني كميلة املياه يف 
هلور الصليبات بفصل الشلتاء وفصل 
الصيف فهنالك فرق كون طبيعة االهوار 
تنخفلض مناسليبها صيفلا وترتفلع 

خالل فصل الشتاء.ولفت اىل: ان هنالك 
واردات مائية اخلرى يتغذى منها هور 
الصليبلات وهلي السليول القادمة من 
البادية والتي تعزز ارتفاع مناسيب املياه 
فيها، إذ انها تكون بعيدة عن الحصص 
املائيلة املقررة لها من نهلر الفرات.ويف 

ما يخص بحرية سلاوة، اكلد رايض: ان 
بحرية سلاوة تتغذى على مجموعة من 
العيون وهي طبيعية وليست صناعية. 
مبينلا ان اللوزارة لم تخصلص لها اي 
اطالقلات مائيلة، وانملا تعتملد هلذه 
البحرية عى العيون التي تغذيها.واشار 
اىل: ان االنحبلاس يف االمطلار والعوامل 
املناخية االخرى تؤثر عى كمية املياه يف 
العيون التي تغذي البحرية، حيث ترتفع 
وتنخفض مناسيبها من فرتة اىل اخرى.

وقال وزير املوارد املائية، مهدي رشليد 
الحمداني، يف 9 من شهر أيار املايض: إن 
“انحسلار األمطار والتغيريات املناخية 
قللت إيرادات دجللة والفرات”، الفتاً اىل 
“أننا دعونا تركيا ألن تقاسلمنا الرر 
إيجابية”.وأضلاف  اسلتجابة  وهنلاك 
أن “إيلران قطعلت إيلرادات دربندخان 
ملا مهد النخفلاض %70 ملن إيرادات 
“هنلاك  أن  اىل  مشلرياً  دوكان”،  سلد 
خزينلاً كافياً ملن مياه دجللة والفرات 
لتأمني حاجة الخطة الصيفية”.وشلدد 
الحمدانلي على رضورة “أن تتقاسلم 
اللدول فيما بينهلا أرضار قلة اإليرادات 
ات  والتغلريرُّ األمطلار  انحسلار  بفعلل 
املناخية”، الفتاً اىل أن “الخزين بالسدود 
ويف   30% بنسلبة  انخفلض  اإليرانيلة 
العراقية من جهة إيران انخفض بنسبة 

.”90%

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:
بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات 
امس  الله،  يار  األمري  عبد  الركن،  خاصة 
الثالثاء، مع رؤساء أركان جيوش ثالث دول 
العالقات العسكرية.وذكر بيان لوزارة الدفاع 
رؤساء  التقى  الله  »يار  أن  »الزوراء«:  تلقته 
-السعودية  املتحدة  )اململكة  جيوش  أركان 
ناقش  »اللقاء  أن  األردن(«.وأضاف   -
العالقات العسكرية واملواضيع ذات االهتمام 

املشرتك«.

يار اهلل يبحث مع رؤساء أركان جيوش 
ثالث دول العالقات العسكرية

القضاء األعلى يدعم مشروعاً جديداً 
لـ “مكافحة الفساد”

املفوضية: حذف 44 ألف متوٍف من 
سجل الناخبني

األنواء: موجة حر شديدة خالل 
األيام الثالثة املقبلة

اخنفاض بأسعار الدوالر يف بغداد 
واستقراره باإلقليم

رمسيا.. مصر ترفع أمر التحفظ على السفينة 
“إيفر غيفن”

ليبيا..الربملان يفشل للمرة اخلامسة يف 
اعتماد امليزانية

الرتبية والصحة: بطاقة التلقيح ال تعد شرطا ألداء االمتحانات الوزارية

األخريةأغرب من اخليال .. شاب يعيش 555 يوما طبيعيا من دون قلب!

ص 4

 

الكاظمي يكشف عن خطة لتوزيع األراضي 
ويؤكد العمل على زيادة إنتاج الطاقة

أكد أن سوء التخطيط والفساد ميثالن تركة ثقيلة يف الكهرباء

بغداد/ الزوراء:

كشلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

الكاظمي، امس الثالثاء، عن خطة توزيع 

قطع األرايض، وفيما اشار اىل العمل عى 

زيادة إنتاج الطاقة، اكد سوء التخطيط 

والفسلاد والفلوىض يف اتخلاذ القرارات 

يمثلل تركلة ثقيللة يف مللف الكهرباء.

وقال الكاظمي، يف كلمة له خالل جلسة 

مجلس اللوزراء االعتيادية نقلها مكتبه 

اإلعالملي يف بيلان تلقته »اللزوراء«: إن 

»لكل عائلة عراقية الحق يف مسكن الئق، 

يحفظ الكرامة ويناسب العيش الكريم، 

والتقيلت اليلوم )أمس( الفريلق الفني 

الخلاص باملوقلع االلكرتونلي لتوزيلع 

االرايض على املواطنلني إلطالقله قريباً 

من أجلل توزيع علادل وشلفاف، بعيداً 

عن املحسوبيات، ووفقاً ملجموع النقاط 

التي سيحصل عليها كل مواطن«.واشار 

اىل أنه »خطتنا يف منح األرايض ستشمل 

توزيلع 550 أللف قطعة أرض سلكنية 

ابتداًء، وخالل األشهر املاضية، الحكومة 

أكملت إفلراز 17 مدينة جديدة يف جميع 

املحافظات عدا اإلقليم، وأصبحت 8 مدن 

منهلا مكتملة فنيلاً، وجاهلزة للتوزيع 

بواقع أكثر من 338 ألف قطعة سكنية«.

وأضلاف: »وجهنلا األجهلزة الحكومية 

أن تبلذل قصارى الجهلد، وأن تقدم كل 

ملا بوسلعها لتوفلري أكرب علدد ممكن 

ملن قطلع األرايض، ولرشائلح املجتمع 

العراقلي كافلة«، مؤكلدا أن »كل فئات 

الشلعب من الذين ليس لديهم سكن، أو 

لم يسلبق أن اسلتفادوا من قطعة أرض 

منحتها الدولة، سيشملون بمنح قطعة 

أرض، فهذا حقهم«.

دياب: لبنان وشعبه على “شفري الكارثة”.. وسينعكس صداها على املنطقة
ناشد اجملتمع الدولي املساعدة على إنقاذ اللبنانيني من املوت 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
العراق، فيما اكدت تسجيل 8818 اصابة جديدة و31 حالة وفاة وشفاء 5998 حالة. يف 

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 52610، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 11988129، مبينة انه تم تسجيل 8818 اصابة جديدة و31 
حالة وفاة وشفاء 5998 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 1277242 )%92.0(، 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 1388323، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: 93705، 
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 628، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 17376، 

الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 35860، ليصبح عدد امللقحني الكيل:959928.

لليوم الثاني على التوالي .. العراق يسجل 
قفزة كبرية بإصابات كورونا 

بعد تسجيل 8818 إصابة و31 حالة وفاة

وقفة احتجاجية للمطالبة بتعديل قانون األحوال الشخصية 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص5   
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أكد أن سوء التخطيط والفساد ميثالن تركة ثقيلة يف ملف الكهرباء

الكاظمي يكشف عن خطة لتوزيع األراضي ويؤكد العمل على زيادة 
إنتاج الطاقة

املالية النيابية لـ         : سلم رواتب املوظفني مسؤولية احلكومة وقانون 
اخلدمة املدنية لن يشرع يف الدورة احلالية

دياب: لبنان وشعبه على “شفري الكارثة”.. وسينعكس صداها على املنطقة روحاني يعتذر للشعب اإليراني عن انقطاع الكهرباء 
أثناء موجة من احلر

ناشد اجملتمع الدولي املساعدة على إنقاذ اللبنانيني من املوت  إيران تؤكد حصول تقدم يف املفاوضات مع السعودية

العدل تكشف عن نتائج زيارة 
وزيرها إىل واشنطن

األنواء: موجة حر شديدة خالل 
األيام الثالثة املقبلة

بغداد/ الزوراء:
الوزراء،  مجلس  رئيس  كشف 
الثالثاء،  امس  الكاظمي،  مصطفى 
األرايض،  قطع  توزيع  خطة  عن 
زيادة  عىل  العمل  اىل  اشار  وفيما 
التخطيط  سوء  اكد  الطاقة،  إنتاج 
والفساد والفوىض يف اتخاذ القرارات 

يمثل تركة ثقيلة يف ملف الكهرباء.
خالل  له  كلمة  يف  الكاظمي،  وقال 
االعتيادية  الوزراء  مجلس  جلسة 
نقلها مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقته 
عراقية  عائلة  “لكل  إن  “الزوراء”: 
الحق يف مسكن الئق، يحفظ الكرامة 
والتقيت  الكريم،  العيش  ويناسب 
اليوم )أمس( الفريق الفني الخاص 
باملوقع االلكرتوني لتوزيع االرايض 
من  قريباً  إلطالقه  املواطنني  عىل 
بعيداً  وشفاف،  عادل  توزيع  أجل 
ملجموع  ووفقاً  املحسوبيات،  عن 
كل  عليها  سيحصل  التي  النقاط 

مواطن”.
منح  يف  “خطتنا  أنه  اىل  واشار 
ألف   550 توزيع  ستشمل  األرايض 
وخالل  ابتداًء،  سكنية  أرض  قطعة 
أكملت  الحكومة  املاضية،  األشهر 
جميع  يف  جديدة  مدينة   17 إفراز 
وأصبحت  اإلقليم،  عدا  املحافظات 
8 مدن منها مكتملة فنياً، وجاهزة 
ألف   338 من  أكثر  بواقع  للتوزيع 

قطعة سكنية”.
وأضاف: “وجهنا األجهزة الحكومية 
تقدم  وأن  الجهد،  قصارى  تبذل  أن 
عدد  أكرب  لتوفري  بوسعها  ما  كل 
ممكن من قطع األرايض، ولرشائح 
مؤكدا  كافة”،  العراقي  املجتمع 
الذين  من  الشعب  فئات  “كل  أن 
أن  يسبق  لم  أو  سكن،  لديهم  ليس 

منحتها  أرض  قطعة  من  استفادوا 
قطعة  بمنح  سيشملون  الدولة، 

أرض، فهذا حقهم”.
ستكون  “األولوية  أن  إىل  ولفت 
وللطبقات  األبرار،  شهدائنا  لعوائل 
يف  مداخيلها  يف  واألوطأ  الفقرية 
مبينا  أرض”،  قطعة  عىل  الحصول 
توزيع  مبادرة  مع  “بالتوازي  أنه 

هناك  ستكون  السكنية،  األرايض 
ألجل  القروض  ملنح  مبادرات 
ستدور  هكذا  بنائها،  يف  املساعدة 
وتتوفر  الداخيل  االقتصاد  عجلة 

املزيد من فرص العمل للشباب”.
املايض  “األسبوع  أنه  إىل  ولفت 
كانت هناك محاوالت لئيمة إلعاقة 
وصلنا  الذي  األعىل  اإلنتاج  سقف 

إليه، وهي قيمة غري مسبوقة أبداً. 
 4 يف  انهيار  حصل  يومني  بعد  لكن 
خالل  املعالجة  وتمت  محافظات 
يومني  “بعد  أنه  مبينا  ساعة”،   24
يف  انهيار  يحدث  املحاوالت  تلك  من 
عام  بشكل  الكهربائية  املنظومة 
نقل  أبراج  استهداف  مع  يتزامن 
قريباً  سيكشف  والتحقيق  الطاقة، 

األسباب الكاملة”.
وأكد أن “قواتنا األمنية تبذل جهوداً 
الطاقة،  نقل  أبراج  لحماية  جبارة 
واحبطت بالفعل عدداً من املحاوالت 
والقت  واإلرهابية،  التخريبية 
املخربني،  من  عدداً  وقتلت  القبض 
وكان آخر ما أحبطته محاولة آثمة 
حدثت صباح هذا اليوم”، مشريا اىل 
عىل  الحكومة  هذه  يف  “عملنا  أننا 
الكهربائية،  الطاقة  انتاج  زيادة 
ومازالت  عديدة  محطات  وافتتحنا 
االنتاج  زيادة  يف  مستمرة  الجهود 
املحطات  الفتتاح  العقبات  وتذليل 

والتعاقد”.
وأردف بأن “سوء التخطيط والفساد 
يمثل  القرارات  اتخاذ  يف  والفوىض 
تركة ثقيلة يف ملف الكهرباء، وتعمل 
الحكومة الحالية عرب اسرتاتيجيات 
علمية وَعملية عىل تجاوزها ووضع 
الصحيح  الطريق  عىل  امللف  هذا 

لخدمة أبناء شعبنا”.

الزوراء/ يوسف سلمان:
حول  الجدل  النيابية  املالية  اللجنة  حسمت 
ملوظفي  الجديد  الرواتب  سلم  ترشيع  امكانيـة 

الدولة  خالل الدورة الحالية ملجلس النواب .
الزريف  عدنان  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
املدنية لن يرى  لـ”الزوراء”: ان “ قانون الخدمة 
النور يف الدورة الترشيعية الحالية، رغم انه تمت 
عرضه  فقط  واملتبقي  والثانية  االوىل  قراءته 
حاليا  القانون  ترشيع  مستبعدا  للتصويت“، 
القرار  النواب  مجلس  عقد  التئام  صعوبة  بسبب 

الترشيعات املهمة .
ملوظفي  الجديد  الرواتب  سلم  اعداد  وبشأن 
الرواتب هو مسؤولية  “ سلم  ان  اوضح:  الدولة، 
اللجنة  وال  النواب  مجلس  وليس  الحكومة، 
املالية، ولن يعرض قريبا “.وحول اضافة درجات 
اللجنة  عضو  اكد  العامة،  املوازنة  يف  وظيفية 

انه “ ال توجد صالحية اضافة أي  النيابية  املالية 
اضافة  يمكن  وال   ، املوازنة  درجات وظيفية عىل 
انه “ تم  مشاريع جديدة خارج املوازنة “، مبينا 
االستثمارية  الخطة  يف  كافية  مبالغ  تخصيص 
االقاليم  تنمية  ويف  دينار،  تريليون   12 للوزارات 
مشاريع  تنفيذ  يؤمن  بما  دينار،  تريليونات   5
ان  “.واوضح  معا  والوزارات  للمحافظات  كثرية 
“ االيرادات العامة حاكمة عىل النفقات ، لذلك ال 
التخصيصات  بكل  املحافظات  كل  شمول  يمكن 
وتغطية كل املشاريع “، منوهـا اىل ان “ الربملان 
لتضييق  الوزارات  مع  املتلكئة  املشاريع  سيتابع 
لجنة  “.لكن  واملحافظات  الوزارات  بني  الفجوة 
والتخطيط  الحكومي  الربنامج  تنفيذ  متابعة 
السرتاتيجي النيابية ، افصحت عن رأيني نيابيني 
االتحادي،  املدني  الخدمة  قانون  مرشوع  بشأن 
ستؤخذ  والعالوات  املوظفني  ترفيعات  أن  وأكدت 

محمد  النائب  اللجنة  عضو  االعتبار.وقال  بنظر 
ان “ هناك  السوداني، يف ترصيح صحفي:  شياع 
الرواتب  سقف  حول  الربملان  داخل  حاصال  جدال 
كتل  انقسمت  حيث  واالدنى،  األعىل  للموظفني 
يبادر  أن  بعضها  وارتأت  ذلك  ازاء  السياسية 
وتوحيد  للموظفني  الرواتب  سلم  بوضع  الربملان 
أن  فيؤكد  األكرب  وهو  االخر  القسم  اما  الرواتب، 
دقيقة  تفاصيل  فيها  ألن  الحكومة  مهمة  هذه 
تحدد  التي  وهي  التنفيذية،  السلطة  اىل  تحتاج 
قانون   “ ان  وزارة”.واضاف  كل  قانون  وحسب 
الشائكة  القوانني  من  االتحادي  املدني  الخدمة 
لكن طرحه يف هذا التوقيت والتأكيد عليه ألهمية 
تغيري  قرار  بعد  الدولة  ملوظفي  الرواتب  ملف 
سعر الرصف وارتفاع سعر الدوالر وارتفاع نسب 
موظف  مليون  “هناك  أن  اىل  مشريا  التضخم”. 
يتقاضون راتبا مساويا لراتب الحماية االجتماعية 

واضح  غبن  وهذا  دينار،  الف   360 من  اقل  اي 
أكد  املتقاعدين،  رواتب  تدخل”.وبشأن  اىل  يحتاج 
السوداني أن “الحد األدنى لرواتب املتقاعدين 400 
الف دينار يف حني أن الدولة تعطي رواتب للحماية 
أن  الف دينار”، مبينا   300 اكثر من   االجتماعية 
“نسبة كبرية من املتقاعدين أدوا سنوات طويلة يف 
خدمة الدولة وتقاعدهم ال يتجاوز 500 الف دينار 
وبالتأكيد هناك غبن “.وأكد السوداني أن “سنوات 
ستؤخذ  جميعها  والعالوات  والرتفيعات  الخدمة 
كونها  االتحادي  الخدمة  قانون  يف  االعتبار  بنظر 
أن  مبينا  الوزارات”.  من  كثري  يف  معطلة  شبه 
“الكثري من الوزارات عطلت العالوات والرتفيعات 
وهذا من استحقاق املوظف إضافة اىل مخصصات 
الزوجية واألطفال التي ال تزال يف ارقامها القديمة 
وهي  دينار،  الف  و50  آالف   10 بني  هي  التي 

بسيطة جدا قياسا بأسعار املعيشة اآلن”.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
ترصيف  حكومة  رئيس  جدد 
دياب،  حسان  لبنان،  يف  األعمال 
تحذيره من أن بالده وشعبه “عىل 
املجتمع  ودعا  الكارثة”،  شفري 

الدويل للتحرك لإلنقاذ.
مع  اجتماع  بعد  كلمة  يف  وقال، 
وممثيل  السفراء  من  مجموعة 
بريوت:  يف  الدبلوماسية  البعثات 
استئناف  الحكومة  لهذه  يحق  “ال 
النقد  صندوق  مع  التفاوض 
التي  التعايف  خطة  لتطبيق  الدويل 
يرّتب  ذلك  ألن  الحكومة،  وضعتها 
املقبلة  الحكومة  عىل  التزامات 
“لبنان  ان  تتبناها”.واكد  ال  قد 
والخطر  الكارثة  شفري  عىل 
يقترص  ال  اللبنانيني  يهدد  الذي 
عزل  أحد  يستطيع  ولن  عليهم 
الكارثة  صدى  وسينعكس  نفسه 
ربط  “أصبح  باملنطقة”.وأضاف 
الحكومة  بتشكيل  لبنان  مساعدة 
اللبنانيني  حياة  عىل  خطرا  يشكل 
وعىل الكيان اللبناني، ألن الضغوط 
ُتمارس والحصار املطبق عىل  التي 
بل  الفاسدين،  عىل  يؤثر  ال  لبنان 
ثمناً  وحده  اللبناني  الشعب  يدفع 
باهظا يهدد حياته ومستقبله كما 
يف  ورسالة  كنموذج  لبنان  يهدد 
واللبنانيون  “لبنان  وقال  العالم”. 
يف  تلوح  الكارثة”.وال  شفري  عىل 
األفق أي حلول جذرية إلنقاذ البالد، 
خالفات  يف  املسؤولون  ويغرق 
 11 سياسية حادة حالت منذ نحو 
خلفاً  حكومة  تشكيل  دون  شهراً 
بعد  استقالت  التي  دياب  لحكومة 
املرفأ.ويشرتط  انفجار  من  أيام 
حكومة  تشكيل  الدويل  املجتمع 
ملحة،  إصالحات  بتنفيذ  تبارش 
مقابل تقديم الدعم املايل للبنان. إال 
أن فرنسا، التي تقود ضغوطاً دولية 
واألمم  جديدة،  حكومة  لتشكيل 
أيلول/سبتمرب  منذ  نظمتا  املتحدة 
مساعدات  قّدما  دوليني،  مؤتمرين 
من  للمترضرين  عاجلة  انسانية 
املجتمع  ومنظمات  االنفجار 
املدني، من دون املرور باملؤسسات 

يف  دياب  اللبنانية.ونّبه  الرسمية 
نفقاً  يعرب  “لبنان  أن  اىل  كلمته 
حدود  املعاناة  وبلغت  جداً،  مظلماً 
األزمات  أن  اىل  وأشار  املأساة”. 
اللبنانيون  يعيشها  التي  الحادة 
الكارثة  نحو  الوضع  “تدفع 
أي  تداعياتها  تتجاوز  التي  الكربى 
أّن  معترباً  االحتواء”،  عىل  قدرة 
لبنان  واضحة:  أصبحت  “الصورة 
الكارثة”. شفري  عىل  واللبنانيون 

ترصيف  حكومة  رئيس  وناشد 
واملجتمع  الدول  قادة  األعمال 
الدويل “املساعدة يف انقاذ اللبنانيني 
الذي  لبنان”  زوال  ومنع  املوت  من 
من  قليلة  أيام  مسافة  “عىل  بات 
االجتماعي”.وأضاف  االنفجار 
مخاطباً الدبلوماسيني “أدعوكم إىل 
... أن تساعدوننا عىل نقل رسالتنا 
انقذوا  ومؤسساتكم:  دولكم  إىل 
األوان”.وأقر  فوات  قبل  لبنان 
من  حكومته  تتخذه  ما  أن  دياب 
اجراءات وتدابري “نجحت يف تأجيل 
أّنه  االنفجار وليس منعه”، معترباً 
“ال تستطيع هذه الحكومة وال أي 
من  البلد  تنقذ  أن  أخرى  حكومة 
الدول  مساعدة  دون  من  املأزق، 

واملؤسسات  والصديقة  الشقيقة 
الدولية”.وحّذر عضو كتلة “اللقاء 
طعمة  نعمة  النائب  الديمقراطي” 
لبنان،  يف  كبري”  “ارتطام  من 
حكومة  تشكيل  يتم  لم  حال  يف 
إىل  تتحول  إنقاذية  إصالحية 
حكومة طوارئ اقتصادية ملعالجة 
مشرياً  وهمومهم،  الناس  قضايا 
إىل “أن هناك حالة فقر يف لبنان لم 
مراحل  يف  حتى  شهدها  أن  يسبق 
أن  إىل  ومنبهاً  املؤسفة”،  الحروب 
املقبلة  األسابيع  يف  أعظم  “اآلتي 
املطلوبة”. املعالجات  لغياب  نظراً 

وأعرب طعمة، يف حديث لـ”الرشق 
هذا  “من  قلقه  عن  األوسط”، 
يشهده  الذي  املريب  االنحدار 
االقتصادية  املستويات  عىل  لبنان 
منتقداً  واالجتماعية”،  والحياتية 
الرئاسية  معاركه  البعض  “خوض 
يحترض،  لبنان  فيما  واالنتخابية، 
إىل  يؤدي  قد  مؤسف  أمر  وهذا 
الشارع”. يف  عقباه  ُيحمد  ال  ما 

منذ  لبنان  يشهد  فيما  هذا  يأتي 
اقتصادياً  انهياراً   2019 خريف 
تاريخه،  يف  األسوأ  هو  متسارعاً 
املروع  بريوت  مرفأ  انفجار  فاقمه 

وإجراءات  أغسطس  من  الرابع  يف 
كورونا.وتعمق  فريوس  مواجهة 
األزمة االقتصادية املتمادية معاناة 
تحت  يئنون  بات  الذين  اللبنانيني 
لقدراتهم  استثنائي  تراجع  وطأة 
اللرية  خرست  فيما  الرشائية، 
 90 من  أكثر  اآلن  حتى  اللبنانية 
الدوالر.  أمام  قيمتها  من  املئة  يف 
يف  لساعات  املواطنون  وينتظر 
الوقود،  محطات  أمام  طوابري 
معظمها  بات  أدوية  عن  بحثاً  أو 
يف  قاس  تقنني  وسط  مفقوداً، 
الكهرباء.ولم يبق أي مرفق عام أو 
بمنأى  اجتماعية  طبقة  أو  خاص 
وترفع  االنهيار.  تداعيات  عن 
قطاعات عدة صوتها يومياً محذرة 
االستمرار  عىل  قدرتها  عدم  من 
بدأت  وقت  يف  الخدمات،  تقديم  يف 
الحكومة، عىل وقع شّح احتياطي 
املركزي،  املرصف  لدى  الدوالر 
استرياد  عن  الدعم  رفع  أو  ترشيد 
السلع الرئيسية كالطحني والوقود 
الرصاع  يزال  ال  حني  واألدوية.يف 
القوى  بني  والنفوذ  الحصص  عىل 
تشكيل  دون  يحول  السياسية 

حكومة منذ أشهر.

طهران/ متابعة الزوراء:

اعتذر الرئيس اإليراني املنتهية 

واليته، حسن روحاني، لشعبه 

، عىل خلفية انقطاعات كبرية 

من  موجة  أثناء  الكهرباء  يف 

الحر، األمر الذي أثار انتقادات 

يف  واحتجاجات  واسعة 

الشوارع.

وأرجع مسؤولون االنقطاعات 

إىل الطلب املتزايد عىل الكهرباء، 

ما  وهو  األمطار  قلة  بجانب 

مساقط  من  إنتاجها  خفض 

املياه، بحسب “رويرتز”.

ترصيحات  يف  روحاني  وقال 

“أعتذر  الرسمي:  للتلفزيون 

واجه  الذي  العزيز  لشعبنا 

األيام  خالل  وعانى  مشكالت 

عىل  وأحثهم  املاضية  القليلة 

استخدام  )برتشيد  التعاون 

الكهرباء(. الناس يشكون من 

ولديهم  الكهرباء  انقطاعات 

الحق”.

وأضاف: “وزارة الطاقة ليست 

مخطئة ولكن الوزير ينبغي أن 

هي  ما  للشعب  ويرشح  يأتي 

املشكلة ويجب أن نجد حال”.

يف  غاضبون  سكان  وتجمع   

عىل  لالحتجاج  عديدة  مدن 

تلتزم  ال  التي  االنقطاعات 

بجداول االنقطاعات املعلنة من 

رشكات الكهرباء التي تديرها 

الدولة، وفقا منصات إخبارية 

إيرانية ومنشورات عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.

الطلبة  أنباء  وكالة  وذكرت 

يف  الرسمية  شبه  اإليرانية 

كوردكوي  بلدة  من  تقرير 

إيران  رشق  شمال  الواقعة 

تكرار  إن  قالوا  املحتجني  أن 

يف  تسبب  الكهرباء  انقطاع 

انقطاع  منها  كثرية  مشكالت 

السكنية  الشقق  يف  املياه 

ومواد  ودواجن  لحوم  وفساد 

للتربيد  بحاجة  أُخرى  غذائية 

أجهزة  تعطيل  يف  تسبب  كما 

كهربائية منزلية.

املتحدث  قال  اخر  سياق  ويف 

عيل  اإليرانية،  الحكومة  باسم 

التي  املحادثات  ،ان  ربيعي 

السعودي  الجانب  مع  جرت 

قضايا  تناولت  اآلن  حتى 

وحققت  نية  بحسن  البلدين 

ايران  التقدم، مؤكدا ان  بعض 

املفاوضات  هذه  ستواصل 

حتى تضييق نقاط الخالف اىل 

اقل ما يمكن.

الصحفي  حديثه  ويف 

الثالثاء،  امس  االسبوعي، 

مع  الحوار  ان  ربيعي:  قال 

من  انطالقا  بدأ  السعودية 

بأولوية  الراسخ  ايران  ايمان 

دول الجوار ورضورة التعايش 

السلمي لتحقيق األمن والسالم 

يف املنطقة. موضحا ان طهران 

تعتقد ان الحوار خاصة داخل 

السبيل  هو  االسالمية  األمة 

املشاكل  لحل  املالئم  الوحيد 

والخالفات.

ندرك  اننا   : قائال  واضاف 

بعض  تحيط  التي  التعقيدات 

الذي  األمر  الخالف  موارد 

يتطلب الوقت الكايف لحلها.

فيينا  محادثات  سري  وحول 

قال  النووي،  االتفاق  إلحياء 

حققت  املحادثات  ان  ربيعي: 

من  الكثري  يف  جيدا  تقدما 

ان  ُينكر  ال  لكن   ، املواضيع 

بخصوص  خالفات  هناك 

بعض القضايا ، وهذا ال يعني 

املفاوضات  ان  بالرضورة 

تواجه طريقا مسدودا.

األمر  أن  عىل:  ربيعي  وشدد 

املفاوضات  هذه  يف  البديهي 

هو أن ايران لن تقبل أي اتفاق 

الشعب  مصالح  يحقق  ال 

بأن  انها تطالب  االيراني، كما 

تقوم امريكا اوال برفع الحظر 

اختبار  ثانيا  ويتم  ايران،  عن 

ذلك  وبعد  االجراء،  هذا  صدق 

التي  خطواتها  ايران  ستوقف 

اتخذتها ردا عىل خروج امريكا 

التزام  وعدم  االتفاق  من 

االطراف االوروبية بتعهداتها.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  العدل،  وزارة  كشفت 

زيارة وزيرها، ساالر عبد  نتائج  عن 

أشارت  فيما  واشنطن،  اىل  الستار، 

العراقية  الدعاوى  سري  متابعة  اىل 

باملحاكم األجنبية.

الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

صحفي:  ترصيح  يف  لعيبي،  أحمد 

ساالر  العدل  وزير  “حضور  إن 

الرسمي  االجتماع  يف  الستار  عبد 

بمجال  العراق  جهود  الستعراض 

كان  واشنطن  يف  اإلرهاب  مكافحة 

التعريف  “تم  أنه  مبيناً  فاعالً”. 

إعادة  مجال  يف  الوزارة  بربامج 

اإلرهابيني  وملف  واإلصالح  التأهيل 

املرافقني  والنساء  واألطفال  األجانب 

العراقية  الحكومة  وجهود  لهم 

املحاكمات  القضاء لضمان  ومجلس 

العادلة”.

التعريف  أيضاً  “تم  وأضاف: 

الحكومة  لعمل  اإليجابي  بالجانب 

السجون  بملف  وخاصة  العراقية 

ورفع  التدريب  وملف  واالكتظاظ 

القدرات والتنسيق والتعاون مع كبار 

اىل  إضافة  املتحدة،  األمم  مسؤويل 

التنسيق والتعاون مع بعثة العراق يف 

نيويورك واعتماد آليات عمل رسيعة 

“الوزير  أن  موضحاً  وناجحة”، 

بواشنطن  املحاماة  رشكة  مع  تابع 

حقوق  عن  الدفاع  عن  املسؤولة 

سري  األجنبية،  املحاكم  يف  العراق 

الدعاوى لحماية حقوق العراق”.

وأكد أنه “تم التنسيق مع وزارة العدل 

املشرتكة  املواضيع  بشأن  األمريكية 

السجون  مجال  يف  منها  واالستفادة 

وإعادة التأهيل وبناء القدرات”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة األنواء الجوية، امس الثالثاء، حالة الطقس يف البالد لأليام 

الثالثة املقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً كبريا بدرجات الحرارة ابتداًء من 

اليوم األربعاء.

األربعاء  اليوم  “الطقس  إن  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

بدرجات  قليل  ارتفاع  مع  املناطق،  جميع  يف  حاراً  صحواً  سيكون 

جنوبية  ستكون  الشمالية  املنطقة  يف  “الرياح  أن  مبينة  الحرارة”، 

)8-10( الرؤية  ومدى  س،  )20-10(كم/  الرسعة  معتدلة  غربية 

الرياح شمالية غربية معتدلة  أما يف املنطقة الجنوبية فستكون  كم، 

املنطقة  ويف  )8-6(كم،  الرؤية  ومدى  س،  )30-20(كم/  الرسعة 

الوسطى ستكون متغرية االتجاه”.

يف  جداً  حاراً  صحواً  سيكون  الخميس  غد  ليوم  “الطقس  أن  وأضاف 

أن  اىل  مشرياً  الحرارة”،  درجات  يف  قليل  ارتفاع  مع  كافة،  املناطق 

س،  )20-10(كم/  الرسعة  معتدلة  غربية  شمالية  ستكون  “الرياح 

ومدى الرؤية )10-8(كم”.

املقبل سيكون صحواً حاراً جداً  الجمعة  أن “الطقس ليوم  اىل  وأشار 

“الرياح  أن  موضحاً  الحرارة”،  درجات  يف  تغري  وال  كافة،  املناطق  يف 

خفيفة  غربية  شمالية  ستكون  والجنوبية  الوسطى  املنطقتني  يف 

يف  أما  الغبار،  تصاعد  مسببة  س  )40-30(كم/  الرسعة  معتدلة  اىل 

املنطقة الشمالية فستكون شمالية غربية معتدلة الرسعة )10-20(

كم/ س، ومدى الرؤية )10-8(كم”.

املقبل سيكون صحواً حاراً جداً يف  السبت  أن “الطقس ليوم  وأوضح 

املناطق كافة”، الفتاً اىل أن “الرياح يف املنطقتني الشمالية والوسطى 

ومدى  س،  )20-10(كم/  الرسعة  معتدلة  غربية  شمالية  ستكون 

غربية  شمالية  فستكون  الجنوبية  املنطقة  يف  أما   ،)8-10( الرؤية 

معتدلة الرسعة )30-20(كم/ س مسببة الغبار ،ومدى الرؤية )5-7( 

كم”.
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رئيس استئناف بابل: احملاكم غري 
مسؤولة عن تنفيذ األحكام

خالل ترؤسه وفدا نيابيا يف عمانأكد أهمية دور اإلعالم يف نشر الوعي القانوني

العراق ُيشارك يف اجتماعات منظمة 
التعاون اإلسالمي يف القاهرة

إحباط حماولة تفجري أحد أبراج نقل 
الطاقة مشالي بغداد

حمافظ ذي قار يصادق على حتويل 28 ألف حماضر إىل عقود

إثيوبيا: نرفض تدخل اجلامعة العربية يف مسألة سد النهضة

النهضة تسعى حلكومة تتحكم فيها من دون أن تتحمل نتائجها السياسية
مناورة الغنوشي للتضحية باملشيشي

الكعيب يدعو إىل االستفادة من نتائج القمة الثالثية للنهوض بالشأن االقتصادي  

إثيوبيا/ متابعة الزوراء:

إثيوبي�ا،  خارجي�ة  وزي�ر  وج�ه 

إىل  ديميك�ي ميكوننن�ن، خطاب�ا 

مجل�س األم�ن ذكر في�ه أن بالده 

تش�عر بخيبة أم�ل م�ن الجامعة 

العربي�ة ملخاطبتها األم�م املتحدة 

بش�أن “مس�ألة ال تق�ع يف نطاق 

اختصاصه”.

وبحس�ب بيان نرشته ال�وزارة يف 

صفحته�ا ع�ى الفيس�بوك، فق�د 

“أرس�ل ديميكي ميكونننن، نائب 

رئي�س ال�وزراء ووزي�ر خارجي�ة 

اثيوبي�ا، رس�الة إىل رئيس مجلس 

األمن تفيد بأن بالده تشعر بخيبة 

أم�ل م�ن جامع�ة ال�دول العربية 

ملخاطبته�ا األم�م املتحدة بش�أن 

مس�ألة ال تدخل يف اختصاصها”، 

و”إن جامعة الدول العربية تتمتع 

بسمعة طيبة يف دعمها غري املقيد 

وغري املرشوط ألي مطالبة قدمتها 

مرص بش�أن قضية النيل.. النهج 

الذي تتبعه الجامعة يهدد بتقويض 

العالق�ات الودي�ة والتعاوني�ة بني 

االتح�اد األفريق�ي وجامعة الدول 

املفاوضات  العربية، حيث تج�ري 

الثالثية بش�أن س�د النهضة تحت 

األفريقي”، بحسب  االتحاد  رعاية 

ماورد يف الرسالة املوجهة.

ولف�ت البي�ان إىل الرس�الة أك�دت 

أن االتح�اد اإلفريق�ي، كمنظم�ة 

وم�رص  إلثيوبي�ا  مش�ركة 

والس�ودان، يوفر )للثالثي( منصة 

نتيج�ة  إىل  والوص�ول  للتف�اوض 

مسرش�دة  للجمي�ع  مرضي�ة 

بالقناعة بإيج�اد “حلول أفريقية 

لتحديات إفريقيا”.

كما نص�ت الرس�الة املوجهة عى 

أن إثيوبي�ا منخرطة يف املفاوضات 

وتواص�ل  ني�ة  بحس�ن  الثالثي�ة 

التزامه�ا األقىص إلنج�اح العملية 

الت�ي يقوده�ا االتح�اد األفريقي، 

ع�ى  الواقع�ني  البلدي�ن  وتدع�و 

ضفاف نه�ر الني�ل إىل اإلبقاء عى 

الجاري�ة  باملفاوض�ات  وفاءهم�ا 

بقيادة االتحاد األفريقي.

كما تكرر إثيوبيا مطالبتها املجتمع 

الدويل بتش�جيع مرص والس�ودان 

عى التقي�د بمبادئ القانون الدويل 

املنصوص عليها بش�أن استخدام 

موارد املياه العابرة للحدود.

بغداد/ الزوراء:
ص�ادق محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، 
امس الثالثاء، عى ملف تحويل املحارضين 

إىل عقود.
وذكر مص�در محيل: إن “محافظ ذي قار 
أحمد الخفاجي ص�ادق عى ملف تحويل 
املحارضي�ن إىل عق�ود، بواق�ع 28 أل�ف 
محارض”، مبينا ان “ذلك جرى يف مديرية 

تربية املحافظة”. 
فيما أك�د الخفاجي خ�الل املصادقة عى 
املل�ف أن “املديري�ة بذل�ت جه�وداً كبرية 
لحسم قوائم املحارضين”، مقدماً التهاني 

للمحارضين.
ووجه�ت وزارة املالي�ة، يف وق�ت س�ابق، 

كتاب�ا اىل وزارة الربي�ة يتضمن ضوابط 
التعاقد مع املحارضين املجانيني.

وتضمنت الضوابط بحس�ب كتاب وزارة 
واملديري�ات  الربي�ة  وزارة   “ ان  املالي�ة 
العامة للربية يف املحافظات غري املنتظمة 
يف اقليم تتعاقد مع املحارضين واالداريني 
والعاملني املجانيني يف قطاع الربية الذين 
ص�درت له�م أوام�ر اداري�ة ومب�ارشات 
س�ابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم 
ذل�ك  قب�ل  او   1/5/2020 يف  املجاني�ة 
التاري�خ، ع�ى ان يجرى حس�م الطلبات 
وزارة  وتت�وىل   ،1/9/2021 يف  جميعه�ا 
الربي�ة رف�ع تقري�ر ش�هري اىل االمانة 
العامة ملجلس الوزراء يوضح فيه مقادير 

االنجاز “.
واضافت: “يكون األجر الش�هري املمنوح 
للمحارضين 250 ألف دينار وال يزيد األجر 
الشهري لإلداريني والعاملني عن 250 ألف 
دينار، وفق ضوابط تضعها وزارة الربية 
آخذين بعني االهتم�ام التحصيل الدرايس 
ويرسي بحقهم قرار مجلس الوزراء رقم 
)315( لس�نة 2019 وتعديالت�ه، وبما ال 

يتعارض مع أحكام هذا القرار”.
كم�ا تضمن�ت الضواب�ط تش�كيل وزارة 
الربية لجنة برئاسة وكيل الوزارة االداري 
وعضوية مدير عام الدائرة االدارية واملالية 
لل�وزارة ومدير عام الربي�ة للمحافظات 
لغ�رض وضع الضوابط الالزمة لتس�هيل 

تطبي�ق القراري�ن املش�ار اليهم�ا اع�اله 
اخذي�ن بنظر االعتب�ار التحصيل الدرايس 
للمومأ إليهم عند تحديد األجر لكل منهم.

تونس/متابعة الزوراء:
بي�ان مجل�س ش�ورى حرك�ة  فت�ح   
النهض�ة ب�اب التأويالت بش�أن مصري 
رئيس الحكومة هش�ام املشييش بعد أن 
دعا البيان إىل “حكومة سياسية قوية” 
من دون ذكر اس�م املش�ييش لرئاستها، 
بعد أن أكد قيادي�ون يف الحركة أنهم لن 
يتخل�وا عنه، يف خطوة أجمعت أوس�اط 
سياس�ية ومحللون عى أن الهدف منها 
محاولة اس�رضاء الرئيس قيس سعيد 

وجلبه إىل مربع التوافق.
وقالت أوساط سياسية مطلعة إن جدال 
ح�ادا جرى خ�الل أكث�ر م�ن يومني يف 
اجتماع الشورى أفىض إىل انتصار التيار 
ال�ذي يطال�ب بالتخل�ص م�ن حكومة 
املش�ييش والبحث عن حكومة توافقية 
شبيهة بحكومة إلياس الفخفاخ تكون 
بمثابة حكومة الرئي�س وتضم أكثر ما 

يمكن من منارصيه وحزامه السيايس.
وكش�فت ه�ذه األوس�اط أن األغلبي�ة 
داخل مجلس الش�ورى كانت تدفع نحو 
التوافق مع الرئيس سعيد وتقديم أقىص 
ما يمكن من التنازالت لتبديد ش�كوكه، 
وع�ى رأس ه�ذه التن�ازالت التضحي�ة 
وه�و  للحكوم�ة،  كرئي�س  باملش�ييش 
الرشط الذي قالت ترسيبات مختلفة إن 

قيس سعيد يضعه أمام أي حوار.
وبع�د ص�دور بي�ان مجل�س الش�ورى 
ال�ذي فتح املج�ال أمام فرضي�ة التخيل 

عن املش�ييش أش�ارت أنباء إىل أن هناك 
ترتيبات لعقد لقاء خالل هذا األس�بوع 
بني الرئيس سعيد ورئيس الربملان راشد 
الغنويش، الذي ق�د يكون تعهد يف اللقاء 
األخ�ري م�ع رئي�س الجمهوري�ة، الذي 
تم التكت�م عى نتائج�ه، بإقناع قيادات 
النهض�ة بفك�رة التخيل عن املش�ييش، 

وهو ما حصل.
وتضم�ن بي�ان املجل�س مجموع�ة من 

النق�اط كان�ت موجهة إلظهار حس�ن 
النوايا تج�اه الرئيس س�عيد، من بينها 
الدع�وة إىل “حكوم�ة سياس�ية قوي�ة 
يف املرحل�ة القادم�ة تك�ون ق�ادرة عى 
وتتحم�ل  الراهن�ة  القضاي�ا  مواجه�ة 
مس�ؤوليتها أم�ام الش�عب”، دون ذكر 
أي مرش�ح، وه�و ما ق�د يعي�د املبادرة 
إىل قيس س�عيد ليختار مرش�حا جديدا 
بع�د أن س�بق له اختي�ار الفخف�اخ ثم 

املشييش.
املس�ائل  “مناقش�ة  إىل  البي�ان  ودع�ا 
الخالفية بعيدا عن الشحن والتشنج ويف 
كنف احرام الرموز الوطنية ومؤسسات 
الدول�ة”، يف رس�الة موجه�ة إىل أنصار 
حركة النهضة به�دف دعوتهم إىل وقف 
استهداف الرئيس سعيد واحرام منزلته 
كرم�ز للدول�ة، وه�و موض�وع طامل�ا 
اش�تكى منه رئيس الجمهورية خاصة 

الحم�الت املنظمة عى مواق�ع التواصل 
االجتماعي.

لكن محللني سياس�يني قال�وا إن رغبة 
النهضة يف التقرب من رئيس الجمهورية 
قد ال تك�ون هي اله�دف الرئييس لبيان 
أرادت  ربم�ا  الحرك�ة  وأن  النهض�ة 
تحقيق مكاس�ب متعددة بموقف واحد؛ 
اس�رضاء الرئي�س س�عيد ويف الوق�ت 
نفس�ه فتح الباب أمام توسيع نفوذها 
داخ�ل الحكوم�ة بعد أن عمل املش�ييش 
عى اختيار وزرائه ومساعديه من داخل 
اإلدارة التونس�ية، وه�و م�ا ضيق عى 

النهضة الخناق ودفعها إىل تغيريه.
ولم يخف قياديون يف الحركة اإلسالمية، 
وم�ن بينه�م رئي�س مجلس الش�ورى 
عبدالكري�م الهارون�ي، تأكيده�م ع�ى 
أن “النهض�ة لن تقبل مس�تقبال أّنها ال 
تحكم وتتحمل مس�ؤولية كّل س�لبيات 
الحك�م”، وهو ما اعتربه مراقبون رغبة 
يف تغيري أس�لوب الحكم من وراء الستار 

إىل حكم علني مبارش.
وقال أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة 
السياسية لحزب أمل واملعارض املعروف 
يف فرة ما قبل 2011، “ال معنى لحكومة 
سياس�ية ال تكون من مخرجات الحوار 

الوطني”.
وأضاف الشابي، “خارج الحوار الوطني 
كل دع�وة إىل حكومة سياس�ية ال تعدو 
أن تك�ون س�وى دع�وة إىل محاصص�ة 

حزبي�ة أخرى تكون فيها حصة األس�د 
لحركة النهض�ة”، محذرا من أن تفيض 
ه�ذه املن�اورة إىل “تصعي�د للرصاع بني 
حركة النهضة وب�ني الرئيس وحلفائه، 

أي أنها تعميق لألزمة”.
ويقود رئيس الحكومة هش�ام املشييش 
حكومة كفاءات مس�تقلة منذ سبتمرب 
املايض خلفا لحكومة الفخفاخ، برشيح 
من الرئيس سعيد. ودافعت النهضة عن 
الحكوم�ة وأعاق�ت مح�اوالت إلقالتها 
بالرغم من األزمة الحادة التي تعيش�ها 

البالد سياسيا واقتصاديا وصحيا.
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر خالفات 
بني قيس سعيد واملشييش، بسبب تعديل 
وزاري أعلن�ه األخ�ري يف الس�ادس عرش 
من يناير املايض وأقره الربملان الحقا. إال 
أن الرئيس س�عيد يرفض دعوة الوزراء 
الج�دد ألداء اليمني الدس�تورية أمامه، 
معت�ربا أن التعديل ش�ابته “خروقات”، 

وهو ما يرفضه املشييش.
ووصف محس�ن م�رزوق، رئيس حركة 
الحكوم�ة  فك�رة  تون�س،  م�رشوع 
السياس�ية، معتربا أنها “مناورة أخرى 
ملحاول�ة الحك�م دون حك�م”، أي حكم 

من وراء الستار.
وق�ال مرزوق، إن “ل�دى حركة النهضة 
خطة اس�راتيجية للبق�اء يف الحكم مع 
التنص�ل من مس�ؤولية ه�ذا الحكم” يف 
الس�نوات الع�رش األخ�رية، الفت�ا إىل أن 

الحرك�ة “ال تس�تغل ضع�ف املش�ييش 
فق�ط، بل لديه�ا مس�ؤولية يف إضعافه 
ألنه�ا ن�اورت مع�ه يف رصاعه�ا ض�د 

الرئيس سعيد”.
وأك�د ع�ى أن “بقاء النهض�ة يف الحكم 
بصف�ة مب�ارشة أو غ�ري مب�ارشة هو 
م�ن أس�باب اس�تمرار األزم�ة وإعادة 
إنتاجه�ا”، لكن�ه ش�دد عى أن الس�بب 
الرئي�يس هو النظ�ام الس�يايس وكذلك 

االنتخابي اللذان يجب تغيريهما.
ويق�ود مرزوق تحركا سياس�يا ومدنيا 
ألجل املرور إىل االس�تفتاء عى النظامني 
السيايس واالنتخابي باعتبار ذلك خطوة 
رضوري�ة وحاس�مة إلخ�راج البالد من 
األزمة، لك�ن حركة النهضة تس�تمر يف 
رف�ض التعام�ل م�ع مختل�ف الدعوات 
الهادفة إىل تعديل الدستور أو االستفتاء 

عى املسائل الخالفية.
واعت�رب املحلل الس�يايس التونيس منذر 
ثاب�ت أن “م�ن مصلح�ة النهض�ة عدم 
تحم�ل املس�ؤولية السياس�ية خاص�ة 
خالل هذه املرحلة حتى ال يحّملها الرأي 
العام مس�ؤولية ما آلت إليه األوضاع”، 
مس�تبعدا أن تسعى ألن تكون عى رأس 

الحكومة أو تضع عليها يدها.
وأكد ثابت أن إعالن النهضة عن حكومة 
سياس�ية شكل من أش�كال التنصل من 
املسؤولية السياسية وتنّكر للمسؤولية 

الحزبية يف عالقتها بحكومة املشييش.

بغداد/ الزوراء:
دعا النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
خ�الل  الكعب�ي،  حس�ن  الن�واب، 
زيارته اىل العاصمة االردنية عمان 
عى رأس وفد نيابي، اىل االستفادة 
م�ن نتائج القم�ة الثالثية لتطوير 
بالش�أن  والنه�وض  العالق�ات 

االقتصادي.
وذك�ر مكتب الكعبي يف بيان تلقته 
العراق�ي  الوف�د  ان  “ال�زوراء”: 
النيابي الذي يرأس�ه حس�ن كريم 
الكعبي النائب األول لرئيس مجلس 
النواب، التقى رئيس مجلس النواب 
األردني عبد املنعم العودات، وأيضا 
رئي�س وأعض�اء لجن�ة العالق�ات 

الخارجية .
ش�كره  ع�ن  الكعب�ي  واع�رب 
رئي�س الربملان األردن�ي عى دعوة 
الزيارة وحس�ن الضيافة وحفاوة 
الغاي�ة  ان  مؤك�دا  االس�تقبال، 
الرئيس�ية من تب�ادل هكذا زيارات 
العالق�ات  وتطوي�ر  توثي�ق  ه�و 
التاريخي�ة بني البلدين الش�قيقني 

العراق واألردن .
واض�اف البي�ان: انه ج�رى خالل 
اللق�اء بح�ث العدي�د م�ن األمور 

املتعلق�ة باليات تطوي�ر العالقات 
إس�هام  وإمكاني�ة  االقتصادي�ة 
الرشكات العربية بمش�اريع إعادة 
اإلعمار واالستفادة من االتفاقيات 
سارية املفعول واملوقعة بني العراق 
خلص�ت  م�ا  وبخاص�ة  واألردن 

اليه قم�ة بغ�داد الثالثي�ة األخرية 
والكفيل�ة بأن تكون بداية لنهوض 
علمي وفكري واقتصادي كبري بني 

الدول الثالث .
وعى الصعيد نفس�ه، التقى الوفد 
العراق�ي النياب�ي، وخ�الل زيارته 

ملقر الربملان األردن�ي، رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية . 

وب�ني الكعب�ي : رغ�م ان العالقات 
العراقي�ة األردنية لم تش�هد خالل 
املراح�ل املاضية أي حال�ة فتور ال 
س�امح الل�ه، لكنها كان�ت لتكون 

اكرب وأفضل لوال السياسات الرعناء 
لنظام البعث الدكتاتوري الذي عمد 
اىل خ�راب بل�ده أوال وتراجع حجم 

العالقات الخارجية .
وتابع: كما تطرق اىل حجم التطور 
القانوني�ة  املنظوم�ة  يف  الكب�ري 
والترشيعي�ة يف الع�راق الذي تبنى 
النظام الديمقراطي الحديث وعمد 
اىل ترشيع العديد من القوانني التي 
تطبقها اكثر البلدان تقدما يف مجال 
النظام الديمقراطي، ومنها قوانني 
حرية التعبري وح�ق الحصول عى 
املعلومة وحرية االعالم وغريها من 

الترشيعات . 
واش�ار البيان اىل انه جرى الحديث 
عن أهمية اجراء االنتخابات املبكرة 
برقابة اممية وبش�كل سيعيد ثقة 
املواط�ن بنظام�ه الس�يايس، كما 
ج�رى الحدي�ث ع�ن أهمي�ة رفع 
حج�م التبادل التجاري بني البلدين 
والذي ش�هد تراجعا خ�الل الفرة 
املاضية بسبب تفيش وباء كورونا، 
إضاف�ة اىل التعاون ب�ني البلدين يف 
القطاع�ات الصناعي�ة والزراعي�ة 
وأيضا ع�ى مس�توى التعاون بني 

الجامعات واملراكز البحثية .

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس محكمة استئناف بابل االتحادية، 
باس�م عبد زيد العاريض، ام�س الثالثاء، أن 
املحاك�م غري مس�ؤولة عن تنفي�ذ االحكام، 
الس�لطة  لعم�ل  تعطي�ل  أي  ان  اىل  مش�ريا 

القضائية سيدخل البالد برشيعة الغاب.
وذك�ر العاريض، يف ورش�ة نظمتها املحكمة 
وحرضتها نخب�ة من اإلعالميني والقانونيني 
وقادة ال�رأي وممثلني عن نقاب�ات املعلمني 
واملهندسني ومنظمات مجتمع مدني، واملدعي 
الع�ام يف باب�ل حس�ني ش�اكر، واملتخصص 
بنظ�ر قضايا النزاهة يف بابل أحمد العميدي، 
الت�ي  “الورش�ة  ان  “ال�زوراء”:  وتابعته�ا 
نقيمها اليوم تأتي بناًء عى توجيهات رئيس 
مجلس القضاء األعى، فائق زيدان، إلشاعة 
الثقافة القانونية وتوضيح الدور الدستوري 
والقانون�ي للقضاء”، الفت�ا إىل “أهمية دور 
اإلعالم والنخ�ب املثقفة يف إيص�ال املعلومة 
ون�رش الوع�ي القانوني الس�يما م�ا يتعلق 
بالعمل القضائ�ي واألدوار التي يضطلع بها 
القضاء يف مكافحة الجرائم، وما مرسوم له 

وفق القوانني والترشيعات النافذة”.
واكد رئي�س االس�تئناف “أهمية اس�تقالل 
القضاء وعدم التدخل يف عمله”، مشريا إىل أن 
“الشعب هو مصدر الس�لطات وهو الرقيب 
ع�ى عمله�ا، لك�ن ه�ذه الرقاب�ة يج�ب أن 
تمارس باح�رام وثقة ال أن تصل إىل التعدي 
ال�ذي يوصلنا يف النهاي�ة إىل مراحل ال تحمد 

عقباها”.
وبني أن “أي تعطيل أو تعليق لعمل الس�لطة 
القضائية يدخلنا يف رشيعة الغاب”، موضحا 
ان “املحاك�م تص�در أحكام�ا يومي�ة، وهي 
غري مس�ؤولة عن تنفيذها ألن التنفيذ يكون 
من مس�ؤولية مؤسس�ات أخرى، فال يمكن 
تحميل القضاء نتائج فش�ل باقي السلطات 

وسلبيات السياسة”.
وتابع أن “أب�واب القضاء مفتوحة للجميع، 
السيما املتظاهرين الس�لميني، وفق معايري 
الثق�ة واالحرام املتب�ادل، وبش�كل ال ينتج 
تدخالً بعمل القضاء واستقالليته وحياديته، 
وال يول�د ضغطا يس�بب الح�رج”، موضحا 
أن “توجي�ه الضغ�ط يجب أن يدف�ع باتجاه 
توفري بيئة آمنة للقضاء كي يعمل باستقالل 
وش�فافية، ويش�دد ع�ى مب�دأ الفصل بني 
السلطات، وهو مبدأ دستوري وهذا ما يؤكد 
علي�ه رئي�س مجل�س القضاء األع�ى، لكن 
حتى اآلن ما زال�ت املناصب القضائية العليا 
ره�ن موافقة مجل�س النواب وهذا يش�كل 
تحديا قضائي�ا يجب أن يعم�ل الجميع عى 

تصحيحها”.
واس�تمع رئي�س االس�تئناف إىل جمل�ة من 
املداخالت واألس�ئلة، وأج�اب عنها بوضوح 
وش�فافية، مش�ريا إىل أن “القض�اء منفتح 
عى اإلعالم الس�تقاء املعلومة من مصادرها 

الرسمية واملؤكدة”.
م�ن جانب�ه، أكد الق�ايض، أحم�د العميدي، 
“دور اإلعالم املحايد واملوضوعي يف ترس�يخ 
مب�دأ اس�تقالل القض�اء وترس�يخ املب�ادئ 
القضائية من خالل نرش املعلومة مع مراعاة 
املهنية والحيادية التامة ونرش ثقافة احرام 

القضاء وعدم التدخل بأعمال القضاة”.
وش�دد عى “الح�رص وعدم ب�ث املعلومات 
الخاص�ة بالقضايا التي لم تكتس�ب الدرجة 
القطعي�ة وتجن�ب التعقي�ب ع�ى األح�كام 
األولية، وإش�اعة ثقافة اس�تقاللية القضاء 
بوصفها ضمانة املواطن للمطالبة بحقوقه 
الدس�تورية املرشوعة ضد أي إجراء تعسفي 
أو غ�ري قانون�ي م�ن ش�أنه املس�اس بتلك 
الحق�وق أو االعت�داء عليه�ا أو االنتق�اص 

منها”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت األمانة العامة ملجل�س الوزراء، امس 
اجتماع�ات  يف  الع�راق  مش�اركة  الثالث�اء، 
منظم�ة التع�اون االس�المي ع�ى مس�توى 

الخرباء املنعقد يف القاهرة.
وذك�ر بي�ان لألمان�ة تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“العراق شارك يف اجتماعات منظمة التعاون 
اإلسالمي عى مستوى الخرباء، ممثالً بمدير 
ع�ام دائرة تمكني امل�رأة العراقي�ة يف األمانة 
العامة ملجلس الوزراء، يرسى كريم محسن، 

الذي انطلقت أعماله اليوم يف القاهرة”.
وتابع البيان أنه “سبقت هذا االجتماع أعمال 

ال�دورة الثامن�ة للمؤتم�ر ال�وزاري ملنظمة 
التع�اون االس�المي للمرأة الذي يش�ارك فيه 
وزي�ر العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، عادل 

الركابي، عى رأس وفد حكومي”.
وأوضح أن “الدورة تتضّمن مناقشة محاور 
عدة منها الحفاظ عى املساواة بني الجنسني، 
وتمك�ني امل�رأة يف ظ�ل جائحة كورون�ا وما 
بعدها، وذل�ك من خالل الركيز عى تداعيات 
الفريوس عى النساء واحتياجاتهن الخاصة 
واالس�تجابة املطلوب�ة ع�ى امل�دى القص�ري 
واملتوس�ط وع�ى امل�دى الطوي�ل وم�ا بع�د 

الجائحة يف الدول األعضاء يف املنظمة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمن�ي، ام�س الثالثاء، 
إحب�اط محاول�ة عصاب�ات داع�ش اإلرهابية 

لتفجري أحد أبراج نقل الطاقة شمايل بغداد.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: إن 
“القوات األمني�ة ضمن قي�ادة عمليات بغداد 
ومن خالل عملية أمنية واسعة وفق معلومات 
اس�تخبارية دقيق�ة وبالتنس�يق م�ع قس�م 
اس�تخبارات وأمن القيادة ومفاص�ل مديرية 
االستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة 
اإلره�اب وجهاز األم�ن الوطن�ي، تمكنت من 

إحب�اط محاول�ة لعصابات داع�ش اإلرهابية 
لتفجري أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية”.

رص�د  بع�د  ج�اءت  “العملي�ة  أن  وأضاف�ت 
مجموعة مكونة من ثالثة إرهابيني بواس�طة 
الكام�ريات الحراري�ة”، مش�رية اىل أنه “تمت 
معالجتهم بواس�طة نصب كم�ني محكم لهم 
من قبل الفوج الثالث لواء )59( ضمن مناطق 
شمايل بغداد، أدى اىل إصابة أحدهم والذ البقية 
بالفرار بعد حملهم لإلرهابي املصاب”، مبينة 
أن” ق�وة أمني�ة رشع�ت بمالحقته�م إللقاء 

القبض عليهم”.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
دعا وزير التعليم الع�ايل والبحث العلمي، نبيل 
كاظ�م عبد الصاح�ب، امس الثالث�اء، اىل عقد 
مؤتم�ر عرب�ي للجامع�ات والكلي�ات األهلية 

ودراسة إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان، ورد ل�� »ال�زوراء«: 
إن الوزي�ر »اس�تقبل وفدا من جامع�ة العلوم 
األردني�ة  اململك�ة  يف  الخاص�ة  التطبيقي�ة 
الهاشمية ضم رئيس الجامعة محفوظ جودة 
واألستاذ يف بيولوجيا الرسطان وعلم املناعة يف 
كلي�ة الصيدلة وميض ه�ادي طالب وبحضور 
مدير دائرة البعث�ات والعالقات الثقافية حازم 

باقر طاهر«.
وأكد وزي�ر التعليم ع�ى »أهمية عق�د مؤتمر 
األهلي�ة  والكلي�ات  للجامع�ات  دويل  عرب�ي 
بالتعاون مع اتح�اد الجامعات العربية إلجراء 
مراجعة شاملة تسهم يف إثراء املعرفة وتحديث 
بوصلة االستحداثات ووضع الخطط املسؤولة 
عن التنظيم العلمي وامل�ايل واإلداري بما يخدم 
متطلبات الجودة وتحديد مسار املخرجات عى 

وفق مس�تلزمات االعتم�اد األكاديمي وتعزيز 
املج�االت التي يمكن أن تتالق�ح فيها التجارب 
العلمية بما يضمن املنفعة للبلدان العربية عى 
وفق األولويات املسؤولة عن محددات الجدوى 

العلمية واالقتصادية«.

وأضاف أن »التعليم الجامعي يف املرحلة الحالية 
يخض�ع لس�لطة املتغ�رات مم�ا يوج�ب عى 
املؤسسات التعليمية امليض باتجاه السياسات 
واآلليات التي تتسم بالجودة واملرونة والكفاءة 
والقدرة عى املنافس�ة ومواكب�ة ايقاع التطور 

املتس�ارع وحركة املعارف واستقراء املؤرشات 
الخاص�ة  املعالج�ات  وإرس�اء  والتحدي�ات 
بتأم�ن بيئة تعليمية جدي�رة بتحقيق التنمية 

الشاملة«.
وأوض�ح أن »الحاج�ة ماس�ة اىل تظافر جهود 
العرب�ي  العلم�ي  بالبح�ث  لالرتق�اء  حثيث�ة 
وتعزيز الس�معة الدولي�ة واإلفادة من البحوث 
التخصصي�ة التطبيقي�ة والس�يما يف املجاالت 
الطبي�ة والصحي�ة، داعي�ا اىل تعش�يق جهود 
الباحث�ن يف جامعة العل�وم التطبيقية واملركز 
العراق�ي لبحوث الرسط�ان والوراثة الطبية يف 

الجامعة املستنرصية«.
م�ن جهته، أب�دى محف�وظ جودة »اس�تعداد 
جامع�ة العل�وم التطبيقي�ة الخاص�ة لتقديم 
الجامع�ات  م�ع  والتنس�يق  التع�اون  أوج�ه 
والكلي�ات واملعاهد العراقي�ة املختصة يف ضوء 
العاملي�ة،  واملتطلب�ات  والتحدي�ات  املتغ�رات 
مش�يدا بمرشوع املؤتم�ر العرب�ي للجامعات 
والكلي�ات االهلية الذي دعت إليه وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي العراقية«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، 

عن تمك�ن مالكات الرشك�ة العامة 

لنقل الطاق�ة الكهربائية يف املنطقة 

الش�مالية من اع�ادة الخ�ط الناقل 

)القيارة - كرك�وك( جهد٤٠٠ ك.ف 

لعم�ل  تع�رض  ال�ذي  الخدم�ة،  اىل 

تخريبي يف محافظة نينوى.

ل��  ورد  بي�ان،  يف  ال�وزارة  وقال�ت 

»ال�زوراء«: إن »املالكات الهندس�ية 

والفني�ة يف قس�م الخط�وط التاب�ع 

لف�رع كهرب�اء نين�وى، تمكنت من 

اع�ادة خط نقل الطاق�ة الكهربائية 

الضغط الفائق )القي�ارة - كركوك( 

جه�د٤٠٠ ك.ف اىل العم�ل وبوق�ت 

قيايس«.

يش�ار إىل أن الخ�ط املذك�و، طالت�ه 

بعم�ل  واإلره�اب  الخب�ث  اي�ادي 

تخريبي بتفجر عبوات ناس�فة مما 

تسبب بترضر االبراج املرقمة )١٤٩، 

تحدي�داً   )١٥٣  ،١٥٢  ،  ١٥١  ،  ١٥٠

يف منطق�ة تل�ول الب�اج بالقرب من 

قضاء الرشق�اط، مما ادى اىل تحديد 

احمال املنظومة يف املحافظة وضعف 

يف س�اعات التجهيز واالس�تقرارية، 

وفق بيان الوزارة.

م�ن جان�ب متص�ل، اعلن�ت وزارة 

الكهرب�اء، امس الثالثاء، ان املالكات 

العامة  الهندس�ية والفنية الرشك�ة 

لنق�ل الطاق�ة يف املنطقة الوس�طى 

تمكنت من اعادة خط )قدس - نرص 

(١٣٢ ك. ف )١+٢ ( اىل العمل.

وذكر بيان لل�وزارة، تلقت »الزوراء« 

نسخة منه،: انه بإرشاف ميداني من 

قبل مدير عام الرشك�ة العامة لنقل 

الطاقة يف املنطقة الوسطى املهندس 

براك س�عد نور الش�مرتي، ومتابعة 

مدي�ر ف�رع الش�بكة االوىل املهندس 

احم�د جوي�د، تم�ت اع�ادة الخ�ط 

للعمل بع�د صيانة ال�رج واالرضار 

التي لحقت بالخ�ط نتيجة التفجر، 

وجرى اعادة الخط املذكور اىل العمل 

وسيسهم باس�تقرار تجهيز الطاقة 

الكهربائية.

وتع�رض خط )ق�دس - نرص (١٣٢ 

ك. ف )١+٢ ( ي�وم االثن�ن، اىل عمل 

عب�وة  بتفج�ر  تخريب�ي  ارهاب�ي 

ناس�فة تس�ببت بتفجر الرج رقم 

)٢١( م�ن محط�ة ن�رص يف منطقة 

الطارمية قرية زملة حمدي.

بغداد/ الزوراء:
يف سياق الجهود املشرتكة بن البنك 
املرك�زي والرائ�د العامل�ي يف مجال 
املدفوعات لترسيع تبّني املس�تهلك 
للمدفوعات الرقمي�ة، بما يتماىش 
م�ع رؤي�ة الب�الد إلنش�اء اقتصاد 
 Visa ال يعتم�د ع�ى النق�د، أعلنت
الرشكة الرائدة يف مجال املدفوعات 
الرقمي�ة العاملية ع�ن تعاونها مع 
لزي�ادة  العراق�ي  املرك�زي  البن�ك 
الوعي وتقدي�م املدفوعات الرقمية 

بن املستهلكن يف بغداد.
كب�راً  جه�داً  األم�ر  ه�ذا  ويع�د 
ملساعدة املجتمع العراقي عى فهم 
طبيع�ة االقتص�اد العامل�ي القائم 
عى املدفوع�ات الرقمية، ومعالجة 
واملفاهي�م  الش�ائعة  املخ�اوف 
الخاطئة املنترشة بن املس�تهلكن 
ح�ول فوائ�د املدفوع�ات الرقمي�ة 
باس�تخدام  الدف�ع  م�ع  مقارن�ة 

النقود.
وج�اءت الحملة التس�ويقية التي 
والبن�ك   Visa رشك�ة  نظمته�ا 
املركزي العراقي تحت شعار »ماذا 
تنتظر؟« بهدف تشجيع الناس عى 
استخدام املدفوعات الرقمية، حيث 
س�لطت الحملة الضوء عى الفوائد 
الرقمي�ة  للمدفوع�ات  امللموس�ة 
باس�تخدام  الدف�ع  م�ع  مقارن�ة 
النقود، بما يف ذلك الس�المة واألمن 
والراح�ة، وتتب�ع اإلنف�اق بش�كل 
أفضل، باإلضافة اىل القبول العاملي 
للمدفوعات الرقمية يف أكثر من 7٠ 

ملي�ون موقع تجاري عند الس�فر 
إىل الخ�ارج، أو عى مواقع التجارة 

اإللكرتونية العاملية.
ودعم�اً للحملة التس�ويقية التي 
والبن�ك   Visa رشك�ة  نظمته�ا 
املركزي العراقي؛ قامت مجموعة 
كوميدية محلية بتقديم مش�اهد 
مس�لية ح�ول الفوائ�د اإلضافية 

Visa، حي�ث  الس�تخدام بطاق�ة 
س�اعدت هذه املشاهد عى جذب 

انتباه الناس.
ويف ه�ذه املناس�بة، قال�ت ضحى 
عبد الكريم محم�د، املديرة العاّمة 
لدائرة املدفوع�ات يف البنك املركزي 
العراقي:« تقدم املدفوعات الرقمية 
مجموع�ة م�ن الفوائ�د الكثرة، ال 

س�ّيما دوره�ا املحوري يف إرس�اء 
األس�اس لتجارب ونم�اذج أعمال 
جدي�دة تعت�ر ج�زءاً ال يتجزأ من 
تحقيق رؤي�ة دولة الع�راق خالل 
إىل  للوص�ول  التالي�ة،  املرحل�ة 
اقتص�اد رقم�ي متن�وع، وزي�ادة 
القدرة التنافسية العاملية. يسعدنا 
يف البنك املركزي العراقي العمل مع 
رشكة Visa، حيث تساعد الجهود 
الناتجة عن مث�ل هذا التعاون بن 
القطاع�ن الع�ام والخ�اص ع�ى 
ترسي�ع أولوي�ة حكوم�ة الع�راق 
لتعزيز النمو االقتصادي الش�امل 
واملستدام والعادل لرواد األعمال يف 

البالد والرشكات واملجتمعات ». 
م�ن جانب�ه، علّ�ق الس�يد ماريو 
مكاري، مدي�ر منطقة رشكة فيزا 
يف لبن�ان والع�راق، قائ�اًل:« تتمثل 
مهمتن�ا يف رشك�ة Visa يف تمكن 
واالقتصادات  وال�رشكات  األف�راد 
ال�رشكات  ودع�م  االزده�ار  م�ن 
الصغ�رة أثن�اء مواكب�ة وتكييف 
العم�ل يف عال�م يتط�ور برسع�ة، 
وبالت�ايل فه�ي واح�دة م�ن أه�م 
أولوياتن�ا. وبعدما ش�هدنا توجهاً 
كب�راً من قب�ل العراقين إىل مجال 
األهمية  الرقمي�ة، فم�ن  التج�ارة 
أن ندع�م جمي�ع املجتمع�ات ذات 
الصل�ة بامل�وارد واملص�ادر الالزمة 
لدعم تحولهم الرقمي.. يسعدنا أن 
نتشارك مع البنك املركزي العراقي 
يف هذه املب�ادرة املهمة لدعم تبني 

املدفوعات الرقمية يف البالد ».

بغداد/ الزوراء:

كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، ام�س 

الثالثاء، ع�ن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي 

ة محافظة  الصادر بح�قِّ املُدير الع�ام لصحَّ

باب�ل، مبين�ًة أنه ج�اء عى خلفيَّ�ة القضيَّة 

ة برصف مستحقاٍت لرشكٍة ُمتلكئٍة. الخاصَّ

وأف�ادت دائرة التحقيق�ات بالهيئة، يف بيان 

تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه: »بإص�دار 

محكمة جن�ح الحل�ة حكماً وجاهي�اً بحقِّ 

فن  �ة بابل وثالث�ة ُموظَّ املُدي�ر الع�ام لصحَّ

آخري�ن، اس�تناداً ألحكام امل�ادة )٣٣١( من 

قان�ون العقوب�ات«، موضح�ًة أنَّ »الق�رار 

ج�اء عى خلفيَّة القضيَّ�ة التي حققت فيها 

الهيئ�ة وأحالته�ا للقض�اء، والت�ي تتعلَّ�ُق 

برصف مس�تحقاٍت ماليَّ�ٍة إلحدى الرشكات 

املُتلّكئة«.

القضيَّ�ة  »تفاصي�ل  أن  الدائ�رة  وبين�ت 

تش�ر الرت�كاب املُدان�ن ُمخالف�اٍت برصف 

العربيَّ�ة  ال�رشكات  إلح�دى  مس�تحقاٍت 

ة لتسويق األدوية  املتعاقدة مع الرشكة العامَّ

لتنفيذ )املرشوع الوطن�ي للديلزة الدمويَّة(، 

ذة«. ؤ الرشكة املُنفِّ رغم تلكُّ

وأش�ارت إىل أنَّ »قرار الحكم القايض بحبس 

ن إعطاء الحق للجهة املُشتكية،  املُدانن تضمَّ

بطل�ب التعوي�ض ح�ال اكتس�اب ال�ق�رار 

الدرجة القط�عيَّة، الفتًة إىل إيداع املُدان األول 

)املدير العام( الحبس«.

ه�ذا وكانت الهيئ�ة قد أعلن�ت يف آب املايض 

عن صدور أمر اس�تقداٍم بحق وزير الصحة 

األس�بق ووكيل�ه؛ ع�ى خلفيَّ�ة ع�دم اتخاذ 

اإلج�راءات القانونيَّ��ة وس�حب العم�ل من 

الرشكة املُنّفذة للمرشوع الوطنيِّ للديلزة.

تعزيزا للسمعة الدولية واإلفادة من البحوث التخصصية 

التعليم تدعو ملؤمتر عربي وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي

الكهرباء تعلن إعادة خطي القيارة – كركوك وقدس - نصر للعمل

املركزي و Visa يتعاونان لتقديم حلول الدفع الرقمي بني املستهلكني 
متاشيا مع رؤية البالد إلنشاء اقتصاد ال يعتمد على النقد

احلكم حببس مدير صحة بابل بقضية صرف مستحقات شركة متلكئة

بغداد/ الزوراء:

أعلنت قيادة الرشطة االتحادية، امس 

الثالثاء، ع�ن إلقاء القب�ض عى عدد 

من املتهمن وضبط اس�لحة بعمليات 

مختلفة يف العاصمة بغداد.

ل��  ورد  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 

»الزوراء«: ان »قوة مشرتكة من اللواء 

الرابع الفرقة األوىل رشطة اتحادية مع 

مف�رزة من اس�تخبارات الفوج األول 

للواء ومفرزة م�ن مكافحة مخدرات 

مدين�ة الص�در ومكتب اس�تخبارات 

وامن بغداد، تمكنت من إلقاء القبض 

عى متهم مطل�وب وفق أحكام املادة 

» ٢8 مخ�درات« يف منطق�ة مدين�ة 

الص�در ب بغ�داد ، ضب�ط بحوزت�ه ٢ 

بندقية كالشنكوف ، ٢ مخزن بندقية 

كالشنكوف مع 6٠ اطالقة ، تم تسليم 

املتهم مع املضبوطات إىل جهة الطلب 

اصوليا« .

واضاف�ت ان »ق�وة م�ن الل�واء ذاته 

وبعملية ثانية باالش�رتاك مع مفرزة 

من اس�تخبارات الف�وج الثالث للواء، 

تمكنت م�ن خاللها القبض عى اثنن 

م�ن املتهم�ن، بع�د ورود إخب�ار عن 

وجود حالة تس�ليب ألحد املواطنن يف 

منطقة حي الرش�اد ب بغ�داد من قبل 

متهم�ان يس�تقالن »تك ت�ك« ، وعى 

الفور تم تش�كيل فريق عمل والتوجه 

إىل مكان الح�ادث وعند الوصول تبن 

إصابة املتهَمن بإطالق عيارات نارية 

من قبل املواطن اثناء محاولة تلسيبه 

»، موضح�ة ان�ه »تم إخ�الء املتهمن 

إىل املستش�فى للعالج وتسليمهما اىل 

جهة الطلب اصوليا«.

واش�ارت القيادة يف س�ياق متصل اىل 

ان »قوة من اللواء ذاته وبعملية ثالثة 

باالشرتاك مع مفرزة من استخبارات 

الفوج الثالث للواء ومفرزة من مكتب 

مكافح�ة مخ�درات مدين�ة الص�در، 

ألقت القبض عى متهم مطلوب وفق 

أحكام امل�ادة ٣٢ »تعاطي املخدرات« 

يف منطقة الشيش�ان ب مدين�ة الصدر 

ب بغ�داد، وضب�ط بحوزت�ه ٢ رمان�ة 

يدوي�ة ، ٤ غ�م م�ن مادة الكرس�تال 

املخ�درة ، ١٠ حب�ات مخ�درة ، مواد 

تعاط�ي مختلفة ، 6 هوات�ف نقالة ، 

وتم تس�ليمه مع املضبوطات إىل جهة 

الطلب اصوليا« .

بغداد/ الزوراء:

نفت وزارتا الرتبية والصحة، امس الثالثاء، اعتماد »بطاقة التلقيح« كرشط 

ألداء طلبة السادس االعدادي االمتحانات الوزارية.

وقال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الرتبية، حيدر ف�اروق، يف ترصيحات 

صحفية: ان »الوزارة لم تشرتط او تقرر جلب كارت اللقاح بالنسبة لطلبة 

الس�ادس االع�دادي ألداء االمتحانات الوزارية، الن ه�ذا االمر يخص وزارة 

الصحة«.

واوض�ح ان »التوجيه الحكومي للتلقيح جاء ملوظفي الوزارة ودوائر الدولة 

االخرى، ولم يرش اىل الطلبة«، منتقدا يف الوقت نفس�ه »بث هكذا ش�ائعات 

لتكون احدى وسائل الحرب النفسية ضد الطلبة«.

وبن ف�اروق ان »توجيه�ات وزارة الصح�ة الخاص�ة باالمتحانات توجب 

ارت�داء الكمامة والتعقيم وفحص درجة ح�رارة الطالب عند دخول القاعة 

االمتحاني�ة، مع الحفاظ عى مس�افة ال تقل ١.٥ - ٢ مرت بن طالب واخر، 

فضال عن التأكد من عدم وجود س�عال أو ضيق بالتنفس لديهم أو املالكات 

التدريسية وفحصهم من قبل الفرق الصحية يف املركز الصحي املسٔوول عن 

الصحة املدرسية ضمن الرقعة الجغرافية«.

م�ن جانب�ه، نفى مدي�ر الصحة العام�ة يف وزارة الصح�ة، الدكتور رياض 

الحلفي »وجود توصيات بجلب كارت التلقيح او الفحص املختري السالب 

ال� PCR لطلبة الس�ادس االعدادي عند دخولهم لالمتح�ان الوزاري، وانما 

يرسي عى العاملن يف املٔوسس�ات التعليمي�ة منعا لنقل املرض فيما بينهم 

وألرسهم او نقله للطالب«.

القبض على عدد من املتهمني وضبط 
أسلحة يف العاصمة

الرتبية والصحة: بطاقة التلقيح ال تعد 
شرطا ألداء االمتحانات الوزارية

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، امس 
الثالث�اء، ضب�ط ش�احنات محمل�ة بمنتج�ات 

ممنوعة من االستراد بمحافظة دياىل.
ان�ه  املديري�ة قال�ت يف بي�ان ورد »ال�زوراء«: 
»استناداً اىل معلومات استخبارية دقيقة لقسم 
اس�تخبارات قي�ادة عملي�ات دياىل وبالتنس�يق 
الخامس�ة  الفرق�ة  اس�تخبارات  ش�عبة  م�ع 
والت�ي اكدت قيام ش�احنات محمل�ة بمنتجات 
ممنوع�ة من االس�تراد تس�لك طرقا نيس�مية 
للته�رب من مالحقة االجهزة االس�تخبارية لها 
فتم نص�ب س�يطرات مفاجئ�ة بالتع�اون مع 
فصيل اس�تطالع لواء املشاة الرابع الفرقة االوىل 
وبمش�اركة الرشط�ة االقتصادي�ة يف منطق�ة 
أم�ام ويس التابعة لقض�اء املقدادية بمحافظة 
دياىل والقبض عى ش�احنتن محملتن باللحوم 
البيض�اء )دج�اج( ترك�ي املنش�أ املمن�وع من 

االستراد حسب توجيهات وزارة الزراعة«. 
وتابع انه »تم تس�ليم الش�احنات مع سائقيها 
اىل الجهات املختصة التخاذ االجراءات القانونية 

بشأنها«.

بغداد/ الزوراء:

العام�ة ملكافح�ة املخ�درات  اعلن�ت املديري�ة 

واملؤثرات العقلية التابعة لوكالة وزارة الداخلية 

لش�ؤون الرشط�ة، امس الثالث�اء، القبض عى 

)٤٠( متهما بمناطق مختلفة من البالد.

وذكر قسم العالقات العامة واالعالم باملديرية، 

يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان »قسم 

مكافح�ة املخ�درات يف بابل الق�ى القبض عى 

١٣ متهم�اً، والق�ى قس�م مكافح�ة املخدرات 

بالب�رصة القبض ع�ى 8 متهم�ن، فيما القى 

قس�م مكافحة املخدرات باملثنى القبض عى ٥ 

متهمن، يف حن القى قس�م مكافحة املخدرات 

يف كل من االنبار وكربالء القبض عى ٤ متهمن 

يف كل منهما«.

واض�اف اع�الم املديري�ة أن »قس�م مكافح�ة 

القب�ض ع�ى ٣  الق�ى  املخ�درات يف ميس�ان 

متهمن، يف حن القى قس�م مكافحة املخدرات 

يف الديواني�ة القبض عى متهمن اثنن، ومتهم 

واحد القي القبض عليه من قبل قسم مكافحة 

املخدرات يف بغداد الرصافة«.

واش�ار اىل ان »جميع املتهم�ن ضبطوا بالجرم 

املش�هود وبحوزته�م )٣ كغ�م( و )٥٠٠ غ�م( 

من مادة الكريس�تال املخ�درة وحبوب مخدرة 

والتأث�رات، إضاف�ة ألدوات  األن�واع  متع�ددة 

التعاط�ي وأس�لحة ناري�ة، وت�م إحالته�م إىل 

القضاء وفق أحكام املواد القانونية )٢8 / ٣٢( 

مخدرات«.

وبن القس�م ان »ه�ذه الواجبات ج�اءت بناًء 

عى املعلومات االستخبارية التي حصلت عليها 

مف�ارز املديرية املنترشة يف بغ�داد واملحافظات 

وكان للتع�اون املس�تمر واملثمر م�ع املواطنن 

الذين يقومون ب�اإلدالء بمعلوماتهم عر الخط 

الساخن )١78( املجاني الدور املهم«. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ام�س الثالثاء، إحب�اط خمس عمليات 

تهري�ب نفط خام ع�ى الخطوط الناقلة والقب�ض عى مهربن 

للمشتقات النفطية بمناطق متفرقة من البالد.

وقال�ت وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة 

الداخلي�ة، يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: أن »مفارزها 

تمكنت من كش�ف خمس�ة خروق�ات عى انابي�ب ناقله للنفط 

الخام بمناطق متفرقة من البالد تس�تخدمها عصابات لتهريب 

ونقل النفط«.

وبينت أن »املفارز تمكنت أيضاً من القبض عى خمسة متهمن 

وضبط عجالته�م محملة باملنتوج النفطي، لع�دم وجود اوراق 

رسمية بالحمولة ومخالفتهم خط السر«.

واش�ارت الوكال�ة إىل أن »املف�ارز تمكن�ت م�ن مداهم�ة وك�ر 

يستخدم للتهريب وضبط بداخله خزانات كبرة عدد )6( تحتوي 

ع�ى منتج نفط�ي وعجلتن ضبطتا مع الحائزين«، مش�رة اىل 

أن »العملي�ات الت�زال مس�تمرة لحماي�ة الث�روات الوطنية من 

العصابات االجرامية والخارجة عن القانون«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمن�ي، امس الثالث�اء، عن القبض ع�ى ارهابي خطر 
ساهم بإعدام العديد من املنتسبن واملواطنن يف محافظة االنبار.وقالت الخلية 
يف بي�ان، ورد ل� »ال�زوراء«: إنه »يف ض�وء معلومات اس�تخبارية دقيقة ألحد 
مفاصل مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف وزارة الدفاع- قسم استخبارات 
قي�ادة عمليات الجزي�رة - والتي اك�دت تواجد احد االرهابي�ن الخطرين من 
عصابات داعش االرهابي يف قرية العش التابعة لقضاء الرمانة باألنبار، والذي 
كان مسؤوالً عن اعدام العديد من املنتسبن لألجهزة االمنية واملواطنن نتيجة 
تزوي�ده بمعلومات عنهم واالدالء بش�هادته ضدهم لدى تل�ك العصابات قبل 
التحرير«.وأضاف البيان أنه »يف ضوء ذلك توجهت مفارز قس�م االستخبارات 
العس�كرية يف القي�ادة وبمش�اركة مفارز م�ن جهاز مكافحة اره�اب االنبار 
نح�و الهدف والق�ت القبض عليه يف القرية املذك�ورة وتضبط بحوزته بندقية 
كالش�نكوف ومس�دس«.وبينت الخلية أنه »م�ن املطلوبن للقض�اء بموجب 

مذكرة قبض وفق أحكام املادة ٤ إرهاب، وتم تسليمه اىل جهة الطلب«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديري�ة مكافحة املتفجرات، امس الثالثاء، ع�ن عرشات قنابر الهاون 

من مخلفات اإلرهاب يف محافظة االنبار.
وقالت املديرية يف بيان، ورد ل� »الزوراء«: إنه »بعد ورود نداء اىل خراء مكافحة 
املتفجرات يف محافظة االنبار يفيد بوجود اجس�ام غريبة يف منطقة الجغيفي 
قض�اء الفلوجة وعى الفور تم تش�كيل فريق عمل مخت�ص والتوجه اىل محل 
الحادث وبعد الكش�ف تم معالجة ورفع ) ٥7 ( قنرة هاون مختلفة العيارات 
مع مقذوفات حربية«.وأضافت أنه »تم معالجتها وفق االجراءات القياسية«.

ضبط شاحنات حمملة 
مبنتجات ممنوعة 

يف دياىل

اعتقال 40 متهما حبيازة املخدرات يف 8 حمافظات

يف مناطق متفرقة.. إحباط 
عمليات لتهريب النفط واعتقال 

5 مهربني

اإلطاحة بـ«سفاح« داعش يف األنبار

معاجلة عشرات قنابر اهلاون يف الفلوجة
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تنويه

بتاري�خ   7٤٠7 بعدده�ا  ال�زوراء  جري�دة  ن�رشت 

٢٠٢١/١/١7 إعالن�ًا ص�ادراً م�ن محكم�ة االح�وال 

الش�خصية يف النارصي�ة املرق�م ١٣٤٣/ش/٢٠٢٠، 

حيث ذك�ر رق�م اإلضب�ارة ١٣٤٣/ش/٢٠١7 خطأ، 

والصحيح )١٣٤٣/ش/٢٠٢٠(.. لذا اقتىض التنويه.



بغداد/ الزوراء:
واصلت أس�عار الذهب االجنبي والعراقي يف االٔس�واق املحلي�ة، امس الثالثاء، 
ارتفاعها املستمر، ففي أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، ارتفعت اسعار 
الذهب ليس�جل س�عر املثقال الواحد عيار 21 من الذه�ب الخليجي والرتكي 
واالٔوربي البيع 367.5 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 362.5 الف دينار.

أما س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد س�جل 337.5 
ال�ف دينار، يف حني بلغ س�عر الرشاء 332.5 الف دينار.وفيما يخص أس�عار 
الذه�ب يف مح�ال الصياغة، يرتاوح س�عر بيع مثقال الذه�ب الخليجي عيار 
21 ب�ني 370 الفاً و 375 أل�ف دينار، فيما يرتاوح س�عر البيع مثقال الذهب 
العراقي بيع340 الفاً و 345 الف دينار.. ويس�اوي املثقال الواحد من الذهب 

)خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، 
ع�ن اتفاق�ات لرف�ع إطالق�ات الغاز 
فيم�ا  اإليراني�ة.  الخط�وط  وإع�ادة 
اعلن�ت عن نيَّته�ا تعدي�ل االتفاقيات 
رشكت�ي  م�ع  الطري�ق  وخارط�ة 
“سيمنس” و”جنرال الكرتيك” للُميض 
بالتزاماتهما يف املرحلة الثانية بإنشاء 
الشمس�يَّة.وذكرت  الطاقة  مش�اريع 
ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�� “ال�زوراء”: 
أن “وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون اإلنت�اج 
املهندس ع�ادل كريم اس�تقبل القائم 
بأعم�ال الس�فارة اإليراني�ة يف العراق 
موىس عيل زاده، لبح�ث آخر تطورات 
العالقات الثنائية بني البلدين يف مجال 

الطاقة والوقود”.
وأض�اف البي�ان “زاده ب�نينّ أن إي�ران 
أوارص  وتدعي�م  ملواصل�ة  تس�عى 
العراق�ي  الش�عبني  ب�ني  الصداق�ة 
وااليران�ي وعمق العالق�ات التاريخية 
العميقة الت�ي تربط بينهما”، الفتاً اىل 
أن “إيران عىل اس�تعداد لرفع معدالت 
ض�خ الغ�از وإع�ادة عم�ل الخطوط 
اإليراني�ة، وإمكانية تش�غيل خطوط 
)عمارة - كرخة( ليس�هم يف استقرار 

الڤولتيات يف املحافظات الجنوبية”.
ع�ىل  “كري�م  أش�اد  جانب�ه،  م�ن 
املب�ادرات الجدية الت�ي تقدمها إيران 
لتعزي�ز التعاون اإلنمائ�ي بني البلدين 

الصديقني”، مبيناً أن “الوزارة بحاجة 
اىل ضخ الغاز لتلبية حاجات املحطات 
ماضي�ة  ال�وزارة  وأن  التوليدي�ة، 
بالتزاماته�ا الحكومي�ة ألج�ل العمل 
املش�رتك يف قضاي�ا الطاق�ة وهو من 
االس�رتاتيجيات واملصال�ح الجوهرية 

للوزارة يف الوقت الحارض”.
وأوض�ح أن “خطوط واب�راج الطاقة 

تتعرض منذ فرتة ليست بالقصرية اىل 
الهجمات التخريبية املتعمدة واملنظمة 
ألج�ل حرم�ان املواطنني م�ن الطاقة 
الكهربائي�ة وكان آخره�ا ما تعرضت 
ل�ه املنظوم�ة الوطني�ة ي�وم الجمعة 
املايض من توقف ت�ام نتيجة انفصال 
خطوط نقل الطاقة الكهربائية، ولكن 
الوزارة قبلت التحدي يف إعادة اإلعمار 

والتأهيل م�ن خالل القي�ادة امليدانية 
لتعدي�ل وزيادة س�اعات التجهيز كي 
تبقى بمستوى الطموح وموضع ثقة 

املواطنني”.
وأع�رب كري�م ع�ن “ش�كره إلي�ران 
حكومًة وش�عباً لهذه الخط�وة ولكل 
املب�ادرات التي من ش�أنها أن ترس�م 
وضعاً أفضل يف ظ�ل الظروف الراهنة 

الت�ي يمر بها الع�راق والتي تحتاج اىل 
ال�رؤى املتكاملة والنواي�ا الصادقة يف 
العم�ل للوص�ول اىل التلبي�ة القصوى 

للمصالح املشرتكة”.
م�ن جان�ب متص�ل، كش�فت وزارة 
الكهرب�اء، ام�س الثالثاء، ع�ن نيَّتها 
تعدي�ل االتفاقيات وخارط�ة الطريق 
م�ع رشكت�ي “س�يمنس” و”جن�رال 
يف  بالتزاماتهم�ا  للُم�يض  الكرتي�ك” 
مش�اريع  بإنش�اء  الثاني�ة  املرحل�ة 

الطاقة الشمسيَّة.
وق�ال الناطق باس�م وزارة الكهرباء، 
أحم�د العب�ادي، يف حدي�ث صحف�ي: 
عت  إنَّ “االتفاق�ات اإلطاريَّة الت�ي ُوقنّ
م�ع رشكت�ي )س�يمنس( و)جن�رال 
الكرتيك( كانت تستلزم العمل بمراحل 
رسيعة ووسطيَّة والحقة”، منوهاً بأنَّ 
“التزام�ات ال�وزارة والرشكات مضت 
العب�ادي  األوىل”.وأض�اف  املرحل�ة  يف 
أنَّ “رشكة )س�يمنس( مضت بتنفيذ 
املرحلة األوىل من التزاماتها، إذ عمدت 
إىل نصب منظومات التربيد يف محطات 
اإلنتاج وهي تعم�ل عليها اآلن، فضالً 
عن إعادتها تأهي�ل عدد من املحطات 
التي ش�ارفت عىل اإلنجاز”، مؤكداً أنَّ 
“العم�ل مع رشكة )جن�رال الكرتيك( 
�ن إنش�اء 46 محط�ة تحويليَّة  تضمَّ
ودخل�ت  املحط�ات  ه�ذه  واكتمل�ت 

العمل”. 

الكهرباء تكشف عن اتفاقات لرفع إطالقات الغاز وإعادة اخلطوط اإليرانية

بغداد/ الزوراء:
وقعت رابطة املصارف العراقية الخاصة مع جمعية مصارف 
البحري�ن مذكرة تفاه�م تهدف إىل تحقيق تع�اون مثمر بني 
الجمعيتني يف مجال تبادل الخ�ربات واملعارف وتعزيز أوارص 
التع�اون امل�ريف يف املجاالت كافة.. جاء ذل�ك خالل اجتماع 
ع�ن بعد عقد مؤخ�راً، وفق بيان صدر ع�ن الرابطة العراقية 

وورد إىل “الزوراء”.
وأض�اف البي�ان: أن املذك�رة وقعها ع�ن الجان�ب البحريني 
عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية، 
وع�ن الجان�ب العراقي ودي�ع نوري الحنظ�ل رئيس مجلس 

إدارة رابطة املصارف العراقية الخاصة.
وبحس�ب البيان، ف�إن هذه املذكرة تأتي انطالًقا من رس�الة 
جمعية مصارف البحرين ورابطة املصارف العراقية الخاصة، 
ومهامهم�ا يف الدفاع عن مصالح البنوك واملؤسس�ات املالية 
وإبراز دورها يف برامج التنمية املس�تدامة من خالل التعاون 
الوثيق مع الجهات الرقابية وكل الرشكاء وأصحاب املصلحة، 
فض�اًل عن الرتوي�ج الفعال ملس�اهمتها الفعال�ة يف الرتويج 

واستقطاب االستثمارات.
كما اتفق الطرفان، وفق البيان، عىل تش�كل لجنة مش�رتكة 
للتش�اور واالتف�اق عىل تنفي�ذ الخطط والربامج املش�رتكة 

ومتابعتها ووضع آليات التنفيذ.
ونق�ل البي�ان عن عدنان أحمد يوس�ف رئي�س مجلس إدارة 
جمعية مص�ارف البحرين الق�ول، “تمتل�ك البحرين تجربة 
مرفية غنية ومتنوعة عىل مدار العقود الخمس�ة املاضية، 
عززتها بش�كل كب�ري يف نم�وذج تصديها لتداعي�ات جائحة 
كورون�ا، ونعمل يف الجمعية عىل توظيف هذه التجربة الثرية 
يف دع�م وتعزيز التعاون مع البنوك العربية، ويف املقدمة منها 
رابطة املصارف العراقية، والبنوك العراقية، التي نمتلك معها 
عالق�ات أخوية وطيدة وتنط�وي عىل آفاق رحب�ة لتنويعها 

وتطويرها خالل املرحلة املقبلة”.
م�ن جه�ة أخ�رى، ق�ال رئي�س رابط�ة املص�ارف الخاصة 
العراقي�ة، األس�تاذ ودي�ع الحنظ�ل: “لدى رابط�ة املصارف 
الخاص�ة العراقية باع طوي�ل يف تطوير القطاع املريف، عىل 
مختلف املس�تويات الفني�ة واالدارية واالستش�ارية واملوارد 

البرشي�ة وغريها، وهذه املذكرة ستس�اهم يف فتح اآلفاق مع 
القطاع املريف البحريني”.

وأضاف: س�تعزز ه�ذه املذكرة العمل املش�رتك بني املصارف 
العراقية والبحرينية، ونق�ل التجارب بني الطرفني باإلضافة 

اىل اقامة دورات تدريبية عىل مستوى عال.
وثمن الحنظل الدور الذي تقوم به جمعية مصارف البحرين 
ونؤك�د ان رابطة املصارف الخاص�ة العراقية تعمل مع البنك 
املرك�زي العراق�ي والجهات األخرى ع�ىل خلق قطاع مريف 

متني.
ووفقاً للبيان، س�يعمل الطرفان من خ�الل مذكرة التفاهم 
عىل تبادل الخربات والدراس�ات واألبحاث ذات العالقة، وذلك 
اعتماًدا عىل املصادر املتوف�رة لديهما، كما يتعاون الطرفان 
يف تقديم االستشارات، وإجراء األبحاث والدراسات املشرتكة 
الت�ي تدخل ضمن اختصاصهما، وتنظي�م وتنفيذ املؤتمرات 
والورش والندوات والفعاليات يف مختلف املجاالت املشرتكة، 
إضاف�ة إىل التع�اون يف مج�ال تنظي�م الربام�ج التدريبي�ة 
املتعلق�ة بتأهي�ل الك�وادر املرفي�ة وحس�ب االهتمامات 
واالحتياج�ات املش�رتكة ب�ني الطرف�ني، وبم�ا يتف�ق م�ع 
االحتياجات الحالية واملستقبلية للقطاع املريف يف البحرين 
والع�راق، وتبادل املعلومات ومصادرها وقواعد البيانات بني 
الطرفني، والتنسيق عىل مستوى اإلدارات التنفيذية واللجان 
التابعة لهم�ا من أجل تبادل الخ�ربات واملعلومات والبحوث 

املشرتكة. 
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أعلنت نيتها تعديل االتفاقيات مع شركيت “سيمنس” و”جنرال الكرتيك”

لتبادل اخلربات وتعزيز أواصر التعاون يف اجملاالت كافة

بغداد/ الزوراء:
رجح�ت اللجنة املالي�ة النيابية، امس 
الثالث�اء، أن يس�اهم ارتف�اع اس�عار 
النفط باس�تقرار س�عر رصف الدوالر 
االمريك�ي إم�ام الدين�ار العراق�ي يف 

االسواق املحلية.  
وفيما أك�دت انها تتاب�ع عملية تنفيذ 
بنود املوازنة لع�ام 2021، ومنها قرار 
تخصي�ص 900 ملي�ار دين�ار لرواتب 
املحارضي�ن باملجان، بين�ت ان عملية 
متعلق�ة  التأخ�ري  واس�باب  ال�رف 
باالمانة العامة ملجلس الوزراء ووزارة 
املالي�ة )دائ�رة املحاس�بة(، الن آلي�ة 

الرف من صالحيتهما.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
احمد الحاج رشيد، يف تريح صحفي: 
إن “أس�عار النفط يف االسواق العاملية 
س�جلت أعىل س�عر له�ا منذ س�نوات 
بعد اتف�اق مجموعة أوب�ك، خصوصاً 
بعد زيادة الطلب ع�ىل النفط يف اآلونة 

األخرية”.
وأضاف أن “ارتفاع سعر رصف الدوالر 
أث�ر ع�ىل املواط�ن واصح�اب الدخ�ل 
املحدود وتس�بب ذلك بارتفاع اس�عار 
العق�ارات واملواد الغذائية واالنش�ائية 

وجميع السلع والبضائع التجارية”.

وبني رش�يد أن “ارتفاع اس�عار النفط 
رصف  س�عر  باس�تقرار  سيس�اهم 
ال�دوالر إمام الدينار العراقي من خالل 
قي�ام البنك املرك�زي بض�خ العملة يف 
الس�وق للس�يطرة ع�ىل تغري اس�عار 

الرف”.
ام�س،  النف�ط،  اس�عار  واس�تمرت 

باالرتف�اع بعد صعود أم�س مع إلغاء 
محادث�ات اإلنتاج لدول أوب�ك+ ، لكن 
املخاوف م�ن أن األعضاء قد يبدأون يف 

زيادة اإلنتاج حدت من املكاسب.
وبعد ق�رار الحكومة العراقية بخفض 
قيم�ة الدين�ار العراق�ي أم�ام الدوالر 
األمريك�ي أواخ�ر الع�ام 2020، وصل 

سعر رصف كل 100 دوالر اىل 145 ألف 
دينار، ما أدى الرتفاع كبري باألسعار يف 

السوق العراقية. 
م�ن جان�ب اخ�ر، وع�ىل الرغ�ِم م�ن 
ص�دور ق�رار التعاقد م�ع املحارضين 
املجانيني منذ نيس�ان املايض، إال انهم 
لم يتس�لموا رواتبهم لغاية اآلن، بينما 

ترى اللجنة املالية يف مجلس النواب ان 
تأخر رصفه�ا منوط باالمان�ة العامة 

ملجلس الوزراء ووزارة املالية.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
عب�د اله�ادي موح�ان، يف تريحات 
صحفي�ة: ان “اللجن�ة تتاب�ع عملي�ة 
تنفيذ بنود املوازنة لعام 2021، ومنها 
دين�ار  ملي�ار   900 تخصي�ص  ق�رار 

لرواتب املحارضين باملجان”.
واوض�ح ان “عملية الرف واس�باب 
العام�ة  باالمان�ة  متعلق�ة  التأخ�ري 
ملجل�س ال�وزراء ووزارة املالية )دائرة 
م�ن  ال�رف  آلي�ة  الن  املحاس�بة(، 
صالحيتهم�ا، اذ تعم�ل اللجن�ة ع�ىل 
متابعة عملية ال�رف للجهة املعنية 
واملس�ؤولة ع�ن توزي�ع الروات�ب بني 
املحارضي�ن ممن لديهم ق�رار قانوني 

يشملهم بذلك”.
 يذكر ان وزارة الرتبية كانت قد اعلنت 
وجود نح�و 250 الف محارض مجاني 
يف عم�وم مدارس الب�الد ومراكز محو 
االمي�ة، عملوا عىل س�د االختصاصات 
الش�اغرة يف املدارس واالس�تفادة من 
خرباته�م التعليمي�ة يف تقدي�م دروس 
منهجي�ة ع�رب املنص�ات االلكرتوني�ة 

واخرى بالحضوري.

أوضحت بشأن رواتب احملاضرين اجملانيني

املالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط سيساهم باستقرار سعر الصرف 

رابطة املصارف العراقية توقع مع نظريتها 
البحرينية مذكرة تفاهم

القضاء األعلى يدعم مشروعاً 
جديداً لـ “مكافحة الفساد”

 44 مليون دوالر قيمة البضاعة 
اإليرانية املصدرة للعراق

اقتصادي: سعر برميل النفط قد 
يصل إىل 100 دوالر

الذهب يواصل الصعود يف 
بغداد/ الزوراء:األسواق احمللية

أعل�ن مجلس القضاء األع�ىل، امس الثالث�اء، دعمه الكامل مل�رشوع “تعزيز 
الق�درات إلنجاز عمليات التحقي�ق يف الجرائم املنظمة واملالية املعقدة” املمول 
من وزارة الخارجية األمريكية، فيما أش�ار إىل أن ذلك املرشوع سوف يسهم يف 

مكافحة الفساد.
وقال القضاء يف بيان، ورد ل� “الزوراء”: إنه “ أطلق امس برنامج األمم املتحدة 
اإلنمائي يف العراق مرشوع تعزيز القدرات إلنجاز عمليات التحقيق يف الجرائم 
املنظمة واملالية املعقدة املمول من مكتب الش�ؤون الدولية ملكافحة املخدرات 

وانفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية االمريكية”.
وقد ح�ر الحفل، وفق البيان، “رئيس مجلس القض�اء األعىل القايض فائق 
زيدان وس�فري الواليات املتحدة األمريكية يف الع�راق ماثيو تولر واملمثل املقيم 
للربنامج االنمائي لألمم املتحدة يف العراق زينة عيل احمد، وش�خصيات أخرى 

رفيعة املستوى”.
واك�د زي�دان عىل ان “ه�ذا املرشوع ه�و ثمرة نقاش�ات عدي�دة حصلت مع 
املختصني يف برنامج االمم املتحدة االنمائي حيث سبق ان اكدنا يف اكثر من لقاء 
عىل اهمية تطوير االجراءات التحقيقية للمختصني بالتحقيق من املحققني يف 
مجلس القضاء االعىل وهيئ�ة النزاهة ومحققي الرشطة يف وزارة الداخلية يف 

مجال مكافحة الجريمة املنظمة والجرائم املالية يف العراق”.
وأضاف ان “جهود مكافحة الفس�اد تعتمد بشكل اساس عىل تطوير قابليات 
جه�ات التحقيق املختصة يف جم�ع االدلة وتقديمها للقضاء بش�كل متكامل 
م�ن اج�ل تطبيق القانون بش�كل صحيح ومعاقب�ة مرتكبي جرائم الفس�اد 
استنادا لتلك االدلة بغية تعزيز سيادة القانون واعادة بناء الثقة بني املواطنني 

ومؤسسات الدولة”.
وتاب�ع رئيس القضاء العراقي “من هذا املنطل�ق يدعم مجلس القضاء االعىل 
هذا املرشوع وبنفس الوقت يش�كر جميع الجهات املنفذة واملمولة والس�اندة 

إلنجاح هذا املرشوع”.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مس�ؤول ايران�ي، امس الثالث�اء، عن تصدي�ر بالده 214 أل�ف طن من 
البضائع غري النفطية إىل العراق بقيمة مالية بلغت 44 مليون دوالر عرب منفذ 
تج�اري واحد اعي�د افتتاحه يف اب من العام املايض.وقال حاكم مدينة دش�ت 
آزادكان بمحافظة خوزس�تان االيرانية، حميد س�يالوي، يف تريح له امس: 
إن “اي�ران صدرت عرب منفذ جذابة التج�اري، 214 ألف طن من البضائع غري 
النفطي�ة إىل الع�راق قدرت قيمتها ب�� 44 مليون دوالر”، مبين�اً أن “البضائع 
كان�ت تتوزع بني الفواكه واأللبان واألدوات امليكانيكية ومواد البناء”.وأش�ار 
س�يالوي، اىل “وقف تصدي�ر البضائع عرب معرب جذابة يف الع�ام املايض بفعل 
كورون�ا”، موضح�اً أن “اع�ادة فتح هذا املنف�ذ تمت يف آب الع�ام املايض، ما 
ادى اىل اع�ادة التصدي�ر وفقا لاللتزامات الصحية”.وأعرب س�يالوي عن أمله 
أن “ت�زداد عملي�ة تصدي�ر البضائ�ع عرب معرب جذاب�ة خالل األش�هر املقبلة 
بالتش�اور املنتظم مع املسؤولني املحليني ودائرة الجمارك يف العراق”، الفتاً إىل 
أن “دخول الس�ياح والزوار العراقيني اىل البالد عرب منفذ جذابة مازال ممنوعا 
وفقا لالتفاق بني مس�ؤويل البلدين”.ويقابل منفذ جذابة االيراني من الجانب 

العراقي منذف “الشيب” يف محافظة ميسان جنوبي العراق.

بغداد / نينا:
 أكد الخبري االقتصادي، عبد الحسن الشمري، ان اسعار النفط يف ارتفاع مستمر 
وقد يصل س�عر الربميل اىل 100دوالر.وقال للوكالة الوطني�ة العراقية لألنباء /

نينا/: ان اوبك بلس تريد االبقاء عىل الس�عر الحايل لربميل النفط باعتباره سعرا 
مجزيا يخدم الجميع .واضاف الشمري: ان االبقاء عىل هذا السعر يحتاج اىل رفع 
االنتاج حسب حاجة املس�تهلكني ليبقى السعر مستقرا.وأوضح: ان االسعار يف 
ارتفاع مس�تمر وقد يصل س�عر الربمي�ل اىل 100 دوالر خ�الل النصف االول من 
العام املقبل.وش�هدت اسعار النفط خالل االيام القليلة املاضية ارتفاعا مستمرا 
وصل اىل مايقرب اىل 78 دوالرا للربميل عىل خلفية عدم اتفاق دول اوبك بلس عىل 

صيغة معينة لالنتاج والتصدير تلبي حاجة املنتجني واملستهلكني.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت زراعة كربالء، امس الثالثاء، تواصل ازدياد إنتاج التمور خالل العامني 

املاضيني والعام الحايل.
وق�ال مدير زراع�ة كرب�الء، رزاق الطائي، يف تريح صحف�ي: ان محافظة 
كربالء تحتل املرتبة األوىل يف تصدير التمور حيث يوجد يف املحافظة ما يقارب 
مئ�ة وعرشين ألف دونم يف املحافظة مزروعة وتملك املحافظة مليون ونصف 

نخلة متعددة األصناف بينها الربحي والزهد الخستاوي.
ولف�ت إىل: أن إنت�اج التمور يص�در إىل دول أوروب�ا واملغرب العرب�ي والهند، 
داعياً الحكومة العراقية إىل االهتمام بعملية التس�ويق ورشاء التمور بالسعر 

املطلوب.
واضاف الطائي: أن عملية تجريف النخيل ال تؤثر بشكل كبري يف إنتاج التمور 
فبعد كل عملية تجريف يتم إنش�اء بس�اتني بطرق مختلفة وحديثة، كما أن 
هناك طرقاً قانونية تقوم بها مديرية زراعة كربالء عىل كل من يقوم بتجريف 

األرض من النخيل.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيع�ات الدوالر األمريكي يف م�زاد البنك املرك�زي العراقي، امس 

الثالثاء، لتسجل 208 ماليني دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
امس، انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة %1.89 لتصل إىل 208 ماليني و397 الفا 
و253 دوالراً أمريكي�ًا، غطاها بس�عر رصف أس�اس بل�غ 1460 ديناراً لكل 
دوالٍر واح�د، مقارنة بيوم امس االثنني، حيث بلغت املبيعات فيه 212 مليونا 

و353 الفا و765 دوالرا أمريكيا.
وذهبت املشرتيات البالغة 146 مليوناً و477 ألفا و253 دوالراً لتعزيز االٔرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 61 

مليوناً و920 دوالرا بشكل نقدي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن 31 مرف�ًا قام�وا بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف 
الخارج، و18 مرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مش�اركة 24 رشكة 

رصافة.

كربالء حتتل املرتبة األوىل يف 
تصدير التمور العراقية

املركزي يبيع حنو 208 ماليني 
دوالر يف مزاد العملة



بغداد/اعالم اللحنة األوملبية

والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  التق�ى 

اللجن�ة  ورئي�س  درج�ال  عدن�ان 

األوملبي�ة الوطني�ة  العراقي�ة  رع�د 

املس�ماة  الفني�ة  اللجن�ة  حم�ودي 

لبح�ث املناهج الس�نوية لالتحادات 

الرياضي�ة املركزي�ة. وك�رّس اللقاء 

لدراس�ة اس�راتيجية جدي�دة تالئم 

التط�ور املتصاع�د عربي�اً ودولياً يف 

رياضة االنجاز.

وأكد درجال عىل صياغة عمل ثنائي 

مشرك بني الوزارة واألوملبية خال من 

التقاطعات، يفيض لتقديم ميزانيات 

االتح�ادات ع�ىل وفق مناه�ج فنية 

مدروس�ة يف إتحاداتها تخضع لرؤية 

وتمحيص اللجنة الفنية التي يرأسها 

مستش�ار الوزير الدكتور حسن عيل 

كريم.وأبدى درجال سعادته ملا تمت 

مناقشته بشأن االتحادات الرياضية 

واللوائ�ح التي س�تفيض القرار املنح 

املالي�ة لالتح�ادات بم�ا يتس�ق مع 

مف�ردات قانون االتح�ادات الجديد. 

وبص�دد ميزاني�ات االتح�ادات غري 

األوملبي�ة واللج�ان الرياضية أش�ار 

درج�ال اىل انه س�اع لتخصيص ذلك 

عرب ط�رح املوض�وع يف االجتماعات 

الدورية ملجلس الوزراء.  

من جهته، قال رئيس اللجنة األوملبية 

الوطني�ة العراقية رع�د حمودي: ان 

إنس�جام العم�ل ب�ني ركن�ي العمل 

الريايض، ال�وزارة واألوملبية، يضمن 

الوطن�ي  الري�ايض  املل�ف  نج�اح 

ويميض بالجهتني آللية عمل مشرك 

يخدم الرياض�ة والرياضيني. وأعرب 

حمودي عن سعادته يف كون العالقة 

اليوم بأعىل درجات التفاهم والتكامل 

بني الوزارة واللجن�ة األوملبية ولجنة 

الش�باب والرياضي�ة النيابي�ة حيث 

لالرتق�اء  الث�الث  الجه�ات  تس�عى 

بالواقع الريايض محلياً وخارجياً.  

وختم رئي�س اللجنة األوملبية حديثه 

مبين�اً: ان اللجن�ة الفنية املش�ركة 

باملنه�ج  ملس�ؤوليتها  س�تتصدى 

املرس�وم لها والنجاح بإذن الله لتقر 

من�ح االتح�ادات املركزي�ة عىل وفق 

مناهجها الفنية.

درجال ومحودي يبحثان مع اللجنة 
الفنية املشرتكة آلية عملها املقبل
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كمال: أعمار العيب منتخبات جمموعتنا يف 
بطولة العرب غري حقيقية

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب املنتخب الوطني للناشئني، حسن كمال: أن قرعة بطولة كأس العرب وضعت منتخبنا 
يف مجموعة شبه متوازنة. الفتاً اىل أن الثقة عالية بالالعبني يف تقديم مستوى جيد والوصول اىل 
أبعد نقطة يف البطولة.وقال كمال إن« القرعة وضعت املنتخب يف مجموعة شبه متوازنة بالرغم 
من تواجد ف�رق قوية مثل تونس واليمن وموريتانيا«، مبيناً أن »أعمار العبي بعض املنتخبات 
غ�ري حقيقي�ة  كاملنتخب اليمني، باإلضاف�ة اىل املنتخبات األفريقية تكون أعمارهم مس�بوقة 
بسنتني حيث يتم تسجيل الالعب بعد سنتني من والدته«.  يذكر أن قرعة كأس العرب للناشئني 

وضعت منتخبنا يف املجموعة الثالثة اىل جانب منتخبات تونس واليمن وموريتانيا.

أصفر وأمحر

االحتاد العربي للمبارزة مينح العراق استضافة وتنظيم البطولة العربية

الشويلي يصدر مؤلفاً موسوعياً عن الرماية العراقية

بغداد/ متابعة الزوراء

انتظم الع�ب املنتخب الوطني 

يف  ري�اض  محم�د  للتجذي�ف 

تون�س  يف  تدريب�ي  معس�كر 

استعداداً للمشاركة يف أوملبياد 

طوكيو.

وق�ال رئيس االتح�اد العراقي 

للتجذي�ف عب�د الس�الم خلف 

ري�اض  محم�د  »الالع�ب  إن 

انتظ�م يف معس�كره  باملرك�ز 

العاصمة  ال�دويل يف  التدريب�ي 

املعس�كر  ويس�تمر  تون�س 

م�ن  ع�ر  الس�ادس  لغاي�ة 

الش�هر الحايل وبعده�ا يغادر 

للمشاركة  اىل طوكيو  مبارشة 

يف األوملبي�اد للس�باق الف�ردي 

الثقيل«.

يج�ري  »الالع�ب  أن  مضيف�اً 

امل�درب  ب�إرشاف  تدريبات�ه 

فنسنت داس�اني الذي يرف 

عىل تدريبه منذ فرة طويلة«، 

معرب�اً ع�ن أمل�ه أن« يحق�ق 

الالعب محمد رياض مس�توى 

جي�داً وإحراز مراك�ز متقدمة 

تفتخر ب�ه رياضة التجذيف يف 

العراق«.

العب  منتخب التجذيف حممد رياض 
يعسكر يف تونس حتضرياً لطوكيو

بنيان: اإلشراف على االنتخابات من صميم عمل اهليئة التطبيعية

بغداد / ازهر عيل
أعل�ن االتح�اد العربي للمب�ارزة من�ح العراق 
اس�تضافة البطول�ة العربي�ة للمب�ارزة والتي 
س�تقام يف بغداد خالل ش�هري تري�ن االول 

والثاني من العام الحايل. 
وقال رئيس االتحاد العراقي زياد حسن: ان ثقة 
االتحاد العربي بمنح “اتحادنا” حق استضافة 
هذه البطوالت العربي�ة الكبرية جاءت باجماع 
اعض�اء املكتب التنفيذي لالتح�اد العربي وهو 
وس�ام فخر واعتزاز ودليل عىل املكانة الكبرية 

الت�ي يتمت�ع به�ا الع�راق ع�ىل كل الصع�د. 
موضًحا ان البطولة س�تقام بعنوان بغداد بيت 

العرب.

واش�ار حس�ن اىل قدرة العراق من خالل وجود 
ك�وادره املؤهلة الق�ادرة عىل اس�تضافة هذه 
البطولة واخراجها بالصورة الطيبة واإليجابية، 
يف الوق�ت الذي اكد فيه س�عي االتحاد لتطوير 
اللعبة من خالل اس�تضافة مثل هذه البطوالت 
واثن�ى عىل الدع�م الكب�ري الذي يقدم�ه وزير 
الشباب والرياضة عدنان درجال وسعيه الدائم 
إلنجاح البطوالت العربية والدولية والنشاطات 

املختلفة التي يحتضنها العراق.
وتق�دم االتح�اد العراقي للمب�ارزة والخمايس 
الحديث بالش�كر لالتحاد العربي وعىل رأسهم 
رئيس االتحاد العربي الش�يخ سالم القاسمي 
ونائ�ب رئيس االتحاد العربي الش�يخ  ابراهيم 

ب�ن س�لمان آل خليف�ة واالس�تاذ عب�د املنعم 
الحس�يني واالمني العام الدكتور خالد عطيات 
وجمي�ع اعضاء املكتب التنفي�ذي والعاملني يف 
االتح�اد العربي ع�ىل جهودهم الكب�رية بدعم 
ملف الع�راق لتنظيم هذا املحفل العربي الكبري 

ال�ذي غ�اب ع�ن الع�راق قراب�ة ٣٠ عاًم�ا.
من جانبه، اش�اد االتحاد العربي بالدور الكبري 
ال�ذي يقوم به االتحاد العراقي يف انجاح برامج 
ونشاطات االتحاد العربي، ما سينعكس ايجابا 
ع�ىل تطور اللعبة س�واء يف الع�راق أو يف الدول 
العربي�ة نظرا ملا تتمتع به املبارزة العراقية من 
وجود الكثري من الشخصيات اصحاب الخربات 

يف مجال اللعبة.

بغداد/الزوراء
أض�اف الحكم ال�دويل بالرماي�ة، رحيم كاظم 
الش�وييل، كتاباً موس�وعياً للمكتبة الرياضية 
العراقية يع�د األول من نوعه الذي يعنى بلعبة 
الرماية.وتضم�ن فص�ول الكت�اب معلوم�ات 
موّس�عة أرش�فت تأري�خ الرماي�ة العراقي�ة 
من�ذ نش�أتها وتأسيس�ها يف الع�ام 1974 اىل 
اآلن، حي�ث إحتوى الكتاب عىل أس�ماء الهيئة 
التأسيس�ية األوىل لالتح�اد وجمي�ع الهيئ�ات 

اإلدارية الالحقة حتى العام 2021.
كما وّثق الكت�اب جميع املش�اركات العراقية 
باللعبة، وأرش�ف نتائجه�ا يف كل حقبة زمنية 

عمل�ت فيه�ا إدارات مختلف�ة يف االتحاد، كما 
تضم�ن أس�ماء املدرب�ني الدولي�ني والح�كام 
الدوليني من الرعي�ل االٔول للعبة يف العراق واىٕل 
اآلن، باالضاف�ة ألس�ماء الرياضيني من أبطال 
ورواد اللعب�ة يف الع�راق بحس�ب قان�ون منح 
الرياضي�ني االبطال وال�رواد ذي الرقم 6   لعام 
2013.وأفرد الكتاب فقرات ثبتت املناصب التي 
شغلتها مالكات عراقية متخصصة باللعبة يف 
االتحادي�ن العربي واآلس�يوي وأعضاء املكتب 
التنفيذي، العراقيني، يف االتحاد العربي للرماية، 
مؤرشاً أيضاً أماكن مقرات االتحادات، العربي 

واآلسيوي والدويل للرماية.
وتضمن الكتاب أيضاً مش�اركة جميع الحكام 

اىٕل  االٔول  الرعي�ل  م�ن  العراقي�ني  الدولي�ني 
االٓن يف جمي�ع البط�والت العربية واآلس�يوية 
والدولية، باإلضاف�ة لتوثيق الدورات التدريبية 
والتحكيمي�ة الدولي�ة من�ذ تأس�يس االتح�اد 
واىل االن، بم�ا أظهر الكتاب بمثابة األرش�يف 
املتكام�ل للعبة الرماية يف الع�راق معزز بأكثر 

من 100 صورة توثيقية.
وكان املؤل�ف قد اهدى نس�خة م�ن منجزه اىل 
رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية السيد 
رعد حمودي. تجدر اإلشارة اىل ان السيد رحيم 
كاظ�م محم�د الش�وييل حك�م دويل للرماي�ة 
باإلضافة لكونه عضو اللجنة الفنية للرصاص 

يف االتحاد العربي للعبة.

رئيس نادي القوة اجلوية: طموح األزرق لن يتوقف ونسعى بقوة للفوز بالكأس
عقب التتويج بالدوري

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكد رئيس نادي القوة الجوية، شهاب 
جاه�د، أن أنظ�ار الفري�ق تتجه نحو 
كأس العراق بعد حس�م لق�ب الدوري 

املمتاز لكرة القدم.
وق�ال جاه�د إن “االنج�از املبكر الذي 
تحق�ق لفريق الق�وة الجوية بتتويجه 
بلقب الدوري ملوسم 2021-2020 جاء 

بتظافر الجميع وحبهم للنادي”.
وأضاف “الفريق حسم الدوري بجدارة 
وبفارق كبري عن اقرب منافسه ونحن 
نسعى لحث الفريق عىل الفوز باالدوار 
الثالثة املتبقية من منافس�ات الدوري 
ولذلك ألهميتها يف تحقيق الفريق اعىل 

رصيد له منذ تشكيله”.
وتاب�ع جاه�د “بع�د ان حس�منا لقب 
الدوري املمتاز ستكون أعيننا عىل لقب 
كأس العراق السيما ان مباراة حاسمة 
تنتظرن�ا م�ع فري�ق ال�زوراء يف ختام 

كأس العراق”.

وبني ان “لقب الدوري لم يأت بسهولة 
او بمح�ض الصدف�ة ب�ل ج�اء ع�رب 
تخطيط واسع وعمل طويل قام به كل 
ابناء النادي”، مؤك�دا ان “النادي بكل 
كوادره سيكرم ولن نستثني بتكريمنا 
اصغ�ر موظ�ف الن الجمي�ع س�اهم 

بتحقيق هذا االنجاز”.
وتوج فريق القوة الجوية رسميا بلقب 
الدوري املمتاز قبل 3 جوالت من نهاية 

املوسم، وذلك بفوزه عىل النفط 4-1.
وق�دم الق�وة الجوي�ة مس�توى وأداء 
رائعني مكناه من حس�م اللقب مبكرا، 

بفارق 10 نقاط عن مالحقه الزوراء.
وب�ات الطري�ق ممه�دا أم�ام تحقيق 
الظف�ر  يف  الجوي�ة  الق�وة  طم�وح 
بالثنائي�ة املحلي�ة، بعد تأهل�ه لنهائي 
الكأس، حيث يواجه ال�زوراء، يوم 16 

من الشهر الجاري.
وم�ن أب�رز العوامل التي مي�زت القوة 
الج�اري،  املوس�م  خ�الل  الجوي�ة 

االس�تقرار الفني، فق�د حافظ الفريق 
ع�ىل مدرب�ه القدي�ر أي�وب أوديش�و 

للموسم الثالث عىل التوايل.
أوديش�و خالل املواسم الثالثة املتتالية 
مع الق�وة الجوية كش�ف ع�ن رؤيته 
الفنية الجيدة، خاصة فيما يتعلق بدعم 
الفريق، إذ تعاقد مع العبني قادرين عىل 
تنفيذ أفكاره، وقد أثمر هذا االستقرار 
الفن�ي الفوز باللقب ليؤكد أنه األفضل 

محليا من كل الجوانب.
كم�ا تع�د املجموعة التي راه�ن عليها 
أوديشو األكثر انسجاما مقارنة بباقي 
فرق الدوري، إذ أن قوام الفريق مستقر 

يف املواسم الثالثة األخرية.
ويمثل فري�ق القوة الجوية مزيجا بني 
العب�ي الخ�ربة أبرزهم حم�ادي أحمد 
وأحم�د إبراهي�م وعيل بهج�ت وأمجد 
رايض ومجموعة الش�باب مثل: محمد 
عيل عبود وك�رار نبيل ومحمد قاس�م 

وحسني جبار وميثم جبار.

وقد أتاحت ه�ذه املجموعة كل الحلول 
الفني�ة املمكنة مل�درب الق�وة الجوية 

وصنعت الفارق يف غالبية املباريات.
ويمت�از فريق الق�وة الجوي�ة بوجود 
ترس�انة هجومية منحته األفضلية يف 

غالبية املباريات.
ويرب�ع ع�ىل ص�دارة الهداف�ني العب 
القوة الجوية أيمن حس�ني برصيد 21 
هدف�ا ويالحق�ه زميله حم�ادي أحمد 

برصيد 13 هدفا يف املركز الثاني.
ولع�ب الخ�ط األمام�ي للفري�ق دورا 
جان�ب  وإىل  اللق�ب،  حس�م  يف  ب�ارزا 
القدرة التهديفية للثنائي أيمن حس�ني 
وحم�ادي أحم�د، تأل�ق أيض�ا الالعب 
الش�اب محمد قاس�م والخب�ري أمجد 
رايض باإلضاف�ة إىل املح�رف البريويف 

جيفرسون.
كما تعاملت الهيئة اإلدارية لنادي القوة 
الجوية بمثالية مع األزمات والظروف 
التي مر بها الفري�ق من بينها مغادرة 

دوري أبطال آس�يا والبداي�ة املتخبطة 
للفريق يف الدوري.

وب�رز دور اإلدارة يف الوق�ت الصع�ب، 
إذ س�اندت الجه�از الفن�ي والالعب�ني 
وتمس�كت بأوديش�و وقطعت الطريق 
ع�ىل الش�ائعات الت�ي كانت ت�روج يف 
الج�والت األوىل ح�ول إمكاني�ة إقال�ة 
امل�درب وبفضل ه�ذه الحكمة نجحت 
اإلدارة يف حماية الفريق وجهازه الفني 

حتى التتويج.
ولم يتخ�َل جمهور الق�وة الجوية عن 
الفري�ق وس�انده كث�ريا يف الحص�ص 
التدريبي�ة، خاص�ة يف ظ�ل منعهم من 

حضور املباريات الرسمية.
ولعب�ت الجماه�ري دورا ب�ارزا يف ش�د 
هم�ة الفري�ق ع�رب مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي، وتعاونت بش�كل كبري مع 
املكتب اإلعالمي للدف�اع عن الفريق يف 
بعض املواقف وعند تعرضه للخسارة، 

وهو ما يحسب لهم.

بغداد/ الزوراء
أك�َد رئيس الهيأة التطبيعي�ة، إياد بني�ان: ان اإلرشاف عىل انتخابات 
االتحادات الفرعية، التي بدأت من ١/٧/٢٠٢١ وتنتهي ١٠/٧/٢٠٢١ 
، يع�ُد من صميم عمل التطبيعية وواجبها األس�ايس حس�ب رس�الة 
االتح�اد ال�دويل يف ١٠/٢/٢٠٢١ التي أوضح�ت ان التطبيعية تتحول 
إىل لجن�ة انتخابي�ة يف انتخابات االتح�اد، وقراراته�ا نهائية وملزمة.

وأض�اَف: ان االتحادين الدويل واآلس�يوي يراقبان املش�هد عن كثب يف 
قضية االنتخابات والتطبيعية تنظم  العملية االنتخابية وترف عليها 
وفق�اً للقانون.واختت�َم رئيس الهي�أة التطبيعية، إي�اد بنيان  حديثه 
بالقول : ان انتخابات االتحادات الفرعية وإقامتها حس�ب مواعيدها 
املعلن�ة مس�بقاً تعُد خطوة جادة إلج�راء انتخابات املكت�ب التنفيذي 
املقب�ل الذي نتطل�ع إىل أن يك�ون بمس�توى املس�ؤولية والتطلعات، 
ويحقق األهداف املنش�ودة ملس�تقبل كرتنا.ويف صعي�د متصل، أعلنت 
الهيأة التطبيعية التحاد الكرة العراقي أن باب الرش�يح عىل مناصب 

مجلس إدارة االتحاد الجديد س�يفتتح يف الحادي عر من شهر تموز 
الح�ايل، فيما لفت مص�در يف التطبيعية إىل وجود تنافس عىل املناصب 
القيادية التحاد الكرة العراقي.وقال ش�امل كامل، نائب رئيس الهيأة 
التطبيعية: ان االنتخابات ستحسم يف 14 تموز املقبل، وستكون ابواب 
الرش�يح مفتوحة من خالل تقديم مستمسكات الرشيح والتسجيل 
للجنة مش�كلة يف مق�ر االتحاد العراق�ي لك�رة القدم.وأوضح كامل: 
أن انتخاب�ات ممثليات االتحاد يف املحافظات س�تنتهي يف العارش من 
تموز الحايل حيث س�تكون ممثلية واسط املحطة االخرية لالنتخابات 
الفرعي�ة.ويف غضون ذلك؛ أكد مص�در مطلع ان وزير الرياضة عدنان 
درجال س�يكون بمواجهة رشار حيدر للتنافس عىل كريس الرئاس�ة. 
وأض�اف املصدر: أن املنافس�ة س�تكون محتدمة ب�ني يونس محمود 
وعيل جب�ار والدكتور عبدالله مجيد عىل منصبي النائب األول والنائب 
الثاني. الفتا إىل مناصب األعضاء لم تتضح الش�خصيات التي تنافس 

عىل هذه املناصب حتى اآلن.

إعالمنا الرياضي
برعاية وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درجال 
ودعما لجهود واس�تعدادات الوزارة إلستضافة 
بطول�ة خليجي 25 باحرافي�ة اعالمية، يقيم 
قس�م اإلع�الم واإلتص�ال الحكوم�ي يف وزارة 
الش�باب والرياض�ة بالتع�اون والتنس�يق م�ع 
ورش�ة  الرياضي�ة  للصحاف�ة  العراق�ي  االتح�اد 
موس�عة ليوم واحد عن تنظي�م العمل اإلعالمي واملؤتم�رات الصحفية 
خ�الل البطوالت الرياضي�ة،  اليوم  األربعاء، عىل قاع�ة دائرة العالقات 
والتع�اون ال�دويل يف مقر الوزارة باملدينة الش�بابية يف الس�اعة الحادية 

عرة صباحا . 
اعل�ن ذلك الناطق االعالمي بإس�م الوزارة الدكت�ور موفق عبد الوهاب،  
وأضاف: ان الورشة التي تحظى بدعم ومباركة وزير الشباب والرياضة 
س�تكون متاحة ام�ام جميع الصحفي�ني واالعالميني وتأتي لتوس�يع 
قاعدة املعلومات لدى الصحفيني، ال س�يما الشباب منهم ب� آلية العمل 
اإلعالم�ي والتغطيات اثناء البطوالت. مضيف�ا: ان املبادرة تأتي إلتاحة 
الفرصة ام�ام اكرب عدد ممكن من الصحفيني واالعالميني لالفادة منها 
ولتكثي�ف الجهود لالعداد املبك�ر لبطولة خليج�ي 25 يف البرصة بعون 

الله.  
وتابع عبد الوهاب:  ان الدكتور عدنان لفتة نائب رئيس اإلتحاد العراقي 
للصحاف�ة الرياضية س�يكون مح�ارضاً يف هذه الورش�ة،  ومن املؤمل 
تنظيم مبادرات عدة مستقبالً،  بالتعاون مع اإلتحاد العراقي للصحافة 

الرياضية.



أحرز األسرتايل بن أوكونور املركز األول يف املرحلة 
فرنسا  الـ108 من طواف  النسخة  من  التاسعة 
القميص  صاحب  عزز  فيما  الهوائية،  للدراجات 
األصفر السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب، 
مسافة  أوكونور  العام.وقطع  الرتتيب  صدارته 

التي  كلم(   144,9( املرحلة 
ربطت بني تيني وكلوز بزمن 
دقيقة  و26  ساعات  أربع 
رسعة  بمعدل  ثانية  و43 
كلم/ساعة،   32,7 وسطي 
ماتيا  اإليطاليني  عىل  وتقدم 
دقائق،   5:07 بفارق  كاتانيو 
)بفارق  كولربييل  وسوني 
5:34 د(.وحقق أوكونور )25 
الرتتيب  يف  كبرية  قفزة  عاما( 
يف  الثاني  املركز  وانتزع  العام 

دقيقتني  بفارق  العام  الرتتيب 
بوغاتشار  خلف  واحدة  وثانية 

الذي حل سادسا بفارق 6:02 دقائق 
خلف بطل املرحلة.

القدم  لكرة  الفرنيس  الدوري  بطل  ليل  نادي  أعلن 
خلفاً  له  جديداً  مدرباً  غورفينيك  جوسالن  تعيني  عن 
النادي  نيس.وأكد  مع  تعاقد  الذي  غالتييه  لكريستوف 
جوسالن  بوصول  الرتحيب  ليل  “يرس  بيان:  يف  الشمايل 
عمله  استهل  الذي  الجديد  املدرب  سينضم  غورفينيك. 
معسكر  يف  هولندا  يف  العبيه  إىل  األمسية  هذه  من  بدءاً 
تدريبي قبيل انطالق املوسم الجديد، قبل حفل تقديمه 
أمام وسائل اإلعالم اليوم األربعاء يف لوشني”.ويصب هذا 
التعيني ضمن خانة املفاجآت، حيث لم يسبق أن تم تداول 
اسم العب الوسط السابق لفرق نانت ومرسيليا ورين بني 
أسماء املدربني املرشحني لخالفة غالتييه، إذ ضمت الالئحة 
كالً من الربازييل-اإليطايل تياغو موتا واملحليني لوران 

بالن وباتريك فيريا والسويرسي لوسيان فافر.
كما كانت أسهم مدرب سامبدوريا اإليطايل 
رانيريي  كالوديو  املخرضم  الحايل 
عن  اإلعالن  قبل  جداً،  مرتفعة 
وصول غورفينيك.وعاد العبو ليل 
إىل التمارين بعد يومني خصصا 
والكشف  البدنية  لالختبارات 
“كوفيد19-”،  فريوس  عن 
مدرب  أي  ارشاف  دون  من 

بلقب  التتويج  من  يومني  بعد  النادي  غادر  غالتييه  رسمي.وكان 
 28 يف  الرسمي حصل  التأكيد  أن  إالّ  املايض،  أيار/مايو  يف  الـ”ليغ1” 
حزيران/يونيو املايض، حيث كان رئيس ليل أوليفييه ليتان يف سعي 
دؤوب إليجاد الخليف األفضل.وقرر ليتان التعاقد مع غورفينيك مدرب 
عامني  منذ  الفنية  املهام  عن  ابتعاده  برغم  السابق  وغانغان  بوردو 
الفرنسية.وتعود آخر  حيث كان يعمل محلال يف قناة “كانال بلوس” 
 2018-2019 موسم  يف  غانغان  مع  املدربني  مقاعد  عىل  له  تجربة 
األوىل يف عام  إىل  قاده  بأنه  الثانية، علماً  الدرجة  إىل  بالسقوط  انتهت 
غورفينيك  لقب  وهو  التايل،  العام  يف  املحلية  بالكأس  والفوز   2013

الوحيد حتى اآلن يف مسريته التدريبية.

قال رئيس نادي بايرن ميونيخ، بطل 
الدوري األملاني يف كرة القدم يف املواسم 
إنه  هاينر  هريبرت  األخرية،  التسعة 
يورو  مليون   150 خسارة  يتوقع 
جائحة  بسبب  املباريات  مداخيل  من 
هذه  أن  هاينر  “كوفيد19-”.وأكد 
التي  املباريات  العديد من  بعد  الخسائر 
أبواب  خلف  البافاري  النادي  خاضها 
افرتايض  صحفي  مؤتمر  خالل  مغلقة، 
الجديد حارس  التنفيذي  الرئيس  إىل جانب 
مع  أرص  لكنه  كان،  أوليفر  العمالق  املرمى 
ذلك عىل أن “الطموحات لم تنخفض”.وُسمح 
لبضع مئات من املشجعني فقط بحضور املباراة 
األخرية لبايرن ميونيخ يف املوسم املايض عىل ملعب 
أليانتس أرينا، وذلك للمرة األوىل منذ أن رضب الوباء 
الجديد  املوسم  2020.وينطلق  آذار/مارس  يف  أملانيا 
للبوندسليغا يف 13 آب/أغسطس، ويأمل مسؤولو بايرن 
ميونيخ أن تسمح اللوائح الصحية يف بافاريا لعدد محدود 
كولن  ضد  أرضه  عىل  مباراة  أول  بحضور  املشجعني  من 
يف 21 آب/أغسطس يف ملعب يتسع لـ75 ألف متفرج.من 
جانبه، قال الرئيس التنفيذي الجديد أوليفر كان إنه يريد 
لكن  ممكن،  وقت  أرسع  يف  املدرجات  إىل  املشجعني  عودة 

“السالمة تظل األولوية”.كما حدد كان هدف املوسم املقبل 
بالفوز بلقب الدوري للمرة العارشة عىل التوايل. وقال: “هذا 
هو هدفنا الكبري. لم يحدث من قبل يف البطوالت األوروبية 
محادثات  يجري  النادي  أن  أيضاً  كان  الكربى”.وكشف 
لتمديد عقدَي العب الوسط ليون غوريتسكا والجناح الدويل 
لديه سنة  إن غوريتسكا  الفرنيس كينغسيل كومان.وقال 
أخرى يف العقد، وكومان لديه عامني، لكن كالهما “العبان 
مهمان جدا وعرضنا عليهما اقرتاحات سخية لالستمرار يف 
بايرن ميونيخ”.واعرتف كان أن بايرن يريد تجنب العودة 
إىل نفس الوضع التعاقدي ملدافعه الدويل النمساوي دافيد 
أالبا الذي رفض التوقيع عىل تمديد عقده قبل االنضمام إىل 

ريال مدريد اإلسباني مجاًنا هذا الصيف.

ما زال برشلونة يبحث عن حل لإلبقاء عىل 
األرجنتيني ليونيل مييس بني صفوفه، يف 
ظل رفض رابطة الليجا استثناء النادي 
من قانون اللعب املايل النظيف، يف ضوء 
حال  به،  املسموح  الرواتب  حد  تجاوز 
تجديد عقد الربغوث األرجنتيني.وانتهى 
بنهاية  عقد مييس مع برشلونة رسمًيا 
العًبا  وأصبح  املايض،  حزيران/يونيو 
حرًا، األمر الذي يشكل ضغًطا عىل النادي 
رسيع.وبحسب  حل  إليجاد  الكتالوني 
صحيفة سبورت الكتالونية، فإن رحيل 
يورو(،  مليون   15( فريبو  جونيور 
وجان كلري توديبو )8.5 مليون يورو + 
متغريات أخرى( وكونراد دي ال فوينتي 
)3 ماليني(، وحتى يف حالة رحيل الثنائي 
بيانيتش،  ومرياليم  أومتيتي  صامويل 
فهي أموال غري كافية عىل اإلطالق لخلق 

الصحيفة،  الرواتب.وأوضحت  االتزان يف 
أنه إذا أراد برشلونة اإلبقاء عىل الربغوث 
فعليه  عاًما،  الـ34  صاحب  األرجنتيني 
الكبار. الفريق  نجوم  بأحد  يضحي  أن 

األسماء  يف  برشلونة  يفكر  بدأ  وبالتايل، 
التي يمكن االستغناء عنها هذا الصيف، 
واستقر عىل الفرنيس أنطوان جريزمان، 
بعد  بإجازته،  حالًيا  يستمتع  الذي 
عىل  اليورو  من  فرنسا  منتخب  إقصاء 

الصحيفة،  سويرسا.وأضافت  يد 
أمام  أبوابه  فتح  برشلونة  أن 
الصيف،  هذا  جريزمان  رحيل 
الثنائي  مع  التعاقد  بعد  خاصة 
وممفيس  أجويرو  سريجيو 
مبلًغا  إدخال  وإمكانية  ديباس، 
الكتالوني. النادي  لخزائن  جيًدا 

ويعترب جريزمان هدًفا لباريس سان 

سيتي،  ومانشسرت  جريمان 
ال  حاًل  يضعاه  الناديني  فكال 
كيليان  رحيل  حال  عنه  غنى 
الفرنيس،  الفريق  مبابي عن 
وحال فشل النادي اإلنجليزي 

يف التعاقد مع هاري كني.

                         

خضـع مدافع رومـا ومنتخـب إيطاليا ليوناردو سبيناتسـوال 
لعمليـة جراحيـة ناجحـة عقب تعرضـه لقطع يف ربـاط وتر 
أخيـل كاحله األيرس خالل الفوز عىل بلجيكا 1-2 يف ربع نهائي 

اليورو، ليبدأ العد التنازيل لعودته إىل املالعب.
وكتـب املدافـع البالغ مـن العمـر 28 عاًما عىل إنسـتغرام مع 
صورة تظهره عىل رسير يف املستشفى: “عملية جراحية ناجحة 
تماًما. أشكر الجميع عىل اهتمامهم بي. بدأ العد التنازيل، أراكم 

قريًبا”.
وقـال رومـا يف بيان إن الالعب خضع لعمليـة جراحية من قبل 
متخصص يف هـذا النوع من اإلصابات يف فنلندا بحضور رئيس 

القطاع الطبي للنادي.
وأضاف أنه “وضع غرزا يف وتر أخيل يف ساقه اليرسى”.

اللقب  حامل  الربازيل  منتخب  حجز 
نهائي  إىل  بطاقته  البطولة،  ومستضيف 
منتخب  منافسه  بتجاوزه  أمريكا،  كوبا 
نيلتون سانتوس  ملعب  )1-0( عىل  بريو 

يف ريو دي جانريو فجر أمس الثالثاء.
بني   2019 نهائي  بذكريات  اللقاء  وأقيم 
كأسهم  السيليساو  رفع  حني  املنتخبني، 

الـ9 بعد تخطي بريو 1-3.
بسهولة  بريو  تخطت  الربازيل  وكانت 
الحالية  النسخة  من  املجموعات  دور  يف 

بالفوز 0-4.
النهائية  املباراة  نيمار ورفاقه يف  ويلتقي 
األحد  فجر  ماراكانا  ملعب  عىل  املقررة 
أو  األرجنتني  مع  تموز/يوليو   11 املقبل 
بينهما  التي ستجري  املباراة  كولومبيا يف 

فجر اليوم األربعاء يف برازيليا.
فكانت  وهادئة  واثقة  دخلت  الربازيل 
الثامنة، عندما  الدقيقة  األوىل يف  فرصتها 
األخري  لكن  لنيمار،  ريتشارليسون  مرر 
فوق  فسددها  مريح  موقع  يف  يكن  لم 

املرمى.
ريال  نادي  نجم  هدد   13 الدقيقة  ويف 
قوية  مبارشة  بحرة  كاسيمريو  مدريد، 
أوقفها حارس بريو وقائد املنتخب بيدرو 
فرصة  يف  أيضاً  تعملق  غالييس.غالييس 
منيعاً  سداً  فوقف   20 بالدقيقة  ثنائية 

أمام كرتي نيمار وريتشارلسون.
املدافعني  محاورة  يف  نيمار  مهارة  لكن 
ويف تحريك حارس بريو بعيداً عن مرماه 
ليون  العب  طريق  األوىل عن  بالثمرة  أتت 
استغل  الذي  باكيتا  لوكاس  الفرنيس، 

جريمان  سان  باريس  نادي  نجم  تمريرة 
الفرنيس خري استغالل 35.

وهذا الهدف الثاني لباكيتا يف البطولة بعد 
ربع  يف  تشييل  عىل  الفوز  هدف  سجل  أن 

النهائي.

مستحق  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 
ألبناء املدرب تيتي.

الشوط الثاني بدأه منتخب بريو بتكثيف 
هجومي وهددوا مرمى الربازيل بتصويبة 
سيتي،  حارس  أنقذها  القوية  البادوال 

كأساسياً  اللقاء  يخوض  الذي  إيدرسون، 
من  أخرى  وواحدة  توالياً،  الثانية  للمرة 

البديل غارسيا القت املصري ذاته.
بهذا  النسبية  أفضليتها  بريو  وتابعت 
بسحب  مرادها  تبلغ  أن  دون  الشوط، 
املباراة إىل التعادل )1-1( وبالتايل االنتقال 
ولينتهي  الرتجيح،  ركالت  إىل  مبارشًة 

اللقاء بفوز الربازيل 0-1.
بهذا الفوز، بات املنتخب الربازييل عىل بعد 
خطوة واحدة من الحفاظ عىل لقب بطولة 
القدم  لكرة  الجنوبية  أمريكا  أمم  كأس 
نهائي  إىل  تأهل  بعدما  أمريكا(،  )كوبا 
النسخة الحالية املقامة عىل أرضه، بعدما 
تغلب عىل منتخب بريو 1 / صفر )صباح 

أمس الثالثاء( يف الدور قبل النهائي.
كوبا  نهائي  يف  تواجها  الفريقان  وكان 
الربازييل  املنتخب  وفاز   ،2019 أمريكا 
يف  مباراتهما  لكنه حسم   ،1  /  3 حينذاك 
املربع الذهبي بهدف وحيد سجله لوكاس 

باكيتا يف الدقيقة 35 .
للمنتخب  الفني  املدير  تيتي  وعادل 
قاد  الذي  زاجالو  ماريو  رقم  الربازييل، 
الربازييل من قبل ألطول سلسلة  املنتخب 
أمريكا،  كوبا  يف  هزيمة  بدون  مباريات 
حيث حافظ الفريق عىل سجله خاليا من 

الهزائم يف 12 مباراة متتالية.

ستغيب الجماهري عن حفل افتتاح اوملبياد طوكيو 
يف 23 تموز/يوليو الحايل بسبب مخاوف من جائحة 
كبار  بحضور  سُيسمح  حني  يف  كورونا،  فريوس 
الشخصيات واملسؤولني األوملبيني لكن بعدد أقل من 

املقرر سابًقا، وفق ما أفادت صحيفة يابانية.
اللجنة  ممثيل  أن  شيمبون  أساهي  يومية  وذكرت 
األجنبية  الشخصيات  وكبار  الدولية  االوملبية 
سُيسمح  باأللعاب  املرتبطني  من  وغريهم  والرعاة 

لهم بدخول االستاد الوطني ملتابعة الحفل.
أن  املرجح  من  القائمة،  املشاورات  ظل  يف  ولكن 
التفكري  املنظمون  يعيد  املشجعني حيث  يتم حظر 
القلق  ارتفاع  مع  الجماهريي،  الحضور  سقف  يف 

بشأن ازدياد حاالت اإلصابة بالفريوس يف طوكيو.
وذكر التقرير نقال عن مصادر حكومية لم يفصح 
أفراد  عدد  تقليص  إىل  يسعون  املنظمني  أن  عنها، 
»األرسة األوملبية« املتوقع أن يبلغ 10 آالف شخص 

إىل عدد يراه الجمهور الياباني مقبوالً.
الحكومة  يف  األشخاص  بعض  »يشعر  وأوضح: 
بالقلق من أن الرأي العام لن يقبل أن يحصلوا عىل 
امتياز خاص. يرغبون يف أن يتقلص عدد الحضور 

اىل املئات«.
ومنع املنظمون مجيء الجماهري من الخارج فيما 
سمحوا الشهر املايض بحضور محيل بنسبة 50 يف 

املئة من سعة كل منشأة، وبحد أقىص يصل اىل 10 
كل منها، مع آالف شخص يف 

االلتزام بأيهما أقل.
إعادة  عىل  أجربتهم  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  ولكن 
سيكو  األلعاب  رئيسة  حذرت  حيث  التفكري، 
خلف  االوملبياد  إقامة  أن  من  مؤخراً  هاشيموتو 

ابواب مغلقة ال يزال خياراً قائماً.
من املتوقع أن تمّدد الحكومة هذا األسبوع إجراءات 
مكافحة الجائحة يف طوكيو وأماكن أخرى، قبل أن 

تتخذ قراراً بشأن الحضور الجماهريي.
منع  يف  يفكرون  املنظمني  إن  الصحيفة  وقالت 
املتفرجني من حضور املنافسات يف املنشآت الكربى 

ويف الحصص املسائية.
كما  شديداً  اليابان  يف  كوفيد-19  تفيش  يكن  لم 
البلدان االخرى، حيث بلغ عدد  هو الحال يف بعض 
إن  يقولون  الخرباء  لكن   ،14800 حوايل  الوفيات 
بدء  الطبية مع  الخدمات  يف  تؤثر  قد  أخرى  موجة 

األلعاب األوملبية.
من املقرر أن تصل الشعلة إىل طوكيو يوم الجمعة 
الطرقات  عىل  تبادل  هناك  يكون  لن  ولكن  املقبل 
العامة يف العاصمة نهاية االسبوع الجاري، وفق ما 
قصري  باحتفال  عنه  سُيستعاض  املنظمون،  أعلن 

من دون مشجعني.
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أتلتيكو مدريد يتعاقد مع 
ماركوس باولو

سبيناتسوال خضع لعملية جراحية ناجحة

اعالم الكرتوني

الربازيل تتجاوز بريو وحتجز بطاقتها يف النهائي

مفكرة الزوراء

أعلـن نـادي أتلتيكو مدريـد، بطل الـدوري اإلسـباني تعاقده مع 
املهاجـم الربتغايل-الربازيـيل ماركوس باولو ملدة خمسـة أعوام يف 

أول صفقة يف فرتة االنتقاالت الصيفية.
وقـال النادي يف بيان: “العب كرة القدم املولود يف سـاو غونسـالو 
)ريو دي جانريو، األول من شـباط/فرباير 2001( اجتاز الفحص 
الطبي يف عيادة جامعة نافار )يف مدريد( قبل أن يصبح العًبا جديًدا 

يف صفوف روخيبالنكوس”.
وأتـم أتلتيكو مدريد الصفقة مجاناً كـون الالعب انتهى عقده مع 
فلومينينـيس هذا الصيـف، معوضاً خط هجومه بعـد انتهاء عقد 
إعـارة مهاجم ليـون الفرنيس مـوىس ديمبيليه، وإعـارة جناحه 

األيرس فيتولو إىل خيتايف األحد املايض. 
يذكر أن ماركوس باولو  ولد وتدّرب يف الربازيل يف نادي فلومينينيس 
منذ سـن مبكرة، قبل أن يلعب مع الفريق األّول صيف 2019، لكن 
الجنـاح األيرس اختـار اللعب يف صفـوف منتخـب الربتغال وليس 
الربازيـل. لعب ثالث مباريات مع منتخـب الربتغال تحت 18 عاًما 

وأربع مباريات مع منتخب تحت 19 عاًما.

كوبا أمريكا 

غورفينيك مدربا جديدا لنادي ليل

بايرن ميونيخ يتوقع خسارة 150 مليون يورو 

اجلماهري ستغيب عن حفل افتتاح أوملبياد طوكيو

بن أوكونور بطل املرحلة التاسعة لطواف فرنسا
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برشلونة يضحي جبريزمان من أجل ميسي



طرابلس/متابعة الزوراء:
 طالب�ت مجموع�ة م�ن املنظمات 
املدني�ة واملعني�ة بالصحافة رئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيب�ة بالرتاج�ع ع�ن ق�رار حل 

وإلغاء املؤسسة الليبية لإلعالم.
واعتربت املنظمات يف بيان مش�رتك 
أن قرار حل املؤسس�ة ونقل مهمة 
اإلرشاف عىل وسائل اإلعالم العامة 
لس�ت جهات حكومي�ة “ال يحرتم 
املعاي�ر املتعلق�ة بحس�ن حوكمة 

اإلعالم العام وبحرية التعبر”.
وأعلن�ت الحكوم�ة يف يونيو املايض 
حّل املؤسس�ة الليبي�ة لإلعالم التي 
أنش�ئت بقرار من حكوم�ة الوفاق 
س�بتمرب  يف  الس�ابقة  الوطن�ي 

املايض.
 وأصبح�ت تبعي�ة وس�ائل اإلعالم 
الرس�مية ملجلس ال�وزراء بموجب 
القرار، وتضم قن�اة ليبيا الوطنية، 
قناة ليبيا الرس�مية، الهيئة العامة 

للصحافة ووكالة األنباء الليبية.
وأفادت املنظم�ات يف البيان أن هذا 
الحكومة  الق�رار يفاق�م س�يطرة 
عىل اإلع�الم العام والتدخل يف خطه 
التحريري واملضامني اإلعالمية التي 
ينتجها يف رضب لحرية اإلعالم العام 
واستقالليته، قبل موعد االنتخابات 

املزمع تنظيمها آخر هذه السنة.
وتعه�د الدبيبة يف الثال�ث من مايو 
بمناس�بة  كلمت�ه  خ�الل  امل�ايض 
الي�وم العامل�ي لحري�ة الصحافة يف 
بي�ان حكوم�ي بتعزيز مؤسس�ات 
قط�اع الصحافة واإلع�الم وإعادة 
هيكليتها، من خ�الل وضع معاير 

للحوكم�ة وتعيني مجل�س لألمناء 
الليبي�ة  ل�إلرشاف ع�ىل املؤسس�ة 
لإلع�الم وإدارته�ا وإقالة رئيس�ها 
قراراته�ا  يف  يتدخ�ل  كان  ال�ذي 

التحريرية.
لكن ت�م اتخاذ قرار بحلها وإلغائها 
اإلرشاف  س�لطة  وإحال�ة  تمام�ا 

إىل  الع�ام  اإلع�الم  وس�ائل  ع�ىل 
جه�ات حكومية متع�ددة، وهو ما 
فاجأ األوس�اط الصحفي�ة يف ليبيا 
واملنظمات املوقعة عىل البيان وهي 
املنظمة الليبية للمساعدة القانونية 
ومرك�ز القاهرة لدراس�ات حقوق 
لحري�ة  الليب�ي  واملرك�ز  اإلنس�ان 

الصحاف�ة ومرك�ز دع�م التح�ول 
اإلنس�ان  وحق�وق  الديمقراط�ي 
“دع�م” ومنظمة األم�ان ملناهضة 
التميي�ز العنرصي ومنظم�ة املادة 

19 ومنظمة رصد الجرائم الليبية.
واعتربت املنظمات أن حل املؤسسة 
الليبي�ة لإلع�الم “خط�وة إىل الوراء 
يف مج�ال إصالح اإلع�الم العام”، يف 
وق�ت كان ينتظ�ر أن تت�م مراجعة 
املؤسس�ة  بإنش�اء  املتعلق  الق�رار 
م�ن  إلصالحه�ا  لإلع�الم  الليبي�ة 
خالل تش�كيل مجلس إدارة يتمتع 
واملهني�ة  باالس�تقاللية  أعض�اؤه 

والنزاهة إلدارة هذه املؤسسة.
وج�اء ق�رار اإللغ�اء بينم�ا كانت 
األوساط الصحفية تطالب بإصالح 
والهيكلي�ة  القانوني�ة  الوضعي�ة 
للمؤسس�ة الليبية لإلع�الم وتعزيز 
دورها كمؤسس�ة مستقلة ترشف 
ع�ىل قط�اع اإلع�الم الع�ام، منوط 
وتنظي�م  الرتاخي�ص  من�ح  به�ا 
الب�ث اإلذاع�ي والتلفزيوني ورصد 
يضم�ن  بم�ا  املهني�ة،  املخالف�ات 
اس�تقاللية املؤسس�ات اإلعالمي�ة 
الت�ي ت�رشف عليه�ا م�ن ناحي�ة، 
ويساهم يف تحس�ني أدائها لضمان 
حق الليبيني يف إع�الم نزيه ومحايد 

من ناحية أخرى.
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نقل الصحفي الفلسطيين عالء الرمياوي للمستشفى

قبل تكرميها جبائزة الشجاعة الدميقراطية

القاهرة/متابعة الزوراء:
ج�دد حص�ول الناش�طة السياس�ية 
والصحفية املرصية إرساء عبدالفتاح، 
عىل جائزة »الش�جاعة الديمقراطية« 
الحق�وق  ع�ن  الدف�اع  يف  لجهوده�ا 
والحري�ات اإلعالمية والديمقراطية يف 

مرص، املطالبات بإخالء سبيلها.
م�ن  األول  يف  الفت�اح،  عب�د  وف�ازت 
يوليو/تم�وز الج�اري، بالجائزة التي 
تقدمه�ا »الحرك�ة العاملي�ة م�ن أجل 
الديمقراطية«، وذلك بعد أكثر من عام 
ونصف الع�ام من حبس�ها احتياطيا 
يف اتهام�ات بينها نرش أخب�ار كاذبة. 
وم�ن املق�رر تكري�م عبدالفت�اح يف 8 
يولي�و الج�اري، بالجائ�زة، من خلف 

القضبان.
وُتقدم الجائزة، حس�ب القائمني عىل 
منحه�ا، من أج�ل تكري�م الصحفيني 
والعامل�ني يف اإلعالم عىل ش�جاعتهم 
الصحاف�ة يف  ودفاعه�م ع�ن حري�ة 
العالم، رغم املخاطر التي تهدد حياتهم 

وحريتهم، وإرساء واحدة منهم.
وقال�ت »الحرك�ة العاملي�ة م�ن أج�ل 
الديمقراطي�ة« الت�ي تمن�ح الجائ�زة 
بش�كل س�نوي، إنه »يف ي�وم 8 يوليو 
للصحفي�ني  تكري�م  تقدي�م  س�يتم 

الش�جعان والعاملني يف مجال اإلعالم 
يف ال�رشق األوس�ط الذي�ن يدافع�ون 
ع�ن حري�ة الصحافة ع�ىل الرغم من 
املخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم، 
وم�ن بينه�م إرساء عب�د الفت�اح من 

مرص«.
املطالب�ات  املناس�بة  وج�ددت ه�ذه 
بالحري�ة إلرساء عب�د الفت�اح، ع�رب 

مواقع التواصل االجتماعي، من خالل 
التدوين عىل وس�م »الحري�ة إلرساء« 

باللغتني العربية واإلنكليزية.
بالحري�ة  املطالب�ني  ب�ني  م�ن  وكان 
إلرساء عب�د الفتاح، عدد من املحامني 
الحقوقي�ني، بينهم أحمد راغب ونجاد 
الربعي، وكذلك عدد كبر من أصدقائها 
م�ن نش�طاء سياس�يني وحقوقي�ني 

مرصيني.
واعتقل�ت إرساء عب�د الفت�اح ، يف 29 
س�بتمرب/أيلول 2019، ث�م ظهرت يف 
النياب�ة، بعد أس�بوع لتعل�ن إرضابها 
عن الطعام والرشاب، للمطالبة بفتح 
تحقي�ق يف واقعة تعذيبه�ا والتحقيق 
فض�ت  ث�م  عليه�ا،  كمجن�ي  معه�ا 

إرضابها بناًء عىل نصيحة محاميها.

وأكمل�ت إرساء أكث�ر م�ن 15 ش�هرا 
ع�ىل ذم�ة الحب�س االحتياط�ي بتهم 
االنضم�ام إىل جماع�ة إرهابية ونرش 
أخب�ار كاذبة، عىل ذم�ة القضية رقم 
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واجه�ت   ،2020 أغس�طس/آب  ويف 
إرساء قضي�ة جديدة تحمل رقم 855، 

لتتعرض مرة أخرى للتهم ذاتها.
أثن�اء  التحقيق�ات  يف  إرساء  وأثبت�ت 
عرضه�ا ع�ىل النياب�ة ف�ور القب�ض 
عليه�ا تعرضه�ا »للتعذي�ب والرضب 
امل�ربح، وتعان�ي م�ن كدم�ات يف اليد 
والكتف وآالم يف الظهر ومختلف أنحاء 
جسدها«. ولم تعلق الداخلية املرصية 
حت�ى اآلن عىل ترصيح�ات إرساء عبد 
الفت�اح؛ ما دفعها إىل إع�الن إرضابها 
ع�ن الطعام م�ن داخل الس�جن وذلك 

احتجاًجا عىل عدم التحقيق يف األمر.
وناش�طة  مرصي�ة  صحفي�ة  إرساء 
سياس�ية، وم�ن مؤس�ي حرك�ة 6 
إبري�ل. موالي�د ع�ام 1978. اعتقل�ت 
عدة م�رات يف عه�د الرئي�س املخلوع 
حس�ني مبارك. وألق�ي القبض عليها 
يوم 6 إبريل 2008، واقتيدت إىل قس�م 
قرص الني�ل للتحقي�ق، ووجهت إليها 
التحريض  الس�لطات املرصية تهم�ة 

ع�ىل الش�غب. وظلت محتج�زة حتى 
أُفرج عنها يف 14 إبريل/نيسان 2008، 
لك�ن وزي�ر الداخلي�ة امل�رصي أصدر 
ق�راراً باعتقاله�ا م�رة أخ�رى بدون 
أس�باب وأُفرج عنه�ا يف 23 إبريل من 
العام نفس�ه. واعتقلتها ق�وات األمن 
املرصي�ة، ثاني�ة، يف 15 يناير/كانون 
الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب 

العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.
كم�ا أن إرساء عبد الفت�اح واحدة من 
الناش�طني السياس�يني املمنوعني من 
الس�فر، وإح�دى املتهم�ات يف قضية 
التموي�ل األجنب�ي. ففي صب�اح يوم 
13 يناير/كان�ون الثاني 2015، أقدم 
ضب�اط الرشط�ة يف مط�ار القاه�رة 
ال�دويل عىل منع عبد الفّتاح من ركوب 
الطائ�رة املتجه�ة إىل أملاني�ا وأبلغوها 
بأنه�ا محظ�ورة م�ن الس�فر بق�رار 
قضائ�ي، إالّ أن إرساء عب�د الفتاح لم 

تتلَق أي إخطار مسبق بهذا الحظر.
 ،2015 األول  ديس�مرب/كانون  ويف 
جن�وب  جناي�ات  محكم�ة  رفض�ت 
القاهرة التظلم�ات املقدمة من أحمد 
الدي�ن ع�ي  محم�د غني�م وحس�ام 
وإرساء عبد الفتاح وأس�ماء محفوظ 
نش�طاء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 

2011، عىل قرار النائب العام بمنعهم 
م�ن الس�فر ع�ىل ذم�ة التحقيق�ات 
الت�ي تجريها نيابة أم�ن الدولة العليا 
ب�إرشاف املستش�ار تام�ر فرجاني يف 
القضي�ة املعروفة إعالمي�ا ب� »قضية 

تمويل منظمات املجتمع املدني«.
وأجلت محكمة جناي�ات تظلم إرساء 
عبدالفت�اح ع�ىل منعه�ا من الس�فر، 
املقب�ل  س�بتمرب/أيلول   11 لجلس�ة 

.2021
وب�دأت إرساء عب�د الفت�اح عمله�ا يف 
مجال حقوق اإلنس�ان يف عام 2008، 
عندم�ا ش�اركت يف تأس�يس حركة 6 
إبريل التي شاركت يف دعوات اإلرضاب 
الع�ام يف مدينة املحل�ة احتجاًجا عىل 
الغالء وتف�ي الفس�اد، واعتقلت إثر 

ذلك.
وق�د ُعرفت بجهودها يف تعزيز حقوق 
العمال والديمقراطية. وس�بق لها أن 
ُس�جنت يف س�جن النس�اء يف القناطر 
يف ع�ام 2008 لعدة أس�ابيع، بس�بب 

أنشطتها يف مجال حقوق اإلنسان.
ويف ع�ام 2010، ح�ازت إرساء عب�د 
الجي�ل  ناش�طة  جائ�زة  الفت�اح، 
الديمقراط�ي الجدي�د من مؤسس�ة« 

فريدوم هاوس«.

مطالبات باإلفراج عن الصحفية املصرية إسراء عبد الفتاح

املسؤولية األخالقية للصحفي حتكم 
رام الله/متابعة الزوراء:التعبري على مواقع التواصل

طالب�ت عائل�ة الصحف�ي الفلس�طيني ع�الء 
الريماوي، باإلفراج عن�ه، خالل وقفة نظمتها 
أمام مجلس ال�وزراء الفلس�طيني بمدينة رام 
الل�ه، بع�د ق�رار النياب�ة العامة الفلس�طينية 
توقيفه وتحويله إىل نياب�ة الخليل، عىل خلفية 
شكوى تقدمت بها وزارة األوقاف الفلسطينية، 
ضده، إث�ر إلقائه »خطب�ة الجمعة« يف 25 من 
الشهر املايض، خالل تشييع املعارض السيايس 
ن�زار بن�ات، والذي قت�ل بعد اعتقال�ه من قبل 

األمن الفلسطيني.
وقالت عائلة الريماوي إن »الرشطة الفلسطينية 
قام�ت بنقل عالء م�ن رام الل�ه إىل الخليل، بعد 
ق�رار النيابة العامة يف رام الله تحويله إىل نيابة 
الخليل، موقوفاً عىل خلفية خطبة الجمعة التي 

ألقاها خالل تشييع بنات«.
ونظمت عائلة الريماوي وعدد من زمالئه وقفة 
رافضة لتوقيفه؛ أمام مجلس الوزراء يف رام الله 
وس�ط الضفة الغربية، رافعني صوره وعبارات 
تطال�ب باإلفراج عنه. فيما قال ش�قيقه يحيى 
إن »قناع�ة العائلة أن ش�قيقي يتعرض لحملة 
تحري�ض ته�دف إىل اغتيال�ه معنوي�اً تمهي�داً 

الغتياله مادياً«.
وقال�ت ميمون�ة عفانة، زوج�ة الريماوي، عىل 
هام�ش الوقفة، إن »العائلة أبلغت قبل س�اعة 
فق�ط من الوقف�ة أن زوجها تم نقل�ه إىل نيابة 
الخلي�ل، حي�ث تضارب�ت األنب�اء، ع�ن م�كان 
احتجازه، وإن كان نقل أم ال«، مش�رًة إىل أنها 
اس�تطاعت أمس رؤية زوجه�ا يف مركز رشطة 
البال�وع يف مدينة البرة املالصقة ملدينة رام الله 
من نافذة باب مكان االحتجاز، حيث لم تتمكن 
من زيارته باملفهوم املعروف للزيارة، بل تحدثت 
معه م�ن الناف�ذة مطمئنة ع�ىل صحته، حيث 

أعلن اإلرضاب عن الطعام والرشاب.
وع�رّبت عفان�ة ع�ن ش�عورها بالخ�وف ع�ىل 
صح�ة زوجه�ا بعد عملي�ة تحري�ض متواصل 
خ�الل الفرتة املاضي�ة، معت�ربة أن »التحريض 
خطر ج�داً«، وطالب�ت املؤسس�ات الحقوقية 
والقانوني�ة بالتحرك لإلفراج عن�ه، ومؤكدة أن 
العائلة تنظر ببالغ الخط�ورة لكيفية الترصف 
معه ومع الصحفيني، حيث »تم تغليف االعتقال 

بإطار قانوني، عرب ش�كوى مقدم�ة من وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية«، حسب 

تعبرها.
وتابع�ت: »لك�ن اإلجراءات التي تم�ت مع عالء 
غر قانونية وشاذة، بحسب ما أبلغنا املحامي«، 
يف إش�ارة إىل رفض النيابة العامة الفلس�طينية 
إخالء سبيله بكفالة املحامي الذي تعهد بتوجهه 

إىل نيابة الخليل.
وق�ال املحامي غاندي ربعي: »إن الريماوي نقل 
إىل الخليل، وهو موقوف بأمر من نيابة رام الله 
ملدة 48 س�اعة، وتم فعالً االستماع إىل أقواله يف 
نيابة رام الله، ولم يتم إقامة جلسة الستجوابه 
أو التحقي�ق معه يف الخليل، بل أقيمت جلس�ات 
لالس�تماع للش�هود ض�ده، و س�تعقد جلس�ة 

محكمة للنظر يف تمديد توقيفه«.
واعتربت العائلة يف كلمة ألقاها ش�قيقه، يحيى 
الريم�اوي، أثن�اء الوقف�ة، أن »اعتق�ال ع�الء 
سيايس، وإن غلف بدعوى قدمت من األوقاف«. 
وقال: »إن اإلمام الذي تم الزج باسمه يف القضية 
نف�ى أن يك�ون تقدم بش�كوى، كم�ا نفى أنه 

تعرّض ألي تهديد أو مضايقة من الريماوي«.
وأش�ار إىل أن ما قام به ش�قيقه »ضمن حرية 
ال�رأي والتعب�ر املكفول�ة بموج�ب القان�ون 

الفلس�طيني، وال يش�كل أي مخالف�ة«، وقال: 
»تفاصي�ل االعتقال ت�ي بأن هن�اك تفاصيل 
أرادته�ا الس�لطة الفلس�طينية لتغييب�ه تحت 
م�ربر الدع�وى املقدمة م�ن وزارة األوقاف. إن 
كان�ت هن�اك قضية أو مل�ف ض�د أي مواطن 
يف أي محافظ�ة، فاألص�ل أن تق�وم النياب�ة يف 
تلك املحافظة بتس�ليمه طلب�اً للحضور، ولكن 
م�ا حص�ل أن نياب�ة رام الل�ه أم�رت باعتقاله 
وتس�ليمه لنيابة الخليل موقوف�اً، مع العلم أنه 
لم يك�ن هارب�اً من العدال�ة، وتكف�ل املحامي 

بنقله بمركبته شخصياً«.
واعت�رب الريم�اوي أن حمل�ة تحش�يد انطلقت 
ضد ش�قيقه عالء مؤخ�راً، ولذا حّمل الس�لطة 
الفلس�طينية بكل األذرع املسؤولية الكاملة عن 
حياة ش�قيقه عالء، خصوص�اً أنه مرضب عن 
الطعام لليوم الثاني، بعد فرتة شهرين فقط من 

إرضاب له عن الطعام يف سجون االحتالل.
وق�ال الريم�اوي: »إن العائل�ة س�تتابع عملية 
التحريض والتجييش ضده، س�واء من أفراد أو 
صفحات عىل املستويات القضائية والعشائرية 
والعائلية. لن نس�مح بأن يكون ابننا نزار بنات 

آخر«.
إىل مستش�فى  الريم�اوي،  وُنق�ل ع�الء  ه�ذا 

عالي�ة الحكوم�ي باملدينة، علم�اً بأنه مرضب 
ع�ن الطع�ام للي�وم الثاني ع�ىل الت�وايل رفضاً 

العتقاله.
ويف الوقت الذي حمل يحيى الريماوي، ش�قيق 
عالء، السلطة الفلس�طينية املسؤولية الكاملة 
عن حياة ش�قيقه، خاصة بع�د تدهور وضعه 
الصحي ، ونقله إىل مستش�فى عالية الحكومي 
يف مدينة الخليل، فإن مصادر أكدت أن نقل عالء 
للمستش�فى جاء عىل خلفية إجراء فحوصات 
له بس�بب إرضاب�ه، لكنه رف�ض التعاطي مع 

األطباء.
وق�ال الريم�اوي »إن اتص�االت وردته�م تؤكد 
نقل عالء للمستشفى بعد أن شعر بتعب شديد 
خالل تواج�ده يف مركز توقي�ف تابع للرشطة 
الفلسطينية يف الخليل، حيث نقل إىل هناك، بعد 

احتجازه يف سجن برام الله«.
وأش�ار الريم�اوي إىل أن املعلوم�ات عن الوضع 
الصحي لعالء ش�حيحة حت�ى اآلن، لكنه رفض 
التعامل مع األطباء يف السجن، ما دفعهم لنقله 
إىل قسم الطوارئ يف مستشفى عالية الحكومي 

بالخليل.
م�ن جهت�ه، ق�ال إس�الم التميمي، م�ن الهيئة 
املستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان املظالم«: »إن 
مدير الهيئة عمار دويك تواصل مع النائب العام 
الفلسطيني، أكرم الخطيب، بشأن التطور األخر 
ال�ذي حصل عىل حالة الصحفي الريماوي، كما 
تواصلت ش�خصياً مع املدير الطبي ملستش�فى 
عالي�ة، مؤك�داً أن الحال�ة الصحي�ة للريماوي 
مس�تقرة، لك�ن بحاجة إىل متابع�ة طبية نظراً 

ملواصلته إرضابه املفتوح عن الطعام«.
وأوضح التميمي أن الريماوي ممتنع عن تناول 
األدوي�ة، وكذلك إجراء الفحوصات، فيما ش�دد 
التميمي ع�ىل رضورة إنهاء هذا امللف بالرسعة 

املمكنة.
والريم�اوي أس�ر محرر من س�جون االحتالل 
اإلرسائي�ي، أفرج عنه قبل أس�ابيع بعد اعتقال 
استمر نحو ش�هر، وإرضاب عن الطعام خالل 
فرتة اعتقاله من أج�ل اإلفراج عنه، وهو يعمل 
يف رشك�ة »ج�ي ميدي�ا« لإلع�الم الت�ي تق�دم 
خدمات إعالمية لقناة الجزيرة مبارش يف الضفة 

الغربية.

عائلته تطالب باإلفراج عنه بعد قرار النيابة الفلسطينية

منظمات مدنية تطالب الدبيبة بالعودة عن قرار حل املؤسسة الليبية 

الرباط/متابعة الزوراء:
 بح�ث أكاديميون ومهني�ون إعالميون مغاربة، ماهية املس�ؤولية األخالقية للصحفي عن 
النرش والتعبر الش�خيص عىل مواقع التواصل االجتماعي وآثارها عىل املؤسس�ة اإلعالمية 
التي ينتمي إليها، وتوافقوا عىل أن الضمر املهني يحكم هذه املمارسة، بينما تباينت اآلراء 

حول الحدود التي ال ينبغي تجاوزها.
وتوق�ف األكاديمي�ون املش�اركون يف ن�دوة فكرية، عقدت نهاية األس�بوع امل�ايض يف الدار 
البيضاء، عند حدود املس�ؤولية األخالقية لهذه املمارس�ة وم�دى ارتباطها بالضمر املهني 

وبااللتزام السلوكي املهني للصحفي خارج عمله يف املؤسسة اإلعالمية التي يشتغل بها.
واعترب يونس مجاهد رئيس املجلس الوطني للصحافة، أن “الصحفي املهني هو بند الضمر 

املمارس ألخالقيات املهنة”.
وأضاف أنه “حتى الس�اعة ليست هنالك حلول جاهزة بخصوص اإلشكاالت التي يطرحها 

هذا النقاش”.
وأش�ار إىل أن “الهدف من هذه الندوة هو إرشاك املهنيني يف طرح القضايا الراهنة التي تهم 
الصحافة واملجتمع للنقاش العام، ومنها هذا الجانب األخالقي املرتبط بفاعل تواصي جديد 

أصبح له تأثر ينافس تأثر وسائل اإلعالم التقليدية وهو مواقع التواصل االجتماعي”.
ونظ�م املجلس الوطني للصحافة، الندوة بش�قني حضوري وافرتايض ع�رب لجنتيه “لجنة 
املنش�أة الصحفية وتأهي�ل القطاع” و”لجنة أخالقيات املهن�ة والقضايا التأديبية”. بهدف 
تطوي�ر التجربة الصحفي�ة اعتمادا عىل الخ�ربات والتجارب الناجحة الت�ي راكمتها الدول 

الرائدة يف املجال اإلعالمي، وذلك يف ظل االحرتام لحرية التعبر.
وأك�د نورالدين مفتاح رئيس لجنة املنش�أة الصحفية وتأهيل القطاع باملجلس، أن ش�بكة 
التواص�ل االجتماعي أضحت اليوم واقعا جديدا يفرض نفس�ه بإلحاح، مش�را إىل أن ثورة 
اإلعالم الرقمي املرتبط بالتواصل االجتماعي، أفضت إىل أن مسوغ حرصية اإلخبار بالنسبة 
إىل املجتمع، لم تعد مرتبطة كما كانت بش�قها املهني املتعارف، ولكن بمدى إطالع املواطن 

وإخباره يف حيز زمني قيايس.
وتس�اءل مفت�اح عن م�دى احرتام حام�ل صفة صحف�ي للضوابط األخالقي�ة يف تعبراته 
الشخصية والتي ليست بتكليف من مؤسسته، والتي قد تكون عبارة عن آراء أو انطباعات 

أو انفعاالت ذاتية حول مختلف القضايا التي تالمس نبض املجتمع.
وش�دد عىل حساس�ية الدور الذي يضطلع به الصحفي يف إخبار وإعالم املواطنني، قائال إن 
“حري�ة الصحفي يف التعبر ال حدود لها وال تحكمه�ا إال القواعد القانونية واألخالقية التي 

تبقى هي األخرى يف تطور دائم”.
وبخص�وص تأث�ر التعبر الذات�ي للصحفي عرب مواق�ع التواصل االجتماعي عىل س�معة 
املؤسس�ة اإلعالمية التي يشتغل معها، أشار عبداللطيف بنصفية مدير املعهد العايل لإلعالم 
واالتصال بالرباط إىل أنه يف غياب تعاقد بني املؤسسة والصحفي حول هذا األمر، يبقى األمر 
رهينا بمدى استحضار القواعد املهنية واألخالقيات التي تحكم أساليب التعبر عىل وسائل 

التواصل االجتماعي.
وأضاف أن “الصحفي بكل ما يملك من أدوات للتعبر وطرق التحليل وأس�اليب املعالجة، ال 
يمكنه أن يحرم الجمهور املتعطش من الرأي الحر واملعلومات املس�تقاة من أوساط مهنية 

متعددة”.
واتفق الخرباء عىل الحساس�ية املفرطة التي يكتس�يها موضوع املس�ؤولية األخالقية عن 
النرش الشخيص يف مواقع التواصل االجتماعي، إن تعلق األمر بالنسبة إىل الصحفيني املهنيني 
أو بالنسبة إىل الجمهور املتلقي، خاصة حينما يتعلق األمر بالحد الفاصل بني التعبر الذاتي 

الشخيص، وما بني التعبر من داخل املنرب اإلعالمي.
ويعترب هذا املوضوع ش�ائكا حتى يف املؤسس�ات اإلعالمية العاملية، وحس�مت البعض منها 
األم�ر وأص�درت قرارات ونظم داخلية تمن�ع صحفييها وموظفيها ع�ن التعبر عن آرائهم 
السياس�ية عىل مواقع التواصل االجتماعي بس�بب تأثرها عىل مصداقية هذه املؤسسات، 
وأبرزها هيئة اإلذاعة الربيطانية التي قال مديرها تيم ديفي بصيغة حاسمة أمام املوظفني 
“إذا أردت أن تك�ون كات�ب رأي يف مقال أو مدافع عن حملة حزب ما عىل وس�ائل التواصل 

االجتماعي فهذا خيار متاح لكن ال يجب أن تكون وقتها تعمل يف بي.بي.يس”.
وغلب�ت عىل نقاش�ات املهنيني املغاربة التس�اؤالت أكث�ر من األجوبة، من قبيل املس�ؤولية 
األخالقية إذا ما تم التس�ليم بها، وهل هي مرتبط�ة بالضمر أو بالضبط الخاص باملقاولة 
أو بهيئ�ات التنظي�م الذاتي؟ وه�ل للصحفي والصحفي�ة حياة خاصة يتح�رران فيها من 
االلتزامات الس�لوكية املهنية؟ وبأي مس�وغ يج�ب عىل الصحفي والصحفي�ة أن يحافظا 
ع�ىل صورتيهما خ�ارج عملهما؟ وبأي رشعي�ة مهنية أو مجتمعية يمك�ن فرض القواعد 

األخالقية خارج العمل عىل الصحفيني؟.
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مجال جاسم أمني 
يجدر بنا أن ننتبه لسياق العنونة 

الت�ي توحي و كأنه�ا تتمة لكالم 

م�ا )و أصفف امل�وت يف أهدابي(  

)انم�ار  الش�اعر  يربكن�ا  حي�ث 

كامل حس�ن( بدءا م�ن مفتتح 

املدونة الش�عرية التي يتقدم بها 

محتج�ا ع�ى كل يشء ، إذ تظهر 

)ال�واو( يف )و أصف�ف .. ( نوع�ا 

من العطف اللغوي عى معطوف 

ينبغ�ي أن نتحمل مش�قة تأويله 

قب�ل الدخول اىل غاب�ة النصوص 

الش�ائكة و الت�ي يلزمنا أكثر من 

مش�قة و نحن نتجول ببصريتنا 

الش�عرية  أزقته�ا  ال ببرصن�ا يف 

و خباي�ا داللته�ا الوجودية التي 

املتعارف  البالغي  التجويد  تتعدى 

و شعرية التضاد و املفارقة التي 

شاعت يف قصيدة النثر اىل تقانات 

ال ش�كالنية ب�ل حميم�ة و ذات 

صلة باالس�ئلة الوجودية الكربى 

الت�ي تط�رأ ع�ى الئح�ة اهتمام 

االنس�ان وهو قعر سهوه املزمن 

! س�هوه ال�روري لالس�تمرار 

يف عال�م ال يق�دم أجوب�ة كافي�ه 

عم�ا ي�دور حول�ه .. نق�ف هن�ا 

وجه�ا لوج�ه مع س�ؤال األجيال 

الش�عرية يف الع�راق ، أي بع�د أن 

انتهى التجيي�ل العقدي للظواهر 

الش�عرية من�ذ س�تينيات القرن 

بتس�عينياته  ختام�ا  و  امل�ايض 

كيف ننظر للقادم م�ن األجيال؟ 

خاص�ة أجيال ما بع�د التغيري يف 

ع�راق الحري�ة التي انح�درت اىل 

الفوىض فحرضت أس�ئلة الوجود 

ع�رب الف�ن أو الن�ص لك�ن ليس 

بطريقة توح�ي بااليديولوجيا بل 

هي أسئلة األنسان ال غري .

هل ثمة مالمح أسلوبية جديدة ؟ 

و هنا ينبغي االنتباه اىل ما يتكرر 

م�ن مالم�ح فني�ة يش�رك به�ا 

الجميع   إذ ينبغ�ي تمييزها عما 

ندعوه ) ملمحا اسلوبيا ( يختص 

به الشاعر دون سواه ربما يظهر 

من خالل قاموس�ه الش�خيص يف 

اللغ�ة العامة الت�ي يكتب بها ..و 

هن�ا نأخ�ذ عّينة م�ن النصوص 

بقص�د إظه�ار عناي�ة الش�اعر 

بمفردة ما .. يف االهداء أوال :

اىل رأيس مرة أخرى 

علّ�ه يك�ف ع�ن ه�ذا اله�راء و 

يستكن .

نش�دد هنا ع�ى مف�ردة )رأيس( 

التي س�تظهر مجددا يف أول نص 

أكث�ر م�ن  و يف  املجموع�ة  م�ن 

موضع متقارب بالطبع :

ذات حقل شاسع 

و أنا أسري يف جوف رايس 

.................

تجّر االسئلة قبل نفاد صربها 

من نفخ الهواء يف رأيس ؟

و قذفه كبالونة 

خارجة عن املالوف

ه�ذا الراش�ق بمف�ردة ) رأس ( 

و يف مواض�ع متقارب�ة ب�دءا من 

اإلهداء اىل الن�ص االول يف الكتاب 

) والدة خارسة جدا( يظهر لنا أن 

) ال�رأس ( جهة الش�اعر األثرية، 

يه�ب اليه�ا دون وع�ي، بوصلته 

أدمنت اش�ارتها و خيوله تصهل 

الش�اعر  يخف�ي  وال   .. نحوه�ا 

تذمره من والدة )خارسة(، وجود 

هائ�ل اإلحب�اط ، بدرج�ة الع�دم 

الذي ال يس�تحق أن يع�اش .. ها 

نح�ن أم�ام س�مات مضموني�ة 

ع�ى  ب�ارزة  تقرحاته�ا  س�نجد 

أس�طحها  و  النص�وص  )جل�د( 

الخارجية :

اب�ي ال�ذي ل�م يكت�ف بالتقبي�ل 

وحده

أّي غريزة حمقاء 

قذفتني اىل هنا

اعيدوني ثانية

اعيدوني

ه�ذا الن�داء ) أعيدون�ي ( يتكرر 

بصيغ شتى يف مواضع أخر تحمل 

نربة االحتجاج نفس�ه كما تحمل 

اش�ارات اخ�رى لجه�ة الش�اعر 

األثرية : رأسه ..

عيّل أراك تندلقن يف رايس 

او يتوارى ..

ذكرك النازي يف عطش الحقول 

.....................

ما زال سيزيف 

يدحرج صخرته الثقيلة يف رايس 

...................

تتشبث بالغرق فكرة 

تدور يف راس املرىس

.....................

الضف�ة  يف  عش�يقة  م�ن  وم�ا 

االخرى 

تدور يف راس الربان 

بالطب�ع ليس املهم هن�ا إحصاء 

لحظن�ا  وكم�ا  بعينه�ا  مف�ردة 

ت�ردد مف�ردة )رأس( و تعاقبها 

املتق�ارب يف النص�وص ب�ل املهم 

إش�عاعها ال�داليل الذي يس�هم يف 

إيضاح مضامن الشاعر املركزية، 

حيات�ه املكتظة مل�ال و ال جدوى 

حد التصور بأن صخرة س�يزيف 

، أيقون�ة الالج�دوى ، تتدحرج يف 

)رأس�ه( ..هذه ق�راءة ينبغي أن 

تط�ول يف مدونة الش�اعر )أنمار 

كامل حس�ن( الت�ي عنونها ) و 

أصف�ف املوت يف أهدابي( مش�ريا 

م�ن خالله�ا اىل متوالي�ات تدليل 

ال تذهب بعيدا ع�ن تورط الحياة 

برمته�ا يف ف�خ امل�وت ! أتمنى أن 

نمعن يف قراءتها ...

......................................

واصفف امل�وت يف أهداب�ي / دار 

الصواف / 2020

الزوراء / خاص
الرواي�ة ف�ن خط�ري وكب�ري، خطورت�ه   
وكب�ري  للن�ص،  الداللي�ة  املنظوم�ة  يف 
ألن�ه يس�توعب الحي�اة ب�كل تفصيالتها 
لغ�ة  اىل  تحت�اج  والرواي�ة  وتش�ابكاتها، 
وفكرة وذاكرة وقدرة عى صياغة حبكة ال 
تعرف الرخاوة ومهارة يف اتقان يف ممارسة 
تقنيتي الحذف واالطالة واس�تخدام تقنية 
االسرجاع واستخدام الحوار وفق وظائفه 
املطلوبة والوصف كفرشاة لتوضيح املكان 
والزمان والحدث وزرع خطافات التشويق 

عى جسد النص .
والرواي�ة ال يمك�ن تفكيكه�ا كم�ا يفعل 
البعض والحك�م عليها من خالل اجزائها 
وانما ه�ي عم�ل متكامل يبدأ م�ن عتبة 
العن�وان وينته�ي بآخر جمل�ة فيها واذا 
م�ا حصل خلل يف جزء م�ن البناء الروائي 
الش�امل ف�ان ه�ذا الخلل ينس�حب عى 

العمل الروائي .
أمام خط�ورة الرواية كفن كبري ، خرجت 
الينا الروائية سلوى أحمد حاملة مقومات 
نجاحها من االس�تهالل وحتى الخاتمة ، 
لغتها الرواية رش�يقة ال تعرف التقريرية 
أو الره�ل ومنظومتها الداللية تصل الينا 
بانس�يابية عالية بعيدة ع�ن االنكماش ، 
والفضاء الروائي يتسم بالنقاء والصفاء 
وااليح�اء املس�تملح بعي�دا ع�ن منط�ق 

الفوازير والطالسم املستقبح .
س�لوى أحمد قاصة وروائية ، صدر لها ) 
تأم�الت روح ( عام 2018 عن دار آش�ور 
بانيبال ، وجاءت روايتها ) أنت الذي عليك 
دللتني ( ع�ام 2019 عن دار الحالج ، ويف 
ع�ام 2020 وصلت الينا روايتها ) مالك ال 

يطري ( عن دار الورشة .
لديه�ا بع�ض املخطوط�ات الت�ي تنتظر 
طباعتها قريبا ، ما زالت تكتب يف الصحف 
بطريقة جذب�ت انتباه املعني�ن يف مجال 

النقد .
دخلنا بيدر الروائية العراقية سلوى أحمد 

وخرجنا منها بهذا العطاء :
* ما الذي يدهشك بالرواية الناجحة ؟

� أغلب الناس يظنون أن عنرص التشويق 
واإلث�ارة ه�و املدهش بالرواي�ة والبعض 
يرى أن ذكاء الحبكة او نمطية الرسد هي 
العنرص الجذاب لكن من منظوري الخاص 

أرى أن عنرص الدهشة الوحيد هو الهدف 
الذي تحمله الرواية إضافة إىل ما تحتويه 
من معاٍن تحاكي طبيعة التكوين البرشي 
أو اقراب األحداث من معاناتهم وبطبيعة 
الح�ال املعاناة له�ا أوجه ش�تى وهذا ما 

ملسناه يف أغلب روايات ديستويفسكي. 
* م�ا مدى تأثري امل�كان يف مجمل ابداعك  

كروائية ؟
� ال ش�ك أن للمكان تأث�رًيا كبرياً يف صنع 
الرواية وال س�يما اذا ض�م املكان عنارص 
الجمال، والح�ب والطبيعة ،كلها مؤثرات 
دافع�ة للكات�ب ليصن�ع من تل�ك البقعة 
وصف�اً رائع�اً فم�ا بال�ك اذا م�ا ضم�ت 
الرواية أمكنة متع�ددة قد تتخطى حدود 
الوط�ن فف�ي روايت�ي األوىل )أن�ت الذي 
عليك دللتني( كان س�حر املكان ووصفه 
مهيمن ع�ى الخيال الرسدي وهذا يدل أن 

للمكان ُمتعته. 
* م�ا رأيك با الذي يق�ول : ) النص الجيد 
يفرض نفسه عى الجميع ( يف هذا العالم 
الذي تتالعب فيه قوى الدعاية واالعالم ؟

� ال شك أن النص الجيد يفرض نفسه وال 
يحتاج اىل إع�الن فعالم الدعاية هذا اليوم 
أشبه بمريض يحتر والطبيب ُيجمل له 
أوص�اف الدواء غري النافعة ببس�اطة ألن 
عالم االعالم ال يملك تلك املصداقية ليحمل 
النص الجيد بن راحتيه فهو يسلط الضوء 
عى كل من هب ودب علماً أن هناك ُكتابا 

ال احد يعرفهم ولهم كتابات تس�تحق ان 
ُيحتفى بها بمهرجانات خاصة. 

النق�دي  املش�هد  اىل  تنظري�ن  *كي�ف 
العربي؟

� برصاحة املشهد النقدي حالياً ليس بتلك 
الهالة التي ِتعط�ي للثقافة حقها فأغلب 
الُنقاد يربزون كأس�ياد للكلمة ويذهبون 
اىل الس�لبي لتنظيم�ه كثغ�رة تلكم وجه 
الكات�ب ويتن�اىس البع�ض أن النق�د هو 
ف�ن تفس�ري األعم�ال األدبية، ون�وع من 
التنظيم للعم�ل األدبي يش�رك فيه ذوق 
الناقد وفك�ره، م�ع ادراك الكاتب وعمله 
للكش�ف عن مواط�ن الجم�ال أو القبح، 
فاألدب هو الذي أوجد النقد وحن يتحول 
الناقد اىل الذع فهو يشتت القارئ وال أرى 
نقداً يمكن وضعه تحت مس�مى املصيب 
او املخط�ئ اثناء تأوي�ل العمل األدبي ألن 

قدرة التأويل مكلفة جداً. 
* الكتاب�ة وج�ع داخيل، وفن م�ن فنون 
املخاض املؤلم، حدثين�ا عن وجع الكتابة 

لديك؟
�  أتف�ق جداً أن والدة اإلبداع هي من رحم 
الوجع واملعاناة، فال ُيمكن أن ينضج ذلك 
الحرف ويطوي مس�افة م�ن العمق دون 
تلك الرصخات املكتومة يف حنجرة الكاتب 
، ولكن ليس كل وجع سينتج كاتباً الوجع 
أداة واح�دة والكتاب�ة ف�ن عظي�م ُيمكن 
الكاتب من مواجه�ة العالم بروح الهمها 

الله وحي التأمل.
*كيف تنظرين اىل موضوع الجوائز الذي 

بدأ الكثري يركض وراء بريقها؟
� بالنس�بة يل الجائ�زة الوحي�دة التي قد 
اعرف باستحقاقها هي تحويل النص اىل 
حياة ُتداوي قل�وب الحيارى، أو باألحرى 
تقديمه كسبيل لنيل اآلفاق املحجوبة عن 
بع�ض الب�رش، فالكاتب هو نب�ي الكلمة 
التي ته�دي اىل الح�ق، أم�ا الجائزة فهي 
ليس�ت س�وى واجهة ال تعني بالرورة 
أن م�ن ناله�ا يس�تحقها، وال أحب�ذ هذا 
النوع من الس�عي فربيقها سيخفت حن 

لن تصل كلمتك اىل أعماق الناس. 
*يق�ال هناك روائي وهن�اك كاتب رواية، 

كيف تنظرين اىل هذا القول؟
� نعم يمك�ن اعتبار هذا الق�ول صحيحاً 
نوعاً م�ا، من جهة كون الروائي هو الذي 
يكت�ب بروح الكلمة، ونب�ض الحدث، أما 
كاتب الرواية فهو ال�ذي يمتلك إمكانيات 
الكتاب�ة، وينبغي التفريق بن الذي تكون 
الكتابة حياته، وبن الذي تكون مهنته، ال 
شك س�يكون الفرق واضحاً بغض النظر 

عن االسلوب. 
* ماذا تعني ل�ك الحداثة يف كتابة الرواية 

؟ 
� موض�وع الحداث�ة يف الرواي�ة العربية، 
ُيعت�رب نوعا م�ن املجازف�ة يف التمرد عى 
النمط السائد، والذي استمر لسنوات عى 

نس�ق الحكاية التقليدية، جاءت الحداثة 
لُتضف�ي رغبة جلية بتغيري النس�ق العام 
من حي�ث التالع�ب باألزمن�ة كاملتناوب، 
والتتابع�ي، الذي عمل ع�ى توايل األحداث 
دون اللج�وء اىل انعطافات بارزة يف س�ري 
الزم�ن، وهناك م�ا ُيس�مى بالفالش باك 
وال�ذي يك�ون عبارة عن ع�رض األحداث 
التي وقعت قبل األن ، وال ش�ك ان الحداثة 
اعط�ت حري�ة للكات�ب يف اإلس�هاب ، او 
اإليجاز برشط أن ال تتأثر املقومات العامة 

للرواية بهذا اآلمر. 
 *يقال ان سطوة الشعر تراجعت لصالح 
القص�ة والرواي�ة، م�ا تعليقك ع�ى هذا 

القول ؟
من وجهة نظري ال أعترب هذه السطوة أتت 
م�ن جهة الس�يطرة للقص�ة والرواية بحد 
ذاتها، إنما أعتقد أن الشعر أمر مجاله واسع 
املدى فبإمكان أي حدث تحويله اىل شعر أو 
نث�ر، وقد كان ل�ه ذلك الوه�ج يف الجاهلية 
االوىل مع اس�تمرار اىل بداية العرص الحديث 
حي�ث ظه�رت هيمن�ة الص�ورة والكلم�ة 
)املطاط�ة ( ب�ن قوس�ن بمعن�ى أي كالم 
ب�ات ُينرش ويلقى االستحس�ان حتى لو لم 
يكن تاما، واندماج الناس بثقافات متعددة 
واالنفتاح الكامل للشبكة العنكبوتية ، كان 
ل�ه اآلثر الكب�ري يف تراجع الش�عر وجماله، 
إضافة اىل تدني اللغة بس�بب دخول كلمات 

بديلة اىل اللغة األم.
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ثقافية

امرباطور اجلاز

كانوا ُيرَبُّوَن يف أوراِقِهم قمراً طفالً
لكي ال ُيِحسَّ الليُل بالنقِص

قصائديَن عاشوا
غرَي أنَّ يداً تقوُدهم
ليموتوا خارَج النصِّ

ُيَفتِّشوَن عِن األعماِق يف َشَغٍف
فاللؤلؤيوَن َمسكونوَن بالَغوِص

ُكلٌّ عى َموجٍة يف البحِر ُمنكِتٌب
خيص وتارٌك فوَقها توقيَعُه الشَّ

كِم اعَتَنوا ببالٍد
ال َتُكفُّ عِن املَوتى

وتقُتُلُهم يف غايِة الِحرِص
روا بالرعاِة الخائنَن لها َفَشهَّ

وَحرَّضوا هذِه الُقطعاَن كي َتعيص
كازنتزاكي قريباً كاَن ِمن َدِمِهم

وظلَّ ُيحيص ِمَن الُغّياِب ما ُيحيص
ناَدى عى َبَطِل الَفوىض : تعاَل هنا

وُكْن لُهْم حارساً يف َدولِة الَقنِص
سُيخِطئوَن كثرياً يف الصالِة بها

ُهْم لِصٌّ أخو لِصِّ ألنَّ َمْن أَمَّ
َعلِّْمُهُم الرقَص يا زوربا فعنَد غٍد

سُيصلحوَن عيوَب األرِض بالرقِص

متابعات ثقافية

) زوربا (
أجود جمبل

الروائية العراقية سلوى أمحد يف ضيافة ثقافية الزوراء

)و أصفف املوت يف أهدابي(... جهة الرأس!

No:  7523  Wed  7  July  2021العدد:  7523  االربعاء   7    تموز  2021

حممد فيض خالد 
تكفي جلب�ة عربت�ه الّنَحاس�ية الَعتيقة، 
وق�رع مفتاح�ه الحدي�دي املتواصل فوَق 
حافتها، وصوته الَخش�ن املُنَطلق َيذوُب يف 

جوِف الَفضاِء : جاز .. جاز
ألن يجتم�ع القوم من َحول�ِه ، َناِهيك عن 
ص�وِت بغله األحم�ر الهزيل ، ال�ذي يتأّتى 
ُمتقطعا، وكأّنه ينّب�ه أولئك الذين تحلّقوا 
م�ن حوِل مواق�ِد الّن�ار يف صباِح الش�تاء 
الق�ارص، تش�اهد موكب�ه حن  تس�بقه  
رائح�ة الج�از الَنف�اذة ، يق�رب الهوينة 
خاش�َع الّط�رف ُمستس�لما ، وابتس�امة 
ثعلب عجوز ُتزايل ُس�مرة وجهه ؛  تبتغي 
الوس�يلة إىل ال�زِّرِق الح�الل ، َيتَحامل عى 
نفس�ِه املُتهالكة وقد أوقَف العرَبَة، وَشَع 
يف اس�تقباِل زبائنه ، عرفناُه ُمنذ الطفولة 
الباك�رة ،  ترتقب�ُه عيون الن�اس يف تلهٍف 
، أكربن�ا همته وعزمه ونحن نرى ش�يخا 
طاِعن�ا ، يدف�ع يف جهٍد قدمي�ِه املتعبتن ، 
تتألأل عى فمِه ابتس�امٍة وضاحة ، يجيب 
الكب�ري والصغ�ري يف ه�دوٍء ورزان�ٍة ، قال 
»عي�د« الحالق : إّن »س�المة«  بائع الجاز 
فقد س�اقه ُمن�ذ كان صبي�ا ، َيتتّبع قطار 
القص�ب ، هكذا يقيض نه�اره ُمَتنقال بَن 
األزقِة، حتى يختفي حاجب الّشمس فوَق 
شوايش أشجار الكافور، وهي تنحدر نحو 
الغ�روب، يرف�ع عقريته   ُمنادي�ا بمثِل ما 
افتَتَح ب�ِه يومه ، وإني ألعَج�ب لصاحبنا 
ح�ن َيتلمس وج�ه الحيلة بعرجت�ِه التي 
َبالَ�غ يف اظهاره�ا ، وبغل�ه ال�ذي حف�ظ 
طريق�ه بن البيوِت ، لكنه رسيعا يربز من 
مكمنِه ، فيسلخ عنه وداعته َسلخا يسريا، 
ف�وَق تراب الِجرِس عائ�دا إىل بلدتِه، حينها 
ترى إنس�انا آخر، فال تس�مع إاّل رصخاته 
املُوِحَش�ة ، وزئ�ريه الغاِض�ُب، وطرقع�ة 
كرباجه يدمي الهواء، َيشّق سكون الّطريق 
ال�ذي تكّدس ظالم�ه بعضه ف�وَق بعٍض، 

يس�تحث بغله املس�كن أن يواصل س�ريه 
بهم�ٍة ونش�اط، ينهر أولئك الذي�ن تعلّقوا 
بمؤخرِة الَعربة، ُيلقي بخبيئِة صدرِه دون 
اك�راٍث توبيخا وتقريعا ، ما إن تقع عينك 
عى جلبابِه الَكالِح الذي س�لبت الّش�مس 
لون�ه، وخليط رائحته النَّف�اذ الذي امتزَج 
فيِه الَعَرق بالَجاِر ، حتى تأخذَك الش�فقة 
بهذا البائس املنكود، الذي تقاذفته أسباب 
الَترشي�د ُعم�را طوي�ال ي�دور م�ع دوالِب 
العيش ، اتخذ خاللها بغله الفاني س�مريا 
، وعربت�ه مأوى وم�الذا ، ُيحدِّق » فكري« 
ح�الق الحمري حاقدا ، ون�زوة تضطرُب يف 
قلب�ِه، يتأّجج الغضب يف رأس�ِه، قائال: إّن 
ثروة هذا القميء، ُتكال بمكاييٍل، ومع هذا 
نيا تكالب الثعلب العجوز . يتكالب عى الدُّ

وم�ع ما أوتي م�ن مغانم الث�روة ، يتخايل 
اللّؤم ُ يف عينيِه، يراءى ش�بح الفقر أمامه 
يتهّدده أينما َساَر ، كأّنما أناَخ عليِه الّشقاء 
بكلكلِه دوَن سواه ، يحيا عى شظِف العيِش 
ُمق�ِرا، ينتظر من يلقي إليِه بالفتاِت، ومن 
خلفِه زوجة تعيس�ة ، رضي�ت من حياتها 
ببخلِه دون شكايٍة ، وتركة والدها التي آلت 
إليِه ، اجتمعت يفّ حجرِه لتضاعف من بخلِه 
وشهِه ، تظّل يف دعاٍء وعربات محتبس�ة ، 
ُكلّم�ا ارعَش ظالم  الليل أن َيفكَّ الله أرسها 
يوم�ا، فتج�د َخالصها م�ن ه�ذا الَجحيم، 
يوم�ا ما كانت أبواب الّس�ماء رحيمة بهذه 
املأزوم�ة، فبينم�ا عائ�د يف إح�دى األمايس 
، واللي�ل يرّنُح يف صمٍت ثقيل ، ُمس�تغرِقا 
يف تفكريِه ، وإّذ بق�دِم بغلِه تزل ، فتتهاوى 
العربة يف امل�رصف ، عى عج�ٍل لفَظ البغل 
آخر أنفاس�ه ، وكأّنه ُيساق إىل حتفِه هانئا 
مطمئن�ا ، راضيا بامل�وِت َبديال عن مرافقِة 
صاحب�ه ، لم يتحم�ل صاحبنا خس�ارته ، 
انتكست حالته ، بعد إذ َطاَش صوابه، َهاَم 
رق�اِت تغ�يل مراج�ل يف عقلِه حرسة  يف الطُّ

وأملَا، حتى وجدوه ُمنَكفئا تحَت جداٍر .

لالحتف�اء ب�األدب العراقي وم�ا قدمته الش�اعرة 
العراقي�ة الكب�رية مليعة عب�اس عمارة يف املش�هد 
الثقايف العربي يف اش�كال الشعر العربي )الفصحى 
والعامي�ة( وكذلك يف مختلف فنون الكتابة والنظم 
)القري�ض والتفعيل�ة( قامت مجموع�ة تغريدات 
نخلة بإشاف د. وليد جاس�م الزبيدي بالعمل عى 
اص�دار كتاب احتفايل بالش�اعرة ويتضمن الكتاب 

باب�ن ؛ الباب االول ش�هادات من عائلة الش�اعرة 
وطالباته�ا ح�ول حياته�ا واهتماماته�ا وبع�ض 
من املواقف غري املنش�ورة مع ص�ور عن عائلتها. 
وتضمن الباب الثاني مش�اركات االديبات واالدباء 
العراقين والعرب يف تأبن الش�اعرة .. وهو الكتاب 
األول يف الب�الد العربية بعد وفاة الش�اعرة الكبرية 

بإخراج جديد وجميل
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املناع�ة مهمة ج�داً لطفل�ك، حيث 
يف  الع�دوى، خاص�ة  تحمي�ه م�ن 
أوقات انتش�ار األمرض، لذا فتعزيز 
مناع�ة الطف�ل هي غاي�ة كل أم يف 

الفرتة الحالية.
وألن أه�م طرق تعزي�ز املناعة هي 
األطعم�ة الطبيعية، لذل�ك نقدم لِك 
من خالل الس�طور التالية 5 أغذية 
فائقة الج�ودة، تعزز مناعة طفلك، 
ويمك�ِن تقديمه�ا ل�ه ع�ى ش�كل 
وجب�ات رسيع�ة وصغ�رة مغذية 

وممتعة.
-1 بذور الشيا

3 مالع�ق كب�رة م�ن بذور الش�يا 
تس�اوي القيمة الغذائي�ة املوجودة 
يف ك�وب م�ن الحلي�ب، فه�ي توفر 
الربوت�ن الكام�ل للنمو، كم�ا أنها 
واملغنيس�يوم  بالكالس�يوم  غني�ة 
القوة  والفوس�فور للحف�اظ ع�ى 

واملناعة.
يع�د وعاء م�ن الزبادي م�ع بعض 
الفواكه املقطعة، ورش�ة من بذور 
الش�يا املنقوع�ة مس�بقاً مناس�باً 

تماماً لبداية يوم صحي، كما يمكنك 
أيضاً إضافة بذور الشيا إىل العصائر 
املصنوعة من الفاكهة واآليس كريم 
املنزيل الصنع مع القليل من العس�ل 

لالستمتاع بطعم ألذ.
-2 بذور الكتان

الكتان مصدر غني ألحماض أوميغا 
3 وأوميغ�ا 6 الدهنية، كما أن بذور 
الكت�ان تحم�ي جس�م الطف�ل من 
البكتري�ا والفروس�ات، وتس�اعد 

عى تحسن جهازه املناعي.
ويمكن�ِك إضافة ب�ذور الكت�ان إىل 
املخب�وزات الت�ي تعدينه�ا يف املنزل 

لطفلك مثل الكوكيز أو الكعك.
-3 حبوب الكينوا

ُتعد حب�وب الكينوا مصدراً للربوتن 
النبات�ي، فه�ي غني�ة باألحم�اض 
األمينية التي تق�وي جهاز املناعة، 
ما يجعلها واحدة من أكثر األطعمة 
التي يوىص بها لألطف�ال، كما أنها 

ُتع�د بدي�اًل رائعاً للقم�ح الخايل من 
الغلوتن.

الكين�وا  حب�وب  تقدي�م  ويمكن�ِك 
وخلط�ة  املخب�وزات  يف  لطفل�ك 
يمكن�ِك  كم�ا  املقرم�ش،  الدج�اج 
اس�تبدال األطب�اق الجانبي�ة مث�ل 
الخب�ز واملعكرونة بحب�وب الكينوا 

كخيار أكثر صحة لطفلك.
-4 املكرسات والفواكه املجففة

املك�رسات والفواك�ه الجاف�ة مثل 
والف�ول  والفس�تق  والتم�ر  الل�وز 
الس�وداني والزبي�ب، تع�زز مناعة 
طفلك، حيث إنه�ا مليئة بالعنارص 
الغذائية مث�ل املعادن والفيتامينات 
والربوتين�ات  الصحي�ة  والده�ون 
األطف�ال  تس�اعد  الت�ي  واأللي�اف 
ع�ى النم�و والتطور، وغني�ة أيضاً 
بأوميغا 3 والزنك واملغنيسيوم الذي 

يعزز املناعة.
ويمكن�ِك تقديم املكرسات والفواكه 
صورته�ا  يف  لطفل�ك  املجفف�ة 
أو  الصحيح�ة كوجب�ات خفيف�ة، 
قضم�ات  إىل  وتحويله�ا  طحنه�ا 

إىل  تقطيعه�ا  أو  طاق�ة،  وأل�واح 
رشائ�ح رقيقة لتعزي�ز النكهات يف 
العصائ�ر، كما يمكنِك أيضاً رش�ها 
بكمي�ات كبرة ع�ى الحلوي�ات أو 

اآليس كريم.
-5 األرز البني واألرز البني املنبت

 األرز البن�ي واألرز البني املنبت هما 
خي�اران رائع�ان للنظ�ام الغذائ�ي 
باأللي�اف  غني�ان  ألنهم�ا  لطفل�ك 
الغاما-أمينوبيوتري�ك،  وحم�ض 
وه�و ناق�ل عصب�ي يف�رز طبيعياً 
ويوج�د بنح�و أكثر تركي�زاً يف األرز 
املنب�ت، وتعم�ل العن�ارص الغذائية 
املوج�ودة يف األرز البن�ي املنبت عى 
تحس�ن الجه�از الهضم�ي للطفل 
وتقوية مناعته، لذا ُيعد األرز خياراً 
مثالي�اً لألطفال من س�ن 6 أش�هر 

فأكثر.
أضيف�ي البي�ض إىل األرز البن�ي أو 
طب�ق  إلع�داد  املنب�ت  البن�ي  األرز 
أرز مق�ي لذيذ لطفل�ك، أو اصنعي 
الربيان�ي م�ن خالل إضاف�ة بعض 

الخضار والدجاج إىل األرز البني

 ال تخلو أي عالقة زوجية من الخالفات، 
فه�ي دليل عى وجود حي�اة بن الرجل 
وامل�رأة، ولكن يف بعض األحيان يفش�ل 
الطرف�ان يف الوص�ول إىل ح�ل مش�رتك 
ينهي الخالف وقد يخون أحدهم التعبر 
فيستخدم ألفاظا وعبارات قاسية تزيد 
من ال�راع وتؤدي إىل تده�ور العالقة 
ب�ن املتزوجن. له�ذا الس�بب، نعطيك 
١٠ أش�ياء يج�ب أن تقوليه�ا لزوج�ك 
أثناء الش�جار لحل الخ�الف فوراً بدون 

مشكالت.
من فضلك حاول أن تفهم وجهة نظري 

هذه!
اإلنص�ات الجي�د جزء أس�ايس لحل أي 
خ�الف بن املتزوج�ن، ولكن ع�ادة ما 
يهمل كل ط�رف االس�تماع لآلخر أثناء 
الشجار. ففي الوقت الذي تتحدثن فيه 
يكون الط�رف االخر مش�غوال بالبحث 
عن الرد املناس�ب لقول�ه يف جولته وهو 
م�ا يزيد األمر تعقيدا. اطلبي من زوجك 
أن يتوق�ف ع�ن التفكر قليالً، ليس�مع 
وجه�ة نظ�رك كامل�ة بخص�وص أحد 
محاور املش�كلة ث�م اب�دأي يف التحدث 
بهدوء واس�أليه من ح�ن آلخر إن كان 

يفهم ما تعنيه أم ال.
هذه ليست مش�كلة تخصك فقط، إنها 

مشكلتنا معاً!
هذه إحدى عبارات التهدئة التي يمكنك 

استخدامها للتخفيف من وطأة الخالف. 
إذا كنت تتش�اجرين م�ع زوجك وزادت 
حدة الخ�الف بينكما، فم�ن الرضوري 
أن تخ�ربي زوجك بأنكما مش�رتكان يف 
حدوث هذه املش�كلة وأنها تعكر صفو 

حياتكما معاً.
لس�ت مطالبا بح�ل املش�كلة... أريدك 

فقط أن تسمعني!
امل�رأة بطبيعته�ا تمي�ل إىل التعب�ر عن 
مش�اعرها واألمور الت�ي تزعجها، فإن 
هذا يحس�ن م�ن حالته�ا املزاجية، وال 
ي�درك جيمع الرجال ه�ذا األمر. لذا من 
املهم أن تعلمي زوجك بأنك تريدين منه 
فقط أن يسمعك بحيث يرتكز اهتمامه 

ع�ى محاوله فهم�ك ولي�س مجادلتك 
لحل املشكلة.

نحن نخرج عن أصل املوضوع!
من الرضوري من الحن آلخر أن تتأكدي 
من عدم اتس�اع دائرة الخ�الف بينكما. 
فإذا كان الش�جار حول مشكلة صغرة 
باملن�زل، ال يج�ب أن يتط�رق الحدي�ث 

حول العمل والسيارة واألصدقاء... إلخ. 
اس�تخدمي ه�ذه العب�ارة لضمان عدم 
الخ�روج عن صلب املوض�وع والتطرق 

ألمور لن تودي بكما إىل حل الخالف.
أحبك

ذكري�ه بأن�ك تحبين�ه، فه�ذه الكلم�ة 
الس�حرية كفيلة بإذابة أي خالف. إنها 
بمثاب�ة تذك�رة ل�كل منكما ب�أن هذه 
املش�كلة الواقعة أمر ط�ارئ ولن يدوم 
طوي�ال ألن الح�ب بينكما أك�رب من أن 

يخرس أي منكما اآلخر.
فلنتحدث يف مكان آخر

تأكدي دوما من أنكما ال تتشاجران أمام 
األطف�ال أو يف مكان مزدح�م بالغرباء، 
بل انتق�ال إىل مكان مغل�ق منعاً لتدخل 
أط�راف غ�ر معنية بالحدي�ث. تذكري 
أيضا أن الشجار أمام األطفال قد يفسد 

نفسيتهم لذا فهو أمر ممنوع.
فلننهي الخالف اآلن!

أس�وأ الخالفات الزوجية هي الخالفات 
املؤجلة ألن الشجار وقتها يكون ناجما 
عن مشاعر مرتاكمة بن الطرفن وهو 
ما يزيد األمر تعقيدا. لذا فأفضل طريقة 
لحل الخالف بن الزوجن هي إنهاؤه يف 
أرسع وق�ت دون تأجيل. اخربي زوجك 
بأن�ك ال ترغب�ن يف أن يس�تمر التوت�ر 
بينكما لع�دة أيام وأنه م�ن األفضل أن 

ننهي خالفنا اآلن.

 مجل قوليها لزوجك أثناء اخلالفات .. سينتهي األمر بكل تأكيد
سلوكياتحنو مستقبل افضل...هلا
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يف  الفتي�ات  م�ن  كث�ر  تس�عى 
الصي�ف إىل تفتيح لون ش�عرهن 
املصبوغ، وهذا يدفعهن إىل تجربة 
ألوان صبغات شعر جديدة. ولكن 
إن كن�ت ترغب�ن يف تفتي�ح لون 
شعرك بش�كل طبيعي، سأخربك 
ببعض الخلط�ات الطبيعية التي 
س�تعطيك النتيج�ة التي تحلمن 
بها. فقط اتبعي السطور التالية 

وسرتين الفرق بنفسك.
العسل والخل لتفتيح الشعر

س�تحتاجينها  الت�ي  املكون�ات 
لتفتيح شعرك بالخل والعسل:

٢ كوب من الخل
١ كوب عسل

١ ملعقة كبرة زيت بكر
١ ملعقة كبرة هيل أو قرفة

طريق�ة تفتي�ح الش�عر بالخ�ل 
والعسل:

١- اخلط�ي املكون�ات جي�دا، ثم 
ضعيها ع�ى ش�عرك بالكامل أو 

األجزاء التي ترغبن يف تفتيحها.
رأس  بغط�اء  لف�ي ش�عرك    -٢

بالستيك من الليل حتى الصباح.
الصب�اح  يف  ش�عرك  اغس�ي   -٣
النتيج�ة  وس�رتين  بالش�امبو 

بنفسك.
الشاي لتفتيح الشعر

ش�اي  تس�تخدمي  أن  ُيفض�ل 
الكاموميل ألنه يحتوي عى كثر 
من الخصائص التي تس�اعدك يف 
الحصول عى شعر صحي ورطب. 
أم�ا إذا كنت ترغبن يف اس�تخدام 

الشاي األسود فال بأس.
س�تحتاجينها  الت�ي  املكون�ات 

لتفتيح الشعر بالشاي:
١ كيس شاي

ماء

طريقة تفتيح الشعر بالشاي:
١- قوم�ي بغ�ي كمية م�ن املاء 
تكف�ي ش�عرك، ث�م اغم�ي بها 
كيس الش�اي واتركيها ملدة عرش 

دقائق.
٢-عندم�ا ي�ربد الش�اي، قوم�ي 
بغس�ل ش�عرك به واتركيه عليه 

ملدة ربع ساعة.
٣- س�تحتاجن إىل تك�رار ه�ذه 
العملي�ة ث�الث مرات قبل غس�ل 
ش�عرك بالش�امبو لتحصي عى 

النتيحة املفضلة لك.

لطلة ابهى..

خلطات طبيعية لتفتيح لون شعرك املصبوغ

 نق�دم لك�م األس�باب املحتمل�ة لش�عوركم باأللم 
يف ه�ذه املناط�ق املش�ار اليها يف الص�ورة املرفقة. 
فعندما تش�عرون باأللم، حاول�وا أن تحددوا مكان 

األلم من رقم 1 إىل رقم 9 بحسب الصورة.
واليكم األس�باب املحتملة التي تتسبب بهذه اآلالم 

بحسب كّل رقم:
رق�م 1: ح�ى يف امل�رارة، قرح�ة املع�دة، التهاب 

البنكرياس.
رق�م 2: قرح�ة، ارتج�اع امل�ريء، وع�رس الهضم، 
البنكري�اس، ح�ى يف امل�رارة، الفت�ق  والته�اب 

الرشسويف
رقم 3: قرحة، قرحة يف معي االثنا عرش، وانس�داد 

القناة الصفراوية، التهاب البنكرياس
رق�م 4: حى يف امل�رارة، التهاب املس�الك البولية، 

واإلمساك
رقم 5: التهاب البنكرياس، قرحة، فتق الرسة

رقم 6: حى يف املرارة، وأمراض الرتج، واإلمساك، 
التهاب القولون

رقم 7: اإلمس�اك، وآالم الحوض واملشاكل الصحية 
النس�ائية )بطان�ة الرحم، وغرها(، أل�م يف الفخذ 

)الفتق اإلربي)
رقم 8: التهاب يف املسالك البولية، التهاب القولون، 
آالم الح�وض واملش�اكل الصحي�ة النس�ائية، داء 

الرتج
رقم 9: داء الرتج، وآالم الحوض واملشاكل الصحية 
النس�ائية، وألم يف الفخذ، الفتق اإلربي ال تنسوا أن 
تستش�روا طبيب يف حال دامت هذه العوارض ملدة 

تخّطت األسبوعن.

نصائح طبية

إليكم أسباب الشعور باألمل يف هذه املناطق من البطن!
يف 8 مايو 1886 تمكن صيديل أمركي يدعى 
جون ستيث بمربتون من تركيب منتج بديل 
للكح�ول م�ن خالل إضاف�ة ثاني أوكس�يد 
املي�اه م�ع محلي�ات وم�ادة  إىل  الكرب�ون 
“الك�وك” املس�تخرجة م�ن ورق الكوكاين 
ونكه�ة “الك�وال” املش�تقة من ب�ذور نبتة 

الكوال التي تحتوي عى مادة الكافين.
وتوصل بمربت�ون إىل إنتاج الرشاب املعروف 
اليوم باس�م “كوال”، وكان ال�رشاب يباع يف 
س�نته األوىل يف الصيدلية تحت اسم “نافورة 
رشاب الص�ودا” باعتب�اره نوعا م�ن الدواء 
ال�ذي يق�وي األعص�اب ويخف�ف م�ن آالم 

الرأس، كما يساعد عى عملية الهضم.
وكان هن�اك اعتق�اد ش�ائع يف تل�ك الف�رتة يف 
الواليات املتحدة أن املياه الفوارة مفيدة للصحة، 

إضافة إىل اعتباره مرشوبا منعشا ولذيذا.
لك�ن وم�ع تط�ور الط�ب والعل�م مع�ا، تم 
الكشف عما يخبؤه ذلك املرشوب من أخطار 
عى جسم اإلنسان والتي تبدأ آثارها عليه يف 

الدقائق األوىل من رشبها.
أول عرش دقائق:

بع�د الفراغ م�ن رشب قنينة من س�عة 330 

مل يك�ون الفرد قد اس�تهلك م�ا يقارب 25 
غراما من الس�كر أي ما يعادل 7 قطع وهي 
كمي�ة كبرة، حي�ث أن هذا املع�دل الطبيعي 
من السكر الذي يدخل جسم اإلنسان يف اليوم 
الكامل، إال أن حامض الفسفوري املوجود يف 
املرشوب يقلل من الشعور بذلك والذي بدوره 
يؤثر يف الكى، لذا فإن هذه الكمية الهائلة من 
السكر تعرض جسم اإلنسان ألمراض كثرة 

من سمنة وسكري وتسوس لألسنان.

بعد عرشين دقيقة:
ارتفاع نسبة الس�كر يف الجسم بشكل حاد مما 
يج�رب البنكري�اس عى إنت�اج األنس�ولن بقوة 
فهو وحده يمكن أن يس�اعد يف تحويل الفائض 
الضخم من الس�كر إىل دهون حيث أن الغلوكوز 
بالنسبة للجسم سم قاتل عندما يكون بجرعات 
عالي�ة يف ال�دم. إال أن الكب�د قادر ع�ى تخزين 

الغلوكوز ولكن قدرته محدودة جدا.
بعد أربعن دقيقة:

يت�م امتص�اص كمي�ة كب�رة م�ن الكافين 
املوجودة بالعلبة بشكل كامل من قبل الجسم 
ي�ؤدي ذلك إىل توس�ع بؤب�ؤ الع�ن، وارتفاع 
ضغط الدم، ويف الوقت نفس�ه ف�إن مخزون 
الس�كر يف الكب�د يصب�ح فائض�ا ع�ى قدرة 

تحمله، مما يتسبب يف إطالق السكر يف الدم.
بعد 45 دقيقة:

يبدأ الجس�م بإنت�اج املزيد م�ن الدوبامن وهو 
الهرمون املس�ؤول عن الس�عادة يف الدماغ )أي 
نفس رد الفعل يف حالة تناول الهروين(، السكر 
يعزز اإلدمان لدرجة أنه أظهرت دراسة أن إدمان 

السكر كان أقوى من إدمان الكوكاين.
خالل ساعة:

يتح�د حام�ض الفوس�فوريك م�ع الزن�ك 
والكالس�وم واملغنيزي�وم يف األمعاء الدقيقة 
مما يعطيها نش�اطا قويا يحرم الجسم من 
االس�تفادة من تلك املعادن باإلضافة إىل املاء 

والصوديوم فيفقده الجسم.
بعد ساعة:

يحدث انخفاض رسيع لنس�بة الس�كر يف الدم، 
ومس�توى الطاقة س�واء البدنية والعقلية، مما 

يؤدي إىل الخمول واالكتئاب.

كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

انتبه ..ماذا حيدث خالل ساعة من شرب الكوال؟
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الرتبية الس�ليمة لطفلك هي أكرب 
طريق�ة لتجس�يد حّبك ل�ه، حيث 
صالح�اً  إنس�اناً  ليصب�ح  ينم�و 
يحّب�ون  الجمي�ع  ومحبوب�اً، 
أطفاله�م، ولكن ال يق�وم الجميع 
بالرتبي�ة الصحيح�ة، ففي خضّم 
مش�اعرنا تج�اه أطفالن�ا نرتكب 
أخط�اًء تؤدي إىل عكس ما نتمّناه، 
له�ذا تع�ريّف إىل األخط�اء الت�ي قد 
ترتكبينه�ا يف تربي�ة طفل�ك، وقد 

تؤّدي – ال قّدر الله – إىل إفساده..
- املبالغة يف حمايته

الجمي�ع يخافون ع�ى أطفالهم، 
نح�ن نخ�ى عليه�م حت�ى م�ن 
املش�اعر، نح�اول حمايتهم طوال 
الوقت م�ن الش�عور بالخذالن، أو 
الفش�ل، أو الحزن، هذا األمر ليس 
صحيحاً، فاملبالغة يف الحماية من 
اختبار املش�اعر املختلفة، ُتنش�ئ 
طف�اًل عدي�م الخ�ربة، يعج�ز عن 
الت�ّرف حيال املواق�ف الصعبة، 
وم�ع الوقت يتعلم الهروب من كل 
الت�ي تواجه�ه، فيصبح  الصعاب 

جباناً، ويفقد الثقة بنفسه.
بدالً من محاولة حماية طفلك من 
اختبار املشاعر، اتركيه يشعر بها، 
بالخيب�ة أو قل�ة الحيل�ة، ودورك 
فق�ط هو تعليمه كيفي�ة التعامل 
مع هذه املش�اعر، ومع األس�باب 

التي أّدت إليها.
- تلبية كّل طلباته

قد ترين طلبات طفلك بسيطة بما 
يكفي لتحقيقها كلها حتى يشعر 
بالس�عادة، ولكن ه�ذا األمر يؤثر 
سلباً يف شخصيته، حيث يشعر بأن 
كل ما يطلبه س�وف يحصل عليه، 

وهذا ال يصلح للحياة العملية.
يف نفس الوقت عندما تمتنعن عن 
رشاء أح�د طلباته، يب�دأ بالضغط 
علي�ِك عرب نوبات الغضب والبكاء، 
فتمتثل�ن لرغبته، وه�ذا ينّمي يف 

شخصيته االبتزاز، واألنانية، وعدم 
االستماع لرغبات اآلخرين.

علي�ك تحقي�ق م�ا يس�عد طفلك، 
ولك�ن بت�وازن، كما يج�ب تعويد 
الطفل أن سعادته ليست يف بعض 

األشياء التي يشرتيها فحسب.
- إغداق الهدايا عليه

إغ�داق الهدايا عى الطفل س�وف 
يفق�ده الش�عور بقيمة األش�ياء، 
كم�ا يوّط�د العالقة بن ش�عوره 
بالسعادة وبن األشياء املادية مثل 

الهدايا.
يجب أن ترتبط الهدّية بمناس�بة، 

أو إنجاز يحققه طفلك.
- الرشوة

الفكرة تب�دأ بوضع مكافأة عندما 
يحقق ما تريدينه، ثم يتطّور األمر 
ليش�به مقايض�ة، ه�و يفع�ل لِك 
خدمة مقابل مكافأة، ومع الوقت 
تزداد قيم�ة هذه املكافأة، ويجري 
تقييمها حسب حجم الخدمة التي 
تطلبينه�ا، ه�ذا ما يس�ّمى تربية 

مرتٍش صغر يف البيت!
 - التهديدات غر الواقعية

قد يثر الطفل غضبك للدرجة التي 
تطلقن فيها سيل التهديد والوعيد 
بأش�ياء ل�ن تقومي به�ا بالطبع، 
ولكن مع الوقت يشعر الطفل بأن 
ه�ذه التهدي�دات وهمية، ث�م يبدأ 

بإساءة التّرف دون رادع.
عليِك وضع العقاب املناس�ب لكل 
خطأ، والرام�ة يف تنفيذ العقاب 

يف حال الخطأ.
- السماح بعدم احرتامك

إن لم يح�رتم الطف�ل أبويه، فمن 
س�يحرتم؟ واملجتمع يتقّبل عيوباً 
كثرة يف الش�خصية، إال الوقاحة، 
ف�إن كن�ِت تهدف�ن لرتبي�ة ف�رد 
الحرص  صالح محب�وب، فعلي�ِك 
ع�ى تعلي�م الطفل حس�ن الخلق 

والتهذيب واالحرتام.

لتغليفة الكريمة:
جبن كريمي: علبة

سكر البودرة: كوب
صلص�ة الت�ويف الجاه�زة: رب�ع ك�وب 

)سائلة(
حليب بودرة: 2 كوب

القشطة : علبة
سكر : نصف كوب

الزيت النباتي : نصف كوب
بيكنج بودر : 2 ملعقة صغرة

دقيق : 2 كوب
البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغرة
طريقة التحضر:

ضع�ي الحلي�ب الب�ودرة يف مق�الة غر 
الصقة عى النار وحمصيه مع التحريك 
حتى يصب�ح لونه ذهبياً ث�م ازيليه عن 

النار.
والس�كر  والبي�ض  الزي�ت  اخفق�ي 

والقشطة يف الخفاقة.
أضيفي الفانيال واخفقي.

الحلي�ب املحم�وس والدقي�ق  أضيف�ي 
والبيكنج باودر لخليط البيض واخلطي 

حتى تمتزج املكونات.

قومي بتجهيز صيني�ة الكيك وادهنيها 
بالزبدة ورشة دقيق.

قوم�ي بصب مزي�ج الكي�ك يف الصينية 
املجه�زة وأدخليه�ا للف�رن ع�ى درجة 
حرارة 180 ملدة 30 دقيقة حتى تنضج.

ازيي الكيك من الف�رن واتركي�ه لي�ربد.
الجب�ن  اخفق�ي  التغليف�ة:  لتحض�ر 
الكريمي مع السكر البودرة حتى يصبح 

املزيج ناعماً.
وزعي املزي�ج فوق الكي�ك وريش التويف 
لح�ن  الثالج�ة  يف  واتركيه�ا  الس�ائل 

التقديم.

املطبخ

كيكة حليب حمموس بالتويف
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احد االس�اتذة الس�ودانني كتب 
مق�اال جمي�ا بعنوان “ه�ل انا 

حرامي؟؟”
يذكر فيه موقفان حصا معه.

املوقف االول:-
امتحان�ات  عن�دي  كان  يق�ول 
للط�ب يف ايرلندا وكانت رس�وم 
االمتح�ان 309 جني�ه ولم يكن 

لدي فكة فدفعت 310
امله�م امتحن�ت وانتهي�ت م�ن 
االي�ام  ومض�ت  االمتحان�ات 
ورجعت الس�ودان واذا برس�الة 
تصلن�ي م�ن ايرلندا ج�اء فيها 
)أن�ت اخطأت عند دفع رس�وم 
االمتحانات..حي�ث ان الرس�وم 
كان�ت 309 وان�ت دفع�ت 310 
وهذا ش�يك بقيمة واحد جنيه.. 
ونحن ال ناخذ اكثر من حقنا..(

املوقف الثاني :-
يق�ول وانا ات�ردد ماب�ني الكلية 

والسكن كنت امر عىل بقالة تبيع 
فيها امرأة واش�ري منها كاكاو 

بسعر 18 بينس واميض ..
ويف م�رة م�ن امل�رات رأيتها قد 
وضع�ت رف اخ�ر لنف�س نوع 
الس�عر  ال�كاكاو وكاتب�ه عليه 

20بينس.
فاستغربت وسالتها هل هناك فرق 

بني الصنف�ني قالت ال نفس النوع 
ونفس الجودة فقلت اذا ما القصة 
ملاذا سعر الكاكاو بالرف االول 18 

ويف الرف االخر بسعر 20
قالت ح�دث مؤخ�را يف نيجرييا 
التي تصدر لنا الكاكاو مش�اكل 
فرتفع س�عر ال�كاكاو وهذا من 
الدفع�ة الجدي�دة نبيعها ب 20 

والقديم ب 18
قلت لها اذا لن يش�ري منك احد 
غري اب�و 18 حتى نف�اذ الكمية 

وبعدها سياخذون من ابو 20
قالت نعم ادري..

قل�ت له�ا اذا اخطليه�م ببعض 
وبعيه�م بنفس الس�عر الجديد 
20 ول�ن يس�تطع اح�د التمي�ز 

بينهم..
يقول فهمس�ت يف اذن�ي وقالت 

هل انت حرامي؟؟
اس�تغربت مل�ا قالت�ه ومضي�ت 

عنها
وما زال الس�ؤال ي�ردد يف اذني 

هل انا حرامي؟؟
اي اخاق هذه؟!!

االصل انها اخاقنا نحن
اخاق ديننا...

اخاق مبادئنا...
اذن لنراجع انفسنا....

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

هنالك الكثري من البهجة والسعادة يف تلك الصورة

أبـــــــراج

ستش�عر بع�دم الرح�ة والقل�ق إذا فك�رت يف 
الخروج يف الهواء الطلق اليوم ولو للحظة واحدة، 
ولكن انتبه فهناك العديد م�ن املهام تواجهك وربما 
تفك�ر يف تأجيلها. هناك ش�خص ما أن�ت مهتم به جدا 
س�يطلب مس�اعدتك وخدمت�ك، ولك�ن ق�د ال ترغب يف 

مساعدة ذلك الشخص.

تعددت أحامك اليوم لدرجة أنك تريد أن تتكلم 
مع كل ش�خص عنها بمجرد أن تستيقظ من 
نوم�ك. ع�ىل الرغم من ذل�ك، ننصح�ك بالصمت 
والكتم�ان. ليس م�ن الخطأ أن تعرب ع�ن رأيك وعن 
مش�اعرك لآلخري�ن ولكن من ال�ذكاء أيض�ا أن تختار 
الوق�ت املناس�ب. تح�ّل بالصرب ألنه يجعل ش�خصيتك 

قوية.

هل أنت مهتم بالعم�ل يف الدول األوروبية؟ 
س�تضطر قريب�ا لإلجابة عن هذا الس�ؤال. 
ق�د يكون حل�م العمل يف الخارج هو التفس�ري 
املناس�ب لعدم رضاك ع�ن العمل يف ذل�ك الوقت؟ 
عليك أن تح�ل هذا اللغز فورا، ألنك س�تتخذ قراراتك 

بناء عىل ذلك.

س�تطلع الي�وم ع�ىل كل م�ا ه�و جديد من 
خال بعض املكاملات الهاتفية أو تلقي بعض 
الرس�ائل واإليمي�ات. ربما يق�رح عليك بعض 
األشخاص أفكارا رائعة. املعلومات التي يتم تبادلها 
ق�د ت�ؤدي إىل تط�ور مش�رك ع�ىل املس�تويني املادي 

والروحاني.

ي�وم جي�د يحمل إلي�ك الكث�ري م�ن الحيوية 
والطاق�ة اإليجابية التي تح�اول توزيعها عىل 
من حولك بحيث تلطف أجواء العمل. توقع بعض 
التغي�ري يف روتني العاقة والذي ق�د يزيد من إعجاب 
الرشيك بك فيعرض عليك تجديد ش�هر العسل. تمارس 
ضغطا قويا عىل نفس�ك بغية التخلّص من الوزن الزائد 

قبل نهاية الصيف.

ب�ات عليك التح�رك قليا وب�ذل الجهود عىل 
املس�توى االجتماع�ي للتع�رّف ع�ىل وج�وه 
جديدة تساعدك يف توديع مرحلة مضت وال يمكن 
االس�تمرار فيها، بل االنتقال إىل مرحلة مختلفة تبدأ 
اليوم انطاقتها لتدفع بمسرية حياتك إىل األمام وتفتح 

لك أفاقا جديدة.

ألن�ك تميل اليوم إىل التفكري بدقة يف كل يشء، 
فمن املتوقع أن يكون يوما مثمرا عىل الصعيد 
املهني.ق�د يك�ون م�ن الصع�ب عليك أن تش�عر 
بالرضا الكامل بس�بب التأخري يف بع�ض املواعيد أو 
تأجيل بع�ض املهمات. لدي�ك اليوم وجه�ة نظر ولكن 
لي�س لديك فرصة إلثباتها. قد تس�تمع بمش�اركتك يف 

بعض األنشظة الدينية أو الفنية.

عىل الرغم من أنك ش�خص مسالم وال تحب 
أن تتضارب أفكارك مع أحد، س�تختلف اليوم 
م�ع أي ش�خص حتى املناقش�ات العادي�ة التي 
تجريها م�ع األصدقاء. كما أن خطواتك س�تختلف 
ببس�اطة عن أي يوم بسبب بعض األساليب اإلبداعية 

التي تتبعها.

أو  الح�ي  الجان�ب  أن  املتوق�ع  م�ن 
العاطفي يف ش�خصيتك سيظهر بصورة 
أك�رب للناس الي�وم. تفك�ر فج�أة يف قراءة 
بعض الروايات ومش�اهدة األفام التي تحفزك 
عىل التمسك بحلمك وبطموحاتك. استمتع بوقتك 

كما تشاء.

تثار أمام�ك اليوم بعض املحادث�ات واألفكار 
املس�تنرية من قبل الرشيك، وربما من الرشيك 
العاطف�ي، أو م�ن رشي�كك يف العم�ل. أمام�ك 
أس�اليب جدي�دة للعمل من خاله�ا، وربما تتضمن 
هذه األس�اليب وس�ائل تكنولوجية جديدة حتى ترسع 
وترية العم�ل وتزيد دخلك. عليك أن تضع ىف اعتبارك أن 

ليس كل ما تسمعه يعد حقيقيا.

تتعام�ل م�ع كل األمور بجدي�ة اليوم وتتحىل 
بالص�رب وه�ذا س�يكون ل�ه م�ردود إيجابي 
بالتأكيد. تعيش حالة من القلق اليوم واالضطراب 
العاطف�ي ولذلك ندعوك لضبط النف�س عند التعبري 
عن مش�اعرك. خوفك الدائم من التغيري سيضيع فرصا 

لن تتكرر.
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الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ستش�عر بع�دم الرح�ة والقل�ق إذا فكرت يف 
الخ�روج يف اله�واء الطلق اليوم ول�و للحظة 
واح�دة، ولك�ن انتب�ه فهن�اك العديد م�ن املهام 
تواجه�ك وربما تفكر يف تأجيلها. هناك ش�خص ما 
أنت مهتم به جدا س�يطلب مس�اعدتك وخدمتك، ولكن 

قد ال ترغب يف مساعدة ذلك الشخص.

كلمات متقاطعة

»اتفاقي�ة  ع�ىل  التوقي�ع   -  1807
اإلمرباطوري�ة  ب�ني  تيلس�يت« 
الفرنس�ية واإلمرباطورية الروس�ية 
وذلك أثن�اء فرة الح�روب التي كان 
يش�نها اإلمرباطور الفرني نابليون 
بونابرت والتي سميت باسم الحروب 

النابليونية.
1833 : اتف�اق تركي�ا وروس�يا عىل 
وج�ه  يف  الدردني�ل  مضي�ق  إغ�اق 

املاحة غري الروسية.
1838 : مجموع�ة من العرب الدروز 
مس�توطنني  تهاج�م  فلس�طني  يف 

صهاينة يف مدينة صفد.
1846 - الق�وات األمريكي�ة تحت�ل 
مدينت�ا »مونتريي« و»يرب�ا بوينا«، 
وهي أول خط�وة لض�م كاليفورنيا 

إليها.
1863 - بداي�ة الخدم�ة العس�كرية 
يف الوالي�ات املتحدة، وكان�ت تكلفة 
اإلعفاء من الخدمة العسكرية تقدر 

بمئة دوالر.
1865 - ش�نق أربع�ة من املتواطئني 
يف اغتيال الرئي�س األمريكي أبراهام 

لينكون.
1930 - بداية أشغال بناء سد هوفر 

يف الواليات املتحدة.
1940 : االتحاد الس�وفيتي يس�قط 
طائرة أمريكية ف�وق بحر بارينتس 

شمال روسيا.
1940 : انتق�ال الحكومة النرويجية 
إىل لندن بعدما قاتلت الغزاة النازيني 

62 يوما.
تحت�ل  األمريكي�ة  الق�وات   :  1941
آيس�لندا خلفاً لربيطانيا، ما يقربها 
أكث�ر م�ن دخ�ول الح�رب العاملي�ة 
الثانية ضد أملانيا وحلفائها )اليابان 
وإيطاليا بش�كل رئيس(، إذ أصبحت 
حماية الس�فن املارة ق�رب الجزيرة 
من الهجمات األملانية ضمن مهمات 

البحرية األمريكية.
احتي�اط  مجن�دات   )6(  :  1948
أمريكي�ات يصبح�ن أول دفع�ة من 
النساء اللواتي ُيسمح لهن باالنخراط 

نظامياً يف البحرية األمريكية.
1951 - بداية البث التلفزيوني امللون 

يف الواليات املتحدة.

اللغ�ات  مرس�وم  إص�دار   -  1969
الرس�مية بكندا وال�ذي بموجبه يتم 
إق�رار املس�اواة يف اس�تخدام اللغ�ة 
الفرنسية واللغة اإلنجليزية يف جميع 

أركان الحكومة الفدرالية.
1972 : وف�اة املل�ك األردن�ي ط�ال 
ب�ن عبد الل�ه بن الحس�ني )ولد عام 
1911( توىل الحك�م يف الخامس من 

)سبتمرب( 1951 لفرة وجيزة.
1978 - اس�تقال جزر سليمان عن 

اململكة املتحدة.
1986 - الحكوم�ة األردني�ة تص�در 
ق�رار بإغ�اق مكات�ب حرك�ة فتح 
يف األردن بع�د توت�ر العاق�ات ب�ني 
امللك حس�ني ورئي�س الحركة يارس 

عرفات.
1969 : مجل�س العم�وم )الربمل�ان( 
اإلنجليزي�ة  ب�ني  يس�اوي  الكن�دي 

والفرنسية كلغتني وطنيتني.
1976 : قبول أول فوج من الطالبات 
العس�كرية  األكاديمي�ة  يف  النس�اء 
بوين�ت  ويس�ت  يف  األمريكي�ة 
تاري�خ  يف  م�رة  ألول  )نيوي�ورك( 

الوالي�ات املتحدة. تخرجت 62 منهن 
يف 28 )ماي�و( 1980 ليحمل�ن رتبة 

مازم يف الجيش األمريكي.
»اتفاقي�ة  ع�ىل  التوقي�ع   -  1991
بريون�ي« والت�ي تنهي الح�رب التي 
ش�نتها يوغوسافيا عىل س�لوفينيا 

بحصول سلوفينيا عىل االستقال.
1994 - قوات اليمن الشمايل أو كما 
تس�مى بالق�وات الحكومي�ة تدخل 
مدينة عدن عاصمة الشطر الجنوبي 
يف املرحلة األخرية من الحرب األهلية 
والتي كانت ته�دف إىل إلغاء الوحدة 

بني الشطرين.
2011 - الحكومة اللبنانية برئاس�ة 
نجي�ب ميقات�ي تن�ال ثق�ة مجلس 
الن�واب بأغلبية 68 صوًت�ا من أصل 
منه�م مجل�س  يتأل�ف  نائًب�ا   128
النواب مع انس�حاب نواب املعارضة 

من جلسة الثقة.
2012 - الليبيون يتوجهون لصناديق 
االق�راع النتخ�اب أول برمل�ان بع�د 
الث�ورة التي أطاح�ت بمعمر القذايف 
وأول انتخابات حرة منذ عام 1969.

ه�ل تعل�م أن ترك املصب�اح منرياً عن�د النوم، يس�بب األرق، ويؤثر 
بش�كل س�لبي يف العينني، كما يؤثر يف الجهاز العصبي بالس�لبية، 

بحيث يصبح اإلنسان متقلب املزاج عند االستيقاظ؟
هل تعلم أن مش�اهدة التلفاز من مسافة تقل عن اثنني مر، تؤدي 

إىل ضعف البرص؟
هل تعلم أن قص األظافر من سنن الفطرة؟

ه�ل تعل�م أن فوق البعوض�ة، حرشة صغ�رية جداً ال ت�رى بالعني 
املجردة، إذا طارت ماتت البعوضة؟

هل تعل�م أن الصلصال والطني الذي نلعب في�ه؛ أصله الراب، وأنه 
املادة التي خلق منها اإلنسان؟

هل تعلم أن نسبة األطفال الذين يولدون أذكياء تصل إىل %85، لكن 
البيئة التي يعيشون فيها، واألرسة تطمس مواهبهم، فتقل النسبة 

إىل %20 فقط؟!

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
أجيت بحرگة وآخذ ثــــاري        ومن الگيتك گلت أشلونـــــك
ما متغير هاي أطبـــــــاعي         وأنت أتگلي أتغير لونــــــك
ال ما غير حتى أهدومـــــي         بس خاف انت مغيرعيونــك
من رمل أجفوف الشايلــتك         بس أتهب ريح أيطيحونـــك
وجتفتك مبتوني وشلتـــــك         وما گدرو مني يذبونــــــــك
ومن ينهد حيلي أترد ألــهم        وصعدهم فوك أمتونــــــــــك
غايب عني وال مانــــــاسي        وانت اليمهم ميذكرونــــــــك
أيذكرونك من تصافح بــس        أتهد جفهم ينسونــــــــــــــك
تدري وياي أشگد مقصـــر        بگد مامنطي وماينطونــــــك
بگد جف املاسح دمعاتـــك        وگد مسحت جفهم ماعونـــك
ــرد وأرضه أيردونك ـــــك        وأرضه ت ــايل راس ــه أترد وش أرض
وأرضه ترد مكسور اخلاطر       بس لترد مكسورة أعيونــــك

خزان�ة  بفت�ح  تقوم�ي  عندم�ا 
مابسك وإتخاذ نظرة عىل  أشكال 
الحج�اب املوجودة فيها، هل تري 
أي تش�ابه ؟ هل تعريف ماذا تقول 
لف�ة الحج�اب عن ش�خصيتك ؟ 
نع�م يوجد العديد م�ن التصاميم 
املختلف�ة يف خزان�ة منزلك ولكن 
هناك إحتماالت تش�ابه مجموعة 
من أش�كال الحج�اب مع�اً، هذا 
ع�ن  املزي�د  يكش�ف  التش�ابه 
ش�خصيتك بالرغ�م م�ن أن�ك قد 
تختاري�ن ش�كل الجح�اب بدون 
وع�ي منك باملعان�ي الخفية التي 
تمكن وراءه، حقاً يخربك الحجاب 

أي نوع من الشخصيات أنت؟
يف  املتس�اوي  الع�ادي  الحج�اب 

الحجم :           
ه�ذه  أن  ع�ن  إنطباع�ا  يعط�ي 
الش�خصية منظم�ة ألن�ه يعتمد 
ع�ي تطبيقه بالكامل وهو يمتلك 
تصمي�م متس�او وإذا كان لدي�ك 
كمية من هذا الحجاب يف خزانتك 
فهو يدل عىل أنك ش�خص منظم 
وتمي�ل إىل رؤية األم�ور بطريقة  
نظيف�ة وال تخ�دع األخري�ن عند 
التعام�ل معهم. كم�ا أنها تفضل 
العرصية لتعطي نظرة أنيقة عن 
مظهرها . هؤالء النس�اء يفضلوا 
وع�ىل  للمس�تقبل  التخطي�ط 
األرج�ح دائم�اً م�ا يك�ون لديهم 

مكتب منظم .
ربط الحجاب عىل الرقبة:

عن�د إختيار ربط�ة الحجاب عىل 
الرقب�ة وخصوص�اً عندما يكون 
الحج�اب مطبوعل بال�ورد فأنت 
س�يدة تتمتع باملزيد م�ن األنوثة 
م�ع  التعام�ل  عن�د  والنعوم�ة 
اآلخري�ن  . ق�د يف�رس االخ�رون 
نعوم�ة تعامل�ك معه�م ع�ىل أنه 
ضع�ف ع�ي العكس فه�و يظهر 

مدى قوتك .
لفة الطرحة الشيفون :

لفة الش�يفون العادية سواء كان 
مطبوعا أو منقوشا طريقة رائعة 
حق�اً . فه�و يكش�ف ع�ن الكثري 
م�ن ش�خصيتك وي�دل ع�ىل أنك 
تفض�ي طريقة بس�يطة وفعالة 
عن�د القي�ام باألم�ور املختلفة . 
يف  يمك�ن  العمي�ق  الجم�ال  ألن 
البس�اطة ويعك�س الكث�ري م�ن 
األم�ور الظاهري�ة يف ترصفات�ك 

وأن�ك ش�خصية تق�در األش�ياء 
الصغ�رية وتميل إىل أن تكون اكثر 
عقانية وإيجابية. وبالتايل فأنت 
واحدة من أكثر الناس التي يسهل 
إرضاؤها . وإذا كان لديك صديقة 
م�ن ه�ذه النوعي�ة فأن�ت عظيم 

حقاً .
الحجاب العرصي :

إختي�ار ه�ذه اللف�ة ي�دل عىل أن 
تن�ال  أن  تح�ب  جرئي�ة   امل�رأة 
إعج�اب الجماع�ة الت�ي تتواجد 
فيه�ا. تمتلك ثقة عالية بنفس�ها 
وعىل األرجح يكون لها ش�خصية  
منفتحة تحب  الخروج وممارسة 
األنشطة املختلفة وعادة ما تحب 
وتفض�ل  الحف�ات  يف  التواج�د 
إلتق�اط الص�ور وال تخج�ل م�ن 

الظهور أمام الكامريا .
لفة حجاب جذابة :

األش�خاص  م�ن  تكون�ني  ق�د 
الذي�ن يفضلون إختي�ار الحجاب 
املنقط او تلك ال�ذي يتواجد عليه 
مطبوع�ات صغرية س�واء قلوب 
أو رس�وم  هادئة . عادة تكش�ف 
ه�ذه اإلختي�ارات عن ش�خصية 
تحب البهجة والفرح ألنها تمتلك 
تصمي�م ولفة جذابة . تتميز هذه 

الشخصية بالرقة والهدوء .
لف�ة الحج�اب البس�يطة ب�دون 

دبابيس:
م�دى  ع�ىل  ت�دل  اللف�ة  ه�ذه 
املس�ؤوليات الت�ي تمتلكه�ا هذه 
وقته�ا  معظ�م  وأن  الش�خصية 
مشغول ومثالية جداً قبل الخروج 
للعمل. إذا وجدتي نفسك تقومني 
بعم�ل ه�ذه اللف�ة كث�رياً فأن�ت 
شخصية مس�ؤولة وال يعني أنك 

مجردة من الحب .

قصة وعربة

اختبارات شخصية

هل انا حرامي؟!

ماذا تقول لفة الحجاب عن شخصيتك بالصور؟

بني حانة ومانة ... ضاعت حلانه
قصة مثل 

رأيس
 o 1ي�رى صديقه وعدوه بع�ني واحدة

من أشهر العبي الكرة االنجليز
2عق�ل o فاكهة مفضلة عن�د قدماء 

الرومان
3يحمل الرسائل o وكالة فضاء

4رقص�ة بدوي�ة يف جنوب فلس�طني 
تشبه الدبكة

5تعب وس�عى o وجبة ما قبل الصوم 
o ياسني

توص�ل  عندم�ا  أرخمي�دس  6قاله�ا 
انس�انية  حال�ة   o اإلزاح�ة  لقان�ون 

قاتلها الله
 o حرامي o 7العدد ع�رشة فما ف�وق

موسيقى )معكوسة(
 o 8ح�رف عط�ف للرتي�ب والراخي

أضف وأكثر o مصباح
9من أسماء الس�يف ومن يفصل بني 

الحق والباطل oثلثا أنف
10سيدة الشاشة العربية

أفقي
1أول من بدع مب�دأ الطاولة 

املستديرة
 o 2قط�ع من م�كان إىل آخر

عملة عربية
3قاتل o نصف حويط

أمريكي�ة  4موس�يقى 
م�ن   o َقف�ل   o )مبعث�رة( 

البرول
5هزم الصليبيني يف حطني

6للتأكي�د واملخالفة يف الرأي 
o للتمني o صحيح

7نبالغ يف االنفاق أو الترصف 
o سام

تاب�ع   o )مبعث�رة(  8أه�ا 
األرض

9كوميدي مرصي
o تعلق  10أماك�ن الدراس�ة 

لإلنارة

يرضب هذا املثل للشخص الذي يقع بني داهيتني تصيبانه فا يستطيع 
منهم�ا خاصا ، حتى يصيب�ه من األذى ما اليقدر ع�ىل دفعه أو النجاة 

من رّشه 
أصله : أن رجا كانت له زوجة اس�مها حانة فلما أس�ّنت تاقت نفس�ه 
للزواج من إمرأة أصغر منها . فبنى بفتاة صغرية مليحة ، حسناء اسمها 
مان�ة فكان يعدل بينهما كما أمر الله تعاىل فيقيض ليلة مع حانة وليلة 
م�ع مانة فا يغب�ط إحداهما حقها وكانت كل واحدة تريد ان تس�تأثر 
ب�ه وحدها ، ف�كان إذا اختىل بزوجته األوىل حانة تأخذ بعض الش�عرات 
الس�وداء من لحيته فتنتفها ، حتى تصبح لحيته بيضاء ، فيش�عر بأنه 
كه�ل وأنه من س�نها وينبغي أن يك�ون لها وحدها دون س�واها . وإذا 
اخت�ىل بزوجته الصغرية مانة فأنها تنتف بعض الش�عرات البيضاء من 
لحيته حتى تصبح لحيته س�وداء فيش�عر بأنه ال يزال شابا وأنه ينبغي 
أن يك�ون لها وحدها دون غريها ومازال دأب زوجتيه معه حتى اختفى 

شعر لحيته مع األيام ولم يبق منها وال شعرة واحدة . 
ويف ذات ي�وم كان الرجل جالس�ا مع بعض أصحابه يف املقهى ، فس�أله 
أحده�م : )) ه�اي ش�نو أبو فان ؟ وي�ن لحيتك ؟ .. مزّينه�ا ؟(( فقال 
الرج�ل : )) ال والله مازّينتها ولكن )) بني حانة ومانة ... ضاعت لحانه 
( فس�أله أصحاب�ه ع�ن مغزى قول�ه ، فأخربهم الخ�رب ، فضحكوا من 
ذلك طويا وتعّجبوا من صرب الرجل املس�كني عىل مافعلته زوجتاه به ، 

وذهب ذلك القول مثا.

حدث يف مثل هذا اليوم
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أكثر من مرشوع درامي يحمل 

اسم نجمة لبنانية تعود مجدداً 

فرتة  غياب  بعد  للمنافسة 

ليست قصرية عن املشاركة يف 

والسينمائية  املرصية  الدراما 

أيضاً.

فهي  النور  عبد  سريين  أما 

من  العديد  تلقت  األخرى 

أثناء  الدرامية  العروض 

ملرص  األخرية  زيارتها 

للمشاركة يف أحد أشهر 

خالل  األزياء  عروض 

الفرتة املاضية، ومن املقرر أن 

السيناريوهات  سريين  تقرأ 

إنهاء  فور  عليها  املعروضة 

التي  الصيفية  إجازتها  فرتة 

أرستها،  مع  حالياً  تقضيها 

بالعودة  قرارها  لتحسم 

الدراما  إىل 

ية  ملرص ا

بعد 

غيابها سنوات طويلة.

نجيم  نسيب  نادين  وُرّشحت 

يف  فني  عمل  من  ألكثر  أخرياً 

يف  األخري  نجاحها  بعد  مرص 

 ،2020 اللبناني  مسلسلها 

النسائية  البطولة  ألداء  وذلك 

وخالد  شعبان  مصطفى  أمام 

فيلمهما  يف  النبوي 

الجديد  السينمائي 

»كوزمو«، واملقرر 

بتصويره  البدء 

انتهاء  فور 

عيد  إجازة 

األضحى.

أكد  وقد 

تب  كا

يف  هالل  هشام  العمل 

أنها  الخاصة  ترصيحاته 

أمام  للبطولة  بالفعل مرّشحة 

نجَمي الفيلم مصطفى شعبان 

األمر  ولكن  النبوي،  وخالد 

بالتعاقد  يكتمل  لم  اآلن  حتى 

مرحلة  يف  زالت  فما  الرسمي؛ 

الرتشيحات املبدئية.

تلّقت  نادين  أن  بالذكر  الجدير 

الدرامية  العروض  من  الكثري 

خالل  مرص  يف  والسينمائية 

السنوات املاضية، ولكنها كانت 

تعتذر بسبب عدم قدرتها عىل 

السفر لفرتة طويلة بعيداً عن 

ولديها يف بريوت.

من  طويلة  سنوات  وبعد 

سابا  نيكول  تستعد  الغياب، 

يف  للمشاركة  مجدداً  للعودة 

املوسم  خالل  املرصية  الدراما 

وافقت  حيث  الجديد؛  الدرامي 

درامية  تجربة  عىل  مبدئياً 

األعمال  لنوعية  تنتمي  جديدة 

وذلك  املشرتكة،  العربية 

املنصات  إحدى  شاشة  عرب 

تدور  أن  عىل  اإللكرتونية 

اجتماعي  إطار  يف  حلقاتها 

درامية،  حلقة   15 خالل  من 

الدراما  أوىل تجاربها يف  لتكون 

القصرية.

 وتحاول حالياً نيكول االتفاق 

النهائية  التحضريات  كل  عىل 

لبدء التصوير.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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عـين على العالم

سعيد  سمرية  الديفا  تعاقدت 
عىل  رشيدي  محمد  املنتج  مع 
تقديم 3 أغنيات جديدة ضمن 
ألبومها الجديد؛ األوىل عنوانها 
املقرر  ومن  شريي«،  »مون 
الثالثاء  األغنية  هذه  إطالق 
الجاري،  يوليو   13 املوافق 
وإطالق باقي األغنيات عىل 

التوايل عقب االنتهاء من تصويرها.
»مون شريي« أغنية تحمل طابع وأجواء 
بالعربية  كلمات  وتضم  السبعينات، 
محمد  كلمات  من  وهي  والفرنسية، 
القياتي، لحن بالل رسور وتوزيع هاني 
يعقوب، أما امليكس واملاسرت لخالد عز، 

والكليب من إخراج نضال هاني.  
عن  سعيد  سمرية  الديفا  وأعربت 

األخرية  أغنيتها  بنجاح  سعادتها 
يف  وأضافت  بالليل«،  اتنني  »الساعة 
ترصيح خاص: أن هذه األغنية لم تكن 
يف الحسبان من األصل، وكان مخططا 
التوقيت،  هذا  يف  أخرى  أغنية  طرح 
تامر  الشاعر  عليها  عرضها  وحينما 
لحظة،  أول  من  بها  أعجبت  حسني، 
وخاصة أنها شعرت أن كلمات األغنية 

واألغنية،  الحب  مشاكل  عن  بعيدة 
ليس  بالوحدة  تشعر  لفتاة  وموجهة 
لها عالقة بطرف آخر أو الحب، وتبحث 
عن أصدقاء تتكلم معهم، وأنه ممكن 
ال  حتى  نفسه  مع  يتحدث  الشخص 
لشخص  ومشاكله  همومه  يحمل 

آخر.

مايا  اللبنانية،  الفنانة  نرشت 
حسابها  عىل  فيديو  مقطع  دياب، 
الصور  تبادل  تطبيق  عرب  الخاص 
التحضريات  كواليس  )انستغرام(، 
الضخم  استعراضها  وتصوير 
استغرق  الذي   Xplore »إكسبلور« 
استوديو  داخل  ساعة   26 نحو 
العديد من  مجّهز يف بريوت، وتخلّله 
املواقف املؤّثرة واللحظات الطريفة، 
سقوطها  ترصد  لقطات  بينها  من 

عىل املرسح.
عىل  تعليقاً  اللبنانية  الفنانة  وقالت 
مقطع مصّور تركب فيه عجلة ذكية 
أمر  »هناك  بورد«:  »هاف  طراز  من 
ممتع ومؤلم دائماً خالل التصوير«.

مجموعة  الحفل  يف  دياب  وقّدمت 
فني  بقالب  أغنياتها  أجمل  من 
ديكورات  جانب  إىل  ومبتكر،  جديد 

ضخمة وإطالالت متنوّعة ووصالت 
هادي  تصميم  من  استعراضية 
تحضريات  بعد  وذلك  عواضة، 
استغرقت نحو شهٍر كامل مع فريق 
محرتفاً   80 من  أكثر  يضم  عمل 

ومحرتفة.
أغنيتها  الحفل  خالل  وأطلقت 
باللهجة  كالم«  »أحىل  الجديدة 
نارص  كلمات  من  وهي  املرصية، 
خيامي  محمود  وألحان  الجيل 

وتوزيع هادي رشارة.
لشخصية  ظهوراً  الحفل  وشهد 
عنها  كشفت  التي  مايا«  »سوبر 
صفحاتها  عرب  أخرياً  دياب  مايا 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل 
ُمعلنًة أن »ثمة مفاجآت تتعلّق بتلك 
الشخصية يف املستقبل، إذ لن يقترص 

دورها عىل الحفل وحسب«.

برنامج  يف  مغنية  باسم  الفنان  كشف 
تقديم  تقرر  أنه  بالعربي   the insider
يف  »للموت«  مسلسل  من  ثاٍن  جزء 
 10 مقرراً  كما  ليس   2022 رمضان 

حلقات فقط. 
قرأ  أنه  نخلة  إييل  لإلعالمي  قال  باسم 
أول حلقتني من الجزء الثاني ووصفهما 
بالبداية الصاروخية، مشرياً إىل أنه اتصل 
بكاتبة العمل نادين جابر وتحدث معها 

وأصبح مطمئناً أن لديهم مادة قوية. 
»عمر«  شخصية  أن  عن  كشف  باسم 
محوري  دور  لها  سيكون  يؤديها  التي 

جداً يف أحداث الجزء الثاني. 
لتصوير  باسم  يستعد  أخرى،  جهة  من 
عمل من 15 حلقة مع املمثلني الكويتيني 
كما  كاكويل،  وعيل  الهاجري  شجون 
مرصي  ملسلسل  سيناريو  حالياً  يقرأ 

سيجمعه بنجمة من الصف األول. 

ُيذكر أن باسم كان يف دبي هذا األسبوع 
للحصول عىل اإلقامة الذهبية، وقد قال 
كبرياً  دعماً  تشّكل  الخطوة  هذه  إن 

مثل  عربياً  قائداً  بأن  وفخراً  للفنانني 
يهتم  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد 

بالناس الذين يجتهدون بحياتهم.

مسرية سعيد حتضر مفاجأة غنائية منتصف متوز احلالي

حلظة »ممتعة ومؤملة« لسقوط مايا دياب على املسرح

االستعداد لتقديم جزء ثاٍن من مسلسل »للموت« 
يف رمضان ٢٠٢٢ 

نادين جنيم وسريين عبد النور ونيكول سابا إىل مصر

أغرب من الخيال .. شاب يعيش 555 
يوما طبيعيا من دون قلب!

رجل يتمكن من أكل 76 شطيرة 
نقانق خالل 10 دقائق 

اس�تطاع ش�اب أمريكي أن يعيش بش�كل طبيعي ألكثر من عام دون قلب، 
ممارسا الرياضة طوال تلك الفرتة يف حالة أذهلت الكثريين.

وتم تش�خيص إصابة الش�اب األمريكي س�تان الركن، البالغ من العمر 25 
عام�ا، باعتالل بعضلة القل�ب العائيل وهو نوع من قص�ور القلب الذي من 

املمكن أن يصيب البرش من دون سابق إنذار مسببا بالوفاة.
وتمكن الركن الذي تم تشخيص حالته بعد إصابته باالنهيار خالل ممارسته 
لكرة الس�لة، من العي�ش مدة 555 يوما، بقلب اصطناع�ي حمله يف حقيبة 
عىل ظهره، حيث انتظر كل تلك الفرتة بانتظار عملية زرع القلب، حيث قام 
أطباء جامعة ميشيغان برتكيب جهاز SyncArdia للقلب االصطناعي الكيل 

الذي يبلغ وزنه 13 رطال بينما كان ستان ينتظر املتربع املناسب.
وع�ادة ما تتم االس�تعانة بالقلب االصطناعي بش�كل مؤقت عندما يفش�ل 
القل�ب يف كال الجانب�ني، ولكن عىل عكس أجهزة القل�ب العادية، التي تعمل 

عادة مع جانب واحد فقط من القلب، فهي تعمل مع كليهما.
ليخض�ع الركن لعملية زراعة القلب يف نهاية املطاف، يف حالة أثارت دهش�ة 

الكثريي�ن للم�دة التي قضاها مس�تخدما قلبا اصطناعيا وممارس�ا 
لحياته اليومية بشكل عادي باإلضافة للرياضة.

تمكن جوي تشيستنت من تحطيم الرقم القيايس العاملي، الذي بحوزته، 
ليفوز بمس�ابقة ناثان الش�هرية ألكل النقانق )الهوت دوغ( يف دورتها 

الرابعة عرشة.
واستطاع تشيس�تنت تناول 76 ش�طرية نقانق خالل 10 دقائق فقط، 
يوم األحد 4 يوليو/تموز، محطما الرقم القيايس الس�ابق الذي س�جله 

حني تناول 75 شطرية نقانق خالل املدة نفسها.
وق�ال تشيس�تنت: “كن�ت أش�عر بالراحة. وحت�ى لو لم أك�ن مرتاحاً، 
فرؤية الجميع وهم يهتفون يل ويش�جعونني جعلني أشعر أنني بحالة 

جيدة”.
يذك�ر بأن ه�ذه املس�ابقة أصبحت تقلي�دا أمريكيا، وعادة م�ا ُتقام يف 
الراب�ع من يوليو/تم�وز أمام متجر ناثان لبي�ع النقانق يف كوني آيالند 

بنيويورك.
 Maimonides Park لكن مس�ابقة هذا العام أقيمت يف ملعب البيسبول
الصغري يف بروكلني، امتثاالً لقيود فريوس كورونا. وضم الحضور 5000 

متفرج.

طور باحثون يف س�نغافورة مادة 
رغوية ذكية تمكن اإلنس�ان اآليل 
م�ن الش�عور باألش�ياء القريبة، 
بل وإصالح نفس�ه يف حال أصابه 

خلل، تماما مثل جلد اإلنسان.
والرغوة املزودة صناعيا باألعصاب 
الت�ي تعرف باس�م )آيفوم(، هي 
بوليمر عايل املرون�ة، صنعت من 
مادة الفل�ورو بوليمر مع مركب 

يخفض انشداد السطح.
جامع�ة  يف  الباحث�ون  وق�ال 
سنغافورة الوطنية إن ذلك يمكن 
املادة ذات الطابع اإلسفنجي من 
أن تتجمع بسهولة كوحدة واحدة 

إذا تعرضت للقطع.
الرئي�ي،  الباح�ث  وأوض�ح 

بنجامني ت�ي: أن جزيئ�ات املادة 
تتقارب داخل مصفوفة البوليمر 
عن�د الضغ�ط، مم�ا يغ�ري م�ن 

خصائصها الكهربية.
وتابع: “باإلمكان رصد هذا التغري 
ع�ن طري�ق أقط�اب كهربائي�ة 
ُيبلّغ  موصل�ة بجه�از كمبيوت�ر 
اإلنس�ان اآليل بم�ا يتع�ني علي�ه 
فعل�ه. عندما أق�رب إصبعي من 
أن  يمكن�ك  االستش�عار  جه�از 
ت�رى أنه يقيس مجايل الكهربائي 

ويستجيب وفقا للمستي.
وهذه الخاصية تمكن يد اإلنسان 
اآليل م�ن رصد ق�در واتجاه القوة 
املبذولة، مما قد يجعله أكثر ذكاء 

وتفاعلية.

س�رتيت  وول  صحيف�ة  ذك�رت 
جورن�ال أن رشكات التكنولوجي�ا 
األمريكي�ة العمالق�ة في�س ب�وك 
وجوج�ل وتوي�رت ح�ذرت حكومة 
هونغ كونغ بشكل خاص من أنها 
ق�د تتوقف ع�ن تقدي�م خدماتها 
يف املدين�ة إذا واصل�ت الس�لطات 
التغي�ريات املخط�ط له�ا لقوانني 
حماي�ة البيان�ات، نقالً ع�ن بريد 

إلكرتوني.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن القوان�ني 
ق�د تجع�ل رشكات التكنولوجي�ا 
مس�ؤولة ع�ن املش�اركة الخبيثة 
ملعلوم�ات األف�راد ع�رب اإلنرتنت، 
وذك�رت الصحيفة، الرس�الة التي 
أرس�لتها مجموعة صناعية تضم 
رشكات اإلنرتنت أن الرشكات قلقة 
من أن القواعد املخطط لها للتعامل 
مع “التش�هري” يمك�ن أن تعرض 
التحقيق�ات  لخط�ر  موظفيه�ا 
الجنائي�ة أو املالحق�ات القضائية 
املتعلق�ة بم�ا ينرشه مس�تخدمو 

الرشكات عىل اإلنرتنت.
ويعد Doxing هو عمل للكشف عن 
لألشخاص  الش�خصية  املعلومات 

مثل االسم الحقيقي أو 
عن�وان املنزل أو مكان 
العم�ل ع�رب اإلنرتن�ت 

املس�تخدم،  إذن  دون 
ولم ترد فيسبوك وجوجل 

وتوي�رت ع�ىل الف�ور عىل 
طلبات رويرتز للتعليق.

وقالت الصحيف�ة إن مكتب 
وال�رب  الدس�تورية  الش�ؤون 

الرئي�ي يف هون�ج كونج اقرتح يف 
مايو تعديالت ع�ىل قوانني حماية 
البيانات باملدينة قال إنها رضورية 
ملكافحة التش�هري، وهي ممارسة 
كان�ت س�ائدة خ�الل احتجاجات 
2019 يف املدينة، ووفقا للصحيفة، 
ف�إن الرس�الة املؤرخ�ة 25 يونيو 
أرس�لها تحالف اإلنرتنت اآلسيوي 

ومقره سنغافورة.
ع�ن  نق�اًل  الصحيف�ة  وذك�رت 
الرس�الة أن “الطريق�ة الوحيدة 

لتجن�ب ه�ذه العقوب�ات ع�ىل 
ه�ي  التكنولوجي�ا  رشكات 

االس�تثمار  ع�ن  االمتن�اع 
وتقدي�م الخدم�ات يف هونغ 

كونغ”.

باحثون يطورون إنسانا آليا “يشعر 
باألعطاب ويصلحها”

شركات )فيس بوك وجوجل وتويتر( 
قد تنسحب من هونج كونج

  

تغريدات

د. زيد عبد الوهاب

معز بو لحية

ــورو، هناك  ــواء على الي ــليط األض يف صيف تس
ــي يواصل قيادة سفينة  يف أمريكا الالتينية ميس
ــاهمته يف  األرجنتني حنو لقب كوبا أمريكا، مبس
ــجلها منتخب التانغو يف  ــداف من مجلة 1٠ س 8 أه

املسابقة.. 
ــذا تبدو  ــو »متخاذال«، هك ــار فيه لي ــن ص  يف زم

أنسب طريقة للرد على املنتقدين.

ــراتيجية للمجتمع  ــا حيوية واس هناك قضاي
ــن العبث  ــال، أهم م ــريعا وتعدي ــب تش تتطل

مبستقبل األسرة والطفل.
 كال لتعديل املادة ٥٧ .

اللسان »املنفلت«

هامش

قالوا كثريا يف اللسان بدءا من العبارة الشهرية »لسانك حصانك« اىل 
قائمة تكاد ال تحىص وال تعد من األمثال والحكم واألقوال واألشعار.. 
العم غوغل جاهز لتلقي طلباتنا بهذا الخصوص، فبمجرد أن تكتب 
مفردة »لسان« تأتيك رحمة الله من أقوال وحكم وعبارات عن كيفية 
تحصني اللسان أو لجمه أو وضع حد لتهوره أو انفالته خصوصا يف 
الترصيحات السياسية التي صارت مودة من حيث االنفالت واالنفالت 
ولسانه«..  قلبه  بأصغريه  »املرء  يقول  )ص(  محمد  النبي  املضاد.. 
العزيز الخالفة  إنه حني ويل عمر بن عبد  العرب  ومن مشهور أمثال 
تقدم شاب  الوفود  أحد  لتهنئته، ومن بني  األمصار  إليه وفود  وفدت 
حديث السن ليتكلم، فقال له الخليفة: »لينطق من هو أسن منك«.. 
املرء  إنما  املؤمنني،  أمري  الله  »أصلح  للخليفة:  الصغري  الشاب  فقال 
وقلبا  الفظا،  لسانا  عبدا  الله  منح  فإذا  ولسانه،  قلبه  بأصغريه، 
حافظا، استحق الكالم...« اىل آخر الحكاية الرتاثية التي ال أعرف إن 
كانت صحيحة أم منتحلة مثل الغالبية العظمى من تراثنا.. مع ذلك 
أن يستفيد منها مطلقو  ولعل  داللة عىس  تخلو من  فهي حكاية ال 
ال  زمن  يف  ولدوا  كونهم  تالحقهم  ستبقى  التي  املنفلتة  الترصيحات 

يرحم هو زمن السوشيال ميديا الذي »ما عنده صاحب صديق«. 
 قول آخر ينسب لإلمام عيل بن أبي طالب )ع( وهو »يا ليت يل رقبة 
وال  منحول  إنه  الشخصية  قناعتي  الكالم«..  أزن  كي  البعري  كرقبة 
صحة له.. لكن العقل الجمعي، ومن باب ميله اىل التأني وعدم التورط 
املرء، نسب هذا  أن تحسب عىل  أو عبارات يمكن  أو أحكام  أقوال  يف 
أن  باب  من  والبالغة  والروع  والروية  بالحكمة  عرف  من  اىل  القول 
عليا يقول ذلك وهو ما هو لغة ومنطقا وحكمة وورعا فكيف بباقي 
املايض..  يف  كانت  كما  تعد  لم  اآلن  املنفلت  اللسان  مشكلة  الناس.. 
اللسان«  زالت   « ب�  بني  يرتاوح  بما  أيضا  تشتهر  كنت  إنها  صحيح 
املسموح بها اىل حد معني، وبني ما توقع صاحبها يف »ورطة« أو حتى 
اىل »لزكة« يف تاريخه دونها كل »لزكات« املرحوم جونسون.. ال أعرف 

أين رضب الدهر ب� »لزكات« جونسون.  
أعرف شخصا مسكينا قبل عرصنا الرقمي بعقود حصلت له مناسبة 
ما  أين  من  أشو  »والله  قال:  النتائج،  عن  سئل  وحني  »سعيدة«، 
اللقب يالحقه  »أبوزلك«، وبقي هذا  لقب  زلك«، فأطلق عليه  أجيبها 
حتى مماته.. ولو عارص هذا الشخص عرص السوشيال ميديا لحصد 
ماليني اليكات اإلعجاب، لكن ليس عىل مقولته البايخة تلك بل عىل ... 

خيبته األخرى.

محزة مصطفى

هيفاء  البحرينية،  املمثلة  وقعت 
حسني، يف مشكلة بعد محاولتها 

مريض  لطفل  تربّعات  جمع 
»ضمور  مرض  من  يعاني 
عدته  ما  العضالت«، 
مخالفاً  دبي  يف  السلطات 

للقانون، وتم استدعاؤها.
إال  نبيل،  هدفها  أن  ورغم 

اإلسالمية  الشؤون  دائرة  أن 
سارعت للتواصل معها، لتفسري 

مخالفتها وتوضيح األمر.
صفحتها  عرب  هيفاء  ونرشت 

االجتماعي  التواصل  الخاّصة عىل موقع 
عّدة مقاطع فيديو، رشحت فيها ما حصل معها، 
عن  رسالة  الخاص  الربيد  عىل  »وصلني  وقالت: 
العضالت،  ضمور  مرض  من  يعاني  طفل  حالة 
املال لعالجه،  ويحتاج أهله للمساعدة عىل توفري 

رضيع  ألنه  الطفل  حالة  مع  فتعاطفت 
مع  تعاطفت  كما  طفيل،  كأنه  واعتربته 
سيما  ال  تبكي،  كانت  ألنها  والدته 
تستدعي  ال  الحالة  إن  يل  قالت  وأنها 
فرتة  يف  يعالج  لم  إذا  ألنه  التأخري، 
معينة ستتأثر الرئتني وقد يؤدي اىل 

وفاته«.
الحالة  مع  »تعاطفت  وتابعت: 
انستغرام،  عرب  متابعيني  وطالبت 
ودائرة  ننقذه،  كي  له  يتربعوا  بأن 
لها  أوضحوا  دبي،  اإلسالمية يف  الشؤون 
األمر بأن العاطفة ال تؤدي للطريق الصحيح 
دائما، وقالوا لها ال بد من الحذر ألنه كما أن هناك 
النصب،  هدفها  حقيقية  غري  حاالت  يوجد  حقيقية  حاالت 
الحالة  التأكد من  دون  إنستغرام،  كتبت منشورا عرب  وأنها 
غري  الحالة  كانت  اذا  سلبيا  أمرا  يكون  أن  يمكن  ما  وهو 

حقيقية«.

هيفاء حسني تقع يف مشكلة بسبب مبادرة إنسانية

أحالم،  اإلماراتية،  الفنانة  تواصل 
الجديد  ألبومها  ألغاني  التسويق 
عرب  فنرشت  عيونك«،  »فدوة 
صفحتها الخاّصة عىل موقع التواصل 
االجتماعي مجموعة صور من أحدث 
ألغنيتها  للتويج  لها  تصوير  جلسة 
بفستان  وتألقت  »تمرّد«،  الجديدة 
شفاف  بإزار  تمّيز  البني  اللون  من 
لفته يف الجزء العلوي، كما أضفت إىل 
إطاللتها الكثري من الحيوية من خالل 
املطعمة  الذهبية  املجوهرات  تنسيق 

باألحجار الكريمة الخرضاء.
وألحان  األول  كلمات  من  »تمرّد« 
»فدوة  ألبوم  زال  وما  البدر،  عبدالله 

عيونك« يحقق نجاحاً واسعاً.

أحالم تشّوق املتابعني 
ألغنيتها اجلديدة 

بإطاللة مميزة 


