
بغداد/ الزوراء:
نظم معه�د التطوي�ر القضائ�ي، امس 
الس�بت، ورش�ة عمل حرضها عدد من 
وسائل اإلعالم ومنظمات املجتمع املدني 
ورؤساء عدد من النقابات، لبحث تعديل 
املادة 57 من قانون االحوال الشخصية.

وذك�ر املرك�ز اإلعالمي ملجل�س القضاء 
أن  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  بي�ان  األع�ى يف 
“الورش�ة التي حرضه�ا رئيس مجلس 
القض�اء األعى الق�ايض الدكت�ور فائق 
زيدان، ناقشت محاور عدة أهمها تعديل 
املادة 57 من قانون األحوال الش�خصية 
وحرية التعب�ر عن ال�رأي باإلضافة اىل 
موضوع العنف األرسي”.وأضاف البيان 

أن “الق�ايض فائق زي�دان أوضح خالل 
الورش�ة عدداً من املالحظات بخصوص 
املحاور التي طرحت، الس�يما ما يتعلق 
بحق�وق املتظاهري�ن وإي�الء القض�اء 
أهمي�ة قص�وى له�ذا املل�ف”، مؤك�داً 
“صدور أحكام قضائية بحق من اعتدى 
ع�ى املتظاهري�ن والنش�طاء املدنيني”.
“الورش�ة حرضه�ا  أن  البي�ان  وتاب�ع 
القض�اة الس�ادة إي�اد محس�ن ضم�د 
واحمد جاسب وعلياء حسني ومجموعة 
م�ن ممث�ي منظم�ات املجتم�ع املدني 
واالعالميني والس�ادة نقي�ب الصحفيني 
مؤي�د الالم�ي ونقي�ب املعلم�ني عباس 

كاظم الساعدي”.

بغداد/ الزوراء:
س�جلت أرب�ع مناط�ق يف محافظت�ي 
ضم�ن  الع�راق  يف  وميس�ان  الب�رة 
املناطق االعى بدرجات الحرارة يف العالم 
خالل الس�اعات ال�24 املاضية.ونرشت 
محط�ة “بالس�رفيي” يف كاليفورني�ا 
األمريكية، جدوال بأعى درجات الحرارة 
يف العالم، حي�ث بنينّ الجدول أن منطقة 
“لويف لويف” يف دولة ساموا سجلت أعى 
درجة حرارة بالعالم وبواقع 53.2 درجة 
مئوي�ة، تليه�ا باملرتب�ة الثانية منطقة 
“دارف�از” يف طاجكس�تان وبواق�ع 51 
درج�ة مئوي�ة، تليه�ا مط�ار الب�رة 
الدويل وبواقع 50.8 درجة مئوية، ومن 

ثم جاءت منطقة األحواز يف ايران رابعا 
وبواقع 50.6 وجاءت منطقة عميدية يف 
إيران خامسا بدرجة حرارة بلغت 50.3 
درج�ة مئوية.وب�ني الج�دول ايضا ان 
مدينة العمارة مركز محافظة ميس�ان 
يف العراق جاءت سادس�ا، حيث سجلت 
مئوي�ة،  درج�ة   50.2 ح�رارة  درج�ة 
وجاءت مدينة عبادان االيرانية س�ابعا 
وبدرج�ة حرارة بلغت 50 درجة مئوية، 
ثم جاءت البرة منطقة الحسني ثامنا 
وبدرجة حرارة بلغت 50 درجة وجاءت 
منطق�ة عي الغرب�ي مرك�ز محافظة 
ميس�ان باملرتب�ة 13 وبدرج�ة ح�رارة 

49.5 درجة مئوية.

مقديشو/ متابعة الزوراء:
أكدت السلطات الصومالية سقوط قتى 
وجرحى جراء تفجر انتحاري استهدف، 
ام�س الس�بت، قائ�د رشط�ة محافظة 
بن�ادر، ومركزه�ا العاصمة مقديش�و.
وأك�د املتح�دث باس�م الرشط�ة صادق 
عدن عي: أن التفجر الذي نفذ بواسطة 
س�يارة مفخخة اس�تهدف اليوم السبت 
موك�ب قائ�د رشط�ة محافظ�ة بنادر، 
فرح�ان محم�د آدم املع�روف بفرح�ان 
ق�رويل، بالقرب من مستش�فى بنادر يف 
مقديشو.وذكر املتحدث أن الهجوم خلف 

أربع�ة قتى وتس�عة جرحى ع�ى األقل، 
فيما تمكن ق�رويل من النجاة.يف غضون 
ذل�ك، نقلت وكالة “رويرتز” عن ش�هود 
عيان تأكيدها س�قوط ثمانية قتى عى 
األق�ل بينهم امرأة.وأكدت وس�ائل إعالم 
وج�ود عنارص ألجهزة األمن بني ضحايا 
التفجر، مضيف�ة أن قائد الرشطة كان 
يس�تقل س�يارة مدرعة ما أنقذ حياته.
املتطرف�ة  “الش�باب”  وأعلن�ت حرك�ة 
مس�ؤوليتها عن الهج�وم.. وتوىل قرويل 
قيادة رشط�ة مقديش�و يف أواخر أبريل 

املايض.

كابول/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت حرك�ة “طالب�ان” األفغاني�ة 
الس�يطرة عى أكثر م�ن 150 منطقة 
يف عموم البالد، وذلك يف ظل اس�تمرار 
عملي�ة انس�حاب الق�وات األمريكية 
وق�وات الناتو م�ن األرايض األفغانية.
أن  أيض�ا  للحرك�ة  بي�ان  يف  وج�اء 

“عددا كبرا” من القواعد العس�كرية 
التابع�ة للق�وات الحكومي�ة “أصبح 
البي�ان  س�يطرتهم”.وأضاف  تح�ت 
أن الحرك�ة “رغم التط�ورات األخرة 
وتفوقه�ا العس�كري، م�ا زالت تؤمن 
بعملي�ة الح�وار والتفاه�م، وترى أنه 
األفض�ل لح�ل القضي�ة األفغاني�ة”.

وتتواص�ل مواجه�ات يف أفغانس�تان 
ومس�لحي  الحكومي�ة  الق�وات  ب�ني 
“طالبان”، الذين استولوا عى مناطق 
واس�عة يف أرياف البالد وشنوا هجوما 
عى املدن الكربى. يأت�ي التصعيد هذا 
يف ظ�ل انس�حاب الق�وات األمريكية، 
الذي وعدت واش�نطن بإكماله بحلول 

11 س�بتمرب القادم.وأف�ادت تقاري�ر 
إعالمي�ة بأن�ه باإلضافة إىل اس�تيالء 
الحدودي�ة  املعاب�ر  ع�ى  “طالب�ان” 
مع طاجيكس�تان، س�يطرت الحركة 
أيض�ا عى نق�اط العبور ع�ى الحدود 
م�ع إي�ران وتركمانس�تان.ويف وق�ت 
س�ابق، قال املتحدث الرس�مي باسم 

املكتب الس�يايس لحرك�ة “طالبان”، 
محم�د نعيم، لوكالة “س�بوتنيك”: إن 
ال�دول املجاورة ألفغانس�تان ال داعي 
ألن تقلق بش�أن األمن ع�ى حدودها. 
وباإلضافة إىل ذلك، وعدت الحركة بأن 
تعمل املعابر الحدودية بني أفغانستان 

والدول املجاورة كاملعتاد.

الزوراء/ حسني فالح: 
االقتص�ادي  الش�أن  يف  مختص�ون  اس�تبعد 
إع�داد موازن�ة تكميلية من قب�ل الحكومة بعد 
ارتف�اع اس�عار النف�ط اىل مس�تويات كب�رة، 
وفيم�ا حددوا مقرتحا لالس�تفادة من الفائض 
املايل، ش�ددوا ع�ى رضورة وضع اس�رتاتيجية 

لتخفيف نس�بة الفقر يف البالد.وقال املستشار 
االقتص�ادي لرئيس الربملان، همام الش�ماع، يف 
حدي�ث ل�«الزوراء«: ان إع�داد موازنة تكميلية 
من قبل الحكومة امر مس�تبعد لعدة اس�باب، 
منها ان الحكومة طعن�ت ببعض مواد املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2021 ، وحت�ى اآلن ل�م تب�ت 

املحكم�ة االتحادي�ة به�ذه الطع�ون. مرجحا 
بأن تب�ت املحكمة االتحادي�ة لصالح الحكومة 
لك�ون صالحية مجلس الن�واب مناقلة االموال 
وتخفي�ض االي�رادات فقط.وتاب�ع: اضافة اىل 
قر عم�ر الحكومة ولم يبق ع�ى االنتخابات 
س�وى اش�هر معدودة وحل الربملان قبل موعد 

االنتخاب�ات، م�ا يجعل هناك صعوب�ة يف اعداد 
واق�رار موازن�ة تكميلية.م�ن جهت�ه، اق�رتح 
الخب�ر االقتصادي، احمد املاجدي، االس�تفادة 
م�ن الفائض املايل نتيجة ارتفاع اس�عار النفط 

بشمول عائالت اكثر يف االعانة االجتماعية.

خمتصون يستبعدون عرب          إعداد موازنة تكميلية ويقرتحون االستفادة من 
الفائض املالي لدعم الشرائح الفقرية

بغداد/ الزوراء:
العلي�ا  املس�تقلة  املفوضي�ة  أك�دت 
لالنتخابات، امس الس�بت، تشكيل لجان 
يف بغ�داد واملحافظ�ات ملتابع�ة حم�الت 
عقوبت�ني  ح�ددت  وفيم�ا  املرش�حني، 
ملخالف�ي رشوط تل�ك الحمالت، اش�ارت 
اىل أن قرع�ة أرقام املرش�حني لم تش�هد 
باس�م  املتحدث�ة  خروقات.وقال�ت  أي�ة 
املفوضي�ة، جمان�ة الغ�الي، يف تري�ح 

صحف�ي: إن »املفوضي�ة نس�قت عملها 
م�ع أمانة بغ�داد، وهناك مذك�رة تفاهم 
م�ن  االنتخابي�ة  الحم�الت  بخص�وص 
حي�ث امل�كان املخصص«، مش�رة إىل أن 
»املفوضية قررت تش�كيل لجان تنس�يق 
مع انطالق الحم�الت االنتخابية يف بغداد 
أن  إىل  املحافظات«.وأش�ارت  وجمي�ع 
»أبرز رشوط الحملة االنتخابية هي عدم 
االعت�داء عى حم�الت اآلخري�ن، وال عى 

امللصق�ات االنتخابية ع�ى الجدران، وأن 
ال تقرتب الحملة االنتخابية مسافة 100 
م�رت م�ن أي مرك�ز اقرتاع«.وأضافت أن 
»الرشوط تنص كذل�ك عى أن ال تتضمن 
الحمل�ة االنتخابي�ة دع�وات اىل النعرات 
الطائفي�ة والقومي�ة والتكفري�ة الت�ي 
تدعو اىل زرع الكراهية يف نفوس اآلخرين، 
إضاف�ة اىل ع�دم اس�تخدام دور العب�ادة 
ومؤسس�ات الدولة واملال الع�ام، وكذلك 

عدم اس�تخدام صور او اسماء أشخاص 
رم�وز ال ينتم�ون للكتل�ة أو التحال�ف«، 
مبين�ة أن »ه�ذه ال�رشوط موج�ودة يف 
املوق�ع الرس�مي للمفوضية ويس�تطيع 
ال�رشوط  ومتابع�ة  الدخ�ول  املرش�ح 
وااللت�زام بها«.وفيما يتعل�ق بالعقوبات 
املعتمدة بح�ق مخالفي ه�ذه الرشوط، 
قال�ت الغ�الي: إن »العقوب�ات تتضم�ن 
عقوب�ة مالي�ة بقيم�ة 5 مالي�ني دين�ار 

فض�اًل عن عقوب�ة الحب�س وغرها من 
العقوبات حس�ب ن�وع املخالفة«.وفيما 
يتعل�ق بقرعة أرقام املرش�حني، بينت أن 
»القرعة جرت بتنس�يق عال أش�ادت به 
األم�م املتح�دة واملراقب�ون املحليون ولم 
تحدث أي خروقات«.وانطلقت، الجمعة، 
حملة مرشحي االنتخابات، ومن املقرر أن 
تستمر 3 أش�هر، حتى موعد االنتخابات 
املبكرة املقررة يف 10 ترشين األول املقبل.

املفوضية تعلن شروط احلمالت االنتخابية وحتدد عقوبتني للمخالفني

  

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أفادت قن�اة “النهار” الجزائرية، بإصاب�ة رئيس الوزراء 
أيمن بن عبد الرحمن بفروس كورونا املستجد.وأوضحت 
القن�اة أن “مصال�ح ال�وزارة األوىل أعلنت امس الس�بت 
إصاب�ة الوزي�ر األول ووزير املالية أيمن ب�ن عبد الرحمن 

بف�روس كورونا”.وأضافت نقال ع�ن مصادر مطلعة أن 
“الوزي�ر األول قد دخل يف حجر صح�ي عى أن يتم إجراء 
فحص طب�ي آخر بع�د انتهاء م�دة الحجر”.كم�ا أكدت 
املصادر أن “الوزير األول أيمن بن عبد الرحمن س�يواصل 

عمله والقيام بمهامه عن بعد”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت املحكمة العليا الس�عودية أن 
ي�وم الثالث�اء املواف�ق 20 من ش�هر 
عي�د  أي�ام  أول  ه�و  تموز/يولي�و 
األضحى.واك�دت املحكمة عدم ثبوت 
رؤية هالل ش�هر ذي الحجة مس�اء 

الجمع�ة، موضح�ة أن أول أي�ام عيد 
األضحى املبارك يوم الثالثاء 20 يوليو.
وقال�ت املحكمة العليا الس�عودية يف 
بي�ان عقب ع�دم ثبوت رؤي�ة هالل 
شهر ذي الحجة مس�اء الجمعة، إنه 
تقرر أن “الس�بت املواف�ق 10 / 7 / 

2021، هو املكمل للثالثني من ش�هر 
ذي القع�دة، والي�وم األح�د األول من 
ش�هر ذي الحج�ة، والوق�وف بعرفة 
ي�وم االثنني التاس�ع عرش من ش�هر 
تموز/ يوليو الجاري، وعيد األضحى 

املبارك يوم الثالثاء الذي يليه.

بروت/ متابعة الزوراء:
قط�ع محتجون لبنانيون، امس الس�بت، 
ومدين�ة  ب�روت  العاصم�ة  يف  طرق�ات 
طرابل�س ومناطق أخ�رى، احتجاجا عى 
تردي الوضع االقتص�ادي واملعييش، فيما 
أعلن�ت الس�لطات اللبنانية للم�رة الثالثة 
خ�الل أق�ل من أس�بوعني عن رفع س�عر 
ربطة الخب�ز ألكثر م�ن 4250 لرة.ويعد 
ه�ذا االرتفاع الثالث يف أقل من أس�بوعني، 
حيث تم إنق�اص وزن ربطة الخبز ورفع 
يتواص�ل  أن  توقع�ات  وس�ط  س�عرها، 

وزارة  أس�بوعيا.وحددت  االرتف�اع  ه�ذا 
االقتصاد، امس  السبت، سعر وزن ربطة 
الخب�ز يف األف�ران واملتاج�ر ع�ى األرايض 
اللبناني�ة كافة، اس�تنادا إىل س�عر رصف 
الدوالر وأسعار املحروقات، وارتفاع كلفة 
نقل الطحني من املطاح�ن لألفران، ونقل 
الخبز من األفران ملراكز البيع.واستند هذا 
االرتفاع أيضا لس�عر القم�ح يف البورصة 
العاملي�ة بحس�ب بي�ان صادر ع�ن وزارة 

االقتصاد.

الصحة تنفي لـ           وجود سرقات للقاحات وتؤكد عدم تسجيل أي مضاعفات خطرية ملتلقي اجلرعات
الكشف عن أسباب عزوف املواطنني عن أخذ اللقاحات 

الزوراء/ ريناس الرايض:
وج�ود  والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  نف�ت 
رسق�ات لجرع�ات اللقاح�ات يف بعض 
املراكز الصحية، وفيما اكدت عدم وجود 
اي اع�راض خطرة ملتلق�ي اللقاحات، 
كش�فت لجن�ة الصحة والبيئة اس�باب 
ع�زوف املواطنني ع�ن اخ�ذ اللقاحات، 
ألخ�ذ  املواطن�ني  تثقي�ف  اىل  داعي�ة 

اللقاحات.
عض�و  االختص�اص،  طبيب�ة  وقال�ت 
الفريق الطبي االعالمي لوزارة الصحة، 
رب�ى ف�الح، يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان 
هناك تزايدا بأع�داد اإلصابات باملقارنة 
م�ع بقي�ة األي�ام ، مؤك�دة الحاجة اىل 
زيادة بأعداد املتلقني للقاح حتى تكون 
هن�اك مناع�ة مجتمعي�ة، وبالتايل تقل 
االصابات وانحسار الوباء وممكن عودة 
الحياة اىل طبيعتها بالتدريج .واضافت: 
انه كلما كانت االع�داد بزيادة للمتلقني 
للق�اح قلت االصابات وانحس�ار الوباء 
وإضعاف�ه وكرس سلس�لة انتش�اره او 
دخ�ول الب�الد بموجة تك�ون اقوى من 
هذه املواجهات، وهن�ا نحتاج اىل زيادة 
باإلقبال عى اللق�اح “.وتابعت انه “ يف 
بداية اللق�اح كان هناك تخوف وعزوف 
من قبل املواطنني حول اللقاح والتخوف 
يف كل بالد العالم باعتب�اره جديدا، لكن 
اللقاح اثبت كفاءته ومضمونيته ولحد 
اليوم لم نس�جل اي مضاعفات خطرة 
للذي�ن يتلق�ون اللقاح�ات لك�ن بعض 

االع�راض الجانبي�ة بارتف�اع بدرجات 
خط�رة  كأع�راض  لك�ن  الح�رارة، 
ممك�ن ان ته�دد بصح�ة املتلق�ي ل�م 
نس�جل وبالتايل اثبت اللق�اح مأمونيته 
“.واش�ارت اىل ان وزارة الصح�ة وفرت 
اكثر م�ن لقاح لرغب�ة املواطن وتلقيح 
اكرب ع�دد من املواطنني لكرس سلس�لة 

انتش�اره. وبش�أن رسقة اللقاح، اكدت 
ربا ف�الح: لم يح�دث اي رسق�ة كونها 
تح�ت رقاب�ة وظ�روف خ�زن معين�ة 
لم تح�دث مثل ه�ذا املوض�وع، اللقاح 
موجود وحري وفقط يف املؤسس�ات 
التابعة ل�وزارة الصحة .من جهته، قال 
عض�و لجنة الصح�ة والبيئ�ة النيابية، 

فالح الزي�ادي، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
ان العراق بدائ�رة الخطر تماما الرتفاع 
ع�دد االصاب�ات وه�و ارتف�اع يضعن�ا 
يف املوج�ة الوبائي�ة الثالث�ة. مبين�ا: ان 
االجراءات الحكومية اليوم هي اجراءات 
اعتيادي�ة كارتداء الكمام�ة واملعقمات 
وع�دم التجمع�ات، والعام�ل املهم هو 

اخذ اللقاح لكن من املؤس�ف ان نس�بة 
التغطية م�ن اللقاحات اىل هذه اللحظة 
ل�م تتجاوز 900 ال�ف مواطن وهو رقم 
مخيب لآلمال لعدم وجود اقبال من قبل 
املواطن�ني بالرغم م�ن توفره�ا وتعدد 
مصادره�ا يف البالد.واش�ار الزيادي اىل: 
ان اس�باب العزوف ع�ن اخذ اللقاح هو 
وجود ش�ائعات من اشخاص، وان كان 
حاصال ع�ى درجة علمي�ة، فيما اعترب 
هذه الش�ائعات هي من حرمت املواطن 
م�ن اخ�ذ اللقاح.ودعا الزي�ادي جميع 
وس�ائل االعالم اىل واملنظم�ات املجتمع 
املدني ووزارة الصحة اىل تثقيف املواطن 
ب�رضورة اخذ اللقاح بص�ورة منتظمة 
لقطع سلس�لة الوباء وتقليل االصابات 
الدراس�ية  الطبيعي�ة  الحي�اة  وع�ودة 
املفاصل  وحرك�ة االقتصادية وجمي�ع 
التي تعطلت بس�بب كورونا.واشار اىل: 
ان اخ�ذ اللق�اح واالج�راءات الوقائي�ة 
ه�ي اركان اساس�ية لتقلي�ل كورون�ا 
والتقلي�ل م�ن ح�دة االصاب�ات، ولهذا 
يتطلب تكثي�ف الجهود من اجل تثقيف 
املواط�ن وكذل�ك يج�ب ع�ى الحكومة 
رضورة اجبار املواط�ن عى اخذ اللقاح 
من خالل الدوائر الحكومية والجامعات 
وامل�دارس، وبالت�ايل نتمكن م�ن تقليل 
نس�بة االصابات .وبش�أن رسقة بعض 
الجرعات اللقاح، اك�د الزيادي: ان هذه 
اح�د مص�ادر التش�ويه ولم يص�در اي 

بيان رسمي بهذا املوضوع.

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:

السبت،  امس  الرافدين،  مرف  أطلق 

وجبة جديدة من السلف لثالث فئات.وذكر 

املرف يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

أنه أطلق »وجبة جديدة من سلف املوظفني 

واملتقاعدين«. االمنية  القوات  ومنتسبي 

يكون  السلف  عى  »التقديم  أن  وأضاف 

عن طريق فروع املرف املنترشة يف بغداد 

واملحافظات«.

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من السلف لثالث فئات

القضاء يبحث تعديل املادة 57 من 
قانون األحوال الشخصية

أربع مناطق يف العراق ضمن الئحة 
أعلى درجات احلرارة بالعامل 

قتلى وجرحى جراء تفجري انتحاري 
استهدف قائد شرطة مقديشو

إصابة رئيس الوزراء اجلزائري بفريوس كورونا

السعودية تعلن العشرين من متوز أول أيام عيد األضحى املبارك

لبنان .. حمتجون غاضبون يقطعون طرقا رئيسية 
احتجاجا على تردي الوضع االقتصادي

بعد االرتفاع اجلديد بسعر اخلبز يف البالد

وزارة الرتبية حتسم اجلدل بشأن امتحانات الثالث املتوسط

ص 10كل يوم معلومة .. ملاذا يفضل عدم ملء خزان وقود سيارتك يف الصيف؟

ص 4

رئيس الوزراء يعلن اعتقال متهمني  
بالفساد يف ملف الكهرباء ويكشف عن 

خطة اسرتاتيجية إلدامة الطاقة

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، امس الس�بت، إلق�اء القبض 
عى متهمني بالفس�اد يف مل�ف الكهرباء، 
وفيم�ا كش�ف ع�ن خط�ة اس�رتاتيجية 
إلدام�ة الكهرب�اء، اك�د رصف م�ا يقرب 
م�ن 80 مليار دوالر عى قط�اع الكهرباء 
منذ 2003.وق�ال الكاظمي، خالل زيارته 
وزارة الكهرب�اء واجتماع�ه م�ع ال�كادر 
املتقدم للوزارة حس�ب بيان ملكتبه تلقته 
»ال�زوراء«: إن » اإلرهابي�ني وداعميه�م 
يواصل�ون محاولته�م إعاق�ة الحي�اة يف 

العراق، فبع�د أن عجزوا عن املواجهة مع 
قواتنا املسلحة البطلة، ها هم يستهدفون 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  وأب�راج  محط�ات 
بشكل متواصل«، الفتاً اىل أن »هناك قوى 
واهم�ة، تعم�ل ع�ى أال يصل الع�راق إىل 
االكتفاء الذاتي يف الطاقة والغاز، وتحاول 
إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة«.وأضاف: 
»عملنا ع�ى قطاع الطاق�ة وتطويره لن 
يتوق�ف، ونعم�ل عى خطة اس�رتاتيجية 
نؤسس لها وفق دراس�ات واقعية إلدامة 

الكهرباء كخدمة مستمرة للمواطنني.

“طالبان” تعلن سيطرتها على أكثر من 150 منطقة يف أفغانستان
يف ظل استمرار عملية انسحاب القوات األمريكية والناتو

الزوراء/مصطفى العتابي :
كورونا  لفروس  اليومي  الوبائي  املوقف  السبت،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
وفاة وشفاء  اصابة جديدة و39 حالة   6821 اكدت تسجيل  وفيما  العراق،  يف  املستجد 
6106 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 36671، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 12170342، مبينة انه تم تسجيل 6821 
اصابة جديدة و39 حالة وفاة وشفاء 6106 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكي: 
1300517 )91.5%(، بينما عدد حاالت االصابات الكي: 1421746، أما عدد الحاالت التي 
املركزة: 650، وعدد  العناية  الراقدة يف  الحاالت  العالج: 103714، يف حني ان عدد  تحت 

حاالت الوفيات الكي: 17515، الفتة اىل ان عدد امللقحني الكي: 1018966.

تراجع طفيف بإصابات كورونا يف العراق 
وعدد امللقحني الكلي يتخطى املليون

بعد تسجيل 6821 إصابة و39 حالة وفاة

انطالق معرض األسبوع الزراعي على أرض معرض بغداد الدولي

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   
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أكد صرف ما يقرب من 80 مليار دوالر على قطاع الكهرباء منذ 2003

بعد حتقيق وفرة مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط

بعد االرتفاع اجلديد بسعر اخلبز يف البالد

رئيس الوزراء يعلن اعتقال متهمني بالفساد يف ملف الكهرباء 
ويكشف عن خطة اسرتاتيجية إلدامة الطاقة

خمتصون يستبعدون عرب         إعداد موازنة تكميلية ويقرتحون االستفادة 
من الفائض املالي لدعم الشرائح الفقرية

لبنان.. حمتجون غاضبون يقطعون طرقا رئيسية احتجاجا على تردي الوضع االقتصادي

األعرجي وجوحي يؤكدان أهمية تكثيف 
العمل لالرتقاء بأداء مؤسسات الدولة

إمخاد حريق يف خمزن جتاري 
وسط بغداد

التعليم النيابية تكشف عن 
توصياتها بشأن امتحانات اجلامعات

األمم املتحدة تدرس طلبا من 
هاييت إلرسال قوات لضمان أمنها 

بعد اغتيال رئيسها

هاييت.. إعالن رئيس جملس الشيوخ رئيسا مؤقتا للدولة

بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
إلقاء  السبت،  امس  الكاظمي، 
القبض عىل متهمني بالفساد يف ملف 
خطة  عن  كشف  وفيما  الكهرباء، 
اكد  الكهرباء،  إلدامة  اسرتاتيجية 
دوالر  مليار   80 من  يقرب  ما  رصف 

عىل قطاع الكهرباء منذ 2003.
وزارة  زيارته  خالل  الكاظمي،  وقال 
الكادر  مع  واجتماعه  الكهرباء 
ملكتبه  بيان  حسب  للوزارة  املتقدم 
اإلرهابيني   “ إن  “الزوراء”:  تلقته 
وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة 
الحياة يف العراق، فبعد أن عجزوا عن 
البطلة،  املسلحة  قواتنا  مع  املواجهة 
وأبراج  محطات  يستهدفون  هم  ها 
الطاقة الكهربائية بشكل متواصل”، 
الفتاً اىل أن “هناك قوى واهمة، تعمل 
عىل أال يصل العراق إىل االكتفاء الذاتي 
يف الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه 

الجهود بكل وسيلة”.
الطاقة  قطاع  عىل  “عملنا  وأضاف: 
عىل  ونعمل  يتوقف،  لن  وتطويره 
وفق  لها  نؤسس  اسرتاتيجية  خطة 
الكهرباء  إلدامة  واقعية  دراسات 
وأن  للمواطنني،  مستمرة  كخدمة 
الكهربائية  الطاقة  قطاع  يف  حلولنا 
الطاقة  مصادر  تنويع  إىل  تستند 
الغازي  الوقود  من  االكتفاء  وتحقيق 

أو غريه لتشغيل محطات التوليد”.
وتابع: “منذ بداية تسلمنا مهامنا قلنا 
هي  وامللموسة  الحقيقية  األفعال  إن 
املواطن،  ويتلمسها  سيشاهدها  ما 
عىل  والكالم  األقوال  من  اكتفى  الذي 
االستهدافات  وأن  سنوات،  مدى 
أن  تحاول  الكهرباء  لقطاع  املستمرة 
الكهربائية،  املنظومة  استقرار  تمنع 
محطتني  افتتحنا  أن  بعد  خاصة 
حديثتني ومهمتني يف ذي قار وصالح 

الدين”.
رسيعة  حلول  توجد  ال   “ أنه:  وأكد 
ملشكلة الكهرباء، لكننا نضع الحلول 
ممكن،  أداء  بأرسع  واإلجراءات 
قطاعي  طاقات  كل  ونستنهض 
اإلنتاج والتوزيع ألجل وضع الحلول، 
إيجابية،  نتائج  املواطن  يلمس  وأن 
يقرب  ما  العراق  أنفق  أن  سبق  وانه 
قطاع  عىل  دوالر  مليار   80 من 
لكن   ،2003 العام  منذ  الكهرباء 
توفري  أمام  قوية  عقبة  كان  الفساد 
وهو  مستقر،  بشكل  للناس  الطاقة 
اىل  يصل  أن  دون  معقول  غري  إنفاق 

حل املشكلة من جذورها”. 
أن  يحاول  “من  أن  الكاظمي  وبني 
مسؤولية  الحالية  الحكومة  يحّمل 
نفسه  بمراجعة  عليه  الخراب، 
كانا  والفساد  فالخراب  وذاكرته، 

القطاعات،  جميع  يف  متالزمني 
من  األبرز  هو  كان  الطاقة  وقطاع 
املواطنني،  غضب  ونتفهم  بينها، 
اليوم  فالكهرباء  لغضبهم،  ونغضب 
تواجه نتائج سوء التخطيط املرتاكم، 
مثلما تواجه اإلرهاب ورشوره يف وقت 

واحد”. 
النفط  وزارتي  “وجهنا  اىل:  وأشار 
لوزارة  املطلق  الدعم  بتقديم  واملالية 
توفري  ديمومة  أجل  من  الكهرباء 
الطاقة للشعب العراقي”، مؤكداً أن “ 
خلية االزمة ستتابع وتترصف بأرسع 
تستهدف  خروقات  أي  إزاء  فعل  رد 

أبراج نقل الطاقة الكهربائية”. 
الحلول  من  فائدة  ال  أنه:”  وذكر 
ثمنها  ندفع  التي  املؤقتة  الرتقيعية 
مرتني، واألهم هو عمل هذه الحكومة 
والعلمية  الجذرية  الحلول  وضع  عىل 

والصحيحة ملشكالت قطاع الطاقة يف 
العراق، بخطط قصرية األمد، وأخرى 
الخطط  إىل  باإلضافة  متوسطة، 
إىل قطاع  طويلة األمد، وأن من أساء 
اإلهمال،  أو  الفساد  عرب  الطاقة 
مدى  وعىل  السياسية  املساومة  أو 
عما  يختلف  ال  فعله  فإن  سنوات، 
باستهداف  اليوم  اإلرهاب  يفعله 

خطوط نقل الطاقة”.
مستمرة  “التحقيقات  أن  وأوضح 
يف  املفسدين  وكبار  صغار  ملالحقة 
قطاع الكهرباء، هؤالء مثلوا يداً آثمة 
أهدافه،  وخدمت  اإلرهاب  ساعدت 
الكهرباء  قطاع  يتحول  أال  ويجب 
السيايس واالنتخابي  مادة للرصاعني 
الكفاية  فيه  بما  عانى  فاملواطن 
بكل  ونعمل  الرصاعات  هذه  من 
الكهربائية  الطاقة  لتوفري  الجهود 

للمواطنني”. 
مستمرة  “التحقيقات  أن  عىل  وشدد 
وزارة  عمل  ضمن  الفساد  مواطن  يف 
بالفعل  القبض  القاء  وتم  الكهرباء، 
عىل عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات 
قضائية إثر هذه التحقيقات”.                                       
نتجاوز  أن  هو  الثوابت  “أوىل  ونوه:   
البريوقراطية،  من  ونحد  الروتني، 
ألنها من أسباب تدهور قطاع الطاقة، 

ورضرها ال يختلف عن الفساد”.
اىل ذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، زيارة تفقدية اىل 
الغازية  بغداد  جنوب  كهرباء  محطة 
الثانية، يرافقه عدد من املسؤولني يف 

وزارة الكهرباء.
لرئيس  االعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
الوزراء تلقته “الزوراء”: أن “الكاظمي 
اطلع عىل سري العمل يف املحطة وسبل 
الكفاءة،  ورفع  اإلنتاج  واقع  تعزيز 
وبما يضمن انسيابية وصول الطاقة 
واستقرار  املواطنني  اىل  الكهربائية 

التجهيز”.
أصدر  الوزراء  “رئيس  أن  اىل  وأشار 
عدة توجيهات متعلقة بعمل املحطة 
املهام  لتسهيل  اإلنتاج،  وقطاع 
الزمن  واختصار  الروتني  وتجاوز 
املقدمة  الخدمة  بمستوى  واالرتقاء 
تفعيل  اىل  باإلضافة  للمواطنني، 
القصرية  االسرتاتيجية  الخطط 
لحل  األمد  والطويلة  واملتوسطة 
الكهرباء”،  قطاع  يف  املزمنة  املشاكل 
املحطة  يف  “العاملني  عىل  مشدداً 
وزارة  ومالكات  اإلنتاج  وقطاع 
برضورة  عامة  بصورة  الكهرباء 
أجل  الجهود ومواصلتها، من  تكثيف 
للمواطنني،  الخدمات  أفضل  تقديم 
ورسعة  الفنية  العوارض  وتجاوز 
إيجاد البدائل عىل الرغم من الظروف 

الصعبة”.

الزوراء/ حسني فالح: 
استبعد مختصون يف الشأن االقتصادي إعداد 
موازنة تكميلية من قبل الحكومة بعد ارتفاع 
اسعار النفط اىل مستويات كبرية، وفيما حددوا 
شددوا  املايل،  الفائض  من  لالستفادة  مقرتحا 
عىل رضورة وضع اسرتاتيجية لتخفيف نسبة 

الفقر يف البالد.
الربملان،  لرئيس  االقتصادي  املستشار  وقال 
همام الشماع، يف حديث لـ”الزوراء”: ان إعداد 
موازنة تكميلية من قبل الحكومة امر مستبعد 
لعدة اسباب، منها ان الحكومة طعنت ببعض 
وحتى   ،  2021 لعام  االتحادية  املوازنة  مواد 
اآلن لم تبت املحكمة االتحادية بهذه الطعون. 
لصالح  االتحادية  املحكمة  تبت  بأن  مرجحا 
الحكومة لكون صالحية مجلس النواب مناقلة 

االموال وتخفيض االيرادات فقط.
ولم  الحكومة  عمر  قرص  اىل  اضافة  وتابع: 

يبق عىل االنتخابات سوى اشهر معدودة وحل 
الربملان قبل موعد االنتخابات، ما يجعل هناك 

صعوبة يف اعداد واقرار موازنة تكميلية.
احمد  االقتصادي،  الخبري  اقرتح  جهته،  من 
نتيجة  املايل  الفائض  من  االستفادة  املاجدي، 
يف  اكثر  عائالت  بشمول  النفط  اسعار  ارتفاع 

االعانة االجتماعية.
وقال املاجدي يف حديث لـ”الزوراء”: ان نسبة 
معدالت  اىل  البالد  يف  ازدادت  قد  الفقر  خط 
كبرية نتيجة جائحة كورونا وما رافقتها من 
مبينا:  املالية.  البالد  الظروف  وكذلك  تداعيات 
فرصة  يعد  النفط  اسعار  ارتفاع  استمرار  ان 
اسرتاتيجية  خطة  اعداد  لغرض  للحكومة 
لتخفيف نسبة الفقر من خالل شمول عائالت 
اضافية بشبكة الحماية االجتماعية مع زيادة 

املرتبات.
واضاف: ان مسودة موازنة 2021 التي قدمت 

من قبل الحكومة اىل الربملان كانت فيها فقرات 
تفيد رشائح كبرية من الفقراء واملتعففني، إال 
ان مجلس النواب عدل يف بعض فقرات املوازنة 
باإلعانة  الخاصة  التخصيصات  وخفض 
خط  مشكلة  بتفاقم  تسبب  ما  االجتماعية، 

الفقر يف البالد.
45 دوالرا  واشار اىل: ان املوازنة حددت بسعر 
يف حني ان اسعار النفط تجاوزت الـ 75 دوالرا، 
ما يعني ان هنالك فائضا يفوق الـ 30 دوالرا 
العجز  سد  خالله  من  يمكن  برميل،  كل  عن 
الفقرية  الرشائح  دعم  يف  منه  واالستفادة 

بالبلد.
ويف وقت سابق، أكدت اللجنة القانونية النيابية 
أن الوفرة املالية املتحققة بفضل ارتفاع سعر 
بالعودة  تسمح  أن  املمكن  من  النفط  برميل 
اآلثار  وتعالج  السابق  الدوالر  رصف  لسعر 
التي أحدثها ارتفاعه، فضالً عن تأمني مبالغ 

الرعاية  برواتب  جديدة  عوائل  لشمول  تمهد 
االجتماعية.

وقال عضو اللجنة، حسني العقابي، يف ترصيح 
بفعل  تحققت  مالية  وفرة  “هناك  صحفي: 
املثّبت  السعر  أن  إذ  النفط،  أسعار  ارتفاع 
وصل  حني  يف  دوالراً،   45 هو  املوازنة  بقانون 
أي  دوالراً،  السبعني  فوق  ما  اىل  الربميل  سعر 

بفارق 30 دوالراً عن السعر املعتمد”.
سد  يمكنها  املتحققة  “املبالغ  أن  وأوضح 
معالجة  عن  فضالً  باملوازنة،  الحاصل  العجز 
الرصف”،  سعر  ارتفاع  عن  نتجت  التي  اآلثار 

مستبعداً “تقديم موازنة تكميلية”.
الوقت نفسه عىل “رضورة  العقابي يف  وشدد 
جديدة  مبالغ  بتأمني  املالية  الوفرة  استثمار 
لشمول عائالت جديدة بالرعاية االجتماعية”، 
مبيناً أنه “لم يتم تخصيص مبالغ مالية خالل 

العام الحايل لشمول عائالت جديدة”.

بريوت/ متابعة الزوراء:

امس  لبنانيون،  محتجون  قطع 

العاصمة  يف  طرقات  السبت، 

ومناطق  طرابلس  ومدينة  بريوت 

الوضع  تردي  عىل  احتجاجا  أخرى، 

أعلنت  فيما  واملعييش،  االقتصادي 

الثالثة  للمرة  اللبنانية  السلطات 

رفع  عن  أسبوعني  من  أقل  خالل 

 4250 من  ألكثر  الخبز  ربطة  سعر 

لرية.

ويعد هذا االرتفاع الثالث يف أقل من 

وزن  إنقاص  تم  حيث  أسبوعني، 

وسط  سعرها،  ورفع  الخبز  ربطة 

االرتفاع  هذا  يتواصل  أن  توقعات 

أسبوعيا.

امس   االقتصاد،  وزارة  وحددت 

يف  الخبز  ربطة  وزن  سعر  السبت، 

األفران واملتاجر عىل األرايض اللبنانية 

كافة، استنادا إىل سعر رصف الدوالر 

كلفة  وارتفاع  املحروقات،  وأسعار 

لألفران،  املطاحن  من  الطحني  نقل 

ونقل الخبز من األفران ملراكز البيع.

لسعر  أيضا  االرتفاع  هذا  واستند 

بحسب  العاملية  البورصة  يف  القمح 

بيان صادر عن وزارة االقتصاد.

هذا  األسعار  رفع  أن  البيان  وذكر 

بها  قامت  دراسة  إىل  كذلك  استند 

كمية  لتحديد  االقتصاد  وزارة 

املكونات املطلوبة إلنتاج أفضل نوعية 

من الخبز اللبناني للمستهلك.

طريق  املحتجني  من  عدد  وقطع 

بريوت  يف  املزرعة  كورنيش 

املعيشية  األوضاع  عىل  احتجاجا 

االنهيار  عىل  واعرتاضا  املرتدية، 

للتيار  املستمر  واالنقطاع  املتواصل 

الكهربائي.

انهيارها  اللبنانية  اللرية  وتواصل 

الدوالر  سجل  حيث  الدوالر،  أمام 

من  أكثر  السبت،  صباح  الواحد 

19300 لرية لبنانية، ويتوقع خرباء 

انهيارها  الوطنية  العملة  أن تواصل 

بشكل متسارع.

من جانبها، أعلنت اللجنة التنفيذية 

“ماراثون”  إلغاء  عن  كورونا  للقاح 

اللبنانيني  أمام  ومفتوح  طويل 

امس  اللقاحات،  لتلقي  واملقيمني 

تقنية”  “ألسباب  وذلك  السبت، 

اإلنرتنت  شبكة  بانقطاع  تتعلق 

والتيار الكهربائي يف معظم املراكز.

وتحدث فراس أبيض مدير مستشفى 

يعد  الذي  الجامعي،  الحريري  رفيق 

الحكومية  املستشفيات  أكرب  أحد 

خطرية  كهرباء  أزمة  عن  لبنان،  يف 

تضطر  التي  املستشفيات  تطال 

استيعابية  بقدرة  املولدات  لتشغيل 

املتواصل  االنقطاع  لتغطية  فائقة 

للكهرباء.

تويرت:  عرب  تغريدة  يف  أبيض  وقال 

النقطاع  مستشفى  تستعد  “كيف 

أو  ساعة   26 ملدة  الكهربائي  التيار 

أكثر؟ من املسؤول عن أية خسائر يف 

األرواح ستنتج عن ذلك؟”.

ادعاء  للسلطات  وأضاف: “ال يمكن 

الجهل بما يجري، فقد أرسلت رسائل 

يف  رصخة  إطالق  وتم  املعنيني،  إىل 

اإلعالم، فما الذي يمكن فعله أكثر؟ 

أليس من نهاية لهذا الظالم؟ خلص 

بقا، تعبنا”.

وكانت رشكة كهرباء لبنان قد أعلنت 

عن  الكهرباء  لتوليد  معملني  توقف 

والتقنني  العتمة  من  زاد  ما  العمل، 

عىل طول األرايض اللبنانية.

أعلنت  املائي،  األمن  صعيد  وعىل 

شامل  تقنني  عن  املياه  مؤسسات 

بسبب  املشرتكني  عىل  سيفرض 

انقطاع التيار الكهربائي.

بغداد/ الزوراء:
القومي  االمن  مستشار  بحث 
مكتب  مدير  مع  االعرجي،  قاسم 
رئيس مجلس الوزراء القايض رائد 
جوحي، التنسيق املشرتك بما يخدم 

عمل مؤسسات الدولة األمنية.
وذكر مكتب االعرجي يف بيان تلقته 
األمن  مستشار  ان  “الزوراء”: 
استقبل  األعرجي،  قاسم  القومي، 
بمكتبه، امس السبت، مدير مكتب 
رئيس مجلس الوزراء، القايض رائد 
جوحي، وتبادل األعرجي مع مدير 
وجهات  الوزراء،  رئيس  مكتب 

بامللفات  يتعلق  فيما  النظر، 
األمن  مستشارية  بعمل  الخاصة 
بني  املشرتك  والتنسيق  القومي 
مكتب رئيس الوزراء واملستشارية، 
مؤسسات  عمل  يخدم  بما 
إنجاز  من  ويرّسع  األمنية  الدولة 

متطلباتها. 
وتابع: كما ناقش الجانبان الكثري 
املواطن  تهم  التي  القضايا  من 
والدولة عىل حد سواء، مع التأكيد 
عىل أهمية تكثيف العمل والتواصل 
الدولة،  مؤسسات  بعمل  لالرتقاء 

خدمة للمواطن.

بغداد/ الزوراء:
امس  املدني،  الدفاع  فرق  أخمدت 
داخل  اندلع  حريق  حادث  السبت، 
مولدة كهربائية وكميات كبرية من 
بمساحة  مخزن  مع  الگاز  وقود 
600 مرت مربع يحتوي عىل أجهزة 
كهربائية يف منطقة الكرادة تقاطع 

املسبح وسط بغداد .
تلقته  املدني  للدفاع  بيان  وذكر 
الدفاع  “مديرية  أن  “الزوراء”: 
فرقة   16 من  بأكثر  دفعت  املدني 
الحتواء  طواقمها  بكامل  اطفاء 
النريان وابعاد خطر امتداد ألسنتها 
التجارية  املخازن  عن  وتوسعها 
وتمكنت  الحادث،  ملوقع  املجاورة 

من  كبرية  جهوداً  بذلت  أن  بعد 
النريان  واخماد  الحادث  احتواء 
خسائر  تسجيل  دون  تام  بشكل 
املادية  برشية مع تحجيم األرضار 
داخل املخزن املحرتق بسبب ارتفاع 

درجات الحرارة”.
وأوضح البيان أن “املديرية سجلت 
إصابة أحد منتسبيها بحالة ارهاق 
األولية  اإلسعافات  إجراء  تم  شديد 

وهو اآلن بصحة جيدة .”
يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة 
ووقود  الكهربائية  املولدة  احرتاق 
بادئ  بتشغيلها  الخاص  الگاز 
املخزن  يف  الحريق  أشعل  ما  األمر، 

املجاور .

بغداد/ الزوراء:
إجراء  بشأن  توصياتها  عن  السبت،  امس  النيابية،  التعليم  لجنة  كشفت 
بهذا  توصيات  أربع  قدمت  فيما  حضورياً  والكليات  الجامعات  امتحانات 

الصدد.
وقال عضو لجنة التعليم العايل والبحث العلمي رياض املسعودي يف ترصيح 
صحفي: إن “الجهة املسؤولة عن قرار أداء االمتحانات حضوريا او الكرتونيا 
وزارة  من  اعىل  قطاعية  لجنة  وهي  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  هي 

التعليم العايل والبحث العلمي والوزارة تنفذ قرارات اللجنة العليا”.
الدوام  بسبب  ليس  كورونا  بفريوس  اإلصابات  عدد  “ارتفاع  أن  إىل  ولفت 
التزام  تتعلق بعدم  املدارس والجامعات وإنما ألسباب أخرى  الحضوري يف 
“تأخذ  أن  رضورة  عىل  وشدد  والوقاية”.  السالمة  بإجراءات  املواطنني 
الجامعات دورها يف توفري رشوط التباعد االجتماعي والقاعات النموذجية 
وأدوات التعقيم”، مبينا أن “جعل االمتحانات جميعها إلكرتونية غري صحيح 
أيضاً ويرض بمستوى التعليم العايل والطلبة والعراق ال يملك نظاما إلكرتونيا 
رصينا”.وأكد أن “لجنة التعليم العايل وضعت 4 توصيات تنص أوالً عىل أن 
التباعد االجتماعي وخصوصا  تكون االمتحانات حضورية مع توفر رشط 
املواد األساسية وثانياً إجراء االمتحانات كل يوم مرحلة من املراحل وثالثاً 
أن ال يتجاوز عدد الطلبة بالقاعة الواحدة العرشين ورابعاً أن تكون األسئلة 

واضحة”.

هايتي/ متابعة الزوراء:
رئيس  أعلن  الشيوخ  مجلس  بأن  هايتي  يف  املحلية  اإلعالم  وسائل  أفادت 
املجلس جوزيف المرب رئيسا مؤقتا للدولة يف أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل 

مويز.
وسيؤدي المرب اليمني الدستورية أمام الربملان، بعد تصويت غالبية أعضاء 

مجلس الشيوخ لصالح اختياره رئيسا مؤقتا يوم الجمعة.
وقبل ذلك كانت عدة أحزاب سياسية، بما فيها الحزب الحاكم PHTK، قد 

دعت لتعيني جوزيف المرب رئيسا مؤقتا.
وقبل تعيني المرب كان رئيس الوزراء كلود جوزيف يؤدي مهام رئيس الدولة 
يف أعقاب اغتيال الرئيس جوفينيل مويز يف هجوم مسلحني عىل مقره يوم 

األربعاء املايض.
للدولة يف  انتخاب رئيس مؤقت  الربملان  وحسب دستور هايتي، يتعني عىل 
توقف  من  يوما   60 يتعدى  ال  موعد  يف  مهامه  أداء  عن  الرئيس  عجز  حال 
قبل  من  املؤقت  الرئيس  انتخاب  وقبل  ما.  لسبب  املهام  أداء  عن  الرئيس 

الربملان، يؤدي رئيس الحكومة مهام رئيس الدولة.
وكانت سلطات هايتي قد أكدت يف وقت سابق أنها تعتزم إجراء االنتخابات 

العامة واالستفتاء عىل الدستور الجديد يف املوعد املقرر يف سبتمرب املقبل.
أعلنت منظمة األمم املتحدة أنها تلقت طلب جمهورية هايتي حول إرسال 
قوات أممية لضمان أمنها، وقالت املنظمة إنها تدرس هذا الطلب، مشرية إىل 

أن إرسال قوات مسألة يقررها مجلس األمن الدويل.
ونقلت وكالة “نوفوستي” عن مصدر يف مكتب األمني لألمم املتحدة، قوله 
إن “بعثتنا السياسية الخاصة يف هايتي )BINUH(، تلقت رسالة وهي اآلن 

قيد الدراسة”.
الظروف  من  ظرف  أي  تحت  القوات  إرسال  “مسألة  أن  املصدر  وأوضح 

يقررها مجلس األمن”.
إلرسال  املتحدة  لألمم  بطلب  سابق،  وقت  يف  الهايتية  السلطات  وتوجهت 
قوات للمساعدة يف ضمان أمن البالد، وخاصة البنية التحتية الرئيسية، بعد 

اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.
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الكاظمي: احلكومة تؤكد حرصها الشديد 
على عدم تكرار أخطاء املاضي

يف الذكرى الرابعة لتحرير املوصل

رئيس الوزراء االسباني جيري تعديال 
حكوميا ويعفي وزيرة اخلارجية من مهامها

“ال للتأجيل”.. الليبيون ينتفضون النتخابات بـ24 ديسمرب

نتائج جلسة جملس األمن اخلاصة مبلف سد النهضة يف غري صاحل مصر والسودان
بعد أن أعادت امللف إىل االحتاد األفريقي من دون حتديد سقف زمين

ــات تعديل قانون انتخاب  ــة لـ           : مقرتح ــة النيابي القانوني
جمالس احملافظات ال تزال قيد النقاش

 ليبيا/ متابعة الزوراء:

بعد طرح أطراف سياس�ية فك�رة تأجيلها 

ووجود مح�اوالت أخرى لعرقلته�ا، تعالت 

أصوات الليبيني للمطالبة بإجراء االنتخابات 

العام�ة يف موعدها املقرر يوم 24 ديس�مرب 

الحايل.

وخ�رج الع�رات م�ن الليبي�ني يف مدين�ة 

بنغ�ازي رشق البالد مس�اء أم�س الجمعة 

الح�وار  مخرج�ات  باح�رام  للمطالب�ة 

الس�يايس وخارطة الطريق التي تنص عىل 

رضورة إج�راء االنتخابات يف 24 ديس�مرب، 

 24 النتخاب�ات  “نع�م  ش�عارات  رافع�ني 

ديس�مرب يف موعدها”، و”الشعب من يقرر 

مصريه” و”ال للتأجيل”.

يشار إىل أن هذه املظاهرة جاءت بعد 3 أيام 

من وقفة مماثلة أمام مقر املفوضية العليا 

لالنتخابات بالعاصمة طرابلس، شارك فيها 

ع�دد من املواطنني ومنظم�ات من املجتمع 

املدن�ي، بعث�وا من خالله�ا برس�الة إىل كل 

من يح�اول طرح فكرة تأجي�ل االنتخابات 

أو عرقلته�ا، وإىل املجتمع ال�دويل للمطالبة 

باحرام وتنفيذ كل مخرجات الحوار الليبي، 

خاص�ة املوع�د االنتخابي الذي ت�م االتفاق 

عليه.

ويف ه�ذا الس�ياق، أوض�ح رئي�س املنظمة 

الليبي�ة لحق�وق اإلنس�ان التي ش�اركت يف 

الوقف�ة االحتجاجي�ة، أحمد حم�زة، أن ما 

حصل يف اجتماع ملتقى الحوار السيايس يف 

جنيف األس�بوع املايض وم�ا تم من طرحه 

من مقرح�ات تهدف إىل تعطيل االنتخابات 

أو تجزئتها، دفعت الشارع الليبي إىل الخروج 

يف مظاهرات بطرابلس وبنغازي، للمطالبة 

بالتأكي�د ع�ىل موع�د إج�راء االنتخابات يف 

موعدها.

أن  ل�”العربية.ن�ت”  حم�زة  ذك�ر  كم�ا 

الشعارات التي رفعها املحتجون هي مطالب 

مروعة تعرب عن إرادة وآمال الشعب الليبي 

وطموحات�ه يف إجراء االنتخابات يف موعدها 

دون مماطلة أو تسويف أو تأجيل، كما أنها 

رس�الة دعم للمفوضية العلي�ا لالنتخابات 

للقي�ام بمهامه�ا يف تنظي�م وإج�راء ه�ذه 

االنتخابات، ودفع الساس�ة وأطراف الحوار 

إىل االلتزام بخارطة الطري�ق واحرام إرادة 

الليبيني.

إىل ذل�ك أش�ار إىل وج�ود مح�اوالت تدف�ع 

إىل نس�ف موع�د االنتخاب�ات بحج�ة إقرار 

االس�تفتاء عىل مس�ودة مروع الدس�تور 

وتقديم�ه ع�ىل موع�د االنتخاب�ات لعرقلة 

إجرائه�ا يف موعده�ا وإطال�ة أم�د األزم�ة 

واستمرار حالة التشظي السيايس يف البالد، 

مش�دداً ع�ىل أهمية امل�ي قدم�اً يف إجراء 

االنتخاب�ات ورفض أي ش�كل من أش�كال 

التأجيل.

وكش�ف حم�زة أن الوض�ع الليب�ي الح�ايل 

أكثر اس�تقراراً من 2014، وهي السنة التي 

أجريت فيه�ا االنتخابات بالرغم من الحرب 

يف بنغ�ازي واالنف�الت األمن�ي يف الجن�وب 

والنزاع املسلح يف طرابلس وانتشار السالح، 

مضيف�اً أن مهم�ة الحكوم�ة الحالي�ة هي 

التهيئة اللوجس�تية واألمنية لتأمني عملية 

االنتخاب وحماية مراكز االقراع واملرشحني 

واملقرعني يف نفس الوقت.

كم�ا لفت إىل وجود جه�ود أممية وإقليمية 

وأمريكي�ة تدفع باتجاه الضغط عىل أعضاء 

الحوار الس�يايس والربملان إلقرار األس�اس 

الدس�توري والقانون�ي الذي س�تجرى عىل 

أساسه االنتخابات يف أقرب وقت ممكن.

ويواجه مصري االنتخاب�ات الليبية غموضاً 

بعدما وجدت األطراف صعوبات يف التوصل 

إىل توافق�ات وتفاهم�ات ح�ول األس�اس 

الدس�توري والقانوني إلج�راء االنتخابات، 

حيث يحت�اج تنظيمه�ا يف موعده�ا املقرر 

إىل صياغ�ة قوانينها قبل مطلع أغس�طس 

القادم.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 ج�اءت نتائج جلس�ة مجل�س األمن 
الخاص�ة بمل�ف س�د النهض�ة يف غري 
صالح مرص والسودان، خاصة بعد أن 
أع�ادت امللف إىل االتحاد األفريقي دون 
تحديد س�قف زمني كما طالبت بذلك 
القاه�رة والخرط�وم، وهو م�ا يعترب 

مكسبا إثيوبيًّا.
اإلثيوبي�ة  الخارجي�ة  وزارة  وقال�ت 
للوس�اطة  األم�ن  مجل�س  دع�م  إن 
األفريقي�ة يف ح�ل أزم�ة س�د النهضة 
يع�زز املفاوضات التي يقودها االتحاد 

األفريقي.
وأكد املتحدث باسم الوزارة دينا مفتي، 
يف مؤتم�ر صحف�ي بالعاصم�ة أديس 
أباب�ا، أن موقف مجل�س األمن الداعم 
لهذه الوس�اطة لحل الخالف مع مرص 
والس�ودان يعد “انتصارا دبلوماس�يا 

كبريا للبالد”.
م�رص  يف  البع�ض  تعام�ل  ح�ني  يف 
والس�ودان م�ع م�ا ح�دث يف جلس�ة 
مجلس األمن الدويل بش�أن أزمة س�د 
النهض�ة عىل أنه حقق هدفا سياس�يا 
للبلدي�ن يف مرمى إثيوبي�ا وحرها يف 

زاوية ضيقة.
وكش�فت نتائ�ج الجلس�ة ع�ن تكرار 
الخطأ املرصي، ثم السوداني، الذي ظل 
يلقي باللوم عىل عاتق إثيوبيا فقط عىل 
مدار عر سنوات، واستخدم قاموسا 
مليئ�ا باملف�ردات العاطفي�ة الت�ي لم 
تصطح�ب معه�ا مضمون�ا يتناس�ب 

م�ع خط�ورة األزم�ة؛ فقد تحمس�ت 
القاه�رة لعرض القضي�ة عىل مجلس 
األم�ن وتعلم موقفه مس�بقا كجهة ال 
تهت�م بهذه النوعية م�ن القضايا التي 

تتعارض مع مصالح قوى كربى.
وسبق للمجلس أن عقد جلسة مماثلة 
الع�ام املايض وكان�ت نتيجتها مخيبة 
لآلم�ال أيض�ا. وت�كاد تك�ون حصيلة 
الجلس�ة الثانية ش�بيهة ب�األوىل، من 
حي�ث دف�ع ال�دول الث�الث إىل التوافق 
والتفاه�م ب�ال س�قف زمن�ي وتقديم 

تن�ازالت متبادل�ة وتجن�ب الترصفات 
األحادي�ة، ويف النهاية ت�م رد الكرة إىل 
ملع�ب االتح�اد األفريق�ي، األمر الذي 
يعزز مكس�ب إثيوبيا من الجلسة التي 
تحفظت عليها وتمس�كت ببقاء امللف 

يف عهدة االتحاد.
ويق�ول مراقب�ون إن م�روع القرار 
التونيس الذي عرض عىل مجلس األمن 
ج�اء ضعيفا يف بع�ض جوانب�ه، ألنه 
جرى إعداده عىل عجل ودون تنس�يق 
كاف م�ع القوى الكربى وأغفل تحديد 

جوه�ر املطل�ب امل�رصي والس�وداني 
العاج�ل والخاص ب�رورة الحصول 
ع�ىل تأييد لوق�ف عملية امل�لء الثاني 
للسد التي أعلنت إثيوبيا رشوعها فيها 

قبل أيام.
وكان الحصول ع�ىل تأييد لهذا املطلب 
الواضح يكفي يف هذه األجواء املرتبكة 
للروع يف التفاوض. لكن الفشل عزز 
املوقف اإلثيوبي الذي تمسك وهو واثق 
كل الثق�ة أمام مجل�س األمن برفض 
كاف�ة املطال�ب الت�ي تش�تكي منه�ا 

القاه�رة والخرط�وم، وحصلت أديس 
أبابا عىل صك االستمرار يف امللء الثاني 

الذي يكرس األمر الواقع.
وتمثل هذه املس�ألة مكسبا حيويا من 
زاويتي تنفي�ذ إرادة إثيوبي�ا يف عملية 
امللء والتشغيل، واستكمال املفاوضات 
من النقط�ة الراهنة التي فرضتها من 

البداية.
وصعدت أدي�س أبابا إىل حافة الهاوية 
وهي تع�رف أنه يصعب إنزالها بالقوة 
أو التفاوض، وهو ما يفرس تمس�كها 
الدائ�م بالتصعي�د، وصع�دت القاهرة 
إىل الحافة نفس�ها من غ�ري أن تعرف 
آليات النزول، وهو ما يفرس ترددها يف 

التلويح بالقوة أو دحضها رسميا.
ومك�ن هذا الفرق إثيوبي�ا من تحقيق 
مكاسب عديدة من وراء جلسة مجلس 
األمن ربما تفوق املكاس�ب الس�ابقة، 
فع�ىل األقل س�وف تتوق�ف مرص عن 
فك�رة الع�ودة إليه مرة ثالث�ة، بعد أن 

تيقنت من صعوبة اخراقه سياسيا.
ووضعت مرص نفس�ها يف مأزق، ألنها 
اعتقدت أن مجرد عقد جلس�ة ملجلس 
األمن يكفي للضغط عىل إثيوبيا وحثها 
ع�ىل الراج�ع والتوقي�ع ع�ىل اتف�اق 
ُملزم، أو الذهاب نحو اس�تخدام القوة 
بحجة أنها اس�تنزفت كافة التحركات 

املمكنة.
ويش�ري متابع�ون إىل أن عقد جلس�ة 
ملجل�س األم�ن واالس�تماع إىل مواقف 
األعضاء الرافضة ألي عمل عس�كري 

ب�ال مواربة يمثل أداة تكب�ح أي اتجاه 
إلي�ه يف املس�تقبل، فق�د علمت مرص 
بموقف هذه القوى وأي مخالفة يمكن 

أن تؤدي إىل عواقب وخيمة.
وفرست كلمات املندوبني وردود الفعل 
من جانب بعض القوى خالل الجلسة 
أبع�اد التعن�ت اإلثيوبي، كما عكس�ت 
اآلراء املتباين�ة طبيعة املصالح الدولية 
يف تلك املنطقة الحيوية، وأوضحت عىل 
نح�و كبري حج�م التنافس ب�ني الدول 
الك�ربى ومصالح املؤسس�ات العاملية 
املشاركة يف استثمارات ضخمة بأديس 

أبابا.
واحتفت وس�ائل اإلع�الم املرصية بما 
جاء عىل لسان وزير الخارجية سامح 
شكري يف كلمته الطويلة وما حوته من 
رسد حول تط�ورات األزمة وما قدمته 
القاهرة من مرونة وليونة، ودورها يف 
تقديم صورة واقعية ألعضاء املجلس، 
ما يوحي بأن الهدف كان االطالع فقط 

وليس التحريك.
وقال الخبري يف الشؤون األفريقية أيمن 
الس�يد عبدالوه�اب إن م�رص حققت 
ج�زءا مما كان�ت تريده من الجلس�ة، 
ألنه�ا أطلعت ال�رأي الع�ام الدويل عىل 
طبيعة املمارس�ات اإلثيوبية املتعنتة، 
وحرصها عىل التواصل مع املؤسسات 

الدولية.
وأك�د عبدالوهاب ، أنه طامل�ا ال يوجد 
ضغط دويل قوي ع�ىل إثيوبيا يرغمها 
ع�ىل تحري�ر املفاوضات م�ن الجمود 

فإن القاهرة لن تك�ون لديها خيارات 
س�وى التحرك بطريقة خشنة لتغيري 
املعادل�ة الراهنة، وس�وف تظ�ل أزمة 
س�د النهضة أس�رية ق�درات مرص يف 
تكفي�ك التحالفات الخارجي�ة وتأكيد 
قدرتها عىل ه�ز مصالح هذه الدول يف 

املنطقة.
وأوضح أن القاهرة ليست لديها بدائل 
س�وى الربط ب�ني الوص�ول إىل اتفاق 
ُملزم أو تهديد األمن يف املنطقة، وهناك 
مجاالت يمكن أن تتحرك فيها للضغط 
ألن  إلثيوبي�ا،  الداعم�ة  الق�وى  ع�ىل 
الدخول يف مباحثات جديدة وإن جرى 
التوافق عليها بني الدول الثالث لن ُيغري 
م�ن الواقع ش�يئا، فإثيوبيا س�تكون 
حريصة عىل استمرار املباحثات أطول 
ف�رة ممكن�ة دون التوص�ل إىل ح�ّل 

ُمرٍْض بالنسبة إىل مرص والسودان.
وذك�رت مصادر مرصية أنه ال س�بيل 
سوى العودة إىل طاولة املفاوضات، أو 
القي�ام بعمل عس�كري منفرد تتحمل 
عواقبه مرص بمفردها، ألن الس�ودان 
يدع�م خي�ار التفاوض ولم يل�ّوح أبدا 

بحل األزمة من خالل عمل عسكري.
وأضاف�ت املصادر ، أن املش�كلة تكمن 
يف أن ه�ذا الس�يناريو لن تذه�ب إليه 
القاه�رة مب�ارشة وتتحم�ل عواقب�ه 
وحده�ا، ويمك�ن أن تخرس الس�ودان 
الذي بذلت جهدا كبريا لتطوير التعاون 
والتنسيق معه وطي الصفحة القاتمة 

السابقة.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:

م�ع تصاعد وت�رية االس�تعدادات 

للس�باق  والنيابي�ة  السياس�ية 

االنتخاب�ي املق�رر يف ترين االول 

املقب�ل، ق�ررت اللجن�ة القانونية 

بمناقش�ة  االس�تمرار  النيابي�ة 

تعدي�ل قانون انتخاب�ات مجالس 

االجتماع�ات  خ�الل  املحافظ�ات 

القادم�ة، وطالبت لجن�ة االقاليم 

النيابية بتقديم مقرحاتهم بشأن 

تعديل القانون.

كم�ا افصح�ت اللجن�ة القانونية 

ع�ن مق�رح جديد لتعدي�ل موعد 

املحافظ�ات  مجل�س  انتخاب�ات 

ودمجه�ا م�ع انتخاب�ات مجلس 

النواب اىل رئاسة الربمل�ان إلدراجه 

أعم�ال  ج�دول  ع�ىل  كقان�ون 

الجلس�ات املقبلة لقراءته القراءة 

األوىل، واش�ارت اىل أن هذا التعديل 

يس�مح بإجراء انتخابات مجالس 

املحافظات بنفس ي�وم انتخابات 

الربملان أو بعدها بعرة أيام.

وقال عضو اللجنة، النائب صائب 

خدر، ل��” ال�زوراء”: ان “ اللجنة 

القانونية ناقشت مع لجنة االقاليم 

لتعدي�ل قان�ون  مق�رح قان�ون 

انتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات، 

ومنها اج�راء انتخاب�ات مجالس 

املحافظات أما يف الوقت نفسه مع 

انتخابات مجل�س النواب أو بعده 

بعرة ايام”.

واضاف ان “هناك تعديالت اخرى 

بخص�وص التس�جيل البايومري 

والع�د والف�رز الي�دوي، وجمي�ع 

االم�ور الت�ي طالبت به�ا اللجنة 

القانونية والت�ي لم تدرج بقانون 

انتخابات مجلس الن�واب”، مبينا 

ان “اللجنة بصدد رفع القانون اىل 

رئاس�ة الربملان ليقرأ ق�راءة اوىل، 

ويبقى عىل هيئة الرئاس�ة تحديد 

املوعد يف الجلسات املقبلة “.

يأت�ي ذل�ك بع�د ان اك�دت اللجنة 

القانونية النيابية ان املواد املقرح 

تعديله��ا يف قان�ون االنتخاب�ات 

الجدي�د، ل�ن تؤثر يف موع�د اجراء 

االج�راءات  ع�ىل  وال  االنتخاب�ات 

الفنية املتعلقة بعمل املفوضية .

وقال عضو اللجنة، النائب حس�ن 

مؤخ�را:   ،“ ل�”ال�زوراء  فدع�م، 

ان “ اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة 

اجتمع�ت مع املفوضية التي ابدت 

حاجته�ا لتعدي�ل بع�ض فق�رات 

القانون لتتناس�ب م�ع االجراءات 

الفني�ة داخ�ل املفوضية ، بس�بب 

تناق�ض بع�ض امل�واد يف القانون 

ال�ذي صوتن�ا علي�ه “، مبينا ان” 

قانون االنتخاب�ات يتضمن دوائر 

متعددة وترش�يحا فرديا مع مواد 

اخرى تتحدث بعضه�ا عن توزيع 

القوائ�م وترتي�ب االس�ماء داخل 

القائم�ة االنتخابي�ة، وه�ي مواد 

زائدة يف�رض رفعه�ا باعتبار ال 

توج�د قوائ�م انتخابي�ة لنخوض 

يف  املرش�حني  اس�ماء  برتي�ب 

القائمة “.

القانونية  اللجن�ة  واك�د عض�و 

املعدل�ة  امل�واد   “ ان  النيابي�ة 

ل�ن تؤث�ر ال ع�ىل موع�د اج�راء 

االنتخاب�ات، وال ع�ىل االجراءات 

الفنية للمفوضية “.

بغداد/ الزوراء:
أص�در رئيس مجلس ال�وزراء القائ�د العام 
للقوات املس�لحة، مصطفى الكاظمي، امس 
الس�بت، بيان�اً يف الذك�رى الرابع�ة لتحرير 
املوص�ل.، فيم�ا اش�ار اىل ان الحكومة تؤكد 
حرصه�ا الش�ديد ع�ىل ع�دم تك�رار أخطاء 

املايض.
تلقت�ه  ملكتب�ه  بي�ان  يف  الكاظم�ي  وق�ال 
“ال�زوراء”: إن “ الحكوم�ة تؤك�د حرصه�ا 

الشديد عىل عدم تكرار أخطاء املايض”.
وأض�اف: “يحي�ي العراقيون الي�وم الذكرى 
الرابع�ة لتحرير املوص�ل، يف ملحمة بطولية 
جسدت ارتباط الدم باألرض، وأكدت أن وحدة 
العراق صمام أمانه، وأن تماس�ك العراقيني 
بكل أطيافهم وإثنياتهم هو الطريق الزدهار 

البلد ورفعته واستقراره”.
وتابع الكاظمي أن “معركة املوصل قلبت كل 
املوازين عىل املس�تويات املحلي�ة واإلقليمية 
والدولي�ة، فبعد أن دنس�ت عصابات داعش 
اإلرهابية األرايض العراقية واستمكن خوارج 
العرص عىل أهلها وممارستهم شتى الجرائم 
الوحشية بحق أبنائنا، كانت الوقفة البطولية 
صنوفه�ا  ب�كل  األمني�ة  لقواتن�ا  املرف�ة 
وتش�كيالتها، مستندة إىل عقيدة حّب العراق 
ووحدته، وإيمانها ب�أن التضحية بالدم هي 
س�بيل الرفاء وأن الوطني�ة الحقيقية هي 
الحف�اظ عىل وحدة الع�راق ال التفريط بها، 
فكانت تضحياته�م جليلة، وليتحقق النرص 
ببس�التهم وبطوالته�م وبالوقف�ة املرفة 
للش�عب العراق�ي م�ن ش�ماله إىل جنوب�ه، 
معززة بالفتوى املباركة للمرجعية الرشيدة، 

التي اس�تنهضت الروح الوطنية واملجتمعية 
يف حماية الوطن”.

ولفت اىل أنه “وبعد مرور أربع س�نوات عىل 
تحري�ر املوص�ل، تؤك�د الحكوم�ة حرصها 
الش�ديد عىل عدم تكرار أخط�اء املايض وما 
س�ببته من تداعي�ات خطرية دفعن�ا ثمنها 
بالدم، والوقوف بعزم ضد اإلرهاب ومالحقة 
فلول�ه وتجفيف منابعه، ع�رب تعزيز قدرات 
القوات األمنية وإعادة تنظيمها مؤسس�اتياً 
وف�ق اعتب�ارات مهني�ة وخطط عس�كرية 
مدروسة بالتعاون مع أصدقائنا وحلفائنا.”

وأوض�ح أن “الحكومة أولت أيض�اً اهتماماً 
كبرياً بمل�ف النازح�ني، ووضع�ت برنامجاً 
مناطقه�م  إىل  النازح�ني  جمي�ع  إلع�ادة 
وتوفري الظروف املالئمة إلعادة اس�تقرارهم 
واندماجهم مج�دداً يف مجتمعاتهم األصلية، 
الربنام�ج ينف�ذ إىل جان�ب مش�اريع  ه�ذا 
متعددة لتعزيز السلم األهيل، وتحقيق األمن 
املجتمع�ي، بما يضم�ن االس�تقرار والحياة 
الكريم�ة ألبن�اء املناطق التي عان�ت الكثري 

بسبب وحشية عصابات داعش اإلرهابية”.
م�ن جهته، اك�د الناطق باس�م القائد العام 
للقوات املس�لحة، الل�واء يحيى رس�ول، ان 

املوصل تشهد استقراراً أمنّياً كبرياً.
وقال اللواء رسول يف بيان تلقته “الزوراء”: “ 
نؤكد يف الذكرى الرابعة لتحرير مدينة املوصل 
من اإلرهاب، أن املدينة تشهد استقراراً أمنّياً 

كبرياً”.
واضاف ان “العراق يمتلك عالقات جيدة مع 
كل دول الج�وار، إضافًة إىل ال�دول اإلقليمية 

والعاملية”.

بغداد/ متابعة الزوراء:

ذك�رت وس�ائل إع�الم يف إس�بانيا، ام�س 

الس�بت، أن رئيس الوزراء بيدرو سانش�يز، 

أق�ال وزي�رة الخارجية، أرانش�ا غونزاليس 

الي�ا م�ن منصبه�ا، وذل�ك بع�د “ضغوط” 

مارس�ها املغرب، الذي ظل يرفض أي حوار 

مع إس�بانيا، بعدما اته�م الوزيرة بالتواطؤ 

يف عملية نقل زعيم جبهة البوليس�اريو رسا 

للعالج هناك.

وذكرت وكال�ة “إيفي” اإلس�بانية نقال عن 

مص�ادر حكومي�ة مطلعة، أن ه�ذا التعديل 

الوزاري سيجري اإلعالن عنه بشكل رسمي 

يف وقت الحق من السبت.

الخارجي�ة  وزي�رة  أن  املص�در  وأض�اف 

اإلس�بانية التي أقيلت من منصبها سيجري 

تعويضه�ا بالس�فري اإلس�باني حالي�ا لدى 

باريس، خويس مانويل ألباريس.

ووزير الخارجية الجديد يف إسبانيا كان كبري 

مستشاري رئيس الحكومة، وهو دبلومايس 

محنك عمل سفريا يف عدة دول حول العالم.

وعنونت شبكة “سيوتا تي يف” اإلسبانية، أن 

“األزمة مع املغرب كلف�ت وزيرة الخارجية 

أرانش�ا غونزاليس اليا منصبه�ا يف حكومة 

بيدرو سانشيز التي تحاول إذابة الجليد مع 

الرباط”.

واندلع�ت أزم�ة دبلوماس�ية ب�ني املغ�رب 

وإس�بانيا، بعدما اس�تضاف البلد األوروبي 

زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غايل، عىل 

أراضيه من أجل تلقي العالج.

وأكد املغرب أن إسبانيا أدخلت زعيم الجبهة 

االنفصالية، بجواز س�فر م�زور، مؤكدة أن 

هذا األمر “ال ينجس�م م�ع روح الراكة”، 

بحسب الخارجية املغربية.

واتهمت سفرية املغرب يف مدريد، كريمة بن 

يعيش، وزيرة الخارجية بالتس�بب مبارشة 

يف تأزيم العالقات بني اململكتني.

وبوج�ب التعدي�ل ال�وزاري يف إس�بانيا، تم 

تعيني وزراء ج�دد يف قطاعات العدل والنقل 

والربية ورئاسة ديوان الحكومة.

واألعضاء الجدد يف الحكومة اإلسبانية هم:

خويس مانويل ألباريس، وزيرا للخارجية

لسياس�ة  وزي�رة  رودريغي�ث،  إيس�ابيل 

األرايض

ميكيل إيثيتا، وزيرا للثقافة والرياضة

بيالر يوب وزيرة للعدل

راكيل سانتشيز وزيرة للنقل

بيالر أليغريا وزيرة للربية

أوسكار لوبيث رئيسا لديوان الحكومة
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، امس الس�بت، 
زيادة الح�االت الحرجة بإصاب�ات كورونا بعد 
زيادة االصابات، مش�رة اىل انها زادت من عدد 

االرسة املخصصة للمصابني.
وق�ال املتحدث باس�م وزارة الصح�ة يف حديث 
صحفي: إن »وزارة الصحة متوقعة منذ اش�هر 
ارتفاع االصابات بفروس كورونا«، مش�را اىل 
ان وزرات�ه »زادت من اع�داد االرسة املخصصة 
ملصاب�ي كورون�ا، وانه�ا ق�ادرة ع�ى التعامل 

واستيعاب الزيادة الحاصلة«.
وأض�اف البدر ان »نس�بة الح�االت الحرجة يف 
الوق�ت الح�ايل اكث�ر من الح�االت الس�ابقة«، 

مشددا عى »خطورة الجائحة«.
واكد عى »رضورة االلتزام باإلجراءات الوقائية 
والتباعد االجتماعي«، داعيا اىل »اخذ اللقاحات 
املضادة للفايروس«. واشار البدر اىل أن »نسبة 
املقبل�ني ع�ى اللق�اح ال ت�زال دون املس�توى 

املطلوب«.
ولف�ت املتح�دث باس�م وزارة الصح�ة اىل ان 
»القيود الجديدة وقرارات حظر التجوال الشامل 
والجزئي ترتبط بش�كل مب�ارش باللجنة العليا 

للصحة والسالمة«.
م�ن جهته، ح�ذر مدير صحة الك�رخ، الدكتور 
جاس�ب الحجامي، من صعوبة املرحلة املقبلة 
وخطورته�ا مع تزايد اع�داد االصابات ودخول 

الساللة الجديدة لفروس كورونا.
وق�ال الحجام�ي يف ترصيح�ات صحفي�ة: ان 
»املرحلة املقبلة صعبة وتنذر بالخطر مع تزايد 
اعداد االصابات ودخول الس�اللة الجديدة مالم 
يت�م تدارك االم�ر من خ�الل التوعي�ة وتطبيق 

مقررات لجنة الصحة والسالمة«.

وبني ان »الساللة الجديدة املتحورة تمثل خطرا 
جديا وأكثر رشاس�ة وع�دوى، وتتفاقم الحالة 
املرضي�ة برسعة فائقة منذ أول يوم من ظهور 

االٔعراض وأحيانا من دون سابق إنذار«.
واوضح الحجامي ان »عدد االصابات وصلت اىل 
اكثر من 16 الف اصابة يف جانب الكرخ، اغلبها 
يف الحجر املنزيل، حيث تقدم الفرق الصحية لهم 

الخدمات الطبية والصحية«.
وذك�ر ان »نص�ف االصاب�ات املس�جلة بالوباء 
يف جان�ب الك�رخ، ترتكز يف ثمان�ي مناطق هي 
الدورة التي سجلت اكثر من 20 الف اصابة منذ 
بداية تف�ي كورونا وحتى االن، ثم املحمودية، 
والحرية، واب�و غريب، والش�علة، والكاظمية، 
وح�ي العام�ل، والجه�اد ع�ى الت�وايل، وهذه 
املناط�ق ل�م تلت�زم باإلج�راءات الوقائي�ة منذ 

انتشار الفروس وحتى اآلن«.
واض�اف ان »منطق�ة املنص�ور ظلت تس�جل 

اصابات بس�يطة مل�دة طويل�ة، لكنها اصبحت 
ضم�ن املناط�ق الت�ي تص�درت الح�االت، من 
خ�الل تس�جيل اكث�ر م�ن 7 اآلف اصابة حيث 
تجاوزت املناطق الش�عبية، بينما اظهر املوقف 
الوبائي وجود اكثر من 16 الف اصابة يف قضاء 
املحمودية وهي االكثر عددا باإلصابات من بني 

اطراف مناطق بغداد الكرخ«.
واك�د ان »جمي�ع الخي�ارات مطروح�ة ام�ام 
االستش�ارية  اللج�ان  تتاب�ع  ال�وزارة، حي�ث 
دراس�ة امكانية اتخاذ بع�ض االجراءات خالل 
عيد االضحى املبارك للس�يطرة عى اثار املوجة 

الثالثة«.
من جانب متصل، أعلن�ت وزارة الصحة، امس 
الس�بت، البدء باختبار أجهزة الكتشاف جميع 
الفروسات خالل يومني، فيما اكدت أن العراق 

لم يسجل حتى اآلن إصابة بالساللة الهندية.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر: 

إن »هناك أجهزة اختبار ومختربات تم تحديثها 
ق�ادرة عى اكتش�اف أي نوع من الفروس�ات 
والتي سيبدأ العمل التشغييل بها خالل يومني«. 
الوقاي�ة  االلت�زام بقواع�د  اىل »رضورة  الفت�ًا 
والتباع�د االجتماع�ي ولبس الكمامة وغس�ل 

اليدين فضالً عن تلقي اللقاح«.
وأض�اف أن »هن�اك زي�ادة كب�رة وملحوظ�ة 
بشكل عام يف عدد إصابات كورونا، وخاصة بني 
الشباب متوسطة األعمار، وهي نسبة أكثر مما 
كانت سابقاً«، مبيناً أنه »خالل األشهر املاضية 
كانت هناك زيادة كبرة يف أعداد اإلصابات منها 

حاالت حرجة وصعبة«.
واك�د الب�در أن »املؤسس�ة الصحية ق�ادر عى 
التعاون مع هذه الزيادة الخطرة، باإلضافة اىل 
التأكيد عى مبدأ الوقاية وااللتزام باإلرش�ادات 
والتباعد االجتماع�ي، باإلضافة اىل اإلقبال عى 

تلقي اللقاحات«.
بتنفي�ذ  رشع�ت  »ال�وزارة  أن  الب�در  وتاب�ع 
الخطة املوسعة يف اس�تراد وتوزيع اللقاحات، 
باإلضافة اىل زيادة عدد املنافذ الخاصة يف تلقي 
اللق�اح«، منوه�ا إىل أن »وزارة الصح�ة حذرت 
بش�كل متكرر من خط�ورة الوضع، فضالً عن 
ع�دم االكرتاث من قبل املواطن�ني يف التجمعات 
املختلف�ة وع�دم لب�س الكمامة واإلقب�ال دون 

املستوى عى اللقاحات.
وش�دد ع�ى أن »الوض�ع حس�اس ويحتاج اىل 
تضافر جميع الجهود ومنها دور وسائل اإلعالم 
يف التحذير من خطورة ه�ذا الفروس«، مؤكدا 
أن »الس�اللة األوىل والساللة الثانية الربيطانية 
هي األكثر تسجيالً يف العراق، وحتى اآلن العراق 
لم يس�جل ظهور الس�اللة الجديدة أو الهندية 

املتحورة ».

بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة الرتبية وجود نيَّة لتأجيل 
او إلغ�اء امتحان�ات مرحل�ة الثالث 

املتوسط.
وقال الوكي�ل االداري بالوزارة، فالح 
القي�ي، يف ترصي�ح صحف�ي: ان�ه 
»تم توجي�ه وتعميم جدول احصائي 
النهائي�ة  النتائ�ج  بتقيي�م  خ�اص 
االبتدائي�ة  املنتهي�ة  غ�ر  للمراح�ل 
واملتوسطة واالعدادية للعام الدرايس 
2020 �� 2021 الدور االول، من اجل 

اس�تخالص امل�ؤرشات الخاصة بكل 
مرحلة وتحليلها بما يفيد يف النهوض 
بالعملي�ة الرتبوي�ة باتج�اه يحق�ق 

االهداف املنشودة«.
امل�دارس  من�ح  »ت�م  ان�ه  واض�اف 
واملديريات العامة ببغداد واملحافظات 
التقيي�م  إلكم�ال  يوم�ا   15 م�دة 
االحصائي للنتائج، وس�تتم مناقشة 
ودراس�ة مس�تخلص ه�ذه النتائج 
وتقييمها من قبل املختصني بالوزارة 
بالش�كل الذي يتالءم مع اثار جائحة 

كورونا يف قطاع الرتبية يف البالد«. 
من جانب�ه، نفى املتحدث الرس�مي 
ف�اروق  حي�در  ال�وزارة،  باس�م 
الس�عدون: أن »تكون هن�اك اي نية 
لتأجيل او الغاء االمتحانات النهائية 
الخاصة بمرحلة الثالث املتوس�ط«، 
مؤك�دا أنَّ »كل م�ا يثار ع�رب مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي هو ش�ائعات 
الرتبوي�ة  العملي�ة  س�ر  لعرقل�ة 

واالمتحانات«.
واش�ار إىل ان�ه »يتم تحدي�د املواعيد 

الوزارية ملرحلة  الدقيقة لالمتحانات 
الثال�ث املتوس�ط م�ن قب�ل اللجن�ة 
املديري�ة  يف  لالمتحان�ات  الدائم�ة 
العام�ة للتقوي�م واالمتحان�ات، وان 
الوزارة ماضية يف تهيئة االستعدادات 
الخاصة إلنجاح سرها بالتنسيق مع 
الجهات املعني�ة وتوفر بيئة مالئمة 

للطلبة«.
حق�وق  مفوضي�ة  عض�و  وكان 
االنس�ان، فاضل الغ�راوي قد اكد، يف 
بي�ان: إنَّ »انتش�ار الس�اللة الثالثة 

لجائح�ة كورون�ا، ب�ات يه�دد حياة 
أنَّ  إىل  الفت�ا  الجامع�ات«،  طلب�ة 
»متطلبات الوقاية وعدم تلقي العديد 
م�ن الطلبة للقاح مع ارتفاع درجات 
الحرارة إىل اكثر من 50 درجة مئوية 
كله�ا ظ�روف غ�ر مالئم�ة إلجراء 

االمتحانات الحضورية«.
وتابع ان »مفوضية حقوق االنس�ان 
تحمل وزارة التعليم العايل املسؤولية 
االنسانية والقانونية يف حال تعرضت 

حياة الطلبة للخطر«.

بدأت بتحديث املختربات الكتشاف مجيع الفريوسات

الصحة تكشف تصاعد احلاالت احلرجة بكورونا وتؤكد خطورة الوضع

الرتبية حتسم اجلدل بشأن امتحانات الثالث املتوسط

بغداد/ الزوراء:
وجهت الحكومة املحلية يف واس�ط بمنع 
خروج بيض املائدة من حدود املحافظة.

وذكر بيان للمحافظة تسلمت »الزوراء« 
نس�خة منه: إن ه�ذا اإلج�راء يأتي بعد 

مناش�دات املواطن�ني وأصح�اب املحال 
وتذمره�م م�ن ارتف�اع أس�عار بي�ض 

املائدة.
وش�دد البيان عى إلزام الرشكات بإعادة 

السعر السابق وعدم زيادته.

بغداد/ الزوراء:
نفذت قوات البيش�مركة عمليات تفتيش وتمش�يط لع�دة كيلومرتات وعدة مناطق بني 
اط�راف خانقني وحدود اقليم كردس�تان ضم�ن عمليات وقائية ملنع ع�ودة بؤر داعش 
وتحيي�د تحركاتهم.وقال امر الفوج الثاني – اللواء الثالث يف املحور األول للبيش�مركة، 
املق�دم جلي�ل مام فائ�ق، يف ترصيح صحفي: ان قواته ش�نت حملة تمش�يط وتفتيش 
وقائية شملت 5 كم مربعة بني اطراف خانقني وحدود كوردستان وضفاف نهر سروان 
ضم�ن اج�راءات وخطط وقائي�ة ملنع عودة بؤر داعش او الس�ماح لها بش�ن هجمات 
ارهابية تس�تهدف القطع�ات االمنية.وبني فائق: ان املناطق املمتدة بني ش�مايل جلوالء 
وش�مايل خانقني الحدودية مع كردس�تان خالية من التواجد العس�كري وتتواجد فيها 
عنارص داعش ولو بش�كل محدود، مش�را اىل ان البيش�مركة تنف�ذ عمليات دورية كل 
72 س�اعة ملنع عنارص داعش من التس�لل واالختباء ضمن املناطق املحاذية ملسؤوليات 
قوات البيش�مركة.وتعد املناطق الحدودية بني دياىل وكردس�تان فراغات أمنية ومالذات 
لعنارص داعش منذ انس�حاب البيش�مركة من مناطق دياىل عام 2017 وشهدت مناطق 
اطراف خانقني وش�مايل جلوالء هجمات وحوادث امني�ة راح ضحيتها عرشات املدنيني 

والعنارص االمنية.

بغداد/ الزوراء:
وّزع وكيل وزارة التخطيط، ماهر حماد جوهان، امس الس�بت، سندات التمليك ل�٣00 
وحدة س�كنية واطئ�ة الكلفة بني االرس الفق�رة يف محافظة كركوك، يف اطار سياس�ة 

التخفيف من الفقر التي تنفذها الوزارة.
وق�ال الوكيل، يف كلمة له خ�الل حفل التوزيع: ان« الوزارة حريص�ة عى معالجة ازمة 
الس�كن واالهتمام برشيحة الفقراء«، مبينا »ان مجمعات سكنية اخرى جرى انجازها 
وتوزيعها بني االرس الفقرة يف محافظات املثنى والديوانية وواسط واالنبار، فيما يجري 

العمل عى انجاز مجمعات جديدة يف محافظات اخرى«.
م�ن جانبه، اش�اد محافظ كرك�وك بجهود واج�راءات وزارة التخطي�ط الداعمة لعمل 
املحافظ�ة، مبينا »ان هذا الدع�م مكن الحكومة املحلية من انجاز الكثر من املش�اريع 

االسرتاتيجية املهمة التي شملت مجمعات سكنية ومجرسات وماء ومجاري وطرق«.
وافتت�ح الوكي�ل ايضا مجمعا س�كنيا بواقع 120 بيت�ا، نفذت�ه وزارة التخطيط ضمن 
اس�رتاتيجية التخفي�ف م�ن الفق�ر، س�يتم توزيعه قريبا ل�أرس الفق�رة يف محافظة 

كركوك.

بغداد/ الزوراء:
نفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

فتح باب التقديم عى منحة الطوارئ.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: انه�ا »تنف�ي فت�ح باب 
التقدي�م عى منحة الط�وارئ«، محذرة 

»م�ن وج�ود صفح�ات وهمي�ة تنرش 
اخبارا كاذبة عن الوزارة«.

ودع�ت ال�وزارة اىل »اعتم�اد موقعه�ا 
والصفحات الرس�مية بمواقع التواصل 
تلق�ي  يف  له�ا  التابع�ة  االجتماع�ي 

االخبار«.

بغداد/ الزوراء:
س�جلت الجامعات والكليات العراقية نرشا عامليا متزايدا بواقع أكثر من مئة ألف بحث 

علمي يف مستوعبات سكوبس وكالريفيت.
وذك�رت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي يف بيان ورد ل� »الزوراء«: أن »املؤسس�ات 
األكاديمي�ة الحكومية واألهلي�ة العراقية عززت موقعها يف الن�رش العاملي، حيث ارتفع 
مؤرش النرش العلمي العراقي يف املس�توعبات اىل مئة وس�تة آالف وخمس�مئة وتس�عة 

.»)Web of Science( وسبعني بحثا موزعة عى مستوعبات سكوبس وكالريفيت
وأض�اف أن »ه�ذه النتائ�ج اش�رتكت فيه�ا 79 جامعة وكلي�ة حكومي�ة وأهلية فيما 
تصدرت هذه املعطيات حس�ب التسلس�ل الرتاتبي للمؤسسات الحكومية جامعة بغداد 

واملستنرصية وبابل والتكنولوجية والبرصة واملوصل والكوفة«.
مبيناً أنه »عى صعيد املؤسسات الجامعية األهلية برزت كل من كلية املستقبل الجامعة 
وكلية الرافدين الجامعة والجامعة االس�المية يف النجف االرشف وكلية اإلرساء الجامعة 

وكلية املنصور الجامعة وجامعة الكفيل«.

التخطيط توزع سندات متليك لـ٣٠٠ 
وحدة سكنية يف كركوك

العمل تنفي فتح باب التقديم على 
منحة الطوارئ

العراق حيقق أكثر من مئة ألف حبث 
علمي منشور يف املستوعبات العاملية

واسط توجه مبنع خروج بيض املائدة 
من حدود احملافظة

البيشمركة تالحق بؤر داعش بني 
خانقني وحدود كردستان

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي ع�ن مقت�ل 

اإلرهابي املكّنى )أبو قيرص( يف عملية أمنية 

نفذتها الرشطة االتحادية، بناحية الرش�اد 

جنوب غربي كركوك.

وذك�رت الخلية يف بيان تس�لمت »الزوراء« 

نسخة منه: إنه »وفقاً ملعلومات استخبارية 

دقيق�ة نف�ذت قطع�ات الفرقة الخامس�ة 

رشطة اتحادية باالشرتاك مع قوة من اللواء 

الثامن ع�رش ومفارز وكالة االس�تخبارات 

والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية 

عملية أمنية نوعية«.

مبينة: »أسفرت العملّية عن قتل »اإلرهابي« 

املكنى )أبو قيرص( بعد نصب كمني محكم 

ل�ه ومحارصت�ه يف قري�ة )لس�ان( بناحية 

الرشاد جنوب غربي كركوك«.

بغداد/ الزوراء:
اك�د عضو مجل�س النواب، رياض املس�عودي، 
امس الس�بت، ان االيراد املائي للعراق انخفض 
بنس�بة 70% بس�بب ح�رب املي�اه الجدي�دة، 
فيما اش�ار اىل ان مواجه�ة التصحر بحاجة اىل 
مشاريع اسرتاتيجية تكلف مبالغ خيالية وتمتد 

اىل فرتات طويلة تصل اىل أكثر من 25 عام.
وقال املسعودي يف حديث صحفي: إن »التصحر 
يف الع�راق س�ببه االنخفاض الحاد بالتس�اقط 
املط�ري وال�ذي اليتجاوز ال� 150 ملم بالس�نة 
وهي كمي�ات محدودة وه�ذه الحالة موجودة 
يف جمي�ع دول الجوار باس�تثناء تركيا«. مبينا 
ان »مواجه�ة التصح�ر بحاج�ة اىل مش�اريع 
اس�رتاتيجية تمت�د اىل ف�رتات طويل�ة تصل اىل 

أكثر م�ن 25 عاما من خالل اس�تزراع املناطق 
الصحراوية وتنفيذ الحزام االمني االخرض الذي 

يبدأ من سنجار شماال اىل الزبر جنوبا«.
واضاف املس�عودي ان »التصحر عامل مناخي 
لكن الحكومات الس�ابقة لأس�ف لم تتخذ اي 
إج�راءات ملواجهة حال�ة التصحر والتي تحتاج 
اىل مبال�غ خيالية وجميعها بالظرف الحايل غر 
ممكن�ة ع�ى اعتب�ار ان االولية اليوم للس�كن 

والطرق والغذاء والكهرباء واألمن«.
للع�راق  املائ�ي  »االي�راد  ان  املس�عودي  وب�ني 
انخفض من 1700 مرت مكعب بالثانية اىل ٣50 
مرت مكعب بنس�بة 70%، ع�ى اعتبار أن العالم 
الي�وم يتجه اىل ح�رب املنابع املائي�ة واحواض 
االنهار بعد ان كانت س�ابقا ح�رب عى األنهار 

والوديان، والعالم الي�وم يعيش حالة الجفاف، 
كم�ا أن املي�اه يف األنه�ر من بغ�داد اىل البرصة 
فإنها التصلح ألي يشء، عى اعتبار أنه يتم فيها 
إلقاء النفايات وتربيد محطات الكهرباء والقاء 
نفايات معامل الس�منت والبرتوكيماويات وقد 
ج�اءت بعث�ة دولي�ة يف ع�ام 2006 اىل العراق 

واكدت ان املياه غر صالحة للرشب«.
وش�دد ع�ى أن »الح�ل الوحي�د الي�وم لتطوير 
القط�اع الزراعي وتجاوز االخفاقات الس�ابقة 
والتحديات التي يعيشها هذا القطاع الحيوي يف 
قضية املياه هو التوجه اىل الزراعة العلمية التي 
ال تحتاج إىل أكثر من 5% من االس�تخدام الحايل 
للمياه م�ن خالل اعتم�اد التقطر واملرش�ات 

للسقي«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت خلية اإلعالم األمني، امس 

الس�بت، إلق�اء القب�ض ع�ى 6 

إرهابيني يف محافظة ميسان.

وذك�رت الخلي�ة، يف بي�ان تلق�ت 

»الزوراء« نسخة منه: أن »قطعات 

الل�واء الراب�ع وفوج االس�تطالع 

واملهمات الخاصة التابع اىل فرقة 

ال�رد الرسي�ع ب�وزارة الداخلي�ة 

وباالشرتاك مع قسم استخبارات 

الفرق�ة م�ن إلق�اء القب�ض عى 

)6( متهم�ني يف مرك�ز محافظة 

ميسان«.

أن »املتهمني مطلوبني  وأضاف�ت 

وفق احكام املادة ٤ ارهاب«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديرية مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية، 

ام�س الس�بت، القب�ض ع�ى خمس�ة متهم�ني يف 

محافظت�ي ميس�ان والب�رصة. من جهته�ا، أعلنت 

مديرية االس�تخبارات العس�كرية القب�ض عى احد 

تجار املخدرات يف محافظة االنبار.

وذكرت مديرية مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية 

يف بي�ان ورد ل�� »ال�زوراء«: أن »مفارزه�ا تمكن�ت 

م�ن إلق�اء القبض عى خمس�ة متهم�ني بحوزتهم 

م�واد مخ�درة، حيث ت�م القبض ع�ى )٣( متهمني 

يف محافظ�ة ميس�ان بحوزته�م م�ادة الكريس�تال 

املخ�درة، إضافة إىل أدوات التعاطي، وأس�لحة نارية 

غر مرخصة«.

واشارت اىل انه »تم القبض عى متهمني يف محافظة 

البرصة بحوزتهما مادة الكريس�تال املخدرة، إضافة 

إىل  إحالتهم�ا  ليت�م  املتنوع�ة،  التعاط�ي  أدوات  إىل 

القضاء وفق أحكام املادة القانونية )28( مخدرات«.

من جهتها، أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 

ام�س الس�بت، القبض ع�ى احد تج�ار املخدرات يف 

محافظة االنبار.

املديري�ة قال�ت يف بي�ان ورد »لل�زوراء«: ان�ه ووفق 

معلومات اس�تخبارية دقيقة وبالتنس�يق مع قسم 

اس�تخبارات قيادة عملي�ات االنبار تمكن�ت مفارز 

شعبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرقة العارشة 

والف�وج االول لواء املش�اة ٣9 وبالتعاون مع قس�م 

مخ�درات االنب�ار من الق�اء القبض ع�ى احد تجار 

املخ�درات يف منطقة البو عس�اف ب االنبار«.واضاف 

البي�ان انه »م�ن املطلوبني للقض�اء بموجب مذكرة 

قبض وفق أحكام املادة 28 مخدرات وتم تسليمه اىل 

جهة الطلب وفق السياقات الرسمية«.

مقتل اإلرهابي املكّنى 
)أبو قيصر( بعملية 

أمنية يف ناحية الرشاد

دعوات نيابية ملواجهة التصحر واخنفاض اإليراد املائي يف البلد

اعتقال 6 إرهابيني 
يف ميسان

القبض على عدد من املتاجرين باملخدرات يف 3 
حمافظات
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جمهورية العراق                  العدد: 292٣/ش/ 2021
مجلس القضاء االعى               التاريخ: 2021/7/5
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
اىل املدعى عليه / حيدر داود مهدي

م/ تبليغ
قامِت املدعية )امنة جميل عبد الواحد( الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها التفريق للهجر، وبالنظر 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ، لذا 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 2021/7/26 
الس�اعة التاس�عة صباحا، وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا 

للقانون.
                القايض
                     حسني شبيب عايد

جمهورية العراق            العدد: 292٤/ش/ 2021
مجلس القضاء االعى            التاريخ : 2021/7/5
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
اىل املدعى عليه / حيدر داود مهدي

م/ تبليغ
قام�ِت املدعية )امنة جميل عبد الواحد( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله والتي تطلب فيه�ا تأييد حضان�ة البنتها 
فاطم�ة حي�در داود، وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ، لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2021/7/26 الس�اعة التاسعة صباحا، 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                  القايض
                 حسني شبيب عايد

جمهورية العراق                    العدد: 11٤5/ ش/ 2021
مجلس القضاء االعى                  التاريخ : 2021/6/20                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه )سعد محمد ياسني(
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

/11٤5( اضب�ارة  وبع�دد   2021/5/25 بتأري�خ   
ش/2021( اصدرْت ه�ذه املحكمة حكما غيابيا اقتىض 
)بتأيي�د حضان�ة للمدعية س�ناء عجي�ل ورد( وبالنظر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي )س�جاد نجم عبد الحس�ني( عليه تقرر 
تبليغ�ك يف صحيفتني محليتني يوميت�ني بالحكم املذكور 
اع�اله وبإمكانك االع�رتاض خالل مده ع�رشة ايام من 

اليوم التايل لتاريخ نرش اإلعالن. 
                                   القايض

مرتىض سليم خصاف

فقدان 
فقدت مني الهوية املرقمة 
والص�ادرة   )6٣95(
الصحفي�ني  نقاب�ة  م�ن 
)جاسم  بإسم  العراقيني، 
كام�ل خزع�ل( فعى من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.   

جمهورية العراق         رقم الدعوى/ 55/ش/ 2020
مجلس القضاء االعى              التاريخ : 2021/7/8

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف الفهود

اىل املدعى عليه / أيمن عبد الرحيم داغر
م/ تبليغ

بناًء ع�ى الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
 2020/11/٤ يف  55/ش/2020  بالع�دد 
الخ�اص باملدع�ي )هج�ران حام�د عطي�ه( 
ق�ررت  اقامت�ك  مح�ل  ملجهولي�ة  وبالنظ�ر 
املحكمة تبليغك عن طريق النرش بصحيفتني 

محليتني.. مع التقدير..
القايض
عدنان هاشم سالم



بغداد/ الزوراء:
تبن�ت الرشك�ة العامة ملوان�ئ العراق 
م�ن خالل الرشكة االستش�ارية إعداد 
دراس�ة متكاملة إلنش�اء مرشوع سد 
البرصة لغرض إيقاف امتداد اللس�ان 
امللح�ي باتجاه املحافظ�ة، فيما لفتت 
إدارة املوانئ إىل أن الفرتة التي تس�بق 
عيد األضحى ستش�هد إجراء الرشكة 
االستش�ارية جول�ة لتحدي�د املوق�ع 

املناسب إلقامته.
وقال مدير املوانئ، فرحان الفرطويس، 
يف لقاء تابعته “الزوراء”: إن كتاباً ورد 
م�ن األمانة العامة ملجل�س الوزراء إىل 
رشكته لغرض إعداد دراس�ة ملرشوع 
أب�دت  األخ�رة  أن  إىل  الفت�ا  الس�د، 
موافقتها إلعداد تلك الدراس�ة وتحمل 
جمي�ع التكاليف املالي�ة املتعلقة بهذا 

الشأن.
من جانب اخر، أعلنت الرشكة التعاقد 
مع هيأة القرض الياباني لبناء مسفن 
كب�ر يس�توعب رفع باخ�رة بحمولة 
8 آالف ط�ن، فض�ال ع�ن اإلع�الن عن 
إنشاء مدينة مسافن متكاملة تشتمل 
ع�ى أرصف�ة وذل�ك ب�إرشاف الهيئة 

املذكورة.

فرح�ان  الرشك�ة،  مدي�ر  وأش�ار 
الفرطويس، إىل: أن تلك املدينة ستكون 
األكرب م�ن نوعه�ا يف ح�وض الخليج 
العرب�ي م�ن ناحية تخصصه�ا ببناء 

وصيانة السفن.

عى صعيد اخر، رصدت رشكة املوانئ 
مبال�غ مالية م�ن ضمن ب�اب املنافع 
دار   ١٢ لرتمي�م  خصص�ت  العام�ة 
س�كني تعود إىل عوائل شهداء الحشد 

الشعبي.

وق�ال الفرط�ويس: ان هن�اك خط�ة 
لرتميم ٩ دور أخ�رى خالل هذا العام، 
إضاف�ة إىل ٩ دور أخرى س�يتم العمل 

عليها مطلع العام املقبل.
وتاب�ع الفرط�ويس إىل تخصيص ٢٠٠ 

مليون دينار لرشاء قناني أوكس�جني 
م�ع  كورون�ا  فاي�روس  ملواجه�ة 
تخصيص بناية معرض البرصة الدويل 
التاب�ع إىل الرشك�ة إلي�واء املصاب�ني 

بفايروس كورونا.
مش�را إىل املس�اهمة بمبال�غ كب�رة 
لتطوي�ر املؤسس�ات الصحية، إضافة 
إىل رصف مبل�غ 1 ملي�ار ونص�ف إىل 
بلدي�ة أم قرص لرتمي�م وتصليح عمل 

محطة تحلية املياه فيها.
فيما اعلنت الرشك�ة ايرادات ميناء ام 
قرص الش�مايل التي تزيد عن 19 مليار 

دينار خالل حزيران املايض.
وقال املدير العام لرشكة موانئ العراق، 
فرحان محيس�ن الفرطويس، يف بيان 
:” ان ايرادات ميناء ام قرص الش�مايل 
بلغت نح�و 19 ملي�ار او 246 مليون 
دينار خالل شهر حزيران املايض، وهو 
ايراد يش�ر اىل ان املين�اء يعمل بوترة 

عالية ومستمر يف انجازه”.
واوضح الفرطويس :” ان معدل رس�و 
الس�فن ع�ى ارصفة املين�اء بلغ نحو 
73 س�فينة وتفري�غ ومناول�ة نح�و 
)23366( حاوية ، وبلغ معدل تفريغ 

البضاعة نحو )609116 ( طنا “.

املوانئ تعلن إعداد دراسة إلنشاء سد البصرة والتعاقد مع هيئة القرض الياباني لبناء مسفن كبري

بغداد/ الزوراء:
الخاص�ة  املص�ارف  رابط�ة  أعلن�ت 
العراقي�ة، ام�س الس�بت، من�ح أكث�ر 
من 100 ملي�ار دينار قروض س�كنية 
ضمن مب�ادرة البن�ك املرك�زي الواحد 
تريلي�ون دينار.وق�ال املدي�ر التنفيذي 
لرابط�ة املص�ارف الخاص�ة العراقية، 
ع�ي طارق، يف بي�ان صحفي امس: إن 
املصارف الخاصة تس�اهم بشكل كبر 
يف دع�م قطاع الس�كن وتخفيف االزمة 
عى املواطنني، عرب قروض ميرسة تبلغ 
100 ملي�ون دينار تمتد ع�ى مدار 15 
عاما وبفائدة ٪2 متناقصة، مش�را إىل 
أن أكث�ر م�ن 44 مرصف�ا خاصا تمنح 
وح�دات  ل�رشاء  للمواطن�ني  قروض�ا 

سكنية.
ون�وه إىل: أن حجم التموي�ل بلغ حاليا 
اكث�ر م�ن 100 ملي�ار دين�ار، وهن�اك 
اقب�ال كب�ر م�ن قب�ل املواطن�ني عى 

القروض الس�كنية، الفتا إىل أن سياسة 
البن�ك املركزي داعمة للمواطنني اذ قام  
القروض الس�كنية  بتخفي�ض فائ�دة 
م�ن ٪4 إىل ٪2 تناقصية.وب�ني طارق: 
أن املواط�ن غر املوظ�ف يحق له رشاء 
وحدة س�كنية يف املجمعات فقط بينما 

املوظ�ف يح�ق ل�ه ال�رشاء يف االحي�اء 
السكنية واملجمعات االستثمارية.

وأكد املدير التنفي�ذي لرابطة املصارف 
الخاص�ة: أن املص�ارف الخاصة تعمل 
وف�ق املنهاج العام للدولة يف انهاء ازمة 

السكن عرب زيادة اإلقراض السكني.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية عن تصاعد يف اإليرادات الرضيبية 
والكمركي�ة واألمانات، فضالً عن إيرادات بعض الدوائر العاملة 
يف املناف�ذ الحدودية رغم ارتفاع س�عر رصف الدوالر الذي قالت 
ان�ه لم يؤثر يف حركة التبادل التجاري، مش�رة إىل أن ذلك يعود 
إىل اتخاذه�ا إج�راءات إس�تباقية لتس�هيل عملي�ة التج�ارة يف 
كاف�ة املناف�ذ الربي�ة والبحري�ة والجوية.وقال رئي�س الهيئة، 
عم�ر الوائي، يف ترصيح صحف�ي: إن من ضمن اإلجراءات التي 
اتخذته�ا الهيئة للحد من تأثر ارتفاع س�عر رصف الدوالر عى 
الحركة التجارية يف املنافذ هي تخفيض أجور املوازين الجرسية 
بغية السيطرة عى أسعار السوق وذلك وفق إجراءات مدروسة، 
بحس�ب تعبره.وأوضح الوائي: انه وحس�ب اإليرادات املسجلة 

لألشهر الستة األوىل من العام الجاري 2021 فقد حققت املنافذ 
إي�رادات أكثر مقارنة م�ع ما متحقق بعام�ي ٢٠٢٠ و ٢٠١٩، 
مش�را إىل أن إيرادات الس�تة أش�هر األوىل للعام الحايل ارتفعت 
بحدود 75 مليار دينار مقارنة بما س�جل خالل ذات األش�هر يف 
الع�ام املايض حي�ث ُحقق هذا العام 553 ملي�ار دينار بينما ما 
تحقق العام املايض 478 مليار فقط.وأضاف الوائي: انه وخالل 
عام 2019 بلغت إيرادات املنافذ تريليون و 122 مليار دينار أما 
يف عام 2020 والذي ش�هد توقف املنافذ وغلقها بس�بب جائحة 
كورونا فقد بلغت اإليرادات املتحققة فيه تريليون و 194 مليار 
دينار أي بفارق زيادة تصل ل� 75 مليار عن العام الذي س�بقه 
وذل�ك بفعل اإلج�راءات الت�ي اتخذتها الهيئة م�ن خالل فرض 

رسوم أعى مما كان مفروضا بعام 2019.

www.alzawraapaper.com5 أسواق

كشفت عن زيادة إيرادات ميناء أم قصر الشمالي لنحو 19 مليار دينار الشهر املاضي

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة التج�ارة الب�دء بتوزيع 
مف�ردات الس�لة الغذائي�ة يف عم�وم 
محافظ�ات الب�الد. من جان�ب اخر، 
اعلنت الوزارة انطالق املعرض الزراعي 
الثاني عرش، عى أرض معرض بغداد 

الدويل.
وق�ال وزي�ر التج�ارة، ع�الء احم�د 
خ�الل  الس�بت،  ام�س  الجب�وري، 
مؤتم�ر صحفي تابعته “الزوراء”: ان 
“مخازن وزارة التجارة تس�تقبل منذ 
ايام كميات كبرة م�ن املواد الغذائية 
ذات النوعي�ة الجي�دة م�ن مف�ردات 
الس�لة الغذائية وهي الزيت والس�كر 
ومعج�ون  والفاصولي�ا  والحم�ص 

الطماطم والرز البسمتي الهندي”.
واض�اف “ه�ذا الي�وم يش�هد االعالن 
عن انطالق الس�لة الغذائية وتوزيعها 
الغذائي�ة لغ�رض  امل�واد  ع�ى وكالء 
ايصالها اىل املشمولني بنظام البطاقة 
التموينية”، مؤكداً ان “مفردات السلة 
الغذائية تختلف من حيث النوعية عن 
س�ابقاتها، حي�ث ستس�تلم العوائل 
تح�ت خ�ط الفق�ر امل�واد املوج�ودة 
باألس�واق املحلي�ة وتحظ�ى بتقب�ل 

شعبي”.
واش�ار الجب�وري اىل “اهمي�ة دع�م 
االع�الم الحكوم�ي املنص�ف لجه�ود 
الحكوم�ة يف ايص�ال وانجاح الس�لة 

ان  اىل  الفت�ا  للمواطن�ني”،  الغذائي�ة 
“املرحل�ة املقبلة تتطل�ب بذل الجهود 
لتسليم املواطنني اس�تحقاقاتهم من 
املفردات واهمية الرقابة الشعبية من 
الحكوم�ات املحلية لتوزي�ع مفردات 

جيدة تليق باملواطن العراقي”.
وب�ني ان “وزارة التج�ارة مس�تنفرة 
منذ فرتة لغرض خ�زن املواد الغذائية 
ضمن مف�ردات الس�لة الغذائية التي 

أعلن عنها والتي صادق عليها مجلس 
ال�وزراء وتحظى باملتابع�ة ودعم من 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
ولف�ت اىل ان�ه “ت�م تس�ليم ال�وكالء 
مواد الس�لة الغذائية صباح هذا اليوم 
الس�بت ملناط�ق )هور رج�ب، وحي 
العام�ل االوىل والثاني�ة، ودجلة االوىل 
والثانية، والرشيد واليوسفية( ومراكز 
القطع مس�تمرة بتجهيز وكالء املواد 

الغذائية بامل�واد وخالل االيام القادمة 
س�وف تجهز الس�لة الغذائي�ة جميع 

محافظات البالد”.
من جانب اخر، اعلنت وزارة التجارة، 
امس السبت،  انطالق املعرض الزراعي 
الثاني عرش، عى أرض معرض بغداد 

الدويل.
وذك�ر بيان لل�وزارة، تلقت “الزوراء” 
نس�خة منه: أن “وزير الزراعة محمد 

الخفاج�ي تفق�د برفق�ة مدي�ر عام 
الرشكة العام�ة للمعارض والخدمات 
التجاري�ة العراقية رسمد طه س�عيد 
اإلجراءات النطالق معرض االس�بوع 
الزراعي الثاني عرش، والتي استكملت 
م�ن قب�ل اللجن�ة التحضري�ة الت�ي 
تشكلت اس�تعداداً للمعرض وبتوجيه 
ومتابع�ة مب�ارشة م�ن قب�ل رئي�س 
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
وللمدة من العارش من تموز الحايل اىل 

الرابع عرش منه”.
وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة املع�ارض 
العراقي�ة: إن “وزارة الزراعة تس�تعد 
إلقامة االس�بوع الزراعي الثاني عرش 
ارض  وع�ى  االس�تثنائية،  وبدورت�ه 

معرض بغداد الدويل”.
ولفت إىل أن “املعرض لهذا العام يحظى 
برعاي�ة وبمش�اركة محلي�ة وعربية 
وعاملي�ة، إذ بلغ�ت ال�رشكات والدوائر 

املشاركة 135 رشكة ودائرة”.
وأكد، أن “ه�ذا املعرض وبدورته لهذا 
العام يعد اوس�ع املعارض مش�اركة 
يف تاري�خ وزارة الزراع�ة م�ن حي�ث 
عدد املش�اركني وتنوع اختصاصاتهم 
بم�ا  الع�راق  محافظ�ات  ولجمي�ع 
فيه�ا محافظ�ات اقلي�م كردس�تان، 
باحتفالية تعكس تطور ونمو القطاع 

الزراعي”.

انطالق املعرض الزراعي على أرض معرض بغداد

وزير التجارة يعلن توزيع مفردات السلة الغذائية يف عموم العراق

املصارف اخلاصة تعلن منح أكثر من 100 مليار 
دينار قروضا سكنية

املنافذ تكشف عن تصاعد اإليرادات 
الضريبية والكمركية واألمانات

فاو: 10 دول عربية بينها العراق 
حتتاج ملساعدة خارجية لتأمني الغذاء

ختصيص ٤ آالف دومن إلنشاء 
مدينة صناعية يف املثنى

البورصة العراقية تتداول ملياري 
سهم بـ3 مليارات دينار يف أسبوع

ارتفاع اسعار الدوالر يف بغداد

قفزة يف صادرات العراق النفطية إىل أمريكا

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت منظمة الغذاء والزراعة “فاو”، امس الس�بت، أن ع�رش دول عربية بينها 
الع�راق تحتاج اىل مس�اعدة خارجي�ة من أجل الغذاء بس�بب النزاع�ات الداخلية 

املتعلقة باملناخ.
وقال�ت املنظمة التي تتخذ م�ن روما مقرا لها، يف تقرير اطلع�ت عليه “الزوراء”: 
إن “تأثرات جائحة COVID-19، أدت بش�كل أسايس من حيث خسائر الدخل، إىل 

تفاقم نقاط الضعف وزادت املستويات الحالية من انعدام األمن الغذائي”.
وبين�ت ان “10 دول عربي�ة، بحاج�ة إىل مس�اعدة خارجية من أج�ل الغذاء، مع 
استمرار النزاعات والصدامات املتعلقة باملناخ يف تعزيز املستويات املرتفعة النعدام 
األم�ن الغذائي الشديد”.واش�ارت اىل ان “الع�راق من بني هذه ال�دول العرش التي 
تحتاج اىل مس�اعدة غذائية خارجية اضافة اىل س�وريا واليمن ولبنان والس�ودان 

وليبيا وجيبوتي واريرتيا وموريتانيا والصومال”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت غرف�ة صناع�ة املثنى تحدي�د األرض الخاصة إلنش�اء مدين�ة صناعية يف 
املحافظة وعرضها كفرصة اس�تثمارية لصال�ح وزارة الصناعة واملعادن، مؤكدًة 
صدور كل املوافقات الرسمية ودراسة الجدوى إلنشاء املدينة التي تبعد عن مركز 

املحافظة بمسافة 18 كم.
وق�ال رئي�س الغرفة، فال�ح الهتيمي، يف ترصي�ح صحف�ي: إن األرض التي تبلغ 

مساحتها ٤ آالف دونم ستتوفر فيها خدمات املاء والكهرباء.
وأش�ار إىل: أن ال�وزارة وعرب مديري�ة التنمية الصناعية س�محت بتنفيذ مرشوع 
بعدة مراحل.وأضاف الهتيمي: أن اكمال املدينة سيسهم بتنشيط الواقع الصناعي 

بمختلف املجاالت وتوفر فرص عمل ألبناء املحافظة.

بغداد/ الزوراء:
أعلن سوق العراق لألوراق املالية، امس السبت، عن تداول ملياري سهم بقيمة 

مالية تجاوزت الثالثة مليارات دينار خالل األسبوع املايض.
وذكر الس�وق يف تقرير اطلعت علي�ه “الزوراء”: أن “عدد ال�رشكات املتداولة 
أسهمها خالل االسبوع املايض بلغ 48 رشكة مساهمة، فيما لم تتداول اسهم 
34 رشكة بس�بب عدم تالقي اسعار اوامر الرشاء مع اوامر البيع، كما استمر 
توق�ف 19 رشك�ة لعدم تقدي�م االفصاح، م�ن أص�ل 103 رشكات مدرجة يف 

السوق”.
وب�ني ان “عدد األس�هم املتداولة بلغ مليارين و197 ماليني و407 آالف س�هم 
بانخفاض بلغ %83.55 قياس�ا بالجلسة املاضية بقيمة بلغت ثالثة مليارات 
و143 مليوناً و381 الف دينار بانخفاض %48 قياس�ا بالجلس�ة املاضية من 

خالل تنفيذ 1658 صفقة”.
وأش�ار اىل أن “م�ؤرش األس�عار املتداول�ة ISX60 أغل�ق ع�ى 568.01 نقطة 

مسجالً انخفاضا بنسبة %0.98 عن إغالقه يف الجلسة السابقة”.
واوضح الس�وق ان “عدد األس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غ�ر العراقيني 
لالس�بوع املايض بلغ 181 مليون س�هم بقيمة مالية بلغت 552 مليون دينار 
من خالل تنفيذ 70 صفقة، فيما بلغ عدد األسهم املباعة من املستثمرين غر 
العراقي�ني 41 مليون س�هم بقيمة مالي�ة بلغت 188 ملي�ون دينار من خالل 

تنفيذ 52 صفقة”.
يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من 
األحد اىل الخميس، ومدرج فيه 103 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة 

والفنادق. 

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر، امس السبت، يف البورصة الرئيسة يف بغداد، مع 

اغالق البورصة يف اقليم كردستان .
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت 147300 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
واشار املصدر اىٕل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصرفة باالٔسواق 
املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البي�ع 147750 دينارا عراقي�ا، بينما بلغت 
اس�عار ال�رشاء 146750 دينارا ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة 

اقليم كردستان فلم يكن هناك تداول للدوالر لوجود عطلة رسمية فيها.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاقة االٔمركية، امس الس�بت، ان ص�ادرات النفط 
العراقية ألمريكا ارتفعت لتصل اىل معدل 229 الف برميل يوميا خالل االسبوع 
املايض.وقال�ت االٕدارة يف تقري�ر له�ا اطلع�ت عليها “الزوراء”: إن “متوس�ط 
االس�ترادات االمريكية من النفط الخام خالل االس�بوع املايض من سبع دول 
بلغ�ت 5.251 ماليني برمي�ل يوميا مرتفعة بمقدار12 ال�ف برميل باليوم عن 
االس�بوع الذي س�بقة والذي بلغ 5.239 مالي�ني برميل”.وأضافت: ان امريكا 
اس�توردت النف�ط الخام من العراق بمع�دل 229 ألف برمي�ل يوميا، مرتفعة 
ع�ن 142 ألف برميل يف األس�بوع الذي سبقه.واش�ارت اىل ان “اكثر االٕيرادات 
النفطي�ة الٔمريكا خالل االٔس�بوع املايض جاءت من كن�دا وبمعدل بلغ 3,744 
ماليني برميل يوميا، تليها املكس�يك التي بلغت كمية االسترادات منها بمعدل 
408 آالف برميل يوميا، تليها الس�عودية التي بلغت االس�ترادات منها بمعدل 
316 ال�ف برمي�ل يومي�ا، ثم روس�يا وبكمية بلغ�ت بمع�دل 258 ألف برميل 
يوميا”.ووفقا لالٕدارة فإن “كمية االس�ترادات االٔمريكية من النفط الخام من 
كولومبي�ا بلغت 154 ألف برميل يوميا، تليها نيجريا التي بلغت االس�ترادات 

منها بمعدل 142 الف برميل يوميا.
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف رئيس مجلس القضاء األعى، القايض فائق زيدان، امس الس�بت، ان 

لجنة مكافحة الفساد تهدف إلعادة اموال الدولة املرسوقة.
وقال زيدان يف ترصيح تابعته “الزوراء”: إن اللجنة تش�كلت مؤخرا برئاس�ة 
وكي�ل وزارة الداخلية اللواء احمد ابو رغي�ف، تهدف إلعادة االموال املرسوقة 

من قبل املتنفذين يف الوزارات والتي تم تهريبها خارج البالد.
وأوض�ح: أن مجل�س القضاء ش�ارك يف ه�ذه اللجنة، حيث يت�م جمع االدلة 
إلصدار االحكام ضد من تثبت عليه رسقة االموال وتلقي الرشاوى واسرتجاع 

هذه االموال إىل خزينة الدولة.
وب�ني: أن هناك عددا من املتهمني املوقوفني يف وزارة الداخلية تحت هذا البند، 
كم�ا صدرت اح�كام ضد رئيس هيئة التقاعد الس�ابق بعد أن ت�م التأكد من 

االدلة والقرائن والشهود وحاليا يتم التحقيق يف ملف وزارة الكهرباء.
واعل�ن زيدان الخميس املايض صدور مذكرات قبض بحق قتلة الخبر االمني 
هشام الهاشمي واملتظاهرين، فيما اشار اىل ان القضاء لم يرضخ ألي ضغط 

يف قضية قاسم مصلح.

القضاء: جلنة مكافحة الفساد تهدف 
إلعادة أموال الدولة املسروقة



وحسرة  بألسم  علينسا  مسرت 
الذكرى السسنوية األوىل لرحيل 
النجسم الالمسع احمسد رايض ،  
ففي الس21 مسن حزيران العام 
املسايض تلقينا الخسر الصادم 
بانتقال االسسطورة الخلوق اىل 
جسوار ربه بعد اصابته باملرض 
اللعني كورونا.. ونحن نستذكر 
هسذه الذكسرى االليمسة البد لنا 
ان نتحسدث عسن هسذا النجسم 
السذي زاملنساه أياما واسسابيع 
واشهر وسنوات خالل مسريته 
سساعات،  وكذلسك  الكرويسة 
سسمعت  ان  وبعسد  ولالسسف 
اتصلست  املستشسفى  دخولسه 
الدكتور صالح  بشسقيه االكر 
رايض الذي تمنيست له بالدعاء 

و الشفاء مؤكدا يل يف وقتها ان 
وضع ابو هيا غري مطمنئ فهو 
يعانسي مسن ضيسق يف التنفس 
داعيا من رب العاملني الشسفاء 
له، وتلقينا الخر الصادم بألم 
ونحسن يف بسالد الغربسة، فلقسد 
عانسى الكثيسري وهسو يرقسد يف 
املستشسفى وتعسرض لالهمال 
حتى انني اتصلت به ذات يوم، 
حيث تلقسى اتصايل بسه بفرح 
غامر وهو يسمع صوتي حيث 
كانست امنيتسه زيسارة عائلتسه 
الكريمسة يف عمسان لكسن عدم 
اىل  الطائسرة  يف  سسفر  وجسود 
عمسان حالت دون ذلك بسسبب 
ظسروف كورونا يف تلسك الفرتة 
الحرجسة فكانست امنيته رؤية 

ولسده املحبسوب فيصسل وافراد 
عائلتسه الكريمسة ولكنها ارادة 

الله.
هكذا رحل احمد رايض االنسان 
اللطيسف .. نعم مر عسام وأيام 
عىل رحيسل هذا النجسم الالمع 
الذي رحل عنا بألم وحرة من 

داخل العراق وخارجه .
لقسد قسدم احمسد رايض الكثري 
لوطنه وللكسرة العراقية فكان 
صاحب ابتسامة ال تفارقه أبدا 
وكان محبوبسا مسن الجميع .. 
لقسد فقدنا نجما المعا صاحب 
انجسازات فسكان محبوبسا من 
عشساقه وسسجله كان حافسال 
باالهسداف يف مرمسى الخصوم، 
وترك صسورة رائعة عن الالعب 

العراقي.
نعسم، لقسد فقدنسا واحسدا من 
أملسع نجسوم الكسرة العراقية.. 
عسام مسى عسىل رحيسل هسذا 
النجسم الالمع الذي صال وجال 
العراقيسة  الكسرة  مالعسب  يف 
والخليجيسة والعربية والعاملية 
والسيما مشاركته يف نهائيات 
كأس العالم 1986 يف املكسيك، 
واهدافسه ال تنسى أبسدا وهسي 
عالقة يف االذهان،  فأحمد رايض 
كان صاحب قلب طيب واخالق 
عالية واسمه ما زال يرتدد عىل 
ألسن محبيه وعشاقه والسيما 
جماهسري النوارس السذي حلق 
معهسم يف العديد من البطوالت، 

وله مواقف مع زمالئه.

ونحن نستذكر الذكرى السنوية 
لرحيل هذا النجم البد ان نشيد 
بسإدارة قناة العسراق الرياضية 
التي كانت موفقة ولها مواقف 
خسالل تغطيتهسا لرحيسل هسذا 
النجسم وما زالست .. كما نحيي 
مواقف اعالمنا الريايض املرئي 

واملقروء واملسموع.
أخريا الرحمسة للراحل ابو هيا 
الذي لنسا ذكريات معه وإنا لله 
وإنسا اليسه راجعون .. وشسكرا 
ملواقسف زمالئه والسسيما االخ 
نسادي  رئيسس  حيسدر،  رشار 
الكرخ، الذي اطلق اسسم ملعب 
النسادي باسسم احمسد رايض .. 
شسكرا للمواقف املرشفة تجاه 

هذا النجم الكبري.

بغداد/ امري الداغستاني

أكسد رئيسس االتحساد العراقي لكرة 

القدم السابق، عبد الخالق مسعود، 

لرئاسسة  مجسدداً  ترشسيحه  عسدم 

االتحاد، رغم معرفته املسبقة بأنه 

سيفوز بغالبية األصوات.

وأوضسح مسسعود أن “قسرار عسدم 

ترشسيحه للرئاسسة جساء بسسبب 

الفوىض العارمة وعدم االسستقرار 

والوضع غري الطبيعي الذي يشهده 

الواقع الكروي يف العراق”.

ورجح أن تشهد االنتخابات املقبلة 

ملنصسب  وترشسيحات  “مفاجسآت 

الرئاسسة بدخسول أسسماء جديسدة 

عسىل الخسط”، مبينسا أن “الوقست 

هنساك  وسستكون  مبكسراً  مسازال 

أمسور ومسستجدات تغسري املعادلة 

االنتخابية”.

وبشسأن إرشاف التطبيعية بشسكل 

مبارش عىل انتخابات املمثليات، أكد 

مسسعود أن ذلك “مسن صميم عمل 

التطبيعيسة ولم يتعمدوا ذلك لجمع 

األصوات لجهة معينة كما يشساع، 

بسل إرشافهم جاء وفسق توجيهات 

االتحاد الدويل، كونهم مكلفني بذلك 

من قبل فيفا”.

وعن قناعته بعمسل التطبيعية من 

عدمهسا، أردف بالقسول “لقد تخلل 

عمل التطبيعية خالل املدة السابقة 

جوانب إيجابية، إذ تمكنت من إدارة 

الكسرة العراقيسة يف بعسض املواقع 

بشكل جيد ويف ظروف صعبة، كما 

تخلسل عملها جوانب سسلبية أيضا 

يف بعسض املفاصل، وهسذا ممكن يف 

عمسل تكتنفسه الصعوبات بشسكل 

كبري”.

مسعود: لن أرشح جمددا ملقعد 
رئاسة احتاد كرة القدم

عام على رحيل االسطورة 
أمحد راضي 

عدنان اجلبوري

الرياضي
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6 مجاهري نادي كربالء حتمِّل اهليئة 
اإلدارية أسباب تدهور النادي

بغداد/ متابعة الزوراء
حّملت جماهري ومشجعو نادي كربالء الريايض الهيئة اإلدارية للنادي أسباب التدهور واالنتكاسات 
املتتاليسة يف املسستوى الفنسي واإلداري، داعيسًة الهيئسة اإلدارية لتقديم اسستقالتها وفسسح املجال 
لشسخصيات جديدة تنهض بواقع النادي من جديد.. وتظاهر مشسجعو النسادي قرب مبنى اإلدارة 
املحلية يف محافظة كربالء املقدسسة إلقالة الهيئة اإلدارية.وقسال نائب رئيس رابطة جماهري نادي 
كربالء نور عرب: إن« الجماهري الرياضية ناشدت وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ومحافظ 
كربسالء نصيسف الخطابي، التدخل الريسع لوضع حد للرتدي الحاصل يف املسستوى واالنتكاسسات 

املتتالية التي ادت اىل انهيار النادي كون املحافظ هو الراعي الرسمي له« .

أصفر وأمحر

مصدر: التطبيعية تتفاوض مع أوديشو لقيادة املنتخب الوطين 
بغداد/ متابعة الزوراء

اعلن االتحاد االسيوي لكرة القدم موعد مباريات املنتخب االوملبي يف 
التصفيات االسيوية املؤهلة لكاس اسيا .

الس  يف  املالديفي  نظريه  اللقاءات  اوىل  يف  االوملبي  املنتخب  يواجه  اذ 
27 من ترشين االول ، ويالقي يف املباراة الثانية نظريه االفغاني يف 
التاسع والعرشين من الشهر نفسه، ويالقي يف الحادي والثالثني من 

الشهر نفسه نظريه البحريني .
مريوسالف  التشيكي  القدم،  لكرة  األوملبي  املنتخب  مدرب  وكان 
املؤهلة  سوكوب قال إن قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 
ويتوجب  جيدة،  كانت  أوزبكستان  يف   2022 آسيا  كأس  لنهائيات 
املجموعة  عن  التأهل  لضمان  والفوز  املطلوب  األداء  تقديم  علينا 
الثالثة. وأكَد التشيكي مريوسالف سوكوب أن جميع املجموعات لها 
جودتها، والجميع لديهم فرصة التواجد يف نهائيات آسيا تحت 23 
عاماً.وأضاَف أن »املجموعة الثالثة التي تضم البحرين وأفغانستان 
وأعرف  البحرين  أعرف  فأنا  يل  وبالنسبة  جيدة،  تقريباً  واملالديف 
بعض الالعبني وكذلك البيئة هناك، ولكن بشكل عام يتوجب علينا 
تقديم األداء املطلوب لتحقيق االنتصارات يف هذه املجموعة وضمان 

التأهل لنهائيات آسيا 2022 تحت 23 عاماً«.

األومليب يفتتح مبارياته يف التصفيات 
املؤهلة لكأس آسيا بلقاء املالديف

عليوي: اعرتاضات وراء إرجاء التصويت على قانون 
األندية الرياضية 

بغداد/ متابعة الزوراء
فتحست الهيئسة التطبيعيسة التحساد الكرة 
بساب املفاوضات مع مسدرب القوة الجوية 
أيوب أوديشسو، لقيسادة املنتخسب األول يف 
التصفيات الحاسمة املؤهلة لكأس العالم 

.2022
وقال مصدر مقرب مسن الهيئة التطبيعية 
“تسم فتسح قنسوات اتصسال مسع أوديشسو 
بطريقة غري مبارشة ملعرفة رغبته بشسأن 

قيادة املنتخب من عدمه”.
وأكسد املصسدر: “املدرب أبسدى قناعة أولية 

بإمكانية تسلم املهمة”.
وأشسار إىل وجسود توافق أويل بسني أعضاء 
الهيئة التطبيعية إلسسناد املهمة إىل املدرب 
أيوب أوديشو بعد اعتذار املدرب كاتانيتش 

عن إكمال املهمة ألسباب مالية.
وبسنّي أن قرار كاتانيتش أجسر التطبيعية 
عسىل البحث عن مدرب محيل لضيق الوقت 

قبل انطالق التصفيات الحاسمة.
وأشسار إىل: أن قرار التعاقد مع أوديشو ما 
زال قيد الدراسسة رغم أن عددا من أعضاء 
الهيئسة التطبيعية أبدوا قناعتهم برضورة 

حسم التعاقد معه رسميا.
يشسار إىل أن املنتخسب الوطنسي سسيلعب 
ضمسن املجموعة األوىل إىل جانب منتخبات 
إيران وكوريا الجنوبية واإلمارات وسوريا 

ولبنان.

احتاد الصحافة الرياضية يعتمد زمالًء جدد يف اهليئة العامة ويؤسس صالونا ثقافيا 
كركوك تستضيف دورة صحفية منتصف الشهر املقبل

بغداد/ الزوراء
عقسَد االتحساُد العراقي للصحافسة الرياضية 
اجتماعه الدوري يف مقسر نقابة الصحفيني، 
بحضسور رئيس االتحاد خالد جاسسم ونائب 
الرئيسس الدكتور عدنسان لفتسة وأمني الر 
يوسسف فعسل وأمسني الر املسساعد سسيف 
املالكسي، واألعضساء جعفسر العلوجي وميثم 
الحسني وسمري السسعد وبالل زكي وجمعة 
الثامر، وغاَب عسن الحضور الزميالن مؤنس 
عبسد الله ألسسباٍب خاصسة، وعمار سساطع 

إلصابته بفريوس كورونا.
وتنساوَل االجتماُع جملًة من القضايا واألمور 
التسي تخص عمسل االتحاد يف الفسرتة املقبلة، 
ومسا تم إنجازه من منهساج االتحاد يف الفرتة 

املاضية.
ويف بدايسة االجتمساع، رحسَب رئيسس االتحاد 
)خالد جاسسم( بالحضور، وتمنسى للجميع 
املوفقية والنجساح يف تقديم الطروحات التي 

تسهم يف إنعاش واقع الصحافة الرياضية.
 بعدهسا طلسَب رئيسُس االتحاد مسن األعضاء 
قسراءة سسورة الفاتحسة ترحمساً عسىل أرواح 
الزميلسني العزيزيسن )حيسدر مدلسول وخليل 
أن  وجسل  عسز  البساري  داعسني  الجنابسي(، 
يتغمدهما بواسسع رحمتسه ويجعل مثواهما 
الجنة، ويلهم أهلهما وأحبتهما وزمالء املهنة 
الصر والسسلوان. وكذلسك الدعاء بالشسفاء 
التام ألعضساء الهيئة العامسة الذين تعرضوا 
لإلصابة بفريوس كورونا اللعني.. وفيما ييل 

مجمل ما ناقشه االجتماع: 
١- قسدَم أمسني الر )يوسسف فعل( شسكره 
لنائب الرئيسس الدكتور )عدنان لفته( وأمني 
الر املساعد )سيف املالكي( وعضو االتحاد 
)ميثسم الحسسني(، لجهودهسم يف التحضسري 
وإنجساح ورشسة تنظيسم العمسل اإلعالمسي 
واملؤتمسرات الصحفية يف البطوالت الرياضية 
التي نظمها قسم اإلعالم واالتصال الحكومي 
بالتعساون  والرياضسة  الشسباب  وزارة  يف 
والتنسسيق مع االتحساد العراقسي للصحافة 
الرياضيسة، وبحضسور عدد مسن الصحفيني 

واإلعالميني ومسؤويل الشعب اإلعالمية.  
2- التقسى نائسب رئيس االتحساد وأمني الر 
مع مدير قسم اإلعالم واالتصال الحكومي يف 
وزارة الشباب والرياضة الدكتور )موفق عبد 
الوهساب(، واتفقسوا عىل جملٍة مسن القضايا 
واألنشطة وورش العمل التي ستقام وتنظم 
بالتعساون بسني االتحساد والوزارة عسىل املدى 

القريب.
اتفاقيسات  تنفيسذ  املجتمعسون  تسدارس   -3
املؤسسسات  مسع  التعساون  وبروتوكسوالت 
الرياضية )وزارة الشباب والرياضة - اللجنة 
األوملبيسة - اللجنة الباراملبيسة - التطبيعية(، 
وتسم االتفاق عىل اسستكمالها يف األسسبوعني 

املقبلني الكتمال توقيعها.
٤- ناقش االتحاد الطلب املقدم من مؤسسة 
كركسوك اإلعالميسة إلقامسة دورة تطويريسة 
وتدريبية للصحفيني الرياضيني يف محافظة 
كركسوك، وتم االتفاق عسىل أن يكون النصف 
الثاني من شسهر آب املقبل موعسداً إلقامتها، 
وإحالسة الطلب عىل لجنة الدورات للتنسسيق 
ومتابعسة إقامة الدورة من جميسع الجوانب 

الفنية واإلدارية واللوجستية.
 ٥- تمست إحالسة طلبات االنتمساء اىل االتحاد 
عىل اللجنة املهنية ملناقشتها ورفع توصيات 

اىل مجلس االدارة إلقرارها. 
٦- قدَم رئيس اللجنة املهنية )ميثم الحسني( 
رشحاً مفصالً عن آلية عمل اللجنة وتواصلها 

املسستمر مع أعضاء الهيأة العامة، ويف ضوء 
توصيسة اللجنسة تم اعتمساد الزمسالء )عمار 
عسيل وزيد الزيدي وسسامر الياس(، وضمهم 
للجمعيسة العموميسة لالتحاد بعسد إكمالهم 

جميع املتطلبات الخاصة بهم.
7- اسستعرض نائسب رئيس االتحساد، رئيس 
لجنة العالقات الداخلية والخارجية، الدكتور 
)عدنسان لفتسه( عمل اللجنة، وأكسد أنها عىل 
تواصسل مع االتحسادات العربية واآلسسيوية، 
وتسم االتفاق عسىل املقسرتح الذي قدمسه بأن 
يكسون هنساك أعضساء رشف يف االتحساد من 
الشسخصيات الالمعسة واملؤثسرة يف املجتمسع 

بمنحهم عضويات فخرية.
٨- املوافقة عىل مقرتح رئيس لجنة العالقات 
الدكتور )عدنسان لفته( بتأسسيس ناٍد ثقايف 
أشسبه بالصالسون الثقايف يقام عىل الشسبكة 
العنكبوتيسة نهايسة كل شسهر للتواصسل مع 
الرياضيني والشخصيات  الصحفيني  الزمالء 
الفاعلسة يف الداخل والخارج، للتحاور وتبادل 
األفسكار واالسستفادة مسن الطروحسات التي 

تخدم رياضتنا.
٩- املوافقسة عسىل مقسرتح الزميسل )جعفسر 
العلوجسي( بتبنسي االتحساد طباعسة الكتسب 
مسع  العامسة  الهيئسة  أعضساء  وإصسدارات 
إقامسة حفل توقيع للكتسب واإلصدارات التي 
يقدموهسا خدمًة للرياضة العراقية يف خطوة 
لتشسجيع الزمالء عىل رفسد املكتبة الرياضية 

بالكتب واإلصدارات.
١0- اتفق املجتمعون عىل تبني املقرتح الذي 
قدمسه أمني الر املسساعد )سسيف املالكي( 
الستحداث جوائز لألفضل يف الدوري املمتاز، 
وتسسميتها باسم الرياضيني الراحلني بسبب 
فسريوس كورونسا اللعسني مسع إقامسة حفل 
واسع يتبناه االتحاد لتوزيع الجوائز تكريماً 
وتقديراً لألسسماء الكبرية التي رحلت بسبب 

الجائحة.
١١- املوافقسة عىل مقسرتح الزميسل )جمعة 
الثامسر( بإقامسة نسدوة نصسف شسهرية أو 
شسهرية حسسب الظسروف لتسدارس قضيسة 
رياضية معينة بحضسور الزمالء الصحفيني 

الشسأن  وأهسل  واإلعالميسني  الرياضيسني 
الرياضيني لتقديم الحلول املمكنة للمشساكل 

التي تعصف برياضتنا يف مختلف األلعاب.
١2- إقامة حفل تكريمسي للفرق التي تحرز 
البطوالت املحليسة وللمنتخبات الوطنية التي 
ترفع اسم العراق عاليا يف املنافسات القارية 

والعاملية.
١3- تقسرر اعتمساد أعضاء لجنة التسسويق، 
وهما الزميالن )سسمري السسعد ومؤنس عبد 

الله(.
١٤- اتفق املجتمعسون عىل أن يكون اجتماع 
االتحاد شسهريا، والتأكيد عىل رضورة تقديم 
تقارير من رؤسساء اللجان العاملة يف االتحاد 

عن مجمل عملهم يف الفرتة السابقة.
١٥- مناقشسة الدورة التي أقامها االتحاد يف 
محافظة النجف األرشف، واإلشادة بالجهود 
التسي بذلت مسن أجل إنجاحهسا، مع رضورة 
العمسل عسىل إرشاك أكثسر عسدد ممكسن مسن 
الزمالء يف الدورات لالسستفادة منها يف مجال 

العمل املهني وتطوير القدرات.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشسفت لجنة الشسباب والرياضسة النيابية عسن عراقيل يف 
االمتيسازات املمنوحة بقانون االنديسة، فيما لفتت إىل وجود 

اعرتاض نيابي اخر التصويت عىل القانون.
وقسال رئيس اللجنسة عباس عليسوي: إن لجنته “تسسلمت 
مالحظسات النواب والكتل السياسسية املعرتضة عىل قانون 
األنديسة الرياضسة”، مشسرياً إىل “إجراء تعديل بسسيط عىل 

بعض مواد قانون األندية الرياضية من أصل 29 مادة”.
وأضساف عليوي أن “عسدداً كبرياً من النسواب اعرتضوا عىل 
االمتيسازات والصالحيسات الكبسرية التسي منحست األنديسة 

الرياضيسة من خسالل هذا القانسون”، مؤكسداً أن “القانون 
يدعم األنشسطة الرياضيسة دون انتظار الدعسم املايل املقدم 

من قبل الحكومة”.
وتابسع أن “اللجنة بررت االمتيازات التي منحت األندية من 
خالل القانون، واعتبارها متشسابهة األندية العاملية ويجب 
أن تتطور وتخضع للمعايري الدولية من أجل تطوير الجانب 

الريايض بالعراق”.
وخلص رئيس اللجنة الشباب والرياضة النيابية، إىل القول 
إن “القانون يصب بمصلحة األندية الرياضية وسيتم إدراج 

القانون للتصويت، يف جدول أعمال الجلسة املقبلة”.

إعالمنا الرياضي
الف مبسارك نقولها لالسستاذ القدير محمود 
السعد الذي احتفل برفقة االهل واالصدقاء 
بزواج قسرة عينه وفلسذة كبسده )احمد(... 
نتمنسى لنجسل االسستاذ السسعد املسرات 
واالفراح الدائمة مع حرمه املصون ورشيكة 

حياته وبالرفاه والبنني.
 ***************

مقدم برنامج )صوت املالعب( الذي يبث من 
عىل شاشسة قنساة )السسومرية( الفضائية 
الزميل طه ابو رغيسف ظاهر اعلن اصابته 
امنياتنسا  املسستجد،  كورونسا  بفايسروس 

الصادقة بالشفاء العاجل للخلوق ابو رغيف 
وان يلبسسه الرحمسن ثسوب الصحسة والعافيسة 

التامتسني، وان يعود ملمارسسة عمله املهني مسن جديد خالل االيام 
املقبلة.

  ************
 الزميسل احمسد عبد الكريسم، احتفل مؤخرا 
بعيد ميالده، خالص االمنيات للزميل العزيز  
بالعمسر املديسد ومواصلة النجساح يف حياته 

ومشواره املهني.
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مثرياً  هدفاً  دياس  لويس  الربتغايل  بورتو  مهاجم  سجل 
الفوز عىل  الرمق األخري ليمنح منتخب بالده كولومبيا  يف 
البريو 2-3 واملركز الثالث يف بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم 

يف برازيليا.
والهدف هو الرابع لدياس يف هذه البطولة 
من  دقائق   10 بعد  وجاء 
 2-2 التعادل  البريو  إدراك 
إىل  طريقها  يف  واملباراة 
الجزاء  ركالت 
جيح  لرت ا

الوقت  )نظام 
ليس  االضايف 

كوبا  يف  معتمداً 
أمريكا إال يف النهائي 

يف حال تم التعادل(.
مجريات  جاءت 
حيث  مثرية  املباراة 

كولومبيا  ضغطت 
بدايتها  يف 
ت  رص حا و
يف  البريو 

 ، منطقتها
الفرصة  لكن 

كانت  األوىل  الحقيقية 
مرر  عندما  لألخرية 
كرة  كويفا  كريستيان 
جانالوكا  باتجاه  ماكرة 
سدد  األخري  لكن  البادوال، 
من  الثالث  الخشبات  خارج 

وضعية جيدة .)28( 
رّدت كولومبيا من خالل 

فرصة لدياس لكنه سدد بني يدي الحارس بدرو غاييس )32(. وكاد 
مراقبة  من  تخلص  عندما  لبريو  التسجيل  يفتتح  بينيا  سريخيو 
يتمكن من  لم  لكنه  الحارس كاميلو فارغاس،  ثم  أوسكار موريو 

هز الشباك من زاوية ضيقة.
ونجحت البريو يف التقدم بهدف ليوشيمار يوتون يف الدقيقة األخرية 
45، قبل أن يدرك قائد كولومبيا املخرضم خوان كوادرادو التعادل 

مطلع الشوط الثاني من ركلة حرة مبارشة .)49( 
وقف  لكنه   ،)62( لدياس  رائعة  مقصية  لكرة  غاييس  وتصدى 
شباكه  عانقت  قوية  كرة  أطلق  الذي  ذاته  الالعب  امام  عاجزاً 
مانحاً التقدم 1-2 لكولومبيا )66( بعد تمريرة طويلة حاسمة 

من حارسه فارغاس.
االستسالم   2019 عام  األخرية  النسخة  وصيفة  البريو  رفضت 
وأدركت التعادل عرب البادوال من كرة رأسية مستغال ركلة ركنية 

من راسييل غارسيا قبل نهاية املباراة بثماني دقائق.
الذي  منازع  بال  املباراة  نجم  لدياس  كانت  األخرية  الكلمة  أن  بيد 
20 مرتاً يف الزاوية البعيدة ملرمى غاييس الذي  أطلق كرة قوية من 
حاول التصدي لها لكن من دون جدوى يف الدقيقة الرابعة من الوقت 

االضايف يف الشوط الثاني ليعلن بعدها الحكم نهاية املباراة.
يذكر أن املباراة النهائية تجمع بني عمالقي الكرة األمريكية الجنوبية 
الربازيل واألرجنتني عىل ملعب ماراكانا الشهري يف ريو دي جانريو 

التي انتهت فجر اليوم األحد.
وينافس دياس عىل صدارة ترتيب الهدافني مع ليونيل مييس ويملك 

كل منهما 4 أهداف.

قبل  يوما   499 آلخر  التنازيل  العد  انطلق 
 FIFA العالم  كأس  لبطولة  البداية  صافرة 
مرة  ألول  قطر  تستضيفها  التي   ،™2022
 21 من  األوسط،  والرشق  العربي  العالم  يف 

نوفمرب إىل 18 ديسمرب من العام املقبل.
استضافة  بحق   2010 يف  قطر  فوز  ومنذ 
الزمن  مع  سباقاً  الفور  عىل  بدأت  املونديال؛ 
االستضافة،  ملف  يف  بالتزاماتها  للوفاء 
استثنائية  نسخة  بتنظيم  وعودها  وتحقيق 
قطر  نجحت  القدم.واليوم  كرة  مونديال  من 
التحتية  البنية  مشاريع  من   95% إنجاز  يف 
الالزمة للبطولة من استادات ومالعب تدريب 
أربعة  جاهزية  عن  أعلنت  وقد  وغريها، 
استادات، كما بدأت يف تشغيل خطوط مرتو 
إىل  باإلضافة  عامني،  من  أكثر  قبل  الدوحة 
مواصلة العمل عىل قدم وساق إلتمام شبكة 
ضوء  الدولة.ويف  أنحاء  يف  الرسيعة  الطرق 
من  أكثر  الستقبال  املتواصلة  االستعدادات 
ال  االستضافة،  فرتة  خالل  مشجع  مليون 
تدخر قطر جهداً للتأكد من خوض املشجعني 
تعكس  فريدة  تجربة  واإلداريني  والالعبني 

الثقافة العربية، وتقاليدها األصيلة.
ونستعرض يف السطور التالية أبرز ما يمتاز 

به مونديال قطر 2022:
استادات مونديالية فريدة

 FIFA ـ ستقام منافسات بطولة كأس العالم
قطر 2022™️ يف ثمانية استادات مونديالية 
واملدينة  والجنوب،  الدويل،  خليفة  هي: 
والتي  والبيت،  عيل،  بن  وأحمد  التعليمية، 
اكتمل العمل بها وأصبحت جاهزة الستضافة 
الثمامة،  استادات  إىل  إضافة  املنافسات، 
سُيكشف  والتي  ولوسيل،  عبود،  أبو  وراس 

النقاب عنها قبل نهاية العام الجاري.

جرى تصميم غالبية استادات املونديال بإبداع 
والعربية،  القطرية  الثقافة  ُيحاكي  معماري 
وُيجسد بعضاً من جوانبها وسماتها. فمثالً، 
َعر  الشَّ بيت  تصميمه  يف  البيت  استاد  ُيشبه 
صمم  فيما  قديماً،  البادية  أهل  سكنه  الذي 
الذهبية  الخارجية  بواجهته  لوسيل  استاد 
واألواني  الفنية  بالقطع  ليذكرنا  الرباقة 

الذهبية التي استخدمها العرب قديماً.
وُتجسد تموجات سقف استاد الجنوب أمواج 
البحر وأرشعة القوارب التي استخدمها أهل 
أعماق  يف  للرزق  طلباً  قديماً  الوكرة  مدينة 
مياه الخليج العربي. أما استاد الثمامة، فقد 
“القحفية”  شكل  عىل  قطرية  بأنامل  ُصمم 
أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها غالبية 
روعي  ذلك؛  جانب  العربية.إىل  املنطقة  رجال 
لضمان  اإلرث  جانب  االستادات  تصميم  يف 
الرياضية  املنشآت  هذه  من  االستفادة 
الستار  إسدال  بعد  وأفراده  املجتمع  لخدمة 
الصدد،  هذا  ويف  املونديال.  منافسات  عىل 
إىل  االستادات  غالبية  تحويل  املخطط  من 

بعد  وطبية  ورياضية  مجتمعية  مرافق 
ببعض  التربع  إىل  باإلضافة  البطولة، 

لبنية  تفتقر  لدول  االستادات  مقاعد 
تحتية رياضية.وسُتسهم مبادرات اإلرث يف 

التأكد من أن ترتك بطولة قطر بعد انتهائها 
قطر  عىل  والفائدة  بالنفع  يعود  إيجابياً  أثراً 
والعالم. عالوة عىل ذلك، تفخر قطر بتشييد 
استاد  أول  ُيعد  الذي  عبود  أبو  راس  استاد 
بالكامل،  للتفكيك  قابل  البطولة  تاريخ  يف 

حيث ُيشّيد هذا الرصح الريايض باستخدام 
حاويات شحن بحري ووحدات بناء قابلة 

االستاد  تفكيك  يجري  أن  عىل  للتفكيك، 
إعادة  ثم  البطولة،  انتهاء  بعد  بالكامل 

االستفادة من أجزائه.
تقارب املسافات يف مونديال قطر 2022

لقطر،  الجغرافية  املساحة  ضوء  يف  ـ 
واإلداريني  والالعبني  املشجعني  تنتظر 
 ،2022 مونديال  يف  لها  مثيل  ال  تجربة 
قلب  يف  أنفسهم  الجميع  سيجد  حيث 

الحدث طوال فرتة البطولة.

                         

باريس  ظهري  حكيمي  أرشف  وكيل  كامانو،  أليخاندرو  كشف 
مدريد. ريال  إىل  بالعودة  يحلم  املغربي  الالعب  أن  سان جريمان، 

ونشأ حكيمي يف أكاديمية ريال مدريد قبل أن يخرج يف إعارة إىل 
بوروسيا دورتموند ملدة موسمني، ثم بيعه إىل إنرت ميالن مقابل 40 
مليون يورو يف صيف 2020.وقال كامانو، يف ترصيحات أبرزتها 
رفض  يف  الحق  مدريد  لريال  “كان  اإلسبانية:  “ماركا”  صحيفة 
انتقال حكيمي إىل ناٍد آخر، حتى وقت إعالن باريس سان جريمان 
أرشف  أن  بحلم  “نحتفظ  حسمت”.وأضاف:  الصفقة  أن  وإنرت 

سيعود إىل ريال مدريد، ألنه ولد ونشأ يف مدريد، ويرغب يف 
اللعب هناك يف يوم من األيام كهدف نهائي”.وتابع: “قدم 

بطل  أنهم  حقيقة  لكن  ألرشف،  أيًضا  عرًضا  تشيليس 
أوروبا ربما جعلهم يؤجلون الصفقة”.وواصل: “سان 
القدم  لكن يف كرة  يرحل،  لن  مبابي  إن  يقول  جريمان 

أنت ال تعرف أبًدا ما سيحدث. إذا بقي سيكون األمر رائًعا، 
سعداء  “كنا  العالم”.وختم.  نهاية  ليست  فهذه  رحل  وإال 

جًدا بانتقال سريجيو راموس إىل سان جريمان”.

يعتقد العب الوسط اإلنجليزي الدويل كالفني فيليبس أن ثنائي خط 
الوسـط اإليطايل املكون من جورجينيو وماركو فرياتي سيشـكل 
تحديا كبريا ملنتخب بالده خـالل املباراة النهائية ليورو 2020 عىل 
اسـتاد ويمبيل اليـوم األحد، لكنه أكد أن أصحـاب األرض يملكون 

القدرة عىل التصدي لهذين الالعبني وتحييدهما.
ونقلت صحيفة “الجارديان” عن فيليبس العب ليدز يونايتد قوله: 
“سبق يل اللعب يف مواجهة جورجينيو.. إنه العب رائع وخاصة مع 
تشيليس وهو يملك مهارات عديدة.. سنواجه العديد من التحديات 

أمام إيطاليا”.
وأضـاف فيليبس: “فرياتـي العب ممتاز أيضـا ودائما أعجبت به، 
ويف ظل وجود هذين الالعبني يف خط الوسـط فإن الوضع سيكون 

صعبا تماما. ونحن نعرف أنها ستكون مباراة صعبة.
وأتم: “مواجهة هذين الالعبني سـيكون االختبار األصعب بالنسبة 

لنا”.

القدم  لكرة  اإلنجليزي  املنتخب  يحظى 
بالدعم الجماهريي الكبري، عندما يخوض 
نهائي بطولة كأس األمم األوروبية )يورو 
باستاد  األحد  اليوم  ملعبه  عىل   )2020

»ويمبيل« يف العاصمة الربيطانية لندن.
مروعة  مهمة  سيواجه  الفريق  لكن 
وصعبة أمام املنتخب اإليطايل )اآلزوري( 
الذي أحرز لقبه الوحيد السابق يف البطولة 

األوروبية قبل 53 عاما.
أحرز  الذي  اإلنجليزي،  املنتخب  ويطمح 
من  الكبرية  البطوالت  يف  الوحيد  لقبه 
يف  ملعبه  عىل   1966 العالم  كأس  خالل 
بأول  ليتوج  اليوم  الفوز  يف  »ويمبيل«، 

ألقابه يف البطولة األوروبية.
منتخب  فوز  يف  بأكملها  إنجلرتا  وتحلم 
حالة  وإنهاء  أوروبا  كأس  بلقب  بالدها 
الجدب التي امتدت ملا يقرب من 6 عقود 

يف البطوالت الكبرية.
مهمة  سيواجه  اإلنجليزي  املنتخب  لكن 
اإليطايل  نظريه  أمام  وعسرية  صعبة 
الذي  مانشيني،  روبرتو  املدرب  بقيادة 
قاد الفريق للحفاظ عىل سجله خاليا من 
الهزائم يف آخر 33 مباراة عىل مدار نحو 

3 سنوات.
بالرهبة يف  اآلزوري  أن يشعر  ينتظر  وال 
أن  املتوقع  ألف مشجع من  مواجهة 60 
»ويمبيل«  استاد  مدرجات  يف  يحتشدوا 

العريق اليوم.
تاريخ  من  قوي  بدعم  اآلزوري  ويحظى 
مواجهاته أمام املنتخب اإلنجليزي، حيث 
لم يسبق له أن خرس أمام منتخب األسود 

الثالثة يف أي بطولة كبرية.

هائل  بشكل  عالية  املخاطر  يجعل  وهذا 
املهاجم  بقيادة  اإلنجليزي،  املنتخب  عىل 

املتألق هاري كني.
ترك  يرغب يف  ال  اإلنجليزي  املنتخب  لكن 
بعد  املرة  هذه  يده  من  تضيع  الفرصة 
كبرية،  بطولة  يف  أملانيا  عىل  أخريا  فوزه 
الحالية،  للبطولة  الـ16  دور  يف  وذلك 
صاحب  الدنماركي  املنتخب  إسقاط  ثم 

الحماس الكبري يف الدور قبل النهائي.
ولكن  خاصا،  يوما  »سيكون  كني:  وقال 
أن  وعلينا  وخارس،  فائز  هناك  سيكون 

نريد  الفائز.  الجانب  أن نكون يف  نضمن 
أن يكون يوما خاصا للجميع«.

»لم  هندرسون:  جوردان  زميله  وأضاف 
نحقق أي يشء بعد، علينا أن نقدم دفعة 
باللقب.  للفوز  محاولة  يف  أخرى  كبرية 
اإليطايل،  املنتخب  نعلم مدى جودة وقوة 
ولكنه  لنا،  بالنسبة  صعب  اختبار  إنه 
اختبار نثق بقدرتنا عىل اجتيازه وتقديم 

أداء جيد«.
وبدأ كني يف هز الشباك بعدما فشل يف هذا 
ولديه  املجموعات،  دور  مباريات  خالل 

هدف  بفارق  البطولة،  يف  أهداف   4 اآلن 
سرتلينج،  رحيم  زميله  من  أكثر  واحد 
املدير  ساوثجيت  لجاريث  يمكن  حيث 
الجيل  وهذا  اإلنجليزي  للمنتخب  الفني 
الذي  الجيد  العمل  تتويج  الالعبني  من 
قبل  الدور  إىل  وصولهم  بالفعل  شهد 

النهائي لكأس العالم 2018 بروسيا.
الالعبني  أن  »أعتقد  ساوثجيت:  وقال 
الثالث  السنوات  مدار  عىل  الكثري  تعلموا 

أو األربع املاضية«.
قويا  دفاعا  اإلنجليزي  املنتخب  ويواجه 

املخرضم  بقيادة  اآلزوري،  يف  وصلدا 
جورجيو كيليني وليوناردو بونوتيش.

من  الكثري  أيضا  أظهر  اآلزوري  ولكن 
واجتاز  الهجومية،  الناحية  يف  التفوق 
انتصارات   3 خالل  من  املجموعات  دور 
ساحرة يف روما قبل أن يواصل تقدمه يف 
البطولة عىل حساب املنتخبني البلجيكي، 

املصنف األول عامليا، واإلسباني.
وعلق ماركو فرياتي: »أعتقد أن النهائي 

سيكون ملحميا وسيصنع التاريخ«.
فريق  اإلنجليزي  »املنتخب  وأوضح: 
متميز للغاية من الناحية البدنية، ولديه 
أيضا.  عالية  بمهارات  يتمتعون  العبون 
سنواجه فريقا صعبا للغاية، وسيلعبون 
امللعب جيدا.  يعرفون  أرضهم، وهم  عىل 
ولكن الفوز بهذه البطولة األوروبية حلم 

لنا«.
األوروبي  بلقبه  للفوز  اآلزوري  ويتطلع 
الثاني منذ فوزه باللقب األول يف النسخة 
الفريق  توج  وإن   ،1968 عام  الثالثة 
بلقب كأس العالم مرتني منذ ذلك الحني 

يف 1982 و2006.
نهائيات  بلوغ  يف  الفشل  صدمة  وكانت 
كأس العالم 2018 بروسيا هي من جلبت 
مانشيني إىل مقعد املدير الفني لآلزوري 

وغريت حظوظ الفريق.
أمام  فريقه  مباراة  بعد  مانشيني  وقال 
الالعبني  النهائي: »أشكر  إسبانيا يف قبل 
يمكننا  بأنه  األول  اليوم  منذ  آمنوا  ألنهم 
ما  كل  نفعل  لم  يصدق.  ال  يشء  صنع 
واحدة  خطوة  هناك  تزال  ال  نحتاجه. 

لنقطعها«.

اذا واجه املشجعون والنقاد سؤاال عن املدرب القادر عىل إحياء إنجلرتا 
يد  عىل   2016 أوروبا  أمم  لبطولة   16 دور  من  الخروج  صدمة  عقب 
يجسد  السابق  املدافع  ساوثجيت.وكان  جاريث  قليلون  الختار  آيسلندا 
 1996 يورو  يف  أملانيا  أمام  ترجيح  ركلة  يف  إخفاقه  بعد  إنجلرتا  فشل 
بينما لم تكن مسريته التدريبية واعدة بعد الهبوط مع ميدلسربه وفرتة 
املنصب  توىل  الواقع  عاما.ويف   21 تحت  إنجلرتا  منتخب  مع  متواضعة 
بالصدفة حني أصبح مدربا مؤقتا عقب إقالة سام أالردايس من االتحاد 
من  بقليل  املفاجئ  تعيينه  وقوبل  صحفي،  ترسيب  بسبب  اإلنجليزي 
الحماس من وسائل اإلعالم االنجليزية.لكن التحول كان بارزا بعد أن قاد 
ساوثجيت إنجلرتا للدور قبل النهائي بكأس العالم 2018 ولنهائي بطولة 
أوروبا 2020 وسيخوض اليوم األحد أكرب مباراة إلنجلرتا منذ نهائي كأس 
العالم 1966.واستحوذ ساوثجيت عىل قلوب اإلنجليز وأصبح معشوقهم 
امللعب  وسط  بثنائي  اللعب  مثل  التقليدية  غري  أساليبه  بفضل  األول 
باملطالبات  يتأثر  ولم  االرتكاز  فيليبس يف محور  رايس وكالفن  ديكالن 
الجماهريية بالبدء أساسيا بجاك جريليش بانتظام.كما أثبت أنه يمكن 
أن يكون رمزا وطنيا بعد أن شجع الالعبني عىل االستمرار يف »الجثو عىل 
انتقادات بعض  املباريات رغم  العنرصي قبل  التمييز  الركبة« ملناهضة 
تريبيون  باليرز  ذا  ملنصة  ساوثجيت  الربيطانية.وقال  الحكومة  أعضاء 
أبدا  أؤمن  »لم  البطولة:  قبل  الجماهري بشكل مبارش  تتواصل مع  التي 

بها  يحتذى  نماذج  »العبونا  فقط«.وأضاف:  القدم  بكرة  ننشغل  بأن 
وخارج حدود امللعب يجب أن نعرتف بقدرتهم عىل ترك تأثري باملجتمع 
تهم  بأشياء  واالنشغال  زمالئهم  مع  للوقوف  الثقة  نمنحهم  أن  ويجب 
الناس«.وفريق ساوثجيت ليس األفضل فقط يف تاريخ إنجلرتا منذ فريق 
ألف رامزي الفائز بكأس العالم بل يتسم بالتواضع والعديد من العبيه ال 
ينتمون ألكرب أندية البالد.وكتب فيليب الم العب أملانيا السابق بصحيفة 
ال  بأنهم  دخال  األعىل  الالعبني  إقناع  من  ساوثجيت  »تمكن  الجارديان: 

يلعبون كرة القدم وحسب بل يرتكهم لتحمل املسؤولية االجتماعية وهذا 
يشكل هوية«.

مرماهم  يف  أحد  يسجل  ولن  بالخطة  يؤمن  فريقه  جعل  »ثانيا  وتابع: 
بسهولة أو برسعة«.وربما ال يكون أسلوب ساوثجيت جريئا كما يتوق 
الذي  الوحيد  الهدف  بفاعلية كبرية.وجاء  يتمتع  لكنه  املشجعني  بعض 
سكن شباك إنجلرتا يف ست مباريات عرب ركلة حرة من ميكل دامسجارد 
خالل الفوز عىل الدنمارك يف الدور قبل النهائي بينما أغلق الطرق أمام 
فرق من الصفوة مثل أملانيا وكرواتيا.ويتطلع املدرب أيضا للحصول عىل 
إلهام بعيد عن كرة القدم.واصطحب العبيه للتدريب مع البحرية امللكية 
واستعان برياضة كابادي، التي تتضمن احتكاكات، يف حصص التدريب.

األمريكي  السلة  بدوري  مباريات  ملشاهدة  وطاقمه  ساوثجيت  وسافر 
للمحرتفني وكرة القدم األمريكية لالستفادة من خطط تنفيذ الرضبات 
الثابتة وإدارة املباريات.ورشح اهتمامه باأللعاب األخرى قائال: »يمكننا 
تجربة أشياء مختلفة يف العمل وإذا واصلنا فعل ما نفعله دائما سنحصل 
عىل نفس النتائج«.واستعار مدرب إنجلرتا للرجبي إيدي جونز أساليب 
ومدرب  وشغوف  »متواضع  عنه:  وقال  الالعبني  تعايف  يف  ساوثجيت 
إىل  للسخرية  مثري  شخص  من  ساوثجيت  تحول  امتدح  كما  مثقف« 
قائد.وأوضح: »استمروا يف إظهار اختناق ساوثجيت من ركلة الرتجيح 

الضائعة لكنهم تلقوا رضبات أخرى منه وهذا مذهل«.
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صحف إيطاليا ترتقب اللحظة 
التارخيية لألتزوري وبرييتيين

فيليبس: جورجينيو وفرياتي 
يصعبان مهمتنا يف نهائي اليورو

اعالم الكرتوني اآلزوري يتحدى األسود الثالثة بسجل ناصع يف نهائي اليورو

مفكرة الزوراء

احتفـت الصحـف اإليطاليـة الصـادرة أمـس السـبت باللحظـة 
التاريخية الرائعة التي تعيشها الرياضة يف هذا البلد الذي سيواجه 
إنجلـرتا اليـوم األحد عـىل ملعب ويمبـيل يف نهائي بطولـة أوروبا 
“يورو 2020”.يف حني سـينافس العب التنس ماتيو برييتيني عىل 
لقـب ويمبلدون يف نفس اليوم أمام الرصبـي نوفاك ديوكوفيتش، 
املصنـف األول عامليا.واختارت صحيفة )ال جازيتا ديلو سـبورت( 
عنوان “تحيا إيطاليا” لصفحتها الرئيسـية التي خصصت نصفها 
لالحتفاء ببرييتيني، أول إيطايل يتأهل لنهائي بطولة التنس الكربى، 
والنصف اآلخر لحلم رجال املدرب روبرتو مانشيني الذين أصبحوا 
عـىل بعد خطوة من التتويج بكأس اليـورو للمرة الثانية يف تاريخ 
“األتزوري”.من جانبها، راهنت صحيفة )كوريريي ديلو سبورت( 
عـىل اللعـب باأللفاظ لتدمج اسـم امللعب الذي سـيحتضن نهائي 
كأس اليورو مع اسـم بطولـة التنس، “ويمبـيل” و”ويمبلدون”، 

لتشجيع إيطاليا التي “قدمت أفضل ما عندها”.

كولومبيا حتصد املركز الثالث بعد مباراة مثرية

الرجيب والبحرية امللكية ... ساوثجيت ينقل تدريبات إجنلرتا إىل عامل آخر

 حكيمي حيلم بالعودة إىل ريال مدريد
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قطر تواصل استعداداتها الستضافة 
أول بطولة كأس عامل يف العامل العربي



الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
قضت غرف�ة الجنايات االبتدائية بمحكمة االس�تئناف بالدار 
البيضاء، بإدانة الصحفي املغربي س�ليمان الريسوني، رئيس 
تحرير جريدة أخبار اليوم املتوقفة عن الصدور، بالسجن ملدة 

خمس سنوات.
وبخصوص التعويض الذي طالب به املش�تكي، قررت الهيئة 
نفسها الحكم له بمبلغ مايل قدر بحوايل مئة ألف درهم بعدما 

طالب بمبلغ خمسني مليون سنتيم.
وشهدت الجلسة األخرية التي عقدت يوم الجمعة االستماع إىل 
الشاهد الوحيد يف امللف، املصور “أ.م”، الذي نفى علمه بوجود 

عالقة بني الريسوني واملشتكي.
وقال الش�اهد يف شهادته أمام املحكمة إن ما جمع بينه وبني 
الصحفي الريس�وني واملش�تكي هو العمل، املتمثل يف تصوير 

رشيط فيديو.
ومعلوم أن سليمان الريس�وني، رئيس تحرير جريدة “أخبار 
الي�وم”، توبع عىل خلفية اتهامه بهتك العرض واالحتجاز من 
طرف ش�اب يدع�ى “آدم”، يف وقت ظل ينفي التهم املنس�وبة 

إليه خالل جلسات التحقيق ويتشبث برباءته.
ُيذكر أن الصحفي س�ليمان الريس�وني ت�رأس تحرير جريدة 

“أخبار اليوم” بعد اعتقال مؤسس�ها توفيق بوعرشين، الذي 
يقيض حكما بالسجن ملدة 15 سنة.

وكان�ت النياب�ة العامة بمحكمة االس�تئناف بال�دار البيضاء 
ق�د طالبت بتطبيق أقىص العقوبات بحق الصحفي س�ليمان 

الريسوني.
والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة االس�تئناف بالدار 
البيضاء من هيئة الحكم برئاسة القايض شعيب فارح، أقىص 

العقوب�ات يف حق املتهم بالنظر، بحس�به، إىل “خطورة الفعل 
املنسوب إليه”.

وج�اءت مرافعة النيابة العام�ة يف الوقت الذي غاب فيه دفاع 
الصحفي س�ليمان الريس�وني احتجاجا ع�ىل رفض املحكمة 
طل�ب إحضار موكله، وكذا رفضها طلب نقله إىل املستش�فى 
لتلق�ي اإلس�عافات نظ�را لظروف�ه الصحية املرتدية بس�بب 

دخوله يف إرضاب عن الطعام منذ مدة طويلة.
وق�ررت املحكم�ة، بع�د االنتهاء م�ن مرافعة النياب�ة العامة 
واالس�تماع إىل الش�اهد يف هذه القضية، انتقال كاتب الضبط 
إىل س�جن عكاش�ة إلخبار الريس�وني بما ج�رى داخل هذه 

الجلسة، وكذا ملعرفة ما إن كان سيواصل أطوار املحاكمة.
وكان�ت هيئ�ة الدفاع ع�ن الصحفي س�ليمان الريس�وني قد 
وضعت يف جلس�ة يوم الثالثاء امل�ايض طلبني عارضني، يتمثل 
األول يف إحال�ة موكلها عىل املستش�فى لتلق�ي العالج بالنظر 
إىل الوضع الصح�ي الذي يمر منه، ويتعل�ق الثاني بحضوره 

جلسة محاكمته وتسهيل ذلك.
وأثار رفض املحكمة طلب إحضار املتهم من الس�جن للمثول 
أمامها، وكذا رفض طلب نقله إىل املستشفى، غضبا يف صفوف 

هيئة الدفاع التي أعلنت انسحابها من أطوار املحاكمة.
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النيابة العامة طالبت بتطبيق أقصى العقوبات حبقه

خماطبة دول لوقف منصات تواصل تتبع النظام البائد

 الخرطوم/متابعة الزوراء:
 أث�ارت الحكوم�ة الس�ودانية مج�دداً 
مسألة اإلشاعات التي تسعى لتقويض 
الس�لطة االنتقالية يف البالد التي رزحت 
لسنوات تحت حكم عمر حسن البشري. 
واإلع�الم  الثقاف�ة  وزارة  وكش�فت 
الس�ودانية أنها رصدت انتشار شبكات 
تعمل عرب وس�ائط التواصل االجتماعي 
بشكل منهجي من أجل إنتاج الشائعات 
واألنباء الكاذبة السلبية وبثها يف البالد.

وأعلنت الحكومة السودانية أنها رصدت 
ش�بكات “تعمل عرب وس�ائط التواصل 
االجتماع�ي يف إنتاج اإلش�اعات وبثها، 
العنرصية  الكراهية والنع�رات  وإث�ارة 
والجهوي�ة والقبلي�ة، وتش�ويه صورة 
السودان يف محيطيه اإلقليمي والدويل”.

وأوضحت وزارة الثقافة واإلعالم يف بيان 
أن تلك األنشطة تسعى لتقويض املرحلة 
مه�ام  اس�تكمال  وإعاق�ة  االنتقالي�ة 
الثورة الس�ودانية وبل�وغ الدولة املدنية 
الديمقراطية وبث روح اليأس واإلحباط 

لدى السودانيني والسودانيات.
وأش�ار البيان إىل أن الحكومة االنتقالية 
اعتم�دت م�رشوع محاربة اإلش�اعات 
بغرض دراسة هذه الظاهرة وتحليلها، 
وتوّصل�ت بع�د دراس�ة أعدته�ا رشكة 
لوج�ود  معه�ا،  تعاق�دت  متخصص�ة 

الس�ودان بش�كل  ش�بكات تس�تهدف 
ممنهج بنرش اإلشاعات واألخبار الكاذبة 
وتفتيت النسيج االجتماعي والتحريض 
ع�ىل العن�ف والكراهية. وتاب�ع أن تلك 
الش�بكات “مرتبط�ة بالنظام الس�ابق 
وبع�ض الجماعات اإلرهابي�ة املتطرفة 
يف املنطق�ة ذات الصل�ة الوثيقة بالعهد 

املدحور”.
وكان�ت نياب�ة املعلوماتية ق�د أصدرت، 
يف ال��29 من يونيو امل�ايض أمراً بحجب 
عدد من املواق�ع اإللكرتونية اإلخبارية، 
ومعه�ا حس�ابات يف منص�ات التواصل 

االجتماعي، ما أحدث حالة من الغضب 
الس�يايس واإلعالمي، ودفع الس�لطات 

للرتاجع عن قرارها.
ون�ّوه البيان إىل أن مجلس الوزراء وّجه 
بمخاطب�ة دول، ل�م يس�ّمها، تنطل�ق 
منها تلك الش�بكات، تنبيهاً لها من تلك 
األنش�طة ومخاطره�ا املحتمل�ة، م�ع 
التواص�ل مع املنصات املس�تخدمة من 
قبل الشبكات بغرض التصدي ألنشطتها 
املخالفة للقواعد املهنية بعد ضلوعها يف 

صناعة األخبار الكاذبة وبثها.
وأك�دت وزارة الثقافة واإلع�الم أن تلك 

اإلجراءات ال تس�تهدف املساس بحرية 
ال�رأي والتعب�ري باعتبارها حق�اً أصيالً 
تج�اه  القانون�ي  بالتعام�ل  وتعه�دت 
أّي تج�اوزات للقواع�د املهني�ة بن�رش 

اإلشاعات واألخبار الكاذبة.
وكان رئي�س ال�وزراء عبدالل�ه حمدوك 
ق�د أب�دى انزعاجه يف حدي�ث لصحيفة 
“السوداني” من اإلجراءات االستثنائية 
التي طالت بعض املؤسس�ات اإلعالمية 
خاص�ة تلك املقنن�ة وامللتزم�ة بقوانني 
الن�رش. وأضاف أن العال�م لن يقبل من 
س�ودان الثورة أّي إجراءات تصادر حق 

التعبري وتكّمم األفواه وتقّيد الحري�ات.
والرسي�ع  الواس�ع  االنتش�ار  وفت�ح 
لإلش�اعات الباب أمام نقاشات جادة يف 
الس�ودان حول أهدافه�ا والجهات التي 
تقف خلفها، خصوص�ا أنها تحولت إىل 
مص�در قل�ق وتهديد أمن�ي واجتماعي 

كبري للسودانيني.
يف  املعلوم�ات  مراك�ز  تق�در  وفيم�ا 
الس�ودان اإلشاعات التي تغزو املنصات 
وفيس�بوك  توي�رت  مث�ل  االجتماعي�ة 
وواتس�اب يوميا باآلالف، يلقي البعض 
بالل�وم عىل غياب املعلوم�ات الحقيقية 
وصعوب�ة الحصول عليه�ا من الجهات 
املعني�ة. ويس�تخدم نح�و 10 مالي�ني 
شخص يف السودان شبكة اإلنرتنت، مما 

يتي�ح لهم الوصول إىل وس�ائل التواصل 
االجتماعي.

وح�ذر األمني الع�ام للمركز الس�وداني 
للرتبي�ة اإلعالمي�ة واملعلوماتي�ة محمد 
مختار محمد من خطر اإلش�اعات عىل 
اس�تقرار الفرتة االنتقالية يف السودان، 
الغال�ب  يف  تس�تخدم  أنه�ا  إىل  مش�ريا 
“ألغراض سياسية من غرف تطلق عىل 
مدار الساعة أخبارا كاذبة يتم اختيارها 

بعناية”.
ويعزو محمد س�بب انتش�ار اإلشاعات 
إىل وج�ود “قص�ور حكوم�ي يف تملي�ك 
ال�رأي العام املحيل املعلومات الرس�مية 
والتوضيح�ات الرس�مية، فيم�ا يتعلق 
باألح�داث التي تق�ع يف البالد”. وتالحق 
االتهام�ات الجه�ات الحكومية بإخفاء 
املعلوم�ات والحقائ�ق وع�دم تمليكها 

للرأي العام.
وتس�تهدف غ�رف األخب�ار الت�ي تنرش 
اإلشاعات بحس�ب األمني العام للمركز 
السوداني للرتبية اإلعالمية واملعلوماتية 
مجموع�ات خصبة لتمرير اإلش�اعات، 
خاصة تلك الفئ�ات التي ال تملك القدرة 
ع�ىل تكذيبه�ا لع�دم وجود وع�ي كاف 

للتحقق من املعلومة.
وينصح املركز ب�”إدراج أدوات التحقق 
من اإلشاعات يف املناهج الدراسية مثلما 

فعلت بعض الدول، ألن منصات التواصل 
االجتماع�ي أصبحت األكثر اس�تخداما 
لألجيال الناش�ئة، وباتت تش�كل جزءا 
كبريا م�ن تفاصيل حياته�م اليومية”. 
وتس�تخدم جهات مجهولة غرف أخبار 
يف الس�ودان لض�خ معلوم�ات مضلل�ة 
وأخبار كاذبة عىل املنصات االجتماعية، 

مع تزايد عدد املستخدمني.
وتناقلت حس�ابات عىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي يف يوني�و امل�ايض إش�اعة 
مفاده�ا ه�روب الرئيس املع�زول عمر 
البش�ري م�ن س�جن كوب�ر يف  حس�ن 
الخرط�وم، ومع�ه بعض رم�وز النظام 
الس�ابق. وأحدثت اإلش�اعة موجة من 
إىل  للخ�روج  كثريي�ن  ودف�ع  الغض�ب 

الشوارع.
وبني الفرتة واألخرى يتداول مستخدمو 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي رس�ائل 
تحذيري�ة تطال�ب املواطن�ني القاطنني 
ق�رب الط�رق الرئيس�ة وبع�ض املقار 
منازله�م  مغ�ادرة  للجي�ش  التابع�ة 
إىل  والتوج�ه إىل مناط�ق آمن�ة، نظ�راً 
احتمال وقوع اش�تباكات مسلحة. كما 
راجت إش�اعة أخرى مفاده�ا أن قوات 
املدفعية التابعة للجيش بمدينة عطربة 
إىل  التح�رك  ق�ررت  الس�ودان  ش�مال 

الخرطوم ملنازلة “الدعم الرسيع”.

وتمت�د الحمل�ة لتطل�ق إش�اعة أخرى 
بحدوث اش�تباكات بني الجيش والدعم 
الرسيع يف مدن السوكي وسط السودان، 
والضع�ني بوالي�ة رشق دارف�ور غربي 

البالد والعاصمة الخرطوم.
ودحض قائد س�الح املدرعات بالجيش 
عبدالفت�اح  نرصالدي�ن  الرك�ن  الل�واء 
اإلشاعات يف بيان قال فيه إن “ما يرّوج 
ل�ه بعض أع�داء الوطن والذي�ن يوّدون 
إش�عال فتنة بني املؤسسات العسكرية 
يعت�رب فتنة والفتنة أش�د م�ن القتل”. 
وأضاف “نؤكد لجميع الشعب السوداني 
أن كل األجه�زة النظامي�ة اآلن يف أقوى 
مراحله�ا من ناحية التماس�ك والقيادة 
وإدارة ه�ذه املرحل�ة الت�ي قاربت عىل 
االنتهاء”.وي�رى محلل�ون سياس�يون 
أن الحركة اإلس�المية السياس�ية التي 
يتزعمه�ا الرئيس املعزول عمر حس�ن 
البش�ري تس�عى إلش�عال الح�رب حتى 
ال يحاس�ب رموزها ع�ىل الجرائم التي 
ارتكبوه�ا بح�ق الس�ودانيني ط�وال 3 

عقود قضوها يف سدة الحكم.
كما يرغب التنظيم اإلخواني يف السودان 
ومن خلفه حلف�ه الدويل، وفق املحللني، 
ب�ني  السياس�ية  التس�وية  تعطي�ل  يف 
املكونات السودانية، ألنها ستقصيه من 

املشهد السيايس تماما.

األخبار الكاذبة حتاصر السودان لتقويض السلم االجتماعي

االعتداءات على الصحفيني 
اليمنيني مستمرة

صحفي تركي معارض ألنقرة 
يتعرض هلجوم يف برلني

تونس/ متابعة الزوراء:
الحكومي�ة  املالي�ة  املس�اعدات  ج�ّددت 
للمؤسس�ات اإلعالمي�ة املترضرة م�ن وباء 
الهيئ�ة  ب�ني  الخ�الف  تون�س،  يف  كورون�ا 
العليا املس�تقلة لإلعالم الس�معي والبرصي 
)الهاي�كا( وحكومة هش�ام املش�ييش، التي 
لطامل�ا اتهمته�ا الهاي�كا ونقاب�ات اإلع�الم 
باملماطلة واملن�اورة يف التعاطي مع مطالب 

الصحفيني.
واس�تنكرت الهيئ�ة العليا املس�تقلة لإلعالم 
)الهاي�كا(  تون�س  يف  والب�رصي  الس�معي 
سياس�ة التمييز يف توزيع املساعدات املالية 
عىل املؤسس�ات اإلعالمية الت�ي ترزح تحت 
وطأة أزمة اقتصادية خانقة زادت حدتها يف 

أعقاب ظهور الوباء.
ون�ددت الهاي�كا يف بي�ان بإس�ناد الحكومة 
املؤسس�ات  م�ن  لع�دد  مالي�ة  ملس�اعدات 
اإلعالمي�ة ”دون االلت�زام باح�رتام مب�ادئ 
الشفافية والنزاهة واإلنصاف ودون اعتماد 
معايري موضوعية مح�ددة وقبلية عىل غرار 

التجارب الرائدة يف هذا املجال.”
وعمق�ت أزم�ة كورونا م�ن متاع�ب قطاع 
اإلعالم يف تونس، خاص�ة الصحافة الورقية 
التي تعاني ارتف�اع التكاليف وغياب الدعم. 
وشكلت تداعيات الوباء رضبة قوية للقطاع 
الذي يعاني أصال من أزمات مالية كبرية منذ 

سنوات طويلة.
ويف مواجهة أزمة اقتصادية خانقة قادت إىل 
توقف عدد من املؤسسات اإلعالمية وترسيح 
ع�دد كبري من الصحفي�ني، أعلنت الحكومة 
التونسية الس�ابقة برئاسة إلياس الفخفاخ 
عن إج�راءات للتخفيف م�ن معاناة القطاع 

ودعمه.
وأفادت الحكومة يف مايو املايض، بأن الدولة 
ستتكفل بنس�بة 50 يف املئة من رسوم البث 
عام 2020 لكل القنوات اإلذاعية والتلفزيونية 
الخاصة، التي تلتزم بدفع الرس�وم املذكورة 
يف مواعيدها املحددة، إضافة إىل منحها مهلة 
لتس�ديد رسوم الربع األول من العام الجاري 

حتى نهاية 30 يونيو القادم.
كما قررت املس�اهمة يف االشرتاكات الرقمية 
للنس�خ اإللكرتونية من الصح�ف املطبوعة 
م�ن قبل الدولة واملؤسس�ات العمومية وفق 
ميزاني�ة تقدر ب��1.2 مليون دين�ار )حوايل 
نص�ف ملي�ون دوالر(، ويقتط�ع ذل�ك م�ن 

االعتمادات املرصودة يف امليزانية.

وأّكدت الهايكا عىل أهمية الدعم املايل لوسائل 
اإلعالم السمعية البرصية املترضرة من األزمة 
الصحي�ة، لكنها يف نفس الوقت أبدت رفضها 
لطريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية املالية 
الصعبة التي تعيش�ها العديد من املؤسس�ات 
اإلعالمي�ة، وه�ي طريق�ة اعتربته�ا “تذك�ر 
بثقاف�ة العط�اءات واملزاي�ا وتفت�ح املج�ال 
لشبهات التوظيف والتالعب والسعي للتحكم 
يف القطاع وتتعارض م�ع مبادئ الحوكمة يف 
الت�رصف يف املال الع�ام الت�ي تقتيض أقىص 

درجات الشفافية والنزاهة”.
وج�ّددت رفضها لهذا التم�يش ”الذي تتعمد 
الحكوم�ة م�ن خالل�ه تغيي�ب دور الهيئ�ة 
التعديلي�ة يف معالج�ة العدي�د م�ن ملف�ات 
القط�اع وع�دم ترشيكه�ا يف وض�ع املعايري 
القبلي�ة املجردة إلس�ناد املس�اعدات املالية 
الهيئ�ات  تج�اوز  اإلمع�ان يف  كدلي�ل ع�ىل 
الدس�تورية ملجرد تمسكها بدورها كسلطة 

عمومية مضادة”.
وأوضح هش�ام الس�نويس عضو الهيئة أنه 
“وف�ق املعمول به يف التج�ارب الديمقراطية 
الرائ�دة عندما تق�رر الحكوم�ات أن تعطي 
مس�اعدات يج�ب أن تك�ون معلن�ة وضمن 

معايري محددة.”
وأضاف يف ترصي�ح ل�”العرب”، أن ما حدث 
يف تون�س، هو عدم إرشاك الهيئ�ة التعديلية 
باعتبارها املرشف العام عىل القطاع السمعي 

البرصي يف وضع هذه املعايري.
وأبدى الس�نويس أس�فه لتجاه�ل الحكومة 

بلهيئ�ة، كما تبدو املعايري التي وضعتها غري 
واضح�ة. الفت�ا إىل أنه “ال يوج�د إنصاف يف 
توزيع املس�اعدات حيث ت�م حرمان اإلعالم 

الجمعياتي من هذه املساعدات”.
والحظ أن الحكومة ركزت عىل دعم اإلذاعات 
والقن�وات التلفزيونية التجاري�ة ملا لها من 
نس�ب عالي�ة من االس�تماع واملش�اهدة، يف 

خطوة وصفها ب�”غري املقبولة”.
ويف تقديره “كان ال بد أن يخضع رصف املال 

العالم إىل حوكمة متعارف عليها”.
وبني السنويس أن للهيئة مقرتحا لم تتفاعل 
مع�ه الحكوم�ات املتعاقب�ة وه�و إح�داث 
الخ�اص وج�ودة  اإلع�الم  لدع�م  صن�دوق 
املضام�ني اإلعالمية الذي يش�رتط أن تكون 
املس�اعدات مرتبطة بجودة املضامني وليس 
مجرد مس�اعدات خاصة أنن�ا نعلم أن هناك 
إش�كالية كبرية يف جودة املضامني يف العديد 

من وسائل اإلعالم التونسية.
وع�رّبت الهاي�كا ع�ن رفضه�ا مل�ا وصفته 
بسياس�ة التمييز التي انتهجته�ا الحكومة 
يف ه�ذا امللف تجاه عدد من وس�ائل اإلعالم، 
وش�ّددت عىل اس�تهجانها لتجاه�ل إذاعات 
الجمعي�ات رغم خصوصيتها غ�ري الربحية 
وال�دور الذي تقوم به عىل مس�توى املناطق 

املهمشة إعالميا.
واملفارقة أنه تم تجاه�ل إذاعات الجمعيات 
رغم إقرار الحكومة بإنش�اء صندوق أموال 
مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة خمسة 
ماليني دينار لدعم املجهود االتصايل للدولة يف 

الحمالت التوعوية والتثقيفية.
ويض�اف إىل ذل�ك تخصي�ص اعتم�اد م�ن 
ميزاني�ة الدولة بقيمة خمس�ة ماليني دينار 
لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومس�اندته يف 

الدخول إىل منظومة التحول الرقمي.
الجمعي�ة  رئي�س  الزه�ار  الطي�ب  وأش�ار 
التونس�ية ملدي�ري الصح�ف أن “الجمعي�ة 
ش�اركت يف هذه الحملة التوعوي�ة يف بداية 
أزم�ة كوفي�د – 19 لدع�م جمي�ع وس�ائل 

اإلعالم.”
وبني الزهار يف حديث ل�”العرب” أنه “اقرتح 
تخصي�ص مبلغ م�ايل ملس�اعدة الصحفيني 
الذين تم االس�تغناء عنه�م يف أزمة كورونا، 
كما تم إعداد رشوط تراعي أخالقيات املهنة 
واتفاقيات الشغل لتوزيع هذه املساعدات.”

ولفت إىل أن حكومة هشام املشييش وافقت 
عىل ه�ذه اإلجراءات الت�ي أعدتها الحكومة 

التي سبقتها، لكنها تأخرت يف تطبيقها.
وتوق�ع الزه�ار أنه بع�د ضغ�وط النقابات 
س�تتحرك حكومة املشييش لدعم املؤسسات 

اإلعالمية.
وتعليق�ا عىل بيان الهاي�كا، اعترب الزهار أن 
التش�كيك يف عملية توزيع املساعدات يف غري 
محله، وأن�ه كان عىل الهيئة أن تدعم جميع 

املساعدات املالية للقطاع.
ولطامل�ا اتهم�ت الهاي�كا ونقاب�ات اإلعالم 
حكوم�ة املش�ييش باملماطل�ة واملن�اورة يف 
التعاطي م�ع مطالب الصحفي�ني. واتهمت 
الحكوم�ة الت�ي تق�ف حركة النهض�ة ذات 
املرجعية اإلس�المية عىل رأسها باالنحياز إىل 
مؤسس�ات بعينها تواليها لتطبيق أجندتها، 
كم�ا اتهم�ت بمس�اعيها لوض�ع يدها عىل 

اإلعالم فيما ينفي املشييش ذلك.
وس�بق أن هاجم�ت الهيئة العليا املس�تقلة 
حكوم�ة  والب�رصي  الس�معي  لالتص�ال 
املشييش، وحملتها مس�ؤولية عرقلة مسار 
إصالح اإلع�الم العمومي وتعطي�ل معالجة 
ملفاته العالقة منذ س�نوات، وفس�ح املجال 

لألحزاب الستغالل وسائل اإلعالم.
واتهم�ت الهايكا الحكوم�ة يف فرباير املايض 
ب�اإلرصار ع�ىل “تطويع املش�هد الس�معي 
الب�رصي وتوظيفه لفائدة أحزاب سياس�ية 
ولوبي�ات مالي�ة اس�تثمرت عىل غ�ري وجه 
ح�ق يف اإلع�الم وتمكن�ت م�ن الهيمنة عىل 
مؤسس�ات الدولة وتس�يري دواليبها ورسم 

توجهاتها خدمة ألجندات خاصة”.

هيئة االتصال التونس��ية تنتقد سياس��ة التمييز يف الدعم 
احلكومي للمؤسسات اإلعالمية

ادانة الريسوني ب�5 سنوات سجن وتعويض املشتكي 100 ألف درهم

صنعاء/متابعة الزوراء:
رص�دت نقابة الصحفي�ني اليمنيني، 36 حالة انتهاك للحري�ات اإلعالمية، منذ مطلع العام 
الح�ايل وحتى نهاية يونيو/حزي�ران املايض، وقد طالت صحفيني ومصورين ومؤسس�ات 
إعالمي�ة وممتلكات صحفي�ني.وأوردت النقابة يف تقريرها، إحص�اءات لعمليات اختطاف 
واحتج�از ومحاكمات وتهديد وتحريض ومصادرة للممتل�كات ومنع من التغطية.ووّثقت 
النقاب�ة، »12 حال�ة اختطاف واحتج�از ومالحقة ومضايق�ة، بنس�بة 22.2% من إجمايل 
االنته�اكات، و4 ح�االت تهدي�د وتحري�ض ض�د الصحفي�ني، بنس�بة 11.1%، و5 ح�االت 
اعت�داء ع�ىل صحفيني ومقار إعالمية وممتل�كات خاصة، بنس�بة 13.9%، و12 حالة منع 
ومص�ادرة بنس�بة 33.3%. و6 حاالت من�ع من التغطية ومصادرة لصحف، بنس�بة %9.1، 
و7 حاالت محاكمات ومساءلة لصحفيني، بنسبة 19.5% من إجمايل االنتهاكات«.وبحسب 
التقري�ر، فق�د توزعت الح�االت الثماني الخاصة باحتج�از الحرية بني 5 ح�االت اعتقال، 
2 حال�ة احتج�از، وحالة واحدة مالحق�ة، إذ ارتكبت الحكومة 6 ح�االت منها، والحوثيون 
حال�ة واح�دة، واملجلس االنتق�ايل حالة واحدة.وعربت النقابة عن اس�تيائها من اس�تمرار 
ممارس�ة األطراف اليمنية سياس�ة تضييق مس�احة العمل الصحفي، وإقحام الصحفيني 
يف الرصاع�ات، والتعامل معهم كأع�داء بعد إيذائهم بإيقاف رواتب املئ�ات منهم، داعية إىل 
احرتام حري�ة الرأي والتعبري والتعددية اإلعالمية، وح�ق املواطن يف الحصول عىل املعلومة.

وج�ددت مطالبتها بإط�الق رساح كافة الصحفيني املختطفني، وإس�قاط أح�كام اإلعدام 
الجائرة بحق الصحفيني املختطفني، وإنهاء معاناة أرسهم، وجرب رضرهم.وتجدر اإلشارة 
إىل أن الصحف�ي محمد قائ�د املقري ال يزال مصريه مجهوالً بع�د اختطافه من قبل تنظيم 

القاعدة يف محافظة حرضموت )رشقي البالد( منذ العام 2015.

برلني/متابعة الزوراء:
 أعلنت الرشطة األملانية بالعاصمة برلني، 
أن الصحفي الرتكي املنتقد لحكومة بالده 
إرك أكارير، والذي يعيش يف املنفى بأملانيا، 

تعرض لهجوم بمسكنه يف برلني.
وبحس�ب بيانات الرشطة بربلني، هاجم 
ع�دة أش�خاص أكاري�ر يف ح�ي رودوف 
بالعاصم�ة، ويعاني من إصابة يف رأس�ه 

وخضع للعالج الطبي.
وقالت متحدثة باسم الرشطة  إنه يشتبه 
أن الهجوم حدث يف الفناء الداخيل باملبنى 
الذي يعيش به أكارير، موضحة أن رجلني 

رضباه بينما كان ثالث يراقب الوضع.
ولفتت إىل أن الهيئة املحلية ملكافحة الجرائم بربلني تحقق يف الواقعة.

ون�رش أكارير عىل حس�ابه عىل تويرت صورة ل�ه وكتب باللغة الرتكي�ة “تمت مهاجمتي يف 
منزيل بربلني بس�كني وبلكمة”، ولكنه أش�ار إىل أن ليس هناك خطر عىل حياته وأنه يعاني 
من بعض التورمات بالرأس وأنه يخضع للعالج باملستش�فى.وتابع الصحفي الرتكي “إنني 
أعرف الجناة، لن استس�لم للفاش�ية أبدا”، وأش�ار إىل أن أرسته تحت حماية الرشطة اآلن. 
وتح�دث يف فيدي�و عن أنه تمت مهاجمته من قبل ثالثة أشخاص.يش�ار إىل أن هناك دعوى 
مرفوع�ة ض�د أكارير يف تركيا مع صحفي�ني آخرين. وتم اتهامهم جميع�ا بنرش معلومات 
رسي�ة عن أمن الدولة واألنش�طة االس�تخباراتية.وجاء ذلك عىل خلفي�ة تقارير عن مقتل 
موظف تابع لالس�تخبارات الرتكية يف ليبيا، بحس�ب بيانات منظمة العفو الدولية.ووصف 
الصحفي الرتكي املنشق اآلخر جان دوندار، الذي يعيش يف العاصمة األملانية أيضا الحادث يف 
تغريدة عىل تويرت بأنه “رس�الة مبارشة” من الرئيس رجب طيب أردوغان تهدف إىل إظهار 
أن أنقرة “تستطيع أن تهاجم حتى يف برلني أي صحفي ينتقد النظام”. ويعيش جان دوندار 
يف أملانيا منذ 2016. وكان رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهورييت املعارضة، مسجونا 
يف تركيا.وعربت الصحفية ميس�ايل تولو التي قضت عدة أش�هر ره�ن االحتجاز يف تركيا يف 
2017 عن استيائها أيضا. وكتبت عىل حسابها يف تويرت “يلتمس الكثري من الناس الحماية 

يف أملانيا وما زالوا يتعرضون للعنف الشديد هنا. يجب أن يتوقف ذلك”.

مكافحة الجرائم ببرلين تحقق في واقعة االعتداء
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نهاد احلديثي
هي الدكتيورة “مادلين الطنوس” 
طبيبة اختصاصية تخدير، وهي من 
موالييد بلدة “كفربهم” يف “حماة”، 
موهوبية،  شياعرة   .1968 عيام 
واملوهبة ال تأتي بالدراسة، ومعظم 
الشيعراء الكبيار غير متخصصن 
و”مادلين”  العربيية،  باللغية 
إحساسيها  بامتيياز،  رومانسيية 
مرهيف مفرداتها هامسية وقريبة 
من لغية الحياة اليومية مشيحونة 
بعواطف إنسيانية حيارة، دفقاتها 
العاطفيية جياشية ,, حين تكتيب 
مهنتهيا  ُتميارس  كأنهيا  الشيعر 
كطبيبة فوق اليورق ومع املفردات 
القيارئ  روح  يد  ُتجسِّ والصيور، 
بإحساسيها املدهيش, ومفرداتهيا 
الرقيقية البسييطة العميقة التأثر 
تحكي عن الوجع ومسيحه بقطنة 

أمل، وتبلسمه بالحب وتضمده 
اصدرت مجموعتها األوىل من الشعر 
الفصييح) بيوح الشيجر ( والتيي 
جاءت بعيد مجموعتهيا الزجلية ) 
شمس ويف ( ترسم مالمح شاعرية 
الشياعرة وتضعها عىل درب الشعر 
أسلوباً وفكراً , ثمة قصائد وجدانية 
تصنف عىل أنها رومانسيية وهكذا 
نجيد مفيردات الطبيعية يف قصائد 
مادلن طنوس الغزليية فقصيدة ) 
بوح الشيجر( فيها مفردات : اللون 
والريياح والسيماء ..تخليع عليهيا 
الشاعرة أحاسيس جميلة وبهاء “ ، 

فتكون هذه املفردات معنى ً ومادًة 
، تؤجج النفس بمشياعر السيمو 
واإلنسانية, وللوطن أناشيد الفرح 
والحياة .. أرض يرويها دم القلوب 
وتيراب مجبول به لكثرة ما قدم له 

أبناؤه من تضحيات
فهيي تقول ولدت يف عائلة تعشيق 
الشعر وتنظمه، والدها وأعمامها، 
وبما أنني البنت الكربى كنت أتابع 
بشيغف كل ما يقوليون وأحفظه، 
وبيدأت كتابة الشيعر منيذ نعومة 
أظفاري، ومازلت أحتفظ بدفاتري 
إىل اآلن، وقد كنت متميزة باملدرسة 
أيضاً باجتهيادي وتفوقي وخاصة 

يف اإلنشاء، إذ كانت مواضيعي تقرأ 
عيىل مرسح املدرسية، واسيتمريت 
بالكتابة عىل فرتات متقطعة بسبب 
واختصيايص  بدراسيتي  انشيغايل 
وعميل وحياتي الزوجية. قبل األزمة 
كتبيت مجموعة قصصيية بعنوان: 
“باقة أمل”، وهي عبارة عن قصص 
قصيرة تحكي عن ميرىض متأملن 
حقيقيين شياهدتهم، وبعد العالج 
أراهم يشياهدون الضوء ويلمسون 

األمل، 
وتضييف / حين عصفيت األزمية 
نصييب  يل  كان  الحبييب  ببلدنيا 
لييس بقليل من الوجيع. يف البداية، 
رأييت الكثير مين األوجياع التيي 
أصابيت الوطن والتيي جرحتني يف 
العميق، وتركيت قلمي ينيزف حرباً 
وشيعراً خاصة أن املشيايف هي أول 
مين تسيتقبل املصابين ومبتوري 

إىل  إضافية  والشيهداء،  األعضياء 
املعاناة اليوميية التي أجربت مدينة 
“حمص” أن تنزف يومياً، والتي لم 
أغادرها؛ كل هذا كان سيبباً ألطلق 
يتأليم  كعصفيور  لخييايل  العنيان 
ويتليوى بنيار الحرب ويكيرب فوق 
وطين ويتخيل السيالم والحب فيه. 
كتبت للشيهداء الكثر من القصائد 
بعيد أن عمدتهم بدموعيي، إذ كانوا 
يجيدون طريقهيم إىل الليه، ونحن 
إىل  وإعادتهيم  إنعاشيهم  نحياول 
الحياة، ومواكبهم التي تمر كل يوم 
من أميام بيتي كانيت زوادة لقلمي 
وقلبيي اليذي كان ينفطير لعظمة 

عطائهم
كونك طبيبة، كيف تضمدين الجراح 

وتتقمصن مشاعر اآلخرين؟ 
أنيا ال أنثير ورداً عىل الجيراح، لكن 
أضمدهيا  أن  أسيتطيع  ال  عندميا 

وأسكن آالمها بيدي أرسم لها حلماً 
بقصييدة، وهذا له عالقة باختياري 

ملهنتي، 
ملواضييع هيي مين صمييم الواقع 
الوطين وآالم  ومعاناتيي ومعانياة 
أقيّدس  ببسياطة  فأنيا  اآلخريين، 
اإلنسان، والعالقة بن الشعر والطب 
مركيز  فالطيب  تكامليية،  عالقية 
اهتمامه اإلنسيان جسيداً ونفسياً، 
كذلك الشعر مركز اهتمامه مشاعر 
اإلنسان وأحاسيسه ووجدانه، فذاك 
يعالج الجسيد وهذا يرقى إىل مرتبة 
اليروح، وعمييل كطبيبية وبوجيه 
خياص مخدرة يجعلني أشيعر بألم 
املريض وأسعى إىل تسكينه وإراحته 
نفسيياً وجسيدياً، وألنني شياعرة 
أتقمص مشياعر اآلخرين وأسيعى 
ليكونوا بخر --- وتضيف / الشعر 
إن لم يغر ما يف داخلنا ليس بشعر، 

وإن غرنيا الشيعر فنحين سينغر 
العالم، لذلك الشيعر الحقيقي يجب 

أن يجعل العالم مكاناً أفضل،
بمن تأثرتي؟ وكيف تكتبن ؟ 

كتبيت جمييع الفنون مين محكي 
وفصييح عميودي وتفعيلية ونثير 
وقصية، فأنيا قارئية جييدة؛ حيث 
تسيتهويني كتابات جيربان، وغادة 
مسيتغانمي،  وأحيالم  السيمان، 
وأعشيق شيعر نزارقباني وفاروق 
جوييدة، وبطبعيي أحيب ميا هيو 
بسييط وقريب إىل القليب واملنطق، 
وأبتعيد عميا هيو معقيد ورسيايل، 
لذليك أركيز عيىل ناحيية املتعية يف 
التعقييد،  يهمنيي  وال  القصييدة، 
ودائمياً أقول كما قال الشياعر نزار 
قباني: “الشيعر يجيب أن يصل إىل 
كل النياس وليس لرشيحة معينة”. 
أكتب عندما يأتيني اإللهام، فلسيت 

محصورة بزميان أو بميكان، لكن 
االجتهاد أن نمسيك بطيرف الفكرة 
ونبيدأ تدوينها، وأنا إىل اآلن لم أكتب 
بقصد االحرتاف؛ أي إنني ال أسيعى 
خليف القصييدة، بيل هيي تفرض 
نفسيها عيل، فالشياعر هو كل من 
يكتب عن فكرة معينة بلغة جميلة 
وسليمة قد تكون لها موسيقا، وقد 
ال تكيون، واألهم أن يكون الشياعر 
صاحب قضية وصادقاً فيما يخط.

امليرأة  لقضيية  تنتظريين  كييف 
السورية والعربية عموما؟

إن الحرب أرهقت املجتمع السوري 
وخصوصيا امليرأة السيورية التيي 
زادت اعباؤهيا فأصبحيت مضطرة 
وخارجيه  البييت  داخيل  للعميل 
خيارج  تنيزح  نفسيها  ووجيدت 
الوطن وتعاني من الغربة والتهجر 

والفقروالحرب.
امليرأة العربية عموما يف سيباق مع 
الزمين يف تطويير نفسيها والتحرر 
فقد بيدأت تنطلق وتتألق يف سيماء 
اإلبيداع وتتحررمن قيود املجتمعات 
التيي  الباليية  والعيادات  العربيية 
كبلتها زمنا طويال فأصبحت تعمل 
وتسيعى لتثقيف نفسيها وتنافس 

الرجل يف محاالت شتى. 
كلمة الختام ؟

دعيوة للسيالم والحبية والتسيامح 
, وامنياتنيا ان يتوقيف نيزف اليدم 
يف سيوريا وفلسيطن وكل البليدان 
العربية وان ننشد لغد مرشق جديد.

د. بوزيان موساوي. ناقد مغربي 
1 ي قراءة يف عتبات الكتاب: 

   تروم هذه املقاربة السييميوزية 
دعوة القيارئ إىل  تركيز الحواس 
الخمس عيىل “التلميحيات” غر 
الخارجيية”  ل”ألوراق  املبيارشة 
للكتياب علّهيا ترشيِده  ملقاربية 
الغيالف  واجهية  عيىل  ممكنية؛ 
الرئييس:  العنيوان  يسيتوقفنا 
“جزر وميّد )وريقيات ذكرى(”. 
عنيوان بجزئن؛ علمييا وطبيعيا 
ترتبيط حركتا امليّد والجزر بتأثر 
األرض  عيىل  والقمير  الشيمس 
والبحر؛ فرتفع منسوب املياه أو 
ينخفض كما إكراهات الحياة بن 
صعود و نيزول. وتقيول املعاجم 
إن “لحيركات املد والجيزر أهمية 
بالغية، فهيي تعمل عيىل تطهر 
البحار واملحيطات من الشوائب”، 
لذا نتسياءل إن كان وجه الشيبه 
َمجازا يف هذه املجموعة الشيعرية 
هيو نفسيه عمليية “التطهير”؛ 
أي تطهير الذات من كل شيوائب 
املايض الذي تسيتعرضه الشاعرة 
عيىل شيكل “وريقيات ذكيرى”؛ 
تأويل مماثل قد يحيلنا عىل عوالم 
التصيوف التيي تحياول االرتقاء 
بالنفس البرشيية  ب”تطهرها” 
عيرب طقيوس تعبدية مين بينها 
“الرقيص” كميا قيد نفهيم مين 
املجموعية:  أول نيص يف  عنيوان 
وميّد”)ص.9(.  جيزر  “رقصية 
ونظيرا ربميا ألهمية هيذا النص 
املجموعية  هيذه  أغيوار  لسيرب 
الشعرية، اختارت الشاعرة فقرة 
منيه عىل ظهر الغالف كأنها بذلك 
“إيمياءات”،  مجموعية  تقيرتح 
و”تلميحات” ملساعدة القراء عىل 
تكويين فرضيية قراءة بيدءا من 
عتبيات الكتياب؛ نقرأ عيىل ظهر 

الغالف: 
“أخىش جلوسا إليك... 

يا دواخيل... 
فعادتك... نقض ذات العهد... 
فكم أخللِت بنود )ال مساس( 

ملقدسات الدوافن... 
ونبشت جرما.. 

مقابر الذاكرة...!! 
لتبقى ال )رصت(... 
رهينة ال )كنت(... 
يف معركة اجتثات.. 

بن جزر ومّد..” 

فقيرة غنية جيدا بدالالتهيا رغم 
قرصها من حييث اختيار الحقل 
املعجميي/ اليداليل اليذي يوحيي 
عنوانيه  “ملحميي”  بنفيس 
“اليرصاع بين “جيزر” )كنيت(، 
وميّد )رصت(، وترتجميه صيور 
شعرية عمادها مفردات وعبارات 
“قاسية”  “عنيفة” مثل “نقض”، 
و”أخلليِت”، و”نبشيت جرميا”، 
و”معركة اجتثات”. وسيكتشيف 
القارئ هيمنة هذا الحقل املعجمي 
اليداليل وب “سييمات” مشيابهة 
يف العدييد من نصيوص املجموعة 
مثيل “نيزال”)ص. 20(، و”عييد 
احتيالل” )ص. 53(، و”اختناق” 
)ص. 58(، و”اغتيال” )ص. 60(. 
ومن حيث تقنيية تمّثل الزمن؛ إْذ 
نالحيظ توظيف الزمين املايض يف 
كال الفعلين “كنيت” و”رصت”؛ 
وكأن فعيل الكينونية والصرورة 
مجرد ذكرييات من املايض، وكأن 
الحارض يعني فقط فعل “التذكر” 
)باعتبار أن الذاكرة تنتمي للمايض 
وفعل التذّكر ينتمي للحارض(، أي 
مرتبط بزمن الكتابة.  وقد يذهب 
القيارئ للتشيكيك يف فرضية هذا 
الطيرح للزمن من خيالل قراءته 
لنص “ذات جيوى” )ص. من 29 
إىل 32( وهيو بإيقاعين زمنيين 

متصارعن. نقرأ: 
ي اإليقاع األول )ص. 29(: 

“ذات عهد... قلَت يل: 
تعايل نتفق.. أال نفرتق.. 

من قلب املحن.. 
نلملم نبضات شاردة.. 

هيا  ننثر
ربيعا.. 

عىل أوردة العناء..” 
ي اإليقياع الثانيي النقييض )ص. 
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“دعنا.. نحيا وهناً..  
لوعة تلك البدايات.. 

أو ننع وهما.. 
ذّل فواصل النهايات.. 

ثم بعدها هوناً.. 
فلنتفق.. 

أن نفرتق.. 
ذات جوى..!!” 

   لقيد جاء توظييف املايض بفعل 
تحّقَق “قليَت” لكنه قوال ال فعال، 
الفعيل  يف  األصيل  كان  وإن  ليذا 
امليايض الداللية عيىل فعيل حدث 
وتّم  فقيد يخرج عن هيذا األصل 
إذا  املسيتقبل  عيىل  داال  ويصير 
تتوقيف  ال  الفعيل  داللية  كانيت 
كما يف صييغ الدعياء والرشط... 
ومين هنيا اسيتدارك السيتعمال 
“دعنيا”..(  ي  األمر)“تعيايل” 
وللمضارع )“نتفيق”/ “نفرتق” 
ي  “نلمليم”...(. تقنية التشيكيك 
يف التحقيق من حيدوث الفعل  يف 
الزمين املايض )بين جيزر ومّد( 
غالبية عيىل العديد مين نصوص 
هذه املجموعة مثيل “غجريتي” 
)ص. 33(، و”إىل توائيم اليروح” 
)ص. 44(؛ تشيكيك ليه ما يربره 
ألن حركتيي الجزر وامليّد يف حياة 
الشياعرة يف صيرورة ال تنتهيي 
وذلك ألن املسيتقبل كان وسيبقى 
يف صرورة يتحكمهيا الجزر واملّد 

إىل نهاية املجموعة.
2 ي مقاربة سيميائية: 

مقاربة حاولنا من خاللها التقرب 
أكثير مين “دواخيل” الكتياب، و 
“دواخل” الشاعرة أيضا، فتوقفنا 
عند عالمتن أساسيتن )باملفهوم 
السيميائي(: الحواس، والسؤال. 

أ ي الحواس:  الحديث عن الحواس 
يف سيياق هذه املجموعة الشعرية 
لييس تنزييال وال إسيقاطا، فعىل 
طول ربوع املجموعة تسيتعرض 
الشياعرة أحداثيا ومواقيف مين 
المسيته  ميا  بيكل  أي  الذاكيرة، 
الحواس وتأثرت بيه فيزيولوجيا 
ووجدانييا )نصوص”رقصة جزر 
و”غجريتيي”   ،)5 وميّد”)ص. 
و”وردتيي”)ص.  )ص.33(، 
58( و”  51(، و”اختنياق” )ص. 
 ...)62 )ص.  ذكيرى”  نسييمات 
نماذجيا(.  قيد ييرى البعيض يف 
هذا التوظييف للحواس ميوال من 
الشياعرة عزيزة صبان يف سيؤال 
الكتابة الشيعرية نحو “الفلسفة 
التجريبية” بمعناها الذي ظهر مع 
دافيد هيوم، ، أي: كتابة تسيتلهم 
املعرفيية والجمالية من  مادتهيا 
الحواس و الخيربة؛ نقرأ من نص 

“خذيني” )ص. 26(: 
“خذيني.. حبا... 

سال قلبك.. 
أو.. بلسما... 

كف.. جرحك... 
أو.. نسيما... 
داعب خدك... 

أو.. نديما... 

قارع.. ليلك... 
خذيني.. حرفا...” 

“تشيخيص بالغيي” لعنارص من 
الطبيعية )بلسيم يكف، ونسييم 
يداعيب، وندييم يقيارع...( يعيد 
وامليد”  “الجيزر  صيورة  مجيازا 
لألذهان؛ أي تقنية املزاوجة جدليا 
بين الحيواس الظاهيرة كالبرص 
والسيمع والذوق والشم واللمس، 
الباطنية   الخميس  والحيواس 
كالحس املشرتك والخيال والوهم 

والحافظة واملترصفة؛ نقرأ: 
“أخىش جلوسا إليك... 

يا دواخيل... 
فعادتك... نقض ذات العهد... 

فكم أخلليِت بنود )ال مسياس(” 
)ظهر الغالف(. 

ونقيرأ )مين نيص “خريف” ص. 
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“شجرة غضة.. 
كنت يوما.. فرعها... 
عبث خريف األىس... 

بدواخيل... 
وعصف بي ... عصفا...” 

تناغم بن األحاسييس امللموسية 
واملشياعر الدفينية وبفنية عالية 
يحسيب للشياعرة عزيزة صبان؛ 
إذ ليم يفليح يف توظيفيه إال كبار 
الشعراء ومن بينهم رواد املدرسة 
الرمزية الفرنسيية، أمثال بودلر 

وماالرميه... 
ب ي السؤال: ومن أمهات العالمات 
كذلك )باملفهوم السيميائي( التي 
تيم توظيفهيا يف هيذه املجموعة 
بداية  الهوية”.  الشعرية:”سيؤال 

يسيتفزنا السيؤال “من أنِت؟” يف 
نص يحمل نفس العنوان/ السؤال 

)ص. من 17 إىل 20(؛ نقرأ: 
“من أنِت؟ 

سؤال عيّل ُطرِحه.. 
يف لحظة.. تداعى لها عمٌر.. 

يداري سوْءة األيام.. )...( 
أنا التي..  لثمت الحياة..  

حبا بال طمع.. )...( 
أنا التي أودعت الخطأ.. 

مآرب دمع... )...( 
أنا التي أعلنتها.. 

بهجة.. عىل وجع.. )...( 
أنا التي.. عربُت ودا.. 

قاٍص ومن دنا.. )...( 
أنا بسمة أمل.. 

أبت.. إال أن تكون أنا.. 
معناي ثبات.. 

يف أراجيح هوى.. 
وعمري نهار.. 

يطلب ليال.. حثيثا.. 
ذاك التناقض... 

لسُت إال إنسان.” 
وكأننا داخيل العواليم املتناقضة 
لإلنسان كما يف “مربع سيميائي” 
مبني عيىل مقولة “نفيي النفي” 
سوءة األيام/ بسمة أمل/ أراجيح 
هيوى/ نهيار/ لييل...(. ونطرح 
بدورنا سؤاال محوريا من منطلق 
عالمية “الجيزر وامليّد” وعالقتها 

بهوية الشاعرة:
ي من خالل سيياق هذه املجموعة 
الشيعرية نستشيف أن عمليتيي 
بدالالتهميا  وامليّد”  “الجيزر 
املجازية تختزالن كصور شيعرية 
رصاع األنيا ميع األنا بين كينونة 
وصرورة؛ ونعلم أيضا يف السياق 
العام أن “املفعول به” تحت تأثر 
امليد والجيزر هيو “البحير” أوال 
وأخرا؛ فما عالقة “أنا الشاعرة” 
ب”البحر” من منطق وجه الشبه 
داخيل سيؤال الهويية؟ فتجيبنيا 
الشياعرة بنيص باليغ اإليحاءات 
وبلييغ املعانيي واليدالالت تحيت 
)ص.  البحير..”  “سيل  عنيوان: 
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“ يا سائال.. عن حايل.. 

سل البحر..
 ينبئك أخباري.. 

موجه.. 
بعض منه.. دمعي.. 

وبن رماله.. 

دفنت أرساري.. 
أفقه.. 

أودعته بوحي.. 
فتهاوت تباعا.. 

كل أستاري.. 
حضنه.. 

كم طاب به.. ابتهايل.. 
واستغفرت أوبا..  كل أعذاري.. 
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ثقافية

قصة قصرية

َحكْيُت مع اأْللواِن وقلُت َمْعِذرًة
أَُيْمِكُن أْن ُتراِفَقني 

وأَْبَدأَ َسري و ِمْشواري 
ما عاَدِت املَّسافاُت ُتْتِعُبني

ٍة ُتَهدُِّد وَخَطواتي َمَع ُكلِّ َدقَّ
ُكوِن و الَْقراِر  إيَّاَك أْن َترىَْض ِبالسُّ

قلبي يف ُكلِّ َصْوٍب تاِئٌه 
وَعْيَناَي أْجَهلتا َعَتَبَة داري  

يا قاِئمَن عىل ِواليِة َمْملكتي 
ْمُس ُق الشَّ متى َسَترْشُ

َقًة ِباأْلْخباِر  وتأْتينا ُمرْشِ
رْبُ َيَملُّ ِمنِّي بدأَ الصَّ

وهْل َيْبقى َصرْبٌ
 َمَع الُْجُنون يف اإْلرْصاِر 
كيَف لِلنَّوِْم أْن ُيعاِنَقني

وال أَثَر َموجوٌد لها 
وَقْد َدَخلُْت ِبال ُبرْشَى

 يف يوٍم ثان
ُكلَّما َدَعْتني َصْفَحُة ِذْكرَى

لِوليمِة َعرٍْض
َدَقْقُت أبواَب اأْلمِل عىل التَّوايل

سأْجري و اأْللواُن ُترَاِفُقني 
ريِق ُكلَّ لَوٍن وأْرُسُم عىل حافتي الطَّ

وأْبقى مَع الزََّمِن عىل الرِّهاِن
أيا قدُر َقرِّْب الَْموِْعد

فقْد َزيَّْنُت طريَق الَْعودِة ِباأْلْنواِر
لْم أْعزِْف يوماً عىل َوَتِر الَْيأِْس

َفُكْنُت َدْوماً مَع اأْلمِل 
َنْنِسُج رواِئَع اأْللَْحاِن

أنا َحيٌّ ما ُدْمُت أْسعى لها 
و ِبُسُكوني َتْبَدأُ ِحكايُة َمَماتي 

وأُْدَرُج عىل الِئحِة  النِّْسياِن                      

ياة عودُة احلحْ
امساعيل خوشناو 

فيض عاطفة وسؤال وجود  يف ديوان “جزر ومّد” 
للشاعرة املغربية عزيزة صبان

نافذة 

علوان السلمان

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة رفيف الفارس 

 للشياعرة.. الشيعر هيو اإلحسياس باألشيياء.. الشيجر، املطر، 
االبتسيامة، الحزن، الليل، النهار والقمر... رموز تتحرك.. تتفاعل 
تؤثر وتتأثر يف الوجود االنساني... الشعر هو إعادة تشكل معاني 
الكلمات املتعارف عليها واعطائها بعدا حسيا اخر بإضفاء الخيال 
عليهيا.. لخليق عالم ميا وراء املعنى الظاهري  وتشيكيل مقاربة 
للصور الحسية البرصية.. وتقديم أوركسرتا من الرؤى والخياالت 

واالنماط التعبرية..
قميصك املمزق مّل الرتقيع

جبان أنت تحرث الرمل
تختفي خلف جلد حقيبتك

املدبوغ بالخطيئة
  فالنيص يحميل يف جنباتيه مضامين انسيانية..مع ادراك لكنه 
االلفياظ التيي توظفهيا املنتجة)الشياعرة( يف نسييجها البنائي 
املتمييز بالحبكة الشيعرية والتكثييف الجميل وصيوره بدالالتها 

الفنية والجمالية الجاذبة..
ونحين نيرى..ان الشيعر مجموعية مين التشيكيالت الجمالية..

الصورية املموسيقة التي تسيتفز الذاكرة وتحيرك خزينها املعريف 
مين اجل اسيتنطاق ما خليف الفاظه ومشياهده والكشيف عن 

عنارصه)العاطفة/الفكرة/الخيال/االسلوب..(
تائٌه يف أرٍض يباب

منفيٌّ اىل ما بعد نوِن الوطن...
اىل ما شاَء القدر...

فالخطاب الشيعري يشكل نسقا جماليا يكشف عن اغرتاب ذاتي  
ويخليق صورة تختزن الوجع الوجدانيي بألفاظ موحية وعبارات 
مكثفة وسيعة خيال...فضال عن ان املنتجة)الشاعرة( تركز عىل 
سيطوة االنا من لحظة االسيتهالل)اعلنتني بال قريب او سكن(..

فضيال عين انها توظيف الرمز املسيتقى مين الطبيعية واملقرتن 
بالداللة املضمونية املشيحونة بقدرة من االيحاء..ولغة ال تنحرص 
يف اللفظ بل يف الفعل الشيعري الذي يجسد الحالة السايكولوجية 
يف تعاطي مفردات الحياة اليومية.. اضافة اىل اتسيامه بسيمتن 
متداخلتن:اولهما التشيبث باملكان والذاكرة لخلق البناء الصوري 
وتحوييل الذاكراتيي اىل شيعري مع تأكييد عىل جمالية السيياق 
لتحقييق وظيفة انفعالية من خالل الصورة الشيعرية التي تتكئ 
عىل مكامن الذاكرة والواقع..فتشيكل حركيية التجاذب والتنافر 
بين الذات والوجود املوضوعي كونهما يشيكالن الفعل الشيعري 

املقصود..
ملء السماء نظرتك  

بن الليل واملطر   
صوتك ُيَعبُد املدى..  

عىل لساني اغنية الرحيل 
وتعيدني هيبة القمر...

فالنيص يعتمد التكثييف وااليجياز الجميل مع توظييف االلفاظ 
املوحيية التيي تحتل حيزا يف الطبيعة والوجدان بلغة كاشيفة عن 

االبعاد النفسية والفكرية..
وبذليك قدمت الفارس نصوصيا تعتمد البناء الدراميي املتنامي..

القائم عىل الرتاكيب الصورية.. بتضاداتها املتصارعة التي منحت 
النيص تصعييدا فنييا وجمالييا بتدفيق  وجداني منسياب بوعي 

شعري..

رسم األمل 
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مادلني الطنوس -- حتكي الشعر بلغة وجع الوطن وبلسم جراحه

 أ.د. مصطفى لطيف عارف
سنان فنان يتمرن عىل الرسم كل يوم أمام بحرة السعادة ، يرسم لوحات 
فنية خالبة عن الطبيعة والجمال الحقيقي، وعندما تغرب الشمس يرسم 
لوحية معيربة عن مغيبهيا يخلط األلوان مع إحساسيه كفنيان مرهف ، 
تظهير اللوحة وكأنها صيورة فوتوغرافية ، يعود إىل الدير يخرج له القس 
أنطيوان الذي يشياهد كل يوم اللوحات التي رسيمها ، وهيو ال يتكلم بل 
يتعاميل باإلشيارة ، يف غرفتيه الصغرة املطلية عىل البحير، فيها  رشفة 
صغيرة يجليس ليال يتأمل جميال القمر املنر، ويف ليلة مين الليايل املنرة  
شياهد فتاة صغرة تلعب ميع كلبها وهو يجري خلفهيا ، وأمواج البحر 
املتالطمية التي تنثر قطرات املياء عليهما، أعجبه املنظر أرسع إىل املنضدة 
يبحث عن ورقة بيضاء كبرة وقلم من الرصاص الذي يرسيم فيه اللوحة 
أدهشيه املنظر الورقة أمامه وال يراها بدا االنفعال عليه ، اخذ يتمتم بينه 

وبن نفسه اخذ يرضب عىل رجله، وهو يبحث عن القلم والفرشاة  يلتفت 
يمينا وشماال بعثر كل أغراضه ، بدأت األصوات تخرج من غرفته املظلمة 
واملعتمة األضواء ، جاءت لوشا وهي من الراهبات التي تعمل يف  الكنيسة 
، فتحت عليه الباب أشارت إليه بهدوء فهمت من عصبيته انه  يريد ورقة 
للرسيم، ناولتيه ورقة كبيرة أرسع إىل الرشفة رسيم لوحية فنية عجيبة 
جسد جمال الكون والطبيعة فيها استقرت حالته ، بدا يبتسم وهو يتمتم 
بكلمات ال احد يعرفها.خرجت لوشيا من غرفته  أخربت القس أنطوان -: 
سييدي األعظم سنان يملك موهبة الرسيم ، وقد رسم لوحات فنية كبرة 
معلقية عىل جيدران غرفته ، تفاجأ القس لم يكن يتوقع  أن سينان يملك 
موهبة الرسم ، ويف الصباح الباكر أخذه إىل املعهد الربيطاني لتعليم الرسم 
، التقيا بالسييد أندري مسيؤول املعهد، طلب منه أن يرسم له لوحة فنية 

تعرب عن معاناته الشخصية ، وعن طريق اإلشارة، والتلميح. 

رسيم لوحة فنية رائعة الجمال،  فيها سيجن مميزق الثياب، مرمي عىل 
ارض السيجن، مقييد اليدين والرجلن ومقطوع اللسيان، تأثر كثرا بهذا 
اإلحسياس املؤلم الذي رسيمه سينان أشيار إلييه القس أنطيوان بتحليل 

اللوحة، فتكلم. 



املقادير
حبة )رأس( متوسط الحجم من امللفوف

ثالثة أرباع الكيلو غرام من اللحم املفروم ناعماً
كوب من األرز قصري الحبة منقوع قبل ساعة من إعداد 

الطبق
كوب وربع الكوب من املاء

حبة متوسطة الحجم من البصل املفروم فرماً ناعماً
ربع كوب من البقدونسل املفروم

ملح، حسب الرغبة
ملعقة صغرية من الكركم

ملعقة صغرية من السكر البني
5 مالعق كبرية من خل التفاح

طريقة التحضري
1. افص�ي أوراق امللف�وف ع�ن بعضها البع�ض برفق، 
وقطع�ي كل ورق�ة الكب�رية م�ن بينه�ا إىل نصفني، ثم 

ضعيه�ا بمجمله�ا يف قدر م�ن املاء املغ�ي، وذلك ملدة 5 
دقائق.

2. صّفي هذه األوراق من املاء، وانزعي الضلوع الكبرية، 
برفق.

3. إلع�داد الحش�و:اخلطي اللح�م، م�ع األرز، وامل�اء، 
والبصل، والبقدونس. وأنثري الكركم وامللح.

4. م�دي أوراق امللف�وف، وضع�ي قليل من حش�و األرز 
ع�ى الط�رف الكب�ري ومنه�ا، ث�م اط�وي الجوان�ب إىل 

الداخل،فلّفيها.
5. صف�ي ضلوع امللف�وف التي تخلصِت منها مس�بقاً، 
يف قع�ر وع�اء الطهي،ثّم صفي لفائ�ف امللفوف فوقها. 
وصب�ي فوقها امل�اء، وضعي صحن�اً ثقي�اًل فوقها، ثم 

غطي الوعاء ملدة 45 دقيقة، وذلك عى نار هادئة.
6. اخلطي السكر والخل معاً، واسكبي هذا الخليط فوق 

امللفوف، واتركيه عى النار ملدة 25 دقيقة إضافية.
7 زّيني هذا الطبق بحب الرمان األحمر، أو بالكمون،وقليل 

من الشبت املفروم. وقّدميه مع الليمون الحامض.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

إذا كن�ِت تعان�ني م�ن زواج ممتل�ئ 
باملش�اكل ومه�دد باالنهي�ار، فهناك 
العدي�د من الط�رق التي تس�اعد عى 
إنق�اذه، ولك�ن معرف�ة ه�ذه الطرق 
فقط ليس�ت الس�بيل لإلنق�اذ، وإنما 
بذل الجهد والبدء عى الفور بتطبيقها 
ه�و م�ا يس�اعدك للعب�ور بزواج�ك 
م�ن األزمات، فالف�خ ال�ذي يقع فيه 
الكثريون هو التعامل مع الزواج كأمر 
مس�لّم به، وعدم بذل الجهد لتحس�ني 
العالق�ة وع�الج مش�اكلها وتخط�ي 
العقبات التي تقف أمام اس�تقرارها، 
ويف م�ا ي�ي 10 ط�رق تس�اعدك عى 
إنقاذ زواجك الذي يعاني من املش�اكل 
وعدم االس�تقرار، تعريف إليها، وابدئي 

بتطبيقها فوراً.
-1 اختاري الحب

قد يكون الحب سهالً يف بداية العالقة، 
لك�ن الح�ب ع�ى امل�دى الطوي�ل هو 
اختيار بقدر ما هو عاطفة، واالختيار 
هو فع�ل املرء الناض�ج، وهو الطريق 
األفض�ل واألكث�ر نجاح�اً الس�تقرار 

الزواج واستمراره بنجاح.
-2 صّي من أجل زواجك

اطلب�ي م�ن الل�ه أن يس�اعدك ويكلل 
جه�دك م�ن أج�ل زواج�ك بالنج�اح، 
الروحاني�ات تقوي إرادتك وتس�اعدك 

عى بلوغ أهدافك.
-3 تواص�ي مع أش�خاص يف عالقات 

ناجحة
بعض أسباب االستسالم لفشل الزواج 
هو وج�ود نماذج س�لبية تحي�ط بِك 

وتدفع�ك لفقد الثق�ة بزواج�ك، لذلك 
اح�ريص ع�ى التواصل مع أش�خاص 
يتمتع�ون بعالقات صحي�ة وناجحة، 
س�وف يقدمون لِك الدعم، وس�يدفعِك 
الش�عور باألم�ل نحو ب�ذل الجهد من 

أجل زواجك.
-4 تعامي مع زوجك بإيثار

قب�ل  أوالً  اإليث�ار، أي وض�ع زوج�ك 
رغباتك، يغذي الثقة واالمتنان والكرم 

واملودة بينكم�ا، ويدفعه نحو التعامل 
معِك بنفس الطريقة.

-5 ضع�ي زواجك فوق كل يشء، حتى 
األطفال

لعاصف�ة  زواج�ك  يتع�رض  عندم�ا 
ته�دد وجوده، ف�إن أولوياتك يجب أن 
تك�ون الحفاظ عليه، حت�ى إن تطلّب 
ذلك تراج�ع أطفالك للمرتب�ة الثانية، 
وتذكري أن ما تبذليه من أجل زواجك، 

يص�ب يف النهاي�ة يف مصلحة أطفالك، 
فاألطفال األصحاء هم من يعيشون يف 

أرسة مستقرة، وبني أبوين متحابني.
-6 تعام�ي كم�ا ل�و كن�ِت يف بداي�ة 

الزواج
البداي�ات دائماً مث�رية، الخروج للمرة 
بش�غف،  لس�اعات  التح�دث  األوىل، 
اإلمس�اك كل منكم�ا بيد اآلخ�ر أثناء 
مشاهدة فيلم، وغريها من الترصفات 

الت�ي قد تب�دو س�خيفة اآلن، ولكنها 
تعيد إليكما مش�اعر الشغف واإلثارة، 
وهو ما تحتاج إليه عالقتكما اآلن، لذا 
تعام�ي كما لو كن�ِت يف بداية الزواج، 
وال تخجي من الترصف بهذه الطريقة 

ومعايشة هذه التفاصيل مرة أخرى.
-7 توقفي عن التعامل مع زوجك أمر 

مسلّم به
قويل لزوجك “شكراً” عى املجهود الذي 
يبذل�ه من أجل�ك مهما كان بس�يطاً، 
أخربي�ه ع�ن امتنان�ك مل�ا يفعله من 
أجلك، وامتنانك لوجوده، هذا يش�عره 

أنِك تهتمني به وتقدرين وجوده.
-8 احصي عى استشارة

ال ت�رددي يف الحصول عى مس�اعدة 
زوجي�ة،  عالق�ات  استش�اري  م�ن 
سوف يس�اعدك كثرياً يف إنقاذ زواجك 

وتحسني عالقتك بزوجك.
-9 اتبع�ي االستش�ارة والتزمي خطة 

العمل
تأت�ي االستش�ارة م�ع واج�ب منزيل، 
اتبع�ي خط�ة العم�ل واب�ذيل جه�دك 
لتطبيقها من أجل الحصول عى نتائج 

مثالية.
-10 غرّيي األنماط

فكري يف املواقف التي تش�تعل بعدها 
الخالفات، وغرّيي نمط حياتك يف هذه 
املواق�ف، عى س�بيل املث�ال، هل تزيد 
الخالف�ات عندم�ا تعودين م�ن عملك 
غاضب�ة؟ إذن ال تتعام�ي م�ع زوجك 
بعد عودتك من العمل مبارشة، وخذي 

وقتاً لتصبحي هادئة، وهكذا. 

زواجك يواجه مشاكل.. إليِك كيفية إنقاذه
سلوكياتحنو مستقبل افضل...هلا

علمي طفلك التسامح

َمن يمأل خزان وقود س�يارته 
ح�رارة  ظ�ل  يف  آخ�ره  ع�ن 
الصيف، فإنه يعرض سيارته 
ألرضار محتملة. ويحذر نادي 
»حماي�ة قائ�دي الس�يارات« 
بمدينة ميوني�خ جنوب أملانيا 
من إمكانية تم�دد البنزين أو 
الديزل يف ظل الحرارة الشديدة، 
مما قد يؤدي إىل ترسب الوقود 
عرب غط�اء الخ�زان أو إنبوب 
التنفي�س وبالت�ايل يمك�ن أن 
ُيلح�ق الوق�ود رضراً بالطالء 

وقاع السيارة.
وأضاف نادي السيارات األملاني 
أنه يف أس�وأ الح�االت يمكن أن 
يش�ب حري�ق بالس�يارة، عى 

تدخ�ني  بفع�ل  املث�ال  س�بيل 
يش�وبه  بش�كل  الس�جائر 

اإلهمال.
لذا ينصح نادي السيارات بعدم 
ملء خ�زان الوقود عن آخره يف 

ظ�ل درجات الح�رارة املرتفعة 
خ�الل ذروة فص�ل الصيف إال 
يف حال االنطالق بالس�يارة بعد 
ذلك مب�ارشة يف رحل�ة طويلة 

نسبياً.

تحت�وي فاكه�ة الك�رز ع�ى 

العدي�د م�ن الفوائ�د، و لك�ن 

األش�هر منه�ا ه�و إمكاني�ة 

آم�ن  كبدي�ل  اس�تخدامها 

للحبوب املنومة، حيث يحتوي 

الك�رز ع�ى م�ادة امليالتونني، 

وهي م�ادة تعد ناق�ال عصبيا 

يس�اعد عى النوم، ويسهم يف 

تحسني املزاج.

م�ن  مجموع�ة  قال�ت  و 

األشخاص تراوح أعمارهم بني 

20 و85 عاًم�ا :”إنهم ش�عروا 

بزي�ادة رغبته�م يف النوم عقب 

تناوله�م الكرز قب�ل الذهاب إىل 

النوم”.

وبجانب قدرة الكرز عى أن يحل 

مح�ل الحبوب املنوم�ة، فإن له 

العديد من املزايا األخرى، منها، 

تقوي�ة املناع�ة، حي�ث يحتوي 

عى نس�بة عالية م�ن فيتامني 

يس، ال�ذي يجعل الجس�م أكثر 

ق�درة ع�ى مكافح�ة البكترييا 

والفريوسات والفطريات.

و يق�ي الك�رز م�ن األم�راض 

املزمنة، وذلك حسب 16 دراسة 

ع�ى  احت�واءه  أك�دت  علمي�ة 

مض�ادات األكس�دة، وه�و م�ا 

يعمل كمضاد لاللتهابات، حيث 

يثبط من نشاط الشوارد الحرة 

بجس�م اإلنس�ان، وبالتايل يقلل 

من ف�رص اإلصاب�ة باألمراض 

املزمنة.

و يعال�ج الك�رز النق�رس وهو 

منش�ورة  دراس�ة  أكدت�ه  م�ا 

الوطن�ي  املرك�ز  موق�ع  ع�رب 

للمعلوم�ات التقني�ة الحيوي�ة 

“إن يس ب�ي آي”، حي�ث أثبتت 

أن تناول الكرز ملدة يومني يقلل 

مستويات حمض البوليك بالدم 

بنس�بة %35، وهذا ما يحتاجه 

مرىض النقرس.

ويحتوي الكرز كذلك عى كمية 

كبرية من البوتاس�يوم، وهو ما 

يضم�ن مجموع�ة م�ن الفوائد 

مث�ل  القل�ب،  مل�رىض  خاص�ة 

تنشيط الدورة الدموية، وضبط 

مع�دل ضغ�ط ال�دم، وتقوي�ة 

عضلة القلب، وتنظيم رضباته، 

إىل جان�ب الحفاظ ع�ى توازن 

وخف�ض  بالجس�م،  الس�وائل 

نسبة الكوليسرول الضار.

كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

ملاذا يفضل عدم ملء خزان وقود سيارتك يف الصيف؟

“الكرز “ فاكهة تنافس مجيع احلبوب املنومة

يواجه الكثري من األش�خاص حالة 
ط�وارئ، و لكن يجب عليك يف هذه 
الحال�ة اتباع ثالثة مبادئ: تحقق- 
اتص�ل- ق�دم الرعاية، بم�ا معناه 
أن علي�ك بداي�ة التحقق من صحة 
املريض، وطلب املس�اعدة املهنية، 
ث�م الركي�ز ع�ى فع�ل كل ما هو 
ممك�ن يف الوق�ت الح�ايل لتحقيق 

االستقرار يف املوقف.
و ه�ذا يعن�ي أن�ه يج�ب علي�ك أوال 
اتخاذ الخطوات الالزمة إلنقاذ حياة 
أي ش�خص يتعرض لحال�ة طوارئ 
طبية، هناك 7 نصائ�ح مهمة عليك 

وضعها يف الحسبان يف هذه الحالة.
1. تحديد سبب وطبيعة املشكلة

إىل  تحت�اج  املختلف�ة  املش�اكل 
حل�ول مختلف�ة، حي�ث يج�ب أن 
تح�اول معرف�ة الس�بب الرئي�س 
وراء املش�كلة، وإذا كان الشخص 
واعيا، يمكنك سؤاله مبارشة، وإذا 
فقد الش�خص وعي�ه، فابحث عن 

اإلصابات يف الجسم.
و يج�ب أيضا االنتب�اه إىل األعراض، 
عى س�بيل املثال، إذا كان الش�خص 
يعاني من نوبة قلبية، فقد يش�تكي 
م�ن أل�م يف الص�در، م�ا ل�م نح�دد 
املش�كلة، ل�ن نك�ون قادري�ن ع�ى 

تهدئة املريض وتقديم املساعدة.
2. التأك�د م�ن أن مج�رى التنف�س 

مفتوح

يج�ب التأكد م�ن عدم تقيي�د مرور 
تع�رض  ح�ال  يف  للتنف�س  اله�واء 
املص�اب للغ�رق أو ابتلع ش�يئا، ويف 
حالة الغرق، يمكنك وضع الشخص 
ع�ى ظهره والضغط عليه لدفع املاء 
للخ�ارج، وال يج�ب أن تجعل الناس 

تتجمع بالقرب من املصاب.
و يف حال�ة اإلغم�اء، يج�ب إرخ�اء 
املالبس والسماح للشخص بالتنفس 
واالسرخاء، ويف حالة ابتالع الشخص 
أي جسم يقيد مجرى التنفس، يجب 
أال تح�اول إزال�ة الجس�م بنفس�ك، 
ويمكنك أن تربت عى الشخص حتى 

يتمكن من إخراجه.
3. اتصل بالطوارئ عى الفور

الط�وارئ، يج�ب علي�ك  يف ح�االت 
االتص�ال للحص�ول ع�ى املس�اعدة 
الطبية عى الفور، و بمجرد استدعاء 

س�يارة اإلس�عاف، يمكنك العودة إىل 
املريض ومحاولة تهدئته.

اإلط�الق  ع�ى  تتأخ�ر  أال  يج�ب  و 
يف اس�تدعاء س�يارة اإلس�عاف ألن 
الحص�ول ع�ى املس�اعدة الطبية يف 
الوقت املناسب يمكن أن يساعدك يف 

إنقاذ حياة الشخص.
و إذا لم تكن متأكدا مما يعاني منه 
الش�خص، يمكنك جعله يس�تلقي 
يف وض�ع مري�ح، ويف حالة حدوث 
كس�ور، يج�ب أال تح�اول تحريك 
الط�رف املكس�ور، ويف حالة نزيف 
املريض، يمكنك محاولة رفع جزء 
الجس�م فوق مستوى القلب حيث 
يمكن أن يس�اعد ذلك يف السيطرة 

عى النزيف.
4. ابق هادئا

الحفاظ عى اله�دوء حول املريض 

أمر مهم بالفعل، ف�ال داعي للذعر 
ح�ول املري�ض، فق�د يجعل�ه ذلك 
أكثر قلقا، وسيساعدك الهدوء عى 
التفكري الجيد ومحاولة إيجاد حل، 
وقد يتسبب رد الفعل العاطفي أثناء 
املوق�ف أيضا يف حدوث مش�كالت، 
تح�ارص  أال  تح�اول  أن  ويج�ب 
املريض أو تزعجه باستمرار، عليك 

أن تفهم أنه يتألم.
5. ابحث عن أدوات طبية

بمجرد أن تطلب املس�اعدة املهنية 
وتجل�س املري�ض بش�كل مريح، 
ع�ن  البح�ث  يف  تب�دأ  أن  يج�ب 
أدوات طبي�ة من حول�ك، ويف حالة 
اإلصابات العميقة، يمكنك تغطية 
الجرح بضمادات قطنية والضغط 

عليها لوقف النزيف.
و يج�ب أن تح�اول إبقاء الش�خص 
واعيا من خ�الل تهدئته باس�تمرار 
ويمكن�ك  به�دوء،  مع�ه  والتح�دث 
محاول�ة إعط�اء املري�ض محل�ول 
أمالح اإلماهة الفموي�ة/ الجلوكوز 
األسايس، وإذا كان الشخص مصابا 
بالسكري، فيجب أن تفضل إعطاءه 
امل�اء، ألن الحل�ول األخ�رى يمك�ن 
أن يك�ون له�ا تأثري عى مس�تويات 

السكر.
6. احم نفسك وتحقق من أي خطر

إىل  تحت�اج  الط�وارئ،  حال�ة  يف 
التفك�ري بش�كل عمي أكث�ر، واذا 

واجه�ت موقف�ا مث�ل فيض�ان أو 
حري�ق أو زلزال، فيج�ب أن تجعل 
نفس�ك آمنا يف البداية ث�م الركيز 

عى مساعدة اآلخرين.
حماي�ة  تح�اول  أن  يج�ب  أوال، 
الش�خص ونفس�ك م�ن املزي�د من 
املث�ال، خ�ذ  ال�رر، ع�ى س�بيل 
الش�خص بعيدا ع�ن م�كان النار، 
يجب عليك أيضا فحص نفسك بحثا 
عن أي مخاطر قاتلة أخرى، حتى ال 

نتورط يف مشاكل أخرى أيضا.
احتف�ظ بصن�دوق إس�عافات   .7

أولية جاهزا
يجب عى املرء دائما االس�تعداد ألي 
تحديات قادمة، ويج�ب عليك دائما 
االحتفاظ بصندوق إس�عافات أولية 
جاهزا مع جميع األدوية والضمادات 
والضم�ادات القطني�ة املطلوبة وما 
إىل ذل�ك، ويج�ب أال يك�ون صندوق 
اإلس�عافات األولية مفك�وكا ألنه يف 
وق�ت الطوارئ، يصع�ب العثور عى 

األشياء بسبب ضيق الوقت.
يجب حف�ظ صندوق اإلس�عافات 
األولية يف مكان يعرفه جميع أفراد 
املنزل، ويج�ب أن تبقيه بعيدا عن 
األطفال الصغار ألنه�م قد يؤذون 
أنفس�هم، ويج�ب علي�ك التحقق 
من األدوية واملره�م ملعرفة تاريخ 
انته�اء صالحيتها واالس�تمرار يف 

استبدالها من وقت آلخر.

نصائح طبية

املطبخ ..

كيف تتعامل مع احلاالت الطبية الطارئة؟

احملشـي على الطريقة السورية

من مس�ؤولياتِك كأم أن ُتعلّمي طفلِك التسامح والغفران من جملة 
املفاهي�م االجتماعية األساس�ية والرورية ل�ه يف حياته اليومية. 

وفيما يي بعض النصائح ملساعدتِك يف تحقيق هذه الغاية
*علِّمي طفلِك تقّبل اآلخر

علّمي طفلِك بأن يتقّبل اآلخر كما هو. وارشحي له بأّن كل ش�خص 
ممّي�ز عن اآلخ�ر ويترصف بطريق�ة مختلفة عن اآلخ�ر وال بد من 
التعامل معه عى هذا األس�اس ومس�امحته عى أخطائه. وملا يعتاد 
طفل�ِك عى ه�ذا األس�لوب يف الترصف، س�يتفّهم أهمية التس�امح 

وسيتعلّم احرام اآلخرين وتقدير حضورهم يف املجتمع
*عوِّدي طفلِك عى التفكري اإليجابي

ف�رّسي لطفلِك الف�ارق ب�ني التفكري اإليجاب�ي والتفكري الس�لبي. 
وعلّميه ب�أن يفّكر بإيجابية وتفاؤل حتى يتمّكن من حل املش�اكل 
الت�ي تعرض س�بيله ويترصف بحكم�ة إزاء كل ح�ادث يطرأ عى 

حياته
*كوني خري قدوٍة لطفلك

ال تتوّقع�ي لطفلِك أن ُيطّبق تعاليمِك ما لم يراِك ُتطّبقينها بنفس�ِك 
وتعتمدينه�ا نهجاً يف حياتك. فلو أردِت لطفلك أن يس�امح اآلخرين 
عى أفعالهم وأخطائهم، كوني السّباقة يف مسامحته ومسامحة كل 

من ُيخطئ بحقك
*علِّمي طفلِك أال يكون حقوداً

علّم�ي طفلِك أال يح�رص تفكريه باألحداث واألحادي�ث التي طاولته 
أثن�اء عراكه م�ع أحدهم. فالغضب واالنتقام ل�ن يوصاله إىل نتيجة 
واألفض�ل أن يكون متس�امحاً وغفوراً ويضع األمور الس�لبية وراء 

ظهره
*علِّمي طفلِك كيف يكون كائناً اجتماعياً

دع�ي طفلِك يختل�ط بالناس، الكب�ار منهم والصغار، حت�ى يتعلّم 
م�ن خ�الل اللعب والتواص�ل والتفاعل معهم، األس�اليب املس�لكية 
الصحيح�ة. ويف كل مرة يدخل فيها طفلِك يف ش�جار مع أطفال من 
س�ّنه، حاويل أالّ تتدّخي واسمحي لصغريِك بأن يتعلّم بنفسه إيجاد 

الحّل املناسب ملشكلته.

لطلة ابهى....

كيف تتخلصني من عالمات اخلامت على اصبعك؟

No:  7525  Sun  11  July  2021العدد:  7525  االحد   11    تموز  2021

ارت�داء الخوات�م لف�رة طويلة م�ن الزمن 
يمك�ن ان يس�بب عالم�ات دائري�ة قبيحة 
ح�ول أصابع�ك. إذا تجاهلته�ا، يمك�ن أن 

تصبح هذه العالمات دائمة.
إذا كن�ت تتعام�ل مع مث�ل ه�ذه الحلقات 
فالح�ل املؤق�ت ه�و التوق�ف ع�ن ارت�داء 
الخوات�م. ولكن الحلقات س�وف تعود مرة 
أخرى بعد فرة من الوقت. وفيما يي بعض 
النصائ�ح للتخل�ص م�ن آث�ار الحلقة عى 

أصابعك:
قوم�ي بتقش�ري املناطق املتررة بش�كل 
منتظ�م. ه�ذا سيس�اعدك يف التخلص من 
الخاليا امليتة التي تسبب تغري لون املنطقة.

ال تن�ي اس�تعمال الكري�م الواقي�ة م�ن 
الش�مس عى يديك قبل الخروج من املنزل. 
أحيان�ا يمك�ن للتعرض ألش�عة الش�مس 
املبارشة جعل العالمات أكثر عنادا ويصعب 

التخلص منها.

اس�تخدمي خليط من الليمون والعسل عى 
العالم�ات. خ�ذي ملعقة كبرية م�ن املزيج 
دلك به�ا املنطقة ملدة 15 دقيقة ثالث مرات 
يف األس�بوع. ه�ذا لن يخفف م�ن العالمات 

فقط بل سوف يقلل أيضا من االسمرار.
ترطي�ب األصاب�ع بش�كل منتظ�م. يفضل 
اس�تخدام الكريمات العش�بية التي س�وف 
تبق�ى برشتك رطبة، والتي س�وف تس�اعد 

عى تقليل آثار العالمات .



يقول أحدهم :
م�ا زل�ت أتذكر ذل�ك الي�وم الذي 
رضبني فيه والدي عندما امتنعت 
ع�ن الذه�اب ملنزل جدت�ي بحجة 
انن�ي أكرهه�ا ، وحينم�ا تفوهت 
بهذا أطاح بصفع�ات متتالية من 
ي�ده عىل وجه�ي ؛ دون أن يدعني 

أكمل حديثي ..
ظل أبي أسبوعا كامال ال يحادثني 
وحت�ى ان�ه عندما نتجم�ع حول 
املائ�دة يتح�اىش النظ�ر لوجه�ي 
الذي م�ازال متورم�ا ، أمي فقط 
كان�ت تطي�ب بخاط�ري وظل�ت 
معاملته�ا الطيبة كم�ا هي ؛ غري 
أنها لم تس�ألني عن س�بب الكره 

الذي أكنه لوالدة أبي ، وعىل حسب 
ال�راءة التي كن�ت عليه�ا وقتها 
رصت أشعر بعدم أهميتي وكأنني 

ال يشء بالنس�بة لوالدي ..
فق�د أردت ان أب�وح لوال�دي بما 
يف داخ�ي م�ن مش�اعر حبس�ها 
يؤملن�ي العتق�ادي أنه يس�تطيع 
إزالتها ، كنت أريده أن يس�معني 
وانا أق�ول أن جدتي كانت تفضل 
أوالد بناته�ا عي “رغ�م انني إبن 
ولده�ا الوحي�د” ، ودائما ما تأتي 
لتخرجن�ي م�ن وس�طهم ونحن 
نش�اهد التلفاز ؛ وتقوم بإرس�ايل 
ألجل�ب له�ا يشء م�ن البقالة أو 
ت�رخ عىل وجه�ي ب�أن أجلس 

عىل األرض حتى ال تتسخ أريكتها 
؛ أم�ا أبن�اء بناتها تدعه�م عليها 
وال تنهره�م ، وعندم�ا أريدها أن 
ترسل أحدا غريي من أبناء بناتها 
أو أقل�ه ت�دع أحده�م يرافقن�ي ، 
تخرن�ي أنه�م يج�ب أن يظل�وا 
هنا ، و كان�ت تربكني براخها 
ويؤملن�ي   ، بوجهه�ا  وتخيفن�ي 
نعتها يل بالحي�وان ، وبأنني وجه 
الش�ؤم ، حتى أنني بعدها أخىش 
النظ�ر إليه�ا وأم�ي يف طريقي 
آلت�ي له�ا بال�ذي طلبت�ه ، وحني 
عودتي يكون قد فاتني الكثري من 
مسلس�ل األطفال ؛ غ�ري أن ردت 

فعل والدي تلك صدمتني ..

أصبحت أكرهها و أحقد عىل أبناء 
عمات�ي ، اهت�زت ثقت�ي بوالدي ، 
ورأيت بعدها أنه ال حيلة يل غري أن 

أكتم مشاعري ، وألجأ إىل النوم ..
العرة:

“ رفق�ا باألطف�ال .. فإنهم أرواح 
شفافة ، أبس�ط الكلمات السيئة 
الكلم�ات  وأبس�ط   ، تطفئه�ا 
الجميل�ة تضيئها ، كون�وا ذكرى 
جميل�ة لقلوبه�م الطاه�رة ، وال 
تكونوا ذكرى مؤملة خدش�ت طهر 
قلوبهم وظلت آثارها باقية ، فإن 
كنت�م ال تتذكروا معاملتكم معهم 
وقتها ؛ فهم لن ينسوا وإن عاشوا 

قرونا ..” .
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ال تخ�ر اليوم املصادر الت�ي تحصل منها عىل 
معلوماتك. إذا لم تكن بحاجة إىل معرفة أي يشء 
أو تش�عر أنك لدي�ك قدر كاف م�ن املعلومات، عليك 
أن تفكر مرة أخرى. عليك أن تس�أل نفس�ك أوال: كيف 
عرف�ت كل هذه املعلومات؟ ما املصادر التي تحصل من 

خاللها عىل هذه املعلومات؟

لديك ق�درة عىل اتخاذ قرارات�ك دون االعتماد 
عىل آراء اآلخرين. أنت اليوم شخص قوي جدا 
وقادر عىل حل مشاكلك. غالبا كنت تشعر أن من 
حول�ك يحاولون تغيري رأيك وأفكارك ولكن هذا األمر 
مستحيل اليوم. كل األمور تسري عىل ما يرام والظروف 

كلها لصالحك.

تش�عر الي�وم أن املعرك�ة ب�دأت وأن�ك أنت 
الهدف. إذا لم تكن لديك القدرة عىل املواجهة، 
فتوقع ان األمر سيكون بالغ الصعوبة. عاطفيا، 
أحداث اليوم لن ت�رك يف الحقيقة. حاول أن تحلل 
مشاعرك بطريقة ممنهجة بدال من االنعزال عن العالم 

بالكامل.

تتع�زز اليوم اتصاالت�ك وأف�كارك. تتميز اليوم 
ببعض الصف�ات الجذابة فضال ع�ن أن الجميع 
يدعم�ك ويق�ف بجانب�ك. ع�ىل الرغ�م من تحس�ن 
الظ�روف إال إنك ال زل�ت تحتاج إىل فرص�ة للتعبري عن 
رأيك براحة وبوضوح. ما رأيك يف التقديم للعمل بإحدى 
الصحف اإلخبارية؟ ننصحك بالتحدث مع اآلخرين وتجنب 

الصمت. يوم جميل تستطيع فيه حل مشاكلك.

استغل اإلبداع الذي تتميز به إلنجاز بعض املهام 
الي�وم. ليس امله�م الي�وم أن تنج�ز كل أعمالك 
ومش�اريعك رسيعا ولكن املهم أن تنجزها بطريقة 
مبتك�رة وجديدة. ث�ق يف قدراتك وخاص�ة قدرتك عىل 
اكتش�اف األش�ياء. أنت ش�خص تتميز بالتفك�ري الراقي 
والق�درات املختلف�ة. ح�اول أن تجمع بني ه�ذه الصفات 

واستغلها إليجاد حلول ألي مشكلة قد تواجهك.

ال تخ�ف م�ن املب�ادرة والع�روض. إذا كن�ت 
تتعام�ل بواقعي�ة وموضوعي�ة فق�د تتلق�ى 
مؤرشات إيجابية من كل ص�وب، وتعيش أوقاتا 
م�ن والس�عادة وامل�رح وتفك�ر يف ارتب�اط عاطفي 
أو تق�دم ع�ىل زواج أو تتخذ الق�رار النهائي يف عالقتك 

العاطفية الحالية.

ع�ىل الرغم من ش�عورك باإلحب�اط وخيبة 
األم�ل بس�بب الغ�رية م�ن صديق ل�ك إال أن 
األم�ر لن يك�ون مفاجأة ل�ك. ما زال�ت أمامك 
الفرصة وطريق النجاح ممهد أمامك. كل ش�خص 
ل�ه الحرية والحق يف أن يفعل م�ا يحلو له، فحاول أن 

تكون صبورا.

أنت تحب الفن جدا بكل أشكاله سواء الرسم 
أو الغن�اء أو الرقص أو التلحني. أنت لس�ت 
مهتم�ا اليوم فق�ط بهذه األن�واع ولكنك تعتر 
أيضا اهتمام�ك بمنزلك أو بعملك أو بنفس�ك فنا. 
كل يشء تق�وم ب�ه اليوم يعر عن أفكارك وأس�لوبك 

يف الحياة.

بالطاق�ة  الش�عور  ب�ني  الي�وم  تجم�ع 
اإليجابي�ة والثقة بالنف�س. هذا أمر رائع، 
ولك�ن ق�د تتع�رض لبع�ض املخاط�ر وتمر 
ببعض التجارب الصعبة. ربما تجد نفسك اليوم 
عدواني�ا ج�دا، خاص�ة إذا هاجمك ش�خص ما أو 

اعرتض طريقك.

يوم ه�ادئ وجميل كالبارح�ة. حركة الكواكب 
تدعم�ك وتمنحك طاق�ة إيجابية تش�جعك عىل 
القيام بكل م�ا هو مفيد، وس�تالحظ هذه الطاقة 
عندم�ا تتواص�ل أو تتفاع�ل م�ع اآلخرين. ح�اول أن 
تستغل هذه الفرصة. اجتمع اليوم مع األصدقاء والعائلة 
وقوموا بزيارة مكان ما. ما رأيك يف دعوة بعض األشخاص 

عىل العشاء؟

اتب�ع عواطفك اليوم حتى إن وجدت أنك تميل 
إىل االس�تماع إىل ص�وت العق�ل. إذا كنت ترى 
أن هناك رأيا تعتقد أنه صحيح ولكن تش�عر من 
داخل�ك أنه خاطئ، ففي هذه الحالة اس�تمع لصوت 
القلب. ترف بحذر مع الحبيب فهو ش�خص حساس 

جدا.
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الجوزاء
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الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كم أن�ت مبدع ورائ�ع وطموح الي�وم؟! لديك 
رعب�ة يف توظي�ف طاقت�ك يف أي عم�ل فني أو 
ربما تفكر يف استغاللها يف بعض األنشطة املنزلية 
كرتتيب املنزل وتنظيمه. إذا كنت تخطط لذلك بالفعل، 
فانطل�ق فورا ألنك قادر ع�ىل تنفيذ كال األمرين فقط إذا 

نظمت وقتك.

كلمات متقاطعة

1302 - انتصار القوات الفاملنكية 
ع�ىل الق�وات امللكية الفرنس�ية يف 
معركة كورتري والتي تسمى أًيضا 

املهاميز الذهبية.
1811 - عال�م الفيزي�اء اإليط�ايل 
أميدي�و أفوج�ادرو ين�ر أبحاثه 

حول الهيكل املويل للغاز.
1857 - نهاي�ة الحملة الفرنس�ية 
املس�ماة “حمل�ة جرج�رة” ع�ىل 
القبائ�ل بالجزائر بإخماد  منطقة 
الث�ورة هن�اك وأرس حامل�ة ل�واء 

الجهاد الله فاطمة
نسومر.

االنجلي�زي  االس�طول   -  1882
يقصف االسكندرية ويدمر قالعها، 
وواصل االسطول القصف يف اليوم 
التايل فاضطرت املدينة إىل التسليم

ورف�ع االع�الم البيض�اء، واضطر 
أحمد عرابي إىل االنس�حاب بقواته 
تنظي�م  وإع�ادة  ال�دوار  إىل كف�ر 

جيشه.
اس�تقالل منغولي�ا ع�ن   -  1921

الصني.

1924 - ث�ورة ش�عبية يف مدين�ة 
دلهي قام بها مس�لمون وهندوس 

ضد االحتالل الريطاني.
1927 - وقع زلزال مركزه ش�مال 
البحر امليت ، الحق ارضارا يف القدس 
و نابل�س و اريح�ا و اللد والرملة ، 

وأدى ملقتل 285 شخصا.
1367ه��(  رمض�ان   5  -  (1948
حدثت مذبحة اللد حيث قام اليهود 
الصهاينة يقتل�ون ما يقارب 426 
الت�ي  الل�د  مدين�ة  يف  فلس�طينيا 

احتلتها مع مدينة الرملة.
1971 - حكومة الوحدة الش�عبية 
بتش�يي بزعامة س�لفادور أليندي 

تؤمم مناجم النحاس.
محاول�ة  ع�ن  الكش�ف   -  1973
اغتيال القيادي الفلسطيني سعيد 
الس�بع يف مدينة طرابلس ش�مال 
لبن�ان كان يق�ف خلفه�ا جه�از 

املوساد.
ل�وس  “كارث�ة  وق�وع   -  1978
عندم�ا  إس�بانيا  يف  ألفاكي�س” 
لق�ي 215 ش�خًصا حتفهم بعدما 

انحرفت ش�احنة محمل�ة بالوقود 
عن مسارها لتنفجر

وسط مخيم بالقرب من الطريق.
الفض�اء  1979 - ع�ودة س�فينة 
س�كاي ال�ب االمريكي�ة إىل كوكب 

االرض.
1982 - تتوي�ج املنتخ�ب االيطايل 
بكأس العالم لكرة القدم لثالث مرة 
بتاريخها بع�د فوزها عىل املنتخب 

االملاني يف املباراة النهائية.
1987 - االم�م املتح�دة تعل�ن أن 
ع�دد س�كان الك�رة االرضي�ة بلغ 
5 ملي�ارات نس�مة وذل�ك حس�ب 

تقديراتها.
تابع�ة  طائ�رة  س�قوط   -  1991
للخط�وط الجوي�ة النيجريي�ة من 
الرحلة الخطوط الجوية النيجريية 
الرحل�ة 2120 بالق�رب من مدينة 
جدة يف اململكة العربية الس�عودية 

وتسفر عن مرع 261 شخص.
الجي�ش  م�ن  وح�دات   -  1995
الجن�رال  قي�ادة  تح�ت  الرب�ي 
راتك�و مالديت�ش ترتك�ب مجزرة 

بح�ق مس�لمي البوس�نة بمدين�ة 
رسبرنيتسا أدت إىل مقتل

آالف املدنيني العزل.
2002 - بداي�ة أزمة جزي�رة ليىل، 
هي أزمة حصلت بني كل من املغرب 
وإسبانيا حول ملكية جزيرة تورة 

يف البحر املتوسط.
تش�كيل  ع�ن  االع�الن   -  2008
حكومة الوح�دة الوطنية اللبنانية 
بعه�د  االوىل  الحكوم�ة  لتك�ون 
الرئي�س ميش�ال س�ليمان وذل�ك 

لتطبيق بقية اتفاق
الدوحة.

2010 - منتخ�ب إس�بانيا يت�وج 
ببطول�ة كأس العالم للم�رة االوىل 
يف تاريخ�ه بعد ف�وزه عىل املنتخب 
الهولندي يف املباراة النهائية بهدف 

مقابل ال يشء.
2018 - علم�اء يكتش�فون أدوات 
ل��1.2  تاريخه�ا  يع�ود  حجري�ة 
ملي�ون س�نة يف موقع شانغش�ن 
االث�ري يف الصني وهي أق�دم دليل 

عىل تواجد أشباه

هيا، أطلقي العنان ملخيلتك وقويل 
أّي ألوان الش�عر تحبني. األس�ود، 
الرتق�ايل،  األحم�ر،  األبي�ض، 
املوّش�ح، البني...؟ ج�دي ضالتك 
واكتش�في م�ن خالله�ا بع�ض 
جوانب ش�خصيتك وحيات�ك. إذاً، 
قويل أّي لون شعر تختارين أقل لك 

من أنت من خالل هذا االختبار.
-1 البني

يف ح�ال أردت للبني أن يكون لوناً 
لش�عرك، فهذا يعني أنك ش�خص 
يمكن الوثوق ب�ه واالعتماد عليه 
املهم�ات،  م�ن  بالكث�ري  للقي�ام 
وه�ذا ما يعرفه جيداً األش�خاص 
املحيطون بك. وقد أظهرت نتائج 
دراسة أجريت حديثاً أن %67 من 
النساء اللواتي يخرتن اللون البني 
إنما يشغلن مراكز مهمة يف أمكنة 
عملهّن. إذاً، ابدئي باالستفادة من 
مهاراتك القيادية يف مجالك املهني 
كم�ا يف ما يتعلق بش�ؤون منزلك. 
فقد يؤث�ر هذا إيجاب�اً يف اآلخرين 

ويجعل منك نجمة يف أعينهم.
-2 األسود

هل اخ�رتت الل�ون األس�ود؟ هذا 
يش�ري إىل أّنك تتمتع�ني بالعمق يف 
ما يتعلق بأف�كارك. وأنت تلجئني 
إىل ه�ذه الصفة ح�ني يتعلق األمر 
وعالقات�ك  صداقات�ك  باختي�ار 
االجتماعية. كما أّنك مولعة بعالم 
األرقام وتميلني إىل العمل يف املجال 
امل�ايل. إذاً، أنت ماه�رة عىل صعيد 
األس�ئلة  ع�ىل  اإلجاب�ات  إيج�اد 
الكثرية. وهذا م�ا يجعلك صديقة 
يمك�ن استش�ارتها يف الكثري من 
األم�ور. وانتبهي! فثمة ش�خص 
ينتظر لقاءك والتعرف إليك دائماً.  

-3 األحمر
هل يعت�ر اللون األحم�ر مفضالً 
بالنس�بة إليك؟ ه�ذا يعني ما يي: 
أن�ت تفخري�ن بقدرات�ك وتثق�ني 
املقاب�ل،  يف  أّن�ك،  كم�ا  بنفس�ك. 
ش�خص عاطف�ي ج�داً. وهك�ذا 

فإن�ك ُتقبلني عىل الحياة بش�غف 
وثقة، األمر الذي يحظى بإعجاب 
اآلخرين. وعادة ما تؤثر تلك الثقة 
وذلك الشغف إيجاباً يف عملك حيث 
تحقق�ني النجاح يف خوض معظم 
التجارب. ل�َم ال؟ فأنت ال ترتددين 
حني يتعلق األمر بتحقيق أهدافك. 
لك�ن، اح�ذري وال تدع�ي الغرور 
يتس�لل إىل نفس�ك، فق�د ينعكس 

هذا سلباً عىل عالقاتك.
-4 البنفسجي

ه�ل تحبني ه�ذا اللون؟ ه�ذا يدّل 
عىل أن�ك تتمتع�ني بخيال واس�ع 
وباالنس�جام  بالغة  وبحساس�ية 
مع ذاتك ومع مشاعرك وباالتزان 
عىل املس�توى العقي والنفيس. إال 
أّن اتس�اع خيالك قد يش�كل نعمة 
ونقم�ة بالنس�بة إلي�ك، فه�و قد 
يس�اعدك عىل اكتشاف الكثري من 
األمور املخفية وعىل ابتكار األفكار 
املمي�زة. غ�ري أنه قد يث�ري غضب 
مسؤوليك يف العمل يف حال تخطى 

الحدود املعقولة. فانتبهي!
-5 األزرق

نع�م، ق�د تختاري�ن األزرق لون�اً 
ام�رأة  فأن�ت  ال؟  ل�َم  لش�عرك، 
وأن  املغام�رات  خ�وض  تح�ب 

تكون موض�ع إعج�اب اآلخرين. 
وبالفعل، حني تتحدثني، تالحظني 
أن اآلخرين يصغ�ون إليك بإمعان 
ويهتم�ون ملا تقولني وحني تدعني 
صديقات�ك أو زميالت�ك لحض�ور 
ح�دث ما، فإنهّن رسعان ما يلبني 
النداء. إذاً، أنت محاطة بأشخاص 

يكرتثون ألمرك حقاً وفعالً.
-6 األومريه

هل اخرتت الش�عر األومريه؟ أي 
متع�دد األلوان؟ إًذ، أنت تتس�مني 
إذ  ومركب�ة،  معق�دة  بش�خصية 
ال يس�ع األش�خاص املحيطني بك 
فهم م�ا تريدين بوضوح. بل إنهم 
قد يعتق�دون أّنك  ذات ش�خصية 
مزدوج�ة. إال أّن ه�ذا ليس باألمر 
الس�لبي، ففي ح�ال تع�رّف إليك 
فإنه�م  جي�د،  بش�كل  اآلخ�رون 
س�يحبون كّل جوانب ش�خصيتك 
اح�ريص  لك�ن،  وس�يتفهمونها. 
دائم�اً ع�ىل أن تتقاس�مي أوقاتك 
وتتفق�ني  تحبينه�م  وأش�خاص 

وأمزجتهم وتطلعاتهم.
-7 األشقر

يف حال اخ�رتت هذا اللون املرق، 
فاعلم�ي أّنك تتمتع�ني بالجاذبية 
وأن الكثري من االشخاص املحيطني 

بك يرغبون يف التع�رف إليك وبناء 
الصداقات معك وتقديم املس�اعدة 
لك يف أّي شأن من الشؤون. تولني 
الكثري م�ن العناية ملظهرك، إال أّن 
هذا ال يعني أّنك ال تتحلني بالذكاء 
والفطنة، بل إنك تتسمني بالجرأة 
أيضاً وعادة م�ا تحققني األهداف 
الت�ي تس�عني إليه�ا. لك�ن، عليك 
أن تحريص ع�ىل التأكد من صحة 
أف�كارك وعمقها قب�ل أن تقومي 

بطرحها لكي تحققي النجاح.
-8 الرمادي 

اختي�ار جريء وهو ي�دل عىل أنك 
تتحل�ني باألناق�ة والق�درة ع�ىل 
ام�رأة عري�ة  فأن�ت  التط�ور. 
وتواكب�ني آخ�ر وأح�دث صيحات 
املوض�ة. وه�ذا م�ا يث�ري إعجاب 
األش�خاص املحيط�ني ب�ك. لكن، 
الت�ي  الغ�رية  تح�ذري  أن  علي�ك 
تجاه�ك  بعضه�م  ُيبديه�ا  ق�د 
وأن تتوجه�ي إىل ه�ؤالء بال�كالم 
ق�د  فه�ذا  واإليجاب�ي،  الجي�د 
يدعوهم إىل تغي�ري وجهة نظرهم 
ومش�اعرهم. ليس هذا فحس�ب، 
بل إنك تتمتعني أيضاً بالقدرة عىل 
مس�اعدة اآلخرين، ما يجذب إليك 

الصداقات.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
وح����ده  الن��اس  تعب��ده  ال��ي  وح��ق 
وح����ده  ال��روح  من��ي  س��لب  حب��ك 
وح��ده  اخت��ار  وان��ت  ثن��ن  هذن��ي 
الي��ه محب��وب  تظ��ل  ل��و  ترح��ل  ل��و 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
خله��������ا ال��روح  تهي��ج  ال  يضال��م 

خله�����ا  ف��راك  بع��د  مت��وت  عس��اها 
خله��ا وصح��ت  الطبي��ب  اي��دي  ل��زم 

بدي�����ه  ش��لك  ج��ا  بالكل��ب  امل��رض 
- - - - - - - - -
اس�������رى ابلي��ل  براق��ه  ال��ي  وح��ك 
اس��رى وبي��ه  جن��ون  ح��ب  نحبك��م   

اس��رى  ونصي��ر  س��وى  نلت��م  حل��م   
الي������������ه وانت��ه  ال��ك  ان��ه  اصي��ر 

قصة وعربة

اختبارات شخصية

اختاري لون الشعر الذي تحبين.. لنقول لك من أنِت؟

الكلمات االفقية
1 - ممثلة مرية 

2 – شهر هجري 
3 – عملة اس�يوية – اس�م لشهر 

آذار 
4 – عكس�ها العهد أو مكان الوعد 

– عكسها غري مطهي 
 5 – مع الصياد – تقتل وتبيد 

 6 – حبي – وجهة نظر 
 7 – أضحية – نصف أمني 

 8 – نص�ف أديب – أعىل قمة جبل 
يف العالم

 9 – صنم جاهي – مؤذن الرسول 

الكلمات العمودية
1 - ممثل مري 

 2 – م�ن أدب�اء األندلس س�ماه 
املتنبي “مليح األندلس” 

 3 – ثلث�ا تني – عكس�ها االس�م 
الثاني ملطرب فرنيس 

 4 – طائ�ر يق�ال لذكرها الظليم 
– أقارب 

 5 – عكسها يف البيضة – كسب 
 6 – أوقات عصيبة – قلب 

 7 – متشابهة – اسم علم مؤنث 
 8 – دولة أفريقية 

 9 – عاصمة أوروبية – عائلة .

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ث�م أكمل توزي�ع باقي األرق�ام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقية يف املرب�ع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

حدث يف مثل هذا اليوم
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أكد الفنان العراقي، محمد السالم، 
انفصاله  بشأن  راجت  التي  األنباء 
الوحيد،  نجله  وأّم  زوجته  عن 
كلياً،  منفصلني  أنَّهما  عىل  مشدداً 
ولكنَّ األمر لم يصل بعُد لالنفصال 
الرسمي، الفتاً إىل أنَّه يستعد للزواج 

قريباً.
الدائر  الخالف  عىل  السالم  وعلّق 
رحمة  الفنانتني  زميلتيه  بني 
لقب  حول  حسون،  وشذى  رياض 
األوىل«، مشدداً عىل  العراق  »نجمة 
وأنَّ  اللقب،  هذا  مثل  يوجد  ال  أنَّه 

التي  األغاني  عىل  يعتمد  كله  األمر 
نجاحها،  ومدى  الفنان،  يطرحها 
»نمرب  الفنان  تجعل  التي  وهي 

وان«.
مقابلة  يف  السالم،  محمد  وقال 
تتعاطف  الناس  إنَّ  تلفزيونية 
أكثر مع رحمة رياض؛ ألنَّها ُتغني 
حسون  شذى  بينما  »عراقي«، 
باللهجات  بالغناء  أكثر  مهتمة 

العربية املختلفة.
الشهري  العراقي  املغني  وكشف 
واحتفل   1988 مواليد  من  أنَّه  عن 

بعيد  حياته  يف  مرة  ألول  مؤخراً 
ميالده الـ33؛ ألنَّه لم يكن ُيقيم أّي 

احتفاالت بعيد ميالده من قبُل.
يقوم  ال  أنَّه  عىل  السالم  وشدد 
»يوتيوب«  عىل  ألغانيه  بالرتويج 
التي  املشاهدات  ماليني  وأّن 
حقيقية«،  »مشاهدات  ُيحققها 
إىل أنَّ آخر أغانيه حققت 35  الفتاً 
مليون مشاهدة يف أسبوعني فقط، 
التنويع  عىل  لقدرته  يرجع  وهذا 
أو  بخط  االلتزام  وعدم  باألغاني، 

»ستايل« محدد.

زفاف  حفل  حرض  أنَّه  وأوضح 
بغداد، رغم عدم قدرته  شقيقه يف 
عىل السفر إىل هناك، بسبب تلقيه 
التي  اإلنتاج  رشكة  من  تهديدات 
ساعده  حيث  معها،  يتعامل  كان 
طوال  لحمايته  املسؤولني  بعض 

العرس، وحتى مغادرته العراق.
وبني  بينه  مشكالت  وجود  ونفى 
يعده  ألنَّه  اإلنتاج؛  رشكة  مدير 
»صاحب فضل عليه«، ولكنَّ هناك 
شخصاً آخر ُيؤثر عليه، وتسبب يف 

إشعال الخالفات بينهما.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
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عـين على العالم

أكثر  متابعة  إلغاء  شيحة  حال  قررت 
الرسمية  صفحتها  عرب  فنان  من 
شاركتهم  من  وهم  اإلنستغرام،  عىل 
عودتها  فرتة  منذ  الفنية  أعمالهم 
كمحمد  الفنية  الساحة  إىل  مجدداً 
رمضان الذي شاركته أول عمل درامي 
عادت به إىل الساحة بمسلسل »زلزال«، 
عمل  أول  شاركته  الذي  حسني  وتامر 
الساحة  إىل  أيضاً  به  تعود  سينمائي 
عاماً،   15 من  يقرب  ما  غياب  بعد 
اعتزالها  خرب  لتؤكد  أيام  قبل  وظهرت 
الفنية  الساحة  عن  وابتعادها  املؤقت 
معز  زوجها  برفقة  دبي  يف  ووجودها 
تخطط  آخر  قرار  هناك  فهل  مسعود، 

له حال شيحة؟
لتعاون  نية  هناك  كان  زواجهما،  قبل 
كبطلة  شيحة  حال  يجمع  ضخم  فني 
أحد أعمال معز مسعود »كمنتج« الذي 

منها  تجربة،  من  أكثر  قّدم  أن  سبق 
السابقة  لزوجته  املارقة«  »السهام 

شريي عادل.
وقد علم أن هناك نية لتقديم عمل فني 
لحال شيحة أيضاً خالل الفرتة القادمة 
كورونا،  لظروف  فرتة  قبل  تأجل  الذي 
ثم سفر الزوجني إىل دبي حيث يستقر 

معز هناك ملتابعة أعماله.
خاصة  رشوطاً  يضع  معز  أن  ويرتدد 
يف  حال  ترتدد  ولم  الفن،  يف  حال  لعمل 
املوافقة عىل هذه الرشوط خاصة أنها 

تتفق مع قناعاتها الشخصية كثرياً.
يف  بالحجاب  أخرياً  حال  ظهرت  وقد 
أحدث صورها لشخصية عرب صفحتها 
وهو  اإلنستغرام؛  موقع  عىل  الخاصة 
ما أكد خرب قبل فرتة بقرارها يف العودة 
إىل الحجاب مرة أخرى، ولكن من دون 

أن ترتك الفن بصورة تامة.

النارصية عن تمثال  الستار يف محافظة  ازيل 
خلف(  السيد  )عريان  الراحل  الكبري  الشاعر 

احتفاًء بمكانته الشعرية والوطنية.
وبالتزامن مع افتتاح تمثال الشاعر الكبري عىل 
حدائق بهو البلدية يف النارصية، ينعقد كرنفال 
السنوية  الذكرى  مع  تزامًنا  أدبي  شعبي 
النطالق مهرجان الشعر الشعبي العراقي الذي 
وتحمل  النارصية،  مدينة  يف   19٦9 عام  أقيم 
هذه الدورة اسم الشاعر الراحل عريان السيد 

خلف.
وكان الشاعر الراحل قد تحدث، يف وقت سابق، 
اقامة تمثال له، واشار يف وقتها  عن امكانية 
اىل ان من يستحق التمثال هو من يجد الطريق 
الصحيح للناس، ومن يفتح كوة يف قبو مظلم 

ومن يطعم الناس ويرفع الغبن عنهم.

دمييت أوزدمري تعود إىل الكوميديا

حال شيحة تتعاون مع زوجها فقط

الناصرية حتتضن متثاال شاخما للشاعر الراحل 
عريان السيد خلف 

الفنان حممد السامل يؤكد انفصاله عن زوجته ويستعد للزواج ثانية

)واتسآب( يفجر مفاجأة لمستخدميه

دراسة صادمة.. تغير المناخ يمكن أن 
يجعل البشر أصغر في الحجم!   

كشـف تطبيق املراسـلة الفوري )واتسـآب( عن اسـتعداده إلطالق اإلصدار 
املسـتقبيل من التطبيق، والذي سيعطي مزيداً من التحكم يف مقدار الضغط 
الـذي يطبقه عىل الصـور ومقاطـع الفيديـو املرسـلة.وامليزتان حالًيا قيد 
التطويـر لتطبيق أندرويد، ومن املفرتض أن تقدم ثالثة خيارات للجودة عند 
mReco  إرسال الصور والفيديو.وأول تلك الخيارات هي تلقائي )موىص به

mended(، حيث يكتشـف التطبيق ما هـي أفضل خوارزمية ضغط ملقاطع 
الفيديو والصور، أما الخيار الثاني فهو “أفضل جودة”، حيث يرسل التطبيق 
دائماً الفيديو والصور باسـتخدام أفضل جـودة متاحة.والخيار الثالث هو 

“موفـر البيانات” حيث يضغط التطبيق مقاطـع الفيديو والصور قبل 
إرسـالها، ويف حال صدور امليزة بهذا الشكل، فإنها تسمح لك بفرض 

ضغط أكرب عىل الوسـائط إذا كنت متشكًكا بشأن رسعات اإلنرتنت 
أو حـدود البيانات، أو تقليل مقدار الضغط لضمان إرسـال الصور 
أو الفيديـو بأعىل جـودة ممكنة.كما، يمكنـك حالياً تجنب ضغط 
واتسـاب من خالل تغيري امتداد امللف إلرسـاله كمسـتند بدالً من 
صورة أو مقطـع فيديو.وال توجد حالياً أي معلومات حول موعد 
ظهور إصدار رسـمي للميزة، ويتعلـق تقرير WABetaInfo عىل 
وجه التحديـد بتطبيق أندرويد التجريبي وليـس iOS، وبالنظر 
إىل تكافـؤ امليزات بني تطبيقات واتسـاب، فمن غري املرجح أن 
يكـون التطوير عـرب iOS بعيداً جداً.وتعد امليـزة األكثر توقعاً 
هـي دعم األجهزة املتعـددة، التي تسـمح للخدمة بأن تكون 

قابلة لالستخدام عرب أجهزة متعددة.

حذرت دراسة حديثة من أن ارتفاع درجات الحرارة يقود تطور األجسام البرشية، 
حيث تشري األبحاث إىل أن املناخ قد غري حجم األجسام البرشية واألدمغة لألصغر، 
فتغري متوسط حجم الجسم عىل مدى املليون عام املاضية، وهو أمر مرتبط بشدة 
بدرجة الحرارة. ووفقا ملا ذكرته صحيفة “دييل ميل” الربيطانية، دفعت املناخات 
األكثر برودة واألقىس تطور أحجام الجسم األكرب، بينما أدت املناخات األكثر دفًئا 
إىل ظهـور أجسـام أصغر.ووجد الباحثون أنه يف حني أن حجـم املخ قد تغري أيًضا 
بشـكل كبري، إال أنه لم يتطور جنًبا إىل جنب مع حجم الجسـم. جمعت الدراسـة، 
التي قادتها جامعتا كامربيدج وتوبنجن، قياسـات لحجم الجسـم والدماغ ألكثر 
من 300 حفرية من جنس اإلنسـان املوجود يف جميع أنحـاء العالم. حدد الخرباء 
املناخ املحدد الذي عاشته كل أحفورة عندما كانت إنساًنا حًيا من خالل دمج هذه 
البيانات مع إعادة بناء املناخات اإلقليمية يف العالم عىل مدى املليون سنة املاضية. 
وقالت الربوفيسور أندريا مانيكا، الباحثة يف قسم علم الحيوان بجامعة كامربيدج، 
والتي قادت الدراسـة: “تشـري دراسـتنا إىل أن املناخ وخاصة درجة الحرارة، كان 

املحرك الرئييس للتغريات يف حجم الجسم عىل مدى املليون سنة املاضية.” 

تعمل التنبؤات بشـأن قرب وفاة 
املريض عىل مساعدة األطباء عىل 
توفري العناية الالزمة والرضورية 

له.
أون  الجديـدة  الحاسـبة  وتتنبـأ 
باحثـون  صممهـا  التـي  اليـن، 
كنديـون بموعـد وفاة الشـخص 
خالل األشهر الستة املقبل، ولكن 
عىل الرغـم من التكهنات املخيفة 
التـي تقدمهـا، إال أنهـا مصممة 
ملسـاعدة البرش، وأنها ستحسـن 
حيـاة كبـار السـن وعائالتهـم، 

بحسب الخرباء.
وأطلق املصممون عىل الحاسـبة 
 RESPECT اسـم  الجديـدة 
طريقـة  ونـرشت  )االحـرتام(، 
عمل الحاسـبة الجديـدة بصورة 
مفصلـة، وقد اعتمـد املصممون 
يف عملهم عـىل بيانات عن صحة 
حوايل نصف مليون شخص )491 
ألفا( من كبار السن، الذين قدمت 
لهـم رعايـة طبيـة يف منازلهـم 
 .2007m2013 أعـوام  خـالل 
تحليـل  للباحثـني مـن  واتضـح 
هـذه البيانات، أن عدم قدرة كبار 
السن عىل االعتناء بأنفسهم يزيد 

من احتمال وفاتهم خالل السـتة 
أشهر املقبلة، ويرتبط هذا العامل 
بقـرب املوت أكثر مـن أي مرض 

آخر.
ويقول الدكتور بيرت تانوسيبوترو 
من مستشـفى أوتـاوا: “من أجل 
اتخاذ القرار الالزم بشـأن وصف 
العـالج وأين سـيجري، من املهم 
معرفـة املـدة املتبقية مـن حياة 
املريـض، وألنـه عندمـا يقـرتب 
املريض من املـوت يتحول عالجه 
إىل رعاية مركزة تشعره بالسعادة 

يف آخر أيامه”.
وبالطبع ستساعد هذه الحاسبة 
الرعايـة يف عملهم،  اختصاصيي 
ولكـن هل يجـب أن يعلم املريض 
بقرب وفاتـه؟ ألنه من دون دعم 
نفيس، قد يسبب له رضبة نفسية 
شديدة، باإلضافة إىل أن الحاسبة 

قد تخطئ يف تقديراتها.
وتجري حاليا اختبارات الحاسبة 
أونتاريـو  الجديـدة يف مقاطعـة 
الكنديـة، ويجـب أن تظهر ردود 
فعل األقـارب مع الوقت، كم عدد 
األشـخاص الذين اسـتفادوا من 

معرفة موعد رحيل مريضهم.

يختـرب موقع التواصـل االجتماعي 
بـوك( ميـزة “مواضيـع”  )فيـس 
إىل  )تويـرت(  تشـبه   Threads أو 
تطبيقـه، حيـث تـم رصـد امليـزة 
مؤخـرًا من قبل مستشـار وسـائل 
التواصـل االجتماعي مـات نافارا.

وباستخدام امليزة عىل )فيس بوك(، 
ستتمكن من إضافة منشور آخر إىل 
أي منشور سابق إلنشاء موضوع، 
حيث ستكون “جميع املنشورات يف 
سلسـلة رسائل سـيكون لها نفس 
جمهـور املشـاركة األوىل”، حسـب 
لقطـة الشاشـة التـي شـاركتها.

ويقوم )فيس بوك( بالفعل باختبار 
ميـزات املواضيـع مـع “مجموعة 
صغـرية من الشـخصيات العامة”، 
وأضاف التقرير: “أوضح فيس بوك 
أن هذه املشاركات املرتابطة سيكون 
لهـا زر” عرض مشـاركة املوضوع 
“، والـذي يتيـح للمتابعـني التنقل 

جميع  ملشـاهدة  بسـهولة 
املوضـوع”. يف  املشـاركات 

ولـم يكشـف فيس بـوك عن 
اإلطـالق  حـول  تفاصيـل  أي 
العام مليزة السالسـل، وأيًضا، 
ال توجـد تفاصيـل حـول ما 
إذا كان فيـس بوك سيوسـع 
مـن  املزيـد  لتشـمل  امليـزة 
املسـتخدمني، وعىل )تويرت(، 
تكون املواضيـع مفيدة نظرًا 
لعدد األحرف املحدود ويحتاج 

األشخاص إىل دمج املشاركات 
إلكمـال تغريداتهم.ومـع ذلك، 

يف )فيـس بوك(، حيـث ال توجد 
قيود عىل عدد األحرف، قد تعمل 
السالسل بشـكل مختلف، “بدالً 
مـن إلهـام املنشـورات األطول، 

يمكن اسـتخدام سالسـل رسائل 
فيس بوك للتعليق املبارش عىل حدث 

مثل عرض الجوائز”.

آلة حاسبة تتنبأ بموعد رحيل المريض

)فيس بوك( يقتبس ميزة 
جديدة من )تويتر(

  

تغريدات

حيدر العبادي

صابر الرباعي

شكرا من القلب اىل دوليت مصر و اجلزائر على مساندتهما 
و وقوفهما جبانب بلدي تونس يف هذه الظروف العصيبة 
ــول اىل كل البلدان  ــكر موص ــيت متر بها بالدنا و الش ال
ــعبها امام هذا  ــرة تونس و ش ــيت هبت لنص ــة ال العربي
ــن اهلل أن يزيل عنا هذا البالء  ــدو اخلفي،وامتنى م الع

ويشفي كل املرضى و يرحم كل عزيز رحل.

ــررت املوصل،  ــوم من عام 2017، حت ــل هذا الي  يف مث
ــحقت راية التوحش،  ــقطت )دولة اخلرافة(، وُس وُأس

وُقضي على املؤامرة. 
ــرت،  ــة انتص ــة العراقي  اإلرادة واإلدارة والتضحي
وستنتصر يف مجيع نزاالت التحدي مبشيئة اهلل ،.. 
ــهداء،  ــب معركة الدولة والوطن. اجملد للش وسنكس

والعزة للشعب.

وسط حرارة اجلو .. ما زال 
البحث عنه جاريًا

االسفل  من  يبدأ  السلم  صعود  ان  تقول  وفلسفتها  الحياة  بديهيات  من 
اىل االعىل وليس العكس، إذ ان من يتلمس السلم صعودا من االسفل اىل 
االعىل بداية حياته العملية يبقى يف االعىل صامدا والعكس ان من يعتيل 
السلم من االعىل يف غفلة من الزمن البد له ان يسقط والنزول اىل االسفل 
مع  لكننا  العقالء،  كل  يعرفها  التي  الحياة  فلسفة  هي  هذه  رسيعا.. 
االسف يف العراق تجاوزنا هذه الفلسفة وبدأنا مرحلة التنظري والتأطري 
والتعفري..  التسطري  متاهات  يف  والدخول  فنتازية  بنظريات  والخروج 
وبدأنا  الحياة  موازين  انقلبت  املاضية  العقود  فرتة  فخالل  وللتذكري 
بدأ  العراق  ان  املوجه  االعالم  وسائل  يف  يروج  كان  ما  خالل  من  نصنع 
للصواريخ  يعد موازيا  »العابد«، وهو صاروخ متطور  بتصنيع صاروخ 
الفضائية،  »ناسا«  وكالة  تطلقها  والتي  الخارجي  للفضاء  املوجهة 
للفضاء يف عملية استعراضية التخلو من تضخيم وال  الصاروخ  واطلق 
نعرف حتى هذه الساعة مصريه... أين ذهب، وبقي االمر طي الكتمان، 
مدار  خارج  السيارة  الكواكب  احد  اىل  وصل  قد  الصاروخ  يكون  ولربما 
االرض ونزل يف كوكب غريب واستغلته اجناس برشية فضائية واعتربته 
اللقى االثارية التي تستحق االحتفاظ بها يف متاحف كواكب املريخ  من 
او املشرتي او عطارد عىل اعتبار انه انطلق من العراق مهد الحضارات 
للفضاء  عابرا   صاروخا  صنع  العراق  ان  االمر  يف  والغريب  اإلنسانية.. 
وهو يستورد »ابرة« الخياطة من الصني، وهذا اعجاز غريب املفروض ان 
يدخل موسوعة غينيس، وننتقل من علوم الفضاء التي اوقعتنا يف مشكلة 
او متاهة او ما يعرف يف العرف العشائري »طالبة« والدخول يف رصاع مع 
املفتشني الدوليني الذين دخلوا العراق للبحث عن اسلحة الدمار الشامل 
ولم يجدوا يف تلك الفرتة غري قدراتنا الخارقة يف صناعة اوعية الفخار التي 
الذري عىل  »فرنه«  يعتمد يف تشغيل  الذي  الناري«  »التنور  تشمل سالح 
االقراص النارية املحرمة دوليا واملصنوعة من مخلفات االبقار ولم يجدوا 
غري »التنگة والحب« الذي اثار دهشة املفتشني، وكان االكثر دهشة هو 
وهي  اليدوي،  الهواء  تحريك  »مهفة«  اسمه  يدوي  جهاز  عىل  عثورهم 
مزهر  »علوة«  من  اخرتاع  براءة  عىل  حاصلة  خالصة  عراقية  صناعة 
ووسط  الخاص،  بختمه  مهرها  وقد  »الدورة«،  منطقة  يف  السمج  ابو 
بإيقاف  اوصوا  العجيب  الغريب  االخرتاع  بهذا  االمميني  املفتشني  دهشة 
ثمنها  لكلفة  الكهربائية  التوليد  محطات  بناء  يف  تكنولوجي  نشاط  اي 
كمنصات  اواستخدامها  للتخريب  تعرضها  واحتمال  العالية  وتقنيتها 
إلطالق صواريخ شبيهة بصواريخ » العابد«، وأكدوا عىل رضورة ورسعة 
اليدوية كونها غري مكلفة ومردوداتها  »املهفات«  دعم مرشوع صناعة 
هواء  عىل  الحصول  يف  املواطنني  لطلبات  االستجابة  رسعة  يف  ايجابية 
عراقي نقي خاٍل من الشوائب متحرك ينعش الجسم واسهل من »شماتة 
ومنية« اصحاب املولدات الذين انهكوا جيوبنا، اضافة اىل كون »املهفة« 
اذا كانت  ابداعا خاصة  اكثر  العراقية  وجعلها  الذاكرة  تسهم يف تطوير 
متناغمة مع مشاهدة مرسحية »هزي تمر يا نخلة«، اضافة اىل ايجابيات 
الرسول  بمعاناة  وتذكرنا  بركة  تحمل  كونها  الدينية  »املهفة«  استخدام 
واملروحة  الهواء  ومربدة  السبلت  يكن  لم  ايام  الكرام  والصحابة  »ص« 
معروفة يف ذلك الزمن عىل اعتبار ان استخدامها حاليا واجب ديني يجب 
ان يعمل بموجبه كل مسلم ملتزم بتطبيق مفردات الرشيعة اإلسالمية.. 

وكان الله يف عون العراقيني.. ولله يف خلقه شؤون.

سعد حمسن خليل 

بعيد  الرازق،  عبد  غادة  ساعات،  قبل  احتفلت 
وابنتها  بشقيقتها  تمثلت  أرستها  وسط  ميالدها 
رسالة  وأرسلت  عائيل،  جو  يف  أيضاً  وأحفادها 
تهنئتها  عىل  حرصوا  ممن  متابعيها  لكل  شكر 
موقع  عىل  الخاصة  صفحتها  عرب  ميالدها  بعيد 

التواصل االجتماعي وتبادل الصور اإلنستغرام.
موافقتها  أبدت  الرازق  عبد  غادة  أن  وذكر 
املبدئية عىل بطولة عرض مرسحي ضخم عرب 
تجربة  تكون  أن  عىل  الخاصة،  املسارح  أحد 
خاللها  من  غادة  تقدم  مختلفة  استعراضية 
كل  تعرض  أن  عىل  األسبوعي  املرسح  تجربة 
الجهة  عىل  اشرتطت  حيث  فقط،   « إند  »ويك 

املنتجة هذا األمر يف حال نجاح العرض 
املرسحي وتحقيق إقبال جماهريي، 

التفرغ  تستطع  ال  أنها  خاصة 
يف  كان  كما  للمرسح  يومياً 
قدمت  التي  املاضية  السنوات 
عرض  من  أكثر  خاللها  من 

مرسحي.
قد  الرازق  عبد  غادة  وكانت 

أزمة  عىل  التعليق  رفضت 
الذي  سامي  محمد  املخرج 

الجهة  قبل  من  أخرياً  لها  تعرض 
آخر  يف  معها  تعاون  التي  املنتجة 

»نسل  مسلسل  يف  الدرامية  أعماله 
األغراب« ألحمد السقا وأمري كرارة، 
مؤكدًة أنها لن تتحدث عنه وهو 
يف أزمة أبداَ ولم تعلق عىل األمر 

نهائياً.
يف  شاركت  غادة  أن  ُيذكر 
بمسلسل  الرمضاني  املوسم 
يف  ُصّور  الذي  غزال«  »لحم 
لبنان وُعرض عرب شاشة اإلم 
نسبة  يحقق  لم  لكنه  يس،  بي 
املشاهدة املتوقعة وقت عرضه يف 

املوسم الدرامي املايض.

أّن املطربة االمارتية، بلقيس    يبدو 
إذ  فّني،  انتعاش  حاالت  يف  فتحي، 
أنها تتواجد يف مرص استعداداً لتقديم 
عدد من األعمال الجديدة واملختلفة، 
ويف خطوة جديدة جمعت مرص بني 

عدد من النجوم الكبار
أوضحت  الحماسة،  من  أجواء   ويف 
ياسمني  املواهب  مكتشفة 

عن  صحافية  ترصيحات  يف  الخربوطيل، 
تعاون مرصي عربي مشرتك قريباً يجمع 
بني املايض والحارض، بموسيقى أساسها 

الرقي والتحرض.
املاضية،  األشهر  يف  أنه  بالذكر   الجدير 
من  عدد  بلقيس،  الفّنانة  حققت 
شهر  من  أقل  ففي  الفنّية،  النجاحات 
عىل  »انتهى«  األخرية  أغنيتها  حصدت 

بينما  مشاهدة،  مليون   10 من  يقرب  ما 
وصلت أغنية »ممكن« التي طرحتها قبل 
شهر واحد، مع الفنان سيف نبيل إىل ٦٦ 

مليون مشاهد.
 يعد املوزع املوسيقي، ميشال فاضل، من 
اللبنانيني،  البيانو  وعازيف  ملحني  أشهر 
وأحد أساتذة أراب آيدل، كما عمل كمدرب 

الغناء يف ستار أكاديمي لعدة مواسم.

مؤلف  فهو  شاشو،  محمد  عن   أما 
مواليد  من  مرصي،  موسيقي  وملحن 
يقدم  أن  استطاع  االسكندرية،  محافظة 
عرفت  والتي  املوسيقى،  من  جديد  شكل 
معها  دمج  التي  االلكرتونية  باملزيكا 
عازف  كأصغر  وُصّنف  الضوئية،  الخدع 
أن  منذ  مشواره  بدأ  إذ  باإلسكندرية، 

التحق بالصف الثاني اإلعدادي.

غادة عبد الرازق إىل املسرح خبطوة مشروطة

بلقيس فتحي وميشال فاضل جيتمعان مع شاشو

حديد،  آشتي  العراقية،  الفنانة  أعلنت 

املستجد«  كورونا  بفريوس  إصابتها 

خالطها  من  وطالبت   ،»19 كوفيد 

انتقال  من  خوفاً  تحليل؛  بإجراء 

املرض.

خاصية  عرب  »حديد«  ونرشت 

صورًة  »انستغرام«  يف  »استوري« 

أو  مالمسني  أحد  »أّي  عليها:  وكتبت 

مخالطني هالفرتة يروح يسوي تحليل 

إني مصابة بكورونا«.

الفنانة آشيت حديد تعلن إصابتها بفريوس كورونا

أوزدمري  ديميت  بني  جمعت  طويلة  إجازة  بعد 
وأصدقائها حيث رافقها حبيبها أوغوزان كوتش، 
الستئناف  املبكر«  »الطائر  بطلة  تستعد 
الصيف  نهاية  قبل  مجدداً  الفني  نشاطها 
الرتكية  الصحفية  التقارير  الحايل.نرشت 
إجازتها  من  أوزدمري  ديميت  عودة  أخرياً 
عليها  تحصل  لم  التي  الطويلة  الصيفية 
أعمالها  بتصوير  الرتباطها  فرتة  منذ 
آخر  حتى  اآلخر،  تلو  الواحد  الدرامية 
مسلسل درامي لها »قدرك هو املنزل 
إنهاء  بعد  ومن   ،« فيه  ولدت  الذي 
السفر  ديميت  قررت  تصويره 
للحصول عىل فرتة راحة بعد ما 
تصوير  أعوام  ثالثة  من  يقرب 
متواصل.والفيلم ينتمي لنوعية 

األعمال الكوميدية الاليت مع قصة حب رومانسية 
أوزدمري  شكر  وهو  معها  العمل  ببطل  تجمعها 
أن  عىل  نتفليكس،  العاملية  املنصة  شاشة  عرب 
ُيصور الفيلم خالل شهر واحد فقط، وُيعرض قبل 
آخر  املنصة.ويف  الحايل عرب شاشة  الصيف  نهاية 
مقابالتها التلفزيونية عند سؤالها عن وجودها يف 
نفت  معه،  حياتها  لتكمل  ونيتها  أوغوزان  منزل 
ديميت هذا األمر تماما قائلة: »دعنا ال نتحدث عن 
هذا«، واستكملت حديثها عن عالقتهما معاً وأن 
العالقة عىل ما يرام وتشعر بسعادة واضحة مع 
أوغوزان.وكانت ديميت أوزدمري قد ارتبط اسمها 
بالتقارير الصحفية الرتكية بأكثر من نجم خالل 
بطل  يامان  جان  مع  وعالقتها  املاضية  الفرتة 
العالقات جدالً  أكثر  املبكر هي  الطائر  مسلسلها 

خالل السنوات األخرية.


