
بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت خلي�ة االعالم االمن�ي، أم�س االربعاء، اس�تهداف 
قاع�دة عني االس�د الجوية ب�� 14 صاروخ�ا، وفيما اكدت 
إلح�اق ارضار ب�دور املواطن�ني القريب�ة واحد املس�اجد، 
عّدت اس�تهداف مطار أربيل ومعس�كر عني األسد انتهاكاً 
صارخ�اً، مؤك�دة ان خيارات الس�لم والحرب حق حرصي 
للدولة.وذك�رت الخلية يف بيان تلقته “الزوراء”: ان “عجلة 
حمل )نوع تريلة( بداخلها حاوية توقفت امس يف منطقة 
البغدادي بمحافظة االنب�ار، إذ ان الظاهر من هذه العجلة 
انها كانت تحمل أكياس مادة الطحني، إال انها تحمل قاعدة 
إلطالق الصواريخ، حيث اطلقت ١٤ صاروخاً باتجاه قاعدة 
عني األس�د الجوية س�قطت يف محيط القاعدة”.واضافت 
ان “بقي�ة الصواري�خ التي كان�ت متبقية بداخ�ل العجلة 
انفج�رت، مم�ا ادى اىل الح�اق أرضارا يف دور املواطن�ني 
القريبة وأحد املساجد”.من جهته، عّد الناطق باسم القائد 
العام، اللواء يحيى رسول، استهداف مطار أربيل ومعسكر 
عني األس�د انتهاكاً صارخاً لكل القوانني، فيما اشار اىل ان 

الحكومة ستالحق املتجاوزين عىل القانون وفرض األمن.

الزوراء/ يوسف سلمان:
عقدت رئاس�ة مجل�س الن�واب ولجنتا 
النيابي�ة  والنزاه�ة  والطاق�ة  النف�ط 
اجتماع�ا مش�ركا مع أعض�اء املجلس 
ال�وزاري للطاقة، ح�ول مجمل القضايا 
التي ُطرحت يف جلس�ة اس�تضافة وزير 

النفط والبيانات التي طالبت بها رئاسة 
الربملان.وتعليقا عىل ذلك افصحت لجنة 
النف�ط والطاقة النيابي�ة عن جانب من 
تفاصي�ل االجتم�اع املطول م�ع اعضاء 

املجلس الوزاري للطاقة.

بغداد/ الزوراء:
التميي�ز، ام�س  أّدى أعض�اء محكم�ة 
األربع�اء، اليم�ني القانوني�ة بمناس�بة 
تعيينهم.وذك�ر املرك�ز اإلعالمي ملجلس 
القضاء األع�ىل يف بيان تلقته “الزوراء”: 
أن “القضاة املعّين�ني أعضاًء يف محكمة 
التمييز االتحادي�ة أّدوا اليمني القانونية 

أمام رئي�س مجلس القضاء األعىل فائق 
زي�دان؛ تنفي�ذاً للمرس�وم الجمه�وري 
املرقم )40( يف 6 /7 /2021”.واضاف أن 
“مراس�م أداء اليمني القانونية حرضها 
رئي�س املحكمة االتحادي�ة العليا ونواب 
رئيس محكمة التميي�ز ورئيس االدعاء 
العام ورئيس هيأة اإلرشاف القضائي”.

بغداد/ الزوراء:
حذرت وزارة الزراعة، امس االربعاء، من أن 
فتح باب االسترياد أمام دخول بيض املائدة 
إىل البالد س�يؤدي إىل انهيار قطاع الدواجن 
يف الع�راق، مبين�ا ان االحت�كار وانع�دام 
الرقاب�ة االمنية وراء ارتفاع االس�عار. من 
جانب اخ�ر، أكدت لجن�ة الزراع�ة واملياه 
وااله�وار النيابي�ة أن اللجن�ة التنس�يقية 
بينها وب�ني وزارتي الزراعة واملوارد املائية 
اس�تطاعت تأمني الحصة املائية ملوسمني 
زراعي�ني ملحصول الش�لب إضافة لالتفاق 

م�ع الحكوم�ات املحلية عىل توف�ري مياه 
اإلس�الة للمحافظات.وقال املتحدث باسم 
وزارة الزراع�ة، حمي�د الناي�ف، يف حديث 
صحف�ي: ان “ارتفاع س�عر رصف الدوالر 
يف العراق أثر عىل ارتفاع مدخالت الدواجن 
ومنه�ا االعالف وف�ول الصويا وغريها من 
امل�واد التي تدخل يف انت�اج الدجاج وبيض 
املائ�دة”، مبين�ا ان “ال�وزارة اتفق�ت مع 
منتجي الدواجن بعدم زيادة سعر الطبقة 

ألكثر من 5 آالف دينار”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
املدي�ر  املنظ�ري،  أحم�د  الدكت�ور  اك�د 
اإلقليم�ي ملنظمة الصح�ة العاملية بإقليم 
رشق املتوس�ط، خالل املؤتم�ر الصحفي 
ح�االت  أن  األربع�اء،  ام�س  للمنظم�ة، 
اإلصاب�ة بوب�اء كوفي�د- 19 الناج�م عن 
ف�ريوس كورون�ا تس�جل تزاي�ًدا يف إقليم 
رشق املتوس�ط عقب مرور ش�هرين من 
االنخف�اض املُطرد، فيم�ا أوضح الدكتور 
مكافح�ة  قس�م  مدي�ر  هوت�ن،  إيف�ان 

األمراض السارية باملكتب اإلقليمي للرشق 
املتوسط، أن اللقاحات فعالة ضد متحور 
دلتا.وقال: خالل أش�هر الصيف، يساورنا 
القلق إزاء حدوث ارتفاع حاد آخر يف حاالت 
رات املث�رية للقلق  اإلصابة بس�بب التح�وُّ
وزيادة الس�فر الدويل، إىل جانب انخفاض 
مستوى حماية األشخاص نتيجة اإلقبال 
املحدود عىل التلقيح وعدم االلتزام بتدابري 
الوقاي�ة بالقدر الكايف.وأضاف: عىل الرغم 
من جمي�ع الجهود املبذولة، فإننا نش�هد 

ارتفاًع�ا يف املتوس�ط األس�بوعي لحاالت 
اإلصابة والوفيات الجديدة يف جميع أنحاء 
اإلقلي�م، مقارنًة بنفس الوق�ت من العام 
امل�ايض.. ويرجع ذل�ك إىل ع�دة عوامل”.

ر دلتا  وتاب�ع املنظري: “تم اكتش�اف تحوُّ
يف 98 بلًدا عىل األقل عىل مس�توى العالم، 
منه�ا 13 بلًدا يف إقليمن�ا، كما ينترش هذا 
ر بوت�رية رسيعة بغ�ض النظر عن  التحوُّ
التغطية باللقاحات، ما يؤجج االرتفاعات 
الحالي�ة يف ح�االت اإلصاب�ة والوفيات”.

ر  وواصل: “يس�هم االنتشار الرسيع لتحوُّ
دلتا يف زيادة انتش�ار امل�رض عىل الصعيد 
إقليمن�ا ع�ىل ح�دٍّ س�واء..  العامل�ي ويف 
وينبغي أن تستعد البلدان من خالل تعزيز 
د والكش�ف، والتداب�ري االجتماعية،  الرصُّ
وضمان قدرة الُنُظم الصحية عىل التعامل 
م�ع األع�داد املتزايدة من ح�االت اإلصابة 
والوخيم�ة”. املتوس�طة  األع�راض  ذات 

من جانبه، أوضح الدكت�ور إيفان هوتن، 
مدير قس�م مكافح�ة األمراض الس�ارية 

باملكت�ب اإلقليم�ي للرشق املتوس�ط: أن 
اللقاح�ات املتاحة واملعتم�دة من منظمة 
الصحة العاملية تعمل خاصة ضد األشكال 
الوخيم�ة م�ن ه�ذا امل�رض، وما نس�عى 
إليه هو أن نمنع األش�كال الوخيمة ألنها 
تؤدي إىل الوف�اة واإلعاقة وتزيد من عبء 
املستشفيات، كما أن اللقاحات فعالة ضد 
متحور دلت�ا، لذلك ف�إن وصولها إىل أكرب 
عدد من األفراد ه�و أفضل خط دفاع ضد 

الفريوس.

 هايتي/ متابعة الزوراء:
رئي�س  أن  هايت�ي  حكوم�ة  أعلن�ت 
الجمهوري�ة، جوفينيل موي�س، اغتيل 
الليلة املاضية جراء هجوم مس�لح عىل 
مقر إقامته، كما أصيبت الس�يدة األوىل 
خالل الهج�وم، فيما فرض�ت حكومة 
هايتي األح�كام العرفية يف عموم البالد 

ع�ىل خلفية اغتيال رئي�س الجمهورية 
جوفيني�ل مويس برص�اص مهاجمني 
مجهولني.وأك�د القائ�م بأعمال رئيس 
الوزراء، كل�ود جوزي�ف، يف بيان صدر 
عن�ه، امس األربعاء: أن الرئيس مويس 
برص�اص  فتاك�ة  لج�روح  تع�رض 
مجهولني تس�للوا إىل داخل مقر إقامته 

الخ�اص. مش�ريا إىل أن الس�يدة األوىل 
مارت�ني مويس اصيبت خ�الل الهجوم 
ونقلت إىل املستشفى بعد الحادث.وقال 
جوزي�ف، يف بيان ص�در يف وقت مبكر، 
امس األربع�اء: إن »مجهولني هاجموا 
س�كن رئيس الب�الد جوفيني�ل مويس 
خ�الل الليل وقتل�وه بالرص�اص، كما 

أصيبت الس�يدة األوىل خ�الل الهجوم«، 
وذلك حسب وكالة »رويرز«.وأضاف أن 
»هايتي س�تظل تحت سيطرة الرشطة 
والقوات املس�لحة وسيتم اتخاذ جميع 
اإلج�راءات لضمان اس�تمرارية الدولة 
وحماية األم�ة«.وأدان رئيس الحكومة 
عملية االغتيال، مشددا عىل أن الرشطة 

وغريها من األجهزة الحكومية تحتفظ 
بالس�يطرة ع�ىل الوض�ع، وان هايت�ي 
ستظل تحت سيطرة الرشطة والقوات 
املسلحة وسيتم اتخاذ جميع اإلجراءات 
لضم�ان اس�تمرارية الدول�ة وحماي�ة 

األمة«.

بغداد/ الزوراء:
ق�ررت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة، امس االربعاء، اس�تمرار حظر 
التجوال الجزئي من الس�اعة ١١ مس�اء 
حتى ال�� 5 صباحا طيلة ايام االس�بوع، 
وفيما حددت ضوابط منح سمات الدخول، 
اكدت إج�راء االمتحان�ات النهائية للعام 
الدرايس الح�ايل يف الجامع�ات الحكومية 
واألهلية.وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئيس 
مجلس الوزراء يف بي�ان تلقته »الزوراء«: 
ان رئي�س مجل�س ال�وزراء، مصطف�ى 

الكاظمي، ت�رأس اجتماعا للجن�ة العليا 
للصحة والس�المة الوطنية، وجرت خالل 
االجتماع مناقشة خطورة الوضع الوبائي 
الحايل يف عموم البالد، والزيادة الكبرية يف 
اع�داد االصاب�ات خالل االس�ابيع الثالثة 
االخرية، فضال عن مناقش�ة خطة وزارة 
الصحة يف زيادة منافذ التلقيح يف للمرحلة 
املقبلة.واش�اد الكاظمي، بحسب البيان، 
بالجه�ود الكبرية الت�ي تبذله�ا املالكات 
الصحية والطبية يف املستش�فيات كافة، 
وتصديهم للجائح�ة وتقديم الخدمات اىل 

املصابني، الس�يما بعد الزي�ادة الكبرية يف 
ع�دد االصابات وما تش�كله من تداعيات 
خط�رية ع�ىل الف�رد واملجتمع، مش�ددا 
عىل رضورة تع�اون جميع املواطنني مع 
التعليم�ات التي تصدره�ا وزارة الصحة 
وقرارات اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة، وااللت�زام بالتداب�ري الوقائي�ة 
لحماي�ة أنفس�هم وعوائله�م م�ن خطر 
االصاب�ة، والتوج�ه اىل مناف�ذ التطعي�م 
ألخ�ذ اللقاح به�دف الوص�ول اىل املناعة 
الجماعية للمجتمع.واش�ار البيان اىل: ان 

االجتم�اع مناقش�ة التوصي�ات املرفوعة 
من قبل وزارة الصحة وعدد من الوزارات 
املختص�ة، والتي تتعل�ق بجملة اجراءات 
الحت�واء الجائح�ة والحد م�ن خطورتها 
وانتش�ارها، وق�د ت�م اتخ�اذ الق�رارات 

االتية: 
اوال / املوافقة عىل ما يأتي:

١-التأكي�د ع�ىل ال�وزارات والجهات غري 
املرتبطة ب�وزارة واملحافظات، االيعاز إىل 
دوائره�ا تزوي�د دوائر الصح�ة/ املراكز 
الصحية ضمن الرقعة الجغرافية بقوائم 

املش�مولني  أع�داد منس�وبيها  تتضم�ن 
بالتلقيح بأقرب وقت ممكن، إلدراجهم يف 
خططهم الخاصة بتوزيع ونرش لقاحات 
واملراك�ز  القطاع�ات  يف  )كوفي�د- ١9(، 
تلقيحه�م  بعملي�ة  واإلرساع  الصحي�ة، 
يف املناف�ذ التلقيحي�ة يف تل�ك املراك�ز، أو 
بإرس�ال ف�رق تلقيحي�ة لتل�ك املواق�ع 
بحس�ب الخط�ة املع�دة له�ذا الغ�رض، 
إضاف�ة إىل ح�ث موظفيهم للتس�جيل يف 
املنص�ة اإللكرونية والحج�ز ألخذ لقاح 
)كوفي�د-١9( يف املؤسس�ة الت�ي يرغ�ب 

التلقيح فيها.
ل�وزارة  املمن�وح  االس�تثناء  تمدي�د   -2
الصحة والبيئة بموجب قرار اللجنة العليا 
للصحة والس�المة الوطنية رقم )6 لسنة 

202١( لغاية ١3 كانون االول 202١.
3-تطبيق مرشوع اصدار شهادة التلقيح 

الدولية يف دائرة العيادات الشعبية.
للع�ام  النهائي�ة  االمتحان�ات  ٤-إج�راء 
الدرايس الح�ايل يف الجامع�ات الحكومية 
واألهلية بحس�ب ما ج�اء يف كتاب وزارة 
التعلي�م العايل والبح�ث العلمي ذي العدد 

ت/م3/د/٤٤79 امل�ؤرخ يف ١5 حزي�ران 
202١ مع تطبيق اإلجراءات الوقائية.

5-  تأكيد إل�زام هيئة االعالم واالتصاالت 
القن�وات اإلعالمي�ة كافة، ب�رضورة بث 
الربامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح 
ضد مرض )كوفي�د-١9( وحث املواطنني 
عىل الحجز املسبق عرب املنصة اإللكرونية 
للتلقي�ح بلقاحات )كوفيد-١9( املتوافرة 
يف املستشفيات واملراكز الصحية يف عموم 

محافظات العراق.

اللجنة العليا: استمرار احلظر اجلزئي من الساعة 11 مساًء حتى الـ 5 صباحا وحتدد ضوابط منح مسات الدخول

اغتيال رئيس هاييت وإصابة زوجته جراء هجوم مسلح على مقر إقامته

أكدت إجراء االمتحانات النهائية للعام الدراسي احلالي يف اجلامعات 

موسكو/ متابعة الزوراء:
أك�دت وكال�ة “روي�رز” أن روس�يا تس�عى 
لتس�وية الخالف ب�ني الس�عودية واإلمارات، 
إلب�رام اتفاق لزي�ادة إنتاج النفط يف األش�هر 
“أوبك+”.ونقل�ت  تحال�ف  إط�ار  يف  املقبل�ة 
الوكال�ة عن ثالثة مص�ادر يف “أوبك+” قولها 
إن روسيا التي تدعم زيادة اإلنتاج “تعمل اآلن 
وراء الكواليس إلجالس الرياض وأبو ظبي إىل 
طاولة الحوار والتوصل التفاق” بهذا الشأن.

وأش�ارت “رويرز” يف هذا الصدد إىل عالقات 
سياس�ية واقتصادية راس�خة تربط روس�يا 

بالسعودية واإلمارات.وفيما لم تحدد “أوبك” 
اآلن موع�دا الجتماعه�م  وحلفاؤه�ا حت�ى 
القادم، قال أحد مصادر الوكالة: “لدينا وقت 
للتوصل إىل ق�رار ويحدونا األمل يف أن نجتمع 
األس�بوع القادم وس�يتم إبرام اتفاق”.ولفت 
مص�ادر أخ�رى إىل أن الكوي�ت تعم�ل أيض�ا 
ع�ىل تس�وية الخالفات الت�ي ب�رزت مؤخرا 
بني الس�عودية واإلمارات.كم�ا قال مصدران 
مختلف�ان يف “أوبك” للوكالة إنه لم يتم إحراز 
تق�دم يف املفاوضات بني الدول املنتجة للنفط 

حتى اآلن واقراح موعد جديد لالجتماع.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يخطط الرئيس األمريكي السابق، دونالد 
ترامب، الذي اشتكى من الرقابة من قبل 
عمالق�ة وس�ائل التواص�ل االجتماعي، 
لإلعالن ع�ن دعاوى قضائي�ة جماعية، 
ام�س األربعاء، ض�د الرئي�س التنفيذي 
لفيس�بوك م�ارك زوكرب�ريغ والرئي�س 
التنفي�ذي لرشك�ة توير ج�اك دوريس، 
حس�بما أفادت مصادر “أكسيوس”.إنه 
أحدث تصعيد يف معركة ترمب املستمرة 
منذ س�نوات مع توير وفيس�بوك حول 

حرية التعبري والرقابة.. فرامب ممنوع 
تماًما م�ن” توير” وُمنع من فيس�بوك 
مل�دة عامني آخرين.ومن املقرر أن يصدر 

ترامب إعالًنا يف مؤتمر صحفي.يتم دعم 
جه�ود ترامب القانونية م�ن قبل معهد 
السياس�ة األمريكية أوالً، وهي مؤسسة 
غ�ري ربحية ترك�ز عىل إبقاء سياس�ات 
ترامب.وس�تمّكنه الدع�اوى القضائي�ة 
الرئيس�ني  مقاض�اة  م�ن  الجماعي�ة 
التنفيذيني التقني�ني نيابة عن مجموعة 
أوسع من األشخاص الذين يجادلون بأن 
السياسات املتحيزة قد خضعت للرقابة.

وتوي�ر  فيس�بوك  م�ن  كل  ورفض�ت 
التعليق.

القانونية النيابية حتدد لـ             أسباب تعديلها الفقرة اخلاصة حبضانة األطفال وتؤكد وجود توافق لتمرير القانون
جدل مستمر حول تعديل املادة 57 من قانون األحوال الشخصية

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ع�ن تلقيها 
ش�كاوى ع�دة من بع�ض الرج�ال بش�أن قانون 
االحوال الش�خصية، مما دفعه�ا اىل تعديل الفقرة 
الخاص�ة بحضان�ة االطف�ال، وفيما اك�دت وجود 

توافق س�يايس لتمرير القانون، رأى خبري قانوني 
ان تعديل قانون االحوال الشخصية أرىض االم واالب 
املفصول�ني بش�أن حضان�ة اطفالهم.وقال عضو 
اللجن�ة القانونية، النائب س�ليم هم�زة، يف حديث 
ل�”الزوراء”: ان قانون االحوال الش�خصية قانون 

قدي�م ولي�س جديدا، وانم�ا هناك مق�رح لتعديل 
الفقرة املتعلقة بالحضانة )املادة 57 من القانون(. 
مبينا: ان قانون االحوال الش�خصية مستنبط من 
الرشيعة االسالمية، واالم لها حق الحضانة حسب 
قاعدة الرشيع�ة االس�المية.وأضاف: ان موضوع 

مش�اهدة األب ألطفاله بعد الفراق والطالق حسب 
القان�ون في�ه اجحاف بح�ق االب فق�ط، بإعطاء 
س�اعة او ساعتني فقط لالب مش�اهدة اطفاله يف 

احدى الدوائر الحكومية كمركز الرشطة.

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:
حكومة  االربعاء،  امس  الخارجية،  وزارة  عزّت 
وشعب روسيا اثر تحطم طائرة وراح ضحيتها 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  مدنيا.وذكرت   7١
وصادِق  تعازيها  عن  تعرب  انها  »الزوراء«: 
روسيا  جمهوريَّة  وشعب  لحكومِة  املواساة 
راح  التي  أن-١٤8،  ِم طائرة  تحطُّ إثر  االتحادية 
الوزارة  املدنيني.وجددت  من   )7١( ضحيتها 
حكومًة  العراق  جمهورية  ووقوف  تضامن 
الظروف  هذه  يف  الضحايا  عائالت  مع  وشعباً 

الصعبة، وُنوّجه كلماِت الدعم لهم.

العراق يعزي روسيا بوفاة 71 
مدنيا إثر حتطم طائرة 

استهداف قاعدة عني األسد بـ 14 صاروخا وإحلاق أضرار بدور املواطنني 

اجتماع نيابي مطول مع اجمللس الوزاري 
للطاقة حول استرياد النفط والغاز 

أعضاء حمكمة التمييز يؤّدون اليمني 
القانونية

الزراعة حتذر من انهيار كامل لقطاع 
الدواجن يف العراق

روسيا تسعى للتوسط بني السعودية 
واإلمارات إلنقاذ اتفاق “أوبك+”

بعد منعه منهما.. ترامب يعتزم مقاضاة مؤسسي 
“فيسبوك” و”تويرت”

وزارة الصحة تتوقع ارتفاعا جديدا بإصابات كورونا يف األيام املقبلة

االخريةالصني.. شنغهاي تستعد الفتتاح أكرب قبة فلكية يف العامل

ص 4

بعد تسجيل 8777 إصابة و37 حالة وفاة 
إصابات ووفيات كورونا يف العراق 
تواصالن االرتفاع وعدد امللقحني 

يتخطى الـ 980 ألفا

التخطيط تفصح عن شروط االستثناءات 
اخلاصة باسترياد السيارات

الزوراء/ مصطفى العتابي:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، فيما اكدت 
و37  جدي�دة  اصاب�ة   8777 تس�جيل 
حالة وف�اة وش�فاء 5522 حالة.وذكرت 
ان  »ال�زوراء«:  تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم أمس: 
5١٤5١، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
١2039580، مبينة انه تم تسجيل 8777 

اصاب�ة جدي�دة و37 حالة وفاة وش�فاء 
5522 حالة.واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت 
الشفاء الكيل: ١28276٤ )9١.8%(، بينما 
عدد حاالت االصاب�ات الكيل: ١397١00، 
أم�ا ع�دد الح�االت الت�ي تح�ت الع�الج: 
96923، يف ح�ني ان ع�دد الحاالت الراقدة 
يف العناي�ة املرك�زة: 620، وع�دد ح�االت 
الوفيات ال�كيل: ١7٤١3، الفتة اىل ان عدد 
امللقحني ليوم امس: 38565، ليصبح عدد 

امللقحني الكيل:9802٤7.-

بغداد/ الزوراء:
أفصحت وزارة التخطيط، امس األربعاء، 
عن رشوط االستثناءات الخاصة باسترياد 
الس�يارات، وفيما أش�ارت إىل أنها اخذت 
بنظر االعتبار الظروف القاهرة واملوديالت 
التي لم تدخل خالل فرة جائحة كورونا، 
اعلنت البدء بتنفيذ مس�ح القوى العاملة 
باس�م  املتح�دث  املحافظات.وق�ال  يف 

الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، يف ترصيح 
صحفي: إن »تطبيق املواصفات العراقية 
الخاصة باسترياد السيارات سيبدأ ابتداًء 
من ١ أيلول املقب�ل للعام الحايل«.وأضاف 
أن »جميع العجالت املستوردة من موديل 
2022 ستخضع اىل تطبيق تلك املواصفات 

بعد ١ أيلول«.

الصحة العاملية: اللقاحات املعتمدة فعالة ضد متحور “ دلتا “

بغداد/ الزوراء:
املمنوحة  كافة  الطاقة  تجهيز  استثناءات  بإلغاء  االربعاء،  أمس  الكهرباء،  وزارة  وجهت 
للمغذيات.وقالت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان »وكيل الوزارة لشؤون اإلنتاج، عادل 
كريم كاك احمد، وجه جميع الرشكات العامة لتوزيع الطاقة الكهربائية بإلغاء كل استثناءات 
تجهيز الطاقة الكهربائية املمنوحة للمغذيات، ويستثنى من ذلك الخطوط املغذية ملحطات 
املاء واملجاري واملستشفيات واماكن املراقد الدينية املقدسة ودوائر السجون«.واضافت ان 
الكهربائية بصورة عادلة ومتساوية  الطاقة  العمل بتوزيع  الوزير، عىل  اكد، عن  الوكيل   «
لجميع املغذيات، وذلك لكون الطاقة الكهربائية حقا لجميع املواطنني ومن الواجب ان يتم 
توزيعها بالتساوي بني كل رشائح املجتمع«، الفتا اىل ان »الوكيل شدد بتوجيه أشد العقوبات 
القانونية واالدارية بحق املخالفني ملن لم يعملوا بالتوجيهات املذكورة«.واشارت اىل ان »هذه 
التوجيهات جاءت دعماً للطبقة الفقرية وانسجاماً مع تطلعات شعبنا يف تحقيق املساواة 

بني الجميع، واستمرار تجهيز الطاقة للمواطنني واستقرارها والقضاء عىل الضائعات«.

الكهرباء توجه بإلغاء استثناءات جتهيز 
الطاقة كافة

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص5   

تفاصيل ص5   
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إعالن للمرة األوىل للمناقصة احمللية العامة املرقمة
) ن و ع / خ /  2021/ 9 (

)مناقصة تأجري عجالت ملقر الشركة )حلقل شرقي بغداد( وحقل عمليات املنطقة اجلنوبية )النهروان( يف حمافظة بغداد(
يرُس )وزارة النفط/ رشكة نفط الوسط )رشكة عامة( / بغداد/ خلف محطة القدس الكهربائية( بدعوة 
مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم الفنية والتجارية باملناقصة املحلية العامة 
املرقمة ) ن و ع / خ /  2021/ 9 ( وكلفتها التخمينية تبلغ )2,192,592,000 ( ملياران ومائة واثنان 
وتسعون مليون وخمسمائة واثنان وتسعون الف دينار عراقي الخاصة )بمناقصة تأجري عجالت ملقر 
الرشكة )لحقل رشقي بغداد( وحقل عمليات املنطقة الجنوبية )النهروان( يف محافظة بغداد( وفق وثائق 

املناقصة.
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله االطالع عىل وثائق املناقصة املحملة عىل موقع رشكتنا االلكرتوني 
) www.mdoc.oil.gov.iq ( ورشاء وثائقها يف مقر الرشكة / قسم العقود / بغداد – الراشدية – بوب 
اىل  الساعة 9:00 صباحا   ( الرسمي من  الدوام  اوقات  الكهربائية خالل  القدس  الشام – خلف محطة 
الساعة 12:00 ظهرا ( هم او وكالئهم املخولون عن طريق دوائر كاتب العدل او املخولون بكتاب صادر 
عن صاحب الرشكة لقاء مبلغ قدره )500,000( خمسمائة الف دينار عراقي، وان هذا املبلغ غري قابل 
للرد إال اذا ألغيت املناقصة من قبل رشكة نفط الوسط، وتودع العطاءات يف صندوق العطاءات رقم )۲( 
الكائن يف مقر الرشكة / االستعالمات الوسطية، وسيتم عقد املؤتمر الفني لإلجابة عىل استفساراتكم يف 
الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 2021/7/25 يف ) مقر رشكة نفط الوسط يف بغداد / مقر 
هيئة الخدمات واملواد( علما ان اخر موعد الستالم العطاءات الفنية والتجارية )تاریخ الغلق( الساعة 
الثانية عرش بتوقيت بغداد من يوم االحد املوافق 2021/8/15 وال يسمح بتقديم العطاء الكرتونيا كما 
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن ويلتزم 

بإكمال اجراءات التعاقد خالل )14( يوم عمل من تاريخ التبليغ باإلحالة. 
وفق املتطلبات ادناه: 

-  متطلبات التأهيل املطلوبة / الوثائق املطلوبة عند تقديم العطاءات توضع بظرف الوثائق املطلوبة :
-  نسخة ملونة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات لعام 2021 
وعقد تأسيس الرشكة وبيان التأسيس والنظام الداخيل للرشكة والوضع القانوني لها، موقع التسجيل 
الرشكات وموقع  دائرة مسجل  انجازها من  تأييد  بالرشكة مع كتب  الخاصة  التعديل  وكافة محارض 
عملها الرئييس )بالنسبة للرشكات(، وكتاب تخويل بالشخص املخول بتوقيع او وكالة صادرة عن كاتب 

العدل.
-  هوية غرفة تجارة بغداد او اي محافظة اخرى نافذة لعام 2021 للرشكات واملكاتب املتقدمة.

-  اجازة وهوية ممارسة املهنة الخاصة باملكاتب والرشكات املختصة بموضوع املناقصة.
-  وصل رشاء املناقصة األصيل.

-   تأمينات اولية غري مرشوطة )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة ( من مرصف معتمد لدى 
بغداد ويقدم من قبل مقدم  أن يكون يف محافظة  الوسط  العراقي وتفضل رشكة نفط  املركزي  البنك 
العطاء او أي مساهم يف الرشكة لصالح رشكة نفط الوسط / رشكة عامة وبمبلغ قدره ) 65,775,000 
( خمسة وستون مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي  وبظرف مغلق منفصل، وان 
يكون واضحا من حيث املبلغ )رقما وکتابة( ويكون نافذا يغطي مدة العطاء والغرض منه قابل للتمديد 
وتصادر هذه التأمينات يف حال عدم توقيع العقد بعد )14( يوم عمل من تاريخ التبليغ باإلحالة دون 
الحاجة اىل حكم قضائي او عند سحب العطاء اثناء فرتة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او عند رفض مقدم 
العطاء تصحيح األخطاء الحسابية يف عطاءه او عدم استكماله للبيانات املطلوبة من مقدم العطاء اثناء 
التحليل او تقديم وثائق وبيانات مزورة استنادا اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، و يهمل اي عطاء 

ال يحتوي عىل التأمينات األولية .
-  املستمسكات الخاصة باملدير املفوض )جنسية / شهادة جنسية أو البطاقة الوطنية / بطاقة سكن 

/ بطاقة تموينية(.
-  كتاب يتضمن عدم املمانعة من االشرتاك باملناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2021 

معنون اىل رشكة نفط الوسط.
-  تقديم عمل مماثل منجز مصدق من جهات التعاقد مع شهادات االستالم النهائي عدد )1( عىل االقل 
قبل موعد تقديم العطاء خالل الـ)عرشة سنوات( االخرية وبمبلغ ال يقل عن )657,777,600( ستمائة 

وسبعة وخمسون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف وستمائة دينار عراقي. 
-  الوثائق القياسية الخاصة باملناقصة واملحملة عىل املوقع االلكرتوني للرشكة مصدقة بختم وتوقيع 
مقدم العطاء ورقيا وعىل قرص)CD( ويهمل العطاء الذي ال يتضمن تلك الوثائق مع ملئ القسم الثالث 

.)CD(بشكل كامل ورقي مصدق و
 2021 لعام  معتمد  مرصف  ومن  العطاء  مقدم  لدى  املتوفرة   ) مالية  سيولة   ( مالية  كفاءة  تقديم    -
وبمبلغ ال يقل عن )328,888,800( ثالثمائة وثمانية وعرشون مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون الف 

وثمانمائة دينار عراقي   والوثائق األخرى الخاصة بالرشكة.
-  تكون جميع صفحات العرض الفني والتجاري ملقدم العطاء موقعة ومختومة بالختم الحي الرصيح 

من قبل مقدم العطاء.
-  تقديم عقد ايجار الرشكة أو املكتب او سند ملكية باسم صاحب الرشكة أو املكتب يتضمن عنوان 
أيام  سبعة  خالل  العنوان  عىل  يطرأ  تغيري  بأي  التعاقد  جهة  اشعار  يتم  أن  عىل  العطاء،  ملقدم  رصيح 

وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.
-   مدة تنفيذ العقد باأليام املطلوبة يف رشوط املناقصة .

-  تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية عىل املشمولني بالحجب.
-  تقدیم کتاب صادر عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال لعام 2021 يؤيد شمول العاملني 
اىل رشكة نفط  الوزراء رقم 164 لسنة 2015 معنون  بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس  لديهم 

الوسط. 
-  تثبيت العنوان الكامل للرشكة املقدمة للعطاء ) مدينة / شارع / عمارة / عنوان الكرتوني( عىل أن 
التبعات  أيام وبخالفه يتحمل كافة  العنوان خالل سبعة  التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل  يتم اشعار جهة 

القانونية .
-  يف حال عدم استجابة مقدمي العطاءات اىل مراسالتنا وعدم االجابة عىل االيميالت الخاصة برشكتنا 
ومصادرة  التحليل  أثناء  املناقصة  من  استبعادهم  ومنها  بحقهم  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  يتم  فإنه 

التأمينات االولية استنادا للفقرة )سادسا( من الضابط رقم )3(.
-  تدوین اسعار فقرات جدول الكميات يف العطاء ومبلغه االجمايل باملداد وبشكل مطبوع رقما وکتابًة.

-  تحمل املناقص الفائز كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القانون.
-  ال يجوز ملدير مفوض يف أكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد.

-  تقديم رسالة العطاء املرافقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات يف الوثيقة القياسية.
مع مالحظة التايل:

1-   يكون تقديم العطاء بأربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اسم كل واحدة منها 
وتوضع يف ظرف كبري يثبت عليه اسم ورقم املناقصة واسم الرشكة وعنوانها وختمها، وحسب التايل: 

أ۔ ظرف يحتوي عىل الوثائق القياسية املصدقة واملختومة بضمنها العرض الفني املثبت ضمن القسم 
الخاص بالوثائق ) القسم الثالث (.

ب۔ ظرف يحتوي عىل مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه )ظرف التأمينات االولية(.
ت. ظرف يحتوي عىل املستمسكات وكافة الوثائق املطلوبة يكتب عليه ) ظرف الوثائق(. 

ث. ظرف يحتوي عىل العرض التجاري ملقدم العطاء.
2- يتم فتح العطاءات يف اليوم التايل لتاريخ الغلق يف يوم االثنني املوافق 2021/8/16 فعىل الراغبني من 

مقدمي العطاءات او ممثليهم يف اليوم املحدد اعاله للفتح.
3- يكون العرض التجاري نافذ ملدة )120( یوم من تاريخ الغلق املشار اليه اعاله ويكون قابل للتمديد 

عند طلب صاحب العمل ذلك.
4. الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

5. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.
6- ملئ وتصديق رسالة تقديم العطاء املرفقة بالقسم الخاص بمقدمي العطاءات مع ملئ القسم الثالث 

بشكل كامل مصدقة و )CD( مع ختم كافة أوراق الوثيقة القياسية. 
7- عىل مقدمي العطاءات قبل تقديم العطاء مراجعة الهيئة املالية يف رشكتنا لغرض اعالمهم باملصارف 

املعتمدة. 
8- يحق لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باإلحالة دون تعويض مقدمي العطاءات 

ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني. 
9- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء التعديل عليها.

واملخاطبات  املراسالت  كافة  يف  اعتماده  ليتم  العطاء  بمقدم  الخاص  االلكرتوني  بالربيد  تزويدنا   -10
وارسال كتاب التبليغ باإلحالة ويعترب تاريخ وصول املخاطبة هو بدء رسيان املدد القانونية.

11- يتم اعالن نتائج املناقصة عىل املواقع االلكرتونية الخاصة برشكتنا ووزارة النفط وارسالها بكتب 
اىل الربيد االلكرتوني ملقدمي العطاءات ويعترب تاريخ النرش واالرسال االلكرتوني تبليغا تحريريا ورسميا 
استنادا للفقرة )15( من الضوابط رقم )3( امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض رسيان 

املدد القانونية الخاصة باالعرتاض والخاصة بتوقيع العقد.
2-  يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )وزارة النفط / رشكة نفط الوسط )رشكة عامة( / بغداد 
اخر موعد  ان  ( علما  الوسطية / صندوق رقم )2(  االستعالمات  الكهربائية/  القدس  / خلف محطة 
الستالم العطاءات يوم االحد املوافق 2021/8/15 العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
عامة(  )رشكة  الوسط  نفط  رشكة   / النفط  )وزارة  اآلتي  العنوان  يف  بالحضور  رغبتم  إذا  بحضوركم 
/ بغداد /خلف محطة القدس الكهربائية / االستعالمات الوسطية( الساعة التاسعة صباحا من يوم 

االثنني املوافق 2021/8/16.
3-  الوثائق املطلوبة عند رشاء وثائق املناقصة :

أ. تقديم شهادة تأسيس الرشكة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الرشكات.
ب. اجازة ممارسة املهنة الخاصة باملكاتب.

ت. هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام 2021 للرشكات واملكاتب.
ث. املستمسكات الخاصة باملدير املفوض ) جنسية / شهادة جنسية أو البطاقة الوطنية / بطاقة سكن 

/ بطاقة تموينية (.
ج. عىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤيد تخويله لرشاء اوراق املناقصة وتقديم العروض.

                                                               قدوري عبد سلیم
                                                              معاون املدير العام
                                                             عــــ . املدير العام

جدل مستمر حول تعديل املادة 57 من قانون األحوال الشخصية

القانونية النيابية حتدد لـ           أسباب تعديلها الفقرة اخلاصة حبضانة األطفال 
وتؤكد وجود توافق لتمرير القانون

الزوراء/ حسني فالح:

عن  النيابية  القانونية  اللجنة  كشفت 

تلقيها شكاوى عدة من بعض الرجال 

الشخصية،  االحوال  قانون  بشأن 

الخاصة  الفقرة  تعديل  اىل  دفعها  مما 

اكدت وجود  االطفال، وفيما  بحضانة 

رأى  القانون،  لتمرير  سيايس  توافق 

خبري قانوني ان تعديل قانون االحوال 

الشخصية أرىض االم واالب املفصولني 

بشأن حضانة اطفالهم.

النائب  القانونية،  اللجنة  عضو  وقال 

لـ”الزوراء”:  حديث  يف  همزة،  سليم 

قانون  الشخصية  االحوال  قانون  ان 

قديم وليس جديدا، وانما هناك مقرتح 

بالحضانة  املتعلقة  الفقرة  لتعديل 

ان  مبينا:  القانون(.  من   57 )املادة 

مستنبط  الشخصية  االحوال  قانون 

لها  واالم  االسالمية،  الرشيعة  من 

الرشيعة  قاعدة  حسب  الحضانة  حق 

االسالمية.

األب  مشاهدة  موضوع  ان  وأضاف: 

حسب  والطالق  الفراق  بعد  ألطفاله 

القانون فيه اجحاف بحق االب فقط، 

لالب  او ساعتني فقط  بإعطاء ساعة 

الدوائر  احدى  يف  اطفاله  مشاهدة 

ما  وهذا  الرشطة،  كمركز  الحكومية 

ان  اىل:  الفتا  الرجال.  غضب  اىل  ادى 

اىل مجلس  هناك شكاوى عدة وصلت 

انهم  أكدوا  الرجال  بعض  من  النواب 

يشعرون نوع من االجحاف والتهميش 

وطالبوا  الطفل  حضانة  بموضوع 

بتعديل هذه املادة.

القانونية شكلت  واشار اىل: ان لجنته 

الفقرة الخاصة  لجنة مصغرة لتعديل 

بحضانة الطفل وتوصلت لحل وسطي 

حضانة  بشأن  واالم  االب  يريض 

يتضمن  التعديل  ان  مبينا:  الطفل. 

مبيت االطفال لدى ابائهم يف االسبوع 

مرتني واملشاهدة تكون لساعات اطول 

لكونهم  الحكومية  الدوائر  عن  وبعيدا 

يواجهون صعوبة بلقاء اطفالهم امام 

الناس والرشطة.

عىل  سياسيا  توافقا  هناك  ان  وتابع: 

االوىل  قراءته  بعد  القانون  تمرير 

ويمكن خالل الجلسات املقبلة قراءته 

حال  يف  انه  مؤكدا:  وتمريره.  ثانيا 

تعديل فقرات القانون االخرى سيفتح 

يعطل  مما  والنقاشات  للخالفات  بابا 

اقراره خالل الفرتة املقبلة ال سيما اننا 

تعدد  بسبب  االنتخابات  عىل  مقبلون 

املذاهب االسالمية.

القانوني،  الخبري  قال  جهته،  من 

لـ”الزوراء”:  حديث  يف  التميمي،  عيل 

الوسط  من  العصا  مسك  التعديل  ان 

حيث  من  واالب  االم  إرضاء  وحاول 

مدة الحضانة، حيث أعطى لالم السبع 

يف  االب  إىل  نقلها  ثم  األوىل  سنوات 

املحضون  ان يخري  قبل  الثانية  السبع 

يف الـ14 سنة، وهنا خلق املرشع حالة 

اساس  يف  النفس  علم  تراعى  إنسانية 

من  الـ15  السنوات  يف  االطفال  تربية 

إنسانية  حالة  يجد  أن  وحاول  العمر، 

الفطرية  الصغار  عواطف  طريق  عن 

وإنهاء  الطرفني  بني  الصدع  رأب  يف 

الخالف .

يفرق  ان  يفرتض  كان  انه  وتابع: 

الذكر  املحضون  بني  القانون  مرشوع 

املذاهب  من  االغلب  ان  إذ  واألنثى، 

االم  لدى  األنثى  فرقت يف مدة حضانة 

سنوات   7 بـ  والذكر  سنوات   9 بـ 

باألنثى  تتعلق  فسيولوجية  ألسباب 

اآلية  تقول  كما  كاألنثى  الذكر  وليس 

القرآنية. مبينا: ان انتقال الحضانة إىل 

الجد الصحيح عند وفاة االب أي الجد 

والرتبية  املتابعة  لالم  ويكون  املبارش 

واملبيت، وأجاز سفر املحكوم بموافقة 

الطرفني واملحكمة.
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alzawraanews@yahoo.com No: 7524   Thu   8     Jul    2021العدد:   7524    الخميس    8    تموز     2021



www.alzawraapaper.com3 تقارير

استهداف قاعدة عني األسد بـ 14 صاروخا 
وإحلاق أضرار بدور املواطنني 

الناطق باسم القائد العام: خيارات السلم واحلرب حق حصري للدولة

اغتيال رئيس هاييت وإصابة زوجته جراء هجوم مسلح على مقر إقامته
احلكومة تعلن األحكام العرفية بعد مقتل الرئيس مويس

اللجنة العليا: استمرار احلظر اجلزئي من الساعة 11 مساًء حتى الـ 5 صباحاً وحتدد ضوابط منح مسات الدخول
أكدت إجراء االمتحانات النهائية للعام الدراسي احلالي يف اجلامعات 

اجتماع نيابي مطول مع اجمللس الوزاري للطاقة حول استرياد النفط والغاز 

هايتي/ متابعة الزوراء:

رئي�س  أن  هايت�ي  حكوم�ة  أعلن�ت 

الجمهوري�ة، جوفيني�ل موي�س، اغتيل 

الليل�ة املاضية جراء هجوم مس�لح عىل 

مق�ر إقامته، كما أصيبت الس�يدة األوىل 

خ�ال الهج�وم، فيم�ا فرض�ت حكومة 

هايت�ي األحكام العرفي�ة يف عموم الباد 

ع�ىل خلفية اغتي�ال رئي�س الجمهورية 

جوفيني�ل موي�س برص�اص مهاجمني 

مجهولني.

وأك�د القائ�م بأعم�ال رئي�س ال�وزراء، 

كل�ود جوزيف، يف بيان ص�در عنه، امس 

الرئي�س موي�س تع�رض  أن  األربع�اء: 

لجروح فتاكة برصاص مجهولني تسللوا 

إىل داخل مقر إقامته الخاص. مش�را إىل 

أن الس�يدة األوىل مارت�ني مويس اصيبت 

خال الهجوم ونقلت إىل املستش�فى بعد 

الحادث.

وق�ال جوزي�ف، يف بي�ان ص�در يف وقت 

مبك�ر، ام�س األربع�اء: إن “مجهول�ني 

هاجموا س�كن رئي�س الب�اد جوفينيل 

مويس خ�ال الليل وقتل�وه بالرصاص، 

كما أصيبت السيدة األوىل خال الهجوم”، 

وذلك حسب وكالة “رويرتز”.

وأضاف أن “هايتي ستظل تحت سيطرة 

الرشطة والقوات املس�لحة وسيتم اتخاذ 

جمي�ع اإلج�راءات لضمان اس�تمرارية 

الدولة وحماية األمة”.

وأدان رئي�س الحكومة عملي�ة االغتيال، 

مش�ددا ع�ىل أن الرشط�ة وغره�ا م�ن 

األجه�زة الحكومية تحتفظ بالس�يطرة 

ع�ىل الوض�ع، وان هايتي س�تظل تحت 

املس�لحة  والق�وات  الرشط�ة  س�يطرة 

وس�يتم اتخاذ جميع اإلج�راءات لضمان 

استمرارية الدولة وحماية األمة”.

يف غض�ون ذلك، فرض�ت حكومة هايتي 

األح�كام العرفي�ة يف عم�وم الب�اد عىل 

الجمهوري�ة  رئي�س  اغتي�ال  خلفي�ة 

جوفيني�ل موي�س برص�اص مهاجمني 

مجهولني الليلة املاضية.

وأك�د القائم بأعم�ال رئي�س الحكومة، 

كلود جوزيف )وهو تسلم مقاليد الحكم 

بعد اغتيال الرئي�س مويس(، يف ترصيح 

متلفز، امس األربعاء: أن مجلس الوزراء 

تبن�ى ه�ذا القرار خ�ال جلس�ة طارئة 

عقدها يف ظل آخر التطورات الدراماتيكية 

يف الباد.

وق�ال جوزيف: إن بع�ض منفذي عملية 

اإلس�بانية  اللغت�ني  ينطق�ون  االغتي�ال 

واإلنجليزية.

وكانت سلطات هايتي قد أغلقت يف وقت 

س�ابق من امس مطار ب�ورت أو برانس 

الدويل.

كان  ال�ذي  موي�س  الرئي�س  واغتي�ل 

يقود الب�اد منذ ع�ام 2017، فجر امس 

برصاص مجهولني اقتحموا مقر إقامته 

الخاص.

وأصيب�ت الس�يدة األوىل مارت�ني مويس 

أيضا جراء العملية ونقلت إىل املستشفى، 

مع ورود تقاري�ر غر مؤكدة عن وفاتها 

متأثرة بجروحها.

وكان الرئيس جوفينيل مويس أعلن، يوم 

االثنني املايض، تعيني أريال هنري رئيسا 

للوزراء، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل 

املنص�ب منذ أربعة أع�وام ونصف العام، 

لكن لن يقوم برملان بإقرار تعيينه، حيث 

ليس هناك برملان يف الوقت الحايل.

وم�ن املقرر إجراء االنتخابات الرئاس�ية 

والربملانية باإلضافة إىل استفتاء دستوري 

يف 26 سبتمرب/ أيلول املقبل.

ويش�ار إىل أنه بعد إلغاء إجراء انتخابات 

برملاني�ة كانت مقررة يف أكتوبر/ ترشين 

األول 2019، نتيجة االحتجاجات العنيفة 

ض�د مويس من ناحية، ل�م تحظ هايتي 

بربمل�ان من�ذ بداية الفص�ل الترشيعي يف 

يناير/ كان�ون الثان�ي 2020، ومنذ ذلك 

الح�ني، يحك�م موي�س الب�اد بمقتىض 

مرسوم.

بغداد/ الزوراء:
ق�ررت اللجنة العليا للصحة والس�امة 
الوطنية، امس االربعاء، اس�تمرار حظر 
التجوال الجزئي من الس�اعة 11 مساء 
حتى ال� 5 صباحا طيلة ايام االس�بوع، 
وفيم�ا ح�ددت ضواب�ط من�ح س�مات 
االمتحان�ات  إج�راء  اك�دت  الدخ�ول، 
يف  الح�ايل  ال�درايس  للع�ام  النهائي�ة 

الجامعات الحكومية واألهلية.
وذكر املكت�ب االعام�ي لرئيس مجلس 
ال�وزراء يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان 
مصطف�ى  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س 
الكاظمي، ترأس اجتماع�ا للجنة العليا 
للصح�ة والس�امة الوطني�ة، وج�رت 
خال االجتماع مناقشة خطورة الوضع 
الوبائي الحايل يف عم�وم الباد، والزيادة 
الكبرة يف اعداد االصابات خال االسابيع 
الثاثة االخرة، فضا عن مناقشة خطة 
وزارة الصحة يف زيادة منافذ التلقيح يف 

للمرحلة املقبلة.
البي�ان،  بحس�ب  الكاظم�ي،  واش�اد 
بالجهود الكب�رة التي تبذله�ا املاكات 
الصحية والطبية يف املستشفيات كافة، 
وتصديهم للجائحة وتقديم الخدمات اىل 
املصابني، الس�يما بعد الزيادة الكبرة يف 
عدد االصابات وما تش�كله من تداعيات 
خطرة ع�ىل الف�رد واملجتمع، مش�ددا 
عىل رضورة تعاون جميع املواطنني مع 
التعليمات الت�ي تصدرها وزارة الصحة 
وقرارات اللجنة العليا للصحة والسامة 
الوطني�ة، وااللت�زام بالتداب�ر الوقائية 
لحماي�ة أنفس�هم وعوائله�م من خطر 
االصاب�ة، والتوج�ه اىل مناف�ذ التطعيم 
ألخ�ذ اللقاح بهدف الوص�ول اىل املناعة 

الجماعية للمجتمع.
واش�ار البيان اىل: ان االجتماع مناقشة 
املرفوع�ة م�ن قب�ل وزارة  التوصي�ات 
الصح�ة وعدد م�ن ال�وزارات املختصة، 
والتي تتعل�ق بجملة اج�راءات الحتواء 
خطورته�ا  م�ن  والح�د  الجائح�ة 
وانتش�ارها، وق�د ت�م اتخاذ الق�رارات 

االتية: 
اوال / املوافقة عىل ما يأتي:

1-التأكي�د عىل ال�وزارات والجهات غر 
املرتبطة بوزارة واملحافظات، االيعاز إىل 
دوائره�ا تزويد دوائر الصح�ة/ املراكز 
الجغرافي�ة  الرقع�ة  ضم�ن  الصحي�ة 
منس�وبيها  أع�داد  تتضم�ن  بقوائ�م 

وق�ت  بأق�رب  بالتلقي�ح  املش�مولني 
ممكن، إلدراجه�م يف خططهم الخاصة 
بتوزيع ونرش لقاحات )كوفيد- 19(، يف 
القطاعات واملراك�ز الصحية، واإلرساع 
بعملي�ة تلقيحه�م يف املناف�ذ التلقيحية 
يف تلك املراكز، أو بإرس�ال فرق تلقيحية 
لتلك املواقع بحس�ب الخطة املعدة لهذا 
الغ�رض، إضاف�ة إىل ح�ث موظفيه�م 
للتسجيل يف املنصة اإللكرتونية والحجز 
ألخذ لق�اح )كوفي�د-19( يف املؤسس�ة 

التي يرغب التلقيح فيها.
2- تمدي�د االس�تثناء املمن�وح ل�وزارة 
الصح�ة والبيئ�ة بموجب ق�رار اللجنة 
العليا للصح�ة والس�امة الوطنية رقم 
)6 لس�نة 2021( لغاية 13 كانون االول 

.2021
ش�هادة  اص�دار  م�رشوع  3-تطبي�ق 
العي�ادات  دائ�رة  يف  الدولي�ة  التلقي�ح 

الشعبية.
4-إج�راء االمتحان�ات النهائي�ة للع�ام 
الدرايس الح�ايل يف الجامعات الحكومية 
واألهلية بحس�ب ما جاء يف كتاب وزارة 
التعليم الع�ايل والبحث العلمي ذي العدد 
ت/م3/د/4479 امل�ؤرخ يف 15 حزيران 

2021 مع تطبيق اإلجراءات الوقائية.
5-  تأكيد إلزام هيئة االعام واالتصاالت 
ب�رورة  كاف�ة،  اإلعامي�ة  القن�وات 
بث الربام�ج التوعوية الخاص�ة بفوائد 
التلقيح ضد م�رض )كوفيد-19( وحث 
املواطنني عىل الحجز املسبق عرب املنصة 
اإللكرتوني�ة للتلقيح بلقاحات )كوفيد-

19( املتواف�رة يف املستش�فيات واملراكز 
الصحية يف عموم محافظات العراق.

التج�ول  حظ�ر  ف�رض  اس�تمرار    -6
الجزئي يف بغ�داد واملحافظات كافة من 
11 مس�اء ولغاي�ة الس�اعة 5 صباًحا، 

طيلة أيام األسبوع. 
ال�دوام  تحدي�د  صاحي�ة  إعط�اء    -7
الرس�مي ملؤسس�ات الدول�ة )بضمنهم 
الات�ي  والنس�اء  الحوام�ل  املوظف�ات 
م�ن  السادس�ة  دون  أطف�ال  لديه�ن 
العمر( للوزارات والجهات غر املرتبطة 
بوزارة، عىل االاّ يقل عن )50%( بحس�ب 
م�ا يرتأون�ه وبم�ا يتناس�ب والخدم�ة 
املقدم�ة، م�ع اس�تمرار دوام موظف�ي 
وزارة الصحة ووزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعية وال�وزارات األمنية واألمانة 
العام�ة ملجل�س الوزراء بنس�بة %100، 

وإل�زام املوظف�ني كاف�ة بجل�ب نتيجة 
فح�ص )PCR( س�البة مل�رض )كوفيد 
-19( أسبوعية، أو جلب )كارت( اللقاح 
ال�ذي يثب�ت تلقيحه�م بأح�د لقاحات 

)كوفيد-19(.
8-  اس�تمرار غل�ق الن�وادي والقاعات 
التجمع�ات  بإقام�ة  الس�ماح  وع�دم 

بأشكالها كافة.
9- تطبي�ق مب�دأ التعامل باملث�ل وعدم 
السماح بدخول الوافدين غر العراقيني 
الذي�ن ل�م يكمل�وا تلقيحه�م بلقاحات 
تس�تخدم أو أقر اس�تخدامها يف العراق، 
م�ن ال�دول التي تف�رض إكم�ال جرع 
لقاح�ات معين�ة ملنح تأش�رة الدخول 

للمواطنني العراقيني.
وزارَة  الخارجي�ة  وزارة  تزوی�د   -10
الصحة مع كل طلب اس�تثناء مقدم من 
س�فارات الدول لهيئاته�ا أو مواطنيها 
املقيم�ني أو الوافدي�ن إىل العراق تخص 
)اللقاح�ات أو الحجر الصحي وتكاليف 
فح�ص  مخت�ربات  يف   )PCR( فح�ص 
املس�افرين( بموق�ف ال�دول م�ن تل�ك 
أو  الدبلوماس�ية  لهيئاتن�ا  اإلج�راءات 
مواطنين�ا للمعاملة باملث�ل مع جاليات 
تلك ال�دول املقيمني يف العراق )بضمنهم 

البعثات الدبلوماسية(.
11- اس�تثناء املوظفني الدبلوماس�يني 
)حاميل الجنس�ية الهندية( من الفقرة 

)4( من قرار مجلس الوزراء )158 لسنة 
2021( مع ابراز فحص )PCR( س�الب 
خ�ال 72 س�اعة من دخ�ول الع�راق، 
يثب�ت خلوهم من م�رض )كوفيد-19( 
م�ع حج�ر الزام�ي يف مق�ر عمله�م أو 
س�كنهم وال يس�مح بمخالطة اآلخرين 
إال بفحص )PCR( سالب ثاني، يف اليوم 
الرابع عرش من الحجر الصحي اإللزامي 

ليتسنى لهم أداء أعمالهم دون إرباك.
12-  اس�تثناء الف�رق الطبي�ة )حاميل 
الجنس�ية الهندي�ة(، أو القادم�ني م�ن 
الهن�د من قي�ود حظر الس�فر من وإىل 
جمهورية العراق عىل أن يكونوا ُملقحني 
بجرعتني من لقاح )كوفيد-19(، ومىض 
أكثر من أس�بوعني عىل آخر جرعة، وأن 
يجلبوا فحص )PCR( س�الب خال 72 
س�اعة من دخول الع�راق يثبت خلوهم 
من م�رض )كوفي�د-19(، م�ع فحص 
)PCR( سالب داخل العراق خال )24( 
س�اعة م�ن دخولهم، وحج�ر الزامي يف 
مقر س�كنهم ملدة )7( أيام، وال يس�مح 
إال بفح�ص  له�م بمخالط�ة اآلخري�ن 
)PCR( سالب ثالث يف اليوم السابع من 

الحجر الصحي االلزامي.
دخ�ول  آلي�ات  ع�ىل  املوافق�ة  ثاني�اً/ 

املجاميع السياحية املدرجة يف أدناه:
أ-  املعاي�ر وال�رشوط الصحي�ة يف ظل 
جائحة كورونا الازمة يف دعم السياحة 

الدينية:
1- تقديم الزائر القادم إىل العراق شهادة 
التأم�ني الصح�ي للحصول عىل س�مة 
الدخول يقدمها عند دخول املنفذ، يثبت 
خل�وه من األم�راض املعدي�ة، واألوبئة 
كافة، وتغطي الفحوصات كافة الواجب 
إجراؤه�ا يف الع�راق، بم�ا فيه�ا فحص 
)PCR( وإج�راءات الحج�ر الصح�ي يف 

العراق إن تطلب ذلك.
2-يكون فح�ص )PCR( لكل زائر قادم 
عىل نفقته داخل مطاري بغداد والنجف 
العتب�ات  وت�رشك  الدولي�ني،  األرشف 
املقدسة من خال التعاون مع املختربات 
األهلي�ة املرخص�ة م�ن وزارة الصح�ة، 
لتهيئ�ة الفح�ص، وتنظيم اإلج�راءات، 
الس�ياحية  ال�رشكات  م�ع  والتنس�يق 
يف إج�راءات الحج�ر الصح�ي، وتقديم 
الخدم�ات العاجية بإرشاف الس�لطات 

الصحية.
3- اتخ�اذ اإلجراءات الصحية املش�ددة 
يف الفن�ادق وامل�زارات الديني�ة واملرافق 

السياحية.
4-إل�زام العاملني كاف�ة يف املرافق ذات 
العاقة بالزوار بأخذ اللقاحات الخاصة 

بجائحة كورونا.
5-  تحدي�د فرتة الزيارة بمدة ال تتجاوز 

)7( أيام من تأريخ الدخول.
6-تتوىل هيئة الس�ياحة بالتنس�يق مع 

وزارة الصح�ة تحدي�د أع�داد الزائري�ن 
الداخل�ني للعراق، أو إيق�اف تفويجهم، 
تبع�اً لتقديرها لوض�ع الجائحة يف دول 

الزوار القادمني منها ويف العراق.
ب: ضوابط منح سمات الدخول:

1- منح القادمني من دول الخليج سمة 
الدخ�ول عن�د وصولهم ملط�اري بغداد 

والنجف األرشف الدوليني.
2-من�ح القادمني من غ�ر دول الخليج 
س�مة الدخول للمجاميع )5 أش�خاص 
فأكثر( عىل املنفيس�ت، بضمانة إحدى 
رشكات السياحة والسفر العراقية التي 
ترشحها هيئة السياحة، وتكون الرشكة 
مس�ؤولة عن وض�ع برنام�ج متكامل 
داخ�ل الع�راق يش�مل متابع�ة س�مة 
الدخ�ول، وتس�هيل اإلج�راءات يف املنفذ 
ومسؤولية إباغ السلطات الصحية عن 
الذين تظه�ر نتيجة فحصه�م موجبة، 
وحج�وزات  الع�راق،  داخ�ل  والتنق�ل 
السكن، وتقديم وجبات الغذاء، والعناية 
الصحية، وإخ�راج املجاميع عند انتهاء 

السمة.
3- تمن�ح س�مة الدخ�ول الفردي�ة إذا 
كان ع�دد الزائرين أق�ل من )5( ولديهم 
حج�ز مبارش مدفوع األج�ر لدى فنادق 
الدرج�ة األوىل أو املمت�ازة ح�رصاً، عىل 
أن يتعه�د ل�دى هيئة الس�ياحة الفندق 
أو الرشكة الس�ياحية مسؤولية متابعة 
س�مة الدخول، وتس�هيل اإلج�راءات يف 
املنفذ، والتنقل داخل العراق، وحجوزات 
السكن، وتقديم وجبات الغذاء، والعناية 
الصحي�ة وإخراج املجامي�ع عند انتهاء 

السمة.
للمجامي�ع  الدخ�ول  تمن�ح س�مة   -4
الس�ياحية داخل مطاري بغداد والنجف 
األرشف الدوليني القادمني عىل الخطوط 
العراقي�ة،  الوطني�ة  للنواق�ل  الجوي�ة 
الس�ياحة  رشكات  إح�دى  بضمان�ة 
والس�فر العراقية التي ترش�حها هيئة 
الس�ياحة، وتك�ون الرشك�ة مس�ؤولة 
عن وضع برنامج زي�ارة متكامل داخل 
العراق يش�مل )متابعة س�مة الدخول، 
وتسهيل اإلجراءات يف املنفذ، ومسؤولية 
إباغ السلطات الصحية عن الذين تظهر 
نتيجة فحصه�م موجبة، والتنقل داخل 
الع�راق، وحج�وزات الس�كن، وتقدي�م 
الصحي�ة،  والعناي�ة  الغ�ذاء  وجب�ات 

وإخراج املجاميع عند انتهاء السمة(.

5- تفعي�ل وزارة الداخلي�ة دور األم�ن 
الس�ياحي بمتابع�ة حرك�ة املجامي�ع 
الس�ياحية ضم�ن مدة الس�مة املحددة 

عىل )املنفيست( ومحاسبة املخالفني.
ج- مسؤولية هيئة السياحة:

1-إع�داد قائمة بأس�ماء فنادق الدرجة 
ال�رشكات  وأس�ماء  واملمت�ازة،  األوىل 
الس�ياحية املؤهل�ة لتفوي�ج الزائري�ن 
الس�كن  حج�وزات  وإج�راء  ونقله�م، 
وغره�ا م�ن االلتزام�ات م�ع ال�زوار، 
وتسليمها لوزارتي الداخلية والخارجية؛ 

لغرض إجراءات منح سمة الدخول. 
يظه�ر  إلكرتون�ي  برنام�ج  تهيئ�ة   -2
الرشكات الس�ياحية املعتم�دة لتفويج 
زوار العتب�ات املقدس�ة، ويمك�ن تل�ك 
ال�رشكات م�ن اإلع�ان ع�ن برامجه�ا 
الوس�يلة  لل�زوار، ويك�ون  وخدماته�ا 
الجدي�دة لتقديم زوار العتبات املقدس�ة 
ع�ىل منحه�م س�مات الدخ�ول، وكذلك 
التس�جيل ل�دى ال�رشكات الس�ياحية، 
وتمن�ح كل من مديري�ة اإلقامة بوزارة 
الداخلي�ة وجه�از املخاب�رات الوطن�ي 
العراق�ي ووزارة الخارجي�ة منفذاً عىل 
هذا الربنامج الس�تكمال إجراءاتها ملنح 

املوافقات الرسمية.
3- إج�راء متابع�ة مس�تمرة ع�ن دور 
ل�زوار  املفواّج�ة  الس�ياحية  ال�رشكات 
ع�ىل  والوق�وف  املقدس�ة،  العتب�ات 
الخدم�ات املقدمة للزائري�ن، ومعالجة 
املعوق�ات الت�ي تصاح�ب نش�اط تل�ك 

الرشكات ومحاسبة املقرصين منهم. 
4- اتخ�اذ اإلج�راءات الرسيع�ة لتفعيل 
نظام الفوترة والتس�وية املالية )BSP(؛ 
للحد من عمل رشكات السفر والسياحة 
غ�ر املج�ازة رس�مياً، ودع�م رشكات 
الس�فر والس�ياحة كونها الحلقة األهم 
بما يسهل عملها، وتسهيل عملية دخول 
الزائر ومواكبة التطور الذي وصلت إليه 

دول العالم يف هذا املجال.
د- ملنظم�ات املجتم�ع املدني املس�جلة 
رس�مياً العامل�ة يف القط�اع الس�ياحي 
ورابط�ة  واملطاع�م  الفن�ادق  )رابط�ة 
الرشكات الس�ياحية والنق�ل( وغرها، 
تقدي�م تقاري�ر إىل هيئة الس�ياحة عن 
متابع�ة إج�راءات تفوي�ج الزائري�ن يف 
مراحله�ا كاف�ة، ومس�توى الخدم�ات 
املقدمة للزائرين، ومقدار توافر الرشوط 

الصحية يف املرافق السياحية.

الزوراء/ يوسف سلمان:
عق�دت رئاس�ة مجل�س الن�واب 
ولجنتا النف�ط والطاقة والنزاهة 
النيابي�ة اجتماع�ا مش�رتكا مع 
أعضاء املجل�س الوزاري للطاقة، 
حول مجمل القضايا التي ُطرحت 
يف جلسة اس�تضافة وزير النفط 
والبيانات التي طالبت بها رئاسة 

الربملان.
وتعليق�ا عىل ذل�ك افصحت لجنة 
النفط والطاقة النيابية عن جانب 
من تفاصيل االجتماع املطول مع 

اعضاء املجلس الوزاري للطاقة.
وقال عضو اللجن�ة، النائب كاوة 
 “ ان   :“ ال�زوراء  ل��”  محم�د، 
اللجن�ة النيابية لديه�ا مجموعة 

استفس�ارات ع�ن أس�باب حالة 
مصف�ى الفاو اىل رشك�ة صينية 
غ�ر رصين�ة بالرغم م�ن وجود 
رشكات اخرى اكثر كفاءة، فضا 
عن سؤالها بتأخر املبارشة بجولة 
الرتاخيص الخامسة، وسبب منح 
ترصي�ح أمن�ي لدخول ش�خص 
صيني مس�ؤول عن حقل نفطي 
رغم وجود ماحظات امنية عليه، 
اضافة اىل السؤال عن عجز الوزارة 
طيلة ه�ذه الس�نوات ع�ن تلبية 
حاج�ة الس�وق املحلي�ة للغاز”، 
مش�را اىل وج�ود ماحظات عىل 
آلي�ة اإلحال�ة لجول�ة الرتاخيص 
ومشخصة من قبل لجنة النزاهة 

النيابية.

مجل�س  رئاس�ة   “ ان  واض�اف 
الن�واب طلب�ت من وزي�ر النفط 
تقدي�م بيان�ات دقيق�ة واجابات 
واضح�ة للربمل�ان، خاص�ة بع�د 
استفس�ارات ع�ن ع�دة اس�ئلة، 
اهمها كمية ما يس�تورده العراق 
من مشتقات نفطية وغاز بشكل 
س�نوي وعدد املصايف املخطط لها 
والتي س�تدخل الخدم�ة، اضافة 
اىل خط�ة الدولة باس�تثمار الغاز 
والغ�از املصاح�ب وع�دد املصايف 
املس�اهمة  او  للدول�ة  اململوك�ة 
له�ا، فضا عن تقدي�م االولويات 
الكامل�ة ع�ن الخ�ط الرتك�ي ملد 
املقدم�ة  والع�روض  الكهرب�اء 
والرشكات املنافسة وعقد مجمع 

بسمايا والعقود املتكررة.
باملقاب�ل، لوح�ت لجن�ة االع�ام 
باس�تضافة  النيابية  واالتصاالت 
مس�ؤويل دي�وان الرقاب�ة املالي�ة 
االتح�ادي ام�ام مجل�س النواب 
عىل خلفية ع�دم متابعة واغفال 
ملف�ات الفس�اد يف هيئ�ة اإلعام 

واالتصاالت.
وانتقد عضو اللجنة، النائب عاء 
الربيع�ي، عمل الديوان، عادا ان “ 
دي�وان الرقابة املالي�ة لم يمارس 
عمل�ه بش�كل صحيح وه�و اول 
مؤسس�ة رقابي�ة ع�ىل متابع�ة 
للمؤسس�ات،  االم�وال  حرك�ة 
وهذا مال�م يكن حاصل عىل مدار 

السنوات السابقة “.

ان  بي�ان صحف�ي:  واض�اف، يف 
“ ه�ذا الرتاج�ع يف عم�ل الديوان 
ادى اىل تنام�ي حج�م الفس�اد يف 
عقود هيئة االع�ام واالتصاالت، 
فضاً عن ه�در مئات املايني من 
ال�دوالرات فيما يس�مى بجوالت 
من�ح الرخصة س�يئة الصيت “، 
مبين�ا ان “ االيام القليل�ة املقبلة 
ستشهد استضافة رئيس الديوان 
ملعرف�ة االس�باب الحقيقية التي 
ادت اىل الرتاج�ع الكب�ر بال�دور 
الرقابي لعمل الدي�وان، وقد نلجأ 
اىل االستضافة يف جلسات مجلس 
الن�واب إذا تب�ني وج�ود قص�ور 
متعم�د يف عم�ل دي�وان الرقاب�ة 

املالية “.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت خلي�ة االعام االمن�ي، أم�س االربعاء، 
اس�تهداف قاع�دة عني االس�د الجوي�ة ب� 14 
صاروخ�ا، وفيم�ا اك�دت إلح�اق ارضار بدور 
ع�داّت  املس�اجد،  واح�د  القريب�ة  املواطن�ني 
اس�تهداف مطار أربيل ومعس�كر عني األس�د 
انته�اكاً صارخ�اً، مؤك�دة ان خيارات الس�لم 

والحرب حق حرصي للدولة.
وذك�رت الخلية يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: ان 
“عجل�ة حمل )ن�وع تريل�ة( بداخله�ا حاوية 
توقفت ام�س يف منطقة البغ�دادي بمحافظة 
االنب�ار، إذ ان الظاه�ر م�ن هذه العجل�ة انها 
كان�ت تحم�ل أكياس م�ادة الطح�ني، إال انها 
تحمل قاعدة إلط�اق الصواريخ، حيث اطلقت 
14 صاروخاً باتجاه قاعدة عني األس�د الجوية 

سقطت يف محيط القاعدة”.
واضاف�ت ان “بقي�ة الصواري�خ الت�ي كان�ت 
متبقي�ة بداخ�ل العجلة انفج�رت، مما ادى اىل 
الح�اق أرضارا يف دور املواطن�ني القريبة وأحد 

املساجد”.
من جهته، عداّ الناطق باسم القائد العام، اللواء 
يحيى رسول، استهداف مطار أربيل ومعسكر 
عني األس�د انتهاكاً صارخاً لكل القوانني، فيما 
اش�ار اىل ان الحكومة ستاحق املتجاوزين عىل 

القانون وفرض األمن.

وقال رس�ول يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: “مرة 
أخرى يوغل أعداء العراق يف غيهم ويستهدفون 
أم�ن الباد وس�يادتها، وس�امة املواطنني من 
خال اعت�داء إرهابي جديد عىل مط�ار أربيل، 
ومعس�كر ع�ني األس�د التاب�ع ل�وزارة الدفاع 
العراقي�ة، وقبل ذل�ك العودة الس�تهداف مقاراّ 
البعثات الدبلوماس�ية التي تق�ع تحت حماية 
الدولة، مما يمثاّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانني، 
واعتداء عىل هيبة الدولة والتزاماتها الدولية”.

واضاف ان “الحكوم�ة العراقية يف الوقت الذي 
تش�جب فيه ه�ذا الهج�وم اآلثم وتس�تنكره، 
فإنها تؤكد ماحق�ة املتجاوزين عىل القانون، 
وف�رض األم�ن اس�تعداداً لتنظي�م االنتخابات 
النزيه�ة العادل�ة”، مش�را اىل ان “تغير واقع 
بادن�ا نح�و اإلص�اح واالزدهار ع�ىل مختلف 
األصع�دة )األمني�ة والسياس�ية واالقتصادية 
واالجتماعية( هو نتاج تكاتف شعبنا، وتاحم 
قوانا الوطنية”.واكد ان “خيارات السلم والحرب 
هي حق حرصي للدولة؛ ألنها مس�ؤولية أمام 
الله وأمام الشعب والتأريخ، وليست اجتهادات 
ملجموع�ات، أو أف�راد، أو توجه�ات محددة”، 
موضحا ان “الحكومة تؤكد رفضها اس�تخدام 
األرايض العراقية وأمن مواطنيها ساحًة لردود 
الفعل، م�ا يس�توجب ضبط النف�س واحرتام 

مخرجات الحوار االسرتاتيجي”.
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صاحل يؤكد أهمية دور مفوضية حقوق 
اإلنسان مبتابعة ملفات السجون

شدد على توفري الدعم والبنى التحتية لبناء املدارس

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهوري�ة، الدكتور برهم صالح، 
امس االربعاء، عىل اهمية دور مفوضية حقوق 
االنس�ان بمتابعة ملفات السجون، فيما شدد 
عىل توف�ر الدعم والبنى التحتية لبناء املدارس 

واملباني األساسية.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته “الزوراء”: 
إن” الرئي�س صالح اس�تقبل يف قرص الس�ام 
ببغداد أعضاء مجلس املفوضية العليا لحقوق 
اإلنسان “.واضاف أن” رئيس الجمهورية أكد، 
خال اللق�اء، عىل أهمي�ة املفوضي�ة ودورها 
األس�ايس الذي تقوم به يف متابعة ملف حقوق 
اإلنس�ان، الس�يما القضايا املرتبطة بالحقوق 
والحري�ات العامة، ومتابعة ملفات الس�جون 
وحري�ة التعبر والعن�ف األرسي وحقوق املرأة 
واملكون�ات، وأوض�اع النازح�ني وغره�ا م�ن 

القضايا املهمة”.
وأش�اد صالح وفقاً للبيان “بحصول املفوضية 
العلي�ا لحقوق اإلنس�ان عىل التصني�ف الدويل 
)A(”. متمني�اً “لها مزيداً م�ن النجاح، يف إداء 
�ال وبما يخدم  امله�ام املوكلة إليها بش�كل فعاّ
اله�دف املرس�وم له�ا يف متابعة مل�ف حقوق 

اإلنسان يف العراق”.
ويف س�ياق اخ�ر، ش�دد رئي�س الجمهوري�ة، 
برهم صال�ح، عىل رضورة توفر الدعم والبنى 

التحتية لبناء املدارس واملباني االساسية.
وذكر املكت�ب االعامي لرئي�س الجمهورية يف 
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “الرئي�س صالح، 
استقبل، وزير الرتبية عيل حميد مخلف، وجرى 

خال اللقاء، بحث العملية الرتبوية يف البلد”.
واضاف انه “ت�م التأكيد ع�ىل رضورة تعاضد 
كل الجه�ود لدعمه�ا واالرتق�اء به�ذا القطاع 
املهم، م�ع مواكبة التط�ورات والتحديات التي 
التداب�ر  فرضته�ا جائح�ة كورون�ا واتخ�اذ 
للوقاية من الوباء، مع أهمية ضمان عدم تأثر 
املس�توى العلمي به�ذه الظروف الت�ي تواجه 

العالم أجمع”.
البي�ان،  الجمهوري�ة، بحس�ب  �د رئي�س  وأكاّ
ع�ىل “رضورة توف�ر الدع�م والبن�ى التحتية 
الروري�ة لبناء امل�دارس واملباني األساس�ية 
الس�تيعاب أعداد الطلب�ة، ومتابعة ش�ؤونهم 
وأوضاعه�م، إىل جانب تقدي�م الدعم للماكات 
التدريسية، واملتطلبات اللوجستية للمدارس يف 

املراحل االبتدائية والثانوية”.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الكهرباء، أمس االربعاء، استهداف 
خط�وط نق�ل الطاق�ة يف املنطق�ة الش�مالية 
بأعم�ال تخريبية، مبين�ة ان ذلك ادى اىل توقف 

الخطوط عن العمل.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�� »ال�زوراء«: 
»يب�دو ان اب�راج نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة يف 
املنطق�ة الش�مالية اخ�ذت تسلس�لها بقوائم 
االره�اب التخريب�ي، فيوماً بعد ي�وم التخريب 
يوغل بالعبث بممتلكات وزارة الكهرباء، هدفه 
قطع اوصال املنظومة الوطنية بني املحافظات 
وايق�اف عجلة مش�اريع ال�وزارة واس�تنزاف 
بنيته�ا التحتي�ة والذي يعم�د منفذوه�ا ايذاء 

املواطنني بشكل عام«.
وأضاف�ت »تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية 
)الش�هيد عبدالل�ه القديم�ة - ال�دور ش�مال 
س�امراء( نزال حقل عجيل النفطي ١٣٢ك.ف، 
ام�س األربع�اء، اىل اس�تهداف بتفج�ر عب�وة 
ناسفة عىل الربج رقم )١٢( الذي استهدف قبل 
يومني وتم إصالحه، مم�ا ادى اىل خروج الخط 

عن الخدمة يف منطقة عجيل يف محافظة صالح 
الدين ».

واشارت الوزارة اىل انه »تم استهداف خط نقل 
الطاق�ة الكهربائي�ة الضغط الفائ�ق )كركوك 
- القي�ارة( جه�د٤٠٠ ك.ف وبنف�س التاري�خ 

املذكور بتفجر عبوتني ناسفتني )١٥٥( وعبوة 
ثالثة ت�م تفكيكها ع�ىل الربج نفس�ه الذي تم 
إصالحه قبل اس�بوع تقريبا مما ادت اىل ترضر 
أرجل ال�ربج، اىل جانب تفجر عب�وة ثالثة عىل 
ال�ربج املرق�م )١٥٦( ادت اىل ترضره وخروجه 

ع�ن العمل يف منطقة املجمعات قرب قرية املرة 
مجم�ع الش�هيد ناحي�ة الري�اض يف محافظة 

كركوك«.
يذك�ر ان اس�تهداف الخ�ط الناق�ل )الش�هيد 
عبدالل�ه القديم�ة - ال�دور ش�مال( س�امراء 
١٣٢ك.ف تع�رض اىل تفج�ر ارهاب�ي تخريبي 
يوم االثنني٥/٧/٢٠٢١ ايضا عىل نفس االبراج 
التي اس�تهدفت خالل االس�بوع املايض املرقمة 
)١٦٦-١٦٧-١٦٨( وال�ذي ت�م إصالحه بتاريخ 
٢٣/٦/٢٠٢١. كما ان اس�تهداف خط )كركوك 
- قي�ارة الغازي�ة( جه�د٤٠٠ ك.ف ه�و الثاني 
خ�الل أربعة أيام، حيث تم إصالحه وادخاله اىل 
العمل يوم أمس، وبقي بالخدمة بمدة ال تتجاوز 
)٢٤( س�اعة بعد ان تم استهداف خمسة ابراج 

قبل أيام يف منطقة تلول الباج يف الرشقاط.
املتك�ررة  االس�تهدافات  ه�ذه  ان  اىل  يش�ار 
ألب�راج نق�ل الطاقة اخ�ذت الكثر م�ن الوقت 
والجه�د واملال الذي م�ن املفروض ان ينصب يف 
اضافة مش�اريع جديدة دعم منظومة الطاقة 

الكهربائية.

بغداد/ الزوراء:
توقع�ت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
جدي�د  ارتف�اع  تس�جيل  األربع�اء، 
بإصاب�ات فروس كورون�ا يف البالد، 

خالل االيام املقبلة.
وقالت عضو الفريق الطبي االعالمي 
للوزارة، ربى فالح حسن، يف ترصيح 
صحف�ي: إن »تزايد اع�داد االصابات 
وتجاوزها عتبة ٨ آالف ضمن املوقف 
الوبائي، يشكل تهديدا حقيقيا يفوق 

امكاني�ات املؤسس�ات الصحي�ة يف 
استيعاب املرىض الداخلني اىل املراكز 
ورده�ات  واملستش�فيات  الصحي�ة 

العناية املركزة«.
واضاف�ت ان »هذا االرتف�اع يعود اىل 
الته�اون الكب�ر من قب�ل املواطنني 
بع�دم التقي�د باإلج�راءات الوقائية، 
وتش�خيص  الفحوص�ات  وزي�ادة 
الح�االت يف املخت�ربات وقل�ة اع�داد 

امللقحني«.

واك�دت حس�ن ان »اللجن�ة العلي�ا 
للصح�ة والس�المة س�تتخذ قرارات 
صارم�ة وف�ق مس�تجدات املوق�ف 
الن  املقبل�ة،  امل�دة  خ�الل  الوبائ�ي 
التوقعات تش�ر اىل امكانية تصاعد 
االصاب�ات نتيج�ة املوج�ة الوبائي�ة 
الثالث�ة م�ن الجائح�ة الت�ي تتمي�ز 
بخطورتها ورسعة انتش�ارها بنقل 

العدوى«. 
املقبل�ة  »املرحل�ة  ان  اىل  واش�ارت 

تتطلب توس�عة العم�ل ومضاعفته 
م�ع زيادة اعداد االصابات، اىل جانب 
مراقب�ة املوق�ف الوبائ�ي وحم�الت 

الرصد والتلقيح«. 
وذكرت املتحدثة ان »الوزارة وضعت 
خط�ة لزيادة عدد املناف�ذ التلقيحية 
مع ترقب وصول املاليني من جرعات 
اللقاح، م�ع اتخاذ اج�راءات جديدة 
لتلقيح موظفي الجامعات، وس�يتم 
للتطعي�م يف  تنفي�ذ حم�الت  ايض�ا 

املعاهد الطبية واملختربية«. 
وشددت عىل »اهمية اللقاح بالنسبة 
ألصحاب االمراض املزمنة كالس�كر 
والقل�ب وم�رىض الرسط�ان، ألنه ال 
يوج�د اي مربر او تخوف من االقبال 
ع�ىل اخ�ذ الجرع�ة، وق�د خصصت 
املؤسس�ات الصحي�ة لجان�ا تعم�ل 
ع�ىل فح�ص املري�ض قب�ل إعطائه 
اللقاح وه�ي التي تقرر اعطاءه من 

عدمه«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية االعالم الحكومي عن دعم وزارة 
املوارد املائية مش�اريع االسالة ملواجهة شح 

املياه.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: ان »وزارة امل�وارد املائي�ة م�ن خ�الل 
تش�كيالتها املنت�رشة يف جمي�ع محافظ�ات 
العراق س�عت إىل تأمني املياه الخام ملحطات 
االس�الة كأسبقية أوىل يف نش�اطها«، مؤكدة 
انه »عىل الرغم من أن عددا غر قليل منها نفذ 
م�ن دون موافقة دوائر الوزارة يف املحافظات 
وعىل أنهر فرعية يصع�ب تجهيز املياه فيها 
بس�بب الشح املائية التي تمّر بها البالد حالياً 
والضائعات الكبرة التي ترافق عملية إيصال 

هذه الحصص«.
واضاف�ت ان »ال�وزارة م�ن خالل إج�راءات 
وخط�وات عدة تمكنت م�ن مواجهة النقص 
الكبر يف املياه وتقليل آثاره يف محافظة دياىل 
بسبب انحسار األمطار لهذا العام عىل حوض 
حمرين بصورة عامة، مما سبب نقصا كبرا 

يف املوارد املائية لهذا العام«.
وتابع�ت ان�ه »م�ن جمل�ة اإلج�راءات الت�ي 
اتخذته�ا ال�وزارة بالتنس�يق م�ع الحكومة 
املحلي�ة يف محافظ�ة دياىل ودائ�رة ماء دياىل، 
هي الزيارات امليداني�ة العديدة من قبل وزير 
امل�وارد املائية مع الكادر املتق�دم للمحافظة 
ومناقش�ة املش�اكل واملعوق�ات املهم�ة التي 
تواجه املحافظة بسبب الشح، والقيام بتنفيذ 
وإنشاء محطة ضخ إسالة بعقوبة التعزيزية 

الت�ي قام�ت بتجهيز إس�التي م�اء بعقوبة 
ومحط�ة التحري�ر م�ن نه�ر دجل�ة )جدول 
الخالص( بدالً من نهر خريس�ان )يتغذى من 

نهر دياىل(«.
واوضحت انه »تم نص�ب محطة ضخ أفقية 
)٣ مضخ�ات( مع مد خط�ي أنابيب دكتايتل 
)مزدوج ( بقطر )١( م وبطول ٦.٥كم وبوقت 
قيايس لم يتج�اوز )٤٥(يوم�اً وإنقاذ مدينة 
دياىل من كارثة الجفاف والعطش، فضال عن 
حفر آبار ق�رب محطات اإلس�الة لتجهيزها 
باملياه حيث تم حف�ر ٧٨ برئ لتجهيز بحدود 
٣٦ محطة إسالة يف عموم دياىل و )١9( قرية 

غر مخدومة بشبكة املياه«.

وتابعت: »فض�ال عن تطهر الجداول وبطول 
١٠٠٠ ك�م لضم�ان إيصال املياه يف الش�بكة 
رغم قل�ة ال�واردات املائي�ة، وتنظي�م حملة 
لرف�ع التجاوزات عىل جميع ش�بكة الجداول 
يف املحافظة لضم�ان التوزيع العادل للمياه، 
والتهيئ�ة ملعالج�ة مش�اكل املي�اه يف مدينة 
بل�دروز ملد خط ناقل بطول ٣٦ كم بعد أن تم 
تأمني املياه ملدينة منديل لحفر ١١ برئ وتأمني 

تجهيز مياه الرشب للمدينة«.
ولفتت اىل ان » دائرة تنفيذ كري األنهر، إحدى 
تش�كيالت الوزارة، عملت عىل رفع الرتسبات 
يف مقدمات محط�ات تصفية املياه يف معظم 

املحافظات وبالتنسيق مع دوائر املاء«.

بسبب التهاون الكبري وعدم التقيد باإلجراءات الوقائية

الكهرباء: أعمال ختريبية توقف خطوط نقل الطاقة يف املنطقة الشمالية

الصحة تتوقع ارتفاعا جديدا بإصابات كورونا يف األيام املقبلة

خطة حكومية لدعم مشاريع اإلسالة ومواجهة شح املياه
من أسبابه احنسار األمطار هلذا العام 

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن جه�از االمن الوطني، ام�س االربعاء، اإلطاحة بش�بكة لتج�ارة العملة 

املزيفة يف العاصمة بغداد.

وذك�ر اع�الم الجهاز يف بي�ان مقتض�ب ورد ل� »ال�زوراء« أن »مف�ارز جهاز 

االمن الوطني تمكنت من اإلطاحة بش�بكة لتجارة العملة املزيفة يف العاصمة 

بغداد«.

بغداد/ الزوراء:

املس�افرين  نق�ل  قط�ارات  أول  ينطل�ق 

والبضائ�ع م�ن بغ�داد اىل املوص�ل خالل 

اي�ام قليلة، بعد توق�ف دام أكثر من عرش 

سنوات.

وقال مدي�ر االعالم واالتص�ال الحكومي، 

حس�ني كاظم مهدي الخفاجي، يف حديث 

صحفي: ان »االس�بوع املقبل س�وف يتم 

تس�ير عربة لغرض الفحص لخط بغداد 

- موصل والتهيؤ لالفتتاح قريبا«، مشرا 

اىل ان »وزي�ر النق�ل س�وف ي�زف برشى 

االفتتاح يف االيام القليلة املقبلة«.

نق�ل  »حرك�ة  ان  الخفاج�ي  واض�اف 

املحافظ�ات  اىل  والبضائ�ع  املس�افرين 

الشمالية ستعود مجددا عىل متن قطارات 

الس�كك الحدي�د بع�د ان ت�رضرت بفعل 

عصاب�ات داعش االرهابي�ة«، الفتا اىل ان 

»العمل مستمر وعىل جميع املحاور ضمن 

محيط املنطقة لتهيئ�ة املتطلبات الالزمة 

لتسير قطاراتها من بغداد اىل املوصل«.

بغداد/ الزوراء:

اك�د محافظ بغ�داد، محمد جابر العطا، امس االربعاء، انه تم بحث مش�اريع العاصمة 

بغ�داد، مع رئيس اللجنة املالي�ة هيثم الجبوري، وفق ما ورد م�ن تخصيصات بقانون 

موازنة عام ٢٠٢١.

واكد العطا يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، امس: أنه »تم بحث املش�اريع املدرجة 

وتدقيقه�ا قبي�ل ارس�الها اىل وزارة التخطي�ط، خالل لق�اء عقد يف مقر اللجن�ة املالية 

النيابية، مع التأكيد عىل التوزيع العادل للمش�اريع بناًء عىل الكثافة الس�كانية ودرجة 

املحرومية«.

واض�اف العط�ا أنه »تم ايضا مناقش�ة الخط�ة االس�تثمارية ملحافظة بغداد بحس�ب 

التخصيصات املالية املرصودة لها واملشاريع قيد اإلنجاز، وسبل االرتقاء بواقع الخدمات 

املقدمة ألهايل العاصمة«. 

اعتقال شبكة لتجارة العملة املزيفة 
يف العاصمة

قطار بغداد – املوصل ينطلق بعد أيام

حمافظ بغداد يبحث مع املالية 
النيابية مشاريع العاصمة

بغداد/ الزوراء:

أعلنت خلي�ة اإلعالم األمني، امس االربعاء، 

القبض عىل االرهابي املس�ؤول عن مجزرة 

الخالص يف محافظة دياىل يف العام ٢٠٠٧.

وذك�رت الخلية يف بيان ورد ل�� »الزوراء«: 

انه »ضمن سلس�لة العمليات االس�تباقية 

واملتابعة امليدانية ملالحقة املطلوبني للقضاء 

ومن خالل جمع املعلومات الدقيقة والعمل 

للجه�د االس�تخباري، تمكن�ت  املتواص�ل 

مفارز وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات 

االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة، م�ن إلق�اء 

القب�ض عىل ارهاب�ي كان يعد م�ن أخطر 

وابرز العنارص اإلرهابية يف داعش«.

وأضاف�ت ان »االرهابي نفذ ع�دة عمليات 

ارهابية اس�تهدف خاللها دورية للرشطة، 

منتس�بني  ثالث�ة  استش�هد  اىل  ادى  مم�ا 

واغتي�ال ١٥ مواطن�ا كان�وا جالس�ني يف 

مقه�ى بقض�اء الخال�ص بمحافظة دياىل 

عام ٢٠٠٧، إضاف�ة إىل عمليات أخرى ضد 

املواطنني العزل«.

التعم�ق  »بع�د  ان�ه  اىل  الخلي�ة  واش�ارت 

بالتحقيق معه اعرتف املتهم بهذه العمليات 

وصدقت اقواله ابتدائيا وقضائيا«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت لجنة تطوي�ر مدين�ة اور االثرية، امس 
األربعاء، ع�ن اعداد دراس�ات وخطط متكاملة 
إلنش�اء مش�اريع خدمية متعددة ضمن موقع 
مدين�ة اور االثري�ة تتضم�ن مدين�ة س�ياحية 
ومتحف�ا صغ�را وطرق�ا وجس�ورا وخدم�ات 
لوجس�تية اخرى خ�ارج حدود املمتل�ك االثري 
م�ن اج�ل تقدي�م افض�ل الخدمات الس�تقبال 
اف�واج الس�ياح مس�تقبال. وق�ال مدي�ر ع�ام 
املركز الوطني لالستش�ارات الهندسية يف وزارة 
االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العامة، حس�ن 
ِم�دِّب ِمجحم، يف ترصيح صحفي: ان وفدا يمثل 
ع�ددا من ال�وزارات ضمن لجن�ة تطوير مدينة 
اور االثرية زار املوقع اليوم )امس(، واطلع عىل 
الواقع االثري والعمراني من اجل اعداد دراسات 
اثري�ة معماري�ة تطويري�ة للمدينة م�ع االخذ 
بنظر االعتب�ار جميع التفاصيل واملعالم االثرية 
للمدينة من اجل اعداد تصاميم معمارية تواكب 

التصاميم الس�ابقة لتتمكن من استيعاب االف 
الزوار والسياح من جميع انحاء العالم.يذكر ان 
مجلس ال�وزراء قرر يف ٢٨ اذار املايض تش�كيل 
لجنة بإرشاف األمني العام ملجلس الوزراء تتوىل 

بل�ورة األف�كار والخط�ط عن م�رشوع تطوير 
مدين�ة أور األثري�ة، وإع�داد الخط�ط الالزم�ة 
إلنج�ازه ع�ىل أن ترف�ع اللجن�ة تقري�راً نصف 

شهري مفصالً إىل األمني العام ملجلس الوزراء.

اإلطاحة باإلرهابي 
املسؤول عن جمزرة 

اخلالص يف ٢٠٠٧

إعداد دراسات وخطط متكاملة لتطوير مدينة أور األثرية
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جمهورية العراق                                              رقم االضبارة: 9٣9/٢٠١٤
وزارة العدل                                                       التأريخ: ٢٠٢١/٧/٦

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه / حمزة نعمان ذياب
لق�د تحقق له�ذه املديرية نحن مختار منطقة س�ومر الثانية )كاظ�م جبار ناجي( 
ومرك�ز رشطة اريدو انك مجهول محل االقام�ة وليس لديك موطن دائم او مؤقت او 
مخت�ار، يمكن إج�راء التبليغ عليه، واس�تناداً للمادة )٢٧( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالناً التس�ديد خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ويف حالة 

عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل
رعد مراد حسون

اوصاف املحرر:
ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية   ٢٦١٦/ش/٢٠١٤ يف ٢٠١٤/٥/٢ املتضمن مهر 

قدره ٤,٠٠٠,٠٠٠ اربعة ماليني دينار. 



بغداد/ الزوراء:
ح�ذرت وزارة الزراعة، امس االربعاء، 
من أن فتح باب االسترياد أمام دخول 
بي�ض املائ�دة إىل الب�اد س�يؤدي إىل 
إنهيار قطاع الدواجن يف العراق، مبينا 
ان االحت�كار وانع�دام الرقابة االمنية 
وراء ارتفاع االس�عار. من جانب اخر، 
أكدت لجن�ة الزراعة واملي�اه واالهوار 
النيابي�ة أن اللجنة التنس�يقية بينها 
وب�ن وزارتي الزراعة وامل�وارد املائية 
املائي�ة  الحص�ة  تأم�ن  اس�تطاعت 
ملوس�من زراعي�ن ملحصول الش�لب 
إضافة لاتفاق مع الحكومات املحلية 

عىل توفري مياه اإلسالة للمحافظات.
وقال املتح�دث باس�م وزارة الزراعة، 
حمي�د النايف، يف حدي�ث صحفي: ان 
“ارتفاع سعر رصف الدوالر يف العراق 
اث�ر ع�ىل ارتف�اع مدخ�ات الدواجن 
ومنها االع�اف وفول الصويا وغريها 
من املواد الت�ي تدخل يف انتاج الدجاج 
وبي�ض املائ�دة”، مبين�ا ان “الوزارة 
اتفق�ت م�ع منتج�ي الدواج�ن بعدم 
زيادة س�عر الطبقة ألكثر من 5 االف 

دينار”.
واضاف الناي�ف ان “الحلقة املفقودة 
ما بن س�عر 5 االف دينار للمنتج وما 
ب�ن املس�تهلك الت�ي تصله بس�عر 7 
االف دينار هو ضعف الرقابة االمنية، 
التي تجرب وتمنع التاجر من االحتكار 

لبيض املائدة”.
االس�ترياد  “فت�ح  ان  الناي�ف  واك�د 
لبيض املائدة سيؤدي اىل انهيار قطاع 
الدواج�ن بالكامل وم�ا بنيناه يف ثاث 
س�نوات لتنمي�ة ودع�م ه�ذا القطاع 
س�ينهار”، الفتا اىل ان “فتح السترياد 
البي�ض والدج�اج س�يدفع اصح�اب 
الدواج�ن لبي�ع حقوله�م وس�يرسح 
الحق�ول  ه�ذه  يف  العامل�ن  ماي�ن 
وس�يدفع بأصحاب الدواجن إلنش�اء 

وس�نعاود  الج�وار  دول  يف  حق�ول 
استرياده مرة اخرى من الخارج”.  

يذكر ان اسعار بيض املائدة والدجاج 
ارتفع�ت بش�كل متزايد لتصل س�عر 
الطبق�ة الواح�دة اىل 7 االف دين�ار يف 
وقت كانت ترتاوح ما بن 4 اىل 5 االف 
دينار بع�د ان كان يتم االس�ترياد من 

دول الجوار.
من جان�ب اخر، أكدت لجن�ة الزراعة 
واملي�اه وااله�وار النيابي�ة أن اللجنة 

التنسيقية بينها وبن وزارتي الزراعة 
تأم�ن  اس�تطاعت  املائي�ة  وامل�وارد 
زراعي�ن  ملوس�من  املائي�ة  الحص�ة 
ملحصول الش�لب إضاف�ة لاتفاق مع 
الحكوم�ات املحلي�ة عىل توف�ري مياه 

اإلسالة للمحافظات.
وق�ال عضو اللجنة، ع�ي البديري، يف 
حدي�ث صحف�ي: إن “اللجن�ة عملت 
بتنسيق عاٍل مع وزارة الزراعة واملوارد 
املائية من أجل توفري الحصة املائية”، 

مبين�اً أن “املعالجة متوفرة وأن هناك 
خزيناً م�ن املاء يكفي ملدة موس�من 
زراعين، واملتوفر يف البحريات كخزين 
اس�رتاتيجي مهم يس�تخدم يف أوقات 
الش�ح املائ�ي وه�و متوف�ر يف بحرية 

الثرثار وباقي الخزانات املائية”.
وأضاف أن “هن�اك اطمئنانا تاما من 
اللجنة ووزارتي الزراعة واملوارد املائية 
بش�أن معالجة ش�ح املياه املتوقع يف 
األيام املقبلة”، مش�رياً اىل أن “اللجنة 
التنس�يقية ب�ن اللجن�ة والوزارت�ن 
تعم�ل ع�ىل م�دار الس�اعة م�ن أجل 
توفري املياه وإبعاد شبح الشح املائي، 
والس�يما أن موس�م محصول الشلب 
عىل األبواب، لذل�ك عملت الوزارة عىل 
تأم�ن الحص�ة املائي�ة للمرتن األوىل 
محافظت�ي  يف  والس�يما  والثاني�ة، 
النج�ف والديوانية، إضافة اىل االتفاق 
مع الحكومات املحلية عىل توفري مياه 

اإلسالة للمحافظات”.
وب�ن أن “س�بب الش�ح املائ�ي ب�دأ 
م�ن تحك�م الجان�ب الرتك�ي بتقليل 
الحصة املتع�ارف عليها دولياً وضمن 
الدولية،  والربوتوك�والت  االتفاقي�ات 
إضاف�ة اىل أن الجانب الس�وري أيضاً 
أخذ من الحص�ة املائية العراقية، كما 
أن الرواف�د واألنهر يف الجانب اإليراني 
ت�م غلقه�ا نهائي�اً وه�و م�ا يؤثر يف 

الحصة املائية للعراق”.

الزراعة حتذر من انهيار كامل لقطاع الدواجن يف العراق

بغداد/ الزوراء:
ام�س  التخطي�ط،  وزارة  أفصح�ت 
االس�تثناءات  رشوط  ع�ن  األربع�اء، 
الخاص�ة باس�ترياد الس�يارات، فيما 
أش�ارت إىل أنها اخذت بنظ�ر االعتبار 
الظ�روف القاهرة واملودي�ات التي لم 
تدخ�ل خال فرتة جائحة كورونا. من 
جان�ب اخ�ر، اعلن�ت وزارة التخطيط 
انطاق اعمال مسح القوى العاملة يف 
جميع املحافظات، الذي ينفذه الجهاز 
م�ع  بالتع�اون  لإلحص�اء،  املرك�زي 

.)ILO( منظمة العمل الدولية
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عبد 
الزهرة الهن�داوي، يف حديث صحفي: 
العراقي�ة  املواصف�ات  “تطبي�ق  إن 
الخاصة باس�ترياد السيارات سيبدأ يف 

1 أيلول املقبل”.
وأضاف أن “جميع العجات املستوردة 
من موديل 2022 ستخضع اىل تطبيق 
تل�ك املواصفات بع�د 1 أيلول”، مؤكداً 
“عدم الس�ماح بدخ�ول اي عجلة غري 

مطابقة لتلك املواصفات”.
وأش�ار اىل أن “الف�رتة قب�ل 1 أيل�ول 
السابقة  للحاالت  ستش�هد معالجات 
التي تأثرت بظ�روف جائحة كورونا، 
الذين  الس�يارات  وبخاصة مستوردو 
ت�رروا بعملي�ات االغ�اق املاضية، 
وتأخر وصول الشحنات املستوردة يف 

توقيتاتها”.
ولف�ت اىل أن “ال�وزارة اخ�ذت بنظ�ر 
االعتب�ار الظروف القاهرة، واملوديات 
الت�ي دخلت خ�ال الف�رتة املاضية”، 
موضحاً انه “سيتم استثناء املوديات 

بن�اء ع�ىل طلب يق�دم من املس�تورد 
للحص�ول عىل االس�تثناء م�ن دخول 
املواصف�ات، وعدا ذلك س�يتم تطبيق 

املواصفات عىل الجميع”.
الجه�از  لقان�ون  أن�ه “وفق�اً  وأك�د 
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية، 
لوزي�ر التخطيط صاحية االس�تثناء 
م�ن املواصف�ات للظ�روف القاه�رة 
واالسباب االقتصادية”، مبيناً أن “هذا 
االستثناء سيكون لغاية 1 أيلول بعدها 
س�يتم التطبي�ق الزامي�اً ع�ىل جميع 
التجار، وتكون الس�يارات املس�توردة 
من مودي�ل 2022 مطابقة ملواصفات 

السامة واألمان”.
وزارة  اعلن�ت  اخ�ر،  جان�ب  م�ن 
التخطي�ط، امس االربعاء، عن انطاق 
اعمال مس�ح القوى العاملة يف جميع 
الجه�از  ينف�ذه  ال�ذي  املحافظ�ات، 
م�ع  بالتع�اون  لاحص�اء،  املرك�زي 

.)ILO( منظمة العمل الدولية

ل �وزارة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
الهن�داوي، يف  التخطي�ط، عبدالزهرة 
بيان ورد “للزوراء”: ان “مسح القوى 
العاملة يف العراق لس�نة ٢٠٢١، يمثل 
اهمية كب�رية، يف الوق�ت الراهن، ألنه 
س�يوفر رصدا مهم�ا لواق�ع لبيانات 
العمالة ومؤرشات البطالة، وتفاصيل 

مهمة عن واقع سوق العمل”.
واض�اف البيان ان “املس�ح سيش�مل 
الحر والريف، يف جميع املحافظات، 
باملس�ح  املش�مولة  االرس  داعي�ا 
واالدالء  الباحث�ن  م�ع  التع�اون  اىل 
ان  اىل  الفت�ا  الدقيق�ة”،  بالبيان�ات 
“جميع البيانات س�يتم التعامل معها 
برسي�ة تامة واليت�م اس�تخدامها اال 
والتنموي�ة”،  االحصائي�ة  لاغ�راض 
مطمئنا املواطنن بان الباحثن الذين 
بزيارة االرس س�يزودون  س�يقومون 
ببطاقات تعريفية صادرة عن الجهاز 

املركزي لإلحصاء.
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اللجنة النيابية تؤكد تأمني احلصة املائية ملومسني زراعيني

بدأت تنفيذ مسح القوى العاملة يف مجيع احملافظات 

بغداد/ الزوراء:
م�ا زال�ت قضي�ة س�لم الروات�ب وتحقيق 
العدال�ة فيه�ا هو الش�غل الش�اغل االكرب 
ألغل�ب رشائ�ح املجتم�ع، كونه�ا خلق�ت 
فروقات طبقي�ة بن رشيحة واخرى، ففي 
الوقت الذي اشار فيه عضو باملالية النيابية 
اىل ان س�لم الروات�ب يف الع�راق بالعموم ال 
توج�د فيه عدالة وهنالك تف�اوت كبري بن 
درج�ة واخ�رى، أك�د برملان�ي ع�ىل أهمية 
ارس�ال الحكومة اىل مرشوع قانون لتعديل 
س�لم الرواتب اىل مجلس النواب بغية امليض 

بترشيعه خال املرحلة املقبلة.
وقال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية احمد 
الصفار: ان سلم الرواتب يف العراق بالعموم 
ال توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبري بن 

درجة واخرى.
ان  صحف�ي:  حدي�ث  يف  الصف�ار  وق�ال 
“االس�عار بش�كل عام ارتفعت عىل جميع 
املس�تويات نتيج�ة الرتف�اع س�عر رصف 
الدوالر مقاب�ل الدينار، وقابله�ا انخفاض 
القيمة الرشائية للدخل الش�هري للمواطن 
عموما”، مبينا ان “س�لم الرواتب يف العراق 
بالعموم ال توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت 
كبري بن درجة واخرى ما يس�توجب اعادة 

النظر يف هذه الفروقات”.
واضاف الصفار ان “وضع الرواتب يف العراق 

بحاج�ة اىل وضع س�لم روات�ب جديد، وان 
يت�م الحرص عىل عدم وج�ود فوارق كبرية 
ب�ن أدنى واعىل راتب كما ان�ه ينبغي ان ال 
تك�ون هنالك ف�وارق ب�ن وزارة واخرى”، 
الفتا اىل ان “وضع قانون س�لم الرواتب هو 
م�ن صاحية مجلس ال�وزراء وهي املعنية 
بإرس�ال م�رشوع قان�ون س�لم الروات�ب 

اىل الربمل�ان وحينه�ا يك�ون دور الربملان يف 
استكمال إجراءات ترشيع القانون”.

من جانبه، فقد أش�ار النائ�ب يونادم كنا، 
اىل: ان الحكوم�ة ملزم�ة بتقدي�م مرشوع 
قان�ون لتعديل س�لم الرواتب ليت�م حينها 
اس�تكماله م�ن قبل مجلس الن�واب ضمن 
اإلجراءات الترشيعية، أما املخصصات فهي 

ضمن صاحيات وواجبات رئاس�ة مجلس 
الوزراء.

وق�ال كن�ا يف حدي�ث صحف�ي: إن “بعض 
الدوائر كالرئاس�ات الث�اث كانت معرضة 
أكثر لخطر املاحقة واالس�تهداف وكان يف 
تل�ك املرحلة خ�وف لدى الناس م�ن العمل 
يف هذه الدوائر، ما اس�توجب حينها تقديم 

روات�ب مرتفعة للعاملن يف ه�ذه الدوائر”، 
مبين�ا ان “هناك وزارات اخ�رى ايضا منح 
مخصص�ات مرتفع�ة ألس�باب مختلف�ة 
ب�وزارة التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي او 

القضاء او موظفي النفط وغريها”.
واضاف كنا ان “جميع تلك الفروقات يجب 
مراجعته�ا وان يك�ون هنال�ك حرص عىل 
تقليص الفجوة بالرواتب بن وزارة واخرى 
او درج�ة واخرى، مع وضع مراعاة لبعض 
الظ�روف كالخط�ورة وغريها من قس�اوة 
العمل فا يمكن املساواة بن شخص يعمل 
بمكان خطري ويؤثر ع�ىل صحته او حياته 
واخ�ر يجلس يف غرف�ة مكيف�ة”، الفتا اىل 
ان “هنالك بع�ض الرشائح يتعن يف البداية 
برات�ب 200 ألف دينار فق�ط وهذا أمر غري 
صحيح فا يمكن أن يوفر هذا املبلغ أبسط 

متطلبات الحياة”.
واش�ار اىل ان “الحكوم�ة ملزم�ة بتقدي�م 
الروات�ب  م�رشوع قان�ون لتعدي�ل س�لم 
ليت�م حينه�ا اس�تكماله من قب�ل مجلس 
الترشيعي�ة،  االج�راءات  ضم�ن  الن�واب 
أم�ا املخصص�ات فه�ي ضم�ن صاحيات 
وواجب�ات رئاس�ة مجل�س ال�وزراء وهي 
تس�تطيع بش�كل مبارش معالجتها بشكل 
عادل من خ�ال تعليمات لوزارة املالية يتم 

إقرارها ضمن مجلس الوزراء”.

يف ظل التفاوت الكبري والفروقات الطبقية بني شرحية وأخرى

دعوات برملانية من أجل تشريع مشروع قانون لتعديل سلم الرواتب

التخطيط تفصح عن شروط االستثناءات 
اخلاصة باسترياد السيارات

الرافدين يكمل توزيع املاسرت على 
منتسيب الدفاع يف حمافظتني

اقتصادي: فائض إيرادات النفط 
ميكن استثماره لسد عجز املوازنة

مزاد العملة يبيع أكثر من 200 مليون دوالر

تصنيف دولي يؤشر بطء التنوع 
االقتصادي يف العراق 

النزاهة تكشف هدراً بــ29 مليارا يف 
استمالك عقارين باألنبار

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مرصف الرافدي�ن، امس االربعاء، اكتمال توزيع بطاقات املاس�رت كارد عىل 
منتس�بي وزارة الدف�اع يف محافظت�ي املثن�ى والديوانية.وذك�ر املكت�ب االعامي 
للم�رصف يف بيان ورد ل� “الزوراء”: ان “اللجان الجوالة التي تم تش�كيلها انتهت 
م�ن توزيع البطاقات عىل مديريات ودوائر الدفاع يف تلك املحافظتن بعد اصدارها 
واس�تكمال انجازه�ا بف�رتة محددة”.وأض�اف ان “اللج�ان مس�تمرة يف عمله�ا 
وجوالتها امليدانية يف اصدار البطاقات لكل الدوائر والقطعات العس�كرية من دون 

اي مراجعة للمرصف”.

بغداد/ نينا:
 أكد الخبري يف الشأن االقتصادي، ماذ االمن، أن ارتفاع أسعار الخام اىل 77 دوالرا 
م�ؤرش جيد بتعايف االس�واق العاملي�ة جراء الكس�اد الذي أصابها بس�بب جائحة 
كورونا.وق�ال االمن يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لألنباء / نينا /: “محليا 
فإن العراق يبيع نفطه بأس�عار ترتاوح من 66 إىل 72 دوالرا للربميل فيما س�جلت 
املوازنة الحالية سعره 45 دوالرا للربميل وبطاقة تصديرية تزيد عن 2 مليون و 500 
الف برميل يوميا اي أن فائص ايرادات التصدير ش�هريا س�تتجاوز املليار ونصف 
مليون دوالر عما كان مس�جا يف موازنة 2021 “ .وش�دد الخبري االقتصادي: عىل 
الحكومة أن تستفيد من هذا الفائض لوضع موازنة تكميلية تسد العجز الحاصل 
يف املوازنة مع الديون اضافة إىل توجيه الفائض لتنفيذ مش�اريع انتاجية تسهم يف 

تنمية االقتصاد وتقلل االسترياد وتوفر فرص عمل جديدة للعاطلن.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيعات الدوالر األمريكي يف مزاد البنك املركزي العراقي، امس األربعاء، 
لتس�جل أكثر 205 ماين دوالر.وذكر مصدر أن البنك املركزي ش�هد خال مزاده 
لبي�ع ورشاء الدوالر االمريكي، اليوم، انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة %1.44 لتصل 
إىل 205 ماين و582 الفا و988 دوالراً أمريكياً، غطاها بس�عر رصف أساس بلغ 
1460 دين�اراً ل�كل دوالٍر واحد، مقارن�ة بيوم امس الثاثاء، حي�ث بلغت املبيعات 
في�ه 208 ماي�ن، و397 ، الف�ا و253 دوالرا أمريكي.وذهبت املش�رتيات البالغة 
174 مليون�اً وألف�ن و988 دوالراً لتعزي�ز االٔرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت 
واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 31 مليوناً و580 دوالرا بش�كل نقدي.

وأش�ار املص�در اىٕل أن 31 مرصفاً قاموا بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج، 
و14 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل مشاركة 13 رشكة رصافة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�دت وكالة موديز للتقييم امل�ايل تصنيفها االئتماني للع�راق عند Caa1 مع 

اإلبقاء عىل نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت “موديز” أن تأكيد التصنيف يعكس التحديات االئتمانية التي يطرحها 

اعتماد العراق الكبري بشكل استثنائي، اقتصاديا وماليا، عىل النفط.
وأفادت “موديز” أن النظرة املس�تقبلية املس�تقرة للع�راق توازن بن عدد من 

املحركات اإليجابية والسلبية املحتملة.
وأضاف�ت أن التق�دم يف التنوع االقتصادي ال يزال بطيئ�ا ويعرقله ضعف بيئة 
األعمال ومناخ االس�تثمار يف العراق. واعتربت أن الفساد هو التحدي املؤسيس 

األكرب الذي يواجهه العراق.
االس�تقرار  ومخاط�ر  الع�راق  يف  الس�يايس  املش�هد  إن  “مودي�ز”  وقال�ت 
الس�يايس املتزايدة يهددان بمواصل�ة إبطاء التقدم يف اإلصاحات املؤسس�ية 

واالقتصادية.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّة عن وج�ود مغاالٍة وهدٍر كب�ري يف املال العام 
رافق عمليَّة اس�تماك عقارين يف محافظة األنبار، مبينًة أن مبلغ الهدر وصل 

إىل قرابة )29,000,000,000( مليار ديناٍر.
َذتا  وأفادت دائرة التحقيقات يف الهيئة، يف معرض حديثها عن عمليَّتي ضبٍط ُنفِّ
من قبل ماكات مكتب تحقيق األنبار، بحسب بيان لها تلقت “الزوراء” نسخة 
منه، ب�”وجود شبهة فساد مايل وإداري كبري من قبل لجنة استماك العقارات 
يف ديوان أحد األوقاف، مش�ريًة إىل ضبط أوليات اس�تماك عقارين بمس�احة 
)460( دونم�اً خارج حدود بلديَّة الرمادي بمبل�غ قدره )57,500,000,000( 
ملي�ار دينار”.وأضافت الدائرة أنه “تبن من خال التحري والتدقيق والتحقق 
م�ن الجه�ات ذات العاقة بوج�ود مغاالٍة يف تقدي�ر قيمة العقاري�ن من قبل 
اللجن�ة املركزيَّة الخاصة باس�تماك عق�ارات ديوان الوق�ف، وإن فرق املبلغ 
ُيَق�دَُّر بح�وايل )29,000,000,000( مليار دينار”، الفت�ًة إىل أن “العقار األول 
الذي تبلغ مساحته )200( دونم تم تقديره بمبلغ )25,000,000,000( مليار 
ديناٍر،  وأن فرق املبلغ يتج�اوز )12,500,000,000( مليار دينار، فيما بلغت 
مس�احة العقار اآلخر )260( دونماً بمبلغ )32,500,000,000( مليار دينار، 
وتج�اوز فرق املبلغ )16,250,000,000 ( مليار دينار”.وأوضحت أن “عمليَّة 
التحري والتدقيق التي أجرتها ماكات املكتب كشفت عن وجود تهرب رضيبيٍّ 
رافق عمليَّة االس�تماك، وأن مبل�غ الهدر والتهرب الريب�يِّ تم تحديده من 
قبل الفريق املختّص باالس�تعانة بش�عبة التدقيق الخارجيِّ يف مكتب تحقيق 
ة بتحدي�د القيمة التقديريَّ�ة  الهيئ�ة يف األنبار الت�ي انتقلت إىل الدوائر املختصَّ
للعقارين”.وبين�ت أن�ه “ت�مَّ تنظي�م مح�ري ضب�ٍط أصوليَّ�ن بامل�ربزات 
�رٍة قضائيٍَّة، وعرضهما  َذتا بموجب ُمذكَّ املضبوطة خ�ال العمليَّتن اللتن ُنفِّ

؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة”. عىل قايض التحقيق املختصِّ

No:  7524  Thu  8  July  2021العدد:  7524  الخميس   8    تموز  2021

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املركزي العراقي، ام�س األربعاء، عن تمويل وإقراض مش�اريع 

الطاقة املتجددة يف املجمعات السكنية يف الباد.
وقال البنك املركزي يف بيان ورد “للزوراء”: إنه تماشياً مع االلتزامات الدولية 
نحو خفض االنبعاث الحراري واتفاقية باريس للمناخ وخفض اس�تخدامات 
الوق�ود فقد قرر البن�ك املركزي العراقي التوجه بالعمل عىل تش�جيع اعتماد 
أدوات إنت�اج الطاقة من املصادر املتجددة، والعمل مع اللجنة العليا لإلقراض 
لضمان تجهيز نس�بة م�ن الطاقة الكهربائي�ة املتولدة من مص�ادر الطاقة 
املتجددة )األلواح الشمس�ية( يف املجمعات السكنية االس�تثمارية املستفيدة 

من املبادرة.
وأش�ار اىل التنس�يق مع امل�رصف الصناع�ي لتمويل رشاء منظوم�ات توليد 
الكهرباء من الش�مس ملس�اكن املواطنن او املش�اريع، ومن اجل توفري جزء 
من الطاقة الكهربائية التي يتطلبها عمل البنك املركزي قرر اقتناء منظومات 

توليد الطاقة الكهربائية ونصبها عىل ابنيته يف بغداد وفروعه.
وأك�د البن�ك املركزي تش�جيع املص�ارف املجازة كاف�ة واملؤسس�ات الراغبة 
بتجهيز منظومات الطاقة النظيفة للتفاعل مع هذا التوجه وتقديم عروضها 

وخرباتها اىل هذا البنك وبقية مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدين�ار العراقي، امس 
االربع�اء، يف البورصة الرئيس�ة بالعاصمة بغداد، وإقليم كردس�تان بش�كل 

طفيف.
وق�ال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، صباح 

امس، 147050 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البي�ع وال�رشاء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما 

بلغت أسعار الرشاء 146500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد ش�هدت اس�عار الدوالر انخفاضا 
ايضاً، حيث بلغ س�عر البيع 147300 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء 

بواقع 147000 دينار لكل 100 دوالر.

املركزي يعلن إقراض ومتويل 
مشاريع الطاقة املتجددة 

اخنفاض طفيف بأسعار الدوالر 
يف بغداد وكردستان
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6 إدارة الطلبة تكشف تالعباً بنتائج 
الدوري املمتاز

بغداد/ متابعة الزوراء
 كش�ف نائب رئيس الهيئة االدارية املؤقتة لنادي الطلبة، باسم عباس، عن امتالك ناديه إثباتات 
صوتية وش�هود بوجود تالعب بنتائج ال�دوري املمتاز لكرة القدم.وقال باس�م عباس إن »إدارة 
الطلب�ة تحذر م�ن االرصار يف التالعب بنتائج الدوري ما بني الف�رق املتصارعة للبقاء يف الدوري 
وع�دم الهبوط وبني الفرق التي ضمنت بقاءها بالدوري حتى إن خرست االدوار املتبقية«.وحذر 
عباس من »االس�تمرار بالتالعب بنتائج مباريات الدوري التي قد تؤدي وبنسبة كبرية اىل هبوط 
الطلبة اىل دوري الدرجة االوىل يف حال اس�تمرت«. مبينا ان »ادارة الطلبة س�تضطر لرفع شكوى 

مرفقة بإثباتات صوتية وشهود اىل االتحاد الدويل )فيفا( بغية إنصافنا«.

أصفر وأمحر

وزارة الشباب واحتاد الصحافة الرياضية ينظمان ورشة عمل إعالمية ختصصية 

احلدود يفاجئ الشرطة ويتفوق عليه يف 
الدوري املمتاز 

بغداد/ متابعة الزوراء 
الصناع�ة  ن�ادي  رس  ام�ني  أك�د 
الري�ايض، فالح م�وىس، ان فريقه 
الك�روي عازم عىل الدخول بقوة اىل 
منافسات الدوري املمتاز. مبيناً ان 
صعوده لن يك�ون مؤقتاً هذه املرة، 
بل يس�عى اىل االس�تمرار بالتواجد 
بني كب�ار االندية. وقال موىس، إن” 
فريق الصناعة انهى دوري الدرجة 
االوىل بتص�در املجموع�ة وتأهل اىل 
ال�دوري املمت�از بغ�ض النظر عن 
املباراة االخرية امام فريق نوروز”، 
اس�تفاد  الفري�ق  أن”  اىل  مش�رياً 
من تجاربه الس�ابقة الت�ي مر بها 
يف املوس�م امل�ايض وهي�أ الظ�روف 
الفري�ق، باختيار  املناس�بة لنجاح 
جه�از تدريب�ي م�ن ابن�اء النادي، 
وتعاملوا مع جميع املباريات وكأنها 
مب�اراة نهائية للوص�ول اىل الهدف 

املنش�ود وه�و الع�ودة اىل ال�دوري 
املمتاز “.واضاف موىس ان”املرحلة 
املقبل�ة تعد مرحلة صعبة والبد من 
بذل جهود مضاعفة للتمس�ك بهذا 
االستحقاق املهم وضمان االستمرار 
يف املسابقة “، مشرياً اىل ان “ النادي 
سبق له أن خاض مثل هذه التجربة 
ولم تس�تمر اكثر من موس�م واحد 
ع�ام 2015 – بعده�ا ع�اد الفريق 
اىل دوري الدرج�ة االوىل عام 2016 
“.وتابع م�وىس ان” هناك اولويات 
واضح�ة الس�تقطابات الفري�ق يف 
يك�ون  ان  وامله�م  املقب�ل  املوس�م 
الفري�ق رقماً صعباً يف املنافس�ة”، 
الفتاً اىل ان” ادارة النادي س�تجتمع 
بوزي�ر الصناعة واملعادن، لتوضيح 
واملطالب�ة  الفري�ق  احتياج�ات 
بمواصل�ة الدع�م الس�تمرار البقاء 

مع كبار االندية يف الدوري “.

فاحل موسى: فريق الصناعة سيكون 
رقما صعبا يف الدوري املمتاز

بغداد/ محمد حمدي
برعاي�ة وزير الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درجال، ودعما لجهود واستعدادات الوزارة 
إلس�تضافة بطولة خليجي 25 باحرتافية 
اعالمي�ة، نظ�م قس�م اإلع�الم واإلتص�ال 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  يف  الحكوم�ي 
بالتعاون والتنس�يق مع االتح�اد العراقي 
للصحافة الرياضية ورش�ة موس�عة ليوم 
واحد عن تنظيم العمل اإلعالمي واملؤتمرات 
الصحفية خالل البطوالت الرياضية،  امس   
األربعاء، عىل قاعة دائرة العالقات والتعاون 
ال�دويل يف مقر ال�وزارة باملدينة الش�بابية 
بحض�ور عدد من الصحفي�ني واالعالميني 

ومسؤويل الشعب االعالمية . 
قدم ألعم�ال الورش�ة مدير قس�م االعالم 
الدكت�ور موف�ق عب�د الوه�اب بالتعريف 
اوال باملح�ارض الدكتور عدن�ان لفتة نائب 
رئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
وبمضمون الورش�ة الذي يتعلق بأحد اهم 
املواضيع واالهداف االحرتافية وهي تنظيم 

املؤتمرات الصحفية.

 مؤكدا ان الفرتة املقبلة ستشهد العديد من 
اوارص التعاون والعمل املشرتك مع االتحاد 
العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة بم�ا يلبي 

الطموح يف العمل االعالمي الريايض. 
اس�تعرض بعده�ا، الدكتور عدن�ان لفتة، 
تفصي�ال اس�س اقامة وتنظي�م املؤتمرات 
الصحفي�ة والعم�ل االعالم�ي االحرتايف يف 
البطوالت الرياضية وفق احدث منظومات 
العم�ل املعتمدة عامليا، كما تم اس�تعراض 
عدد من التجارب والوقائع عىل ارض الواقع 

اليصال الفكرة بافضل صورة ممكنة. 
الخاص�ة  باالس�ئلة   الورش�ة  واختتم�ت 
بالعم�ل االعالم�ي واملؤتم�رات الصحفية 
الرياضية ومناقشة اهم املواضيع الخاصة 
بتنظيم البطوالت، وس�ط اش�ادات تعاقب 
الحض�ور ح�ول  الزم�الء  ع�ىل تقديمه�ا 
موضوع�ة الورش�ة والتع�اون املثم�ر بني 
وزارة الش�باب واالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية وطريقة تقديم املحارضة وغزارة 

املعلومات التي قدمها الدكتور لفتة.

بغداد/ متابعة الزوراء
فج�ر الح�دود مفاج�أة كب�رية 
بف�وزه ع�ىل الرشط�ة بهدف�ني 
مقاب�ل ه�دف، بملعب الش�عب 
الدويل يف خت�ام مباريات الجولة 

35 من الدوري. املمتاز
الح�دود ال�ذي يعاني من ش�بح 
الهبوط، دخل املب�اراة باحثا عن 
النقاط التي س�تكون بارقة أمل 

للهروب من الهبوط.

ولم ينك�رس الحدود رغ�م تلقي 
ش�باكه اله�دف األول عن طريق 
الع�ب الرشط�ة عالء مه�اوي يف 

الدقيقة 35.
ويف الدقيق�ة األوىل م�ن الش�وط 
الثان�ي، ع�ادل منار ط�ه رسيعا 
النتيج�ة ليعي�د األم�ل لفريق�ه، 
الذي كافح حتى حصل عىل ركلة 
ج�زاء يف الوق�ت ب�دل الضائ�ع، 
س�جل منها طه اله�دف الثاني، 
لتنته�ي املب�اراة بف�وز الح�دود 

.)2-1(
 30 إىل  رصي�ده  الح�دود  ورف�ع 
نقط�ة يف املرك�ز التاس�ع عرش، 
بينما تجم�د رصيد الرشطة عند 

65 نقطة يف املركز الثالث.

مطنش ُينّدد بالصفقات.. ومحد يعاني األدوات .. واحلداد ُيعيب املالعب ! 
دوري الكرة املمتاز بعيون املدربني والالعبني 

بغداد/ انتصار الرساج

م�ع وصول منافس�ات دوري الكرة  

اىل   2020-2021 للموس�م  املمت�از 

خ�ط النهاية برزت ح�االت إيجابية 

وس�لبية مؤثرة عىل سري منافساته 

املنتص�ف،  خ�ط  اجت�ازت  الت�ي 

والجوالت املقبلة ستوّضح كثرياً من 

معالم البط�ل برغم الصعوبات التي 

اكتنف�ت مواجهاته يف ظ�ل جائحة 

كورون�ا، كل ذلك انعكس عىل نتائج 

املنتخب الوطني لكرة القدم.

الدوري خدم األسود
اختي�ار  يت�م  كي�ف  أوالً:  تس�اءلنا 

املدرب�ني م�ن قب�ل إدارات األندي�ة، 

وم�ا انعكاس ش�خصية املدرب عىل 

حظ�وظ الفري�ق؟ عن ه�ذا املحور 

أجابن�ا  ه�ادي مطن�ش املبتعد عن 

التدريب لفرتة طويلة قائالً: 

- برصاح�ة ال�دوري ه�ذا املوس�م 

م�ن أفض�ل الدوري�ات يف الس�نوات 

األخرية من عدة نواح، أهمها مسألة 

االستمرارية وعدم تأجيل املباريات، 

م�ا أّدى اىل تصاع�د نس�ق التنافس 

واألداء، وارتف�اع مس�توى الالعبني 

الس�ابقة  املواس�م  ايض�اً، بعك�س 

الذي م�ّر بمطّبات ع�ّدة، األمر الذي 

انعكس عىل مس�توى أسود الوطني 

املثابري�ن لك�ن ه�ذا ال يمن�ع م�ن 

وج�ود بعض الس�لبيات التي تعاني 

منه�ا الفرق هذا املوس�م، واملتعلقة 

باإلقاالت واستقاالت املدربني، وهذه 

م�ن األم�ور الس�لبية الت�ي تنّغص 

متعة دورينا بسبب اعتماد اإلدارات  

أغل�ب األحي�ان عىل أش�باه املدربني 

وتس�ميتهم لتدري�ب أنديته�ا برغم 

علمه�ا املس�بق بفش�لهم يف قي�ادة 

فرقها.

العملي�ة  األس�ف  م�ع  وأوض�ح: 

التدريبي�ة يف العراق س�ارت باتجاه 

غري صحيح، بس�بب األعداد الكبرية 

من العاطل�ني عن العمل الذين َزّجوا 

التدريبي�ة،  العملي�ة  يف  بأنفس�هم 

اضاف�ة اىل العالق�ات واملحس�وبية، 

وقي�ام األح�زاب أيض�ا باملس�اعدة 

بتنصي�ب املدربني يف ه�ذا النادي أو 

ذاك.

وكش�ف مطن�ش: منذ فرتة ليس�ت 

بالقصرية ابتعدت قرساً عن التدريب 

الن الجميع يعلم اني ال ابيع مبادئي 

بالعمل وال ارت�ي لنفيس العمل يف 

أج�واء ملّوثة، كم�ا ال أحّبذ العمل يف 

أندي�ة تعتمد عدم الش�فافية وتتخذ 

األس�اليب امللتوي�ة طريق�اً إلب�رام 

بع�ض  م�ع  املش�بوهة  صفقاته�ا 

املدربني باسعار رخيصة!

سوء حظ املدربني
يف الجانب االخر، كانت لنا وقفة مع 

امل�درب عص�ام حمد، م�درب أمانة 

بغ�داد، حي�ث تح�دث لن�ا ع�ن رّس 

تباين عروض الدوري هذا املوس�م، 

وما افرزه من ايجابيات او س�لبيات 

حسب وجهة نظره، فقال :  

- هذا املوس�م، كان الدوري ضعيفاً 

يف بدايته ، لكن النسق بدء بالتصاعد 

م�ع اس�تمرار املباري�اة وتواليه�ا ، 

وعدم حدوث توقفات يف جوالته كما 

يف املواس�م السابقة ، األمر الذي عاد 

بالفائ�دة ع�ىل األندية وع�ىل عطاء 

الالعبني.

وأض�اف عص�ام: هن�اك الكثري من 

أفرزه�ا  الت�ي  الس�لبية  املعّوق�ات 

املوس�م متمثل�ة بجائح�ة كورون�ا 

والت�ي أثرت بش�كل كبري عىل س�ري 

الدوري ومبارياته، إضافة اىل س�وء 

الحظ الكبري الذي واجه املدربني من  

ناحي�ة ضع�ف اإلمكاني�ات املُقدمة 

إلنجاح مهماته�م يف التدريب وعدم 

س�المة البن�ى التحتي�ة حي�ث قلة 

املالع�ب الصالح�ة للع�ب والتدريب 

ألغل�ب األندي�ة، حت�ى الجماهريية 

وس�ائل  ضع�ف  اىل  اضاف�ة  منه�ا 

االستش�فاء لالعبني وافتقار األندية 

ألبسط مستلزمات التدريب، اضافة 

اىل أن الدول�ة هي األخرى مس�ؤولة 

عن البنى التحتية واالهتمام بها.

واس�تدرك: الدولة لم تحرّك س�اكنا 

النه�وض  ع�ىل  األندي�ة  ملس�اعدة 

بواقعها وبناء مالعب صالحة للعب 

ال�دول  بمالع�ب  أس�وة  والتدري�ب 

املج�اورة ، كم�ا يؤس�فنا ان نع�ّ� 

عن قلقنا الش�ديد من ظاهرة إقالة 

املدرب�ني واس�تقالتهم كونه�ا م�ن 

الظواهر غري الصحي�ة التي أفرزها 

دورين�ا والت�ي يقع ج�زء منها عىل 

عاتق املدرب الذي أخ�ذ بالبحث عن 

فرص التدريب حتى مع علمه بعدم 

تواج�د مقوم�ات نج�اح املهمة من 

جمي�ع النواح�ي اإلداري�ة والفنية ، 

فيقب�ل بأي ع�رض كان م�ع علمه 

املس�بق بالفش�ل يف ه�ذه املهم�ة، 

اضافة اىل وقوع جزء منها عىل عاتق 

ادارات األندي�ة التي تتخ�ذ القرارات 

املترسعة غري املدروسة، وغري املبنية 

عىل تفك�ري عميق وأس�س واضحة 

ورصين�ة وتبحث دائم�ا عن مدربي 

الطوارئ. 

الوضع األمين طمأنين
ح�داد،  بإحس�ان  أخ�رياً  والتقين�ا 

املح�رتف األردن�ي، يف ن�ادي الق�وة 

الجوي�ة ، فقد تحدث لنا عن الدوري 

العراق�ي وأس�باب احرتاف�ه وأه�م 

التي  الس�لبية واإليجابية  الجوان�ب 

ملسها خالل الفرتة القليلة املنرصمة 

مع الصقور:

- حقيقة كنت متخّوف من االحرتاف 

يف ال�دوري العراقي، وكان�ت هنالك 

محادثات قبل سنتني، لكني لم أوافق 

عليها بسبب الخوف من اإلعالم كون 

الجوية من الفرق العريقة والكبرية 

ول�ه اس�مه وتاريخه وخاص�ة بعد 

حصوله عىل لقب االتحاد اآلس�يوي 

لثالثة مواسم متتالية مّما يجعل أي 

العب يفكر مراراً قبل القدوم واللعب 

مع فريق بحجم الجوية.

ولفت حداد اىل: أن الشعور بالخوف 

الكب�ري م�ن األوضاع األمني�ة وعدم 

لك�ن  يؤرقن�ي،  ظ�ّل  اس�تقرارها 

بعد قدوم�ي قبل س�نتني واللعب يف 

مب�اراة املنتخب يف البرصة ش�عرت 

باالرتي�اح كثرياً من تحّس�ن الوضع 

األمني ووج�دت الجماهري العراقية 

شغوفة بكرة القدم كثرياً، األمر الذي 

ش�ّجعني عىل قبول ع�رض الجوية 

وتمثيله هذا املوسم.

وع�ن أبرز ما ش�اهده من ايجابيات 

يف ال�دوري، أج�اب: األم�ر االيجابي 

هو كثرة املباريات يف الشهر الواحد، 

رف�ع  اىل  بالتأكي�د  ت�ؤدي  والت�ي 

الالعبني، وتساعدهم عىل  مس�توى 

التأقلم برفقة مدرب الفريق خاصة 

الفري�ق  يمثل�ون  الذي�ن  الالعب�ني 

للموس�م األول، وبالنسبة لألجواء يف 

الع�راق فهي قريبة ج�داً من محيط 

بلدي، األمر الذي ساعدني كثرياً عىل 

الدخول اىل أج�واء اللعب هنا ببغداد 

واملحافظات.

ال  ال�دوري  رصاح�ة،  ويسرتس�ل: 

يخلو م�ن بعض املش�اكل، وأبرزها 

أن املالع�ب العراقية قاطبة س�يئة، 

وتعاني م�ن االهمال وعدم االهتمام 

وكأنه�ا  أغلبه�ا  رداءة  اىل  أدى  م�ا 

اىل س�وء  ترابي�ة! اضاف�ة  مالع�ب 

توقي�ت املباري�ات الن اغلبه�ا ُتلعب 

يف وق�ت الظهرية واملع�روف أن هذه 

األوقات تزداد فيها الحرارة ، مع تأثر 

الالعبني بتغذيتهم كون التوقيت غري 

مناسب!.

إعالمنا الرياضي
االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفي�ة 
قدم�ت تعازيه�ا الح�ارة اىل االس�تاذ العزيز 
عدن�ان الجب�وري، وذل�ك لوفاة ش�قيقته... 
س�ائلني الله العيل القدي�ر ان يتغمد الفقيدة 
برحمته الواسعة ويس�كنها جنات الفردوس 
ويرزق اهلها ومحبيها الص� والس�لوان وانا لله 

وانا اليه راجعون.
 *************

العراقي�ة  القن�اة  يف  الرياضي�ة  الن�رشة  مح�رر 
االخباري�ة الزمي�ل عباس ظاهر اعل�ن اصابته 
بفاي�روس كورونا املس�تجد، امنياتنا الصادقة 
بالش�فاء العاج�ل للخل�وق ظاهر وان يلبس�ه 

الرحم�ن ث�وب الصح�ة والعافي�ة التامتني وان 
يعود ملمارس�ة عمله املهني م�ن جديد خالل االيام 

املقبلة.
   ***************

عضو قس�م االعالم واالتصال الحكومي يف وزارة 
الش�باب والرياض�ة، الزمي�ل احم�د الغ�راوي، 
احتف�ل مؤخ�را بعيد ميالده، خال�ص االمنيات 
للزمي�ل العزيز  الغراوي بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.
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عبد القادر : ال عالقة لتقنية الفار  
باستضافة العراق لتصفيات كأس العامل

بغداد/ امري الداغستاني

ذكر عالء عب�د القادر، رئيس 

الهيئ�ة  يف  الح�كام  لجن�ة 

الكرة، بأن  التطبيعية التحاد 

منظومة الف�ار ال عالقة لها 

العراق  مالع�ب  باس�تضافة 

املؤهلة  التصفي�ات  ملباريات 

كاس العال�م يف قط�ر 2022 

من عدمها.

وقال عب�د القادر: إن االتحاد 

ال�دويل لك�رة الق�دم ال يغبن 

ح�ق أي دول�ة به�ذا الش�ان 

وانه يبدي اس�تعدادا كبريا يف 

التعاون مع أي دولة ال تمتلك 

تقني�ة الفار بغي�ة ربطها يف 

أي ملعب .

واوض�ح: انه يف حال س�ماح 

االتح�اد الدويل ألي دولة ومن 

الحتض�ان  الع�راق  ضمنه�ا 

مالعبه�ا ملباري�ات تصفيات 

كأس العالم فإنها ستجهزها 

بتقنية الفار.

وأض�اف: أن منظوم�ة الفار 

سهلة النصب: إذ أن رشكات 

خاصة يكلفها االتحاد الدويل 

بغية رب�ط املنظومة بأرسع 

وقت .

وبني: ان تقنية الفار لم تكن 

عائق�اً او س�بباً يف قب�ول أو 

رفض االتحاد ال�دويل إلقامة 

املباري�ات الخاصة بمنتخبنا 

الوطني يف التصفيات املؤهلة 

مالعبن�ا،  يف  العال�م  ل�كأس 

فف�ي ح�ال تم�ت املوافق�ة 

ف�إن االتحاد الدويل سريس�ل 

مختص�ني لربطه�ا بمالعبنا 

وه�ذا اليكلف العراق املال وال 

الجهد وتت�م العملي�ة بوقت 

قصري.



                         

بركالت  كولومبيا  تخطي  بعد  أمريكا  كوبا  نهائي  إىل  األرجنتني  تأهلت 
التسعني  الدقائق  يف  التعادل  إثر  األربعاء  أمس  فجر   )3-2( الرتجيح 

)1-1( ضمن نصف النهائي عىل ملعب مانيه غارينشا يف برازيليا.
منتخب  تأهل  يف  كبرياً  دوراً  مارتينيز  إيميليانو  األرجنتني  حارس  ولعب 

بالده حني تصدى لثالث ركالت ترجيح.
يف  البطولة  مستضيفة  الربازيل  التاريخية  منافستها  األرجنتني  وتلتقي 
املباراة النهائية املقررة عىل ملعب ماراكانا فجر األحد املقبل 11 

تموز/يوليو.
نصف  يف  مرتني  كولومبيا  مع  األرجنتني  والتقت 
بنهاية  وكانتا  سابقاً،  أمريكا  كوبا  نهائي 

سعيدة لـ”ألبي سيليستي”.
ُحسمت   ،1993 أمريكا  كوبا  يف  األوىل 
بركالت الرتجيح، ثم ذهبت األرجنتني 
للفوز بآخر بطولة لها عىل صعيد 

املنتخب األول.
يف  فكان  الثاني  اللقاء  أما 
أن  قبل   ،2004 أمريكا  كوبا 
تخرس األرجنتني النهائي ضد 

الربازيل.
األرجنتني ويف تفاصيل  بدأت  اللقاء، 
تها  ا ر منذ مبا الخطر  فالح  بقوة، 
قيقة  لد مييس ا مرر  عندما  الرابعة، 
مهارة  رائعة كرة لالوتارو مارتينيز، وبعد 
أرسلها  رأسية بجانب القائم.األخري 
الكرة  الهدف ومن  جاء  فقط،  الثانية 
للتانغو  ليو األول  بني  تناغم  ثمرة  وكان 
تينيز  ر ما من و أرضية  بكرة  املرة  هذه 
ث  غو لرب باملرمى ا انرت  مهاجم  أنهاها 

.7
ه  هذ 5 و رقم  الحاسمة  التمريرة 
أمريكا 2021، علماً أنه سجل لليو يف كوبا 
أهداف   4 9 يف  ساهم  وبذلك  أيضاً، 

11 سجلتها األرجنتني.أهداف من أصل 
ضغطت  التعادل، و عن  بحثاً  كولومبيا 

يف الدقيقة 37 عرب تسديدة لباريوس وكانت قريبة من ذلك 
بثواٍن  بعدها  القائم،  نحو  وذهبت  األرجنتيني  بالدفاع  ارتطمت 

أصاب ياري مينا عارضة األرجنتني برأسية خطرية للغاية.  
وقبل نهاية الشوط األول بدقيقتني، أنقذ أوسبينا حارس كولومبيا 

هدفاً محققاً لألرجنتني بإبعاده رأسية نيكوالس غونزاليس 43.
الثاني، تابعت كولومبيا أفضليتها وسط تراجع غريب من  ويف الشوط 
61 عرب لويس دياز بعد تمريرة  الدقيقة  التعادل يف  األرجنتني، وكان لها 
األرجنتيني  املدافع  منافسه  دياز  فيها  سبق  كاردونا  إيدوين  من  طويلة 

جريمان بيزيال وأودعها يف املرمى.
يف الدقيقة 73 أضاع الوتارو مارتينيز فرصة بطريقة ال تصدق حني واجه 

املدافع الكولومبي ويلمار باريسو وأبعد األخري كرته بكل بسالة.
ضغطت األرجنتني بدورها الستعادة التقدم وسدد لها قائدها مييس كرة 

قوية أصابت القائم 81 بعد تمريرة ممتازة من دي ماريا.

ولم تسفر بقية املحاوالت عن جديد ليتجه الحسم إىل ركالت الرتجيح.
مارتينيز البطل الجديد يف األرجنتني

ـ احتاج إميليانو مارتينيز إىل شهر واحد إلثبات أنه الحارس األول ملنتخب 
األرجنتني، وأصبح أمس االول الثالثاء بطال وطنيا يف بالده بعدما أنقذ ثالث 
ركالت ترجيح خالل الفوز عىل كولومبيا يف قبل نهائي كأس كوبا أمريكا 

لكرة القدم.
ومع انتهاء الوقت األصيل بالتعادل 1-1، أبدع حارس أستون فيال يف ركالت 
صاحبة  الربازيل  ملواجهة  والتأهل  لالنتصار  األرجنتني  ليقود  الرتجيح 

األرض واملدافعة عن اللقب يف النهائي يوم السبت املقبل.
وكال ليونيل مييس، نجم األرجنتني األول، املديح ملارتينيز.

إميليانو  وقال مييس: “كانت األمور صعبة يف بعض األوقات لكننا نملك 
وهو مذهل ونحن نثق فيه. لقد حققنا هدفنا بخوض كل مباراة ممكنة، 

ونحن اآلن يف املباراة النهائية”.
ولم يفعل مارتينيز الكثري عىل مدار 90 دقيقة لكنه تألق يف ركالت الرتجيح، 

وأنقذ محاوالت دافينسون سانشيز ويريي مينا وإدوين كاردونا.
وتعرض مارتينيز للوم من الحكم بسبب عدم توقفه عن الحديث إىل العبي 

كولومبيا ملحاولة تشتيتهم قبل تنفيذ ركالت الرتجيح.
آرسنال  يف  فرتات  قىض  الذي  عاما،   28 عمره  البالغ  الحارس  وبدأ 
مع  مسريته  وروتردام،  وينزداي  وشيفيلد  وريدينج  وولفرهامبتون 
كأس  تصفيات  يف  تشييل  أمام  حزيران  يونيو/  من  الثالث  يف  األرجنتني 

العالم.
وأصيب مارتينيز يف املباراة التالية أمام كولومبيا وخرج بعد التقدم -2 0. 
وانتهت املباراة 2-2، وعاد الحارس يف املباراة التالية رسيعا إىل التشكيلة 

األساسية.
ومنذ ذلك الحني، فإنه يظهر بشكل مميز، ونجح يف حل مشكلة للمدرب 

ليونيل سكالوني، واستقبل ثالثة أهداف فقط يف ست مباريات.
لوال  أمريكا  كوبا  يف  بانتظام  سيلعب  يكن  لم  ربما  الذي  مارتينيز،  وقال 
ما  يوجد  ال  إنه  بكوفيد19-،  بليت  ريفر  حارس  أرماني  فرانكو  إصابة 

يستطيع إيقاف األرجنتني يف الوقت الحايل.
خارج  شخص  أي  نلتقي  وال  عزلة  يف  يوما   40 قضينا  “لقد  وأضاف: 
الفقاعة. لقد قلنا منذ اليوم األول إننا نريد الوصول إىل النهائي، وما أجمل 

مواجهة الربازيل عىل أرضها”.
العالم،  األفضل يف  الالعب  لكننا نملك  رائعا  الربازيل فريقا  وتابع: “تملك 

وسنذهب من أجل الفوز”.

يف  اآلراء  يف  انقساما  تثري  التي  األشياء  من  القليل  هناك 
إسبانيا كما هو الحال مع املهاجم ألفارو موراتا.

القدم  كرة  يف  املهاجمني  أخطر  من  يظهر  دقيقة  ففي 
أمام  إلسبانيا  التعادل  إدراك  لحظة  يف  فعل  كما  العاملية، 
إيطاليا يف قبل نهائي بطولة أوروبا 2020 مساء أول أمس 

الثالثاء.
ترجيح  ركلة  ويهدر  املرمى،  أمام  يتعثر  تالية،  لحظة  ويف 
تتسبب يف النهاية يف خروج إسبانيا من البطولة القارية بعد 

الهزيمة يف ستاد ويمبيل أمام املنتخب اإليطايل.
الالعب  مستوى  بسبب  إلساءات  موراتا  عائلة  وتعرضت 
من  استهجان  لصيحات  تعرض  أنه  ورغم  البطولة،  خالل 
هدف  فإن  املجموعات،  دور  خالل  إشبيلية  يف  املشجعني 
موراتا املهم أمام كرواتيا يف دور الستة عرش جعله يحصل 

عىل بعض الدعم.
وأمام إيطاليا، حدث هبوط جديد حيث تركه املدرب لويس 
البدالء يف ويمبيل، رغم  إنريكي بشكل مفاجئ عىل مقاعد 
أنه كان يف التشكيلة األساسية يف كل مباريات بالده ببطولة 

أوروبا 2020 قبل ذلك.
إىل  إنريكي  لويس  لجأ  كييزا،  فيدريكو  بهدف  التأخر  وبعد 
موراتا من مقاعد البدالء، وأصبح الالعب بطال، حيث تبادل 
الكرة مع داني أوملو قبل أن يسدد كرة أرضية بهدوء وإتقان 

داخل شباك إيطاليا.
موراتا  بني  أخرى  مرة  إيجابي  بشكل  األمور  وسارت 
األهداف  من  عددا  سجل  أنه  الهدف  هذا  ويعني  وإسبانيا. 
وصل  حيث  آخر  إسباني  العب  أي  يفوق  أوروبا  بطولة  يف 
إىل هدفه السادس واجتاز فرناندو توريس صاحب األهداف 
عىل  إسباني  العب  أول  موراتا  أصبح  الواقع،  الخمسة.ويف 

اإلطالق يسجل مع ناديه ومنتخب بالده يف ستاد ويمبيل.
يسجل  لم  لكنه  خطريا،  موراتا  كان  اإلضايف،  الوقت  ويف 
يف  لالعب  تبتسم  لم  التي  الرتجيح  إىل ركالت  املباراة  لتصل 

النهاية.
ومنذ اللحظة التي وضع فيها الالعب البالغ عمره 28 عاما 

الرابعة  الركلة  لتنفيذ  الجزاء  عالمة  عند  الكرة 
أنه سيهز  االقتناع  السهل  يكن من  لم  إلسبانيا، 

الشباك.
الحارس  أنقذها  ضعيفة  كرة  موراتا  وسدد 

جيانلويجي دوناروما بسهولة، ليتحول الالعب من 
بطل إىل ال يشء يف دقائق قليلة مع خروج املنتخب 

اإلسباني من املسابقة.
مؤتمر  يف  إنريكي  لويس  وقال 

“كان  املباراة:  بعد  صحفي 
يقول  وهذا  أزمة  من  يعاني 

ألنه  شخصيته  عن  الكثري 
تنفيذ  يريد  كان  ذلك  رغم 
مر  لقد  الرتجيح.  ركلة 
خالل  صعبة  بأوقات 
كان  لكنه  البطولة 

رائعا”.
معدال  موراتا  ويملك 
تسجيل  يف  مقبوال 
بالده  مع  األهداف 
هدفا  يسجل  حيث 
كل  تقريبا  واحدا 

وفشل  مباراتني، 
املهاجمني  من  الكثري 

هذا  مثل  امتالك  يف  البارزين 
بعض  إهدار  املعدل.لكن 

حدث  كما  املؤثرة،  الفرص 
ويمبيل،  يف  الرتجيح  ركلة  يف 
عنرصا  سيبقى  أنه  ستعني 
جاذبا ملشجعي إسبانيا الذين 

يبحثون عن ضحية لتحميله 
من  الخروج  مسؤولية 

بطولة أوروبا 2020.

تلقى صانع ألعاب الدنمارك كريسـتيان إريكسن، الذي يتعاىف من 
أزمـة قلبية تعـرض لها خالل مبـاراة فريقـه األوىل يف بطولة أمم 
أوروبـا 2020، دعـوة لحضور املبـاراة النهائية للبطولـة القارية 
املقـررة األحد املقبـل عىل ملعب ويمبـيل يف لندن والتـي قد يكون 
منتخـب بـالده طرفاً فيها يف حـال نجح بتخطـي إنكلرتا يف نصف 
النهائي الذي انتهى يف سـاعة متأخرة من ليلة أمس األربعاء.وقال 
متحدث باسـم االتحاد األوروبي لكـرة القدم لوكالة فرانس برس: 
“لقـد تمت دعوة إريكسـن وزوجته من قبل الرئيس )السـلوفيني 
ألكسـندر تشـيفريين(. ال نـدري مـا إذا كانا يسـتطيعان القدوم 
أو يفضـالن الراحـة”.وكان إريسـكن وقـع أرضاً مغمـى عليه يف 
مباراة فريقه االفتتاحية ضد فنلندا قبل أن يسـارع الجهاز الطبي 
للمنتخب الدنماركي إىل تقديم اإلسـعافات األولية وإبقائه عىل قيد 
الحياة قبل نقله إىل مستشـفى يف كوبنهاغن حيث خضع لسلسلة 
فحوصـات تبني عىل أثرها إصابتـه بأزمة قلبية حادة كادت تودي 

بحياته لوال رسعة تدخل األطباء.

أمم  بطولة  نهائي  اإليطايل  املنتخب  بلغ 
اإلسباني  نظريه  عىل  بفوزه  أوروبا 
تعادلهما  بعد   )3-4( الرتجيح  بركالت 
يف   )1-1( واإلضايف  األصيل  الوقتني  يف 
املباراة التي جمعتهما عىل ملعب ويمبيل 
طريق  عن  إيطاليا  لندن.وتقدمت  يف 
 ،)60( كييزا  فيديريكو  يوفنتوس  العب 
التعادل عن طريق  فيما أدركت إسبانيا 
ألفارو  العجوز  السيدة  نادي  يف  زميله 

موراتا .)80( 
املباراة  يف  اإليطايل  املنتخب  وسيواجه 
األحد  يوم  ويمبيل  ملعب  عىل  النهائية 
القادم الفائز من مواجهة نصف النهائي 
الثانية التي تجمع بني إنكلرتا والدنمارك 
ليلة  من  متأخرة  ساعة  يف  انتهت  التي 

أمس األربعاء.
فيها  يتأهل  التي  الرابعة  املرة  وهي 
املنتخب اإليطايل إىل املباراة النهائية بعد 
الوحيد  لقبه  أحرز  عندما   1968 عام 
أن  قبل  يوغوسالفيا،  حساب  عىل 
فرنسا  أمام   2000 عام  نهائي  يخرس 
بالهدف الذهبي )1-2(، ثم أمام إسبانيا 

)صفر-4( يف نهائي نسخة عام 2012.
يف  اإلسباني  املنتخب  فشل  املقابل  يف 
تخطي الدور نصف النهائي يف البطوالت 
أن  بعد  تاريخه،  يف  األوىل  للمرة  الكربى 
كان قد بلغ النهائي 5 مرات بعد خوضه 

5 مباريات نصف نهائية سابقة.
أرقام من وحي مباراة إيطاليا 

وإسبانيا:
يف  الـ10  للنهائي  إيطاليا  وصلت  ـ 

يف  الرابع  النهائي  الكربى،  البطوالت 
كأس  يف  نهائيات  و6  أوروبا  بطولة 
نهائيات  خاضت  أملانيا  فقط  العالم. 
كافة  بني  إيطاليا  من  أكثر   )14(

املنتخبات األوروبية.
ـ فشلت إسبانيا يف تخطي الدور نصف 
النهائي يف البطوالت الكربى للمرة األوىل 
وصلت  قد  كانت  أن  بعد  تاريخها،  يف 
مباريات   5 من  مرات   5 يف  النهائي 
إيطاليا  سابقاً.ـ  النهائي  نصف  ضمن 

 6 أول  يف  يفوز  أوروبي  منتخب  ثاني 
مباريات يف نسخة واحدة من البطوالت 
العالم  كأس  يف  هولندا  بعد  الكربى، 
محصلة  أفضل  إيطاليا  وعادلت   .2010
من االنتصارات لها يف نسخة واحدة من 
البطوالت الكربى والتي حققتها يف كأس 
التي  الـ10  املرة  هذه  1990.ـ  العالم 
وإيطاليا  إسبانيا  منتخبا  فيها  يخوض 
الكربى،  البطوالت  يف  الرتجيح  ركالت 
لكن  آخرين،  منتخبني  أي  من  أكثر 

التي تحسم  الثانية بينهما  املباراة  هذه 
الكربى   البطوالت  يف  الرتجيح  بركالت 

بعد يورو 2008.
تكراراً  األكثر  املواجهة  هذه  أصبحت  ـ 
تاريخ  يف  أوروبيني  منتخبني  بني 
تاسع  هذه  ـ   )10(. الكربى  البطوالت 
مباراة إليطاليا تتجه لألوقات اإلضافية 
منتخب  أي  من  )أكثر  أوروبا  بطولة  يف 
اإلسباني  املنتخب  أصبح  فيما  آخر(، 
أوروبا  بطولة  تاريخ  يف  منتخب  ثاني 

يخوض 3 مباريات باألشواط اإلضافية 
بعد  البطولة  من  واحدة  نسخة  يف 

الربتغال 2016.
يورو  يف  هدفاً   12 إيطاليا  سجلت  ـ 
لها  أعىل حصيلة تهديفية  2020، وهي 
العالم 2006  يف بطولة كربى بعد كأس 

و1982 و1934.
منتخب  ثاني  اإليطايل  املنتخب  أصبح  ـ 
نسخة  يف  هدفني  العبني   5 له  يسجل 
بعد فرنسا يف  أوروبا  واحدة من بطولة 

يورو 2000.
ملنتخب  أهدافاً  موراتا  ألفارو  سجل  ـ 
إسبانيا أكثر من أي العب آخر يف بطولة 
أوروبا )6( متفوقاً عىل فريناندو توريس 
إسباني  العب  أول  موراتا  وأصبح   .)5(
ملعب  عىل  ومنتخب  نادي  مع  يسجل 

ويمبيل.
ـ سجل فيديريكو كييزا هدفني يف آخر 3 
مباريات مع املنتخب، أكثر مما سجل يف 
أول 28 مباراة له مع اآلتزوري مجتمعة 
يف  بونوتيش  ليوناردو  شارك  ـ   )1(.
بطولة  يف  املنتخب  مع  الـ17  مباراته 
ليعادل رقم جيانلويجي بوفون  أوروبا، 
كأكثر العب إيطايل مشاركًة يف البطولة، 
العب  أكثر  ألبا  خوردي  أصبح  فيما 
إسباني يشارك يف بطوالت اليورو معادالً 
إنييستا  وأندريس  فابريغاس  سيسك 
.)16( ـ أصبح بيدري أول العب أوروبي 
يشارك  الكربى  البطوالت  تاريخ  يف 
أساسياً يف 6 مباريات وهو بعمر الـ18 

عاماً أو أقل.

خوض  يف  ريتشاردسون  شاكاري  األمريكية  العداءة  آمال  تبخرت 
ضمن  اختيارها  عدم  عقب  طوكيو  أوملبياد  يف  القوى  ألعاب  منافسات 
بعد  وذلك  م   100 مرات  أربع  التتابع  لسباق  بالدها  منتخب  تشكيلة 
خمسة أيام عىل استبعادها من سباق 100 م لثبوت تناولها املاريجوانا 
يف  اعرتفت  عاما   21 العمر  من  البالغة  الواعدة  العداءة  املخدرة.وكانت 
حديث لربنامج »توداي« عىل شبكة »أن بي يس« الناقلة لأللعاب األوملبية 
يف الواليات املتحدة، أنها تناولت املاريجوانا للتعامل مع »حالة من األلم 
انتقاء  البيولوجية خالل تصفيات  النفيس« بعدما علمت بوفاة والدتها 
يوجني  يف  املايض  الشهر  األوملبية  األلعاب  يف  املشارك  األمريكي  املنتخب 
لحظات  بعد  املنشطات  ملكافحة  األمريكية  الوكالة  )أوريغون(.وأعلنت 
من إقرار ريتشاردسون بتناولها املاريجوانا عن إيقافها ملدة شهر تبدأ 
اعتباراً من 28 حزيران/يونيو، ما يعني إلغاء نتيجة فوزها بسباق 100 م 
خالل تصفيات انتقاء املنتخب األمريكي.وكانت عقوبتها ستنتهي يف 28 
تموز/يوليو ما جعلها تعلق آماالً عىل إمكانية املشاركة يف سباق التتابع 
آب/ من  الخامس  يف  اإلقصائية  أدواره  تبدأ  والذي  م   100 مرات  أربع 

أغسطس، يف حال تم اختيارها من قبل االتحاد األمريكي أللعاب القوى 
وتمت املوافقة عىل هذا االختيار من قبل اللجنة األوملبية األمريكية.لكن 
االتحاد األمريكي أللعاب القوى قرر خالف ذلك. لم يرد اسم ريتشاردسون 
يف قائمة املشاركني يف سباق التتابع أربع مرات 100 م والتي تم الكشف 

عنها ليلة الثالثاء األربعاء.وأعرب االتحاد األمريكي يف بيان عن تعاطفه 
مع قضية ريتشاردسون، لكنه قالت إنه يتحمل مسؤولية »الحفاظ عىل 
العدالة« لجميع الرياضيني.وقال: »أوالً وقبل كل يشء، نحن نتفهم تماًما 
الظروف املخففة لشاكاري ريتشاردسون ونشيد بشدة باملسؤولية التي 
أظهرتها - وسنقدم لها دعمنا املستمر داخل وخارج املضمار«.وأضاف: 

»ولو أن االتحاد األمريكي يتفق عىل أنه يجب إعادة تقييم مزايا قواعد 
باملاريجوانا، فإنه سيكون  املتعلقة  املنشطات  العاملية ملكافحة  الوكالة 
االتحاد  قام  إذا  األمريكي  األوملبي  املنتخب  اختيار  بنزاهة تجارب  ضاًرا 
األمريكي أللعاب القوى بتعديل سياسته املتعلقة باملنافسة قبل أسابيع 

فقط من األلعاب األوملبية«.
أللعاب  األمريكي  االتحاد  يف  الرياضيني  »جميع  أن  إىل  االتحاد  وخلص 
عليهم  ويجب  الحايل  املنشطات  مكافحة  بقانون  أيضا  واعون  القوى 
تطبيق  تم  إذا  وطنية  إدارية  كهيئة  مصداقيتنا  وسنفقد  به،  االلتزام 
سادس  ريتشاردسون  معينة«.وباتت  ظروف  ظل  يف  فقط  القواعد 
أرسع عداءة يف التاريخ حني حققت 10,72 ثوان خالل لقاء يف فلوريدا 
املتحدة  الواليات  املايض، واعتربت منافسة جدية ملنح  يف نيسان/أبريل 
ذهبيتها األوىل يف هذا السباق منذ غايل ديفريز عام 1996، ووضع حد 
فرايزر- وشييل-آن   )2016( طومسون  إيلني  الجامايكيتني  لسيطرة 

ريتشاردسون  األوملبي.وتقدمت  اللقب  عىل  و2012(   2008( برايس 
باعتذارها إىل »املشجعني، عائلتي ورعاتي. أعتذر ألني لم أستطع التحكم 
بمشاعري خالل تلك الفرتة. أعتذر بشدة ألنني خيبت ظنكم وقد خيبت 
ظنكم. وأريد أن أقول لكم بأنها ستكون املرة األخرية التي لن تشاهدوا 
فيها شاكاري ريتشاردسون يف األلعاب األوملبية. وستكون املرة األخرية 

التي لن تعود فيها الواليات املتحدة )من األوملبياد( بذهبية 100 م«.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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راموس: خروج إسبانيا حزين وظامل

دعوة إريكسن حلضور نهائي 
بطولة أمم أوروبا 2020

اعالم الكرتوني إيطاليا تتخطى إسبانيا بركالت الرتجيح وتبلغ نهائي يورو 2020

مفكرة الزوراء

أبدى اإلسباني سـريجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، حزنه 
الكبـري بعـد توديع منتخـب بالده لبطولـة كأس األمـم األوروبية 

“يورو 2020”.
وخرس منتخب إسـبانيا أمام إيطاليا )2-4( بركالت الرتجيح، بعد 
نهاية الوقتـني األصيل واإلضايف بالتعـادل )1-1(، يف نصف نهائي 

البطولة.
وكتب راموس، عرب حسابه عىل تويرت: األمر حزين وظالم.. ألنه ال 
يمكـن أن يكون كذلك، لكنكم جعلتم بلًدا بأكمله يهتز ويتحمس.. 

فخورون بمنتخبنا، تحيا إسبانيا”.
وينتظـر منتخب إيطاليا الفائـز من مواجهة إنجلـرتا والدنمارك، 
التي انتهت يف سـاعة متأخـرة من ليلة أمس األربعـاء، ملالقاته يف 

املباراة النهائية األحد املقبل.
يذكـر أن راموس، الذي اُسـتبعد من قائمة إسـبانيا ليورو 2020، 
بات قريبا جدا من االنضمام لباريس سان جريمان الفرنيس، حيث 
مـن املؤمل أن أجرى الكشـف الطبي أمس األربعـاء، عىل أن يعلن 

النادي البارييس عن الصفقة رسميا خالل ساعات قليلة.

األرجنتني تتخطى كولومبيا وتضرب موعداً مع الربازيل يف نهائي كوبا أمريكا

استبعاد األمريكية ريتشاردسون من سباق التتابع 100 م

موراتا يودع بطولة أوروبا من الباب اخللفي
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رام الله/متابعة الزوراء:
أصدرت النيابة العامة الفلسطينية يف مدينة 
الخليل جنوب الضفة الغربية، قراراً باإلفراج 
ع�ن الصحف�ي ع�اء الريم�اوي، بضم�ان 
مح�ل اقامته، بع�د ثاثة أيام ع�ى اعتقاله، 
إث�ر ش�كوى تقدم�ت به�ا وزارة األوق�اف 

الفلسطينية بحقه.
وق�ال ش�قيقه يحي�ى الريم�اوي ، إن�ه من 
املتوق�ع أن يتم االف�راج فعلياً عن عاء خال 
الس�اعات القليل�ة القادمة بع�د االنتهاء من 
إتمام معامات املحكم�ة، مؤكًدا أن القضية 
س�قطت ول�م يت�م حفظه�ا، كم�ا ابلغه�م 
املحامي، بمعنى أن أخاه لن يخضع لجلسات 

محاكمة مستقباً بخصوصها.
وأضاف أنه بعد إتمام األوراق الازمة سيفرج 
عن عاء من س�جن القلعة ال�ذي يتواجد به 
يف الخلي�ل، ولن يت�م نقل�ه إىل رام الله، حيث 

اعتقل هناك ونقل إىل الخليل.
وكانت عائل�ة الريماوي طالبت، خال وقفة 
نظمته�ا أمام مجل�س الوزراء الفلس�طيني 

بمدين�ة رام الل�ه، باإلف�راج عنه، بع�د قرار 
النياب�ة العامة الفلس�طينية توقيفه معتقًا 
وتحويله إىل نيابة الخليل، عى خلفية شكوى 
تقدمت بها وزارة األوقاف الفلس�طينية ضد 
عاء عى خلفية إلقائ�ه »خطبة الجمعة« يف 
25 من الشهر املايض، خال تشييع املعارض 
الس�يايس  نزار بنات، ال�ذي قتل بعد اعتقاله 

من قبل األمن الفلسطيني.
وكان ع�اء الريم�اوي أعل�ن األح�د املايض ، 
اإلرضاب ع�ن الطعام والرشاب بعد أن قررت 
نياب�ة رام الل�ه توقيف�ه ملدة 48 س�اعة بعد 
اس�تجوابه عى خلفية اتهامه بمنع خطيب 
الجمع�ة م�ن القي�ام بعمل�ه واعت�اء املنرب 
ب�دون إذن، وه�و ما نف�اه الريم�اوي أمام 
النيابة حس�ب محاميه، حي�ث قال: »إن ذلك 
كان مطلب�اً م�ن الناس، الن�اس طلبت مني 
ودفعتن�ي دفع�اً لك�ي أخطب الجمع�ة، وأنا 
ألقيت الخطبة فقط منعاً للهرج واملرج الذي 

ساد املسجد«.
األوق�اف  وزارة  قال�ت  س�ابق،  وق�ت  ويف 

الفلس�طينية يف بي�ان رس�مي: »إن م�ا يتم 
تداول�ه م�ن أن هن�اك ش�كوى بح�ق أح�د 
األش�خاص الذي�ن قاموا باعت�اء املنرب دون 
اس�تئذان أو أخ�ذ موافقة من ال�وزارة، جاء 
بعد أن تم منع الخطيب الرس�مي املكلف من 
الوزارة من القي�ام بواجبه، األمر الذي يعترب 
تعدياً ع�ى صاحيات ال�وزارة واختصاصها 
وتحريضاً عى السلمني األهيل واالجتماعي«.

وكان�ت عائل�ة الريم�اوي أك�دت أن اعتقال 
عاء هو س�يايس، بسبب مواقفه من قضايا 

حقوق اإلنسان والحريات.
والريماوي أس�ر محرر من سجون االحتال 
اإلرسائييل، أفرج عنه قبل أسابيع بعد اعتقال 
استمر نحو شهر وإرضاب عن الطعام خال 
ف�رة اعتقال�ه من أج�ل اإلفراج عن�ه، وهو 
يعم�ل يف رشك�ة »ج�ي ميديا« لإلع�ام التي 
تق�دم خدمات إعامية لقناة الجزيرة مبارش 

يف الضفة الغربية.
ويف 3 يوني�و/ حزيران املايض، أفرجت قوات 
االحت�ال اإلرسائي�يل، ع�ن الريم�اوي، بع�د 

أن أم�ى ش�هرًا ونصف الش�هر يف االعتقال 
اإلداري يف س�جونها، خ�اض خالها إرضاباً 

عن الطعام.
وتع�رض عاء الريماوي لع�دة اعتقاالت من 

االحتال قارب مجموعها ال�10 سنوات.

كابول/متابعة الزوراء:
طلبت الحكومة األفغانية من وسائل اإلعام »احرام املصالح 
الوطنية«، مش�ددًة عى أن »أي وس�يلة إعام ت�روج لزعزعة 

االستقرار يف الباد سيتم التعامل معها وفق القوانني«.
وج�اء ذلك خ�ال اجتم�اع عق�ده عدد م�ن ال�وزراء، بينهم 
وزير الش�ؤون الدينية محمد قاس�م حليم�ي، ووزير اإلعام 
محمد قاس�م وفائي زاده، ووزي�ر العدل فضل أحمد معنوي، 
باإلضاف�ة إىل املدع�ي الع�ام األفغان�ي ذبي�ح الل�ه كليم، مع 

إعاميني ومسؤولني يف وسائل اإلعام األفغانية.
ويف كلم�ة له خ�ال االجتم�اع، قال املدع�ي العام ذبي�ح الله 
كليم إّن »وس�ائل اإلعام الت�ي تعمل ضد مصالح الباد تخرق 
قوانني أفغانس�تان، وبالتايل س�يتم التعامل معها يف ضوء تلك 

القوانني«.
وأضاف كليم أن »حرية اإلعام أساس ال يمكن التغايض عنه، 
ولك�ن أطر الحرية معلومة، وبالتايل ال يس�مح ألحد أن يخرق 
قوانني الب�اد، وأن يزعزع أمن الباد واس�تقرارها، ألن هناك 
أيضاً قوانني تحافظ عى مصالح الباد، ويف ضوء تلك القوانني 

ال بد من معاقبة من يقوم بأعمال ضد تلك املصالح«.
كم�ا أض�اف املدع�ي الع�ام أّن »تروي�ج الش�ائعات واألخبار 

الكاذب�ة والتاع�ب بمصالح الب�اد أعمال تجرمه�ا القوانني 
األفغانية، وسيتم التعامل معها بحزم«.

من جانبه، ق�ال وزير العدل فضل أحم�د معنوي إن »الوضع 
الح�ايل يف أفغانس�تان يتطلب من�ا جميعا أن نك�ون حذرين، 
وأن يلعب الجميع دورهم يف اس�تتباب األمن واالس�تقرار. من 
هنا ثمة مس�ؤولية كبرة عى عاتق وسائل اإلعام والقائمني 
عليها من أجل الحفاظ عى املصالح الوطنية«، مشدًدا عى أن 
»دستور الباد يفرض عى جميع املواطنني أن يلعبوا دورهم يف 
مثل هذه األوضاع«.وأضاف معنوي أّنه »يف أي نظام، األرسار 

العسكرية ال بد من أن تبقى رسية، وال يتم الكشف عنها، مع 
الحفاظ عى حرية التعبر، كما تجب املحافظة عى الخطوط 
الحمراء«، عى حد قوله، مش�دًدا عى أن »حرية اإلعام أصل، 

ولكن املصالح الوطنية أهم يف الوقت نفسه«.
ب�دوره، ق�ال وزي�ر اإلع�ام محمد قاس�م وفائ�ي زاده: »يف 
أفغانس�تان تنشط حالياً 3577 وسيلة إعام، ودورها ريادي، 
ويمك�ن أن تلع�ب دورا هام�ا يف تغّر األحوال«، مش�يًدا بدور 

الحكومة األفغانية يف ما يتعلق بحرية اإلعام يف الباد.
وطلب الوزير األفغاني من وسائل اإلعام أن »ال تروج الخوف 

يف الباد، وأن تتعامل مع الوضع الراهن بمهنية كاملة«.
وج�اءت مطال�ب الحكوم�ة األفغانية، والت�ي يعتربها بعض 
املراقب�ني تمهيًدا لف�رض قيوٍد جديدة عى وس�ائل اإلعام، يف 
وقت تشهد فيه الساحة تصعيدا ميدانيا كبرا، يف ظل استمرار 

تقدم مسلحي »طالبان« يف مختلف مناطق الباد.
وتأثرت وس�ائل اإلع�ام األفغانية بش�كل كبر ج�راء موجة 
التصعي�د الح�ايل، إذ تقول لجنة حماية حق�وق اإلعاميني إّن 
ح�وايل 20 وس�يلة إعام تأث�رت أعمالها جراء أعم�ال العنف 
األخرة، ومعظمها يف املناطق التي س�يطرت عليها »طالبان« 

مؤخرا.

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

دفاع الريسوني ينسحب من جلسة احملاكمة

موسكو/متابعة الزوراء:
بدأ الصحفي الرويس السابق بجريدتي 
و«فيدوموس�تي«،  »كومرس�انت« 
الفض�اء  مؤسس�ة  ومستش�ار 
كوس�موس«،  »روس  الروس�ية 
إيف�ان س�افرونوف، ام�س األربعاء، 
عام�ه الثاني خلف القضب�ان بمركز 
»ليفورتوف�و« للحب�س االحتياطي يف 
موس�كو، بعد تمديد حبس�ه مرًة تلو 
األخ�رى عى ذم�ة التحقي�ق التهامه 
املادة  العظم�ى« بموجب  ب�«الخيانة 
275 م�ن القانون الجنائ�ي الرويس. 
ويف حال إدانته، قد يواجه سافرونوف 
ال�ذي تخصص يف ش�ؤون الصناعات 
العس�كرية والفضائي�ة أثن�اء عمل�ه 
الصحفي، الس�جن ملدة تص�ل إىل 20 

عاماً. 
من�ذ  س�افرونوف  قضي�ة  وأث�ارت 
 ،2020 يوليو/تم�وز   7 يف  اعتقال�ه 
تضامناً واس�عاً يف أوساط الصحفيني 
إذ  ال�روس،  والحقوقي�ني  واملثقف�ني 

ل�م يت�م الكش�ف ع�ن جوه�ر التهم 
املوجه�ة إليه حت�ى اآلن يف ظل فرض 
»الرسي�ة« ع�ى القضي�ة. باس�تثناء 
بع�ض املعلوم�ات الت�ي ترسبت عرب 
دفاعه، ومفادها أنه س�لم املخابرات 
التشيكية يف عام 2017 بيانات رسية 

حول التعاون العس�كري بني روس�يا 
وبلدان يف الرشق األوسط، بينما كانت 
الواليات املتحدة ه�ي املتلقي النهائي 
له�ذه البيان�ات، وف�ق رواي�ة جهاز 

األمن الفيدرايل الرويس. 
يف ه�ذا اإلطار، يعت�رب املحامي بفريق 

»كوماندا 29« الذي يت�وىل الدفاع عن 
س�افرونوف، يفغيني س�مرنوف، أن 
املشكلة الرئيسة بقضية موكله تكمن 
يف انعدام الوضوح للتهم املوجهة إليه، 
الفت�ًا إىل تعرض س�افرونوف وفريق 

الدفاع عنه لضغوط غر مسبوقة. 
ويقول سمرنوف: »املشكلة الرئيسة 
إيف�ان  بح�ق  الجنائي�ة  القضي�ة  يف 
سافرونوف هي انعدام وضوح التهمة 
املوجه�ة إليه. م�ر عام ع�ى اعتقال 
إيف�ان، ولكننا، بصفتنا طرف الدفاع، 
ال نفه�م حت�ى اآلن م�ا ه�ي تحديًدا 
اعراضات جه�از األمن الفيدرايل عى 
نشاط س�افرونوف، ولم نر حتى اآلن 
النص�وص الت�ي يته�م س�افرونوف 
بتس�ليمها، وألي س�بب تعترب جهات 
األم�ن صحفياً تش�يكياً )من معارف 
سافرونوف( جاسوساً، وكيف حصل 
س�افرونوف غ�ر املطلع ع�ى أرسار 

الدولة عى أي بيانات رسية«.  
وي�رب أمثل�ة ع�ى مجموع�ة من 

االنته�اكات الحقوقي�ة يتع�رض لها 
س�افرونوف ودفاعه، مضيف�اً: »منذ 
ع�ام كام�ل يح�رم إيف�ان م�ن حقه 
الرئيس، وهو معرفة التهمة املوجهة 
القضي�ة،  رسي�ة  جان�ب  إىل  إلي�ه. 
يواجه الدفاع ضغوطاً غر مس�بوقة 
م�ن جه�از األم�ن الفي�درايل، إذ تت�م 
مراقب�ة املحام�ني، وتح�دث عمليات 
ملف�ات  خاله�ا  تص�ادر  مداهم�ة 
قضي�ة س�افرونوف، وترف�ع قضايا 
تأديبية وجنائية. من�ذ عام كامل، لم 
يمنع إيفان س�افرونوف من الزيارات 
فحس�ب، وإنما أيضاً م�ن االتصاالت 
بذويه، إذ ال يهدف التحقيق س�وى إىل 

الحصول عى اعرافات منه«. 
ويخل�ص س�مرنوف إىل أن »قضي�ة 
س�افرونوف تبدو وكأنه�ا قصة أعيد 
إحياؤه�ا م�ن كت�ب التاري�خ ح�ول 
»اإلرهاب الس�تاليني« ال�ذي ال مكان 
فيه ال للقانون وال للعدالة وال للعقل«، 
يف إشارٍة إىل حملة القمع واالعتقاالت 

واس�عة النطاق التي ش�هدها االتحاد 
الس�وفييتي يف عهد الرئي�س الراحل، 
جوزي�ف س�تالني، يف الثاثينيات من 

القرن املايض.  
موس�كو  مدين�ة  محكم�ة  وكان�ت 
ق�د ق�ررت يف نهاي�ة يونيو/حزيران 
املايض، تمديد حبس س�افرونوف ملدة 
ثاثة أش�هر حت�ى 7 أكتوبر/ترشين 
األول املقب�ل، م�ا يعني أنه س�يقيض 
يف حبس�ه م�ا ال يقل عن ع�ام وثاثة 
أشهر. وواجه سافرونوف الذي ينفي 
التهم املوجهة إلي�ه، ضغوطاً متزايدة 
يف الف�رة األخرة وصلت إىل حد تلقيه 
عرض�ا من أحد محقق�ي جهاز األمن 
ال�رويس ل�«التع�اون م�ع التحقي�ق 
مقاب�ل الس�ماح ل�ه بإج�راء اتصال 

هاتفي مع والدته«.    
وم�ن الاف�ت أن تطبي�ق امل�ادة 275 
املث�رة للج�دل يف روس�يا ال يقت�ر 
ع�ى ماحقة من اطلع�وا عى بيانات 
رسي�ة يف إطار خدمتهم أو دراس�تهم 

»ح�االت  يف  أيض�اً  ب�ل  عمله�م،  أو 
أخرى«، وتنطب�ق كذلك عى من يقدم 
»عونا استش�اريا« يف نشاط لدولة أو 
منظمة أجنبية يستهدف أمن روسيا، 
مما يوس�ع مجال التفسر والتطبيق 
الواس�ع ملفهوم »الخيان�ة العظمى«، 
وقد يطال أشخاصا من غر املوظفني 

بالدولة أمثال سافرونوف وغره. 
ُيذكر أّن س�افرونوف ولد يف موس�كو 
يف ع�ام 1990، وتخ�ّرج ع�ام 2010 
يف  لاقتص�اد  العلي�ا  املدرس�ة  م�ن 
صحفي�اً  عم�ل  اإلع�ام.  تخص�ص 
ت�م  أن  إىل  »كومرس�انت«  بجري�دة 
ترسيح�ه يف ع�ام 2019 ع�ى خلفية 
ن�رش مق�ال ح�ول احتمال اس�تقالة 
رئيس�ة مجل�س االتح�اد )الش�يوخ( 
ال�رويس فالينتينا ماتفيينكو. ثم عمل 
بجري�دة »فيدوموس�تي«، قبل أن يتم 
تعيين�ه مستش�اراً ملدير ع�ام »روس 
كوس�موس«، دمي�ري روغوزي�ن، يف 
مايو/ أيار 2020، فاعتقاله قبل عام.

عام على اعتقال الصحفي الروسي إيفان سافرونوف

»العربية« حتذف مقطعاً من مقابلة 
مع خالد مشعل  

ارتفاع بأعداد االنتهاكات املرتكبة ضد 
اإلعالميني السوريني يف حزيران املنصرم

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
عم�ر  املغرب�ي  الصحف�ي  ح�اول 
الرايض، خ�ال مثوله أمام محكمة 
االس�تئناف بالدار البيضاء، دحض 
الته�م املوجه�ة إلي�ه، واملتمثلة يف 
التخابر وتقدي�م معلومات لجهات 

استخباراتية.
وعمل الرايض، يف جلسة االستنطاق 
التفصي�يل، عى نفي التهم املوجهة 
أي  تقديم�ه  ع�دم  مؤك�دا  إلي�ه، 
معلومات حساسة لجهات أجنبية، 
ومش�ددا عى أنه قدم استشارات يف 

مجال املال واألعمال.
التحوي�ات  أن  ال�رايض  وأوض�ح 
املالية التي تلقاها من لدن رشكات 
أجنبي�ة، ضمنه�ا رشك�ة G3، هي 
مقاب�ل استش�ارات اقتصادية كان 
يقدمها لها، بالنظر إىل تخصصه يف 

االقتصاد واملال واألعمال.
ول�م ين�ف املته�م وج�ود صل�ة له 
باملس�مى “نوي�ل كاي�ف”، ال�ذي 
توضح محارض الرشطة القضائية، 
حسب ما أكدته املحكمة، أنه ضابط 
استخباراتي عمل يف وزارة الخارجية 
الربيطانية، وأك�د يف هذا الصدد أنه 
كان يتعامل معه بصفته مس�ؤوال 
يف الرشكة املذكورة، دون علمه بأنه 

كان ضابطا استخباراتيا.
أن  إىل  املعتق�ل  الصحف�ي  ولف�ت 
تعامل�ه م�ع الرشك�ة ج�اء عقب 
اتص�ال املعن�ي باألمر ب�ه، مقدما 
ل�ه نفس�ه كمس�ؤول يف الرشك�ة 
االستش�ارة  بتقدي�م  تعن�ى  الت�ي 

القانوني�ة للراغب�ني يف االس�تثمار 
يف ال�دول، مضيف�ا أنه ت�م االتصال 
ب�ه الستش�ارته ملعرفة م�ا إذا كان 
االس�تثمار يف رشكة “كاش بلوس” 

مربحا من عدمه.
كما ش�دد ال�رايض ع�ى أن تعامله 
بغ�رض  كان  باألم�ر  املعن�ي  م�ع 
االستش�ارة االقتصادية، ولم يقدم 
أي معلومات له عن البلد، مؤكدا أن 
الرشط�ة القضائية لم تق�دم دليا 
ماديا ع�ى منح�ه للمعن�ي باألمر 
معلوم�ات حساس�ة رغم خضوعه 

للتنصت ملدة ثمانية أشهر.
وشهدت الجلسة يف بدايتها مواجهة 
بني دفاع الصحف�ي الرايض ودفاع 

املطالب�ة بالحق املدن�ي، من خال 
مطالب�ة األول املحكم�ة ب�رورة 
التأك�د م�ن هوية املش�تكية، األمر 
ال�ذي رفض�ه دفاعها، معت�ربا ذلك 

محاولة لتمطيط الجلسات.
الصحف�ي  ع�ى  تع�ذر  ذل�ك  اىل 
سليمان الريس�وني، رئيس تحرير 
جري�دة “أخب�ار الي�وم” املتوقف�ة 
عن الص�دور، املتاب�ع بهتك عرض 
ش�اب واالحتج�از، حضور جلس�ة 
بس�بب  أخ�رى،  م�رة  محاكمت�ه 
وضعه الصحي امل�ردي إثر دخوله 
يف إرضاب عن الطع�ام وصل يومه 

التسعني.
ووضعت هيئة الدفاع عن الصحفي 

الريس�وني، خ�ال الجلس�ة الت�ي 
عقدت اول ام�س الثاثاء بمحكمة 
االس�تئناف بال�دار البيضاء، طلبني 
يرأس�ها  الت�ي  للهيئ�ة  عارض�ني 

املستشار شعيب فارح.
يف  األول  الع�ارض  الطل�ب  يتمث�ل 
املستش�فى  اىل  الريس�وني  إحال�ة 
لتلق�ي الع�اج بالنظ�ر إىل الوضع 
الصح�ي ال�ذي يم�ر ب�ه، والطل�ب 
الثان�ي يتعل�ق بحض�وره جلس�ة 

محاكمته وتسهيل ذلك.
طل�ب  املحكم�ة  رف�ض  وأث�ار 
إحض�ار املتهم من الس�جن للمثول 
أمامه�ا، وكذا رف�ض طلب نقله إىل 
املستشفى، غضبا يف صفوف هيئة 

الدفاع التي أعلنت انس�حابها من 
أطوار املحاكمة.

ع�ن  الريس�وني  محام�و  وع�رب 
رفضه�م طريقة تفاع�ل املحكمة 
ع�دم  مؤكدي�ن  طلباته�م،  م�ع 
رغبتهم يف االس�تمرار يف محاكمة 
غيابية ملوكلهم، مشددين عى أنهم 
“يرفض�ون املش�اركة يف أكذوب�ة 
تروجه�ا إدارة الس�جن والنياب�ة 

العامة”، وفق تعبرهم.
ع�ن  الدف�اع  هيئ�ة  وأوضح�ت 
الريس�وني أنها ستس�تمر يف دعم 
موكله�ا ومؤازرت�ه ح�ني تتفاعل 
هيئة الحكم مع مطلبها املتمثل يف 

إحضاره للمثول أمام املحكمة.
وكش�ف دف�اع الريس�وني خ�ال 
بداية الجلسة، عى لسان املحامي 
لحس�ن الداديس، تفاصي�ل زيارة 
موكله باملؤسس�ة السجنية، حيث 
وق�ف ع�ى وضع�ه الصح�ي الذي 

وصفه بالحرج.
وأكد املحامي الداديس أن س�ليمان 
الريسوني وجد صعوبة يف التنقل من 
الزنزانة للتخابر مع دفاعه، مضيفا 
أنه وصل إىل القاعة املخصصة لذلك 

بصعوبة عى كريس متحرك.
وأف�اد الدفاع ب�أن موكله ل�م يتلق 
أي زي�ارة م�ن لدن طبيب الس�جن 
من�ذ فاتح تموز الجاري، وهو ما ال 
يمكن معه معرفة وضعه الصحي، 
غر أنه أكد أن املعاينة تربز أنه فقد 
الكثر من وزنه وصار يحس بشلل 

عى مستوى القدم اليمنى.

الراضي ينفي تقديم معلومات حساسة جلهات أجنبية

النيابة العامة الفلسطينية تفرج عن الصحفي عالء الرمياوي

احلكومة األفغانية تطلب من وسائل اإلعالم »احرتام املصاحل الوطنية«

الرياض/األناضول
حذفت قناة »العربية« السعودية عى موقع »يوتيوب« مقطعاً من مقابلة متلفزة أجرتها مع 
رئيس حركة »حماس« يف الخارج خالد مش�عل، طالب فيها الرياض باإلفراج عن موقوفني 
فلس�طينيني لديها.ويف مقابلة نادرة مع القناة الس�عودية دعا مش�عل سلطات اململكة إىل 
»اإلفراج عن املوقوفني الفلسطينيني لديها«، لكن الفضائية أعادت نرش الفيديو كاماً، عرب 

صفحتها عى »يوتيوب«، باستثناء هذا املقطع، وفق ما تابعه مراسل »األناضول.
كما دعا مشعل، خال اللقاء، السعودية إىل »فتح أبواب العاقة مع حماس«.

وتأت�ي مقابلة مش�عل بالتزامن م�ع خافات اقتصادي�ة علنية بني الس�عودية واإلمارات، 
حليفتها لسنوات، التي تتخذ موقفاً معادياً من حركة »حماس«.

ويف س�بتمرب/ أيلول 2019، أعلنت »حماس« أن الس�لطات السعودية أوقفت القيادي فيها 
محم�د الخري ونجله هان�ي، ضمن حملة طالت عرشات الفلس�طينيني، يحمل بعضهم 

الجنسية األردنية، من دون مزيد من اإليضاحات.
ولم تصدر الرياض أي تعليق منذ بدء الحديث عن القضية قبل أكثر من عامني وحتى اليوم، 
لكنه�ا عادة ما تقول إن املوقوف�ني لديها تتعامل معهم املحاكم املختصة، وإنهم »يتمتعون 

بكل حقوقهم التي كفلها لهم القانون«.

الرقة/متابعة الزوراء:
وّث�ق املرك�ز الس�وري للحري�ات الصحفي�ة يف رابطة الصحفيني الس�وريني وقوع س�بعة 
انتهاكات ضد اإلعام يف س�ورية خال يونيو/ حزيران الفائت، يف ارتفاع ملحوظ عّما وّثقه 

من انتهاكات يف مايو/ أيار املايض.
وأوضح املركز يف تقرير، أنه س�ّجل اعتقال إعامي واحتجاز إعامَيني آخرين عى يد أجهزة 
األمن السوري، إضافًة إىل احتجاز قوات األمن العام التابع لحزب االتحاد الديمقراطي، الذي 
يعترب أبرز مكونات »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، صحفياً يف مدينة الرقة، واحتجاز 

ناشط إعامي يف مدينة الرقة أيضاً عى يد »قسد«.
كذلك وثق تعرض الصحفي كامران س�عدون للمضايقات، إذ منعته اإلدارة الذاتية التابعة 
لحزب االتحاد الديمقراطي مطلع عام 2020 من ممارسة عمله الصحفي ملدة أربعة أشهر 

بتهمة »اإلرضار بصورة »قسد«، وهذا االنتهاك استطاع املركز التأكد منه الحقاً.
وش�هد شهر يونيو/ حزيران، بحس�ب تقرير املركز، انتهاكاً واحداً ضد املراكز واملؤسسات 
اإلعامية، إذ ألغت دائرة اإلعام يف اإلدارة الذاتية التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي تسجيل 
مكت�ب فضائي�ة »كردس�تان 24« يف ش�مال ورشق س�ورية، بحجة نرش القن�اة خطابات 

»تحّض عى الكراهية« ،بحسب قرار صادر عن الدائرة اإلعامية.
وتصّدر حزب االتحاد الديمقراطي واجهة الجهات املسؤولة عن ارتكاب االنتهاكات املوثقة 
ضد اإلعام خال ش�هر يونيو/ حزيران، وذلك بمس�ؤوليته عن ارت�كاب أربعة انتهاكات ، 

بينما ارتكبت »قسد« االنتهاك األخر.
ولفت التقرير إىل أن الس�لطات األمنية التابعة للمعارضة الس�ورية يف مدينة عفرين بريف 
حل�ب منع�ت اإلعاميني من تغطية املجزرة التي ارتكبتها »قس�د« إثر قصفها املدينة يف 12 
يونيو/ حزيران.وأثار هذا املنع، بحس�ب التقرير، اس�تياًء من قبل اإلعاميني والناش�طني، 
الذين تفاعلوا مع الحدث بتداول وس�م عى صفحاتهم يف مواقع التواصل االجتماعي تحت 
عنوان »منع توثيق مجزرة عفرين«، التي راح ضحيتها 19 قتياً وعرشات الجرحى، منددين 

يف الوقت ذاته باستمرار سياسة التضييق عى الحريات اإلعامية.
وقال الباحث يف مركز الحريات الصحفية، محمد الصطوف، إن املركز وّثق ارتكاب 27 انتهاكاً 
ضد اإلعام واإلعاميني يف س�ورية، منذ مطلع العام الحايل، يف استمرار لحالة التضييق عى 
الحريات اإلعامية التي تتخذها مختلف األطراف إضافًة للمخاطر املحيطة بالعمل اإلعامي 
يف سورية.وأش�ار إىل أن الش�هر املايض ش�هد ارتفاعاً نس�بياً لانتهاكات، مقارنة باألشهر 
الس�ابقة من هذا العام، وذلك ألن التضييق عى الحريات اإلعامية تستخدمه األطراف، لكّم 

األفواه وتحييد السلطة الرابعة عن ممارسة عملها عى أكمل وجه.
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الناصرية/عباس عجاج:
   يش�ر الناق�د األنكلي�زي )ماثي�و أرنولد( 
إىل أهمي�ة  الن�ص األدبي باس�تمداد مادته 
من أرض الواق�ع بقوله: “إن األدب هو نقد 
الحي�اة”، وبذل�ك فه�و ال يج�ايف الحقيقة، 
فاألدب رس�الة يحملها األديب يس�تفز بها 
مشاعر الناس، ويستنزف منهم رصاخاتهم 
املكتوم�ة، وللقصة القصرة قدرة واس�عة 
لنقد الواقع االجتماعي والثقايف والس�يايس 
بأس�لوبها املوجز، املكثف، وبلغتها السهلة 
املع�رة، ف�كان لها تأثره�ا البالغ برس�م 
الواق�ع ب�كل ارهاصات�ه، وجوانب�ه، ومنذ 
ظهورها يف القرن التاس�ع عرش يف روس�يا 
وأمري�كا وفرنس�ا، لتنت�رش وتزده�ر ب�ن 
ثقافات العالم قاطبة، وترز أس�ماء عربية 
المع�ة تفيض بوحا برسده�ا مطلع القرن 
العرشي�ن يف م�ر ولبنان وس�وريا، وكان 
لألديب العراقي حضور مميز يف تلك الفرتة، 
فق�د كتبها رواد الرسد العراقي ذنون أيوب، 
ومحمود أحمد السيد، وكذلك أنور شاؤول... 

وغرهم.
   واس�تمرت مسرة القصة القصرة تتنوع 
يف أس�لوبها الفن�ي، وتقنياته�ا الرسدي�ة، 
ومعالجاتها لقضايا األمة، ومازالت الساحة 
العراقية والّدة بأقالم فذة أثبتت علو كعبها 
يف س�بك النص، وتس�خر املفردة، ومباغتة 
الق�ارئ باملفارقة النصية، ومعالجة قضايا 
التاريخي�ة،  احداثياته�ا  وتوثي�ق  األم�ة، 
فأظه�رت لن�ا نصوص�ا ال تق�ل ش�أنا عن 

النصوص العاملية ملشاهر القصة والرسد.
    وال�رسد الواقع�ي، ذل�ك الب�وح الن�ازف 
م�ن تج�ارب ش�خصية  أو ذاك�رة حياتية، 
أو أح�داث يومية يرصده�ا القاص ليعجن 
منه�ا حكاي�ة قصصي�ة تتنام�ى بمه�ارة 
فنية، وتقنية رسدية، تعكس أدوات الكاتب 
ومهارته يف تس�خر املف�ردة لجذب القارئ 
الح�دث، وتخي�ل مش�اعر  نح�و مج�اراة 
الش�خصيات التي يروضها القاص لتعكس 

صورة ذلك الواقع.
   يف مجموعت�ه )الرضاب الس�ام( يكش�ف 

القاص )س�جاد حس�ن ع�واد( الغطاء عن 
ع�دد م�ن القضاي�ا الت�ي يغ�ض املجتم�ع 
ضحاي�ا  األبري�اء  فيق�ع  عنه�ا،  الط�رف 
نتيج�ة لع�ادات اجتماعية متوارث�ة مبنية 
عىل ظل�م املجتم�ع وقوانينه وقس�وته، أو 
ضحايا لس�لطة الدولة وتعسفها واإلفراط 
باس�تخدام الق�وة لتكمي�م األف�واه، وقمع 
الثورات، وهي قضايا تكاد تكون حارضة يف 
كافة البلدان واملجتمعات العربية، فالقصة 
التي اس�تهل به�ا املجموع�ة، والتي حملت 
عنوانها املوس�وم )املوت للمتظاهرين( هي 

قص�ة من ع�رشات القصص التي ش�هدها 
الربيع العربي املزع�وم، وإن جاءت متمثلة 
بثورة ترشين، فكانت مابن توثيق تاريخي 
ألحداث وص�ور يومية ش�هدها ربيع ثورة 
ترشي�ن، وما الق�اه املتظاه�رون من قمع 
بأبش�ع صوره، وبن رس�م لصورة املعاناة 
الت�ي دفع�ت تل�ك الجماه�ر للث�ورة ع�ىل 

استبداد الحكومات.
   بينم�ا اختت�م املجموع�ة بقص�ة )نهاية 
الخيان�ة(، والت�ي تش�ر لإلنس�ان الذي ال 
يس�تحق الثقة التي نمنح�ه اياها، فتكون 
عاقبته بس�وء ما صنعت ي�داه، ومن نهاية 
الخيان�ة إىل بداي�ة النهاية متمثل�ة بطريق 
منحرف يس�ر به العديد من الشباب الذين 
ينحرفون عن صواب الجادة، التي تأخذهم 
بعي�دا ع�ن الله، وم�ن خالل قص�ة قطبن 
متنافري�ن يف الس�لوك جمعتهم�ا صداق�ة، 
يهت�دي أحدهم�ا إىل الص�واب م�ن خ�الل 
رؤية يف املنام، يغ�ادر أحدهما الحياة، لتبدأ 
م�ن حي�ث انته�ى األول فتبدأ حي�اة اآلخر 
بمفهومها الس�وّي، حبك�ة رسدية جميلة 
يتناوله�ا النص )ال يزال الل�ه حيا(، يتناول 

خاللها جانبا من األخالق واملبادئ والقيم.
   و للم�رأة نصي�ب يف مجموع�ة )الرضاب 
السام(، تمثلت بثالث قصص، حملت القصة 
األوىل عنوان )فصلية(، وما الفصلية س�وى 
الثم�ن ال�ذي تدفعه امل�رأة لخطيئ�ة الرجل 
الرشقي، إذ تتصاع�د وترة األحداث يف هذه 
القصة بعد أن تتعرض الفصلية املغلوب عىل 

أمرها ملحاولة اعتداء جنيس من أخ زوجها، 
فتقوم بقتله، ومن ثم الهرب، لتقع بعد ذلك 

فريسة الشوارع، وبيوت الدعارة.
   ويف رح�اب العادات العش�ائرية، يس�تمر 
برص�د  ع�واد(  حس�ن  )س�جاد  الق�اص 
أنموذج�ا آخ�ر، ويعتم�د خالل�ه اللجوء إىل 
أنس�نة األش�ياء، يف نص حواري بن الليل و 
نجمة، يمث�ل لغة العقل مقاب�ل لغة القلب 
حن تك�ون العالقة الثنائية غ�ر متكافئة 
وفق�ا للتقييم العش�ائري، فينتهي الحب يف 

مسلك الفراق.
الضحاي�ا يف صوره�ا يف ه�ذه     وتتع�دد 
املجموع�ة القصصية، لتبلغ الذروة يف قصة 
)انتح�ار زهرة(، حيث تف�رط فتاة حمقاء 
برشفه�ا عىل أم�ل وعود وردي�ة، فتحمل يف 
أحش�ائها ضحية أخ�رى، لتعالج خطيئتها 
بخطيئة أخرى، تحمل وصمتها فتاة لقيطة 
تنتهي بها لالنتحار، ويسدل الستار بعبارة: 
“الفالّح ال يرىض ب�وردة ال تخضع لقوانن 

الحقل”.
   )الرض�اب الس�ام( مجموع�ة قصصي�ة 
له�ا نصيبها م�ن العنوان املمي�ز بما يحمل 
م�ن دالالت و رمزي�ة، اقتحم�ت الخط�وط 
الحم�راء، ورصدت عدد م�ن قضايا الواقع، 
ومش�اكله االجتماعي�ة، لتنض�م إىل قائمة 
القصة القصرة الواقعية التي ما انفك منها 
األدي�ب العربي يس�طرها حروف�ا، فيقرع 
من خالله�ا النواقي�س، لتخ�رج النعامات 

رؤوسها من الحفر.

د. علي احلسيين 
ما أص�دق ق�ول امرئ القي�س حينم�ا عر عن 

همومه وأحزانه يف معلقته بقوله:
وليٍل كموج البحر أَرَخى سدوله

عيلَّ بأنواع الهم������وم ليبت��������يل
فقلت له ملا تمطى بصلب��������ه

وأردف أعجازاً وناء بكلك����������ل
أال أيها الليل الطويل أال انج���ل

بصبح وما اإلصباح منك بأم���ثل
ش�به الشاعر ليله بأمواج البحر يف ظلمته وشدة 
رعب�ه وهيجانه، وقد أرخت األس�تار ظالمه مع 
أنواع األح�زان وكثرة الهموم حت�ى يختر الليل 
صره عىل الش�دائد، وتحمله للمصائب، وتقبله 
للهموم، ثّم ينادي امرئ القيس هذا الليل بقوله: 
ي�ا ليل ما أطول�ك، أما آن ل�ك أن تذهب، مع أني 
أع�رف أن�ه ال فائدة م�ن الصبح، فه�و مثلك يف 

الهموم واألحزان عىل حد سواء.
هذه الحياة بكّل ما فيها من أحوال وأحداث ال شك 
أّنها مليئٌة بما ُيلظي الفؤاد، وُيش�جي النفوس، 
ويذري العيون، ويعكر املزاج، فال يكاد يمّر وقت 
إال ويصي�ب اإلنس�ان ما يحزن�ه، أو يعكر صفو 
تفك�ره، وأغلب الناس يف وقتن�ا يحزنون يف ظّل 
ظروف معيش�ية صعبة يعيشونها، وضغوطات 
حياتية قّل من ينجو منها، وإذا كان الناس فيما 
م�ى يعان�ون دون حل�ول “ف�روس كورونا” 

عليهم فمع حلوله ازدادت الصعوبات.
تبقى أن هناك فروقاً بن حزن العوام وبن حزن 
الش�عراء والُكّت�اب، فأحزان عام�ة الناس تظل 
دفين�ة يف قلوبهم، وقد يفطن لها النبيه يف خفايا 
عيونهم، لكّن الُكّتاب والشعراء ليسوا كذلك فهم 
عندما يحزن�ون فإنهم يعرون ع�ن أحزانهم يف 
كتاباتهم وشعرهم، والكاتب أو الشاعر هو الذي 
يعر كذلك عن أحزاننا وأتراحنا، فيمزج دموعنا 
بمداده، ويسكب أحزاننا يف بحار قوافيه، وتزهر 

أقالمه عىل آهات زمانه.
أجل أحزانهم ليس�ت كأحزاننا، وعراتهم ليست 
كعراتن�ا، وآالمهم ليس�ت كآالمن�ا؛ ألن أحزاننا 
إّنم�ا تت�الىش م�ع م�رور الوق�ت، فل�كل حزٍن 
وقت ينتهي ب�ه، وأما الش�عراء والكتاب فتبقى 
أحزانه�م مس�طورة يف الكتب، وتبق�ى دموعهم 
تبل�ل صفحاته�ا، وصوته�ا يزل�زل س�طورها، 
وتظل آالمهم مسموعة ولو بعد حن، ولقد حزن 
امرئ القيس من مئات الس�نن وصارت أحزانه 
مس�طورة يف الكتب يعكف عليها دارس�و األدب 

حتى اآلن.
وال ب�د من التنب�ه أن قصائد الش�عراء وكتابات 
الّكتاب م�ا هي إال كتابة تالم�س وجدان الناس 
يف الغال�ب، فربما تك�ون ال صلة له�ا بواقعهم، 
فهم حن يكتبون يعدون أنفسهم لسان غرهم، 
فيكتب�ون ع�ن أحزانه�م، وق�د يس�طرون عن 
بعضه�م ما أس�عدهم، فتمثل مش�اعر اآلخرين 

وأحاسيسهم.
يأب�ى املتخصص�ون يف التوغل يف ني�ات اآلخرين 
ذل�ك، فيظن�ون أن ه�ذه القصي�دة يقص�د بها 
الش�اعر فالناً، وهذا املقال يعني به الكاتب ذاك، 
وه�ذه الخاطرة كتب�ت عن ف�الن، واألمر أعظم 
وأج�ّل من أن ينش�غل هؤالء بف�الن؛ ألنهم حن 
يكتب�ون فإنما يتوجه�ون بكتاباته�م إىل عامة 

الناس.

عبد اجمليد َبطالي
يف مجموعته�ا القصصي�ة املوس�ومة “نقيق 
الزم�ن” تحل�ق األديب�ة التونس�ية “ابتس�ام 
الخمري” باملتلقي يف فضاءات املعنى، وعوالم 
ال�ذات والكينون�ة اإلنس�انية.. ع�ر خي�وط 

الحكي، ورسالة الخطاب الرسدي.. 
ونظ�را ألهمي�ة العن�وان/ العتب�ة يف عملي�ة 
االش�تغال بتحليل الخط�اب، واعتب�اره نصا 
مصاحب�ا للمت�ن Paratexte “وأن�ه مجعول 
إلج�الء الن�ص وضم�ان حض�وره يف العال�م 
وتلقي�ه، واس�تهالكه..” )1( حس�ب رؤي�ة 
ج�رار جنيت، ف�إن اختي�ار الس�اردة لعتبة 
مجموعته�ا ل�م ي�ك اعتباطي�ا، أو م�ن باب 
املجازفة، وإنما كان عن وعي وحسن انتقاء، 
وتبر واس�رتاتيجية.. إذ جمعت بن كلمتن 
مختلفتن يف املصدر والحقل املعريف واملعجمي 
إىل عال�م  وال�داليل.. األوىل )نقي�ق( وتنتم�ي 
األصوات باعتبارها صوتا مزعجا ومشاكس�ا 
للس�مع، وإث�ارة اآلخ�ر.. وكلم�ة )الزم�ن( 
املضافة لنقيق وُمَعرَِّفًة له عىل سبيل املجاز.. 
إن الناظر يف عمق داللة العتبة “نقيق الزمن” 
وعالقتها التشاركية باملتن وعتبات النصوص 
القصصي�ة املنضوي�ة تحت�ه، كفي�ل بتقديم 
مجموعة م�ن التصورات واألبع�اد الدالة عىل 
املعط�ى االجتماعي والثقايف واإلنس�اني، ذلك 
ال�ذي تس�عى الس�اردة م�ن خالل�ه توصيل 

رس�التها األدبية واإلنس�انية عموما..
 ،) فنقي�ق، مفرد مص�در لفعل مضع�ف )نقَّ
)نق�ق( )2( والتضعي�ف فيه دال ع�ىل تكرار 
حام�ل ملعنى تردد مضاعف لصوت )النقيق(، 
وغالبا م�ا يقرن بصوت الضفدع، وهو صوت 
م�ؤرق يح�دث يف ه�دأة الليل حي�ث الصمت 
والس�كون.. فيفعل يف مسمع النائم ما يفعله 
الزمن بصوته الدفن يف النفس اإلنسانية حن 
تفكر يف كل دقيقة وتسرتجع كل لحظة مرت 

يف سجل يومياتها وحياتها..
تك�رار ح�رف الق�اف يف كلم�ة )نقي�ق( دال 
ال محال�ة ع�ىل ص�وت النقنقة ال�ذي تحدثه 
بعض الحيوانات.. لكن ما عالقة هذا الصوت 
بالزمن، طبعا هنا أحدثت الساردة انزياحا يف 
جمل�ة العتبة عىل مس�توى الرتكيب والداللة، 
عندما أس�ندت ص�وت النقيق للزم�ن، وكان 
الزم�ن هن�ا زم�ن نف�يس، زم�ن اجتماع�ي، 
يجع�ل الذات الس�اردة، ال�ذات البطلة تنصت 
لدقات�ه املتثاقل�ة، املزعجة حينم�ا يحدث أو 
يق�ع حدث م�ا داخل زم�ن يرتب�ط بالنفيس 
واالجتماع�ي.. زمن يحس�ب دق�ات وقائعنا، 
ويعّد آالمنا وأحزاننا وآهاتنا.. فيجعلنا ننصت 
إلي�ه رغم صوته املزعج يف دواخلنا.. ذاك الذي 
يفرضه كرونولوجيا الخط الزمني التعاقبي، 
ُخ الحدث،  والتزامن�ي... فعند التقائهما ُي�ؤرَّ

ويبصُم بتغراته عىل مجرى حياتنا..
ه�ذا املفت�اح “نقي�ق الزمن” ه�و دون ريب، 
الب�اب املف�ي إىل خي�وط األح�داث الرسدية 

املتشابكة.. ضمن املجموعة..
لقد كان اختيار الس�اردة )ابتسام الخمري( 
الزم�ن” ه�و  “نقي�ق  لعنون�ة مجموعته�ا 
نف�س عتبة القص�ة األوىل الت�ي افتتحت بها 
املجموع�ة.. وق�د ب�رز يف س�ياقها الرسدي، 
البعد الداليل لوقع الزمن النفيس عىل األحداث 
املرسودة.. وعىل شخصيات القصة.. فانتصب 
ص�وت النقيق املزعج مدويا يف النفس مخلفا 

آثاره الصاخبة عىل فضاء الحكاية.. تقول:
“فبع�د الّضجي�ج والّصخ�ب اللّذْي�ن اجتاحا 
منزله�ا املتواض�ع يف الح�ّي الش�عبي.. اآلن 
تعجز األحرف عن النفور من ش�فتيها. فقط 
ترتجف وحّد الّذوبان س�اد الّصمت وانتقل إىل 

كل الحضور..” )3(
ويرسم النص الرسدي يف املجموعة القصصية 
“نقيق الزم�ن” معالم الح�زن واأللم النفيس 
الدف�ن ضم�ن مس�احات رسدية شاس�عة، 
وأنس�اق داللي�ة تحمله�ا س�ياقات الخطاب 
يس�كنها  كان  م�ا  ش�يئا  “لك�ن  املتع�ددة.. 

فتخجل.. صارخة غاضبة ظمآى..” ص: 6
 كم�ا يثر النص ال�رسدي يف “نقي�ق الزمن” 
إشكالية الصوت والصمت وامتدادهما الداليل 
والس�يميائي للتعب�ر ع�ن ح�االت نفس�ية 
وسيكولوجية واجتماعية وإنسانية متفاوتة 
“الزغاري�د/ اش�تباك األص�وات/ لم تس�مع 

شيئا/ يجب أن..، وتصمت...” ص:7 
ويلعب الح�وار الداخيل دورا هام�ا يف إظهار 
وتجلي�ة الزمن النف�يس الذي م�ا فتئ يرتدد 
يف ص�در بطل�ة القص�ة.. تق�ول: “إىل متى؟ 
ع�ى الف�ؤاد ي�ّن ويتوّج�ع م�ن الوحدة!” 
لكأّن طاعونا يزحف نحوه�ا، ينحرها ببطء 

شديد...” ص: 7 “ وتقول:  
“تضع أناملها عىل خطوط قد ارتسمت عىل 
وجهها “هو الّطاعون يزحف إذن” هو من 
أرداه�ا حلم�ا صامتا، هو م�ن أرداها نغما 
حائ�را وأنينا يغ�رّد فوق مراي�ا األودية...” 

ص: 8
لقد برعت الس�اردة ابتسام.. يف جعل املتلقي 

ُيرِع�ي س�معه لرسديته�ا، وبالت�ايل يصِغي 
لحرك�ة الزم�ن املتداخل يف العمق النفس�اني 
للش�خصية/ البطلة، ومن خاللها الس�اردة، 
وينص�ت لنقنقة الزم�ن، وضجت�ه وأحداثه 
املرتاكم�ة واملرتاكبة واملتداخل�ة يف ذات اآلن.. 
ومن ث�م اس�تخراج ه�ذا اإلحس�اس الدفن 
إىل الوج�ود، كمتنف�س للمش�اعر املخبوءة، 
واملكتومة رغما عنها.. “تتقّدم بخطى مثقلة 
بالخش�ية والفزع من اآلتي... بعض الثواني 
وتطلّ�ق حرّيته�ا الالمتناهية. تقيم سالس�ل 
تكّبلها فقط ألجل كلمة تحّن إليها، تشتاقها 
حّد الّن�زف.. تالعب مالكا بن أناملها، تدغدغ 
فرحه ال�ريء فرتاقصها ضحكاته املتقّطعة 
الالمتناه�ي  رصاخ�ه  يؤّرقه�ا  ومناغات�ه.. 

فيفزعها من حلمها البسيط..” ص: 8، 9
وتتج�ىل األبع�اد والس�مات الداللي�ة لتيم�ة 
)نقي�ق  القصصي�ة  املجموع�ة  يف  الصم�ت 
الزم�ن( من خ�الل تكرارها ضمن س�ياقات 
رسدية متفاوتة، وانس�اق تركيبية مختلفة.. 
)تنه�دت  األن�واء”  “نادي�ة  قص�ة:  يف  كم�ا 
الصع�داء/ هم�س له�ا وه�ي تبح�ر/ دام 
الصم�ت بينهم�ا طوي�ال/ ناح�ت كث�را يف 
صم�ت مطب�ق/ كلم�ات متناث�ر/ ذات مرة 
غمغمت له بصوت مرتبك/ يرتقب هسيسها 
ول�م تفع�ل/ ع�وت. رصخ�ت...” صفحات: 
11، 12، 13، 14.. مجموع�ة حاالت نفس�ية 
ترزه�ا الس�اردة من خ�الل تباين وتش�اكل 
أح�داث تتعلق بش�خصية األنث�ى املتأرجحة 
بن الصمت والبوح.. )الصمت والالصمت(.. 
ففي ن�ص: )وه�م الرضيح( يرص�د املتلقي 
)ي�ارا(  البطل�ة  لش�خصية  الح�االت  ه�ذه 
“رصخت بأعىل صوتها/ بكته حد االختناق/ 
نادت بصوت مكتوم حزين/ وصوته يطوّقها 
م�ن كّل الجه�ات/ تهطل أحزان�ا ال متناهية 
قرب رضيح�ه/ تتناثر الهمس�ات للالّهناك. 

ترتح�ل الّضح�كات الريئة، تم�ي األحالم 
الوردّية ويهّش�م العّش الجميل بال زوابع، بال 

أنواء...” 
نف�وس  متس�لقة  واالح�زان  اآلالم  وتمت�د 
الزم�ن( ترس�م اآلث�ار  ش�خصيات )نقي�ق 
والج�راح عىل صفح�ات الحياة اإلنس�انية.. 
ترسدها القاصة ابتس�ام الخمري من خالل 
بطالتها املعذبات.. ففي نص: “زنبق البحر” 
تظهر شخصية )نجالء( بثوب مغاير وتعبر 
مختلف ع�ن الصم�ت والالصمت، يف س�ياق 
رسدي مش�وق ومؤل�م يف ذات اآلن “... ث�ّم 
يطفو صوته�ا عىل األم�واج العاتية يف حراك 
عنيف/ انتابتها حالة غريبة األطوار.. حّمى، 
هذيان، رعشة، لكأّن الجليد طوّقها... إّنك لن 
تس�مع داخل غرفة “نجالء” س�وى أنفاسها 
الالهثة تارة والرّاكنة للّس�كون تارة أخرى/ 
أطرد عّن�ي هذا الفراغ املقي�ت. / ومن جديد 
تع�ود لصمته�ا... هذيان باه�ت ال طعم له، 

تماما كغرفتها الباهتة األلوان..” ص: 22..
خط�اب رسدي مكثف، مثر وج�اذب محّمل 
بص�ور ومش�اهد متع�ددة ترتج�م النف�يس 
املأزوم واالجتماعي املضطرب.. “نجالء املدلّلة 
تبي�ت مكّبلة بن جدران أربع ومكتب مكنوز 
ب�األوراق... ب�ال ح�راك. فقط أنف�اس تروح 
وتغ�دو فتؤّج�ج الحرق�ة بداخله�ا... يتعاىل 
رصاخها.. يعم الغرفة السكون والصمت...” 

ص: 24
وهك�ذا تتع�د ش�خصية األنث�ى يف املجموعة 
القصصي�ة “نقيق الزمن” وتتوحد يف املعاناة 
وتتش�ابه لتنق�ل تفاصيل واق�ع ممتلئ حد 
االختناق بما يضيق ب�ه صدر الزمن وأنفاس 
األنثى.. الساردة وهي تحكي عن األنثى ومن 
خالله�ا تجعل املتلق�ي متلهفا عىل اس�كناه 
صور املعاناة املتفاوتة حينا واملتشابهة حينا 

آخر بن كل واحدة منهن..
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ثقافية

كثر من الدعاء
كثر ما يرتّدد لفظ الله
قليل َمن يبحث عن الله

وغالًبا ما نتجّول يف حواري الغياب
لعّل الجدران ال تهدينا هوالكو

وال صحيح ما جاء يف البخار
وال ما تعّثر به الزعفراني

وال ما صدح به فقه الشموس
كّل يشٍء يصيح

ال تتعبوا أنفسكم
فالضمر هو الله

..
يف الكتب القديمة

يف األسطر التي رُسقت منها الحروف
يف الحروف التي استبدلت بأخرى

يف املعاني التي انشطرت كثرا
بعضها صار سكينا

أو جاسوًسا ليطيح بالثبات
بعضها صار امرأًة مومسا

تلّطخ الحلم بالذبول
وتنشط الذاكرة بالفحولة

وتزيح اآلهة بالخداع
ثم تتكّور بالحروف

تنتف صوف السماء
لتكون أضحية

اىل الله الذي يريدون
...

تتسّكع يف الرؤوس
محنتنا

تطر يف البالدة كل أدعية املتصوفن
وكل ما قاله العرفانيون

ال يشء جديد
سوى تكرار اآلمال املوصوفة بالقلق

سوى ما يدور من تلك الحروف
م�ن  بأطن�اٍن  ت�دور  زواب�ع  ص�ارت 

الهرطقة
حت�ى إذا م�ا أراد البع�ض البح�ث عن 

الذات
ال يجد غر شغٍف معسول

بالنميمة
وخردة األقوال

....
كل الحروف املرسوقة أفاع

أو حتى رصارص تصدر صداع الليل
تحرث يف العقول مجاٍر بال أنابيب

تزيد من نفايات التاريخ
لذا كي ال ندرك انها اختزلت طرق الله

تركت أقوالها وديعة للمهاوي

مجر 
علي لفتة سعيد

الزمن السيكولوجي والبعد الداللي للصمت يف اجملموعة القصصية “ نقيق الزمن”

نقد الواقع يف سرديات الـ”رضاب سام”

حزن الشعراء
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ناجي عبد العظيم
فك�رة الرواي�ة الرئيس�ة ه�و املق�ال 
ال�ذي كتب�ه بط�ل الرواية ع�ن الفرق 
وغ�ر  »العادي�ن«  األش�خاص  ب�ن 
»العادي�ن«. تب�دأ القصة بش�خصية 
روديون راس�كولينكوف الشاب املولد 
والطالب الجامعي الس�ابق، القابع يف 
الع�وز، والذي تس�ول له نفس�ه تحت 
الداخ�يل  ورصاع�ه  وضعيت�ه  تأث�ر 
املتقلب قت�ل املرابية العجوز إيفانوفنا 
ورسق�ة أمواله�ا به�دف التح�رر من 
قيود الفقر ال�ذي يكبله وأرسته، لكنه 
وبمج�رد ارتكابه للجريم�ة، يدخل يف 
رصاع ومعاناة نفس�ية تفكك مرراته 
األولية تباعا وتدخله يف متاهات عقلية 
وجس�دية يح�اول من خالله�ا املؤلف 
ربط الظروف اإلجتماعية التي قد تدفع 
الشخص الرتكاب الجرائم بالحسابات 
املعق�دة الت�ي تتماهى داخل فلس�فة 
العقل البرشي. كانت خصوصية تطور 
الشخصية الرئيسة بشكل جذري عىل 
مدار روايات دوستويفس�كي انفتاحا 
ع�ىل الحداثة األدبي�ة وقطيعة عميقة 
م�ع التقالي�د األدبي�ة الس�ابقة التي 

تفضل وحدة وتماسك الشخصيات.
إىل  والعق�اب«  »الجريم�ة  ن�رش  أدى 
انش�قاق يف املجتم�ع األدب�ي الرويس، 
النق�اد  أراء  إثره�ا  ع�ىل  انقس�مت 
أمث�ال ديم�رتي بيس�اريف ونيكوالي 
سرتاخوف ونيكوالي أخشاروموف. يف 

املقابل س�اهم نجاح الرواية عامليا إىل 
ترجمتها يف ثمانينيات القرن التاس�ع 
ع�رش إىل عدة لغ�ات منها الفرنس�ية 
واإلنجليزي�ة  والس�ويدية  واألملاني�ة 
واإليطالي�ة  واملجري�ة  والبولندي�ة 
والدنماركي�ة والنرويجي�ة والفنلندية 
حي�ث كان للرواي�ة تأث�ر كب�ر ع�ىل 
فظه�رت  العاملي�ة،  األدبي�ة  الحرك�ة 
سلسة روايات نقس�ية عرفت روايات 
 Companion :كومبانيون )باإلنجليزية
Novels(  اس�تمرت يف تطوير مواضيع 
دوستويفس�كي. إضاف�ة لألثر األدبي 
الكبر، بصم مضمون الرواية عىل علم 
النفس وباحثيه مثل سيغموند فرويد 
ال�ذي ش�كلّت أعم�ال ديستوفس�كي 
عموماً والجريم�ة والعقاب خصوصاً 
مرجعا أساسياً ملُقاربة مرض الرع. 

يض�ع  أن  راس�كولينكوف  اس�تطاع 
الخطة املحكمة لقتل »أليونا إيفانوفنا« 
وبالت�ايل ق�ام بقتلها هي وش�قيقتها 
يف آن واح�د بواس�طة الف�أس، حي�ث 
أن األخ�رة كانت يف م�رسح الجريمة 
بالصدف�ة وبالت�ايل كان قتله�ا أم�را 
رضوري�ا إلخف�اء أي دلي�ل ع�ىل تلك 
الجريم�ة التي بات يح�اول إخفاء كل 
األدل�ة الخاصة به�ا وأن يخف�ي املال 
ال�ذي قام برسقته لك�ي ال يظهر عليه 

أي دليل.
م�ن ثم تع�رض مارمي�الدوف لحادث 
يف الطري�ق وحاول راس�كولينكوف أن 
ينق�ذه وقام بنقله إىل املستش�فى عىل 
الفور لكنه لم يلبث أن يلفظ أنفاس�ه 
األخ�رة وهو يرتجى من ابنته س�ونيا 
العف�و وأن تس�امحه عىل م�ا قام به 
معها، ث�م تعرض راس�كولينكوف إىل 
الحم�ى الش�ديدة يف تل�ك الف�رتة التي 
تبع�ت الرسق�ة حت�ى وف�اة صديق�ة 

مارميالدوف.
يمر راس�كولينكوف بفرتة من الراع 
الداخ�يل وبع�د تطور عالقته بس�ونيا 
بشكل كبر يعرتف لها بالجريمة التي 
قام به�ا، ومن فرط حبه�ا له حاولت 
للرشط�ة  يع�رتف  أن  يف  تس�اعده  أن 
بالجريم�ة التي قام به�ا حيث أن تلك 
الطريق�ة الوحيدة التي تجعله يش�عر 
بالخ�الص م�ن هذا ال�راع األخالقي 
الداخيل ب�ه، وبالفعل عل�م أنه يف حال 

اعرتافه سوف تخفف عنه العقوبة.

رواية »اجلرمية والعقاب« وخصوصية 
تطور الشخصية الروائية



األش�خاص  م�ن  الكث�ر  يعان�ي 
من تناوله�م األطعمة الس�كرية، 
و لك�ن ه�ذه األطعم�ة س�تؤذي 
قلوبهم، و تدمر برشتهم، وترسع 
م�ن تقدمه�م يف الس�ن، وتؤثر يف 
العقلية، فم�ن املتحمل  صحته�م 
أنهم يعرفون ذلك بالفعل، إال أنهم 
غر قادرين ع�ى التخيل عن أقدم 

أشكال اإلدمان يف العالم.
ه�ذا  لي�س  ه�ذا  أن  الحقيق�ة  و 
خطأه�م ع�ى اإلط�اق، فدماغنا 
بش�كل  الس�كر  ليح�ب  مربم�ج 
مفرط، لذا بدال من محاربة الرغبة 
يف االنقضاض عى الحلويات يف كل 
اس�راحة لتن�اول القه�وة - دعنا 
نتعرف فقط عى كيفية جعل عقلك 

يرغب يف السكريات بشكل أقل:
1.وجبة إفطار غنية بالربوتني

ت�م إج�راء الكث�ر م�ن األبح�اث 
الشيقة حول السكر وطرق إخماد 
حبن�ا له - ولكن هذا با ش�ك أحد 
األشياء املثرة لاهتمام: قام فريق 
م�ن الباحثني م�ن املرك�ز الطبي 
بإج�راء  “كانس�اس”  بجامع�ة 
بالرن�ني  التصوي�ر  فحوص�ات 

املغناطي�ي ع�ى أدمغ�ة الن�اس 
ملعرفة بالضبط كيف يمكن تقليل 

االشتياق الكبر للسكر.
و يف دراس�تهم، وج�دوا أن تن�اول 
وجب�ة إفطار غنية بالربوتني يقلل 
من النشاط يف تلك املناطق بالدماغ 
املرتبطة بالرغبة الشديدة يف تناول 
ببس�اطة  اتض�ح  و  الحلوي�ات، 
أن�ه إذا تناول�ت بيض�ة أو تونة أو 

حت�ى زب�ادي يف وجب�ة اإلفط�ار، 
فمن املحتمل أنك ستش�عر يف وقت 
الحق من اليوم بالقليل من الحكة 
العقلي�ة التي تتطلب من�ك تناول 

شوكوالتة أو كعكة عائلية.
2.النوم لوقت كاف

وج�دت بع�ض الدراس�ات أن قلة 
الن�وم يف اللي�ل تجعلن�ا نرغ�ب يف 
تناول طع�ام أكثر حاوة والتحكم 

يف أنفس�نا بشكل أقل أثناء النهار، 
و هذا صحيح، إذا كنت تتس�اءل، 
ف�إن الحدي�ث ال ي�دور فقط عن 
الس�كر، ولكن أيضا ع�ن العادات 

السلبية األخرى.
3.األطعمة الصحية

عندم�ا نريد أن نك�ون أكثر صحة 
- نفك�ر دائما يف كيفي�ة تقليل ما 
نأكله، وربما يكون مفتاح النرص 

هنا ه�و القيام بالعك�س تماما؟ 
مقابل تقليل السكر، حاول تناول 
املزيد م�ن األش�ياء الصحية التي 
تمألك بالطاق�ة من مصدر أفضل 
وتمنع�ك م�ن املعاناة م�ن الجوع 
ال�ذي س�يؤدي فق�ط إىل تكثي�ف 
األفكار عن األطعم�ة التي تحاول 

تجنبها.
4. الركيز عى السكر غر الحلو

قد يبدو هذا العنوان غريبا بالنسبة 
لك، ولكن هذا هو بالضبط الهدف 
من عاقتنا اإلشكالية مع السكر، 
و عندم�ا نفكر يف الس�كر، نتخيل 
واآلي�س  والش�وكوالتة  الكع�ك 
كري�م، وال نفك�ر يف الكث�ر م�ن 
األطعمة األخرى التي تحتوي عى 
الس�كريات، أو باسمها الذي يبدو 

أكثر براءة - الكربوهيدرات.
5. ال تنس املاء

و مثلم�ا نع�رف مق�دار الس�كر 
الذي يرضن�ا، نعلم جميعا أنه من 
امله�م رشب كمية كافي�ة من املاء 
كل ي�وم، فما ه�ي أهميتها؟ هنا 
إحصائية أخرى تستحق االعراف 

بها يف هذا السياق.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ ..

طريقة عمل كرات 
دجاج بالباربكيو

املقادير
1 كيلو دجاج مفروم
2/3 كوب بقسماط

1 بيضة
1 ملعقة صغرة شطة

1 بصل صغرة مبشورة
ملح و فلفل

1/2 ملعقة صغرة بابريكا
2 ملعقة كبرة زيت زيتون

1 كوب باربكيو صوص
خطوات التحضر

م�ع  الدج�اج  بخل�ط  قوم�ى 
و  جي�دا  التواب�ل  و  البقس�ماط 

تشكل عى شكل كرات دائرية 
ضعى الزيت ىف طاس�ة تحمر ثم 
ضعى الكرات املجهزة حتى تحمر 

من كل الجهات ملدة 8 دقائق
و  الباربكي�و  ص�وص  ضيف�ى 
يطه�ى حتى يق�رص و يتجانس 

مع الكرات ثم تقدم بالهنا.

يواج�ه كل زوج�ني ف�رات صعبة يف 
زواجهم، حيث يش�عر الزوجان أنهما 
الزوجي�ة  حياتهم�ا  وأن  متباع�دان 
ليست مستقرة، املهم يف هذه األوقات 
ه�و التعام�ل الصحيح مع املش�اعر 
ه�ذه  خ�ال  ولك�ن  الفع�ل،  وردود 
الفرات قد ُيص�اب الزوجان بالحرة 

إزاء مدى نجاح زواجهما.
يف الواق�ع، إن نجاح ال�زواج ال ُيقاس 
باملش�اكل أو الصعوب�ات التي تواجه 
الزوج�ني، ألنها أم�ر طبيعي ومتكرر 
ومش�رك بني جميع الزيجات، ولكن 
هن�اك عنارص أساس�ية ُيق�اس بها 
نجاح ال�زواج، يمكنِك التع�رف إليها 

من خال قراءة السطور التالية.
-1 التواصل املنفتح والصادق

م�ن أكرب أس�باب فش�ل ال�زواج هو 
نقص أو انعدام التواصل بني الزوجني، 
وأهم عنارص نجاح الزواج هو وجود 
مس�احة آمن�ة للحدي�ث بينهما عن 
ذو  طري�ق  ه�و  التواص�ل  يشء،  أي 
اتجاهني، وه�و أكثر من مجرد كام، 

فهو يتضمن االستماع الجيد أيضاً.
اس�أيل نفس�ك: ه�ل تس�تمعني جيداً 

لزوجك واس�تقبال أفكاره ومشاعره 
بطريقة بّناءة دون أن تتخذي موقفاً 

دفاعي�اً؟ ه�ل يمكن�ِك االق�راب من 
زوج�ك بأريحية والتح�دث برصاحة 

إذا  داخل�ك؟  ي�دور يف  وص�دق عّم�ا 
كان�ت إجاباتك )نعم( عن الس�ؤالني، 

فم�ن املرجح أن�ِك تتمتع�ني بتواصل 
صحي مع زوجك، ما يعني أن زواجك 

ناجح.
-2 تبحث�ني بانتظام ع�ن طرق لحب 

زوجك
البحث عن طرق لحب زوجك، وتعزيز 
عاق�ة الح�ب بينكم�ا، والتعبر عن 
حبك له بطرق تناسبه بهدف الحفاظ 
عى نجاح عاقتك به، هو مؤرش قوي 

عى الزواج الناجح.
اس�أيل نفس�ك بانتظام: “كيف أحب 
زوج�ي؟”، وابحث�ي دائم�اً عن طرق 
إلظهار هذا الحب والتعبر عنه، سواء 

بطرق لفظية أو عملية.
-3 كاكما يتغر لألفضل

الجمي�ع يتغرون، يج�ب أن تتوقفي 
قلياً وتنظري إىل نفس�ك وإىل زوجك، 
ه�ل تغّرتم�ا لألفض�ل؟ ه�ل جعلِك 
ولطف�اً وص�رباً  أكث�ر حب�اً  ال�زواج 
ه�ل  بنفس�ك؟  وتحكم�اً  وإخاص�ًا 
أصبحِت أن�ِت وزوجك نس�خاً أفضل 
من ذي قبل؟ وهل تتس�اعدان للتغر 
لألفضل؟ اإلجاب�ات بنعم تعني أنكما 

يف زواج ناجح.

3 طرق لقياس جناح زواجك
دراسات حديثةحنو مستقبل افضل...هلا

دراسة جديد لتشخيص مرض 
التوّحد

نعرض هنا بع�ض النصائح ل� “كيفية تنظيف 
البي�ت بمواد خ�ام تكون عادة يف ال�رباد ومعّدة 
ل�ألكل أو الرشب وذلك لتجنب امل�واد الكيماوية 

املرضة والنتائج غر املرغوبة ملواد التنظيف. 
نهاية الصدأ 

 أتريدون التخلص من الصدأ؟ خذوا حبة بطاطا، 
قطعوه�ا لقطعتني واغمس�وا طرفه�ا يف طبق 
مس�طح مع ملح الطعام. بعد ذلك، افركوا حبة 
البطاطا اململحة باملواضع الصدئة. إذا أصبحت 
حب�ة البطاط�ا خ�ال العملي�ة طري�ة للغاية، 
اقطعوا الجزء الذي تس�تعملونه، واس�تمروا يف 
العملية. تساعد البطاطا عى إزالة الصدأ بسبب 
الحام�ض ال�ذي تحوي�ه. هذا الحام�ض يكون 

أيضا يف مواد التنظيف الصناعية املختلفة. 
نهاي�ة بق�ع الده�ن يف الف�رن 

 أتري�دون التخلص من الده�ن؟ يمكن تنظيف 
الده�ن مع حب�ة كريب فروت. نقط�ع الكريب 
ف�روت إىل نصفني ونغمس طرف�ه بامللح. نحك 
الكريب فروت املغموس بالفرن الدهني أو حتى 
األطباق الدهني�ة ونتمتع برائحة زكية ونظافة 
خالي�ة من الدهن. تحتوي حب�ة الكريب فروت 
عى م�واد كيماوية تقتل الجراثيم وتعقم، لذلك 
فالكثر م�ن امل�واد املعقمة املصنعة ُتس�تعمل 
أيضا فيه�ا خاصة الكريب ف�روت والتي ترك 

رائحة زكية. 
نهاية النوافذ املتسخة

 أتريدون نوافذ نظيفة؟ يمكنكم تحسني منظر 
النوافذ يف البيت تحسينا منقطع النظر بواسطة 
البص�ل! قطعوها ألربعة أرباع وضعوا القطع يف 
دلو فيه مي�اه دافئة. اترك�وا البصل مغمورا يف 
املياه لنصف س�اعة عى األقل. س�يقوم السائل 
الذي تبقى بعد أن أخرجتم منه البصل بتنظيف 

النواف�ذ ويجعله�ا برّاق�ة المع�ة. ح�ني ُيقطع 
البصل يفرز م�ادة تهاجم بطبيعته�ا الجراثيم 

الدقيقة ولذلك ينجح يف تلميع النوافذ.
نهاية املقايل املتسخة؟

أتري�دون مق�ايل المعة؟ ادهنوا طبقة كتش�اب 
)صلص�ة الطماط�م( رقيقة عى وج�ه املقاة 
واتركوه�ا مغطاة بالكاتش�اب لنصف س�اعة. 
ينظف الحامض يف داخل خل الكتشاب األوساخ 
جي�دا يف كل جوان�ب املقاة النحاس�ية واملقاة 

غر القابلة للصدأ.
نهاية البقع يف الحمام

 كل مغ�رم بالتنظي�ف يعل�م أن الخ�ل يفع�ل 
العجائب. لكن هل عرفتم أنه جيد أيضا للحمام؟ 
لو مزجنا خا أبيض مع كمية مساوية من املاء 
ومزجناهم�ا يف قنين�ة رش، يمكننا رش املزيج 
عى كل جوانب الحم�ام )الزجاج أو الباط عى 
جوانب الحمام( وتنشيفها فورا بعد ذلك. يعرف 
عن حام�ض الخل بأنه مض�اد للجراثيم وحني 
يم�زج بامل�اء يتحل�ل إىل مادتني كميت�ني تزيل 
كلتاهما البقع جيدا. ال تس�تعملوا طريقة الخل 
مع م�واد مث�ل الغرانيت أو الرخ�ام، أو الحديد 

والربونز ألن تركيز الحامض سيرض بها.
نهاية األحذية املتسخة

 إن كان لديك�م ح�ذاء جل�دي أصب�ح متس�ًخا 
وباهًت�ا، حاول�وا فرك�ه بالج�زء الداخ�يل من 
ق�رشة امل�وز الت�ي فيه�ا ع�دة م�واد تنظيفية 
طبيعي�ة. أزيل�وا بقي�ة امل�وز بفوط�ة رطب�ة، 
وهكذا س�تحصلون عى نهاية براقة ألحذيتكم 
الجلدية املج�ددة. البوتاس�يوم يف املوز هو أحد 
املواد الرئيسة التي ُتستعمل يف منتجات تنظيف 
األحذية ألنه يتغلغل إىل األحذية الجلدية ويساعد 

عى تقليل بقعها.

تدبري منزلي

هكذا تنظفون بيتكم بواسطة “الطعام” ! ؟
ينبغ�ي ع�ى العروس تجن�ب أّي مس�تحرض يعرّض 
مكي�اج زفافها إىل الزوال. وعليها أن تنتبه إىل أس�س 

وضع مكياجها.
إليك هذه املس�تحرضات الثاثة التي يجب تجّنبها يف 

مكي�اج الع�روس:
- كريم األس�اس أو البودرة مع الواقي من الش�مس

املكّونات الواقية من الشمس يف البودرة والفاونديشن 
يمك�ن أن تعكس الضوء عن�د التقاط صور يف أماكن 
مغلق�ة باس�تخدام الف�اش، مّم�ا ُيظه�ر بقعاً عى 
 SPF جل�دك )املرّطب�ات الت�ي تحتوي عام�ل حماية
ليس�ت بمش�كلة عندما ُتغّطى بالفاونديشن(. ابقي 
آمنة بتجنب املكياج املتضّمن واقياً من الش�مس )إذا 
كان حف�ل الزف�اف يف مكان مغل�ق(، أو إذا رغبت يف 
اس�تخدام صيغة مفّضل�ة لديك، وتحت�وي عى واٍق 
من الش�مس. اذكري هذا للمص�ّور ملعرفة ما يقول. 
فق�د يتمّكن من التقاط صورة تجريبية و/ أو تعديل 
نوع الفاش املستخدم يف الداخل. أما إذا كان الزفاف 
يف اله�واء الطلق، ومعظم الصور س�تلتقط يف الضوء 

الطبيع�ي، فيج�ب أن تكون�ي ق�ادرة عى وض�ع أّي 
مكي�اج بعامل حماية من الش�مس SPF من دون أّي 

مشاكل.
- قلم العني

ق�د يدوم قلم العني املعتاد طوال اليوم يف ظّل الظروف 
العادي�ة. ولكن الرقص والبكاء والتقبيل أمور تتطلّب 
اختي�ار صيغة فائقة البق�اء، مثل القلم الس�ائل، أو 
األي الين�ر “الكيك”، فهو املفتاح لجعل عينيك تربز يف 

الصور. لذلك، أنت ال تريدين زواله، بالتأكيد.
Gloss Liquid أحمر الشفاه الامع والسائل-

ال ي�دوم ه�ذا املس�تحرض لوق�ت الطوي�ل، وهو غر 
مناس�ب للتقبيل )لزج!(، وُيمكن بسهولة أن يتلّطخ 
أو أن ينتقل إىل خّدك أو الشعر، إن علقت خصلة شعر 
به. إن أردت ملعاناً عى ش�فتيك، قوم�ي بتطبيق لون 
طويل البقاء مع الربيت بمرهم أو غلوس، يف الوسط. 
فه�ذا ُيضيف وهماً بامتاٍء أك�رب، مع تقليل اللزوجة. 
وقد يكون عليك العثور عى أحمر شفاه طويل البقاء 

ذي ملسة المعة أو “ساتانية”.

تدبري منزلي

طبيبك يف بيتك

3 مستحضرات جتّنيب استعماهلا نهار زفافك

نصائح مهمة ملساعدتك على تناول كميات أقل من السكر

 نه�ج جدي�د ملواجهة م�رض التوّحد الذي يصيب طفل م�ن بني مائة من 
األطفال، وجده باحثون أمركيون عن طريق إختبار بسيط يمّكن األطباء 

من التشخيص
بفضل دراس�ة مقارنة، اكتش�ف باحثون يف جامعة كاركسون وجامعة 
نيويورك يف باتس�برغ إختافات كبرة يف مستويات بعض الربوتينات يف 

لعاب األطفال املصابني بالتوحد.
معدالت بروتينات مرتفعة لدى املصابني بالتوّحد

حل�ل العلماء ثم قارن�وا لعاب 6 
أطف�ال مصاب�ني بالتوح�د و 6 
أطفال ال يظه�رون اضطرابات 
يف النمو، ت�راوح أعمارهم بني 
6 - 16 عام�اً. وكان�ت النتيجة 
أنه تم تحديد 9 بروتينات معينة 
موجودة بمستويات أعى بكثر 
لدى األطفال املصابني بالتوّحد.

قد تس�اعد هذه البيان�ات، التي 
ت�م نرشه�ا يف مجل�ة “أوتي�زم 

ريرستش”، إىل تطوير إختبار يمّكن من الكشف عن مشاكل النمو. ووفقا 
للباحثني، س�وف يس�مح ه�ذا الفح�ص بالتدخل برسعة أكرب وتحس�ني 

النتائج الوظيفية لألشخاص املصابني بمشاكل التوّحد.
تشخيص رسيري

ال يوجد حتى اآلن إختبار بيولوجي، فتشخيص مرض التوّحد يتم رسيرياً 
حتى الوقت الراهن. ويمكن تحديده من عمر عامني ويس�تند إىل سلس�لة 
من الحجج التي أثرت يف مختلف الحاالت من قبل العديد من املتخصصني. 

ويمثل فحص اللعاب إختباراً يسهل إجراءه.
م�ع ذلك، ينبغي أن يؤكد الفريق هذه النتائ�ج عن طريق إجراء املزيد من 
البح�وث اإلضافية ع�ى عينة أكرب م�ع األخذ بعني اإلعتب�ار تنوع مرض 

التوّحد.

يعد التلقيح ضد ف�روس )كورونا(، 
م�ن  للوقاي�ة  املث�ى  الوس�يلة  ه�و 
الف�روس، إال أن�ه يف اآلون�ة األخرة 
املصاب�ني  أع�داد  زي�ادة  لوح�ظ 
بالف�روس للمرة الثاني�ة عى الرغم 
م�ن تلقيه�م جرع�ة أو جرعتني من 

اللقاح املضاد.
و أشار الخرباء إىل أن هناك العديد من 
األخطاء، التي يجب عى األش�خاص 
الذين تلقوا اللقاح أن يتجنبوها، ملنع 

خطر اإلصابة بالعدوى مجددا.
االشراك يف التجمعات

مع انحسار املوجة الثانية، بدأت بعض 
األماكن يف تخفيف القي�ود، ومع ذلك، 
ال ي�زال الف�روس نش�طا م�ع ظهور 
س�االت جدي�دة، ل�ذا ف�إن املخاطرة 

بالتجمعات أمر خطر، ويف حال تلقي 
اللقاح، يجب النظر للمكان الذي تزوره 
قبل اتخاذ القرار، كما يعد السفر أيضا 

أمرا قد يحتاج النظر.
القناع أو التباعد االجتماعي

ال يزال اتباع التدابر الوقائية األساسية، 
مثل األقنعة والتباع�د االجتماعي أمرا 
يف غاي�ة األهمي�ة، وال يضم�ن اللقاح 
الحماية الكاملة، ولكنه وسيلة وقائية 
فقط لتقليل ف�رص اإلصابة بفروس 

)كورونا(.
و نظ�را ألن األم�ر سيس�تغرق وقت�ا، 
فيجب عدم التخيل ع�ن ارتداء األقنعة 
يف األماك�ن العام�ة، كم�ا يج�ب اتباع 
التداب�ر األخ�رى، بما يف ذل�ك التباعد 

االجتماعي وغسل اليدين.

نقص املناعة
توف�ر اللقاح�ات مس�توى كبرا من 
الحماي�ة، عندم�ا يتمت�ع الش�خص 

بجهاز مناعة قوي.
وأش�ارت بعض األدلة إىل أن اللقاحات 
املعتمدة حاليا قد ال تكون ذات فاعلية 
محدودة لألشخاص الذين يعانون من 
ضع�ف املناع�ة، وهن�اك أيض�ا بعض 
الح�االت الصحية بما يف ذلك الرسطان 
وأمراض املناعة الذاتية، التي يمكن أن 
تضع�ف فعالية اللقاح، ل�ذا يجب عى 
هؤالء األش�خاص االس�تمرار يف اتباع 
مس�تويات إضافي�ة م�ن االحتياطات 

والحد من أنشطتهم.
العمر والجنس

و م�ع ه�ذه األخطاء الس�ابقة، هناك 

أيضا عوامل معينة تعرض الش�خص 
لخطر اإلصابة بالفروس بعد التطعيم، 
حيث أش�ارت بعض الدراس�ات أيضا 

إىل أن النس�اء وكبار الس�ن الذين تزيد 
أعمارهم عن 55 عاما، يواجهون هذه 

املخاطر.

نصائح طبية

سلوكيات خاطئة قد تعرضك لإلصابة بـ)كورونا( رغم تلقي اللقاح

No:  7524  Thu  8  July  2021العدد:  7524  الخميس   8    تموز  2021



خلال أربعينيات القرن املايض، 
كان هنالك رجل عجوز يبلغ من 
العملر 65 عاًما، يعيش يف منزل 
صغري ويتقاىض مبلًغا قدره 99 
دوالًرا ملن صندوق املعونة. ولم 
يكن يملك سوى منزله املتواضع 
وسليارة قديمة مهرتئة. يف أحد 
األيلام اتخذ قلراره بلأّن الوقت 
يف  تغيلرًيا  ليحلدث  حلان  قلد 
حياته، فبلدأ يفّكر فيما يمتلكه 
لآلخريلن  تقديمله  ويسلتطيع 

لينتفعوا به.
 وكان أّول ملا ذهلب إليه فكره 
هلو وصفتله الخاّصلة إلعلداد 
الدجلاج املقلي، والتلي يحّبهلا 
جميع أفلراد عائلته وأصدقائه. 
وهكذا، غادر العجلوز منزله يف 
والية كنتاكي يف أمريكا، وسافر 
عرب الباد محلاوالً بيع وصفته 
إّنله  بلل  للمطاعلم.  املمّيلزة 

عرض تقديمهلا مجاًنا، وطلب 
الحصول عىل جزء ضئيل للغاية 
من األرباح التلي يتّم تحقيقها. 
لكن، ولألسف الشديد تّم رفض 
عرضه هذا من أغلب املطاعم. يف 
الواقع، كان علدد املطاعم التي 
رفضلت عرضه يسلاوي 1009 

مطعم!.
هلذا  كّل  ملن  الرغلم  وعلىل   

الرفض، فقلد أرّص العجوز عىل 
االستمرار، وبقي مؤمًنا وواثًقا 
الرسّيلة.  وبوصفتله  بنفسله 
أخريًا، وحينملا بلغ املطعم رقم 
1010، حصل عىل املوافقة. هل 
عرفت ما اسمه؟ إّنه الكولونيل 
صاحلب  سلاندرز،  هارتانلد 
وصفة دجاج كنتاكي الشهرية. 
العربة املستفادة هنالك يف الواقع 

العديلد ملن العرب واللدروس يف 
هذه القّصة:

 أّوال، عليلك أن تدرك أّنه لم يفت 
األوان قلط ولن يفلوت قّط عىل 
تحقيلق النجلاح يف حياتلك. يف 
املجتمعات التي عادة ما تحتفل 
بنجلاح الشلباب واليافعني، قد 
يبلدو لك ملن الصعلب حًقا أن 
تحّقق نجاًحا بعد أن تبلغ سلنًّا 
معّيًنا. لكن كما رأيت، الكولونيل 
ساندرز مثال حّي وحقيقي عىل 
أّن ذللك ليلس صحيًحلا. تذّكلر 
دوًما، أحامك وطموحاتك تأتي 

دون تاريخ انتهاء صاحية!.
ثانًيلا، ال تسلتخّف أبلًدا بقلّوة 
أن  عليلك  واملثابلرة.  اإلرصار 
تحافلظ عىل ثقتك بنفسلك وأن 
تؤملن بما لديك حتلى يؤمن بك 
اآلخرون. تجاهل ملن يقول لك 

“ال”، واستمرَّ يف املحاولة!. 

صــــورة و حــــدث
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سيارة تهرب يف اللحظات 
األخرية من بركان بيناتوبو 

الرهيب يف الفلبني 

أبـــــــراج

مهنياً: ارسم أهدافك جيداً وقوِّ عزيمتك للوصول 
إىل تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار 

عاطفيلاً: ال تدع الحّب الذي تشلعر به تجاه الرشيك 
يتحّول إىل حقد بسبب املشاكل بينكما

صحياً: عليك ان تحسلم أمورك الصحية، ألن املسلتقبل 
غري مطمنئ يف هذا املجال

مهنيلاً: ترّقب خروج روحلك املغامرة لتعويض ما 
فاتلك ملن الوقلت، وال سليما أن يف داخللك قوة ال 

يمكن إيقافها أبداً 
عاطفيلاً: ال تخلط بني العمل وبني عاقتك بالرشيك فهو 

بحاجة إىل وجودك بقربه ليشعر بحبك له
صحيلاً: إذا أحسسلت بتورم يف قدميلك أو ذراعيك، أوقف كل 

يشء واقصد طبيبك فوراً

مهنياً: تنجح يف تنفيذ عمل كبري طلبه منك أرباب 
العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم 

عاطفياً: ابتعاد الرشيك عنك بسلبب سلفره يشلعرك 
بالكثلري من الحلزن والوحدة والشلوق الكبلري إليه، فا 

تدعه يبتعد عنك كثرياً
صحيلاً: إذا خرجلت للملي مسلافات طويلة كن مسلتعداً 

ملواجهة التعب الذي يسببه ذلك

مهنيلاً: حلاول أن تتوصلل إىل نتائلج واضحة، 
ولكلن بعيلداً عن االلتبلاس واملشلكات، واعمل 

بصمت 
عاطفيلاً: بعلض التنلازالت تؤسلس لثقلة كلربى مع 

الرشيك، وتمنح األفضلية ملستقبل مرشق ومستقر
صحيلاً: أظهر للجميع قدرتك عىل تنفيذ القرارات املتعلقة 

بوضعك الصحي، واجعلهم يتمثلون بك

مهنيلاً: راقلب طريقة إرسافك للملال وراجع 
موازنتك قبل أن تصل إىل اإلفاس 

عاطفياً: أصلِغ إىل ما يقوله للك الرشيك لتتمكن 
من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك

صحياً: ال تكثر من تناول األطعمة الدسمة، وخصوصاً 
يف املطاعم، بل اخرت الصحي منها

مهنيلاً: تفتح أماملك اليوم أبواب كانلت مغلقة، 
وثملة ملؤرشات إىل إيجابيلات، لكن األملر يطلب 
إليك الرتوي وتجنب التهور وعدم االستثمار.عاطفياً: 
إذا شلعرت برغبة يف تطويلر عاقتك بالرشيلك، بادر إىل 
التكلم معه يف املوضوع اليوم قبل الغد .صحياً: بعض األلم يف 
عنقك أو بني كتفيك، خفف من الجلوس طوياً أمام شاشلة 

الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية الازمة

مهنيلاً: تعود عليك مشلاريعك بامللردود املادي 
الكبلري وتكلون حافلزاً لتوسليع مجلال عملك 

واستثماراتك 
عاطفيلاً: مفاجلأة تزيلدك ثقلة بالرشيلك وتعلقاً به 

وتفّكر يف االرتباط رسيعاً بعدما كنت تؤّجله باستمرار
صحياً: ال تجرّي القيام بالتمارين الرياضية ألفراد العائلة، 

بل جرّيها لنفسك وحّثهم عىل القيام بها

لديلك رغبلة ملحلة اليلوم يف السليطرة عىل 
األمور واتخاذ القلرارات ولكن قد يؤدي تعدد 
املسلؤوليات إىل شلعورك بالتوتر إىل حلد ما. إذا 
شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي 
ال تنلدم. ركز اليوم عىل التحكم يف أعصابك وترصفاتك 

أثناء تعاملك مع من حولك.

 مهنيلاً: مهاراتلك يف مجلال عملك تفتلح أمامك 
فرصاً كثرية ومهمة لم تكن تحلم بها 

عاطفياً: يعرّفك صديق إىل شلخص من الجنس اآلخر 
بغية بدء عاقة جدية معه، وتسري األمور كما يجب

صحياً: السباحة رياضة مفيدة جداً، مارسها ساعة يومياً أو 
كلما سنحت لك الفرصة

مهنيلاً: توقلع يا عزيلزي تغرّيات أو تشلكيات 
تحصل يف محيط عملك أو يف حياتك املهنية 

عاطفياً: تشلهد عاقتك بالرشيك تغرّيات جذرية يف 
األيام املقبلة وقد توصلك إىل الزواج

صحيلاً: خفلف من سلاعات جلوسلك، وخصص سلاعة 
للقيام بنشاط ريايض مفيد

التلي  األخطلاء  تحّملل مسلؤولية  مهنيلاً: 
ارتكبتهلا واعمل عىل تصحيحهلا قبل فوات 

األوان 
عاطفيلاً: ال تحاول للوم الرشيك بسلبب انزعاجه 

منك، فأنت كنت تغيب عنه طوياً يف املدة األخرية
صحياً: قد تشلعر أنك بحاجة إىل طبيب نفسلاني، ألن 

كل ما يدور حولك يثري قلقك ويزعجك ويقلق راحتك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: صفقلة مالية جديدة للم تكن تتوقعها 
تعلود عليك بالكثري من األرباح وتحقيق النجاح 

الباهر 
عاطفيلاً: يكون للحلوار الرصيح بينلك وبني الرشيك 

مفعول إيجابي يف إنجاح العاقة بينكما
صحياً: القلق واالضطراب سلببهما معروف، إما مشلاكل 

مهنية أو عاطفية، والحل بني يديك

كلمات متقاطعة

1709 - وقلوع »معركة بولتافا« 
التي هلزم فيها القيلرص الرويس 
السلويدي  املللك  بطلرس األكلرب 
شلارل الثانلي عرش مملا أدى إىل 
نهاية دور السلويد كقوة إقليمية 

يف أوروبا.
»معركلة  وقلوع   -  1760
ريسلتيغوش« بني اململكة املتحدة 
وفرنسا يف إطار حرب السبع سنني 
التي وقعت يف منطقة مجرى »نهر 
ريسلتيغوش« بني قلوات البلدين 

وانتهت بهزيمة فرنسا ..
1928 : صلدور العلدد األول ملن 

السلورية  “املرصلاد”  صحيفلة 
لصاحبها عبد الهادي اليازجي.

1937 - إبرام »اتفاقية سعد أباد« 
بني كل ملن العراق وتركيا وإيران 
وأفغانستان ضد الحركة الكردية.

1949 - إعلدام مؤسلس الحلزب 
االجتماعلي  القوملي  السلوري 

أنطون سعادة.
القلوات  انسلحاب  بلدء   :  1969

األمريكية من فيتنام.
الصهيونيلة  املخابلرات   :  1972
الروائلي  تغتلال  “موسلاد” 
كنفانلي  غسلان  الفلسلطيني 

)وللد علام 1936( يف بريوت. كان 
عضواً يف الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطني. 
1982 - وقلوع »أحلداث الدجيل« 
يف العلراق وذلك رًدا علىل محاولة 
اغتيلال رئيلس النظلام االسلبق 

صدام حسني.
1986 - أملني عام األملم املتحدة 
األسلبق كلورت فالدهايلم يتلوىل 

رئاسة النمسا.
1990 : أملانيا الغربية تفوز ببطولة 
كأس العاللم الرابعة عرشة يف كرة 
القدم بعد هزيمة األرجنتني بهدف 

نظيف يف العاصمة اإليطالية روما. 
وحلّلت إيطاليلا )البللد املضيف( 

ثالثة يف الرتتيب وإنجلرتا رابعة.
معملر  الليبلي  الزعيلم   :  1993
القذايف يعلن تطبيق “االشلرتاكية 

الشعبية” يف باده ألول مرة.
1997 - حللف الناتلو يدعلو كل 
من التشليك وهنغاريا وبولندا إىل 

االنضمام إىل الحلف يف عام.
الصهيونيلة  السللطات   -  2003
تقلرر السلماح لليهود والسلياح 
سلاحات  إىل  بالدخلول  األجانلب 

املسجد األقىص.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي  

اعرفك واعرف اطباعك ونويـــاك
وكلبي كبل وناتك ونويـــــــــاك   

الدنيا وكلبي وعيوني ونويـــــاك
اذاً عندك بخت وحظيت بيـــــه   

* * *
اريد اكعد واسولف الك وشــراح

وغدة كلبي عليكم وذر وشراح   
لو تدري من ادية اشفلت وشراح

وعلي جان انكسر كلبك عليه    
* * *

اضحك فدوة جلفونك وعينــــاك
جنــة بال وعي وهسه وعينـاك   

تعال ابكلبــي افديك وعينــــــك
وافصـــــلك لون تتغير عليــــه   

هلل تترصفلني يف حياتلك اليوميلة 
عملرك  ملع  تتناسلب  بطريقلة 
الحقيقي؟ تعلريف عىل ذلك أكثر من 

خال هذا االختبار.
1. عندما يحدث لِك أمراً ما، فلسفتك 

األساسية تكون:
a. داين تدان

b. سوف أتعلم من هذه التجربة
c. إنله القدر؛ يجب أن أمر باألوقات 

الحلوة واملرة عىل حد سواء
2. عندملا تكونلني طريحة الفراش 

بسبب دور برد، أنت تفضلني:
a. أن يعتنى بك الناس بشكل كامل

b. أن ترتكي وحدك
c. أن يأتلوك بكتب وعصلري، ولكن 

يرتكونك بعدها لتتوىل أمرك
3. عندملا يعلرض فيلم ملن أفام 
املراهقلني يف السلينما، من املحتمل 

أن:
a. تتمنني أن ال يعرض لوقت طويل 

يف السينما املجاورة لك
b. تذهبلني ملشلاهدته إذا للم يكن 

هناك فيلم آخر معروض
c. تكونني أول من يذهب ملشاهدته 
4. عندملا تكونلني غاضبلة، ملن 

املحتمل أن:
وراء  األسلباب  علن  تعلربي  أن   .a

غضبك
وتكبتلني  بعملق  تتنفسلني   .b

إنفعاالتك
هلى  هلذه   - غضبلك  تنفثلني   .c

الطريقة الوحيدة 
5. قبل إتخاذ قرار مهم يف حياتك:

إختياراتلك  يف  بشلدة  تفكريلن   .a
األخرى املتاحة

برسعلة  قلرارك  تتخذيلن   .b
وتتمسكني به

c. تفكريلن مليلاً، حتلى تأخذيلن 
القرار بأقل إحساس بالندم ممكن 

6. إذا ُوِهبتلي قدراً معقوالً من املال 
)لنقل أنه يسلاوى راتبك الشهري(، 

ماذا ستفعلني به:
a. تدخرينه

تحتاجيله  ال  يشء  يف  ترصفيله   .b
ولكنك أردتيه من فرتة
c. تشرتين يشء عمي 

7. لقلد خططتلي لعطللة أحامك، 
لكنها عىل بعد شهر من اآلن:

a. تشعرين بالحماس الغامر لدرجة 
أن الوقت املتبقي يمر ببطئ وملل

b. تقضلني وقتك يف أحلام اليقظة 
بهذه العطلة

c. تضعلي عامة عىل اليلوم املحدد 
يف النتيجلة، ولكنك تعيشلني حياتك 

طبيعية بعدها
8. هل يداهمك الوقت دائماً بسلبب 

التباطئ وتضييع الوقت؟
a. أحياناً
ً b. نادرا
c. عادًة

9. هلل عدلتلي عن عاقلة مع أحد 
بسبب خوفك من الرفض؟

a. ال
b. يف بعض األحيان

c. عادًة
10. صديقة تجرح شعورك، ف:

a. تملرري بعض السلاعات قبل أن 
تتحدثي عن املوضوع

b. تقولني لها يف التو واللحظة
c. ممكلن أال تتكلمني عن املوضوع 

ً أبدا
11. الشلخص الذي تبالني له كثرياً، 

يكون:
a. محتاج لك أكثر ما تحتاجني له

بنفلس  لبعضكلم  تحتاجلون   .b
املقدار

c. تحتاجني له أكثر مما يحتاجك
12. أي من هلذه الصفات تظنينها 

األهم يف األصدقاء؟
a. القيم املشرتكة

b. يعتمد عليها
c. جمال الشكل

13. كيف اخرتت وظيفتك الحالية؟
a. أهلك أو أسلاتذتك شلجعوِك عىل 

قبولها منذ سنوات
b. هلي كل ما اسلتطعت الحصول 

عليه يف سوق العمل
c. هلي الوظيفة التي سلعيت إليها 

حتى حصلت عليها بالنهاية
14. عندملا يقلول املديلر للعاملني 
أن عليهم العمل بهمة أكرب، سلوف 

تأخذين معنى كامه أنه:
a. يقصد الجميع

b. يقصد زماءك يف العمل
c. يقصدك أنت بالذات

15. ملا عدد امللرات اللذي تأخذين 
فيه إجازة من العمل )بدون حساب 
األجازات املخطط لها مسبقاً( فقط 

لتستمتعي؟
a. بضع مرات يف السنة عىل األقل

ً b. أبدا
c. ممكلن ملرة كل فلرتة، وبعدها 
تشلعرين بالذنلب وال تسلتطيعني 

قضاء وقت ممتع
النتائج

إجمعلي النقلاط علىل كل أجوبتك 

بحسلب النقاط املوضوعلة إلجابة 
كل سؤال:

a-0, b-5, c-3 .1
a-0, b-3, c-5 .2
a-3, b-5, c-0 .3
a-5, b-3, c-0 .4
a-0, b-3, c-5 .5
a-3, b-0, c-5 .6
a-0, b-3, c-5 .7
a-3, b-5, c-0 .8
a-5, b-3, c-0 .9

a-5, b-3, c-0 .10
a-3, b-5, c-0 .11
a-5, b-3, c-0 .12
a-0, b-3, c-5 .13
a-5, b-0, c-3 .14
a-5, b-0, c-3 .15

إذا كان مجملوع نقاطلك بني 65 و 
75: أنت يف عمر ما بعد الجامعة

مهملا يكن عملرك، فأنِت إنسلانة 
ناضجلة. تحللني املشلاكل اليومية 
بكثلري ملن الحكملة والعمليلة. ال 
فأنلِت  واملهاتلرات  الهلزل  تحبلني 
شخصية جادة وراسلية. حاويل أن 
تسلتقطعي وقلت لنفسلك للراحة 
واالسلرتخاء واالسلتمتاع بلكل من 
حوللك. حلاويل أال تأخلذي الحيلاة 

بجدية متناهية.
إذا كان مجملوع نقاطلك بني 35 و 

64: أنت يف املرحلة اإلعدادية
أنلِت مراهقة يف داخللك. تصارعني 
بلني إحتياجك الصارخ لاسلتقال 
واحتياجلك للحمايلة والدعلم. أهم 
صفاتلك هلو اإلبداع، وأنله ال يوجد 

مستحيل يف قاموسك اللغوي.
إذا كان مجملوع نقاطك 34 أو أقل: 

أنت يف مرحلة الروضة
لديِك شلعور كبلري بقللة الحيلة يف 
العموم، واحتياجك املسلتمر للدعم 
العاطفلي باألخص خلال األوقات 
الحرجة. تحبني اسلعاد من حولك، 
املستمر منهم.  للتشجيع  وتطوقني 
أن  يسلتطيعون  وال  يحبلك  اللكل 
يغضبلوا منلك مللدة طويللة، فأنت 
شلخصية مرحة تخرجني أفضل يف 

من حولك.

قصة وعربة

اختبارات شخصية

لن يفوت األوان أبدا 

اختبار الشخصية: ما هو عمرك الحقيقي؟

الكلمات األفقية 
-1من زوجات سيدنا ابراهيم 

عليه السام//درب.
-2 أعرض نهر يف العالم.

-3 بحر// مداد.
-4 للنلداء// أقلرص نهلر يف 

العالم.
-5 قطع البقر //بواسطتي.

-6 جوهلر// ملس//ضمري 
متصل.

-7 متشابهان//للجزم.
-8 عاصمة إفريقية .

-9 الشمس.
عليهلم  األنبيلاء  -10ملن 

السام//صدق//ملس.

الكلمات العمودية
-1مقلدار// الجبل الذي رسلت عليه 

سفينة سيدنا نوح عليه السام .
-2 تجدها يف “نال”//مدينة سورية.

-3 دار حول اليء/يقعد.
“ورم”//عاصملة  يف  -4تجدهلا 

أفريقية.
جلربي// نظر//رملز  وجهلة   5-

للنداء.
-6مدينة تركية//حرض.

-7وسخ الدسم.
-8أعطى//تجدها يف”امتحان”.

-9 سمني.
-10 نركلض// ملن األنبيلاء عليهم 

السام .

سودوكـــو
وزع األرقلام ملن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسلعة 
الصغلرية، ثلم أكمل توزيلع باقي األرقلام يف األعمدة التسلعة 
الرأسلية واألفقية يف املربلع الكبري وال تسلتخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

دبي / الزوراء / ظافر جلود:
حبيب  الدكتور  اإلماراتي،  الفنان  يقف 
خاصة  شاملة  إبداعية  منصة  عند  غلوم، 
انه متخصص باإلخراج املرسحي من احدى 
، وله حضور رفيع يف مجال  جامعات لندن 
املرسح والتلفزيون واإلذاعة ، ومن ثم سعيه 
اىل إقامة ورشات لتدريب الشباب اإلماراتي 
األداء  اإلمارات عىل فنون  املقيم يف  والعربي 

والصوت واإلضاءة والكتابة .
الدكتور  الفنان  الزوراء  جريدة  التقت  لذلك 
خلف   218« فيلم  عن  للحديث  غلوم  حبيب 
التي  التجارب  أوىل  وهو  الصمت«،  جدار 
حول  يتمحور  إذ  املبادرة،  رحم  من  خرجت 
والسوشال  األرسي  العنف  بني  العالقة 
منهم  كل  شخصا،   29 عليه  وعمل  ميديا، 
 25  :  20 من  عدده  يرتاوح  فريقا  يكّون 
والتمثيل  اإلخراج  يعملون يف مجال  شخصا 

والكتابة. 
املؤثر  لك مشاركتك وحضورك  • ماذا يعني 
بالفلم الجديد » 218 خلف جدار الصمت » 

؟
بالسينما  األرسي  العنف  قضية  معالجة   -

والقت  أحمد،  حسن  محمد  فكرة  كانت 
قضية  عن  نبحث  ألننا  كثريا  إعجابنا 
للسوشيال ميديا، وهذه النوعية من القضايا 
طرح  يتم  الفيلم  ويف  الشباب..  تجذب 
تشارك  واحدة  سيدتني  خالل  من  القضية 
الجميلة  السوشيال ذكرياتها  متابعيها عىل 
مع والدتها، واألخرى تسخر الوسيلة نفسها 
للعنف، وهذا يظهر أهمية استيعاب الطريقة 
املثىل الستخدام السوشيال ميديا يف الجانب 
اإليجابي عن السلبي.، ويف كل األحوال نحن 
وللمجتمع  للناس  أفالما  نقدم  النهاية  يف 
أو ألهالينا فقط، فهي مسؤولية  لنا  وليس 
مجتمعية قمت بتبنيها منذ أن وطأت قدماي 
مجال الفن، وبحكم تدرجي يف وزارة الثقافة 
واإلعالم سابقا واملسؤولية التي حملتها عىل 
عاتقي طوال فرتة عميل بالوزارة تحتم عيّل 
املسؤولية  ألن  كممثل،  عميل  مجال  يف  ذلك 
دولة  يف  ونحن  للفنان،  مهمة  املجتمعية 
اإلمارات حريصون عىل إظهار هذا املجتمع 
تمكني  إىل  يدعو  بلدنا  ألن  طيب،  بشكل 

الشباب وإتاحة الفرصة لهم.
إماراتي من صناعة  فيلم  أول  يعد  الفيلم   •

الفنية  »التجربة  مبادرة  ضمن  الجمهور، 
اإلماراتية«؟

عىل  عرفتنا  اإلماراتية  الفنية  التجربة   -
جميع  يف  الشبابية  الطاقات  من  الكثري 
والتأليف  واإلخراج  التصوير  مثل  املجاالت، 
والتمثيل وغريها، ومن ضمن األشياء املهمة 
الذي  الفهد،  نهلة  للمخرجة  العمل  إسناد 

نفيس  وعن  الفنية،  رؤيتها  الفيلم  حمل 
اإلبداعية،  الشبابية  الطاقات  أدعم  كممثل 
وراء  الجوهري  السبب  هذا  يكون  وقد 
البداية دعني  الفيلم، ولكن يف  مشاركتي يف 
أرشح لك مبادرة التجربة الفنية اإلماراتية، 
الفن  للمواهب الصاعدة يف  التي تأتي دعماً 
يف  تنفيذها  تم  عاملية  مبادرة  السابع، فهي 
مختلف البلدان حول العالم، وحصلت مدينة 
مع  بالتعاون  »شمس«،  لإلعالم  الشارقة 
القديم  االسم  الب«  فورمات  »آراب  رشكة 
للمبادرة  الفكرية  الحقوق  عىل  للرشكة، 
الدولة  لتصبح  اإلمارات،  يف  تنفيذها  بغية 
األوىل عربياً يف تطبيق مرشوع يدعم املواهب 
محلياً وإقليمياً، ويشمل تدريب األكاديميني 
أبطاله  طويل  فيلم  إنتاج  عىل  الهواة  أو 
ويخرِجها  يكتبها  وقصته  الجمهور،  من 

املشاركون.
• وما انطباعك األول بعد لقاء الجمهور ؟

- انطباعي األول وصلني قبل قراءة السيناريو 
يف  املشاركة  عىل  وافقت  منذ  كامل،  بعام 
أنه  ننىس  وال  الشباب،  تمس  ألنها  املبادرة، 
يخص جهة حكومية يف الشارقة تعد منارة 

الثقافة والفنون واآلداب يف اإلمارات والوطن 
العربي كله، فعندما علمت أن إدارة ثقافية 
أننا  تيقنت  »شمس«  لإلعالم  الشارقة  مثل 
ال  هنا  فالتجربة  رائعا،  فنيا  عمال  سنصنع 

تتوقف عىل صناعة فيلم وتنتهي.
• الحضور النسائي كان طاغيا يف الفيلم .. 

ربما كانت له البطولة املطلقة ؟
املجتمع  املرأة يف   ، • وهذا يشء جيد ومفيد 
الفيلم  أن  ثم   ، مهمة  مكانة  لها  اإلماراتي 
املهمة  التجارب  ضمن  ُتحسب  تجربة 
أسس  عىل  تم  تنفيذه  ألن  اإلمارات،  يف 
أشاد  الفيلم  حرض  من  وكل  صحيحة، 
اإلماراتية  السينما  حققت  لقد  بالتجربة، 
بفضل  األخرية  السنوات  يف  واضحة  قفزة 
والجهات  اإلماراتيني  السينما  صناع  جهود 
واملؤسسات الثقافية املعنية، واستطاعت أن 
املحلية  الساحة  يف  املطلوب  االنتشار  تحقق 
بكثرة  ليس  املوضوع  والعربية،  والخليجية 
وجودتها  ونوعيتها  بجديتها  وإنما  األفالم، 
واإلنتاج  واإلخراج  التصوير  حيث  من 
ال  تنافس،  ال  اإلماراتية  السينما  والتأليف، 

نزال يف البدايات. 

هل  كوميدية،  مسلسالت  يف  مؤخرا  عملت   •
الذهاب للكوميديا ملجا آخر لالنتشار؟

الحياة  واقع  صميم  من  هي  بل  بالعكس   -
االجتماعية يف اإلمارات، “حظ يا نصيب” يتكلم 
أكثر من ستني سنة،  عن واقع اإلمارات منذ 
ومن الطبيعي أال نجد هذه املظاهر حالياً، هو 
االجتماعية  الحياة  تراثي، عالجنا  بيئي  عمل 
“حاير  الفرتة..  تلك  منظور  من  ومشكالتها 
طاير” يختلف عنه ألنه يصور الحياة الحالية، 
متكامالن،  فالعمالن  لذا  منفصلة،  وبحلقات 
وكل الحوادث التي طرحناها يف “حاير طاير” 
الذي  الدور  والصحف..  الواقع  من  مستقاة 
فرصة  منحني  درزن”  “نصف  يف  جسدته 
تقمصت  ألني  وجديد،  مختلف  يشء  لتجربة 
يطرح  نفسه  والعمل  األعمى،  دور  مرة  ألول 
التوحد  مثل  ونفسية  اجتماعية  قضايا 
ومشكلة العنوسة واألرسة واألسهم وغريها.. 
يف البداية خفت من الدور، لكن وفقت يف أدائه 
حسب آراء املحيطني بي. كما أن املخرج قام 
بإضفاء ملسات إبداعية عىل املشاهد من خالل 
الرتكيز عىل املساحات املفتوحة عىل الطبيعة 

والبحر.

يكن  لم  نجاحها  أن  رياض،  رحمة  العراقية،  الفنانة  أكدت 
بالصدفة بل كان بعد سنوات من الجهد والتعب واالعتماد عىل 
النفس، وقالت خالل مقابلة تلفزيونية عرب قناة »العراقية«: 
أغنية  خاّصة  نجاحاً،  حققت  طرحتها  التي  األغاني  كل  ان 
»وعد مني« التي وصفتها بأنها غريت مجرى حياتها. وقالت: 
حالياً نعيش يف العرص الرقمي، وبالتايل ال يحق ألحد التقليل 
من نجاح شخص حقق ماليني املشاهدات، باعتبار أن األمر 
ليس له قيمة. الفتة إىل أن ماليني املشاهدات دليل نجاح، ومن 

يعرتض عىل ذلك شخص لديه مشكلة مع نفسه.
مع  حبها  عالقة  ببداية  ارتباطها  خرب  إخفائها  سبب  وحول 
انهما  قالت  علوم،  ألكسندر  العراقي  األزياء  خطيبها عارض 
تكون  أن  يحبان  ال  ألنهما  اإلعالم،  عن  الخرب  إخفاء  قررا 
عالقتهما الخاصة تحت األضواء، أو أن تطرح صورهما دائماً 

عىل مواقع التواصل االجتماعي.
بخطيبها،  يجمعها  فنياً  عمالً  تجهز  ال  أنها  رحمة  وأعلنت 
ولكنها بالوقت نفسه ال تستبعد أن تظهر معه بفيديو كليب 

أو عمل جديد.

اإلعالمية سهري القيسي تشن هجوًما على حال شيحة وتقلل من شأنها

رمحة رياض ال تستبعد الظهور مع خطيبها 
بفيديو كليب أو عمل جديد 

جوجل تطرح مميزات جديدة 
لتطبيق “الخرائط”

طرح�ت رشكة جوجل تحديث جديد لخدمة الخرائط، والذي وفر عالمة 
التبوي�ب Insights كج�زء من املخط�ط الزمني والتي س�تتتبع أوضاع 
س�فرك عىل أس�اس ش�هري، وقد ب�دأت املي�زة يف الظهور ل�دي بعض 
املس�تخدمني ومن املفرتض أن تصل إىل جميع املس�تخدمني قريًبا إذا لم 

يحصلوا عليها بالفعل.
وباس�تخدام Insights ، أضاف�ت جوج�ل الرس�وم البياني�ة الرشيطية 
التي يمكن للمس�تخدمني من خاللها مقارنة أنش�طتهم، وستساعدك 
أح�دث إضافة إىل الخرائط عىل التمييز بني إجم�ايل الوقت الذي تقضيه 
ع�ىل قدمك خالل الش�هر عن أوضاع الس�فر األخرى، وس�تكون هناك 

إحصاءات مخصصة لك إلصدار حكم أفضل عىل عادات حركتك.
وستس�تخدم مي�زة “اإلحصاءات” أيًض�ا معرفة جوج�ل باملواقع التي 
تزورها )املطاعم والحانات واملتاجر وما إىل ذلك( وستخربك أيًضا باليوم 
األكثر ازدحاًما يف الش�هر، حيث أنه يتتبع حركتك بطريقة أكثر تفصيالً 
م�ن اآلن فصاعًدا، وق�د بدأت جوجل يف طرح مي�زة Insights مع أملانيا 
واململك�ة املتحدة، وفًقا لتقري�ر صادر عن Android Police وس�تصل 

امليزة إىل أجزاء أخرى من العالم قريًبا.
وقامت جوج�ل أيًضا بإجراء بع�ض التغيريات عىل واجهة املس�تخدم، 
والت�ي تتضمن مس�افات بيض�اء أقل ب�ني اإلدخاالت لتالئ�م املزيد من 
املعلومات عىل الشاش�ة وزًرا عائًما جديًدا ملس�اعدتك يف إجراء تغيريات 
ع�ىل املخطط الزمني، كما تمت إضاف�ة عالمة تبويب الرحالت الجديدة 

أيًضا.

يولي�و   18 يف  ش�انغهاي  تس�تعد 
القب�ة  مجم�ع  الفتت�اح  الج�اري 
الفلكية أو ما يعرف بالبالنيتاريوم، 
الذي شيدته الصني ليكون األكرب يف 

العالم.
املجمع الذي بدأ العمل يف بنائه عام 
2016 بمنطق�ة بودون�ج الجديدة 
التابع�ة لش�انغهاي، يض�م مبنى 
رئيسيا بمساحة 38 ألف مرت مربع، 
أما املساحة اإلجمالية للمجمع مع 
منش�آته امللحق�ة فتص�ل إىل 58.6 

ألف مرت مربع. 
ويض�م املجم�ع ع�دة مب�ان منها 
مبن�ى “ال�ربج الش�ميس”، ومركز 
الش�باب،  للباحث�ني  مخص�ص 
ومرص�د فلك�ي مخص�ص لعموم 
ال�زوار، أما املبن�ى الرئييس ففيه 3 

هياكل تش�به األجرام الس�ماوية، 
وصم�م ه�ذا املبنى ليش�به مركبة 
فضائية من أف�الم الخيال العلمي، 
وصنع�ت املمرات حول ه�ذا املبنى 
عىل ش�كل حلقات تش�به تلك التي 

تدور فيها الكواكب يف الفضاء.
ويف قس�م املع�ارض املوجود يف هذا 
املجمع س�يتمكن ال�زوار من رؤية 
نح�و 70 قطعة من النيازك، وقطع 
من القمر واملريخ، كما سيتعرفون 
عىل بعض األعمال األصلية العلمية 
إلس�حاق نيوتن، وغاليليو وغريهم 
العلم�اء، وس�يتمكنون م�ن  م�ن 
التع�رف ع�ىل الفض�اء واملج�رات 
والكواك�ب عرب التقني�ات الحديثة 
التي تعتمد عىل الذكاء االصطناعي 

والواقع االفرتايض واملعزز.

كش�فت دراس�ة حديث�ة اآلن عن 
أن قم�رًا صناعًي�ا صغ�رًيا م�زوًدا 
بأرشع�ة شمس�ية يمك�ن بن�اؤه 
يف وقت قص�ري اللتق�اط ومراقبة 
تم�ر  الت�ي  الغامض�ة  األجس�ام 
الش�ميس،  النظ�ام  أو  ب�األرض 
ويش�ري البحث إىل أن القمر عبارة 
عن مزي�ج م�ن القم�ر الصناعي 
املكعب والرشاع الضوئي، وكالهما 
م�ن التقنيات املس�تخدمة بالفعل 
الستكش�اف الفضاء، وهذا القمر 
يمكن أن يلتقي بسهولة بجسم ما 

.)ISO( بني النجوم يف املستقبل
ملخ�ص  يف  الباحث�ون  وكت�ب 
الدراسة: “يشري العمل التكنولوجي 
الحايل إىل أن مثل هذه املهمة يمكن 
أن تط�ري وتص�ل إىل جس�م ب�ني 
النج�وم )ISO( يتحرك عرب النظام 

الشميس خالل هذا العقد”.
كما قد تتيح مث�ل هذه املهمة أول 
لق�اء مع ISO للس�ماح بالتصوير 
وقياس�ات  الطيف�ي  والتحلي�ل 
الحج�م والكتلة، وم�ن املحتمل أن 

تعط�ي معلوم�ات فري�دة 
عن أص�ل الكائن وتكوينه، 
ويعتقد الباحث�ون أن هذا 
النوع م�ن املهام يمكن أن 

يحدث خالل العقد الحايل.
وأض�اف الباحث�ون أنه إذا 
كانت املهمة مدتها خمس 

للقم�ر  فيمك�ن  س�نوات، 
مكعب الخفي�ف الذي يعمل 

 ISO باإلبحار التقاط ودراسة
، يف حني أن مهمة مدتها عرش 

س�نوات يمك�ن أن تعي�د عينة، 
ويمكن أن يكون الرشاع الش�ميس 
ق�ادًرا عىل إدارة الحرارة، وإذا كان 
مطيل باألملنيوم بكابتون، فيمكنه 

تحمل حرارة الشمس.
لن تس�مح فوائد مثل هذه املركبة 
الفل�ك فق�ط  لعلم�اء  الفضائي�ة 
بدراسة ISOs بشكل أفضل وربما 
حتى معرف�ة أصلهم، ولكن يمكن 
ع�ن  للدف�اع  اس�تخدامها  أيًض�ا 
الكواكب ومعرفة املزيد عن النظام 

الشميس.

الصين تفتتح أكبر قبة فلكية في 
العالم.. قريبا

تطوير قمر صناعي بشراع شمسي 
لتحليل األجسام الغامضة بين النجوم

الفنان اإلماراتي.. حبيب غلوم: أنا ضد تسليط الضوء على مشكلة صغرية مل تعد موجودة وأبين عليها عمال دراميا ضخماً 

الزغبي،  نوال  اللبنانية،  الفنانة  متابعو  يرتّقب 
خالل  إطالقه  املتوقع  من  الذي  الجديد  ألبومها 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  الصيف  هذا 

والتطبيقات املوسيقية واإلذاعات والتلفزيون.
األلبوم  طرح  موعد  عن  املتابعني  أحد  وسأل 
الجديد قائالً :«متى حتنزيل األلبوم نجمتنا عده 
بليز  ألبوم  امليني  تنزيل  ناطرين  الصيف  خلص 
قائلة:  الزغبي  نوال  رّدت  وبدورها  ممكن«،  لو 

»أّيام معدودة«.
يشار اىل أن نوال الزغبي سبق أن طرحت أغنيتني 
يف الفرتة املاضية عرب يوتيوب وهما أغنية »أسعد 
لحظة« من كلمات مالك عادل وألحان مصطفى 
العسال وتوزيع ومكس وماسرت الهامي دهيمة 
واحمد حسام وأغنية الثانية »بكلّم خيايل« من 
كلمات وألحان صالح الكردي وتوزيع موسيقي 

ريمي مراد وماسرتينغ طوني حداد.

حوارها  أثناء  الفقي،  نريمني  النجمة،  تذكرت 
»كلمة  برنامج  يف  الحديدي  مليس  اإلعالمية  مع 
يف  بدايتها   ،on فضائية  عىل  يذاع  الذي  أخرية« 
مسلسل  خالل  من  كانت  حيث  التمثيل،  عالم 
»السرية الهاللية«، ومسلسل »حياة الجوهري« 
بالجميلة،  وصفتها  التي  يرسا،  النجمة  مع 
حيث لم تشعر بالقلق يف الوقوف أمامها بسبب 

، شخصيتها  ة ملميز ا
مشرية إىل أن 

يف  دورها 
لعمل  ا

ن  كا

»لن  الفقي:  نرمني  ومحوريا.وأضافت  مهما 
فهو  وآخره،  الليل  مسلسل  كواليس  أنىس 
مع  لتعاوني  الفنية،  حياتها  يف  األهم  العمل 
فريق عمل اتسم بطابع املحبة، أولهم املخرجة 
رباب حسني والكاتب جالل عبدالقوي الذي قدم 
إىل  باإلضافة  الدراما،  تاريخ  يف  يتكرر  لن  عمال 
استفدت  الذي  الفخراني  يحيى  الكبري  النجم 
منه الكثري، والراحلة سعاد نرص التي ال أنساها 
أبدا«.وأشارت النجمة نريمني الفقي يف حوارها 
ألنها  تجميل،  عمليات  ألي  تخضع  لم  أنها  إىل 
الفقي  نريمني  النجمة  املبالغة.وكشفت  ضد 
أثناء حوارها مع  عن مواصفات فتى أحالمها 
»كلمة  برنامج  يف  الحديدي  مليس  اإلعالمية 
»ال  قائلة:   ،on فضائية  عىل  يذاع  الذي  أخرية« 
بد أن يكون مثقف وحنني وطيب وراجل بمعنى 
الكلمة، وغري كدة مش عاوزة ومش خايفة من 
نفيس  كامرأة  »أنا  والوحدة«.وأضافت:  الزمن 
قدامى  اليل  الراجل  إن  وأشعر  واتحب  أحب 
بيحبنى بجد وفكرة االرتباط سيباها عىل ربنا، 

وعمرى ماحبيت يف حياتي«.
الرجال  من  كبري  »عدد  الفقي:  نرمني  وقالت 
اتقدموا يل ولكن لم أجد كيميا بيني وبينهم«، 
مشرية إىل أن التمثيل كان عائقا لها بسبب 
»مريت  مضيفة:  االرتباط،  موضوع 
بناس يف حياتي كان نفسهم يرتبطوا 

بيا مقابل االبتعاد عن التمثيل«.

حلقات  أوىل  عرض  ويبدأ  قليلة  أيام 
مسلسل »دور العمر« لسريين عبد النور 
وعادل كرم يف أول تعاون فني يجمعهما 
املاروق  سعيد  املخرج  تجارب  أوىل  يف 
أعلنت  حيث  الدرامي،  اإلخراج  حيث  من 
موعد  اإللكرتونية  شاهد  منصة  شاشة 
عرض أوىل حلقات املسلسل عرب شاشتها 

يف يوم 15 يوليو القادم.
تعرضت  النور  عبد  سريين  أن  وذكر 
إحدى  تصوير  أثناء  بسيطة  إلصابة 
 Masterُتعّد التي  الصعبة  مشاهدها 
حيث  املسلسل،  أحداث  ضمن   seen
املشاهد،  أحد  أثناء  بقوة  اصطدم رأسها 
لكنها رفضت إيقاف التصوير واستكملت 
لنفس  كرم  عادل  تعرّض  كما  املشهد، 
التي  الصعبة  املشاهد  أحد  أثناء  الحادث 
أحد  مع  قوي  شجار  خالل  فيها  يظهر 

أبطال املسلسل.
وُيعد هذا العمل ثاني تجارب سريين عبد 
تجربتها  بعد  شاهد  شاشة  عرب  النور 
أول  ُيعد  الذي  »الديفا«  بمسلسل  األوىل 
نسب  وحقق  األصلية  شاهد  إنتاجات 
مشاهدة عالية وقت عرضه عرب شاشة 

املنصة.
ضمن  لوك  من  بأكثر  سريين  وستظهر 
شخصية  طبيعة  مع  ليتناسب  األحداث 
شخصية  لكنها  العمل،  ضمن  »شمس« 
كما  شخصية  من  أكثر  وليست  واحدة 

ردد البعض.
عىل صعيد آخر، تقيض سريين حالياً فرتة 
عىل  أرستها،  برفقة  الصيفية  إجازتها 
انتهاء  فور  الفني  نشاطها  تستأنف  أن 

إجازتها الصيفية.

نوال الزغيب تعلن موعد إطالق ألبومها اجلديد

نريمني الفقي: »الليل وآخره« أهم حمطة 
يف حياتي.. ومل أخضع لعمليات جتميل

سريين عبد النور ترفض 
وقف التصوير رغم إصابتها

العامل اليوم ومفرتق 
الطرق الشائكة

مطر ساخن

العلوم  مجال  يف  تقدم  من  إليه  وصل  بما  املتبجح  العالم  هذا  يف 
والتكنلوجيا، وعىل هذه االرض املرتامية االطراف التي تشهد قفزات 
نوعية يف ميادين صناعة االسلحة، بدأ العقل العام يصاب باالنكسار، 
اىل  الخيبة واالحباط، واالنسان يدخل  تعاني من صنوف  والنفوس 

عالم الوهم، وبدأت السياسة تتخبط يف دياجري الظالم.
حقوق االنسان، وحق تقرير املصري، وحق املساواة، وحرية الرأي، 
والشفافية والديمقراطية وعرشات العناوين كانت بالونات فارغة 
وال  الحرية  تعرف  ال  التي  الدول  تمارسها  مستهلكة  وشعارات 
يظل  ان  أجل  من  شعوبها  مع  واإلنصاف  العدل  وال  الديمقراطية 
واراقة  االرواح  ازهاق  ذلك  كلفه  ولو  عرشه  عىل  جالسا  الحاكم 

الدماء واشاعة الفوىض.
يندحر  العقل  أّن  عىل  دليال  قدمت  مرت  التي  العجاف  السنوات   
أن  التي من شأنها  والثأر  والدم والحقد  القتل  ثقافة  ويهزم بفعل 
تقذف العالم باتجاه الفوىض العارمة التي تضع الجميع عىل فوهة 

بركان مدمر.
ويداهمنا  التطرف،  نتيجة  وجوهنا  يممنا  أينما  الخوف  يحارصنا 
الغثيان ونحن نرى البعض قد مسخوا اىل مخلوقات أكثر تخلفا من 
الحيوانات وانتهجوا سبال ما عرفتها رشيعة الغاب من قبل، وأمام 
الصغار  شفاه  البسمة  تغادر  االنسان  بحق  جرائم  من  يحدث  ما 
وتموت أحالم الصبايا وتنتحر حكمة الشيوخ، وأشد أنواع االنحطاط 
ما كان متصال باألفكار املظلمة الرشيرة، وأبشع صور الرذيلة تلك 

املتعلقة بثقافة العنف والدم واالنتقام.
ومسمياتهم،  وألوانهم  وأشكالهم  عناوينهم  وبكل  املتطرفون، 
ال  فهم  الدامس،  الظالم  بحر  يف  غرقت  إذا  إال  لهم  الحياة  تروق  ال 
العدل،  منطق  اىل  يوما  يقرتبوا  ولم  الوسط،  منطقة  يعرفون 
رؤوسهم مشدودة اىل الخلف، الذين يعملون ليال ونهارا عىل اشاعة 
الخوف ونرش ثقافة الرعب لكي تكون الحياة مستودعات للتخلف، 
متسرتين خلف مقوالت ليست لها عالقة بالقيم االنسانية الرفيعة 
املحبة وااللفة  اشاعة روح  العزة والجاللة من  به رب  أمر  بما  وال 

والتعاون ونكران الذات.
وأي فكر  كاملاشية؟  االنسان  ذبح  يبيح  الذي  أّي فكر متخلف هذا 
فاسدة  عقيدة  وأية  االبرياء؟  ذبح  أصحابه  يمنح  الذي  هذا  أسود 

هذه التي تحلل رسقة أموال األرامل واأليتام بغري حق؟
عن  يتحدثون  االنبياء  وكل  بالخري،  تبرش  السماوية  الرساالت  كل 
تعاليم  حول  التفوا  الحكام  وكل  عليا،  قيمة  باعتباره  االنسان 
السماء لصالح مصالحهم وشهواتهم، ووظفوا لهذا الغرض االموال 
الطائلة، وانقلبت الكرة االرضية اىل ساحات للنزاع والخصام واراقة 

الدماء.
اليوم امام طريقني ال ثالث لهما، أما التخلص من الهيمنة الرشيرة 
والخروج من بؤر الظالم اىل عالم مرشق جميل، أو االستمرار يف هذا 

النهج العدواني املدمر الغارق يف الوحشية والتخلف.
اىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 

ــادي القوة اجلوية    ألف تهنئة لن
ــرة القدم يف  ــدرع دوري ك فوزه ب

العراق ..
ــورا رغم  ــور صق ــال كان الصق  فع
ــي مر  ــة ال ــروف الصعب كل الظ
ــم.. مبارك  بها الدوري هلذا املوس
لالعبني وللجمهور وإلدارة النادي 
ــق املبدع  ــم تدريب الفري ولطاق

هذا الفوز الكبري، واحلظ األوفر لألندية األخرى.

ــائل  لقد تأثرت بالرس
ــري  وتعاب ــدة  العدي
املوّدة الي نلتها خالل 
ــكر  ــام.. أش ــذه األي ه
ــى قربهم  ــع عل اجلمي

وصلواتهم.

تغريدات

اإلعالمية  شّنت 
سهري  العراقية، 
هجوماً  القييس، 
عىل الفنانة املرصية 
وذلك  شيحة،  حال 
حول  والرّد  األخذ  مسألة  بعد 

اعتزالها الفن مجدداً.

عن  ابتعادها  قرار  عىل  علّقت  وسهري 
الفن بطريقة وصفها البعض بالقاسية، 
يف  حسابها  عرب  تغريدة  نرشت  حيث 
غري  »ُترى  فيها:  كتبت  )تويرت(  تطبيق 
املرصي..  بالفن  شيحة  حال  وجود  مهم 
أبداً..  فرق  يشكل  ال  عدمه  من  االعتزال 
هي ليست سعاد حسني أو مريفت أمني 

أفضل..  تعتزل  فعادي  عبيد..  نبيلة  أو 
رأي شخيص«.

أحمد  التشكييل  الفنان  أكد  جهته،  من 
شيحة، والد حال أن ابنته لم تعتزل الفن 
منها  يطلب  ولم  أبداً،  ذلك  يف  تفكر  ولم 
زوجها ذلك، ولكنها ستِهب فنها لخدمة 
املجتمع املرصي من خالل أعمال هادفة 

وتكون  مشاهدتها  من  أحد  يخىش  ال 
متاحة لجميع أفراد األرسة.

وأضاف: »إنها تذهب للمسجد مع زوجها 
وأبنائها كل يوم جمعة لكي ُيصلّوا، وأنها 
تميض يف الوقت الحايل إجازتها الصيفية 
يظن  كما  الحجاب  ترتِد  لم  ولكنها 

البعض«.

البابا فرنسيس
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