
 القاهرة / متابعة الزوراء:
أك�د الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس أن قضية س�د 
النهضة هي قضية وجودية بالنس�بة ملرص، وأن بالده لن 
تقبل ب�اإلرضار بمصالحه�ا املائية أو املس�اس بمقدرات 
ش�عبها.وقال خالل اس�تقباله جيفري فيلتمان، املبعوث 
األمريك�ي الخ�اص ملنطق�ة الق�رن اإلفريق�ي، إن مرص 
حريص�ة عىل تعزيز التعاون الثنائ�ي مع الواليات املتحدة 
يف إطار عالقات الرشاكة االسرتاتيجية املمتدة بني البلدين 
الصديق�ني وال�دور الحي�وي لتل�ك الرشاك�ة يف تحقي�ق 
االس�تقرار بمنطقة الرشق األوس�ط والق�ارة اإلفريقية.
وأوضح الرئيس امل�رصي، أن النهج املرن ملرص يف التعامل 

م�ع هذه القضية ع�ىل مدار الس�نوات املاضية يف مختلف 
مسارات التفاوض.

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الخارجية، امس األربعاء، 
منح س�مات الدخول لجمي�ع الوافدين 
العراق�ي،  االقتص�اد  لدع�م  األجان�ب 
فيم�ا أش�ارت إىل أنها فاتح�ت الجانب 
اإليط�ايل بش�أن األم�وال املجمدة.وقال 
اف،  املتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحَّ
يف ترصي�ح صحف�ي: أنه “س�يتم منح 
س�مات الدخ�ول لجمي�ع الوافدين من 
دول االتحاد األوروبي ودول أخرى خالل 
وصولهم املنافذ السيادية العراقية، لدعم 
االقتص�اد العراق�ي وتش�جيع االنفتاح 
ع�ىل  “طرحن�ا  العالم”.وأض�اف  ع�ىل 
الجانب اإليطايل مسألة األموال العراقية 
دة، وكرّس�نا آلي�ات حوار واضحة  املجمَّ

وحس�ب املصلح�ة الوطني�ة”، الفتاً إىل 
“أننا نعم�ل بجهد ع�اٍل لتحقيق ذلك”.

وتاب�ع الصح�اف ان “وزي�ر الخارجّية 
عق�د إجتماع�اً م�ع ك�رى ال�رشكات 
اإليطالّية اإلستثمارية الرسمّية وغريها 
واإلس�تثمار  للعم�ل  دعوته�ا  به�دف 
وتعزي�ز مس�ارات التنمي�ة يف العراق”.

وبش�أن زي�ارة وزي�ر الخارجي�ة فؤاد 
اف  د الصحَّ حس�ني لدولة الفاتيكان، أكَّ
أنَّ “الزي�ارة ج�اءت يف س�ياق متابع�ة 
مخرج�ات زيارة قداس�ة الَحر األعظم 
إىل الع�راق، وفتح املجال واس�عاً إلحياء 
العراقي�ة  التاريخي�ة  واملعال�م  ال�رتاث 
بمس�اعدة ودعم كريات الرشكات لدى 

دولة الفاتيكان”.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس االربع�اء، املوقف الوبائي 
اليوم�ي لف�ريوس كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيم�ا اكدت 
تس�جيل 5813 اصاب�ة جديدة و32 حالة وفاة وش�فاء 7248 
حالة، حددت دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات 
حس�ب املناطق.وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقته “ال�زوراء”: ان 
ع�دد الفحوصات املخترية ليوم ام�س: 40115 ، ليصبح عدد 
الفحوص�ات الكلية: 9524638 ، مبينة انه تم تس�جيل 5813 
اصابة جديدة و32 حالة وفاة وش�فاء 7248 حالة.واضافت: 
ان عدد حاالت الش�فاء الكيل: 979041 )%89.7( ، بينما عدد 
حاالت االصابات الكيل: 1091954 ، أما عدد الحاالت التي تحت 
الع�الج: 97273 ، يف ح�ني ان ع�دد الحاالت الراق�دة يف العناية 
املرك�زة: 538 ، وعدد حاالت الوفي�ات الكيل: 15640، الفتة اىل 
ان ع�دد امللقحني لي�وم امس: 13874 ، ليصب�ح عدد امللقحني 
الكيل: 402205. من جهتها، اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة 
تسجيل 738 اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 541  خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أف�ادت وكال�ة األنب�اء الس�عودية ب�أن 
مجل�س ال�وزراء واف�ق ع�ىل الرتخيص 
للم�رصف األهيل العراق�ي بفتح فرع له 
يف اململكة.وج�اء ذلك خالل جلس�ة عر 
الفيديو، ترأسها العاهل السعودي، امللك 
س�لمان بن عبد العزيز.يذكر أن املرصف 

األه�يل حصل ع�ىل تصني�ف “BB” من 
قبل وكالة “كابيت�ال إنتلجنس” الدولية 
للتصني�ف االئتمان�ي، كم�ا حص�ل عىل 
تصني�ف “جيد” من قب�ل البنك املركزي 
العراقي.ول�دى املرصف األه�يل العراقي 
حالي�ا 18 فرع�ا ع�ر امل�دن العراقي�ة 

الكرى كافة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
محت�وى  ع�ىل  اإلرشاف  مجل�س  أي�د 
“فيسبوك” الحظر املفروض عىل الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب.فقد صّوت 
مجل�س الرقاب�ة للش�بكة االجتماعي�ة، 
ام�س األربع�اء، ع�ىل تأيي�د حظ�ره من 
املنصة بش�كل دائم، بعد أن علق حس�ابه 
قب�ل أربعة أش�هر لتحريضه ع�ىل العنف 
الذي أدى إىل أعمال شغب يف 6 يناير.إال أن 
املجل�س انتقد يف الوقت عينه طبيعة قرار 
الحظر الذي أقره يف حينها فيس�بوك، ألن 
الش�بكة لم تحدده بمهلة معينة. وأوضح 
أن�ه “لي�س م�ن املناس�ب ف�رض تعليق 
لحساب ما إىل “أجل غري مسمى”، معترا 
أن عقوب�ة تعلي�ق حس�ابات ترم�ب عىل 
شبكته وإنس�تغرام، كانت “غامضة”.إىل 
ذلك، أش�ار إىل أنه ينتظر من مجلس إدارة 
فيس�بوك مراجعة قرار التعليق ملعرفة إذا 

ما كانت العقوبة متناس�بة م�ع القواعد 
املطبقة عىل املستخدمني اآلخرين ملنصته.

من جهته، ق�ال مارك زوكربريغ، الرئيس 
التنفيذي للش�بكة الشهرية، يف إعالنه عن 
الخطوة غري املس�بوقة، بحسب ما نقلت 
أسوش�ييتد ب�رس” إن مخاطر الس�ماح 
لرتمب بمواصلة اس�تخدام املنصة كبرية 

للغاية.”

كابول/ متابعة الزوراء:
عن�ارص  أن  مس�ؤولون  أعل�ن 
طالبان س�يطروا عىل حي يف ش�مال 
أفغانس�تان، مم�ا اضط�ر الق�وات 
عاصم�ة  إىل  للرتاج�ع  الحكومي�ة 
يف  العن�ف  تصاع�د  وس�ط  اإلقلي�م 
الحكوم�ة  األخرية.وتق�ول  الف�رتة 
األفغاني�ة إنه�ا س�جلت أكث�ر م�ن 
100 هج�وم لطالب�ان ع�ىل ق�وات 

األم�ن ومنش�آت حكومي�ة أخرى يف 
26 م�ن أقالي�م الب�الد، وعددها 34 
خ�الل الس�اعات األرب�ع والعرشين 
املاضية.يش�ار إىل أن القت�ال تصاعد 
بش�دة يف األس�ابيع القليلة املاضية. 
وأوضح مسؤولون أفغان أن طالبان 
أعلن�ت  أن  من�ذ  هجماته�ا  كثف�ت 
واش�نطن الش�هر امل�ايض اعتزامها 
س�حب جمي�ع قواته�ا م�ن الب�الد 

بحل�ول 11 س�بتمر.من جهته، قال 
املتحدث باس�م رشطة إقليم بغالن، 
جاويد بش�ارات، إن عنارص طالبان 
سيطروا عىل حي باركا بعد قتال دام 
س�اعات مع القوات الحكومية التي 
تراجعت للمدينة الرئيس�ية. مضيفاً 
أن طالبان تكبدت خس�ائر جسيمة 
يف القتال.لكن مس�ؤوالً أمني�ًا بارزاً، 
طل�ب ع�دم ن�رش اس�مه، رصح أن 

10 ع�ىل األقل من أف�راد األمن قتلوا 
وأرست طالب�ان 16 آخرين.يذكر أن 
املنطقة سقطت بعد يوم من تصدي 
الق�وات األفغانية لهج�وم كبري عىل 
إقلي�م هلمند الجنوب�ي.إىل ذلك، أفاد 
مس�ؤولون محلي�ون ب�أن طالب�ان 
اجتاح�ت موقع�اً أمنياً صغ�رياً عىل 
طريق رسيع يف بغالن، ما أس�فر عن 
مقتل تس�عة جن�ود وإصابة آخرين 

بجروح.م�ن جانب�ه ذك�ر املتح�دث 
باس�م قائد رشطة كاب�ول، فردوس 
فارامارز، أن ش�خصاً ُقت�ل وأصيب 
ثالث�ة بانفج�ار قنبلة ع�ىل الطريق 
أثناء مرور س�يارة مسؤول بالقطاع 
الطبي خارج املدينة.وأكد مسؤولون 
أن سيارة ملغومة أخرى قتلت قائداً 
للرشط�ة املحلي�ة يف إقلي�م بكتي�كا 

جنوب رشقي البالد الثالثاء.

بغداد/ الزوراء:
أك�د وزير الدف�اع الرتكي، خل�ويص أكار، امس 
األربعاء، أن بالده تحرتم س�يادة العراق، لكنها 
تري�د القضاء عىل اإلرهابي�ني الذين يتمركزون 
يف ش�ماله.وقال أكار خالل اتص�ال هاتفي مع 
نظ�ريه العراق�ي جمعة عن�اد،: »نحرتم وحدة 
األرايض والحدود والس�يادة ل�كل دول جوارنا، 
خاص�ة الع�راق، وال يج�ب أن يش�كك أح�د يف 
ذل�ك«، بحس�ب بي�ان أصدرت�ه وزارة الدف�اع 
العس�كرية  »العملي�ات  أن  الرتكية.وأض�اف، 

الرتكية بش�مال العراق ضد اإلرهاب وتستهدف 
اإلرهابي�ني«، مؤكدا: »يتمث�ل هدفنا يف القضاء 
عىل اإلرهابي�ني الذين تمركزوا بش�مال العراق 
وقتل�وا 40 ألف ش�خص، وارتكب�وا جرائم ضد 
يف  أكار،  ق�ال  ذات�ه  الس�ياق  اإلنس�انية«.ويف 
كلمة بمرك�ز قيادة »غولج�وك« البحرية وفقا 
لوكالة »األناضول« الرتكية الرس�مية: »هدفنا 
الوحي�د هو محارب�ة اإلرهاب.. يج�ب أن يعلم 
الجميع أننا يف ش�مايل العراق بس�بب تعشيش 
»نح�رتم  املنطقة«.وأض�اف:  يف  اإلرهابي�ني 

حدود وس�يادة جريانن�ا وخاصة الع�راق البلد 
الش�قيق والصديق، وال ينبغي ألحد أن يش�ك يف 
هذا«.وأك�د: أنه لي�س لرتكيا أي ه�دف آخر يف 
س�وريا والعراق س�وى تحييد اإلرهابيني الذين 
يستهدفون املواطنني األتراك منذ 40 عاما، من 
شمايل العراق.وأش�ار إىل: أن عدد »اإلرهابيني« 
الذي�ن تم تحييدهم يف عمليت�ي مخلب »الرق« 
و«الصاعقة« شمايل العراق منذ انطالقها يف 23 
أبري�ل/ نيس�ان املايض، ارتف�ع إىل 68، يف حني 
بلغ مجموعهم يف س�وريا والع�راق منذ يناير/ 

كان�ون الثان�ي امل�ايض 953.وأطلق�ت تركي�ا 
عمليتي »مخلب ال�رق« و«مخلب الصاعقة«، 
يف 23 أبريل الجاري بشكل متزامن ضد عنارص 
»حزب العمال الكردس�تاني« يف منطقتي متينا 
وأفشني-باسيان ش�مال العراق.وأعلنت وزارة 
الخارجي�ة العراقي�ة، ي�وم 3 مايو، اس�تدعاء 
القائم بأعمال الس�فارة الرتكية احتجاجا عىل 
زيارة وزير الدف�اع الرتكي إىل األرايض العراقية 
»دون تنس�يق«، فيما وصف�ت التواجد الرتكي 

»بغري املرشوع«.

الزوراء / يوسف سلمان:
بعد ان دخلت املوازنة حيز التنفيذ ، عىل 
اثر نرشها يف جريدة الوقائع الرسمية 
العراقي�ة، يف 18 نيس�ان امل�ايض، اثر 
مصادق�ة رئي�س الجمهوري�ة عليها 
يوم الثامن من الش�هر املايض ،اكدت 
لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية 

أن معالج�ات ارتف�اع س�عر الرصف 
تحت�اج إىل عام�ل الوقت.وقال عضو 
اللجن�ة النائ�ب س�الم الطفي�يل ل�« 
ال�زوراء«، ان » املعالج�ات الحقيقية 
الرتفاع س�عر الرصف تحتاج إىل وقت 
الستقرار السوق املحلية  »، مشريا اىل 
ان » العراق لدي�ه كافة البنى التحتية 

لالرتقاء بالواق�ع الزراعي والصناعي 
ولكنه بحاج�ة اىل أياٍد نزيهة وكفوءة 
».واض�اف ان » الكث�ري م�ن الن�واب 
طالبوا بتخفيض س�عر ال�دوالر ليس 
بالسعر السابق ،وإنما بشكل تدريجي 
لك�ي ال يتأث�ر املواط�ن اقتصادي�ا »،  
مبين�ا ان » املواط�ن صاح�ب الدخ�ل 

املح�دود والفق�ري تأثر بتغيري س�عر 
املوازن�ة   « ان   ، ».واوض�ح  ال�رصف 
دعم�ت القط�اع الخاص واملش�اريع 
الكبرية من أجل اس�تقطاب جزء من 
األي�دي العامل�ة ، كما قدم�ت اللجنة 
برنامجا وتوصي�ات اىل رئيس الوزراء 
شملت دعم القطاع الخاص والزراعي 

والصناعي ». لكن تأكيد اللجنة املالية 
النيابي�ة ، ب�ارصار وزارة املالي�ة عىل 
عدم تغيري س�عر رصف ال�دوالر امام 
الدين�ار العراق�ي، فيم�ا اق�رت بعدم 
وج�ود عائق فني ل�دى البنك الدويل يف 

تغيري سعر الرصف.

وزير الدفاع الرتكي: حنرتم حدود وسيادة جرياننا وخاصة العراق

االقتصاد النيابية لـ         : معاجلة تداعيات تغيري سعر صرف العملة حتتاج اىل الوقت 

خالل اتصال هاتفي مع نظريه العراقي

بغداد/ متابعة الزوراء:
رّصح النائ�ب عن محافظ�ة نينوى، 
ش�ريوان الدوبرداني، بدخول القافلة 
التي تنقل أرُس عنارص داعش الحدود 
العراقي�ة قادم�ة م�ن س�وريا.وقال 
الدوبردان�ي يف ترصي�ح صحفي: إن 
ه�ذه القافلة س�تنقل األرس القادمة 
م�ن مخيم الهول الس�وري اىل مخيم 
الجدع�ة يف جن�وب املوص�ل، والبالغ 
عدده�ا 100 أرسة اي ما يقارب 700 
ف�رد .وأض�اف: أنه قد ح�ذر يف وقت 
س�ابق من خطورة م�ا يجري، ولكن 

تعبريه.فيم�ا  حس�ب  فائ�دة،  دون 
وص�ف موصلي�ون ما يج�ري باألمر 
“الخط�ري”، وان ه�ذه العوائل قنابل 
موقوت�ة ويج�ب أن تؤه�ل فكرياً يف 
مراك�ز خاصة.ويع�د مخي�م اله�ول 
م�ن أكر املخيمات الت�ي تحوي أرُساً 
وأف�راد تنظي�م “داع�ش” يف ش�مال 
أكث�ر  في�ه  ويقط�ن  س�وريا  رشق 
م�ن 60 ألف ش�خص م�ن مواطنني 
سوريني وجنس�يات أخرى مختلفة، 
بضمنه�م 8256 عائلة عراقية، بعدد 

افراد 30738 شخصاً.

أمانة جملس الوزراء لـ         : مشروع “مركز البيان الوطين” سينطلق الشهر املقبل عرب البطاقة املوحدة
أكدت أن املشروع سيتيح للمواطنني إجناز معامالتهم إلكرتونيا 

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت االمانة العامة ملجلس الوزراء عن 
تفاصيل مرشوع مركز البيان الوطني، 
وفيما حددت شهر حزيران املقبل موعدا 
إلطالق�ه، مبين�ة ان امل�رشوع س�يتيح 
للمواطنني انج�از معامالتهم الكرتونيا 
عر البطاقة املوح�دة، اوضحت مراحل 

تنفيذ مرشوع الحوكمة االلكرتونية.
وق�ال املتح�دث باس�م امان�ة مجل�س 
حدي�ث  يف  مجي�د،  حي�در  ال�وزراء، 

ل�”ال�زوراء”: ان مركز البي�ان الوطني 
س�ينطلق خالل ش�هر حزي�ران املقبل. 
مؤكدا: انه مرشوع وطني كبري سيتيح 
للمواطن�ني جميعا بانج�از معامالتهم 
الكرتونيا.واضاف: ان املرشوع سيسهل 
عملية انجاز املعامالت ويقلل من حاالت 
الفس�اد والبريوقراطي�ة، وكذل�ك يقلل 
م�ن عملي�ات التزوير التي ق�د تحصل 
اثناء تداول الوثائ�ق يدويا. الفتا اىل: ان 
املرشوع يف طور االع�داد وتقريبا انجز، 

ومن املقرر ان يطلق يف حزيران املقبل.
واوض�ح: ان امل�رشوع س�يعتمد ع�ىل 
البطاقة املوحدة للمواطنني. منوها اىل: 
ان املواطن�ني الذي�ن ال يمتلكون بطاقة 
وطنية موحدة هناك تس�هيالت من قبل 
وزارة الداخلي�ة س�يتم منح كل مواطن 
رقم مدني يتيح له التس�جيل ضمن هذا 
الرنامج الذي يحدث البيانات الوطنية.

واشار اىل: ان الحكومة العراقية تسعى 
رشكاء  بإدخ�ال  امل�رشوع  الكتم�ال 

لتطوي�ر ه�ذا الرنامج، وهن�اك تحرك 
نحو رشكة هواوي الصينية للمساهمة 
يف تطوير هذا الرنامج. مبينا: ان هنالك 
مرشوع�ا العاصم�ة االلكرتونية وايضا 
مش�اريع اخ�رى ضم�ن التكنولوجي�ا 
قريبا.وبش�أن  س�تنطلق  واملعلوم�ات 
برنام�ج الحوكم�ة االلكرتوني�ة، ق�ال 
مجي�د: ان الرنام�ج مر بع�دة مراحل، 
حيث تضمنت املرحلة االوىل ربط االمانة 
بال�وزارات،  ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة 

وبالفع�ل تم ربطها يف ايلول من الس�نة 
املاضية وتم تداول وثائق الكرتونيا فيما 
بني الوزارات واالمانة العامة.وتابع: ان 
ع�دد الوثائق التي ت�م تداولها الكرتونيا 
لغاية هذه اللحظة بلغ اكثر من 25 الف 
وثيق�ة. الفتا اىل: ان املرحلة الثانية ربط 
الجهات غري املرتبطة بوزارة مع االمانة 
العمة ملجلس الوزراء واملحافظات ايضا 
.واش�ار اىل: ان املرشوع نفذ بالتنس�يق 

والتعاون مع وزارة االتصاالت.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
بعد  االربعاء،  امس  النفط،  أسعار  ارتفعت 
فتح  وإعادة  األمريكية  املخزونات  انخفاض 
والتي  وأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  األسواق 
التسوية  يف  برنت  خام  الطلب.وارتفع  ستساعد 
دوالًرا   69.39 إىل   ٪2.69 بنسبة  تموز  لشهر 
.ICE اآلجلة  للعقود  أوروبا  بورصة  يف  للرميل 

فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط لتسليم 
يف  دوالًرا   66.19 إىل   ٪  2.65 بنسبة  حزيران 
بورصة نيويورك التجارية يف الساعة يف الساعة 

05:32 بتوقيت غرينتش.

أسعار النفط تواصل االرتفاع 
وتقرتب من 70 دوالرا

العراق يعلن منح “الفيزا” جلميع 
الوافدين األجانب 

إصابات كورونا يف العراق تالمس املليون و92 ألفا وعدد امللقحني يتخطى الـ 400 ألف

السعودية ترخص للمصرف األهلي 
العراقي بفتح فرع له يف اململكة

فيسبوك يقرر استمرار احلظر 
املفروض على ترامب

السيسي: لن نقبل املساس بأمننا املائي وسد النهضة 
قضية وجود لنا

دخول 100 ُأسرة لعناصر داعش إىل 
العراق قادمة من سوريا 

االخريةالالمي يشيد جبهود الصحفيني يف مواجهة جائحة كورونا ويثمن دورهم يف معارك التحريرمحودي ميدد فرتة الرتشيح لعضوية مركز التسوية والتحكيم الرياضي وجلنة األخالقيات ص 6

 

صاحل: بغداد وواشنطن ال ترغبان 
بوجود عسكري أمريكي دائم بالعراق

استضفنا أكثر من جولة حوار بني السعودية وإيران

بغداد/ الزوراء:

أك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح، 

ام�س األربع�اء، أن بغ�داد وواش�نطن ال 

ترغبان بوجود عس�كري أمريكي دائم يف 

العراق،فيما  أعل�ن الرئيس برهم صالح، 

أن بغ�داد اس�تضافت أكث�ر م�ن جول�ة 

حوار واحدة بني الس�عودية وإيران خالل 

الفرتة املاضية.وقال صالح يف بيان تلقته 

»الزوراء«: إن »أم�ام العراق تحديا طويل 

املدى للتعايف الس�يايس واالقتصادي، كما 

نواجه توترات اقليمي�ة، لكننا نرى بوادر 

انتش�ار لهذا الرصاع يف املنطقة، والعراق 

املتخاصم�ة«. االط�راف  جم�ع  يح�اول 

وأضاف، أن�ه »ال يمكن للع�راق أن يكون 

ضعيفا، وال يمك�ن أن نغرق يف الرصاع«، 

مبينا أن »أغلب العراقيني يرغبون بامليض 

وأصدقائن�ا  رشكائن�ا  بمس�اعدة  قدم�ا 

يف املنطق�ة من أج�ل بناء عراق مس�تقر 

ومزدهر«.وأشار اىل أن »العراق والواليات 

عس�كري  بوج�ود  يرغب�ان  ال  املتح�دة 

أمريك�ي دائم يف الع�راق«، مبينا أن »لدينا 

مش�كلة مخيم اله�ول، والجميع يريد أن 

يلقي بمش�اكله علينا، ولدين�ا العديد من 

املقاتل�ني األجان�ب، والعراق ال يس�تطيع 

التعامل م�ع هذا امللف ونح�ن بحاجة إىل 

تعاون دويل من أجل ذلك«.وتابع أن »إيران 

جارتنا ونريد دمجه�ا يف اإلطار اإلقليمي، 

لكننا نحرص كذلك عىل سيادتنا.

أفغانستان.. أكثر من 100 هجوم لطالبان على قوات األمن ومنشآت حكومية خالل 24 ساعة

بغداد/ الزوراء:
العتداء  كركوك  يف  نفطيتني  برئين  تعرض  االربعاء،  امس  النفط،  وزارة  أعلنت 
»إرهابي«، مشرية اىل وقوع ضحايا من رجال األمن.وقالت الوزارة يف بيان : إن »حقل 
اسفرت  امس،  فجر  ارهابية  اعتداءات  اىل  تعرض  كركوك  محافظة  يف  حسن  باي 
عن تفجري البرئين 183 و177 واستشهاد وجرح عدد من القوات االمنية ورشطة 
والجهات  الشمال  نفط  رشكة  يف  واالطفاء  السالمة  »فرق  أن  الطاقة«.واضافت 
الساندة تمكنت من اطفاء البرئ 177 والسيطرة عليه بوقت قيايس، فيما تعمل هذه 
الفرق للسيطرة عىل حريق البرئ 183«.واكدت الوزارة أن »هذه املحاوالت اليائسة 
لن تثني ولن توقف العاملني يف القطاع النفطي من بذل اقىص الجهود لحماية الثروة 

النفطية والعمل عىل ادامة وزيادة االنتاج خدمة للصالح العام«.

تفجري بئرين نفطيتني يف كركوك واستشهاد 
وإصابة عدد من القوات األمنية 

تفاصيل ص2   عدم االلتزام بارتداء “الكمامة” السمة االبرز يف الشارع العراقي

تفاصيل ص2   
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سياسة

استضفنا أكثر من جولة حوار بني السعودية وإيران بعد تسجيل 5813 إصابة جديدة و32 حالة وفاة

صاحل: بغداد وواشنطن ال ترغبان بوجود عسكري 
أمريكي دائم بالعراق

إصابات كورونا يف العراق تالمس املليون و92 ألفا 
وعدد امللقحني يتخطى الـ 400 ألف

االقتصاد النيابية لـ            : معاجلة تداعيات تغيري سعر صرف 
العملة حتتاج اىل الوقت 

ح  التعليم تعلن استعداداتها للتعليم االلكرتوني وتوضِّ
إجراءاتها بشأن الشهادات غري املعرتف بها

السيسي: لن نقبل املساس بأمننا املائي وسد 
النهضة قضية وجود لنا

بغداد/ الزوراء:
برهم  الجمهورية  رئيس  أكد 
بغداد  أن  األربعاء،  امس  صالح، 
بوجود  ترغبان  ال  وواشنطن 
يف  دائم  أمريكي  عسكري 
الرئيس برهم  العراق،فيما  أعلن 
استضافت  بغداد  أن  صالح، 
بني  واحدة  حوار  جولة  من  أكثر 
الفرتة  خالل  وإيران  السعودية 

املاضية.
تلقته  بيان  يف  صالح  وقال 
“الزوراء”: إن “أمام العراق تحديا 
السيايس  للتعايف  املدى  طويل 
واالقتصادي، كما نواجه توترات 
بوادر  نرى  لكننا  اقليمية، 
املنطقة،  يف  الرصاع  لهذا  انتشار 
االطراف  جمع  يحاول  والعراق 

املتخاصمة”.
وأضاف، أنه “ال يمكن للعراق أن 
يكون ضعيفا، وال يمكن أن نغرق 
“أغلب  أن  مبينا  الرصاع”،  يف 
قدما  بامليض  يرغبون  العراقيني 
وأصدقائنا  رشكائنا  بمساعدة 
عراق  بناء  أجل  من  املنطقة  يف 

مستقر ومزدهر”.
والواليات  “العراق  أن  اىل  وأشار 
بوجود  يرغبان  ال  املتحدة 
عسكري أمريكي دائم يف العراق”، 
مخيم  مشكلة  “لدينا  أن  مبينا 
يلقي  أن  يريد  والجميع  الهول، 
العديد  ولدينا  علينا،  بمشاكله 
من املقاتلني األجانب، والعراق ال 
امللف  هذا  مع  التعامل  يستطيع 
ونحن بحاجة إىل تعاون دويل من 

أجل ذلك”.

ونريد  جارتنا  “إيران  أن  وتابع 
دمجها يف اإلطار اإلقليمي، لكننا 
ال  سيادتنا،  عىل  كذلك  نحرص 
نريد أن يتحول العراق اىل ساحة 

رصاعات”.
ولفت اىل أن “الحركة االحتجاجية 
عام  يف  العراق  اجتاحت  التي 
عميقا  ترصيحا  كانت   2019
العراقيون  لهدف مهم، فالشباب 
نزلوا إىل الشوارع يطالبون بوطن، 
الرصاع  عقود  من  والخروج 
يتطلب إرادة سياسية وقرارا من 
العراقيني أنفسهم”، مشريا اىل أن 
“ الحشد الشعبي تشّكل يف وقت 
كانت تواجه الدولة العراقية ازمة 
املوصل،  داعش  اقتحم  عندما 

جميع  تخضع  أن  يجب  واليوم 
هذه القوات بشكل كامل لسلطة 

الدولة العراقية”.
السعودية  “املحادثات  أن  وبني 
ومهمة  مستمرة  واإليرانية 
العراق  يلعب   أن  املهم  ومن 
اإلقليمية،  الجهات  مع  دورا 
تجلب  أن  العراق  لسيادة  ويمكن 

االستقرار إىل دول الجوار”.
صالح،  برهم  الرئيس  أعلن  كما 
من  أكثر  استضافت  بغداد  أن 
جولة حوار واحدة بني السعودية 

وإيران خالل الفرتة املاضية.
من  بمزيد  صالح  يدل  ولم 
صالح،  حديث  وجاء  التفاصيل، 
معه  أجرتها  مقابلة  خالل 

“بريوت  األبحاث  مؤسسة 
عىل  مبارشة  وبثت  إنستيتيوت” 

اإلنرتنت.
تايمز،  نيويورك  صحيفة  وكانت 
قد نقلت يف األول من آيار الحايل، 
عن مسؤولني عراقيني وإيرانيني، 
املخابرات  رئيس  إن  قولهم 
املايض  الشهر  بدأ  السعودية 
مسؤول  مع  رسية  محادثات 
يف  املستوى  رفيع  إيراني  أمني 

بغداد.
السعودية  بني  كبري  توتر  وهناك 
حادة  خالفات  بسبب  وإيران 
اليمن،  يف  الحرب  خاصة  كثرية، 
دبلوماسية  عالقات  توجد  وال 

رسمية بينهما منذ عام 2016.

بغداد/ مصطفى العتابي:
املوقف  االربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
العراق،  اليومي لفريوس كورونا املستجد يف  الوبائي 
و32  جديدة  اصابة   5813 تسجيل  اكدت  وفيما 
دائرة صحة  7248 حالة، حددت  حالة وفاة وشفاء 
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.

عدد  ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
ليصبح   ،  40115 امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات 
تم  انه  مبينة   ،  9524638 الكلية:  الفحوصات  عدد 
تسجيل 5813 اصابة جديدة و32 حالة وفاة وشفاء 

7248 حالة.
 979041 الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما   ،  )89.7%(
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  أما   ،  1091954
العناية  الراقدة يف  الحاالت  ان عدد  ، يف حني   97273
 ،15640 538 ، وعدد حاالت الوفيات الكيل:  املركزة: 
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 13874 ، ليصبح 

عدد امللقحني الكيل: 402205.
الرصافة  بغداد  صحة  دائرة  اعلنت  جهتها،  من 
بينها  كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   738 تسجيل 

541  خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
“املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب الرصافة 
738 اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 
541 حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية 
الرصد  خالل  من  حالة   33 جديدة  بغداد  /قطاع 
الوبائي /قطاع االستقالل 49 حالة من خالل الرصد 
الرصد  خالل  من  حالة   68 املدائن  قطاع  الوبائي/ 
الوبائي /قطاع النهروان 3/4 حالة من خالل الرصد 
الوبائي/ قطاع البلديات الثاني 17  حالة  من خالل 
الرصد الوبائي/ قطاع الرصافة  62 حالة من خالل 
الرصد الوبائي/ قطاع االعظمية 26 حالة من خالل 
من  حالة   47 االول  بلديات  قطاع   / الوبائي  الرصد 

خالل الرصد الوبائي.
مراجعتهم  خالل  حالة   197 ان  اىل  واشارت 

منطقة  يف  حاالت   9/ الصحية  للمؤسسات 
شارع   / التالية  املحالت  عىل  موزعة  الزعفرانية 
يف  حالة   22، الكنيسة  شارع  الزراعي/   / املركز 
مدينة الصدر موزعة عىل املحالت  التالية / الزراعي 
 / 544 الكيارة /  الداخل / االورفيل / جميلة /    /
553 / ق 51 / ق 51 /  قطاع 73 / 538 / 542 / 
 18، 520 / 519 / 555 /  547/ 552 / 513 / 565
حالة يف منطقة البلديات  محلة / الزراعي /  732 / 
754 /  / 718. 9 حاالت يف شارع فلسطني محلة / 
املستنرصية / 509 / 503 / 502 / 508،  9حاالت 
يف الكرادة  محلة / 906   ،27 حالة  يف الشعب محلة 
/ 339 / 317 / الزراعي / 333 / 323 / حي اور 
حي   / الزراعي   / النهروان  يف  حالة    13  ،  341  /
 / املدائن  يف  حالة    11  ، املستشفى  قرب   / الوحدة 
يف  7حاالت   ، التاميم   / املرشوع  منطقة   / الزراعي 
الحسينية محلة / بوب الشام  / 215 / 202 / 204 
 ،704  / 706  / 709 15 حاالت يف بغداد جديدة /   ،
 ،/  713  /  710 محلة/  زيونة  منطقة  يف  حاالت   5

9حاالت يف منطقة االعظمية محلة / 303 / شارع 
عمر / الكرسة / شارع الضباط، 5 حاالت يف كل من 
 / الطالبية   / الضباط   / القاهرة   / التالية  املناطق 

الكفاح / الكاظمية .
الحجر  اىل  الحاالت  جميع  نقل  “تم  انه  واضافت 
املعتمدة”،  الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي  الصحي 
اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي  “العدد  ان  اىل  مشريا 
اكتسب  فيما  لالسف   1654 منهم  تويف   146998
العالج  قيد  واملتبقي  شفاء  حالة   135641 الشفاء 

.”9703
ودعت صحة الرصافة اىل “مراعاة تلك الجهود والتي 
اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خالل 
االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والرتكيز 
تلك  وتقدير  التهاون  وعدم  االجتماعي  التباعد  عىل 

الجهود”. 
صحة  مالكات  قبل  من  تبذل  التي  “الجهود  وثمنت 
مضحني  كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة  الرصافة 

بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس”.

الزوراء / يوسف سلمان:

التنفيذ  حيز  املوازنة  دخلت  ان  بعد 

الوقائع  جريدة  يف  نرشها  اثر  عىل   ،

نيسان   18 يف  العراقية،  الرسمية 

رئيس  مصادقة  اثر  املايض، 

من  الثامن  يوم  عليها  الجمهورية 

الشهر املايض ،اكدت لجنة االقتصاد 

معالجات  أن  النيابية  واالستثمار 

ارتفاع سعر الرصف تحتاج إىل عامل 

الوقت.

سالم  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

الطفييل لـ” الزوراء”، ان “ املعالجات 

الرصف  سعر  الرتفاع  الحقيقية 

السوق  الستقرار  وقت  إىل  تحتاج 

املحلية  “، مشريا اىل ان “ العراق لديه 

كافة البنى التحتية لالرتقاء بالواقع 

الزراعي والصناعي ولكنه بحاجة اىل 

أياٍد نزيهة وكفوءة “.

واضاف ان “ الكثري من النواب طالبوا 

بتخفيض سعر الدوالر ليس بالسعر 

السابق ،وإنما بشكل تدريجي لكي 

ال يتأثر املواطن اقتصاديا “،  مبينا 

ان “ املواطن صاحب الدخل املحدود 

الرصف  سعر  بتغيري  تأثر  والفقري 

.“

دعمت  املوازنة   “ ان   ، واوضح 

الكبرية  واملشاريع  الخاص  القطاع 

من أجل استقطاب جزء من األيدي 

العاملة ، كما قدمت اللجنة برنامجا 

الوزراء شملت  اىل رئيس  وتوصيات 

والزراعي  الخاص  القطاع  دعم 

والصناعي “. 

 ، النيابية  املالية  اللجنة  تأكيد  لكن 

بارصار وزارة املالية عىل عدم تغيري 

الدينار  امام  الدوالر  رصف  سعر 

وجود  بعدم  اقرت  فيما  العراقي، 

عائق فني لدى البنك الدويل يف تغيري 

سعر الرصف.

عبد  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

الهادي السعداوي لـ” الزوراء “،  ان 

“ تغيري سعر رصف الدوالر يمكن ان 

املركزي  البنك  التشاور مع  يتم عرب 

130 الف  “ ، مشريا اىل ان “ تحديد 

دينار لـ 100 دوالر سيكون مناسبا 

ومعقوال مقبوال “.

من  الوحيد  املترضر   “ ان  واضاف 

البسيط  املواطن  هو  الدوالر  ارتفاع 

  “ كبري  بشكل  ارتفعت  السلع  كون 

مبينا ان “ البنك الدويل غري متعرض 

توجد  وال  الرصف  سعر  تغيري  عىل 

اي اشكاليات او عقبات فنية  لكن 

وزارة املالية ال تزال مرصة عىل عدم 

تغيري السعر “.

املالية  اللجنة  يف  االخر  العضو  لكن 

اعاد  الشبكي  محمد  النيابية 

النواب  مجلس  ان   ، مجددا  التأكيد 

مع  للتعامل  الصالحية  يملك  ال 

املطالب النيابية الرامية إلعادة رفع 

الدوالر  أمام  العراقي  الدينار  سعر 

الحالية  املوازنة  يف  بنداً  وتضمينه 

التي اقرت مؤخرا .

وقال الشبكي لـ” الزوراء “، مؤخرا 

طلبا  تسلمت  املالية  “اللجنة  أن 

كتل  نواب  بتواقيع  مرفقا  رسميـا 

 ، هي  كما  بقيت  لكنها   ، مختلفة  

ألن اللجنة املالية والربملان ال يملكان 

أي صالحية يف تعديل او اعادة سعر 

رصف الدوالر “.

رصف  سعر  اعادة   “ ان   واضاف 

ما  إىل  الدوالر  امام  العراقي  الدينار 

املايض  األول  كانون  قبل  عليه  كان 

املوازنة  ، يصعب تطبيقه حاليا ألن 

العامة 2021  بنيت عىل أساس هذا 

السعر  1450 ، وبخالف ذلك سيرتتب 

اعادة كتابة اإليرادات العامة بأسعار 

رصف اليوم الحايل “.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث 

عن  األربعاء،  امس  العلمي، 

االلكرتوني،  للتعليم  استعداداتها 

مع  اجراءاتها  أوضحت  فيما 

الشهادات غري املعرتف بها.

ومدير  الوزارة  مستشار  وقال 

التعليم  والتطوير  البحث  عام 

عطية،  الحسن  عبد  عالء  العايل، 

“وزارة  إنَّ  صحفي:  ترصيح  يف 

اإلمكانية  لديها  العايل  التعليم 

الدوام  تحويل  يف  الكاملة 

الحضوري إىل الدوام االلكرتوني”، 

مبيناً أنَّ “جميع الجامعات لديها 

بشأن  والضوابط  التعليمات 

جميع  وأنَّ  االلكرتوني،  التعليم 

مدربني  والطلبة  التدريسيني 

تدريباً كامالً عىل ذلك”.

وزاريَّاً  فريقاً  “هناك  أن  وأضاف 

اىل  يهدف  وارشايف  برئاستي 

موضوع  يف  الجامعات  متابعة 

بصورة  املحارضات  إلقاء 

“قرار  أنَّ  إىل  مشرياً  الكرتونية”، 

مجلس الوزارء بشأن وقف الدوام 

ذ”. الحضوري يجب أن ُينفَّ

“الوزارة  أنَّ  عطية  وتابع   

إذا  الحضوري  للدوام  مستعدة 

بما  األمور  وعادت  الحال  تغريَّ 

فيها الدراسات العليا إىل وضعها 

الطبيعي”.

معرتف  غري  الشهادات  وبشأن 

بها، اكد عطية ان “دائرة البعثات 

والعالقات الثقافية هي املسؤولة 

العليا،  الشهادات  موضوع  عن 

تخضع  الشهادات  ان  حيث 

املوجود  التقييم  قسم  عمل  اىل 

وهناك  البعثات،  بدائرة  املوجود 

يتم  وضوابط  وتعليمات  آلية 

االعتماد عليها”.

وبني ان “اي شهادة غري معرتف 

او مشكوك برصانتها تكون  بها 

عليها عالمات استفهام وتراجع، 

اما  ضوابط  اىل  الطالب  ويخضع 

ان يحمل مقاصة علمية او يحمل 

يكون  واما  استدراكية  دروسا 

شهادته”،  معادلة  رفض  هناك 

االمور  هذه  “جميع  ان  موضحا 

وتعليمات  ضوابط  وفق  تتم 

واضحة يف ظل القوانني”.

للصحة  العليا  اللجنة  أن  يذكر 

امس  اول  قررت،  والسالمة 

الثالثاء، إيقاف التعليم الحضوري 

وجعله  واملدارس  الجامعات  يف 

إلكرتونيا.

 القاهرة / متابعة الزوراء:
الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  أكد 
السييس أن قضية سد النهضة هي 
قضية وجودية بالنسبة ملرص، وأن 
بالده لن تقبل باإلرضار بمصالحها 
بمقدرات  املساس  أو  املائية 

شعبها.
جيفري  استقباله  خالل  وقال 
فيلتمان، املبعوث األمريكي الخاص 
مرص  إن  اإلفريقي،  القرن  ملنطقة 
حريصة عىل تعزيز التعاون الثنائي 
مع الواليات املتحدة يف إطار عالقات 
بني  املمتدة  االسرتاتيجية  الرشاكة 
الحيوي  والدور  الصديقني  البلدين 
لتلك الرشاكة يف تحقيق االستقرار 
والقارة  األوسط  الرشق  بمنطقة 

اإلفريقية.
وأوضح الرئيس املرصي، أن النهج 
هذه  مع  التعامل  يف  ملرص  املرن 
القضية عىل مدار السنوات املاضية 
التفاوض،  مسارات  مختلف  يف 
والذي طاملا قام عىل أساس السعي 
ومتوازن  عادل  اتفاق  إىل  للتوصل 
كل  مصالح  يحقق  قانوناً  وملزم 
وإثيوبيا،  والسودان  مرص  من 
مرص  ومصالح  حقوق  ويراعي 
الرضر  إيقاع  ويمنع  املائي  وأمنها 
الجهود  جميع  أن  إىل  مشريا  بها، 
التفاوض  عملية  خالل  بذلت  التي 
املنشود  االتفاق  إىل  تتوصل  لم 
نتيجة غياب اإلرادة السياسية لدى 

الطرف اآلخر.
تسعى  زالت  ما  مرص  أن  وأكد 
ومنصف  عادل  اتفاق  إىل  للتوصل 
سد  وتشغيل  مللء  قانوناً  وملزم 
خالل  من  ذلك  يف  بما  النهضة، 
االتحاد  برعاية  املفاوضات  مسار 
من  مقدرة  بقيادة  اإلفريقي 
“فيليكس  الكونغويل  الرئيس 
أن  عىل  مشدداً  تشيسيكيدي”، 
وجودية  قضية  هي  القضية  تلك 
تقبل  لن  التي  ملرص  بالنسبة 
أو  املائية  بمصالحها  باإلرضار 
ومن  شعبها،  بمقدرات  املساس 
الدويل  املجتمع  تحمل  أهمية  ثم 
األزمة  تلك  حلحلة  يف  مسؤولياته 
وحيوية الدور األمريكي لالضطالع 

بدور مؤثر يف هذا اإلطار.
تثمني  فيلتمان  أكد  جانبه  من 
للعالقات  املتحدة  الواليات 

وذلك  مرص،  مع  االسرتاتيجية 
والدور  السيايس  الثقل  ضوء  يف 
يف  مرص  به  تتمتع  الذي  املحوري 
يف  يساهم  بما  اإلقليمي،  محيطها 
تحقيق التوازن باملنطقة، وحرص 
أطر  دفع  عىل  املتحدة  الواليات 
الصديقني  البلدين  بني  التعاون 

ثنائياً وإقليمياً.
باسم  الرسمي  املتحدث  ذكر  كما 
شهد  اللقاء  أن  مرص  رئاسة 
امللفات  من  عدد  حول  التباحث 
القرن  منطقة  يف  اإلقليمية 
تطورات  مقدمتها  يف  اإلفريقي، 
أكد  حيث  النهضة،  سد  ملف 
فيلتمان أن اإلدارة األمريكية جادة 
يف حل تلك القضية الحساسة نظراً 
ملرص  بالغة  أهمية  من  تمثله  ملا 
التوصل  تتطلب  والتي  وللمنطقة 

إىل تسوية عادلة وشاملة.
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العدد: 474/ب/2020 جمهورية العراق         
التاريخ: 2021/5/2 مجلس القضاء االعىل   

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

)) اعالن ((
اىل املدعى عليهم: ) كريم عبد االمري جدي و خضري عبد االمري جدي و غازي 
عبد االمري جدي و وزهره عبد االمري جدي و امل عبد االمري جدي و صبيحة 

عبد االمري جدي و حسيبه عبد االمري جدي ( 
املدعي  قبل  من  ضدكم  واملقامة  اعاله  املرقمة  البدائية  الدعوى  عىل  بناءا 
محل  وملجهولية   ) بذمتكم  دين   ( بخصوص   ) جاهل  الكاظم  عبد  رحيم   (
اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة 
عنكم  ينوب  من  ارسال  او  حضوركم  عدم  حالة  ويف   2021/5/26 املوافق 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول.
                                                                                               القايض                                    
حسني عبد حاتم

جمهورية العراق                                 العدد:41/كشف/2021
التاريخ: 2021/5/5 مجلس القضاء االعىل    

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

)) اعالن ((
اىل املطلوب الكشف ضده: ) محمد حسن خضري ( 

بناءا عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم من قبل طالب 
الكشف ) محمد كاظم صيوان ( بخصوص ) دين بذمتك عن اعمال 
بواسطة  اعالنا  تبليغكم  تقرر  اقامتكم  محل  وملجهولية   ) منجزة 
صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة املوافق 2021/5/25 ويف حالة 
املرافعة  ستجري  قانونا  عنكم  ينوب  من  ارسال  او  حضوركم  عدم 

بحقك غيابيا ووفق االصول.
                                                                                               القايض                                    
حسني عبد حاتم

جمهورية العراق                                     رقم االضبارة: 2021/1040
وزارة العدل                                                     التأريخ: 2021/4/14

دائرة التنفيذ              
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه 
لقد تحقق لهذه املديرية تنفيذ النارصية حسب كتاب مركز رشطة البلدة بالعدد 
3498 يف 2021/3/22  انك مجهول محل االقامة وليس لديك موطن دائم او مؤقت 
التنفيذ  قانون  من   )27( للمادة  واستناداً  عليه  التبليغ  اجراء  يمكن  مختار،  او 
تقرر تبليغك اعالنا بحضورك اىل مديريتنا لغرض املراجعة والتسديد خالل خمسة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش اعتباراً من يوم 2021/4/14 ويف حالة عدم 

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

املدين 
عالء محمد عبد الحسني
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محاس ترتقب بارتياح محلة الضغوط متحاشية االخنراط فيها مباشرة

عباس يتحدى الضغوط املتصاعدة بإصراره على تأجيل االنتخابات
رام الله/متابعة الزوراء:

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود 
عب�اس، الرتاج�ع عن ق�رار تأجيل 
االنتخابات الفلس�طينية العامة إىل 
حني ضمان إجرائها يف رشق القدس، 
مع تصاعد الضغوط الداخلية ومن 
قبل االتح�اد األوروبي ال�ذي طالبه 
ب�رورة تحديد موع�د جديد دون 

تأخري إلجراء االستحقاقات.
وكان عباس أعلن، االسبوع املايض، 
تأجي�ل االنتخاب�ات العام�ة املقرر 
أن تب�دأ باختي�ار مجل�س ترشيعي 
جديد يوم ال�22 من الشهر الجاري 
لح�ني موافقة إرسائيل عىل إجرائها 
يف رشق الق�دس، فيم�ا ب�دا ذريعة 
للتمل�ص م�ن االس�تحقاقات م�ع 
استش�عار خط�ر تعرض�ه وحركة 
فت�ح األم الت�ي يرأس�ها لخس�ارة 

تخرجه من معادلة السلطة.
وقال عباس خالل ترؤس�ه بش�كل 
األس�بوعي  االجتم�اع  مفاج�ئ 
للحكوم�ة يف مدين�ة رام الل�ه “ل�ن 
نرتاجع، ولن نقبل بإجراء انتخابات 
فلس�طينية دون مش�اركة القدس 
ترش�يحا ودعاي�ة وانتخاب�ا داخل 
املدين�ة”. وأض�اف أن القدس “هي 

العنوان السيايس لقضيتنا الوطنية، 
فالقدس تعني فلسطني، ودونها لن 

يكون هناك فلسطني”.
وي�رى مراقب�ون أن رئاس�ة عباس 
له�ذا االجتم�اع كان الغ�رض منها 
توجي�ه رس�ائل للداخ�ل والخارج، 
بأن�ه ل�ن يعدل ع�ن ق�راره بتأجيل 
االستحقاقات، السيما بعد تحركات 
متصاع�دة يف الداخل للضغط عليه، 
وعىل الرشكاء الدوليني إلجباره عىل 

تحديد موعد جديد.
انتخابي�ة  قائم�ة   22 وأعلن�ت 
ع�ن  امل�ايض  االثن�ني  فلس�طينية 
تشكيل مجلس تنس�يقي ملناهضة 
قرار تأجي�ل االنتخابات. وقال بيان 
مش�رتك للقوائ�م ج�رت تالوت�ه يف 
مؤتمر صحفي متزامن بني مدينتي 
رام الله وغزة، إن املجلس التنسيقي 
للدف�ع  مواق�ف  بل�ورة  يس�تهدف 
باتجاه استئناف العملية االنتخابية 

التي جرى تعطيلها مؤخرا.
وأب�رز البيان أن القوائ�م االنتخابية 
الضغ�ط  تكثي�ف  إىل  ستس�عى 
االنتخابي�ة  العملي�ة  الس�تكمال 
باعتباره�ا حقا دس�توريا ووطنيا 
وش�عبيا، مش�ددا عىل أن�ه من غري 

املربر تعطيل االنتخابات ألي س�بب 
كان.

القوائ�م  أن  إىل  البي�ان  وأش�ار 
الضغ�ط  اس�تمرار  ع�ىل  اتفق�ت 
االنتخابي�ة،  العملي�ة  الس�تكمال 
والتش�اور مع بقية القوائم لتوحيد 
جه�ود تلبي�ة طموح�ات وتطلعات 

الش�عب الفلس�طيني يف املمارس�ة 
الديمقراطي�ة والتعب�ري الح�ر ع�ن 
الرأي واختيار ممثليه عرب صناديق 
الرشعي�ات  وتجدي�د  االق�رتاع 

الفلسطينية.
قوائ�م  دع�ت  س�ابق،  وق�ت  ويف 
انتخابية االتح�اد األوروبي إىل وقف 

الدع�م املايل ع�ن الس�لطة، ملوحة 
باللج�وء إىل املحاك�م األوروبية ضد 
الدول التي تقدم هكذا دعم، معتربة 
أن تل�ك ال�دول تش�ارك يف تموي�ل 

“سلطة فاسدة وغري رشعية”.
وكان االتح�اد األوروبي أبدى خيبة 
أم�ل حي�ال ق�رار عب�اس تأجي�ل 

االنتخابات، حاث�ا إياه عىل رضورة 
تحديد موعد جديد لالنتخابات.

ويف وق�ت تتزايد في�ه الضغوط عىل 
عباس، يب�دو موقف حركة حماس 
بالنسبة إىل الكثريين مثريا لالنتباه، 
فرغم أنها أعلن�ت عن إدانتها لقرار 
التأجي�ل وقادت يف الي�وم التايل من 
ق�رار عب�اس مس�رية احتجاجي�ة 
يف غ�زة، بي�د أنها اكتف�ت بذلك ولم 
لحمل�ة  مب�ارش  بش�كل  تنخ�رط 

الضغوط عىل الرئيس الفلسطيني.
وي�رى محللون أن ش�ّقا من حركة 
حماس كان منذ البداية غري متحمس 
لالنتخابات، لعدة اعتبارات من بينها 
أن ه�ذه االس�تحقاقات ق�د تنتهي 
بضغوط عىل الحركة للموافقة عىل 
اتفاقية أوس�لو للس�الم، للحصول 
عىل اعرتاف دويل بها كطرف رئييس 

يف السلطة الرشعية.
ويش�ري املحلل�ون إىل أن ج�زءا من 
القي�ادات كان غري واث�ق بإمكانية 
قلب املعادلة يف الس�لطة، وأن هناك 
قلق�ا م�ن إمكاني�ة فق�دان الحكم 
يف قط�اع غ�زة، الس�يما وأن نتائج 
س�رب اآلراء األخرية كشفت عن نية 
الغزيني معاقبة الحركة عىل طريقة 

إدارتها للوضع يف القطاع بالتصويت 
لفائ�دة خصومه�ا، ويف مقدمته�ا 
قائمة الحرية التي تشكلت بناء عىل 
تحالف بني القيادي املفصول يف فتح 
نارص القدوة واألس�ري يف الس�جون 

اإلرسائيلية مروان الربغوثي.
ويقول املحلل�ون إن حماس تفضل 
الي�وم التأن�ي يف اتخ�اذ أي موق�ف 
الفلسطينية  السلطة  تصعيدي ضد 
مع دعم تحركات القوى الضاغطة 
يف الداخل بش�كل غري مبارش، حيث 
تعت�رب أن الوض�ع م�ا ي�زال تح�ت 
السيطرة بالنسبة إىل عباس خاصة 
وتحدي�دا  ال�دويل  املوق�ف  لناحي�ة 
ق�رار  يمان�ع  ال  ال�ذي  األمريك�ي 
التأجي�ل، وهو ما ترج�م يف املوقف 
الذي أعلن�ت عن�ه وزارة الخارجية 

األمريكية.
ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات 
عامة من�ذ عام 2006 ح�ني عقدوا 
انتخابات ترشيعية انتهت بانقسام 
ب�ني فتح وحماس، فيما س�بق ذلك 
بع�ام إجراء انتخابات رئاس�ية فاز 
فيه�ا عب�اس )85 عام�ا( بوالي�ة 
يف�رتض أنها تس�تمر أربع�ة أعوام 

فقط.

وفيات كورونا اليومية يف اهلند تبلغ رقما قياسيا

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
والس�فري الفرنيس يف العراق برونو أوبري، 
امس األربعاء، العالقات الثنائية والتعاون 

بمجال االستثمار.
وقال مكتب رئيس ال�وزراء يف بيان تلقته 
“ال�زوراء”: إن “رئي�س مجل�س الوزراء 
الس�فري  اس�تقبل  الكاظم�ي  مصطف�ى 
الفرنيس يف العراق برونو أوبري”، مبيناً أنه 
“ج�رى خالل اللقاء اس�تعراض العالقات 

الثنائي�ة ب�ني البلدين، إىل جانب مناقش�ة 
ع�دد من القضايا وامللف�ات ذات االهتمام 

املشرتك”.
وأض�اف: أن “اللق�اء ش�هد أيض�اً بح�ث 
بغ�داد  ب�ني  املش�رتك  الثنائ�ي  التع�اون 
تعزي�زه وتطوي�ره يف  وباري�س، وس�بل 
املجاالت االقتصادي�ة واألمنية والثقافية، 
فضالً ع�ن التع�اون يف مجال االس�تثمار 
وتس�هيل عم�ل ال�رشكات الفرنس�ية يف 

العراق”.

بغداد/ الزوراء:

القوم�ي، قاس�م  اك�د مستش�ار األم�ن 

األعرج�ي، ام�س االربع�اء، ان انس�حاب 

الق�وات القتالي�ة يس�اعد عىل اس�تقرار 

الع�راق، فيما اش�ار اىل ع�دم وجود زيادة 

بأعداد القوات األجنبية.

وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي ملستش�ار األمن 

القوم�ي يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان 

“مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، 

استقبل بمكتبه رئيس أركان حلف الناتو، 

األدمريال يواكيم رول، والوفد املرافق له”، 

مبينا ان “األعرجي بحث مع رئيس أركان 

حلف الناتو، التعاون املش�رتك بني العراق 

وبعثة الحلف، بما يحق األمن واالستقرار 

يف العراق واملنطقة”.

الق�وات  “انس�حاب  أن  األعرج�ي  واك�د 

األجنبي�ة القتالية من العراق يس�اعد عىل 

اس�تقرار وتعزيز أمنه”، مش�ريا اىل “عدم 

وج�ود زيادة بأع�داد الق�وات األجنبية يف 

العراق”.

وتاب�ع أن “الع�راق بحاج�ة اىل التدري�ب 

واملشورة، ورفع قدراته القتالية واليحتاج 

اىل أي قوة قتالية”. 

م�ن جانب�ه، أش�ار االدم�ريال رول إىل أن 

“بعث�ة النات�و بعث�ة غري قتالية، تس�اعد 

وتساهم برفع القدرات واملهارات القتالية 

للق�وات العراقي�ة، م�ن خ�الل التدري�ب 

واالستشارة الصحيحة “.

الكاظمي والسفري الفرنسي يبحثان العالقات 
الثنائية والتعاون يف جمال االستثمار

األعرجي: انسحاب القوات القتالية يساعد 
على استقرار العراق

لندن/سكاي نيوز:
كشفت مصادر لشبكة سكاي نيوز، 
امس األربعاء، ع�ن ظهور إصابتني 
بفريوس كورون�ا يف صفوف أعضاء 
الوف�د الهندي املش�ارك باجتماعات 
مجموعة الدول الصناعية الس�بع يف 

لندن.
وقال�ت الحكوم�ة الربيطانية، امس 
الوف�د  أف�راد  جمي�ع  إن  األربع�اء، 
الهن�دي املش�ارك يف قم�ة مجموعة 
ال�دول الصناعي�ة الس�بع الك�ربى 
أن  بع�د  انفس�هم  عزل�وا  لن�دن  يف 
أكدت الفحوص إصاب�ة اثنني منهم 

بكوفيد19-.
وخض�ع الوف�د الهندي املش�ارك يف 
تس�تضيفها  الت�ي  االجتماع�ات، 
اململك�ة املتحدة ه�ذا األس�بوع، إىل 
ع�زل ذات�ي ف�ور ظه�ور النتيجتني 

اإليجابيتني.
ورغم أنها ليست عضوا يف مجموعة 
السبع، فقد تمت دعوة الهند لحضور 
أول اجتماع شخيص ومبارش لوزراء 
خارجي�ة املجموع�ة من�ذ أكث�ر من 
عامني يف العاصم�ة الربيطانية هذا 

األسبوع.
وحس�ب ما أوردت “س�كاي نيوز” 
فقد وصف االجتماع بأنه “محادثات 
آمن�ة” قبل قم�ة مجموعة الس�بع 

الكاملة يف يونيو يف كورنوال.
وع�ىل هام�ش االجتماع�ات، التقت 
وزي�رة الداخلية الربيطاني�ة بريتي 
باتي�ل بوزي�ر الش�ؤون الخارجي�ة 
الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، 
الثالثاء، حيث وقع�ا اتفاقية هجرة 

جديدة بني بريطانيا والهند.
وأف�ادت س�كاي ني�وز أن اختب�ار 
جايشانكار بش�أن فريوس كورونا 
ج�اء س�لبيا، وبالتي ف�إن باتيل لن 

تقوم بعزل نفسها.

توي�رت،  ع�ىل  جايش�انكار  وكت�ب 
صباح امس األربع�اء، يقول “علمنا 
بمخالط�ة حاالت ُيش�تبه بإصابتها 
ب�كوفي�د19-... وكإج�راء احرتازي 
ومراع�اة لآلخرين قررت املش�اركة 
عن بعد وسيكون هذا هو الحال مع 
اجتماع�ات مجموعة الس�بع اليوم 

كذلك”.
ه�ذا  أن  ني�وز”  “س�كاي  وذك�رت 
سيكون الحال أيضا خالل اجتماعات 

G7 امس األربعاء.
وكان الدكت�ور جيش�انكار التق�ى، 
يف وق�ت س�ابق، وزي�ر الخارجي�ة 

األمريكي أنتوني بلينكني.
وصب�اح ام�س األربعاء، ق�ال وزير 
ناظ�م  الربيطان�ي،  اللقاح�ات 
الزهاوي، إنه ليس عىل علم بتقارير 
ع�ن قي�ام مندوب�ني م�ن مجموعة 
الس�بع بالع�زل الذات�ي خوف�ا من 

ف�ريوس كورون�ا.
وردا ع�ىل س�ؤال “س�كاي ني�وز” 

عم�ا إذا كان يعرف عدد األش�خاص 
الذي�ن يخضع�ون للعزل�ة الذاتي�ة، 
م�ن  ولك�ن  “ال..  الزه�اوي:  ق�ال 
الواض�ح أن هيئ�ة الصحة العامة يف 
إنجلرتا والفري�ق املنظم الجتماعات 
G7  يأخ�ذون هذا األم�ر عىل محمل 

الجد”.
يش�ار إىل أن س�اللة هندي�ة جديدة 
من ف�ريوس كورونا انترشت مؤخرا 
وبات�ت تثري قلق�ا عاملي�ا بالنظر إىل 
تأثريها ع�ىل عدد اإلصاب�ات يف هذا 

البلد الذي يضم 1.3 مليار نسمة.
الصح�ة  وزارة  بيان�ات  وكش�فت 
الهندي�ة، ام�س األربع�اء، أن العدد 
الس�اعات  للوفي�ات خالل  اليوم�ي 
األرب�ع والعرشي�ن املاضي�ة ارتف�ع 
ليس�جل رقم�ا قياس�يا بل�غ 3780 

وفاة.
ومع تس�جيل هذا العدد من الوفيات 
خالل يوم واحد فق�ط، ارتفع العدد 
اإلجمايل للوفيات من جراء الوباء إىل 

226,188 حالة وفاة.
ويأتي هذا االرتفاع القيايس بوفيات 
كورونا يف الهند، بعد يوم من تجاوز 
اإلصاب�ة  لح�االت  اإلجم�ايل  الع�دد 
بف�ريوس كورونا يف البالد حاجز 20 
مليون�ا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا 
الرق�م من اإلصاب�ات بع�د الواليات 

املتحدة.
الصح�ة  وزارة  بيان�ات  وكش�فت 
الهندي�ة، ام�س األربع�اء، أن العدد 
الس�اعات  للوفي�ات خالل  اليوم�ي 
األرب�ع والعرشي�ن املاضي�ة ارتف�ع 
ليس�جل رقم�ا قياس�يا بل�غ 3780 

وفاة.
ومع تس�جيل هذا العدد من الوفيات 
خالل يوم واحد فق�ط، ارتفع العدد 
اإلجم�ايل للوفي�ات ج�راء الوباء إىل 

226,188 حالة وفاة.
ويأتي هذا االرتفاع القيايس بوفيات 
كورونا يف الهند، بعد يوم من تجاوز 
اإلصاب�ة  لح�االت  اإلجم�ايل  الع�دد 

بف�ريوس كورونا يف البالد حاجز 20 
مليون�ا لتصبح ثاني دولة تصل لهذا 
الرق�م من اإلصاب�ات بع�د الواليات 

املتحدة، بحسب رويرتز.
وأضاف�ت بيان�ات ال�وزارة أن�ه ت�م 
إصاب�ة  حال�ة   382,315 تس�جيل 

جديدة امس األربعاء.
ويف األثناء، تواجه الحكومة الهندية 
مطال�ب بفرض إغ�الق صارم لكبح 
كورون�ا ومن أج�ل إبط�اء االرتفاع 
املدمر يف ح�االت اإلصاب�ة بفريوس 

كورونا.
من جانبه قال راهول غاندي، زعيم 
ح�زب املؤتم�ر املع�ارض، “اإلغالق 
ه�ذا األس�بوع ه�و الخي�ار الوحيد 
اآلن بس�بب افتق�ار الحكوم�ة ألي 
لألسوش�يتد  وفق�ا  اس�رتاتيجية”، 

برس.
وستقرر محكمة نيودلهي العليا ما 
إذا كان�ت س�توجه اتهام�ات ازدراء 
ملس�ؤولني لتحديه�م أمره�ا تلبي�ة 
متطلب�ات األكس�جني ألكثر من 40 
مستش�فى يف العاصمة، يواجه من 
تثبت إدانته عقوبة بالسجن 6 أشهر 

أو دفع غرامة مالية.
م�ن  اثن�ني  املحكم�ة  واس�تدعت 
لجلس�ة  الداخلي�ة  وزارة  مس�ؤويل 

امس األربعاء.
و ق�ال القاضي�ان فيب�ني س�انغي 
وريكا بايل “يمكنكم وضع رؤوسكم 
يف الرم�ال مث�ل النعام�ة، لكنن�ا لن 
نفع�ل ذل�ك”، وأضاف�ا أن الحقيقة 
املروعة ه�ي أن املستش�فيات تقلل 
ع�دد األرسة، وتطل�ب م�ن امل�رىض 

االنتقال إىل أماكن أخرى.
التماس�ات  إىل  املحكم�ة  وتس�تمع 
قدمته�ا العدي�د م�ن املستش�فيات 
ودور رعاية املسنني التي تعاني من 

نقص إمدادات األكسجني.

إصابتان يف الوفد اهلندي الجتماع جمموعة السبع.. وحترك فوري

واشنطن/بي.بي.يس:

األمريك�ي  الرشط�ي  التم�س 

الس�ابق، ديريك شوفني، إعادة 

محاكمت�ه، بعد إدانته الش�هر 

املايض بقتل جورج فلويد.

وق�ّدم فريق ش�وفني القانوني 

وثائق للمحكمة تزعم إس�اءة 

الترصف، من قبل كل من فريق 

اإلدعاء واملحلفني.

وكان ش�وفني قد أدين بتهمتي 

القتل، والقتل غ�ري العمد، بعد 

التقاط تس�جيالت  أش�هر من 

مصّورة تظهره يضغط بركبته 

عىل رقبة الرجل األسود جورج 

فلويد.

الرشط�ي  محام�و  ويق�ول 

الس�ابق إن موكله�م ل�م ين�ل 

محاكمة عادلة.

واعت�رب الحك�م الن�ادر بح�ق 

ضاب�ط رشطة، عالم�ة فارقة 

يف التاري�خ العرق�ي للوالي�ات 

ب�ه  أش�اد  وق�د  املتح�دة، 

األمريكيون عىل نطاق واس�ع.

يواجه ش�وفني احتم�ال إدانته 

بعقوب�ة تص�ل إىل 40 عام�اً يف 

السجن، وس�وف يصدر الحكم 

الشهر املقبل.

بم�اذا يطال�ب فريق ش�وفني 

القانوني؟

بحسب وسائل إعالم أمريكية، 

فإّن طلب إعادة املحاكمة كان 

متوقعاً.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز 

عن خ�رباء قوله�م إن احتمال 

رد ق�رار هيئة املحلفني ضئيل، 

نظراً للدليل يف القضية.

لك�ن محام�ي ش�وفني، ايريك 

إج�راءات  أّن  ي�رى  نيلس�ون، 

املحاكمة كانت منحازة، بسبب 

الدعاية السابقة للحكم.

وكتب املحامي يف وثائق رفعها 

للمحكم�ة أن الدعاي�ة كان�ت 

“واسعة االنتشار ومرة” قبل 

املحاكم�ة وخاللها، ما تس�بب 

“بخلل هيكيل يف اإلجراءات”.

ويزعم التماس إعادة املحاكمة 

ألخط�اء،  الق�ايض  ارت�كاب 

الترصف م�ن جانب  وإس�اءة 

اإلدعاء، وترويع الشهود.

م�ن ناحي�ة أخ�رى، أث�ار أحد 

أعضاء هيئة املحلفني، براندون 

حي�اد  ح�ول  ج�دالً  ميتش�ل، 

املحاكمة، ملشاركته يف تظاهرة 

آذار  م�ارس/  يف  واش�نطن  يف 

املايض، بمناسبة ذكرى حركة 

الحقوق املدنية، مرتدياً قميصاً 

كت�ب عليها “ارف�ع ركبتك عن 

رقبتي”.

وكان املحلف�ون يف القضية قد 

س�ئلوا قبل املحاكمة ان كانوا، 

أو أح�د أف�راد عائالته�م، ق�د 

ش�اركوا يف أي تظاه�رات ضد 

الرشطة.

وقال ميتشل إنه أجاب بالنفي 

عن ذلك السؤال، وأن مشاركته 

ض�د  تك�ن  ل�م  التظاه�رة  يف 

الرشطة، بل اس�تذكاراً لحركة 

الحقوق املدنية.

كيف جرت املحاكمة؟

وأخ�ذت لجنة املحلفني أقل من 

يوم واحد إلعالن شوفني مذنباً 

بمقتل جورج فلويد، بعد ثالثة 

أس�ابيع من املحاكمة، تخللها 

االستماع ألكثر من 45 شاهداً.

وبك�ى عدد م�ن الش�هود عىل 

ق�وس املحكم�ة، بع�د إع�ادة 

عرض فيديو مقتل فلويد.

وق�ال خ�رباء أن فلوي�د ت�ويف 

األوكس�يجني،  بس�بب نق�ص 

بس�بب طريقة التوقي�ف التي 

استخدمها شوفني وزمالؤه.

من جهته، رفض شوفني تقديم 

شهادته، مستخدماً حقه بعدم 

ادانة نفسه من خالل إجاباته.

وكان جورج فلوي�د البالغ من 

العم�ر 46 عاماً، ق�د قتل، عند 

الق�اء القب�ض علي�ه بس�بب 

ش�كوك برشائه علبة س�جائر 

بعملة مزورة.

رشط�ة  عن�ارص  وح�اول 

مينابول�س الق�اء القبض عىل 

الرجل، والتقط تسجيل مصور 

لش�وفني وهو يضغ�ط بركبته 

ع�ىل رقب�ة فلوي�د ألكث�ر من 

تس�ع دقائق، بينما كان فلويد 

يرجوه ب�أن يتوقف قائالً إنه ال 

يستطيع أن يتنفس.

بع�د  الحي�اة  فلوي�د  وف�ارق 

ساعة من وصول املسعفني اىل 

املكان.

الشرطي املدان بقتل جورج فلويد يطلب إعادة احملاكمة
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
اصدرت وزارة الرتبية، امس االربعاء، جدول بث 
ال�دروس اليومية لكافة املراحل الدراس�ية عىل 
شاش�ة التلفزيون الرتب�وي تزامنآ م�ع ايقاف 

التعليم الحضوري
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: »بعد قرار اللجنة العليا للصحة والس�امة 
بإيق�اف ال�دوام الحض�وري يف امل�دارس، تعلن 
مديري�ة التلفزي�ون الرتب�وي ع�ن ج�دول بث 
ال�دروس اليومي�ة لكاف�ة املراحل الدراس�ية«. 
واك�دت ال�وزارة »انها مس�تمرة يف عملية البث 

وحسب املنهج املكييف ضمن حملة«.
م�ن جانب اخ�ر، عق�دت وزارة الرتبي�ة، امس 
االربعاء، ورش�ة لتس�ليم الربنام�ج االلكرتوني 
الخ�اص للتقدي�م عىل الدراس�ات العلي�ا داخل 

العراق للعام الدرايس 2021 – 2022 .
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان »املديرية العامة للعاق�ات الثقافية / 
ش�عبة االجازات الدراس�ية يف الداخ�ل ، نظمت 
االلكرتون�ي  الربنام�ج  لتس�ليم  ورش�ة عم�ل 
للمتقدمني عىل الدراس�ات العليا الذي س�يعتمد 
يف القبول عىل أسس املفاضلة للراغبني بالتقديم 

لهذا العام«.
واضاف�ت ان »الورش�ة تضمن�ت رشح مفصل 

ع�ن آلية تطبيقه والخطوات الذي يجب اتباعها 
وص�والً اىل مرحلة القب�ول ، ومن ثم التطرق اىل 
اهم املش�اكل واملعوقات التي قد تعرتض س�ر 
عمل  شعب االجازات يف املديريات العامة للرتبية 

بهذا الجانب« .
يذكر ان »الورش�ة الت�ي أقيمت يف مبنى الوزارة 
حرضه�ا عدد م�ن مديري�ات دي�وان ال�وزارة 
وممثل�ني عن املديريات العام�ة يف املحافظات ، 

فضاً عن عمادة الكلية الرتبوية املفتوحة«. 

الرتبي�ة  لجن�ة  طالب�ت  متص�ل،  جان�ب  م�ن 
النيابي�ة الحكوم�ة بتخصي�ص م��ب��ال���غ 
وتحفيزه�م  لتش�جيعهم  ل��ل��ط���اب 

الستمراريتهم يف الدوام.
وقال عضو لجنة الرتبية النيابية هوشيار قرداغ، 
ف�ي ترصيح صحفي، إن “وراء ازدي��اد األمية 
العديد من األسباب أبرزها األوض�اع السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية، فضا ع�ن الفس�اد 
املوجود وال�ذي جعل الحكومة ال تهتم بالجانب 

التعليمي«.  
ب�ظ��روف  م��ر  “ال�ب�ل��د  أن  وأض���اف 
صعبة وبف�رتة ح��روب أم���ام ع�ص�اب�ات 
)داع����ش( أرب��ك���ت ن�ظ��ام التعلي�م”، 
بزي�ادة  الحكوم�ة  طالب�ت  لجنت�ه  أن  مبين�اً 
ل����وزارة  امل�ال�ي��ة  ال�ت�خ�ص�ي�ص��ات 
ال�ت�رب�ي�ة، “ول�ك�ن م�ا ي�ؤس��ف ل�ه ع�دم 
اهتمام الحكومات بالجانب الرتبوي« . وأش�ار 
ق�رداغ اىل أن “الوض�ع االقتصادي أث�ر يف ت�رك 
ال�ط�اب للمقاعد ال�دراس�ي�ة وات�ج�اه�ه�م 
“بتوف�ر  بمطالبه�م  منوه�اً  العم�ل”،  اىل 
تخصيص�ات مالية للط�اب، الس�يما للمراحل 

األوىل لتشجيعهم عىل االستمرار بالدوام«.
ي�ذك��ر أن رئ�ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ام��ة 
ل�ح�رك�ة “وع��ي” الوطنية زك�ي الس�اعدي 
ح�ذر م�ن تف�ي األمي�ة ف���ي امل�ج�ت�م�ع 
ال��ع��راق��ي، م�ش��ي�راً ال��ى أن “ب�ع�ض 
ال�دراس�ات أك��دت أن األم�ي�ة أصبحت 20 % 
يف امل�دن و50 % يف األري��اف”، وأش��ار إل�ى أن 
آخ�ر اح�ص�ائ�ي�ات ال�ت�ي أج��ري��ت ف��ي 
ال��ب��اد اك��دت أن م�ؤش�رات األم�ي�ة ف�ي 
2019 ف��ي ارت�ف��اع ملح�وظ بنس�بة 13 ،% 
وهذا يعني أن ما يقارب 4 مايني  ش�خص أمي 

)با تعليم(.

بغداد/ الزوراء:
ع���ام  م��دي���ر  ك�ش��ف 
ض�ح�اي��ا  ش���ه��داء  دائ����رة 
ال�ح�رب�ي��ة  ال�ع�م�ل�ي��ات 
ال�ع�س��ك�ري�ة  واألخ��ط���اء 
ف��ي  االره�اب�ي��ة  والعملي�ات 
ط�����ارق  الش�هداء،  مؤسس�ة 
امل���ن���دالوي، ع��ن ش���م��ول 
واملخطوف�ني  امل��ف��ق��ودي���ن 

بقانون املؤسسة.
وق�ال املن�دالوي يف حدي�ث صحفي،: 

إن “الفقرة س�ابعاً من امل�ادة 13 من 
التعدي�ل األول لقانون رقم 57 لس�نة 
2015 ،عامل�ت املفق�ود واملخط�وف 
م�ع�ام�ل�ة ال�ش��ه�ي�د إذا ك��ان 
ذل���ك ن�ت�ي�ج�ة عم�ل إره�اب�ي، 
ويمكن ل�ذوي�ه تسلم رات�ب الشهيد 
ح��ك��م��اً  وف��ات���ه  ل��ح��ني 
امل��ح��اك���م  ط��ري���ق  ع���ن 

العراقية”. 
كان�ت  إذا  “االخب�ارات  أن  وأض�اف 
موجودة من ذوي املفقود أو املخطوف 

فتدون أقوال املدعي بالحق الشخيص 
ابتدائياً يف مراكز الرشطة أو يف املحاكم 
املعامل�ة  تروي�ج  ويت�م  املختص�ة، 
وت�ح�وي�ل�ه�ا ال��ى ال��ل��ج��ان 
ال�ف�رع�ي�ة ص�اح�ب�ة االختصاص 

إلصدار القرار املناسب بذلك “. 
“اآلالف  أن  امل��ن���دالوي  وب���ني 
روج���ت  امل�ع�ام��ات  م���ن 
ملخطوفني عرب ال�ل�ج�ان الفرعية يف 
ج�م�ي��ع امل�ح�اف�ظ�ات، وال�ت�ي 
أب�واب�ه�ا مفتوح�ة دائماً لذويهم”، 

مس�تدركاً أن “هناك مفقودين هم يف 
األصل إرهابيون، إذ تعرض أسماؤهم 
ع�ل�ى ال��ج��ه��ات األم��ن��ي��ة 
ل�ل�ت�أك�د م��ن س��ام�ة موقفهم 

من ذلك”. 
“وج����ود  ال���ى  وأش����ار 
ب�ع��دم  ت�ت�ع�ل��ق  م�ش��ك�ل�ة 
أو  امل�ف�ق��ود  ذوي  م�راج�ع��ة 
امل�خ�ط�وف ال�دوائ�ر ال�رس�م�ي�ة 
امل��ع��ام���ات  ل�ت�روي��ج 
مم�ا  الفرعي�ة  ال�ل�ج��ان  ع�ب��ر 

فقدانه�م  أو  تأخره�ا  اىل  ي�ؤدي 
م���دى  ع�ل��ى  ل�ح�ق�وق�ه��م 
امل�اض�ي��ة”،  ال��س��ن��وات 
“اس���ت��ح��داث  م��ؤك���داً 
ل�ج�ن��ة ف�رع�ي�ة س�تفتتح قريباً 
يف قضاء الفلوج�ة لتكون ثالث لجنة 
بعد لجنتي ال�رم��ادي وراوة، والتي 
ستسمح أله��ال��ي ال��ش��ه��داء 
وامل�ف�ق�ودي��ن  وامل��ص��اب���ني 
معاماته�م  برتوي�ج  واملخطوف�ني 

بحسب ما يقتضيه القانون”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية بدء تسجيل انخفاض 
واردات نه�ر الف�رات بفعل قط�ع تركيا للمياه 

عن سوريا.
وقال مستش�ار الوزارة، عون ذياب، يف ترصيح 
صحفي: »هنالك اتفاقية معمول بها بني العراق 
وتركيا وسوريا بأن يكون الحد األدنى إلطاقات 
املياه من تركيا عىل الحدود الس�ورية - الرتكية 
بح�دود 500  مرت مكع�ب يف الثانية كحد أدنى، 
وأن تقس�م هذه الكميات بني العراق وس�وريا 

بنسبة 58% للعراق و42% إىل سوريا«.
وأض�اف »ه�ذه االتفاقي�ة يف�رتض ان تكون 
ملتزم�ة به�ا الج�ارة تركيا، والواق�ع لم نؤرش 
هذه الس�نة أي�ة خلل بم�ا يدخل م�ن مياه يف 
ناحية حصيبة يف محافظ�ة األنبار حيث كانت 
النس�بة األدن�ى 290 م�رت مكع�ب يف الثاني�ة، 
لفرتة طويلة بس�بب ان التش�غيل يف خزان سد 
الطبقة الس�وري يف املنطقة التي تسيطر عليها 
قوات س�وريا الدمقراطية }قس�د{ حيث كانوا 
يحتاج�ون إىل تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة ولم 

يقوموا بتشغيل السد بشكل منتظم«.
وب�ني ذياب »حالي�اً بدأت تأش�رات بإنخفاض 
املناس�يب ال�واردة إىل س�د حديث�ة إىل اننا قمنا 
بتأم�ني خزي�ن مائ�ي جي�د يف الس�د، حيث أن 

س�د حديث�ة اآلن ش�به ممتلئ بكمي�ات كافية 
م�ن املي�اه ملواجهة املوس�م الصيف�ي القادم« 
مؤكدا انه »ليست هنالك خطورة يف احتياجاتنا 

للمياه«.
وقال »ال يوجد تاعب يف الحصص وهناك رسائل 
وصلت إىل الجانب الرتكي« مرجحاً »إجراء لقاء 
عن طريق دائ�رة تلفزيونية مغلقة مع الجانب 

السوري بخصوص ملف املياه«.
وكان�ت ص�ور وثق�ت مش�اهد صادم�ة لنهر 
الف�رات، تخ�رج م�ن مناط�ق ش�مال ورشق 
سوريا، بعد انخفاض منسوبه يف األيام املاضية 
إىل أدنى مس�توياته، بسبب إغاق بوابات املياه 
من األرايض الرتكية، بحس�ب اتهامات »اإلدارة 

الذاتية« الكردية، ومعها حكومة دمشق. 

بغداد/ الزوراء: 

أعلن�ت وزارة النقل عدم تحدي�د موعد أي رحلة 

جدي�دة إلجاء بقية العراقيني من الهند، وس�ط 

توقعات ب�أن تتم بعد التأكد م�ن خلو العائدين 

ضم�ن الدفع�ة االول�ى م��ن الس�الة الهندية 

املتحورة لفروس كورونا.

ووصلت مس�اء االثنني أول رحل�ة جوية م��ن 

ال�ه�ن�د ال��ى م�ط��ار ب��غ��داد ت�ق�ل عىل 

متنه�ا 399 ع�راق�ي�ا ك�ان��وا ع�ال�ق�ني بعد 

تفي سالة جديدة من كورونا.

يف  الخارجي�ة  ال�ع�اق��ات  مس�ؤول  وق�ال 

الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة، حس�ني جليل، يف 

ترصي�ح صحف�ي ان »الرحل�ة الثاني�ة إلج�اء 

العراقي�ني م�ن الهند ل��م ي�ح��دد موعدها او 

يعل�ن عنه�ا ح�ت��ى االن، وب��ان��ت��ظ���ار 

اش��ع��ار وزارة النقل بعد االتفاق مع وزارات 

الخارجي�ٔة والصح�ة والبيئ�ة واللجن�ة العلي�ا 

للصحة والسامة الوطنية«.

وتشر التوقعات ال�ى ان الرحلة الثانية إلج�اء 

العراقي�ني م��ن الهن�د ل��ن تتحق�ق اال بع�د 

التأك�د من خل�و الدفعة االوىل م�ن العائدين من 

الفروس.

واضاف جليل انه »تم نقل الدفعة االوىل ال�ب�ال�غ 

ع�دده��م 399 ش�خصا بحاف�ات خاص�ة اىل 

فن�ادق يف بغ�داد، بعد اجراء الفح�ص املختربي 

PCR ع�ىل االرايض ال��ه��ن��دي��ة وت��أك��د 

خ��ل��وه���م م���ن اص��اب���ة ك�ورون�ا، 

واخ�ذ مسحات ج�دي�دة PCR اخ�رى لكل وافد 

باملختربات املركزية يف ب�غ�داد وك�ان�ت النتيجة 

س�البة، حيث تم نقلهم بواسطة حافات تابعة 

للرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود«.

واش���ار ج�ل�ي�ل ال��ى »ن�ق�ل م�ج�م�وع�ة 

م�ن العائدي�ن اىل محافظاته�م ليت�م حجرهم 

بالفنادق املخصصة لهم يف كل محافظة ملدة 14 

يوما، وس�يتم اخذ مسحة اخرى ب�ع�د م��رور 

7 أي��ام م�ن امل�س�ح�ة السالبة االوىل وبعدها 

يتم تنفي�ذ الحجر املنزيل ملدة اس�بوع ثالث، مع 

متابعتهم م�ن قبل الفرق الصحي�ة لاطمئنان 

عىل حالتهم«.

وذك�ر ان�ه »يف ح�ال اثب�ات ايجابي�ة الفح�ص 

املختربي س�يتم نقلهم اىل مراكز صحية خاصة 

لع�دم انتش�ار ال�ع�دوى لاخري�ن ومعالجتهم 

ب�ال�ب�روت�وك��والت العاجية الخاصة واتخاذ 

االجراءات الازمة لهم«.

اللجنة النيابية تطالب مبنحة تشجيعية للطالب

الرتبية تعلن جدول الدروس اليومية وتطلق برناجما للتقديم على الدراسات العليا

مشول املخطوفني واملفقودين بقانون مؤسسة الشهداء

املوارد تعلن بدء تسجيل اخنفاض واردات نهر الفرات

النقل: ال رحالت إضافية حاليا إىل اهلند إلجالء بقية العراقيني

بغداد/ الزوراء:

 كش�فت عجلة السونار التي تستخدمها 

رشطة بغ�داد عن ش�حنة أدوية مخبئة 

تح�ت س�قف ثان�وي يف إح�دى عجات 

الحمل.

تلق�ت  الرشط�ة  إلع�ام  بي�ان  وذك�ر 

»ال�زوراء« نس�خة من�ه: »م�ن خ�ال 

املمارس�ات االمنية التي تجريها مديرية 

ش�ؤون الس�يطرات والط�رق الخارجية 

التابعة لقيادة رشط�ة بغداد وتحديدا يف 

س�يطرة الش�عب ومن خال االستخدام 

االمث�ل لعج�ات الس�ونار zbv تم ضبط 

ش�حنة م�ن األدوية غ�ر املرخصة ومن 

دون موافقات من وزارة الصحة مخفية 

تحت س�قف ثان�وي عازل فوق س�قف 

احد عجات الحمل ومغلفة ب�}جادر{«. 

وأض�اف »تبل�غ الكمي�ة 100 كارت�ون 

يحوي كل واحد منها 40 علبة«.

وأش�ار اىل »تس�ليم الش�حنة اىل مف�ارز 

الجريمة املنظم�ة املنترشة ضمن عموم 

مداخل العاصمة لغرض إتخاذ اإلجراءات 

القانونية الازمة أصولياً وفق القانون«.

بغداد/ الزوراء:

كش�فت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة االتحادية عن صدور امر اس�تقدام بحق احد 

ضب�اط مديرية رشطة محافظة نينوى، وذلك عىل خلفية قضية املغاالت يف عقد تجهيز 

حواجز كونكريتية .

وأف�ادت الدائرة ويف معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها واحالتها اىل 

القضاء بإص�دار قايض محكمة تحقيق نينوى املختصة بقضايا النزاهة أمر اس�تقدام 

بحق ضباط يحمل رتبة عميد يف مديرية رشطة املحافظة اس�تناداً اىل احكام املادة 340 

من قانون العقوبات.

وبين�ت ان »أمر االس�تقدام ج�اء عىل خليفة الدع�وى الجزائية املتعلق�ة بوجود تاعب 

ومغاالت يف عقد تجهيز حواجز كونكريتية ملديرية رشطة محافظة نينوى«.

وكان�ت هيأة النزاه�ة قد اعلنت عن اصدار الجهات القضائية 58 امر قبض واس�تقدام 

بحق مسؤولني خال شهر اذار املايض، بينهم عضوين يف مجلس النواب )حايل وسابق( 

ووزيراً أس�بق، مبينة ان االوامر جاءت عىل خلفية قضاي�ا وملفات حققت فيها الهيئة 

واحلتها اىل القضاء.

بغداد/ الزوراء:
دعت مديرية املرور العامة، امس األربعاء، 
س�ائقي املركب�ات إىل االلت�زام بالحظ�ر 

الشامل للتجوال.
وقال�ت املديري�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة منه: إنها »تدعو سائقي املركبات 
باأللت�زام التام بحظ�ر التجوال الش�امل 

الذي يبدء من يوم 12 ولغاية 22 من شهر 
ايار«.   

وأكد البيان انه »تم تعزيز املوجود البرشي 
للعامل�ني يف تنظيم حركة الس�ر واملرور 
م�ن ضباط ومنتس�بي املق�رات للحد من 
هذه املخالفة وحسب بيان رقم )1( لسنة 

 .»2021

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة الصحة والبيئة ان العراق ليس بمنأى عن أي سالة جديدة من فروس 

كورونا وسنعاني من موجات للوباء.
وتوقع الحلفي عرب برنامج تلفزيوني تابعته »الزوراء«: »ارتفاع االصابات بكورونا 
لع�دم التزام الش�عب باالجراءات الوقائي�ة ضد الفروس وال يمكن قطع سلس�لة 

االنتشار، كما نعاني من موجات للوباء«.
واض�اف« تراج�ع االصاب�ات ال يعني اختف�اء الجائح�ة بل هي وقتي�ة ومحدودة 

وسيعود لارتفاع بشكل أكرب وهذا سيستمر ما دام هناك عدم التزام«.
وتابع الحلفي« اعداد الوفيات حاليا اقل وافضل من العام الس�ابق بالنس�بة ملعدل 

االصابات وبنسبة 1.4% وهذا بفضل زيادة عدد األرسة وتوفر االوكسجني«.
واردف بالقول« ال يمكن ان نقول ان العراق بمنأى عن الس�الة الهندية وليس هي 
فق�ط بل عن أي س�الة، واألردن تحور فيها الفروس ولم يق�دم اليها اي أحد من 

الهند«.

النزاهة تستقدم ضابطا كبريا بقضية 
جتهيز حواجز كونكريتية

املرور تعلن إجراًء خالل أيام 
احلظر الشامل

الصحة: لسنا مبنأى عن أية ساللة 
وسنعاني موجات للوباء

الكشف عن شحنة أدوية خمبأة 
بطريقة »ماكرة« يف العاصمة

بغداد/ الزوراء:

تمكنت قوة أمنية من اس�تخبارات عمليات 

بغداد، م�ن القبض عىل أربع�ة إرهابيني يف 

مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

وذك�ر إعام عملي�ات بغداد يف بي�ان تلقت 

»الزوراء« نسخة منه: ان »القطعات األمنية 

يف قيادة عمليات بغداد وبناًء عىل معلومات 

استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض 

عىل أربعة متهمني وف�ق املادة 1/4 إرهاب 

يف مناطق متفرقة من العاصمة بغداد«.

وبين�ت ان »قوة من الل�واء )27( ويف كمني 

اس�تخباري تمكنت من اعتقال متهم وفق 

امل�ادة 1/4 إره�اب يف منطق�ة املنص�ور«. 

تمكن�ت  ذات�ه  الس�ياق  وأضاف�ت،«ويف 

اس�تخبارات الل�واء األول يف الفرق�ة األوىل 

رشطة اتحادية وبالتنسيق مع جهاز االمن 

الوطن�ي )األنب�ار( م�ن إلق�اء القبض عىل 

مطل�وب بتهم�ة اإلره�اب يف منطقة عرب 

جبور«. 

وتابع�ت » يف حني تمكنت ق�وة من الفرقة 

ذاته�ا من إلقاء القبض ع�ىل متهمني اثنني 

وف�ق امل�ادة 1/4 إره�اب، ضم�ن قاط�ع 

مسؤولية الفرقة«.مشرًة إىل انه«تم إَحالٌَة 

َجِمي�ع الُْمتََّهِمني إىَل الَْقَضاِء لَِيَناُلوا َجزَاْئهم 

َوْفق الَقاُنون«.

بغداد/ الزوراء:
رشّع�ت قيادة عملي�ات غرب نين�وى، امس 
قاط�ع  ضم�ن  تفتي�ش  بواج�ب  األربع�اء، 

املسؤولية يف املحافظة من ثاث محاور.
وقال�ت خلية اإلع�ام األمني، يف بي�ان تلقته 
»ال�زوراء«: ان »قيادة عملي�ات غرب نينوى 
ترشع بواجب تفتيش ضمن قاطع املسؤولية 
من ثاث محاور«. مش�رًة إىل انه »تم العثور 
يف املح�ور االول عىل 3 قنابر ه�اون عيار 82 

ملم تالفة و3 قنابر هاون عيار 60 ملم«. 
وأضافت، انه »تم العثور يف املحور الثاني عىل 
8 عبوات ناس�فة مختلفة االن�واع و3 قنابر 
هاون عي�ار 60 ملم وقنربتي هاون عيار 81 
مل�م«. وبينت، انه« يف املح�ور الثالث تمكنت 

القطع�ات االمنية من العثور ع�ىل 30 قنربة 
هاون عيار 60 ملم و 4 مقذوفات نمس�اويه 
ورمان�ة، م�ن مخلف�ات عصاب�ات داع�ش 

االرهابي وتم تفجرها موضعيا«. 
بينما نفذت قوة مشرتكة من الحشد الشعبي 
والقوات األمنية، ام�س األربعاء، عملية دهم 
وتفتي�ش لتعق�ب خاي�ا اإلره�اب يف جزيرة 

صاح الدين.
وذكر بي�ان العام الحش�د تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان »ق�وة الحش�د تمثل�ت يف 
عمليات صاح الدين واللواء السادس واللواء 
31 وفوج س�وات والجي�ش، وتهدف العملية 
لتطهر وتفتيش مناطق جزيرة صاح الدين 

وصوآل اىل طريق الصينية - حديثة«.

وأض�اف »ش�ملت العملي�ة تفتي�ش مناطق 
الب�و منف�ي والب�و ه�راط وقرية س�مومه 
وس�كة القطار وص�والً اىل طريق الصينية  - 

حديثة«.
وايضا انطلقت قوات الحشد والجيش، امس 
األربعاء، بعملية دهم وتفتيش ملاحقة خايا 

داعش يف تلعفر.
وذكر إعام الحش�د يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة منه: أن »قوة مش�رتكة من الحش�د 
الشعبي والجيش، نفذتا عملية دهم وتفتيش 

ملاحقة خايا داعش يف قضاء تلعفر«.
واضاف البي�ان أن »العملية ش�ملت تفتيش 
قرية ،طوله باش، وس�بيعيه، وس�اير، ومر 

قاسم التابعات للقضاء«.

بغداد/ الزوراء:

أب�دت املفوضية العلي�ا لحقوق 

ام�س  الع�راق،  يف  اإلنس�ان 

األربعاء، قلقها بش�أن االرتفاع 

الكب�ر بعدد اإلصابات بفروس 

كورون�ا داعي�ة وزارة الصح�ة 

لإلستمرار بتقديم اللقاح املضاد 

دون توقف.

واعرب عضو مجلس املفوضية 

العليا لحقوق اإلنسان، الدكتور 

فاضل الغراوي، »عن بالغ قلقه 

بش�أن زي�ادة ع�دد اإلصاب�ات 

بف�روس كورون�ا ب�ني رشائح 

التوعي�ة  قل�ة  م�ع  املجتم�ع 

والتثقيف من قبل وزارة الصحة 

والجهات املعنية بوسائل الوقاية 

من خطر اإلصابة«.

أخ�ذ  »رضورة  ع�ىل  وأك�د 

املواطنني اللقاحات )ضد كوفيد 

-19( كونه�ا الوس�يلة الوحيدة 

ملن�ع انتش�ار الوب�اء يف الوق�ت 

الوحي�د  والضم�ان  الح�ارض 

لحماية وس�امة العراقيني من 

خط�ر اإلصاب�ة واملحافظة عىل 

أرواح الناس من أجل العودة إىل 

الحي�اة الطبيعية، كم�ا أن اخذ 

اللقاح كأج�راء وقائي يدل عىل 

وع�ي املواطنني وتفهمهم العايل 

لألوضاع الوبائي�ة التي يمر بها 

العراق والعالم أجمع«.

ودع�ا الغ�راوي وزارة الصح�ة 

والجه�ات الحكومي�ة إىل زيادة 

ورضورة  الطبي�ة  الف�رق 

اس�تمرارها يف ال�دوام وتقدي�م 

اللقاح�ات الطبي�ة للمواطن�ني 

صباح�ا ومس�اء وأي�ام حظ�ر 

التج�وال والعطل الرس�مية مع 

اعتماد سياسة تثقيفية توعوية 

بالتنسيق مع القنوات الفضائية 

املدن�ي  املجتم�ع  ومنظم�ات 

ووزارة الرتبي�ة والتعلي�م العايل 

اللقاحات  أخ�ذ  أهمي�ة  بش�أن 

وخل�ق بيئ�ة آمن�ة س�ليمة يف 

العراق.

استخبارات بغداد 
تطيح بـ4 إرهابيني 

مطلوبني
إنطالق عملييت دهم وتفتيش لتعقب خاليا داعش يف نينوى وصالح الدين

بدء واجب أمين من عدة حماور يف تلعفر

حقوق اإلنسان تبدي قلقها من ازدياد إصابات كورونا
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أكدت أن االتفاقية سيتم تفعيلها بأقرب وقت 

دعوات نيابية للبنك املركزي إليضاح إجراءاته جتاه هذه املخالفات

املالية النيابية: املوازنة ال تلزم 
كردستان بتسليم النفط لسومو

صندوق اإلسكان يوضح آلية القروض 
وحيسم اجلدل بشأن زيادتها

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الصني، امس االربعاء، ان التبادل 
التج�اري مع العراق بل�غ اكثر من 30 
ان  مبين�ة   ،2020 ع�ام  دوالر  ملي�ار 
الصني اس�توردت اكث�ر من 60 مليون 

طن من النفط خالل السنة املاضية.
وقال املستش�ار التجاري يف الس�فارة 
الصينية ببغداد “Xu Chun” يف مؤتمر 
صحفي افرتايض: ان “التبادل التجاري 
بني الص�ني والعراق بل�غ اكثر من 30 
ع�ام  يف  دوالر  ملي�ون  و200  ملي�ارا 
2020 منخفضا ع�ن 53 مليارا و300 
ملي�ون دوالر يف ع�ام 2019”، مبين�ة 
ان “االنخفاض ج�اء نتيجة انخفاض 

اسعار النفط عامليا”. 
واضاف ان “الصادرات الصينية للعراق 
انخفض�ت خ�الل ع�ام 2020 نتيج�ة 
تداعي�ات وب�اء كورون�ا، مم�ا ادى اىل 
تدهور الصادرات الصينية للعراق التي 
بلغت 10 ملي�ارات و924 مليون دوالر 

بانخفاض 15.5%”.
وتابع بالق�ول إن “الصني اس�توردت 
خالل الع�ام امل�ايض 60 مليونا و120 
ال�ف ط�ن ) 422 مليون�ا و940 ال�ف 
برميل( بنس�بة زيادة تصل اىل 16.1% 
“، مش�را اىل ان “ال�واردات الصيني�ة 
النفطي�ة من العراق تش�كل %11 من 
مجمل وارداتها م�ن دول العالم، وهي 

بذلك م�ا زال ثالث اك�ر مصدر للنفط 
للصني .

واش�ار اىل ان “الع�راق يعد اكر موقع 
اس�تثماري يف املنطق�ة او ب�ني الدول 
“ال�ركات  ان  اىل  الفت�ا  العربي�ة”، 
الصينية اس�تثمرت يف القطاع النفطي 
خالل 15 س�نة املاضية حيث دش�نت 
اول م�روع اس�تثماري نفط�ي مع 

العراق يف حقل االحدب بعد عام 2003، 
وتمكن�ت الصني من تش�غيل املروع 
بنج�اح وتحقي�ق والوص�ول اىل ذروة 
االنتاج وفق االتفاق املنصوص عليه يف 
العقد، كما ان الركات الصينية عملت 
يف حقل الحلفاية النفطي وانشأت اول 
خ�ط نق�ل للنف�ط يف الحق�ل ملعالجة 

النقل الخام بدفعة واحدة”.

وق�ال رن “ال�ركات الصيني�ة الت�ي 
يف  تس�اهم  ال  الع�راق  يف  اس�تثمرت 
تعزي�ز التنمي�ة االقتصادي�ة للع�راق 
تحس�ني  يف  تس�اهم  وانم�ا  فحس�ب 
معيش�ة الش�عب يف العراق”، الفتا ان 
ه�ذه “الركات خالل العر س�نوات 
املاضي�ة انفق�ت اكثر م�ن 50 مليون 
م�ن  الخري�ة  املش�اريع  ع�ى  دوالر 

التعليم وامداد املي�اه وخلقت اكثر من 
40 ال�ف فرص�ة عم�ل للعراقيني، كما 
ان نس�بة العمال العراقيني العاملني يف 
هذه الركات تجاوز 88 % من مجمل 
العمال العاملني يف هذه املشاريع، كما 
ان ال�ركات دفعت رضائ�ب للجانب 
العراق�ي تصل مبالغها اىل مليار و780 

مليون دوالر”.
واك�د ان “الركات الصينية ش�اركت 
قط�اع  يف  مح�وري  بش�كل  وعمل�ت 
الكهرب�اء، حي�ث اجم�ايل م�ا انجزته 
هذه الركات من طاقة 7 االف و400 
واس�ط  محط�ة  وخاص�ة  ميغ�اواط 
الحرارية التي أنشأتها احدى الركات 
الصينية والتي تعد اول محطة انجزت 
بع�د 2003”، مبين�ا ان “ه�ذه املحطة 
تقدم وتسد %70 من احتياجات بغداد 
م�ن الطاق�ة الكهربائية وتس�د 30% 
م�ن احتياج�ات الع�راق بمجمله من 

الطاقة”.
وعن موعد تنفيذ االتفاقية املوقعة بني 
الع�راق والصني، أوضح أن “مؤسس�ة 
سانش�و الصينية تعمل ع�ى التواصل 
الوثيق مع وزارة املالية العراقية والبنك 
املرك�زي ملعالج�ة القضاي�ا الفني�ة”، 
مؤك�دا أن “االتفاق الصين�ي العراقي 
سيتم تفعيله بأقرب وقت، وهنالك نية 

جادة بهذا الشأن”.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف عضو مجلس الن�واب، النائب 
جم�ال املحم�داوي، ع�ن ان مجم�وع 
املص�ارف األهلي�ة التي لم تتحاس�ب 
رضيبي�ا منذ ع�ام ٢٠١٥ بلغ ٢٠٪ من 

مجموع املصارف املسجلة.
وثيق�ة  بحس�ب  املحم�داوي،  وق�ال 
ص�ادرة م�ن مكتبه موجه�ة إىل وزير 
“ال�زوراء”:  عليه�ا  اطلع�ت  املالي�ة 
ان “ع�دد املص�ارف األهلي�ة الت�ي لم 
تتحاسب رضيبياً عن سنة ٢٠١٥ وعن 
سنوات س�ابقة )٩( مصارف وتشكل 
)٢٠٪( م�ن مجم�وع  النس�بة  ه�ذه 
املصارف املسجلة لدى قسم الركات 
يف الهيئ�ة العامة للرضائب بلغ عددها 

)٤٤( مرصفا”
واض�اف ان “هذا االمر ي�ؤدي اىل عدم 
تعظي�م املوارد املالي�ة للخزينة العامة 
للدول�ة يف الوقت الراهن ولم يتم إجراء 
التقدي�ر اإلداري رغم تقدي�م البيانات 
املالي�ة لتلك املص�ارف والت�ي حققت 
فائضا نتيجة لنش�اطها خالفا للمادة 

٣٠ من قانون رضيبة الدخل رقم ١١٣ 
لسنة ١٩٨٢ املعدل “.

املص�ارف ه�ي م�رصف  ان”  وتاب�ع 
االئتم�ان العراقي واالقتصاد والوركاء 
والش�مال ودجلة والفرات وكردستان 

الدويل وابو ظبي اإلس�المي وس�تاندر 
تشارترد ومكتب تمثيل ستي بنك “.

واك�د املحمداوي ان “وج�ود مصارف 
ل�م تق�دم بياناته�ا املالي�ة اىل قس�م 
التحاس�ب الرضيب�ي م�ع ان الهيئ�ة 

البن�ك  خاطب�ت  للرضائ�ب  العام�ة 
املرك�زي برضورة ايق�اف التعامل مع 
هك�ذا مص�ارف إال ان البن�ك املركزي 
اج�اب ب�أن إدخال�ه طرف�ا يف مه�ام 
مؤسسات أخرى يتعارض مع قانونه، 

دون القي�ام باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لح�ث واخطار هذه املص�ارف لفرض 
تقديم البيانات املالية وفق املادة )٢٧( 

من قانون رضيبة الدخل “.
واشار اىل ان ” وجود بعض االشعارات 
ال�واردة للمصارف االهلية باس�تيفاء 
االمان�ات  لحس�اب   )٪٣( نس�بة 
الرضيبي�ة عن رشاء العمل�ة االجنبية 
لصال�ح املس�تورد املكل�ف ال تتضمن 
تفاصي�ل وافية عن ه�ذا املكلف الذي 
اس�تلمت االمان�ات من�ه مث�ال اس�م 
املكل�ف الكام�ل او عنوان�ه او عنوان 
املرصف، وكل ذل�ك خالفا للفقرة )٤( 
م�ن تعليم�ات وزارة املالي�ة /الهيئة 

العامة للرضائب.
املرك�زي  ”البن�ك  املحم�داوي  ودع�ا 
العراقي إليض�اح اجراءاته تجاه هذه 
املخالف�ات الرضيبي�ة ع�ى اعتبار ان 
البن�ك هو املرف عن عم�ل املصارف 
يف العراق وفق امل�ادة )٤٠( من قانون 
البن�ك املرك�زي رقم ٥٦ لس�نة ٢٠٠٤ 

املعدل”.

الصني: التبادل التجاري مع العراق بلغ حنو 30 مليار دوالر يف 2020

الكشف عن عدد املصارف األهلية املتهربة من التحاسب الضرييب

العراق ضمن الدول األكثر إستهالكاً لألرز عامليا

البصرة تدرج إنشاء أول مدينة صناعية وأكرب معمل للحديد

بغداد/ الزوراء:
كشفت اللجنة املالية النيابية، امس االربعاء، عن عدم وجود اي فقرة قانونية 
ضم�ن املوازنة تلزم كردس�تان تس�ليم النف�ط اىل رشكة س�ومو، مبينا ان ما 

سينفذ هو تسليم اقيام النفط اىل بغداد.
وق�ال عضو اللجنة، ش�روان مرزا، يف ترصيح صحف�ي: ان ” قانون املوازنة 
اليحت�وي عى اي فقرة تنص عى تس�ليم النفط من قبل كردس�تان اىل رشكة 

سومو لتصدير النفط بل املوجود يف املوازنة هو تسليم اقيام النفط”.
واض�اف م�رزا ان “املوازنة تنص عى ان رشكة س�ومو تق�وم بتحديد اقيام 
النفط الواجبة عى حكومة اقليم كردستان لكل شهر، وبعد ذلك تقوم االخرة 

بتسليم تلك االقيام اىل رشكة سومو”.
واوض�ح ان “الحكومة االتحادية، وتحديدا رشكة س�ومو، لم تحدد اي أقياما 
لنفط اقليم كردس�تان وهذا الس�بب الرئييس الذي ادى اىل ع�دم تنفيذ الفقرة 

الخاصة باالقليم يف املوازنة”.
وأوضح مرزا ان ” حكومة االقليم ارسلت كتبا رسمية اىل الحكومة االتحادية 
لعق�د االجتماعات الفني�ة وتحديد االقيام املطلوب تس�ليمها لك�ن الحكومة 
االتحادي�ة ل�م ترد لحد اآلن ع�ى الكتب الرس�مية ولم تح�دد أي اقيام للنفط 

املصدر”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن صندوق اإلسكان، امس األربعاء، عن آلية منح القروض للمحافظات، 

فيما أشار إىل أن منح القروض يتوقف عى عاملني.
وقال مدير عام صندوق اإلس�كان، ضياء موجد عبدالله، بحسب الوكالة 
الرس�مية: إن “مبال�غ الصندوق وزعت ب�ني املحافظات حس�ب التعداد 
السكاني ونس�بة خط الفقر اللذين تزودهما لها وزارة التخطيط”، الفتاً 
اىل ان�ه “يت�م االعتماد عى كفال�ة املوظف املوطن راتب�ه بوصفه هو من 

يكفل نفسه”.
وأض�اف أن “املبالغ عندما تأتي اىل الصندوق يتم احتس�اب كل محافظة 
وحاجتها للمبلغ ويتم تقسيمه عى مدى 3 او 4 اشهر”، مؤكدا ان “حصة 
كل محافظ�ة تطلق ش�هرياً فهن�اك محافظات يتم نف�اد حصتها خالل 

اليوم االول او خالل ساعة، وهذا يتوقف عى حجم التقديم للقروض”.
وتاب�ع انه “يف حال انتهاء حصة املحافظة الش�هرية يتم غلق الحس�اب 
االلكرتون�ي”، مش�را اىل ان “هن�اك 5 محافظات، وهي املثن�ى واالنبار 
وص�الح الدي�ن وكرك�وك ونينوى، ل�م يتم حت�ى اآلن انته�اء حصصها 

الشهرية بسبب التقديم القليل”.
واك�د عبد الله انه “لغاي�ة اآلن لم تصل قرارات جديدة م�ن اللجنة العليا 
للس�كان بش�أن زيادة مبلغ القرض”، الفت�اً إىل أن “الصندوق بارش منذ 

األول من شباط املايض بإطالق القروض”.

بغداد/ الزوراء:
ُصنف الع�راق ضمن الدول العر األوىل 
األكث�ر إس�تهالكاً مل�ادة األرز الغذائية، 
eCommodity Market D ”وفق�ا ل�� 

)آف�اق   ”velopments and Outlook
أس�واق الس�لع األولي�ة(، الص�ادر عن 

البنك الدويل.
وتص�درت الص�ني قائم�ة أكث�ر الدول 
اس�تهالكا ل�أرز يف العال�م بنح�و 4.7 
مالي�ني ط�ن م�رتي يف 2015، وتلته�ا 
نيجريا، ثم الفلبني وإيران وإندونيسيا، 
وج�اءت الس�عودية بعده�ا يف املرتب�ة 
السادسة، وهى األوىل عربيا يف استهالك 
يف  األعض�اء  ال�دول  ث�م ج�اءت  األرز، 
االتحاد األوروبي، ثم العراق والسنغال، 
يف حني جاءت ماليزيا يف ذيل قائمة أكثر 
10 دول مس�توردة ومستهلكة لأرز يف 

العالم.

ويرى الخراء أنه بحلول 2040 س�وف 
تك�ون هن�اك حاج�ة إىل إم�دادات أرز 
إضافي�ة، ال تقل ع�ن 112 مليون طن، 
لتلبي�ة الطل�ب العامل�ي املتزاي�د.. ومن 
املتوقع أن يس�تمر الطل�ب عى األرز يف 
الزيادة بالس�نوات القادم�ة، عى األقل 
لدراس�ة ش�املة  2035، وفق�ا  حت�ى 

أجراها معهد أبحاث السياسات الغذائية 
والزراعي�ة )FAPRI(. كم�ا يتوق�ع أن 
يرتفع الطلب العاملي عى األرز املطحون 
496 ملي�ون ط�ن يف 2021/2020  إىل 
م�ن 439 مليون طن يف 2010. وبحلول 
2035، من املرجح أن يرتفع هذا الطلب 

إىل ما يقدر بنحو 555 مليون طن.

بغداد/ الزوراء:
أدرج�ت هيئة اس�تثمار البرصة مش�اريع عمالقة ض�م�ن 
خ�ط��ة ال�ع��ام الح�ايل اب�رزه��ا تنفيذ معم�ل ك�ب�ي�ر 
للح�دي�د وال�صل�ب، واول م�دي�ن�ة صناعية تس�اعد عى 

تشغيل االف العاطلني.
وق���ال رئي�س الهي�ئ�ة، عالء ع�ب�د الحس�ني س�لمان، 
يف ترصي�ح صحف�ي: إن “خط�ة الع�ام الح�ايل تتضم�ن 
اقامة مش�اريع اس�تثمارية عمالقة ابرزها معمل الحديد 
وال�ص�ل��ب ب�ط�اق�ة تصميمي�ة ت�ص�ل اىل اك�ث�ر من 
ملي�ون طن م�ن حدي�د التس�ليح والصناع�ي«. واضاف 
ان »الخطة ت�ش�م�ل ايضا م�ش�اريع س�كنية وصناعية 
وترفيهي�ة وفندقية تقدر كلفة انش�ائها بمئات امل�الي�ني 
م�ن ال��دوالرات«، مش�را اىل »استكمال جميع املوافقات 
امل�حل�ي��ة  االدارة  م��ع  بالتنس�يق  تقريب�ا  القطاعي�ة 
للب�ص��رة تمهي�دا للتوقيع عى االجازات االس�تثمارية«. 
ولف�ت س�لم�ان اىل »اس�تك�م�ال م�واف�ق�ات ال�دوائ�ر 
الحك�ومي�ة الن�شء اول م�دين�ة ص�ن�اعي�ة ك�ب��رى 
باملحافظ�ة ع�ى مس�احة ال�ف دون�م، إذ ت�م التخطي�ط 
االس�تثمارية  املش�اريع  م�ن  كب�را  ع�ددا  الس�تيعابها 

الصناعي�ة البرتوكيمياوية وم�ش��اري�ع لصناعة الحديد 
والصلب وااللكرتوني�ة وتوفر االف فرص العمل للعاطلني 
م�ن الخريج�ني والفئات الوس�طية والفني�ة والخدمية«. 
وذك�ر ان »اختيار موقع املدين�ة الصناعية تم بالقرب من 
مصادر الثروة النفطية والغاز واملوانئ والطرق ال�رسيعة 
ما يساع�د املس�تثمري�ن عى تص�دي�ر الفائض لالسواق 
ال�عاملية وخف�ض كلفة املواد االولية املس�توردة واملحلية 

التي تدخل بالعملية االنتاجية”.

مزاد العملة يبيع حنو 167
 مليون دوالر

خام البصرة اخلفيف يالمس 
68 دوالرًا

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر يف 
البورصة الرئيسة

الرافدين يطلق مبادرة لتمويل 
املشاريع االستثمارية والسكنية

تراجع مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي العراق�ي من العمل�ة الصعبة، امس 

األربعاء، لتسجل 167 مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي العراقي ش�هد خالل م�زاده لبيع ورشاء 
العم�الت االجنبية امس انخفاضا بنس�بة 4.57 % يف مبيعاته لتصل اىل 
167 مليون�ا و 300 الف  دوالر، غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس بلغ 
1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم امس الثالثاء ، حيث بلغت املبيعات  

175 مليونا و214 ألفا و 174 دوالراً.
وذهبت املشرتيات البالغة 139 مليونا و900 ألف دوالر، لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عى شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 

27 مليونا و 400 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار اىل أن 33 مرصف�ًا قام بتلبية طلبات تعزي�ز االرصدة يف الخارج، 

و19 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، و14 رشكة رصافة مشاركة.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت س�عر نفط الب�رصة الخفيف، ام�س األربع�اء، ، بالتزامن مع 

ارتفاع الخامات األخرى لرنت والخام االمريكي .
وارتف�ع نفط البرصة الخفي�ف املصدر آلس�يا إىل 67.95 دوالراً للرميل 

بمقدار 1.88 دوالر، أو بنسبة 2.85 % عن يوم الخميس املايض.
وس�جل نفط البرصة الخفيف اعى االس�عار مقارن�ة بالنفوط األخرى 
لدول منظمة اوبك، وسجل الخام العربي الخفيف 67.25 دوالراً للرميل، 
وس�جل مزيج مربان اإلماراتي 66.50 دوالرا للرميل، فيما سجل مزيج 
س�هران الجزائ�ري 67.47 دوالرا للرمي�ل، وبلغ س�عر بون�ي الخفيف 

النيجري 67.31 دوالرا، وجراسول االنغويل 66.97دوالرا.
وكانت أسعار النفط العاملية ارتفعت امس ليصل خام برنت عى 69.50 

دوالرا، وخام غرب تكساس األمركي عى 66.28 دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف الدوالر، ام�س االربعاء، يف البورصة الرئيس�ة يف 

بغداد بشكل طفيف.
وق�ال مصدر إن بورص�ة الكف�اح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت 

148100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
واش�ار اىٕل أن اسعار البيع والراء استقرت يف محال الصرفة باالٔسواق 
املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148500 دين�ار عراقي، بينما 

بلغت اسعار الراء 147500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اطل�ق مرصف الرافدين، امس األربعاء، مب�ادرة النافذة الواحدة لتمويل 
املشاريع االستثمارية يف البلد وبس�قوف مالية مفتوحة لتعزيز القطاع 

االستثماري.
واوض�ح املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان ورد “لل�زوراء”: ان املبادرة 
تقوم عى اس�اس تس�هيل وتبس�يط اجراءات الركات واملس�تثمرين 
وإنج�از املعامل�ة يف ارسع وق�ت بعيدا ع�ن الروتني لغرض اس�تقطاب 
املس�تثمرين الراغبني بالحصول عى التمويل ومنح القروض لها لغرض 

إنجازمشاريعهم.
وأكد البيان: انشاء غرفة موحدة يف االدارة العامة للمرصف من االقسام 
املعنية املناط بها مهمة تمشية التسهيالت االستثمارية إلنجاز املعامالت 

بالرسعة املمكنة.
ون�وه إىل اىل: ان املرصف يدعم العديد من املش�اريع االس�تثمارية ومنها 
مش�اريع االس�كان يف اغلب محافظ�ات البلد اس�هاماً منه يف تنش�يط 

القطاع والتخفيف من أزمة السكن.

 بغداد/ الزوراء:
اغل�ق مؤرش االس�عار يف س�وق الع�راق ل�الوراق املالية، ام�س االربعاء، 

منخفضا بنسبة )0.63 %(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لأوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االس�هم املتداولة )35.124.592.686( سهما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )35.574.206.361( دينارا. 
واغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60  يف جلس�ة امس ع�ى )585.48( نقطة 
منخفض�ا بنس�بة )0.63 %( ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ 
)589.18( نقطة.وت�م تداول اس�هم )29( رشكة من اصل )103( رشكة 
مدرجة يف السوق، واصبح عدد الركات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 

املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غر العراقيني يف السوق )146( 
ملي�وم س�هم بقيمة بلغ�ت )357( مليون دين�ار من خ�الل تنفيذ )73( 

صفقة عى اسهم رشكة أربع رشكات.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غر العراقيني يف الس�وق 
)24( مليون س�هم بقيمة بلغت )7( ماليني دين�ار من خالل تنفيذ )12( 
صفقة عى اس�هم رشك�ة ثالث رشكات.يذكر ان س�وق الع�راق لأوراق 
املالية قد اس�تخدم انظم�ة التداول االلكرتوني واالي�داع املركزي منذ عام 
2009، ويس�عى إلطالق نظام التداول عر االنرتنيت للمستثمرين، وينظم 
خمس جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل الخميس، ومدرج فيه 105 
رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 

والزراعة والت�مني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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أنديتنا احمللية حتتل مراكز متأخرة 
يف التصنيف اآلسيوي

بغداد/ متابعة الزوراء
أعل�ن االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم تصنيف االندي�ة االس�يوية بع�د نهاية دور 
املجموعات بدوري أبطال آسيا.. ويتواجد يف التصنيف ثالثة فرق عراقية هم الزوراء 
والقوة الجوية والرشطة، والتي تشارك يف دوري أبطال آسيا. .واحتل الزوراء صدارة 
االندية العراقية يف التصنيف باحتالله املركز 180 آسيوياً و1608 عاملياً.ويأتي القوة 
الجوية ثانياً عىل مس�توى العراق ويف املركز 249 آسيوياً و2047 عاملياً.اما الرشطة 

فيأتي يف املركز الثالث محلياً و273 آسيوياً و2178 عاملياً.

أصفر وأمحر

البحراني: مسؤولون وعدوني خرياً بتنفيذ نصب خليجي 25 على أرض الواقع

هتار: غياب أمين حسني عن املالعب سيستمر إىل الشهر املقبل

بغداد/ الزوراء: 
�ام أنَّ مهمته مع األنيق  أكد املدير الفني لفريق الطلبة بكرة القدم ثائر جسَّ
ليست بالسهلة، مشدداً عىل رضورة تكثيف الجهود إلبقاء الفريق يف مصاف 
اندية الدوري املمتاز.وقال جس�ام إن “ مهمة تدريب الفريق ليس�ت سهلة 
ى  ” كلَّ ما تبقَّ بس�بب تقارب الفرق يف النق�اط وجدول الرتتيب”، مبين�اً أنَّ
للفري�ق ه�ي 9 مباريات ، بمعن�ى 27 نقطة وهذه النقاط س�تدفع النادي 
 ” دفعة قوية جداً يف حال تم الترصف معها بشكل جيد “ .وأضاف جسام أنَّ
الجهود متكاتفة النقاذ الفريق الطالبي س�واًء من الجمهور أم من الالعبني 
أم من اإلدارة”، مش�دداً عىل أنَّ “ الهدف األس�ايس يف الوقت الحايل هو بقاء 
” تجاوز الفرتة  الفري�ق يف مصافِّ اندية ال�دوري املمتاز “وتابع جس�ام أنَّ
الس�لبية التي رافقت الفريق خالل الفرتة الس�ابقة، يستغرق وقتاً طويالً، 
والب�د من االهتمام بالعامل النفيس لالعبني باالضافة اىل العامل املادي الذي 

بذلت االدارة كل جهودها لتوفريه خالل االيام القادمة”.

جسام: مهمتنا صعبة وتعاون اجلميع 
سيؤدي لبقاء األنيق يف الدوري املمتاز

بغداد/ حسني عمار

أك�د النح�ات العراقي أحم�د البحراني 

أن تصميم�ه نص�ب كأس خليجي 25، 

كان اجتهاداً شخصياً ولم يكن بتكليف 

رس�مي، فيما أش�ار إىل أن 3 مسؤولني 

بينه�م وزير الش�باب والرياضة عدنان 

درج�ال وع�دوه خ�رياً بش�أن إمكانية 

تنفيذه عىل أرض الواقع.

وق�ال البحران�ي إن “فك�رة وتصمي�م 

النصب كانت اجتهاداً ش�خصياً، دعماً 

25 يف مدين�ة  لبطول�ة كأس خليج�ي 

الب�رصة، ولم يكن بتكليف من أية جهة 

رسمية”.

البحران�ي: “ه�ذه طريقت�ي  وأض�اف 

بالعمل حتى يف قطر التي أقيم فيها بأن 

أكون مبادراً فأتفاع�ل مع األحداث وال 

انتظر تكليفاً من املس�ؤولني، فكيف إذا 

كان الحدث يخص بلدي العراق والبرصة 

بالتحديد وكرة القدم التي أعشقها”.

وتاب�ع أن “مبادرت�ي طوعي�ة بح�دود 

الفكرة والتصميم واملجسم املصغر الذي 

أنش�أته عىل نفقتي الخاص�ة وكلفني 

مبلغاً كبرياً لكونه من مادة الربونز”.

وع�ن إمكانية تنفي�ذ النصب عىل أرض 

الواقع قال البحران�ي، إن “تحقيق ذلك 

ع�ىل أرض الواق�ع، يحت�اج إىل دع�م”، 

مبين�اً أن “وزي�ر الش�باب والرياض�ة 

عدنان درجال ورئيس الهيأة التطبيعية 

لالتحاد العراقي لك�رة القدم إياد بنيان 

العيدان�ي  أس�عد  الب�رصة  ومحاف�ظ 

وعدون�ي خ�رياً، وأنني متفائ�ل وأحلم 

بتنفيذ العمل عىل أرض الواقع”.

وذك�ر البحران�ي أنه “ال يمك�ن تحديد 

تكلف�ة تنفي�ذ العم�ل، ألن ذل�ك يرتبط 

بمكان�ه وحجم�ه”، مضيف�اً “جعل�ت 

العم�ل قابال للتحكم، إذ يمكن أن يكون 

خمسة أمتار أو غري ذلك”.

وختم بأن�ه، “غايتي من العمل معنوية 

مرشوع�اً  وأع�ده  ربحي�ة،  وليس�ت 

وطنياً”.

وكان وزي�ر الش�باب والرياضة عدنان 

درجال اكد يف وقت سابق أنه “قد يكون 

هناك نصب تذكاري من تصميم النحات 

العراق�ي أحم�د البحران�ي، عىل ش�كل 

كأس الخلي�ج مرفوعا بااليادي، يوضع 

يف ملعب املدينة الرياضية يف البرصة”.

وأك�د، أن “هن�اك تنس�يقاً م�ع جميع 

الوزارات إلنج�اح البطولة”، الفتاً إىل أن 

متاب�ع،  ال�وزراء  مجل�س  “رئي�س 

بش�كل دقي�ق، لجميع االم�ور املتعلقة 

بالبطولة”.

بغداد/  امري الداغستاني
اكد معالج نادي القوة الجوية، سعدي 
هت�ار، أن مهاج�م املنتخ�ب الوطني 
ونادي القوة الجوية ايمن حس�ني لم 
يتماثل للش�فاء التام وهو بحاجة اىل 

مدة أطول للعودة اىل املالعب.
وقال هتار إن “الفريق الطبي املرشف 
ع�ىل حال�ة الالعب ايمن حس�ني قرر 
ان يت�م عرضه عىل املفراس بعد ثالثة 
اس�ابيع م�ن اآلن، للتأك�د من وضعه 
ونسبة الشفاء والسماح له باالشرتاك 
م�ع الفري�ق يف خ�وض املباريات من 

عدمها”.
وب�ني ان “الفري�ق الطب�ي س�مح له 
باملش�اركة يف الوح�دات التدريبي�ة يف 
الوق�ت الحايل ب�رشط ارت�داء القناع 

الواق�ي ال�ذي يغط�ي ال�رأس وع�دم 
االلتحام القوي، بغي�ة املحافظة عىل 

لياقته لحني السماح له باللعب”.
واوض�ح هت�ار ان “الفري�ق الطب�ي 
ال�ذي يتابع وضعه ألزم ايمن حس�ني 
بارتداء القناع الواقي ملدة ثالثة اشهر 

للمحافظة عىل منطقة االصابة”.
وكان ايم�ن حس�ني اصي�ب بكرس يف 
عظ�م الوج�ه تح�ت الع�ني االيمن يف 
مستهل لقاءات القوة الجوية ببطولة 
دوري ابطال اسيا واجريت له مداخلة 
مستش�فيات  اح�دى  يف  جراحي�ة 

االمارات.
وحسم التعادل السلبي مواجهة القوة 
الجوي�ة والديوانية، الت�ي أقيمت عىل 
ملعب الش�عب ال�دويل، يف لقاء مؤجل 

من الجولة 27 بالدوري  املمتاز.
الق�وة الجوية دخل املب�اراة لتعويض 
خروجه من البطولة اآلسيوية بنتائج 
سلبية، بحثا عن فوز يعزز من خالله 

صدارته وتوسيع فارق النقاط.
لك�ن الق�وة الجوية اصط�دم بفريق 
الديوانية املنظم رغم بعض املحاوالت 
التي أضاعه�ا العبو الجوية أخطرهم 

تسديدتي لؤي العاني وحسني جبار.
ويف الش�وط الثاني ل�م تفلح تغيريات 
امل�درب أيوب أوديش�و لتغيري النتيجة 

لتنتهي بالتعادل السلبي.
ورفع القوة الجوية رصيده إىل النقطة 
60 يف الص�دارة، بينما رف�ع الديوانية 
املرك�ز  يف   30 النقط�ة  إىل  رصي�ده 

ال�15.

محودي ميدد فرتة الرتشيح لعضوية مركز التسوية والتحكيم الرياضي وجلنة األخالقيات
حبث مع عليوي مستجدات املشهد األومليب

بغداد/إعالم اللجنة األؤملبية

األوملبي�ة  اللجن�ة  رئي�س  م�ّدد 

الوطني�ة العراقي�ة رعد حمودي 

فرتة الرتش�يح لرئاسة وعضوية 

والتحكي�م  التس�وية  )مرك�ز 

الريايض( و)لجن�ة األخالقيات( 

اىل الخام�س ع�رش م�ن ش�هر 

حزيران املقبل.

تمدي�د  ان  حم�ودي  وأوض�ح 

فرتة الرتش�يح ج�اءت بناًء عىل 

العام�ة،  املصلح�ة  مقتضي�ات 

ومنح املالكات الراغبة بالرتشيح 

مدة أط�ول بس�بب تزام�ن أيام 

الش�هر الفضي�ل خ�الل الف�رتة 

الحالي�ة وإع�الن خلي�ة األزم�ة 

يس�تمر  مقب�ل  تج�وال  حظ�ر 

لع�رشة أيام تب�دأ يف الثاني عرش 

من شهر آيار الجاري وتنتهي يف 

الثاني والعرشين منه. 

وقال حمودي إن تأسيس هاتني 

املؤسستني يأتي يف سياق إكمال 

نص�اب املؤسس�ات القانوني�ة، 

واالنضباطي�ة، املرتبطة باللجنة 

األوملبي�ة الوطني�ة العراقية عىل 

وف�ق قانونه�ا الناف�ذ ذي الرقم 
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كال  إن  حم�ودي  وأوض�ح 

املؤسس�تني ستسهمان يف وضع 

الضامن�ة  القانوني�ة  الحل�ول 

الرياضي�ة  املنظم�ات  لحق�وق 

املنتمية للجن�ة األوملبية واألفراد 

العامل�ني فيه�ا إزاء أي�ة أزمات 

أو تقاطع�ات ق�د تع�رتي عم�ل 

املنظمات واألفراد.

ولفت حمودي اىل إن املؤسستني 

بحيادي�ة  س�تعمالن  كلتاهم�ا 

وتمتع�ان  عاليت�ني  وش�فافية 

باستقاللية مالية وإدارية مبيناً 

والتحكي�م  التس�وية  مرك�ز  ان 

وإجراءاته س�تخضع  الري�ايض 

للوائ�ح داخلي�ة يحدده�ا املركز 

بالتنس�يق م�ع  بع�د تأسيس�ه 

اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 

والس�لطات ذات الصل�ة بالدولة 

تل�ك  تك�ون  أن  ع�ىل  العراقي�ة 

اللوائ�ح متوافق�ة م�ع املعاي�ري 

والتحكي�م  للوس�اطة  الدولي�ة 

الرياضيني.

وخت�م حمودي حديث�ه قائالً ان 

الجمعية العام�ة للجنة األوملبية 

الوطنية العراقي�ة هي من تتوىل 

إنتخ�اب رئي�س وأعض�اء مركز 

الري�ايض  والتحكي�م  التس�وية 

وكذل�ك إنتخ�اب أعض�اء لجن�ة 

االخالقيات.

جدي�ر بالذك�ر أيض�اً إن رئي�س 

وأعض�اء كلت�ا املؤس�تتني يت�م 

الجمعي�ة  إنتخابه�م م�ن قب�ل 

العام�ة للجنة األوملبي�ة الوطنية 

العراقي�ة ع�ىل يكون�وا من غري 

العاملني يف املؤسسات الرياضية 

الحكومية وغري الحكومية.

إس�تقبل  منفص�ل  س�ياق  ويف 

رئي�س اللجنة األوملبي�ة الوطنية 

العراقي�ة رعد حم�ودي بمكتبه 

الش�باب والرياضة  رئيس لجنة 

النائ�ب عباس  الن�واب  بمجلس 

علي�وي وعض�و اللجن�ة النائب 

الدكتور ديار برواري.

وق�دم علي�وي تهانيه ملناس�بة 

إنبث�اق املكتب التنفي�ذي الجديد 

ط�ّي  متمني�اً  األوملبي�ة  للجن�ة 

والتوّجه  الس�ابقة  التقاطع�ات 

لبناء رياضة عراقية متقدمة.

وأعرب عليوي عن تبّنيه مرشوع 

جلس�ة حوارية مفتوحة تجمع 

كل إطراف البيت األوملبي بمساء 

رمضاني يفتح ب�اب حوار وّدي 

أخوي يطوي صفحة التقاطعات 

لقناع�ات  والوص�ول  الس�ابقة 

بّناءة مشرتكة.

من جانب�ه رّحب رئي�س اللجنة 

األوملبي�ة برئيس لجنة الش�باب 

والرياضة والنائب برواري شاكراً 

التهنئة، ومش�يداً  إّياهم�ا ع�ىل 

يف الوق�ت ذات�ه بالعم�ل النيابي 

املهني للجنة الشباب والرياضة، 

بدورتها الحالية، وتبّنيها ترشيع 

القوانني الرياضية بالغة األهمية، 

ومتابعته�ا  ال�دؤوب  وعمله�ا 

بالحي�اد  ووقوفه�ا  املتواصل�ة 

جمي�ع  يف  املف�رتض  النياب�ي 

املشاهد األوملبية والرياضية التي 

إستلزمت ذلك.

الش�باب  لجن�ة  عض�و  ق�ال  و 

والرياضة الدكت�ور ديار برواري 

ع�ىل املكت�ب التنفي�ذي الجدي�د 

االصالحية  االضطالع بخطوات�ه 

اىل  مش�رياً  الحالي�ة  بدورت�ه 

رضورة تقن�ني م�الكات اللجنة 

م�الكات  وإحت�واء  األوملبي�ة 

الش�باب والس�عي لبحث  وزارة 

ومعالج�ة ملف املنش�طات الذي 

تفاقم�ت أزماته مؤخراً بش�كل 

العراقية  الرياضة  ييسء لسمعة 

وعموم الوطن.

املكت�ب  ان  حم�ودي  وب�نّي 

التنفيذي، وبن�اًء عىل توجيهات 

لجنة الشباب والرياضة النيابية، 

بدأ بالفعل باعادة هيكلة مالكات 

موظفي اللجنة األوملبية وتحديد 

الكفاءات العاملة فعالً، وامللتزمة 

بال�دوام وأداء الوظيفة مبيناً ان 

املرحلة املقبلة يتقدمها مبدأ أول 

هو تقديم الصال�ح العام وقطع 

الطريق عىل املطامح الشخصية 

غ�ري املرشوعة، مس�تطرداً قوله 

بان السعي الس�ابق لهذا الهدف 

ترشي�ع  بع�دم  يصط�دم  كان 

قان�ون اللجن�ة األوملبي�ة ال�ذي 

أصب�ح غطاًء رشعي�اً متيناً لكل 

خطوات االصالح املقبلة.

وق�دم علي�وي لحم�ودي دع�وة 

إستضافة مش�رتكة له بمجلس 

الش�باب  وزي�ر  م�ع  الن�واب 

والرياضة الس�يد عدنان درجال 

لبح�ث إتخ�اذ خط�وات مهم�ة 

وعاجلة بصدد ع�دد من امللّفات 

الرياضية املهّم�ة يتقدمها ملّف 

مكافحة املنّشطات الذي وصفه 

عليوي بالخطري.

وأوضح حمودي بانه هّيأ دراسة 

متكامل�ة تتضمن م�رشوع عدد 

م�ن الخط�وات واآللي�ات الت�ي 

م�ن ش�أنها تحديد مس�ؤوليات 

واالتحادات  واملدرب�ني  الالعب�ني 

الوطنية بصدد أية مخالفة ترتبط 

باملنّشطات واملواد املحظورة الفتاً 

اىل ان األمر يس�تلزم إنشاء مركز 

باملوض�وع،  متخص�ص  طب�ّي 

وإقامة دورات وحمالت توعوية 

تتبّنى محاربة تناول املنش�طات 

والعقاقري املحظورة.

وأش�ار الدكت�ور ب�رواري اىل ان 

بعيدي�ن  العراقي�ني  الرياضي�ني 

اآلس�يوي  الرقي�ب  ع�ني  ع�ن 

والعاملي بصدد املنّش�طات ألنهم 

ع�ن  املرحل�ة  ه�ذه  يف  بعيدي�ن 

االنجاز العايل ودخول الرياضيني 

التناف�س  مرحل�ة  العراقي�ني 

الحقيق�ي س�تخضعهم للكث�ري 

الفحوص�ات واالختب�ارات  م�ن 

التي ستضاعف من أزمات بعض 

إتحاداتنا م�ع إتحاداتها الدولية 

اآلس�يوي  األوملب�ي  واملجل�س 

الدولية بصدد  واللجنة األوملبي�ة 

العقاقري املنشطة املحظورة.

املكت�ب  ان  اىل  حم�ودي  ولف�ت 

دع�م  اىل  سيس�عى  التنفي�ذي 

الوطنية  االتح�ادات  ومس�اعدة 

مالياً فيما إذا تم�ت مناقلة املال 

املخصص لها اىل ميزانية اللجنة 

األوملبية ليش�ّكل ذلك قناة رصف 

قانوني�ة ورس�مية تتالئ�م م�ع 

به�ذا  املالي�ة  وزارة  توجيه�ات 

الصدد.

ويف خت�ام اللق�اء ج�دد حمودي 

الش�باب  لجن�ة  لدع�م  ش�كره 

والرياضة للعمل األوملبي الوطني 

فيم�ا أكد علي�وي مواصلة جهد 

اللجنة النيابية لتقديم كل ما من 

ش�أنه االرتقاء برياض�ة االنجاز 

العايل.

هذا وحرض اللق�اء أيضاً أعضاء 

املكتب التنفي�ذي للجنة األوملبية 

العمي�دي  حس�ني  الدكت�ور 

والدكتور هرده رؤوف والدكتور 

إبراهي�م البه�اديل واملدي�ر امل�ايل 

األع�الم  ومدي�ر  أحم�د ص�ربي 

حسني عي حسني.

إعالمنا الرياضي
الرياضي�ة  للصحاف�ة  العراق�ي  االتح�اد  نع�ى 
عض�و هيئت�ه العام�ة الزميل  ش�اكر العبادي 
ال�ذي انتق�ل إىل جوار رب�ه  امس االربع�اء إثر 
مضاعف�ات فاي�روس كورون�ا، نس�أل الله أن 
يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته 
ويله�م أهله ومحبيه الصرب والس�لوان، إنا لله وإنا 

إليه راجعون.
 *****************

عضو الهيئة العامة لالتحاد العراقي للصحافة الرياضية االستاذ جمال 
الدين عبد الرزاق اعلن نجاح عملية القسطرة التي اجراها يف مستشفى 

ابن البيطار لجراحة القلب يف العاصمة بغداد، وقدم 
عبد الرزاق شكره وتقديره الكبريين للمؤسسات 
الصحفية واالعالمي�ة والرياضية ولجميع من 
اتصل واس�تفرس عن وضع�ه الصحي، خالص 
االمني�ات لالس�تاذ العزي�ز بالش�فاء التام وان 

يلبس�ه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية 
وان يعود ملمارسة عمله املهني من جديد.

  ***************
مدي�ر تحري�ر القس�م الريايض يف صحيف�ة الصباح 
الزمي�ل عي الب�اوي اعل�ن انتصاره ه�و وافراد 
عائلت�ه الكريم�ة عىل فاي�روس كورون�ا الذي 
اصابه�م قب�ل م�دة ليس�ت بالقص�رية، وثمن 
الباوي تواصل املؤسسات الصحفية واالعالمية 
والرياضي�ة م�ن اج�ل االطمئنان ع�ىل صحته، 
خالص االمني�ات لزميلنا العزيز بالش�فاء التام مع 
عائلته الكريمة وان يلبسهم رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.



فضح آنخيل دي ماريا، نجم باريس س�ان جريمان، أزمة يف 
مسرية فريقه بدوري أبطال أوروبا هذا املوسم.

نال دي ماريا بطاقة حمراء يف مباراة مانشسرت سيتي بملعب 
االتحاد، والتي انتهت بفوز الفريق اإلنجليزي بهدفني دون رد، 

وتأهله لنهائي دوري األبطال.
ووفق�ا لش�بكة أوبتا، هذه ه�ي البطاقة الحم�راء الرابعة لبي إس 
جي يف دوري األبطال هذا املوس�م، بمع�دل يزيد عن الضعف 

مقارنة بباقي أندية املسابقة.
كم�ا أصبح س�ان جريمان ثالث فري�ق يحصل عىل بطاق�ة حمراء يف 
مباراتي الدور قبل النهائي، حيث طرد العب الوس�ط السنغايل إدريسا 

جايي يف مباراة الذهاب بملعب حديقة األمراء.
وس�بق الفريق الفرنيس كل من ديبورتيفو الكورونيا يف مباراتيه ضد 
بورت�و بنصف نهائي موس�م 2004/2003، وأوملبيك ليون ضد بايرن 

ميونيخ موسم 2010/2009.

لبلوغ نهائي  قاد رياض محرز، مانشسرت سيتي، 
بعد  تاريخه،  يف  األوىل  للمرة  أوروبا،  أبطال  دوري 
فوزه 2-0، عىل ضيفه باريس سان جريمان، عىل 

ملعب االتحاد، يف إياب نصف النهائي.
سجل هديف املان سيتي، رياض محرز يف الدقيقتني 
11 و63، ليتأهل الفريق اإلنجليزي إىل النهائي، بعد 

فوزه يف مباراة الذهاب خارج أرضه .)1-2( 
سعادتهم  عن  سيتي  مانشسرت  نجوم  وأعرب 
الكبرية بتأهل الفريق إىل نهائي دوري أبطال أوروبا 
باريس  إقصاء  بعد  وذلك  تاريخه،  يف  األوىل  للمرة 

سان جريمان الفرنيس من نصف النهائي.
الخاص  حسابه  عىل  بروين  دي  كيفني  وكتب 
املباراة  إىل  إشارة  يف  األخري«،  »املقصد  تويرت:  عىل 

النهائية.
أما النجم الجزائري رياض محرز فكتب: »الطريق 

إىل النهائي.. األهم اآلن.. الحمد لله«.
وبدوره غرد إلكاي جوندوجان: »نعم!! ليلة رائعة 

لنا جميًعا.. فخور للغاية.. إىل اسطنبول«.
كما كتب سريجيو أجويرو: »يف النهاية.. يا لها من 
إىل نهائي دوري األبطال..  ليلة وأحاسيس رائعة.. 

يا لها من مشاعر عظيمة«.
ومن جانبه غرد املدافع روبن دياز: »اسطنبول ها 

نحن ذاهبون«.
سيتي،  مانشسرت  مدرب  جوارديوال  بيب  وأبدى 

دوري  لنهائي  فريقه  بتأهل  الغامرة  سعادته 
األبطال، بعد اإلطاحة بسان جريمان بالفوز )1-4( 

يف مباراتي نصف النهائي.
وقال املدرب اإلسباني، يف ترصيحات عقب املباراة 

لشبكة بي تي سبورت«: هذه خطوة هائلة لألمام 
للنادي. أنا فخور للغاية. الالعبون الذين لم يشاركوا 
اليوم، هم أول من أفكر بهم. األمر صعب عليهم، 
ألنهم يستحقون املشاركة. الكل يجب أن يسهم يف 

دوري األبطال هذا املوسم. هذا وقت االستمتاع«.
)التتويج  للربيمريليج  خطوة  »أمامنا  وأضاف: 
أسابيع   3 أو  أسبوعني،  بعدها  ومن  باللقب(، 
جريمان  سان  باريس  النهائية.  للمباراة  للتحضري 
وضع العديد من الالعبني يف وسط امللعب، وعانينا 

لفرض الضغط العايل«.
ن املستوى  وتابع: »الشوط الثاني كان رائًعا. تحسَّ
بمجموع  والفوز  الكرات  من  الكثري  واستعدنا 
املباراتني )4-1( أمام فريق أقىص برشلونة وبايرن 
ميونيخ، هذا يعني لنا الكثري، سان جريمان منافس 

قوي، وقاتلوا حتى النهاية«.
عام،  كل  بالدوري  يتوج  فريق  »هم  بيب:  وواصل 
مًعا  عانينا  الفوز.  أجل  من  الفريق  ذلك  بناء  وتم 
األبطال  دوري  نهائي  يف  نحن  الهدف،  وحققنا 

أوروبا«.
واستكمل: »هذه كلمات لطيفة، يظن البعض أنه 
من السهل الوصول إىل نهائي دوري األبطال، ولكن 
الوصول إىل النهائي اآلن يعكس العمل الذي قمنا به 

يف آخر 4 و5 أعوام«.
جون  انزالق  بسبب  باللقب  توج  »اليونايتد  وأتم: 
تريي )نهائي 2008 أمام تشيليس( وبلقب يف آخر 
مدريد  ريال  وتوج  ميونيخ،  بايرن  أمام  دقيقة 
هذه  مدريد،  أتلتيكو  أمام   93 الدقيقة  يف  باللقب 

بطولة صعبة للغاية«.

ليقود  نقطة   36 أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  العمالق  سّجل 
ميلووكي باكس إىل األدوار اإلقصائية »بالي أوف« إثر تفوقه 124-

للمحرتفني،  األمريكي  السلة  كرة  دوري  يف  نتس  بروكلني  عىل   118
-134 بفوزه  الغربية  املنطقة  صدارة  صنز  فينيكس  استعاد  فيما 

118 عىل كليفالند كافاليريز بعد التمديد.
بقيت  حيث  اآلمال  الغريمني  بني  الرشقية  املنطقة  قمة  تخّيب  ولم 
املنافسة حامية الوطيس قبل أن يبتعد باكس قليال يف الربع األخري، 
ليجّدد فوزه عىل فريق املدرب الكندي ستيف ناش يف غضون ثالثة 

أيام بعد أن أسقطه 114-117.
املاضيني  املوسمني  يف  الدوري  يف  أفضل العب  أنتيتوكونمبو  وأضاف 
12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، ليخطف الفوز لباكس الذي بات 
سابع املتأهلني إىل ال� »بالي أوف« بعد فيالدلفيا سفنتي سيكرسز، 
نتس، فينيكس صنز، يوتا جاز، لوس أنجليس كليربز ودنفر ناغتس.

وحقق باكس فوزه ال�41 هذا املوسم مقابل 24 هزيمة ليبقى ثالث 
املنطقة الرشقية خلف نتس الثاني الذي سقط للمباراة الثالثة توالًيا.

وأضاف كل من جرو هوليداي وكريس ميدلتون 23 نقطة من جانب 
الفائز، فيما أحرز برين فوربس 14 من مقاعد البدالء.

من جانب الخارس، سجل كايري إرفينغ 38 نقطة مقابل 32 لكيفن 
دورانت، 12 لجو هاريس و10 لكل من جيف غرين ومايك جيمس يف 

ظل استمرار غياب الهداف اآلخر جيمس هاردن.
انتصاًرا  الفوز: »كان  أهمية  يانيس )26 عاًما( من  من جهته، قلل 
نتعلم من هذه  وأن  أداء جيًدا ملشجعينا  قدمنا  أننا  أنا سعيد  جيًدا، 
عندما  املباريات  هذه  أحد  يتذكر  يشء...لن  كل  هذا  لكن  املباريات، 
صدارة  صنز  استعاد  كليفالند،  يف  اإلقصائية«.  األدوار  يف  نصبح 

املنطقة الغربية بفوزه 134-118 عىل كافاليريز بعد التمديد بقيادة 
ديفن بوكر الذي سجل 31 نقطة.

سّجل بوكر 14 تسديدة ناجحة من 27 محاولة وأضاف ست متابعات 
وخمس تمريرات حاسمة ليساهم يف الفوز الخامس توالًيا لصنز.

وكان وصيف القاع يف املنطقة الرشقية الذي دخل املباراة وهو رسمًيا 
قوًيا  نًدا  اإلقصائية،  األدوار  إىل  التأهل  عىل  املنافسة  دائرة  خارج 
لصنز.وصل تقدم فينيكس إىل 12 نقطة منتصف الربع الثالث، إال أن 
كافاليريز عادلوا النتيجة 114-114 قبل 24 ثانية من نهاية املباراة 

وفرضوا التمديد.
متتالية  نقطة   15 العبوه  وسجل  اإلضايف  الشوط  يف  صنز  انتفض 
ينظروا  لم  ليتقدموا 129-114 حيث  للخصم،  نقطة  أي  وال  مقابل 

خلفهم بعدها ليمضوا قدًما نحو الفوز.

حاسمة  تمريرة  و16  نقطة   23 بول  كريس  األلعاب  صانع  حقق 
وست متابعات لصنز، فيما أضاف ميكال بريدجز 22 نقطة. أما دي 
أندري أيتون من باهاماس سجل 15، فيما أحرز فرانك كامينسكي 

11 من مقاعد البدالء.
وكان أيزاك أوكورو من جانب الخارس أفضل مسجل يف اللقاء مع 32 
نقطة، مقابل 29 وسبع تمريرات حاسمة ومثلها متابعات لكولني 

سيكستون.
يف نيو أورليانز، واصل ستيفن كوري تألقه حيث تجاوز مرة أخرى 
لتجنيب  كافية  تكن  لم  ال�37  نقاطه  أن  إال  نقطة،  الثالثني  عتبة 

غولدن ستايت ووريرز الخسارة 103-108 أمام بيليكانز.
وكانت هذه املرة الرابعة والثالثني هذا املوسم التي يسجل فيها كوري 

30 نقطة أقله يف املباراة.
آماله  عىل  ليبقي   123-108 وويريرز  أمام  لخسارته  بيليكانز  وثأر 

حية بخوض غمار ملحق األدوار اإلقصائية.
وكان لونزو بول أفضل مسجل من جانب الفائز مع 33 نقطة، ست 
تمريرات حاسمة و4 متابعات، مقابل 23 نقطة لزيون وليامسون. 

يحتل بيليكانز املركز الحادي عرش يف املنطقة الغربية، عىل بعد مقعد 
 30 مع  اإلقصائية  األدوار  ملحق  لخوض  املؤهلة  املراكز  آخر  من 

انتصاًرا مقابل 36 هزيمة.
ويتواجه صاحبا املركزين السابع والثامن من كل منطقة يف مباراة 
واحدة عىل أن يتأهل الفائز بها مبارشة إىل األدوار اإلقصائية، فيما 
صاحبي  مباراة  من  الفائز  ضد  أخرى  مواجهة  الخارس  يخوض 
املركزين التاسع والعارش، والفائز من هذه املواجهة يكمل عقد ال� 

»بالي أوف«.
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الدوري األوروبي... فياريال يسعى إلعادة أجماده 
أمام آرسنال... وروما حباجة ملعجزة أمام يونايتد

اعالم الكرتوني

ميلووكي إىل البالي أوف وصنز يستعيد صدارة الغرب

مانشسرت سييت يصل نهائي دوري األبطال ألول مرة يف تأرخيه

رفض�ت مجموع�ة “توتنه�ام هوتس�رب س�ابورترز 
تراس�ت” الخاصة بمشجعي النادي، عقد اجتماع مع 
دانيي�ل ليف�ي رئيس ن�ادي توتنهام اإلنجلي�زي لكرة 
القدم، يف أعقاب الضجة التي أثارها اإلعالن عن خطط 
إطالق بطولة منفصلة تحت مس�مى “دوري السوبر 
األوروب�ي”، وكررت مناداتها باس�تقالة مجلس إدارة 
الن�ادي. وكان توتنه�ام واحدا من األندي�ة اإلنجليزية 
الس�تة ضم�ن قائمة األندي�ة التي أعلن�ت عن خطط 
إطالق دوري السوبر األوروبي، لكن رسعان ما اضطر 
لالنس�حاب خالل 48 س�اعة، بعد رد الفعل الحاد من 
جانب الجماهري والسياس�يني. وأبدى أكثر من 90 % 
م�ن أعضاء مجموعة “توتنهام هوتس�رب س�ابورترز 
تراس�ت” يف نيس�ان/ أبريل امل�ايض، تأييدهم ملطالبة 
املجل�س التنفي�ذي للنادي باالس�تقالة إثر مش�اركة 
توتنهام يف بيان دوري السوبر األوروبي، كما خططت 
املجموع�ة للتعب�ري عن االحتج�اج خالل آخ�ر مباراة 

واملقررة للفريق عىل ملعبه هذا املوسم، 
ي�و أمام أس�تون في�ال يف 19 أيار/  ما

الجاري.
وكانت مجموعة “سبرييت أوف 
ش�انكيل” ملش�جعي ليفرب�ول 
قد اس�تغلت الفرصة لالجتماع 
مع مجل�س إدارة الن�ادي، لكن 
توتنه�ام  مش�جعي  مجموع�ة 
رفض�ت االجتماع م�ع ليفي يف 

الوقت الحايل.
وذكر بيان ملجموعة مشجعي 

وكال�ة  نرشت�ه  توتنه�ام 
األنب�اء الربيطاني�ة “بي 

إي�ه ميدي�ا”: “بينم�ا 
العم�ل  نواص�ل 

موظف�ي  م�ع 
لضمان  الن�ادي 
مصالح  مراعاة 
ملش�جعني  ا
أم�ور  منه�ا يف 

وع�ودة  لجماه�ري التذاك�ر  ا
اتصال إىل االس�تادات، ليس  أي  هناك 

مع مجلس إدارة النادي”. وأضافت أن دانييل 
ليف�ي، الرشيك يف ملكية النادي، عرض عقد 
اجتماع بني املجموعة ومجلس اإلدارة، لكن 

املجموعة رفضت.

عل�ق الربتغايل جوزي�ه موريني�و، املدير الفني 
املقب�ل لروما، عىل توليه مهمة قيادة الذئاب يف 
املوسم الجديد. وأعلن روما، تعاقده رسمًيا مع 
مورينيو، ليت�وىل املهمة الفني�ة لفريق الذئاب 
خلًفا لباولو فونسيكا، بداية من املوسم املقبل 
2021 - 2022. وقال مورينيو للموقع الرسمي 
لروم�ا: “ش�كرًا لعائل�ة فريدك�ني الختي�اري 
لقيادة هذا النادي العظيم، وأن أكون جزًءا من 

رؤيتهم”. وأض�اف: “بعد اجتماعات مع املالك 
وتياجو بينتو، فهم�ت عىل الفور طموحاتهم 
تجاه روما. إنه نف�س الطموح والدافع الذي 
دفعني دائًما، ونريد مًعا بناء مرشوع ناجح 

خالل السنوات القادمة”.
وتاب�ع: “إن الش�غف الكبري لجمه�ور روما 
أقنعني بقب�ول هذه الوظيفة، وال أس�تطيع 

االنتظار لبدء املوسم املقبل”.
لباول�و  أتمن�ى  األثن�اء،  ه�ذه  “يف  واختت�م: 
فونس�يكا كل التوفي�ق وآمل أن يق�در اإلعالم 
أنني س�أتحدث أكثر يف الوقت املناس�ب فقط. 
يحيا روما”.ويحتل روما املركز السابع بجدول 
ترتي�ب املس�ابقة برصي�د 55 نقط�ة، كما أنه 
تلقى هزيمة تاريخية أمام مانشسرت يونايتد 

بنتيج�ة )2-6( يف ذه�اب نص�ف نهائي من 
الدوري األوروبي.

دي ماريا يفضح أزمة باريس يف دوري األبطال

ممثلون عن املشجعني يف اجتماعات جملس إدارة تشيلسي

الزوراءمفكرة 

مجاهري توتنهام ترفض االجتماع مع ليفي وتطالبه باالستقالة

مورينيو: هذا الشغف وراء تدرييب لروما

ي�زور فياريال مدينة لن�دن، املحطة قبل األخرية التي تس�بق 
جدانس�ك، حيث نهائي الدوري األوروب�ي، والتي اقرتب منها 
أكثر مانشس�رت يونايتد بعد تحقيقه نتيجة يس�تحيل تقريبا 

تعويضها بالنسبة لروما.
وس�يكون أوناي إيمري عىل موعد مع فرصة لكتابة التاريخ، 
فقد س�بق ل�ه التتويج مع إش�بيلية باليوروبا لي�ج، 3 مرات 
تمنحه خربة كافية يتس�لح بها لقيادة )الغواصات الصفراء( 
يف مب�اراة آرس�نال التي يخوضه�ا فياريال بأفضلية نس�بية 

مقارنة بال�)جانرز( بقيادة ميكيل أرتيتا.
وفاز الفريق اإلس�باني الوحي�د يف املربع الذهبي 2 - 1 بملعب 
املادريجال خالل مواجهة كان أفضل فيها، لكنه لم يتمكن من 
زيادة غلته م�ن األهداف مثلما فعل مانشس�رت يونايتد، حني 

أمطر شباك روما 6 - 2 بملعب أولد ترافورد.
وهذه هي املحاولة الخامس�ة لفياري�ال، الذي لم يعرف مذاق 
الهزيمة طوال مس�ريته يف هذه النسخة، لبلوغ نهائي أوروبي 

وكتابة التاريخ.
موس�م  يف  س�واء  بالفش�ل  الس�ابقة  محاوالت�ه  وب�اءت 
2003/2004 ع�ىل ي�د فالنس�يا يف دوري أوروب�ا، أو بعده�ا 

بعامني يف دوري األبطال أمام آرسنال.
وع�اود فياريال الك�رة يف موس�م 2010/2011، لكنه تعرض 
لإلقصاء من الدوري األوروبي ليتأهل بورتو، واصطدم بفريق 

إنجليزي آخر بعدها بعام هو ليفربول يف يورروبا ليج.
وتبدو مواجهة نصف النهائي األخرى ش�به محس�ومة حيث 
يحتاج روما إىل معجزة يف امللعب األوليمبي بعد الس�قوط أمام 
رجال أويل جونار سولش�اير يف مانشس�رت 6 - 2 خالل مباراة 
تأل�ق فيها برون�و فرنانديز واألوروجوائي إدينس�ون كافاني 

والقائد بول بوجبا.
ولم يبلغ أبناء العاصمة اإليطالية أي نهائي أوروبي منذ كأس 
االتح�اد األوروبي )ال�دوري األوروبي حالي�ا(، الذي خرسه يف 

1991. وكان قد سقط قبلها يف نهائي 1984.
ويع�د اليونايتد، وصيف ال�دوري اإلنجليزي، ه�و األقوى بني 
الف�رق األربعة واألقرب للفوز باللقب، نظ�را للخربة والتاريخ 
الحاف�ل بالبطوالت ومنها ثالثة ألقاب دوري األبطال مواس�م 
1967/1968 و1998/1999 و2007/2008، ووصيف البطل 

يف نسختي 2008/2009 و2010/2011.
ويمني املانيو نفس�ه برفع كأس يوروب�ا ليج الذي فاز بها يف 

موسم 2016/2017.
وس�تقام مباراتا اإلياب بني آرس�نال وفياريال اليوم الخميس 
بملع�ب اإلم�ارات يف العاصمة لن�دن، وبني روما ومانشس�رت 

يونايتد بامللعب األوليمبي يف العاصمة اإليطالية.

أعلن تشيليس اإلنكليزي أنه سيسمح بحضور 
ثالث�ة ممثلني عن املش�جعني يف اجتماعات 
مجل�س إدارة النادي اعتب�اراً من تموز/

يولي�و املقبل، وذل�ك بعد أس�بوعني من 
الضج�ة الكب�رية الت�ي أحدثه�ا إطالق 
ال�دوري الس�وبر األوروب�ي ال�ذي لم 

يصمد ألكثر من 48 ساعة.
وأش�ار تش�يليس اىل أن دور ممثيل 
االجتماع�ات  يف  املش�جعني 
س�يكون “الحرص عىل أن يؤخذ 
الع�ام  الش�عور  الحس�بان  يف 
للمش�جعني يف عمليات صنع 

يف  النادي”. وأضاف تشيليس أن الق�رار 
املمثلني  الثالثة سيتم ترشيحهم من ه�ؤالء 

الت�ي خ�الل التصوي�ت  االختي�ار  وعملي�ة 
مناقش�تها  تت�م  “منت�دى لم  م�ع  بع�د 

املش�جعني املشجعني والعديد من  مجموعات 
الرس�مية”.وكان  ضمن غ�ري  م�ن  تش�يليس 

مؤسس�اً  نادي�اً  الس�وبر 12  لل�دوري 
األبطال  ل�دوري  خمس�ة املناف�س  بصحب�ة 
أخ�رى،  إنكليزي�ة  قبل أن ُيتخذ القرار أندي�ة 

باالنسحاب من قب�ل أندي�ة الدوري  املمتاز 
واالتحادات املحلية تحت ضغ�ط الجمهور 
والدولي�ة  وحتى السياسيني، والقاري�ة 
انهي�ار  اىل  أدى  أن م�ا  قب�ل  امل�رشوع 

يب�رص النور. وكان مش�جعو تش�يليس األكثر اعرتاض�ًا عىل هذا 
املرشوع وقد أعربوا عن ذلك بوضوح من خالل تظاهرة احتجاجية 
خارج ملعب “س�تامفورد بريدج” قبل مباراة ضد برايتون حيث 
أعاقوا وصول حافلة الفريق اىل امللعب، ما عجل يف قرار انس�حاب 
الن�ادي اللندني من املرشوع.واعتذر تش�يليس م�ن جمهوره عىل 
خطوة املش�اركة يف إطالق الدوري الس�وبر، قائالً يف حينها: “لقد 
فه�م املالك ومجلس اإلدارة أن إرشاك الن�ادي يف مثل هذا االقرتاح 
)الدوري السوبر( هو إجراء ما كان يجب أن نتخذه. نأسف بشدة 
عىل هذا الق�رار”. وقال النادي اللندني الذي يتحرض الس�تضافة 
ريال مدريد اإلسباني األربعاء يف إياب نصف نهائي دوري األبطال 
بع�د تعادلهم�ا ذهاباً يف مدريد 1-1،  إن ممثيل املش�جعني الثالثة 
س�يتم تعيينهم ملدة ع�ام واحد فق�ط ويجب أن يكون�وا ممثلني 

لجمهور النادي “املتنوع والشامل”.
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من خالل ظهوره في تسجيل فيديو

بعد إقالة مدير التلفزيون الرمسي

السليمانية/نينا:
أعلن مركز /مرتو/ للدفاع عن حقوق الصحفيني يف إقليم كردستان، تسجيل 49 انتهاكا 

ضد 36 صحفيا ومؤسسة إعالمية، يف األشهر األربعة األوىل من العام الجاري.
وق�ال رحمان غريب مدير مركز /مرتو/ الس�ليمانية، بمناس�بة الي�وم العاملي لحرية 
الصحاف�ة إن االنته�اكات التي واجهت الصحفيني خالل األربعة أش�هر املاضية من هذا 
العام بلغت 49 انتهاكا ضد 36 صحفيا ومؤسس�ة إعالمية يف إقليم كردس�تان، مضيفا 
أن االنته�اكات ش�ملت ح�االت تهديد واس�تخفاف واعتقال، دون الكش�ف عن هويات 

الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية التي تعرضت لتلك االنتهاكات.

بغداد/نينا:
 اختتمت قيادة العمليات املش�رتكة الدورة الخاصة باستخدام الراديو ومكربات الصوت 
لضب�اط إعالم القيادات العس�كرية، والتي أقامتها بالتعاون م�ع التحالف الدويل. وذكر 
بيان للقيادة انه جرى تدريب املش�اركني يف الدورة عىل كيفية اس�تخدام أجهزة الراديو 
املحمول لبث الرس�ائل اإلعالمية املوجهة إىل املواطنني قبل وخالل العمليات العس�كرية 
والت�ي تس�اهم يف رفع ال�روح املعنوية للمواطنني، وكس�بهم إىل جانب الق�وات األمنية 
وتحطي�م معنويات الع�دو، إضافة إىل كيفية اس�تخدام مكربات الص�وت أثناء املعارك.

واوضح البيان ان هذه الدورة تعد ضمن سلس�لة الدورات التي تقيمها قيادة العمليات 
املشرتكة، لتعزيز القدرات وتبادل الخربات بني الجيش العراقي وقوات التحالف الدويل.

لندن/متابعة الزوراء:
ظهر صحفي فرنيس خطفه إرهابيون يف مدينة جاو ش�مايل مايل الش�هر املايض، يف 

تسجيل مصور يناشد فيه السلطات الفرنسية بذل ما يف وسعها إلطالق رساحه.
وق�ال الصحف�ي يف التس�جيل: »أن�ا أوليفيي�ه ديبوا. أن�ا فرنيس. خطفن�ي تنظيم 
)القاعدة( ش�مايلّ أفريقيا يف جاو، يف الثامن من إبريل/ نيسان«. وأضاف يف تسجيل 
مدته 21 ثانية، نرش عىل مواقع التواصل االجتماعي: »أتحدث إىل أرستي وأصدقائي 
والس�لطات الفرنس�ية ليبذل�وا ما يف وس�عهم لتحري�ري«. وأكد مس�ؤول يف وزارة 
الخارجية الفرنس�ية يف باريس، لوكالة »فرانس برس« اختفاء أوليفييه دوبوا الذي 
تعاون مع وس�ائل إعالم مثل قناة »فرانس 24« وصحيفة »ليرباس�يون«. وطالبت 
منظمة »مراس�لون بال ح�دود«، امس األربعاء، باإلفراج ع�ن أوليفييه دوبوا. وغرد 
أمينها العام كريس�توف ديلوار: نطلب من السلطات املالية والفرنسية بذل قصارى 

جهدها لإلفراج عنه، ونوجه كل دعمنا لعائلته وأحبائه«.

تسجيل 49 انتهاكا ضد 36 صحفيا يف 
إقليم  كردستان

اختتام دورة لضباط إعالم 
القيادات العسكرية

صحفي فرنسي يعلن عن اختطافه 
على يد مجاعة ارهابية يف مالي

الجزائر/متابعة الزوراء:
بع�د أقال�ة الرئي�س الجزائ�ري عب�د املجيد 
تبون، املدير العام للتلفزيون الرس�مي أحمد 
ب�ن س�بان جاء الق�رار مفاجئا نظ�را إىل أن 
س�بان ق�د اتخذ ع�ددا م�ن الخط�وات التي 
لقيت ترحيبا يف الوس�ط اإلعالمي الجزائري، 
بتحوي�ل القن�اة الثالث�ة إىل قن�اة إخباري�ة، 
وإطالق قناة “الذاكرة” التي تعنى بالتاريخ، 

وقناة “املعرفة” التعليمية.
لك�ن س�بان أش�ار يف ترصيح�ات صحفية 
مؤخ�را، أن�ه “أكث�ر مدي�ر ع�ام يف تاري�خ 
التلفزيون تعرض لحملة تش�ويه بشكل غري 
مس�بوق، ويعود ذل�ك لس�ببني، األول يدخل 
ضمن منظومة رضب اس�تقرار مؤسس�ات 

دولة، والتي لم تستثن أي مؤسسة”.
وأضاف أن “السبب الثاني هو أن مغني الحي 
ال يطرب أي ألنني ابن التلفزيون ولست ذلك 
املدير العام الذي يس�كن يف الطابق الخامس، 
فأن�ا أعرف كل عمال املؤسس�ة، لكن اليشء 
الجمي�ل ال�ذي ح�دث ويدفعن�ي إىل األم�ام 
ه�و االلتفاف ال�ذي حدث م�ن العمال حول 

مؤسستهم”.
غري أن عالقة التلفزيون الرس�مي بالسلطة 
السياسية شهدت ارتباكا منذ انطالق الحراك 
الش�عبي يف فرباي�ر ع�ام 2019، وت�م تغيري 
مدي�ره الع�ام أكثر م�ن مرة، فقد ت�م إنهاء 
املدير العام للمؤسس�ة العمومية للتلفزيون 
سليم رباحي، يف يناير 2020، الذي تم تعيينه 
نهاية مايو 2019 خلفا للمدير السابق لطفي 

رشي�ط الذي أنهيت مهام�ه من قبل الرئيس 
السابق املؤقت عبد القادر بن صالح، يف إطار 
تغيريات شملت عددا من مسؤويل املؤسسات 
اإلعالمية الحكومية واملحسوبني عىل الرئيس 

السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأبدى وزير االتصال والناطق الرسمي باسم 
الحكومة عمار بلحيمر، قبل أيام عدم الرضا 
ع�ن أداء اإلعالم الجزائري ودوره يف القضايا 
الدولي�ة، وأمل�ح إلع�ادة هيكل�ة يف وس�ائل 

اإلعالم.
وقال بلحيم�ر “بغياب أو تغييب الجزائر عن 
عمقها املغاربي واإلفريقي يف ش�تى املجاالت 
ومنه�ا اإلعالم�ي “تعمل بجد عىل اس�تعادة 

الفضاءي�ن  هذي�ن  يف  الطبيع�ي  موقعه�ا 
االسرتاتيجيني”.

وأك�د ع�ىل نف�س األم�ر بالنس�بة للفض�اء 
اإللكرتون�ي مش�ريا إىل أن الجزائ�ر تس�عى 
الس�تثمار ه�ذا الفض�اء عن طري�ق “إنتاج 
مضم�ون اح�رتايف ومهني ذو بع�د ومقاصد 
وطني�ة”، اعتم�ادا ع�ىل جملة م�ن اآلليات 
كمركز الربامج التلفزيونية واإلذاعية التحاد 
إذاعات ال�دول العربي�ة واالتح�اد اإلفريقي 
للب�ث اإلذاعي ال�ذي قررت الجزائر إنش�اءه 

بمنطقة بوشاوي.
كما تشمل هذه العملية مرشوع إطالق قناة 
دولي�ة إىل جانب قي�ام مؤسس�ة التلفزيون 

الجزائ�ري بفت�ح مكات�ب لها ع�رب عواصم 
العال�م، عىل أن تك�ون االنطالقة من باريس 
نظ�را العتب�ارات تاريخية وبحك�م التواجد 
املعترب والنوعي للجالية الجزائرية يف فرنسا.

وكان التلفزي�ون الجزائري قد أثار انتقادات 
عديدة يف فرباير املايض، لنرشه مقطع فيديو 
تضمن اعرتافات لش�خص قال إنه ينتمي إىل 
“مجموعة إرهابية” كانت تستهدف اخرتاق 
الحراك الش�عبي، والتحري�ض عىل العصيان 
القي�ام بعم�ل مس�لح  إىل  املدن�ي، وص�والً 

إلسقاط النظام.
يف  ينش�ط  كان  ال�ذي  التنظي�م  أن  وزع�م 
صفوفه، حاول اخرتاق الحراك الش�عبي من 
خالل ش�بكات التواصل االجتماعي، قائالً إّن 
هدفهم كان “نرش فكرنا املس�لح واالرهابي 
داخ�ل املجتم�ع الجزائ�ري ع�رب املدعو أمري 
دي�زاد والعربي زيت�وت ومراد دهين�ة، وكنا 

نركز عليهم لتحريض الشباب”.
وه�ؤالء الثالث�ة ال�ذي ذكره�م “اإلرهابي” 
ولن�دن  باري�س  يف  يقيم�ون  ناش�طون 
وسويرسا، وينرشون باس�تمرار فيديوهات 
ناق�دة ووثائ�ق ومعلومات عن املس�ؤولني، 
وه�و ما قابل�ه الجزائريون بس�خرية بالغة 
يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، ألن ه�ذه 
األس�اليب يف تخويف الجزائريني هي نفسها 
التي كان يس�تخدمها النظام يف عهد الرئيس 
الس�ابق عب�د العزي�ز بوتفليق�ة ملنعهم من 
التظاه�ر والخ�روج إىل الش�ارع للمطالب�ة 

بالحقوق السياسية واالجتماعية.

باريس/أ.ف.ب:
توفيت ميش�يل لوري�دون، العضو 
يف املجل�س األع�ىل لإلع�الم املرئ�ي 
واملسموع يف فرنسا ومديرة األخبار 
الس�ابقة يف وكالة »فرانس برس« 
االثنني حيث أمضت سنوات طويلة 
وتنقلت يف مسؤوليات عدة، عن 62 

عاماً، وفق ما أعلن املجلس.
»ام�رأة  بي�ان  يف  املجل�س  وق�ال 
قناعات، ميش�يل لوري�دون كانت 
الجميع«،  صحفية كبرية باعرتاف 
الغني�ة«،  »خربته�ا  إىل  مش�رياً 
و«التزامها من أج�ل حرية التعبري 

واإلعالم« الذي قاد مسريتها.
وق�ال مدير األخبار فيل تش�تويند 
املنص�ب »نح�ن  ال�ذي خلفه�ا يف 

مصدومون وحزانى لوفاة ميش�يل 
»صحفي�ة  محيي�اً  املفاجئ�ة«، 
اس�تثنائية، وأيضاً مديرة شجاعة 

يف وكال�ة فران�س ب�رس، تحظ�ى 
بكثري من اإلعجاب لنزاهتها«.

وب�دأت لوريدون مس�ريتها املهنية 

يف الصحاف�ة املكتوبة، ث�م انتقلت 
اىل فران�س ب�رس يف 1981. قامت 
بمهام يف غرب أفريقيا، ثم أنش�أت 
قس�م املدن والضواحي يف الوكالة، 
قب�ل أن تع�ني نائب�ة ملدي�ر مكتب 
أبيدجان. وغّطت النزاعات يف ليبرييا 
ث�م   .)1999-1996( وس�رياليون 
أصبحت نائبة رئيس تحرير أوروبا 
وأفريقي�ا، ثم مديرة قس�م األخبار 
االجتماعية، ثم مدي�رة تحرير، ثم 

مديرة مكتب روما.
مدي�رة  عين�ت   ،2014 صي�ف  يف 
األخبار، وهو أعىل منصب تحريري 
يف الوكال�ة، واملنص�ب الثان�ي بعد 
وكان�ت  اإلدارة.  مجل�س  رئي�س 
أول ام�رأة تحظ�ى به�ذا املنصب. 

ساهمت يف تطوير خدمات الوكالة 
يف مجال الفيديو ومحاربة التضليل 
اإلعالم�ي، واتخ�ذت تداب�ري ع�دة 
لتعزيز حماية الصحفيني العاملني 
الوكال�ة،  يف  س�اخنة  مناط�ق  يف 

ولتعزيز التمثيل النسائي.
املجل�س  اىل  انضم�ت   ،2019 يف 
األعىل لإلعالم املرئي واملس�موع يف 
فرنس�ا، وكانت مكلف�ة باإلرشاف 
ع�ىل »الجان�ب األخالق�ي للربامج 
ولعب�ت  السياس�ية«.  والتعددي�ة 
»دوراً بارزاً يف توسيع مهام املجلس 
ومواق�ع  املنص�ات«  كل  ليش�مل 
التواص�ل االجتماعي، »فس�اهمت 
يف تح�ّول املؤسس�ة«، وف�ق بي�ان 

املجلس.

ادلب/متابعة الزوراء:
اس�تدعت املديرية العامة لإلعالم يف »حكومة اإلنقاذ«، الذراع 
املدني ل�«هيئة تحرير الشام« )جبهة النرصة سابقاً( يف إدلب 
ش�مال غربي س�ورية، الثالثاء، الناش�ط اإلعالمي واملصور 

ومراسل وكالة »فرانس برس« عمر حاج قدور. 
وج�اء االس�تدعاء عق�ب منش�ور ل�ه، نرشه ع�ىل صفحته 
الرس�مية يف »فيس�بوك« بمناس�بة »الي�وم العامل�ي لحري�ة 
الصحاف�ة«، وأرفق�ه مع صورة س�ابقة له تظه�ر تعرضه 

النتهاك من قبل عنارص »هيئة تحرير الشام«.
ويظه�ر يف الص�ورة تعرض�ه لل�رب امل�ربح يف 10 يونيو/ 
حزيران من العام املايض من قبل عنارص أمنية تابعة ل�«هيئة 
تحرير الشام«، أثناء تغطيته مرور الدورية الروسية-الرتكية 
املش�رتكة عىل جرس مدينة أريح�ا، الواقع عىل الطريق الدويل 

حلب-الالذقية املعروف بطريق »إم 4«.
وكت�ب عم�ر معلقاً ع�ىل الص�ورة: »يف اليوم العامل�ي لحرية 

الصحافة، هذا هو حال حرية الصحافة يف بلدنا«.
وقال يف منش�ور جديد له عىل صفحته يف »فيس�بوك«، عرص 
يوم الثالثاء، إنه تم استدعاؤه من قبل مديرية اإلعالم التابعة 
ل�«حكوم�ة اإلنق�اذ«، العامل�ة يف منطق�ة إدل�ب الخاضعة 

لسيطرة »هيئة تحرير الشام«، عقب املنشور الذي نرشه.

وأض�اف: »تم ثق�ب بطاقتي الصحفية كعقوب�ة أولية لنرش 
ه�ذه الص�ورة«، ولفت إىل أن�ه تحدث يف املنش�ور عن حرية 
الصحافة يف س�ورية بشكل عام، ولم يخصص فيه محافظة 

إدلب.
وأش�ار مراس�ل »فران�س ب�رس« إىل أّن مديري�ة اإلع�الم يف 
»حكومة اإلنقاذ« حذرته من نرش هذه الصورة يف املستقبل، 
ويف حال خالف تعليماتها فس�وف يتعرض لعقوبات أكرب من 
ذل�ك، تصل إىل حد منعه من التغطية اإلعالمية ضمن املناطق 
الخاضعة لسيطرة »هيئة تحرير الشام« يف إدلب ومحيطها.

وأك�د حاج قدور أنه ُطلب منه التوقيع عىل تعهد بعدم تكرار 

ن�رش الصورة، ولكنه لم يوافق عىل ذل�ك، واعترب أنه ال يوجد 
أي قانون دويل يجرم هذا األمر.

وأوضح: »يف اليوم العاملي يعمد جميع الصحفيني يف العالم إىل 
نرش صورهم التي تظهر تعرضهم فيها النتهاكات، مطالبني 
بنط�اق أوس�ع لحري�ة الصحاف�ة وضم�ان س�المتهم، ولم 
يتعرض أحدهم الستدعاء أو تحذير كما حصل معي اليوم، يف 
منشوري الس�ابق كنت أتحدث عن سورية بشكل عام، لكن 

اآلن هذا هو حال حرية الصحافة يف إدلب لألسف«.
وكانت »هيئة تحرير الش�ام« قد أصدرت بياناً، االثنني، قالت 
إنه بمناس�بة »اليوم العاملي لحرية الصحافة«، وزعمت فيه 

توفري بيئة مناسبة لإلعالميني يف مناطق سيطرتها.
لك�ن الواقع والحقائ�ق منافية مل�ا ورد يف البي�ان، بالتزامن 
مع حالة اس�تذكار من قبل ناش�طني وصحفيني عىل مواقع 
التواصل االجتماعي ملمارس�ات وانتهاكات »تحرير الش�ام« 

بحق الناشطني اإلعالميني والصحفيني يف إدلب.
وكانت »الش�بكة الس�ورية لحقوق اإلنس�ان« ق�د أصدرت، 
االثنني، تقريراً يوثق 17 حالة اعتقال وخطف بحق صحفيني 
وعامل�ني يف مجال اإلعالم عىل يد »هيئة تحرير الش�ام«، من 
أصل 42 حالة وثقتها الش�بكة من�ذ مايو/ أيار العام املايض 

وحتى مايو/أيار الجاري.

مالمح بتغيري املشهد اإلعالمي اجلزائري

وفاة ميشيل لوريدون مديرة األخبار السابقة يف »فرانس برس«

استدعاء مصور »فرنس برس« يف إدلب بسبب منشور على »فيسبوك«

مجعيات ترصد وضعية حرية الصحافة يف املغرب
الرباط/متابعة الزوراء:

قب�ل أي�ام م�ن الي�وم العامل�ي لحرية 
الصحاف�ة، ال�ذي واف�ق الثال�ث م�ن 
نيسان الجاري، قالت النقابة الوطنية 
للصحاف�ة املغربية إنه�ا تتابع “بقلق 
املتعلق�ة بمحاكمة  التط�ورات  بال�غ 
الزميل�ني س�ليمان الريس�وني وعمر 
ال�رايض يف حال�ة اعتق�ال”، وجددت 
“التأكيد عىل موقفها الذي أعلنته منذ 
اإلع�الن عىل متابع�ة الزميلني يف حالة 
اعتقال، حي�ث طالب�ت بمحاكمتهما 
يف حال�ة رساح بس�بب توفرهم�ا عىل 
جميع ضمان�ات االمتث�ال للمحاكمة 

العادلة”.
كم�ا اس�تنكرت النقاب�ة يف بي�ان لها 
يوم 23 أبري�ل املايض، “الحمالت التي 
الذين تقدموا بالشكايَتني،  تس�تهدف 
والتش�هري ال�ذي تعرض ل�ه الزميالن 
“احرتامه�ا  مس�ّجلة  املعتق�الن”، 
الستقاللية القضاء الذي يبقى املخول 
فيم�ا  الحقيق�ة  الس�تجالء  الوحي�د 

جرى.
وض�ع  ح�ول  تركيب�ي  ملخ�ص  ويف 
الصحاف�ة باملغرب، قال�ت النقابة إن 
الصحفي�ني والصحفي�ات املغاربة قد 
عاشوا خالل السنة الجارية )2021(، 
“ظروفا قاس�ية جدا بس�بب تداعيات 

انتش�ار وب�اء كورون�ا”، مضيفة أنه 
“رغ�م الدعم امل�ايل االس�تثنائي الذي 
خصصته الحكومة يف الس�نة املاضية 
لدع�م املق�اوالت الصحفي�ة الورقي�ة 
الطباع�ة  وقطاع�ي  واإللكرتوني�ة 
والن�رش، والذي كان ل�ه جزء كبري من 
الفض�ل يف ضم�ان بق�اء العدي�د من 
وس�ائل اإلعالم عىل قي�د الحياة، فإن 
رصف ه�ذا الدعم تم خارج إطار عقد 
الربنام�ج ال�ذي أصبح متج�اوزا منذ 
أكثر منذ س�نتني، ولم تب�ادر األطراف 
املعني�ة ب�ه م�ن وزارة ونارشي�ن إىل 

تجديده.
وت�رى نقاب�ة الصحفي�ني أن حري�ة 
ت�راوح  “ظل�ت  باملغ�رب  الصحاف�ة 
املاضي�ة”،  الس�نة  خ�الل  مكانه�ا 

م�وردة أنه “إذا كان من الصعب إنكار 
وج�ود هذه الحرية يف وس�ائل اإلعالم 
الوطني�ة، م�ن الصعب أيض�ا تجاوز 
الق�ول بأن أدوار اإلعالم ت�زداد أهمية 

مع مرور الوقت.
النقاب�ة “تواص�ل إمكانية  وس�جلت 
تس�جيل متابعة الصحفيني يف قضايا 
تتعل�ق بالصحاف�ة والن�رش بقوان�ني 
أخرى غ�ري قان�ون الصحافة، خاصة 
ال�ذي  ال�يشء  الجنائ�ي”،  بالقان�ون 
“يف�رغ قانون الصحاف�ة والنرش من 
محتواه، ويجرده م�ن أية مرشوعية 

أو أهمية.
يف السياق ذاته قالت الجمعية املغربية 
لحق�وق اإلنس�ان، أك�رب الجمعي�ات 
الحقوقي�ة يف املغرب، إن وضع اإلعالم 

بالب�الد يش�هد “اس�تمرار انته�اكات 
حري�ة الصحافة ترشيعا وممارس�ة، 
حي�ث تراج�ع املغ�رب بث�الث نقط يف 
ترتي�ب منظمة مراس�لون ب�ال حدود 
مقارن�ة م�ع س�نة 2020، أو ُصنِّ�ف 
ضم�ن البلدان التي تعاني من وضعية 
صعب�ة، حيث احتل املرتبة 136 ضمن 
180 بلدا يف م�ؤرش حرية الصحافة يف 

العالم.
وس�ّجلت الجمعية “غياب الضمانات 
الدستورية والقانونية الكافية لحماية 
الح�ق األس�ايس يف حري�ة الصحافة، 
واستمرار اللجوء إىل القانون الجنائي 
عوض قانون الصحافة والنرش ملتابعة 

الصحفيني.
وذّكرت الجمعية ب�”غياب أي تحقيق 
الحقوقي�ة  املنظم�ات  فيم�ا نرشت�ه 
م�ا  يف  املعني�ني،  وبيان�ات  الدولي�ة، 
أقدمت علي�ه الس�لطات األمنية ، من 
مراقب�ة ملحتوي�ات ش�بكة اإلنرتنيت، 
واملدافع�ني  الصحفي�ني  واس�تهداف 
عن حقوق اإلنس�ان بربنامج تجسس 
لرشك�ة  تاب�ع  )بيغاس�وس(  يدع�ى 
)إن إس أو( اإلرسائيلي�ة، دون اعتبار 

للمعايري الدولية.
الجمعية تحدثت أيضا عن “اس�تمرار 
االعتق�ال التعس�في للصحفي توفيق 

بوعرشي�ن بالرغ�م م�ن وج�ود رأي 
لفريق العمل األممي املعني باالعتقال 
التعس�في الذي وقف عىل االنتهاكات 
املتع�ددة للح�ق يف املحاكم�ة العادلة 
اعتقال�ه  واعت�رب  محاكمت�ه  خ�الل 
تعس�فيا ومرتبطا بعمل�ه كصحفي، 
وطال�ب الدولة املغربي�ة باإلفراج عنه 

وتعويضه.
وجّددت الجمعية، املطالبة ب�”اإلفراج 
عن الصحفيني عمر الرايض وسليمان 
املعتقل�ني دون محاكمة،  الريس�وني 
خاص�ة أن وضعهما الصحي متدهور 

بسبب اإلرضاب عن الطعام.
و يف بي�ان لها بمناس�بة اليوم العاملي 
العصب�ة  اعرب�ت  الصحاف�ة  لحري�ة 
املغربي�ة للدف�اع عن حقوق اإلنس�ان 
عن اسفها ، ل�”االنتهاكات الحقوقية 
التي تطال الصحفي�ني والصحفيات، 
معت�ربة ه�ذا املوع�د ال�دويل “فرصة 
لتس�ليط الض�وء ع�ىل أعم�ال العنف 
والتضييق واالعتقاالت واملحاكمات يف 

حق الصحفيات والصحفيني .
متابع�ة  “اس�تمرار  إىل  ونّبه�ت 
الصحفي�ني يف حالة اعتق�ال، وخارج 
املس�اطر القانوني�ة املعم�ول بها، أو 
ع�ىل أس�اس القان�ون الجنائ�ي الذي 
يش�كل إخالال واضحا بأحكام الفصل 

28 من الدس�تور، ال�ذي يضمن حرية 
الصحافة.

وج�ّددت “تنبيهها للمجل�س الوطني 
اس�تعمال  أج�ل  م�ن  للصحاف�ة 
الصالحي�ات التي يخوله�ا له القانون 
يف مج�ال التأدي�ب، ومالحقة صحافة 
التش�هري، وذل�ك م�ن خ�الل تفعي�ل 
عقوبة الحرمان م�ن البطاقة املهنية 
يف ح�ق املواق�ع اإللكرتونية والصحف 

املختصة يف التشهري.
ويف االطار ذاته قالت الش�بكة املغربية 
لصحفّيي املهجر يف بيان لها: “يف مغرب 
2021، تستمر معاناة الصحفيني من 
مضايقات ع�دة”، مضيف�ة أن “أكثر 
القضاي�ا دالل�ة ع�ىل ه�ذا الرتاجع يف 
حرية الصحافة ملف�ات زميلَينا عمر 

الرايض وسليمان الريسوني.
الخط�ر  ناق�وس  الش�بكة،  ودق�ت 
الحرج  الوض�ع الصح�ي  بخص�وص 
لعم�ر وس�ليمان”، محّمل�ة “الدول�ة 
وأجهزتها مس�ؤولية ما قد يرتتب عن 
اس�تمرار إرضابهما ع�ن الطعام من 

نتائج مأساوية.
كم�ا ت�رى منظم�ة حري�ات اإلع�الم 
العامل�ي  الي�وم  أن  والتعبري«حات�م« 
لحري�ة الصحافة يحّل “بينما تش�هد 
مؤرشات تلك الحرية يف املغرب تراجعا 

مقلق�ا”، قائل�ة يف بيان له�ا: “لطاملا 
نبه�ت املنظم�ة، والحرك�ة الحقوقية 
املغربي�ة، إىل رضورة معالجة أس�باب 
ه�ذا الرتاج�ع ال�ذي يم�س املصال�ح 
العلي�ا للبالد، بق�در ما يم�س بالبناء 
وحري�ات  وبحق�وق  الديمقراط�ي 

املواطنني.
وس�ّجلت املنظمة أن اإلعالم يف املغرب 
قد عاش خالل ف�رتة الجائحة “مزيدا 
من وضع اليد عىل مؤسساته وتوجيه 

أعماله وإفراغ مهنيته”.
ودعت املنظمة إىل “رفع يد الس�لطات 
عن اإلعالم وتمكينه ومؤسس�اته من 
االس�تقاللية والحرية، ليق�وم بدوره 
لصالح التقدم والديمقراطية وحقوق 

اإلنسان.
و دعت املجل�س الوطني للصحافة إىل 
“الرشوع يف القيام بأدواره وممارسة 
صالحيات�ه، وأساس�ا منه�ا أال يحمل 
بطاق�ة الصحافة من لي�س أهال لها، 
وإص�دار الق�رارات ع�ىل م�ن يخ�رق 
مبادئ أخالقيات املهنة، وال سيما عرب 
الخلط بني الدعاي�ة واإلعالم، والخلط 
وممارس�ة  واإلخب�ار  اإلش�هار  ب�ني 
الواجب  التضامن  التشهري، وتقويض 
ب�ني املهني�ني، واالعتداء ع�ىل حريات 

التعبري”.
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نهاد الحديثي 
رغ�م أن العراق كان من أوائل املدارس الفني�ة يف العالم العربي، 
فإن الحروب التي عاشتها البالد، أدت بالدراما إىل الرتاجع الكبري 
حالها حال بقية القطاعات، لتسعى رشكات اإلنتاج الخاصة من 
جديد إىل بث روح جديدة يف الدراما العراقية ملواكبة التقدم الفني 
الذي حققته الدراما يف كثري من الدول العربية، مس�اٍع حثيثة قد 
تعيد العراق إىل الساحة الفنية العربية يف السنوات القادمة, وعىل 
الرغم من حالة الركود االقتصادي والتقش�ف املايل الذي تعيشه 
الب�الد، فإن الدرام�ا العراقية هذا العام والذي س�بقه , تتنافس 
بمجموعة كبرية من األعمال الدرامية والكوميدية واالجتماعية، 
كما يشهد هذا املوس�م عودة نخبة من النجوم العراقيني الكبار 

الذين غابوا عن الساحة الفنية لسنوات
الع�ام امل�ايض- واجهت بع�ض األعم�ال الرمضاني�ة العراقية 
كًم�ا من االنتقادات ع�ن األداء التمثييل فيه�ا، خاصة أن بعض 
النق�اد وصف�وا املمثل�ني بأنه�م ذوي »أداء متكلف ومتش�نج« 
ويس�تخدمون اللغة العالي�ة,, ووصفوا أداء فرتة الس�بعينيات 
ل�م يكن متكلًفا، إنما كان غاي�ة بالتلقائية وقتها، فتلك املرحلة 
كان�ت مبنية عىل التكلف يف الواقع، لذا ف�األداء محكوم بمنطق 
الحي�اة، الجيل الالحق من املمثلني تطور يف لغة الجس�د واللفظ 
وضبط مخارج الح�روف بدقة أكاديمي�ة، إذ إن معظم املمثلني 
عززوا املوهبة بالدراس�ة الفنية املتخصصة ومن خالل ممارسة 

التمثيل يف أكثر من عمل درامي جيد.
قدم�ت الدرام�ا العراقية نح�و)20( عمال خالل ش�هر رمضان 
, غالبيته�ا ت�دوريف فلك املش�اكل االجتماعية والسياس�ية التي 
يعانيها املجتمع العراقي، مع انتقا د رصيح وواضح ملا يشهده 
املجتم�ع م�ن فس�اد وانهي�ار القي�م االجتماعي�ة واالخالقي�ة 
,وتضمنت معظم املسلسالت العراقية الرمضانية أحداثاً سياسية 

عايش�ها العراق يف االع�وام االخرية، من بينها قت�ل املتظاهرين 
الذين خرجوا للتنديد بالفس�اد والفق�ر والواقع املزري لعراق ما 
بع�د احت�الل , ومن هنا علين�ا ان ندرك ونفه�م دور الدراما، إن 
لم تكن وس�يلة لرؤية الواقع بشكل واضح فما دورها؟ وإن لم 
تكن محرًِّكا أساس�ياً لحواسنا العميقة وقوانا اإلدراكية املعّطلة 
أو الخام�دة فم�ا الفائدة منه�ا؟ ُيفرتض أن يك�ون دور الدراما 
عظيماً ليس فقط كنتاج جمايل يش�مل عنارص املتعة والتسلية 
يف آن، بل كعمل جاد0ال يستعبط املشاهد, ال نريد اعماال درامية 
ان تس�لق س�لقا, وال ان تصدع رؤوس�نا بل املطلوب ان تنافس 
الدرام�ا وعموم االعم�ال العراقية – بل مقارب�ة ألعمال الدراما 
الغربي�ة والعربية , فربما نحلم م�ن حيث االمكانيات واملؤهالت 

لكن علينا بالتأكيد تصويب أخطائنا،
لم تتبل�ور يف العراق حتى هذه اللحظة فكرة تأس�يس واعتماد 
رشكات أهلي�ة، بالش�كل ال�ذي يمك�ن أن تك�ون ه�ي القاعدة 
الس�تمرار اإلنتاج ونموه، فقد تعود الفنانون يف العراق االستناد 
إىل الدول�ة، وانتظ�ار دعمها من�ذ أن انطلق الب�ث التلفزيوني يف 
بغ�داد ع�ام 1956. وللحقيق�ة – وللتأريخ -- نؤك�د ان مطلع 
ثمانيني�ات الق�رن امل�ايض،  ت�م تأس�يس رشكة باب�ل لإلنتاج 
السينمائي والتلفزيوني، وهي رشكة مختلطة، ساهمت الدولة 
بنس�بة 60٪ م�ن رأس�مالها، وبقية النس�بة كان�ت من حصة 
القط�اع الخاص، فكان تأسيس�ها مقدمة لدوران عجلة اإلنتاج 
واملس�اهمة يف تقديم أعمال درامية مهمة، بعضها كان مشرتكا 
مع فنان�ني عرب، مرصي�ني وأردنيني وس�وريني، وتمكنت من 
االرتقاء بمس�توى اإلنت�اج الفني العراقي إىل الح�د الذي بات ال 
يق�ل ع�ن نظريه امل�رصي والعرب�ي ، إن لم يكن ينافس�ه، كما 
هو الح�ال يف مسلس�ل »حرب البس�وس« تأليف ثام�ر مهدي، 
و»املتنب�ي« تأليف مال�ك املطلبي، وهناك أعم�ال أخرى أنتجتها 

الرشك�ة، حقق�ت نجاح�ا جماهرييا كب�ريا، إضاف�ة إىل ارتفاع 
مس�تواها الفني من حيث النص واإلخراج وبقية العنارص، مثل 
»فتاة يف العرشين« إنت�اج 1979، تأليف صباح عطوان وإخراج 
عمانوئيل رسام. ومسلسل »النرس وعيون املدينة« إنتاج 1983 

تأليف عادل كاظم، وإخراج املرصي إبراهيم عبد الجليل.
الدرام�ا العراقي�ة الحالية, ما زالت تعاني م�ن الدعم الحكومي 
املع�دوم اص�ال , ناهي�ك ع�ن مش�كلة الس�يناريو والنص�وص 
واملعالج�ات الفني�ة، وهو ما يجع�ل ش�عبيتها متواضعة حتى 
داخ�ل العراق الذي يقبل جمهوره ع�ىل متابعة األعمال العربية 
والرتكية وربما الس�ورية بش�كل مكث�ف, وبدأ املش�اهد يقلب 
القن�وات الفضائي�ة بحث�ا ع�ن عمل جيد هن�ا وهن�اك ,وبرأي 
ش�خيص تميزت قناة الرشقية كاملعتاد بكل برامجها , وامتعتنا 
يف ظل الحظر  الصحي , تابعت شخصيا )كمامات( الذي كان له 
ردود فعل يف الش�ارع العراقي وعىل مواقع التواصل االجتماعي، 
وذلك بعد أن قدم تجس�يدا الفت�ا للواقع والقصص املوجعة التي 
عاش�ها العراقيون ,وب)الثالثة( و)عىل نياتكم ترزقون( وعودة 
نج�وم الدراما العراقية ,مسلس�ل )العدلني(عمل الدرامي يروي 
أحداثاً سياس�ية عايش�ها العراق يف العام 2019، من بينها قتل 
املتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بالفس�اد والفقر. ولم تستطع 
قن�وات اخرى س�حب البس�اط منها منذ تأسيس�ها عام 2007 

ولحد االن 

ميادة احلجار
الكت�اب يحمل عنوان اس�مُه أحمد 
وظلّ�ُه النار، وه�و الكت�اب الرابع 
للمطرود من حيث الرتتيب الزمني 
إلصدارات�ه بع�د ثم�ار العاصف�ة، 
وسرية برئ، وما يقوله الولد الهاذي  
وتبع�ه كت�اب آخ�ر ه�و؛ آالم ذئب 

الجنوب. 
يندرج )اس�مه أحمد وظلّ�ُه النار( 
غ�ري  نص�وص   : تصني�ف  تح�ت 

مجّنسة. 
األوىل،  العتب�ة  ومن�ذ  الكت�اب   

العنوان،
تتج�ىل الغرابة فالعن�وان قد يكون 
املطرود نفسه مجازفاً فيه، ُمسقطاً 
ظله عىل ش�عب كامل عاش ويالت 
الح�رب ، واصطىل بنريانها، فرصنا 
كلنا أحم�د، من تحرر مّنا من عبء 
الحياة ومن بقي يرسُف بقيودها. 

ث�م تأت�ي مقول�ة إمي�ل س�يوران 
كعتبة ثانية:

م�ا  بحك�م  امل�وُت  يمت�ّد  لَك�ْم   (  
يكتس�حه من مس�احة، حتى إني 
ل�م أع�د أعرف أي�ن أم�وت(، هذه 

املقولة الت�ي يرعد أثر امل�وت فيها 
وكأن�ه رج�ع صدى عكيّس يس�بق 
الصوت الناصع ملوٍت سورّي كثيٍف 

يف نصوص املطرود. 
يتبعه�ا اإله�داء ع�ىل هيئ�ة )ربما 
يك�ون إه�داء( يف محاول�ة ثالث�ة 
)فالثالث�ة ثّباتة( ليأس�س املطرود 
يقيناً يف روح قارئه أنه أمام بصمة 

تخصه وحده من دون غريه. 
م�ن  أكث�ر  يف  النص�وص  تت�وزع 
س�تني لوحة، بعضها ب�اذخ الرتف 
واإليغ�ال النف�يس، كم�ا  يف مدي�ح 
العائل�ة،  الحن�ني، وحرائ�ق دف�رت 
وخس�ارات  الخراف�ة،  وصّدق�ُت 
الغري�ب وبعضه�ا ج�اء مقتضباً، 
ش�ديد الكثافة، واس�ع املعنى مثل؛ 
نطع الذكريات، اللون، شتات، حني 

شوق، وغريها الكثري… 
القارئ للوهل�ة األوىل ينكمش أمام 
نصٍّ تغل�ب علي�ه الضبابية، وكأن 

املطرود يصيح 
»بع�ايل الصوت« : النص الس�هل ال 
يشبهني، ففي داخيل يعّج )الرّساة 
النح�اس،  وأرض  الصحراوي�ون، 

وقيام�ة املنف�ى، وامل�رأة الكت�اب، 
وأخوة يوس�ف، وذئب ما، وتضاّد، 
ورّب�ي رّب الش�عراء، و….( فكيف 
يل أن أكت�ب نصاً يس�رياً من جراح 
وانهي�ارات بالغة التعقي�د، وكأني 
به وه�و الصحفي الحصيف يتبنى 
خطاب�اً مغاي�راً ك�رّدة فع�ٍل ع�ىل 
الخط�اب الّصحف�ي وم�ا فيه من 

مبارشة ومكاشفة. 
إش�كالية  يف  النص�وص  ه�ذه 
تجنيسها تحمل يف بعض منها لعنة 
املشهد الروائّي كامالً، وهنا يتحرس 
القارئ ويج�د ذاته مطالباً املطرود 
بعمل روائ�ي ناضج الس�حر كهذا 

املشهد يف كتابه. 
وبعضه�ا يرتن�م عىل أوتار ش�اعر 
دّفاق العاطف�ة، عاصف االنفعال، 
يضاه�ي  منث�وراً  ش�عراً  يكت�ب 
دواوين كامل�ة، وبعضها فيه روح 
وتناصاته�ا  بتنوعاته�ا  الحكاي�ة 
الدينية والشعبية، ال يعوز ساردها 

حالوة الرسد وجس�ارته. 
يلّف جمي�ع النصوص بيئة؛ حرص 
املطرود فيها عىل أن ُيسمعنا )عنني( 

الرّباب�ة له�ذا الب�دوي الق�ادم من 
الش�مال الرشقّي الس�ورّي، يرتدي 
روح ذئب سنجار، ويحاول أن يزن 
بحريات أملانيا بمكي�ال الصحراء - 
عىل ح�د قوله- فال يخ�رس البدوي 
الناب�ت فوق روح�ه، ويعيش قرب 
الراي�ن وس�طوة األخ�ر يف كولن 

قيامته الجديدة. 
اللغة التي ساق بها املطرود قطعان 

ِفكرِه؛
 لغ�ة حن�ني )ه�ل ع�رَت الح�دوَد 
وأغلق�َت خلف�َك الب�اب ي�ا أحمد؟ 
عرُت م�ا كان مؤملاً ككذبة وطعنة 
يف القلب، وسّميته الحدود، غري أّني 

متُّ يف جزء مّني( 
لغة تش�ظٍّ ) دفرت عائلتي القديم… 

زاد تشّظياً وعناقاً للجهات( 
لغ�ة حكم�ة )الحكمة أن تتش�ارك 
الكائن�ات يف األرض، أن تث�ري الحّب 
وتكتس�ب الجس�ارة يف ممارس�ته 

علناً(
لغة عش�ٍق )الح�زُن الرشي�ر الذي 
أطي�ق  ال  ت�رٌف  غياُب�ِك  يرتك�ه 

احتمالُه( 

لغة م�وت )قلُت: أنا آدم اإلنس�ان، 
أحّب الله فلم تزهر شجرة اللوز( 

لغ�ة حي�اة ) الش�جاع ال�ذي ه�و 
أنت؛ يطلق الن�ار عىل ماٍض يخذله 

) كنبيٍّ
املطرود يف كتابه، يقتل الحرب باألدب 
، ويحرر  روحه من حتفها الحتمي 
به�ذا العم�ق الجمي�ل يف »فرفدته« 
لأللم ونقيضه، مستش�فياً، قاصداً 

االختالف، محققاً ُبغيته.
وإن كان م�ن األفض�ل وجود هذه 
املجن�س  ل�واء  تح�ت  النص�وص 
ليعطيها ِس�ْمَتها االنتمائي ككائٍن 

أدبّي مكتمل االستقاللية.

حاورها أشرف قاسم 
الزوراء / خاص

الكاتبة الس�ورية أمان�ي محمد نارص 
ول�دت بدمش�ق حاصل�ة ع�ىل إجازة 
الفرن�يس ودبل�وم دراس�ات  األدب  يف 
علي�ا يف الرتبي�ة الخاصة وماجس�تري 
امل�دريس  »التكي�ف  ح�ول  الرتبي�ة  يف 
عن�د املتفوق�ني واملتأخري�ن تحصيالً 
وعالقت�ه  الفرنس�ية  اللغ�ة  م�ادة  يف 
بالتحصيل الدرايس فيها، كما حصلت 
ع�ىل درج�ة الدكت�وراه يف الرتبية عن 
»فاعلي�ة برنام�ج حاس�وبي لتنمي�ة 
مهارات القراءة بمادة اللغة الفرنسية 
للتالمي�ذ ذوي صعوب�ات التعلّم، وهي 
خب�رية اللغة الفرنس�ية للجنة فحص 
العامل�ني يف وزارة الس�ياحة، وعض�و 
يف الجمعية الس�ورية للعلوم النفسية 
اللغ�ة  مل�ادة  وُمح�ارضة  والرتبوي�ة، 
الفرنس�ية بجامعة دمش�ق ومرتجمة 
)لغ�ة فرنس�ية(، صدر له�ا: »مقاالت 
يف الرتبي�ة وعل�م النف�س«، وروايتان 
»س�طوة األل�م« و » أوراق ام�رأة ب�ال 
وط�ن« ومجموع�ة قصصي�ة بعنوان 
»ليىل والخنزي�ر« والعديد من املقاالت 
األدبية والقصص القصرية والحوارات 
الصحفية يف الصحف املحلية والعربية. 
ح�ول تجربته�ا كان لن�ا معه�ا ه�ذا 

اللقاء:
 * الكاتب�ة د. أمان�ي محمد نارص، يف 
دمش�ق تلك املدينة امللهمة كانت بداية 
الحوار مع الكلمة، وبداية رحلة ممتدة، 
وهذا يجعلنا نتوجه إليِك بالس�ؤال عن 
تأثري امل�كان عىل تجربتك اإلبداعية، إىل 
أي م�دى كان لدمش�ق ه�ذا التأثري يف 

تشكيل مالمح تجربتك؟ 
- كأق�دم عاصم�ة يف التاري�خ، حينما 
تمر يف أزقتها ستش�عر بعب�ق التاريخ 
فيه�ا، ورائح�ة الياس�مني الت�ي تمأل 
قلبك بالحب واملحب�ة، القمريية وباب 
توم�ا وباب رشقي وس�وق الحميدية، 
الش�ارع املس�تقيم، كلها حني تس�ري 
فيها ستحلق روحك مع دمشق. الناس 
القّيم�ة،  الطيب�ون فيه�ا، مكتباته�ا 
خاناته�ا األثرية، كله�ا أمكنة ملهمة 

للكاتب والش�اعر والروائي والقاص. 
 * يف ظل دراستك لألدب الفرنيس، ملاذا 

توجهت للكتابة األدبية باللغة العربية 
عوضاً عن التوجه للرتجمة؟ 

- كان عم�ري تس�ع س�نوات حينم�ا 
أنهيُت قراءة سلسلة املكتبة الخراء 
لألطف�ال، وكان عمري أحد عرش عاماً 
حينما أنهي�ُت قراءة سلس�لة روايات 
تاريخ اإلسالم لجورجي زيدان... هذه 
السلسلة تأثرت بها كثرياً بسبب إبداع 
الكات�ب يف م�زج الكتابة ع�ن التاريخ 
بإضاف�ة قصة حب تش�دك لقراءة كل 
الرواي�ة، وتأثرُت فيه�ا يف أوىل رواياتي 
»س�طوة األلم« حيث كتب�ُت فيها عن 
الحب وعن دمش�ق والالذقي�ة إضافة 
لتوظي�ف دراس�تي وعم�يل م�ع ذوي 
االحتياجات الخاص�ة يف هذه الرواية. 
للرتجم�ة يل ع�دة مق�االت  بالنس�بة 
مرتجم�ة، وأعكف حالياً ع�ىل ترجمة 
قص�ص لألطفال عن اللغة الفرنس�ية 
ومق�االت مطلوب من�ي ترجمتها. ويل 
دي�وان قيد الطباعة مرتج�م عن اللغة 
الفرنس�ية. اآلن أم�زج ب�ني التألي�ف 

والرتجمة. – 
بجامع�ة  الفرن�يس  األدب  دراس�ة 
دمش�ق ماذا أضاف�ت لوعيك وتجربتك 

اإلبداعية؟ 
- كل اآلداب الت�ي ندرس�ها أو نقرأه�ا 
تؤث�ر يف تجربتن�ا الكتابي�ة، كلها دون 
تجربت�ي  أّن  أعت�ر  وال  اس�تثناء... 
إبداعية، م�ا زال ينقصن�ي الكثري من 
الق�راءات واالّطالع يف دراس�تي لألدب 
الفرنيس ق�رأُت لبلزاك وملوليري وتأثرُت 

بقصائ�د القرن التاس�ع ع�رش. رواية 
مدام بوفاري تركت أثراً كبرياً يف نفيس 
بس�بب إبداع املؤلف بوصف ش�خصية 
هذه امل�رأة ونزاعاته�ا الداخلية تجاه 

زوجها ومن تح�ب وتج�اه املجتم�ع.  
»س�طوة األلم، أوراق امرأة بال وطن« 
روايت�اك الصادرتان حتى اآلن، تلعبان 
عىل قيمة الحب الخالص الذي يتحطم 
عىل صخور الواقع الصلب، وترس�مان 
لوحة لضي�اع  الحب /الحلم/الوطن/ 
يف دوام�ات االخت�الف والخ�الف، ملاذا 
هذا اإللحاح املوج�ود يف الروايتني عىل 

التشبث بالحلم؟ 
- الح�ب ليس حلماً، هو واقع، نقع به 
ش�ئنا أم أبين�ا.. والوطن لي�س حلماً، 
ه�و واق�ع موج�ود، نعيش�ه بوجعه 
وأمل�ه وحالوت�ه ومرارت�ه وبهائه كما 
يف الح�ب.. و م�ا م�ن رواي�ة كتبت إالّ 
وكان الحل�م والواق�ع يتصارع�ان. ال 
أح�د فينا ال توجد لدي�ه أحالم يف الحب 
والوط�ن، بالح�ب ترتق�ي مش�اعرنا 
وته�ّذب، والحب ال بد له من الوقوع يف 
دوام�ات االختالف والخ�الف، ال يوجد 
اثن�ان متش�ابهان يف الطباع، وعىل كل 
ط�رف تحّمل طب�اع اآلخر ك�ي يصال 
لفه�م عمي�ق له�ذه الطباع فرتس�و 
س�فينة الحب يف ش�اطئ أمني.. كذلك 
بالنس�بة للحل�م، فكلنا لدين�ا أحالمنا 
الت�ي ال تضيع إال حينم�ا تتحطم عىل 
صخور الواقع الصلب.. والوطن لس�نا 
بحاجة لتعريفه.. يف رواية أوراق امرأة 

بال وطن، كان الوطن بالنس�بة للمرأة 
هو الرجل، الرجل األب والرجل الحبيب 
ال�زوج  والرج�ل  الخطي�ب  والرج�ل 
وحتى الرجل ال�ذي تطلقت منه املرأة. 
نكذب عىل أنفس�نا نحن النساء حينما 
نس�تطيع العي�ش دون الرج�ل، فكما 
نحن نصف�ه هو أيض�اً النصف املتمم 
لن�ا، وكوننا خلقنا من ضلعه س�نظل 

متشبثني بهذا الضلع. 
مجموعت�ك  والخنزي�ر«  »لي�ىل   *
القصصي�ة الصادرة الع�ام 2006 ألم 
تك�ن مغامرة يف وقت يروج النقاد فيه 

ملا يسمى زمن الرواية؟
 - أب�داً، وكان نجاحه�ا أكثر من نجاح 
رواية »س�طوة األل�م« ونفذت الطبعة 
األوىل منها خالل ش�هرين، فلكل قارئ 
زمن�ه يف الق�راءات، هناك م�ن يفضل 
قراءة الش�عر وهناك من يفضل قراءة 
الرواي�ات وهن�اك م�ن يفض�ل قراءة 

القصص. 
* كي�ف توازنني ب�ني األدب والصحافة؟ 
وأيهما استفاد من اآلخر؟ �األدب هواية، 
الصحافة مهنة... علمُت كمراسلة ملجلة 
عالم اإلعاقة، ذوي االحتياجات الخاصة 
الس�عودية، وكمراس�لة ملجل�ة اإلمارات 
الثقافية منذ عام 2015 حتى عام 2020، 
وكرئي�س ومدي�ر تحرير ملوق�ع الياطر 
ني�وز من�ذ عام م�ن ع�ام 2013 وحتى 
ع�ام 2016 وعملُت ع�ىل تدريب أعضاء 
فريق املوقع عىل كيفي�ة كتابة التقارير 
الصحفي�ة والخ�ر الصحف�ي وكيفي�ة 

إج�راء الح�وارات الصحفي�ة واألدبي�ة. 
الثقافي�ة  الش�ارقة  وكمراس�لة ملجل�ة 
اإلماراتية يف س�ورية. ما يس�تهويني يف 
العمل الصحفي هو الحوارات الصحفية 
وقد أجري�ُت العدي�د منها مث�ل حواري 
م�ع الروائ�ي املب�دع واس�يني األعرج يف 
موقع الياطر نيوز، وحواري مع الكاتب 
الدكتور ممدوح حمادة مؤلف مسلس�ل 
ضيعة ضايع�ة، وحواري م�ع اإلعالمي 
والصحفي املرصي محمد هجرس، ومع 
األديب والقاص الليبي محمد الس�نويس 
الغزايل ومع الكاتب األردني الساخر كامل 
النصريات ومع الصحفية ميسون كحيل 
مرشفة صحيف�ة )موقع( دني�ا الوطن 
اإللكرتوني وغريهم. وبرأيي حينما يتأثر 
الكات�ب بالعمل الصحفي س�تطغى عىل 
كتابات�ه الصفة اإلعالمية، أما الكاتب أو 
األديب سيوظف أدبه يف العمل الصحفي. 
وهو مجرد رأي ش�خيص. لذلك علينا أن 
نتجرد م�ن الصحافة ح�ني كتابة األدب 
وم�ن الصف�ة األدبي�ة ح�ني الكتاب�ة يف 

مجال الصحافة. 
الف�رتة  خ�الل  لدي�ك  الجدي�د  م�ا   *

املقبلة؟ 
قيد الطباعة لدّي ديوان ش�عري بعنوان 
ذات حل�م ورواية بعنوان رس�ائل إىل أبي 
ومجموعة ش�عرية مرتجمة ع�ن اللغة 
الفرنس�ية ومجموع�ة قصصية بعنوان 
ليٌل آخر يميض، لكنك تعرف كيف أصبح 
الن�رش صعباً يف هذا الوقت بس�بب غالء 

الورق والحر.
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قصيدة

قيس احلاج جالب احلسيين
عيلٌّ نهاراٌت توّضأَن بالشذى

 وأنجُم مْن وحِي النبؤاِت شاهقة
عيلٌّ تراتيُل الضياءاِت يحتفي 

بها الكوُن مّياساً وأنهاُر دافقة
ووهٌج إلهُي املداراِت مورٌف

وأنسامُه باالقحواناِت خافقة
تسوََّر محراَب الهداياِت موقناً
بأنَّ رسوَل اللِه دعواُه صادقة

فآمَن بالقرآِن وحياً ُمنزاّل
وأنَّ قريشاً بالغواياِت غارقة

وأنَّ الذي من غاِر حراَء بسملْت 
أفانينُه جريُل يسقي حدائقه

فشدَّ ُعرى اإلسالِم سيفاً ُمجلجالً
يحزُّ رقاَب املارقنَي الزنادقة

كثريوَن كانوا يوَم بدِر تشّتتوا
وصاروا رماداً  يالهوِل املفارقة

عيلٌّ نبوُغ األبجدياِت يف فٍم
يكوثُر من ُمزِن التصايف زنابقه

ويروي جديَب الروِح مْن لوِح كّفِه
فراتاً مَن السلوى ويطفي حرائقه

لُه يف ثنّياِت التواريِخ برعمْت
مواسُم آياٍت مَن الربِّ ناطقة 

مألئكُة الرحمِن يف البيِت هفهفْت
خشوعاً  ومّدْت جنَحها كي تعانقه

وألقْت رداَء الطهِر نوراً مؤزراً
يحفُّ بِه أّنى مىش .. لْن يفارقه
فصاَر علّياً  ليَس يف األرِض مثلُه
عيلٌّ لُه حّتى السماواُت عاشقة

)هو علي( 

-1
دعتني الناُر إىل املبيِت يف حضِن سعريِها

عندما أيقظْت شهوَة العصياِن يف دمي
وكان قبويل سارياً

حتى ايعاٍز آخَر بموعٍد لم أحدده بعد
فل�م أنتبه إىل ال�رشِك املج�دوِل يف ضفريِة 

الوقت
وها هو اللهيُب قد التهَم ثوَب أحالمي

-2
يف غاباِت الغياِب املنسية
عىل مدى آخر آهٍة حرَّى

ينعُق غراُب البني
يمسكني الرشُك ثانية

فال أصغي إىل صوِت املطر
وهو يغسُل آثاَر مرورهم

عن انحناءات أوردة االنتظار
-3

ينشطُر غيابَك عىل حدِّ وجعي
أنحُت من مالمِح شطره األول

تراتيل الناي والشغف
ومن الشطِر اآلخِر أيقونَة لوٍن

ال يمكُن تشكيله مرتني
أعلقها يف حلِق العصيان

تعويذَة شتاءاٍت مطرزٍة بالصقيع
بارٌد حضوُر غيابَك حدَّ الرصاخ

لكن الصدى يعانُد صوَت أملي
فأقابُل غيابك بعتاِب صامٍت

ال صوَت له وال ظل
-4

بكماء مرآتي
تقابُل شحوَب صوتي

بذهوِل بلورها املصقول
تمسُح حمى أرقي

بنسيِج الوقِت الضائع
ما بنَي الصمِت..والسكون

-5
ع حريَة صوتي أرشِّ
ألسئلٍة ال إجابة لها

أحيلُ�َها إىل صمِت املرايا
وأسكُب خويف يف شغاِف الليل

كيَف لَك أن تسمَع ما يكابُده أرقي
ووجهَك حائٌر بني طيٍف لم تراه

ولوٍن لم يتشكْل بعد؟
-6

مرافئي مطفأة يا صديقي
وقلبي شظايا بلوٍر مبعثر

عىل شطآِن غربٍة
ال حدوَد لتضاريِس حزنها

ومالمحَك يف آخِر الكون
َح تشيُح عني دوَن أن تلوِّ

بما يشبُه وداعاً أخرَس 
-7

هذا مداي
عاريٌة أوَجاِعي يف مهبِّ َص�قيِعك
ُيحرُق�نِ�ي َص�هيُل الرِد يف رئتي

أنا التي اْرتجيتَك دفَء ربيٍع منتظر
فوهبتني كل رياِح كوانينك

مجدولًة بثلِج مسافاِت الضنى
حتى انطفأ ضوُء قيثارتي
بينما كنت أتشقُق صمتاً

فيتخضُب ظمئي بطوفاِن جفائك
قطاَف ذبوِل خريٍف قادم

عىل شفاِه غيٍم ال يسكُب دموعه
يف حرِة شحوِب غيابك 

-8
ما بني حضوٍر فاحش الغياب

وغياٍب باذخ الحضور
يحنُّ إىل ظلَك

صوُت املرايا املعلقة
عىل لهاِة الوقِت

ال طيَف للمدى وأنت ضائٌع
بني غيابني ال شمس لهما

بينما يفتُش قوُس قزح
عن حكاياِت ألوانه التي رسقت�َ�ها

مغافالً رائحَة الياسمنِي
التي تحرُس أغنياِت األرق

لئال يباغَت النعاُس
عيوناً لم ترتِد عباءَة الفرِح بعد

ولم تخلْع عنها
ثوَب االنتظاِر الفاحش

-9
وحده غيابَك

يعصُم قلَق أوردتي مرتني
عن اقرتاِف الفرح

بني وهٍم تآكلْت حوافه
وغيٍظ  يملؤه الدخان عبثاً

أعجُز عن ارتكاِب ابتسامة الصباح
خطيئة مقدسة

لشفاٍه ترتجُف لوعًة

إىل رجل يتقن الغياب االديبة السورية الدكتورة اماني حممد ناصر :
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يج�ب عىل األش�خاص االهتمام بصحة أس�نانهم، 
حي�ث إن هناك العديد من أنواع األطعمة التي يجب 
االنتباه من تناولها ملا تس�ببه من رضر لألس�نان، 
ال س�يما خالل فرتة الصيام بسبب كثرة اعتمادها 

عىل وجبتي اإلفطار أو السحور.
ومن بني األطعمة التي تلحق الرضر باألسنان، التي 
تستوجب أخذ الحيطة وعدم اإلكثار منها، الفواكه 
املجفف�ة كالتني والزبيب واملش�مش وغريها، فعىل 
الرغم من احتوائها عىل الكثري من الفوائد الصحية، 
إال أنه�ا تع�د م�ن امل�واد املطاطي�ة الت�ي تلتص�ق 
باألس�نان، تاركة عليها كمية من الس�كريات التي 

تسبب تسوسها.
وكذل�ك فكث�ريا م�ا يرغب الصائ�م يف تن�اول أنواع 
الحلوي�ات الرشقي�ة بع�د ف�رتة اإلفط�ار، إال أنها 
تحت�وي ع�ىل كمية م�ن الس�كريات تكف�ي لنمو 
البكترييا املسببة لتسوس األسنان وإضعاف طبقة 
املين�ا الخارجية، لذا فمن الرضوري اس�تبدال مثل 

هذه األنواع بالفواكه الطازجة كاملوز وغريه.
وم�ع احتوائها عىل الكث�ري من العن�ارص الغذائية 
التي يحتاجها الجس�م، تعترب املك�رات من املواد 
الغذائية الصلبة التي تسبب تكر األسنان، إضافة 
مل�ا قد ترتكه م�ن بقايا بني األس�نان تلحق الرضر 

بها.
ويأتي يف قائمة هذه األنواع الغذائية الخبز، إذ يقوم 
اللع�اب أثناء مضغ الخبز بتحويل النش�اء املوجود 
في�ه إىل س�كريات، والت�ي تتحول لغ�ذاء للبكترييا 
التي تسبب تسوس األسنان، لذا فإن اإلكثار منه ال 

سيما يف فرتة الليل تلحق الرضر باألسنان.
و يذك�ر ف�إن التخفي�ف من ه�ذه املأك�والت ليس 
ح�ال بذاته، فم�ن الرضوري االعتم�اد عىل تنظيف 
األس�نان بعد تن�اول أي منها، أو أي ن�وع آخر من 
األطعمة الغذائي�ة، تجنبا لرتاك�م البقايا أو إلحاق 

األذى باألسنان بأي طريقة كانت.

ي�ؤدي ارتف�اع درج�ات الحرارة 
خالل األيام الجارية خاصة خالل 
الصي�ام، لجف�اف الف�م، حي�ث 
يق�ل إف�راز اللعاب مما يس�بب 
إزعاًج�ا للبعض.تعرف عىل أهم 
املرشوبات التي تقلل من جفاف 

الفم أثناء الصيام.
العصائر الطبيعية

تن�اول العصائ�ر الطبيعي�ة بني 
وجبت�ي اإلفطار والس�حور مثل 
املوز والفراولة والعنب والجوافة، 
تساعد عىل إفراز اللعاب بصورة 

كبرية وتقليل جف�اف الفم أثناء 
الصيام.

العرقسوس
امل�رشوب  العرقس�وس  يع�ّد 
األس�ايس يف رمضان ع�ن الكثري 
يف الوط�ن العرب�ي مل�ا ل�ه م�ن 
فوائ�د يف تقلي�ل جف�اف الف�م، 
ألنه يحت�وي بنس�بة كبرية عىل 
معدن البوتاسيوم، الذي يحافظ 
عىل ت�وازن الس�وائل بالجس�م، 
باإلضاف�ة إىل قدرت�ه عىل ضبط 
ضغ�ط ال�دم وتنظي�م رضب�ات 

القلب وتنشيط الدورة الدموية.
 الحلي�ب يعم�ل حم�ض اللبنيك 
املتواج�د يف الحليب عىل الحفاظ 
عىل ترطيب الفم أثناء الصيام، إذا 
تم تناوله خالل وجبة الس�حور، 

وفقا ملوقع “الكونسلتو”.
املاء

رشب 8 أك�واب م�ن امل�اء ب�ني 
والس�حور،  اإلفط�ار  وجبت�ي 
يعمل ع�ىل ترطيب الفم وحماية 
الجس�م من اإلصاب�ة بالجفاف 

خالل ساعات الصيام.

كشف مجدي بدران عضو الجمعية 
واملناع�ة،  للحساس�ية  املرصي�ة 
ع�ن أن املوج�ة الثالث�ة لف�ريوس 
)كورونا( تش�هد بع�ض األعراض 
التي لم تظهر من قبل مثل إحمرار 
العين�ني وفقدان الس�مع املفاجئ 

والصداع الشديد.
وأوض�ح عض�و الجمعية املرصية 
للحساس�ية واملناعة، أن السالالت 

الجديدة م�ن ف�ريوس )كورونا(، 
لديه�ا ق�درة كبرية عىل االنتش�ار 
كم�ا  التجمع�ات،  يف  والع�دوى 
أكث�ر ذكاء  الف�ريوس أصب�ح  أن 
ويس�تهدف فئ�ات جدي�دة، فبعد 
وذوي  املس�نني  يصي�ب  كان  م�ا 
األمراض املزمنة، أصبح يستهدف 

ذوي الخمول البدني.
و أك�د ع�ىل أن�ه يج�ب ممارس�ة 

النش�اط البدني والرياضة بشكل 
يوم�ي، وتجنب الزي�ادة يف الوزن، 
معتربًا أن العالم فشل حتى اآلن يف 
مواجهة انتشار الفريوس، مشدًدا 
االت�زام باإلجراءات  ع�ىل رضورة 
الت�زام  رضورة  وع�ىل  الوقائي�ة، 
أصحاب األمراض املزمنة بالتدابري 
الوقائية، يف ظ�ل غياب حل رسيع 

حاليا لهذه األزمة.

 املش�اكل الزوجي�ة أم�ر طبيع�ي 
بل صح�ي يف بع�ض االوقات ألي 
عالقة، كونها تكش�ف عن جوانب 
خفية يف شخصية اإلنسان، وكلما 
استطاع الزوجان تجاوز املشكالت 
التي تعرتض حياتهما وتمّكنا من 
حله�ا بطريق�ة صحيح�ة، كلما 

زادت عالقتهما قوة وعمقاً.
املش�اكل  ع�ن  نتح�دث  ال  نح�ن 
الزوجية العادية التي تنتهي خالل 
س�اعات أو بعد يومني عىل األكثر، 
وإنما عن الخصام الطويل الذي قد 
يمتد ألسابيع ولش�هور وينقطع 

فيها الحوار تماماً بني الزوجني.
“الجميل�ة”  موق�ع  التق�ى 
باملستش�ارة األرسي�ة والحاصلة 
ع�ىل ماجس�تري توجي�ه واصالح 

أرسي، شيماء جيالني.
الزوجي�ة  املش�اكل  رضورة ح�ل 

الصغرية منعاً للرتاكمات
هن�اك الكث�ري م�ن األزواج الذين 
يهملون حل مشكالتهم الصغرية، 
مم�ا يزي�د م�ن تعقي�د املش�كلة 
مستقبالً، وهذا يجعل الزوجني عىل 
اختالف فكري دائم بس�بب وجود 
تراكمات تعّكر صفو العالقة، مما 
ي�ؤدي إىل اخت�الل توافقهم�ا عىل 
املس�توى العاطف�ي والحميم�ي. 
كث�رة الخالف�ات بينهم�ا تح�دث 
رشخ�ًا يف العالق�ة، مم�ا يصّع�ب 
ترميم�ه يف النف�س، وبالتايل نجد 
زوجني يعيش�ان تحت سقف بيت 
واحد متخاصم�ني، وليس بينهما 
تواص�ل إيجاب�ي أو عاطفي. وإن 
كان هناك تواصل بينهما، فسوف 
يك�ون ح�ول املصاري�ف والبي�ت 
واألوالد والعائل�ة، دون أي ح�وار 
أو  الش�خصية  عالقتهم�اً  ح�ول 
حاجاتهما النفسية أو العاطفية.

وهذا الخصام ال يؤثر عىل الزوجني 
فقط، بل يؤثر عىل العالقات داخل 
واألطف�ال  ع�ام،  بش�كل  األرسة 
بشكل خاص، يف تعلّمهم لطريقة 

التعام�ل والتواصل مس�تقبالً. لذا 
يج�ب عىل الزوج�ني الحفاظ عىل 
عالقة صحي�ة ايجابية يس�ودها 
حت�ى  واأللف�ة،  وامل�وّدة  الح�ب 

تنعكس عىل باقي أفراد األرسة.
ب�ني  الطوي�ل  الخص�ام  إلنه�اء 
الزوج�ني يج�ب علين�ا البح�ث يف 
أسباب نش�وء هذا الخصام والتي 

عادة ما تكون إما:
-    مادية ح�ول مصاريف وإدارة 

املنزل.
-    تدّخل األه�ل يف حياة الزوجني 

الخاصة.
-    تربية األوالد.

-    كث�رة املس�ؤوليات ع�ىل أح�د 
الزوجني، وعدم توزيع املهام.

-    وجود مش�اكل نفسية يعاني 

منها أح�د الزوجني، مث�ل الغرية، 
باالحتي�اج  الش�عور  أو  والش�ك، 
الدائ�م لوج�ود الط�رف اآلخر، أو 

الش�عور باإلهمال.
كي�ف يمك�ن أن ننه�ي الخص�ام 

الطويل؟
من األمور الت�ي يمكن القيام بها 
لك�ي ترج�ع الحي�اة الزوجية إىل 

طبيعتها الصحية:
- تقبل الطرف اآلخر

إن أول خط�وات االتفاق هي تقّبل 
اآلخر، واالعرتاف  الشخص  عيوب 
الش�خصيات  يف  االخت�الف  ب�أّن 
العالقة  مه�ّم ورضوري لتكام�ل 
ه�ذا  أّن  بحي�ث  وازدهاره�ا، 
خ�الف  اىل  يتح�ّول  ال  االخت�الف 
ب�ل ننظ�ر للجان�ب اإليجاب�ي يف 

الش�خص ونرّكز عليه. علينا فعالً 
تقب�ل فك�رة أن ال يوج�د انس�ان 

كامل، ولكل منا عيوبه.
- الحوار االيجابي

إّن تعل�م مه�ارات الح�وار مه�ّم 
ج�داً حت�ى يتمكن الزوج�ان من 
إنهاء الخصام واستعادة التواصل 
اإليجاب�ي. فوج�ود املش�كالت يف 
الحي�اة أم�ر طبيعي، لك�ن تركها 
دون ح�ّل والهروب من مواجهتها 

ه�ذا ه�و األم�ر غ�ري الطبيع�ي.
- تحديد أصل املشكلة وعالجها:

حّل املش�كالت من امله�ارات التي 
يجب عىل الزوجني تعلّمها ليتمّكنا 
من مواجه�ة مش�اكلهما وحلّها 
بكل عقالنية، وحت�ى ال تؤثر عىل 
ل�ذا يجب  عالقتهم�ا وتوافقهما. 

عليهما بدايًة تحديد أصل املشكلة: 
هل هي مادية، اجتماعية، نفسية، 
تربوية، عائلي�ة؟ ومن ثم تحديد: 
هل ه�ي دائم�ة، أو مفاجئ�ة، أو 
مؤقت�ة؟ وم�ن ثم نحدذد الس�بب 
الحقيقي أو الجذر لهذه املش�كلة، 
ثم نض�ع الحلول املتاحة. بعد ذلك 
نخت�ار الح�ل املناس�ب للطرفني، 
ثم نوّثق ذلك حت�ى نعود إليه عند 

تكرار املشكلة مستقبالً.
- الذهاب ملستش�ار أرسّي:

إنه�اء  يف  الزوج�ني  فش�ل  عن�د 
الخص�ام، وكانت لديهم�ا الرغبة 
يف إنج�اح العالقة، عنده�ا يكون 
الذه�اب ملستش�ار أرسّي رضورة 
حتى يستطيعا أن يعربا بعالقتهما 

إىل بّر األمان.
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املطبخ

زنود الست

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

طبيبك يف بيتك

ما أكثر املأكوالت ضرًرا بصحة األسنان خالل الصيام ؟

أهم املشروبات اليت تقضي على جفاف الفم يف أثناء الصيام

تستخدم العديد من الفنانات حيل 
عديدة عند إستخدام املاكياج، كي 
تظهرهن بإرشاق�ة و جمال الفت 

ملن يراهن.
لذل�ك إلي�ِك أق�ل الحيل الت�ي تمت 
تجربته�ا وتحولت حرفياً لتقنيات 
أفض�ل  بتجمي�ع  قمن�ا  عملي�ة، 
النصائ�ح والحيل الت�ي أوىص بها 
أيضاً محرتفو املاكياج، سواء كنت 
تبحثني عن حل املش�اكل الجمالّية 
الش�ائعة، أو كنت ترغبني يف تغيري 
مظه�رك، هن�ا تجدي�ن أفضل 15 
طريق�ة يمكن�ك تجربتها يف أرسع 

وقت ممكن لنتائج ممّيزة:
- بودرة عىل الرموش

للحص�ول  ال�ري  املفت�اح  إنه�ا 
عىل رم�وش أكثر كثاف�ة وامتالء، 
وه�و بوض�ع القليل م�ن البودرة 
وض�ع  بع�د  و  الح�ّر،  الش�فافة 
أول طبق�ة م�ن املاس�كارا، ضعي 
ع�ىل رموش�ك طبق�ة خفيفة من 
الش�فافة، ث�م أضيف�ي  الب�ودرة 
طبقة ثانية من املاسكارا لتغطية 
البودرة، وس�رتين الفرق بنفسك، 
و سيضيف ذلك حجًما إىل رموشك 

ويجعلها تبدو أكثر كثافة.
-الكونسيلر عىل شكل مربع

ب�دالً من تنقيط الكونس�يلر تحت 
عيني�ك، ضعي�ه يف ش�كل مثل�ث 
مقلوب لتفتيح أي دوائر س�وداء، 
كما يفيد يف منح املس�ام الواسعة 
تغطي�ة ثانية، ما يبعد األنظار عن 

هذه العيوب الصغرية.
-خ�ذي وقت�ك يف وض�ع الرموش 

الصناعية
و عند وضع الرم�وش الصناعية، 
ال تترع�ي يف وضعها بعد إضافة 
الصمغ، لذل�ك انتظري حتى يجف 
غراء الرموش ملدة 30 إىل 40 ثانية 

قب�ل وضعه�ا ملن�ع الرشي�ط من 
االن�زالق، وال تن�ي أن تنظري إىل 
األسفل بعد أن تعطيه فرتة ليجف، 
ضعي مرآة أسفل خط نظرك بينما 
تضعني رموش�ك االصطناعية، ما 
يس�هل من وضع الرشيط بالقرب 

من خط الرموش مبارشة.
-إنعيش املاسكارا املتكتلة

إذا ب�دأ أنب�وب املاس�كارا املفضل 
لديك يف التكت�ل قليالً، أضيفي إليه 
بض�ع قطرات م�ن املحلول امللحي 
الالصق�ة،  بالعدس�ات  الخ�اص 
وقومي بتدوير الفرش�اة داخل، و 
س�يضيف هذا املحلول الرطوبة إىل 
تركيب�ة املاس�كارا ويطيل عمرها 

االفرتايض.
-استعميل الظالل كأيالينر

ال يوج�د لدي�ك أل�وان متنوعة من 
األيالين�ر ؟، ال داع للقل�ق، هن�اك 
لوحة ظ�الل للعي�ون الخاصة بك 
يمك�ن أن تحل ه�ذه املش�كلة، و 

ببس�اطة قوم�ي بتبلي�ل فرش�اة 
الزاوية باملاء، أو وضع بخاخ تثبيت 
املاكياج عليها، ثم اغمي الفرشاة 
املبللة يف ظالل العيون باللون الذي 
ترغبني، ثم حددي عينيك وارسمي 
كم�ا تفعل�ني باأليالين�ر للحصول 

عىل موضة األيالينر الرائجة.
-ال تبطني عينيك باأليالينر الداكن

بعد االنتهاء من وضع أي نوع من 
مح�دد العيون عىل خ�ط الرموش 
العلوي، توقفي عند هذا الحد، وإال 
س�تبدو عين�اك أصغ�ر، و تجنبي 
وضع لون داكن ع�ىل زوايا عينيك 
بالكام�ل، إال إذا كن�ت ترغب�ني يف 
الحصول عىل عيون دخانية كامل، 
حي�ث إن تغطية أي يشء يف الوجه 
بلون غامق يعترب تنحيفاً وتصغرياً، 
ل�ذا ابتعدي عن الل�ون الداكن عند 
زواي�ا الع�ني حت�ى تحافظي عىل 

مظهر عيون مرفوعة.
-استخدمي الكحل األبيض

ُيعترب الكحل األبيض خي�اراً رائعاً 
ألس�باب عدي�دة، منها أن�ه يجعل 
الع�ني تب�دو أك�رب وأوس�ع وأكثر 
م�ن  تخل�ي  لذل�ك  و  إرشاًق�ا، 
الكحل األسود، واستبدليه بالكحل 
األبي�ض، ع�ىل أن تطبقي�ه داخل 
الع�ني، بتمري�ره مرات ع�دة حتى 

يدوم طويالً.
لتش�كيل  الصاب�ون  -اس�تعميل 

الحواجب
لق�د أصبع اس�تخدام الصابون يف 
عملي�ة تش�كيل الحاجب�ني خياراً 
ش�ائعاً خ�الل الس�نوات األخرية، 
اس�تخدامه  يف  ت�رتددي  ال  لذل�ك 
لتحصيل عىل رسمة حواجب ثابتة 
وأنيق�ة، وذل�ك ع�ن طريق غمس 
بالصاب�ون  الحواج�ب  فرش�اة 
بامل�اء،  قلي�اًل  وتبليله�ا  الج�اف 
وادفعي به�ا الحواج�ب إىل األعىل 
لتنشئي الشكل الذي ترغبني فيه، 
واح�ريص ع�ىل مس�ح الفرش�اة 

بشكل تصاعدي.
-ماكياج إلخفاء عيوب األنف

لزيادة طول أنفك القصري، ارسمي 
خطاً طويالً وشبه عريض من أعىل 
عظمة أنفك إىل أس�فل أرنبة أنفك 
بخ�ايف العي�وب، ع�ىل أن تختاريه 
برشت�ك  ل�ون  م�ن  أفت�ح  بل�ون 
بدرجت�ني، وح�ّددي ط�ريف عظمة 
أنفك بكونس�يلري أغم�ق بدرجتني 
من لون برشتك، ع�ىل أن تخّففيه 
كلّما اّتجهت إىل أسفل طريف عظمة 

األنف.
أم�ا إذا أردت تصغ�ري ش�كل أرنبة 
أنفك، ظليّل طريف األرنبة بكونسيلري 
أغم�ق بدرجتني من ل�ون برشتك، 
ثم ارس�مي خطاً ش�به عريض يف 
وس�ط األرنبة من خالل استخدام 

كونسيلري فاتح اللون.
-أخفي عيوب الذقن املتدلّية

ترغبني يف جع�ل ذقنك تبدو أقرص 
مّم�ا هي علي�ه، قوم�ي بتظليلها 
باللون البني الفاتح، وذلك بواسطة 
فرش�اة أحمر الخدود عند أس�فل 
الذقن، مع وضع ملسة خفيفة من 

أحمر الخدود الربونزي.
أما إذا كانت ذقنك متدلّية وممتلئة، 
قوم�ي بتظليلها من األس�فل عىل 
ش�كل مثل�ث، ومن ط�ريف عظمة 
الفك، باللون البني، ثم انثري أحمر 

الخدود الربونزي.
-جّعدي رموشك

رم�وش  ع�ن  تبحث�ني  كن�ت  إذا 
ترتكب�ي  ف�ال  وممتلئ�ة،  طويل�ة 
الخطأ الش�ائع املتمث�ل يف الضغط 
مرة واحدة باس�تخدام أداة تجعيد 
الرموش، بل عند تجعيد الرموش، 
قومي بنبض عدة مرات عىل طول 
رموش�ك بالكام�ل للحص�ول عىل 

أكثر تجعيد طبيعي املظهر.

لطلة ابهى.. 

نصائح طبية

تعريف على أحدث حيل املاكياج اليت ستغري حياتك

ما أهم أعراض اإلصابة بفريوس )كورونا( خالل املوجة الثالثة؟

املكوّنات
عجينة بقالوة أو عجينة فيلو، جاهزة ومجلّدة - علبة

فستق حلبي مطحون للزينة - كوب
زهر الليمون للزينة - نصف كوب

زيت نباتي للقيل - كوبان
لتحضري القشدة:

حليب - ثالثة أرباع كوب
كريمة طازجة - كوبان

نشاء - 4 مالعق كبرية مذّوبة يف ربع كوب حليب
سكر - ملعقة كبرية

لتحضري القطر:
سكر - كوبان ونصف

ماء - كوبان
عصري ليمون حامض - ملعقة كبرية

ماء ورد - ملعقة كبرية
ماء زهر - ملعقة كبرية

طريقة العمل
- لتحضري القش�دة: يف قدر، س�ّخني الحليب مع الكريمة عىل نار خفيفة 

ثم ارفعيها عن النار.
- أخلطي النشاء املذّوب مع مزيج الحليب والقشدة.

- ضعي الخليط مجدداً عىل النار حتى الغليان.
- أطفئي النار واتركي املزيج جانباً حتى يربد.

- لتحضري القطر: ذّوبي الس�كر يف املاء يف قدر واتركيه يغيل ملّدة 7 إىل 10 
دقائق.

- أضيفي عصري الليمون الحامض وارفعي القدر عن النار.
- أضيفي ماء الورد وماء الزهر واتركي القطر ليربد جّيداً.

- لتحضري زنود الس�ت: ذّوبي الثلج عن العجين�ة، ثّم قّطعيها إىل رشائط 
طولها 10 سنتم.

- أقسمي هذه الرشائط إىل قسمني ليصبح طولها 5 سنتم.
- ضعي رشيط عجني طوله 5 س�نتم بش�كل أفقي فوق طاولة العمل ثّم 

ضعي عىل وسطه وباتجاه األعىل رشيطاً آخر مماثل بشكل عامودي.
- ضع�ي ملعقة كبرية من القش�دة فوق القس�م األفقي م�ن العجني مع 

مراعاة االبتعاد عن األطراف.
- إثني طريفّ الرشيط األفقي ملنع القشدة من التّرب أثناء القيل، ثّم لّفي 

العجينة حول نفسها من أسفل نحو األعىل.
- حّمي الزيت النباتي يف قدر، واقيل زنود السّت حتى تشقّر. صفّيها فوق 

محارم ورقّية.
- غّمي كّل قطعة يف القطر البارد.

- زّينيها بالفستق الحلبي وزهر الليمون وقّدميها.
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مهني�اً: تك�ون األس�ابيع الثالث�ة املقبلة متطلب�ة بحيث 
قد تجد نفس�ك مرهق�اً، فحاول أن تس�ريح بعض اليشء 

وخصص بعض الوقت الهتماماتك العائلية. 
عاطفي�اً: تطم�ن هواجس�ك وترغ�ب يف تغيري موقع�ك وتلطيف 
الجو، وتتاح لك فرصة اإلعداد ملش�اريع ثنائية وجذابة مع الرشيك، 
وتحتف�ل بجديد أو بمناس�بة س�عيدة .صحياً: مس�ؤوليات جديدة 
ملق�اة عىل عاتقك تتطل�ب منك املزيد من الجه�د، ويهددك خطران 

غري مبارشين نابعني من توتران نفسية وعصبية

مهني�اً: تجد أحياناً أّن اآلخرين يعتمدون عليك كثرياً، لذا 
يستحسن أن تكون عىل مستوى طموحاتهم وخصوصاً 

أنك تملك اإلمكانات. 
عاطفي�اً: تتأثر بأحد املقرب�ني منك وتربطك ب�ه عالقة مبنية 
ع�ىل األفكار الفريدة والخالقة الت�ي ال يغيب عنها بعض الفكاهة 

واملرح. 
صحياً: أنت بأحس�ن حال وال مشكلة صحية لديك. حافظ عىل هذا 

الوضع قدر اإلمكان.

مهني�اً: ال تتالع�ب بأعص�اب اآلخري�ن، ألن ذل�ك يرك 
انعكاسات سلبية عىل عالقتك بالزمالء وركز عىل ما هو 

أكثر أهمية من أجل عطاء افضل. 
عاطفياً: تتحىل بالقدرة الكافية لس�ر أعماق الرشيك ومعرفة 
م�ا يضمره لك، املطلوب منك أن تعامل بما يس�تحق، وال س�يما إذا 
كنت مقتنعاً بتمضي�ة حياتك معه. صحياً: إعمد إىل مراقبة صحتك 
وابتعد عن التش�نج الجس�دي والفكري، لعل ذلك يسهم يف تخفيف 

الضغوط النفسية وإراحة اعصابك.

مهني�اً: بع�ض املش�اكل املس�تجدة تس�بب ل�ك التعب 
النفيس واملهني، فال تكن بطالً وال ترتجل عمالً أو موقفاً 

يمكن أن تندم عليه الحقاً. 
عاطفياً: يراجع املزاج  ما يحمل إليك ش�عوراً بالذنب، أو خوفاً 
من فضح عالقة أو ش�عوراً بالعجز، ال  تلجأ  إىل السلبية، والتصلب 

يف املواقف ال يخدم مصلحة العالقة.
صحياً: تش�عر ببعض الكسل الناتج عن نقص يف املناعة وقد يؤدي 

ذلك إىل انخافض نشاطك وتباطؤ إيقاعك العميل.

مهنياً: تملك القدرة عىل اس�تدراك االمور قبل تفاقمها، 
الحياة جميلة وال داعي إىل التوقف عند املش�اكل مطوالً، 

ولهذا السبب تعمل عىل طرد الهواجس وتبسيط االمور. 
عاطفياً: تسمح الظروف الس�ائدة بسّد الثغرات وردم الهوات 
بالتفاه�م والتق�ارب، وأنت ي�ا عزيزي الدلو لن تخ�ر حبيبك بل 
ترّس�خ العالقة بني الطرفني بش�كل ممتاز. صحي�ًا: علمتك األيام 
واملش�اكل الصحي�ة التي مررت به�ا أن االهتمام بالش�أن الصحي 

يجب أن يحتل االولوية ال بل يجب أن يكون يف صدارة اهتماماتك.

مهنياً: تواجه بعض املستجدات الصعبة، فيسود الغضب 
ويعل�و الصوت يف بعض األحيان، وتس�وء العالقات مع 
املس�ؤولني أو يف العمل .عاطفيا:ً ابتع�د عن الكالم الجارح 
وانتبه لخط�ورة الوضع، قد تتعرض بعض عالقاتك للخطر و

تواجه حقيقة صعبة أو تكتشف ما يزعجك عند الرشيك .صحياً: 
يمكن أن تواجه املتاعب التي ال حرص لها يف التعامل مع اضطرابات 
الجهاز الهضمي وخصوصاً إذا كانت نوعية طعامك تتضمن الكثري 

من املكونات املرضة باألمعاء.

مهنياً: تواجه ضغوط�اً كبرية يف العمل، لكنك قادر عىل 
تجاوز الصعوبات مهما بلغت، وعىل الرغم من كل يشء 

ثابر وال تستسلم. 
عاطفياً: تجد االنسجام يف حياتك العاطفية وال سيما إذا كنت 

تعيش مع رشيك منفتح العقل ورحب الصدر .
صحياً: حصن نفسك ضد الحساسية يف فصل الربيع وتناول األدوية 

الكفيلة بتجنيبك اإلصابة بها.

مهني�اً: إذا أقدم�ت ع�ىل مج�االت جديدة فقد تس�تفيد 
منها جداً. ربما تجهد إلنجاح حركة اجتماعية، وتوظف 

طاقاتك وتجاربك السابقة. 
عاطفي�اً: مس�اعدة الرشي�ك تجعلك ق�ادراً عىل الخ�روج من 
الدوامة التي أنت فيها وتحملك عىل التفاؤل بالواقع ورؤية املستقبل 

بأمل وتفاؤل.
صحياً: تميل إىل اإلكثار من تناول املنبهات وتعرض نفسك ملزيد من 

العصبية.

وبأف�كارك  بديهت�ك  برع�ة  تتمي�ز  مهني�اً: 
وقد تعي�ش  أعماالً ناجح�ة،  وتنج�ز  املقنع�ة 

انفعاالت شخصية مهمة واحالماً خاصة ووردية. 
عاطفياً: تس�تعيد م�ع الرشي�ك ذكريات املايض وتس�تحرض 

أرساراً باتت اليوم مضحكة. 
صحياً: تش�عر بغضب وبتوتر أعصاب يهد م�ن عافيتك وابتعد عن 

صب غضبك عىل اآلخرين.

الحيوي�ة  وفق�دان  املصاع�ب  بع�ض  تواج�ه  مهني�اً: 
والنش�اط، وتت�زاي ضغ�وط العمل بع�د أن أصبحت يف 

موقع املسؤولية. 
عاطفي�اً: العصبية الزائ�دة ال تنفع يف معالجة املش�كالت مع 
الرشي�ك، فهي تولّ�د العناد، لذا حاول التنويع يف أس�لوب تعاطيك 

معه فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل يف العالقة. 
صحياً: متى فقدت القدرة السيطرة عىل أعصابك فأنت حتماً ستقع 

يف مشاكل صحية.

مهني�اً: ابتع�د ع�ن إث�ارة النع�رات والحساس�يات، قد 
يدل�ك الحدس عىل حل م�ا، وتضط�ر إىل مواجهة بعض 

التطورات يف حياتك املهنية
عاطفي�اً: يبدأ الحظ املعاكس بالراجع، وينصح لك الفلك عدم 

القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو اىل ذلك 
صحياً: وفر طاقتك ونش�اط للقيام بم�ا يعود عليك بالفائدة صحياً 

وال تهدرهما يف ساعات العمل اإلضافية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: ثمة ما يش�ري اىل أجواء مش�حونة ومضطربة 
وغ�ري مب�رّشة بالخ�ري، فطباع�ك متقلّب�ة ال تس�مح 

بالتعامل معك بصورة هادئة. 
عاطفي�اً: بعض األس�ئلة التي كنت تود طرحه�ا عىل الحبيب 

منذ وقت طويل، تجد لها األجوبة الشافية واملقنعة اليوم. 
صحي�اً: علي�ك اتخاذ األمور به�دوء أكثر كما علي�ك التمهل بجميع 

شؤونك حتى يف قيادة السيارات.

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

604 - ش�وتوكو تاييش يضع “دستور الفقرات 
السبع عرشة”.

636 - املسلمون يدخلون مدينة بعلبك بعد عقد 
الصلح بني أھلھا وقادة املس�لمني أبو عبيدة بن 

الجراح وخالد بن الوليد.
1590 - تويوتوم�ي ھيده-يويش يحارص”قلعة 

أوداوارا”.
دومني�ك  فرانس�وا  الزنج�ي  الزعي�م   -  1794
توساني لوتري فور يقود العبيد يف ھايتي للثورة 

ضد الحكم الفرنيس.
1889 - افتتاح برج إيفل للجمھور.

1910 - جورج الخامس يتوىل الحكم يف اململكة 
املتحدة بعد وفاة والده امللك إدوارد السابع.

1913 - بداية جالء ق�وات الدولة العثمانية من 
األحس�اء، ودخ�ول مدينة الھف�وف تحت حكم 

ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود.
1916 - جم�ال باش�ا يع�دم 21 م�ن الوطنيني 
الس�وريني املطالب�ني باالس�تقالل أو اإلص�الح 
وذلك يف س�احة الرج يف بريوت وس�احة املرجة 

يف دمشق.
1936 - املل�ك فاروق يعود إىل م�رص قادما من 

إنجلرا بعد أن أصبح ملكا عليھا.
1937 - املنطاد األملاني “ھيندينبريغ” ينفجر يف 

الجو قبيل ھبوطه يف نيويورك.
1941 - جوزيف س�تالني ينصب نفس�ه رئيسا 
ب�ني  ليجم�ع  الس�وفيتي  االتح�اد  يف  لل�وزراء 
رئاس�ه الدولة ورئاس�ه ال�وزراء يف ظل الحرب 
العاملي�ة الثانية التي اضطر االتحاد الس�وفيتي 
إىل خوضھ�ا بعد اتجاه الق�وات أملانيا النازية إىل 

الحدود السوفييتية.
1946 - جالء االتحاد السوفيتي عن إيران.

1957 - االنتھاء من أعمال أول مفاعل نووي يف 
توكايمورا يف اليابان.

- 1976توحيد القوات املس�لحة يف إمارات دولة 
اإلمارات العربية املتحدة بقوة واحدة وذلك تحت 

اس�م القوات املس�لحة لدولة اإلم�ارات العربية 
املتحدة.

زلزال يرضب ش�مال إيطاليا يودي بحياة 9200 
نسمة.

1994 - تدش�ني نفق املانش املائ�ي الذي يربط 
اململكة املتحدة بفرنسا.

2004 - الحك�م ع�ىل 4 ممرض�ات بلغاري�ات 
ودكتور فلس�طيني باإلعدام رميا بالرصاص يف 
ليبي�ا التھامھم يف التس�بب بإصاب�ة 400 طفل 

ليبي بمرض اإليدز.
2007 - نيكوال س�اركوزي يف�وز باالنتخابات 
الرئاس�ية الفرنس�ية عىل منافس�ته سيغولني 
روي�ال، ويخل�ف بذلك جاك ش�رياك يف رئاس�ة 

الجمھورية الفرنسية.
- 2010 إجراء االنتخاب�ات يف اململكة املتحدة يف 
انتخابات يعتقد أنھا من أكثر االنتخابات تنافسا 
منذ عام 1992، حيث أن املنافسة محتدمة فيھا 
بني حزب العمال الحاكم بزعامة رئيس الوزراء 
ج�وردون ب�راون وح�زب املحافظ�ني بزعامة 
ديفيد كام�ريون وح�زب الديمقراطيني األحرار 

بزعامة نيك كليغ.
النيج�ريي غ�ودالك  الرئي�س  القائ�م بأعم�ال 
جوناثان يؤدي اليمني الدس�تورية رئيسا للبالد 
خلف�ا للرئي�س عم�ر ي�ارادوا الذي ت�ويف الليلة 

املاضية.
2012 - انتخاب فرانس�وا أوالند رئيسا لفرنسا 
بعد تغلبه عىل منافس�ه الرئيس املنتھية واليته 
نيكوال ساركوزي بالجولة الثانية من االنتخابات 

الرئاسية.
2015 - التونيس شكري املبخوت يفوز بالجائزة 
العاملية للرواية العربية عن روايته “الطلياني”.

2019 - اإلع�الن ع�ن وق�ف إط�الق الن�ار بني 
إرسائي�ل وحركة حماس بعد ح�وايل 4 أياٍم من 
القصف الصاروخ�ي املتبادل الذي أدى إىل مقتل 

حوايل 31 شخصا وجرح ُقرابة 290 آخر.
acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
الدمع��ات وبعين��ي  ف����������رح  ارس��ملك 
معانات���������ي ترس��م  صف��ت  وهموم��ي 

مج��روح داخل��ي  ب��س  چ��ذب  وضحكل��ك 
مأس��ات������ي ماح��ال  عل��م  حال��ي  وب��س 

احل��ول ق��ط  مابيه��ه  ش��ك�ثر  وصفنات��ي 
صفنات��������ي  يش��تاگ  يش��تهي  وخ��ّدي 

ّان س��ف� لگ��ت  م��ا  ب��س  بح��ر  واس��راري 
بطوالت���������ي تنط��ق  ال��ي  ب��س  حلف��ت 

عندم�ا  املث�ل  ه�ذا  ويس�تخدم 
تصدم بأن ش�خص معجب أشد 

اإلعجاب 
بصوت ابنه أو صديقه أو حبيبه 
أو ش�كله أو أي يشء آخ�ر رغم 
أنك ت�رى يقيناً أن م�ا يعجبه ال 
يشء مقارن�ة بص�وت الجمي�ل 
الحقيق�ي أو الجم�ال الش�كيل 
الحقيق�ي أو غري ذلك وإنما هذا 
اإلعجاب ناجم من قول الشاعر 
عي�ب  كل  ع�ن  الرض�ا  وع�ني 
كليلة ولكن عني الس�خط تبدي 

املساوئ
ونحن لسنا ضد أن يحب اإلنسان 

لروحه وخلقه 
ه�ذا  يتح�ول  أن  ض�د  ولك�ن 
اإلعج�اب ألن تدافع عن صفات 

جمالية “ كصوت وشكل وغريه 
“غري موجودة يف هذا الش�خص 

مقارنة بغريه 
بل وتبدأ تصطدم مع الناس بأنه 
األجمل بهذه الصفات فالحب ال 
يعني أن عدم اإلنصاف وإال لرأى 
الجميع أبنائهم واملقربني منهم 

األفض�ل ب�كل يشء وه�ذا ما ال 
يجب أن يكون واصل املثل:

حيث جلس الحاكم عىل كرسيه 
مس�ابقة  تق�ام  أن  وطل�ب 
للجم�ال وأن تتق�دم الحيوانات 
ذات الجم�ال لتس�تعرضه ليتم 
الفائ�ز وإعطائ�ه جائزة  إعالن 

املس�ابقة وبدأت الحيوانات تمر 
أمامه واحداً تل�و اآلخر مختالة 

بجمالها
فم�ر الط�اووس وابن�ه والغزال 
وصغ�ريه ثم الزراف�ة وصغريها 

واألسد ابنه 
وقبل أن ينط�ق الحاكم بجائزة 
الفوز ألجم�ل الحيوانات فوجئ 
بقردة تجري أمامه مستعرضة 
ابنها حاول الجمي�ع إقناع هذه 
الق�ردة أن ابنه�ا لي�س جميال، 
وأن تنسحب من املسابقة حتى 
ال تحرج نفسها ولكنها رفضت 
م�رصة أن ابنه�ا أجم�ل من كل 
الحيوان�ات الت�ي م�رت عندها 
ضح�ك الحاكم وق�ال املثل الذي 

يتم تداوله حتى يومنا.

تريدي�ن دائم�اً أن تكتش�في ما يش�عر به زوج�ك تجاهك من 
دون أن تس�أليه عن ذلك. أما الخر الس�ار فه�و أّنه يمكنك أن 
تحققي هدفك بطرق مختلفة وس�هلة. وم�ا ال تعرفينه هو أّن 
عدد الكلمات التي يتكّون منها اس�مه قد يكش�ف بعض أرسار 
ش�خصيته ومق�دار العاطفة ال�ذي يتمتع ب�ه وخصوصاً حني 

يتعلق األمر بك. إذاً اكتشفي ما ال تعرفينه عنه.
كلمة واحدة

م�ا اس�م زوج�ك؟ راش�د؟ ماج�د؟ عص�ام، م�ازن؟ س�ليم؟ 
يارس؟س�عد؟  إذا كان اس�مه يتك�ون م�ن كلمة واح�دة، فهذا 
يعني أّنه ش�خص عقالني، أي أنه ال يعر عن مشاعره بطريقة 

رصيحة وإن كان يخب�ئ الكثري من العواطف. ويف هذه الحالة، 
علي�ك أن تعريف كيف تس�تخرجينها من داخل�ه وأن تدفعيه إىل 
إظه�ار بعض الرومنس�ية التي تمنح حياتكم�ا الزوجية نكهة 

وطعماً فريدين.
ويدّل اإلس�م الذي يتكون من كلمة واح�دة أيضاً عىل أن زوجك 
كثري االنش�غال وغالباً ما ال يجد الوقت الكايف لقضاء املناسبات 
العاطفي�ة برفقت�ك. إذاً احريص عىل أن تس�عي إىل تحقيق ذلك 
بنفس�ك. فهو ال يرفض أن يتمتع ببعض االسرخاء بني الحني 
واآلخر. ل�ذا، حرضي بني الحني واآلخر طعام�ًا خاصاً أو دعيه 
يشاركك اس�تعادة ذكرياتكما املشركة من خالل تصفح ألبوم 

صوركما أو إدعيه إىل حضور فيلم تحبانه.
كلمتان

إذا كان اسم رشيك حياتك يتكون من كلمتني مثل عبد الكريم أو 
عبد الباري، أو عبد الصمد،... فهذا يش�ري إىل أنه شديد االرتباط 
بك وبالعائلة التي تش�كالنها. فهو دائم االهتمام بكل ما يتعلق 
ب�ك وب�أوالدك. وه�و ال يحت�اج إىل لف�ت نظرك ليق�وم ببعض 

الخطوات التي تظهر مشاعره تجاهك.
كذلك يدّل هذا االس�م عىل أنه يحب صنع املفاجآت الرومنس�ية 
وإن كان ال يجد الكثري من الوقت لذلك. لذا ليس عليك التذمر إن 
تأخر عن معايدتك يف مناسبة ما. فهو يتظاهر بالنسيان. إال أّنه 
س�يفاجئك بعد ذلك من دون أدنى شك. لكن ال تنيس أن تقابليه 
باملث�ل وأن ُتظهري اهتمامك ب�دروك. فاملبادلة تعّزز قدرته عىل 

العطاء العاطفي.

قصة مثل

اختبارات شخصية

“ القرد بعين أمه غزال “

عدد كلمات اسم الزوج يكشف مشاعره تجاهك

احلرب العاملية الثانية  )1939 - 1945(
من التأريخ

رأيس
1قوة طاغي�ة o محب إىل درجة 

الوله
ماكن�ة  اخ�رع  م�ن  2أول 

الخياطة
3نصف تامر o مخ�رع الحرير 

االصطناعي
 o o متش�ابهان  4متش��ابهان 

كسب مسابقة
 o 5اظهر وجها مرحبا ومبتسما

بيت الدجاج o فصل وصنف
ثيابا جميل�ة ومريحة  6يلب�س 
وطويل�ة o مخرع س�اعة اليد 

)معكوسة(
7من عنارص ماء البحر

8مخرع ماكنة التصوير امللون
9مادة الحياة الحمراء o خشوع 

وهدوء يف الصالة
10مخرع سماعة الطبيب

أفقي
1مخرع الطباعة

2مخرع الراشوت o جسم
3نصف رتب�ت o مخرع املفاعل 

النووي
 o خفيف�ة  صناع�ة  4دكاك�ني 

جوال
5تجنح للسلم o مرشد

6لعبة من لعبات الطاولة
7عصا يف األرض تشد بها الخيمة 
o من الساحل الرشقي للمتوسط 

قديما
8ادخ�رت o م�ن الحيوانات ذات 

الجلد املرتفع الثمن
9اسم مؤنث )معكوسة( o حرف 

عطف
املوج�ات  10مكتش�ف 
مخ�رع   o الكهرومغناطيس�ية 

قلم الرصاص

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.
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من أكر وأشهر الحروب يف التاريخ، والتي ضمت دول املحور املانيا إيطاليا 
اليابان ودول التحالف التي ضمت االتحاد الس�وفيتي بريطانيا – امريكا 

وانتهت بهزيمة دول املحور يف نزاع دويل مدمر بدأ يف العام 1939.
يف أوروبا وشاركت فيه غالبية الدول الكرى يف العالم حيث وضعت الدول 
الرئيسة يف الحرب كافة إمكاناتها العسكرية واملالية والصناعية يف خدمة 
املجهود الحربي، وتعتر الحرب العاملية الثانية أكثر الحروب كلفة ألتساع 
بقعة الرصاع فقد ش�ارك فيها 100 مليون جندي وتسببت بمقتل مايزيد 

عن سبعني مليون من املدنيني والعسكريني.



األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

  07810090003هاتف هيئة التحرير

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

No: 7483   Thu   6     May    2021العدد:   7483    الخميس    6    ايار     2021

عـين على العالم

اخلطابات السياسية 
يف سوق هرج

مطر ساخن

التي  السياسية  والترصيحات  بالغموض،  يتسم  العام  السيايس  الخطاب 
تتقافز عىل ألسنة بعض السياسيني تتسم بالضبابية، ومع كثرة الخطابات 
لإلرادة  واضح  غياب  مع  وويالته  بأزماته  مختنقا  العراق  ظل  والترصيحات 
حالة  من  وشعبه  العراق  انتشال  من  توحدت  لو  شأنها  من  التي  الجماعية 

الرتدي التي يعاني منها.
مرتعا  قلبا  تملك  ال  وهي  وباملمكن،  املمكن  مع  التعامل  فن  السياسة  قلنا 
بصنوف الرومانسية، وال ضمريا يمارس جلد الذات إذا ما اقرتف جناية، وال 
عملية  واعتربها  ذلك،  غري  البعض  وقال  املألوف،  فوق  بالقفز  تحلم  روحا 
ليتنعم هذا   ، الوهم  دائرة  إىل  والساذجني ودفعهم  الفقراء  ضحك عىل ذقون 

البعض بخريات البالد دون غريهم.
وطعمها  للونها  فاقدة  السياسية  والخطابات  هذا،  يومنا  حتى   2003 ومنذ 
عابرة  كبرية  كتلة  بتشكيل  ويبرش  صوته  يعلو  الفالني  الطرف  ورائحتها، 
التي  الكتلة  أن  نجد  املجهر  تحت  الترصيح  هذا  نضع  وعندما  للمكونات، 
أرض  عىل  ترسخ  املكونات  منهج  وأن  ذنب،  وال  لها  رأس  ال  عنها  يتحدثون 

الواقع، وهو يقف بكل قوة ملجابهة من يريد العبور فوقه.
واحدة من وجوه الكارثة التي تعصف بالعراق، أرضا وشعبا، هذه الخطابات 
تدلنا عىل  إىل بوصلة  العراق ال يحتاج  أن  تدرك  املسؤولية، وال  التي ال تعرف 
تتحدث  إنما  العراقي  الخطاب  توحيد  عن  تتحدث  التي  واألطراف  مصالحه، 
النوايا عىل  تتوحد  لم  ما  الخطاب  توحيد  يمكن  ابيض، فال  عن وجود غراب 
الصدق، وُتغسل الرؤوس من أدران الثأر والتخوين والحقد، وُتنظف النفوس 

من شوائب الطمع والجشع.
ألسنة  عىل  إال  إنسان  حقوق  وال  الورق،  عىل  إال  إصالح  برامج  توجد  ال 
السياسيني، وال مصلحة عليا إال عىل شاشات الفضائيات، ومن يريد اإلصالح 
الوطن  بحب  قلبه  يغمر  وأن  الرحيم،  الرحمن  الله  بحبل  التمسك  عليه  حقا 

والشعب، ويتطهر بمحراب العراق وشعبه دون تمييز بني هذا املكون وذاك.
منذ احتالل العراق، والخطابات تتزاوج فيما بينها مرة عىل سنة الله ورسوله، 
وأخرى عىل منهج الشيطان وأتباعه، وكل فريق له خطابه الذي يتقاطع مع 
خطاب الفريق اآلخر، ومع كثرة الخطابات وتقاطعاتها بدأ الدم العراقي يغسل 
شوارع الوطن، وبدأت األزمات تتكاثر، وبدأ املوت يحصد أرواح األبرياء، من 
دون أن نسمع رصخة واحدة تقول: أوقفوا ترصيحاتكم أيها السادة، ودعونا 

نفكر بمصلحة العراق وشعبه، رشيطة أن يكون تفكرينا قائما عىل الصدق.
بما  حاوروها  قليال،  انفسكم  مع  واجلسوا  قليال،  تسرتيح  حناجركم  اتركوا 
ينفع الناس وبما يسعد الفقراء، ويزرع البسمة يف عيون االطفال لتنالوا رىض 

الله والشعب والتاريخ.
إىل اللقاء...

سخرية  عىل  بدر،  نجالء  املرصية،  املمثلة  علقت 
إسمها  وذكره  منها  جالل  رامز  املرصي  املمثل 
الفنان املرصي حمادة هالل يف برنامج  يف حلقة 

»رامز عقله طار«.
ونرشت نجالء فيديو لرامز وهو يتحّدث عنها، عرب 
حسابها الخاص عىل موقع التواصل اإلجتماعي، 
يا  عليك  مربوك  رامز  يا  :«مايش  قائلة  وعلّقت 
جميل دايما ناجح ومحبوب من الحلقات الحلوه 
بجد قوي حماده هالل وأنا فطست من الضحك، 
الناس كلها بعتتيل الجزء ده، شكرا ليكم كلكم«.

ويشار اىل أن سبب سخرية رامز من نجالء، هو 
الربنامج،  أنه عند وقوع حمادة هالل ضحية يف 
لعبة  داخل  تعرض إلصابة  املقلب،  تنفيذ  وخالل 
بالبندقية  »البينت بول«، حيث قام رامز برضبه 
شفتيه،  تورم  يف  تسبب  ما  فمه،  يف  الكرة  لتأتي 
ليسخر رامز منه ويشبهه شفتيه بشفتي نجالء 

بدر.

عبد  السوري،  الفنان  كشف 

سيكون  أنه  عمايري،  املنعم 

مسلسل  يف  بطولة  رشيك 

»الهيبة« الجزء الخامس واألخري 

مشاهده  تصوير  سيبدأ  الذي 

وقالت  الحايل،  الشهر  منتصف 

إن  لنواعم  خاصة  معلومات 

إىل  سعت  الصباح  صادق  رشكة 

السلسلة  يف  عمايري  مشاركة 

بعد النجاح الكبري الذي حققه يف 

إخراج  مجهول«،  »قيد  مسلسل 

ماليني  وحقق  مسعود،  السدير 

املتابعات عىل املواقع البديلة.

الفنان  أن  إىل  املعلومات  ولفتت 

يف  سيكون  عمايري  املنعم  عبد 

دور مواجه لتيم حسن يف الهيبة 

تماماً كما حصل يف الجزء الرابع 

بعد مشاركة املمثل اللبناني عادل 

تصنيع  لعصابة  كرئيس  كرم 

الحال  لكن  املخدرات،  حبوب 

بعدما  الجزء  هذا  يف  سينقلب 

للعصابة يف  املدبر  بالرأس  أطيح 

الرابع،  الجزء  من  األخري  املشهد 

عرب تفجري لم ُتعرف نتائجه لكن 

عىل  قىض  بأنه  تقول  املؤرشات 

الرأس املدبر.

اللبنانية  املمثلة  تستعد  ذلك،  إىل 

عوالم  دخول  إىل  صياح  إيميه 

ختام  لتكون  املرة  هذه  الهيبة 

السلسلة  يف  النسائية  البطولة 

نجيم  نسيب  بنادين  بدأت  التي 

وسريين عبد النور ونيكول سابا 

ابو  وفالريي  قندلفت  وديمة 

شقرا، فهل ستكتب نهاية قصة 

شيخ  جبل  بني  حقيقي  ارتباط 

الجبل والبطلة الجديدة؟

ُيذكر أن التصوير ينتهي منتصف 

يكون  أن  عىل  املقبل،  الصيف 

بداية  للعرض  جاهزاً  املسلسل 

موسم الخريف املقبل.

للمرة األوىل تطل مايا دياب عىل جمهورها بترصيحات 

تكشف عنها ألول مرة من خالل لقائها يف برنامج 

»أول مرة«، لتفتح صندوق أرسارها وتكشف 

عنه لجمهورها العربي.

قررت  أنها  دياب  مايا  تحدثت  البداية،  يف 

خالل الفرتة األخرية أن تحكي لشقيقتها 

تقابله  شخص  أي  تجاه  مشاعرها 

معظم  يف  ألنها  بعد  ما  يف  بها  لتذكرها 

األحيان تكون صحيحة.

وكشفت عن أنها من االشخاص الذين ينفذون 

ما يفكرون فيه عىل الفور، وترفض الربط بني 

التخطيط لعمل يشء وبني بداية األسبوع.

وترى مايا دياب أن هناك حبا يرسخ يف ذاكرة اإلنسان، 

ليس من الرضوري أن يكون الحب األول يف حياتهم، فالعمر والنضج 

يجعالن الشخص أكثر قدرة عىل فهم الناس كثرياً؛ وهو ما يكشف 

لنا يف ما بعد بعض تفاصيل الحب األول.

وكشفت مايا دياب عن أن أول مشهد لها يف مسلسل 

تبكي  أن  املخرج  منها  طلب  نسوان«  »كالم 

وكانت تشعر بقلق شديد تجاه املشهد.

يجمعها  دويتو  فكان  لها  عمل  أول  أما 

بالبوب ستار رامي عياش بأغنية »سوا«، 

ومن هنا بدأ الجمهور يعرف مايا دياب.

»حلوة«؛  دائماً  البدايات  أن  مايا  وترى 

فطبيعة البرش أنهم يبذلون جهدهم من 

الوقت  ولكن  دائماً،  األفضل  إظهار  أجل 

األمور  حقيقة  إلظهار  الوحيد  العامل  هو 

جميعاً لتحكم عىل الرحلة كاملة.

الله  من  نعمة  هي  النسيان  نعمة  أن  مايا  ورأت 

بإيجابية  الحياة  لنعيش  البشعة  التفاصيل  لننىس 

أول  ابنتها هي  بأن  املؤملة، وختمت مايا حديثها  الذكريات  وننىس 

ماكنتش  »لوالها  أنها  لتخربها  يومها  بداية  يف  إليها  تتحدث  من 

هتعيش«.

بعدما سخر رامز جالل منها.. جنالء بدر تعلق 

املواجهة األخرية بني عبد املنعم عمايري وتيم حسن

مايا دياب تفتح صندوق أسرارها يف برنامج »أول مرة«

أمحد اجلنديل 

خبراء يستبعدون تحقيق “المناعة 
الجماعية” ضد كورونا

قال خرباء وعلماء صحة أمريكيون إنهم ال يعتقدون أن املناعة الجماعية 
ضد فريوس كورونا املستجد يمكن تحقيقها يف املستقبل القريب بسبب 
انخف�اض معدالت التطعيم، مرجحني أن يصب�ح الوباء تهديدا دائما يف 

الواليات املتحدة لعدة أعوام مقبلة.
ونق�ل عن عدد م�ن الخرباء، قولهم إن س�الالت “كوفي�د 19” الجديدة 
تتط�ور برسعة كبرية للغاي�ة، مما يحول دون توق�ع منطقي لبناء ما 

يعرف باسم “مناعة القطيع”.
وأق�ر أنتوني فاوتيش كبري خ�رباء األمراض املعدي�ة يف الواليات املتحدة 
كبري املستشارين الطبيني للرئيس األمريكي جو بايدن، بتحول يف تفكري 
املختصني، الذين اعتق�دوا ذات مرة أن تحقيق املناعة الجماعية بحلول 

الصيف أمر محتمل.
وأضاف فاوتيش ل�”نيويورك تايمز”، أن الجميع “كان يش�عر باالرتباك 
ويعتق�د أن العدوى لن ترتاجع حتى الوصول إىل هذا املس�توى الغامض 
من املناعة الجماعية، مهما كان هذا الرقم”، مضيفا أن “هذا هو سبب 

توقفه عن استخدام مصطلح املناعة الجماعية”.
وأوض�ح فاوت�يش أن “تطعي�م ع�دد كاف م�ن الن�اس كفي�ل بتقلي�ل 

العدوى”.
وأك�د مارك ليبس�يتش عال�م األوبئة بجامع�ة هارف�ارد للصحيفة، أن 

التطعيم ال يزال هو املفتاح ملكافحة الجائحة.
وق�ال رس�تم أنتيا الباح�ث يف علم األحي�اء التطوري ب جامع�ة إيموري 
ل�”نيوي�ورك تايم�ز”، إن�ه “م�ن غ�ري املرج�ح أن يختف�ي الفريوس، 
لكنن�ا نريد أن نفعل كل ما يف وس�عنا للتأكد من أنه قد يتس�بب بعدوى 

خفيفة”.

األه�داف  ذات  االخرتاع�ات  تش�هد 
العسكرية تطورا متسارعا، وأحدث 
االبتكارات يف هذا املجال “بذلة نفاثة 

طائرة”.
وتعاون�ت مش�اة البحري�ة امللكي�ة 
الربيطاني�ة م�ع رشك�ة “غرافيتي 
إندسرتيز”، يف تجربة البذلة النفاثة، 
انطالقا من س�فينة عسكرية قبالة 

الساحل الجنوبي للمملكة املتحدة.
وجرى اختبار البذلة عىل مدار ثالثة 
أيام، وبمشاركة 42 فردا من مشاة 
البحرية امللكي�ة الربيطانية، ملعرفة 

قدراتها يف العمليات البحرية.
ان االس�تخدام األب�رز له�ذه البدلة 
س�يكون دع�م جن�ود البحرية عىل 
صعود الس�فن الحربية الكبرية من 

القوارب، حيث س�تتم هذه العملية 
برسعة ومرونة أكرب.

وسبق لرشكة “غرافيتي إندسرتيز” 
أن تعاون�ت م�ع خدم�ة اإلس�عاف 
الجوي�ة الربيطاني�ة، الختب�ار دعم 
عمليات البحث واإلنقاذ بمس�عفني 

طائرين.
ونجح�ت وقتها االختب�ارات، حيث 
الوص�ول  م�ن  املس�عفون  تمّك�ن 
ذات  الصعب�ة  املواق�ع  للم�رىض يف 
العوائ�ق، بزم�ن أقرص ب��90 ثانية 
طائ�رات  اس�تجابة  رسع�ة  م�ن 
الهليكوبرت.جدي�ر بالذك�ر أن ثم�ن 
البذل�ة النفاث�ة م�ن إنت�اج رشك�ة 
“غرافيت�ي إندس�رتيز”، يبلغ حوايل 

430 ألف دوالر .

ابتكار بذلة عسكرية تمّكن صاحبها 
من الطيران

في احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة التي أقامتها نقابة الصحفيين بالتنسيق مع شركة “كورك”  

الالمي يشيد بجهود الصحفيين في مواجهة جائحة كورونا ويثمن دورهم في معارك التحرير
الزوراء/ سناء النقاش:

اقام�ت نقابة الصحفي�ني العراقيني، 
بالتنسيق مع رشكة كورك لالتصاالت، 
احتفالي�ة يف الي�وم العاملي للصحافة 
يف فن�دق باب�ل ببغ�داد، تحت ش�عار 
)الصحاف�ة .. حري�ة .. مس�ؤولية(، 
وس�ط حضور غفري م�ن الصحفيني 
واالعالميني والفنانني واالدباء وبعض 
الشخصيات السياسية املهمة، وفيما 
اش�اد نقي�ب الصحفي�ني العراقيني، 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد 
الالمي، بجهود الصحفيني يف مواجهة 
جائح�ة كورون�ا، مثمن�ا دوره�م يف 
معارك التحرير ضد داعش، اكد مدير 
رشكة كورك، وليد الهيتي، ان الرشكة 
تض�ع كل امكانياته�ا لدعم مس�رية 

االعالم العراقي.
وش�هدت االحتفالي�ة تكريم عدد من 
الصحفيني واالعالميني لدورهم البارز 
يف تغطية االحداث املهمة عىل الساحة 

العراقية.
وق�ال نقي�ب الصحفي�ني العراقيني، 
الع�رب،  الصحفي�ني  اتح�اد  رئي�س 
مؤي�د الالمي، خ�الل االحتفالية التي 
حرضته�ا “ال�زوراء”: “نحي�ي بهذه 
الصحاف�ة  ش�هداء  أرواح  املناس�بة 
الذين قدم�وا أرواحهم فداء لرس�الة 

الكلمة الحرة والقلم الرشيف”.  

واضاف : “نش�يد بجهود الصحفيني 
واإلعالمي�ني يف العراق الذين كان لهم 
ال�دور الكبري يف تغطية معارك تحرير 
امل�دن العراقية من عصاب�ات داعش 
لبط�والت  املرشق�ة  الص�ورة  ونق�ل 
الجي�ش العراق�ي والق�وات األمني�ة 
ش�ارك  حي�ث  صنوفه�ا،  بمختل�ف 
اكث�ر م�ن ١000 صحف�ي يف ه�ذه 
التغطي�ات”، مؤك�دا ان “للصحفيني 
مس�اهمة فاعلة يف التصدي لجائحة 
كورونا ومش�اركة الجيش األبيض يف 

كل فعالياته ملقارعة هذا الوباء”.
وغ�ري  الرس�مية  الجه�ات  وطال�ب 
الرس�مية يف الع�راق ب�رضورة توفري 
بيئ�ة آمن�ة أوس�ع للعم�ل الصحفي 
وبم�ا يمكن الصحفي�ني واإلعالميني 
ومؤسس�اتهم اإلعالمي�ة م�ن تأدية 
واجباته�م املهني�ة والصحفي�ة عىل 
أكمل وج�ه لنق�ل الكلم�ة والصورة 

الصادقة للمتلقي العراقي.
م�ن جانبه، عرّب رئي�س خلية االعالم 
االمني، اللواء س�عد معن، عن فرحته 
لوج�وده يف حف�ل التكريم لإلعالميني 
الذين وضعوا بصمة يف وسائل االعالم 

املرئية واملسموعة واملكتوبة.
وق�ال اللواء معن، خ�الل االحتفالية: 
ان نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني من 
النقاب�ات االوىل يف الع�راق التي تتابع 

الحدث اوال بأول، وتؤدي دورا حقيقيا 
يف بن�اء الع�راق من خ�الل جنودها، 
جنود االعالم املنت�رشون يف كل بقعة 

من الوطن.
من جانبه، اش�اد مدير رشكة كورك 
خ�الل  الهيت�ي،  ولي�د  لالتص�االت، 

االحتفالية، بالصحفيني وجهودهم .
وقال الهيتي: “نش�ارك مع صحفيي 
الع�راق والعالم عيد الصحافة العاملي 

م�ع امنياتن�ا ل�كل صحفي�ي العراق 
املزي�د م�ن التق�دم والتأل�ق، ونضع 
كل امكاناتن�ا لدع�م مس�رية االعالم 

العراقي لخدمة العراق العظيم”.
اىل ذل�ك، ع�رّب ايض�ا عض�و مجل�س 
الدكتور  العراقيني،  الصحفيني  نقابة 
ناظم الربيعي، عن تقديره العايل لكل 
الجهود املبذولة م�ن قبل الصحفيني 
م�ن اصغرهم اىل اكربه�م، مؤكدا: ان 
تكري�م الزمالء من اغلب املؤسس�ات 
اليوم هو تثمينا لجهودهم يف محراب 

صاحبة الجاللة الصحافة.
ام�ا االعالمي�ة، ش�يماء عم�اد زبري، 
“ت�م  االحتفالي�ة:  خ�الل  فتحدث�ت 
تكريمي ع�رشات امل�رات وانا خارج 
التكريم�ات ع�رب  وتصلن�ي  الع�راق 
الربي�د، ولكن�ي الي�وم اش�عر بفرح 
غام�ر ألنن�ي اتك�رم من قب�ل نقابة 
تع�د  الت�ي  العراقي�ني  الصحفي�ني 
مرجعن�ا االول وثمنت جه�ودي التي 
مؤك�دة  طويل�ة”.  لس�نوات  تمت�د 
“س�تكون هدية النقابة حافزا جديدا 
يل للمواصلة يف مهنة الصحافة، مهنة 

املتعب اللذيذة”.
املعروف�ة،  االعالمي�ة  قال�ت  بينم�ا 
هيفاء الحس�يني: “تم�ر علينا اليوم 
ذك�رى مميزة أال وهي ي�وم الحريات 
الصحفي�ة، الي�وم ال�ذي تحتف�ل به 

الصحفي�ة  والجمعي�ات  النقاب�ات 
حول العالم، لذا فإن تكريم الزميالت 
والزمالء املضح�ني بوقتهم وجهدهم 
م�ن اج�ل ايص�ال الكلم�ة الصادقة 
للمتلقي من قب�ل النقابة عالمة دالة 
ع�ىل االهتم�ام والرعاي�ة االبوية من 

لدن االستاذ مؤيد الالمي”.
م�ن جهتها، وجه�ت االعالمية، بتول 
الحس�ن، من قناة العه�د الفضائية، 
والتي كانت اح�دى املكرمات لدورها 
البارز يف عملها املهني، شكرها لنقابة 
الصحفي�ني العراقيني، وعىل رأس�ها 
الس�يد مؤيد الالم�ي واعضائها، بهذا 
العمل والجهود الت�ي بذلت يف اختيار 
ع�دد ممي�ز م�ن االس�ماء االعالمية 
الت�ي عمل�ت وقدمت طيل�ة الفرتات 
املاضي�ة والحالية من أجل خدمة كل 

ما يحتاجه بلدنا الغايل.
وقالت الحس�ن: ان “هذه املبادرة من 
النقاب�ة تضعن�ا بمس�توى اعىل من 

املس�ؤولية يف اداء العمل”.
ام�ا الزميل�ة، جيه�ان الطائ�ي، من 
قناة العراقية، فقد اكدت: ان النقابة 
تعم�ل دوم�ا ع�ىل دع�م الصحفيات 
العراقي�ات، وقدم�ت تحياتها للمرأة 
الصحفية املتميزة بعملها ومسريتها 
الدائم�ة لتقديم كل م�ا يخدم االعالم 

العراقي.

مدير شركة كورك: نضع كل إمكاناتنا لدعم 
مسيرة اإلعالم العراقي


