اخنفاض أسعار الدوالر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف بغداد
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر ،امس السبت ،يف
البورصة الرئيسية يف بغداد ،مع اغالق البورصة يف
اقليم كوردستان.وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح
والحارثية املركزية يف بغداد سجلت  149300دينار
عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.واشار املصدر
ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال
الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر
البيع  149750دينارا عراقيا ،بينما بلغت اسعار
الرشاء  148750دينارا لكل  100دوالر امريكي .أما
يف اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يشهد تداوال
للدوالر لوجود عطلة رسمية فيها.

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير النقل ،نارص حسني الشبيل ،تعليق العمل بمرشوع قطار بغداد املعلق الذي
كان من املؤمل ْ
أن ينفذه ائتالف رشكتي «هيونداي» الكورية و»ألستون» الفرنسية.وقال
الشبيل ،يف ترصيح صحفيَّ :
إن «مرشوع قطار بغداد تم تعليق تنفيذه بعد ْ
أن تم تخصيص
 50مليار دينار يف موازنة العام الحايل فقط» ،مشريا ً إىل أنه «ناقش مع كبار املسؤولني يف
الوزارة إمكانية امليض بتوقيع العقد مع رشكتي (هيونداي) الكورية و(ألستون) الفرنسية
بتلك التخصيصات ،كون املرشوع ينفذ عىل شكل قرض للمرشوع من قبل الرشكتني
املنفذتني اللتني لم تبديا ممانعة يف تنفيذه».وأضاف َّ
أن «الوزارة تدرس هذه الخطوات قبل
الذهاب إىل توقيع العقد مع الرشكتني املذكورتني للرشوع بتنفيذه» ،مبينا ً َّ
أن «املرشوع يعد
فرصة استثمارية كبرية وخطوة حضارية مهمة يف بغداد ،كونه يخدم التنقل الداخيل ،فضالً
ّ
سيوفر آالف فرص العمل للشباب وسيسهم يف تحريك عجلة االقتصاد».
عن كونه

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7495 :االحـد  30ايار 2021

عرب

النقل تعلق العمل مبشروع قطار
بغداد املعلق

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7495 Sun 30 May 2021

أكدت أن احلرائق ال تشكل شيئا أمام املساحات املزروعة

 ..الزراعة ترجح حصاد حنو  4ماليني و 500ألف طن من احلنطة وحتقيق االكتفاء الذاتي منها

الزوراء /حسني فالح:
أعلنت وزارة الزراعة البدء بموس�م
حصاد محص�ول الحنطة يف جميع
املحافظات ،وفيم�ا رجحت حصاد
نح�و  4ماليين و 500ال�ف ط�ن
وتحقيق االكتفاء الذاتي منها خالل
املوس�م الح�ايل ،اك�دت ان الحرائق
الت�ي طالت بعض م�زارع الحنطة
ال تش�كل ش�يئا ام�ام املس�احات
املزروعة الكبرية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حميد
الناي�ف ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء”:
ان موس�م حص�اد الحنط�ة بدأ يف
جمي�ع املحافظات وحت�ى الغربية
منه�ا واملوصل ،ومازال�ت عمليات
الحص�اد مس�تمرة س�واء بمجال
ب�ذور الرت�ب العليا التي تتس�لمها
وزارت�ا الزراع�ة والتج�ارة ،وكذلك
العلف .مؤكدا :ان جميع السايلوات
مفتوح�ة لتس�لم املحاصي�ل م�ن
عم�وم املحافظات.واض�اف :ان
عمليات االنتاج والتس�لم مستمرة
ولساعات متأخرة ،وتم ابالغ جميع
الس�ايلوات بالدوام ملدة  24س�اعة
بس�بب الظروف الجوي�ة الحارة يف
البل�د ،من اج�ل انهاء هذا املوس�م
بسالم ومن دون أي مشكالت .الفتا
اىل :ان االرق�ام م�ا زال�ت متحركة

بالنس�بة لكمي�ات الحص�اد ،وعند
االنتهاء ال�كيل من الحصاد س�يتم
االعلان ع�ن االرق�ام الحقيقي�ة.
واش�ار اىل :ان الكمي�ات املزروع�ة
من محصول الحنطة االروائية تبلغ
 4ماليين و 400ال�ف دونم ،نتوقع
ان نص�ل اىل االكتف�اء الذات�ي منها

م�ن خالل حص�اد قراب�ة  4ماليني
و 500الف طن خالل املوسم الحايل.
مؤكدا :ان جميع السايلوات مهيئة
للتسلم ،واالستعدادات يف هذا العام
كان�ت مبك�رة وب�إرشاف ومتابعة
م�ن قب�ل وزي�ر الزراعة.وبش�أن
مسلسل الحرائق التي تطول مزارع

الحنطة ،قال النايف :انه يعز علينا
حرق دون�م واحد ،إال ان الحرائق يف
ه�ذا العام متفرق�ة وقليلة جدا وال
تشكل شيئا امام املساحات الكبرية
املزروعة .مبينا :ان س�بب الحرائق
اغلب�ه االهمال او انبع�اث الرشارة
من الحاصودة وغري ذلك ،وال توجد

حرائ�ق باملعن�ى الحقيقي.وتاب�ع:
نأم�ل أن يمر هذا املوس�م عىل خري
وسالم ،وأن تحل جميع االشكاالت،
الس�يما يف املناطق الهشة امنيا.ويف
وق�ت س�ابق ،وجه وزي�ر الزراعة،
محمد كريم الخفاجي ،دائرة فحص
وتصدي�ق الب�ذور بتس�لم الب�ذور
وف�ق املواصف�ات الفني�ة .وذكرت
ال�وزارة ،يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
أن “وزي�ر الزراعة ،املهندس محمد
كري�م الخفاج�ي ،زار دائرة فحص
وتصدي�ق الب�ذور ،أحد تش�كيالت
وزارة الزراع�ة ،ألج�ل الوقوف عىل
الخدمات املقدمة واالرتقاء بعملها
خدم�ة للعملي�ة الزراعي�ة” ،الفتا ً
إىل أن “الوزي�ر كان يف اس�تقباله
محمد زين العابدين محمد رؤوف،
املدير الع�ام للدائرة”.وقال الناطق
الرس�مي للوزارة ،حميد النايف :إن
“الوزي�ر الخفاجي وج�ه برضورة
أن يك�ون التس�لم للب�ذور وف�ق
املواصفات الفنية والتي تس�اهم يف
انتاج بذور عالية االنتاجية وخالية
م�ن االم�راض” ،مش�يدا ً بـ”الدور
املهني لكوادر دائرة فحص وتصديق
الب�ذور ودورهم املمي�ز يف اجراءات
مراقب�ة ج�ودة البذور بغي�ة زيادة
االنتاج الزراعي كما ً ونوعا”.

اقتصادي :دجلة والفرات سيجفان متاما واحلكومات العراقية هي املسؤولة

ص5

مقهى عراقي يشجع زبائنه على تلقي لقاح فريوس (كورونا)

االخرية

العراق يهزم النيبال بستة أهداف
هلدفني يف “ودية البصرة”

بغداد /الزوراء:
تمك�ن املنتخ�ب الوطن�ي العراق�ي من
هزيم�ة نظيره النيب�ايل بس�تة أهداف
لهدفني يف املباراة الودية التي احتضنتها
ملع�ب الفيح�اء يف مدين�ة البصرة
الرياضية امس الس�بت.وانتهى الشوط
األول بتق�دم املنتخ�ب العراق�ي ،بأربعة
أه�داف مقاب�ل هدفني للنيبال.وس�جل
منتخب العراق اوال يف الدقيقة الس�ابعة
عن طريق عالء عبد الزهرة ،وبعد دقيقة
س�جل منتخب النيبال هدف التعديل عن
طريق الالعب انجان باستا ،ويف الدقيقة
 30س�جل النيب�ال هدف التق�دم الثاني
عن طري�ق من�اش دانكي.وتمكن العب
العراق محم�د عبد الزهرة من تس�جيل
هدف التعدي�ل وهو أول هدف دويل له يف

الدقيقة  ،35وعزز ايمن حسين النتيجة
ملنتخبن�ا بتس�جيله اله�دف الثال�ث يف
الدقيق�ة  40وعاد ايمن لتس�جيل هدف
رابع للعراق يف الدقيقة الثانية من الوقت
املحتس�ب بدل الضائع من الشوط االول
“.”47ويف الش�وط الثاني سجل املنتخب
العراقي اله�دف الخامس يف الدقيقة 67
ع�ن طري�ق مهند عيل ،وس�جل س�جاد
جاس�م اله�دف الس�ادس ملنتخبنا وهو
اول هدف دويل له يف الدقيقة  74من عمر
اللقاء .قاد اللق�اء طاقم تحكيم كويتي
تالف م�ن الحك�م الدويل س�عد الفضيل
حكم ساحة ،يس�اعده كل من سيد عيل
محمود مس�اعدا ً اوالً ،وس�عود الشمايل
مساعدا ً ثانياً.

تفاصيل ص6

الصحة :مشول املراكز الصحية
بإعطاء لقاح فايزر

بغداد /الزوراء:
َ
دفع الزخ�م الحاصل عىل منافذ التلقيح
يف بغ�داد واملحافظ�ات وزارة الصح�ة
اىل ش�مول املراك�ز الصحي�ة بإعط�اء
لقاح فاي�زر ،بع�د ان كان مقترصا عىل
املستشفيات.وش�هدت اآلون�ة االخيرة
ازديادا ملحوظا بأع�داد امللقحني ،حيث
اعلن�ت مؤخرا ال�وزارة تطعي�م  23الف
مواط�ن يف بغ�داد واملحافظ�ات يف ي�وم
واحد ،وهم رقم لم تعهده س�ابقا .وقال
مدي�ر صح�ة الك�رخ ،الدكتور جاس�ب
الحجام�ي ،للصحيف�ة الرس�مية :ان
“الدائ�رة خصص�ت مناف�ذ جدي�دة يف
املراك�ز الصحية للتطعيم بلق�اح فايزر

م�ن اجل تخفي�ف زح�ام املواطنني عىل
املستشفيات ،حيث نعمل حاليا عىل فتح
 20منف�ذا آخ�ر”.وكان التطعيم بفايزر
منحرصا يف مجموعة من املستش�فيات
الت�ي حددته�ا الجه�ات الصحية خالل
املدة املاضي�ة يف بغداد واملحافظات ،النه
يحت�اج اىل سلس�لة تربي�د خاصة وعدد
من الخطوات الصحية.ويف ظل التصاعد
املضطرد بأعداد امللقحني ،اكد الحجامي
ان “كميات لقاح كورونا الواردة للعراق
س�تزداد بش�كل كبري مع بداية النصف
الثان�ي م�ن الع�ام الح�ايل ما سيس�هم
بتلقيح أعداد اكرب”.

مايل /متابعة الزوراء:
أعلن�ت املحكم�ة الدس�تورية يف م�ايل،
الكولوني�ل أس�يمي غويت�ا ،ال�ذي قاد
انقالبا عس�كريا هذا األس�بوع ،رئيسا
مؤقت�ا جدي�دا للبالد.وأصب�ح غويت�ا
نائب�ا للرئيس خلال فترة انتقال مايل
إىل الديمقراطي�ة بع�د أن ق�اد االنقالب
الذي أط�اح بالرئي�س إبراهي�م بوبكر
كيتا يف أغس�طس املايض.وأم�ر غويتا،

ي�وم االثنني ،باعتق�ال الرئيس باه نداو
ورئيس الوزراء مختار عوان.واس�تقال
االثنان يوم األربعاء أثناء وجودهما قيد
االعتق�ال ،وت�م إطلاق رساحهما فيما
بعد.وقالت املحكمة إنه يجب أن يشغل
غويتا الفراغ الذي خلفته استقالة نداو
“لقيادة العملية االنتقالية إىل نهايتها”،
وحمل لقب “رئي�س املرحلة االنتقالية،
رئيس الدولة”.

العراق يسعى إىل إجياد سوق نفطية يف
باكستان وإلغاء تأشرية الدخول معها

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس�ا الجمهورية والوزراء أن سيادة
الع�راق مرتك�ز لرتس�يخ األم�ن اإلقليم�ي
والدويل ،وفيما اش�ار وزير الخارجية ،فؤاد
حسني ،س�عي العراق إليجاد سوق نفطية
يف باكستان والغاء تأشيرة الدخول معها،
أعلن وزير خارجية باكستان ،مخدوم شاه
محم�ود قريشي ،أن بالده تتطل�ع للمزيد
م�ن التعاون مع الع�راق يف مجال مكافحة
اإلره�اب والس�ياحة الدينية ،مش�يدا بدور
العراق يف تعزيز االس�تقرار باملنطقة.وذكر
بيان للمكتب اإلعالم�ي لرئيس الجمهورية
تلقته «ال�زوراء» :أن «رئي�س الجمهورية،

بره�م صال�ح ،اس�تقبل وزي�ر الخارجية
الباكستاني ،مخدوم شاه محمود قرييش،
وجرى ،خالل اللقاء ،بحث العالقات الثنائية
الت�ي تجم�ع البلدي�ن وأهمي�ة تعزيزه�ا،
والتعاون الثنائي يف مجال مكافحة اإلرهاب،
واالس�تفادة من الخربات لكال املؤسس�تني
العس�كريتني يف البلدي�ن ،وتطوي�ر قدرات
القوات املس�لحة العراقية».وق�ال الرئيس
صال�ح :إن»العال�م ،واملنطق�ة خصوص�اً،
يواجهان تحديات مشرتكة تتمثل باإلرهاب
والتط�رف وتصاعد التوترات التي تؤثر عىل
األمن واالستقرار العاملي.

تفاصيل ص3

الربملان مينح الفلسطينيني املقيمني احلقوق اليت يتمتع بها املواطن األصلي باستثناء اجلنسية
الزوراء /يوسف سلمان:
رف�ع مجلس الن�واب جلس�ته اىل ي�وم الثالثاء
املُقبل بعد ان انهى  ،يف جلس�ته املنعقدة مس�اء
امس الس�بت  ،تقرير ومناقشة مرشوع قانون

الضم�ان االجتماعي والتقاعد للعم�ال  ،وفيما
قررت رئاس�ة مجلس النواب  ،اس�تضافة وزير
النف�ط احس�ان عب�د الجب�ار بش�أن االس�ئلة
املوجه�ة اليه م�ن قبل لجنت�ي النزاهة والنفط

والطاق�ة النيابي�ة داخ�ل قاع�ة الربملـ�ان يف
الجلس�ة املُقبلة ،منح الفلسطينيني املقيمني يف
البالد ،الحقوق الت�ي يتمتع بها املواطن األصيل
باستثناء الجنس�ية.كما تعهدت رئاسة مجلس

الن�واب باملتابعة م�ع اللجن�ة القطاعية إللزام
وزارة املالي�ة بتنفيذ فقرة تس�ديد مس�تحقات
الفالحني خالل هذا االسبوع.

تفاصيل ص3

الكاظمي واملالكي يبحثان مستجدات االوضاع السياسية واالمنية يف البالد
بغداد /الزوراء:
بح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطفى الكاظمي ،امس الس�بت،
مع رئي�س ائتلاف دول�ة القانون
نوري املالكي ،مس�تجدات االوضاع
السياس�ية واالمني�ة يف البالد.وذكر
مدي�ر مكتب رئي�س ائتلاف دولة
القانون هشام الركابي يف تغريدة له
تابعتها «الزوراء» :ان رئيس ائتالف

دولة القانون نورياملالكي استقبل
رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي «.واض�اف :ان�ه «جرى
خالل اللقاء مناقش�ة مس�تجدات
االوض�اع السياس�ية واالمني�ة»،
الفت�ا اىل ان «املالك�ي ش�دد خلال
اللقاء عىل اهمية حفظ امن وهيبة
الدولة وتهيئ�ة املناخ والبيئة االمنة
الج�راء انتخاب�ات ح�رة ونزيهة».

وش�هدت العاصمة بغ�داد يف االيام
االخيرة توت�را امني�ا على خلفية
اعتقال قائد عمليات االنبار للحشد
الش�عبي قاس�م مصل�ح.ويف وقت
س�ابق ،أكدت خلية اإلعالم األمني،
أن التحقيق جار مع قاس�م مصلح
م�ن قبل لجنة تحقيق مشتركة يف
التهم الجنائية املنس�وبة إليه وفق
السياقات القانونية.

واشنطن بوست :الطائرات املسرية تشكل
“أكرب تهديد” لقوات التحالف يف العراق
واشنطن /متابعة الزوراء:
كش�فت صحيف�ة واش�نطن بوس�ت
األمريكي�ة ع�ن “أكبر تهدي�د” لق�وات
التحال�ف ال�دويل يف العراق،وأش�ارت
الصحيف�ة إىل “تزاي�د قل�ق املس�ؤولني
العس�كريني األمريكيين يف الع�راق م�ن
الهجم�ات بالطائ�رات املسيرة”.وقالت
ً
نقلا عن مس�ؤولني
واش�نطن بوس�ت
عس�كريني أمريكيين يف الع�راق“ :تزايد
القلق من الهجمات بالطائرات املسرية”،
مبينة أن “ املس�لحني يف العراق يتجهون
الس�تخدام الطائ�رات املسيرة لتف�ادي
األنظمة الدفاعية”.وأضافت أن “الطائرات

تفاصيل ص4

مالي ..إعالن غويتا قائد االنقالب
رئيسا مؤقتا للبالد

قريشي :نشيد بدور العراق يف حتقيق االستقرار باملنطقة

املسرية تشكل أكرب تهديد لقوات التحالف
يف العراق” ،بحسب املسؤولني.وأوضحت
واش�نطن بوس�ت ،عن مصادر مطلعة:
أن “طائرة مسيرة اس�تهدفت يف أبريل/
نيس�ان حظيرة طائرات لالس�تخبارات
األمريكية يف أربيل ،ما أثار قلق املسؤولني
يف البي�ت األبيض والبنتاغ�ون” .الفتة إىل
أن “بع�ض املس�ؤولني األمريكيين دعوا
إىل رد عس�كري لكن اإلدارة قررت خالف
ً
نقلا ع�ن
ذلك”.وأش�ارت الصحيف�ة،
مس�ؤولني ،إىل “هجوم مماث�ل يف مايو/
أي�ار عىل قاعدة عني األس�د أثار مخاوف
قادة التحالف”.

بعد تفشي كورونا ..إغالق اجلامعات واملدارس يف
أفغانستان ملدة أسبوعني
كابل /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة األفغانية إغالق
جمي�ع الجامع�ات وامل�دارس العام�ة
والخاص�ة يف واليات البلاد ،بما يف ذلك
كاب�ل ،ابت�دا ًء من امس الس�بت ،وملدة
أس�بوعني على األق�ل ،بس�بب تفيش

فريوس كورونا.ويأتي القرار بعد زيادة
يف ع�دد حاالت اإلصاب�ة بكوفيد -19يف
البالد ،حيث ثبتت إصابة  977ش�خصا
بفيروس كورونا ووفاة  18ش�خصا،
معظمه�م يف العاصم�ة كاب�ل .وقالت
الوزارة إن أكثر من  600ألف ش�خص

يف البالد تلقوا الجرع�ة األوىل من لقاح
“أسرتازينيكا” ،بدون احتساب القوات
املس�لحة.وتم تعلي�ق حمل�ة التطعيم
بس�بب نق�ص اللقاح�ات ،وحج�زت
املخزون�ات املتبقية م�ن اللقاح ألولئك
الذين حصلوا عىل الجرعة األوىل.

جملس األمن ميدد حظر األسلحة على جنوب السودان

نيويورك /متابعة الزوراء:
م�دد مجلس األمن الدويل حظر األس�لحة املفروض عىل جنوب
الس�ودان من�ذ الع�ام  2018عام�ا آخر.ووفقا للق�رار الجديد
ملجل�س األمن الدويل ،فإنه من املنتظر أن يس�تمر القرار ،الذي

أعدته الواليات املتحدة ،حتى  31مايو من العام .2022وكشف
دبلوماسيون إن مرشوع القرار أُقر بأغلبية  13عضوا وامتناع
عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا ،وفقا لفرانس برس.
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الصحة العاملية :معرفة منشأ كورونا عملية تسممها السياسة

ظهور ساللة جديدة من كوفيد  19 -أشد خطرا وتنتقل عرب اهلواء يف فيتنام

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة الفيتنامي�ة
اكتش�اف سلالة جديدة م�ن فريوس
كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيد-
 19الهندي�ة والربيطاني�ة وتنتشر
برسعة عن طريق الهواء ،فيما كش�ف
كبري خرباء الطوارئ يف منظمة الصحة
العاملي�ة ،ماي�ك راي�ان ،ع�ن أن البحث
عن منش�أ فريوس كورونا هو مسعى
“تسممه السياس�ة”.ونقلت “رويرتز”

ع�ن وزير الصح�ة الفيتنام�ي ،نغوين
ثانه لونغ ،قوله إن “التسلس�ل الجيني
لتحليلات العدي�د م�ن املرىض كش�ف
عن وجود نوعني ش�ائعني من فريوس
كورونا يف وق�ت واحد”.وأض�اف لونغ
أنه “من املالحظ أن الساللة الفيتنامية
الهجين�ة م�ن كوفيد -19أكث�ر عدوى
وتنتق�ل بس�هولة عرب الهواء”.وأش�ار
إىل أن فيتنام ستعلن الساللة املكتشفة
حديثا للعالم قريبا.وأصيب نحو 3600

ش�خص بفيروس كورون�ا يف  31م�ن
بين  63من م�دن وأقالي�م فيتنام منذ
أواخ�ر أبريل/نيس�ان ،م�ا يمث�ل أكثر
من نص�ف إجمايل اإلصاب�ات يف البالد.
وكان مدير منظم�ة الصحة العاملية يف
أوروب�ا ،هانز كلوغ ،ق�د عرب ،الجمعة،
ع�ن قلقه م�ن ارتفاع مس�توى عدوى
السالالت الهندية والربيطانية املتحورة
من فيروس “كورونا”.وق�ال كلوغ يف
مقابل�ة م�ع وكال�ة “فران�س برس”:

“نعل�م على س�بيل املث�ال أن B.1617
(الساللة الهندية) أكثر قابلية لالنتقال
من ( B.117الساللة الربيطانية) ،والتي
كانت بالفعل أكث�ر قابلية لالنتقال من
الساللة السابقة”.يف غضون ذلك ،كشف
كبري خرباء الطوارئ يف منظمة الصحة
العاملي�ة ،ماي�ك راي�ان ،ع�ن أن البحث
عن منش�أ فريوس كورونا هو مس�عى
“تس�ممه السياس�ة” ،وذلك بع�د أيام
م�ن إصدار الرئيس األمريكي جو بايدن

أوامر ملس�اعديه بالعث�ور عىل إجابات،
فيما حذر مدير الفرع األوروبي ملنظمة
الصح�ة العاملية ،هان�ز كلوغه ،من أنه
لن يك�ون باإلمكان تج�اوز كوفيد-19
قب�ل تطعي�م  70%من س�كان العالم.
وقال راي�ان للصحفيني “نود أن يفصل
الجميع ،إذا اس�تطاعوا ،بني السياس�ة
والعل�م يف هذه القضية ..ه�ذه العملية
برمتها تسممها السياسة”.
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سجلت  3257إصابة جديدة و 23حالة وفاة

بالسخارت :قدمنا خدمات إنسانية مشلت  24مليون عراقي

2

العراق يسجل تراجعا بإصابات كورونا وعدد صاحل واحللبوسي يؤكدان أهمية دور منظمات اجملتمع املدني
يف توعية املواطنني على املشاركة باالنتخابات
امللقحني يتجاوز الـ  582ألفا

بغداد/مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 3257اصابة جديدة و 23حالة وفاة وشفاء
 5425حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس:
 ، 32684ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ، 10371421مبينة انه تم تسجيل 3257
اصابة جديدة و 23حالة وفاة وشفاء
 5425حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ، )92.8%( 1107101بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ، 1193608 :أما عدد
الحاالت التي تحت العالج ، 70173 :يف حني
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة:
 ، 421وعدد حاالت الوفيات الكيل،16334 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني الكيل.16334 :
من جهته ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة تسجيل  589اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  468الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
“املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب
الرصافة  589اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 468 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية  :قطاع
بغداد جديدة  93حالة من خالل الرصد
الوبائي  /قطاع املدائن  81حالة من خالل
الرصد الوبائي  /قطاع االستقالل 19حالة
من خالل الرصد الوبائي /قطاع البلديات
الثاني  11حالة من خالل الرصد الوبائي /
قطاع االعظمية  24حاالت من خالل الرصد

الوبائي /قطاع الشعب  92حالة من خالل
الرصد الوبائي /قطاع الصدر  99حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع الرصافة 49
حالة من خالل الرصد الوبائي.
واشار اىل ان 121حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  17 ،حالة يف مدينة
الصدر موزعة عىل محالتها  4 ،حاالت
يف الكرادة4 ،حاالت يف العبيدي 14 ،حالة
يف منطقة بغداد الجديدة 4،حاالت يف
النهروان 7 ،حاالت يف الزعفرانية 4 ،حاالت
يف الضباط 4 ،حاالت يف منطقة شارع
فلسطني  5 ،حاالت يف منطقة االعظمية
 16 ،حاالت يف منطقة البلديات  7 ،حاالت
يف منطقة الشعب 5 ،حاالت يف منطقة
الحسينية  4 ،حاالت يف منطقة االمني4 ،
حاالت يف منطقة املشتل 4،حاالت يف منطقة
زيونة ،وحالتني يف كل من املناطق التالية /
الزوية  /حي الجهاد  /السعدون  /دياىل

 /املثنى  /الكاظمية  /املعامل  /الدورة /
املستنرصية” .
واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل
جميع الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج وفق الربوتوكوالت املعتمدة” ،مشريا
اىل ان “العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل
 162899تويف منهم  1711لالسف فيما
اكتسب الشفاء  155626حالة شفاء
واملتبقي قيد العالج .”5562
ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي
اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء
من خالل االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس
الكمامات والرتكيز عىل التباعد االجتماعي
وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.
وثمنت “الجهود التي تبذل من قبل مالكات
صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس
كورونا مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس”,

جملس األمن ميدد حظر األسلحة على جنوب السودان

نيويورك /متابعة الزوراء:
مدد مجلس األمن الدويل حظر
األسلحة املفروض عىل جنوب
السودان منذ العام  2018عاما
آخر.
ووفقا للقرار الجديد ملجلس
األمن الدويل ،فإنه من املنتظر
أن يستمر القرار ،الذي أعدته
الواليات املتحدة ،حتى  31مايو
من العام .2022
وكشف دبلوماسيون إن مرشوع
القرار أُقر بأغلبية  13عضوا
وامتناع عضوين عن التصويت
هما الهند وكينيا ،وفقا لفرانس
برس.
ويلبي هذا القرار مطلب منظمتي
العفو الدولية “أمنستي” وهيومن
رايتس ووتش ،اللتني دعتا مرارا

املجلس إىل تجديد هذا الحظر.
وقالت هيومن رايتس ووتش
إن تمديد العمل بهذا الحظر “ال
يزال رضوريا للمدنيني يف جنوب
السودان ،بالنظر إىل ما يحصل
من انتهاكات لحقوق اإلنسان
عىل نطاق واسع وتزايد للعنف
عىل األرض” ،بحسب فرانس
برس.
ويف قراره أبدى مجلس األمن
“قلقه العميق من استمرار القتال
يف جنوب السودان” ،وأكد إدانته
“االنتهاكات املتكررة” لالتفاقات
التي تنص عىل “وقف األعمال
العدائية وحماية املدنيني ووصول
املساعدات اإلنسانية”.
ووفقا للوكالة الفرنسية ،فإن
القرار “يدين بشدة االنتهاكات

السابقة والحالية لحقوق
اإلنسان والتجاوزات وانتهاكات
القانون اإلنساني الدويل ،ويدين
كذلك مضايقة واستهداف
املجتمع املدني والعاملني يف املجال
اإلنساني والصحافيني”.
كما أعرب مجلس األمن يف قراره
عن “استعداده ملراجعة تدابري
حظر األسلحة ،من خالل جملة
أمور منها تعديل هذه التدابري أو
تعليقها أو رفعها تدريجيا ،وذلك
يف ضوء التقدم املحرز”.
وطلب القرار من األمني العام
لألمم املتحدة وسلطات جنوب
السودان تقديم تقرير بحلول
منتصف أبريل  2022بشأن
التقدم املحرز يف املجاالت التالية:

إعادة هيكلة قوات الدفاع
واألمن ،وتنفيذ برنامج لنزع
سالح املقاتلني وترسيحهم
وإعادة إدماجهم ،وإصالح إدارة
مخزونات األسلحة والذخرية.
كما يدعو القرار الدول األعضاء
يف األمم املتحدة ،وال سيما دول
املنطقة ،إىل التطبيق الكامل
لحظر األسلحة ،وإذا لزم األمر،
من خالل مصادرتها وتدمريها
إذا ثبت حصول إتجار غري
مرشوع بها.
وكان جنوب السودان مرسحا
لست سنوات من حرب أهلية
أودت بحياة حوايل  380ألف
شخص ،وانتهت رسميا بتشكيل
حكومة وحدة وطنية يف فرباير
.2020

الفريوس سينتهي يف حال تطعيم  %70من العامل

ظهور ساللة جديدة من كوفيد  19 -أشد
خطرا وتنتقل عرب اهلواء يف فيتنام

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اكتشاف
ساللة جديدة من فريوس كورونا وهي مزيج
من ساللة كوفيد -19الهندية والربيطانية
وتنترش برسعة عن طريق الهواء ،فيما كشف
كبري خرباء الطوارئ يف منظمة الصحة العاملية،
مايك رايان ،عن أن البحث عن منشأ فريوس
كورونا هو مسعى “تسممه السياسة”.
ونقلت “رويرتز” عن وزير الصحة الفيتنامي،
نغوين ثانه لونغ ،قوله إن “التسلسل الجيني
لتحليالت العديد من املرىض كشف عن وجود
نوعني شائعني من فريوس كورونا يف وقت
واحد”.
وأضاف لونغ أنه “من املالحظ أن الساللة
الفيتنامية الهجينة من كوفيد -19أكثر عدوى
وتنتقل بسهولة عرب الهواء”.
وأشار إىل أن فيتنام ستعلن الساللة املكتشفة
حديثا للعالم قريبا.
وأصيب نحو  3600شخص بفريوس كورونا
يف  31من بني  63من مدن وأقاليم فيتنام منذ
أواخر أبريل/نيسان ،ما يمثل أكثر من نصف
إجمايل اإلصابات يف البالد.
وكان مدير منظمة الصحة العاملية يف أوروبا،
هانز كلوغ ،قد عرب ،الجمعة ،عن قلقه من
ارتفاع مستوى عدوى السالالت الهندية
والربيطانية املتحورة من فريوس “كورونا”.
وقال كلوغ يف مقابلة مع وكالة “فرانس
برس”“ :نعلم عىل سبيل املثال أن B.1617
(الساللة الهندية) أكثر قابلية لالنتقال من
( B.117الساللة الربيطانية) ،والتي كانت
بالفعل أكثر قابلية لالنتقال من الساللة
السابقة”.
يف غضون ذلك ،كشف كبري خرباء الطوارئ يف
منظمة الصحة العاملية ،مايك رايان ،عن أن
البحث عن منشأ فريوس كورونا هو مسعى
“تسممه السياسة” ،وذلك بعد أيام من إصدار
الرئيس األمريكي جو بايدن أوامر ملساعديه
بالعثور عىل إجابات ،فيما حذر مدير الفرع
األوروبي ملنظمة الصحة العاملية ،هانز كلوغه،

من أنه لن يكون باإلمكان تجاوز كوفيد-19
قبل تطعيم  70%من سكان العالم.
وقال رايان للصحفيني “نود أن يفصل
الجميع ،إذا استطاعوا ،بني السياسة والعلم
يف هذه القضية ..هذه العملية برمتها تسممها
السياسة”.
ومنذ تفيش الفريوس الذي ظهر يف مدينة
ووهان بوسط الصني يف ديسمرب كانون األول
 ،2019يحاول العلماء حل اللغز حول منشأه.
وقىض فريق بقيادة منظمة الصحة العاملية
أربعة أسابيع يف ووهان واملناطق املحيطة بها
مع باحثني صينيني ،وقالوا يف تقرير يف مارس/
آذار إن من املرجح أن يكون الفريوس قد انتقل
من الخفافيش إىل البرش عرب حيوان آخر.
وكان الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،دعا
األجهزة االستخبارية األمريكية إىل إعداد تقرير
يف غضون  90يوما ً حول منشأ وباء كوفيد 19
الناجم عن فريوس كورونا.
بدورها ،اتهمت بكني واشنطن ،بنرش نظريات
“املؤامرة” حول منشأ وباء كوفيد ،-19فيما
عادت فرضية ترسب الفريوس من مخترب
صيني بقوة إىل الواجهة يف األيام األخرية يف
الواليات املتحدة.
وقالت سفارة الصني يف الواليات املتحدة
الخميس إن تسييس منشأ كوفيد -19سيعرقل
التحقيقات.
فيما أخرب مسؤولو املخابرات البيت األبيض أن
لديهم مجموعة من األدلة التي لم يتم فحصها،
والتي تتطلب تحليالً إضافيا ً قد يكشف لغز
املرض وفقا ً لكبري مسؤويل اإلدارة األمريكية،
بحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”
الخميس.ويأتي ترصيح رايان بعد أيام من
إصدار الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،أوامر
ملساعديه بالعثور عىل إجابات عىل سؤال حول
منشأ الفريوس.
ومنذ تفيش الفريوس الذي انترش يف العالم من
مدينة ووهان بوسط الصني يف ديسمرب 2019
يحاول العلماء حل اللغز حول منشأه.
وقىض فريق بقيادة منظمة الصحة العاملية

 4أسابيع يف ووهان واملناطق املحيطة بها
مع باحثني صينيني ،وقالوا يف تقرير صدر يف
مارس  2021إن من املرجح أن يكون الفريوس
قد انتقل من الخفافيش إىل البرش عرب حيوان
آخر ،واعتربوا أن فرضية ظهوره اصطناعيا
غري مرجحة بينما تلمح إليها كثريا الواليات
املتحدة.
من جهته ،حذر مدير الفرع األوروبي ملنظمة
الصحة العاملية ،هانز كلوغه ،من أنه لن يكون
باإلمكان تجاوز كوفيد -19قبل تطعيم 70%
من سكان العالم.
وقال كلوغه لفرانس برس“ :سينتهي الوباء
عندما نصل إىل نسبة تطعيم قدرها 70%
عىل األقل” ،الفتا ً إىل أن وترية التحصني ال تزال
“بطيئة جداً” يف أوروبا ،حيث تزيد شدة عدوى
النسخ املتحورة من الفريوس من حدة القلق.
كما أعرب يف ترصيحات ،الجمعة ،عن قلقه
حيال املستوى املرتفع النتقال العدوى بالنسخ
املتحورة لفريوس كورونا ،قائالً“ :نعرف مثالً
بأن بي( 1617.املتحورة الهندية) أشد عدوى
من بي( 117.املتحورة الربيطانية) التي كانت
يف األساس معدية أكثر من النسخة السابقة”
من الفريوس ،لكنه شدد عىل أن اللقاحات
فعالة ضد النسخ املتحورة الحالية من
الفريوس.
إىل ذلك ،شدد عىل رضورة ترسيع وترية التطعيم
لوضع حد للوباء الذي طال أمده “أكثر مما
كان متوقعاً”.
وأوضح قائال أنه “خالل أي وباء ،الرسعة
مهمة” ،مضيفا ً “الوقت يداهمنا ...علينا
ترسيع وترية التطعيم ،وزيادة عدد اللقاحات”
املتاحة.
يذكر أنه يف املناطق الـ 53التي تعدها منظمة
الصحة العاملية ضمن أوروبا ،تلقى  26%من
السكان جرعة أوىل من اللقاحات.
فيما تلقى  36.6%من سكان االتحاد األوروبي
جرعة واحدة عىل األقل من اللقاحات ،بحسب
فرانس برس ،بينما تم تطعيم  16.9%بشكل
كامل.

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية ،الدكتور برهم
صالح ،ورئيس مجلس النواب ،محمد
الحلبويس ،امس السبت ،أهمية دور
منظمات املجتمع املدني يف توعية
املواطنني عىل املشاركة باالنتخابات،
فيما اشارت رئيسة بعثة االمم املتحدة
يف العراق ،جينني بالسخارت ،اىل ان
املنظمة االممية قدمت خدمات إنسانية
شملت  24مليون عراقي بالتعاون مع
منظمات املجتمع املدني.
وقال رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
خالل كلمته يف املؤتمر الرابع ملنظمات
املجتمع املدني تابعته “الزوراء”:
إن”إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد
استحقاق وطني ومطلب شعبي”،
داعيا ً اىل “التعبئة املجتمعية للمشاركة
يف االنتخابات”.
وأضاف“ :نمر يف مرحلة حساسة
وخطرية من عمر التجربة السياسية
يف العراق ،وامامنا استحقاقات وطنية،
أبرزها اجراء االنتخابات املبكرة يف
موعدها املقرر يف ترشين األول من هذا
العام ،وهو استحقاق وطني ال يمكن
التسويف به ،وهو مطلب شعبي،
ورضورة لالنتقال اىل مرحلة صياغة
عقد سيايس جديد ّ
يمكن العراقيني يف
انتخاب حكومة وطنية مقتدرة قادرة
عىل تلبية ما يليق بالعراق وشعبه”.
وبني ان” اجراء االنتخابات املقبلة مهمة
ال تتوقف عن الحكومة فقط ،بل تتحمل
املسؤولية أيضا القوى السياسية التي
اسهت يف تشكيل الحكومة يف ظروف
حساسة بالغة التعقيد ،وأيضا يتطلب
تكاتفا من منظمات املجتمع املدني
عرب التعبئة املجتمعية وتشكيل شبكات
املراقبة لضمان نزاهة االنتخابات،
وتمكني املواطنني من ممارسة حقهم
الديموقراطي يف انتخاب من يرونه
مناسبا إلدارة بلدهم بدون وصاية او
قيمومة”.
وتابع“ :االحتكام اىل الشعب هو
الحل ملواجهة التحديات االقتصادية
واألمنية” ،مشددا ً عىل “رضورة امليض
بإصالحات حقيقية لردم الفجوة مع
الشعب”.
ودعا صالح “القوى السياسية اىل
تحكيم لغة العقل لتجاوز األزمات
ومحاربة املال السيايس وكبح الفساد”،
مشريا ً اىل أنه “يتطلع اىل التعاون مع
مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد”.

ولفت اىل “أن اإلصالح املنشود مسؤولية
الجميع”.
وذكر صالح انه“ :يجب محاربة
الفساد اإلداري ،واملال السيايس الذي
سيدخل كما يف املرات السابقة يف
الوضع السيايس واالنتخابات ،هذا
يتطلب إجراءات قانونية جادة ومواقف
سياسية ساندة ،وارسلنا مؤخرا اىل
مجلس النواب مرشوع قانون السرتداد
عائدات الفساد ومالحقة املطلوبني
واملحكومني بالفساد داخل وخارج
العراق”.
من جهته ،أكد رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،أهمية دور منظمات
املجتمع املدني يف توعية املواطنني عىل
املشاركة يف االنتخابات وبناء الدولة
الديمقراطية.
وقال الحلبويس ،يف كلمته التي ألقاها
خالل املؤتمر :إن”ملنظمات املجتمع املدني
يف العراق دورا ً كبريا ً يف تحقيق النرص عىل
عصابات داعش اإلرهابية ،إضافة اىل
دورها يف مخيمات النازحني والدعم الذي
قدمته إلعمار املناطق املحررة وتحقيق
األمن واالستقرار فيها”.
وأضاف أن “هذه املنظمات قدمت
خدمات للمجتمع بشكل عام وحسب
تخصصاتها وعىل الدولة دعمها
وتمكينها من نرش مفاهيم الديمقراطية
وبناء الدولة” ،داعيا اىل”رضورة
االستفادة من منظمات املجتمع املدني
يف التوعية االنتخابية ،وحث املواطنني
عىل االدالء بصوتهم النتخاب من
يمثلهم يف بناء بلدهم وتحقيق التقدم
املنشود”.
اىل ذلك ،أكدت ممثلة األمم املتحدة يف
العراق ،جينني بالسخارت ،أن الحكومة
العراقية هي أفضل من يلبي متطلبات

املواطنني ،مشرية اىل أن املنظمة الدولية
تتطلع ملواصلة التعاون معها لتقديم
الخدمات اإلنسانية بالتعاون مع
منظمات املجتمع املدني.
وقالت بالسخارت ،يف كلمتها خالل
املؤتمر  :إن”املجتمع الدويل عىل ثقة بأن
الحكومة العراقية هي أفضل من يلبي
متطلبات مواطنيها ،وأن الحكومة لها
دور ريادي يف إدارة األمور وتميض قدما ً
لتنفيذ التنمية يف البالد”.
وأضافت أن “مكتب األمم املتحدة قدم
خدمات إنسانية للعراق بالتعاون مع
منظمات املجتمع املدني شملت 24
مليون عراقي “.
وتابعت بالسخارت أن “مكتب األمم
املتحدة يهدف اىل تعزيز القدرات التي
تمتلكها منظمات املجتمع املدني لتحقيق
مناهجها ،ونسعى اىل تطوير قدرات
هذه املنظمات وتعزيز الرشاكة ليتسنى
تنفيذ الخدمات للمحتاجني” .الفتة اىل أن
“األمم املتحدة تتطلع اىل مواصلة التعاون
البناء مع حكومة العراق واملساعدة يف
إنهاء ملف النزوح ،وإيجاد حلول دائمة
من خالل التعاون مع جميع املنظمات
الوطنية والدولية “.
بدوره ،أكد األمني العام ملجلس الوزراء،
حميد الغزي ،أن املنظمات غري
الحكومية لها دور يف تثقيف املجتمع
وتعزيز قدراته.
وقال الغزي ،خالل كلمته يف املؤتمر :
إن “املنظمات غري الحكومية العاملة
يف العراق كان لها دور حيوي يف تثقيف
املجتمع وتعزيز قدراته” .الفتا ً اىل
أنه “عىل املنظمات غري الحكومية أن
تضطلع بمهام املساندة وتقديم الدعم
إلنجاح املمارسة الكربى لالقرتاع،
ومواصلة عملها يف الفضاء العام جنبا ً

إىل جنب مع مؤسسات الدولة”.
وأضاف أن “العرص الحديث أنتج لنا
مفهوم (املجتمع املدني) القائم عىل
أسس املواطنة والتنظيم االجتماعي
واملؤسسات والبنى الساندة” ،مؤكدا ً أن
“األمانة العامة تجدد التزامها بالعمل
يدا ً بيد مع املنظمات املحلية والدولية
لبناء قاعدة اجتماعية حيوية تسري عىل
معالم طريق واضحة ،وتفكك التحديات
القائمة بني قيم التنظيم االجتماعي
الهرمي وقيم التنظيم االجتماعي”.
وأشار الغزي اىل أن “األمانة العامة
نظمت الحملة الوطنية ملواجهة جائحة
كورونا أسهمت فيها  920منظمة
قدمت خالل  287يوما ً عملها اإلنساني
إىل أكثر من خمسة ماليني مواطن
يف  18محافظة ،أسهم فيها  46ألف
متطوع”.
كما دعا رئيس تيار الحكمة الوطني،
السيد عمار الحكيم ،جميع منظمات
املجتمع املدني اىل حث الجمهور
العراقي عىل املشاركة الواسعة والفاعلة
والواعية يف االنتخابات ،مشريا ً اىل أن
مقاطعة االنتخابات تراجع عن الواجب
الوطني.
وقال السيد الحكيم ،خالل كلمة يف
املؤتمر :إن”جميع املنظمات مدعوة
للعمل عىل حث الجمهور العراقي عىل
املشاركة الواسعة والفاعلة والواعية
يف االنتخابات” ،مبينا ً أن “االنتخابات
حق أسايس لكل مواطن ،كما أن ُه واجبٌ
ُ
يتحقق باملشاركة يف بناء البلد
وطني
والعمل عىل استقراره”.
وأضاف َّ
أن”مقاطعة االنتخابات أو
ً
عدمُ االهتمام بها ،ليس تنازال عن حق
أسايس للمواطن فحسب بل هو تراجعٌ
عن واجب وطني وجداني يسهم يف
تجنيب البالد املخاطر والويالت” ،مشريا
اىل أن “االنزعاج والتذمر ال يكفيان
إلصالح األمور وتغيريها ،واملتفرج غري
الفاعل سوف يساق ويقاد من قبل
اآلخرين”.
وتابع الحكيم أن “الحل يكمن يف
املشاركة الواسعة ،عىل أن تكون واعية
وفاعلة وصحيحة ،وبذلك يحصل التغيري
واإلصالح” ،الفتا ً اىل َّ
إن “الديمقراطية
تصحح نفسها ألنها مرتبطة أساسا
بخيار الشعب نفسه ،فإن أحسن
االختيار واملشاركة ،حصد الفوائد
والثمار ،وإن حصل العكس فستكون
النتائج سلبية وغري مرضية”.

فقدان هوية
فقدت مني الهوية
()4942
املرقمة
والصادرة من نقابة
الصحفيني العراقيني
باسم (عقيل صالح
عبد القادر) فعىل من
يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.
تنويه
نرشت جريدة الزوراء بعددها
( )7493بتاريخ 2021/5/26
اعالن صادر من محكمة
االحوال الشخصية يف النارصية
املرقم (/2095ش)2021/
حيث سقط سهوا ً تاريخ
فقدان املفقود (بشري الدين عيل
جبار) 2007/2/20وكذلك
ذكر اسم املفقود(برش الدين
عيل جبار)خطأ والصحيح
(بشري الدين عيل جبار) لذا
اقتىض التنويه.
جمهورية العراق

العدد/41:كشف2021/

مجلس القضاء االعىل
التاريخ2021/5/5 :
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
(( اعالن ))
اىل املطلوب الكشف ضده( :محمد حسن
خضري)
بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله
واملقامة ضدكم من قبل طالب الكشف (محمد
كاظم صيوان) بخصوص (دين بذمتك عن
اعمال منجزة) وملجهولية محل اقامتكم تقرر
تبليغكم اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني
عىل موعد املرافعة املوافق  2021/6/8ويف
حال عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق
االصول.
القايض
حسني عبد حاتم

العدد/3237:ب2019
التاريخ2021/5/25:

						
جمهورية العراق
				
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
ستبيع محكمة بداءة النارصية و عن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 20684/110
جزيرة وخالل ثالثة ايام اعتبار من اليوم التايل للنرش واذا صادف اليوم الثالث عطلة رسمية
ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغبني
بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التامينات القانونية بنسبة %10
بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة  %3وال نقبل التامينات النقدية ان لم يكونوا من
الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض
عادل خلف جاسم
االوصاف-:
 -1العقار مكون من طابقني الطابق االريض مؤلفة من غرفتني وصالة وكلدور ومطبخ
ومجموعة صحية ام الطابق االول مؤلف من غرفتني وصالة صغرية ومجموعة صحية عموم
العقار مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت ومجهز باملاء والكهرباء
 -2مساحة العقار  200م
 -3القيمة املقدرة للعقار مائة وسبعة ماليني ومائة الف دينار فقط
 -4الدار مشغولة من قبل املدعى عليه ويرغب بالبقاء مستاجر بعد البيع
مالحظة-:
• النرش يف صحيفتني محليتني.

تقارير
العدد 7495 :االحـد  30ايار 2021

وزير النقل 4 :طائرات جديدة
ستصل للعراق هذا العام
بغداد /الزوراء:
أك�د وزي�ر النقل ،ن�ارص الش�بيل ،امس
الس�بت ،ق�رب وص�ول أرب�ع طائ�رات
جديدة إىل العراق ،فيما أشار إىل أن جميع
الطائ�رات التابع�ة للخط�وط الجوي�ة
العراقية يقودها طيارون محليون.
وق�ال الش�بيل ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“جمي�ع طائ�رات الخط�وط الجوي�ة
العراقي�ة جدي�دة وحديثة ول�دى الوزارة
عقد مع رشكة بوينغ ،ستتس�لم بموجبه
هذا الع�ام وبالتناوب أربع طائرات ،منها
اثن�ان نوع “ب�ن الينر” ،واثن�ان من نوع
“ايرباص”.
وبش�أن الطيارين العاملين يف الخطوط
الجوي�ة العراقي�ة ،أك�د وزي�ر النق�ل أن
“جمي�ع الطائ�رات يقوده�ا طي�ارون
عراقيون وال توجد طائرة عراقية يقودها
ع�رب أو أجانب” ،الفتا ً إىل أنه “وبس�بب

الحظر املفروض على العراق من االتحاد
األوروب�ي من�ذ الع�ام  2015اضط�رت
الوزارة اىل اس�تئجار طائرة مع طواقمها
لتذهب اىل أوروبا فقط”.
وأش�ار الش�بيل اىل أن “طائرات الخطوط
الجوي�ة العراقي�ة تص�ل اىل جمي�ع دول
املنطق�ة منه�ا تركي�ا وإي�ران واألردن
ولبن�ان والس�عودية واإلم�ارات وقط�ر
والكويت ومصر ،فضالً عن بعض الدول
األوروبية منها املانيا وروس�يا وجورجيا،
وتصل الصني أيضا ،أما بالنسبة للرحالت
املتوجه�ة إىل بريطاني�ا وعاصمتها لندن
فه�ي متوقفة حالياً ،وال�وزارة تنتظر أن
تفتح مرة ثانية”.
وأكد الوزي�ر أن “هناك إج�راءات جديدة
لتطوير الخطوط الجوية العراقية خاصة
بمواضيع مهمة تتعلق بعمل املنتس�بني،
وأيضا ً الشؤون التجارية الخاصة بها”.

جملس اخلدمة ينفي حتديد سنوات
التخرج حلملة الشهادات العليا
بغداد /الزوراء:
نفى مجل�س الخدمة ،امس الس�بت ،تحديد
سنوات التخرج لحملة الشهادات العليا.
وقال الناطق الرسمي ملجلس الخدمة العامة
االتح�ادي ،وس�ام اللهيب�ي ،يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :إن “رئيس مجلس الخدمة العامة
االتح�ادي ،محم�ود التميم�ي ،ال يمتل�ك أي
وس�يلة تواصل اجتماعي ال سابقا ً وال حالياً،
وأن م�ا منس�وب م�ن أخبار على صفحات
باس�مه عارية عن الصحة ،وهذه الصفحات
مزيف�ة” ،مؤك�دا ً أن “مجل�س الخدم�ة غري

مس�ؤول عن تحديد س�نوات التخرج لحملة
الش�هادات العلي�ا املش�مولني بقان�ون ٥٩
لس�نة  ، ٢٠١٧وإنم�ا وزارة التعلي�م هي من
تحددها”.
ودعا اللهيبي “عدم نشر املعلومات املتعلقة
بمجل�س الخدم�ة إال بعد الرج�وع اىل املوقع
الرس�مي للمجل�س قب�ل نرشه�ا” ،مبينا ً أن
“املجلس غري مس�ؤول عن أي ترصيح صدر
عن الغري بش�أن ملف التوظي�ف ،وال يتحمل
أي مس�ؤولية أو تبع�ات قانوني�ة ع�ن هذه
الترصيحات”.
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العراق يس��عى إىل إجياد س��وق نفطية يف باكس��تان وإلغاء
تأشرية الدخول معها
بغداد /الزوراء:
أك�د رئيس�ا الجمهورية وال�وزراء
أن س�يادة العراق مرتكز لرتس�يخ
األم�ن اإلقليم�ي وال�دويل ،وفيم�ا
اشار وزير الخارجية ،فؤاد حسني،
س�عي العراق إليجاد س�وق نفطية
يف باكس�تان والغاء تأشرية الدخول
معها ،أعلن وزير خارجية باكستان،
مخ�دوم ش�اه محم�ود قرييش ،أن
بلاده تتطل�ع للمزيد م�ن التعاون
م�ع الع�راق يف مج�ال مكافح�ة
اإلرهاب والس�ياحة الدينية ،مشيدا
ب�دور الع�راق يف تعزيز االس�تقرار
باملنطقة.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس
الجمهوري�ة تلقت�ه “ال�زوراء”:
أن “رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م
صال�ح ،اس�تقبل وزي�ر الخارجية
الباكس�تاني ،مخدوم شاه محمود
قريشي ،وج�رى ،خلال اللق�اء،
بحث العالق�ات الثنائية التي تجمع
البلدين وأهمية تعزيزها ،والتعاون
الثنائي يف مجال مكافحة اإلرهاب،
واالس�تفادة م�ن الخبرات ل�كال
املؤسستني العسكريتني يف البلدين،
وتطوي�ر ق�درات القوات املس�لحة
العراقية”.
وق�ال الرئي�س صال�ح :إن”العالم،
واملنطق�ة خصوص�اً ،يواجه�ان
تحديات مشتركة تتمثل باإلرهاب
والتط�رف وتصاعد التوت�رات التي
تؤثر عىل األمن واالستقرار العاملي،
ويس�توجب ذل�ك التعاض�د ال�دويل
يف مواجه�ة التحدي�ات األمني�ة
والصحي�ة وحماية البيئ�ة وحفظ
األمن واالستقرار الدويل”.
ّ
وأك�د أن “سياس�ة االنفت�اح الت�ي
يتبناها الع�راق عىل الجميع تنطلق
نحو تخفي�ف التوت�رات واألزمات،
والتأكيد عىل الدور املحوري للعراق

واستعادة دوره يف املنطقة” ،مشريا ً
إىل أن “الع�راق اآلم�ن املس�تقر ذا
الس�يادة وعالقات�ه الوثيق�ة م�ع
عمق�ه العرب�ي وجواره اإلسلامي
وعالقات�ه م�ع املجتمع ال�دويل هو
مرتكز يف ترسيخ األمن واالستقرار
والتنمية يف املنطقة”.
م�ن جانب�هّ ،
أك�د وزي�ر الخارجية
الباكس�تاني ،مخدوم شاه محمود
قريشي“ :التزام بلاده يف دعم أمن
الع�راق وس�يادته ،والتطل�ع نح�و
توطيد العالق�ات الثنائية والتعاون
يف مختل�ف املج�االت ،وتطوي�ر
وتدريب قوات األمن العراقية”.
م�ن جهت�ه ،تلق�ى رئي�س مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،دعوى
لزيارة باكستان.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالم�ي
لرئيس الوزراء تلقته “الزوراء” ،أن
“رئيس مجلس ال�وزراء ،مصطفى

الكاظم�ي ،اس�تقبل وزير خارجية
باكس�تان مخ�دوم ش�اه محم�ود
قرييش والوفد املرافق له.
وأشار البيان اىل أنه “جرى خالل
اللق�اء بحث العالق�ات الثنائية
بين البلدي�ن ،وس�بل تعزي�ز
التع�اون املشترك بين بغ�داد
واسلام آباد يف املجاالت األمنية
واالقتصادية والعس�كرية ،كما
تمت مناقش�ة تعزي�ز الروابط
الثقافية وبح�ث ملف الزيارات
الديني�ة والرغب�ة الباكس�تانية
بتس�هيل إج�راءات تأشيرات
دخول الزائرين”.
وتاب�ع البي�ان أن “اللق�اء تط�رق
اىل رضورة تطوي�ر عم�ل اللج�ان
املشرتكة ،والتأسيس عليها للخروج
بآلي�ات تع�اون دائمية بم�ا يخدم
مصالح ش�عبي البلدين” ،مبينا ً أن
“الكاظم�ي حمّل وزي�ر الخارجية

الباكس�تاني تحيات�ه اىل القي�ادة
الباكستانية”.
وأك�د الكاظم�ي “أهمي�ة العالق�ة
م�ع الباكس�تان ،بما يع�زز الحوار
ً
الفت�ا اىل
واالس�تقرار االقليم�ي”،
أن “تنمي�ة التع�اون املشترك بين
البلدين م�ن ش�أنه أن يدعم جهود
السالم والعمل املشترك يف محاربة
اإلرهاب”.
من جهت�ه ،نق�ل وزي�ر الخارجية
الباكس�تاني “تحي�ات القي�ادة
الباكس�تانية اىل رئي�س مجل�س
ال�وزراء ،مجددي�ن الدع�وة اىل
الكاظمي لزيارة باكستان”.
وأكد الس�يد قرييش عىل دور العراق
بقي�ادة رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي يف تحقي�ق
االس�تقرار واالزده�ار يف املنطق�ة،
وش�دد على أن اس�تقرار الع�راق
أسايس لالستقرار االقليمي.

اىل ذل�ك ،أكد وزي�ر الخارجية ،فؤاد
حسين ،أن�ه ناق�ش م�ع نظيره
الباكس�تاني مخدوم ش�اه محمود
قرييش تش�جيع الس�ياحة الدينية،
وكيفي�ة ايص�ال العراقيين إىل
باكستان.
وقال حسين خالل مؤتمر صحفي
تابعته “ال�زوراء” :إنه “بحث أيضا ً
مع قرييش مل�ف مكافحة اإلرهاب
يف العراق والبلدان األخرى” ،الفتا ً اىل
أن “الكثير من القادة اإلرهابيني يف
العراق كانت لهم دورات تدريبية يف
باكستان”.
وأضاف أن “الجانبني ناقش�ا أيضا ً
عملي�ة تصدي�ر النف�ط العراق�ي
ورفع س�مات الدخول بني البلدين،
وايصال العراقيني اىل باكستان عرب
الخطوط الجوية العراقية”.
وأك�د حسين “أن الع�راق يتطل�ع
لعالق�ات قوي�ة م�ع باكس�تان يف
مختلف املجاالت”.
من جهت�ه ،أعل�ن وزي�ر خارجية،
باكس�تان مخ�دوم ش�اه محم�ود
قريشي ،أن بلاده تتطل�ع للمزي�د
م�ن التعاون م�ع الع�راق يف مجال
مكافحة اإلرهاب والسياحة الدينية
.
وق�ال قريشي يف مؤتم�ر صحف�ي
مشترك مع وزي�ر الخارجية فؤاد
حسين :إن “باكس�تان تتطل�ع اىل
مزي�د م�ن التع�اون املشترك م�ع
العراق يف جميع املج�االت ،وأهمها
التعاون يف مجايل مكافحة اإلرهاب
والسياحة الدينية”.
وأضاف أن “الع�راق يحتضن حاليا ً
 200ألف زائر باكس�تاني ،ونتطلع
اىل تس�هيل إج�راءات الحصول عىل
تأشيرات الدخول للع�راق من أجل
السياحة الدينية” .مؤكدا ً أن “بالده
تدعم العراق يف املجاالت كافة “.

قرر استضافة وزير النفط يف اجللسة املقبلة

الربمل��ان مينح الفلس��طينيني املقيمني احلقوق اليت يتمت��ع بها املواطن
األصلي باستثناء اجلنسية
بغداد /متابعة الزوراء:
أفاد مصدر أمني ،امس السبت ،بأن مخلفات
صاروخية م�ن منطومة  C-RAMاالمريكية
س�قطت على مستش�فى ط�وارئ الكرامة،
وعىل عدد من ممتلكات املواطنني يف العاصمة
بغداد.
وكانت السفارة األمريكية يف بغداد قد قامت،
ام�س ،بتفعيل منظوم�ة  C-RAMالدفاعية
الكائنة يف املنطقة الخرضاء شديدة التحصني
وس�ط العاصم�ة بغ�داد اختبرت املنظومة،
وصاف�رات اإلن�ذار ،عازيا ً س�بب االج�راء إىل
“ممارسة امنية”.
وق�ال املص�در :ان “ش�ظايا منظوم�ة “C-
 ”ramالتي اجرت الس�فارة االمريكية اختبارا
لها ،س�قطت يف عدد من الش�وارع يف منطقة
العالوي وس�ط بغداد وفوق مبنى مستشفى
ط�وارئ الكرام�ة” .واش�ار املص�در اىل ان
“سقوط الشظايا اس�فر عن ارضار طفيفة

يف ممتل�كات املواطنني فيما لم يتم تس�جيل
اي اصاب�ات حت�ى اآلن”.مبين�ا :أن دوريات
النج�دة أج�رت عملي�ة تفتيش تحس�با ً من
وق�وع مخلفات عىل منازل او وجود اصابات
بني املواطنني.
وس�مع س�كان بغداد من املناط�ق املجاورة
للخضراء ،كمنطقت�ي الك�رادة والجادري�ة
والعلاوي ،اص�وات التش�غيل التجريب�ي
للمنظوم�ة.و C-RAMمنظوم�ة أمريكي�ة
ُتس�تخدم يف الدف�اع عن مناط�ق ذات اهمية
بالغ�ة من ان�واع القناب�ل والصواريخ وحتى
قنابر الهاون عرب تفجريها بالجو باستخدام
رشاش دوار سدايس الس�بطانة نوع M-61
فول�كان عيار  20ملم قادر عىل إطالق 4500
اطالق�ة بالدقيق�ة الواحدة ملدى فع�ال يبلغ
 3500مرت.وكان�ت الس�فارة األمريكي�ة يف
مرمى هجمات صاروخية متكررة منذ مطلع
العام  2020املايض.

الزوراء /يوسف سلمان:
رفع مجلس النواب جلس�ته اىل ي�وم الثالثاء
املُقبل بعد ان انهى  ،يف جلسته املنعقدة مساء
امس السبت  ،تقرير ومناقشة مرشوع قانون
الضمان االجتماعي والتقاعد للعمال  ،وفيما
قررت رئاسة مجلس النواب  ،استضافة وزير
النف�ط احس�ان عبد الجبار بش�أن االس�ئلة
املوجهة اليه م�ن قبل لجنتي النزاهة والنفط
والطاق�ة النيابي�ة داخ�ل قاع�ة الربملـان يف
الجلس�ة املُقبلة ،منح الفلسطينيني املقيمني
يف البلاد ،الحق�وق الت�ي يتمتع به�ا املواطن
األصيل باستثناء الجنسية.
كما تعهدت رئاس�ة مجلس الن�واب باملتابعة
م�ع اللجن�ة القطاعي�ة إلل�زام وزارة املالية
بتنفيذ فق�رة تس�ديد مس�تحقات الفالحني
خلال هذا االس�بوع  ،ثم ادى النائب رس�ول
رايض ابو حس�نة اليمني الدس�توري لش�غل
عضوية املقع�د النيابي عن كتلة ائتالف دولة
القانون يف الدورة الحالي�ة بديالً عن الراحـل
عدنان االسدي.

وانهى مجلس النواب ايضا  ،تقرير ومناقشة
مقترح قان�ون التعديل االول لقان�ون اقامة
االجان�ب رقم 76لس�نة  ، 2017ألجل انصاف
االخ�وة الفلس�طينني وتعبيرا ً ع�ن تضامن
الش�عب العراقي م�ع القضية الفلس�طينية
وتخفي�ف االعب�اء ع�ن الالجئين م�ن دولة
فلسطني الشقيقة .
كما قرر مجلس النواب  ،منح الفلس�طينيني
املقيمين يف البلاد ،الحقوق الت�ي يتمتع بها
املواطن األصيل.
ويمن�ح القان�ون الفلس�طيني املقي�م لعرش
س�نوات يف العراق معاملة العراقي يف الحقوق
والواجبات.
ورغ�م أن القان�ون يمنح الفلس�طيني كافة
حقوق املواطن العراقي ،إال أنه يس�تثنيه من
الجنسية العراقية ومش�اركته يف االنتخابات
ترشيحا وتصويتا ،للحفاظ عىل حقه بالعودة
إىل وطنه.
وبحس�ب تقارير ،فإن نحو  3500فلسطيني
يعيش�ون يف العراق موزعون يف بغداد وإقليم

كردستان.
كم�ا أعلنت الدائرة اإلعالمي�ة ملجلس النواب،
ام�س الس�بت ،رفع جلس�ة املجل�س إىل يوم
الثالثاء املقبل.
وقال�ت الدائرة يف بي�ان ،إن “مجل�س النواب
أنه�ى تقري�ر ومناقش�ة مشروع قان�ون
الضمان االجتماع�ي والتقاعد للعمال ويرفع
جلسته اىل يوم الثالثاء املُقبل”.
اىل ذل�ك ج�ددت كتلة النهج الوطن�ي النيابية
 ،مطالبته�ا االهتمام بملف تعزي�ز اإليرادات
غري النفطية وتحصيل الديون والرضائب بعد
احصاءات رسمية عن تقاعس حكومي كبري
يف جبايته�ا من الشركات النفطية ورشكات
االتص�االت واملص�ارف األهلي�ة  ،وهو مؤرش
خطري عىل إمكانية وجود فس�اد وتواطؤ من
الجهات التنفيذية املعنية.
واس�تعان النائب حسين العقابي  ،يف مؤتمر
صحفي تابعته “ الزوراء”  ،بتقارير رس�مية
تظهر وجود  ٢٦مرفقا ً س�ياحيا ً و  ٣٦رشكة
نفطي�ة و  ٩مص�ارف اهلي�ة ل�م تتحاس�ب

ً
رضيبي�ا  ،وام�ا رشكات االتصاالت فقد بينت
التقارير وجود تقدي�رات إضافية عىل رشكة
اثري لالتصاالت للس�نوات ( )٢٠١٥-٢٠١١لم
يت�م إنجازه�ا لغاية ع�ام  ، ٢٠١٧وان رشكة
ك�ورك تيليك�وم لالتص�االت ل�م تتحاس�ب
رضيب ًيا ولم تقدم بياناتها املالية ألي سنة “،
مشريا اىل ان هذه الرشكة تتحاسب رضيب ًيا يف
اقليم كردس�تان !! ولم تدفع للخزينة العامة
ً
فلسا واح ًدا طيلة تلك السنوات.
واضاف  ،ان “ التقارير الرسمية كشفت أيضا
عن وج�ود العرشات م�ن الشركات العاملة
يف ج�والت الرتاخي�ص والشركات العام�ة
للمق�اوالت الت�ي ل�م تتحاس�ب رضيبيا وما
زالت تته�رب من هذا األمر منذ عدة س�نوات
ول�م تتخذ الحكومة إجراءات رادعة بحقها”،
داعي�ا املؤسس�ات الرقابي�ة والس�لطات
التنفيذية اىل تكثيف جهودها لتطوير أساليب
جم�ع الرضائ�ب واالي�رادات غير النفطي�ة
ومكافح�ة الفس�اد واإلهمال ال�ذي طال هذا
امللف يف السنوات املاضية.

بعد سقوط ثالثة قتلى يف تظاهرات

الرئيس الكولوميب يرسل اجليش إىل مدينة كالي
كايل/أ .ف .ب:
أمر الرئي�س الكولومب�ي إيفان دوكي
الجيش باالنتشار يف ش�وارع كايل ثالث
كبرى م�دن البلاد ومرك�ز تظاهرات
احتجاجي�ة عنيف�ة مس�تمرّة ض� ّد
الحكومة منذ شهر أسفرت خالل النهار
عن مقتل ثالثة أشخاص.
إنه “اعتبارا ً
وقال دوكي عقب االجتماع ّ
م�ن ه�ذه الليلة ،يب�دأ الجي�ش بتقديم
أقصى ق�در م�ن املس�اعدة للرشط�ة
الوطنية يف مدين�ة كايل” التي يبلغ عدد
سكانها  2,2مليون نسمة.
وجاء قرار دوكي خالل ترؤسه اجتماعا ً
ملجل�س األمن القوم�ي يف كايل عقد بعد
س�اعات على مقتل ثالثة أش�خاص يف
ّ
محق�ق يف مكتب امل ّدعي
املدينة أحدهم
العام قتله محتجّ �ون بعدما أطلق النار
عىل جمع منهم.
وتأتي هذه االحتجاجات بعد شهر تماما
عىل بدء التظاه�رات يف كولومبيا يف 28
أبري�ل ،ض�د مشروع حكوم�ي لزيادة
الرضائ�ب .وعىل الرّغم من ّ
أن الحكومة
تراجعت عن مرشوعها ،تواصل السخط
الشعبي وتحوّل إىل احتجاجات أوسع يف
بلد يعاني من عنف مس�تم ّر وصعوبات
يّ
تفّش� فيروس
اقتصادي�ة فاقمه�ا

كورونا.
وبس�قوط هؤالء القتلى الثالثة ترتفع
حصيلة ضحاي�ا ه�ذه االضطرابات إىل
ً
قتيلا ،بينه�م رشطي�ان ،بحس�ب
49
الس�لطات .وجرح حواىل ألفي ش�خص
بينم�ا فق�د  123آخ�رون .وتتح�دث
منظمة هيوم�ن رايتس ووتش املدافعة
ع�ن حق�وق اإلنس�ان عن س�قوط 63
قتيال.
وكت�ب مدي�ر منطق�ة األمريكيتين يف
املنظم�ة خوس�يه ميغي�ل فيفانك�و يف
تغريدة “الوضع يف كايل خطري للغاية”،
داعي�ا الرئي�س الكولومب�ي إىل اتخ�اذ
“إجراءات عاجلة لوقف التصعيد بما يف
ذلك إصدار أمر محدد بحظر اس�تخدام
األسلحة من قبل عنارص الدولة” .وأكد
فيفانكون أن “كولومبيا لم تعد تحتمل
سقوط مزيد من القتىل”.
ويج�ري الس�يناريو نفس�ه يوميا منذ
ش�هر .فخالل النهار تكون التظاهرات
س�لمية ويف الليل يتح�ول االحتجاج إىل
أعمال شغب تختلط فيه قذائف الهاون
بالزجاجات الحارقة والرصاص الحي.
وته�ز حرك�ة االحتجاج غري املس�بوقة
املدن الكربى الت�ي نصبت فيها حواجز
وأغلق�ت ط�رق م�ا تس�بب بنق�ص يف

املواد األساس�ية ويثري استياء جزء من
السكان.
وعىل الرغم من تكليف وسطاء التفاوض
مع لجنة اإلرضاب الوطني التي أطلقت
حركة االحتجاج ،تبدو الحكومة عاجزة
عن وقف أزمة ال ته�دد يف الوقت الحايل
بإسقاطها.

وي�رى محللون أن هذه األزمة كش�فت
قب�ل كل يشء الغضب الكامن لش�باب
مس�يس أفقره وباء كوفي�د 19ولم يعد
يريد السكوت.
مل�دة نص�ف ق�رن ،حج�ب الن�زاع مع
متم�ردي الق�وات املس�لحة الثوري�ة
الكولومبية (فارك) واقعا أصبح صارخا

ج�دا إذ يقول البنك ال�دويل إن كولومبيا
واح�دة م�ن البل�دان التي تش�هد أكرب
تف�اوت يف املداخي�ل ولديها أكرب س�وق
للعمل غري الرسمي يف أمريكا الالتينية.
وركزت الدولة عىل محاربة املتمردين -
الذين بقي منهم جيش التحرير الوطني
ومنشقون عن فارك  -وأهملت بالكامل

املطالب االجتماعية.
ويف  ،2019بع�د ع�ام على انتخ�اب
إيفان دوكي  ،نزل الطالب إىل الش�وارع
للمطالبة بتحسني التعليم العام املجاني
والوظائف وجعل الدولة واملجتمع أكثر
تضامنا.
لكن وب�اء كوفيد -19أوق�ف التعبئة يف
 2020م�ن دون أن يق�دم رئيس الدولة
البال�غ م�ن العم�ر  42عام�ا تن�ازالت
كبرية.
لذل�ك ج�اء رد الفعل أقوى مع تس�ارع
انتش�ار الفقر ال�ذي بات يط�ال 42,5
باملئ�ة من اصل الس�كان البالغ عددهم
 50مليون نسمة .وأدى الوباء إىل إغراق
الفئات األكثر ضعفا يف الفقر املدقع.
وقالت عاملة العلوم السياس�ية ساندرا
بوردا “ضاع عقد عىل األقل من محاربة
الفقر”.
من جهته ،اوض�ح األكاديمي هريناندو
غومي�ز بويندي�ا مؤل�ف كت�اب “بين
االستقالل والجائحة” إن اتفاق السالم
الذي وقع م�ع املتمردين يف  2016وأدى
غىل نزع سلاح اق�وى حرك�ة تمرد يف
الق�ارة ،أنه�ى نزاع�ا عفا علي�ه الزمن
وبعي�دا عن الجيل الجدي�د يف املدن الذي
“يكتشف السياسة”.

واض�اف أن ثلث الش�باب الذين ترتاوح
أعماره�م بني  14و  28عاما ال يعملون
وال يدرس�ون ،مشيرا إىل أن “كولومبيا
تتحول” إىل “بلد لنزاعات حرضية”.
وقال�ت س�اندرا بوردا إن “هن�اك جزءا
فاعال من املجتمع تم إقصاؤه منذ فرتة
طويلة عن السياسة وعالم العمل واآلن
من نظ�ام التعلي�م ،وضاق ذرع�ا بذلك
اآلن ،وه�و ال�ذي يتظاهر يف الش�وارع
اليوم”.
من جهتها تعتقد سينثيا أرسون مديرة
برنامج أمريكا الالتينية يف مركز وودرو
ويلس�ون ال�دويل للعلم�اء أن�ه خالف�ا
لالضطرابات االجتماعية يف تشييل حيث
أدت انتفاض�ة اجتماعي�ة إىل إصلاح
دس�توري ،أو يف اإلك�وادور التي نظمت
للتو انتخاب�ات ،ال يمل�ك الكولومبيون
حتى اآلن “صم�ام” أمان للتنفيس عن
إحباطاتهم الكثرية.
ويب�دو أن ع�دم ش�عبية إيف�ان دوكي
ال�ذي يفترض أن يغ�ادر منصب�ه يف
 2022يخ�دم مصلحة اليس�ار الذي لم
يس�بق أن ترأس البالد .ويتصدر رئيس
بلدية بوغوتا الس�ابق واملتمرد السابق
غوس�تافو بيترو اس�تطالعات ال�رأي
حاليا اآلن.
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كشفت عن سبب شح لقاح فايزر

حمافظة بغداد بشأن قرار :315
ملتزمون بدفع رواتب األجور
بغداد /الزوراء:
أص�درت محافظة بغداد توضيحا بش�أن
إجراءاته�ا القانونية املتخ�ذة حول تنفيذ
قرار  315الخاص بالعاملني بصفة أجور
يومية يف دوائرها.
وذك�ر بي�ان للمحافظة تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :ان «محاف�ظ بغداد املهندس
محم�د جاب�ر العط�ا ،س�يلتقي وزي�ر
املالي�ة ،لط�رح موض�وع التخصيص�ات
املالية الالزم�ة إليجاد آلي�ة تمويل رواتب
حاميل املاسرت كارد ،السيما أنها والدوائر
املرتبطة به�ا ،ملتزمة بدفع االجور املالية
للموظفني االجور».
واشار البيان اىل ان «محافظة بغداد تعمل

بموج�ب القان�ون ،ولي�س له�ا صالحية
إلغ�اء القرار ،كما تروج له بعض منصات
التواصل االجتماعي».

ضبط شاحنات حمملة مبواد خمالفة يف
مجرك املنطقة الشمالية
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الصحة تصدر توضيحاً بشأن اللقاحات ومراكز التلقيح
بغداد /الزوراء:
َ
دف�ع الزخم الحاص�ل عىل مناف�ذ التلقيح يف
بغ�داد واملحافظات وزارة الصحة اىل ش�مول
املراكز الصحية بإعط�اء لقاح فايزر ،بعد ان
كان مقتصرا على املستش�فيات ،وش�هدت
اآلون�ة االخيرة ازدي�ادا ملحوظ�ا بأع�داد
امللقحني ،حي�ث اعلنت مؤخرا الوزارة تطعيم
 23ال�ف مواطن يف بغ�داد واملحافظات يف يوم
واحد ،وهم رقم لم تعهده سابقا.
وق�ال مدير صحة الك�رخ ،الدكتور جاس�ب
الحجام�ي ،للصحيفة الرس�مية :ان «الدائرة
خصص�ت منافذ جدي�دة يف املراك�ز الصحية
للتطعي�م بلقاح فايزر من اجل تخفيف زحام
املواطنني عىل املستشفيات ،حيث نعمل حاليا
عىل فتح  20منفذا آخر».
ويف ظل التصاعد املضط�رد بأعداد امللقحني،
اك�د الحجام�ي ان «كمي�ات لق�اح كورون�ا
الواردة للعراق س�تزداد بشكل كبري مع بداية
النص�ف الثاني من العام الحايل ما سيس�هم
بتلقي�ح اع�داد اكبر» ،مضيف�ا ان «املناف�ذ
التلقيحي�ة املخصص�ة مس�تمرة بإعط�اء
الجرعات بلقاحي استرازنيكا وس�ينوفارم
ملراجعيها».
ووصل ع�دد امللقحين بالجرعتين يف العراق

اىل  100ال�ف ملق�ح ،ومن املتوق�ع ان ترتفع
االع�داد بعد م�رور ش�هر اىل  400الف ملقح
بحس�ب املواعي�د املثبت�ة حاليا على املنصة
االلكرتونية ،بينما تج�اوز املجموع الرتاكمي
للملقحني ضمن جانب الكرخ  79الف ملقح،
اما اع�داد امللقحني بجرعتني فوصلت اىل اكثر
من  30الفا.
وبش�أن اللقاحات ايض�ا ،طم�أن الحجامي
املواطنين بـ»توفر الجرع�ة الثانية من لقاح

سينوفارم ،عىل الرغم من قلة تجهيز الرشكة
املصنعة للق�اح نتيجة محدودية انتاجها منذ
مدة ،وهي رضورية لتعزيز التأثري وتش�كيل
مناعة قوية» ،موضح�ا ً ان «اية دفعة جديدة
من اللقاح�ات التي يتم توريده�ا اىل العراق،
يت�م تقس�يمها اىل جرعتني ل�كل مواطن بعد
حفظها بربادات خاصة».
واضاف الحجامي ان «لقاح اسرتازنيكا تكون
امل�دة بين الجرعتني بين  3-2اش�هر فكلما

تطول هذه امل�دة تعطي فعالي�ة اكثر ،بينما
فاي�زر وس�ينوفارم تبلغ املدة بين الجرعتني
 21يوما ،واذا تأخر التطعيم عن تلك الفرتة ال
يعطي فعالية».
بينما كش�فت وزارة الصحة ،امس الس�بت،
عن س�بب ش�ح لقاح فايزر املضاد لفريوس
كورونا.
وقالت عضو الفريق اإلعالمي الطبي الس�اند
لل�وزارة ،رب�ا فلاح ،يف ترصي�ح صحفي :إن
«شح لقاح فايزر يعود إىل ان الرشكات املنتجة
للقاح لم تزودنا بالكميات الكبرية التي تكفي
لتطعيم ع�دد كبري من املواطنين ،فضال عن
اقبال املواطنني عىل التطعيم باللقاح ،وبالتايل
اصبح هن�اك ش�ح باللقاح لك�ن فقط هذه
الفرتة».
وأكدت فالح أن «جميع لقاح فايزر املعمم هو
الجرعة الثانية ،وبالوقت نفس�ه هناك مراكز
لصرف اللقاح تعط�ي الجرع�ة االوىل منه»،
الفتة إىل أنه «يف بداية النصف الثاني من هذه
السنة س�تكون هناك كميات اكرب من اللقاح
وأقوى عرشة أضعاف من الكميات الحالية».
وأضافت أنه «س�يتم توس�يع مراك�ز اللقاح
لنضمن تلقيح أكرب عدد ممكن من املواطنني،
وتسهيل عملية التطعيم».

العمل :اإلعانة االجتماعية ستمنح ملن يستحقها فعلياً
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العامة للجمارك ،امس الس�بت ،ضبط  5ش�احنات محملة بمواد
متنوعة مخالفة من قبل تحريات كمرك املنطقة الشمالية.
وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن كوادرها «يف قسم التحري
ومكافح�ة التهري�ب يف مديرية جم�رك املنطقة الش�مالية تمكن�ت من ضبط 5
ش�احنات محمل�ة بم�واد متنوع�ة (س�كائر  +روالت نايلون  +قنان�ي زجاجية
فارغة) بدون اي مستمسكات رسمية».
وأشارت إىل «احالتها عىل القضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقها».

بغداد /الزوراء:
أكدت رئيس هيئة الحماية االجتماعية
يف وزارة العم�ل ،ه�دى س�جاد ،ان
تطبيق قان�ون الحماي�ة االجتماعية
رقم  ١١لسنة  ٢٠١٤لم يكن باملستوى
املطل�وب ،وان قاع�دة بيان�ات الهيئة
تحتاج اىل إعادة النظر.
وذكرت سجاد يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان “اإلعانة االجتماعية يجب ان تصل

جلنة اخلدمات :األداء احلكومي
السيء سيولد ثورة شعبية
بغداد /الزوراء:
اتهم عضو لجنة الخدمات النيابية ،عباس
يابر العطايف ،امس السبت ،رئيس الوزراء
مصطفى الكاظم�ي بالوقوف حجر عثرة
ام�ام إصالحات الحكوم�ة ،محذرا من أن
أداء الحكومة اليسء سيولد ثورة شعبية.
وق�ال العط�ايف يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“اس�تمرار أداء الحكوم�ة اليسء س�يولد
ثورة ش�عبية عارمة” ،مبين�ا ان “منهاج
رئيس الوزراء لم يكن بمستوى املطلب وال
يمتلك خطة حقيقية ألغلب الوزارات”.

وأضاف أن “اغلب وزراء حكومة الكاظمي
ال يصلح�ون إلدارة قس�م يف وزارة وليس
وزارة ،والدلي�ل عىل ذلك ان أغلب الوزارات
الخدمية ال يوجد أي ناتج عىل األرض رغم
إقرار املوازنة يف الشهر اذار املايض”.
وكان رئي�س كتل�ة بيارق الخير ،محمد
الخالدي ،أك�د ،الجمعة ،ان الحكومة رغم
صالحياتها الواسعة إال ان االشهر املاضية
اظهرت عدم سيطرتها عىل ملفات مهمة
خاص�ة فيم�ا يتعلق بالش�أن االقتصادي
واالمني والسيايس.

احلشد حيبط تعرضا “داعشيا” مشال
شرق دياىل
بغداد /الزوراء:
أحبط�ت قوة من اللواء  24بالحش�د الش�عبي ،امس الس�بت ،تعرضا لتنظي�م “ داعش”
االجرامي شمال رشق دياىل.وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن”ق�وة من اللواء  24بالحش�د الش�عبي احبطت تعرضا لفلول “ داع�ش” اإلرهابي عىل
نق�اط اللواء يف منطقة امام وي�س التابعة لقضاء املقدادية ش�مال رشق دياىل”.وأضاف
البيان أن “التعرض اإلرهابي اس�فر عن إصابة احد املقاتلني االبطال بجروح” ،مشيرا اىل
أن “القوة قامت بعملية تمشيط للمنطقة وتعقب اإلرهابيني الهاربني يف التالل”.

للمس�تحقني الفعليين” .مشيرة اىل
“وج�ود اعداد كبرية من املس�تفيدين
مم�ن ه�م يف س�ن العم�ل وه�ؤالء
يحتاج�ون اىل ادخاله�م يف برام�ج
تدريبية لزجهم يف سوق العمل”.
ولفت�ت اىل “أهمي�ة تدري�ب الباحثني
االجتماعيني عىل العمل وفق االنظمة
االلكرتونية الحديث�ة الختصار الزمن
والجهد وتوفري االموال”.

اعتقال عصابة نصب
واحتيال يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
اطاحت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة/
رشطة بغ�داد بعصاب�ة نص�ب واحتيال
تق�وم بإعط�اء مبال�غ مالي�ة مزيف�ة
كمساعدات مقابل مبالغ صحيحة.
وقالت :بنا ًء عىل معلومات دقيقة توفرت
لدى مركز رشطة الذه�ب األبيض التابع
لقي�ادة رشطة بغ�داد تم تش�كيل فريق
عمل ميداني بإرشاف ومتابعة السيد قائد
رشطة بغ�داد الل�واء الركن ماج�د فالح
نعمة ،وتم من خالل هذا الفريق االطاحة
بعصاب�ة قام�ت بعدد كبري م�ن عمليات
النصب واالحتيال عرب االدعاء انهم اجانب
قدموا اىل العراق إلعطاء مساعدات مالية
مقابل نصف املبلغ م�ن العملة العراقية،
حي�ث يتم تزويد ضحاياهم بعملة دول ال
قيمة لها تذكر امام املبالغ التي يأخذوها
من املواطنني.
واض�اف :ألق�ي القب�ض على اعض�اء
العصابة واصطحابهم اىل مركز الرشطة
للتحقيق معه�م واعرتفوا رصاحة عىل 8
عمليات بمبالغ مالية كبيرة ،وتم اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم وفق
القانون.

املوافقة على استحداث كلية بالديوانية وتوسعة ختصصات جامعة القادسية

بغداد /الزوراء:
واف�ق وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلمي ،نبيل
كاظم عبد الصاحب ،امس السبت ،عىل استحداث
كلي�ة جدي�دة يف الديواني�ة وتوس�عة تخصصات
جامعة القادسية.
وذكرت ال�وزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :أن «وزي�ر التعلي�م العايل والبح�ث العلمي،
نبيل كاظم عب�د الصاحب ،زار محافظة الديوانية
والتق�ى املحاف�ظ زهري عيل الش�عالن ومس�ؤويل
املحافظة ،وناقشوا تطوير وتنفيذ املشاريع ودعم
املؤسس�ات التعليمية ،والسيما جامعة القادسية
وتوس�يع بناه�ا التحتي�ة بالش�كل ال�ذي يغطي
أقضية املحافظة».
وأض�اف البي�ان أن «اللقاء حضره أعضاء الوفد
ال�وزاري الذي ضم عددا من املستش�ارين واملدراء
العامني ورئيس جامعة القادسية كاظم الجبوري
ورئي�س جامعة الف�رات األوس�ط التقنية مظفر
الزهريي».
وأكد عىل «أهمية اس�تثمار املوارد املالية يف املكان
الصحي�ح ومتابعة ودعم وتنفيذ املش�اريع ضمن
الخطة االستثمارية وخطة تنمية األقاليم وبلورة
الخطط التي تنه�ض بواقع املحافظة» ،مؤكدا أن
«الجامع�ة له�ا خصوصية عن باقي املؤسس�ات
ألنها تملك من الكفاءات والعقول التي تجعل منها
بيئة قابلة لالستثمار».
وأوض�ح أن «زيارة الديواني�ة تأتي ضمن برنامج
املتابع�ة وتش�خيص احتياج�ات املحافظات عىل
وف�ق توجيه�ات الس�يد رئي�س مجلس ال�وزراء

مصطفى الكاظمي ،وتهدف اىل تعشيق مساحات
التكام�ل بين الجامع�ة ورصوحه�ا العلمي�ة
ومؤسس�ات الدولة يف مختلف القطاعات» ،معربا
عن أمله «بتش�كيل مجلس استشاري مشرتك بني
املحافظة والجامعة».
وش�دد الوزير عىل «رضورة دعم وتطوير التعليم
والرتبية والصحة يف املحافظة» ،الفتا اىل أن «هذه
القطاعات مسؤولة عن تحقيق التنمية».
ولف�ت إىل رضورة «دع�م جامع�ة القادس�ية
ومش�اريعها يف مجال األقسام الداخلية والقاعات
الدراس�ية» ،مشيرا اىل أن�ه «من الضروري دعم
الجامع�ات واالهتم�ام ببيئ�ة البح�ث العلم�ي يف

املحافظة».
وتابع البي�ان« :وأعلن وزير التعليم العايل والبحث
العلم�ي املوافق�ة عىل الشروع باس�تحداث كلية
الرتبية االساس�ية يف قضاء عفك وتأمني املعالجة
لحال�ة معهد الصح�ة وتخصيص مبل�غ مايل من
صن�دوق التعلي�م لتطوي�ر البيئ�ة الجامعي�ة يف
جامع�ة القادس�ية واملعه�د التقن�ي يف الديوانية
وامليض بتطوير املراكز البحثية التي تخدم الزراعة
يف املحافظة ودع�م التخصصات النادرة ومعالجة
النق�ص فيه�ا بم�ا يحق�ق التنمية املس�تدامة يف
املحافظة ضمن خطة مدروس�ة علمية وتوس�يع
خارطة الكليات يف جميع األقضية والنواحي».

ْ
شملت دائرة الرعاية
من جانب متصل،
االجتماعية يف محافظة نينوى 1506
أرس متعففة برواتب ش�بكة الحماية
بعد استحصال موافقة وزارة العمل.
وأكد مدي�ر الدائرة ،يون�س النعيمي،
للصحيف�ة الرس�مية« :وج�ود وجبة
جدي�دة م�ن املتقدمين اىل ش�بكة
الحماي�ة االجتماعي�ة م�ن االرس
املتعففة ،والتي كانت قد انهت تقديم

اوراقه�ا االصولية الالزم�ة اىل الوزارة
من اج�ل تدقيقه�ا واتم�ام اجراءات
شمولها».
وقال النعيمي انه «س�يتم االعالن عن
موافق�ة ال�وزارة واعداد املش�مولني
بالوجبة الجديدة خالل االيام املقبلة»،
مشريا اىل ان «من بني املشمولني 208
من النساء ،وتم اصدار قوائم بأسماء
الجمي�ع لغ�رض مراجع�ة املتقدمني

منه�م اىل دائ�رة الرعاي�ة االجتماعية
مطلع شهر حزيران املقبل».
يش�ار اىل الوزارة كانت كش�فت ،قبل
مدة ،ع�ن اس�تعادة  43ملي�ار دينار
من مصرف الرافدين وهي مرصوفة
ملستفيدي شبكة الحماية االجتماعية،
بي�د انها لم ترصف ملدة س�نة ونصف
السنة ،اضافة اىل  17مليار دينار تمت
استعادتها من مزدوجي الرواتب.

العثور على أعتدة ومواد متفجرة يف حمافظتني
بغداد /الزوراء:
أعلنت قي�ادة عمليات بغداد ،امس الس�بت،
ضب�ط كدس لالعتدة وامل�واد املتفجرة غربي
العاصم�ة بغداد.القي�ادة قال�ت يف بيان ورد
«لل�زوراء» :ان�ه «ق�وة م�ن الل�واء ( )22يف
فرقة املشاة السادس�ة وبنا ًء عىل معلومات
استخبارية دقيقة وبإرشاف مبارش من قبل
استخبارات عمليات بغداد ،تمكنت من ضبط
ك�دس لألعتدة واملواد املتفجرة ،يف منطقة أم
نجم الثانية غربي بغداد».
واض�اف البي�ان ان «الك�دس يحت�وي على
( )7عب�وات ناس�فة مجه�زة على ش�كل

مق�ذوف ،وعبوتين الصقتين ،وقنربتين
هاون عي�ار ( )6مل�م ،وقاذف�ة  RBG7مع
(صاوريخ قاذفة ،و(حش�وات دافعة ،و()3
س�بح تفجري ،و( )5أجه�زة موبايل مجهزة
للتفجري ،و( )5رمانات دفاعية ،و(صواعق،
و( )28صم�ام تفجير قنبرة هاون».بينما
أعلن�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية،
امس الس�بت ،ضب�ط اعت�دة ومتفجرات يف
صحراء الش�امية بمحافظة االنبار.املديرية
قال�ت يف بي�ان ورد «لل�زوراء» :انه «يف ضوء
معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع
قس�م اس�تخبارات قيادة عملي�ات الجزيرة

وبالتع�اون مع رسي�ة اس�تخبارات القيادة
ومف�رزة الطائرات املسيرة من ضبط كدس
للعت�اد واملتفج�رات يف قرية التي�ل بصحراء
الش�انية باالنبار وتضبط بداخل�ه  ٤٩عبوة
ناس�فة عىل ش�كل جلكانات سعة  ١٠لرتات
معبأة بمادة اليس فور و ٤١مس�طرة تفجري
و ٢١قنربة هاون  ٦٠ملم و ١٦اطالقة 57ملم
مقاومة للطائرات و ٢وسيلة رفع ،باالضافة
إىل صاروخ كاتيوشا».
وتاب�ع البي�ان ان «مف�ارز هندس�ة القيادة
قام�ت برف�ع امل�واد والتعام�ل معه�ا وفق
السياقات املعمول بها».

القبض على  ١٢إرهابياً يف مناطق متفرقة من نينوى
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت مف�ارز االس�تخبارات
العسكرية ،امس السبت ،من القاء
القبض عىل ( )١٢إرهابيا ً بمناطق
متفرقة من محافظة نينوى.
وذك�رت خلي�ة اإلعلام األمني يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان «مف�ارز وكالة االس�تخبارات

والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة
الداخلي�ة تمكنت خلال عمليتني
منفصلتني م�ن القاء القبض عىل
( )١٢إرهابي�ا ً بمناط�ق متفرق�ة
م�ن محافظ�ة نين�وى واملدرجني
ضم�ن قاع�دة بيان�ات املطلوبني
وف�ق احكام امل�ادة ( / ٤ارهاب)،
وذلك لعملهم كمقاتلني بما يسمى

دي�وان الجن�د وقاط�ع دجل�ة و
املعسكرات العامة وديوان العسكر
تحت كنى واسماء مختلفة».
وأضافت انه» خالل التحقيقات
االولية معهم اعرتفوا باالشرتاك
بع�دد مو عملي�ات ارهابية ضد
القوات االمنية واملواطنني وحث
املواطنين باالنضمام لعصابات

داع�ش تح�ت التهدي�د اثن�اء
عملي�ات التحري�ر وبعده�ا ،تم
تجنيده�م كخالي�ا نائم�ة وعىل
مجموعتني يف محافظة نينوى»،
ً
مشرية إىل أنه «تم تدوين اقوالهم
ابتدائي�ا وقضائي�ا باالعتراف
واتخ�ذت بحقه�م االج�راءات
القانونية».

حقوق اإلنسان تدعو الرتبية للرتيث يف حتديد االمتحانات

الرتبية تعلن استعدادها لالمتحانات الوزارية وحتدد املواد
املشمولة للسادس االبتدائي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس الس�بت ،استعدادها
لالمتحان�ات الوزاري�ة للع�ام الح�ايل /2020
 .2021وفيم�ا ح�ددت ع�دد امل�واد الدراس�ية
املشمولة بامتحانات الصف السادس االبتدائي،
دعت مفوضية حقوق االنسان وزارة الرتبية اىل
الرتيث يف تحديد مواعيد االمتحانات لحني اكمال
املنهاج املقرر.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،حي�در فاروق
الس�عدون ،للصحيف�ة الرس�مية :إن «الوزارة
بارشت تهيئة املراكز االمتحانية لتالميذ مرحلة
السادس االبتدائي».
وأض�اف أن «أعداد املش�اركني موج�ودة يف كل
مدرس�ة والذي�ن ش�اركوا من قب�ل بامتحانات
نصف السنة للعام الدرايس الحايل».
واكد املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة ،حيدر
ف�اروق الس�عدون ،يف ترصيح�ات تابعته�ا
«ال�زوراء» :ان «هن�اك وقت�ا كافي�ا للتالمي�ذ
لكي يراجع�وا املنهج الذي ت�م تكييفه ليتالءم
م�ع الخط�ة الدراس�ية الت�ي اعدتها ال�وزارة
ل�كل مرحل�ة تعليمي�ة عن بعد يف ظ�ل جائحة
كورونا».
واضاف ان «تالميذ الس�ادس االبتدائي سيؤدون
االمتح�ان يف اربع مواد فقط ه�ي اللغة العربية
واللغة االنكليزية والرياضيات والعلوم ،وبحسب
ما تم تقليصه من املنهج لكل منها» ،مشيرا ً اىل
«مبارشة املديريات املختصة بتهيئة املستلزمات
االمتحاني�ة وتوزيع املراقبني ومدراء املراكز عىل
غرار الخطة املعتمدة س�نويا إلجراء االمتحانات

الوزارية».
يش�ار إىل ان ال�وزارة ح�ددت موع�د امتحانات
السادس االبتدائي يوم االحد املوافق  13حزيران
املقب�ل ،والثالث املتوس�ط س�يكون ي�وم االحد
الراب�ع من ش�هر تم�وز املقبل ،بينما س�يكون
ملرحل�ة الس�ادس االعدادي بفروع�ه كافة ،يوم
الثالثاء الـ  27من الشهر نفسه.
من جهته�ا ،دع�ت مفوضية حقوق االنس�ان،
امس الس�بت ،وزارة الرتبية اىل الرتيث يف تحديد
مواعيد االمتحانات لحين اكمال املنهاج املقرر،
مشيرة اىل ان اغلب املراحل الدراس�ية لم تكمل
مناهجها لغاية اآلن بس�بب ال�دوام االلكرتوني
ومخاطر جائحة كورونا.

وقال عض�و املفوضية ،فاضل الغراوي ،يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه ام�س :ان «االف
املناش�دات م�ن الطلب�ة وعوائلهم تدع�و وزارة
الرتبي�ة إلعادة النظ�ر يف مواعي�د االمتحانات»،
مطالب�ا «ال�وزارة بمراجع�ة قراره�ا الخ�اص
بتحدي�د مواعي�د االمتحان�ات مراع�اة للجانب
العلمي واالنساني والصحي للطلبة ،وان يكون
موع�د امتحان�ات الصف الس�ادس االعدادي يف
نهاية الشهر الثامن مع تقليص املناهج «.
ودع�ا اىل «اعتم�اد درجة نصف الس�نة كدرجة
نهائية لطالب الصف السادس االبتدائي والصف
الثالث املتوسط وكل املراحل غري املنتهية مراعاة
لظروفهم االنسانية والصحية».
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الصناعة تؤكد توجهها لدعم القطاع
اخلاص واستقطاب املستثمرين

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصناعة واملعادن توجهها لدعم القطاع الخاص واستقطاب الرشكات
الرصينة واملس�تثمرين .وقال املتحدث باسم الوزارة ،مرتىض الصايف :إن “الوزارة،
وبعد تس�لم منهل عزيز الخباز مهام الوزير ،تبنت مرشوعا ً وطنيا ً وخطة هادفة
عىل ثالث مراحل قصرية ومتوس�طة وبعيدة األمد إلعادة تأهيل وتش�غيل املعامل
املتوقف�ة يف عم�وم العراق” .وأضاف الص�ايف أن “الوزارة بدأت من�ذ أيار  2020يف
الخط�ة قصرية االمد وتم تش�غيل وافتت�اح  15مصنعا ً ومرشوعا ً وخط�ا ً انتاجيا ً
ً
م�ن اجمايل املصان�ع املتوقفة والبالغ ( )83مصنعا ً
ومعملا” ،مؤكدا ً أن “الوزارة
ماضية بهذه الخطط لتش�غيل باقي املصانع وحسب نسبة الرضر ونوع التأهيل
الذي تحتاجه املعامل” .وبشأن خطط االستثمار واستقطاب املستثمرين ،أوضح
الصايف أن “الوزارة قامت بإعادة تقييم عقود املش�اركة واالستثمار لغرض فسخ
العقود املتلكئة واالستمرار بالعقود الناجحة” ،الفتا ً إىل أن “هناك العديد من العقود
التي لم تحقق الج�دوى االقتصادية والهدف منها” .وأكد أن “الوزارة لديها توجه
حقيقي لدعم القطاع الخاص وجذب واستقطاب الرشكات واملستثمرين الجادين
ً
مادي�ا وفنيا ً لغرض الدخول معها يف عقود رشاكة واس�تثمار تس�هم
واملتمكنين
يف اضاف�ة خطوط جديدة وزيادة القيم�ة املضافة للمنتجات ونق�ل التكنولوجيا
وتدريب الكوادر”.ولفت إىل أن “الوزارة تحرص عىل التعاقد مع الرشكات الرصينة
والت�ي لها باع يف مختلف املج�االت الصناعية حتى تحقق هدفه�ا يف إعادة إحياء
الصناعة العراقية”.

العراق ثالث مستورد للفواكه
واخلضر من تركيا يف نيسان

بغداد /الزوراء:
أعلن اتحاد املتوس�طي ملصدري الفاكهة والخرضوات الطازجة الرتكية ،امس
الس�بت ،أن العراق جاء ثالثا كأكرب مستورد للفواكه والخرض من تركيا خالل
شهر نيسان املايض.وقال رئيس االتحاد ،نجدت سني ،يف ترصيح اطلعت عليه
“الزوراء” :إن “صادرات تركيا من الفواكه والخرضوات الطازجة بلغت 201.7
مليون دوالر يف ش�هر نيس�ان ،بزيادة قدرها  70%مقارنة بالشهر نفسه من
العام الس�ابق”.وبني ان “روسيا جاءت باملرتبة االوىل كأكرب مستورد للفواكه
والخضر الرتكي�ة بزيادة قدره�ا  85%وبقيم�ة  57.5ملي�ون دوالر ،وحلت
رومانيا يف املرتبة الثانية بزيادة بلغت  64%وبقيمة  30.1مليون دوالر ،يليها
العراق ثالثا بزيادة بلغت  81%وبقيمة  14.3مليون دوالر”.
واش�ار سني اىل ان “تركيا حققت زيادة بخمس مرات يف الصادرات إىل أسواق
الهند وليبيا وسوريا وكوسوفو وروسيا البيضاء”.

الرشيد 201:وحدة يف جممع
الزهور جاهزة للتوزيع
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بتمويل ياباني ..تشييد منصة جديدة للنفط داخل ميناء خور الزبري

ارتفاع ثقيل البصرة واخنفاض اخلفيف ..وصادرات العراق ألمريكا ترتاجع
بغداد /الزوراء:
ارتفع س�عر خام البرصة الثقيل فيما
تراج�ع س�عر خامه�ا الخفي�ف ،قبل
اغالقه .وفيما اعلن�ت ا ٕدارة معلومات
الطاقة االٔمريكية ان ص�ادرات النفط
العراقي�ة ألمري�كا انخفض�ت لتص�ل
اىل  184ال�ف برمي�ل خالل االس�بوع
امل�ايض ،أكدت رشكة املوانئ إن أعمال
البناء داخ�ل ميناء خور الزبري ،املرفق
الرئي�س لتصدير واس�ترياد الوقود يف
الع�راق ،اكتملت بنس�بة تزيد عن 70
يف املئ�ة ومن املق�رر االنتهاء منها هذا
العام.
وس�جلت اس�عار خام البرصة الثقيل
 66.01دوالرا للربمي�ل بارتف�اع بل�غ
نس�بته  ،1.62%فيما انخفض الخام
الخفي�ف املص�در آلس�يا إىل 69.01
دوالرا للربميل بنس�بة انخفاض بلغت
 ،0.65%ع�ن ي�وم الخمي�س املايض،
أكدت رشك�ة املوانئ إن أعم�ال البناء
داخ�ل مين�اء خ�ور الزبير ،املرف�ق
الرئيسي لتصدير واس�ترياد الوقود يف
الع�راق ،اكتملت بنس�بة تزيد عن 70
يف املئ�ة ومن املق�رر االنتهاء منها هذا
العام.
وس�جل س�عر النفط العربي الخفيف
الس�عودي  69.00دوالرا للربمي�ل،
فيما بلغ س�عر مزيج مربان االماراتي
 68.36دوالرا للربميل ،ومزيج سهران
الجزائ�ري  67.93دوالرا للربمي�ل ،يف

حني س�جل بوني الخفي�ف النيجريي
 68.38دوالرا ،وجرياس�ول االنغ�ويل
 69.04دوالرا.
وكان�ت أس�عار النف�ط العاملي�ة ق�د
اغلقت ليصل خام برنت  69.63دوالرا،
وخام غرب تكس�اس اىل  65.21دوالرا
للربميل.
بينم�ا اعلنت ا ٕدارة معلوم�ات الطاقة
االٔمريكية ،امس الس�بت ،ان صادرات
النف�ط العراقي�ة ألمري�كا انخفضت
لتص�ل اىل  184ال�ف برمي�ل خلال
االسبوع املايض.

وقال�ت االٕدارة يف تقري�ر له�ا اطلعت
عليه�ا “ال�زوراء” :ا ٕن “متوس�ط
االس�تريادات االمريكي�ة م�ن النف�ط
الخام خالل االسبوع املايض من ثماني
دول بلغ�ت  5ماليني و 197الف برميل
يومي�ا منخفض�ة بمق�دار 640ال�ف
برميل باليوم عن االسبوع الذي سبقة
والذي بلغ  5.837ماليني برميل”.
واضافت ان امريكا اس�توردت النفط
الخ�ام م�ن الع�راق بمع�دل 184ألف
برميل يوميا ،يف حني اس�توردت 199
ألف برميل يف األسبوع الذي سبقه.

االتصاالت تعلن زيادة سعات اإلنرتنت عرب النفاذ الضوئي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة االتصاالت زيادة س�عات
اإلنرتنت عرب مرشوع النفاذ الضوئي.
وقال املتحدث الرس�مي لل�وزارة ،رعد
املش�هداني ،يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة من�ه :إن “الرشك�ة العام�ة
لالتصاالت واملعلوماتية ،أحد تشكيالت
الوزارة ،أعلنت زيادة س�عات االنرتنت
املقدمة للمواطنني عرب مرشوع النفاذ
الضوئ�ي يف جان�ب الكرخ م�ن بغداد
ومركز محافظة واسط”.
وأض�اف أن “ه�ذه الخط�وة ج�اءت
لتعك�س االرادة الج�ادة ل�وزارة
االتصاالت واملتمثلة بالوزير املهندس،
أركان شهاب أحمد الشيباني ،واالدارة
العلي�ا يف الرشك�ة العام�ة لالتصاالت
واملعلوماتي�ة لتطوي�ر الخدمات التي
تقدمه�ا الرشك�ة ،ودوره�ا الري�ادي
يف قط�اع االتص�االت وتكنولوجي�ا
املعلوم�ات ،وبم�ا يلب�ي طم�وح

املواطنني”.وأش�ار إىل أن�ه “بإم�كان
املشترك التمت�ع برسع�ة تصف�ح
وتحمي�ل ممي�زة وبرسعات وس�عات
جديدة تتناس�ب مع تقنيات مشاريع
النف�اذ الضوئي  FTTHوال�ذي يتميز
بتوف�ر خدمة الهات�ف االريض وخدمة
القنوات املش�فرة ( )IPTVوالخدمات

املضاف�ة ،وغريه�ا م�ن الخدم�ات
التعليمي�ة والرتفيهية”.الفت�ا اىل أن
“املشترك يحص�ل عىل بطاق�ة رصيد
مجان�ي للهات�ف االريض فئة خمس�ة
آالف ،عن�د االشتراك ألول م�رة ،حال
تفعي�ل الخدم�ة للس�ادة املشتركني
وبدعم من وزارة االتصاالت”.

أدوية سامراء توقع عقدا إلنتاج غاز التخدير واألوكسجني الطيب
بغداد /الزوراء:
بارش مصرف الرش�يد بتوزيع ( )٢٠١وحدة س�كنية للمس�جلني يف مجمع
الزهور الس�كني.وذكر املرصف يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه امس:
ان�ه “مرصف الرش�يد س�يبارش يوم االثنني الق�ادم بتوزيع وحدات س�كنية
للمس�جلني يف مجمع الزهور الس�كني”.وبني ان “ع�دد الوحدات هو ()٢٠١
وحدة س�كنية بمساحة ( )٨٠م ،وستسلم للمس�جلني سابقا من املوظفني،
علما ان العمل مستمر إلكمال باقي الوحدات وتسليمها ملستحقيها”.

الكشف عن  13مشروعا إسكانيا
متوقف بسبب إشكاالت متعددة

بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة الخدمات النيابية عن وج�ود  13مرشوعا اس�كانيا يف العراق
متوقف بسبب اشكاالت متعددة.وقالت عضوة لجنة الخدمات النيابية ،النائب
منار عبد املطلب ،يف ترصيح صحفي :ان” العراق يعاني من ازمة سكن حادة
هي االكرب منذ عقود” .مؤكدة “ان اس�بابا متعددة كانت تقف وراء تفاقمها
والتي من ابرز تداعياتها الس�لبية بروز العش�وائيات التي تحولت اىل ظاهرة
م�ع تاكي�دات بوج�ود اكثر م�ن  700الف من�زل يحمل هذا املضم�ون يف كل
املحافظات”.واضافت عبد املطلب ان”  13مرشوعا اسكانيا متوقف يف العراق
بالوقت الراهن من اصل  48مرشوعا تسعى لجنة الخدمات النيابية من خالل
التواصل مع الوزارات والجهات ذات العالقة من اجل معالجة تلك االش�كاالت
ودفع تلك املشاريع اىل االستمرار وصوال اىل مرحلة االنجاز الفعيل”.
واش�ارت اىل ان” كل املش�اريع االس�كانية يف العراق اليمكن ان تغطي حاجة
الطل�ب املتزايدة بش�كل كبري س�نويا مع النمو” .الفت�ة اىل “انها قدمت روى
وافكارا يف االش�هر املاضية من اجل حل ازمة الس�كن من خالل استراتيجية
جدي�دة يف توزي�ع االرايض على املواطنين ودعمه�م بالقروض وف�ق اليات
مس�تحدثة”.ويعاني العراق من ازمة س�كن حادة يف الس�نوات االخرية رغم
وجود مشاريع لبناء مجمعات سكنية إال انها محدودة جدا.

التخطيط :اخنفاض معدالت قطاع
املقاوالت لـ  % 20.3خالل 2020

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة التخطيط ع�ن انخفاض معدالت قطاع املق�اوالت إىل  % 20.3خالل
عام  ،2020فيما أش�ارت إىل أن محافظة نينوى احتلت املرتبة األوىل بعدد املش�اريع
تليها بغداد ثم دياىل.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،عبد الزه�رة الهن�داوي :إن “قطاع املقاوالت ش�هد
انخفاضا ً بمعدالته خالل عام  2020مقارنة مع عام  ،2019حيث انخفضت معدالته
ً
مبين�ا أن “االنخف�اض جاء متاثرا ً بالظروف الت�ي مرَّت بالبالد خالل
اىل ،”% 20.3
العام املايض واملتمثلة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العاملية وعدم وجود
موازن�ة توفر التخصيصات املالية للمش�اريع” .وأضاف أن “كلف�ة املقاوالت بلغت
ترليونا ً و 900مليار دينار عراقي منخفضة بنسبة  29%مقارنة لعام  ،”2019الفتا ً
إىل أن “محافظة نينوى احتلت املرتبة األوىل بعدد املش�اريع املحالة خالل عام 2020
التي بلغت  135مقاولة يف مجال األبنية واالنشاءات بكلفة  59مليار دينار”.
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بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرشك�ة العام�ة ملعام�ل أدوي�ة
س�امراء ،امس السبت ،عن إبرامها عقدا ً
اس�تثماريا ً إلنشاء خطني جديدين إلنتاج
غ�از التخدي�ر وغاز األوكس�جني الطبي،
فيما أك�دت أن منتجاتها ب�دأت تضاهي
األدوية املستوردة.
وقال مع�اون مدير ع�ام الرشكة العامة

ملعامل أدوية سامراء ،خالد محيي الدين،
بحس�ب الوكالة الرس�مية :إن�ه “تنفيذا ً
لتوجيه�ات وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن
بتش�غيل املصان�ع املتوقف�ة ع�ن العمل
وتأهيلها ب�ادرت الرشكة إىل إعادة تأهيل
وتش�غيل املصان�ع املتوقف�ة من�ذ فترة
طويل�ة” ،الفت�ا ً اىل أن “الرشك�ة قام�ت
بإبرام عقد استثماري مع رشكة الواقية

اإلمارتية إلنشاء خطني إنتاجيني جديدين
أحدهما إلنتاج غاز أوكسيد النرتوز (غاز
التخدي�ر) الخاص بالعملي�ات الجراحية
املتوق�ف من�ذ الع�ام  2003وال�ذي يع�د
من الخط�وط املهمة والوحي�د يف البلد”.
وأض�اف أن “العق�د يتضمن اس�تحداث
خط جديد إلنتاج األوكسجني الطبي لرفع
الطاقة اإلنتاجي�ة اىل  100ألف لرت ،وذلك
للمس�اهمة يف س�د النقص الحاصل لدى
وزارة الصحة واملستشفيات العراقية منه
.وكش�ف محيي الدين ع�ن “قرب انتهاء
أعمال تأهي�ل مصنع املحالي�ل الوريدية
يف نين�وى ال�ذي تم تأهيل�ه بالتعاون مع
منظم�ة  UNDPالتابع�ة ملنظم�ة األم�م
املتحدة االنمائية ،واالس�تعداد لتش�غيله
بعد توقفه عن العمل بس�بب الدمار الذي
لحق به جراء العمليات اإلرهابية ومعارك
التحرير يف املوصل “ ،مشريا ً اىل أن “خطة
الرشك�ة املس�تقبلية تتمث�ل بإضاف�ة
خطوط إنتاجي�ة جديدة خاص�ة بانتاج
املس�تلزمات الطبي�ة األخ�رى لتغطي�ة
حاجة وزارة الصحة لها”.

واشارت اىل ان “اكثر االٕيرادات النفطية
الٔمريكا خالل االٔس�بوع املايض جاءت
من كن�دا وبمعدل بل�غ  3.549ماليني
برمي�ل يومي�ا ،تليه�ا املكس�يك التي
بلغت كمية االس�تريادات منها بمعدل
 661أل�ف برميل يوميا ،تليها روس�يا
الت�ي بلغت االس�تريادات منها بمعدل
 519الف برميل يوميا ،ثم الس�عودية
وبكمية بلغت بمعدل  277ألف برميل
يوميا”.
ووفقا لالٕدارة ،فإن “كمية االستريادات
االٔمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام م�ن

االك�وادور بلغ�ت  229أل�ف برمي�ل
يومي�ا ،تليه�ا كولومبي�ا الت�ي بلغت
االس�تريادات منه�ا بمع�دل  71ال�ف
برميل يوميا ،تليها نيجرييا التي بلغت
بمعدل  29الف برميل يوميا.
من جانب متصل ،قال مدير عام رشكة
املوان�ئ يف العراق ،فرحان الفرطويس،
وه�ي رشك�ة حكومية مس�ؤولة عن
موان�ئ الع�راق الجنوبي�ة :إن أعمال
البناء داخ�ل ميناء خور الزبري ،املرفق
الرئيسي لتصدير واس�ترياد الوقود يف
الع�راق ،اكتملت بنس�بة تزيد عن 70
يف املئ�ة ومن املق�رر االنتهاء منها هذا
العام.
وقال الفرطويس :إن خور الزبري يجلب
اآلن  10مليارات دينار عراقي ش�هريا
(حوايل  6.8ماليني دوالر) ،وهي قفزة
كبيرة من  8ملي�ارات دينار عراقي يف
الش�هر الس�ابق من هذا العام (حوايل
 5.4ماليني دوالر).
وأضاف :أن الرصيف الجديد تم تمويله
م�ن الوكالة الياباني�ة للتعاون الدويل،
ويضم معدات حديث�ة وعمليات ضخ
وتفريغ رسيعة تمكن من دخول املزيد
من السفن.
كما ذكر الفرطويس ألسوش�يتدبرس
“س�تكون منص�ة خاص�ة للنفط مع
جمي�ع اإلضاف�ات الحديث�ة” ،بم�ا يف
ذل�ك محطة ضخ ق�ادرة على تحمل
الضغوط العالية.

البورصة تتداول أسهم بـ 67مليار
دينار خالل أسبوع

بغداد /الزوراء:
أعلن س�وق العراق لألوراق املالية ،امس السبت ،عن تداول  66مليار سهم بقيمة
مالية تجاوزت  67مليار دينار خالل االسبوع املايض.
وذكر الس�وق يف تقرير ورد “للزوراء” :أن “عدد الرشكات املتداولة أسهمها خالل
االسبوع املايض بلغ  52رشكة مساهمة ،فيما لم تتداول اسهم  32رشكة بسبب
عدم تالقي اس�عار اوام�ر الرشاء مع اوامر البيع ،مع اس�تمرار توقف  19رشكة
لعدم تقديم االفصاح ،من أصل  103رشكات مدرجة يف السوق”.
وبين ان “عدد األس�هم املتداول�ة بلغ  66ملي�ارا ً و 683مليونا ً و 358الف س�هم
بانخف�اض بلغ  ،% 1.5وبقيمة مالية بلغت  67ملي�ارا ً و 414مليونا ً و 659الف
دين�ار بانخفاض  ،% 0.12قياس�ا بالجلس�ة املاضي�ة ،من خلال تنفيذ 2609
صفقة”.وأش�ار اىل أن “مؤرش األسعار املتداولة  ISX60أغلق عىل  579.27نقطة
مسجالً انخفاضا بنسبة  % 1.3عن إغالقه يف الجلسة السابقة”.واوضح السوق
ان “عدد االس�هم املشتراة من املس�تثمرين غري العراقيني لالس�بوع املايض بلغ
 361ملي�ون س�هم بقيمة مالية بلغ�ت  942مليون دينار من خلال تنفيذ 363
صفقة ،فيما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني  1.279مليار
س�هم بقيمة مالية بلغت مليار دينار من خالل تنفيذ  86صفقة”.يذكر ان سوق
العراق لألوراق املالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من األحد اىل الخميس،
ومدرج فيه  103رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت
والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

الرافدين يعلن حصيلةحسابات التوفري

بغداد /الزوراء:
اعل�ن مصرف الرافدين ،امس الس�بت ،ان عدد الحس�ابات املفتوحة للمواطنني
وفئ�ات اخ�رى يف فروعه ببغداد واملحافظات خالل نيس�ان امل�ايض بلغت 3870
حس�ابا توفريا وجاريا.وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بي�ان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :أن عدد الحس�ابات الجارية التي تم فتحها للمواطنني وفئات اخرى
يف نيس�ان وصلت اىل  242حس�ابا ،يف حني بلغ عدد حس�ابات التوفري للمواطنني
اىل  3628حسابا.وأضاف :أن املرصف مستمر يف تقديم خدماته وفتح الحسابات
للمواطنني الراغبني يف ايداع اموالهم يف املرصف والحصول عىل الفوائد وفق رشوط
وضواب�ط وضعت ،وبإم�كان زبائن املرصف زيارة فروعه يف بغ�داد واملحافظات
لالطالع عليها.

أكد أن املفاوض العراقي ما زال ضعيفا بالتفاوض مع دول املنبع

اقتصادي :دجلة والفرات سيجفان متاما واحلكومات العراقية هي املسؤولة
بغداد /نينا:
أك�د املختص بإدارة مؤسس�ات الدولة
يف االزم�ات ،علي جب�ار الفريج�ي ،ان
الحكوم�ات املتعاقب�ة للدول�ة وضعف
املفاوض العراقي يف التفاوض مع دول
املنب�ع ح�ول االزمة املائية ،هي س�بب
رئيس للجفاف املائ�ي الذي يعاني منه
الع�راق ،مشيرا اىل ان امل�ؤرش العاملي
يتنب�أ بجف�اف نه�ري دجل�ة والفرات
تماما بحلول عام .2040
وق�ال الفريج�ي يف ترصي�ح للوكال�ة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء /نين�ا”: /
ان الحكوم�ات العراقية عىل مدى اكثر
من قرن مىض ،فش�لت يف توقيع اتفاق
مل�زم م�ع الجارتين (اي�ران وتركيا)
يضم�ن حقوق الع�راق املائية بش�كل
دائ�م” .مضيف�ا ”:ان ازم�ة املي�اه تعد
االق�دم يف العراق ،إذ ش�هد ع�ام 1920

توقيع اتفاقي�ات “ثالثية وثنائية” بني
العراق وتركيا وس�وريا لتقس�يم املياه
وفق املعايير الدولية املتبع�ة حينذاك،
لك�ن جمي�ع االتفاقي�ات معطلة وغري
مفعلة ،ويوجد العديد من بروتوكوالت

التفاهم ،ولكنها تبقى غري ملزمة”.
واوضح ان” املوارد املائية القادمة من
إي�ران ،التي تمث�ل  % 35م�ن اجمايل
االيرادات السنوية يف العراق ،انخفضت
اىل الثلثين بس�بب انش�اء س�دود

ومنش�آت كبرية من الجان�ب االيراني
على ص�دور تل�ك االنه�ار رّ
غّي�ت من
وضعه�ا الطبيع�ي ،واملتبقي 65 – 60
 %من تركيا واالمطار” ،مشيرا اىل ”:
ان منس�وب املياه تراجع إىل  8مليارات
مرت مكعب ،مقارن�ة بتدفقات املياه يف
نيسان .“ 2019
واض�اف ان�ه “على م�دى الس�نوات
العرشين املاضي�ة وباألخص بعد فرتة
عام  ، 2005لم تتطور منظومات خزن
وري االرايض واس�تثمار املياه بش�كل
صحيح ،وآخر انجاز يف هذا املجال س�د
املوص�ل ال�ذي انجز ع�ام  ،1986وهذا
يعني إن الحكومات املتعاقبة يف العراق
ه�ي س�بب رئي�س يف الجف�اف ال�ذي
يعاني من�ه العراق تضاف ل�ه العوامل
الخارجية وغريها”.
واض�اف الفريجي انه “حس�ب تقرير

االمم املتحدة للعام  2020يف ما يس�مى
(مع�دل االجه�اد املائي) ،ف�ان العراق
واح�د من البل�دان املُصنفة ب�أن لديها
“خط�ورة عالي�ة” يف ما يتعل�ق بندرة
املي�اه ،حيث يتوقع امل�ؤرش العاملي انه
بحل�ول عام  2040س�يجف نهرا دجلة
والفرات تمامً ا ،وبالتايل سيعاني العراق
من الجفاف والعطش ،اذا استمر الحال
على م�ا يحص�ل يف الس�نوات العشر
األخرية”.
وخت�م الفريج�ي“ :ايض�ا ً م�ا زال
املف�اوض العراقي ضعيف�ا وغري قادر
عىل التف�اوض مع دول املنبع يف كيفية
رس�م خارطة توزيع االرضار يف موسم
الجف�اف ،ناهيك ع�ن ف�رض اتفاقية
مائي�ة جدي�دة ملزم�ة بع�د ان يتخ�ذ
العراق االجراءات الصحيحة والالزمة يف
تطوير البنية التحتية للموارد املائية”.

الرياضي

أصفر وأمحر
رياضيو سامراء يناشدون إعادة
تأهيل امللعب املتضرر

صالح الدين /متابعة الزوراء
طال�ب رئيس االتح�اد الفرعي لكرة القدم يف صلاح الدين ،جواد نجم عب�د الله ،بإعادة
تأهيل وافتتاح ملعب سامراء بعد ترضره جراء العمليات العسكرية ضد االرهاب .
وقال عبد الله إن» ملعب س�امراء سعة خمس�ة آالف متفرج نفذ من قبل رشكة عراقية
وبمواصفات عالية ،لكنه ترضر نتيجة العمليات العس�كرية التي ش�هدتها املحافظة يف
محاربتها لإلرهاب «.
وأضاف عبد الله ان « وزارة الش�باب والرياضة وعدت العام املايض بإعادة تأهيل امللعب
ولكن ال يوجد اي تحرك من قبلها حتى اآلن».
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ملعب الفيحاء احتضن اللقاء

منتخبنا الوطين ميطر شباك ضيفه النيبالي بسداسية وديا
بغداد /متابعة الزوراء
حق�ق منتخبن�ا الوطن�ي ف�وزا
كاس�حا عىل منتخب النيبال بستة
أه�داف مقاب�ل هدفين يف املب�اراة
التي أقيمت مس�اء امس السبت يف
ملع�ب الفيحاء باملدين�ة الرياضية
يف البصرة ضمن إط�ار تحضريات
املنتخبين للتصفي�ات املزدوج�ة
املؤهلة لكأيس أسيا والعالم.

امحد :قرعة الكأس أنصفتنا وال جمال
للخطأ امام نفط البصرة

بداية سريع
تمكن املنتخ�ب الوطني من افتتاح
التس�جيل بوقت مبكر حيث سجل
علاء عبد الزه�رة اله�دف األول يف
الدقيق�ة  8من ركلة ح�رة مبارشة
س�ددها بقوة داخل الش�باك ،وبعد
دقيقة واحدة ع�دل النيبال النتيجة
بنيران صديقة حيث س�جل أحمد
إبراهيم بالخط�أ يف مرمى منتخبنا
الوطني.

النيبال متحفز
واس�تغل فريق النيب�ال عدم تركيز
الخط الخلفي ملنتخبنا حيث تمكن
الع�ب النيبال مانيت�ش دانجي من
احراز اله�دف الثاني يف الدقيقة 29
م�ن املباراة ،لك�ن منتخبنا الوطني
ع�اد رسيعا للمباراة وس�جل هدف
التع�ادل م�ن ركني�ة وصل�ت إىل
رأس الالع�ب محم�د عب�د الزه�رة
س�جل منها ه�دف التع�ادل الثاني
يف الدقيق�ة  ،39وبعده�ا بدقيق�ة
خطف ايمن حسني كرة من املدافع
النيب�ايل وتج�اوز الحارس وس�جل
منه�ا اله�دف الثالث ،وم�ع نهاية
الش�وط األول تمكن ايمن حسين
م�ن مضاعف�ة النتيج�ة به�دف

راب�ع يف الدقيق�ة برأس�ية لم يتمن
الح�ارس من ردها لتدخل الش�باك
وينتهي الشوط األول بأربعة أهداف
لهدفني.

الشوط الثاني
يف الش�وط الثان�ي ارشك املدرب�ان
عدد كبير من الالعبين يف محاولة

إدارة احلدود :داعمون للجهاز الفين
والالعبني وثقتنا بهم كبرية

بغداد /زيد الزيدي
اس�تقبلت الهيئة االدارية لن�ادي الحدود الري�ايض يف مقرها ،امس
السبت ،املالك التدريبي لفريق كرة القدم االول بقيادة عمار حسني.
وجرى خالل اللقاء استعراض استعدادات الفريق للمباريات املقبلة
املصريية من الدوري املمتاز والتي تسعى من خاللها االدارة اىل جانب
املالك الفن�ي والالعبني اجتيازها بنجاح وضمان بقاء الفريق ضمن
فرق الدوري املمتاز للموسم املقبل .واكد رئيس الهيئة االدارية اللواء
فؤاد الركابي :ان االدارة مس�تمرة يف دعمها الكبري للمالك التدريبي،
وجددت ثقتها بهم لقيادة كرة الحدود لضفة النجاح .مشيرا ً اىل ان
جمي�ع اعضاء الهيئة االدارية متفائلين بقدرة الفريق بكل مالكاته
على تحقيق النتائج املرج�وة يف املباريات املتبقي�ة من عمر الدوري
الك�روي .وفيما يخص بطولة كأس ،اوض�ح الركابي :ان الفريق يف
ات�م الجاهزية ملواجهة الزوراء يف الدور الرب�ع النهائي من البطولة.
الفتا ً اىل :ان الحدود سيكون منافسا ً شديدا ً للزوراء وسنحاول خطف
بطاقة التأهل اىل الدور املقبل ،وخصوصا ً ان الفريق قدم نتائج جيدة
يف مشاركاته السابقة والحالية من بطولة الكاس.

إعالمنا الرياضي

ملن�ح الفرص�ة ألكبر ع�دد م�ن
الالعبين والوق�وف عىل املس�توى
الف�ردي لالعبين ،وع�زز املنتخ�ب
الوطن�ي النتيجة به�دف خامس يف
الدقيق�ة  67بع�د أن خط�ف مهند
عيل الكرة مس�تثمرا خط�أ املدافع
النيب�ايل لينف�رد بالحارس وس�جل
منه�ا اله�دف الخام�س ،واض�اف

سجاد جاس�م الهدف السادس بعد
أن تالع�ب بدفاعات النيبال وس�دد
الكرة بقوة داخل الشباك ليضاعف
النتيجة بهدف سادس.

غياب النيبال
غاب منتخب النيبال تماما يف الشوط
الثاني وترك زمام�ا املبادرة لالعبي

منتخبنا الوطني الذين أضاعوا أكثر
من فرصة عن طريق بش�ار رس�ن
حيث علت كرته العارضة وتسديدة
مهند ميمي مرت بجوار القائم وعيل
عدن�ان م�ن ركلة حرة تص�دى لها
الحارس بش�جاعة ،لتنتهي املباراة
بف�وز منتخبنا الوطني بسداس�ية
مقابل هدفني.

بغداد /متابعة الزوراء
أكد ثائر أحمد ،مدرب الكرخ ،أن
فريقه يركز منذ توقف منافسات
الدوري عىل مباريات الكأس ،حيث
تنتظره مواجهة أمام نفط البرصة
يف ملعب الساحر أحمد رايض،
يوم الخميس املقبل ،بالدور ربع
النهائي.
وقال أحمد ،إن مباريات الكأس
تحتاج إىل تركيز وال تحتمل أي خطأ،
والتعويض مفقود كون األسلوب
املعتمدة مباراة واحدة ،حسب
القرعة.
وأضاف« :القرعة أنصفتنا بعدما
قررت خوض املواجهة يف ملعبنا،
وهي فرصة طيبة لبلوغ نصف
النهائي».
وأشار إىل أن نفط البرصة من
الفرق املميزة ،ويضم مجموعة من
الالعبني املوهوبني الذين برز نجمهم
يف الدوري.
وتابع« :هناك انسجام واضح
بني أفراد نفط البرصة ،وال يمكن
االستهانة بهم ،ونسعى ألن تكون

املباراة من صالحنا».
وواصل« :الفريق يواصل تدريباته
بشكل مكثف ،وخضنا مباريات
ودية تحضريا للمواجهة املرتقبة،
وال غيابات أمام نفط البرصة ،وهذه
فرصة حقيقية لخطف التأهل».
وف سياق منفصل حقق فريق نادي
يِ
الرشطة فوزا عريضا عىل مضيفه
فريق نادي الكرخ بأربعة اهداف
مقابل اليشء يف املباراة الودية التي
جرت بينهما بإطار تحضريات
الفريق لبطولة الكاس.
اليتش ارشك يف الشوط االول من
املباراة التشكيلة التي سيخوض
فيها مباراة امليناء يف بطولة الكاس،
حيث استحوذ الفريق عىل مجريات
الشوط دون أن يتمكن من التسجيل
لينتهي الشوط بالتعادل السلبي ،
فيما ارشك يف الشوط الثاني العبي
املنتخب الوطني الذين تسيدوا
الشوط برمته ما اسفر عن اربعة
اهداف جميلة تناوب عىل تسجيلها
عيل حصني ومحمد قاسم ( هدفني
) ومحمد داود .

العراق حيصد كأس العرب بالقوس والسهم
بغداد /اللجنة االعالمية التحاد الصحافة
الرياضية
عدسة /قحطان سليم
اح�رز العراق املرك�ز االول لنهائي بطولة
كأس الع�رب للق�وس والس�هم الت�ي
اختتمت منافس�اتها يوم أمس يف ساحة
االحتفاالت الكربى وسط العاصمة بغداد
والت�ي ج�رت للفترة م�ن  24-29أي�ار
الج�اري ،حيث ج�اء اوال يف الرتتيب العام
برصي�د  9اوس�مة  4ذه�ب و 2فضة و3
نحاس ،فيما حصل املنتخب التونيس عىل
املرك�ز الثاني بخمس�ة ميداليات بينها ٤
ذهبي�ة وفضي�ة واح�دة والكوي�ت ثالثا
بذهبية واحدة
فيم�ا حققت س�وريا املرك�ز الرابع بـ ٤
ميداليات منها  ٣فضية وواحدة برونزية،
وحص�ل املغرب على فضيتين جعلته يف
املركز الخامس .
وجاءت منتخبات ليبيا واليمن والسودان
يف املراكز الس�ادس والسابع والثامن عىل
التوايل بربونزية واحدة لكل منهم .
وكان�ت نتائ�ج نهائ�ي الزوج�ي املختلط
بالق�وس املرك�ب ق�د أس�فرت ع�ن فوز

الثنائي العراقي ( فاطمة س�عد وا ٕسحاق
الدغم�ان) عىل الثنائي املغربي ( ش�يماء
رج�ا ومحم�د ليمون�ي) ب�ـ  149نقطة
مقابل . 132
وش�هد نهائ�ي الق�وس املركب س�يدات
مواجه�ة عراقي�ة خالص�ة بين فاطمة
املشهداني التي تغلبت عىل زميلتها نرباس
الفكيكي بـ  140مقابل  103نقطة .
يف حين احرز الكويتي عب�د الله مال الله
نهائ�ي فردي الرج�ال يف القوس ذاته بعد
تغلب�ه عىل العبن�ا عبد الله الش�يباني بـ
 141مقابل  138نقطة.
وتوجت تونس بذهبي�ة الزوجي املختلط
لفعالية الق�وس املحدب بعد فوز العبيها
محمد حماد ورحاب الوليد عىل املغربيني
ا ٕس�ماعيل العل�وي ومري�م زخم�اخ بـ٦
مقابل نقطني .
فيما احرزت التونسية رحاب الوليد ذهبية
فردي النس�اء بعد فوزه�ا عىل مواطنتها
زينب الهازل بـ  ٦نقاط مقابل ال يش.
وحق�ق التونسي محم�د حم�اد الذهبية
الرابع�ة ملنتخب�ه بف�وزه على الس�وري
محمد ذكرك بـ  ٦مقابل نقطتني.

وحرض الختام ووزع الجوائز واالوس�مة
والك�ووس وزي�را الش�باب والرياض�ة
واالتص�االت ورئي�س لجن�ة الش�باب

والرياضة عباس علي�وي ورئيس اللجنة
االوملبي�ة رعد حم�ودي واعض�اء املكتب
التنفي�ذي لالوملبي�ة ومستش�ار ر ٔيي�س

ال�وزراء لش� ٔوون الرياض�ة ا ٕي�اد بني�ان
ورئي�س االتحاد العربي للقوس والس�هم
ابراهيم الدورسي واالعالم الريايض.

جلنة الركيب جتتمع مبدربي املنتخبات الوطنية
اختتمت يف قاعة شناش�يل بفندق مناوي باشا بمدينة البرصة دورة “تطوير
املهارات الصحفية” الت�ي اقامتها لجنة الدورات والتطوير يف االتحاد العراقي
للصحافة الرياضية بحضور امني رس االتحاد الزميل يوس�ف فعل ،وبإرشاف
الدكت�ور عمــار طاه�ر ،عميد كلية االعالم بجامعة بغداد.وش�ارك يف الدورة
نحو  26صحفيا ً يعملون يف وس�ائل اعالم مختلفة وش�هدت ثالث محارضات
نوعية القاها املرشف اىل جانب حضور اعضاء لجنة الدورات الزمالء ّ
عيل حنون
وقيص حسن وحيدر هاني العالق ومنسق االتحاد يف املنطقة الجنوبية الزميل
رياض عبدالهادي.واجمع املش�اركون عىل الفائدة الفعلية التي كس�بوها من
خالل فرتة الدورة رغم كونها اس�تمرت ليومني ،بمقابل س�عي لجنة الدورات
اىل تنفي�ذ برنام�ج التطوير الحقيقي يف منح املش�اركني فرص�ة مهمة يف نيل
منهاج تفعيل اقامة الدورات واالرتقاء بواقع العمل الصحفي وتوسيع قاعدة
املنتمني اليه بعد سلسلة من الدورات واخضاع املتدربني اىل اختبارات.

بغداد /محمد حنون
عقدت لجنة الركبي اجتماعها الدوري يف
مقرها برئاسة فريق هزاع رئيس اللجنة
وحض�ور خمس�ة اعض�اء ،ويع�د ه�ذا
االجتماع االول بعد اعتم�اد العراق دوليا
من قبل االتحاد الدويل للركبي.
وناقش�ت ع�دة مواضيع ،اهمها حس�م
املش�اركة يف بط�والت االتحاد االس�يوي
املقبل�ة لجميع املنتخبات الوطنية ،حيث
تنتظر املنتخب الوطني للرجال مشاركة
يف بطولة اس�يا وغرب اس�يا .اما وطني
النس�اء فسيش�ارك يف غرب اسيا فضال
عن مش�اركة منتخبات تح�ت  22عاما

للرجال والنساء وكذلك منتخبي الشباب
والشابات .
وص�وت اعضاء اللجنة عىل تعيني املدرب
سالم كاطع املدير الفني لفريق عني تمر
للركبي .
فيما تمت تسمية مرشيف املنتخبات وهم
محمد ايمن مرشفا عىل املنتخب الوطني
لس�باعيات الرجال وزاه�ر ذياب مرشفا
للمنتخ�ب الوطني ليوني�ة الرجال وعيل
خال�د مرشف�ا على منتخب الش�اطئية
وبيداء رزاق مرشفة عىل وطني النس�اء،
يف حني عني يوس�ف احمد قاس�م مديرا
اداريا للمنتخب الوطني للرجال .

وش�هد االجتم�اع حض�ور مدرب�ي
املنتخب�ات الوطن�ي كل م�ن مصطف�ى
عب�د مدرب املنتخب الوطني لس�باعيات
الرجال وسلام كاط�ع م�درب املنتخب
الوطن�ي ليونية الرجال وحسين عدنان
مدرب منتخب وطني الشاطئية وحسني
عمار م�درب وطني النس�اء ،وتم معهم
مناقش مش�وار املنتخبات كال عىل حدة
والتحضري املس�بق ل�كل بطول�ة واعداد
املنهاج التدريبي وجميع املتطلبات ،حيث
تعهدت اللجنة بتوفري جميع املستلزمات
لنج�اح املهم�ة الوطني�ة لنج�اح املهمة
الوطنية.
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فرايزر برايس تعلن عن نفسها بقوة يف الـ  100م
أعلنت العداءة الجامايكية شييل آن فرايزر
برايس عن نفسها بقوة قبل أقل من شهرين
عىل أوملبياد طوكيو املؤجل من الصيف املايض
بسبب فريوس كورونا ،وذلك بعد فوزها
بسباق  100م يف لقاء الدوحة أللعاب القوى،
املرحلة الثانية من الدوري املايس.
وسجلت ابنة الـ 34عاما ً املتوجة بأربعة
ألقاب عاملية أفضل رقم لهذا العام قدره
 10,84ثانية ،يف خطوة تشكل أفضل تحضري
ملسعاها بأن تصبح أول رياضية تتوج بثالث
ذهبيات أوملبية يف سباق  100م ،بعدما سبق
لها أن نالت هذا الرشف يف أوملبيادي بكني
 2008ولندن .2012
وبعدما اكتفت قبل أسبوع باملركز الرابع
يف املرحلة األوىل من الدوري املايس يف لقاء
غايتسهيد يف ظروف مناخية صعبة ،خلف كل
من الربيطانية دينا آرش سميث واألمريكية
الواعدة شاكاري ريتشاردسون واإليفوارية
ماري جوزي تا لو ،استفادت فرايزر برايس
عىل أكمل وجه من تواجدها يف استاد نادي
قطر الريايض يف الدوحة واألجواء املناخية
املثالية.
وتفوقت فرايزر برايس التي أحرزت أيضا ً
فضية سباق  200م يف لندن  2012وبرونزية
 100م يف ريو  ،2016عىل النيجريية بليسينغ
أوكاغباري ( 10,90ثانية) واألمريكية جافيان
أوليفر ( 11,03ثانية).
وقالت الجامايكية« :أنا سعيدة لتقديمي
سباقا ً جيداً ،وبالطبع أنا سعيدة ألني فزت.

(هذا املركز) بعيد عن املركز الرابع الذي
حققته يف املرحلة املاضية».
وعن مشاركتها يف طوكيو ،قالت الجامايكية:
«سيكون ظهوري األوملبي األخري وبالتايل آمل
أن يكون جيداً .يف األلعاب األوملبية الثالث
األخرية التي شاركت فيها ،تمكنت من
الصعود إىل منصة التتويج ،وآمل أن أحقق
ذلك هناك أيضاً».
ومع بقاء خمسة لقاءات يف الدوري املايس
قبل أوملبياد طوكيو الذي ينطلق يف  23تموز/

يوليو ،كانت األنظار شاخصة بشكل خاص
عىل مسابقة الوثب الثالثي عند السيدات.
وكانت الغلبة للفنزويلية يوليمار روخاس
التي سجلت يف وثبتها األوىل  15,15م وذلك كان
كافيا ً لكي تخرج منترصة أمام الجامايكيتني
كيمربيل وليامس وشانييكا ريكيتس.
وقالت الفنزويلية« :إننا عىل املسار الصحيح.
شعوري جيد عىل الصعيد البدني هذا أمر
مهم .أنا سعيدة لرتكي أثر هنا يف الدوحة»،
مضيفة« :أنا أستمتع بهذا املسار (الذي تسري
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عليه يف تحضرياتها) ،وحني أصل إىل طوكيو
سأكون جاهزة ملحاولة الفوز بامليدالية
الذهبية».
وكان الفوز لكينيا يف سباقي  1500م للرجال
و 800م للسيدات ،حيث أنهى تيموثي
شريويوت السباق األطول بزمن 3,30,48
دقيقة ،فيما حسمت مواطنته فايث كيبييغون
السباق بزمن قدره  1,58,26دقيقة.
وأحرز األمريكي كينيث بدناريك سباق 200
م ،متفوقا ً عىل الكندي أندري دي غراس
بفارق جزء باملئة من الثانية ،قاطعا ً املسافة
بزمن  19,88ث.
وحل األمريكي اآلخر جاستن غاتلني يف املركز
الخامس بزمن  20,49ثانية.
وحقق األمريكي راي بنجامني رقما ً قياسيا ً
خاصا ً بلقاء الدوحة يف سباق  400م حواجز،
مسجالً  47,38ثانية.
وحل منافسه اللدود القطري عبد الرحمن
سامبا رابعا ً خلف الربازييل أليسون دوس
سانتوس وكايرون ماكماسرت من جزر
العذراء الربيطانية ( )48,26ثانية.
وكانت هناك مفاجأة يف مسابقة القفز بالزانة
عند السيدات ،حيث تفوقت األمريكية كايتي
ناغيوت عىل أصحاب املراكز الثالثة األوىل يف
بطولة العالم ،الروسية أنجيليكا سيدوروفا
املشاركة تحت علم محايد ،األمريكية ساندي
موريس واليونانية كاترينا ستيفانيدي حاملة
اللقب األوملبي .وحققت ناغيوت الفوز بعدما
سجلت يف أفضل محاوالتها  4,84م.

ماسيميليانو أليغري يعود لتدريب
يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس اإليطايل رسميا ً عن عودة املدرب ماسيميليانو
أليغري لإلرشاف عىل املقاليد الفنية لفريق السيدة العجوز.
وأفاد يف وقت سابق مراسل  beIN SPORTSيف إيطاليا أن أليغري
عاد لتدريب نادي يوفنتوس اإليطايل.
وأرشف أليغ�ري عىل تدريب يوفنتوس بين عامي  2014و2019
ق�اد خاللها الفري�ق املنحدر م�ن مدينة تورينو لخ�وض نهائي
مس�ابقة دوري أبطال أوروبا يف مناس�بتني لكنه فش�ل يف إحراز
اللق�ب أمام كل من برش�لونة يف ع�ام  2015وأمام ري�ال مدريد
يف ع�ام  .2017كما نجح ماس�يميليانو يف التتويج بلقب الدوري
اإليطايل يف  5مناسبات متتالية مع يوفنتوس وبكأس إيطاليا يف 4
مرات متتالية وبالسوبر املحيل عامي  2015و.2018
يذك�ر أن أليغري ( 53عاماً) لم يرشف على تدريب أي فريق منذ
رحيله عن الـ”يويف” يف عام .2019

خاميس رودريغيز يغيب
عن كوبا أمريكا

تايتوم يقود سلتيكس للفوز على نتس

فجر جايسون تايتوم طاقته بخمسني نقطة يف سلّة بروكلني
نتس ومنح فريقه بوسطن سلتيكس فوزا ً ثمينا ً  119-125ضمن
منافسات املراحل اإلقصائية (بالي أوف) بدوري كرة السلة األمريكي
للمحرتفني.
وبهذه النقاط الخمسني ،منح تايتوم الفوز لسلتيكس وباتت املرة
الثانية هذا الشهر التي يكون فيها عصب الفريق لتحقيق انتصار
مطلوب ومهم مع نهاية املوسم.
وقال تايتوم« :لقد حاولت أن أكون أفضل فقط .خضت مباراتني
صعبتني ،لذا حاولت التعويض عن ذلك وفعل كل ما يف وسعي
للفوز».
وحقق سلتيكس فوزه عىل نتس أمام  4700متفرج عىل ملعب
«بوسطن غاردن» ،حيث قال تايتوم« :لقد شعرت باالرتياح أخريا ً
للعب مباراة فاصلة عىل ملعبنا ،ومن الرائع العودة أمام جماهرينا».
وتقام املباراة الرابعة يوم األحد يف بوسطن.
وإىل جانب تايتوم ،سجل ماركوس سمارت  23نقطة وأنهى تريستان
طومسون املباراة مع  19نقطة و 13كرة مرتدة.

عىل املقلب اآلخر ،أحرز جيمس هاردن  41نقطة و 10تمريرات
حاسمة ،بينما أنهى كيفن دورانت املباراة برصيد  39نقطة وتسع
متابعات لنتس الذي كان يحاول التقدم -3صفر يف السلسلة.

أالبا يتطلع بشغف ملباراته األوىل مع ريال مدريد

يتطل�ع النمس�اوي ديفي�د أالبا إىل ظه�وره األول مع ري�ال مدريد
بعدما أعلن النادي امللكي تعاقده مع مدافع بايرن ميونيخ األملاني
السابق .وكتب أالبا الفائز بـ 27لقبا ً مع بايرن ميونيخ عرب تويرت:
“أت�رك ن�اد خاص النتقل إىل آخر ،بعد س�نوات عدي�دة يف ميونيخ،
س�أواجه هذا التح�دي الجديد وس�أبذل قصارى جه�دي ملواصلة
تاري�خ ه�ذا الن�ادي الخ�اص .وتاب�ع“ :ال أطيق االنتظ�ار أللعب
مباراتي األوىل بهذا القميص األبيض األس�طوري ،أمامكم جمي ًعا،

جماهير ريال مدريد .أنا مقتنع بأن هذه التجربة س�تكون
مليئة بالنجاح”.
وعندم�ا كان يبلغ من العمر  17عامً ا وس�بعة أش�هر و 18
يومً ا ،ظهر أالبا ألول مرة بقميص الفريق البافاري يف مباراة
بالكأس ضد غرويرت فورت يف شباط /فرباير  ،2010وصنع
ً
هدفا لفرانك ريبريي يف غضون دقيقة من دخوله.
ويف ذل�ك الوقت ،كان أالبا أصغ�ر العب يظهر يف تاريخ بايرن،
قب�ل أن يأتي جمال موس�ياال قبل نح�و عام ليكرس ه�ذا الرقم
ويصبح األصغر حني كان يبلغ  17عاما ً و 115يوماً.
ش�ارك أالب�ا يف  448مباراة م�ع العملاق البافاري،
ً
هدفا وقدم  47تمريرة حاسمة
وسجل 35
يف جميع املسابقات.
ف�از أالبا ب�ـ  27لق ًبا م�ع بايرن
ميونيخ ،من ضمنها  10ألقاب
يف ال�دوري األملان�ي ومرتني
بطالً لدوري أبطال أوروبا،
وكلهم�ا جزء م�ن ثالثية
تاريخي�ة تحققت مرتني
 2013و .2020

استطالع :غالبية األرجنتينيني
يعارضون استضافة بطولة كوبا أمريكا

أظه�رت نتائج اس�تطالع للرأي ُنشرت أن الغالبية
العظمى من األرجنتينيني تعارض استضافة بطولة
كوب�ا أميركا يف ظ�ل املوج�ة القاتل�ة م�ن جائحة
فيروس كورون�ا يف البلد ال�ذي يق ّدس ك�رة القدم.
وكان�ت البطول�ة األمريكي�ة الجنوبية ،الت�ي طالها
التأجي�ل الع�ام املايض بس�بب تفشي الجائحة ،قد
خرست األس�بوع املايض املضي�ف الثاني لها ،بعدما
أعل�ن اتح�اد “كونميب�ول” اس�تبعاد كولومبيا من
اس�تضافة املباري�ات ج�راء االحتجاج�ات املطلبية
العنيفة الت�ي أودت بحياة العرشات .وبالتايل ،بقيت
مضيف�ا وحيدا ً للبطولة ،لكن اس�تطالعا ً
ً
األرجنتني
لل�رأي أجرته مؤسس�ة “بولياركيا” على عينة من

 1274م�ن س�كان املدن
البالغين ،أظهر أن  70يف
املئ�ة منهم يعتق�دون ّ
أن
البلاد يجب أن تنس�حب
م�ن تنظي�م البطول�ة.
ويعتق�د  20يف املئ�ة فقط
م�ن املس�تطلعة آراؤهم ّ
أن
البطولة يجب أن تستمر عىل
األرايض األرجنتيني�ة ،فيما لم
يحسم  10يف املئة أمرهم بعد.
وكان ممثلون من “كونميبول”
زاروا املالع�ب يف االرجنتين يف
األي�ام االخيرة للكش�ف عليه�ا
والتأكد من إمكانية اس�تضافتها
للمباريات الـ 15التي كانت مقررة
يف كولومبي�ا ،منها املباراة النهائية يف
 10تموز/يوليو املقبل.
وأعلن�ت الس�لطات يف بوين�وس أي�رس
أنها تنتظ�ر ردا ً من اتحاد أمريكا الجنوبية
لكرة القدم بش�أن م�ا إذا كانت “قادرة عىل
االمتث�ال للمتطلبات التي ُت َطبق” ملنع انتش�ار
الفريوس.

وكان كايري إيرفينغ يلعب أمام جماهري بوسطن للمرة األوىل منذ
مغادرته فريق سلتيكس وسط ضجة جدلية بعد موسم -2018
 .2019وأمطره مشجعو سلتيكس بصيحات االستهجان يف كل
مرة ملس فيها الكرة .وسجل إيرفينغ نقطتني فقط يف الشوط األول،
ليعادل أدنى معدل تهديفي يف مباراة فاصلة ،التي أنهاها برصيد 16
نقطة .وتقدم سلتيكس  32-33مع نهاية الربع األول و 25-28يف
الربع الثاني ،ثم واصل تقدمه مع تألق تايتوم لتصبح النتيجة -122
 115مع آخر  40ثانية من املباراة.
وقال تايتوم« :إنها مجرد ليلة من تلك الليايل .كانت ليلة املباراة
األوىل عصية يف التسديد ،ولم أتمكن من إكمال املباراة األخرية ألنني
تعرضت إلصابة يف عيني».
ويف مباراتني أخريني ،حقق لوس أنجليس كليربز فوزه األول يف ثالث
مباريات عىل داالس مافريكس  ،108-118ليقلص النتيجة إىل 1-2
يف سلسلة املباريات بينهما.
أما أتالنتا هوكس ،فعاد للتقدم عىل نيويورك نيكس  1-2يف مجموع
املباريات ،بعدما فاز عليه .94-105

أعل�ن االتحاد الكولومبي لكرة القدم ّ
أن خاميس رودريغيز العب
إيفرت�ون اإلنكلي�زي س�يغيب عن منتخ�ب بلاده يف كأس كوبا
أمريكا بجانب مباراتني بتصفيات كأس العالم يف حزيران/يونيو
بسبب اإلصابة.
وذك�ر االتحاد الكولومبي يف بيان“ :يف األيام املاضية خضع العب
الوسط لفحوص وأثبتت ّأنه ليس يف املستوى املطلوب للمنافسة
لذا سيكون خارج تشكيلة املدرب رينالدو رويدا”.
ول�م يوضح البيان طبيعة اإلصابة لكن�ه غاب عن عدة مباريات
لفريقه اإلنكليزي هذا املوسم بسبب إصابة يف ربلة الساق.
وتنطل�ق كأس كوب�ا أمريكا ي�وم  13يوني�و وكان�ت كولومبيا
ستس�تضيف مباري�ات البطولة باالشتراك م�ع األرجنتني لكن
االحتجاجات املحلية دفعت اتحاد أمريكا الجنوبية الس�تبعادها
من التنظيم.
ولم يصدر أي قرار حتى اآلن بش�أن  15مباراة كان من املفرتض
أن تستضيفها كولومبيا بالبطولة.

البورتا :عقد ميسي اجلديد يسري على ما يرام
ق�ال ج�وان البورتا رئي�س نادي
برش�لونة إن عملي�ة تجدي�د عقد
النجم ليونيل مييس تسير عىل ما
يرام ولكن األمر لم ينت ِه بعد.
وأض�اف البورت�ا“ :إن اإلعالن عن
صفق�ات جدي�دة للفري�ق األول
سيكون بدءا ً من األسبوع املقبل”.
وتاب�ع البروتا حديثه فق�ال“ :بعد
انتهاء املوسم ،يجب تحليل العمل
الذي تم القيام به حتى اآلن
وتقيي�م الخي�ارات
ا ملتا ح�ة

للمستقبل .س�نعقد اجتماعا ً مع األسبوع
الق�ادم التخ�اذ الق�رارات الالزم�ة يف هذا
الشأن”.
وينته�ي عق�د ميسي ه�ذا الصي�ف ،مما
ً
مجان�ا.
يس�مح لألرجنتين�ي باملغ�ادرة
واعرتف البورتا أن عرض برشلونة سيتأثر
بس�بب املش�اكل املالية للنادي ،لكنه أرص
عىل أن املحادثات “تسري بشكل جيد”.
ق�ال البورتا يف أول مؤتم�ر صحفي له منذ
انتخابه كرئيس يف م�ارس /آذار“ :يمكننا
تقديم عرض يف حدود إمكانياتنا”.
“إنه يس�تحق املزيد ويمكن أن يحصل عىل
عق�د أفض�ل يف م�كان آخر لكنن�ي مقتنع
بأن�ه ُيق ّدر الجهود الت�ي نبذلها .أعتقد أنه
حريص عىل البقاء”.
ولدى س�ؤاله عن مدى تفاؤله بش�أن بقاء
مييس ،أجاب البورتا“ :متفائل باعتدال”.
وأضاف“ :العقد الجديد يسري عىل ما
يرام لكنه لم ينته بعد”.
كم�ا تحدث البورت�ا مع كومان
ه�ذا األس�بوع ،حي�ث أصبح
مس�تقبل الهولندي موضع
ش�ك بع�د نهاي�ة مخيبة
لآلم�ال للموس�م إىل حد
بعيد.
وتبق�ى لكومان س�نة

واح�دة يف عق�ده بع�د أن وقع م�ع النادي
لسنتني الصيف املايض.
وق�ال البورتا“ :لق�د عملنا دائمً�ا باحرتام
كبير مع كومان ،ال يزال لديه عقد س�اري
املفع�ول ،تحدثنا إليه وس�نواصل الحديث
معه األسبوع املقبل قبل اتخاذ قرار”.
وأض�اف رئي�س الن�ادي الكتالون�ي“ :إن
كومان ذهب مؤخرًا إىل املستش�فى بسبب
مشكلة يف القلب وأنه من املهم عدم الترسع
يف اتخ�اذ الق�رارات” .وأض�اف البورت�ا:
“نحاول التوصل إىل اتفاق بش�أن ما نريده
للموسم املقبل”.

مفكرة الزوراء
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جائزة مغاربية للصحافة تتوج الريسوني والراضي

حلول إعالنية مؤقتة لدعم الصحافة في األردن

نقابة الصحفيني األردنيني تؤكد حرصها على
إخراج الصحف الورقية من أزماتها املالية
عمان /متابعة الزوراء:
توصلت نقاب�ة الصحفيني األردنيني
وم�دراء الصحف الورقي�ة إىل آليات
واضح�ة ومح�ددة لدع�م الصح�ف
الورقية ومعالج�ة وتعزيز اإليرادات
املالي�ة بم�ا يمكنها من االس�تمرار
بعمله�ا والحف�اظ على العاملين
لديها.
وت�م التواف�ق على إع�ادة النظ�ر
بالخص�م املمنوح ل�وكاالت اإلعالن
بخص�وص اإلعالن�ات القضائي�ة
والحكومي�ة عىل أن ال يزيد ع�ن عرشين يف املئة وتفويض نقابة الصحفيني بالتواصل مع
مكاتب اإلعالن إلبالغها بتطبيق القرار وذلك اعتبارا من مطلع شهر يوليو القادم.
وأك�د ينال الربم�اوي القائم بأعم�ال نقيب الصحفيين ،عىل حرص النقاب�ة عىل إخراج
الصحف الورقية من أزماتها املالية والتنس�يق املس�تمر مع إدارات الصحف لوضع حلول
عملية وناجعة وذات نتائج وأثر مبارش ورسيع يتحقق للصحف بهذه املرحلة.
وأع�رب خالل االجتماع الذي ض�م مجلس النقابة ومدراء الصحف الورقية عن اس�تعداد
املجلس لتبني مطالب ومقرتحات الصحف الورقية س�واء القضايا الجماعية للصحف أو
القضايا الخاصة بكل صحيفة.
وت�م التوافق على تفويض مدير عام صحيفة األنباط حسين الجغبير نيابة عن إدارات
الصحف للقاء مراقب عام الرشكات للحديث عن نرش إعالنات الرشكات املساهمة العامة
يف الصحف ووس�ائل اإلعالم املرئي واملسموع والتزام الصحف بدفع مستحقات النقابة يف
نهاية كل ش�هر وكذلك العمل عىل إجراء تسويات لدفع الذمم املالية املرتتبة عىل الصحف
يف فرتات س�ابقة .كما تم التوافق عىل عدد من املقرتحات التي يتوجب العمل عليها خالل
املرحلة املقبلة بالتنسيق ما بني النقابة وإدارات الصحف لتعزيز مواردها املالية بأرسع ما
يمكن .وحدد مدراء صحف “الرأي” و”الدستور” و”األنباط” و”صدى الشعب” و”األمم”
و”الغ�د” األولوي�ات التي تعترب حلوال ملش�كالت الصحف وإنقاذها بحي�ث يتبنى مجلس
النقابة التحرك والتنسيق املشرتك مع إدارات الصحف من أجل رفع سعر الكلمة يف اإلعالن
الحكومي من خمس وخمسين قرش�ا إىل دينار ونصف (ال�دوالر األمريكي =  1.41دينار
أردني) وتطبي�ق الرضيبة الصفرية عىل اإلعالنات وتفعيل القرارات الحكومية الس�ابقة
بالنسبة إىل االشرتاكات يف الصحف الورقية وأن تكون إلزامية لجميع الوزارات واملؤسسات
الحكومية وإعطاء أولوية ملطابع الصحف يف املناقصات الحكومية.

نجم جديد في سماء اإلعالم البريطاني

«جي.بي نيوز» نسخة بريطانية من
«فوكس» تنافس «بي.بي.سي»
لندن/متابعة الزوراء:
أعلن�ت قن�اة “جي.ب�ي نيوز” ،وه�ي محطة
تلفزيونية إخبارية جديدة ،أنها ستطلق بثها يف
الـ 13من يونيو املقبل يف بريطانيا ،يف مس�عى
ملنافسة شبكتي “سكاي نيوز” و”بي.بي.يس
نيوز” .وتب�دأ املحطة بث برامجه�ا يف الثامنة
مساء بربنامج خاص ،ويتوىل رئاستها املحاور
الس�يايس الالذع يف “بي.بي.يس” سابقا أندرو
ني�ل ( 72عاما) ،الذي يعتبر من نجوم اإلعالم
الربيطاني .وهو س�يتوىل كذلك تقديم برنامج
إخباري وآخر حواري يف الفرتة املس�ائية.وأكد
ني�ل أن الربامج س�تتوافق م�ع قواعد أوفكوم
ّ
الحياد.وتشكل مجموعة “ديسكوفري”
بشأن
األمريكية املستثمر الرئييس يف “جي.بي.نيوز”.
وأك�دت املحط�ة على موقعه�ا اإللكرتون�ي
أنه�ا تريد تغيير “وج�ه األخبار والنقاش�ات
يف بريطاني�ا” .وتأت�ي انطالق�ة ه�ذه املحطة
يف ظ�ل موجة من االس�تياء من هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة “بي.ب�ي.يس” بس�بب الكش�ف
ع�ن تعرض األمرية ديانا للخ�داع من قبل أحد
اإلعالميني البارزين فيها إلجراء مقابلة شكلت
فضيحة للأرسة املالكة الربيطانية وتس�ببت
بالكثري من املشاكل لها .لهذا يرجّ ح البعض أن
تجذب اهتمام الجمه�ور الربيطاني بخطابها
املغاي�ر ع�ن الس�ائد .ووصفت بع�ض املواقع
اإللكرتوني�ة القناة بأنها النس�خة الربيطانية
من قن�اة “فوكس نيوز” اليميني�ة األمريكية،
وهو م�ا قابل�ه البعض بالخوف م�ن تكريس
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االنقس�ام الس�يايس يف ظل تداعيات فايروس
كورون�ا والربيكس�ت .وق�ال ني�ل لربنام�ج
“بي.ب�ي.يس ميديا ش�و” ،إن وس�ائل اإلعالم
اإلخباري�ة الحالية يف اململك�ة املتحدة “تنتمي
جميعه�ا إىل أطي�اف مختلف�ة من اليس�ار”.
وأض�اف أن�ه س�يقتدي باملذيعين األمريكيني
م�ن خالل عدم اتباع تنس�يق األخب�ار املعتاد.
ووقعت القناة التي س�تكون مجانية عقدا مع
ش�بكة البث التلفزيون�ي  Arqivaللوصول إىل
 96يف املئة من املنازل يف اململكة املتحدة ،لكنها
تخط�ط يف املرحلة القادم�ة إىل توفري خدمات
الب�ث والفيديو عند الطلب والصوت ولكنها لم
تعلن بعد عن املزيد من التفاصيل.
ورصّ ح الرئي�س التنفي�ذي للقن�اة أنجيل�وس
فرانجوبول�وس ب�أن الصفقة س�تمنح “جي.
بي.ني�وز” إمكاني�ة الوص�ول إىل “منافس�ة
مذيعي الخدمة العامة الكربى” .وأعلنت القناة
يف يناي�ر امل�ايض عن  140وظيف�ة ،ويف فرباير
أعلن�ت أن أكث�ر م�ن  2000ش�خص تقدم�وا
لشغل األدوار التحريرية.

الرباط/متابعة الزوراء:
م�ن خل�ف القضب�ان ،ف�از الصحفي�ان
املغربيان سليمان الريسوني وعمر الرايض
بـ”جائ�زة نجيب�ة الحمرون�ي املغاربي�ة
ألخالقيات مهنة الصحافة”.
وس�بق أن حصلت على ه�ذه الجائزة ،يف
السنوات الثالث املاضية ،كل من الصحفية
املغربي�ة فاطم�ة اإلفريق�ي ،واملوق�ع
اإلخب�اري الجزائري “كل يشء عن الجزائر
 ،”TSAواملوقع اإلخباري التونيس “نواة”.
ويف بلاغ لجمعي�ة يقظ�ة م�ن أج�ل
الديمقراطي�ة والدول�ة املدني�ة (تون�س)
أعلن�ت “فوز س�ليمان الريس�وني ،رئيس
تحري�ر صحيفة ‘أخب�ار الي�وم’ املغربية،
والصحف�ي االس�تقصائي ُعم�ر الرايض،
املُعتقلين حاليا بس�بب مواقفهما الناقدة
للس�لطات املغربي�ة ،بجائ�زة نجيب�ة
الحمرون�ي ألخالقي�ات املهن�ة الصحافية
لسنة .”2021
كم�ا يذكر البالغ أن لجن�ة تحكيم الجائزة
املُكون�ة م�ن أكاديميين وحقوقيين
وصحفيني أوصت بـ”إسناد هذه الجائزة
للريس�وني ،املُضرب ع�ن الطع�ام منذ 8
أبريل امل�ايض ،وللرايض ال�ذي فك إرضابه
ع�ن الطعام يف نهاية أبريل بس�بب تدهور
صحته” ،وذلك “تعبريا عن التضامن معهما
ّ
التمتع بحقهم�ا يف محاكمة عادلة” ،يف
يف
حال�ة رساح ،و”احرتام�ا لقرينة الرباءة”،
وأيض�ا لـ”كونهم�ا من خيرة الصحفيني
املُلتزمين بقواعد مهنة الصحافة ،وخدمة
املصلحة العامة يف املغرب”.
وباسم “األخوة املغاربيّة” ناشدت “جمعية
يقظة” س�ليمان الريسوني أن “يضع حدا

إلرضابه عن الطعام ،املُرض كثريا بصحّ ته،
ألن أف�راد أرست�ه ،واملُ ّ
تعطشين للحري�ة
والعدل ،ولصحاف ٍة مُ ستقلة وعالية الجودة
يف الدول املغاربية ،يف أشد الحاجة إليه وإىل
أمثاله من الصحفيني والصحفيات”.
وتقصد جائزة نجيبة الحمروني ألخالقيات
املهن�ة الصحفي�ة “تكري�م صحف�ي أو
صحفي�ة ،أو م�دون أو مدونة ،أو وس�يلة
إعلام مغاربية ،تش�هد لجنة تحكيم تضم
نخبة م�ن املُدافعات واملُدافعني عن حقوق
اإلنس�ان بالتزامهم بميث�اق رشف املهنة
الصحفية”.
وتنظ�م جمعي�ة يقظ�ة ه�ذا التكري�م يف
“ذكرى وفاة الصحفي�ة نجيبة الحمروني
( 29م�اي  ،)2016الت�ي اش�تهرت عن�د
قيادته�ا النقاب�ة الوطني�ة للصحفيين

التونس�يني ( )2014 -2011بدفاعه�ا عن
أخالقيات املهنة الصحفية”.
اىل ذل�ك احتج ع�دد من الحقوقيين ،زوال
الخميس ،أمام الس�جن املحيل عني السبع
بال�دار البيض�اء املع�روف بـ”عكاش�ة”،
للمطالب�ة بإطلاق رساح الريس�وني و
الرايض.
ورف�ع املحتج�ون ،من فعالي�ات حقوقية
وعائلت�ي الصحفيين ،ش�عارات تطال�ب
باإلفراج الفوري عن س�ليمان الريس�وني
وعمر الرايض ومراعاة ظروفهما الصحية،
ال س�يما بع�د دخولهم�ا يف إرضاب ع�ن
الطعام.
وش�دد املحتجون على أن صحة الصحفي
سليمان الريسوني ،بعد دخوله يف اإلرضاب
عن الطع�ام ،صارت “يف خط�ر” ،مكذبني
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بذل�ك ما ذهبت إليه املندوبية العامة إلدارة
الس�جون وإعادة اإلدماج الت�ي أوردت أن
صحة املعتقل املذكور عادية.
وأوض�ح وال�د الصحف�ي عم�ر ال�رايض،
أن احتج�اج الي�وم يأتي تزامن�ا مع بلوغ
الصحفي س�ليمان الريسوني اليوم الـ50
من اإلرضاب عن الطعام.
ولفت إىل أن الريس�وني ،حس�ب ما نقلته
زوجته“ ،ق�د فقد الحركة وص�ار ضعيفا
وانه�ارت ق�واه؛ وه�ذا مقل�ق للجمي�ع،
ومرض لصورة الدولة يف حالة وفاة أحدهما
بالسجن”.
وش�دد وال�د عم�ر ال�رايض على أن عمر
وس�ليمان “يتابع�ان يف حال�ة اعتق�ال
تعس�في ،وأعتق�د أن الغرض ه�و اإلبقاء
عليهم�ا يف الس�جن ،وإال كي�ف يعق�ل أن
ترفض طلبات الرساح ألكثر من تسع مرات
ودون تعليل من لدن النيابة العامة؟”.
وأك�د أنه ال خيار أمام الس�لطات “س�وى
أن تط�وي ه�ذه الصفح�ة ،فال�كل ين�دد
به�ذه املتابعات التي طالتهم�ا ،وأن تقوم
بمحاكمتهما يف حالة رساح”.
م�ن جهتها ،أكدت خل�ود املختاري ،زوجة
الصحفي سليمان الريسوني ،أن االعتقال
ال�ذي طال ه�ذا األخير “خ�ارج القانون
ومجحف وتعسفي”.
وكانت إدارة سجن عني السبع ( 1عكاشة)
بال�دار البيض�اء أكدت أن زوج�ة الصحايف
س�ليمان الريس�وني لم تح�اول أن تقنعه
بتوقيف اإلرضاب عن الطعام؛ بل ش�جعته
وحرضت�ه على مواصلته“ ،غير آبهة بما
يمك�ن أن يرتت�ب عىل ه�ذا التصرف من
عواقب وخيمة عىل صحته”.

أزمة «بدل الصحفيني» املصريني ...خماوف من سوط الضرائب
القاهرة/متابعة الزوراء:
على م�دار األي�ام القليل�ة املاضية،
شهدت الجماعة الصحفية يف مرص
ً
حالة من الجدل ،بسبب ما نرش عن
اعت�زام مصلح�ة الرضائب املرصية
فرض «رضيبة دخل» قيمتها  10يف
املائة عىل بدل التدريب والتكنولوجيا
املخصص ألعضاء نقابة الصحفيني
املرصيين ،األم�ر الذي دف�ع نقيب
الصحفيني املرصيني ،ضياء رشوان،
إىل إص�دار بي�ان رس�مي أك�د في�ه
اس�تمرار رصف الب�دل م�ن دون
خصم ،معلن�ا ً اعتزامه إقامة دعوى
عاجل�ة بالقض�اء اإلداري لحس�م
الخالف املثار حول هذه املسألة.
الصحفي�ون أب�دوا تخوفه�م م�ن
اس�تقطاع جزء م�ن ب�دل التدريب
والتكنولوجيا يف صورة رضائب ،قبل
حت�ى أن يص�در نقي�ب الصحفيني
بيان�ه ،ال�ذي وعد فيه ب�أن يتحدث
ً
مب�ارشة مع وزير
مجل�س النقابة
املالي�ة املرصي ،محم�د معيط لحل
هذه املش�كلة .وقال ضياء رش�وان
يف بيان�ه إن�ه «بالع�ودة إىل الكت�اب
ال�دوري الداخيل ملصلح�ة الرضائب
املرصي�ة ب�وزارة املالية رق�م ()18
لس�نة  ،2010يتبني أن هناك خالفا ً
ح�ول خض�وع الب�دل للرضيبة من
عدمه».
وفرس رشوان «عىل الرغم من انحياز
الكتاب الدوري املشار لخضوع البدل
للرضيبة على املرتب�ات ،إال أن أحد
عرش عاما مرت من�ذ صدوره ،ولم
يتح�ول خاللها ه�ذا الكت�اب لقرار

من مصلح�ة الرضائب يبلغ لجهتي
رصف البدل وهما نقابة الصحفيني
واملؤسسات الصحفية القومية ،فلم
تتل�ق أي منهم�ا أي مخاطب�ة بهذا
الش�أن ط�وال تل�ك الفترة .وتكرر
انحياز مصلح�ة الرضائب املرصية
ل�رأي إخض�اع الب�دل للرضيبة عىل
املرتب�ات يف مذك�رة داخلي�ة أخرية
بتاريخ  6/5/2021مرفوعة للسيد
رئيس املصلحة ،وأيضا لم يصدر بناء
عليها أي ق�رار تخاطب به الجهتان
ذات�ا الصفة املش�ار إليهما س�ابقا،
أي نقاب�ة الصحفيني واملؤسس�ات
الصحفية القومي�ة حتى اللحظة».
وقال رشوان «حيث إن الخالف حول
خضوع البدل للرضيبة من عدمه ال
ي�زال قائما ،فإن نقاب�ة الصحفيني
س�وف تتبنى وتعلن رأيها اس�تنادا

إىل أحكام القض�اء اإلداري النهائية
يف ش�أن البدل وقانون الرضيبة عىل
الدخل ،بأن البدل ال يخضع للرضيبة
على املرتب�ات وما يف حكمه�ا؛ بنا ًء
عليه تس�تمر النقابة يف رصف البدل
وف�ق نف�س القواعد املطبق�ة عليه
منذ بدء إق�راره ،والتي تعتربه غري
خاضع للرضيبة عىل املرتبات».
ودعت النقابة املؤسسات الصحفية
القومي�ة ،إىل مواصل�ة كل منه�ا
تطبيق ما اس�تقرت عليه من قواعد
لرصف البدل خالل الفرتات املاضية،
وأن تنح�از ل�رأي النقاب�ة بأنه غري
خاضع للرضيبة عىل املرتبات وما يف
حكمها .كم�ا قرر نقيب الصحفيني
املرصيني ،استنا ًدا للمادة رقم ()52
من قانون النقابة التي تخوله تمثيل
النقاب�ة أم�ام الجه�ات القضائي�ة

واإلداري�ة ،رف�ع دعوى مس�تعجلة
أم�ام القض�اء اإلداري للمطالب�ة
بتطبي�ق صحي�ح لتفسير أح�كام
القضاء اإلداري الباتة يف شأن البدل
ونص�وص قان�ون الرضيب�ة على
الدخل ،بعدم خضوع البدل للرضيبة
عىل املرتبات وما يف حكمها.
ي�رى صحفي�ون أن أزم�ة ف�رض
الرضائ�ب على ب�دل التدري�ب
والتكنولوجي�ا تمس قطاعا عريضا
من الصحفيني املرصيني ،املعتمدين
عىل البدل كمصدر أس�ايس لدخلهم،
يف ظ�ل مرتب�ات متدني�ة وأوض�اع
اقتصادية صعبة للصحف ووس�ائل
اإلعالم.
ويف هذا الس�ياق ،يعت�زم صحفيون
ونقابيون سابقون وحاليون إصدار
بيان لجم�ع التواقي�ع عليه ،إلعالن

ً
انطالقا من
رفض املس�اس بالبدل،
أنه ال يوجد أي س�ند قانوني لفرض
رضيبة عىل هذا البدل الذي ال يعامل
رضيب ًي�ا معامل�ة األج�ر ،وملطالبة
مجل�س النقاب�ة بالدع�وة لعق�د
اجتم�اع ط�ارئ ألعض�اء الجمعية
العمومية ،يخصص ج�دول أعماله
لبح�ث مش�كلة األج�ور املتدني�ة،
واألوض�اع االجتماعية واالقتصادية
للصحفيين وس�بل حله�ا ،وكذل�ك
مواجهة مح�اوالت النيل من بعض
هذه الحقوق.
ويف ه�ذا الس�ياق ،انخ�رط نقي�ب
الصحفيني السابق ،يحيى قالش ،يف
األزمة ،وق�ال إنه ما زال يتعجب وال
يعرف من الذي اخرتع قضية فرض
رضيب�ة عىل ب�دل الصحفيني املقرر
له�م من أوائ�ل الثمانيني�ات يف هذا
التوقيت .وكتب قالش عرب حس�ابه
الخاص عىل «فيس�بوك» ،منش�ورًا
تس�اءل فيه «م�ن وراء ه�ذا الفيلم
الهاب�ط ،خاصة والجمي�ع يعلم أن
هذا البدل ال يدخل يف الوعاء الرضيبي
وأنه ال يعام�ل معاملة الدخل؟ ومن
الذي استيقظ بعد أربعني عاما ونبش
ج�راح الظ�روف الصعب�ة ألوض�اع
الصحفيين ليزيده�ا أملً�ا ب�دال من
تضميده�ا؟ وهل قيادات املؤسس�ة
الت�ي تعنت�ت وخصم�ت الرضيب�ة
واس�تقطعت أموالاً و-مازالت -من
جيوب الزمالء الخاوية بقرار منفرد
منها هي التي وراء ما يحدث؟ وهل
ه�ؤالء املتحمس�ون لجل�ب الرضر
للصحفيين اآلن ق�د ورّدوا من قبل
مليمًا واحدا ً ملصلحة الرضائب».

الصحفيون الفلسطينيون ...معارك على كل اجلبهات
غزة/متابعة الزوراء:
لم تبدأ االنتهاكات اإلرسائيلية الواسعة
ضد الصحفيني الفلس�طينيني مع بدء
الع�دوان اإلرسائييل عىل قط�اع غزة يف
العارش م�ن مايو /أيار الح�ايل ،وإنما
زادت ِحدتها ،وتفاقمت بشكل ملحوظ
لتطال عرشات املقار واملكاتب اإلعالمية
خالل وقت قصري.
فقد شهد الواقع اإلعالمي الفلسطيني
خلال  11يوم�اً ،ه�ي مُ �دة الع�دوان
اإلرسائيلي العنيف ،مج�زرة إرسائيلية
بح�ق الصحفيين ومؤسس�اتهم
اإلعالمي�ة الت�ي تح�وّل  33منه�ا إىل
ُحطام ،إىل جانب اس�تهداف الصحفي
يوس�ف أب�و حسين داخل منزل�ه ،ما
ً
عالوة عىل إصابة
أدى إىل استش�هاده،
وتضرر نحو  70صحفي�اً ،يف ظل منع
طواق�م الصحاف�ة األجنبي�ة ،ومُ مثيل
وس�ائل اإلعالم الدولية من الدخول إىل
قطاع غزة خالل فرتة العدوان.
وش�ملت االنته�اكات اإلرسائيلي�ة
مختل�ف وس�ائل اإلعلام املق�روءة
واملسموعة واملرئية ،عرب تدمري األبراج
والعمارات الس�كنية التي تضم وسائل
اإلعالم املحلية والدولي�ة والعاملية ،من
دون الس�ماح له�م بإخلاء معداته�م
وكامرياته�م وأجهزة الب�ث والتصوير
واإلرس�ال التي ُدفن�ت بمجملها تحت
الردم.
فج�ر الي�وم الثال�ث م�ن الع�دوان
اإلرسائيلي ،اس�تهدفت الطائ�رات
الحربية « ُبرج الجوهرة» ،وسط مدينة

غزة ،الذي يضم وكالة  APAاملحلية ،و
«الوكالة الوطني�ة لإلعالم» ،وصحيفة
«فلس�طني» ،وقن�اة «االتج�اه»
العراقية ،و»التلفزيون العربي» ،وقناة
«النجب�اء» ،وقناة «اململك�ة» ،ووكالة
«س�بق  ،»24و»منت�دى اإلعالميين
الفلس�طينيني» ،و»املركز الفلسطيني

للح�وار الديمقراط�ي والتنمي�ة
السياس�ية» ،و «قناة السورية» ،فيما
ع�اودت الطائ�رات يف الي�وم نفس�ه
اس�تهداف «برج الشروق» املكون من
 15طابقاً ،ويضم عددا من املؤسسات
اإلعالمي�ة ،م�ن بينه�ا مق�ر إذاع�ة
وفضائية «األقىص» ،وقناة «فلس�طني

اليوم» ،إذ سوّت أربعة صواريخ حربية
املبنى باألرض.
ويف الي�وم الس�ادس م�ن الع�دوان
اإلرسائيلي عىل قطاع غزة اس�تهدفت
الطائرات الحربية «برج الجالء» ،وسط
مدين�ة غ�زة ،ال�ذي يضم مقر ش�بكة
«الجزي�رة» اإلعالمي�ة ،ومق�ر وكال�ة

«أسوش�ييتد برس» األمريكي�ة ،وعددا ً
من املكاتب الصحفية والشقق السكنية
ومكاتب املحامني واملحاسبني.
ونج�ت خالل فرتة الع�دوان عىل قطاع
غ�زة مجموع�ة م�ن الصحفيين من
استهداف مُ بارش شمال قطاع غزة ،إال
أن مجموع�ة أخرى منهم لم ُ
تنج ،حني

اس�تهدف مبنى س�كني بالقرب منهم
يف ش�ارع الصناع�ة ،جنوب�ي مدين�ة
غزة ،ما أدى إىل إصابة أربعة صحفيني
بإصاب�ات مختلفة .وتضرر  22منزالً
لصحفيني ،وتدمرت  5سيارات مملوكة
لصحفيني ،أو تستخدمها وكاالت أنباء
خالل التغطي�ة اإلعالمية للعدوان ،عىل
الرغم من وضع إش�ارات واضحة تدلل
عىل أنها تس�تخدم من قبل صحفيني،
ورص�د قي�ام ق�وات االحتلال بأرب�ع
هجمات س�يربانية ،استهدفت إذاعات
محلية ،ومواق�ع إخبارية إلكرتونية يف
غزة.
َ
وص ّعدت قوات االحتالل اإلرسائييل من
ممارساتها القمعية وانتهاكاتها بحق
الصحفيين عبر االس�تهداف املُبارش
ملن�زل الصحفي الفلس�طيني يوس�ف
أبو حسين الذي يعم�ل مذيعا ً يف إذاعة
«األقصى» املحلي�ة ،يف ح�ي الش�يخ
رضوان ،ش�مال مدينة غ�زة ،فجر 19
مايو /أيار الحايل ،وهو اليوم التاس�ع
من الع�دوان ،م�ا أدى إىل استش�هاده
وتدمري منزله.
َ
وخلّف العدوان اإلرسائييل عىل مدار 11
ً
يوم�ا تدمري  33مؤسس�ة صحفية ،إىل
جان�ب إصاب�ات وأرضار لحقت بأكثر
من  70صحفياً ،وفق نقابة الصحفيني
الفلس�طينيني التي قال�ت إن االحتالل
اإلرسائيلي اس�تهداف الصحفيين يف
بيوته�م اآلمِ ن�ة ،وخلال تغطيته�م
امليدانية.
ول�م تتوق�ف االعت�داءات اإلرسائيلية

بح�ق الصحفيين عن�د االس�تهداف
املُب�ارش أو التدمير وتهديد السلامة
الش�خصية ،إذ تزام�ن م�ع تل�ك
املمارس�ات قي�ام رشك�ة التواص�ل
االجتماع�ي «فيس�بوك» وتطبي�ق
«واتساب» الذي تملكه الرشكة نفسها
بحظ�ر وحجب حس�ابات الصحفيني
الفلس�طينيني يف قطاع غ�زة والقدس
وعدد من املُدن الفلس�طينية ،أو حتى
خارج فلس�طني .ويس�تهدف الحظر
ال�ذي يط�ال الصحفيني والناش�طني
حجب الرواية الفلسطينية عن العالم،
يف ظل محاوالتهم كشف وفضح مدى
الجرائم التي ترتكبه�ا قوات االحتالل
اإلرسائييل بحق الفلس�طينيني ُ
العزل،
إىل جانب تصوير االس�تهداف املُبارش
للعم�ارات الس�كنية ف�وق رؤوس
س�اكنيها ،بما فيها من أطفال ونساء
ومسنني ،من دون سابق إنذار.
وال تتوق�ف تل�ك املواقع ع�ن حظر أو
التهديد بحذف الحس�اب كلي�ا ً يف حال
نشر أخب�ار أو منش�ورات خاص�ة
تتضم�ن كلم�ات تتعل�ق باملقاومة أو
الفصائ�ل الفلس�طينية ،فيم�ا يحاول
الصحفي�ون الفلس�طينيون تج�اوز
ذل�ك الحظر بإنش�اء حس�ابات بديلة،
والتحايل على خوارزميات تلك املواقع
واملنص�ات ،عبر تقطيع الكلم�ات ،أو
استبدالها بكلمات تحمل املعنى نفسه،
إال أن تل�ك املح�اوالت ال تنج�ح يف كثري
م�ن األحي�ان ،إذ تت�م مُ ع�اودة الحظر
لعرشات املرات.
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عني على احلب يف رواية (ألنين أحبك) للكاتب و الروائي الفرنسي غيوم ميسو
أمحد امساعيل
يف عالم املاديات و األقنعة و الجريمة أندر
يشء يمكن أن تجده هو الحب.
و على عكس م�ا يريد الكاتب يف رس�الة
يوجهه�ا للمتلقي قبل الشروع يف قراءة
الرواية ليمنحهم الدهشة..
فيقول ال تخرب أحدا ً بما قرأته يف الرواية
أم�ا أنا فأق�وم و عذرا منه بإفش�اء ما يف
هذه الرواية و ببس�اطة إلصابتي بعدوى
الح�ب وأتمن�ى أن يص�اب به�ا كل م�ن
سيقبل عىل مائدة هذه الرواية
العتبة العنوانية :ألنني أحبك
ما معنى الحب؟
هل الرواية تمثل حالة عشق؟
ام للكاتب رأي آخر يف الحب؟
الح�ب كتعري�ف ه�و ش�عور باالنجذاب
و املي�ل نحو ش�خص م�ا و التعلق به حد
الرغب�ة يف البق�اء مع�ه م�دى الحي�اة و
مش�اركة هموم�ه و أفراح�ه و تأمالت�ه
الخاصة يف الحياة و كل التفاصيل املتعلقة
به و الشعور بالحرقة عند غيابه...
و عن�د لقائ�ه يصري الك�ون راقصا و كل
يشء جميال و بهيا...
لو ل�م يكن كذلك فالحب يجعل اإلنس�ان
ي�رى الحي�اة من خلال عي�ون املحبوب
...فله الخيار يف السعادة و الشقاء.
وحول كل مفصل م�ن هذه املعاني غزل
الكاتب غيوم ميس�و حرير روايته و رسم
معاني سامية للحب يف ظل واقعنا الرديء
و كأن الحب لغة للشفاء.
أبط�ال الرواية نيكول – مارك – كونور –
ايفي – أليسون
باإلضافة لشخصيات ثانوية أخرى
الزمان
تب�دأ أح�داث الرواي�ة يف ع�ام  2006يف
مانهاتن بطقس أعياد امليالد
لك�ن الكات�ب يعود بطريق�ة الفالش باك
إىل امل�ايض يف حي�اة كل بط�ل م�ن أبطال
الرواية
و ذلك لعدة غايات
م�دى التش�ابه يف ح�ال كل م�ن أبط�ال

الرواية
و بيان كيف اجتمعوا مع لعبة القدر
املكان
ما نها تن  . . .ش�يكا غو  . . .نيويورك . . . .
الطائرة ...العيادة
فهنا نالحظ عدم ثبات املكان لكن الكاتب
املب�دع صن�ع جسرا مزه�را يف الطري�ق
الواصل بينهم
فكانت صناعة الحدث متعة من الدهش�ة
و املغامرة
ت�ارة بين ش�وارع الجريم�ة يف املايض و
الحارض
وتارة يف األماكن الفخمة
وت�ارة يف األماكن البس�يطة الدافئة حيث
يش�ع م�ن خالله�ا خي�وط التواصل بني
أبطال الرسد
وتارة يف املنازل حيث الخواء و العزلة..
وت�ارة تحت األنف�اق و مظاهر الترشد يف
الشوارع و ما تحتها...
امليزات املعنوية والداللية يف الطرح
رواي�ة ألنن�ي أحب�ك ليس�ت رواي�ة حب
كالس�يكية تعرب عن حال�ة حب بني اثنني
عىل العكس فالرواية تعطي القارئ معنى
الحب الحقيق�ي وذلك من خالل العالقات

اإلجتماعية
كزوج و زوجة مارك و نيكول
كأصدق�اءكون�وروم�ارك
كطبيبيح�بمهنت�هكون�وروايف�ي
ثم مارك و ايفي ثم مارك و أليسون
ثم كونور وهو يجري تجربته عىل مارك و
ايفي و أليسون يف نفس الوقت
و أيضا ً حالة الحب بني مارك و ابنته التي
ليست من صلبه
و صوال إىل حب ايفي ل كونور
و زب�دة الق�ول أن الكات�ب اس�تطاع من
خلال الحب أن يصيغ صيغة لش�فاء كل
أبطال القصة من آالمهم
و كأنه يشير إىل أن الح�ب جوهرة نادرة
ال ي�درك قيمتها إال من قدم التضحيات يف
سبيله
لغة الحب كما تناولها الكاتب يف مش�اهد
من الرواية
م�ارك ينق�ذ كونور م�ن الس�جن و عالم
الجريمة حينما كانا صغريين يف ش�وارع
شيكاغو البائس�ة التي تعج باملخدرات و
العصابات...
ينق�ذه م�ن أن تالزم�ه مالم�ح اإلج�رام
بع�د قتل�ه و إحراقه من أحرقوا جس�ده

الضعيف
وعدم الس�ماح ألي يشء أن يكون حاجزا ً
م�ن بلوغ حلمهم�ا يف دخ�ول الجامعة و
دراس�ةالطبالنفيس.
مشهد آخر
م�ارك بلغة تواصله العالي�ة و طريقته يف
الح�وار ينقذ أليس�ون الوريث�ة الوحيدة
ألحد أغنى املليارديرات من عالم الكحول
و املخ�درات و االس�تهتار و الالمب�االة و
تأني�ب ضمريها الذي يعاقبها باس�تمرار
بقتلها طفالً يف حادث سري
و املفارقة التي تح�دث يف األجزاء األخرية
م�ن الرواي�ة اكتش�افها أن الطفل يكون
ابنة مارك ليىل
مشهد آخر
م�ارك ينقذ زوجته نيك�ول دون أن يدري
من هي
والداف�ع طيبة قلبه و لنقل و بش�كل أدق
ن�داء الواج�ب حني ي�رى ام�رأة تتعرض
لخطر سكني يلتف حول رقبتها من لص
مش�اهد أخرى يكون فيه�ا كونور أحيانا ً
ومارك أحيان�ا ً يحاولون إنق�اذ ايفي من
ارتكابها جريمة قتل
مش�اهد حاس�مة لنيكول لتخرج زوجها

م�ارك م�ن عال�م التشرد تح�ت األنفاق
وإعادت�ه كطبيب نفيس م�ن خالل كذبة
ظهور ابنته ليىل عىل قيد الحياة
كونور الذي صنع الفارق من خالل جلسة
التنوي�م املغناطييس حين أرشك مارك و
أليس�ون و إيف�ي يف الجلس�ة و من خالل
الجلسة أضاف ش�خصية ليىل كنوع من
التخيل لتكون مس�اهمة يف العالج
ويف جلسة العالج الجماعية يجتمع مارك
و ايفي و أليسون يف املطار ثم يف الطائرة
وهن�ا ومن خالل الطائرة و مع تقدمها يف
الوقت إىل ما قبل وصولها
كان�ت لعب�ة االنفت�اح يف األرسار و عوالم
األلم لدى مارك و ايفي و أليس�ون
كأن كل واح�د منهم يمارس دور الطبيب
أحيانا و دور املريض أحيانا ً
فالكات�ب بع�د أن م�د رواب�ط الثق�ة بني
أبطاله جعلهم ينس�جمون كروح واحدة
كل منه�م يحس بأوجاع اآلخر و يس�عى
بما يملك أن يخفف عنه
فالعال�م األس�ود املخب�أ داخلن�ا اليمكن
إظهاره ببساطة إال بثقتنا بالطرف اآلخر
دوناالكتراثلف�ارقالعم�ر
وه�ذه املصارحات حني تص�ل إىل ذروتها
بصدمة أليس�ون أن الطفل الذي قتلته يف
حادث السير هو ابنة مارك
ثم مصارحة ليىل ألبيها بأنها ميتة
ومن ث�م اختفاءها املفاج�ئ من الطائرة
هي وكل طاقم الطائرة
لتس�كن حالة الهلع داخل كل من مارك و
ايفي و أليسون
ث�م يك�ون هبوطه�م يف العي�ادة بش�كل
منس�ق من قبل املحب األكثر نقاء كونور
و نيكول
م�ع س�يطرة حال�ة م�ن التوت�ر و القلق
عىل كونور خشية فش�ل العالج بالتنويم
املغناطييس للثالثة معا
وهنا كان عىل الكاتب أن يرسم مسارا غري
عادي للخاتمة فجعلها متش�عبة أليسون
تموت بحادث مفتعل لتعود بهوية جديدة
تمنع اإلعالم م�ن مالحقتها كوريثة ألحد

أهرامات املال
هي تعيش ما عائلة ولها اوالد يف التيبت
م�ارك يعود للعمل كطبي�ب نفيس ويعود
لزوجته نيكول و يصبح له أوالد ينس�ونه
تدريجيا ً ألم فقدانه ل ليىل
كونور يس�اعد ايف�ي يف اتمام دراس�تها
حتى تصبح طبيبة يف املش�فى الذي عالج
كونور م�ن االحتراق وفيما بعد تمس�ك
بي�ده لتخرجه م�ن خوفه امللازم له من
ً
طفلا وتبوح له
الجريم�ة التي ق�ام بها
باألمني�ة الت�ي كتبتها وعمرها  15س�نة
ً
رجلايفهمه�ا
ب�أنتج�د
آلية الحوار و عوامل التش�ويق يف الرسد
عدم اإلفصاح ع�ن بطل القصة الحقيقي
حتى ترتسم مالمح الخاتمة يف الرواية
ليس�أل املتلق�ي يف كل لحظ�ة مل�ن وضع
الكاتب هذه العتبة العنوانية
فالخاتمة تكش�ف كيف نك�ون رشكاء يف
حب كل يشء
املفارقات املدهشة و األنسنة لعبة الخيال
كان له�ا دور كبير ىف أن تك�ون الحارس
امل�ايس السرد و ال�ذي كان م�ن خالل�ه
الكاتب يحبس األنفاس
اس�تخدام طريقة الفالش ب�اك يف عرض
االحداث و زمكانيتها و هذا يمنح املتلقي
كم�ا كبريا ً م�ن الش�غف و كأن�ه يف فيلم
سينمائي يس�تنفذ حواسه حتى ال تفلت
منه أي لقطة
إملام الكاتب بحوارات الش�ارع و حوارات
الطبيب و الطفولة و الجريمة وترسباتها
داخ�ل ال�ذات وهذا بح�د ذات�ه داللة عىل
ثقافته العالية
و قبل الختام أقدم هذه الرؤية البس�يطة
لرسالة عظيمة وس�امية يقدمها الكاتب
عىل طبق من ذهب
( ألنني أحبك أصنع معنى للحياة )
عزيزي الق�ارئ كن الصديق و األب و األم
و صاحب املهنة
كن من تحب أن تكون
لكن مع وصفات حب تقدمها ويعش�قها
كل من حولك.

ثقافية الزوراء تبارك للروائي األردني جالل عارياً أغادر هذا العامل
برجس فوزه باجلائزة العاملية للرواية العربية
نبيل مجيل

ثقافية الزوراء تب�ارك الروائي األردني
جلال برجس فوزه بالجائ�زة العاملية
للرواية العربي�ة ( البوكر ) لعام 2021
ع�ن روايته ( دفاتر ال�وراق ) الصادرة
عن املؤسسة العربية للدراسات والنرش
 ،الروائ�ي برج�س س�بق وان وصل اىل
الطويلة ع�ن روايته ( س�يدة الحواس
الخمس ) .
جالل برجس شاعر وروائي أردني من
مواليد  .1970يعمل يف قطاع هندس�ة
الطيران .عمل يف الصحاف�ة األردنية
وترأس ع�ددا ً من الهيئ�ات الثقافية،
وه�و اآلن رئي�س مختبر الرسديات
ّ
ومع�د ومقدم برنامج إذاعي
األردني،
بعن�وان «بي�ت الرواي�ة» .ص�درت له
مجموعات شعرية وقصصية ،وكتب يف
أدب املكان وروايات .حازت مجموعته
القصصي�ة «ال�زالزل» ( )2012على
جائ�زة روك�س ب�ن زائ�د العزي�زي

لإلب�داع ،ونال�ت روايت�ه «مقصل�ة
الحال�م» ( )2013جائزة رفقة دودين
لإلبداع الرسدي عام  ،2014كما فازت
روايته «أفاعي الن�ار» (يف فئة الرواية
غري املنش�ورة) بجائزة كت�ارا للرواية

العربي�ة  ،2015وأصدرته�ا هيئ�ة
الجائزة يف العام  .2016وصلت روايته
الثالثة« ،س�يدات الح�واس الخمس»
( ،)2017إىل القائمة الطويلة للجائزة
العاملية للرواية العربية .2019

يطل علينا الناق�د (محمد جبري) بكتاب
يختل�ف ع�ن كتب�ه النقدية عبر رحلة
ومراجع�ة ألثر مبدعي السرد العراقي،
(لم أرس�م لنفيس ّ
خطة معيّنة يف تدوين
هذا املرشوع ،وإنما تركت لنفيس الحرية
يف االختي�ار لطريق�ة الكتاب�ة ومن أين
اب�دأ ،فهذا املرشوع قد ي�راه املتلقي انه
ال يخضع اىل منهج أو س�بيل أو طريقة
محددة ،وانما يقوم عىل تداخل االستذكار
السيري واألث�ر األدب�ي) ص .10كتاب
تثقيف�ي تنويري ملا احت�واه من عرض
سريي ملسرية ابداع من خلّدتهم أعمالهم
وبقيت راس�خة يف الذهن ،مراحل زمنية
ممتدة لسير حياتهم وتجاربهم األدبية
والفكري�ة ،وما ش�هدته تلك املراحل من
تقلبات سياسية وغريها.
ال أعلم ان كان هذا الكتاب هو األول من
نوع�ه عراقي�اً ،لكنني وجدت�ه عصارة
جه�د كات�ب أراد من مؤلّف� ِه أن يكون
مصدرا ً مهما ً لتتبع مسرية ّ
كتاب الرسد
الذين ترك�وا بصمة واضح�ة يف الرسد
العراق�ي ،فه�و الكت�اب االنم�وذج يف
مضمونه رغم نبرة الحزن واأللم التي

رافقتني ومنذ الصفحة األوىل (ومضت
الفكرة بعد أن ش�عرت بف�راغ كبري إثر
رحيل الروائي حمي�د الربيعي /يف ايام
الحجر الوبائي نزلت علينا اخبار الفقد
مث�ل الصواع�ق ال ن�كاد نصح�و م�ن
صدم�ة رحيل عزيز حتى ُنصدم بغياب
عزي�ز آخ�ر يف ع� ّز عطائ�ه اإلبداع�ي)
ص .5إلاّ انن�ي واصلت القراءة كمتتبع
لألثر وتلميذ يبحث عن تاريخ الرسد ما
زال يتعلم من املبدعني األوائل.
داللة العنوان (عاريا ً أغادر هذا العالم)
واجهتن�ي بأس�ئلة عدي�دة أخذتني اىل
مس�ار مؤلم وأنا اتخيّ�ل الناقد (محمد
جبير) عاريا ً يغادر عاملنا مع أصدقائه
الذي�ن تتبع أثرهم يف اس�تذكار موجع،
م�ن خالل اس�لوبه الذي اس�تخدمه يف
التأليف ،فكرت بش�عوره أثناء الكتابة
ثم وبعد انج�از الكتاب ،هكذا تراءت يل
صورته ملفوفا ً بقطع�ة قماش أبيض
وم�ن ورائ�ه املش�يّعني ،ص�ورة انزلت
دموع�ي ،وجدته�ا تلتص�ق يف الذه�ن
طوال ساعات القراءة.
ل�ك املجد صديق�ي وأنت ت�دوّن وتوثق
بالدم�ع تاري�خ من س�بقونا وهذا هو
املج�د األدبي ال�ذي يضاف اىل سيرتك

االبداعية وس�ط كل ه�ذا الخراب الذي
ع ّم بلدنا.
(يف ه�ذا نعمل اىل توكيد رس�الة محبة
لكل م�ن غادرنا م�ن األصدق�اء الذين
تجمعن�ا معه�م مشتركات الذك�رى
االجتماعية والثقافي�ة ،إذ انطلقنا من
ص�ورة الش�خيص اىل األث�ر اإلبداع�ي،
بغي�ة ان ننتصر ألحبتنا مم�ن رحلوا
لتبق�ى ذكراهم خالدة يف ذاكرة األجيال
القادمة من الباحثني والدارسني ملسرية
الرسد العراقي) ص.10
توقف الناقد (محمد جبري) يف محطات
كثرية لرس�م صورة املشهد الثقايف قبل
فرتة التاس�ع م�ن نيس�ان  2003وما
بعده�ا ،وم�ا تميّزت ب�ه كل محطة يف

من خصائص قصيدة النثر يف شعر حممد املاغوط
أ .د .نجاح هادي كبة /بغداد
محمد املاغوط ش�اعر س�وري ()2006 - 1934
وم�ن رواد قصيدة النث�ر يف الوط�ن العربي ،ولد
بمدينة س�لمية يف محافظة حم�اة تلقى تعليمه
يف س�لمية ودمش�ق وت�رك املدرس�ة لفق�ره يف
س�ن مبك�رة ،عم�ل يف الصحافة وكت�ب الرواية
والش�عر وألّف العديد من املرسحيات السياس�ية
الس�اخرة ،له دواوين عدة ،منه�ا :حزن يف ضوء
القم�ر  1959وغرف�ة بماليين الج�دران 1960
والفرح لي�س مهنتي ( ،1970وم�ن مرسحياته
املطبوعة ش�قائق النعم�ان وخارج الرسب وغري
املطبوعة ضيعة ترشين وكاس�ك يا وطن) ومما
تجدر االش�ارة اليه ان قصيدة النث�ر تمتاز بعدة
خصائ�ص اس�لوبية نجده�ا يف قصائ�د محم�د
املاغوط النثرية وعىل النحو اآلتي:
 -1االختلال الزمني :فقصيدة النث�ر عىل الرغم
م�ن حداثتها إال انها تخلل الزمن فتوظف املايض
لكن تنتهكه يف الوقت ذاته ويس�تعمل شعراؤها
امليتا-رسد الذي يشوّه التاريخ فهي تنطوي عىل
تعارضيفتناولاملوضوع�ات،يق�ولاملاغ�وط:
ال يشء يربطني بهذه االرض سوى الحذاء/...../
ّ
املذهب/
اش�تهيت ان يدخل أبي /م�ن ذاك البيت
وعقال�ه يتأرجح على ظهره كحبال املس�ارح/
ومخاط بقرته الحبيبة /يس�يل هنا وهناك..../
 .إنه االحساس باالغرتاب الذي تميزت به قصيدة
النث�ر واالنفصال ع�ن الواقع واله�روب الوهمي
نح�و امل�ايض لكن ذل�ك ال يص�ل اىل العدمية عىل
الرغم من انكاره للوجود والتربم منه.
 -2الباس�تيش : pastiche :الكلم�ة االيطالي�ة
 pasticcioتعن�ي يف القاموس خليط من عنارص
ومقومات سابقة او سفططة او ركام فوضوي،
والباستيش هو مزج الشاعر لتقنيات اسلوبية يف

قصيدته مختلفة وال تراعي االنس�جام الظاهري
لذلك يسمى مرقعة الدراويش
الح�ظ الفروق�ات يف االنزياحات االس�لوبية مع
مسحة السخرية يف قول الشاعر:
أيها املط�ر والرعب والرص�اص /انظر /النجوم
والرباغيث عىل قمة الجبل /فم مقابل فم /ونرس
مقابل نرس /واألبواب الزجاجية الصفراء /تمنع
الش�وارع امللتهبة من الس�كر /من التقيؤ تحت
الطاوالت والستائر....../
فالتش�ظي م�ن خصائص قصيدة النث�ر إذ ينفر
شعراؤها من الكلية والكمال.
 -3ط�رح قصي�دة النث�ر للرسدي�ات الكبرى
وااليدولوجيات السياسية واالجتماعية فقصيدة

النثر تؤس�س لذاتها وتهتم بالجس�د وال تش�غل
أبعد م�ن عاملها الذات�ي وش�اعرها يوصف بأنه
ش�اعر ملعون فوضوي لكنه ليس عدمياً ،يقول
الشاعر:
دموعي زرق�اء /من كثرة ما نظرت اىل الس�ماء
وبكيت /دموع�ي صفراء /من ط�ول ما حلمت
بالس�نابل الذهبي�ة وبكيت /فليذه�ب القادة اىل
الح�روب /والعش�اق اىل الغاب�ات /والعلم�اء اىل
املختربات /أما انا /فأبحث عن مس�بحة وكريس
عتيق ....ألعود كما كنت /حاجبا ً قديما ً عىل باب
الحزن...../
 -4تتصف قصي�دة النثر بالقبجي�ة والكلبية اي
التوحش واالهتمام بالجسد يقول املاغوط:

إذا ال يري�د ان ي�رأف ب�ي /ان يش�بعني التب�غ
والنس�اء /وجل�د الخي�ول يف املنح�درات /مل�اذا
خلقني /وهل كنت أوقظه بسبابته كي يخلقني؟
كل ام�رأة يف الطريق هي يل /كل نهد وكل رسير/
ه�و يل ...لعائلت�ي ،لرفاقي الجائعين /طاملا لنا
ش�فاه وأصابع كاآلخرين /نحب أن نأكل ونحب
ونهجر /ونق�ذف فضالت االثداء خلف ظهورنا/
.....
والب�د م�ن االش�ارة اىل ان موضوعة الجس�د قد
تناولها النقاد س�واء يف العال�م الغربي ام العربي
لدواعي مختلفة منها (أخالقي�ة وجمالية) لكن
ش�عراء قصيدة النثر يحتمون بالجس�د بوصفه
وج�ودا ً فيزيقي�ا ً وبالطبع فإن ذل�ك يعكس ذات
الش�اعر ون�وع رؤيت�ه وقد ط�ال النق�د الغربي
تجربة بودلري يف ديوان ازهار الرش أو سأم باريس
والنقد بالجس�د ناتج من نفور قصيدة النثر من
أن تقدم أية رؤية شعرية أبعد من تحققها ذاته.
 -5تقل�ب قصي�دة النث�ر الرتاتيبي�ة يف الثنائيات
التقليدي�ة بين ثقافة عليا وثقاف�ة دنيا وبني ما
هو جميل وقبيح /غني وفقري وما هو ثابت وما
ه�و متغري ،لقد اتصفت موج�ة الحداثة وما بعد
الحداثة باالنتقال من املركز اىل الهامش فعالجت
حاالت إنسانية مهمّشة ،يقول املاغوط:
ما أجمل طعن�ة يف القلب /ذل�ك الفالح املرشئب
وسط النار اآلكلة /غداة رأيناه /بسرتته املقلّمة/
ّ
املعطر كورق الريحان /يشري غاضبا ً اىل
وشعره
الصح�راء البعيدة /واملطر املت�ورّم بني االدغال/
شعرنا بالفضيحة الرسية /غداة رأيناه /يعفف
قدمه كالج�واد /ويرضب بها حاف�ة الرصيف/
كأن ُه يرضب العالم عىل يافوخه /ش�عرنا بآالف
الكتب تجري كاإلو ّز يف املستنقعات.../
 -6تتخّل�ىّ قصيدة النثر ع�ن الوحدة العضوية يف

القصي�دة ،وال ش�ك يف أن الوح�دة العضوية مما
يؤك�د علي�ه النقاد بضرورة التزامها يف الش�عر
العامودي فال خلخلة شكلية أو مضمونية مباحة
يف القصي�دة العامودي�ة ،وه�ذا ما جع�ل النقاد
يوجه�ون النقد للش�عر الجاهلي خصوصا ً لعد
التزام القصي�دة العامودية بالوح�دة العضوية.
اما قصيدة النثر فقد تخلّت عن الوحدة العضوية
ورأت ان العالم وال س�يما بعد الثورات والحروب
يف العرص الحديث أصبح مفككا ً والقصيدة يجب
ان تكون مص�ورة لهذا التف�كك والتمزق الثقايف
والتبعث�ر والبد م�ن االش�ارة اىل ان قصيدة النثر
نش�أت وترعرعت يف فرنسا بعد الثورة الفرنسية
على ي�د بودلري وانتعش�ت بع�د الح�رب العاملية
الثانية وش�يوع العوملة نظري االمركة ولم يعكس
انتقاد الوحدة العضوية على قصيدة النثر فقط
بل تعداه اىل املوس�يقى وال س�يما يف موس�يقى
الراب حيث ينعدم الرتابط الصوتي.
 -7م�ن خصائ�ص قصي�دة النثر انه�ا توظف
اللغ�ة العربية اليومية املألوف�ة فهي بعيدة عن
برج اللغة العاجي ال�ذي يبهم عىل املتلقي ،لكن
لغته�ا من الس�هل املمتن�ع وبإنزياحات بالغية
مس�تحدثة بعي�دة كل البع�د ع�ن االنزياح�ات
الكالس�يكية وهذا ما تلمس�ه يف قصائد الشاعر
محمد املاغ�وط النثري�ة فقصيدة النث�ر قريبة
اىل الجمهور عنده وتهت�م بالهامش عىل املركز
بحسب توجهات الحداثة وما بعد الحداثة – كما
سبق –
من املصادر املساعدة:
قصي�دة النثر من الحداث�ة اىل ما بعد الحداثة/س�يد عبد الله /مجلة فص�ول /الهيئة املرصية
العام�ة للكت�اب  92/91خريف  ،2014ش�تاء
.2015

حياة من اس�تذكرهم (حميد الربيعي،
اس�عد الالمي ،محمد عل�وان جرب ،عبد
الس�تار ن�ارص ،فه�د األس�دي ،علاء
مش�ذوب ،عزيز الس�يد جاسم ،حسن
جودة ،محمد ش�اكر السبع ،منري عبد
األمري ،حميد نارص الجيلاوي ،نعمان
مجيد ،كاظم األحمدي ،باسم الرشيف،
مجي�د جاس�م العلي) وغريه�م م�ن
مبدعني عصف�ت بهم الحي�اة بحلوها
ومرّها اىل ساعة املغادرة.
.......................
* عاري�ا ً أغ�ادر هذا العالم -اس�تذكار
ومراجع�ة األث�ر ،محمد جبير ،مكتبة
فض�اءات الف�ن ،بغ�داد  2021طبع�ة
أوىل.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلا

جرحت زوجي بالكالم كيف أراضيه؟
االعرتاف بالخطأ ومحاولة تصحيحه أول خطوة
نح�و حياة زوجي�ة متزنة ،فالحي�اة الزوجية ال
تخلو من املشكالت وهذا هو األمر الطبيعي .لكن
إذا كانت الزوجة هي املخطئة ،وتسببت يف جرح
مش�اعر زوجه�ا ،فإن�ه ال ينىس ذلك بس�هولة،
خاصة إن كانت الزوجة تتفوّه بعبارات قاس�ية
ومهينة ،ما قد يزيد األمر سوءاً.
حني حدوث مش�كلة ما بين الطرفني ،من املهم
أن ال ّ
يت�م تجاه�ل األم�ر واالعتذار فق�ط إلنهاء
الخلاف .ال ب�د من التحدث عن س�بب املش�كلة
للبح�ث عن أس�بابها ،وما األخط�اء التي حدثت
لتجنبه�ا باملس�تقبل .فق�د يكون الخطأ ش�يئا ً
بس�يطاً ،إنما الس�بب خل�ف هذا الش�جار أكرب
من ذلك اليشء البس�يط .ل�ذا يجب عىل الزوجني
التح� ّدث عنه حت�ى يتمكن�ا من الوص�ول لحل
م�رض .فقد تكون الزوج�ه غاضبة ّ
ألن الزوج ال
ٍ
ّ
يهت ّم لطلباتها باس�تمرار ،فيما ه�و يتذكر أدق
اهتمامات أصدقائه؛ أو تستخدم الزوجة الصوت
الع�ايل والكلمات غري الالئقة التي تس�بّ ب غضب
الزوج ،ألن ذلك يش�عره بعدم االحرتام.
بعض الطرق التي تساعد عىل حل املشكلة
 عدم اس�تخدام أس�لوب التجاهل ،أو ما يسمىبـ “املعاملة الصامتة” أو “العدوانية الس�لبية”.
فهذا األس�لوب لن يحل املش�كلة أبداً ،بل سيزيد

املطبخ ..

منها ،كما أنه ال يس�بب األذى للزوجني فحسب،
بل يتجاوزهما ليسبب األذى ألطفالهما.
 يف ح�ال احتاج أح�د الطرفين للصمت بهدفتهدئة العق�ل ،فيجب عليه إبالغ اآلخر بأنه ليس
ّ
ولكنه بحاجة لبعض الوقت ليهدأ،
مس�تا ًء منه،
وهكذا لن يكون الصمت س�ببا ً يف تفاقم املشكلة
أو زيادة الضغينة بينهما.
يف ح�ال أخط�أت الزوجة بح�ق زوجها وجرحت

مشاعره
 عليه�ا أن تتعامل مع املوقف بما يتناس�ب معطبيع�ة زوجها ،فقد يحتاج وقتا ً ليهدأ أو يحتاج
أن يس�مع اعتذارا ً من زوجته ليس�امح وينىس؛
كل هذا حسب ما يتناسب مع شخصيته.
 الرج�ل بطبيعته يحب التقدير ،فحني تش�عرهامل�رأة بالتقدي�ر مل�ا يق�وم ب�ه من أج�ل أرسته،
فسيشعره هذا بالرضا والسعادة.

 الب�د للطرفني م�ن أن يحاوال فه�م اهتماماتورغبات اآلخر؛ هذا األمر يس�اعد عىل فهم سبب
الغضب تجاه أي مش�كلة ويس ّهل أمر حلّها .ذلك
ل�ن يحدث بدون أن يقوم أحدهما بس�ؤال اآلخر
عن الطريقة التي تشعره بالحب واالهتمام ،من
أجل مس�اعدته عىل الغفران يف حال حدث هناك
خلاف ما بينهما .إن معرفة ذلك كله يس�اهم يف
تقوية العالقة بينهما.
 ل�كل ش�خص لغة حب خاصة ب�ه ،فقد يكونال�زوج تربّى يف بيئة تس�تخدم الكلم�ات للتعبري
ع�ن الح�بّ  ،فيك�ون ه�ذا مفتاحه .وق�د تكون
الزوج�ة تربّت يف بيئ�ة تس�تخدم الهدايا للتعبري
ع�ن الحبّ  ،فيك�ون ه�ذا مفتاحه�ا .يف الغالب،
تعود السلوكيات التي يستخدمها الطرفان أثناء
الش�جار ،إىل مرحلة الطفولة بني سن  5و  ، 7ملا
اكتس�به كل منهما م�ن أس�اليب تربوية يف تلك
ّ
وس�ب وشتم أو حتى
املرحلة ،من رصاخ وتأنيب
رضب ،إال يف ح�ال زاد وعيه بهذا األمر ،فس�يبدأ
بتعل�م مه�ارات وأس�اليب أفضل للتعام�ل أثناء
الخالف.
ليس�ت املشكلة بالشجار أو الخالف ذاته ،إنما يف
كيفية التعامل معه ،وبإمكاننا تعلم ذلك بسهولة
من خالل الدورات أو الكتب ورفع مستوى الوعي
بمثل هذه األمور.

احملشـي على الطريقة السورية
 5مالعق كبرية من خل التفاح
طريقة التحضري
 .1افصلي أوراق امللف�وف عن بعضها
البع�ض برف�ق ،وقطع�ي كل ورق�ة
الكبيرة م�ن بينه�ا إىل نصفين ،ث�م
ضعيه�ا بمجمله�ا يف ق�در م�ن امل�اء
املغيل ،وذلك ملدة  5دقائق.
ّ .2
صفي هذه األوراق من املاء ،وانزعي
الضلوع الكبرية ،برفق.
 .3إلع�داد الحش�و:اخلطي اللحم ،مع
األرز ،وامل�اء ،والبص�ل ،والبقدون�س.
وأنثري الكركم وامللح.
 .4م�دي أوراق امللف�وف ،وضع�ي
قلي�ل م�ن حش�و األرز على الط�رف

املقادير
حب�ة (رأس)متوس�طة الحج�م م�ن
امللفوف
ثالث�ة أرب�اع الكيل�و غرام م�ن اللحم
املفروم ناعما ً
ك�وب م�ن األرز قصري الحب�ة منقوع
قبل ساعة من إعداد الطبق
كوب وربع الكوب من املاء
حب�ة متوس�طة الحج�م م�ن البصل
املفروم فرما ً ناعما ً
ربع كوب من البقدونس املفروم
ملح ،حسب الرغبة
ملعقة صغرية من الكركم
ملعقة صغرية من السكر البني

الكبير ومنها ،ثم اط�وي الجوانب إىل
ّ
الداخل،فلفيها.
 .5صفي ضلوع امللفوف التي تخلصتِ
منها مس�بقاً ،يف قعر وعاء الطهي،ث ّم
صفي لفائف امللف�وف فوقها .وصبي
ً
فوقه�ا امل�اء ،وضع�ي صحن�ا ً
ثقيلا
فوقها ،ثم غطي الوعاء ملدة  45دقيقة،
وذلك عىل نار هادئة.
 .6اخلطي السكر والخل معاً ،واسكبي
ه�ذا الخليط ف�وق امللف�وف ،واتركيه
عىل النار ملدة  25دقيقة إضافية.
 7زيّني هذا الطبق بحب الرمان األحمر،
أو بالكمون،وقليل من الشبت املفروم.
وق ّدميه مع الليمون الحامض.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟
تناول الوجبات الرسيع�ة يع ّد خطرا ً عىل
صحة األطف�ال ،وذلك ألنهم ال يحتاجون
الكثري من الس�عرات الحراري�ة ،ولكنهم
بحاج�ة اىل امل�واد املغذي�ة الت�ي تمدهم
بالعن�ارص الغذائي�ة املفي�دة .وتق�ول
الطبيبة واملتحدثة باسم جمعية السكري
األمريكية كريستني جريبستاد .أن الطفل
يحت�اج إىل الكثير من األطعم�ة الغذائية
خلال األش�هر األوىل م�ن عم�ره وادراج
املأكوالت املناسبة للطفل .لذا سوف نقدم
أسوأ  5أطعمة يجب تجنبهم لألطفال.
املرشوبات الغازية
وفقا ً الستبيان شارك فيه أكثر من 3،000
عائل�ة يف جمعي�ة الس�كري األمريكي�ة
( ADAع�ام  ،2009أش�ارت أن بع�ض
العائالت تقوم بتقديم املرشوبات الغازية
ألطفالهم بدءا ً من الس�بعة األشهر األوىل
من العمر وال يدركون مخاطر املرشوبات
الغازية ،حيث تحتوى املرشوبات الغازية
مث�ل الص�ودا العادي�ة عىل كمي�ة كبرية
من الس�كر الذي ي�ؤدي إىل إصابة الطفل
بالتس�وس بنس�بة  ،% 250كم�ا تؤث�ر
تأثيرا ً
ً
كبيرا يف مينا األس�نان ،إىل جانب
إصابت�ه بهشاش�ة العظ�ام على امل�دى
الطوي�ل ،فضال عن إنها تتس�بب يف عرس

الهضم عند تناولها مع الطعام .
العصائر
ه�ل تعلم أن عصائ�ر الفاكه�ة التي يتم
بيعها عىل أنها مرشوبات صحية لألطفال
تحت�وي عىل أكثر من  % 60من الس�كر،
أي أعلى من نس�بة الس�كر املتواجدة يف
الصودا؟! فيعتبر تناول عصائر الفاكهة
م�ن األطعم�ة الت�ي ت�ؤدى إىل تس�وس
األس�نان ،وذل�ك نظ�را لتن�اول عصائ�ر

أال يزال املرشوب الرئيس.
األطعمة الصلبة
يفضل أال يق�دم للطفل أي أطعمة صلبة
قبل إتمام الست الشهور األوىل من عمره
مث�ل البن�دق ،ال�ذرة ،الحل�وى الصلب�ة،
البازيالء ،الفواكه املجففة ،وذلك حتى ال
يسبب للطفل حالة اختناق ،وذلك لوقوفه
يف الحل�ق أثناء تناوله�ا .وينصح بتناول
أطعم�ة مث�ل التفاح املهروس مع رش�ة
من القرفة التي تع ّد حلوة بشكل طبيعي
ومص�در جي�د لأللي�اف ،والفيتامينات،
ولذيذ التذوق.
املأكوالت الرسيعة
يع ّد تن�اول األطفال للمأك�والت الرسيعة
مثل املعكرونة املعلب�ة ،التي تحتوي عىل
كمي�ة كبيرة م�ن الده�ون ومكس�بات
الطع�م التي تؤث�ر عىل م�خ الطفل ،كما
إنه�ا ت�ؤدى إىل إصاب�ة الطف�ل باألنيميا
وفقرالدموارتفاعنس�بةالكولسترول.
منتجات األجبان
تع ّد منتجات األلبان من األطعمة الضارة
لألطف�ال الت�ي ت�ؤدى إىل إصاب�ة الطفل
بالتسمم ،لذلك ينصح بالبحث عن األنواع
املبسترة من األجب�ان إلطع�ام األطفال
الرضع.

سلوكيات

علمي طفلك التسامح
من مسؤولياتكِ كأم أن ُتعلّمي
طفلكِ التسامح والغفران من
جمل�ة املفاهي�م االجتماعي�ة
األساس�ية والرضوري�ة له يف
حيات�ه اليومي�ة .وفيم�ا يلي
بع�ض النصائح ملس�اعدتكِ يف
تحقيق هذه الغاية
*علِّمي طفلكِ تقبّل اآلخر
علّم�ي طفل�كِ ب�أن يتقبّ�ل
اآلخر كم�ا ه�و .وارشحي له
ّ
ب�أن كل ش�خص مميّ�ز ع�ن
اآلخ�ر ويتصرف بطريق�ة
مختلف�ة عن اآلخ�ر وال بد من
التعامل معه عىل هذا األساس
ومسامحته عىل أخطائه .وملا
يعتاد طفلكِ عىل هذا األسلوب
يف التصرف ،س�يتف ّهم أهمية
التس�امح وس�يتعلّم احترام
اآلخري�ن وتقدير حضورهم يف
املجتمع

فئة ال يصابون بعدوى كورونا..
وال يدخلون املستشفى

إذا كن�ت مم�ن ال يتحملون املذاق امل�ر يف األطعمة فربم�ا تكون من
أصح�اب طفرة يف جين وراثي يعرف باس�م  ،T2R38والذي تشير
إحدى الدراس�ات العلمي�ة الجديدة إىل أنه يوف�ر حماية ضد العدوى
بفريوس كورونا.
فقد اكتشف باحثون أمريكيون أن األشخاص الذين يعانون من هذه
الطفرة الوراثية هم أقل عرضة لإلصابة بالفريوس ،بل ويقل احتمال
دخولهم املستشفى بسبب العدوى إذا أصيبوا بها.
وكش�ف فري�ق علم�اء مختصين يف الجي�وب األنفي�ة يف لويزيان�ا
األمريكي�ة ،أنه يتم وراثة نس�ختني م�ن هذا الجني ،واح�دة من األم
واألخرى من األب.
كذلك ش�ملت أبح�اث الدراس�ة الجديدة حاالت أللفي ش�خص ،من
بينهم أش�خاص ال يستطيعون اكتش�اف النكهات املرة عىل اإلطالق
وآخرون ممن يتميزون بحساس�ية شديدة للنكهات املرة ،باإلضافة
إىل ذوي القدرة املتوسطة عىل التذوق.
وتم اختبار املش�اركني لفريوس كورونا املُس�تجد ،وأظهرت النتائج
أن غري املتذوقني كانوا أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى بشكل ملحوظ
أكثر من ذوي قدرات التذوق الفائقة.
فقد أش�ار الباحثون إىل أن بعض الجين�ات الوراثية ربما تنتج املزيد
من أكسيد النيرتيك ،ما يؤدي بدوره إىل إتالف أي جزيئات من فريوس
كورونا.
كم�ا أوضح�وا أنه عندما يت�م تحفيز جني  ،T2R38فإنه يس�تجيب
ع�ن طريق إنتاج أكس�يد النيرتيك للمس�اعدة يف قت�ل أو منع تكرار
الفريوسات يف الغشاء املخاطي للجهاز التنفيس.
وقد تساعد نتائج الدراسة لفهم املزيد عن فريوس كورونا ،باإلضافة
إىل اإلصابات السنوية بفريوسات أخرى من بينها اإلنفلونزا.
ووفق�ا ً ل�روب ديس�ال ،أمني عل�م الحشرات يف معهد س�اكلر لعلم
الجين�وم املق�ارن يف املتح�ف األمريك�ي للتاري�خ الطبيع�ي بمدينة
نيوي�ورك ،ف�إن  % 25م�ن البشر غري متذوقين فيما تقدر نس�بة
أصح�اب القدرة املتوس�طة على التذوق بـ  % 50فيما تصل نس�بة
أصح�اب الق�درة الفائقة عىل التذوق إىل  % 25م�ن بينهم أقل من 1
 %من أصحاب القدرة الفائقة ،ومعظمهم من النس�اء من غري ذوي
األصول األوروبية.

نصائح طبية

األطعمة الـ 5األسوأ لألطفال

الفواكه واالعتماد عليها يف تغذية من هم
تحت سن  3سنوات .ولكن ما هو الطعام
البديل للعصائر؟ حيث أشارت األكاديمية
األمريكي�ة لط�ب األطف�ال ( )AAPب�أن
األطفال الذين تقل أعمارهم عن  6أشهر
يجب أن ال ترشب شيئا سوى حليب األم،
أما بالنس�بة لألطفال من  6إىل  12شهرا
من العم�ر يمك�ن أن ُيقدم له�م كميات
صغيرة من املاء ،ولك�ن حليب األم يجب
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*ع�وِّدي طفلكِ على التفكري
اإليجابي
فّس�رّ ي لطفل�كِ الف�ارق بين
التفكير اإليجاب�ي والتفكير
ّ
يفكر
الس�لبي .وعلّمي�ه ب�أن
ّ
يتمكن
بإيجابية وتفاؤل حتى
من حل املش�اكل التي تعرتض
س�بيله ويترصف بحكمة إزاء
كل حادث يطرأ عىل حياته
*كوني خري قدو ٍة لطفلك
ّ
تتوقع�ي لطفل�كِ أن ُيطبّ�ق
ال
تعاليمكِ ما لم يراكِ ُتطبّقينها
بنفس�كِ وتعتمدينه�ا نهجا ً يف
أردت لطفلك أن
حيات�ك .فل�و
ِ
يس�امح اآلخرين عىل أفعالهم
وأخطائهم ،كوني الس�بّاقة يف
مسامحته ومسامحة كل من
ُيخطئ بحقك
*علِّم�ي طفل�كِ أال يك�ون
حقودا ً

علّم�ي طفل�كِ أال يحصر
تفكريه باألح�داث واألحاديث
التي طاولته أثن�اء عراكه مع
أحده�م .فالغض�ب واالنتقام
لن يوصاله إىل نتيجة واألفضل
أن يك�ون متس�امحا ً وغفورا ً
ويضع األم�ور الس�لبية وراء
ظهره
*علِّم�ي طفل�كِ كي�ف يكون
كائنا ً اجتماعيا ً
دع�ي طفلكِ يختل�ط بالناس،
الكب�ار منه�م والصغ�ار،
حت�ى يتعلّم من خلال اللعب
والتواص�ل والتفاع�ل معه�م،
األساليب املسلكية الصحيحة.
ويف كل م�رة يدخل فيها طفلكِ
يف شجار مع أطفال من ّ
سنه،
ّ
ح�اويل أالّ
تتدخلي واس�محي
لصغيركِ ب�أن يتعلّم بنفس�ه
ّ
الحل املناسب ملشكلته.
إيجاد

ما أمراض الصيف؟ وكيفية الوقاية منها!
قدمت خبيرة تغذية مجموعة
م�ن النصائ�ح للوقاي�ة م�ن
األم�راض الت�ي تنتشر خالل
فصل الصيف.
وقال�ت اختصاصي�ة التغذي�ة
سوس�ن و ّزان جبري إن
الجف�اف ه�و أح�د األم�راض
الش�ائعة خالل فصل الصيف،
نتيجة خس�ارة الجسم للكثري
من املاء جراء التعرق.
وأوضح�ت أن أكث�ر األم�راض
الت�ي تنتشر يف الصي�ف ه�ي
ح�روق والته�اب الحل�ق
والس�كتات الحرارية ،مشيرة
إىل أن تح�دي ه�ذه األم�راض
يتزاي�د يف ظل انتش�ار فريوس
كورونا.
وللوقاي�ة م�ن ه�ذه األمراض
نصح�ت جبري باإلكث�ار من
رشب املاء إلبقاء الجسم رطبا،

مشيرة إىل إمكاني�ة إضاف�ة
نكه�ة على امل�اء باس�تخدام
عصائر الفاكهة.
كما نصحت بتقليل السكريات
املضاف�ة للطع�ام والشراب،
مشيرة إىل أن الح�د األقصى
للسكر املضاف ينبغي أن يكون
 6مالعق صغرية.
وحث�ت على تن�اول األطعمة

الغني�ة باأللي�اف ،كالخض�ار
والفواكه واملكرسات والحبوب
لكونه�ا تس�اعد عىل الش�عور
بالشبع واالمتالء.
ودعت إىل االستمتاع بالطقس،
حي�ث تشير الدراس�ات إىل
تحس�ن معدل رضب�ات القلب
وضغ�ط ال�دم ،أثن�اء وج�ود
الشخص يف الهواء الطلق.

لطلة ابهى....

كيف تتخلصي من عالمات اخلامت على اصبعك؟
ارتداء الخوات�م لفرتة طويلة
من الزم�ن يمكن ان يس�بب
عالمات دائري�ة قبيحة حول
أصابعك .إذا تجاهلتها ،يمكن
أن تصب�ح ه�ذه العالم�ات
دائمة.
إذا كنت تتعامل مع مثل هذه
الحلق�ات فالح�ل املؤقت هو
التوق�ف عن ارت�داء الخواتم.
ولك�ن الحلقات س�وف تعود
م�رة أخ�رى بع�د فترة م�ن
الوق�ت .وفيم�ا يلي بع�ض
النصائ�ح للتخلص م�ن آثار
الحلقة عىل أصابعك:
ق�م بتقشير املناط�ق
املترضرة بشكل منتظم .هذا
سيس�اعدك يف التخل�ص من
الخاليا امليتة التي تسبب تغري
لون املنطقة.
ال تنسى اس�تعمال الكري�م
الواقي�ة م�ن الش�مس على
يديك قبل الخروج من املنزل.
أحيانا يمكن للتعرض ألشعة
الش�مس املب�ارشة جع�ل

العالمات أكثر عنادا ويصعب
التخلص منها.
اس�تخدم خليط من الليمون
والعس�ل عىل العالم�ات .خذ
ملعقة كبرية م�ن املزيج دلك
به�ا املنطقة مل�دة  15دقيقة
ثلاث مرات يف األس�بوع .هذا
لن يخفف من العالمات فقط

ب�ل س�وف يقل�ل أيض�ا م�ن
االسمرار.
ترطي�ب األصاب�ع بش�كل
منتظ�م .يفض�ل اس�تخدام
الكريمات العشبية التي سوف
تبق�ى برشت�ك رطب�ة ،والتي
سوف تس�اعد عىل تقليل آثار
العالمات .
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كلمات متقاطعة

الحمل

ما تفكر به اليوم قد يحدث أمامك عىل الرغم من
أن�ه يشء غري متوقع .ربما كنت تخطط بطريقة
معينة للقيام بيشء ما ،ويف النهاية ترصفت بصورة
مختلفة تمام�ا .حاول أوال أن تفك�ر بطريقة عقالنية
بغض النظر عن النشاط الذي تقوم به حاليا.

الثور

عندم�ا يقرتب م�ن حولك إليك ،سيش�عرون
بحب�ك وجودك وكرمك وتعاون�ك .أما إذا كنت
وحي�دا ،ستش�عر أنك منب�وذ م�ن اآلخرين .من
الصع�ب جدا علي�ك أن تفرس ترصفات م�ن حولك،
ولكن يف الواقع املش�كلة تكمن يف عدم التفكري يف األمور
بطريقة موضوعية.

الجوزاء

أف�كارك مختلف�ة ج�دا الي�وم ،ولذل�ك ربما
يعارضك من حول�ك ويقفون يف طريقك .ربما
يحقد عليك هؤالء ويخافون من أن تكتشف شيئا
جديدا أو فكرة جديدة .ال تنس أنك الوحيد املس�ؤول
عن ترصفاتك وأنك الوحيد الذي تخطط ملستقبلك وليس
أي شخص آخر.

السرطان

ربما يتدهور وضعك املادي من سيئ إىل أسوأ
ه�ذا الي�وم .ال تحاول أن تعالج هذه املش�اكل
الي�وم .اس�تخدم كل ما تمتلك م�ن أموال إليقاف
الكارثة التي أوش�كت عىل الحدوث .حاول ان تكون
هادئ�ا عند التعامل مع الش�خصيات العنيدة .ال تعتمد
عىل اآلخرين.

 - 1876اإلطاحة بالسلطان العثماني عبد العزيز
األول.
 - 1958إغلاق «س�جن س�وغامو» ال�ذي كان
مخصصا ملجرمي الحرب اليابانيني.
 - 1959اإلعالن عن دستور سنغافورة.
 - 1967امللك حسين وجمال عبد النارص يوقعان
اتفاقية الدفاع املشرتك بني مرص واألردن.
 - 1982إس�بانيا تصبح العضو السادس عرش يف
حلف شمال األطليس  /الناتو.
 - 1998زلزال بقوة  6.6عىل مقياس ريخرت يرضب
شمال أفغانستان موديا بحياة  5000شخص.
 - 2007مجل�س األم�ن يصدر ق�راره رقم 1757
الخ�اص باملحكم�ة الدولية الخاص�ة بلبنان حول
جريمة اغتي�ال رئيس وزراء لبنان األس�بق رفيق
الحريري.
 - 2009إي�ران تعدم  3أش�خاص بتھم�ة التورط
يف تفجري «مس�جد زاھ�دان» بعد ي�وم من تفجري
املسجد.
 - 2016محكم�ة الغ�رف األفريقية االس�تثنائية
تقيض بس�جن الحاكم العس�كري السابق لتشاد

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

إذا ح�اول أح�د األصدق�اء أو املقربين أن
يعطي�ك بعض النصائح الت�ي تتعلق باملال أو
االس�تثمار ،فال تهتم بها! ربما يكون الش�خص
ال�ذي يس�دي إلي�ك النصيح�ة ال خربة ل�ه يف مجال
االس�تثمار والبورصة وقد ت�ؤدي نصائحه إىل كارثة .ال
ننصحك باملشاركة يف األنشطة الجماعية اليوم.

الميزان
س�تنعم بحياة عاطفية هادئة اليوم .ربما تلتقي
ببع�ض األش�خاص واألصدقاء وس�تالحظ ترابطا
بينك�م لم تالحظ�ه من قبل .األس�ابيع املقبل�ة تتميز
بالهدوء واالستقرار .املوسيقى هي رس سعادتك وهدوئك.
اس�تمع إليها يف أي مكان .عليك أن تهتم بصحتك هذه األيام
حتى تستمتع بأوقاتك خالل الفرتة املقبلة.

العقرب

تمي�ل إىل تفويض رشي�ك حياتك يف كل أمورك
وقضاي�اك .ربما تدرك الي�وم أن هذا األمر غري
جيد بالنس�بة لك .ستشعر أنك تدني نفسك دون
مقاب�ل .يف الحقيق�ة ،ستش�عر أنك ال وج�ود لك يف
الحياة .عليك أن تس�تقل بنفسك عن اآلخرين .اتخذ كل
قراراتك بنفسك.

القوس

مما تخاف اليوم؟ التواصل مع األش�خاص؟!
ربما تمر بمرحلة صعبة جدا تربطك باملايض.
عالقاتك الفاشلة ربما تجرح مشاعرك وتؤثر عىل
حيات�ك عموما .تخل�ص من الهواجس التي تش�غل
تفكريك.

الجدي

خطوة حاسمة تحدد مستقبلك املهني اليوم،
ويف حال تخطيت املوضوع فإن القادم سيكون
أفض�ل وأكثر إرشاق�ا .فرتة متوت�رة مع الرشيك،
وم�ن األفضل تقدي�م تنازالت طفيف�ة لتخطيها .إذا
انتاب�ك أل�م خفي�ف يف ال�رأس عالجه بنفس�ك لكن إذا
عاودك باستمرار فاألمر يتطلب معالجة طبية.

الدلو
باس�تطاعتك اليوم حل القضايا الطارئة ،ألن
لديك الكفاءة والقدرة عىل تحليل املس�تجدات
والوضع الحايل بأعصاب هادئة وأسلوب منطقي.
تتعرض لبعض املضايقات من األهل بس�بب عالقتك
بالحبي�ب ،لكن�ك رسع�ان ما تض�ع حدا لذلك .تش�عر
باإلرهاق اليوم بسبب كثرة الضغوط املحيطة بك.

الحوت

أنت عاطفي جدا اليوم وربما تبتعد عن الواقع
وتسرح يف عامل�ك الخي�ايل .ننصح�ك بالراحة
التام�ة حت�ى تس�تطيع التعام�ل م�ع القضاي�ا
الج�ادة .اس�تعد وك�ن قوي�ا حت�ى تس�تطيع إدارة
املشاريع القادمة .أنت شخص متميز ولكن بحاجة إىل
إدراة شؤونك بطريقة موضوعية.

جنود م�ن رشطة ح�دود إرسائيل يقتل�ون إياد
الحلاق ش�اب فلس�طيني م�ن ذوي اإلعاق�ة
ق�رب باب األس�باط يف الق�دس القديم�ة بدولة
فلسطني.

حكاية مثل

ّ
علي وعلى اعدائي يا رب

العذراء

انفراج�ة كبيرة على املس�توى الش�خيص
والعاطفي .س�تعيش أياما جميلة خالل هذه
الفترة ،ولك�ن علي�ك أن تك�ون واثقا يف نفس�ك
وواضحا تمتع باللحظات الجميلة واستغل الظروف
الجيدة التي تمر بها اآلن.

حسين حربي مدى الحياة بعد إدانته بجرائم ضد
اإلنسانية.
 - 2018إرضاب ع�ن العم�ل يف جميع محافظات
األردن احتجاج�ا على مشروع قان�ون رضيب�ة
الدخل املعدل ،وال�ذي رفعته الحكومة إىل مجلس
األمة لبحثه وإقراره.
 - 2019سلس�لة تفجيرات تضرب محافظ�ة
كركوك ش�مايل العراق وت�ؤدي إىل مقتل ما بني 3
و 5أشخاص وجرح  18آخرين.
 2020ع�دد اإلصابات املؤك�دة بجائحة فريوسّ
يتخطى حاجز الستة ماليني شخص حول
كورونا
العالم ،م�ن بينھم أكثر من  367أل�ف حالة وفاة
وحوايل مليوني و 684ألف حالة تماثلت للشفاء.
انطالق أول مھمة مأھولة بطاقم ملركبة دراجون
، 2املصنعة بواس�طة س�بيس إك�س ،متجھة إىل
محطة الفضاء الدولية.

قصته :تروي قصة عن شمشون الجبار،
خالصتها:
ان�ه كان جب�ارا ً قويا ً وقوت�ه ال توصف،
وال يمك�ن أن يقه�رن وق�د تغل�ب على
خصوم�ه جميعه�م ،فح�اول خصوم�ه
التغل�ب عليه عن طري�ق الحيلة والغدر،
وكان لشمش�ون زوج�ة جميلة ش�غف
بها حباً ،فاتصل بها خصومه ورش�وها
بم�ال وفير ،وطلب�وا منه�ا ان تطلعهم
على رس قوت�ه ،فوعدتهم خيرا ً فأخذت

تس�تدرجه ملعرف�ة ه�ذا السر ،وكان
يجيبه�ا اجاب�ات غري صحيح�ة ،وكانت
تمتحنه بهذه االجابات فيظهر لها زيفها
وع�دم صحته�ا ،واضطر شمش�ون إزاء
كثرة إلحاحها اىل اطالعها عىل رس قوته،
وأن�ه كامن يف ش�عره ،فأخربت خصومه
بذلك ،فطلبوا منها ان تقص ش�عر رأسه
عندم�ا يكون غارقا ً يف نومه ،ففعلت ذلك
فاس�تحالت قوته الجبارة اىل قوة عادية،
ث�م داهموه يف داره وتغلبوا عليه وش�دوا

وثاقه وادخلوه السجن.
ثم ارادوا أن يسخروا به فجلبوه اىل قاعة
كبيرة ازدجم�ت بكباره�م ،وطلبوا منه
ان يقوم باعم�ال هزلية ليضحكوا عليه،
فعمد اىل عامود وس�ط القاع�ة فاقتلعه
ً
ً
(عيل وعلى اعدائي يارب)
قائلا
ورصخ
فأطب�ق س�قف القاعة على الحارضين
وماتوا جميعهم ،وذهب قوله مثالً.
يضرب :لتمن�ي االنس�ان الشر ل�ه،
والعدائه.

اختبارات شخصية

 7تصرفات تكشف أسرار شخصيتك أمام اآلخرين

كثرية هي األحيان التي نرغب
يف الكش�ف عن ش�خصية من
نلقاه�م ألول م�رة ،ربم�ا هو
الفض�ول أو الح�ذر ،أو أن
التعامل مع من حولنا يتطلب
معرف�ة وافي�ة بطباعه�م
وس�لوكهم ،له�ذا نعم�د اىل
مراقب�ة حركاته�م دون قصد
كش�يئ من التفاع�ل الفطري
بني البشر ،لعلنا نجد مفتاحا
يوصلن�ا اىل طبيع�ة ه�ؤالء
الناس.
ويمنحن�ا الفرص�ة لتقيي�م
العالقة م�ا إذا كنا سنس�تمر
يف التعام�ل م�ع فلان أو أنن�ا
س�ننرصف عن�ه ،بداعي عدم
التواف�ق ،بين ش�خصياتنا
وشخصية هذا الطارئ.
يف ه�ذا املوض�وع نس�تعرض
معك�م مجموع�ة م�ن األمور
والترصف�ات التي يمكنكم من
خالله�ا الحكم عىل ش�خصية
من تقابل�ون ،والعكس كذلك،
ه�ي ذاته�ا يمكن أن تس�اعد
اآلخري�ن عىل رؤيتن�ا بصورة
نمطية معينة.
 .1خط اليد و أسلوب الكتابة
فم�ن خلال طريق�ة وحجم
كتاب�ة ش�خص م�ا ،يتس�نى
لك معرفة أش�ياء مهمة عنه،
وفق�ا لدراس�ة أجرتها مؤخرا
رشكة “.”National Pen
إذ أظه�رت ه�ذه الدراس�ة،
أن األش�خاص ذوي الخ�ط
الصغير يميل�ون إىل الخج�ل
والدق�ة واملواظب�ة ،يف حني أن
من يحاول�ون كس�ب االنتباه
يميلون للكتابة بخط أكرب.
ونوه�ت الدراس�ة إىل أن م�ن
يتعاملون مع األم�ور بجدية،
يقومون بالضغط بش�دة عىل
القل�م أثن�اء الكتاب�ة ،يف حني
أن م�ن يميلون ع�ادة للكتابة
الخفيفة يتسمون بلني الطبع
والتسامح.
 .2ألوان�ك املفضل�ة أو أل�وان
الثياب التي ترتديها

افقي
1مواقع للقاء واملناقشة عىل
االنرتنت  oللتعريف
2التصرف يف عم�ل ب�دون
تحضري  oأوىف االصدقاء
3املدينة ذات األلف عمود أيام
قوم عاد  oجملة موسيقية
4تصدر صوتا اس�تخدمت يف
الحروب  oقاصدا عن س�بق
ارصار
5حرف عطف  oاملوت
6جه�ة االنطلاق  oابو األب
أو األم
7مدينة اس�بانية س�ياحية
اس�ماها الفينيقيون مدينة
“امللكة”
8خ�ض  oخم�ود الحم�اس
والحيوية
9منتس�ب إىل عمان  oاالسم
القديم للبحرين وحضارتها
10دول�ة عربي�ة ليس�ت لها
حدود برية  oشتم.

غزل عراقي
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خله يظ��ل ت��ذكار ملالك��ه االحبـــاب
*
*
*
*
*
كلب��ي أرد اكصه مبوس وج��وي مجانه
دالني ع��ل هي��ج أدروب كله��ن مهانه
*
*
*
*
*
كلب��ي ارد اكص��ه مبوس واكط��ع وريده
يبجي عل بزر الناس ش��نهو ليريـــده

من الفيسبوك

فاللون الذي تميل الرتدائه ييش
بأرسار عديدة عن شخصيتك،
فم�ن يخت�ارون ع�ادة اللون
األسود يتسمون بالحساسية،
كم�ا أنه�م فنان�ون ويعريون
اهتماما كبريا للتفاصيل.
يف حين أن من يحب�ون اللون
األحمر الزاهي يعيشون الحياة
عىل أكمل وجه ،ويعملون بجد
لتحقيق مساعيهم وأهدافهم.
أم�ا محب�و األخضر مثلا،
يتصف�ون بال�والء والحن�ان،
وع�ادة ما يك�ون محبو اللون
األبيض منظمين ومنطقيني،
أم�ا عش�اق األزرق فه�م
وحساس�ون
مس�تقرون
ويراعون اآلخرين.
 .3قضم أظافرك
إن تك�رار س�لوك معين تجاه
الجس�د بش�كل نمطي يمكن
أن يعط�ي فك�رة واضح�ة
ج�دا ع�ن صاحب�ه ،فكيفي�ة
اس�تجابة جس�دك للمواق�ف
املختلفة س�واء بشد شعرك أو
عض أظاف�رك أو الضغط عىل
جلدك ،ق�د تعكس نفاد الصرب
واإلحب�اط واملل�ل وربم�ا عدم
الرضا.
وعىل سبيل املثال فقد رجّ حت
دراس�ة أن م�ن يقضم�ون
أظافره�م يميلون إىل الس�عي

للكم�ال ويش�عرون بالتوت�ر
والعصبية.
 .4حذاؤك ..لونه وشكله!
بحسب خرباء نفسيني ،يمكنك
الحك�م عىل ش�خص بطريقة
صحيح�ة فق�ط بالنظ�ر إىل
حذائه.
حي�ث يق�ول أوم�ري غيالث،
الذي أعد دراسة بهذا الشأن يف
جامعة كانساس ،إنه بإمكانك
تخمين  % 90م�ن س�مات
صاحب الحذاء ،مثل مُ س�توى
دخل�ه وميول�ه السياس�ية
ّ
س�نه ،فق�ط
ونوع�ه وحت�ى
بنظ�رة متفحص�ة إىل تكلف�ة
الحذاء وطرازه ولونه وحالته.
 .5عيناك
يق�ال أن للعيون لغة ،وال يشء
يمكن أن يق�دم قرارنا للتعامل
مع فلان أو يأخ�ره ،أكثر من
النظر اىل عينيه ،طيب ،خبيث،
مس�الم أم رشير ،كلها سمات
يف تكوي�ن اإلنس�ان ،يمك�ن
للعيون أن تخرجها للناظرين.
يقول ش�وقي “وتعطل�ت لغة
عيني يف لغة
الكالم وخاطبت…
ّ
الهوى عيناك”
كذلك فيمكن لثب�ات النظرات
أو اضطرابه�ا أن يعك�س قوة
الش�خصية أو ضعفها ،وهذه
ترجم�ة رصيح�ة لق�درات

وسمات شخص ما.
 .6انضباط مواعيدك
إن التأخ�ر ع�ن موع�د م�ا أو
الحضور مبكرا ،ألي داع كان،
يك�ون انطباع�ا مهم�ا ع�ن
شخصيتك ،فاإللتزام باملواعيد
يعرب عن شخصية متزنة ،وأن
الش�خص يعني�ه أن يرتك عند
اآلخرين انطباعا إيجابيا عنه،
وبأن�ه ثق�ة ويمك�ن اإلعتماد
عليه يف شدائد األمور ،والعكس
بضرورة الح�ال يعني صورة
مغايرة تماما.
 .7كيفية املصافحة
األش�خاص مم�ن يصافحون
بحرارة وشدة يرتكون انطباعا
بالثقة ،كما يقدمون أنفس�هم
بصورة تعكس الثقة والحضور
امللف�ت ،مث�ل ه�ؤالء يمكن أن
يكون�وا أكث�ر ميلا لإلنطلاق
والتعبير املج�رد والرصي�ح،
ومن غري املرج�ح أن يميلوا اىل
اإلنطواء والحساسية املفرطة.
من جان�ب آخر نج�د أن ذوي
املصافحة الضعيفة ،يفتقرون
اىل الثق�ة بالنف�س ،والهروب
من املواجهة والتحدي ،ويمكن
للحظة املصافح�ة وحدها أن
تكون الف�ارق بني امليل اىل من
نصاف�ح أو أن ننأى بأنفس�نا
عن التعامل معه.

رأيس
1جزيرة أكث�ر من  % 40من كلمات
لغتها عربية  oعراق (مبعثرة)
2للهات�ف (معكوس�ة)  oطري لييل o
له من االس�ماء يف العربية نحو 100
اسما
3متشابهان  oعاب شخصا يف غيابه
 oوالد
4نصاب  oندى أو مطر خفيف  oثلثا
منح
5يف املش�ورة ووجه�ة النظ�ر
(معكوس�ة)  oاس�م خلي�ة النح�ل
بالفصحى
6قصائ�د ش�عر كتب�ت يف الجاهلية
بماء الذهب
7والدة  oثالثة حروف من اوان
8أكرب بركان يف العالم
9تجده�ا بين البل�دان  oورق�ة من
أوراق اللعب
10أول بل�د عرب�ي ع�رف الطباعة o
أداة م�ن الخش�ب أو نح�وه لصن�ع
الكعك.

acebook

هـــــل تعلــــــم

 - 1ه�ل تعل�م أن نوع الغن�م الذي يزود بالحلي�ب الالزم لصنع
الجبنة الفرنسية الش�هرية( روغفورت) ال يرشب املاء إال نادرا
ويقتصر يف إ رواء ظمأه على املاء املوجود يف الحش�ائش التي
يأكلها.
 - 2ه�ل تعلم أن البع�وض يفضل لدغ
الناس ذوي البرشة البيضاء والش�عر
األشقر.
 - 3هل تعلم أن ش�جرة الفلني تحتاج
إىل عرش سنوات من أجل تكوين طبقة
فلني واحدة.
 - 4ه�ل تعل�م أن الطباشير الت�ي
تس�تخدم يف الكتاب�ة عىل الس�بورات
تستخدم من الجص الفرنيس.
 - 5هل تعلم أن الس�اعة يخف وزنها
عندما ينحل زنربكها.
- 6هل تعلم أن التمس�اح ال يس�تطيع أن يقوم بإخراج لس�انه
من فمه.
- 7هل تعل�م أن صاحب أكرب عيون يف العالم هو حيوان الحبَّار
العمالق.
- 8هل تعلم أن قلب الروبيان يقع يف رأسه.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
“أنف اصطناعي” ..اختراع جديد
قد يحدث ثورة طبية
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مصطفى مسري يشوق متابعيه لعمل جديد مع رمحة رياض
كشف الفنان العراقي ،مصطفى سمري ،عن
عمل جديد سيجمعه بالفنانة العراقية رحمة
رياض ،وذلك بصورة نرشها يف صفحته
الخاصة عىل موقع التواصل اإلجتماعي،
وأرفقها بتعليق كتب فيه« :غالية وإنشالله
عن قريب عمل راقي يجمعنا ميكس بني
أغنية عربية وتركية يف تركيا».
وكانت رحمة قد أعلنت إرتباطها باملمثل
العراقي ألكسندر علوم قبل أيام ،وذلك بصورة
تجمعهما نرشتها يف صفحتها الخاصة عىل
موقع التواصل اإلجتماعي ،وأرفقتها بتعليق
كتبت فيه« :باركويل».
بدوره ،نرش ألكسندر صورة تجمعه برحمة،
وأرفقها بتعليق كتب فيه »:وعد مني وعد
وأخذتها باركويل» .والقى الخرب رواجا ً واسعا ً
يف صفوف متابعيهما الذين فرحوا لهما،
وإنهالت التعليقات املهنئة عىل الصور.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

مقهى عراقي يشجع زبائنه على تلقي لقاح (كورونا)

نج�ح باحث�ون م�ن معه�د
كارلسروه للتكنولوجي�ا بأملانيا،
يف تطوير أنف إلكرتوني بحاس�ة
ش�م اصطناعي�ة ،يحق�ق دق�ة
عالية يف التعرف عىل أنواع النعناع
املختلفة ،ما يجعله وسيلة جدية
للتطبيق�ات مث�ل مراقبة الجودة
الصيدالني�ة ،واإلدراك الش�مي
للتش�خيصات
االصطناع�ي
الطبية.
وعن تفاصيل الدراسة التي قادت
إىل ه�ذا االختراع الجدي�د ،يقول
الربوفيسور بيرت من املعهد النباتي
بمعهد كارلرسوه للتكنولوجيا إن
النعناع مثال كالس�يكي من عالم
النبات ،حيث ُتنتج أنواعه املختلفة
برائحة خاصة لكل نوع.
ويتابع“ :مراقبة الجود الصناعية
لزي�ت النعن�اع تخض�ع ألنظم�ة
قانوني�ة صارم�ة من أج�ل منع
الغ�ش ،وتس�تغرق وقت�ا طويال،
وتتطلب ق�درا كبريا م�ن الخربة،
وس�يدعم ه�ذه العملي�ة “أن�ف

إلكرتون�ي” جديد م�زود بأجهزة
استش�عار مصنوع�ة م�ن م�واد
مدمجة.
واعتمد فريق البحث عىل محاكاة
النم�وذج البيولوج�ي املوج�ود يف
اإلنس�ان :الخالي�ا الش�مية ،التي
تنق�ل املعلوم�ات ل�دى البرش إىل
الدماغ عبر النبضات الكهربائية،
يتم اس�تبدالها بإثني عرش وحدة
 ،QCMوهي مستش�عرات خاصة
من أجهزة االستشعار.
وتتك�ون ه�ذه املستش�عرات من
قطبين كهربائيين مجهزي�ن
بكريس�تال كوارت�ز ،م�ن بين
أش�ياء أخرى ،يمك�ن العثور عىل
ه�ذه املكون�ات أيض�ا يف الهواتف
املحمول�ة ،ألنها تضم�ن ترددات
عالي�ة الدق�ة للهات�ف املحم�ول
بتكلفة منخفضة.
وترتس�ب روائ�ح النعن�اع على
س�طح املستش�عرات ،مم�ا يغري
تردد الرنين ونحصل عىل رد فعل
تجاه الرائحة املعنية.

غوغل تعتذر بشكل رسمي للفلسطينيين
تعمد مح�رك البحث “غوغل” ربط الكوفية الفلس�طينية باإلرهاب ،ما
أثار جدال واسعا وانتقادات حادة عىل مواقع التواصل االجتماعي.
رَّ
وعَّب�ت رشكة “غوغل” بهذا الخصوص عن اعتذارها عن أي إس�اءة أو
إهانة غري مقصودة ،حيث الحظ مستخدمو غوغل منذ أيام عند البحث
عن إجابة لس�ؤال باللغ�ة اإلنجليزي�ة (?what do terrorists wear on
 )their headوال�ذي يعن�ي “ماذا يرتدي اإلرهابيون عىل رؤوس�هم؟”،
تتص ّدر مواضيع عن الكوفية الفلس�طينية نتائج اإلجابات التي ُيق ّدمها
محرك البحث.
ول�م يكت�ف غوغ�ل بذلك ،فعن�د البح�ث يف خان�ة الصور تض�ع نتائج
البحث صورة الكوفية الفلس�طينية إىل جانب ص�ور إرهابيني يرفعون
عل�م تنظيم الدولة اإلسلامية (داعش) أو تش�كيلة مالبس املجموعات
املس�لحة ،وهو ما أثار غضب نشطاء فلسطينيني وعرب ،معتربين هذا
األمر يغيّب الحقائق ويطمس األصوات ويشوه الصورة الفلسطينية.
وعلّق الكات�ب املرصي ،إبراهيم فرغيل ،عىل هذا األم�ر ،قائال يف تغريدة
عىل تطبيق (تويرت)“ ،الكوفية الفلسطينية لم تكن يوما إال رمزا وطنيا
فلسطينيا”.
ويف الس�ياق نفس�ه ،طالب مغردون بوضع أدنى تقييم لغوغل بس�بب
عنرصيت�ه وانحي�ازه لالحتلال اإلرسائيلي ،حي�ث قال أح�د املغردين،
“الكوفية الفلس�طينية ليس�ت إرهابا ،قم بتقييم غوغل بنجمة واحدة
حتى ترتاجع عن نعت كل ما هو فلسطيني باإلرهاب”.

(فيس بوك) و (انستغرام) يطلقان
ميزة جديدة لمستخدميهما

كش�ف تطبيق�ا التواص�ل
االجتماع�ي (في�س ب�وك) و
(انستغرام) عن مخطط إلضافة
ميزة تسمح للمستخدمني بوقف
عرض أرقام عالمات “اإلعجاب”
عىل منشوراتهم ،ما يحررهم من
الس�عي لتحقي�ق مكان�ة معينة
من خالل رىض اآلخرين.وستوفر
املنصتان للمس�تخدمني إمكانية
وق�ف تع�داد عالم�ات اإلعج�اب
بش�كل كام�ل أو اإلبق�اء عليه�ا
ألنفس�هم فق�ط ،حيث س�يكون
بإمكان الناس تقرير ما إذا كانوا
يري�دون أن ي�روا ع�دد عالم�ات
اإلعجاب أم ال.وستسمح األدوات
التي سيتم إضافتها للمستخدمني
بوقف زر “عالمة اإلعجاب” سواء
عىل املشاركات الفردية أم غريها.
ّ
وتوقع موسيري أن يكون ّ
صناع
املحتوى الصغ�ار الذين يحاولون
كس�ب املعجبني األكثر نفورا ً من
إخفاء عدادات عالمات اإلعجاب،
ألنه�م ع�ادة يس�عون إىل تعزي�ز
ش�عبيتهم من خلال إظهار عدد

األشخاص املؤيدين ملنشوراتهم.
وأظهر اختبار أويل لهذه الخاصية
أن ع�دد مش�اركات بع�ض
األش�خاص ازدادت بعدم�ا أزي�ل
احتمال أن يتم الحكم عىل شعبية
منش�وراتهم من خالل الجمهور،
وف�ق موسريي.وأش�ار خرباء إىل
أن أعداد عالم�ات االعجابات عىل
الش�بكات االجتماعية وما يمكن
أن ترمز له على صعيد مكانة أو
قيم�ة األش�خاص تثير مخاوف
تتعلق بالصحة العقلية.
ويق�ول بعضه�م“ :إن الس�عي
لحصد “عالم�ات اإلعجاب” بنهم
يمكن أن يسبب إدمانا ً وأن تكون
له آثار مدمرة خاصة يف أوس�اط
الشباب”.وقال (فيس بوك)“ :إنه
يعمل م�ع مختصين لفهم كيف
يمكن لبعض التعديالت مثل ميزة
إخف�اء عدد االعجاب�ات املتوافرة
على (انس�تغرام) أن تدعم رفاه
املس�تخدمني ،م�ع إتاح�ة أدوات
تحك�م لكيفي�ة انخراطه�م يف
استخدام الشبكات االجتماعية.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

قرر مقهى يف العاصمة العراقية
بغداد أن يقدم القهوة مجانا
لزبائنه الذين حصلوا عىل التطعيم
املضاد لفريوس (كورونا) ،وذلك

يف مسعى لنرش الوعي بخصوص
أهمية الحصول عىل اللقاح يف ظل
تزايد اإلصابات.
ويحاول مقهى «قهوة وكتاب»

التصدي لحالة الشك والخوف من
اللقاح املنترشة يف العراق باعتبار
أن اللقاح هو «السالح الوحيد»
املتاح حاليا ملواجهة الجائحة.
وكتب عىل الفتة يف مدخل املقهى
«أخذت اللقاح؟؟؟ ..قهوتك عىل
حسابنا!!! ..شكرا ألنك تساعد
عىل انتهاء الفريوس».
وبمجرد إظهار زبون أو زبونة
املقهى صورة للبطاقة التي تفيد
حصوله عىل التطعيم يحصل عىل
فنجان قهوة مجانا.
وبينما يرشف قهوته ،قال الشاب
الحاصل عىل التطعيم ،عبدالله
النزد« :باعتبار أني واحد من
الناس اليل أخذوا اللقاح أني ما
أدري طبعا بالكافيه إنهم يقدمون

قهوة مجانا ليل ماخذين اللقاح،
بس يش لطيف جدا الستقطاب
الشباب ،للدعوة إىل أخذ اللقاح،
للحد من جائحة (كورونا) ،أتمنى
السالمة للجميع ،أخذ اللقاح هو
يش أسايس ،ولو ما أسايس ما
كان دول العالم الكربى دعت ألخذ
اللقاح».
وقال يارس عالء ،صاحب املقهى:
«يعني املفروض الدولة تتبنى
هذه املبادرات ،بس إحنا بديناها
من عندنا ،وبدت املطاعم وبقية
املقاهي يخلون هذه القطع
لتعود الحياة لطبيعتها ،وكل
العالم بده (يريد) يعود لطبيعته
بسبب اللقاح ،وما عندنا سالح
آخر غري اللقاح».

نانسي عجرم تطرح «حبك بيقوى» بعد وصول
الربومو ملليون مشاهدة
طرحت النجمة اللبنانية ،نانيس عجرم ،كليب
أغنيتها الجديدة «حبك بيقوى» عرب قناتها
الرسمية يف موقع «يوتيوب» ،وذلك
بعدما حذفت كل صورها التعريفية من
حساباتها يف شبكات التواصل االجتماعي.
وعرب حسابها الشخيص عىل انستقرام،
كشفت نانيس عن أوىل أغنيات ألبومها
الجديد «نانيس  ،»10وهي «حبك بيقوى»،
بعد أن حقق الفيديو التشويقي لأللبوم أكثر

من مليون مشاهدة بعد يومني من طرحه.
واألغنية من كلمات خالد تاج الدين ،ألحان
وليد سعد ،توزيع هاني يعقوب ،وهي أوىل
أغاني ألبومها الجديد  ،Nancy10املقرر
طرحه قريباً.
وتضمن الربومو مشاهد متنوعة لنانيس
يف حاالت وإطالالت مختلفة ،وقد أُ َ
رفق
بتعليق صوتي لنانيس ختمته بعبارة «بس
املوسيقى بتخليك تهرب».

مي العيدان تنعى الشاعر العراقي علي الفريداوي
نعت اإلعالمية الكويتية ،مي
العيدان ،الشاعر العراقي
عيل الفريداوي الذي تويف اثر
تعرضه لجلطة دماغية.
ونرشت مي صورة للراحل عىل
صفحتها الخاصة عىل موقع
التواصل االجتماعي ،وعلّقت
عليها بالقول« :الشاعر العراقي
عيل الفريداوي يف ذمة الله ،ال
اله اال الله والحول والقوة اال
بالله اثر جلطة دماغية».
وكانت اعرتضت مي العيدان،

بكل ما يف الكلمة من معنى ،عىل
ما اعتربته «إهانة» للموسيقار
املرصي الراحل محمد عبد
الوهاب ،يف التلفزيون الكويتي.
وعرب حسابها الرسمي عىل
موقع التواصل االجتماعي،
نرشت اإلعالمية الكويتية
مقطع فيديو من برنامج
«ليايل الكويت» الذي تقدمه
اإلعالمية الكويتية غادة
الرزوقي ،ووصف ضيفها
املوسيقار محمد عبد الوهاب

بـ»الحرامي» ،لتبادله املذيعة
الضحك وترد «اتهام خطري..
لكن ترى كلنا ندري».

ترشيح فيلم «مفاتيح مكسورة» ملسابقة جوائز األوسكار
نجحت املمثلة اللبنانية ،روال بقسماتي،
بدور وردة يف مسلسل عرشين عرشين الذي
حصد أعىل نسبة مشاهدة يف لبنان والعالم
العربي ،وكان من بطولة نادين نسيب نجيم
وقيص خويل.
وعلم أن رشكة الصباح ترى يف روال بقسماتي
الوجه الجديد املقنع يف األدوار التي مُ نحت
لها من خالل «خرزة زرقا» ،وهو ُيعرض
حاليا ً مع معتصم النهار وقبلها شاركت يف
«أنا» كزوجة للممثل تيم حسن ،واستطاعت
من خالل إتقانها للدور أن تحجز مكانها يف
املسلسالت التي تنتجها رشكة الصباح.
ويف هذا اإلطار ،أكدت روال بقسماتي أن
مشاركتها يف عالم التمثيل تن ّم عن شغفها
بهذه املهنة ،وهي تقدم نفسها بحسب

ما يتطلبه الدور فقط وتدخل يف عمق
التفاصيل ،حيث املطلوب أن تقنع
املشاهد.
يذكر أن بقسماتي شاركت يف فيلم
«مفاتيح مكسورة» ،من إخراج جيمي
كريوز وشارك السنة املاضية يف مهرجان
كان السينمائي الدويل ،لكنه لم ُيعرض
كما هو مطلوب بسبب إقفال دور
السينما يف لبنان والعالم العربي بعد
انتشار فريوس كورونا ،فيما تؤكد
روال بقسماتي بأن لبنان رشح
الفيلم ليشارك أو يمثل لبنان
يف مسابقة جوائز االوسكار
العاملية ،فهل يبتسم الحظ هذه
املرة إلنتاج سينمائي لبناني؟

تغريدات
مت��ر بالدن��ا بظ��رف تارخي��ي إنتقال��ي  ،حيم��ل
مع��ه خماطر ك�برى وفرص��اً عظيم��ة ،يف اإلنتقال
م��ن التجرب��ة الدميقراطي��ة الفتية حن��و اخليار
الدميقراط��ي ناضج ،من خالل إرادة مجاعية واعية
تنتق��ل من مرحل��ة التقاطع وعدم الثق��ة والفوضى
السيد عمار الحكيم واإلنغ�لاق املكوناتي اىل مرحلة التفاهم وبناء الثقة
والتعاون العابر للمكونات.

حسام الحاج

على املدى البعيد سيثبت مبا ال يقبل اللبس
ان هنالك من يدعي القوة واليعمل بها
وهنالك من يدعي السلم واليركن اليه ..
على املدى البعيد س��وف ترتجم كل الرتهات اىل نوافذ
وبوابات كبرية ال تؤدي إال حنو اهلاوية !..
فأستعدوا

احلفاظ على أمن العراق
مسؤولية اجلميع

سعد حمسن خليل

بدءا البد من تقديم التحية لكل عراقي رشيف يعرب عن مشاعره يف
بناء وطن آمن وسعيد من خالل معارضته لكل ظلم يلحق باالنسانية
وقيامه بالتظاهر السلمي ..والبد ان نحيي كل عنرص من عنارص
االجهزة االمنية شارك يف الحفاظ عىل أمن العراق من خالل التزامه
بالتصدي للمتصيدين باملاء العكر من الذين يعملون وفق اجندات
خاصة لتحريف التظاهرات عن مسارها السلمي واستهداف
املمتلكات العامة والخاصة ،فالتظاهرات يا اخوتي ورشكائي يف
الوطن هي تعبري عن رأي يضغط من اجل تحقيق مطالب مرشوعة،
وهي عمل سيايس جماعي يتطلب تنظيما وتحديدا لالوليات،
والتظاهر السلمي حق منصوص عليه يف مواثيق حقوق االنسان،
ويعد أحد ابرز االساليب التي تستخدم للتغيري السلمي للسلطة ،وعىل
هذا االساس يعد التظاهر تعبريا جماعيا عن الرأي يهدف اىل الضغط
عىل السلطات من اجل تحقيق مطالب مغيبة ،وتتفق اغلب الجهات
القانونية ان سلمية التظاهر تعني «املساملة» كما وردت يف معجم
املعاني ،وهي عقيدة تنفي اي مربر للحرب ،وتعد ان كل النزاعات
بني االمم يجب ان تحسم بطريقة سلمية ،وتعد هذه الطريقة يف
التعبري ركنا أساسا من اركان التظاهر ..والسلمية بدورها تتخذ
معايري خاصة تجعل من اركان التظاهر والسلمية حالة قانونية،
السيما يف الدول الديمقراطية ..واملطلوب من املتظاهرين ان يكونوا
بمستوى املسؤولية وعدم انجرارهم وفق شهوة اإلرضار باملال العام
والخاص ،ما يجعل من قوات االمن تتخذ اجراءات ملنع االنجرار وراء
هذه النوايا غري الحسنة ،وبالنتيجة حصول مواجهة غري محدودة
العواقب قد تتطور لحصول مواجهة ينتج عنها سقوط املزيد من
الضحايا مثلما حصل خالل انتفاضة ترشين التي اوقعت مئات
القتىل والجرحى ،وما زال نزيف دمائهم يؤرش حالة مأساوية،
ولتجاوز هذه الحالة البد من فتح ملفات هذه الحوادث والكشف
عن مالبساتها لتفويت الفرصة عىل املتصيدين باملاء العكر ،وعدم
تكرار هذه املأساة والعبث بحقوق االنسان العراقي الذي عانى ما
عانى من الحروب العبثية وفقدان الخدمات الرضورية التي هي
جزء اساس من الحياة االنسانية.

دانييال رمحة تعرتف بغريتها من النجوم الكبار
يف إطاللة خاصة ،ظهرت دانييال
رحمة بعد نجاحها القوي بمسلسلها
الرمضاني «للموت» أمام ماغي بو
غصن يف برنامج صدى املالعب عرب
شاشة الـأم بي يس مع اإلعالمي
مصطفى اآلغا لتجيب عن أسئلة
الجمهور.
يف البداية ،أجابت دانييال رحمة عن
النجم الذي أحبت الوجود معه سواء
قيس الشيخ نجيب يف مسلسل
«أوالد آدم» أو محمد األحمد يف
مسلسل «للموت» ،أكدت أنها ال
يمكن أن تختار بينهما؛
فالكواليس التي
جمعتها
بقيس
الشيــــخ
نجيــــب
كا نـــــت
كومـيديــة
وكلها ضحك،

أما كواليس التجربة مع محمد
األحمد فكانت مليئة بالجد لطبيعة
العمل ،لكنها استمتعت بالتجربتني
جداً ،وال يمكن أن تختار بينهما.
أما عن تجربتها مع باسل خياط،
فأكدت دانييال أنها من أحىل التجارب
بمسريتها الفنية ،ووجهت له تحية
خاصة هو وزوجته عرب الربنامج.
وبسؤالها عن أحالمها ،قالت دانييال
إن هدفها كبري ،فهي تريد أن تكون
من أقوى النجوم عىل الساحة
واعرتفت أنها ال تفكر يف الوصول
إىل هوليوود بقدر تفكريها بأن
تكون من أقوى النجوم يف الساحة
التمثيلية العربية.
وكشفت دانييال عن أنها ترى نفسها
محظوظة ،وأن تجربتها بـ»للموت»
بشخصية ريم أضافت إليها الكثري.
وأضافت أنها بهذه التجربة ُتعد
السنة الثانية لها مع مدرب التمثيل
الخاص بها ،وكشفت ألول مرة

أنها عندما عملت مع نجوم كبار
خريجي املعهد كباسل وباسم
وغريهم ،كانت تشعر بغرية منهم
ألنهم درسوا خمس سنني يف املعهد
ولديهم تكنيك خاص بهم ،ووقتها
وضعت هدفا ً أمام عينيها وهو ّ
أن
عليها تطوير ذاتها جدا ً ليكون لها
تكنيك خاص بالتمثيل أيضاً؛ وهذا
ما جعلها تحصل عىل كورسات
تمثيل يف تجاربها األخرية.

أمساء جالل تشارك يف بطولة
مسلسل «ورق التوت»
تقدم الفنانة الشابة ،أسماء جالل ،دور البطولة النسائية أمام الفنان
رشيف سالمة ،يف مسلسل «ورق التوت» الذي ينتمي لنوعية أعمال
الـ  45حلقة ،من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب ،وتضم:
فادي سمري حنا ،محمد فوزي عبد الرحيم ،إرساء مقيدم،
أماني أبو العينني ،سمر طاهر ،وإخراج حسام عيل.
ويضع صناع املسلسل اللمسات األخرية عىل عودة
التصوير بعد تصوير املشاهد األوىل قبل شهر رمضان
املايض ،حيث انتهى مخرج العمل حسام عىل من اختيار
الفنانني املشاركني يف البطولة منهم خالد أنور ،ثراء
جبيل وسلوى عثمان ومعتز هشام ومصطفى منصور
وسمر عالم وأحمد ثابت ومحمد أرشف.
وتنتظر أسماء جالل عرض املوسم الثاني من مسلسل
«أنصاف مجانني» الذي عرض املوسم األول منه يف شهر
يناير املايض يف  12حلقة عىل بإحدى املنصات الرقمية عىل اإلنرتنت ،حيث
انتهت من تصوير العمل يف شهر مارس املايض ،ويشارك يف بطولته أحمد
خالد صالح ،ديانا هشام ،محمد عبد العظيم ،صدقي صخر ،رامي
الطمبارى ،سامية أسعد ،ماجدة منري ،ومحمد رضوانوسيناريو
وحوار نجالء الحديني ،تحت إرشاف السيناريست مريم نعوم
وإخراج عمر رشدى.
وحلت أسماء جالل ضيفة عىل برنامج «صاحبة السعادة»
مع النجمة اسعاد يونس يف فرباير املايض ،وكشفت عن أن
بداياتها يف التمثيل كانت صعبة بسبب رفض أهلها لفكرة
التمثيل وخصوصا والدتها .موضحة»:بدايتي كانت بائسة
ألن محدش كان يف البيت مرحب بأني أدخل مجال التمثيل
ماما كانت رافضة جدا ،ولكن بابا حاول يساعدنى،
دخلت الجامعة وبدأت من سنة أوىل جامعة أعمل كذا
كاست لحد ما جايل دور يف األب الروحي».

