الرافدين يوزع بطاقات املاسرت رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
كارد بني منتسيب الدفاع
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ،امس االحد ،توزيع
بطاقات املاسرت كارد بني منتسبي وزارة
الدفاع يف وحداتهم العسكرية يف محافظتي
املثنى والديوانية.وذكرت املكتب االعالمي
للمرصف يف بيان ورد لـ «الزوراء» :انه «تم
توزيع املاسرت كارد بني املنتسبني عرب اللجان
الجوالة التي تم تشكيلها».ودعا املنتسبني
اىل «عدم مراجعة فروع املرصف وان اللجان
املختصة مهمتها ايصال املاسرت كارد اىل
املنتسبني».

بعد تسجيل  4468إصابة و 30حالة وفاة

 12إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليون
صفحة و 325ألفا والوفيات أكثر من  17ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،فيما اكدت تسجيل  4468اصابة جديدة و 30حالة وفاة وشفاء  4266حالة.وذكرت
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس ،36689 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية ،11577950 :مبينة انه تم تسجيل  4468اصابة جديدة و 30حالة
وفاة وشفاء  4266حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل ،)%92.9( 1231225 :بينما
عدد حاالت االصابات الكيل ،1325700 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج ،77384 :يف حني
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،562 :وعدد حاالت الوفيات الكيل ،17091 :الفتة اىل
ان عدد امللقحني ليوم امس ،13066 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.850278 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

العدد 7516 :االثنين  28حزيران 2021

السعر  500دينار

No: 7516 Mon 28 Jun 2021

خالل انعقاد القمة الثالثية بني العراق واألردن ومصر يف بغداد

الكاظمي :العراق مر بتجربة قاسية يف مواجهة اإلرهاب وعلينا العمل والتنسيق ملواجهة التحديات

السيسي يشيد جبهود العراق يف ترسيخ األمن واالستقرار والعاهل األردني يشدد على أهمية االتفاقيات املربمة

الزوراء /حسني السعدي:
احتضنت العاصم�ة بغداد ،امس
االح�د ،القمة العربية الثالثية بني
العراق واالردن ومرص ،وفيما اكد
رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
ان إع�ادة دور الع�راق العرب�ي
واإلقليمي عنرص مهم يف ترس�يخ
االس�تقرار والتنمي�ة باملنطق�ة،
اوض�ح رئي�س مجلس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ان العراق
م�ر بتجرب�ة قاس�ية يف مواجهة
اإلرهاب وعلينا العمل والتنس�يق
ملواجه�ة التحديات ،بينما اش�اد
الرئي�س املصري ،عب�د الفت�اح
السييس ،بجهود العراق يف ترسيخ
األم�ن واالس�تقرار ومكافح�ة
اإلرهاب والتطرف ،ش�دد العاهل
األردن�ي ،امللك عب�د الل�ه الثاني،
عىل أهمي�ة االتفاقيات املربمة يف
املجاالت االقتصادية والتجارية.
وذك�ر البي�ان الختام�ي لقم�ة
القادة ضمن آلية التعاون الثالثي
(الع�راق ،األردن ،مصر) تلق�ت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان�ه يف
إطار الحرص عىل توثيق عالقات
الرشاك�ة التي تجم�ع جمهورية
العراق واململكة األردنية الهاشمية
وجمهورية مصر العربية ضمن

آلي�ة التع�اون الثالث�ي بينه�م،
وانطالق�ا م�ن الرغب�ة الصادقة
ل�دى ال�دول الش�قيقة الثلاث يف
تعزي�ز س�بل التع�اون وزي�ادة
آلي�ات التنس�يق ضم�ن املجاالت
السياسية واالقتصادية والتجارية
والصناعي�ة واألمني�ة وغريه�ا،
وبهدف االستمرار بإرساء عوامل
االزده�ار ومقوم�ات التنمي�ة،
واالرتقاء بالجهود املشرتكة سعيا ً
لتحقي�ق التكام�ل االستراتيجي
فيما بينهم.واضاف :ان مصطفى
الكاظم�ي رئيس مجل�س وزراء
جمهوري�ة الع�راق اس�تضاف
امللك عبد الله الثاني بن الحسين
ملك اململكة األردنية الهاش�مية،
والرئي�س عب�د الفتاح الس�ييس
رئيس جمهورية مصر العربية،
يف قم�ة ثالثي�ة ُعق�دت يف بغ�داد
بتأري�خ  ،27/6/2021لبح�ث
سبل التعاون والتنسيق والتكامل
االسرتاتيجي بني البلدان الشقيقة
الثالثة ،ضمن آلية التعاون الثالثي
بني العراق واألردن ومرص.واشار
اىل :ان هذه القمة تأتي استكماال
لجه�ود الق�ادة الثالث�ة يف تعزيز
وتكام�ل الجه�ود املشتركة بني
البلدان الثالث�ة يف املجاالت كافة،

وعبر البناء على ما ت�م االتفاق
علي�ه م�ن مخرج�ات يف القم�م
الس�ابقة ،وآخره�ا قم�ة عم�ان
الت�ي اس�تضافتها األردن بتأريخ
.25/8/2020وأشاد قادة األردن
ومرص ،بحس�ب البيان ،بالجهود

الدبلوماسية املتوازنة التي بذلتها
الحكوم�ة العراقي�ة على صعي�د
تدعيم األمن واالستقرار اإلقليمي،
ومحاوالته�ا يف تقري�ب وجه�ات
النظ�ر لح�ل الخالف�ات وإنه�اء
األزمات التي تعاني منها املنطقة،

منتخبنا يتعادل مع السنغال ويودع بطولة كأس العرب للشباب

القضاء يصدر حكماً بإعدام تسعة
مدانني اشرتكوا يف جمزرة سبايكر

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مجل�س القض�اء األعلى إصدار
حك�م االع�دام بح�ق تس�عة مدانين
اشتركوا يف مج�زرة س�بايكر ع�ام
.2014وق�ال القضاء يف بي�ان ،تلقت”
ال�زوراء” نس�خة من�ه :إن “املحكم�ة
الجنائية املركزية يف رئاس�ة اس�تئناف
الرصاف�ة االتحادي�ة أص�درت اح�كام
باإلعدام بحق تس�عة مدانني اشتركوا
بتنفي�ذ مج�زرة اس�بايكر يف محافظة

صلاح الدي�ن ع�ام  .”2014مبين�ا ً أن
“املدانين اعرتفوا باشتراكهم يف تنفيذ
جريمة س�بايكر وقتل عدد من االبرياء
يف صيف ع�ام  2014وفق�ا ملخططات
ارهابية اثناء س�يطرة عصابات داعش
على املحافظة”.واض�اف البي�ان ان
“املحكمة وج�دت االدلة كافية لتجريم
املدانين وفق احكام امل�ادة الرابعة من
قانون مكافحة االرهاب رقم  13لسنة
.”2005

اخنفاض أسعار الدوالر يف بغداد
وكردستان

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت أس�عار رصف ال�دوالر
األمريك�ي مقاب�ل الدين�ار العراقي،
ام�س االح�د ،يف البورصة الرئيس�ية
بالعاصمة بغداد ،وإقليم كردس�تان.
وق�ال مص�در ا ٕن بورص�ة الكف�اح
والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت
 147300دين�ار عراق�ي مقاب�ل كل
 100دوالر أمريكي.وأشار املصدر ا ٕىل
أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف

مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف
بغداد ،حيث بلغ سعر البيع 147750
دين�ارا ً عراقي�اً ،بينم�ا بلغت اس�عار
الشراء  146750دين�ارا ً ل�كل 100
دوالر امريكي.أم�ا يف اربي�ل عاصمة
اقليم كردس�تان ،فقد شهدت اسعار
ال�دوالر انخفاض�ا ايضا ،حي�ث بلغ
س�عر البي�ع  147750دين�ارا ل�كل
 100دوالر امريك�ي ،والشراء بواقع
 147300دينار لكل  100دوالر.

األنواء :موجة غبار تبدأ من
األربعاء املقبل

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس األحد،
حالة الطقس خالل األي�ام املقبلة من
األس�بوع الحايل ،فيم�ا توقعت ارتفاع
درج�ات الح�رارة م�ع ح�دوث موجة
غب�ار تب�دأ م�ن األربع�اء املقبل.وقال
مدير إعالم األن�واء ،عامر الجابري ،يف
ترصيح صحفي :إن “درجات الحرارة
سرتتفع خالل األس�بوع الحايل نتيجة
تعم�ق املنخف�ض املوس�مي الحراري
ال�ذي تش�كل على األرايض الهندية”.
مبينا ً أن “ارتفاع التيار والكتل الهوائية
الباردة اآلتية من البحر املتوسط اثرت
يف األجواء ،ما أ َّدى اىل انخفاض درجات
الحرارة يف األيام املاضية ،باملقارنة مع
االرتف�اع الذي ش�هده ش�هر حزيران
الع�ام املايض”.وأش�ار اىل أن “الهيئ�ة

نوَّه�ت بارتف�اع درج�ات الح�رارة يف
نهاية حزي�ران نتيجة انخفاض الكتل
الهوائي�ة اآلتي�ة م�ن بح�ر املتوس�ط
وتعم�ق منخفض املوس�م الحراري”.
وأض�اف أن “املحافظ�ات الجنوبي�ة
وصل�ت درج�ات الحرارة فيه�ا إىل 50
درج�ة ،واملناط�ق الش�مالية أيض�ا ً
سترتفع به�ا درج�ات الح�رارة ،اّ
إل
إنه�ا ال تتأثر كما ه�و الحال باملناطق
الجنوبية نتيجة وجود الغالف النباتي
واألش�جار”.وتابع أن “األربعاء املقبل
من املحتمل أن تصل رسعة الرياح من
 40 – 30كيلومترا ً يف مناطق الوس�ط
والجنوب ،ما ي�ؤدي اىل تصاعد الغبار،
خاص�ة أن املنطق�ة الجنوبي�ة خالية
من الغطاء النباتي واملصدات والحزام
األخرض”.
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الزراعة تكشف لـ

كم�ا أش�اد ق�ادة األردن ومصر
ايضا بجهود الحكومة العراقية يف
محاربة اإلرهاب وتصديها لتنظيم
داع�ش اإلرهاب�ي ،وبتضحي�ات
الش�عب العراق�ي وق�درات قواته
املس�لحة يف هزيم�ة التنظي�م

اإلرهاب�ي ،والتي س�اهمت يف درء
األخطار التي كان يمثلها وإرساء
األم�ن يف العراق ودعم االس�تقرار
يف املنطق�ة ،مثمنين إج�راءات
وخطوات الحكومة العراقية نحو
تنفي�ذ اإلصالح�ات االقتصادي�ة

وتطبي�ق برنامجه�ا الحكوم�ي،
والت�ي س�اهمت بش�كل ف ّعال يف
التغلب عىل األزمة املالية الناجمة
ع�ن انخف�اض أس�عار النف�ط
وتداعي�ات تفشي وب�اء كورونا،
وأرس�ت قواع�د النم�و واالزدهار
لالقتص�اد العراقي.ولف�ت البيان
اىل دع�م ق�ادة األردن ومصر
اس�تعدادات الحكوم�ة العراقي�ة
يف التهيئ�ة لالنتخاب�ات الربملانية
املقررة خالل شهر ترشين األول/
أكتوب�ر املقب�ل وإنج�از جمي�ع
مراحلها ومتطلباتها ،بما يساهم
يف إنجاح سير العملية االنتخابية
وضم�ان ش�فافيتها يف أج�واء
التناف�س العادل الختي�ار ممثيل
الش�عب ،كم�ا أك�د ق�ادة األردن
ومرص دعمهما لجهود الحكومة
العراقية يف ترس�يخ أم�ن العراق
وف�رض الس�يادة الوطنية ومنع
التدخل يف ش�ؤونه الداخلية.واكد
البيان ،دعم ق�ادة العراق واألردن
مواقف جمهوري�ة مرص العربية
وجمهوري�ة الس�ودان يف قضي�ة
س�د النهضة ،وأكدوا عىل رضورة
االمتناع ع�ن القيام بأي إجراءات
أحادي�ة ،بما يف ذلك االس�تمرار يف
ملء س�د النهض�ة ،دون التوصل

التف�اق ع�ادل وش�امل ومل�زم
قانونا ً حول قواعد ملء وتش�غيل
الس�د وبما يحقق مصالح الدول
الثالث ويحف�ظ الحق�وق املائية
ملرص والس�ودان ،كما أكد القادة
رضورة تفعي�ل الجه�ود لتحقيق
السلام الع�ادل والش�امل ال�ذي
يلبي جمي�ع الحق�وق املرشوعة
للشعب الفلسطيني ونيل مطالبه
املرشوع�ة للحص�ول على دولته
املس�تقلة على خط�وط الراب�ع
م�ن حزي�ران /يوني�و 1967
وعاصمته�ا الق�دس الرشقي�ة،
وف�ق القان�ون ال�دويل وق�رارات
الرشعي�ة الدولي�ة .وأك�د القادة،
بحس�ب البي�ان ،ان ح�ل الرصاع
على أس�اس ق�رارات الرشعي�ة
الدولي�ة ه�و الس�بيل الوحي�د
لتحقيق السلام العادل والشامل
والدائ�م يف املنطقة ،وش�ددوا عىل
رضورة وق�ف ارسائي�ل جمي�ع
االج�راءات الت�ي تق�وض فرص
تحقيق السلام العادل ،بما فيها
تلك التي تس�تهدف تغيري الوضع
التأريخ�ي والقانون�ي القائ�م يف
الق�دس ومقدس�اتها اإلسلامية
واملسيحية.

الكشف عن عالج مينح األمل يف تقليص وفيات كورونا

تفاصيل ص3

االخرية

عن إجراءاتها للسيطرة على أسعار حلوم الدجاج وبيض املائدة يف األسواق

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الزراعة عن إجراءاتها للسيطرة عىل
اس�عار لحوم الدج�اج وبي�ض املائدة يف االس�واق،
وفيما حددت اس�باب ارتفاع االس�عار خالل الفرتة
املاضي�ة ،ش�ددت على رضورة إيجاد رقاب�ة امنية
وصحي�ة يومية ملحاس�بة املتالعبني.وق�ال املتحدث
باس�م الوزارة ،حميد النايف ،يف حديث لـ»الزوراء»:

ان هناك أس�بابا عدة جعلت أس�عار لح�وم الدجاج
بنوعيها (املجزر واملقطع) مرتفعة ،وبشكل كبري يف
االس�واق املحلية ،منها قيام جه�ات كثرية باحتكار
ه�ذه امل�واد من اجل رفع س�عرها .مؤك�دا رضورة
محاس�بة تلك الجهات إلرضاره�ا باالقتصاد املحيل.
واض�اف :انه بتوجيه من وزير الزراعة ،محمد كريم
الخفاج�ي ،قامت وزارة الزراع�ة بإجراءات رسيعة

للسيطرة عىل اسعار الدجاج وبيض املائدة يف االسواق
املحلية .مبين�ا :ان من ضمن هذه االج�راءات إلزام
املنتجين من اصح�اب حقول الدواج�ن ببيع طبقة
البيض بـ  5االف دينار .واش�ار اىل :ان هناك التزاما
م�ن قبل بعض املنتجني بالس�عر املحدد إال ان هناك
تالعب�ا من قبل بعض الجهات ادت اىل رفع االس�عار
يف االس�واق املحلي�ة .داعي�ا اىل رضورة ايجاد رقابة

امني�ة يومية ملحاس�بة املتالعبني باألس�عار واتخاذ
االج�راءات القانوني�ة بحقهم.ولف�ت اىل :ان وزارة
الزراعة تس�عى اىل حماية املنت�ج ودعمه من جانب
واىل حماية املستهلك من جانب اخر ،من خالل توفري
املنتجات يف االس�واق بأس�عار مناس�بة ،ويف الوقت
نفس�ه تمنع املس�تورد لغرض حماية املنتج املحيل
ودعم املنتجني وتشجيعهم لزيادة انتاجهم.

جدد وقوفه الثابت إىل جانب الصحفيني الفلسطينيني ومساندته جلهود نقابتهم

احتاد الصحفيني العرب يؤكد تضامنه املطلق والال مشروط مع الشعب الفلسطيين
الزوراء /خاص:
اكد االتح�اد الع�ام للصحفيني العرب
تضامن�ه املطل�ق و الال مشروط مع
الشعب الفلسطيني البطل  ،فيما جدد
وقوف�ه الثاب�ت إىل جان�ب الصحفيني
الفلسطينيني ومساندته غري املحدودة
للجه�ود الجبارة الت�ي تقودها نقابة
الصحفيين الفلس�طينيني .وعق�دت
األمانة العامة لالتحاد العام للصحفيني

اجتماعها برئاسة مؤيد الالمي ،رئيس
اتحاد الصحفيني العرب ،بمقر اإلتحاد
بالقاه�رة ،وتضم�ن ج�دول األعمال
قضايا سياس�ية ومهني�ة وتنظيمية،
خصوصا األوضاع يف فلسطني املحتلة،
وباألخص يف غزة إثر العدوان الغاش�م
الذي شنته قوات االحتالل الصهيوني.
واض�اف :ان اجتم�اع األمان�ة العامة
لالتح�اد ناق�ش بش�كل مس�تفيض

العرب ،امس االحد ،اجتماعها برئاسة
مؤيد الالمي ،رئيس اتحاد الصحفيني
الع�رب ،بمق�ر اإلتح�اد بالقاه�رة،
فيما اكد التنس�يق مع االتح�اد العام
للمحامين الع�رب ملتابع�ة مجرم�ي
الح�رب الصهاينة يف القض�اء الدويل.
وذك�ر البيان الختامي لالجتماع تلقته
«الزوراء» :ان األمان�ة العامة لالتحاد
الع�ام للصحفيين الع�رب عق�دت

اإلمارات تطرد القوات اجلوية اإليطالية من
قاعدة “املنهاد” العسكرية

أبو ظبي /متابعة الزوراء:
ق�ررت اإلمارات ط�رد الق�وات الجوي�ة اإليطالية
م�ن قاعدة “املنهاد” العس�كرية يف دب�ي ،ردا عىل
حظر األس�لحة الذي فرضته روما عىل اإلمارات يف
يناير/كانون الثاني.وحس�بما قال النائب اإليطايل
وعضو لجن�ة الدفاع الربملاني�ة ،ماتيو برييغو دي
كريمناغ�و ،لصحيف�ة “ديفينس ني�وز” ،تم منح
إيطاليا مهلة حتى  2يوليو/تموز ،وقد بدأ الجيش
االنس�حاب بالفعل.وأض�اف الربملان�ي“ :أش�ك يف
أن تنج�ح مح�اوالت إيطالي�ا يف جع�ل اإلم�ارات
ترتاجع ع�ن قراراها ،فعندما تنه�ار العالقات مع
الخلي�ج العرب�ي ،من الصع�ب للغاي�ة إحياؤها”.
ب�دوره ،قال القائد العام الس�ابق للق�وات الجوية
اإليطالية ،الجنرال ليوناردو تريكاريكو ،لصحيفة

“ديفين�س نيوز” :إن “آخر طائرة إيطالية غادرت
القاع�دة ي�وم الخمي�س ،ول�م يتبق س�وى بقايا
امل�واد لجمعها”.وأض�اف أن “الط�رد كان ج�ز ًءا
فقط من س�وء معاملة اإلم�ارات العربية املتحدة
إليطاليا”.وق�ال“ :كم�ا نف�ت اإلمارات اس�تخدام
مجاله�ا الجوي للطائرات العس�كرية اإليطالية”.
وتابع“ :بدأت عالقتنا مع اإلمارات العربية املتحدة
يف التده�ور من�ذ  15عامً �ا ،عندم�ا عجزت رشكة
“فينميكانيكا” اإليطالية عن الوفاء بوعدها بشأن
مبيع�ات الطائرات بدون طيار يف اإلمارات بس�بب
الصعوب�ات املتعلق�ة بحق�وق التكنولوجيا ،واآلن
لدينا حظر عىل األس�لحة” ..ولم ترد وزارة الدفاع
اإليطالي�ة على طل�ب للحص�ول على تعليق عىل
املوضوع.

األوض�اع يف فلس�طني املحتلة يف ضوء
الع�رض الش�امل الذي قدم�ه الزميل
ن�ارص أب�و بك�ر ،نقي�ب الصحفيني
الفلس�طينيني ،عضو األمان�ة العامة
لالتح�اد ،الذي اس�تعرض م�ن خالله
التفاصي�ل املرتبط�ة به�ذا الع�دوان،
حيث اقترف العدو حرب�ا حقيقية يف
حق الشعب الفلسطيني.

التفاصيل ص8

لبنان :تظاهرات يف عدة مدن احتجاجا على
تدهور سعر اللرية

بريوت /متابعة الزوراء:
ع�اد اله�دوء إىل مدينة طرابل�س اللبنانية ومدن
أخرى ش�هدت تظاهرات احتجاج�ا عىل تدهور
الليرة اللبناني�ة إىل مس�تويات غير مس�بوقة
يف الس�وق الس�وداء ..وق�د وقعت اش�تباكات يف
طرابل�س بني املحتجين والجيش أدت لس�قوط
ح�وايل  20جريحا ،وفق ما أف�اد الجيش اللبناني
ومنظم�ة إغاثية.كم�ا س�ارت تظاه�رات لي�ل
الس�بت أيضا يف مدينتي بريوت وصيدا احتجاجا
عىل األوضاع املعيش�ية واس�تمرار تدهور اللرية
اللبنانية ،قبل عودة الهدوء صباح األحد.وأشارت
غرف�ة العمليات يف جهاز الطوارئ واإلغاثة وهي
منظم�ة صحية محلية يف طرابل�س ،األحد إىل أن
“س�ت فرق إس�عافية اس�تجابت لالحتجاجات

التي حصلت يف طرابلس” مساء السبت .وأفادت
أنها أسعفت  18شخصا من مدنيني وعسكريني،
ونقل أربعة منهم إىل مستشفيات املدينة.إىل ذلك،
أعلنت قي�ادة الجيش اللبناني يف بيان أن تس�عة
عس�كريني أصيب�وا يف طرابل�س “بعدم�ا أق�دم
ش�بان يس�تقلون دراجات نارية عىل رمي قنابل
صوتي�ة” باتجاهه�م .كما تحدث بي�ان الجيش
عن تعرض عسكريني “للرشق بالحجارة ما أدى
إىل إصابة أحده�م” يف منطقة أخرى من املدينة.
تجدر اإلش�ارة إىل أن سعر رصف الدوالر يف لبنان
تم تثبيت�ه عند  1507ليرة لبنانية من�ذ ،1997
لكن أس�وأ أزمة اقتصادية تشهدها البالد جعلت
العمل�ة الوطني�ة تنه�ار يف الس�وق املوازية غري
الرسمية.

السودان يقرر تسليم متهمني للمحكمة اجلنائية الدولية من بينهم البشري

الخرطوم /متابعة الزوراء:
تعه�دت الحكومة الس�ودانية بضمان
تس�ليم املطلوبين املتهمين بارت�كاب
جرائ�م ح�رب للمحكم�ة الجنائي�ة
الدولية.وقال�ت وزيرة الحكم االتحادي
بالس�ودان ،بثين�ة دين�ار ،يف مؤتم�ر
صحفي :إن “مجلس الوزراء اتخذ قرارا ً
بتس�ليم املتهمين للمحكم�ة الجنائية

الدولية بالهاي”.واختتم مجلس الوزراء
الس�وداني اجتماع�ا مطوال اس�تمر 3
أيام ،واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم
املطلوبني ملحكم�ة الجناي�ات الدولية،
وأخ�رى ملعالج�ة األزم�ات االقتصادية
والسياس�ية يف البالد.واملطلوب�ون ه�م
الرئي�س املع�زول عمر البشير ،ووزير
دفاعه عبدالرحيم محمد حسني ،ووزير

داخليت�ه أحمد هارون ،وعيل كوش�يب
الذي سلم نفسه ،بجانب املتمرد عبدالله
بندة.وخالل زيارتها األخرية للس�ودان،
طالبت مدعية املحكمة الجنائية الدولية
حكوم�ة الخرط�وم بتس�ليمها أحم�د
ه�ارون الرتباط قضيته مع كوش�يب.
وه�ارون املحتج�ز عىل ذم�ة جرائم يف
السجن القومي بالخرطوم ،كان وزيرا

للداخلية أيام حرب دارفور وهو بمثابة
ال�ذراع اليمن�ى للرئي�س املع�زول عمر
البشير ،وصدرت بحقه مذكرة توقيف
م�ن الجنائية الدولية مع عيل كوش�يب
يف الع�ام 2007م بتهم ارت�كاب جرائم
حرب وجرائم ضد اإلنس�انية بدارفور.
وبع�د ع�ام واح�د أص�درت محكم�ة
الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق

الرئي�س املع�زول عم�ر البشير خالل
عام�ي  2008و2009م ،وألحقت وزير
الدفاع عبدالرحيم محمد حسني بقائمة
املطلوبني يف العام 2012م.وبعد سلسلة
جلس�ات وجهت الجنائي�ة الدولية 31
تهم�ة إىل عيل كوش�يب تتعلق بارتكاب
جرائم حرب وقت�ل ونهب واغتصاب يف
دارفور.
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صاحل :إعادة دور العراق العربي واإلقليمي عنصر مهم يف ترسيخ االستقرار والتنمية باملنطقة

البيان اخلتامي للقمة الثالثية ..القادة أكدوا ضرورة حل الصراعات
يف املنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية

الزوراء /حسني السعدي:
احتضن�ت العاصمة بغداد ،امس االحد،
القم�ة العربي�ة الثالثي�ة بين الع�راق
واالردن ومصر ،وفيم�ا اك�د رئي�س
الجمهورية ،برهم صالح ،ان إعادة دور
العراق العربي واإلقليمي عنرص مهم يف
ترسيخ االس�تقرار والتنمية باملنطقة،
اوضح رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،ان العراق مر بتجربة قاسية
يف مواجه�ة اإلره�اب وعلين�ا العم�ل
والتنس�يق ملواجه�ة التحدي�ات ،بينما
اش�اد الرئي�س املصري ،عب�د الفتاح
الس�ييس ،بجه�ود الع�راق يف ترس�يخ
األمن واالس�تقرار ومكافح�ة اإلرهاب
والتطرف ،ش�دد العاه�ل األردني ،امللك
عبد الل�ه الثاني ،عىل أهمية االتفاقيات
املربم�ة يف املج�االت االقتصادي�ة
والتجارية.
وذكر البيان الختامي لقمة القادة ضمن
آلية التع�اون الثالثي (الع�راق ،األردن،
مصر) تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه:
انه يف إطار الحرص عىل توثيق عالقات
الرشاكة التي تجم�ع جمهورية العراق
واململكة األردنية الهاشمية وجمهورية
مصر العربي�ة ضم�ن آلي�ة التع�اون
الثالث�ي بينه�م ،وانطالق�ا م�ن الرغبة
الصادق�ة ل�دى الدول الش�قيقة الثالث
يف تعزي�ز س�بل التعاون وزي�ادة آليات
التنس�يق ضم�ن املج�االت السياس�ية
واالقتصادي�ة والتجاري�ة والصناعي�ة
واألمني�ة وغريه�ا ،وبهدف االس�تمرار
بإرس�اء عوام�ل االزده�ار ومقوم�ات
التنمي�ة ،واالرتقاء بالجهود املشتركة
س�عيا ً لتحقي�ق التكامل االستراتيجي
فيما بينهم.
واض�اف :ان مصطف�ى الكاظم�ي
رئيس مجل�س وزراء جمهورية العراق
اس�تضاف املل�ك عب�د الل�ه الثان�ي بن
الحسني ملك اململكة األردنية الهاشمية،
والرئي�س عب�د الفتاح الس�ييس رئيس
جمهورية مرص العربية ،يف قمة ثالثية
ُعقدت يف بغ�داد بتأريخ ،27/6/2021
لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل
االستراتيجي بين البل�دان الش�قيقة
الثالثة ،ضم�ن آلية التعاون الثالثي بني
العراق واألردن ومرص.
واشار اىل :ان هذه القمة تأتي استكماال
لجهود الق�ادة الثالثة يف تعزيز وتكامل
الجهود املشتركة بين البل�دان الثالثة
يف املج�االت كاف�ة ،وعبر البن�اء على
ما ت�م االتف�اق عليه م�ن مخرجات يف
القم�م الس�ابقة ،وآخرها قم�ة عمان
الت�ي اس�تضافتها األردن بتأري�خ
.25/8/2020

االردن ومصر تشيدان جبهود
العراق الدبلوماسية

وأش�اد ق�ادة األردن ومصر ،بحس�ب
البيان ،بالجهود الدبلوماس�ية املتوازنة
الت�ي بذلته�ا الحكوم�ة العراقي�ة عىل
صعيد تدعيم األمن واالستقرار اإلقليمي،
ومحاوالته�ا يف تقريب وجه�ات النظر
لح�ل الخالف�ات وإنه�اء األزم�ات التي
تعان�ي منه�ا املنطقة ،كما أش�اد قادة
األردن ومصر ايض�ا بجه�ود الحكومة
العراقية يف محارب�ة اإلرهاب وتصديها
لتنظي�م داعش اإلرهاب�ي ،وبتضحيات
الشعب العراقي وقدرات قواته املسلحة
يف هزيم�ة التنظي�م اإلرهاب�ي ،والت�ي
س�اهمت يف درء األخط�ار الت�ي كان
يمثلها وإرس�اء األمن يف الع�راق ودعم
االس�تقرار يف املنطقة ،مثمنني إجراءات
وخط�وات الحكوم�ة العراقي�ة نح�و
تنفيذ اإلصالح�ات االقتصادية وتطبيق
برنامجه�ا الحكوم�ي ،والتي س�اهمت
بشكل ف ّعال يف التغلب عىل األزمة املالية
الناجم�ة ع�ن انخفاض أس�عار النفط

وتداعيات تفيش وباء كورونا ،وأرس�ت
قواع�د النم�و واالزده�ار لالقتص�اد
العراقي.
ولف�ت البي�ان اىل دع�م ق�ادة األردن
ومرص اس�تعدادات الحكوم�ة العراقية
يف التهيئة لالنتخاب�ات الربملانية املقررة
خالل شهر ترشين األول /أكتوبر املقبل
وإنجاز جمي�ع مراحله�ا ومتطلباتها،
بم�ا يس�اهم يف إنج�اح سير العملي�ة
االنتخابية وضمان ش�فافيتها يف أجواء
التنافس العادل الختيار ممثيل الشعب،
كم�ا أكد ق�ادة األردن ومصر دعمهما
لجه�ود الحكوم�ة العراقية يف ترس�يخ
أم�ن العراق وف�رض الس�يادة الوطنية
ومنع التدخل يف شؤونه الداخلية.

العراق واألردن يؤكدان دعمهما
ملصر والسودان يف قضية سد
النهضة

واك�د البيان ،دعم ق�ادة العراق واألردن
مواق�ف جمهوري�ة مصر العربي�ة
وجمهوري�ة الس�ودان يف قضي�ة س�د
النهض�ة ،وأكدوا على رضورة االمتناع
ع�ن القيام ب�أي إج�راءات أحادية ،بما
يف ذلك االس�تمرار يف ملء س�د النهضة،
دون التوص�ل التف�اق ع�ادل وش�امل
وملزم قانونا ً حول قواعد ملء وتشغيل
الس�د وبما يحقق مصالح الدول الثالث
ويحفظ الحقوق املائية ملرص والسودان،
كما أكد الق�ادة رضورة تفعيل الجهود
لتحقيق السلام العادل والش�امل الذي
يلبي جميع الحقوق املرشوعة للش�عب
الفلس�طيني وني�ل مطالب�ه املرشوعة
للحص�ول على دولت�ه املس�تقلة على
خط�وط الراب�ع م�ن حزي�ران /يونيو
 1967وعاصمته�ا الق�دس الرشقي�ة،
وف�ق القانون الدويل وق�رارات الرشعية
الدولية.
وأك�د الق�ادة ،بحس�ب البي�ان ،ان حل
الصراع عىل أس�اس ق�رارات الرشعية
الدولي�ة ه�و الس�بيل الوحي�د لتحقيق
السلام الع�ادل والش�امل والدائ�م يف
املنطق�ة ،وش�ددوا على رضورة وقف
ارسائي�ل جمي�ع االج�راءات الت�ي
تقوض ف�رص تحقيق السلام العادل،
بم�ا فيه�ا تل�ك الت�ي تس�تهدف تغيري
الوض�ع التأريخ�ي والقانون�ي القائ�م
يف الق�دس ومقدس�اتها اإلسلامية
واملسيحية ،وأكدوا أهمية دور الوصاية
الهاش�مية التأريخي�ة يف حماي�ة ه�ذه
املقدسات وهويتها العربية واإلسالمية
واملسيحية.
فيم�ا ثمن ق�ادة الع�راق واألردن الدور
املرصي يف إنهاء جولة التصعيد األخرية
يف غ�زة ووق�ف العملي�ات العس�كرية
اإلرسائيلي�ة ،وأعرب�وا ع�ن تقديره�م
للجه�ود املرصية الحثيث�ة لتثبيت وقف
إطلاق الن�ار والعم�ل على اس�تدامة
التهدئ�ة ،كم�ا رح�ب الق�ادة باإلعالن
املرصي عن مب�ادرة إع�ادة إعمار غزة
باعتبارها مب�ادرة مرصية تهدف لرفع
املعاناة عن س�كان قطاع غ�زة يف إطار
الجه�ود الدولية املبذول�ة يف هذا الصدد،
وثمّن القادة أيضا الدور املرصي الفاعل
يف املصالح�ة الفلس�طينية باعتباره�ا
مس�ألة ال غن�ى عنه�ا يف س�بيل إقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة.

العراق ومصر يثمنان جهود
األردن يف وقف االنتهاكات
االسرائيلية يف القدس

وأعرب قادة العراق ومرص عن تقديرهم
لجهود األردن الحثيثة واملتواصلة لوقف
االنته�اكات واالعت�داءات اإلرسائيلي�ة
يف مدين�ة الق�دس وباق�ي األرايض
الفلس�طينية ،بم�ا فيها جه�ود األردن

يف وقف االعت�داءات اإلرسائيلية األخرية
ووقف إطالق النار واستعادة التهدئة.
واستعرض القادة املستجدات اإلقليمية
والدولي�ة الراهن�ة ،وجه�ود التوصل إىل
حل�ول سياس�ية لألزم�ات يف املنطقة،
وخصوص�ا ً يف س�ورية وفق�ا ً لق�رارات
مجلس األم�ن ذات الصل�ة واملرجعيات
املعتم�دة ،ويف هذا الس�ياق ق�رر القادة
رضورة التوصل اىل حل س�يايس لالزمة
الس�ورية بنا ًء عىل ق�رار مجلس االمن
 2245على ان يحف�ظ امن واس�تقرار
س�وريا وتماس�كها ويتي�ح الظ�روف
املناسبة للعودة الطوعية لالجئني.

القادة يرحبون بتشكيل احلكومة
الليبية

ورحب القادة بتشكيل الحكومة الليبية
الجدي�دة املؤقت�ة وبالتق�دم املح�رز،
وأعربوا عن تمنياتهم للمجلس الرئايس
املؤق�ت وللحكومة املؤقت�ة بالتوفيق يف
إدارة املرحلة االنتقالية ودعمهم لجهود
عق�د االنتخاب�ات يف موعده�ا املقرر يف
 24كانون األول /ديس�مرب  ،2021وأكد
الق�ادة عىل رضورة خ�روج كل القوات
األجنبية واملرتزقة من ليبيا ،وبما يسهم
يف اس�تعادة س�يادتها ووحدة أراضيها
واس�تقرارها ،كم�ا ثم�ن ق�ادة العراق
واألردن الجه�ود املرصي�ة الحثيث�ة يف
دعم األش�قاء الليبيني وتقريب وجهات
النظر بينه�م ،وضمان أمن واس�تقرار
األوض�اع يف ليبي�ا ،مؤك�دا اس�تعراض
القادة املس�تجدات وجه�ود التوصل اىل
حل�ول سياس�ية لالزم�ة يف اليمن وفق
املرجعيات املعتم�دة ،ودعم جهود االمم
املتح�دة للتوصل اىل حل س�يايس يحقق
االمن واالستقرار بهذا البلد الشقيق.
ولفت اىل ان القادة اكدوا التمسك بمبادئ
حس�ن الجوار وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول والسعي لتحقيق املصالح
املشرتكة ،كما أكد القادة أهمية مواصلة
التنس�يق والتعاون املشرتك بني البلدان
الثالث�ة بما يحق�ق املصالح املشتركة
ويع�زز العمل العربي املشترك ويحفظ
األمن واالس�تقرار يف املنطقة ،بينما أكد
الق�ادة رضورة اعتم�اد أفضل الس�بل
واآلليات لرتجمة العالقات االسرتاتيجية
بين البل�دان الثالثة على أرض الواقع،
وخاصة االقتصادية والحيوية ،والسعي
لتكامل امل�وارد وتوفري كل التس�هيالت
املمكن�ة لزيادة حجم التب�ادل التجاري
بينه�ا ،وتعزي�ز الجه�ود يف املج�االت
الصحية والصناعية والدوائية ،ال سيما
يف ظل التبعات العاملية لجائحة فايروس
كورون�ا املس�تجد على األم�ن الصحي
والغذائي واالقتصادي.

أهمية التنسيق األمين
واالستخباري بني الدول الثالث

وأع�رب الق�ادة ع�ن أهمي�ة التنس�يق
األمني واالس�تخباري بين الدول الثالث
ملكافح�ة اإلره�اب والجريم�ة املنظمة
واملخ�درات ،وتب�ادل الخبرات يف مجال
األدل�ة الجنائي�ة ومكافح�ة الجريم�ة
اإللكرتونية والتس�لل ،ومواجهة كل من
يدعم اإلرهاب بالتمويل أو التس�ليح أو
توفري امللاذات اآلمنة واملنابر اإلعالمية،
مش�ددين عىل أهمية استكمال املعركة
الش�املة عىل اإلرهاب ،كم�ا أكد القادة
رضورة السري باإلجراءات الالزمة للبدء
بتنفي�ذ مشروع املدين�ة االقتصادي�ة
العراقية -األردنية املشرتكة واستكمال
املتطلبات الالزمة لذلك ،وإعطاء األولوية
للشركات من الدول الثالث للمش�اركة
بعطاءات إنشائها.
واتف�ق الق�ادة على رضورة تعزي�ز
مشروع الرب�ط الكهربائ�ي وتب�ادل

الطاق�ة الكهربائي�ة بني ال�دول الثالث
وربط ش�بكات نق�ل الغاز بين العراق
ومرص عرب األردن وإتاحة منفذ لتصدير
النف�ط العراقي عبر األردن ومرص من
خلال املضي باس�تكمال خ�ط الغ�از
العربي وإنش�اء خط نقل النفط الخام
(البرصة-العقبة) ،والتعاون يف مختلف
مجاالت مرشوع�ات الطاقة الكهربائية
والطاق�ة املتج�ددة والبرتوكيمياوي�ات
وبناء القدرات وتبادل الخربات ،والعمل
عىل تهيئة مناخ االستثمار لدعم رشكات
القطاع الخ�اص لتنفي�ذ املرشوعات يف
الدول الثالث.

تعزيز التعاون يف اجملاالت
الصناعية

وأع�رب القادة ع�ن رضورة التعاون يف
مختلف املجاالت والقطاعات الصناعية
ذات األولوي�ة لتعزي�ز أوج�ه التع�اون
والتكام�ل الصناع�ي بني ال�دول الثالث
يف ش�تى امليادين اإلنتاجية ،والعمل عىل
اعتم�اد مذك�رة التفاه�م املقرتحة من
قب�ل الجانب األردن�ي لتأطير التعاون
والتكام�ل الصناعي بين البلدان الثالثة
واملتضمن�ة تس�هيل إنش�اء مش�اريع
صناعي�ة مشتركة بينه�م ،وإقام�ة
معارض دائمة مشتركة عىل أراضيهم
وتذلي�ل العوائق الفنية غير الجمركية
الت�ي تواجه حرك�ة التب�ادل التجاري،
وتنس�يق الجه�ود إلتمام إنش�اء بوابة
تجارة إلكرتونية.
واتف�ق الق�ادة على رضورة التع�اون
يف املج�ال الزراع�ي واألم�ن الغذائي من
خالل اس�تكمال مرشوع إنش�اء رشكة
إقليمي�ة لتس�ويق املنتج�ات الزراعي�ة
وتوقيع بروتوك�ول التعاون يف املجاالت
الزراعية.

أهمية تشجيع االستثمار بني
الدول الثالث

وبينّ القادة أهمية تش�جيع االس�تثمار
يف قط�اع اإلس�كان والطرق والجس�ور
ومش�اريع البن�ى التحتي�ة يف ال�دول
الثلاث ،وبن�اء رشاكات بين أصح�اب
األعمال واملستثمرين ورشكات املقاوالت
واالستش�ارات الهندس�ية للمس�اهمة
يف البناء والتش�ييد وتقديم التس�هيالت
الالزمة لتعزيز تب�ادل املنتوجات واملواد
الداخلة يف قطاع اإلنشاءات.
واوضح البيان :انه يف ضوء انحسار وباء
فريوس كورونا املس�تجد ،ش�دد القادة
عىل أهمية اس�تمرار الجهود املشتركة
للبل�دان الثالث�ة يف إع�ادة تفعيل حركة
النقل والشحن عرب ميناء نويبع /العقبة
مرورا ً حتى معرب الكرامة /طريبيل ،كما
وجّ �ه القادة ،ويف إطار س�عيهم لتعزيز
ورفع مس�تويات التع�اون االقتصادي
بني البلدان الثالثة إىل عقد ملتقى أعمال
على هام�ش أول اجتماع ق�ادم لوزراء
الصناع�ة والتج�ارة يف ال�دول الثلاث،
وذلك بعد تعذر عقده خالل العام املايض
بس�بب ظروف جائح�ة كورونا ،واتفق
القادة عىل التع�اون يف مجال النقل من
خالل ما تم االتفاق عليه مس�بقا ً حول
نقل املسافرين بني الدول الثالث بتذكرة
شاملة موحدة وتس�هيل إجراءات منح
تأشرية الدخول فيما بينهم .كما اتفقوا
على توأم�ة االكاديمي�ات البحرية بني
الدول الثالث.
وبين ان�ه اتس�اقا مع ق�رار الق�ادة يف
قمة عم�ان  2020ح�ول آلي�ة التناوب
للس�كرتارية التنفيذي�ة آللي�ة التعاون
الثالث�ي ،أق�ر الق�ادة تس�ليم مه�ام

الس�كرتارية إىل وزارة الخارجي�ة يف
جمهوري�ة الع�راق م�ن ش�هر آب/
أغس�طس املقبل وملدة عام واحد ،خلفا ً
ل�وزارة الخارجية وش�ؤون املغرتبني يف
اململك�ة االردني�ة الهاش�مية ،كما ثمّن
ق�ادة األردن ومصر جه�ود الع�راق يف
تنظي�م أعمال القمة الثالثية ،وبحس�ن
االستقبال وكرم الضيافة.
ويف السياق نفس�ه ،قال رئيس الوزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،يف كلمة له خالل
القم�ة بحس�ب بي�ان ملكتب�ه تلقت�ه
“ال�زوراء”“ :أرح�ب بضيف�ي الع�راق،
جالل�ة املل�ك عبدالل�ه الثان�ي وفخامة
الرئي�س عب�د الفتاح الس�ييس يف بغداد
مدينة السلام ،س�عداء بكم يف بغداد”،
مبينا أن “هذه الزيارة هي رسالة مهمة
اىل شعوبنا بأننا متعاضدون ومتكاملون
من أجل العمل لخدمة شعوبنا وشعوب
املنطقة”.
وأضاف :أن “هذه الزيارة تنعقد يف وقت
ويف انعطاف�ة تاريخي�ة خطرية تمر بها
املنطقة وكل دول العالم بالخصوص مع
تحديات وباء كورونا” ،موضحا أنه “ال
يخف�ى عىل أحد أن اه�م التحديات التي
نواجهها هي جائحة كورونا والظروف
االقتصادي�ة الصعبة والتحديات األمنية
ومكافحة اإلرهاب”.
وأشار إىل أن “العراق مر بتجربة قاسية
يف مواجه�ة اإلرهاب ونج�ح يف القضاء
عىل ه�ذه الجماعات بالرغ�م من تبقي
بعض الجيوب الصغرية لهؤالء الخوارج،
خوارج العرص ،وعلينا العمل والتنسيق
بني دولنا الثالث ملواجهة هذه التحديات
والعم�ل على تبديدها من اج�ل خدمة
شعوبنا وشعوب املنطقة”.
وتاب�ع الكاظم�ي :أن “العمل املشترك
يحت�اج اىل ترصين وتوحي�د املواق�ف
كي نعمل عىل مس�ار التنمي�ة وتطوير
املنطقة وشعوبها” ،داعيا اىل االستفادة
م�ن كل اإلمكانيات املتاح�ة عن طريق
التواصل الجغرايف بني الدول الثالث فيما
يخ�ص املج�االت االقتصادي�ة ،وكذل�ك
من أجل خدم�ة الجان�ب االجتماعي يف
ظ�ل الظ�روف الدقيق�ة التي تم�ر بها
املنطقة”.
وتابع :كما اتفقنا يف السابق ،سنواصل
التنس�يق يف امللفات اإلقليمية الرئيسية
كاملل�ف الس�وري والليب�ي واليمن�ي
وفلس�طني ،وأن نبلور تصورا مشتركا
تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق،
كي نس�اعد اخوتنا يف ه�ذه البلدان عىل
عبور التحديات واألزمات.

مؤك�دا :نعمل على تطوير التنس�يق يف
املجال األمني واالس�تخباري وباألخص
فيما يتعلق بمواجهة اإلرهاب وتمويله،
باإلضافة اىل التنس�يق يف مجال التعليم
والثقافة ويف مجاالت الشباب والرياضة
والفنون والصحة.
ومىض بالقول :حريصون عىل استمرار
هذا العم�ل وتطوير العالق�ات من أجل
بناء املشتركات الت�ي تخ�دم الجميع،
ونحاول أن نبل�ور آلية التعاون الثالثي،
ونس�خر كل الجه�ود واإلمكان�ات لكي
نحافظ عىل مستوى هذا التعاون.
وختم القول :اتمنى لشعبينا الشقيقني
يف األردن ومصر كل األمن واالس�تقرار
والرخ�اء ،واج�دد ترحيب�ي بضيف�ي
العراق.
ويف الس�ياق نفس�ه ،أك�د رئي�س
الجمهوري�ة ،بره�م صال�ح ،ان إع�ادة
دور الع�راق العرب�ي واإلقليمي عنرصا ً
مهم�ا ً يف ترس�يخ االس�تقرار والتنمية
باملنطقة.
وذك�ر بي�ان للمكتب االعالمي لرئاس�ة
الجمهوري�ة تلقت�ه “ال�زوراء” :أن
“الرئي�س برهم صالح رح�ب بالرئيس
املصري عب�د الفت�اح الس�ييس ،وعقد
جلس�ة مباحث�ات ثنائي�ة” ،مؤك�دا ً أن
“الزي�ارة خط�وة مهم�ة وكبيرة يف
دعم الع�راق وتعزيز العالق�ات الثنائية
املشرتكة”.
وأش�اد الرئيس صالح بـ”عمق وتطور
العالقة األخوية بني البلدين والش�عبني
الش�قيقني اللذين يتقاس�مان وش�ائج
ورواب�ط تاريخي�ة ،ويحتضن�ان أق�دم
الحض�ارات الت�ي عرفته�ا البرشي�ة يف
وادي الرافدين ووادي النيل”.
وأض�اف البي�ان أن�ه “ج�رى ،خلال
اللقاء ،بح�ث التعاون الثالث�ي القائم
بني الع�راق ومصر واألردن ،حيث تم
التأكي�د على أهمي�ة تعزيز مس�توى
التنسيق بني البلدان الثالثة واالستفادة
م�ن التواصل الجغ�رايف يف تنمية آفاق
تع�اون أوس�ع يف مج�االت االقتص�اد
ٍ
والتج�ارة والتنمي�ة ،والتأس�يس
ملش�اريع البنى التحتي�ة ونقل الطاقة
وم� ّد انابيب النفط ،إىل جانب مواصلة
الجهود م�ن أجل مواجه�ة التحديات
القائمة يف مكافحة اإلرهاب والتطرف،
وتداعي�ات وب�اء كورون�ا ،والتغّي�رّ
املناخي وحماية البيئة ،كما ت ّم التأكيد
عىل رضورة مواصلة االجتماع بش�كل
دوري لتنسيق املواقف وتعزيز التعاون
الثالثي”.

الكاظمي :حنن يف مرحلة
تنفيذ املشاريع مبجال الكهرباء
والزراعة

صاحل والسيسي يؤكدان ضرورة
التنسيق املشرتك يف ختفيف
التوترات

واوض�ح :ركزن�ا يف االجتم�اع الس�ابق
عىل االس�تثمار والتع�اون االقتصادي،
واتفقن�ا عىل رؤي�ة مشتركة ونجحنا
يف الوص�ول اىل تص�ورات ،اآلن نح�ن يف
مرحلة الوصول اىل تنفيذ هذه املشاريع،
يف مج�ال الرب�ط الكهربائ�ي والزراع�ة
والنقل وكذلك األمن الغذائي الذي طرحه
جاللة امللك عبد الله يف االجتماع املايض،
ويف مج�ال العالقات املالي�ة واملرصفية
وتطوير البنى التحتي�ة لها .الفتا اىل ان
هناك العديد من مذكرات التفاهم جرى
التوقي�ع عليه�ا يف الس�ابق بين الدول
الثلاث ،وهن�اك مذك�رات واتفاقي�ات
سنوقع عليها يف املستقبل القريب.
وبني :نعمل عىل إقامة سكرتارية دائمة
لتنسيق العمل بني الدول الثالث والعمل
على تطوي�ر ومتابع�ة ما نتف�ق عليه.

وتاب�ع “كم�ا تن�اول اللق�اء تط�ورات
األوضاع يف املنطقة ،واإلش�ارة إىل الدور
املح�وري لجمهوري�ة مصر العربية يف
املنطق�ة العربي�ة واإلقليمي�ة ،والتأكيد
عىل أن العراق اآلمن واملستقر ذا السيادة
وإع�ادة دوره العرب�ي واإلقليم�ي ه�و
عنرصٌ مه ٌم يف ترسيخ األمن واالستقرار
والتنمي�ة يف كل املنطق�ة ،واإلش�ارة إىل
وج�وب التنس�يق الثالث�ي املشترك يف
تخفي�ف التوت�رات وتعزيز االس�تقرار
اإلقليم�ي وإيج�اد حل�ول لألزم�ات يف
سوريا واليمن وليبيا”.
م�ن جهت�ه ،اش�اد الرئي�س املصري،
عبد الفتاح الس�ييس ،بجه�ود العراق يف
ترس�يخ األم�ن واالس�تقرار ومكافحة
اإلره�اب والتط�رف ،فيم�ا أك�د أهمية
العمل لتعزي�ز التعاون الثالثي :العراقي
ـــ املرصي ــ األردني.

وذكر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية تلقته
“الزوراء” :أن “الرئيس الس�ييس اش�اد
خالل اس�تقباله من قبل الرئيس برهم
صال�ح يف مطار بغ�داد ال�دويل ،بجهود
الع�راق يف ترس�يخ األم�ن واالس�تقرار
ومكافحة اإلرهاب والتطرف ،ومواجهة
التحديات املختلفة التي واجهت البلد”.
وأك�د الس�ييس على “موق�ف مصر
املس�اند والداعم للعراق ،وأهمية العمل
لتطوي�ر العالقات بين البلدين ،وتعزيز
التعاون الثالثي :العراقي ــ املرصي ــ
األردني”.
كم�ا اج�رى رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي والرئيس املرصي عبد الفتاح
الس�ييس ،امس االحد ،مباحثات ثنائية
تناول�ت العالق�ات بين البلدين وس�بل
تعزي�ز التع�اون املشترك يف ع�دد م�ن
املجاالت.

العاهل األردني يؤكد وقوف بالده
إىل جانب العراق يف احلفاظ على
أمنه

م�ن جانب�ه ،أك�د العاهل األردن�ي امللك
عبدالل�ه الثاني ،أهمية تعزي�ز التعاون
الثالث�ي العراق�ي ــ�ـ األردن�ي ـ�ـ
املرصي.
وذكر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية تلقته
“الزوراء” :أن “امللك عبدالله رَّ
عب ،خالل
اس�تقباله من قبل الرئيس برهم صالح
يف مط�ار بغ�داد ال�دويل ،ع�ن س�عادته
بزي�ارة بغ�داد” ،مؤكدا ً “وق�وف األردن
إىل جان�ب الع�راق يف الحف�اظ عىل أمنه
واستقراره”.
وش�دد ،عىل “أهمية االتفاقيات املربمة
بين البلدي�ن يف املج�االت االقتصادي�ة
والتجاري�ة ،ورضورة تعزي�ز التع�اون
الثالث�ي املشترك بين الع�راق واألردن
ومرص بما يحقق املصالح املشرتكة”.

احللبوسي يتلقى دعوة لزيارة
مصر

ويف س�ياق اخر ،وجَّ �ه الرئيس املرصي
عب�د الفت�اح الس�ييس دع�وة لرئي�س
مجلس الن�واب محمد الحلبويس لزيارة
مرص.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لرئيس مجلس
الن�واب يف بي�ان تلقته “ال�زوراء” :أن”
الحلبويس وبحضور النائب األول حسن
َ
رئي�س جمهورية مرص
الكعبي ،التقى
العربية عبد الفتاح السييس.
وأض�اف البي�ان أن” الحلب�ويس رحَّ �ب
بالرئيس السييس ،منوها بعمق العالقة
التاريخية واألخوية التي تجمع البلدين
الش�قيقني ،مشيرا ً إىل أن عق�د القم�ة
الثالثي�ة يف بغداد خط�وة مهمة وكبرية
يف دع�م الع�راق وتعزيز س�بل التعاون
املشرتك ،مؤكدا ً دعم السلطة الترشيعية
يف الع�راق للتع�اون الثالث�ي العراق�ي
املرصي األردني”.
كما بحث اللقاء املستجدات يف املنطقة،
وتأكي�د أهمية تنس�يق املواقف الثالثية
إزاء القضاي�ا الدولي�ة ذات االهتم�ام
املشترك ،بم�ا يس�هم يف تحقي�ق
االستقرار.
رَّ
عَّب�
وتاب�ع أن” الرئي�س الس�ييس
ع�ن س�عادته لزي�ارة بغ�داد ،مؤك�دا ً
دع�م بلاده للع�راق وحفظ س�يادته،
وأهمي�ة العم�ل لتعزيز آف�اق التعاون
االستراتيجي الثالث�ي ،كم�ا وجَّ �ه
الرئيس السييس لرئيس مجلس النواب
ً
دعوة لزيارة جمهورية مرص العربية،
من أجل تعزيز التعاون بني الس�لطتني
الترشيعيتني”.

أمن ومجتمع
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االستخبارات تعتقل  4إرهابيني أثناء
دخوهلم للعاصمة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية،
ام�س االح�د ،القبض على اربعة ارهابيين اثناء
دخوله�م للعاصم�ة بغ�داد .خلية اإلعلام األمني
قالت يف بي�ان ورد «للزوراء» :انه «وفقا ملعلومات
اس�تخبارية دقيق�ة وبجه�ود متمي�زة تمثل�ت
بمتابعة ومراقبة تح�ركات العنارص اإلرهابية ،اذ
تمكن�ت مفارز وكالة االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة م�ن القب�ض على

اربع�ة ارهابيين مطلوبين وفق اح�كام املادة ٤
ارهاب بمناطق متفرقة من العاصمة اثنان منهم
من س�كنة محافظة نينوى واالخرين من س�كنة
محافظ�ة دياىل».واض�اف البي�ان «ان االرهابيني
عمل�وا م�ع عصابات داع�ش االرهابي�ة بصفات
مختلفة ابرزهم بمايس�مى امر مف�رزة وقد زور
هوي�ة أح�وال مدني�ة للتخفي عن اعين االجهزة
االمنية ،حي�ث تم اتخاذ بحقهم كاف�ة االجراءات
القانونية اصوليا وفق القانون».

إتالف أدوية ومواد خمالفة يف كمرك مطار بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئ�ة العامة للكمارك ،امس االحد ،اتالف
ادوية ومواد مخالفة م�ن قبل مركز كمرك مطار
بغ�داد الدويل.وذك�ر اعلام الهيئة يف بي�ان ورد لـ
«ال�زوراء» :أن «مرك�ز كمرك مطار بغ�داد الدويل
ق�ام بإتلاف م�واد متنوع�ة مخالف�ة للضوابط

والتعليمات».وأضاف�ت أن «امل�واد التي تم اتالفها
(اغلفة ادوية تستخدم يف عملية الغش الصناعي)
و(ادوية برشية مختلفة) «.
واش�ارت الهيئ�ة اىل ان�ه «ت�م اتخ�اذ األج�راءات
القانوني�ة بحقه�ا وفق�ا لقان�ون الكم�ارك رقم
٢٣لسنة١٩٨٤املعدل».

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل العدد/3454:ش2021/
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النارصي�ة
التاريخ2021/6/24:
اىل املدعى عليه قاسم حمد رايض
م /تبليغ
قامت املدعية (هيا جراد محمد) الدعوى الرشعية
املرقم�ة اعاله والت�ي تطلب فيه�ا تأييد حضانة
الطفل (يوس�ف قاس�م حمد) وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتين يوميتني بالحضور
ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املوافق
 2021/7/13الساعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجرى
املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون.
القايض
حسني شبيب عايد

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
الص�ادرة م�ن نقاب�ة
املهندسني ،بإسم (أحمد
خليل إسماعيل) ،فعىل
من يعثر عليها تسليمها
اىل جه�ة اإلص�دار،
أو االتص�ال بالرق�م
. 07711666511

مديرية زراعة محافظة النجف االرشف
قسم االرايض واملساحة
التعاقد والتوزيع
انذار
اىل املتعاق�د (ح�رب يوس�ف ه�داد) املتعاقد عىل
مس�احة  20دون�م ضم�ن القطع�ة املرقم�ة
 1/49مقاطع�ة  8الصنين بالعق�د املرقم  78يف
 1968/10/8املبرم وف�ق القان�ون  117لس�نة
.1970
بالنظ�ر لع�دم اس�تغاللكم االرض املتعاقد عليها
آنفا وتركها عرضة للتجاوزات والس�تغاللها من
قب�ل الغري ،لذا ننذرك بوج�وب التقييد بما اوجبه
القانون واس�تغاللك للأرض املذكورة خالل فرتة
 10ايام م�ن تاريخ النرش يف الجري�دة ،ومراجعة
مديريتن�ا /قس�م االرايض واملس�احة ،وبخالف�ه
سوف نقوم بإلغاء العقد وفق األصول.
منعم شهيد حسني
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف /وكالة

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
الص�ادرة م�ن وزارة
الكهرب�اء ف�رع توزيع
كهرباء النجف ،بإس�م
(امير عبود حسين)،
فعىل م�ن يعث�ر عليها
تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.

تنويه
نشر اعلان محكم�ة
ب�داءة الكوف�ة يف جري�دة
ال�زوراء بالع�دد  7511يف
 2021/6/21جاء فيه اليوم
من االعالن خطأ والصحيح
هو اليوم االخري من اإلعالن،
واملبلغ خطأ والصحيح هو
تبلغ مساحته  163,8م.. 2
لذا وجب التنويه.

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم
 29258ح�ي الجامع�ة
يف النج�ف ،والص�ادر من
التس�جيل العق�اري يف
النجف ،باس�م (احس�ان
كام�ل نعم�ة) ,فعىل من
يعث�ر علي�ه تس�ليمه اىل
جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشي�ك (نديم�ة عب�اس
جبر) اقتضى حض�ورك
اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف
االرشف لغرض اصدار اجازة
بن�اء للرشيك (محس�ن عبد
حسين) للقطع�ة املرقم�ة
 3/51398يف النج�ف ح�ي
الن�داء مقاطع�ة ( )4خلال
عشرة ايام وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك.

اعالن
اىل الرشي�ك (عب�د الزه�رة
مراد جمعة وس�مرية كاظم
حمزة) اقتضى حضورك اىل
مديرية بلدية النجف االرشف
لغ�رض اص�دار اج�ازة بناء
للرشي�ك (امري صب�اح عبد)
للقطع�ة املرقم�ة 1/4546
يف النج�ف ح�ي القادس�ية
مقاطعة () خالل عرشة ايام
وبخالف�ه س�تتم االج�راءات
دون حضورك.

اعالن
اىل الشركاء (حي�در محمد عبد علي وحميدة
عب�د زي�د حس�ون وكميل�ة حس�وني خضري)
اقتىض حضوركم اىل صندوق االس�كان الكائن
يف النجف ،وذلك لتثبي�ت اقراركم باملوافقة عىل
قيام رشي�كك (صباح عب�د رايض) بالبناء عىل
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 912/116
املقاطع�ة /6خ�ان الحم�اد الحيدري�ة ح�دود
بلدية النجف ،ولغرض تسليفه قرض االسكان
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عشر يوما داخل
العراق وش�هر واح�د خارج الع�راق من تاريخ
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعرتاض مستقبال.
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دخول أكثر من  700صهريج أوكسجني جملابهة كورونا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلية اإلعالم الحكوم�ي ،امس األحد ،عن
دخول أكثر من  700صهريج أوكسجني ملجابهة
كورونا.وقالت الخلية يف بيان ،ورد لـ «الزوراء»:
إن «هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة ،وتنفيذا ً لتوجيهات
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية ،وإيمانا

منها بأن تأخذ دورها اإلنساني والوطني ،تواصل
دعمه�ا للواقع الصحي ملواجه�ة جائحة كورونا
وتوفري املستلزمات الطبية الرضورية».وأضافت
أن «الهيئ�ة بمالكاته�ا كافة اس�تنفرت منذ بدء
الجائحة ،لتكون يف خط الص ّد األول وهي تستقبل
الوافدين من دول العالم وكذلك ضمان انس�يابية

الحركة التجارية؛ لتوفري الغذاء والدواء ومحاربة
ضعاف النفوس وتجار األزمات الحتكار الس�لع
والبضائ�ع ،ووفرة امل�واد عىل مختل�ف األصعدة
والحفاظ عىل أسعار السوق املحلية».وتابعت أنه
«من هذا املنطلق يمك�ن معرفة ما تم إنجازه يف
الجانب الصحي ،حيث تم تس�هيل دخول ()702

صهري�ج من األوكس�جني الطبي الس�ائل بواقع
( 14040طنا) للفرتة م�ن  ١٣/١/٢٠٢١ولغاية
 ،٢٦/٦/٢٠٢١قادم�ة م�ن دول�ة الكوي�ت بعد
تس�هيل إجراءات دخولها لصال�ح وزارة الصحة
بالتع�اون مع الدوائر املختص�ة العاملة يف املنفذ
عرب منفذ سفوان الحدودي».

النزاهة تستقدم مسؤولني بالداخلية بشأن ملحق عقد شراء سيارات ميتسوبيشي

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس
اس�تقدام
االح�د ،ع�ن إص�دار أوام�ر
ٍ
بح�ق ع�د ٍد م�ن املس�ؤولني يف وزارة
الداخليَّ�ة ،م�ن بينه�م مفت�ش عام،

اعالن
اىل الرشي�ك (احم�د يحي�ى حسين) اقتضى
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف
النج�ف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام
رشيكك (تركي فليح عبد الحسني) بالبناء عىل
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 3103/19
املقاطعة /18علوة الفحل قضاء الكوفة حدود
بلدية النجف ،ولغرض تس�ليفه قرض االسكان
وخالل مدة اقصاها خمس�ة عشر يوما داخل
العراق وش�هر واح�د خارج الع�راق من تاريخ
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف
االعرتاض مستقبال.

عىل خلفيَّة التحقي�ق يف قضيَّة ملحق
عق�د رشاء س�يارات امليتس�وبييش.
وأف�ادت دائرة التحقيق�ات بالهيئة يف
بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه:
«بإص�دار محكمة جناي�ات مكافحة

اعالن
اىل الرشيك (ك�رار كاظم عبد) اقتىض حضورك
اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النج�ف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك
(ايهاب سلام نور) بالبناء عىل حصته املشاعة
يف القطعة املرقمة  3/51503املقاطعة /4حي
الن�داء حدود بلدي�ة النجف ،ولغرض تس�ليفه
قرض االس�كان وخلال مدة اقصاها خمس�ة
عشر يوم�ا داخل العراق وش�هر واح�د خارج
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

استقدام لعدد
الفس�اد املركزيَّة ،أوامر
ٍ
من املس�ؤولني يف وزارة الداخليَّة ،عىل
َّ
الخاصة
خلفيَّ�ة التحقي�ق بالقضي�ة
بش�كوى أحد اعضاء مجل�س النواب
املتضمن�ة توجي�ه اتهام�اتٍ بحصول

تجاوز عىل أموال الدولة يف ملحق عقد
رشاء سيارات امليتسوبييش».وأشارت
الدائ�رة إىل أن «اوام�ر االس�تقدام
الصادرة ،بنا ًء على تحقيقات الهيئة،
ش�ملت املفت�ش الع�ام ومدير قس�م

اعالن
اىل الرشيك (محمد تايه عبار) اقتىض حضورك
اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن يف النج�ف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك
(دالل عبيس عبد الحسين) بالبناء عىل حصته
املشاعة يف القطعة املرقمة  3/51316املقاطعة
/4حي�د الن�داء ح�دود بلدية النج�ف ،ولغرض
تس�ليفه قرض االس�كان وخالل م�دة اقصاها
خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر واحد
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال.

بمكتب املفتش العام للوزارة (املنحل)،
فيما تضمن�ت األوامر أيضا ً اس�تقدم
مدي�ر ع�ام ومدي�ري قس�مني وأح�د
املوظفني بالوزارة ،اس�تنادا ً إىل أحكام
املادة ( )٣٣١من قانون العقوبات».

اعالن
اىل الرشيك (ج�واد هادي عباس)
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار
اج�ازة بناء للرشي�ك (هيام عبيد
نوار) للقطعة املرقمة 3/69051
يف النجف حي امليالد مقاطعة ( )
خالل عرشة ايام وبخالفه س�تتم
االجراءات دون حضورك..

أسواق
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مزاد العملة يبيع أكثر من 225
مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات ال�دوالر يف مزاد البنك املركزي العراق�ي ،امس االحد ،لتسجل
 228مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي،
أم�س ،ارتفاع�ا ً يف مبيعاته بنسب�ة  5.56%لتصل إىل  228مليون�ا ً و 560ألفا ً
أمريكي�ا ،غطاه�ا بسعر رصف أساس بل�غ  1460دينارا ً عراقيا ً
ً
و 634دوالرا ً
دوالر واحد ،مقارن�ة بيوم الخميس امل�ايض ،حيث بلغ�ت املبيعات فيها
ل�كل
ٍ
216مليونا ً و 426ألفا ً و 634دوالرا ً أمريكياً.
وذهبت املشرتيات البالغة  192مليونا ً و 320ألفا ً و 615دوالرا ً لتعزيز األرصدة
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 36
مليونا ً و 240ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املصدر ا ٕىل أن  35مرصفا ً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 17مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مشاركة  11رشكة رصافة.

العراق باملرتبة الـ 84بأفضل دول
العامل يف جودة احلياة

بغداد /متابعة الزوراء:
صنف�ت فنلندا كأول دولة يف العالم يف عام  2021من حيث جودة الحياة ،وفقاً
لتقري�ر مجل�ة  ،CEOWORLD 2021بينما احتل الع�راق املرتبة الـ  84عامليا
وباملرتبة  12عربيا.
وذك�رت املجلة يف تقرير له�ا اطلعت عليه “ال�زوراء” :ان فنلندا احتلت املرتبة
االوىل كأفض�ل دول�ة يف العال�م يف ع�ام  2021من حي�ث جودة الحي�اة ،تليها
الدنمارك والنرويج املرتبة الثانية والثالثة عىل التوايل.
ووضع تصنيف  2021بلجيكا يف املركز الرابع قبل السويد التي جاءت يف املركز
الخامس .فيما جاءت سويرسا يف املرتبة السادسة وهولندا يف املرتبة السابعة.
عربي�ا جاءت اإلمارات اوال بأفضل الدول م�ن حيث جودة الحياة وباملرتبة 30
عاملي�ا تليه�ا قطر ومن ثم ج�اءت الجزائر ثالثا وجاءت املغ�رب رابعا وتونس
خامسا ومن ثم جاءت الكويت سادسا”.
وتابع أن السعودية جاءت سابعا بأفضل الدول من حيث جودت العيش فيها،
تليها مرص ثامن�ا ولبنان تاسعا ومن جاءت البحرين عارشا وعمان  11ليأتي
العراق باملرتبة الـ  12عربيا و 84عامليا حيث حصل عىل  74.89نقطة.
وتأت�ي سوريا حس�ب التقرير يف املرتب�ة األخرية بعد الس�ودان و مونتسريات
وكوريا الشمالية وجزر القمر.
وأش�ارت املجلة إىل أنه تم تصني�ف هذه الدولة البالغ�ة  165دولة عىل أساس
أكبر قدر يف النات�ج املحيل اإلجمايل العاملي ،بنا ًء على  10مقاييس ترتاوح من
االستقرار إىل الشفافية إىل املساواة.

استبعاد وضع ميزانية تكميلية
نهاية العام احلالي

بغداد /الزوراء:
استبعد مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون املالي�ة واالقتصادية ،مظهر محمد
صالح ،امس األحد ،وضع موازنة تكميلية نهاية العام الحايل.
وقال صالح ،يف ترصيح صحف�ي :إن “الحكومة تقوم خالل السنوات املاضية
بعد زي�ادة أسعار النفط بإنش�اء موازنة تكميلية يتم فيه�ا تصحيح املوازنة
بإضاف�ة بعض املشاريع وامور اخرى يحتاجها البل�د” ،متوقعا “عدم تكوين
موازنة تكميلية يف ظل هذه الظروف ومع وجود سنة انتخابية يف شهر ترشين
الثاني”.
واض�اف انه “من املفرتض ان تقدم موازنة العام املقبل  2022مع نهاية العام
الحايل” ،متسائال عن “كيفية حل هذه املشكلة مع نهاية عمر الربملان”.
واع�رب صالح ع�ن امله “بتقديم موازن�ة  2022واعتمادها م�ن قبل الربملان
ومناقشته�ا واقراره�ا قبل ان ينح�ل او بمج�رد نجاح االنتخاب�ات وتشكيل
حكوم�ة جديدة بشكل رسي�ع وبرملان جديد ب�أن تق�وم وزارة املالية بعرض
املوازنة الجديدة عىل الربملان يف اول او ثاني جلسة ترشيعية للربملان ملناقشتها
واقرارها رسيعا”.

جلنة برملانية تدعو لتفعيل
القطاعات الصناعية

بغداد /الزوراء:
رجح عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ،غالب محمد ،امس األحد ،انخفاض
أسع�ار النف�ط العاملي�ة إىل النصف يف حال رفع�ت أمريكا عقوبته�ا عن إيران
وفنزويلا ،بم�ا يخص تصدي�ر النفط ،مؤكدا ً على رضورة استغلال الوفرة
الحالية لتفعيل القطاع الصناعي.
وق�ال محمد :إن “أسعار برميل النفط يف األس�واق العاملية وصل إىل  75دوالرا ً
بالت�ايل من املتوقع أن يرتفع السعر إىل  80دوالرا خالل األش�هر املقبلة يف حال
استم�ر الطلب عليه بعد عودة أغلب املصان�ع العاملية للعمل بعد تخفيف قيود
جائحة كورونا”.وأضاف أن “هذا السعر أيضا مرجح بالهبوط إىل نصف السعر
الح�ايل أو أقل من ذلك يف حال رفعت العقوبات ع�ن إيران وفنزويال واستأنفتا
تصدي�ر النفط”.وبني أن “الوفرة الحالية يجب أن تستغل يف تفعيل القطاعات
الصناعية األخرى لتعدد إيرادات الدولة بدال من االعتماد عىل النفط فقط”.
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مظهر حممد صاحل :هناك مقرتح لتطبيق اسرتاتيجية (السوق االجتماعي)
بغداد /الزوراء:
كش�ف مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية،
مظه�ر محمد صالح ،امس االح�د ،عن مقرتح
بتطبي�ق اسرتاتيجي�ة اسماه�ا بـ(الس�وق
االجتماع�ي) لتوفري نظام اقتص�ادي متنوع يف
مصادره يحول العراق لقوة منتجة.
وقال صالح ،لوكالة األنباء الرسمية :إن “املنحنى
السكان�ي يف الع�راق ما زال يؤرش نم�وا ً مرتفعا ً
وبم�ا ال يق�ل ع�ن  2.6%سنوي�اً ،وه�و األعىل
عاملي�ا” ،الفتا ً إىل “الدخ�ل الوطني املرتفع حاليا ً
ً
والذي مصدره النفط الذي يشكل نسبة مبارشة
بنح�و  45%من النات�ج املحيل ،ل�ه نسبة تأثري
تزيد عن  80%يف مكونات نمو ذلك الناتج”.
وأض�اف أن “ذلك من خالل اثر النفط يف تركيب
االنفاق الحكوم�ي الذي ما زالت ايراداته تشكل
 93%م�ن اجم�ايل اي�رادات املوازن�ة العامة”،
مردفاً“ :وبالرغ�م من ذلك فإن تعايش نظامني
معاش�يني أحدهما عىل اآلخ�ر هي عالقة هشة
ومخيف�ة ،واقصد من ذل�ك ان هناك اكثر من 8
ماليين عراقي يتسلم�ون رواتب او معاش�ا ً أو
منحة او اعانة اجتماعية من الدولة ما يعني ان
غالبية الشعب العراقي يتسلم دخالً من ايرادات
النفط بموجب نظام االعالة العائيل”.
ولفت إىل أن “النظام يق�وم عىل قاعدة مفادها
(ان متلق�ي الدخل الحكومي يف بالدنا يضمنون
معيشة عائلة م�ن  5افراد) ما يؤرش أن غالبية
السك�ان يتلقون دخالً حكومي�ا ً بشكل مبارش

أوغير مب�ارش وه�ذا يع�د ش�كالً من اش�كال
التكاف�ل االجتماعي ،وما زال مطمئنا ً اىل حد ما
حتى الوقت الحارض”.
وتابع“ :إال أن تزاي�د سكان البالد بواقع مليون
انس�ان سنويا ً واستم�رار التشغيل بمستويات
سنوي�ة متدني�ة ،سيؤث�ر بش�كل تراكم�ي يف
مخاط�ر تعطل مفاصل االنت�اج وتزايد البطالة
بني صفوف الشب�اب التي تق�ارب  23%حاليا ً
ويف امة ش�ابة يشكل الشباب فيها قرابة 60%

مطالبات بإلغاء الضرائب وتوحيد التعرفة
بني العراق ومصر واألردن
بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة االقتص�اد واالستثمار النيابيَّة ،امس
االحد ،أن القمة الثالثية بني العراق واألردن ومرص
تص�ب يف ثالث�ة مس�ارات اقتصادي�ا ً وسياسي�ا ً
وأمنياً ،مطالبة بتوحيد التعرفة الجمركية وإلغاء
الرضائب عن بضائع التبادل التجاري.
وقالت عضو اللجنة ،النائب ندى ش�اكر جودت:
َّ
إن “القم�ة الثالثي�ة تع� ُّد خط�وة إيجابيَّة ،وعىل
الدول العربية املجتمعة ْ
أن ترفع مستوى التبادل
التج�اريْ ،
وأن تعم�ل على إلغ�اء الرضائب عىل
بضائ�ع التبادل التجاري يف ما بينها ،والعمل عىل
توحيد التعرفة الجمركية”.
ْ
وش�ددت جودت على “رضورة أن تك�ون هناك

حركة انتقال للعمالة بني الدول الثالثة” ،منوهة
َّ
ب�أن “الع�راق ك�ان سباق�ا ً يف العم�ل على هذا
الجانب”.
ودع�ت املفاوض العراقي اىل “البحث عن األنسب
واألفض�ل لج�ذب االستثم�ارات” ،مشيرة اىل
“إمكاني�ة العم�ل مع ال�دول العربي�ة من خالل
إنشاء صناعات متبادلة”.
وأضاف�ت ج�ودت َّ
أن “الفرص�ة مؤاتي�ة للعراق
لتحسين الجان�ب االقتص�ادي م�ن خلال
االستثمارات مع كل دول العالم وليس مع الجانب
العرب�ي فق�ط” ،الفت�ة اىل َّ
أن “هن�اك دوالً لديها
تج�ارب مشابهة للع�راق استطاع�ت ْ
أن تنهض
وباتت ايقونة يف التحدي للوضع االقتصادي”.

الشركات الصينية األكثر شرا ًء للنفط
العراقي خالل شهر
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت رشك�ة تسوي�ق النفط
العراقية” سومو” ،امس األحد،
أن الرشكات النفطي�ة الصينية
كان�ت األكث�ر رشا ًء للنف�ط
العراقي خالل الشهر املايض.
وذك�رت “سوم�و” يف احصائية
نرشتها عىل موقعه�ا الرسمي،
واطلع�ت عليها “ال�زوراء” :أن
“الرشكات الصينية كانت األكثر
عددا ً من بين الرشكات العاملية
األخ�رى يف رشاء النفط العراقي
وبواق�ع  8رشكات من أصل 32
رشكة قامت برشاء النفط خالل
شهر آيار”.
وأضاف�ت أن “الرشكات الهندية
ج�اءت باملرتبة الثاني�ة وبواقع
 7رشك�ات ،تلته�ا الرشك�ات
االمريكي�ة ب�ـ  4رشك�ات ومن
ثم الرشك�ات الكورية الجنوبية
واليوناني�ة وايطالي�ا والرتكية

من السكان”.
وأوض�ح أنه “بغ�ض النظر ع�ن تزايد مشكالت
الفقر بسبب جائح�ة كورونا وانغالق االقتصاد
العاملي وتدهور اسعار النفط يف العام املايض ،اال
ان نظام الرواتب واملعاشات الحكومية واالعانات
قد ش�كل صمام أمان يف الحف�اظ عىل مستوى
املعيشة ومواجهة االنهيارات االجتماعية ضمن
قاعدة االعالة العراقية الحالية”.
وأك�د أنه “بالرغم من ذل�ك فإن هناك قيدين اذا

ما استمر االقتصاد معتمدا ً عىل النفط حتى عام
 2050بدون تنويع مصادر الدخل الوطني فيه،
االول :ان ع�دد سكان البلاد سيتضاعف وربما
يبل�غ قراب�ة  80ملي�ون نسم�ة ،والثاني :سري
العالم نح�و تطبيقات اتفاقي�ة باريس للمناخ
بجع�ل االنبعاث�ات الكربونية تبل�غ الصفر عام
 2050ما يعني توجه العال�م اىل الطاقة البديلة
املتجددة وهبوط الطلب العاملي عىل النفط”.
وأكم�ل حديثه قائالً :ان “بقاء الحال عىل ماهو
عليه سيؤدي اىل هشاش�ة نظ�ام االعالة الحايل
نفسه او ترقيقه بمرور الوقت وصعوبة تمدده
لك�ون الغط�اء امل�ايل النفط�ي س�وف اليكفي
نظري�ا ً وواقعي�ا ً يف اعال�ة  80ملي�ون نسمة يف
ظ�ل التشغيل الحكومي الح�ايل وتعطل القطاع
الخاص”.
ون�وه إىل أن “العراق أمام�ه اسرتاتيجية واحدة
ال غريها ،وه�ي اطالق نظام السوق االجتماعي
القادر عىل تنمية مفاصل االقتصاد يف الصناعية
التحويلية والزراعة النقدية والسياحة ومجاالت
الخدمات وتحويل العراق إىل قوة منتجة متنوعة
رشيطة توجيه ايرادات النفط بني االعوام 2022
–  2032اىل صنادي�ق تموي�ل النش�اط الخاص
املنت�ج وتوفري قانون ش�جاع لالم�ن والحماية
االجتماعي�ة ض�د اش�كال البطال�ة” ،مختتم�ا ً
بالقول“ :وهن�ا سيتولد نظام اقتصادي مزدهر
متن�وع يف مص�ادره غير معتم�د على الث�روة
االحادية الناضبة”.

الزراعة :نسقنا مع كردستان للسيطرة
على تهريب املنتجات
بغداد /الزوراء:
قال وزير الزراعة ،محمد كريم
الخفاج�ي ،ان�ه ت�م التنسي�ق
واالتف�اق مع إقلي�م كردستان
للسيطرة عىل املنتجات الزراعية
التي تدخل بش�كل غري رسمي
“بالتهريب” عبر منفذين غري
رسميين ،وذلك يضر بحماية
املنتج املحيل.
وق�ال الخفاج�ي :إن هن�اك
تقصريا من الوزارة يف السنوات
السابق�ة يف حماي�ة املنت�ج
وه�و تقصري ع�ام بسبب عدم
السيطرة عىل املنافذ الحدودية.
مضيف�ا “لكن يف الستة أش�هر
األخرية وبزي�ارة رئيس الوزراء
إىل بع�ض املناف�ذ الحدودي�ة
وبع�د دخ�ول نظ�ام الحوكمة
االلكرتوني�ة ك�ان هن�اك تقدم
به�ذا الجان�ب بالسيط�رة عىل
املناف�ذ لغاي�ة اإلقلي�م ع�دا

منفذي�ن ،وقد تمت زيارة إقليم
كردست�ان واللق�اء بوزي�رة
زراعة اإلقليم وتم التباحث عىل
التنسيق للسيطرة عىل املنفذين
غير الرسميين يف اإلقلي�م،
وحصل اتفاق بهذا الجانب”.
وأش�ار إىل :ان�ه إذا تم�ت
السيط�رة عىل املنافذ الحدودية
بظ�ل وج�ود روزنام�ة زراعية
وإذا ك�ان حاج�ة لالستيراد،

باملقاب�ل هناك قان�ون حماية
منتج وقانون حماية مستهلك،
فسيتم االسترياد من الدول التي
تتعاون مع العراق ،فعىل سبيل
املث�ال التعاون م�ع السعودية
بش�أن محص�ول الطماط�م
سيشغ�ل آالف األي�دي العاملة
بمقاب�ل ذل�ك تغطي�ة الحاجة
املحلية ستت�م باالسترياد منها
ملنتج آخر.

التجارة تعلن استعدادها الفتتاح معرض
“صنع يف سوريا” يف بغداد
بواق�ع رشكتين ل�كل منهم�ا،
مبين�ة أن “البقي�ة توزعت عىل
الرشكات والربيطانية والروسية
(والهولندي�ة -الربيطاني�ة)
والفرنسي�ة واملاليزي�ة بواق�ع
رشكة واحدة لكل منها”.
وأش�ارت سومو اىل انها “تعتمد
يف بيعه�ا للنف�ط العراق�ي عىل
املعايير الرئيسي�ة للتعاقد مع
الرشك�ات النفطي�ة العاملي�ة

الكبرى واملتوسط�ة املستقل�ة
والحكومية املتكاملة عموديا”،
مشيرة اىل ان اب�رز الرشك�ات
العاملي�ة الت�ي اشترت النف�ط
العراق�ي ه�ي رشك�ة “هنديان
اوي�ل الهندي�ة و وفروموس�ا
الصيني�ة واكس�ون موبي�ل
االمريكي�ة وبي ب�ي الربيطانية
واين�ي االيطالي�ة ,وتوب�راس
الرتكية .

بغداد /الزوراء:
التق�ى مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة للمعارض
والخدم�ات التجارية العراقية ،رسمد طه سعيد،
ام�س االحد ،وف�دا سوري�ا لبح�ث االستعدادات
القام�ة معرض “صنع يف سوريا “ املزمع اقامته
عىل ارض معرض بغداد الدويل.
وأع�رب سعيد ،خالل لقائ�ه بوفد يضم عيل رضا
تركمان�ي رئيس اتح�اد غرف التج�ارة السورية
ورغيد الحلبي رئيس رابطة املصدرين السوريني
لاللبس�ة والنسيج وعدنان الصب�اغ نائب رئيس
مجل�س ادارة الرابط�ة وبع�ض اعض�اء الوف�د
الس�وري ،عن استع�داده لتقديم الدع�م الكامل

للرشك�ات السوري�ة إلقام�ة املع�رض “صنع يف
سوريا “ املزم�ع اقامته عىل ارض معرض بغداد
الدويل يف الثامن من تم�وز القادم ويستمر لغاية
التاسع عرش من نفس الشهر لسنة . ٢٠٢١
واض�اف :أن املع�رض سيشهد ع�رض املنتجات
السوري�ة الصن�ع م�ن امل�واد الغذائي�ة وامل�واد
النسيجية والطبية والكيميائية والهندسية .
كم�ا بحث الجانب�ان ايض�ا ً مشارك�ة العراق يف
مع�رض دمش�ق ال�دويل بدورت�ه ال�ـ  62املقرر
اقامته يف ش�هر آب القادم ،واستعدادات الرشكة
يف تقدي�م كل التسهيالت اىل الجهات ذات العالقة
للمشاركة يف املعرض ضمن الجناح العراقي.

دعماً الحتياجات العراق

“جنرال إلكرتيك” تكشف عن خطة التحول يف قطاع الطاقة املتكاملة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت رشك�ة “جن�رال إلكرتي�ك”،
امس االحد ،عن خط�ة التحول بقطاع
الطاق�ة املتكامل�ة ،والت�ي تجمع بني
اسرتاتيجياتها الشاملة لتمكني العراق
م�ن استشراف املستقب�ل املدع�وم
بمصادر الطاقة األكثر نظافة.
وق�ال عب�د الرحمن خال�دي ،الرئيس
التنفي�ذي للتكنولوجي�ا يف “جن�رال
إلكرتي�ك لطاق�ة الغ�از” يف منطق�ة
أوروب�ا والشرق األوس�ط وأفريقي�ا،
خلال فعاليات مؤتم�ر إع�ادة إعمار
العراق الت�ي أقيمت يف العاصمة بغداد:
ان “الخط�ة تض�م ع�ددا ً م�ن الركائز
الرئيس�ة التي تدعم أه�داف الحكومة
العراقية الرامية لتطوير البنية التحتية
لقط�اع الطاقة يف البالد ،وتعزيز جهود
إزالة الكرب�ون وتنويع مص�ادر توليد
الطاقة إلنهاء ازمة الكهرباء”.
واضاف ان “الرشك�ة ركزت باستمرار
عىل دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة
وتنميتها يف الع�راق باستخدام الحلول

الشامل�ة ،ب�دءا ً من تأمين التمويل إىل
التقنيات املتقدمة”.
واوض�ح أن “لذلك م�ن األهمية بمكان

اليوم حفز جه�ود التحول نحو أنظمة
الطاقة األكثر نظافة التي تثمر يف ثالث
فوائ�د رئيسة للبالد ،بدءا ً من استخدام

مصادر متنوعة للطاق�ة لتلبية الطلب
املتنام�ي ،والوف�اء بالتزام�ات إزال�ة
الكرب�ون عبر استغلال م�وارد الغاز

والطاق�ة النظيف�ة األعىل كف�اءة ،إىل
إرس�اء دعائ�م بني�ة مستق�رة تق�دم
الطاقة اآلمنة واملوثوقة واألكثر نظافة
يف املستقبل”.واش�ار خال�دي اىل أن
“ه�ذه الفوائ�د ،تص�وغ االسرتاتيجية
الطموحة لخطة التحول بقطاع الطاقة
يف العراق ،وتجسد أكثر مقاربات قطاع
الطاقة ش�موالً وتغطي جميع الحلول
التي يمكن للعراق االستفادة منها”.
وبين ان “الخط�ة تض�ع مجموع�ة
اسرتاتيجي�ة م�ن الحل�ول والتقني�ات
املصمم�ة بأسل�وب خ�اص وتدع�م
مساع�ي إزال�ة الكرب�ون م�ن قط�اع
الطاقة الفريد من نوعه يف العراق ،بدءا ً
من التوربين�ات الغازية عالية الكفاءة
وحامل�ة األرق�ام القياسي�ة العاملي�ة
وحلول التحديث إىل املشتقات الهوائية
الرسيع�ة واملرنة ،حي�ث يمكن لفريق
عم�ل جنرال إلكرتيك ال�ذي يضم نخبة
من الخرباء املحليين والعامليني تحويل
جهود إزالة الكربون إىل إنجاز ملموس
بالعراق”.

الرياضي

أصفر وأمحر

صاحل راضي :املغرتبون ليسوا باملستوى
املطلوب لتمثيل الوطين

بغداد/متابعة الزوراء
هاجم املدرب ،صالح رايض ،مدرب املنتخب العراقي السابق الربازييل زيكو ،واصفا إياه
بـ»النصاب».وق�ال رايض إن «املدرب العراقي افضل م�ن املدرب األجنبي» ،مبينا أن «كل
املدربين الذين دربوا منتخبنا بضمنهم كاتانيتش لم يكونوا جيدين باس�تثناء بورا الذي
احترم فك�ره التدريبي».وفيما يخص الالعبين املغرتبني  ،قال رايض :إنه�م «لم يكونوا
باملس�توى املطلوب ولم يكون�وا أفضل من الالعبني العراقيني املحليين ولهذا اعتقد انهم
غري مؤثرين ولن يحتاجهم املنتخب الوطني والس�يما أنهم لم يس�تطيعوا التأقلم كونهم
قد تعودا عىل وضع اجتماعي مختلف كون نشأتهم ومعيشتهم كانت خارج العراق».
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منتخب الشباب يودع بطولة كأس العرب

شامل كامل :االنكليزي جون ويتل حيمل فكرا عاليا وسيبين جيال كرويا مميزا
بغ�داد /امير الداغس�تاني -متابع�ة
الزوراء
أعل�ن نائ�ب رئي�س الهيئ�ة التطبيعية
التحاد الكرة العراقي ،ش�امل كامل ،عن
موع�د توقيع العقد الرس�مي مع الخبري
واملدي�ر الفني االنكلي�زي “جون ويتل”،
مشريا اىل أنه جاء ليبني جيالً كروياً.
وق�ال كام�ل إن “عم�ل ج�ون ويت�ل
ينص�ب يف تنظي�م وتطوي�ر أساس�يات
عم�ل املواهب الكروي�ة يف اتحاد الكرة”،
موضحا أن “ويت�ل ليس مدربا بل خبريا
عمل يف عدة اماكن محرتمة عىل مستوى
العالم وأنني عملت معه سبع سنوات يف
االتحاد االس�يوي واعلم جي�دا مايحمله
من فكر عال املستوى”.
وتاب�ع أن “ويت�ل عم�ل يف أكاديمي�ات
دول رشق آس�يا وقطر مدة طويلة وانه
ابدى اعجابه الش�ديد باملواهب الكروية
بالعراق وقال إنه�ا تحتاج لصقل وعمل
حقيقي لبن�اء جيل متمي�ز يقارع فرق
العالم”.
وأوضح كامل أن “االنكليزي ويتل اليهتم
لح�رارة اج�واء الع�راق وانه ابلغ�ه انه
متعود على هذه األجواء بل االقىس منها
يف قطر”.
وبني نائب رئي�س الهيئة التطبيعية أنها
“اتفق�ت مع ويت�ل عىل كل بن�ود العقد
وسيتم إبرام العقد معه رسميا األسبوع
الح�ايل بع�د ان وج�د االرضي�ة صالحة
لعمله يف العراق”.
وتاب�ع أن “امل�درب ج�ون ويت�ل أكد انه
س�يكون خري ع�ون للك�رة العراقية مع
وجود املواهب الكثرية يف العراق”.
وأقام�ت اللجن�ة الفني�ة والتطوي�ر يف
الهي�أة التطبيعي�ة مهرجانا ً ملس�ابقات
الرباع�م بمش�اركة  14نادي�اً ،يف ملعب
الشعب الثاني ،للتولدات ( 2011 ، 2010
 ،)2012 ،ب�إرشاف نائ�ب رئي�س لجنة
التطوير (داود العزاوي).
َ
وحضر املهرج�ان نائ�ب رئي�س الهيأة
التطبيعية الدكتور شامل كامل ،وعضوا
التطبيعية الدكتور اس�عد الزم والدكتور
راف�د عبد األمري ،واملدير الفني االنكليزي
“جون ويتل” والدكتور ناجي كاظم .
َ
وق�ال املشرف على املهرج�ان ،داود
الع�زاوي :إن هذا املهرجان يعد األول من

محودي يبحث مع عليوي وبرواري
تفعيل إطالق ميزانيات االحتادات
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إستقبل رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية الكابتن رعد حمودي ،بمكتبه صباح امس
االحد ،رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب عباس عليوي والوفد املرافق له.وبحث
الجانبان تفعيل إطالق ميزانيات االتحادات الرياضية عرب اللجنة الثالثية التي تعتزم وزارة
الشباب والرياضة تسميتها لهذه املهمة عرب عضوية مشاركة من وزارة الشباب واللجنة
األوملبية ولجنة الشباب والرياضة النيابية.ودعا حمودي اىل رضورة ترسيع عملية إطالق
ميزانيات االتحادات عرب مناقشة مناهجها وأنشطتها املحلية والخارجية ،خصوصا ً وانها
بانتظار االستحقاقات الرسمية ،مبينا ً ان اللجنة األوملبية ستدعم االتحادات الوطنية التي
تأهل العبوها اىل أوملبياد طوكيو كألعاب القوى والرماية والتجذيف عرب تأمني معسكرات
تدريبية خارجية خالل املدة القليلة املقبلة.
ويف سياق آخر ،قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي انه مع إصدار
إجازات إنشاء القاعات الرياضية ولكن عىل وفق ضوابط أمنية ورشوط صحية اليمكن
تجاوزها.
ويف هذا الصدد بني حمودي ان أداء مثل هذه الصاالت ينطوي عىل جانبني ،ريايض وتجاري،
وبقدر تعلق األمر باالتحادات الرياضية فان األمر ينقطع للجانب الريايض بعيدا ً عن التجاري
لذا ستنحرس مسؤوليات االتحادات الرياضية بانشاء األكاديميات واملراكز التدريبية.وأضاف
حمودي ان مثل هذه الصاالت قد تلقى رواجا ً لتناول العقاقري املنشطة ،واملحظورة ،التي
تمر للتعاطي بتسمية مكمّالت غذائية لكنها قد تسبب األذى الصحي لفتياننا وشبابنا لذلك
فان إصدار مثل هذه االجازات يجب خضوعه لدراسة ورقابة صحية وأمنية وفنيّة.
اىل ذلك فقد ّ
أكد نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور ديار برواري
عىل رضورة الرتيّث بأصدار مثل هذه االجازات والتقيّد بما ّ
تنص عليه القوانني العراقية
النافذة بصدد رشوط السالمة الصحية واألمنية مؤكدا عىل انه اليمكن املوافقة عىل إقامة
مثل هذه الصاالت من دون مراعاة ذلك وفقا ً للقانون.هذا وحرض اللقاء أيضا ً الدكتور
تريس عوديشو واملدير املايل أحمد صربي.

احلدود يتجاوز الكرخ بهدف يف
دوري الكرة املمتاز
نوعه يف العراق ،وهو البذرة األوىل إلقامة
الدوري الخاص بالرباعم واألشبال ،حيث
سنعمل عىل إقامة وتفعيل دوري الرباعم
ً
أس�وة بدوريات الفئات العمرية األخرى
التي تنشط يف العراق.
َ
وأضاف :ان هناك مزايا مس�تقبلية عدة
س�نجني ثماره�ا ج�راء ه�ذا التجمع،
من أهمها اكتش�اف املواه�ب والطاقات
الواعدة ،وضمها ملراك�ز املوهبة التابعة
لالتح�اد ،إضاف�ة اىل صقله�ا وغ�رس
مفاهيم كرة القدم الحقيقية فيها.
واختت� َم املشرف على املهرج�ان ،داود

احتاد كرة اليد يغري مكان
اجتماع اهليئة العامة

بغداد  -حسام عبد الرضا
ق�رر االتحاد العراقي لكرة الي�د إجراء تغيري يف مكان انعقاد اجتماع الهيئة
العام�ة للمصادقة عىل النظام األس�ايس لالتحاد العراق�ي لكرة اليد .أعلن
ذلك محمد هاش�م األعرجي رئيس االتح�اد العراقي لكرة اليد ،موضحا ان
اجتم�اع الهيئة العامة للمصادقة عىل النظام األس�ايس لالتحاد س�يكون
يف فندق بغداد ( قاعة دجلة ) بدال من مكانها الس�ابق يف الس�اعة الحادية
عرش صباحا يوم الجمعة املصادف . 2021-7-2وأكد األعرجي ان الحضور
سيكون فقط ألعضاء الهيئة العامة ويكون ممثل واحد عن كل نادي من
اعضاء الهيئة العامة يف االجتماع مع احضارة كتاب تأييد من النادي.

إعالمنا الرياضي
العدد الثام�ن والثالثون م�ن صحيفة الريايض
الت�ي تص�در ع�ن االتح�اد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة رأى الن�ور ام�س االح�د ،وتضم�ن
العديد من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة
برياض�ة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي
زينت بأقالم صحفية مرموقة ،خالص االمنيات
الرسة الصحيف�ة الرائع�ة بمواصل�ة النجاح يف
قادم األيام.
*****************
عض�و الهيئة العامة لالتح�اد العراقي للصحافة
الرياضي�ة الزمي�ل ط�ه كم�ر اعل�ن اصابت�ه
بفاي�روس كورونا املس�تجد ،امنياتنا الصادقة
بالش�فاء العاج�ل للزمي�ل العزيز وان يلبس�ه
الرحم�ن ث�وب الصح�ة والعافي�ة التامتني وان
يعود ملمارس�ة عمله املهني م�ن جديد خالل االيام
املقبلة.
*********************
الزميل حس�ام س�هيل ،احتفل بعيد ميالده قبل
اي�ام قليلة ،خال�ص االمني�ات للزمي�ل العزيز
بالعم�ر املدي�د ومواصل�ة النج�اح يف حيات�ه
ومشواره املهني.

الع�زاوي ،حديثه بالق�ول :إن املهرجان
نجح نجاحا ً باهرا ً  ،وقد تمت إدارته عرب
مراكز املوهبة ،وكذلك بمشاركة املدربني
املش�اركني يف الدورة التدريبية اآلسيوية
فئة (  ، ) Cبإرشاف املحارضين اآلسيويني
( وس�ام نجيب وكريم محم�د عالوي )،
ونتطلع إىل أن يقام سنويا ً كتقليد يخدم
كرتنا ونجني ثماره مستقبالً.
ويف س�ياق منفص�ل ،انته�ت مغام�رة
منتخب الش�باب مبكرا ،يف بطولة كأس
الع�رب املقام�ة يف مصر ،بع�د التعادل
مع الس�نغال بنتيج�ة  ،1-1امس األحد

 ،عىل ملع�ب (برتوس�بورت) بالقاهرة،
يف الجول�ة الثالث�ة واألخيرة للمجموعة
الثالثة.
وتق�دم منتخ�ب الع�راق بهدف س�جله
عب�د الرزاق قاس�م ،يف الدقيقة  ،28لكن
املنتخ�ب الس�نغايل حام�ل اللق�ب أدرك
التعادل ،يف الدقيقة .72
ورف�ع منتخ�ب الس�نغال رصي�ده بهذا
التع�ادل إىل  7نق�اط ،متص�درا ترتي�ب
املجموع�ة ،حي�ث س�يواجه وصي�ف
املجموع�ة الرابع�ة ،بينم�ا ودع منتخب
الع�راق البطول�ة مبك�را ،بعدم�ا وصل

رصيده إىل  4نقاط محتال املركز الثالث.
وتبخ�رت أحالم أس�ود الرافدي�ن ،بعدما
ف�از منتخب ج�زر القمر عىل منافس�ه
لبنان ،بنتيجة  1،3-يف نفس الجولة عىل
ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
وسجل ثالثية جزر القمر ،محمود عادل
وفهد ياسين وحيدر أبطاح ،بينما أحرز
هدف منتخب لبنان عيل قصاص.
وتأه�ل منتخب جزر القم�ر وصيفا عن
ه�ذه املجموعة ،بعدما رفع رصيده إىل 6
نق�اط ،بينما ظل منتخب لبنان يف املركز
األخري ،برصيد نقطة واحدة.

بغداد /متابعة الزوراء
خطف فريق الحدود ثالث نقاط مهمة من
مضيفه الكرخ ،بهدف دون رد ،مساء امس
األحد ،يف املباراة التي أقيمت عىل ملعب
الساحر أحمد رايض ،لحساب الجولة 33
من الدوري العراقي املمتاز.الهدف الوحيد
يف املباراة جاء من ركلة جزاء سجلها منار
طه يف الدقيقة ( )18من املباراة ،وتمكن
فريق الحدود من الحفاظ عىل النتيجة
حتى نهاية الشوط األول.وحاول الكرخ
إدراك التعادل يف الشوط الثاني ،لكن
مساعيه خابت بعد استبسال خط دفاع
الحدود ،لتنتهي املباراة بفوز فريق الحدود
بهدف دون رد.ورفع فريق الحدود رصيده

إىل النقطة  27يف املركز التاسع عرش «قبل
األخري» ،بينما تجمد رصيد الكرخ عند
النقطة  38يف املركز العارش.ويف مباراة
أخرى جمعت فريقني مهددين بالهبوط
هما الصناعات الكهربائية والسماوة،
خيم التعادل السلبي عىل ملعب الصناعة،
لحساب ذات الجولة.ورفع الصناعات
الكهربائية شعار عدم الخسارة ألن فريق
السماوة من الفرق املنافسة عىل الهبوط
فساد التحفظ عىل األداء مع بعض
املحاوالت هنا وهناك.ورفع الصناعات
الكهربائية رصيده إىل النقطة  32يف املركز
السادس عرش ،بينما رفع السماوة رصيده
إىل النقطة  26ليظل يف املركز األخري.

البطل جراح نصار يرفع وترية استعداداته قبل املشاركة يف باراملبياد طوكيو
بغداد /حسني عمار
يواص�ل البط�ل الذهبي صاح�ب األرقام
العاملي�ة يف رياضة ألع�اب القوى لقصار
القام�ة ،جراح نص�ار ،تدريباته املكثفة
استعدادا ً للمشاركة يف استحقاقه املقبل
يف دورة االلع�اب الباراملبية التي س�تقام
يف العاصم�ة اليابانية طوكيو ش�هر اب
املقبل .
وقال نص�ار إن” االس�تعدادات متواصلة

عىل قدم وس�اق تحضريا ً الوملبياد طوكيو
بعد ضمان التأهل لهذه املنافس�ة” ،مبينا ً
أن” األي�ام املقبلة تنتظ�ره بطولة يف دولة
التش�يك وه�و عازم على تحقي�ق نتائج
طيبة والحفاظ عىل الرقم العاملي “.
واضاف نصار  ”:ال يوجد اي اهتمام خاص
به باعتباره صاحب انجاز عاملي” ،الفتا ً اىل
أن “ املهت�م الوحيد ه�ي اللجنة الباراملبية
ولكن االزم�ة املالية اثرت بش�كل كبري يف

مس�توى االعداد حيث كان التحضري يبدأ
قبل اي بطولة بثمانية اشهر ،واآلن أصبح
التحضري قبل شهر من البطولة “.
ويف الخت�ام كش�ف نص�ار ع�ن معانات�ه
بس�بب مرض ابنه وحاجته إلجراء عملية
جراحي�ة يف لبن�ان ،مناش�دا ً الحكوم�ة
والجه�ات املعني�ة بتقدي�م التس�هيالت
واملعون�ة لتج�اوز ه�ذه املحن�ة والتفرغ
لتحقيق االنجازات .

دانة حسني:حتقيق االجناز يف االوملبياد حيتاج إىل دعم استثنائي
بغداد /متابعة الزوراء
أعرب�ت العداءة ،دانة حسين ،ع�ن تفاجئها واعتزازه�ا يف الوقت
نفس�ه ،باهتم�ام رئي�س اقلي�م كوردس�تان نيجريف�ان بارزاني
بالرياضي�ات والرياضيني ،وس�عادتها بتهنئته له�ا بما حققته يف
بطولة العرب ،متعهدة بتحقيق النجاح يف أوملبياد طوكيو.
وقالت حسين “لقد اس�عدت وتفاجأت باملب�ادرة الرائعة من قبل
رئيس اقليم كوردستان نيجريفان بارزاني ،وما نرشه عىل صفحته
يف موق�ع تويرت من تهنئ�ة يلّ بفوزي ،وقمت بالرد عليه وش�كرته
جدا”.
واضاف�ت “جميع م�ن يعرفني م�ن رياضيني واصدق�اء واقارب
ارس�لوا يل ما نرشه الرئيس بارزاني وكنت بغاية السعادة ملبادرته
واهتماماته بالرياضة التي افرحتني وافرحت كل املحبني والوسط
الريايض خصوصا بعد وصفه وتعبريه بحقي”.
واكدت حسين “سأكون عند حسن ظن الجميع يف اوملبياد طوكيو
لك�ن تحقيق االنج�از بطوكي�و بحاج�ة اىل دعم اس�تثنائي بغية
تحقيق الهدف”.

وهن�أ رئي�س إقلي�م كوردس�تان نيجريف�ان بارزان�ي ،الرياضية
العراقية دانة حسين بتحقيقها رقما ً قياس�يا ً يف البطولة العربية
أللعاب القوى.
وق�ال بارزاني يف تغريدة له”أهنئ وأب�ارك للرياضية العراقية دانة
حسين عىل نيله�ا امليدالي�ة الذهبي�ة وتحطيم الرق�م القيايس يف
البطولة العربية الـ 22أللعاب القوى للرجال والنساء”.
واض�اف “تمنياتي لك ب�دوام النج�اح والتألق يا دان�ة” ،موضحا
بالقول “وطننا بأمس الحاجة للمرأة املثابرة مثلك يف كافة املجاالت
يحتذى ويفتخر بها .مربوك للعراقيني جميعا”.
وحصل�ت دانة حسين على ذهبية س�باق  100مرت للس�يدات ،يف
بطولة العرب التي اختتمت بتونس مؤخرا ،وقطعت املسافة بزمن
 11.23ثانية ،محطمة األرقام القياسية العراقية السابقة ،لتصنف
رسميا كأرسع امرأة عراقية عرب التاريخ ،وأرسع امرأة عربية لهذه
املس�افة لعام  ،2021بحس�ب ما جاء يف اإلعالم العراقي والعربي،
كما حصلت عىل ذهبية ثانية بمس�ابقة  200مرت وبرونزية اخرى
يف سباق  400مرت بحسب موقع البطولة.

منتخب طائرة الناشئني يواصل حتضرياته يف السليمانية لبطولة العرب
بغداد /عيل عنب
منتخبن�ا الوطن�ي للناش�ئني يواص�ل
تحضريات�ه للبطول�ة العربي�ة ،وذل�ك
ضمن معس�كره الحايل واملقام يف مدينة
الس�ليمانية بواق�ع وحدتين تدريبيتني
صباحا ومس�اءا بقيادة املدرب التونيس
صاب�ر عب�د الواح�د وكادره التدريب�ي
املتواجد معه.
وخ�اض منتخبن�ا مب�اراة تدريبية مع

نادي شيروانه والتي حاول من خاللها
الجهاز الفني تطبيق بعض الخطط من
الناحي�ة الهجومي�ة والدفاعي�ة وابدى
عب�د الواح�د رضاه عن املعس�كر الحايل
واالش�ادة بالالعبني بتطبيقهم ما مناط
منهم م�ن واجب�ات واب�داء روح عالية
خلال التدريبات ومس�تمرين يف اعطاء
الجرع�ات التدريبية للوص�ول اىل افضل
جاهزي�ة قب�ل املش�اركة يف البطول�ة

العربي�ة الت�ي س�تقام يف تون�س بداية
شهر اب املقبل وايضا بناء فريق عراقي
للمس�تقبل والوص�ول به�م اىل افض�ل
جاهزي�ة بدني�ة م�ن خالل رف�ع وترية
التدريبات عىل املس�توى الفني والذهني
واختت�م صابر عب�د الواح�د بالرغم من
قصر فرتة االعداد لك�ن نحن مصممني
عىل تقدي�م افضل الع�روض يف البطولة
العربية.
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كأس أمم أوروبا

إيطاليا تطيح بالنمسا بعد التمديد والدمنارك تغربل ويلز
بل�غ املنتخب اإليطايل رب�ع نهائي بطولة
أم�م أوروب�ا  2020بف�وزه على النمسا
 2-1بع�د التمديد يف املب�اراة التي جمعت
الطرفني عىل ملعب ويمبيل يف لندن.
وخالفا ً ملبارياته الثالث يف دور املجموعات
التي فاز بها جميعا ً مسجالً سبعة أهداف
م�ن دون أن تهتز ش�باكه ،عان�ى فريق
امل�درب روبرت�و مانشين�ي األمرّين أمام
النمس�ا الت�ي تص�ل إىل هذا ال�دور للمرة
األوىل يف تاريخه�ا ،وانتظ�ر حتى الشوط
اإلض�ايف األول ليحس�م بطاقت�ه بفض�ل
البديلني فيديريكو كيي�زا وماتيو بيسينا
اللذين سجال هديف األتزوري يف الدقيقتني
 95و 105يف حني أحرز ساسا كاالدزيتش
هدف النمسا يف الدقيقة .114
وتلتقي إيطاليا يف رب�ع النهائي يف الثاني
م�ن تموز/يوليو على ملع�ب “أليانتس
أرين�ا” يف ميوني�خ الفائ�ز م�ن مواجهة
أم�س األحد بني منتخب�ي الربتغال حامل
اللقب وبلجيكا يف إشبيلية اإلسبانية.
وخ�رج املنتخ�ب اإليط�ايل م�ن ملع�ب
“ويمبلي” ويف رصي�ده  12انتص�ارا ً عىل
الت�وايل و 31مب�اراة متتالي�ة م�ن دون
هزيم�ة ،وتحدي�دا ً من�ذ الخس�ارة أم�ام
الربتغ�ال صف�ر -1يف  10أيلول/سبتمرب
 2018يف دوري األمم األوروبية.
أم�ا اله�دف ال�ذي أح�رزه كاالدزيت�ش
فه�و أول ه�دف تستقبله ش�باك إيطاليا
منذ ترشي�ن األول/أكتوب�ر  2020منهيا ً

ً
سلسل�ة م�ن  19ساع�ة و 28دقيقة من
الحفاظ عىل نظافة الشباك.
وبل�غ املنتخ�ب الدنمارك�ي رب�ع نهائي
بطول�ة أم�م أوروب�ا  2020بف�وزه على
نظريه الويلزي برباعية نظيفة عىل ملعب
“يوه�ان كروي�ف أرين�ا” يف أمسرتدام يف
افتتاح مباريات الدور ثمن النهائي.

وسجّ �ل كاسرب دولبيرغ الهدفين األول
والثان�ي يف الدقيقتين  27و 48قب�ل أن
يضي�ف يواكيم ماهيل الثال�ث يف الدقيقة
 89ومارت�ن برايثواي�ت الرابع يف الدقيقة
)90+6(.
وجاء فوز الدنم�ارك الباهر يف اليوم الذي
يص�ادف الذك�رى التاسع�ة والعرشي�ن

لتحقيقه�ا اإلنجاز التاريخ�ي وتتويجها
باللق�ب الق�اري ع�ام  ،1992وحرم�ت
بالتايل املنتخب الويل�زي من تكرار إنجاز
 2016حني وصل اىل نصف النهائي يف أول
مشاركة له يف النهائيات القارية.
وكانت الدنمارك حققت املفاجأة الكربى
يف الع�ام  ،1992بإحرازه�ا اللق�ب بع�د

مشاركتها يف النهائيات يف اللحظة األخرية
نتيجة استبعاد يوغوسالفي�ا ،إثر فوزها
2صفر عىل أملانيا يف النهائي.وتلع�ب الدنمارك يف ربع النهائي يف الثالث
م�ن تموز/يوليو يف باكو م�ع الفائز من
مواجه�ة هولندا وجمهورية التشيك التي
انتهت ليلة أمس.
وخاض املنتخ�ب الويلزي اللقاء من دون
جمهوره بسبب قرار السلطات الهولندية
بمن�ع دخ�ول القادمني م�ن بريطانيا إىل
البالد ضمن إج�راءآت الوقاية من النسخ
املتحورة لفريوس كورونا.
واضطر م�درب الدنمارك كاسرب هيوملاند
إلجراء تغيريين على التشكيلة األساسية
حي�ث دف�ع بدولبيرغ ب�دال م�ن يوسف
بولس�ن بداع�ي إصابة طفيف�ة لألخري،
فيما ح�ل ينس سرتيغر الرس�ن بدال من
داني�ال ف�اس املري�ض يف مرك�ز الظهري
األيمن املتقدم.
أم�ا روبرت باي�دج مدرب ويل�ز ،فعاد إىل
التشكيل�ة التي اعتمده�ا يف أول مباراتني
ضد سويسرا وتركيا ،حي�ث عاد كريس
ميفام وبن ديفيس اىل خط الدفاع ،وكايفر
مور يف خط الهجوم ،وأبقى كريس غانرت
ونيك�و وليامس على دكة الب�دالء ،لكن
األخري دخل مع نهاية الشوط اإلول ()40
بعد إصاب�ة كونور روبرت�س .فيما غاب
املدافع ايثان أمبادو املوقوف بعد طرده يف
املباراة األخرية ضد إيطاليا.

أالفيليب بطل املرحلة األوىل يف طواف فرنسا
نج�ا الفرنسي جولي�ان أالفيلي�ب م�ن حادث�ي سقوط
جماع�ي يف افتت�اح النسخة الـ 108من ط�واف فرنسا،
وأح�رز املرحل�ة األوىل التي امتدت ملساف�ة  198كلم بني
بريست والنديرنو.
وأنهى بط�ل العال�م لع�ام  2020املرحل�ة األوىل متقدما ً
بفارق  8ثوان عىل األسرتايل مايكل ماثيوز ووصيف 2020
السلوفيني بريموش روغليش ،ليحرز بذلك فوزه السادس
يف هذا الطواف الذي يشارك فيه للمرة الخامسة.
وأعرب ابن الـ 29عاما ً عن سعادته بهذا الفوز ،كاش�فاً:
“يف األمت�ار األخرية ،تعرضت للسق�وط لكننا تمكنا من
النهوض واملحافظة عىل هدوئن�ا .كان عيل إنهاء املهمة
يف الصع�ود األخري (مس�ار صعودي للمرحل�ة) .أعطيت
كل م�ا لدي ...أن�ا سعيد للغاية وه�ذه مشاعر مفيدة ملا
سيكون بانتظارنا بعد ذلك”.
وختم“ :إنه فوز مميز جدا ً بالنسبة يل”.
ول�م يك�ن الي�وم األول م�ن الط�واف الفرنسي الشهري
ش�هد
سلس�ا ً على اإلطلاق ،إذ

مانشيين :العبو إيطاليا استثنائيون
أكد روبرت�و مانشيني ،املدير الفني إليطالي�ا ،أن منتخب بالده استحق
الفوز عىل النمسا ،والتأهل للدور ربع النهائي من يورو .2020وصعدت
إيطالي�ا إىل دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم عقب فوزها ()2-1
على النمسا ،بعد وقت إض�ايف إثر انته�اء الوقت األصيل للمب�اراة التي
أقيمت يف استاد ويمبيل يف لندن بالتعادل السلبي.وقال مانشيني لشبكة
“راي سبورت”“ :لقد حققنا الفوز ألننا كنا نستحق ذلك ،عىل الرغم من
أن أننا استقبلنا هدف من ركنية ،وكنا سنستقبل هدف عاجالً أو آجالً”.

وأضاف املخرضم روبرتو مانشيني صاحب الـ 56عامً ا“ :كان يجب
أن نكون قد سجلنا الهدفني يف وقت مبكر وإال نذهب للوقت اإلضايف،
لقد أرهقنا لكننا فزنا بجدارة”.وزاد“ :كان لدى الالعبني الذين جلسوا
عىل مقاعد الب�دالء العقلية الصحيحة ،ودخلوا املب�اراة مبارشة لتغيري
اللعب�ة ،أولئ�ك الذي�ن ش�اركوا كانوا استثنائيين بعد أن ق�دم الذين
لعبوا أساس ًيا كل م�ا لديهم”.وتابع“ :كنت أعلم أن املباراة
ستك�ون صعب�ة ،وربما أصعب من رب�ع النهائي،
يمك�ن أن تأخ�ذ املباري�ات منحن�ى خاطئ،
لكنن�ا لعبنا بشكل جيد واستحقينا الفوز،
هذا االختبار يمكن أن يفيدنا ،كان علينا
إظهار عقلية قوية”.
وح�ول م�ن يفض�ل املدي�ر الفن�ي
إليطاليا مواجهت�ه بني بلجيكا
والربتغ�ال يف ال�دور رب�ع
نهائ�ي ،ق�ال روبرت�و
مانشين�ي“ :بلجيك�ا
و ا لرب تغ�ا ل
استثنائيني ،لذلك
م�ن الصع�ب
االختيار”.

سؤال مستقبلي يدفع بيل إلنهاء مقابلة صحفية
أنهى جاريث بي�ل قائد ويلز مقابل�ة صحفية ،بعد سؤاله
ع�ن مستقبله عىل الصعيد الدويل م�ع منتخب ويلز ،عقب
الهزيم�ة 4-صفر أم�ام الدنم�ارك يف دور ال�ـ 16ببطولة
أوروبا.
وأي�د روبرت بيدج م�درب ويلز القرار ،وق�ال إن العبه بيل
البالغ عمره  31عاما اتخذ الترصف الصحيح برتك املقابلة
يف جانب امللعب.

وق�ال مراسل هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة (بي.بي.يس) قبل
أن يرتك بي�ل املقابلة“ :أعرف أنه
ت�م سؤال�ك باألم�س إذا كانت هذه
ستك�ون مبارات�ك األخيرة م�ع ويلز
ولقد قلت إن�ك تريد اللعب لعام آخر عىل
األقل”.
وأبلغ بيدج الصحفيني“ :مثل أي العب آخر يف
غرفة الالعبني اآلن ،هو يشعر باإلحباط ،ملاذا
يريد اإلجابة عىل سؤال عن مستقبله؟”
وأض�اف“ :بالنسبة يل هذا س�ؤال غري مربر،
م�ا اله�دف من ه�ذا السؤال لحظ�ة خروجه
من امللعب بعد الهزيمة؟ املشاعر تكون قوية
لذا هو فعل التصرف الصحيح برتك املقابلة
والتفكري بهدوء”.
وك�ان بيل قال أيضا إن الق�رارات التحكيمية
س�ارت ضد ويل�ز التي أنهت املب�اراة بعرشة
العبين بعد طرد هاري ويلسون بسبب خطأ
عنيف.
وأرص بي�ل عىل أن زميل�ه املهاجم كيفر مور
تعرض لخطأ خالل هجمة بن�اء الهدف الثاني بعد
االسرتاح�ة ،وهو الهدف الذي قىض عىل آمال ويلز
يف العودة إىل املباراة.

سقوط�ا ً جماعي�ا ً مرتين ،األول قبل ح�وايل  45كلم من
الوصول اىل خط النهاية حني اصطدم الدراج األملاني توني
مارتن بالفتة يرفعها بجان�ب الطريق أحد املشجعني ،ما
أدى اىل سقوطه والعديد من الدراجني الذين كانوا خلفه.
وأدى ذلك اىل توقف املرحلة لقرابة خمس دقائق من أجل
مساعدة الدراجني عىل النهوض وإكمال املرحلة.
وك�ان الدراج األملاني اآلخر جاش�ا سوترلني الوحيد الذي
اضط�ر لالنسحاب من السباق بسبب ه�ذا الحادث ،قبل
أن يتك�رر املشهد قبل  5كلم من خط النهاية ،حني كانت
مجموعة الدراجني تسري برسع�ة قرابة  70كلم/ساعة،
بينه�م بطل السابق أربع م�رات الربيطاني كريس فروم،
لك�ن ه�ذه املرة م�ن دون أن يك�ون ألي مشج�ع دور يف
الحادث.
ويأم�ل الدراجون أال يتكرر املشهد األحد حني يخوضون
املرحلة الثانية (من أصل  )21التي ستكون صعودا ً أيضا ً
ومور-دو-بروتان�ي ملساف�ة 183,5
بين بريو-غريي�ك
ّ
كلم.
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اعالم الكرتوني

كورونا يبعد برييسيتش عن موقعة إسبانيا

ق�ال منتخب كرواتيا إنه سيلعب ضد إسبانيا يف دور الستة عرش
ببطول�ة أوروبا لكرة القدم بدون إيفان برييسيتش عقب إصابة
الجن�اح البال�غ من العم�ر  32عام�ا بفيروس كورونا.وأضاف
املنتخب الكرواتي يف بيان“ :الطاقم الطبي عزل إيفان عن األعضاء
اآلخري�ن يف املنتخب الوطني وأبلغ السلطات املختصة عىل الفور
بالوضع”.وتاب�ع“ :سيقيض برييسيتش عرشة أيام يف عزل ذاتي
وخالل تل�ك الفرتة لن يش�ارك يف مباريات املنتخ�ب الكرواتي”.
وق�ال املنتخب الكرواتي إن نتائج فح�وص كل الالعبني اآلخرين
وأعض�اء الجهاز الفني جاءت سلبية.وتمثل خسارة برييسيتش
رضبة قوي�ة لكرواتيا وصيف�ة بطل كأس العال�م والتي تتطلع
لتجاوز املنتخب اإلسباني الذي استعاد مستواه بانتصار ساحق
 0 5عىل سلوفاكيا يف آخر مبارياته يف دور املجموعات األسبوعاملايض.وسجل برييسيتش هدفا رائع�ا ليمنح املنتخب الكرواتي
التعادل  1-1مع جمهورية التشيك وينقذه من الخروج من دور
املجموعات.وتلتق�ي كرواتيا ،التي بلغ�ت دور الثمانية يف 1996
و ،2008م�ع إسباني�ا بستاد باركن يف كوبنهاج�ن اليوم االثنني
حيث تسعى لبلوغ ربع النهائي للمرة الثالثة يف تاريخها.

سبينازوال األفضل يف مواجهة
إيطاليا والنمسا

فاز ليون�اردو سبينازوال ،الظهري األيرس ملنتخ�ب إيطاليا ونادي
روم�ا ،بجائزة أفض�ل العب يف مب�اراة بالده أم�ام النمسا ،التي
جمعتهما بمنافسات دور الـ 16بكأس األمم األوروبية.
وتأهل األزوري للدور ربع النهائي بعدما حقق فو ًزا بشق األنفس
بنتيجة ( ،)2-1يف مباراة وصلت لألشواط اإلضافية.
وبذل�ك لينتظ�ر املنتخ�ب اإليطايل ،مواجه�ة الفائز م�ن بلجيكا
والربتغال.
وحصل سبينازوال عىل جائزة رجل املباراة ،بعد األداء املميز الذي
قدمه طوال اللقاء.
وك�ان الظهير األيرس أح�د أكثر الالعبين خطورة على مرمى
النمسا ،وصنع الهدف األول لزميله فيديريكو كييزا ،الذي فك به
شفرة املباراة يف الدقيقة الخامسة من الشوط اإلضايف األول.

مولر يؤكد جاهزيته ملواجهة إنكلرتا
أعل�ن مهاجم املنتخ�ب األملان�ي توماس
مول�ر تعافيه م�ن إصاب�ة يف الركبة وأكد
جاهزيت�ه التام�ة للمشارك�ة يف مواجه�ة
إنكلترا على ملع�ب ويمبلي غ�دا الثالث�اء،
ضم�ن الدور ثمن النهائي لبطولة أمم أوروبا
.2020
وقال مولر يف املؤتمر الصحفي اليومي
للـ”مانشاف�ت” يف معسك�ره
التدريب�ي هريتسوغين�اوراخ يف
بافاري�ا“ :لو كانت ل�دي مشكلة
ما كنت سأتدرب اليوم”.

وأض�اف الالع�ب البالغ  31عام�اً“ :إصابتي
يف مفص�ل الركبة ال تزعجن�ي ،ولدي الخربة
الكافي�ة للتعامل معها .أنا مقتن�ع بأنها لن
تكون مشكلة يوم غد الثالثاء”.
وتع�رّض الع�ب باي�رن ميوني�خ لإلصابة يف
الدقائ�ق األخيرة من ف�وز بلاده املثري 4-2
على الربتغال يوم السب�ت املايض ،ولم يدخل
إال يف الش�وط الثان�ي م�ن املب�اراة األخيرة
ض�د املج�ر  )2-2(.ومول�ر وح�ارس املرمى
قائ�د املنتخ�ب مانوي�ل نوير ،هم�ا الالعبان
الوحيدان املتبقيان من التشكيلة التي تغلبت

على إنكلرتا  4-1يف ثمن نهائ�ي كأس العالم
 2010يف جنوب إفريقيا.
وصادف أول أم�س السبت ،الذكرى السنوية
الخامسة والعرشين ملباراة نصف نهائي كأس
أوروب�ا  1996التي فازت به�ا أملانيا بركالت
الرتجي�ح ض�د إنكلرتا على ملع�ب ويمبيل.
وأهدر مدرب إنكلترا غاريث ساوثغيت ركلة
حاسمة حينها ،ما مه�د الطريق أمام األملان
إىل النهائي والفوز باللقب.
ق�ال مولر ال�ذي كان يف السادس�ة من عمره
ذلك الوقت“ :هذه أول بطولة أتذكرها”.

يوملاند :الدعم بعد واقعة إريكسن وراء تأهلنا
قال كاسرب يوملاند ،مدرب الدنمارك ،عقب الفوز ()4-0
عىل ويلز بأمسرتدام ،يف دور الستة عرش لبطولة أوروبا،
إن الح�ب والدع�م ال�ذي تلق�اه فريقه ،عق�ب تعرض
كريستي�ان إريكس�ن ألزمة قلبي�ة يف بداي�ة البطولة،
دفعهم إىل دور الثمانية.
وأوض�ح يوملان�د ،يف مؤتمر صحف�ي“ :عندما سقط
إريكس�ن ،تغير كل يشء بالنسب�ة يل ..ش�عرت أننا
أصبحنا يف موقف مختلف تماما ،نحن ممتنون لكل
الحب واملساندة من الجميع ،ألن ذلك منحنا الطاقة
التي قادتنا إىل دور الثمانية”.
وواص�ل“ :نعل�م أن هذا البل�د (هولن�دا) كان أول
مكان يحتض�ن إريكسن ،بعد مغ�ادرة الدنمارك..
كنت أود أن يكون هن�ا معنا ،لكنني أعلم أنه معنا
عىل أي حال”.
ولع�ب إريكسن ،ال�ذي خضع لجراح�ة لزراعة منظم
لرضب�ات القلب ،بع�د إنقاذ حيات�ه يف امللعب ،ألياكس
أمسرتدام بني عامي  2010و.2013
واستمتع كاسرب دولبرج ،الالعب السابق يف أياكس
أيضا ،بع�ودة رائعة بثنائية مذهلة ،يف أول مشاركة

له من البداية يف البطولة.
وق�ال“ :إنه جن�ون حقا ..لقد بدأ كل يشء هن�ا بالنسبة يل ،اللعب
هن�ا مرة أخرى ك�ان جنونا ..حلمن�ا بذلك ،وأعتقدن�ا أنه يمكننا
الوصول إىل هنا”.
وب�دأ دولربج ،الذي كان بديال ولم يشارك يف أول مباراتني ،وخاض
 30دقيقة يف املباراة األخرية أمام روسيا ،ضد ويلز بدال من املصاب
يوسف بولسن.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7516 :االثنين  28حزيران 2021

فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف كربالء
حيتفي بالصحفي الروائي على لفتة سعيد

كربالء/نينا:
اق�ام ف�رع نقاب�ة الصحفيين العراقيين يف
محافظة كربالءاملقدسة أمسية ثقافية احتفى
فيه�ا بالروائ�ي الصحف�ي علي لفتة س�عيد
بمناس�بة ف�وز روايته حب عتيق يف مس�ابقة

الرواية العربية يف تونس.
وقال رئيس الفرع حسني الشمري ان االمسية
تأتي ضمن سلسة أماس يقيمها الفرع يوم كل
سبت من كل أسبوع الستضافة احد املتميزين
يف كل القطاعات.

توزيع دفعة جديدة من األراضي السكنية
على الصحفيني يف الكوت
الكوت/نينا:
وزعت اول امس الس�بت يف محافظة واس�ط
دفع�ة جدي�دة م�ن األرايض الس�كنية على
الصحفيني يف مركز الكوت .
وق�ال محاف�ظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي
ملراس�ل الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لألنباء/
نينا/ان”:الدفعة التي وزعت بمناس�بة ذكرى
تاس�يس الحش�د الش�عبي ش�ملت اضافة اىل

الصحفيني منتس�بي وزارة اإلسكان واألعمار
والبلدي�ات العام�ة ومنتس�بي االم�ن الوطني
وهيئة النزاهة وعقارات الدولة وموظفي دائرة
تطبيق امل�ادة  ،140وقد بلغ ع�دد القطع التي
وزعت اليوم  /786/يف مركز املدينة “.
واضاف  ”:س�يتم بعد ايام قليل�ة توزيع دفعة
جدي�دة يف االقضي�ة والنواح�ي ضم�ن مبادرة
توفري السكن للمواطنني”.

بعد ساعات على اعتقاله باسطنبول

اإلفراج عن مصور وكالة “فرانس برس”

اسطنبول/ا.ف.ب:
أُطلِ�ق رساح مص�وّر وكال�ة “فران�س برس”
بولنت كيليتش الذي كانت قوات األمن اعتقلته
يف وقت س�ابق من يوم الس�بت أثن�اء تغطيته
تفريق مسيرة للمثليني يف إسطنبول ّ
حظرتها
ُ
الس�لطات.واحتجز كيليتش بضع س�اعات يف
مرك�ز للرشطة بإس�طنبول ث� ّم أطلق رساحه
الحقا.وقال املصور إنه تق ّدم بشكوى “اعتقال
عني�ف” ضد رجال الرشطة الذي�ن ثبّتوه أرضا
وضغطوا بأرجلهم عىل رقبته وظهره .وأش�ار
إىل ّ
أن أرضارا لحقت بكامريته خالل اعتقاله.
واحتج�ت إدارة وكال�ة “فران�س ب�رس” عىل
“االعتقال العني�ف” ملصوّره�ا “بينما لم يكن
يقوم سوى بعمله الصحفي”.
م�ن جهته�ا ،كتب�ت منظم�ة “مراس�لون بال
ح�دود” يف تركيا عىل “تويتر”“ :ندين اعتقال

مراس�ل وكالة فران�س برس بولن�ت كيليتش
ال�ذي كان يغط�ي مسيرة املثليين يف س�احة
تقسيم نطالب باإلفراج الفوري عنه”.
كذل�ك تواصل�ت وكال�ة “فران�س ب�رس” مع
السلطات الرتكية لطلب اإلفراج عن مصورها.
ونرشت عىل مواقع التواصل االجتماعي صورة
تظه�ر لحظ�ة اعتق�ال الصحف�ي ال�ذي ثبّته
الرشطة أرضا وضغطوا عليه بأرجلهم.
ً
وفقا لنش�طاء ،اعتقل�ت الرشط�ة العديد من
املتظاهري�ن الذي�ن تجمع�وا يف أح�د ش�وارع
تقس�يم ،وهي منطقة بوسط اسطنبول تنظم
فيها تقليد ًيا مسرية املثليني.
وبع�د مسيرة للمثليين ضمت أكث�ر من 100
ألف شخص يف اس�طنبول عام  ،2014حظرت
الس�لطات الرتكية هذا التح�رك عامً ا بعد آخر،
رسم ًيا ألسباب أمنية.
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جدد وقوفه الثابت إىل جانب الصحفيني الفلسطينيني ومساندته جلهود نقابتهم

احت��اد الصحفيني العرب يؤكد تضامنه املطلق والال مش��روط مع
الشعب الفلسطيين
الزوراء /خاص:
اك�د االتح�اد الع�ام للصحفيين
الع�رب ،تضامن�ه املطل�ق و الال
مرشوط مع الشعب الفلسطيني
البطل  ،فيما ج�دد وقوفه الثابت
إىل جانب الصحفيني الفلسطينيني
و مساندته غري املحدودة للجهود
الجب�ارة الت�ي تقوده�ا نقاب�ة
الصحفيني الفلسطينيني.
وعق�دت األمانة العام�ة لالتحاد
الع�ام للصحفيني الع�رب ،امس
االح�د ،اجتماعها برئاس�ة مؤيد
الالم�ي رئيس اتح�اد الصحفيني
العرب بمق�ر اإلتح�اد بالقاهرة،
فيم�ا اكد التنس�يق م�ع االتحاد
الع�ام للمحامين الع�رب ملتابعة
مجرم�ي الح�رب الصهاين�ة يف
القضاء الدويل.
وذك�ر البيان الختام�ي لالجتماع
تلقته «الزوراء» :ان األمانة العامة
لالتحاد الع�ام للصحفيني العرب
عق�دت اجتماعها برئاس�ة مؤيد
الالم�ي رئيس اتح�اد الصحفيني
العرب بمق�ر اإلتح�اد بالقاهرة،
و تضم�ن جدول األعم�ال قضايا
سياس�ية و مهني�ة و تنظيمية ،
خصوص�ا األوض�اع يف فلس�طني
املحتل�ة  ،و باألخ�ص يف غ�زة إثر
العدوان الغاشم الذي شنته قوات
االحتالل الصهيوني .
واض�اف :ان اجتم�اع األمان�ة
العام�ة لالتح�اد ناق�ش بش�كل
مس�تفيض األوضاع يف فلسطني
املحتلة يف ضوء العرض الش�امل
ال�ذي قدمه الزميل نارص أبو بكر
نقي�ب الصحفيني الفلس�طينيني
عضو األمانة العامة لالتحاد الذي
اس�تعرض من خالل�ه التفاصيل
املرتبط�ة به�ذا الع�دوان  ،حي�ث
اقترف الع�دو حرب�ا حقيقية يف
ح�ق الش�عب الفلس�طيني  ،و
رك�ز العدوان بصف�ة خاصة عىل
اس�تهداف وس�ائل اإلعالم  ،من
قتل الصحفيني و التضييق عليهم
و اعتقالهم و س�جنهم وقصف و
تدمري لعرشات وس�ائل اإلعالم و
هدم لبيوتهم و ترشيد أرسهم .
واش�ار البيان اىل ان االتحاد العام
للصحفيين العرب يج�دد التنديد
بالع�دوان اإلرسائيلي الغاش�م ،
ويؤك�د تضامن�ه املطل�ق و اللا
مرشوط مع الشعب الفلسطيني
البط�ل  ،و وقوف�ه الثاب�ت إىل

جانب الصحفيني الفلس�طينيني
ومس�اندته غري املحدودة للجهود
الجب�ارة الت�ي تقوده�ا نقاب�ة
الصحفيني الفلسطينيني.
واوض�ح البي�ان ،ان املناقش�ة
انتهت إىل القرارات التالية :
أوال  :التنس�يق م�ع االتحاد العام
للمحامني العرب ملتابعة مجرمي
الح�رب الصهاين�ة يف القض�اء
الدويل .
ثاني�ا  :مواصل�ة التنس�يق م�ع
االتحاد الدويل للصحفيني يف شأن
تقدي�م ش�كاوي ض�د مجرم�ي
الح�رب الصهاينة أم�ام املحكمة
الجنائية الدولية  ،و لدى املنظمات
الدولية املختصة .
ثالث�ا  :تنظي�م مؤتم�ر بالقاهرة
بمشاركة سياس�يني و إعالميني
و صحفيين فلس�طينيني م�ن
ضحاي�ا الع�دوان اإلرسائيلي و
االتح�اد ال�دويل للصحفيين و
االتح�اد األفريق�ي للصحفيني و
التنظيمات الصحفية العربية .
رابع�ا  :تنظي�م زي�ارة تضامنية
لغزة يف امل�دى القريب للتعبري عن
التضام�ن و تكون ه�ذه الزيارة
مناس�بة لإلعلان ع�ن مب�ادرة
تضامنية .
وبحس�ب البيان الختامي ،ناقش
اجتم�اع األمان�ة العام�ة مجمل

األوض�اع الصحفي�ة يف البل�دان
العربية ،يف هذه الظروف الدقيقة
التي يمر بها العالم العربي يف ضوء
تداعي�ات جائح�ة كورونا ،حيث
تعرضت وس�ائل اإلعلام العربية
إىل انتكاس�ة حقيقي�ة ،كان�ت
أب�رز عناوينها ط�رد الصحفيني
و تخفي�ض أج�ور آخري�ن و
تقليص س�اعات العمل لعدد آخر
منه�م  ،يف الوق�ت الذي ق�ام فيه
الصحفيون الع�رب بأدوار مهمة
يف تحقي�ق التعبئ�ة الوطني�ة و
التوعية بخطورة الوباء والتصدي
لألخب�ار الزائف�ة و الكاذب�ة  ،و
إقناع املواطنني برشعية و فعالية
التدابير االحرتازية التي أعلنت يف
الدول العربية.
وتابع :كم�ا أن بعض الحكومات
اس�تغلت هذه الظ�روف الطارئة
ملمارس�ة مزي�د م�ن التضيي�ق
على حري�ة الصحاف�ة و على
الصحفيين  ،يف ه�ذا الصدد فإن
االتحاد الع�ام للصحفيني العرب
يدعو الحكومات العربية إىل إلغاء
جمي�ع الق�رارات الت�ي تس�ببت
يف إرضار مادي�ة و معنوي�ة
للصحفيني الع�رب  ،و تخصيص
دعم مايل عمومي لوسائل اإلعالم
العربية ملواجهة التكاليف املرتتبة
على تداعي�ات الوب�اء  ،و يل�ح

يف املطالب�ة بضرورة وض�ع حد
لجميع املحاكمات واملتابعات ضد
الصحفيني .
وناقش�ت األمانة العامة لالتحاد،
بحس�ب البيان ايض�ا ،جملة من
التحدي�ات الت�ي تواج�ه األم�ن
القوم�ي العرب�ي ويف القلب منها
قضية سد النهضة  ،حيث شددت
األمانة العامة عىل دعمها املطلق
ملصر والس�ودان ىف مواجه�ة
التعنت غري املربر لحكومة إثيوبيا
بش�أن مفاوض�ات س�د النهضة
 ،وال�ذي يمث�ل تهدي�دا للح�ق ىف
الحي�اة للش�عبني الش�قيقني
املصري والس�وداني  ،ويدع�و
االتحاد وس�ائل اإلعالم العربي إىل
التعريف بحقيق�ة القضية وحق
الش�عبني العربيني الذي يتفق مع
املواثيق الدولية .
ولفت البيان اىل ان األمانة العامة
ناقش�ت القضي�ة املغربي�ة وم�ا
صدر عن الربمل�ان األوروبي حول
سبتة ومليلية املدينتني العربيتني
 ،وعبر االتح�اد ع�ن مس�اندته
املطلقة و الفعلية للشعب املغربي
يف مواجهة الحمل�ة العدائية التي
تقودها إسبانيا و استخدمت فيها
جميع وس�ائل اإلعالم اإلسبانية
لرتسيخ هذا العداء الخطري  ،حيث
قامت بتوري�ط الربملان األوروبي

ليضفي  ،يف موقف غريب الطابع
االس�تعماري عيل مدينتي س�بتة
و مليلي�ة املغربيتني املحتلتني من
تلك الدولة.
وخالل مناقشته ألوضاع النقابات
واالتح�ادات واألوضاع الصحفية
العربي�ة  ،ج�دد االتح�اد الع�ام
للصحفيين العرب موقفه الداعم
والتضام�ن الكام�ل م�ع االتحاد
الع�ام للصحفيين الس�ودانيني
ال�ذي يواجه الح�ل واملالحقة من
السلطات السودانية .
وثم�ن اتح�اد الصحفيين العرب
اس�تضافة جمعي�ة الصحفيين
العماني�ة اجتماع�ات الجمعي�ة
العمومية « الكونجرس «االتحاد
ال�دويل للصحفيني يف ش�هر مايو
 ، 2022وأك�د أن ذل�ك بعد انجازا
للوط�ن العرب�ي والجه�ود الت�ي
بذلت من قب�ل الجمعية واالتحاد
والكتل�ة العربي�ة ىف املكت�ب
التنفي�ذي  ،كم�ا أش�اد بممثلي
الق�ارات الذي�ن اجمعوا عىل منح
ه�ذه الفرص�ة للع�رب ممثلة ىف
جمعي�ة الصحفيين العماني�ة
ويج�دد اتح�اد الصحفيني العرب
ثقته ىف األشقاء بالسلطنة ويؤكد
على تس�خري كل جه�وده لدعم
الجمعي�ة ىف إنج�اح ه�ذا الحدث
الكبري .

توقيف مدير قناة جزائرية يف قضية اإلساءة “ لألمري عبد القادر اجلزائري”
الجزائر/متابعة الزوراء:
أوقف�ت مصال�ح األم�ن الجزائري�ة ،مدير
قن�اة “الحي�اة” هاب�ت حن�ايش ،يف قضية
تتعل�ق بالح�وار التلفزيوني املثير للجدل،
والذي تمت فيه اإلس�اءة لألمري عبد القادر
الجزائ�ري وع�دد م�ن الرم�وز التاريخي�ة
والوطنية يف الجزائر.
وت�م عرض حنايش ام�س األحد عىل قايض
التحقي�ق بمحكم�ة س�يدي محمد وس�ط
العاصم�ة الجزائري�ة ،وال�ذي س�يقرر إما
توجي�ه اتهام رس�مي له وإيداعه الس�جن
املؤقت إىل حني محاكمت�ه ،أو وضعه تحت
رقابة قضائية أو إخالء سبيله.

وأُوق�ف حن�ايش بصفت�ه مدي�ر القن�اة
ورئي�س تحريرها ،وهو م�ن أجرى الحوار
التلفزيون�ي املثري للجدل وس�مح ببثه ،مع
الناش�ط الس�يايس والنائ�ب الس�ابق نور
الدين آيت حمودة ،عىل الرغم من مضمونه
امليسء لعدد من الش�خصيات التاريخية يف
الجزائر.
وتم يف نفس الس�ياق توقيف ب�ن حمودة ،
مب�ارشة بعد إلقائ�ه محارضة سياس�ية،
ويواج�ه حنايش وبن حم�ودة تهمة الحط
واملس�اس برم�وز الدول�ة وب�ث خط�اب
الكراهية .كما كان قايض التحقيق ملحكمة
الجزائ�ر ،ق�د اس�تمع لألط�راف املدنية يف

القضي�ة ،بينه�م زه�ور آس�يا بوطال�ب
وه�ي إح�دى حفي�دات األمري عب�د القادر
الجزائري.
وكان بن حمودة قد قال يف الحوار التلفزيوني
الذي بثته القناة قبل أس�بوع إن األمري عبد
الق�ادر “بتوقيع�ه معاهدة التافن�ة ،فإنه
قد باع الجزائر لفرنس�ا وأحف�اده اليزالون
يتلقون إعانات من فرنسا إىل يومنا هذا”.
ووص�ف مؤس�س الحرك�ة الوطني�ة يف
الجزائ�ر خالل عه�د االس�تعمار الفرنيس،
مص�ايل الحاج ،بأنه خائ�ن (لرفضه إطالق
ث�ورة التحرير) ،كما وج�ه انتقادات حادة
ضد الرئيس الراحل ه�واري بومدين ،وقال

إن “الجزائر تعاني إىل اليوم من األلغام التي
وضعها بومدين ،ووصفه “بالعقيد الوحيد
يف العال�م الذي لم يطل�ق رصاصة واحدة يف
حياته”!
ويف أعق�اب ب�ث الح�وار ،أقدم�ت وزارة
االتص�ال الجزائري�ة على س�حب مؤق�ت
العتم�اد قن�اة “الحياة” حت�ى  29يونيو/
حزيران الجاري ،بناء عىل قرار من س�لطة
ضب�ط الس�معي البصري ،الت�ي وج�دت
أن القن�اة تعمدت إث�ارة الج�دل بحوار تم
الخ�وض في�ه يف قضاي�ا تاريخي�ة بالغ�ة
الحساس�ية مع ناشط سيايس ال عالقة له
بقضايا التاريخ.

اإلعالمي ياسني عدنان :كثريون ينتظرون “نهاية مأساوية” للريسوني الستهداف املغرب
الرباط/متابعة الزوراء:
انطالقا من قصة الثري اإلنجليزي فيلياس فوج الذي
قام برحلة حول العالم يف ثمانني يوما ،أشار الشاعر
واإلعالمي ياسين عدنان إىل أنه “إذا كان فيلياس قد
ش�د االنتباه يف طوافه العجيب حول العالم يف ثمانني
ً
ٌ
َّ
أش�ق حول
طوافا
مغرب�ي أكمل
بطل
يوم�ا ،فهناك
ٌّ
ذاته خالل املدة نفس�ها .وهذا البطل اسمه سليمان
الريس�وني ،صحفي م�ن طراز رفي�ع ،وقلم مغربي
نادر”.
ونبّ�ه عدنان ،يف مق�ال له  ،بعن�وان “رصخة” حول
س�ليمان الريس�وني يف ي�وم جوعه الثمانين ،إىل أن
“الكثريي�ن خ�ارج البل�د الب� ُد اآلن ّ
يرتقب�ون نهاي�ة
ِ
مأساوية ليستغلوا قضية الريسوني ض ّد املغرب”.
ُ
ٌ
دورة
األرض يف حركته�ا الدؤوبة تدور دورتني:
وقال
حول نفس�ها ،وأخ�رى حول الش�مس .دورة األرض
حول نفس�ها ال تحتاج أكثر من  24ساعة َي ْن ُتج عنها
ُ
تعاق ُب الليل والنهار .فيما تحتاج فصول السنة 365
ُ
يومً �ا وخمس س�اعات لتكم�ل األرض دورتها حول
الشمس .هكذا رشح لنا معلّم االبتدائي يف تلك الطفولة
السلس�ة .لم تش�غل التفاصيل العلمية للدورتني بال
ً
َ
نته؛ ّ
التلمي�ذ ال�ذي ُك ُ
حزينة
األرض
لكنن�ي تص� ّور ُْت
وهي ت�دور دورته�ا العبثية حول نفس�ها ،مبتهجةً
وهي تنطلق يف دورتها السعيدة حول الشمس.
يفاع َي األول تا َبع ُ
ْت عىل شاش�ة
يف الفرتة ذاته�ا من
ِ
التلفزي�ون سلس�لة كرتونية فرنس�ية تح�ت عنوان

“ح�ول العال�م يف ثمانني يوم�ا” .وتحكي السلس�لة
قص�ة الثري اإلنجلي�زي فيلياس ف�وج ،الذي جازف
بالس�فر حول العالم برفقة خادمه جان باسبارتو يف
رهان بقيمة عرشين ألف جنيه
ثمانني يوما لكس�ب
ٍ
إسرتليني.
وإذا كان فيلي�اس ف�وج قد ش� َّد انتباه�ي يف طوافه

ٌ
بطل
العجي�ب ح�ول العال�م يف ثمانني يومً �ا ،فهناك
ً
َّ
أش�ق ح�ول ذاته خلال املدة
طوافا
مغرب�ي أكم�ل
ٌّ
نفس�ها .ه�ذا البط�ل اس�مه س�ليمان الريس�وني.
صحفي من طراز رفيع ،وقلم مغربي نادر ،ها هو ذا
ُيكمل دورة حزينة حول نفسه وهو يخوض إرضابا
قاس�يا عن الطعام طوال ثمانني يومً ا .ثمانون يوما

ّ
يتغ�ذى خالله�ا على ش�حمه ولحمه،
كان جس�ده
وأخشى ّ
أن جس�ده املتهالك س�يضطر إىل أن يقتات
ّ
لتح�ل الكارثة؛ وهو ما يخش�اه كل العقالء
بدماغه
يف هذا البلد.
نح�ن ال نري�د س�ليمان رم ًزا وال ش�هي ًدا ،ب�ل نريده
ً
مواطنا وكات ًبا حرًّا يأكل الطعام ويميش يف األسواق.
ُّ
ٌ
هن�اك تعن�ت غير مفه�وم يف التعاطي م�ع قضية
الريس�وني ،خصوص�ا حين نع�رف ّ
أن قضيته من
ُ
ُّ
ٌ
ش�خص مَ حط ش�بهة،
األس�اس لم َت ُع ْد ُتقنع أح ًدا.
ّ
تتواىل الفيديوهات التي تطعن يف نزاهته وتش�كك يف
مصداقيته ،يطلق تهمة طائشة وباسم مستعار عىل
وس�ائل التواصل االجتماعي تجد من يستند عليها يف
احتجاز سليمان الريسوني بدون حكم قضائي ألزيد
م�ن عام .وقد تابعنا ما ش�اب اعتقاله من خروقات
مس�طرية ،وكي�ف ت� ّم اس�تغالل س�ياق “كورونا”
ّ
للتالع�ب به ،ممّا جعل ثقة س�ليمان تهت� ّز يف ج ّدية
ً
يائس�ا
املحكم�ة وج�دوى املحاكم�ة لك�ي يخوض
معرك�ة األمعاء الفارغ�ة .وها ه�و اآلن يموت أمام
أعيننا وأعني العالم وال مَ ْن ُيوقف املأساة.
الكثيرون خ�ارج البلد الب� ُدون اآلن ّ
يرتقب�ون نهاية
ِ
مأس�اوية ليس�تغلوا قضية الريس�وني ض ّد املغرب.
يس�تبط ُئ الفاجعة ليصري
وهن�اك بني ظهرانينا من
ِ
موت س�ليمان يف الس�جن دليال ال يقبل ال ّدحض عىل
ّ
ّ
و”دموي”.
أن النظام “فاس ٌد”
نحن ال نريد س�ليمان شهي ًدا لنرثيه ،وال نريد النظام

دمويًّ�ا لنؤلِّب عليه العالم ،نح�ن نريد فقط مواصلة
العي�ش بحرّي�ة وكرامة .نري�د أن ُن ّ
وس�ع الهوامش
الديمقراطي�ة الت�ي اجرتحناها يف ه�ذا البلد بالكثري
من الحكمة وروح التوافق عىل امتداد عقود س�يَّ ْدنا
خاللها منطق التفاوض واملُصالحة والتفاعل الخلاّ ق
بني الدولة واملجتمع.
ً
ّ
ألتذكر األرض حزينة تدور حول نفس�ها،
واآلن أعود
ّ
وأتذك�ر الس�فر املمك�ن ح�ول العالم خلال ثمانني
ُ
يومً ا ،فأس�أل س�ليمان :كيف كانت رحلتك القاسية
حول نفس�ك ،يا صديقي ،خالل هذه الثمانني يومً ا؟
كيف كا َب ْد َتها؟ يجب أن تحكي لنا حني ينترص العقل
ّ
ويتوقف طوفان العبث .لكن ،هل س�ننتظر طويال؟
ّ
أن جس�دك الهش لن يحتمل .وأخىش ّ
أخىش ّ
أن الذين
يتجاهل�ون وضعك الكارثي الي�وم ويصمّون آذانهم
ُ
بألم ال ُيق ّدرون
عن رصخات االستغاثة التي نطلقها ٍ
ً
ُ
كلمة يف
الوط�ن لي�س
حج�م إس�اءتهم إىل الوط�ن.
معجم .ليس اس�تعارة يف قصي�دة .ليس علمًا ُيطوى
ُ
الوطن هو أبناؤه .ومن ُييسء إليهم ُييسء إىل
و ُيرفع.
الوطن وفكرته.
أطلق�وا رساح س�ليمان الريس�وني .أطلق�وا رساح
الرجل ،قبل أن تغادر ُ
روحه لتحاصرِ َ نا جمي ًعا :الذين
ترك�وا الرجل يذوي يف زنزانته والذين تواطؤوا معهم
بالصمت اليائس أو التجاهل العاجز.
أطلقوا رساح س�ليمان الريس�وني ،وأوقفوا املأساة؛
فالوطن ال يستحق منكم ّ
كل هذا القتل.
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املصور مسري مزبان لـ”الزوراء” :اقمت اكثر من مخسني معرضا و(صهيل الذاكرة) اول معرض شخصي لي
بدأ حيات�ه مصورا صحفيا منذ الع�ام  1979يف مجلة صوت
الطلب�ة ومجلة امل�رأة ووكالة االٔنب�اء العراقية .بعدها عشق
التصوي�ر الفوتوغ�رايف وخاصة التصوي�ر باألبيض واألسود
ومن خالل زيارته للمعارض الفوتوغرافية التي تقام يف بغداد للمصورين
الفنانين العراقيين ويف املراكز الثقافية االجنبي�ة التي تعرض اعمال
املصورين االجانب.. ..واثناء تجواله يف شارع الرشيد والباب الرشقي
وشارع السعدون يف بداية السبعينيات من القرن املايض أعجب بالصور
املعروض�ة يف الواجهات األمامية ملحالت التصوي�ر منها صور املصور
ماجدولين يف الباب الرشقي ملا بها من فن وابداع وتوزيع انارة بشكل

جميل والطباعة الرائعه يف االبيض و األسود كذلك مصور السواح..
وف ش�ارع الرش�يد أعجب بص�ور املصور األهيل ال�ذي يعرض صور
يِ
ارش�يفية وثائقي�ة مهمة ع�ن تاريخ بغداد وش�ارع الرش�يد .واهم
األح�داث التي جرت يف هذا الشارع واالح�داث االخرى يف بغداد وبعض
الشخصيات العراقية االجتماعية والسياسية والثقافية والفنية ...كان
يق�ف لفرتات طويلة يشاهد الصور ومن ذل�ك الوقت نمت لدى سمري
مزبان الرغبة والهواية للتصوير فسار فيها واحرتفها وصار فيما بعدا
رئيسا لجمعية املصورين يف السويد وقد اقام اكثر من خمسني
معرض�اللص�ور.

حوار – مجال الشرقي
ال�زوراء اتصل�ت بالفن�ان املص�ورالفوتوغ�رايف الساك�ن يف السوي�د حالي�ا
واجرت معه الحوار اآلتي:
صفحة ذاك�رة يف جريدة ال�زوراء تتصلب�ك اخ سمير وتج�ري معك ح�وارا حول
مسريتك الفنية .
اهلا وسهلا بك�م وبال�زوراء يف ه�ذاالحوار .
عرفنا اوال بالبطاقة الشخصية الكاملة؟املص�ور الصحفي سمري مزب�ان  .الفائزبجائ�زة بولتي�ز 2005 Pulitzer Press
عمل�ت مع وكالة  Associated Pressمنذ
عام  2002ولغاية .2007
ش�كرا حدثنا ع�ن بداية املسيرة وكيفاصبحت مصورا فواتوغرافيا معروفا ؟
عملت مصورا صحفيا منذ عام  1979يفمجل�ة صوت الطلبة ومجلة املرأة و وكالة
األنب�اء العراقي�ة ومجلة املص�ور العربي
ومجل�ة الرافدي�ن وصحيفة ي�ورو تايمز
التي تصدر يف السويد ..
وملا اصبح�ت مصورا قادرا على التقاط
افضل الصور انتميت اىل جمعية املصورين
العراقيين وش�اركت يف كاف�ة مع�ارض
الجمعي�ة العراقي�ة للتصوي�ر و وكال�ة
األنب�اء العراقي�ة واالتح�اد الع�ام لنساء
الع�راق واالتح�اد الوطني لطلب�ة العراق
وأتحاد املصورين العرب -املكتب التنفيذي
 ونقاب�ة الصحفيين العراقيين -لجنةاملصوري�ن الصحفيين  -وبع�د خروجي
م�ن الع�راق ش�كلت جمعي�ة املصورين
العراقيين يف السوي�د واتح�اد املصورين
العرب ف�رع أوروبا وأمريكا ثم انتميت اىل
جمعية الفنانين لتسكيليني العراقيني يف
السويد ..
هل تتذكر يا سمري كم معرضا ش�ارك بهوكم معرضا أقمته شخصيا باسمك؟
نظمت معارض عديدة يف العراق والدولالعربي�ة و األوروبي�ة  1992اقم�ت أول
معرض شخيص بعنوان (صهيل الذاكرة)
على قاع�ة الفن الحدي�ث يف بغ�داد وقام
وال�دي املرح�وم الح�اج مزب�ان بافتت�اح
املع�رض واخذت ه�ذه املب�ادرة باهتمام
االعلام والصحافة العراقي�ة التي تناولت
املوضوع باهتمام بال�غ وارتياح من قبل
الحض�ور عىل هذه املب�ادرة من الوفاء اىل
وال�د املصور  .ضم املع�رض  100صورة
فوتوغرافية باحج�ام مختلفة وباالبيض
واالس�ود صور فنية و مواضيع عامة عن
حي�اة العراقيين من الشم�ال اىل الجنوب
اضاف�ة اىل بع�ض الصناع�ات الشعبي�ة
والفولكلوري�ة واالبني�ة الرتاثية واملناطق
السياحي�ة وااله�وار والعتب�ات املقدسة .
وقد نال املعرض اعجاب الجمهور ..
وكذل�ك اقم�ت معرضا ش�خصيا بعنوان
( النصر والسلام ) ال�ذي نظم م�ن قبل
االتح�اد الع�ام لنس�اء الع�راق  -قس�م
التصوي�ر املرك�زي يف بغ�داد ،ض�م صورا
ملونة عن فرحة الشعب العراقي يف نهاية
الحرب العراقية االيرانية..
وش�اركت يف عدد من املعارض التي كانت
تقيمه�ا الجمعي�ة العراقي�ة للتصوي�ر -
املرك�ز الع�ام  -ومع�ارض االتح�اد العام
لنس�اء الع�راق واالتح�اد الوطن�ي لطلبة
الع�راق و وكال�ة االٔنباء العراقي�ة واتحاد
املصوري�ن الع�رب  -املكت�ب التنفي�ذي
ونقاب�ة الصحفيني العراقيني وجمعيةالفنانين التشكيلني العراقيني يف السويد.
وجمعي�ة املصورين العراقيين يف السويد
واتح�اد املصوري�ن الع�رب ف�رع اوروب�ا
وامريكا ..
مش�ارك يف مع�رض Inter Press Photoيف كوريا الشمالية و بغداد...
مش�ارك يف معارض عربية عديدة اقيمتيف االردن ولبنان ومرص وتونس.
-ه�ل حصلت على جوائز وهداي�ا تثمينا

لجهودك ؟
نعم حصل�ت عىل جوائز عاملية وعربيةوعراقية عديدة ..
وان�ا م�ن مؤسسي اتح�اد املصوري�ن
الع�رب وانتخبت عضو مكت�ب تنفيذي يف
تسعينيات القرن املايض .
هل لك عضويات يف اتحادات معينة ؟ان�ا عض�و االتح�اد ال�دويل للصحاف�ةو اتح�اد الصحفيين الع�رب و نقاب�ة
الصحفيني العراقيني و الجمعية العراقية
للتصوي�ر و اتح�اد املصوري�ن الع�رب .
رئي�س جمعي�ة املصوري�ن العراقيني يف
السويد عضو االمان�ة التحاد املصورين
الع�رب  -رئيس اتح�اد املصورين العرب
فرع اوربا وامريكا .
عضو املكتب التنفيذي التحاد الصحفينيالعرب يف السويد.
سكرتير تحرير صحيفة( ي�ورو تايمز)الت�ي تص�در يف السوي�د وت�وزع يف كافة
انحاء اوروبا..
هل محل اقامتك الدائم هو السويد ؟ نع�م ان�ا مقيم يف السوي�د امارس عميلاملهني يف التصوير و الصحافة .
كيف كانت نشاتك والعائلة التي انطلقتمنها ؟
 انا م�ن عائلة بسيطة تسك�ن يف مدينةالث�ورة  ،زرع بنا الوالد رحمه الله االيمان
بالل�ه ورسول�ه وآل بيته و ح�ب الوطن
واالخلاص يف العم�ل والص�دق واالمان�ة
واحترام الكبير والصغري وش�جعنا عىل
مواصل�ة الدراس�ة واالهتم�ام به�ا و
بالثقاف�ة العام�ة ،ساهم�ت لعائل�ة يف
دعم�ي وتشجيع�ي لتطوي�ر هوايات�ي
الفنية والثقافية ،
االن متزوج من مص�ورة صحفية عملت
يف مجلة امل�رأة ،ولدين�ا ولد وبنت�ان الولد
مفق�ود من�ذ ع�ام  2007وه�و طالب يف
معه�د الفنون الجميل�ة  -مسائي  -قسم
السمعي�ة واملرئي�ة املرحل�ه االخيرة ،
والبن�ات الكبرية نالت ش�هادة ماجستري
م�ن جامع�ة ستوكهول�م يف العالق�ات
الدولي�ة والعرقية واالصغ�ر متزوجة وقد
نالت شهادة البكالوريوس يف االقتصاد..
 البدايات الثقافية االوىل والهوايات ؟.الج�واب  -هوايت�ي يف البداي�ة الخ�طوالرسم منذ دراستي يف االبتدائية شجعني
معلم الرتبية االسالمة عندما شاهد خطي
يف ورق�ة االمتحان والكتاب�ة عىل السبورة
اهتم بي وشجعني وعلمني اصول وقواعد
الخط العربي ارشدني برشاء كراسة الخط
العربي للخطاط املرحوم هاش�م البغدادي
لتعلم منها والتي مازالت احتفظ بها ،ويف

الرس�م كان اهتمامي برس�م الكاريكاتري
ونرشت بعضا من اعمايل يف جريدة املزمار
وش�اركت يف معرض رسوم االطفال الذي
نظمته مجل�ة مجلتي على قاعة جمعية
الفنانيني التشكيلني العراقيني يف املنصور
بعده�ا عشق�ت التصوي�ر الفوتوغ�رايف

الق�رن املايض عىل ي�د أساتذت�ي رحمهم
الل�ه يف محل ( مصور الشمري ) لصاحبة
املصور املرحوم محمد الشمري يف مدينة
الث�ورة -داخل ،عمل يف هذا املحل املصور
الصحفي جبار ف�رج و املصور الصحفي
املرحوم حميد العراقي واملصور الصحفي

 الشخصي�ات االوىل الت�ي عملت وتدربتعىل ايديها ؟
دخل�ت عال�م الصحاف�ة يف نهاي�ةسبعيني�ات القرن امل�ايض يف مجلة صوت
الطلب�ة ع�ن طري�ق املرح�وم املص�ور
الصحف�ي جبار فرج الذي اخذ بيدي نحو
عالم الصحافة وتعلمت الف باء الصحافة
والتصوي�ر الصحف�ي م�ن قب�ل اسات�ذة
يف عال�م الصحاف�ة العراقي�ة اذك�ر منهم
الدكتور ماجد الخطي�ب و الدكتور محمد
البك�اء واالسات�ذة ع�ادل سع�د و يحيى
السفاح والفنان ضياء الراوي وجبار فرج
وغريهم من الزملاء الصحفيني العاملني
يف املجلة..
كيف بدات اعمالك تلفت االنتباه ؟بع�د ان اصبح�ت اعم�ايل الفوتوغرافيةتن�ال اعج�اب واستحس�ان زمالئ�ي يف
الصحاف�ة واصب�ح اسم�ي معروفا لدى
املهتمين بالتصوي�ر الفوتوغ�رايف ،
ع�رض ّ
عيل العمل يف االتح�اد العام لنساء
الع�راق  -قسم التصوي�ر املركزي ومجلة
امل�رأة م�ن قب�ل املرحوم املص�ور االستاذ
سام�ي النرصاوي ويف ه�ذا القسم اضاف
يل ان اتعل�م اص�ول وارسار ف�ن التصوير
الفوتوغرايف عىل يد استاذي الكبري املرحوم
سامي النصراوي الذي أخ�ذ بيدي لتعلم
كافة فنون التصوير الفوتوغرايف وتعرفت
عىل كثري من املصورين العراقيني الكبار يف
الصحافة واالعلام ويف الجمعية العراقية

مشرتكة هذا ما حفزن�ي ان اكون مصور
فوتوغ�رايف والشخ�ص ال�ذي يح�ب يشء
وعمله يبدع فيه..
هواجسك وطموحات بعد اول لقطات لكوهل لقيت تشجيعا؟؟
ان اول لقط�ات صورته�ا يف املالع�بالشعبي�ة لك�رة الق�دم وكان�ت للف�رق
الشعبي�ة يف مدينتي يف بداي�ة السبعينيات
واعج�ب اصدقائ�ي به�ا وكذل�ك تصوير
االصدقاء وااله�ل يف املناسبات والسفرات
الرتفيهي�ة التي كانت تق�ام يف سبعينيات
القرن املايض..
اول الصور الت�ي دخلت حيز النرش وايننرشت ؟
يف مج�ال التصوي�ر الصحف�ي ع�ام1979اول صور نشرت يل يف مجلة صوت

سامي النصراوي هو املصور الذي أخذ بيدي لتعلم فنون التصوير كافة
رافقت الكثري من مصورين التلفزيون وقاموا بتغطية مجيع معارضي
وخاصة التصوي�ر باالبيض واالسود من
خلال زيارت�ي للمع�ارض الفوتوغرافية
التي تق�ام يف بغداد للمصوري�ن الفنانني
العراقيين ويف املراك�ز الثقافي�ة االجنبية
التي تعرض اعمال املصورين االجانب....
واثن�اء تجوايل يف ش�ارع الرش�يد والباب
الرشق�ي وش�ارع السع�دون يف بداي�ة
السبعيني�ات م�ن القرن امل�ايض أعجبت
بالصور املعروض�ة يف الواجهات األمامية
ملحالت التصوير منها صور املصور ماجد
ولني يف الباب الرشقي ملا بها من فن وابداع
وتوزي�ع ان�ارة بش�كل جمي�ل والطباعة
الرائع�ة يف االبيض و األسود كذلك مصور
السواح..
وف شارع الرش�يد أعجبت بصور املصور
يِ
األهلي ال�ذي يع�رض ص�ور ارش�يفية
وثائقي�ة مهمة عن تاريخ بغداد وش�ارع
الرش�يد .واه�م األح�داث الت�ي ج�رت يف
ه�ذا الشارع واالح�داث االخ�رى يف بغداد
وبعض الشخصي�ات العراقية االجتماعية
والسياسي�ة والثقافي�ة والفني�ة اق�ف
فرتة طويل�ة اتمع�ن بالص�ور ودراستها
وتمني�ت ان أكون بذلك الوق�ت لكي أوثق
ه�ذة األح�داث وم�ن ذل�ك الوق�ت عرفت
اهمية الصورة الفوتوغرافية هي الوثيقة
الصادقة للحفاظ على تاريخ الشعوب يف
كل مفاصل الحياة..
وأش�اهد الصور املعروضة يف محل مصور
ارش�اك مص�ور املل�وك ورؤس�اء العراق
السابقين والشخصي�ات السياسي�ة
والثقافي�ة والفنية واالجتماعية العراقية
الت�ي كان له�ا دور بارز يف تاري�خ العراق
وكذلك مصور (بابل ) املصور جان مصور
رؤس�اء العراق ويف ش�ارع السعدون كنت
اشاهد الصور املعروضة يف محل ستوديو
الجمهوري�ة وخاص�ة ص�ور الرياضيين
منه�م املالك�م العراق�ي زب�رج سبت�ي ..
وتشدني اكثر صور املصور املرحوم حازم
پاك يف االبيض واالسود وامللونة ..كل هذه
الصور املعروض�ة كانت حافزا كبريا يل ان
نعشق ونتعل�م فن التصوي�ر الفوتوغرايف
ونتعلم ارسار هذا الفن الجميل وان اصبح
واحد من الفوتوغرافيني العراقيني ويكون
لن�ا الشرف ان نوث�ق تاريخ الع�راق من
خلال الصورة وان امث�ل بلدي يف املحافل
الفوتوغرافية العربية والعاملية ..
 كي�ف نم�ت الهواي�ات وما ه�ي املالمحاالوىل..
 احبب�ت مهن�ة التصوي�ر لقربه�ا م�نهوياتي االول يف الخط والرسم  ..بداياتي
يف تعلم التصوير الفوتوغرايف يف سبعينيات

ياسني صاحب وقد نمت هذه الهواية من
خلال تشجيع ودعم الزمالء املصورين يف
محل التصوير ومنها ب�رزت املالمح االوىل
يف عميل الفوتوغرايف وتعلمت كيف اتعامل
م�ع الكامريا ومع الض�وء والظل وتعلمت
تحميض االفلام وطبع وتحميض الصور
باالبي�ض واالسود للزبائ�ن  ،هنا تطورت
ونمت الهوايه وتعلم�ت االساسيات االوىل
للتصوي�ر الفوتوغ�رايف وه�ي الطريق�ة
الصحيح�ة ان يصب�ح الشخ�ص مصور
ناج�ح عندم�ا يمتل�ك معرف�ة اساسيات
التصوير ..
 ك�ان البد من تطوي�ر قابلياتك الثقافيةلتنفعك يف التقاط الصورة املثقفة فما هي
قراءاتك االوىل ومطالعاتك ؟
مطلعات�ي االوىل كان�ت يف بداي�ةالسبعينيات م�ن القرن املايض من خالل
مجموعة من الشباب املثقفني اغلبهم من
الشباب الذي�ن يحملون االفكار اليسارية
و ه�م م�ن ابناء منطقت�ي دور املوظفني
يف مدين�ة الث�ورة بقراءة املجلات والكتب
الثقافي�ة والفنية والسياسي�ة التي كنا
نتداوله�ا التي تق�ع بني ايدين�ا ونتبادلها
بينن�ا بسبب الوضع امل�ادي الصعب الذي
كنا نعيش فيه ..وكذلك زيارتنا املتكررة اىل
املرك�ز الثقايف السوفيتي سابقا ً يف ش�ارع
ابي ن�ؤاس لالستف�ادة من الج�و الثقايف
والفن�ي فيه من مكتب�ة وعرض مرسحي
وفعالي�ات فني�ة وع�روض سينمائي�ة
وح�وارات ثقافية مما ساهم�ت يف زيادة
معرفت�ي وثقافت�ي م�ن خالل ه�ذا الجو
الثق�ايف والفني والسي�ايس تم االستفادة
منها يف تنمية وتطوير ثقافتي وهواياتي
الفنية ..
 مت�ى ب�دأت قدرات�ك يف التصوي�ر يفاالنبثاق؟؟
ب�دأت قدرات�ي بالتصوي�ر عندما اعجبزمالئي يف العم�ل واصدقائي عىل االعمال
الفوتوغرافي�ة الت�ي اصوره�ا يف االختيار
الجي�د للمواضيع التي اقوم بتصويرة من
خلال التكوي�ن واختيار الزاوي�ة الجيدة
واملوض�وع واخرج ص�ورة جميل�ة تنال
اعجاب ورىض املرشفني يف العمل الصحفي
وكان مدير قس�م االخبار املحلية يف وكالة
االنباء العراقية يكلفني بالواجبات املهمة
والصعب�ة م�ن اج�ل الحصول على صور
صحفية ناجحة وكذلك زمالئي الصحفيني
و اصدقائي  ،وبعض من صوري اصبحت
بوسترات لعدة مناسب�ات وطنية وفنية
هذا ماشجعني يف ابراز قدراتي يف التصوير
الصحفي والفني ..

للتصوي�ر  ..ومن هنا بداء مشواري الفني
الكبير يف عال�م التصوي�ر الفوتوغ�رايف
الصحفي والفني ..
 التوج�ه الصحفي اوال ه�ل يف الصحافةالعامة ام الرياضية ام ماذا ؟؟
توجه�ي يف الص�ورة الصحفي�ة العام�ةوم�ن ضمنه�ا الرياضي�ة وان�ا ب�رزت يف

الطلب�ة عن احتفالي�ة عيد املجل�ة كلفت
بتغطي�ة االحتفالية الت�ي اقيمت يف نادي
جمعية التشكيلين العراقيني يف املنصور ،
وقد نالت الصور اعج�اب كافة العاملني
وسكرتير التحرير ورئيس قسم التصميم
الفنان ضياء ال�راوي الذي خصص اربعة
صفحات من ص�ور االحتفالية  ،هذا كان
حافز وفرحة كبرية لكون اول مرة تظهر

الص�ورة الصحفية العام�ة وقد نلت عىل
ع�دة جوائ�ز عراقي�ة وعربي�ة وعاملية يف
مج�ال الص�ورة الصحفية داخ�ل العراق
وخارج�ة مم�ا اهلن�ي ان اعم�ل يف ع�دة
صح�ف ومجالت عراقي�ة وعربية ووكالة
انب�اء عاملي�ة ونشرت ص�وري يف معظم
الصحف العاملية ..
 ملاذا اخرتت مهن�ة التصوير الفوتوغرايفدون غريها؟؟
احبب�ت مهنة التصوي�ر الفوتوغرايف منخلال مشاهدت�ي واطالعي على الصور
املعروضة ام�ام محلات التصوير وكنت
معج�ب بتوزي�ع االن�ارة واملوض�وع..
والتصوي�ر قري�ب اىل هويات�ي يف الخ�ط
والرس�م مما دفعن�ي ان اتعل�م التصوير
الفوتوغ�رايف ملا فيه من جمال وفن اضافة
اىل مشاهدت�ي بع�ض الص�ور التي تنرش
يف املجلات العربي�ة والعاملية مل�ا فيها من
ابداع فوتوغرايف هذا ما ش�جعني ان اكون
مص�ور فوتوغ�رايف معروف مل�ا امتلك من
وع�ي وثقاف�ة فوتوغرافية وه�ذه مهمة
يجب ان يملكها املصور الفوتوغرايف
 مت�ى ش�عرت ان�ك الب�د ان تك�ونمصورا؟؟
عندم�ا احبب�ت الص�ورة املعروضة عىلج�دران املع�ارض ويف املجلات و ام�ام
محالت التصوير اصب�ح بيني وبينها لغة

ص�وري واسمي يف الصحافة العراقية هذا
ماكن�ت أطمح له والحمدلل�ه بهذا الدعم
والتشجي�ع م�ن قبل زمالئ�ي الصحفيني
الذي�ن اذهب معهم يف الواجبات الصحفية
واخ�رج بص�ور جميل�ة وناجح�ة ترف�د
وتعزز من مواضيعهم الصحفية ..
 املنتديات االوىل التي كنت ترتادها ونموانتشارك؟؟
اول املنتدي�ات التي كن�ت ارتادها املركزالثقايف السوفيتي وقاعة كولبيكان وبعض
قاعات عرض الفن التشكييل وبعدها مقر
الجمعي�ة العراقية للتصوير  -املركز العام
 الت�ي اصبحت عضو فيها ومنها تعلمتواستف�دت الكثير منهاوساهمت يف نمو
انتشاري ..
 اول امل ٔوسس�ات الثقافي�ة الت�ي عمل�تبها؟؟
الجمعية العراقية للتصوير  -املركز العاموهي صاحبة الفضل الكبري ّ
عيل يف تطوير
موهبتي وهوايتي يف التصوير الفوتوغرايف
 ..م�ن خالل مشاركت�ي يف كافة انشطتها
الفني�ة والثقافي�ة  ..ومنه�ا تعرف�ت عن
قرب عىل اغلب املصورين وتم االستفادة
من تجاربهم وخرباتهم وتعرفت كذلك عىل
نخبة رائعه من الكتاب والنقاد الصحفيني
املتخصصني يف املج�االت الثقافية والفنية
..

هل دخلت عالم االذاعة والتلفزيون وهلكانت لك عالقة مع االذاعة والتلفزيون؟؟
نع�م لالذاعة والتلفزيون دور مهم وكبرييف متابعة وتغطية كافة النشاطات الفنية
والثقافية وتسليط االض�واء عىل املبدعني
العراقيين واج�راء املقابلات والحوارات
م�ع املصوري�ن الصحفيين والفنانين
الفوتوغرافيين العراقيين وق�د اج�رت
اذاع�ة بغ�داد عدة لق�اءات مع�ي وكذلك
التلفزيون العراقي غط�ى كافة معاريض
الفوتوغرافية
اضاف�ة اىل متابعتها كاف�ة االنشطة التي
كانت تنظمها الجمعية العراقية للتصوير
و لجن�ة املصوري�ن الصحفيين يف نقابة
الصحفيني العراقيني
ويل ذكري�ات طيبة م�ع زمالئي املصورين
التلفزيونني اثناء عملنا الصحفي يف تغطية
النشاط�ات السياسي�ة والثقافية والفنية
داخل الع�راق وخارجه وكن�ا نعمل فريق
اعالم�ي واحد نساع�د بعضن�ا البعض يف
التصوير وحمل االنارة وقد وثقت عدستي
بعض زمالئي املصورين التلفزيونيني اثناء
الواجبات الصحفية
 اهم م ٔوهالت املصور الفوتوغرايف ؟؟ان اه�م مؤهلات املص�ور الفوتوغ�رايفيجب ان يحب مهنته ويخلص بها ويكون
امين يف عمل�ه ان يمتلك الثقاف�ة الفنية
الفوتوغرافي�ة وان يمتل�ك عين جميل�ة
تقرأ املوضوع والتكوي�ن والزاوية بشكل
صحيح وان يستغل مسقط الضوء بشكل
جيد واختيار مواضيعه بدراسة كاملة وان
يتجنب التقلي�د وان يجدد يف عمله يف عمل
الصور الجيدة املقبولة لدى املتلقي.
يج�ب ان يمتل�ك املص�ور الصحف�ي
الشجاع�ة والنباه�ة و الفطن�ة ورسع�ة
التفكير والرتكيز ويكون على االستعداد
الدائ�م للتصوي�ر واملحافظ�ة على عدة
التصوير من كاميرات وعدسات والتأكد
من ع�دادات الكاميرا ورف�ع الغطاء من
عدسة الكامريا واختيار العدسات املطلوبة
يف تنفيذ الواجب واختيار املكان املناسب يف
تصوي�ر الحدث وان يكون اول من يتواجد
يف مك�ان الح�دث ويك�ون اخ�ر ش�خص
ينسح�ب م�ن مك�ان الح�دث ويجب عىل
املص�ور الصحف�ي خالل خم�س اىل عرش
دقائ�ق تصوي�ر الحدث وإرسال�ه بارسع
وق�ت اىل مقر الوكالة او الجريدة ليحصل
عىل السبق الصحفي ..
اخيرا حدثن�ا ع�ن منجزات�ك وان�ت يفالغربة ؟
ساهم�ت بجه�ود ش�خصية رغ�مالتحدي�ات الت�ي واجهتن�ي يف تنظي�م
النشاطات الثقافي�ة والفنيه منها اقامة
ندوات ومحارضات ..
ش�اركت عددا من املصورين يف معارضومسابق�ات فوتوغرافي�ة داخ�ل السويد
وخارج�ه يف البلدان العربي�ة منها العراق
وحصل البعض من املصورين عىل جوائز
وشهادات تقديرية..
عمل�ت على اقام�ة عالقات جي�دة ومد
الجسور والتواصل مع جمعيات ونقابات
واتحادات للتصوير الفوتوغرايف يف السويد
واوروبا وبعض الدول العربية ..ساهمت
يف تاسي�س اتحاد الجمعيات االبداعية يف
السويد وانتخب�ت عضو مكتب تنفيذي
 ..ساهم�ت يف تاسيس اتحاد الصحفيني
الع�رب يف السويد وانتخبت عضو مكتب
تنفيذي ساهمت يف تنظيم عدة معارض
فوتوغرافية مع منظمات املجتمع املدني
العراقي يف السويد يف ستوكهولم ومدينة
مامل�و لع�دة ملصوري�ن عراقيين وعرب
مقيمني يف الدول االوروبية اسست اتحاد
املصوري�ن الع�رب فرع اوروب�ا وامريكا
وت�م تسميت�ي رئي�س ف�رع االتح�اد
وعضو االمانة العامة لالتحاد الذي مقرة
الشارقة .
ش�كرا يا اخ سمري متمنني ل�ك املوفقيةوالنجاح .
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل...هلا

 6عالمات تد ّل على أنّ ِك غري مستع ّدة لقفص الزوجية
ال�زواج أحد أكبر الق�رارات املهمة يف
حياة اإلنسان ،يقضي الناس سنوات
يف التخطي�ط له�ذا الي�وم الكبير،
وينفقون مبالغ ضخمة للحصول عىل
حفل زف�اف مثايل ،وبع�د أن ينرصف
املدعوّونُ ،يفاج�أ كل منهم أنه بصدد
حي�اة جديدة ،يتشارك كل ما فيها مع
شخص آخر.
ه�ذا االلت�زام ضخ�م ،إن ل�م تكون�ي
ّ
املفضل عدم اإلقدام
مستعدة له ،فمن
علي�ه اآلن ،وهن�اك إش�ارات تدل عىل
أنكِ غير مستعدة بع�د لدخول قفص
الزوجية ،تعرّيف إليها..
ّ
تفضلني القرارات املنفردة
1الجمي�ع بحاج�ة إىل اتخ�اذ القرارات
بحرّية تامّ ة ،ولكن الزواج يضع قيودا ً
عىل بعض القرارات ،إذ إن هناك طرفا ً
آخر يتأثر بالنتائج ،ويجب أن تحققي
توازنا ً بني م�ا تريدينه ،وبني ما يمكن
تحقيقه يف إطار ارتباطك ،حيث يجب
عليكِ التخيل ع�ن األنانية ،وتقبّل عدم
تحقيق كل ما تريدينه.
إن كنتِ غري مستعدة ملشاركة قراراتك
م�ع ط�رف آخ�ر ،فربما م�ن األفضل
تأجيل قرار الزواج حالياً.

 2ال تتح ّدثني عن شؤونك املاليةالحديث ع�ن الشؤون املالي�ة هو أمر
ّ
وحساس ،فإن لم يكن رشيكك
خاص
عىل قدر من الثقة ،تسمح لكِ بالحديث
مع�ه ع�ن أرسارك املالي�ة ،فأنتِ غري

مستعدة لاللتزام مع هذا الشخص.
 3لديكِ أرساربالتأكي�د أن�تِ تملكين الح�ق يف
االحتف�اظ ببع�ض الخصوصي�ات،
ولك�ن ال�زواج يحت�اج للشفافية ،إن

كن�تِ ال تستطيعني اإلفصاح لرشيكك
عن بع�ض أرسارك ،خشي�ة أن يصدر
ض ّدك أحكام�اً ،أو يرفضك ،فأنتِ غري
مستع�دة له�ذه العالق�ة الت�ي تفتقر
للثقة.

 4ليس لديك رؤية بعيدة املدىك�م طفالً ستنجبان ،أي�ن ستعيشان،
إىل آخ�ر ه�ذه الق�رارات املستقبلي�ة،
يك�ون تفكير الشخ�ص املقب�ل عىل
الزواج ،فالزواج يعني أنكما مستعدان
لبن�اء مستقب�ل مشترك ،وه�و م�ا
يتطلب التخطيط والعمل معا ً لتحقيق
األه�داف ،ف�إن ل�م تفك�ري يف خطط
بعي�دة امل�دى للعالق�ة ،فأن�تِ لس�تِ
مستعدة للزواج.
 5ال ترين الطالق مشكلةبعض األشخاص يتزوجون بدعوى أنه
إن ل�م ترس األمور كما يجب ،فالطالق
ّ
حل سه�ل ،والحقيقة أن الطالق ليس
خط�وة سهلة على اإلطلاق ،خاصة
يف وج�ود أطف�ال ،وتداخلات مالي�ة
وعائلي�ة ،فإن كن�تِ تري�ن أن الزواج
مجرد خط�وة يمكن محوها بالطالق،
يمكن�ك تأجي�ل ه�ذه الخط�وة حتى
تكوني مستعدة لها.
 6تتزوجني من أجل الزواجبعض األش�خاص يقدمون عىل خطوة
الزواج خضوع�ا ً لبع�ض الضغوط ،أو
ً
ً
حلا لبعض
أملا يف أن يك�ون ال�زواج
املش�اكل ،ولك�ن األس�اس يف ال�زواج
الناجح ،هو اختيار الرشيك املناسب.

املطبخ
املكوّنات
لح�ممف�روم500-غ�رام
جزر مهروس  -نصف حبّة
بصل مهروس  -نصف حبّة
ث�وممه�روسّ -
ف�ص
معج�ون طماط�م  -ملعق�ة
صغرية
بصل أخرض مفروم 1 -
ملح ّ -
رشة
ّ
فليفل�ة خضراء مقطع�ة إىل
مك ّعبات 1 -

األخرض يف نفس املقالة.
 أضيفي معج�ون الطماطموامللح ث ّم اللحم وقلّبي جيّداً.
 إدهن�ي عجين�ة السمبوسةبقلي�ل م�ن امل�اء ث� ّم ضع�ي
ملعقة م�ن الحشوة داخل ّ
كل
رقاق�ة وأغلقيه�ا عىل ش�كل
مثلّث.
 ّسخن�ي الزي�ت النباتي عىل
الن�ار ،إقلي السمبوس�ة ث� ّم
ق ّدميها.

طبيبك يف بيتك

خالل سبعة أيام ..كيف حتسن من صحة أمعائك؟
يتساءل الكثري من األش�خاص عن كيفية
تحسين صحة األمع�اء يف فترة قصرية،
و م�ا تأثري النظ�ام الغذائي على بكترييا
األمعاء؟.
و يؤث�ر النظ�ام الغذائ�ي غير الصح�ي
على صحة البكتريي�ا النافع�ة يف األمعاء،
نظرا ألن�ه يحتوي عىل كمي�ات كبرية من
الكربوهي�درات املك�ررة واللحوم املصنعة
والكثري من السكريات.
و يق�دم الكاتب�ان ريبيك�ا سي�ل وج�ون
فينسنت ،بعض النصائح لتحسني وظائف
هذه البكترييا والحفاظ عىل صحة األمعاء
يف فرتة ال تتجاوز األسبوع:
تناول األطعمة امللونة:
ينص�ح الكاتبان بتن�اول األطعمة امللونة،
إذ تتغ�ذى بكتريي�ا األمع�اء على م�ادة
“البوليفين�ول” (- )polyphenolsوه�ي
فئة من املركبات النباتية التي تقدم العديد
من الفوائ�د الصحية -وتحوله�ا كذلك إىل
عنارص غذائية مفيدة.
وم�ادة البوليفين�ول ال نحص�ل عليها من
املكرسات والتوت والخضروات فقط ،بل
توج�د أيضا يف الشوكوالت�ة الداكنة وزيت
الزيتون عايل الجودة والقهوة والشاي.
وتتغذى بكتريي�ا األمعاء الجيدة أيضا عىل
األلياف ،لذلك نحتاج إىل تناول مجموعة من
الحبوب الكاملة والبقوليات والخرضوات

للحف�اظ على صح�ة األمع�اء ،و ينصح
ب�األرز البن�ي ب�دال م�ن األرز األبي�ض أو
الحبوب الكاملة بدال من حبوب اإلفطار.
وتظهر الدراس�ات أن أحماض “أوميغا 3
الدهني�ة” ( )omega-3 fatty acidsتزي�د
م�ن التن�وع يف القن�اة الهضمي�ة وتمكن
بكترييا األمعاء من إطالق مركبات طبيعية
مفيدة جدا ومضادة لاللتهابات ،و يمكنك
العثور عىل “أوميغا  ”3يف األسماك الزيتية
وبذور الكتان وبعض املكرسات والتوفو.
تقليل السكر وامللح

يؤكد الكاتب�ان رضورة التقليل من تناول
السكر وامللح أو الحد منهما.
مضع الطعام
ينص�ح بتن�اول الطع�ام بب�طء ومضغه
جيدا.
الصيام املتقطع
يمنح الصيام املتقطع بكترييا األمعاء وقتا
للتعايف والنمو ،و ق�د يعني هذا أن تتناول
وجبة مسائي�ة مبكرة ،تليها وجبة فطور
متأخ�رة مرتني أو ثالث مرات يف األسبوع،
إذ سيكون ذلك أمرا جيدا للغاية.

و لك�ن من املهم أن تعرف أن اتباع أسلوب
غذائي صحي للعناية باألمعاء قد ال يكون
مفي�دا م�ن الوهل�ة األوىل ،و كل ما عليك
فعله هو الرتي�ث واالنتظار لفترة كافية
ليتكيف جهازك الهضمي مع الطعام الذي
تتناوله.
تقليل اللحوم
ال يرى الكاتبان أن جمي�ع اللحوم ضارة،
ولك�ن توفير مساح�ة أكبر لألطعم�ة
الصديق�ة لألمعاء يرتك حتما مساحة أقل
للحوم ،ولك�ن يمكنك تن�اول رشيحة من
اللحم مع سلطة رسيعة التحضري مكونة
من الخرضوات الخرضاء.
الزيادة الرسيعة
قد تعني الزيادة الرسيعة يف كمية األلياف
التي تتناولها -خاص�ة إذا لم تكن تتناول
الكثري منها من قبل -أن أمعاءك لن تكون
مستعدة لهضمها ،ومن املحتمل أن تؤدي
إىل أعراض جانبية تمنعك من االستمرار يف
تن�اول األلياف ،لذلك ينص�ح بزيادة كمية
األلياف تدريجيا.
ويحت�اج الجسم إىل تناول حوايل  30غراما
م�ن األلي�اف يومي�ا ،وهن�اك العدي�د من
األطعم�ة الغنية باأللي�اف ،والتي تحتوي
أيض�ا البوليفينول ،وهو من املواد املضادة
لألكس�دة ،عىل غرار الخضروات الورقية
الداكنة والشمندر.

نصائح طبية

ما أسباب رفض الطفل الرضيع لألكل؟
ي�زداد تساؤل الكثري م�ن السيدات،
عندم�ا يبل�غ طفله�ا  6أش�هر من
العم�ر ،سيك�ون جاه�زا ً لتن�اول
األطعم�ة الصلب�ة ،لك�ن معظ�م
األطف�ال ال يقبل�ون ه�ذا التح�ول
برسع�ة ،وق�د يفتع�ل الف�وىض،
وتنتاب�ه الكثري م�ن نوبات الغضب
واالرتباك.
ولكن ،ال داعي للقلق ،فهناك العديد
م�ن األسب�اب الت�ي تمن�ع طفل�ك
من تن�اول الطع�ام ،فاتبع�ي هذه
النصائح.
قد يكون األم�ر مزعجا ً عندما ترين
أن طفل�ك ال يأكل بش�كل صحيح،
فه�و غري ق�ادر على إخب�ارك بما
يزعجه م�ا يص ّعب علي�ك استنتاج
السب�ب ،فيما ييل األسباب املحتملة
لرفض طفلك تناول الطعام:
 إعطاؤه الكثري من السوائلإذا كنت ق�د أطعمت طفل�ك الكثري

م�ن السوائ�ل قب�ل إطعام�ه املواد
الصلب�ة مبارشة س�واء كان بعض
العصير أو حليب الثدي ،فسريفض
الطعام.
عمر الطفلم�ن املحتم�ل أن طفل�ك يرف�ض
الطع�ام ألن�ه صغري ج�دا ً بحيث ال

يستطي�ع تناول األطعم�ة الصلبة،
والوق�ت املناس�ب لب�دء تغذي�ة
األطعمة الصلب�ة لطفلك هو عندما
يبلغ من العمر  6أشهر.
 عدم ضبطه بشكل جيديمكن أن يشتت انتباه طفلك أشياء
ال حرص لها مثل التلفاز والضوضاء

وصايا التنظيف للحفاظ على املالبس

تفي�د وصاي�ا التنظي�ف اآلتية ،يف
غس�ل ّ
كل قطع�ة م�ن املالب�س،
حسب خصائصها:
| املالب�س الس�ودُ :ينص�ح بقل�ب
املالب�س الس�ود إىل الداخ�ل ،قب�ل
غسله�ا بامل�اء الب�ارد .وللتخلّص
من البق�ع الظاه�رة عليها ،يجب
دعكه�ا بمسحوق الغسي�ل ،بعي ًدا
عن استعمال مبيّض املالبس الذي
يتسبّب ببهتانها.
| املالب�س البيض :توض�ع املالبس
ّ
الغسالة ،وتضاف
البيض الباهتة يف
حبة م�ن عق�ار الـ”أسبريين” إىل

مسح�وق الغسيل ،وذلك الستعادة
لونها األبيض الناصع.
| “الجينز”ُ :ي ّ
فضل غسله ،مقلو ًبا،
بامل�اء الب�ارد من ًع�ا لتغيير لون�ه
والحف�اظ عليه�ا لفترة زمني�ة
أط�ول ،م�ع إضاف�ة ملعقتني من
امللح إىل ماء الغسيل عند استعمال
ّ
الغسال�ة الكهربائي�ة ،وقلي�ل من
ّ
الخل األبيض أثناء غسله باليد.
| املالب�س الحري�رُ :تغس�ل بامل�اء
ّ
ّ
خاص
منظف
البارد ،وباستخ�دام
ّ
تجن�ب عرصه�ا ،ب�ل
به�ا ،م�ع
ّ
تجف.
االكتفاء بتعليقها حتى

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

عادات “قاتلة” تدمر خاليا الدماغ

كشف علماء من الياب�ان عن خمس عادات لإلنسان املعارص ،تسبب
رضرا بالغا لخاليا الدماغ ال يمكن إصالحه.
وتضم القائمة التي وضعها العلماء عادات تسبب خلال يف عمل الخاليا
العصبية التي تضمن جودة الوظائف املعرفية.
وجاءت قل�ة رشب املاء عىل رأس القائمة ،إذ يش�كل املاء ثالثة أرباع
دم�اغ اإلنسان ،أي أن الجفاف بالنسبة له أح�د أنواع التعذيب ،لذلك،
عندم�ا يشعر الجس�م بالعطش ،فإنه يرسل جمي�ع مخزون املاء إىل
الدماغ.
أما املخدرات فهي مواد تسبب اضطراب العمل الطبيعي لخاليا الدماغ.
ويف الحاالت الحرجة ،قد يسبب هذا رفض الخاليا القيام بوظائفها.
ويعرض التدخني خاليا الدماغ لهجمات عنيفة من جانب كريات الدم
البيضاء ،وعندما تكون هذه الخاليا ضعيفة فإنها تتلف.
وبش�أن قل�ة الن�وم ،يق�ول الباحث�ون إنه�ا ت�ؤدي إىل تل�ف الخاليا
العصبية.
كما يؤكد الباحثون عىل أن التوتر العاطفي يشكل خطورة عىل وحدة
خالي�ا الدماغ ،ألنه يحفز االضطرابات العصبي�ة النفسية ،التي تنتج
عنها عمليات مدمرة تشمل مجمل أجزاء الدماغ.

مسبوسة باللحم
ماء  -ملعقة كبرية
زيت نباتي  -كوبان
عجين�ة سمبوس�ة جاهزة -
 10رقاقات
طريقة العمل
 ضع�ي اللح�م يف مقالة عىلالن�ار وقلّبي�ه ّ
حت�ى ينض�ج.
إرفعي اللحم عن النار وضعيه
يف طبق.
 إقلي البصل ،الث�وم ،الجزر،الفليفل�ة الخضراء والبص�ل
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الخارجية واملوسيقى الصاخبة وما
إىل ذلك ،فيبتعد عن الطعام.
التغيري يف النموم�ع نمو الطف�ل ،يحت�اج إىل كمية
أقل من الطعام ،لذلك ال داعي للقلق
إذا كانت ش�هية طفلك تتقلص مع
تقدم العمر.
امتالء بطنهإذا كان طفل�ك يرفض كل لقمة،
ويغل�ق فم�ه ويدفع امللعق�ة بعيدا ً
فهو يخربك بأنه اكتفى ،ثقي به إنه
يعرف جسده جيداً.
ال يحب نوع الطعام ذاتهإذا ك�ان طفل�ك ال يح�ب الطع�ام
الذي تقدمينه ل�ه ،فمن املحتمل أن
يرفضه ،ساعدي�ه عىل الخروج من
هذه املرحلة بمرور الوقت.
الحساسيةسيح�اول طفل�ك إخبارك ب�أن هذا
العنرص بال�ذات ليس جيدا ً بالنسبة

ل�ه ،لذل�ك راقبي سلوك�ه وتحققي
من رد الفعل التحسيس والحظي ما
إذا كان يعاني من ضائقة جسدية.
 نشاط الطفلتعتم�د ش�هية طفل�ك على م�دى
نشاطه ،حي�ث يميل الطفل النشط
إىل تناول الطعام بشكل جيد ،بينما
يرف�ض الطفل األق�ل نشاطا ً تناول
الطعام.
وقت الوجبةتأك�دي م�ن االلت�زام بمواعي�د
الوجب�ات؛ ألن أي تغيري يف التوقيت
يمك�ن أن يسبب الج�وع املفرط أو
تتخطي وقت
فقدان الشهي�ة ،و ال
ْ
وجبات الطفل أبداً.
مزاج الطفلنع�م ،األطفال مزاجي�ون أيضاً ،ويف
بع�ض األحي�ان ،سيخت�ارون عدم
تناول الطعام ملج�رد أنهم ليسوا يف
حالة مزاجية.

كل يوم معلومة

هل توجد عالقة بني الطقس احلار وطفرات فريوس (كورونا)؟
كش�ف الربوفيس�ور نيق�والي
نيكيتين م�ن كلي�ة األحي�اء
بجامع�ة موسك�و ،عن م�ا إذا
ك�ان الطق�س الح�ار يؤث�ر يف
حالة م�رىض (كوفيد ،)-19ويف
الفريوس نفسه.
و أشار الربوفيسور نيكيتني إىل
أنه منذ بداي�ة جائحة (كوفيد-
 ،)19اتضح أن درجات الحرارة
العالية صيفا وأش�عة الشمس،
ال تؤث�ران يف الفيروس التاجي
املستج�د وكذل�ك يف طفرات�ه
وانتشاره.
ووفق�ا له ،فإن العالقة الوحيدة
قد تك�ون غري مبارشة ،فالناس
يف الطق�س الح�ار يحاول�ون
مغ�ادرة امل�دن ،والكثيرون
يعيش�ون يف بيوته�م الصيفي�ة
“الداتش�ا” ،أي تق�ل االتصاالت
بني الن�اس وبالتايل يقل انتشار
املرض مقارنة بموسم الربد.

و ق�ال“ :تعم�ل يف ه�ذه الحالة
العوامل االجتماعي�ة ،فالحرارة
والشم�س الساطعة واألش�عة
ف�وق البنفسجي�ة ال تأثير لها
يف الفيروس ،وأم�ا بالنسب�ة
للسلاالت ،فال يمكن القول بأن
الحرارة تؤثر يف انتشار الطفرات
الجديدة”.
و أض�اف” لك�ن الح�ر يؤث�ر
سلب�ا يف حالة الن�اس املصابني

بـ(كوفيد ،)-19و عىل األرجح ،
ستؤثر عدوى الفريوس التاجي
املستج�د أكثر يف امل�رىض الذين
يعان�ون م�ن أم�راض مزمن�ة،
ويف مقدمته�م الذي�ن يعان�ون
من مش�كالت يف القلب واألوعية
الدموي�ة ،وألن الج�و الح�ار
بالنسب�ة له�م هو ع�بء إضايف
عىل القل�ب ،أي قد يكون مسار
املرض معقدا”.

سر االعشاب..؟

فوائد الربدقوش يف عالج األرق والسكري
فوائد الربدق�وش عديدة ،فهي
عشب�ة طبي�ة بامتي�از ،تعمل
عىل تنشيط الجسم وتخليصه
من السموم.
الربدقوش يستعمل عىل نطاق
واسع يف منطقة حوض البحر
األبي�ض املتوس�ط ،ويمك�ن
استعماله طازجا ً أو مجففاً.
يحت�وي الربدق�وش على
مض�ادات األكس�دة وعلى
الفيتامين�ات “أ”  Aو”ب�ي1
“  B1و”ب�ي ، B3 ”3كم�ا عىل
مجموعة من املع�ادن ،أبرزها:
الكالسيوم ،الحديد ،املغنيزيوم،
الفوسف�ور ،الزن�ك ،النحاس،
البوتاسيوم واملنغنري.
وتشير العدي�د م�ن الدراسات
العلمي�ة الجدي�دة إىل أن
للربدق�وش مناف�ع عدي�دة،
أبرزها:
_ ترسيع الحيض.
_ تنشيط الجسم.
_ تقوية املعدة.
_ طرد الغازات.

_ تخليص الجسم من السموم.
_ تحسين عملي�ة هض�م
الطعام.
_ تحفي�ز ال�دورة الدموي�ة يف
الجسم.
_ عالج مل�رىض الزهايمر ،حيث
يعم�ل الربدقوش على تنظيف
الرشايين وإيصال تدف�ق الدم
بانتظام.
_ علاج مض�ا ّد ل�ـ أن�واع
الرسطان.
_ عالج للقلق واألرق.
_ تعدي�ل مست�وى السك�ر يف

ّ
يحس�ن من حاالت
الدم ،حيث
مقاومة األنسولني.
_ خفض الكولسترول يف الدم:
تبينّ أن الربدقوش مع الزنجبيل
ف ّعال جدا ً يف خفض كولسرتول
الدم.
نصيح�ة :ارشبوا كوبا ً واحدا ً يف
الي�وم من الربدق�وش مع قليل
م�ن الزنجبيل ،لعلاج مشاكل
الهض�م ،واملساهمة يف تنشيط
حرك�ة الرشايني ،وزيادة معدل
الكولسترول الجيّ�د يف ال�دم،
وخفض السكري.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :حاف�ظ على صبرك وهدوئ�ك ،وال تترك
انفعاالت�ك تتخذ الق�رار عنك ،تتأرج�ح بني الحماسة
الشديدة والرت ّدد والشكوك
عاطفي�ا ً:التعابير الت�ي يستخدمها الرشيك تثير الشكوك،
وهذا يرتك مجاالً أكرب للشك حول حقيقة نياته تجاهك
صحياً :ق�د تكون صحتك عرضة النتكاس�ة مفاجئة ،لكنها
عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك

الثور

مهنياً :تجد حل�والً لكل يشء وتقدم عىل مبادرات
مشك�ورة وتستوع�ب األم�ور وتصحّ حه�ا وتجد
الحلول
عاطفي�اً :الص�دق والشفافي�ة هم�ا عن�وان ه�ذا اليوم
وكل ي�وم مع الرشيك ،وهذا يخلق بينكم�ا أجواء من الراحة
والسعادةصحي�اً :قد تشكو وضعا ً صحي�ا ً يالزمك منذ مدة،
وأنت عىل يقني أن عالجه الوحيد هو ممارسة الرياضة.

الجوزاء

مهني�اً :تتمتع بالنشاط وبالثق�ة الكافية إلكمال
مهامك بامتياز واالنطالق يف مشاريع جديدة
عاطفي�اً :تواجه األم�ور بعقل كبير ومتفهم وتضع
النق�اط على الح�روف م�ع الرشي�ك الستم�رار العالقة
سليمة
صحي�اً :تمنحك نصائ�ح األصدق�اء اندفاعا ً كبيرا ً ملمارسة
الرياضة ،وتتلقى اتصاالً يحمل خربا ً سارّا ً يريحك نفسيا ً

السرطان

مهني�اً :يجعلك هذا اليوم قادرا ً عىل ضبط االيقاع،
واملطل�وب منك التهدئة وع�دم استفزاز الزمالء بل
الترصّ ف بليونة
عاطفي�اً :قد تفك�ر يف مغازلة أو تتفق م�ع الرشيك عىل
تمضية نهاية أسبوع بعيدا ً عن روتني الحياة العملية
صحياً :ال ترهق أعصابك وتنفعل أمام أمور تافهة ال تستحق
سوى أن تمر عليها مرور الكرام

األسد

مهنياً :التفرد بالرأي غالب�ا ً ما يؤ ّدي إىل صدامات
م�ع محيطك ،وهذا قد يسب�ب عواقب وخيمة مع
الزمالء ،لكن األمور تحل برسعة
عاطفي�اً :تطالب الرشيك باإليفاء بوعوده أو هو يطالبك
بذلك ،وتجد نفسك محرجا ً أمام بعض أسئلته
صحي�اً :تجد نفسك قلي�ل الحركة ويسيطر علي�ك الخمول،
فتحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة

العذراء

مهني�اً :ال تستخف ببعض الترصف�ات وال تؤجل
املستحقات أو تتحدى القوانني وتدفع الثمن
عاطفي�اً :ق�د تراهن عىل لق�اء ما ،أو تسع�ى جاهدا ً
إلتمام�ه مهم�ا كلّف الثم�ن ،وتفرح بجدي�د يولد ويغيرّ
اآلفاق
صحياً :قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم يف امليش يف البداية،
لكن مع الوقت تكون يف مستواهم

الميزان

مهني�اً :م�ؤرشات إيجابي�ة كبيرة يف ع�دد م�ن
ّ
لتحسن أوضاعك
املج�االت ،وهذا يكون ملصلحت�ك
املالية واملهنية
عاطفياً :غيوم بسيطة ته ّدد العالقة بالرشيكّ ،
لكن بعض
الصرب يؤ ّدي حتما ً إىل تصويب البوصلة مجددا ً
صحي�اً :حاول التوفيق بني فرتات العمل والفرتات الرضورية
للراحة والقيام بالتمارين الرياضية

العقرب

مهنياً :مؤرشات إيجابية كبرية يف عدد من املجاالت،
ّ
لتحس�ن أوضاعك املالية
وهذا يك�ون يف مصلحتك
واملهنية
عاطفي�اً :حب جدي�د ومح�اوالت لتعزيز موقع�ك ،لكن
هنالك مطبّات يجب تجاوزها للوصول إىل األهداف املطلوبة
صحي�اً :املحيط املرتبك حولك يولد فيك تعبا ً نفسيا ً ومعنوياً،
وتحاول تخطيه بشتى الوسائل

القوس

مهني�اً :ترتك�ز األنظار على قدرات�ك اإلبداعية يف
مجالك املهني ،وتفوز بجوائز تقديرا ً لجهودك
عاطفي�اً :ي�وم مالئ�م إلع�ادة النظ�ر يف استمراري�ة
عزوبيت�ك ،وبانتظ�ارك مرحل�ة مهمّ�ة وديناميك�ة من
حياتك العاطفية
صحياً :ال تضعف أمام املشكالت املهنية والعاطفية لئال تؤثر
سلبا ً يف وضعك الصحي

الجدي

مهنياً :تالحق بعض االفكار واالهداف وربما تتع ّدد
االتجاهات ،انتبه لوارداتك واموالك
عاطفي�اً :حل�م جدي�د يراف�ق السعادة م�ع الرشيك،
فح�اول أن تستفيد من الفرص املتاحة للتقدم يف العالقة
خطوات إضافية
صحي�اً :انتب�ه لصحت�ك وتجنب التع�رض للبرد أو األضواء
القوية وال تقم بمجهود غري اعتيادي

الدلو

مهني�اً :عليك استغالل األج�واء اإليجابية يف العمل
ً
وخصوص�ا أن الفرتة املقبلة قد
إىل أقصى الحدود،
تشهد ركودا ً وعدم استقرار
عاطفي�اً :ح�ذار االزدواجي�ة يف العالقات وك�ن مخلصا ً
واصمد أمام سحر الجنس اآلخر
صحياً :حان الوقت لوضع حد للسمنة املفرطة واتباع حمية
غذائية قبل فوات األوان

الحوت

مهني�اً :قد تحصل عىل ارباح غري متوّقعة ،وتتلقى
دعوة ملناقش�ة مرشوع معينّ وتكتشف العديد من
القواسم املشرتكة مع أحد االشخاص
عاطفياً :تميل إىل ش�خص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود
إىل املايض وتبحث عن حب قديم
صحي�اً :لك�ي يكون يوم�ك مريح�ا ً علي�ك الن�وم الساعات
الرضورية لتستيقظ نشيطا ً

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1148الصليبي�ون يفك�ون الحصار عن
مدين�ة دمش�ق بع�د أن كان�ت قواته�م قد
تجمع�ت لالستيلاء على املدين�ة ورضبوا
حوله�ا حص�ارًا ،لك�ن املسلمين أجبروا
الصليبيني على الرتاجع وفك الحصار وذلك
يف الحملة الصليبية الثانية.
 - 1389العثمانيون ينترصون عىل الرصب
يف معرك�ة قوص�وة الت�ي تعترب م�ن أقوى
معارك البلقان.
 - 1882الحكوم�ة الربيطانية تقرر رسم ًيا
احتالل مرص.
 - 1914اغتي�ال أمير اإلمرباطوري�ة
النمساوي�ة املجرية فران�ز فرديناند عىل يد
الرصبي جافريل�و برينسيب ،وباغتياله تم
إشعال فتيل الحرب العاملية األوىل.

 - 1919التوقي�ع على معاه�دة فرساي يف
فرنسا ،وتعد هذه املعاهدة النهاية الرسمية
للحرب العاملية األوىل.
 - 1922سلطة االنتداب الفرنيس عىل سوريا
ً
رئيسا عليها.
تعني صبحي بك بركات
 - 1950سق�وط عاصمة كوري�ا الجنوبية
سيول بيد قوات كوريا الشمالية.
 - 1957الرئي�س األمريكي دوايت أيزنهاور
يفتتح املركز اإلسالمي يف واشنطن.
 - 1960كوب�ا تأم�م مصايف تكري�ر النفط
األمريكية املوجودة عىل أراضيها.
 - 1972التوقي�ع على اتفاقي�ة سيمال بني
الهند وباكست�ان لتسوية مشكالت الحرب
بينهما التي نشبت عام .1971
 – 1991تفكي�ك منظم�ة الكومك�ون

السوفيتية.
 - 1997املالكم ماي�ك تايسون يخرس أمام
غريمه إيفاندر هوليفيل�د وذلك عندما قام
بقضم جزء من أذنه أثناء سري املباراة.
 - 2004الحاكم املدني يف العراق بول بريمر
يسلم مقالي�د السلطة للحكوم�ة العراقية
املؤقتة قبل املوعد املحدد بيومني.
- 2009قوات الجي�ش يف هندوراس تعتقل
الرئيس مانويل زياليا بعد محارصة القرص
الرئ�ايس وتنفيه بع�د ذل�ك إىل كوستاريكا
بسبب رغبته القيام بالتجديد لنفسه لوالية
ثانية.
منتخب الربازيل يفوز عىل املنتخب األمريكي
بثالثة أهداف مقابل هدفني ،ويفوز ببطولة
كأس القارات املقامة يف جنوب أفريقيا.

أفقي
1آيل يعم�ل عم�ل االنسان يف
الصناعة  oخوف مريض
2عاصمة فنزويال  oللنفي
3أجادل يف البي�ع والرشاء o
عمل يجب القيام به
4معت� ِد  oجه�از لغ�زل
النسيج
5جزي�رة مرصي�ة يف البحر
األحمر
6تح�ول الشيء م�ن م�ادة
طرية إىل ألياف
7ح�رف للداللة عىل املعنى o
تاجر الفراء
8عشب�ة طبي�ة توص�ف
للقحة
9ملتقى العصاب�ة  oتسبب
بضعف السمع
10مجموعة عربات مرتبطة
الستعماالت النقل oمؤسسة
صحفية

من الفيسبوك

رأيس
1يستع�ان به عىل ركوب الفرس
 oحجر البناء
2مجموع�ة مناط�ق مزروعة يف
الصحراء  oللنداء
3مخلوقات صغرية مؤذية تقفز
 300ضعف�ا من طوله�ا oثعبان
ضخم هارص
4ثالث�ة ارب�اع وارف  oمن أوراق
اللعب (الكوتشينة)
5تس�دان ونستغني عن اآلخرين
 oحرفان من نور
6خض
7اش�كال وانم�اط مرسوم�ة o
هدم بشدة
8حرف�ان من صاغ  oنبات يشبه
الفجل
9بلد املليون شهيد  oثعبان شديد
السمية
10حضارة ما بني النهرين  oبنت
الرسول األكرم
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قصة وعربة

الحياة مجرد قطع من الحجارة

يف أح�د األيام و قب�ل رشوق الشم�س ..وصل
صي�اد إىل النهر ،وبينما ك�ان عىل الضفة تعثر
بشيء ما وج�ده على الضف�ة وعندم�ا نظر
فيه وج�ده عبارة عن كيس ممل�وء بالحجارة
الصغرية ،فحمل الكيس ووضع شبكته جانبا،
و جلس ينتظر رشوق الشمس ليبدأ عمله.
حمل الصياد الكيس بتكاسل و أخذ منه حجرا ً
و رم�اه يف النهر،و هكذا أخ�ذ يرمى األحجار..
حج�را ً بع�د اآلخ�ر ..أح�بّ ص�وت اصط�دام
الحج�ارة بامل�اء فه�و يسلي�ه خلال سكون
الفجر ،وله�ذا استمر بإلقاء الحج�ارة يف املاء
حجر ..اثنان ..ثالثة..وهكذا.
سطع�ت الشمس فانترش الضوء وكان الصياد
قد رمى ّ
كل الحجارة ماع�دا حجرا ً واحدا ً بقي
يف كف ي�ده ،وحني أمعن النظ�ر فيما يحمله..
ل�م يصدق ما رأت عيناه لق�د ..لقد كان يحمل
ماسا ً !!
ً
ً
صعق الصياد فلقد رمى كيسا كامال من املاس

يف النه�ر،و لم يبق س�وى قطعة واحدة يف يده؛
فأخذ يبكي ويندب ّ
حظه ّ
التعس إنه أهدر ثروة
ً
كبرية كانت ستقلب حياته رأسا عىل عقب...و
ّ
لكن�ه وس�ط العتم�ة رماه�ا كله�ا دون أدنى
انتباه.
ل�م يعلم الصي�اد أنه محظ�وظ بالنسبة لغريه
 ،فهو م�ا يزال يملك ماسة واح�دة يف يده فقد
انترش الضوء قبل أن يرميها هي أيضاً ..وهذا ال

مشاكل وحلول

يكون إال للمحظوظني وهم الّذين ال ب ّد ّ
للشمس
أن ترشق يف حياتهم ولو بعد حني..وغريهم من
التعسني قد ال يأتي الصباح و النور إىل حياتهم
أبداً..يرمون ّ
كل ماسات الحياة ظنا ً منهم أنها
مجرد حجارة.
أصاب الصي�اد االكتئاب ولم يع�د يعمل بل لم
يقم ببيع املاسة الوحيدة التي تبقت معه والتي
ك�ان بإمكانها أن تؤم�ن له مق�دارا ً جيدا ً من
املال ليبدأ به حياة جديدة ...لم يدرك الصياد أن
الحي�اة بأكملها كنز واملهم ما يتبقى منه ال ما
يضيع من كنزها.
الحكمة :
لن�درك أن اكتشافن�ا الخط�أ أو أنن�ا نسير يف
الطري�ق غير الصحي�ح أفضل م�ن أن نعيش
الخط�أ ونسير بشكل خاط�ئ ط�وال حياتنا
 ،ولنتخي�ل دوما ً أن حياتن�ا كومة من حجارة
امل�اس هذه وأن نلحق حج�را ً واحدا ً أفضل من
أن نرميها كلها وتضيع هباء منثوراً.

أعمل مع أبي يف جتارته وال يعطيين ما يكفي
أن�ا ش�اب أعم�ل م�ع أب�ي ولكنه
يظلمن�ي يف الرات�ب والعم�ل ككل،
بمعنى أني إذا عمل�ت كمثال عمالً
ب ( )٣٥٠٠نح�ن متفق�ون عىل أن
يل الثل�ث ،وه�و له الثلث�ان ،مع أن
ه�ذا ظلم كذلك ،ألن�ي عامل العمل
م�ن األلف إىل الي�اء ،وموافق عليه،
فيأت�ي أبي ويق�ول يل :ل�ك ()٥٠٠
فقط ،وهذا أقل من السبع.
أن�ا ال أري�د أن أخرس أب�ي برفيض
للعم�ل؛ ألن أب�ي يح�ب امل�ال أكثر
م�ن أوالده ،وبخيل أيض�اً ،وال أريد
أن أحدث�ه ع�ن العم�ل بسب�ب ب�ر
الوالدي�ن ،ألني أكون يف حال غضب
حين أتح�دث معه ع�ن امل�ال ،وال
أستطي�ع الرف�ض ألي سع�ر ه�و
يقوله ،بسبب بر الوالدين.
ال أع�رف ماذا أفعل؟ ألن�ي أكره أن
أظلم يف أي يشء.
النصائح والحلول:
جميل هذا الذوق الذي عندك ،وهذا
الح�رص عىل إرضاء الوال�د ،واعلم
َ
عطيك الوالد
أن الخمسمائة الت�ي ُي
أب�رك ممَّا هو أكثر منها إذا لم يكن

الوالد راض ًيا ،بل إن ِب َّر الوالدين هو
سبب يف سعة الخري واألرزاق.
استمر عىل م�ا أنت عليه ،واعلم أن
حرص�ك عىل إرض�اء الوالد والصرب
عليه م�ن أعظ�م أعمال البر التي
ُتؤج�ر عليها عن�د الل�ه ،وإذا ّ
تذكر
اإلنس�ان َّ
لذة الث�واب فإنه ينىس ما
يجد م�ن اآلالم ،وينىس ما يجد من
املعاناة ،ومن حق اإلنسان أن يكره
الظل�م ويرفضه ويدفعه إلاَّ إذا كان
م�ن أح�د الوالدين ،ف�إن التضحية

م�ن أجل رضاه�م ثوابه�ا عند الله
عظيم.
لي�س معن�ى ه�ذا أن�ك ال تح�اول
مح�اوالت أخرى بلطف م�ع الوالد
أو مع الوالدة ،بحي�ث يتحسّ ن هذا
الوض�ع ،لك�ن لو فرضن�ا أنه أرصَّ
َّ
يتحسن الوض�ع فاستمر عىل
ول�م
ما أنت عليه من البرِ ِّ ،وأبرش بالخري،
واجته�دوا يف االستفادة من األموال
الت�ي عند الوالد لتك�ون نافعة لكم
يف مستقبلكم كأرسة ،وذلك بحسن

توجيه هذه األم�وال إىل عقارات أو
إىل أشياء نافعة.
ال ش�ك أن�ك تعل�م أن اإلنس�ان ال
يستطي�ع أن ُين�ازع وال�ده يف أم�ر
األم�وال ،فالولد واملال للأب( ،أنت
َّ
ونتمن�ى أن تكون
ومال�ك ألبي�ك)،
راض ًي�ا به�ذا ،م�ع االستم�رار يف
املح�اوالت بلطف ،يعني :ملَّا يعطيك
خمسمائ�ة تق�ول( :أرج�وك أن
تزيده�ا ،أرج�وك أبي ك�ذا) ،يعني
بلط�ف ،دون أن تك�ون غاض ًب�ا،
طاملا أنت عرفت الوالد وعرفت حبُّه
للمال وعرفت هذه األشياء ،والحمد
لله أنت حريص عىل الرب والخري.
َّ
نتمن�ى أن تثبت عىل ه�ذا الطريق،
وحت�ى الخمسمائ�ة إذا أغضب�ت
الوال�د أرجعه�ا له ،ألن رض�ا الوالد
ه�و الغاي�ة ،ورض�ا الل�ه يف رض�ا
س ٍّن
الوالدي�ن ،والحم�د لله أن�ت يف ِ
ُ
حاجت�ك للم�ال ل�ن تك�ون كبرية،
فاجعل حاجت�ك وهمَّك اآلن إرضاء
الوالد وإرض�اء الوالدة،ونسأل الله
أن يرزقنا جمي ًعا ِب َّر آبائنا وأمهاتنا
يف حياتهم وبعد مماتهم.

اختبارات شخصية

ما الذي تقوله غرتك عنك؟
يمكن لشكل الغرة والترسيحة أن يفصحا عن
صفات شخصيتك وعن حياتك .إليك ما يمكن
أن يحدده شكل كل غرة:
 1الغرة العادية:يشري هذا الشكل إىل أنك شخص لطيف
ومنفتح .تحبني الخروج برفقة أصدقائك
ولكن يف بعض االحيان تحبني العيش يف عاملك
الصغري .أما يف ما يتعلق بالحب ،فتخافني من
اتخاذ املبادرة وتبقني تتفرجني من الخارج
ولكن تحبذين فكرة أن تكوني محبوبة ويرى
الناس من حولك أنك خجولة بعض اليشء.
 2الغرة املسطحة:صاحبة هذا الشكل تملك شخصية غريبة

وفريدة ومستقلة وهي يف عمق نفسها خجولة
وحساسة وواسعة الخيال .هي تحب املوضة
وعرصية .تضع نفسها أمام معايري مرتفعة
وتبذل كل جهدها من أجل الوصول إليها.
 3الغرة الجانبية (الجهة اليرسى):تملكني ثقة كبرية بنفسك .تحاولني أن تكوني
جيدة مع الجميع وتملكني دقة املالحظة.
 4الغرة الجانبية (الجهة اليمنى):تملكني ثقة كبرية بنفسك .تحاولني أن تكوني
جيدة مع الجميع .أنت ذكية جدا ً وتملكني
مشاعر عميقة.
 5الفرق يف النصف:يشري هذا الشكل إىل أنك ناضجة ،ومنفتحة.
لديك طريقتك الخاصة بالتعامل مع املواضيع

وال تتأثرين باآلخرين .تمليكن روح القيادة
واملهارات االجتماعية وتحبني التضحية من
أجل رشيكك.
 6جبني من دون غرة:أنت حماسية ونشيطة .وتعربين عن مشاعرك
الحقيقية .االبتسامة موجودة دوما ً عىل
وجهك ولكن ال تعكس ما يف داخلك .ال تحبني
البقاء وحيدة بل تلجئني دوما ً إىل االتصال
باالصدقاء.

غزل عراقي

ارد اس��ئل الصب��اغ ه��م تصب��غ اكل��وب
لصب��غ دليل��ي علي��ك وح��زن ف��رد ن��وب
*
*
*
*
*
م��ن كلب��ي خذل��ك ن��ار جم��ل جهنــــــ��م
وامل��ا يع��رف ين��وح من��ي يتعــــــــل��م
*
*
*
*
*
ص��ح وص��دك عط��اب تش��تم اخلش��وم
م��ن كلب��ي تطل��ع ن��ار م��وش م��ن اله��دوم
*
*
*
*
*
وج ونطف��ه ال��دالل ي��وم الضع��ن س��اك
حنظ��ل ولوج��ن بي��ه م��ر ي��وم الفـــ��راك
*
*
*
*
*
آن��ا ل��ك يال��دالل أف��رغ وجـــــــــــــوي��ك
لس��ه حت��ن لس��اه ال م��روا عليـــــــــــ��ك
*
*
*
*
*
الدني��ه ضاج��ت وض��اج بعيون��ي الزم��ان
وم��ن ذكرت��ك ص��ار بكليب��ي اجملــــــ��ان
*
*
*
*
*
كلب��ي م��ن أم��س والي��وم مال��ي أه��د بي��ه
م��دري انش��د اجلي��ران ل��و ص��وت علي��ه
*
*
*
*
*
حي��ل أف��رح أمبل��كاك ي��ل مكبل��ك عيــــ��د
وص��ار الكل��ب بجف��اك تن��ور اجاويـــــ��د
*
*
*
*
*
ميت��ه األحبه��ا الي��وم تتالك��ه ويـــــــــ��اي
أخبره��ا كلب��ي ي��ذوب وبط��رة جــــــ�لاي
*
*
*
*
*
أي��د ارجت��ي ع��ل كاع وي��د بدليـــــــــل��ي
أنه��ض مابي��اش وكف��ه ع��ل حيـــــــل��ي
*
*
*
*
*
م��ر الده��ر ال ص��ار اصب��ر وباريـــــ��ه
بلش��ت كلب��ي وي��اه وأدريب��ه ياذيـــــ��ه
*
*
*
*
*
ين��ام ويع��رف الن��وم كلب��ك ش��مكــــواه
كل دك��ه كلب��ي ايري��د ينش��لع م��ن ج��واه

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
عرض تمثال للبيع مطلي بالذهب
لـ”كاني ويست” بـ 21ألف إسترليني
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نور الزين يطرح أغنيته اجلديدة “آنه”
طرح املغني العراقي ،نور الزين ،أحدث
أعماله بعنوان “آنه” عرب القناة الرسمية
لرشكة «اورنجي» عىل اليوتيوب.
وهي ومن كلمات رامي العبودي ،وألحان
نور الزين ،وتوزيع عثمان عبود.
حققت األغنية أكثر من  100ألف مشاهدة
بعد ساعات قليلة عىل صدورها ،وتص ّدرت
ً
رواجا عىل موقع
قائمة الفيديوهات األكثر
«يوتيوب» يف العراق.
وشكلت أغنية “آنه” مُ فاجأة لجمهور نور
الزين ،حيث صدرت بعد شهر واحد عىل
صدور فيديو كليب أغنية “عىل طول“..
وحصد العمل أكثر من  3ماليني مشاهدة بعد
شهر من صدوره عىل اليوتيوب.
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منمنمات

إهلام شاهني :ال أرى نفسي ممثلة جيدة
يع�رض تمث�ال للبي�ع بالحج�م
الطبيع�ي ملغني ال�راب األمريكي
كان�ي ويس�ت ،البالغ م�ن العمر
 44عامً �ا ،مطيل بالذهب بس�عر
 21أل�ف جني�ه إسترليني ،م�ن
بين أعمال فني�ة معارصة أخرى
معروض�ة للبي�ع يف مع�رض “ال
كوفيد” يف مدين�ة لوس أنجلوس
األمريكية.
ويق�ول فن�ان الجرافيت�ي املقيم
يف ل�وس أنجلوس ،ريس�ك ،وهو
نف�س الفن�ان الذي صن�ع جدارًا
بطول س�ت بوصات ممر ش�هرة
دونالد ترام�ب ،وقال“ :أكره قول
ه�ذا ،لك�ن فيروس كورونا كان
أفضل يشء ح�دث يل عىل اإلطالق
كن�ت أقضي الكثير م�ن الوقت

يف االس�توديو الخ�اص بي ألقوم
بأعمال جيدة”.
وأض�اف ريس�ك أن�ه يتحدث عن
ضعف جس�م اإلنس�ان من خالل
القط�ع الفني�ة الت�ي يعرضها إذ
جعل وباء كورونا الناس تنظر إىل
مفهوم “الفناء” بشكل أوضح.
ويتمي�ز التمث�ال بسالس�ل م�ن
األمل�اس ح�ول الرقب�ة وح�ذاء
“يي�زي” الري�ايض ،ويظه�ر
بوضوح مالمح وجه مغني الراب
البارزة.
سيكش�ف كل فن�ان مش�ارك يف
مع�رض جوليان يف بيف�ريل هليز
ع�ن عرش قطع أصلي�ة تم العمل
عليها خالل فرتة اإلغالق بس�بب
تفيش وباء كورونا يف عام .2020

الكشف عن عالج يمنح األمل في
تقليص وفيات كورونا
توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون يف جامعة أكسفورد إىل أن العالج
بمزيج من األجس�ام املضادة أحادية النسيلة واملعروف باسم “ريجني-
كوف” ،يس�هم وبشكل فعال يف تقليل نسبة الوفيات بالفريوس ،وأيضا
تقليص املدة التي يحتاجها الشخص للبقاء يف املستشفى.
وهذا ه�و العالج الذي تلق�اه الرئيس األمريكي الس�ابق دونالد ترامب،
وقال حينها إنه جعله يشعر وكأنه “رجل خارق”.
العالج معتمد لالس�تخدام الطارئ يف الواليات املتحدة وبش�كل محدود،
إال أن الجديد يف دراسة الجامعة الربيطانية هو العدد الذي شملته والذي
بلغ  10آالف ش�خص تقريبا ،وهو أكرب اختبار رسيري للعالج يف العالم،
ما يمهد العتماده من قبل الس�لطات الصحية الربيطانية ،خصوصا أنه
يأتي بعد فش�ل املحاوالت التي قامت بها رشكة أسترازينيكا ،لتصنيع
عالج مشابه إال أن نتائجه لم تكن يف املستوى املطلوب.
وتق�ول دراس�ة “ريكفوري”لجامع�ة أكس�فورد إن تركيبة األجس�ام
املضادة الت�ي طوّرتها رشكة “ريجينيرون” األمريكية ،تقلل من خطر
الوفاة بفيروس كورونا ،خصوصا الذين لم يطوروا اس�تجابة مناعية
ضد الفريوس.
م�ن جان�ب اخر ذك�رت هيئ�ة تنظي�م األدوي�ة األمريكي�ة ،تحذيرا إىل
التعليمات املصاحبة للقاحي “فايزر” و”موديرنا” املضادين لـ”كوفيد-
 ”19لإلشارة إىل الخطر املحتمل النادر لإلصابة بالتهاب عضلة القلب.
وقالت إدارة األغذية والدواء األمريكية إنه بالنسبة للقاحني تمت إضافة
تحذير يقول إن تقارير اآلثار الس�لبية تشير إىل زيادة مخاطر اإلصابة
بالته�اب عضل�ة القل�ب ،وال س�يما بعد الجرع�ة الثاني�ة ،ومع ظهور
األعراض يف غضون أيام قليلة بعد التطعيم.

قريبا ..تويتر يتيح للمستخدمين
ربط حساباتهم على جوجل
يعمل موق�ع التدوين املصغر تويرت
عىل إتاحة إمكانية تسجيل الدخول
إىل حس�ابك م�ن خلال حس�اب
جوج�ل متصل ،وبحس�ب التقارير
ف�إن تويرت يبح�ث يف تمكني تكامل
حس�اب جوج�ل ،حس�بما ذك�رت
.9To5google
ولس�نوات ،عرضت جوجل طريقة
للتطبيقات للس�ماح ملس�تخدميها
بالتس�جيل أو تس�جيل الدخ�ول
باستخدام حس�اب جوجل الخاص
به�م ،مم�ا يوف�ر خط�وة الحاجة
إىل م�لء املعلومات األساس�ية مثل
اسمك وعنوان بريدك اإللكرتوني أو
حتى اختيار كلمة مرور ،ويف لقطة
ّ
املمكن�ة ،تع�رض
شاش�ة للمي�زة
صفحة تس�جيل الدخ�ول إىل تويرت
عىل الويب “تس�جيل” و”تس�جيل
الدخول” وخي�ارًا ً
ثالثا “متابعة مع
جوجل”.
ومن املفرتض أن هذا الزر سيسمح

لك بإرفاق حس�اب جوجل الخاص
ب�ك بحس�اب تويتر موج�ود ،أو
إنش�اء حس�اب تويتر جدي�د م�ع
تفاصي�ل حس�اب جوج�ل الخاص
بك أو تس�جيل الدخول إىل حس�اب
تويرت الخاص بك إذا كنت قد ربطته
بالفعل بحساب جوجل الخاص بك،
ً
ووفقا للتقرير ،هناك حاالت صعود
وهب�وط لتس�جيل الدخ�ول م�ن
خلال خدمة مثل تس�جيل الدخول
باستخدام جوجل.
وعلى الجانب اإليجاب�ي ،من املالئم
أكث�ر أن تحتاج فقط إىل تذكر كلمة
مرور واح�دة وأرسع بكثير ،ومع
ذلك ،إذا كان يجب اخرتاق حس�اب
جوج�ل الخاص بك بأي ش�كل من
األشكال ،فسيكون بإمكان املهاجم
ً
أيض�ا الوص�ول إىل حس�اب تويتر
الخاص ب�ك .وذكر التقري�ر أنه إذا
ت�م حظر حس�ابك يف أي وقت ،فلن
تتمكن من الدخول إىل تويرت.

مايكروسوفت تكشف عن أداة جديدة تبين
قدرة جهازك على تحميل “ويندوز ”11
كش�فت رشكة “مايكروس�وفت” األمريكية ،عن أداة فح�ص جديدة توفر عىل
املستخدمني العناء ،وتخربهم مبارشة بمدى قدرة حواسيبهم عىل تحميل نظام
تشغيل “ويندوز .”11وح ّدثت “مايكروسوفت” تطبيقها “”PC Health Check
الخاص بها إلظهار مزيد من املعلومات حول س�بب عدم قدرة جهاز الكمبيوتر
الخاص بكل مس�تخدم عىل تش�غيل “ويندوز .”11وتنصح الرشكة أنه يف حال
توافر التطبيق عىل الكمبيوتر الش�خيص القي�ام بتحديثه تلقائيا للحصول عىل
أداة الفحص الجديدة ،ويف حال عدم توافره عىل الجهاز فيجب تحميله.وطرحت
“مايكروس�وفت” األداة الجدي�دة بعد أن كان هناك التب�اس حول األجهزة التي
تقبل العمل بـ”ويندوز  ،”11إذ كان اإلصدار الس�ابق من تطبيق “PC Health
 ”Checkيكتفي فقط بإظهار للمس�تخدمني وبش�كل أسايس رسالة “نجاح/
فشل” التحميل دون أي تفاصيل أخرى ،مثل وجود مشكلة يف التخزين أو توافق
التمهي�د اآلم�ن أو يف وجود عي�ب يف املعالج عىل س�بيل املثال.ورغم طرح األداة
الجديدة ،إال أنها لم تنل إعجاب بعض املستخدمني ،الذين أشاروا إىل أنها مازالت
“خفيفة من ناحية التفاصيل” ،وأكدوا أن عبارة “املعالج غري مدعوم” ليس ردا
عمليا يف الواقع ،وطالبوا بمزيد من األس�باب والتفاصيل لتجنب رشاء كمبيوتر
جديد بدال من ترقيه مكون أو اثنني يف الحاسوب الحايل.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

بعد مشوار ناجح من األعمال
الفنية بني السينما والتلفزيون،
اختار مهرجان أسوان الدويل
النجمة إلهام شاهني لتكريمها
هذه الدورة يف حفل ضخم
حرضه نجوم ونجمات الوطن
العربي.
وعىل هامش حفل تكريم إلهام
شاهني ،تحدثت عن بداياتها
السينمائية ،حيث ذكرت أن
بدايتها كانت تحمل الكثري من
الذكريات الجميلة «ألننا نعمل
بحب ونحضرّ
لفرتة طويلة
للشخصيات التي نقدمها».
ورأت إلهام شاهني أن كل دور
قدمته كان بمثابة تح ّد جديد
لخلق حافز يدفعها إىل تقديم
أفضل ما لديها ،ويف الثمانينيات
ابتعدت عن سينما املقاوالت
ألنها لم تبحث عن البطولة يف هذا

التوقيت ،ورفضت كل عروض
البطولة ،وعندما ُعرض عليها
فيلم «الهلفوت» أمام النجم
الكبري عادل إمام والسيناريست
وحيد حامد واملخرج سمري
سيف وهم قامات فنية
كبرية ،لم تصدق أنها ستكون
موجودة بينهم ،وهم عالمة يف
تاريخها ألنهم قدموها للوسط
الفني بأسلوب فاق توقعاتها،
ونجاحها مرتبط بمجهودهم
ألنهم يوجهون النصائح لكل
املوجودين».
وتابعت« :وبالفعلّ ،
نفذت كل
النصائح التي قدموها يل وكان
نتاج ذلك أول جائزة أحصل
عليها يف مسريتي ،وأنا فنانة
محظوظة يف بدايتي فأنا عملت
مع فنانني لم أكن أحلم بالوجود
معهم ومنهم الفنانة شادية التي

عشت معها وقت التصوير أياما ً
سعيدة ساعدتني فيها كثريا ً وما
زلت أذكرها إىل اليوم».
وفاجأت إلهام شاهني الجميع
عندما قالت« :وإىل اآلن ال أرى
نفيس ممثلة جيدة ،وأترك
نفيس ملشاعر الشخصية وأترك
شخصيتي الحقيقية قبل نزويل
من املنزل ،وبمجرد خروجي
من البيت أبدأ بتخيّل الشخصية
وكيف تقدم مشاعرها».
وكشفت إلهام عن رس نجاحها،
ّ
تفضل العفوية يف التمثيل،
حيث
وأن ترتك الشخصية تقودها ملا
يجب أن تقدمه ،كما تبحث عن
تقديم لحظات الصدق ألنها تربز
مشاعر الشخصية وتشعرها
باملتعة ألنها تقدم حياة
أشخاص لم تمر بها ،وحصلت
عىل خربتها الحياتية من خالل

الشخصيات التي عايشتها بعيدا ً
عن شخص إلهام شاهني وبعيدا ً
عن املجهود والتعب الذي تشعر
بها قبل التصوير.
وختمت« :بمجرد بدء التصوير
أشعر بسعادة وقوة تدفعني
لتقديم أفضل ما ّ
لدي دائماً ،رغم
أن هناك الكثري من الشخصيات
التي قدمتها لم يسبق يل
مقابلتها أو معرفة طباعها
وطريقة حياتها ،وتركت نفيس
للسيناريو وخيايل كممثلة ألصل
للجمهور بحالة الشخصية ،مثل
شخصية املدمنة يف فيلم «الحجر
الداير» واستعنت باألطباء ألصل
بالشخصية إىل الجمهور يف
أفضل صورة».
واستكملت إلهام شاهني حديثها
قائلة« :السينما املرصية قامت
عىل أكتاف املرأة».

نيكول سابا تطرح أحدث أغنياتها «اجلو حلو» بعد عيد األضحى
تطرح النجمة اللبنانية ،نيكول سابا ،أحدث أغنياتها
التي تحمل اسم «الجو حلو» عقب عيد األضحى
املبارك ،عىل «يوتيوب» ،واألغنية من كلمات
رشيف عبيد ،وألحان محمد يحيى ،وتوزيع
أمني نبيل.
وتعود النجمة اللبنانية نيكول سابا من
خالل أغنية «الجو حلو» ،بعد فرتة غياب
عن الساحة الغنائية اقترص النشاط فيه
عىل إحياء الحفالت الغنائية ،وأغنية «الجو
حلو» ستكون مفاجأة لجمهورها خاصة
أن املزيكا الخاصة بها تحمل أجواء البهجة
والطاقة اإليجابية وهو ما يتسم بيها أغنياتها

باستمرار.
ومن املقرر أن تكشف نيكول عن أغنية اخرى لها
خالل األيام القليلة املقبلة والتي تنوى تصوريها
مع أحد أبرز املخرجني يف مجال الكليبات ووعدت
باإلفصاح عن تفاصيلها يف الوقت املناسب.
من ناحية أخرى ،أحيت نيكول سابا
مؤخرًا حفال غنائيا بأحد الفنادق الكربى
بالقاهرة الجديدة ،كما قدمت نيكول عد ًدا
من األغاني لكبار املطربني من بينها »:يا
واد يا تقيل ،سهر الليايل ،وبنت السلطان»،
وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي ،والتزام
الجمهور بإتباع إجراءات التعقيم.

أنغام حتيي حفال غنائيا يف األوبرا ..اخلميس املقبل

تحيي النجمة أنغام يوم الخميس
املقبل حفالً غنائ ًيا كب ً
ريا عىل خشبة
مرسح النافورة داخل دار األوبرا
املرصية تحت قيادة املايسرتو
هاني فرحات ،ومن املقرر أن
تقدم لجمهورها عددا كبريا من
أغانيها القديمة والحديثة.وتعد
أوىل حفالت النجمة أنغام بعد
طرح أغنيتها األخرية «أنا بعته
كتري» عىل موقع الفيديوهات

الشهري «يوتيوب» التي حققت
نجاحا كبريا ،واألغنية من كلمات
الشاعر أمري طعيمة وألحان إيهاب
عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.
وشددت دار األوبرا املرصية عىل
االلتزام باإلجراءات االحرتازية
حفاظا عىل الجمهور من التعرض
لفريوس كورونا.وكانت النجمة
أنغام طرحت قد أحدث كليباتها
الغنائية «ودوني عند أمي» ،وهو

الكليب الذي شهد وجود أبنائها
عمر وعبد الرحمن معها ،وكانت
أنغام قد طرحت هذه األغنية
للمرة األوىل عام  2017ولكن
أوديو فقط ،واألغنية من كلمات
وألحان عزيز الشافعي ،وتوزيع
موسيقي مادي.ويأتي طرح أنغام
لكليبها األخري «ودوني عند أمي»
بعدما طرحت خالل شهر مارس
آخر أغانيها «هو نفس الشوق،

نانسي عجرم متأل شوارع بريوت
تص ّدر اسم ،نانيس عجرم ،وزوجها طبيب األسنان فادي
الهاشم ،وسائل السوشيال ميديا بعد أن تردد خرب غيابها
عن حضور جلسة التحقيق الخاصة بقضية «مقتل
محمد املوىس» التي ُّاتهم فيها زوجها قبل فرتة ليست
قصرية؛ وهو األمر الذي جعل نانيس تخرج عن صمتها
لتنفي ما تردد عن غيابها عن حضور الجلسة ،مؤكدة
أنها لم ولن تغيب ،وأنها حرضت بنا ًء عىل رغبة زوجها.
وامتألت شوارع بريوت بالبوسرت الرسمي أللبومها
الغنائي الجديد «نانيس  « 10تمهيدا ً لطرحه قبل نهاية
املوسم الحايل ،حيث طرحت ثالث أغنيات من األلبوم حتى

اآلن ،وبأغنيتها الثالثة «جاية معاك» التي أصدرتها
مساء األمس ،فاحتلّت نانيس ترند تويرت يف كثري
من الدول العربية بداية من لبنان واململكة العربية
السعودية حتى الكويت ومرص ،وبمجرد طرح
األغنية التي قاربت عىل نص مليون مشاهدة
فور طرحها.وقد علم أن نانيس عجرم اختارت
أغنية «سالمات» لتكون كليبها الغنائي الجديد،
حيث تضع حاليا ً اللمسات النهائية عىل الكليب
الذي استمر تصويره ملدة يومني تقريبا ً بقيادة
املخرج سمري رسياني واألغنية باللهجة املرصية
وتنتمي لنوعية األغنيات اإليقاعية.عىل
صعيد آخر ،تستعد نانيس للسفر إىل
مرص إلحياء حفل غنائي جديد
برفقة السوبر ستار راغب عالمة
بعد تأجيله خالل موسم عيد
الفطر املايض ،عىل أن يكون
الحفل ليلة األربعاء  30يونيو.
وكان الحفل قد رفع شعار
الفتة كامل العدد بعد طرح
تذاكره بـ  24ساعة فقط.

تغريدات

فالح المشعل

معز بو لحية

س��لوك ال��دول ومواقفه��ا حتدده��ا مصاحلها
االقتصادية واألمنية،وليس االنش��اء السياسي
والتذك�ير باملاضي،عن��دك مب��ادرة اقتصادية_
أمني��ة تنف��ع دول االقلي��م س��تجدها معاك،أم��ا
املصرياملشرتك واستعادة الثقةفالتشتغل بزماننا.
السياس��ة الدولية تعمل حبس��ابات القوة واالقطاب
الدولية،ومقطوعة الصلةبالدين واالخالق.

وحنن نش��اهد إيطاليا حتقق الفوز تلو اآلخر ،حتى
صارت السلس��لة  31مب��اراة دون هزمية ،منها  4يف
يورو  ،2020بات طرح السؤال التالي ضروريا« :من
هو املنتخب القادر على إيقاف الزحف اإليطالي؟»

وهي األغنية الذى تعاونت فيها
مع الشاعر أسامة مصطفى،
وامللحن مصطفى العسال واملوزع
محمد العىش ،والفيديو كليب من
إخراج عادل جمال.واستعانت يف
تصويرها بصور عدد من الفنانني
والفنانات الراحلني والذين أثروا
الحياة الفنية بالكثري من األعمال
الناجحة وكان لهم أثر كبري يف
وجدان جمهورهم.

( )152موظفا يف وزارة
اخلارجية عام 1935

طارق حرب

هذا حال وزارة الخارجية ببغداد سنة  ،١٩٣٥حيث كانت الوزارة
ببغداد تتكون من ست دوائر فقط هي املكتب الخاص ومديرية
الشؤون الخارجية وشعب الوزارة ومجلس الوزارة ودائرة االوراق
ودائرة املحاسبة ،ويف ديوان وزارة الخارجية كان هنالك ()١٣
موظفا ً هم (نرصت الفريس مدير الخارجية العام وجميل السالم
مدير االمور الرشقية وطالب مشتاق مدير االمور القنصلية ويوسف
الگيالني معاون مدير االمور الغربية وعبد الرزاق الشيخيل مساعد
املشاور الحقوقي وتوفيق السعدون معاون مدير الترشيفات وعبد
الله بكر معاون مدير املكتب الخاص وباهر فائق ملحق من الصنف
الثاني وعبد املنعم الگيالني وامني املميز بالدرجة الوظيفية السابقة
نفسها ،وخالد حمدي محاسب الوزارة وحكمت سامي مالحظ
قلم األوراق) وقبل جميع هؤالء كان نوري باشا السعيد يشغل
منصب وزير خارجية ..وما تبقى من موظفي الوزارة موزعني بني
املفوضيات (السفارات) العراقية بالخارج ،وهي تسعٌ  ،واملوجودة
يف لندن وانقرة وطهران وجنيف وباريس وبرلني وروما ومرص
وجدة ،وكذلك العاملون يف القنصليات العراقية املوجودة يف الخارج،
وهي ست قنصليات يف بريوت وحيفا وبومبي واملحمرة وكرمنشاه
وتربيز.
أما املفوضية امللكية العراقية يف لندن ،فيعمل فيها ستة موظفني
هم (عيل جودت االيوبي الوزير املفوض ومندوب فوق العادة وعطاء
أمني مشاور من الصنف الثاني والبري تنيس محاسب املفوضية
وصالح مهدي نائب قنصل من الصنف الثالث ونوري الدين محمود
ملحق عسكري برتبة مقدم).
ويف املفوضية يف أنقرة ثالثة موظفني هم (ناجي شوكت وزير
مفوض ومندوب فوق العادة وسالم االٓلويس ملحق من الصنف
االول وممدوح زكي ملحق من الصنف الثاني) ،واملفوضية يف طهران
فيها أربعة موظفني هم (خالد سليمان وزير مفوض ومندوب
فوق العادة وناجي االصيل مشاور من الصنف االول واحمد وصفي
ملحق من الصنف االول وابراهيم مجيد مالحظ املفوضني) ..أما
موظفو الوفد العراقي الدائم يف جنيف فهما (صبيح نجيب ممثل
العراق الدائم لدى عصبة االمم وعوني الخالدي نائب قنصل من
الصنف الثالث).
واملفوضية يف باريس فيها موظف واحد هو عبد العزيز املظفر،
واملفوضية يف برلني من ثالثة موظفني هم (االمري زيد وزير مفوض
ومندوب فوق العادة وموىس الشابندر سكرتري اول ويوسف خليل
كاتب املفوضية) ،ومفوضية روما فيها ثالثة موظفني هم (مزاحم
الباچه چي وزير مفوض ومندوب فوق العادة وعبد الرحمن الفالحي
سكرتري اول وطاهر الباچه چي نائب قنصل من الصنف الثالث)،
واملفوضية يف مرص فيها ثالثة موظفني هم (عبد القادر الگيالني
سكرتري ثالث وقائم بأعمال املفوضية وخالد الچوربه چي نائب
قنصل من الصنف الثالث وحكمت الچادرچي كاتب املفوضية)،
واملفوضية يف جده فيها موظفان اثنان هما (كامل الگيالني قنصل
عام وقائم بأعمال املفوضية وعبد الله رشيد كاتب).
أما القنصليات العراقية يف الخارج ،فكان عدد املوظفني فيها هو (
 )١٢موظفاً ،موظفان اثنان يف كل قنصلية ،وعىل الشكل اآلتي :يف
بريوت موفق االٓلويس قنصل من الصنف االول وابراهيم البسام نائب
قنصل من الصنف الثالث ،ويف حيفا كاظم الدجييل نائب قنصل من
الصنف االول ونارص رزوقي كاتب القنصلية ،ويف بومبي ابراهيم
الخضريي قنصل من الصنف االول وسليم الراوي كاتب القنصلية،
ويف املحمرة نارص الگيالني قنصل من الصنف الثاني وجالل عبد
املجيد كاتب القنصلية ،ويف كرمنشاه عبد الوهاب درويش نائب
قنصل من الصنف االول واحمد ناجي االمام كاتب القنصلية ،ويف
تربيز عبد املجيد عالوي قنصل من الصنف الثاني ومحمد سليمان
كاتب القنصلية.
وبذلك يكون مجموع موظفي وزارة الخارجية ببغداد ،ويف خارج
العراق )٥٢( ،موظفا ً فقط بما فيهم وزير الخارجية.

يسرا اللوزي ختضع جللسة
تصوير جديدة
خضعت الفنانة ،يرسا
اللوزي ،لجلسة تصوير
جديدة وأطلت يرسا بأكثر
من إطاللة مختلفة ما بني
األناقة والجمال ،وحازت الصور
عىل إعجاب متابعيها متغزلني يف
رقتها وجمالها.
وتشارك يرسا اللوزي يف فيلم
«ليلة العيد» والفيلم بشكل
عام يرصد معاناة وقهر
املرأة عرب عدة مراحل
منها الطفولة والشباب
واملتزوجة وسوء معاملة
لزوجاتهم،
الرجال
وتدور أحداثه يف يوم
واحد ،ما بني يوم
الوقفة وأول يوم العيد.
الفيلم يضم نخبة من
النجوم منهم الفنانة
الكبرية يرسا وسميحة
أيوب ،ريهام عبدالعفور،
سيد رجب ،يرسا اللوزي،
عبري صربي ،هنادي
مهني ،محمد لطفي،
نهى صالح ،مايان السيد،

عارفة عبد الرسول.
شاركت يرسا اللوزي يف موسم
رمضان املايض بمسلسل «بني
السما واألرض» بطولة هاني
سالمة ،درة ،سوسن بدر ،نجالء بدر،
نورهان ،ندى موىس ،أحمد بدير،
منى عبد الغنى ،محمود الليثي،
أحمد السلكاوي ،مصطفى درويش،
غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار
إسالم حافظ ،والقصة مأخوذة عن
قصة األديب الكبري نجيب محفوظ،
إخراج ماندو العدل ،إنتاج رشكة
سينرجي.
ووصفه الجمهور بأنه واحد من
أفضل األعمال يف موسم رمضان،
خاصة أن صناعه نجحوا يف تحدي
االقتباس عن قصة الكاتب الكبري
صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم
اختالف زمن الرواية والظروف
السياسية واالقتصادية واالجتماعية
مع الحفاظ عىل روح القصة
والفكرة الرئيسية ،وساعد خروج
العمل يف  15حلقة يف رسعة اإليقاع
وتركيز األحداث مما خلق حالة من
اإلثارة والتشويق.

