
بغداد/ متابعة الزوراء:
أكدت اللجنة القانونية النيابية أن الطعن 
ببعض فق�رات املوازنة اليوقف تنفيذها 
بل يعلِّق املواد املطع�ون بها فقط، فيما 
أش�ارت إىل إن إضاف�ة أي فق�رة تحتاج 
اىل موافقة حكومية.وقال�ت النائب عن 
اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، 
“الحكوم�ة  إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
�ت اضافتها من  طعن�ت بامل�واد التي تمَّ
أن  موضح�ة  الن�واب”،  مجل�س  قب�ل 
“الربمل�ان ليس له الح�ق يف اضافة مواد 
اضافي�ة يف املوازن�ة بحس�ب الدس�تور 

بل م�ن حق�ه املناقلة”.وأضافت انه “يف 
ح�ال اضافة أي مادة يف املوازنة يفرتض 
أخ�ذ موافق�ة الحكوم�ة”، موضحة أن 
“املالية النيابية، وخالل 50 اجتماعاً لها 
عدَّلت يف م�واد املوازنة بما ينس�جم مع 
االقتصاد العراقي الذي يمر بأزمة مالية 
واقتصادي�ة وأمنية”.وبيَّنت أن “اللجنة 
املالية حصلت ع�ى موافقة الحكومة يف 
املواد املضاف�ة بقانون املوازنة”، مؤكدة 
أن “الطع�ن ببع�ض فق�رات املوازنة ال 
يوقف تنفيذها لكن يعلِّق املواد املطعون 

بها فقط”.

بغداد/ الزوراء:
انته�ت املب�اراة الودي�ة التي ج�رت بني 
املنتخ�ب العراق�ي ونظ�ره الطاجيكي 
بالتع�ادل الس�لبي الت�ي أقيمت مس�اء 
امس يف ملعب الفيح�اء بمدينة البرصة 
املنتخب�ني  تحض�رات  إط�ار  ضم�ن 
للتصفيات املزدوجة املؤهلة لكأيس أسيا 
والعالم.وظه�ر الفري�ق العراق�ي أثن�اء 

املباراة بأداء جيد حيث فرض س�يطرته 
بالش�وط الثاني عى املباراة وضغط عى 
مرم�ى املنتخب الطاجيك�ي لكنه ضيع 
فرص�اً عديدة.وتأتي ه�ذه املباراة ضمن 
االستعداد للتصفيات اآلسيوية املشرتكة 
املؤهل�ة لنهائي�ات كأس العال�م يف قطر 

وبطولة كأس آسيا بالصني.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلية اإلعالم األمني، امس االثنني، 
سقوط صاروخ كاتيوشا يف محيط قاعدة 
عني األس�د.وقالت الخلية يف بي�ان تلقته 
“الزوراء”: إنه “بالس�اعة ١٣٥٠ س�قط 
صاروخ ن�وع كاتيوش�ا يف محيط قاعدة 
عني األس�د الجوي�ة بمحافظ�ة األنبار”. 
وأضافت أن “الصاروخ سقط دون خسائر 
تذكر”.م�ن جهت�ه، اك�د التحال�ف الدويل 

ع�دم تس�جيل إصاب�ات نتيج�ة القصف 
الصاروخ�ي عى قاعدة عني األس�د.وقال 
املتحدث الرس�مي باس�م التحالف الدويل، 
العقید واین ماروتو، يف بيان اطلعت عليه 
“الزوراء”: ان “قاعدة عني األس�د الجوية 
تعرضت لقص�ف صاروخي”. واضاف ان 
“القص�ف لم يوقع اي اصابات”، مش�را 
اىل ان�ه “يت�م تقيي�م ال�رر النات�ج عن 

القصف، والهجوم قيد التحقيق”.

بغداد/ الزوراء:
نف�ى جه�از ُمكافحة اإلره�اب، امس 
االثن�ني، فتح باب التط�وع عى مالكه.
تلقت�ه  ل�ه  بي�ان  يف  الجه�از  وذك�ر 
“ال�زوراء”: أن” األخب�ار املتداولة عى 
مواقع التواص�ل االجتماعي التي ُتفيد 

بفتح ب�اب التط�وع عى م�الك جهاز 
ُمكافحة اإلرهاب غر صحيحة “.ودعا 
جهاز مكافح�ة اإلرهاب، خالل البيان، 
املواطنني ل�رورة ع�دم تصديق مثل 
ه�ذه األخب�ار وانتقائه�م الخ�رب م�ن 

مصدره الرسمي .

طهران/ متابعة الزوراء:
أعل�ن مبعوث إي�ران لدى وكال�ة الطاقة 
الذرية، كاظم غريب أبادي، امس االثنني، 
أن طهران أخطرت الوكال�ة بقرار تمديد 
اتف�اق املراقب�ة النووية ملدة ش�هر.وقال 
أبادي يف تغريدة عرب “تويرت”: إنه تم اليوم 
إبالغ  املدير العام للوكالة الدولية للطاقة 
الذري�ة رافائيل غرويس بتمديد تس�جيل 

البيان�ات مل�دة ش�هر إضايف ع�ى األكثر.
م�ن جهت�ه، أعل�ن املدي�ر الع�ام للوكالة 
الدولية للطاقة الذري�ة االتفاق مع إيران 
ع�ى تمديد اتفاق املراقبة ش�هرا إضافيا.
يأت�ي ذل�ك، عقب إع�الن املتحدث باس�م 
الخارجية اإليرلنية، س�عيد خطيب زادة، 
بوقت س�ابق امس: أن “تمدي�د التفاهم 
مع الوكال�ة، لن يعني إج�راءات تفتيش 

خ�ارج اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد 
من انتشار األسلحة النووية”. يف غضون 
ذلك كش�ف رئيس منظمة الطاقة الذرية 
اإليرانية، عيل أكرب صالحي، عن استمرار 
طه�ران يف تخصي�ب اليورانيوم بنس�بة 
%60.يش�ار إىل أن إيران والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية كانت أعلنتا يف وقت سابق 
اليوم االثنني أنهما اتفقتا عى تمديد اتفاق 

ملراقبة األنشطة النووية ملدة شهر إضايف.
وكان دبلوماس�يون أوروبيون قد حذروا 
من أن عدم تمديد اتفاق املراقبة سيعرض 
للخط�ر تل�ك املحادث�ات التي ته�دف إىل 
إع�ادة البلدين إىل االمتثال الكامل لالتفاق 
النووي املربم عام 2015، وفق “رويرتز”.
م�ن جهت�ه، أك�د املدي�ر الع�ام للوكال�ة 
الدولي�ة للطاقة الذري�ة، رافايل غرويس، 

تمدي�د االتف�اق حتى 24 يوني�و، وهو ما 
من ش�أنه تجنب انهيار يمكن أن يتسبب 
يف أزمة يف املفاوضات األوسع حول إحياء 
اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع الدول 
الكربى.ورصح غرويس يف مؤتمر صحايف 
أن “املعدات وأنش�طة التحق�ق واملراقبة 
التي اتفقنا عليها ستستمر كما هي اآلن 

ملدة شهر واحد تنتهي يف 24 يونيو”.

الزوراء/ يوسف سلمان:
قررت رئاس�ة مجل�س الن�واب ان يكون موعد 
اس�تجواب وزير املالية، عيل عالوي، يف جلس�ة 
مجل�س الن�واب املقرر عقدها ي�وم االثنني من 
االس�بوع املقبل .يأتي ذل�ك بعد ان قدمت لجنة 
النزاهة النيابية طلبا رس�ميا اىل رئاسة مجلس 
النواب إلدراج استجواب وزير املالية عيل عالوي 
يف الجلسة املقبلة، واش�ارت اىل استكمال كافة 

االج�راءات القانونية واالداري�ة املتعلقة بطلب 
اس�تجواب وزير املالي�ة، حيث حددت رئاس�ة 
مجل�س الن�واب الجلس�ة االوىل من ش�هر اذار 
امل�ايض موع�دا لالس�تجواب، ثم اعلن�ت هيئة 
الرئاس�ة ارج�اء االس�تجواب بس�بب ع�رض 
قانون املوازنة العام�ة 2٠2١ الذي صوت عليه 
مجل�س الن�واب .اىل ذل�ك، اكدت كتل�ة تحالف 
الفت�ح  النيابي�ة ان مجل�س النواب س�يميض 

الحكومي�ني  املس�ؤولني  اس�تجواب  بعملي�ة 
تب�دأ بوزي�ر املالية ع�يل عالوي، لتقوي�م األداء 
الحكومي واقال�ة املقرصين.وق�ال النائب عن 
التحال�ف ثامر ذيبان  ل�«ال�زوراء«: ان » هناك 
حمل�ة اس�تجوابات اخذت س�ياقها الترشيعي 
والقانون�ي داخل الربملان س�تبدأ بوزي�ر املالية 
عيل عالوي يتبعه وزراء ومس�ؤولني حكوميني 
اخري�ن«. واضاف ان » اس�تجواب املس�ؤولني 

ه�و لتقوي�م األداء الحكومي وليس اس�تهدافا 
سياس�يا او إلضع�اف حكومة رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي كما يروج البعض«، مبينا 
ان »وزي�ر املالي�ة فش�ل فش�ال ذريع�ا يف ادارة 
الوزارة خالل توليه له�ذا املنصب، باإلضافة اىل 
فرض اعب�اء مالية جديدة عى رشيحة الفقراء 

وذوي الدخل املحدود«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االثن�ني، 
لفروس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اكدت تس�جيل 4١٠2 اصابة 

جديدة و24 حالة وفاة وشفاء 4769 
حالة، حددت دائ�رة صحة الرصافة 
التوزي�ع الجغرايف لالصابات حس�ب 
بي�ان  يف  ال�وزارة  املناطق.وذك�رت 
تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات 

 ،  ٣96٠٥ ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة: 
١٠١6١٠١٣ ، مبينة انه تم تس�جيل 
4١٠2 اصابة جديدة و24 حالة وفاة 
ان  حالة.واضاف�ت:   4769 وش�فاء 

عدد حاالت الشفاء الكيل: ١٠866١2 
ح�االت  ع�دد  بينم�ا   ،  )%92.7(
االصابات الكيل: ١١72٠42 ، اما عدد 
الح�االت التي تحت الع�الج: 692١6 
، يف ح�ني ان عدد الح�االت الراقدة يف 

العناية املرك�زة: 4٥6 ، وعدد حاالت 
الوفيات ال�كيل: ١62١4، الفتة اىل ان 
ع�دد امللقح�ني ليوم ام�س: ١7٥٠٥ 
ال�كيل:  امللقح�ني  ع�دد  ليصب�ح   ،

.٥٣6١82

الفتح يؤكد لـ           مضي الربملان مبحاسبة املسؤولني وإقالة املقصريـن

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا يف العراق والشفاء تتجاوز املليون و86 ألفا

جملس النواب يقرر استجواب وزير املالية يف جلسة األسبوع املقبل

بعد تسجيل 4102 إصابة و24 حالة وفاة

جنيف/ متابعة الزوراء:
كشف مدير عام منظمة الصحة العاملية، تيدروس أدهانوم 
غيربييس�وس، ام�س االثن�ني، أن وفيات ف�روس كورونا 
املستجد للعام الحايل ستتجاوز خالل أسبوع إجمايل وفيات 
الع�ام املايض 2020، الفتاً إىل أن العالم ال يزال يف خطر كبر 
جراء الجائحة.وأوضح املس�ؤول األممي أن الوباء تس�بب 
بمقتل 115 ألف موظ�ف يف مجال الصحة والرعاية منذ أن 
ظهر، مضيفاً يف مس�تهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة 
أن العاملني يف مجال الصحة والرعاية يف أنحاء العالم وقفوا 
عى الحافة بني الحياة واملوت ملدة 18 ش�هراً.كما دعا مدير 

ع�ام املنظم�ة إىل بذل جه�ود دولية كبرة لضم�ان تطعيم 
%10 من س�كان كل دولة ض�د كورونا بحلول س�بتمرب/

أيلول املقبل.جاء ذلك فيما اجتمعت الدول األعضاء ال�194 
يف منظمة الصحة العاملية افرتاضياً لبحث كيفية بناء عالم 
ما بعد كورونا ومنع كوارث وأوبئة أخرى وما إذا كان يجب 
إعطاء س�لطات أوس�ع لهذه الوكالة التابعة لألمم املتحدة.

كم�ا بحث املجتمع�ون ترسي�ع عمليات التلقي�ح يف الدول 
الفق�رة املتأخ�رة جداً، من أج�ل وقف الوباء ال�ذي ال يزال 
منترشا يف العالم، وإنهاض االقتصاد العاملي، وفق ما نقلت 

وكالة “فرانس برس”.

دمشق/ متابعة الزوراء:
حددت اللجنة القضائية العليا لالنتخابات 
الساعة السابعة من صباح اليوم الثالثاء، 
لبدء الصم�ت االنتخابي وتوق�ف الدعاية 
للمرش�حني ملنص�ب رئي�س الجمهوري�ة 
العربية السورية.وأوضحت اللجنة يف بيان 
تلقت “س�انا” نسخة منه امس: أنه عمالً 
بأح�كام املادة 58 من قان�ون االنتخابات 
العامة لع�ام 2014 وتعليمات�ه التنفيذية 
توق�ف الدعاية االنتخابية قبل 24 س�اعة 
من التاريخ املحدد لالنتخاب الذي سيجري 

يف الس�ادس والعرشين من الش�هر الحايل 
وعليه فإن وقف الدعاية االنتخابية يبدأ يف 
الساعة السابعة من صباح اليوم الثالثاء.

وكانت املحكمة الدستورية العليا أصدرت 
يف الع�ارش م�ن الش�هر الح�ايل قراره�ا 
باإلع�الن النهائ�ي ع�ن قائمة املرش�حني 
ملنص�ب رئي�س الجمهوري�ة وه�م عب�د 
الله س�لوم عبد الله وبش�ار حافظ األسد 
ومحم�ود أحم�د مرع�ي وح�ددت موعد 
الحملة االنتخابية للمرش�حني من تاريخ 

ال� 16 إىل ال� 24 من شهر أيار الجاري.

النفط لـ           : نهدف لزيادة الطاقات اخلزنية والتصديرية يف املوانئ اجلنوبية إىل 6 ماليني برميل يوميا 
أكدت أن اتفاق “أوبك بلس” ساهم بامتصاص الفائض النفطي من األسواق العاملية 

الزوراء/ حسني فالح:
النف�ط ع�ن خططه�ا  كش�فت وزارة 
لزي�ادة الطاقات الخزني�ة والتصديرية 
ته�دف  والت�ي  الجنوبي�ة  املوان�ئ  يف 
للوص�ول اىل 6 مالي�ني برمي�ل يوميا يف 
ع�ام 2023، وفيما اكدت ان اتفاق اوبك 
بلس لخفض االنتاج ساهم بامتصاص 
الفائ�ض النفطي من االس�واق العاملية 
ورفع اسعار النفط ألكثر من 60 دوالرا 
االجته�ادات  ان  اىل  اش�ارت  للربمي�ل، 
بشأن استثناء العراق من اتفاق خفض 
االنتاج يؤثر س�لبا عى اسعار النفطية 

العاملية.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، عاصم 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  جه�اد، 
الع�راق يهدف اىل رف�ع الطاقة الخزنية 
والتصديري�ة للموان�ئ الجنوبي�ة اىل 6 
مالي�ني برمي�ل يومي�ا يف ع�ام 2023. 
مبينا: ان الطاقة الخزنية تختلف تماما 
ع�ن الطاقة التصديري�ة الفعلية، حيث 
يص�در العراق حاليا اكث�ر من 3 ماليني 
برمي�ل يوميا.واض�اف: ان�ه م�ن اجل 
مواكب�ة االنت�اج والتصدير املس�تقبيل، 
فهذا يتطلب زيادة الطاقات التصديرية 
لخل�ق  الجنوبي�ة  للموان�ئ  والخزني�ة 
ن�وع من املرون�ة العالي�ة يف الصادرات 
النفطي�ة، وايض�ا م�ن اج�ل مواكب�ة 
الزيادات الحاصلة يف االنتاج والتصدير. 
الفت�ا اىل: ان ال�وزارة رشع�ت وقطعت 
ش�وطا كبرا يف انشاء مرشوع متكامل 

يش�مل مد انابيب بحرية، وايضا انشاء 
خزان�ات كبرة لخ�زن النف�ط، اضافة 
اىل منظومات تصدير متكاملة .واش�ار 
جه�اد اىل: ان العراق ملتزم باتفاق اوبك 
بلس، ولالس�ف نجد ان هناك الكثر من 
االجته�ادات املطالبة باس�تثناء العراق 
من اتفاق خفض االنتاج، وهم اليدركون 
طبيعة ومغ�زى واه�داف االتفاق، وان 
اضافة اي�ة كمية لالس�واق النفطية يف 

ظ�ل الظروف والتحدي�ات الحالية فإنه 
يؤثر س�لبا عى اس�عار النفط العاملية، 
الن اضاف�ة أي كمي�ة جديدة لالس�واق 
يف ظل هشاش�ة الس�وق النفطية يؤثر 
س�لبا لك�ون التح�دي م�ازال موجودا 
بس�بب انتش�ار الفروس، ول�م يقَض 
عليه بش�كل كام�ل. مؤك�دا: ان العراق 
يهدف اىل رفع القيمة املالية املتأتية من 
تصدير النفط العراقي من خالل االلتزام 

باتفاق اوب�ك بلس.واوض�ح: ان اتفاق 
اوب�ك بلس هو اتف�اق جماعي بني دول 
االعض�اء يف منظمة اوبك وخارج االوبك 
هدف�ه مواجه�ة االزم�ة الت�ي واجهت 
العال�م والتي س�ببت رك�ودا اقتصاديا 
بسبب كوفيد 19 التي اثرت بشكل كبر 
عى اس�عار النفط يف االس�واق العاملية. 
مش�را اىل: ان اس�عار النفط وصلت يف 
بداي�ة تف�ي الفروس اىل اق�ل من 10 

دوالرات، لك�ن بفضل االتفاق الجماعي 
لالوبك واوبك بلس، اي بني الدول املنتجة 
يف اوب�ك واملنتج�ة من خ�ارج املنظمة، 
ساهم يف امتصاص الفائض النفطي يف 
االسواق النفطية والعودة اىل االسعار اىل 
اكث�ر من 60 دوالرا، وهذه خطوة مهمة 
استفادت منها الدول املنتجة.وتابع: ان 
هناك فرقا ب�ني ان تصدر كميات كبرة 
بإيرادات قليلة وبني تصدير كميات اقل 
وبإيرادات اكرب. مبينا: ان ايرادات العراق 
بعدم�ا كانت مليار دوالر او اقل من ذلك 
اآلن وصل�ت اىل ما ب�ني 5 اىل 6 مليارات 
دوالر ش�هريا، وهذا يؤكد ماذهبنا إليه.

ولف�ت اىل: ان الع�راق بل�د مؤس�س يف 
اوبك، وبالتايل يؤكد عى االلتزام. مشددا 
عى جميع الدول االلتزام بمقررات اوبك 
بل�س، وبالت�ايل هن�اك مراقبة للس�وق 
النفطي�ة وتطوراته�ا، ويف ض�وء ذل�ك 
فإن الدول املنتجة من اوبك واوبك بلس 
تض�ع الخطط يف ذلك ملعالج�ة االزمات 
الت�ي تواجه الس�وق النفطي�ة .ومىض 
بالق�ول: ان ه�ذا اتف�اق وقت�ي أملت�ه 
الظ�روف والتحدي�ات له�ذا الف�روس 
ومت�ى ما تمت الس�يطرة عليه بش�كل 
كام�ل وتقت�يض الحاجة س�يتم انتفاء 
الحاجة له. مؤكدا: ان االتفاق الجماعي 
عادة يساهم يف الس�يطرة عى االسواق 
العاملي�ة الن من مصلح�ة  الجميع اآلن 
التضامن من اجل الس�يطرة، خصوصا 

املنتجني من داخل وخارج االوبك.

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:
رصف  االثنني،  امس  الرافدين،  مرصف  اعلن 
ومنتسبي  املوظفني  سلف  من  جديدة  دفعة 
تلقته  له  بيان  .وقال املرصف يف  الداخلية  وزارة 
»الزوراء«: إنه« تم رصف دفعة جديدة من السلف 
استكمال  بعد  الداخلية  ومنتسبي  للموظفني 
كافة االجراءات« .واشار املرصف خالل البيان اىل 
أن« التقديم عى السلف يكون من خالل الفروع 
بغداد  يف  تحديدها  تم  التي  باملنح  املخصصة 

واملحافظات«.

الرافدين يطلق دفعة جديدة 
من سلف املوظفني

القانونية النيابية: إضافة أي فقرة يف 
املوازنة حتتاج إىل موافقة احلكومة

التعادل السليب ينهي لقاء العراق 
وطاجيكستان يف “ودية البصرة”

استهداف قاعدة عني األسد 
بصاروخ كاتيوشا

جهاز ُمكافحة اإلرهاب ينفي فتح باب 
التطّوع على مالكه

الصحة العاملية: وفيات كورونا للعام احلالي ستتجاوز 
خالل أسبوع إمجالي وفيات العام املاضي 

سوريا... الصمت االنتخابي للمرشحني ملنصب 
رئيس اجلمهورية يبدأ صباح اليوم

أكدت أن العامل ال يزال يف خطر كبري جراء اجلائحة

تركيا حتاصر نهر الفرات... جفاف بالعراق وعتمة يف سوريا

االخريةموظفو أبل وغوغل وأمازون يهامجون شركاتهم بسبب دعم إسرائيل

ص 5

 

وزير اخلارجية الفلسطيين: بدأنا حبراكنا 
الدبلوماسي ضد العدوان اإلسرائيلي من بغداد

لليوم الثاني على التوالي.. مستوطنون 
يقتحمون املسجد األقصى

بغداد/ متابعة الزوراء:
اقتحم عرشات املستوطنني، اليوم االثنني، 
املس�جد األقىص املب�ارك، م�ن جهة باب 
املغاربة، تحت حماية مشددة من الرشطة 
اإلرسائيلية.وقال�ت مص�ادر محلي�ة، إن 
١2١ مس�توطنا اقتحموا املسجد األقىص، 
ونف�ذوا ج�والت اس�تفزازية يف باحات�ه، 

إىل أن غ�ادروه م�ن ب�اب السلس�لة.من 
الجدي�ر ذك�ره، أن الرشط�ة اإلرسائيلية 
س�محت للمس�توطنني لليوم الثاني عى 
الت�وايل باقتحام األقىص، بعد 2٠ يوما من 
إغالق�ه أمامه�م، عقب التصعي�د األخر 
الذي انطلقت رشارته من باحات املس�جد 

األقىص.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الخارجية الفلس�طيني، رياض 
الحكوم�ة  أن  االثن�ني،  ام�س  املالك�ي، 
الفلس�طينية بدأت بحراكها الدبلومايس 
ض�د الع�دوان اإلرسائي�يل م�ن العاصمة 
العراقية بغداد ألنها تمثل العمق العربي.

وق�ال املالكي، يف مؤتم�ر صحفي تابعته 
»ال�زوراء«: إن »الحكوم�ة الفلس�طينية 
ب�دأت بحراكه�ا الدبلوم�ايس م�ن بغداد 
ألنه�ا تمث�ل العم�ق العرب�ي، ولدينا نية 
لزيارة عواص�م عربية أخ�رى«، الفتا اىل 
أن�ه »تح�دث م�ع املس�ؤولني العراقيني 
ع�ن الوضع بع�د الع�دوان عى الش�عب 
الفلسطيني«.وأضاف أن »إرسائيل تواصل 
انتهاك حرمة املسجد األقىص وتستهدف 

املواطنني يف القدس الرشقية«، مش�را اىل 
أن »هن�اك 84 عائلة يف ح�ي بطن الهوى 
مهددة بالطرد نتيجة سياس�ات إرسائيل 
يف تكرار لس�يناريو حي الش�يخ جراح«.

وتاب�ع أن�ه »يج�ب أن نس�عى لضم�ان 
اس�تمرار وقف إطالق الن�ار ومنع تكرار 
العدوان عى غزة والقدس«، مش�ددا عى 
»رضورة محاسبة ارسائيل عى عدوانها 
الس�افر ويجب أن ال تحظ�ى بالحصانة 
رغ�م جرائمها«.ولف�ت اىل أن »الع�دوان 
اإلرسائييل دمر شبكات الطرق والكهرباء 
وأدى الستش�هاد ع�دد كب�ر م�ن أه�ايل 
غزة«، مؤكدا أن »إرسائيل فرضت حصاراً 
خانقاً يس�تهدف مليونني م�ن أهايل غزة 

منذ 7 سنوات، ويجب أن ينتهي«.

إيران والطاقة الذرية يتفقان على متديد اتفاق املراقبة النووية ملدة شهر
طهران تؤكد استمرارها يف ختصيب اليورانيوم بنسبة 60 %

اربيل/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة صحة بإقليم كردستان أنها ستمنح امللقحني ضد فروس كورونا جوازا 
إقليم  صحة  وزير  اللقاح.وقال  بأخذ  املواطنني  طالبت  فيما  باللقاح،  خاصا  دوليا 
تواصل  االتحادية  الصحة  »وزارة  إن  برزنجي، يف مؤتمر صحفي:  كردستان، سامان 
إرسال وجبات اللقاح ضد فايروس كورونا، وهناك وجبة جديدة وصلت اليوم )امس(«.

وأضاف أن »عدد جرعات اللقاح املرسلة من الحكومة االتحادية بلغت ١64٣٠٠ جرعة 
لقاح«.وأشار برزنجي،إىل أن »عدد املوطنني امللقحني يف اإلقليم بلغ مئة ألف مواطن، 
إلكرتونية( مزودة برقم خاص  باللقاح )هوية  وكل ملقح سيزود بجواز دويل خاص 
أعلنت، ربى فالح  أيام،  املطارات والجهات املختصة«.وقبل  يستخدم دوليا ويف جميع 
حسن، عضو الفريق الطبي اإلعالمي لوزارة الصحة العراقية، ل�RT، أن نصف مليون 

عراقي أخذوا اللقاحات املضادة لفروس كورونا خالل األشهر املاضية.

كردستان: سنمنح امللقحني ضد كورونا 
جوازا دوليا خاصا

تفاصيل ص2   

احملتجون يعتزمون النزول اليوم اىل ساحات التظاهر واالحتجاج

تفاصيل ص6   
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سياسة

أكد أهمية اعتبار أفعال الكيان الصهيوني جرائم حرب

جملس النواب يقرر استجواب وزير املالية يف جلسة األسبوع املقبل

الكعيب من طهران: دور العراق كان فاعالً مع فلسطني 
والعدوان اإلسرائيلي وّحد الشعوب اإلسالمية

الفتح يؤكد لـ           مضي الربملان مبحاسبة املسؤولني وإقالة املقصريـن

أكد موقف العراق الداعم للحق الفلسطيين

األعرجي: العراق حريص على 
تطوير عالقاته مع مجيع الدول

بغداد/ الزوراء:
أكد النائب األول لرئيس الربملان ،حسن 
العراق  دور  أن  االثنني،  امس  الكعبي، 
إىل  مشرياً  فلسطني،  مع  فاعالً  كان 
الشعوب  د  وحَّ اإلرسائييل  العدوان  أن 
االسالمية، فيما اشار اىل أهمية اعتبار 
أفعال الكيان الصهيوني جرائم حرب.

وذكر املكتب اإلعالمي للكعبي يف بيان 
األول  “النائب  أن  “الزوراء”:  تلقته 
لرئيس الربملان، حسن الكعبي، والوفد 
االول  النائب  التقى،  له  املرافق  النيابي 
االسالمي  الشورى  مجلس  لرئيس 
زادة  قايض  حسني  امري  االيراني 
يف  العراق  سفري  بحضور  هاشمي، 

طهران”.
واضاف أن “الكعبي بحث مع هاشمي 
تعزيز التبادل التجاري بني البلدين من 
املتبادلة،  االجراءات  خالل سلسلة من 
وتبادل  الربملانية  العالقات  وتطوير 
الترشيعيتني،  املؤسستني  الخربات بني 
عدد  دعم  يف  االيراني  الدور  وتثمني 
الغاز  رأسها  وعىل  القطاعات  من 

والكهرباء”.
واكد الكعبي ان “دور العراق كان فاعالً 
“العدوان  أن  اىل  الفتاً  فلسطني”،  مع 

د الشعوب االسالمية”. االرسائييل وحَّ
فيما اشاد نائب رئيس مجلس الشورى 
تحقيق  يف  العراق  “بدور  االسالمي 
من  به  يتمتع  ملا  املنطقة  يف  التوازن 

االقليمي  املستوى  عىل  متينة  عالقات 
والعاملي”.

مجلس  لرئيس  األول  النائب  أكد  كما 
أهمية تشكيل  الكعبي،  النواب، حسن 
أفعال  واعتبار  حقائق،  تقيص  لجان 

الكيان الصهيوني جرائم حرب.
عىل  ملكتبه،  بيان  يف  الكعبي،  وشدد 
“رضورة الخروج بتوصيات ومقررات 
التي  البشعة  الجرائم  حجم  توازي 

الغاصب  الصهيوني  الكيان  بها  يقوم 
بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

التي  اللقاءات  خالل  الكعبي،  وأشار 
عىل  املشارك  العراقي  الوفد  أجراها 
مجالس  اتحادات  اجتماعات  هامش 
املنعقدة  اإلسالمي  التعاون  منظمة 
البلدان  “شعوب  أن  إىل  طهران،  يف 
تنظر  العربية  ومنها  اإلسالمية، 
للقضية الفلسطينية، عىل إنها قضيتها 

عىل  االتفاق  املهم  فمن  وهنا  األوىل، 
ورصيحاً  واضحاً  يكون  موحد  موقف 

من خالل اجتماعات االتحاد”.
الرسمية  املواقف  توحيد  “أهمية  وأكد 
برملانات  جميع  بني  الجهود  وتنسيق 
يف  الحكومات  لحث  املشاركة  الدول 
أكرب  دور  بممارسة  اإلسالمية  الدول 
باستخدام  حزماً  أكثر  مواقف  واتخاذ 
باتجاه  للضغط  الدبلوماسية  الطرق 

الدولية  واملحكمة  األمن  مجلس 
وتشكيل لجان تقيص حقائق، واعتبار 
جرائم  الصهيوني  الكيان  أفعال 
وكشف  اإلنسانية،  ضد  وجرائم  حرب 
بحق  األخالقية  غري  ممارساتهم 

الشعب الفلسطيني”.
كما جرى التطرق اىل طبيعة العالقات 
تعزيزها  وسبل  العربية   – العربية 
عىل  العالقات  حجم  تطوير  خالل  من 
املستوى الدبلومايس والتعاون الربملاني 
االقتصادي  التعاون  حجم  وتطوير 
والتجاري والثقايف، وتبادل الخربات يف 
تعاون  لجان  تشكيل  عرب  كافة  األطر 
عقد  باتجاه  تعمل  مشرتكة  ثنائية 
رشاكات واتفاقيات من شأنها تقوية 
بمصلحة  يصب  بما  العالقات  حجم 

شعوبنا العربية  .
رفيع  نيابي  بوفد  العراق  ويشارك 
عبد  النواب  وعضوية  الكعبي  برئاسة 
شريكو  والنائب  املوسوي  الحسني 
محمد صالح والنائب حسني اليساري 
والنائب  الوائيل  عذاب  ماجد  والنائب 
االجتماع  يف  العيساوي،  فيصل 
الدول  مجالس  التحاد  االستثنائي 
اإلسالمي  التعاون  األعضاء يف منظمة 
عىل  الصهيوني  االعتداء  ملناقشة 
انعقد،  والذي  الفلسطيني،  الشعب 
اإليرانية  العاصمة  يف  االثنني،  امس 

طهران .

الزوراء/ يوسف سلمان:
موعد  يكون  ان  النواب  مجلس  رئاسة  قررت 
استجواب وزير املالية، عيل عالوي، يف جلسة مجلس 
النواب املقرر عقدها يوم االثنني من االسبوع املقبل 
.يأتي ذلك بعد ان قدمت لجنة النزاهة النيابية طلبا 
استجواب  إلدراج  النواب  مجلس  رئاسة  اىل  رسميا 
وزير املالية عيل عالوي يف الجلسة املقبلة، واشارت 
واالدارية  القانونية  االجراءات  كافة  استكمال  اىل 
املالية، حيث حددت  املتعلقة بطلب استجواب وزير 
اذار  شهر  من  االوىل  الجلسة  النواب  مجلس  رئاسة 
الرئاسة  املايض موعدا لالستجواب، ثم اعلنت هيئة 

املوازنة  قانون  عرض  بسبب  االستجواب  ارجاء 
العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب .

ان  النيابية  الفتح   تحالف  كتلة  اكدت  ذلك،  اىل 
مجلس النواب سيميض بعملية استجواب املسؤولني 
لتقويم  عالوي،  عيل  املالية  بوزير  تبدأ  الحكوميني 

األداء الحكومي واقالة املقرصين.
وقال النائب عن التحالف ثامر ذيبان  لـ”الزوراء”: ان 
“ هناك حملة استجوابات اخذت سياقها الترشيعي 
عيل  املالية  بوزير  ستبدأ  الربملان  داخل  والقانوني 

عالوي يتبعه وزراء ومسؤولني حكوميني اخرين”.
واضاف ان “ استجواب املسؤولني هو لتقويم األداء 

إلضعاف  او  سياسيا  استهدافا  وليس  الحكومي 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كما يروج 
البعض”، مبينا ان “وزير املالية فشل فشال ذريعا يف 
ادارة الوزارة خالل توليه لهذا املنصب، باإلضافة اىل 
فرض اعباء مالية جديدة عىل رشيحة الفقراء وذوي 

الدخل املحدود”.
النيابية  النزاهة  لجنة  افصحـت  حيث  ذلك،  يأتي 
عن طلبات االستجواب التي استوفت كامل الرشوط 
تحديد  بانتظار  بها  املتعلقة  القانونية  واالجراءات 
رئاسة  اتهمت  فيما  االستجواب،  جلسات  موعد 
خالفا  االستجوابات  تلك  بتعطيل  النواب  مجلس 

للدستور والقانون.
يف  الساعدي،  صباح  النائب  اللجنة،  عضو  وذكر 
ثالثة  لديه  النواب  مجلس   “ ان  صحفي:  ترصيح 
يف  للعرض  ومكتملة  قانونا  جاهزة  استجوابات 
املركزي  البنك  محافظ  من  لكل  املقبلة،  الجلسات 
ووزير املالية ووزير التجارة، عن االزمات االقتصادية 
البلد والتالعب بأسعار رصف  واملالية التي يشهدها 
مبينا   .“ التموينية  البطاقة  مفردات  وتردي  العملة 
جلسات  مواعيد  بتحديد  ملزمة  الربملان  “رئاسة  ان 
وكفى  ممكنة،  جلسة  اقرب  يف  تباعا  االستجواب 

مماطلة ومجاملة لهؤالء الوزراء واملسؤولني”.

بغداد/ الزوراء:

القومي، قاسم  أكد مستشار األمن 

حرص  االثنني،  امس  األعرجي، 

مع  عالقاته  تطوير  عىل  العراق 

عىل  شدد  وفيما  الدول،  جميع 

رضورة ان يكون هناك تعاون دويل 

االرهابية،  الجماعات  عىل  للقضاء 

للحق  الداعم  العراق  موقف  اكد 

الفلسطيني.

ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وقال 

تلقته  بيان  يف  القومي  األمن 

األمن  “مستشار  إن  “الزوراء”: 

استقبل،  األعرجي،  قاسم  القومي 

بمكتبه السفري الجورجي يف العراق 

“جرى  انه  مبيناً  كانديالكي”،  زازا 

العالقات  تعزيز  بحث  اللقاء  خالل 

الصعد  عىل  وجورجيا،  العراق  بني 

البلدين  مصالح  يخدم  وبما  كافة، 

والشعبني الصديقني”.

وأكد األعرجي للسفري الجورجي أن 

“العراق حريص عىل تطوير عالقاته 

من  جورجيا،  السيما  الجميع  مع 

واملعلومات  الخربات  تبادل  خالل 

الجماعات  مكافحة  مجال  يف 

اإلرهابية”.

“الجماعات  أن  األعرجي  واضاف 

خطراً  تشكل  زالت  ما  اإلرهابية 

حقيقياً عىل العالم أجمع”، مشدداً 

عىل رضورة “أن يكون هناك تعاون 

دويل للقضاء عىل تلك الجماعات”.

القومي،  األمن  مستشار  اكد  كما 

قاسم األعرجي، ان مرجعية النجف 

الداعمة  مواقفها  يف  السّباقة  هي 

ان  مبينا:  الفلسطينية،  للقضية 

السيد  االعىل  الديني  املرجع  بيان 

الشعبية  والفعاليات  السيستاني 

الشعب  أحقية  دعمت  والحكومية 

الفلسطيني يف الدفاع عن أرضه.

ملستشار  اإلعالمي  املكتب  وقال 

األمن القومي يف بيان: ان “مستشار 

األمن القومي قاسم األعرجي اجرى 

املكتب  رئيس  مع  هاتفيا  اتصاال 

إسماعيل  حماس  لحركة  السيايس 

هنية”.

االتصال،  خالل  األعرجي،  وقدم 

الفلسطيني”،  باالنتصار  “التهنئة 

مؤكدا “موقف العراق الداعم للحق 

الفلسطيني وإدانته ألعمال العدوان 

األطفال  وقتلهم  الصهيوني  للكيان 

البنى  وتدمري  السن  والنساء وكبار 

التحتية”.

“مرجعية  أن  إىل  األعرجي  وأشار 

مواقفها  يف  السّباقة  هي  النجف 

الفلسطينية”،  للقضية  الداعمة 

الفتاً اىل أن “بيان السيد السيستاني 

 ،2021 أيار  من  عرش  الثاني  يف 

والحكومية  الشعبية  والفعاليات 

دعمت أحقية الشعب الفلسطيني يف 

الدفاع عن أرضه وقضيته العادلة”.

“الشكر  هنية  قدم  جانبه،  من 

للحق  الداعمة  العراق  ملواقف 

بموقف  واملتمثلة  الفلسطيني، 

قدمته  وما  العليا  الدينية  املرجعية 

إىل  الشعبية،  الفعاليات  جميع 

العراقي  الحكومي  املوقف  جانب 

املرّشف”.

يرسنـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصـات أدناه والتي تتضمن تجهيز)املـواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمـن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل مـن مليون $ هو )1,000,000( مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات التـي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2,000,000( 
مليونـان دينـار عراقـي غري قابل للرد ويتحمل من سرتسـو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديـم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أمـا التأمينات األولية والتي يجب أن 
تكون بنسبة 1% من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة 
مرصفية ضامنة أو سـندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع سـتكون )حسـب رشوط املناقصة( وطريقة الشـحن ) CIP ( أو حسـب الرشوط وان 
الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب 
ضمـان أو كفالـة مرصفية أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصـارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الـوزارة املذكورين آنفا، علما أن 

املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2021/6/16.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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نيودلهي/ متابعة الزوراء:
يف الوق�ت ال�ذي تش�هد فيه الهن�د ارتفاعا 
غري مسبوق يف حاالت اإلصابة بالفطريات 
الس�وداء، وأخريا الفطريات البيضاء أيضا، 
وكالهم�ا ناتج عن انتش�ار العفن يف البيئة 
املحيط�ة والظ�روف غ�ري الصحي�ة، ظهر 

تهديد جديد.
وس�جلت الب�الد رس�ميا حت�ى اآلن، أكث�ر 
من 8000 حالة به�ذه الفطريات – أغلبها 
س�وداء – والتي وجدت مناخا مناس�با لها 
يف ظ�ل تفيش ف�ريوس كورونا ال�ذي أنهك 

املستشفيات وأضعف مناعة املرىض.
ومع ذلك، تش�هد الب�الد الت�ي يعصف بها 
الوباء خط�را كامنا جديدا، يب�دو أنه أكثر 
فت�كا من ع�دوى الفطري�ات الس�وداء أو 
البيضاء، وه�و عدوى الفطريات الصفراء، 
أوف  “تايم�ز  لصحيف�ة  تقري�ر  بحس�ب 

إنديا”.
وفقا للتقارير، اكتش�فت أول حالة إصابة 
بالفطر األصفر يف غازي آباد، أوتار براديش، 
وعىل الرغم من عدم توفر الكثري حول هذه 
الحالة، فقد حذر األطباء من أن الفطريات 
الصفراء يمك�ن أن تكون أكثر خطورة من 

الفطريات السوداء والبيضاء.
يش�ري الخ�راء إىل أن ع�دوى الفطري�ات 
الصفراء، عىل عكس العدوى األخرى، يمكن 

أن تك�ون أكثر فتكا بس�بب الطريقة التي 
تؤثر بها عىل أعضاء الجسم الداخلية.

وبخ�الف الفط�ر األس�ود واألبي�ض، يب�دأ 
الفط�ر األصف�ر داخلي�ا، ويس�بب ترسب 
القيح، وبطء التئ�ام الجروح، ويف الحاالت 
الخط�رية، يمكن أن يس�بب أيض�ا أعراًضا 

مدمرة مثل فشل األعضاء والنخر الحاد.
لذل�ك، م�ن ال�روري أن يطل�ب امل�رىض 
املس�اعدة يف ع�الج الع�دوى بمج�رد ب�دء 

مالحظة األعراض.
م�ن امله�م معرف�ة أن معظ�م االلتهاب�ات 
الفطرية من هذا النوع تبدأ بسبب الظروف 
غري الصحية، مثل سوء النظافة، أو املوارد 
امللوث�ة )بما يف ذل�ك الطع�ام(، أو اإلفراط 
يف استخدام املنش�طات أو األدوية املضادة 

للبكترييا أو سوء استخدام األكسجني.
ال يزال امل�رىض الذين يعان�ون من أمراض 
مصاحب�ة أو يس�تخدمون األدوية املثبطة 
للمناع�ة معرض�ني لخط�ر أك�ر لإلصابة 

بالعدوى.
يمكن أن تسبب عدوى الفطريات السوداء 
والبيض�اء أعراض�ا مزعج�ة، والتي يمكن 
أن تؤدي إىل تش�وه يف الوجه وتورم ش�ديد، 
لكن ما يجعل الفطر األصفر أكثر سوءا هو 
أنه يبدأ يف االنتش�ار داخل الجسم، ويسبب 

أعراضا مختلفة للغاية يف البداية.

بغداد/ الزوراء:
أكدت مديري�ة املرور العام�ة، امس االثنني، 
عزمها رفع طل�ب بتعديل قان�ون الغرامات 
والرس�وم إىل مجل�س الوزراء، ينس�جم مع 
الوض�ع االقتص�ادي الراهن.، فيما كش�فت 
ع�ن ان التعديل يتضم�ن تخفيض الغرامات 

والرسوم بنسبة معينة.
وق�ال مدي�ر امل�رور العام�ة الل�واء ط�ارق 
إس�ماعيل يف ترصي�ح صحفي: إن�ه “طالب 
منذ تس�نمه منص�ب مدي�ر مديري�ة املرور 

العام�ة بتعديل قان�ون الغرامات والرس�وم 
بما ينس�جم م�ع حالة املواط�ن االقتصادية 
والظروف املعيشية له”، الفتا اىل أن “الغرض 
م�ن العقوب�ة ه�و ال�ردع واإلص�الح وليس 

االنتقام”.
وأض�اف أن “مديري�ة املرور سرتس�ل كتاباً 
إىل مجل�س الوزراء لتعدي�ل القانون، وكتاب 
املطالب�ة سيش�مل تعديل جمي�ع الغرامات 
والرس�وم وتخفيضها بنسبة معينة تنسجم 

مع الوضع االقتصادي الراهن”.

بغداد/ الزوراء:
عقدت اللجنة العليا لالنتخابات مؤتمرها 
االول يف قيادة عمليات بغداد، ملناقشة كل 

االمور املتعلقة بالعملية االنتخابية.
وذك�رت قي�ادة العملي�ات املش�رتكة، يف 
لالنتخاب�ات  العلي�ا  “اللجن�ة  ان  بي�ان: 
عق�دت مؤتمره�ا االول ام�س االثن�ني، 
يف قي�ادة عمليات بغ�داد بحض�ور نائب 
قائ�د العمليات املش�رتكة الفري�ق الركن 

عبد االم�ري الش�مري ورئي�س مفوضية 
االنتخاب�ات جليل عدنان خل�ف، والعديد 

من القادة األمنيني”.
واض�اف البيان ان “اعم�ال املؤتمر بدأت 
بجع�ل  املتعلق�ة  االم�ور  كل  بمناقش�ة 
وتأم�ني  االنتخابي�ة صحيح�ة  العملي�ة 
املراكز االنتخابية وتيسري حركة املواطنني 
اثناء االنتخابات، ومعالجة جميع املشاكل 

والخروقات التي من املمكن حدوثها”.

املرور تكشف عن حترك لتخفيض 
مجيع الغرامات والرسوم

الفطر األصفر.. عدوى جديدة تظهر يف اهلند 
أشد فتكاً من الفطريات السوداء والبيضاء

اللجنة العليا لالنتخابات تعقد 
مؤمترها األول لتأمني االنتخابات

رئيس اجلمهورية لبالس��خارت: االنتخابات املقبلة تكتس��ب 
أهمية كبرية

الرباط/  متابعة الزوراء:
دعت الرباط مدريد إىل تفادي “التصعيد” 
ع�ىل خلفي�ة األزمة ب�ني البلدي�ن عقب 
دخول زعيم جبهة البوليس�اريو إبراهيم 
غايل إىل إس�بانيا.. ويف وقت س�ابق دعت 
الرب�اط إىل فت�ح تحقي�ق “ش�فاف” يف 
ظروف اس�تقبال غايل الذي بررته مدريد 

ب�”أسباب إنسانية”.
ودع�ا وزي�ر الخارجي�ة املغرب�ي، نارص 
بوريطة، إس�بانيا إىل تفادي “التصعيد”، 
والعمل عىل إعادة الرشاكة االسرتاتيجية 
بني البلدين، ال س�يما التع�اون يف مجال 

الهجرة.
ودع�ت الرب�اط س�ابقا إىل فت�ح تحقيق 
“شفاف” يف ظروف اس�تقبال غايل الذي 
بررته مدريد ب�”أسباب إنسانية”، والذي 
ما انفكت املغرب تؤكد أنه دخل إس�بانيا 
“بش�كل احتيايل وبوثائق مزورة وهوية 

منتحلة”.
وتحول�ت القضي�ة إىل أزمة ب�ني البلدين 

بع�د تخفي�ف الرشطة املغربي�ة رقابتها 
ع�ىل الحدود بداية األس�بوع، م�ا أدى إىل 
تدف�ق نح�و 10 آالف مغرب�ي إىل جي�ب 
إن  بوريط�ة:  وق�ال  اإلس�باني.  س�بتة 
السماح لغايل، زعيم الجبهة املدعومة من 
الجزائر “بالعودة وااللتفاف عىل القضاء 
اإلس�باني وتجاه�ل الضحاي�ا س�يكون 

بمثابة دعوة للتصعيد”.
وحس�ب ترصيحات الوزي�ر، فإن تجنب 
“التصعيد” يمر بإجراء تحقيق “شفاف” 
حول ظروف دخوله إىل إس�بانيا و”األخذ 
يف االعتب�ار الش�كاوى املقدم�ة ض�ده” 
بتهم�ة “التعذيب” و”انته�اكات حقوق 

اإلنسان” و”االختفاء القرسي”.
وشدد عىل أن ذلك يمثل “اختبارا للرشاكة 
البلدي�ن،  ترب�ط  الت�ي  االس�رتاتيجية” 
خاصة يف ما يتعلق بمكافحة الهجرة غري 
الرشعية. وتابع أن “حس�ن الجوار ليس 
طريق�ا ذا اتجاه واحد”، مش�ددا عىل أن 
املغرب “ليس عليه التزام حماية الحدود” 

لكنه يفعل ذلك يف إطار الرشاكة.
وأك�د وزي�ر الخارجية املغرب�ي أن بالده 
قامت ع�ام 2017 “بتفكي�ك أكثر من 4 
آالف شبكة )هجرة غري رشعية( ومنعت 
14 أل�ف محاولة غ�ري نظامي�ة” لعبور 
الح�دود، يف ح�ني أن املس�اهمة املالي�ة 
األوروبية يف هذا الجهد كانت “بمتوس�ط 
300 ملي�ون يورو س�نوياً” وه�و مبلغ 

يمثل أقل من 20 باملئة من املصاريف.
وأعاد القضاء اإلسباني هذا األسبوع فتح 
دعوى ضد إبراهيم غايل بش�بهة تورطه 
يف “جرائ�م ضد اإلنس�انية” ع�ىل خلفية 
ش�كوى قديم�ة رفعته�ا ض�ده جمعية 
صحراوي�ة تتهمه بارت�كاب “انتهاكات 
اإلنس�ان” ض�د معارض�ني يف  لحق�وق 

مخيمات تندوف الواقعة غرب الجزائر.
يشار إىل أن زعيم البوليساريو، البالغ 75 
عاما والذي أودع يف مستش�فى بمنطقة 
لوغرونيو شمال إسبانيا يف نيسان/أبريل 
إث�ر إصابته بف�ريوس كورون�ا، كان قد 

وجه إليه القضاء اإلسباني دعوة للمثول 
أمام�ه يف األول من حزيران/يونيو املقبل 
ع�ىل خلفية ش�كوى قدمها منش�ق عن 

الجبهة يتهمه فيها ب�”التعذيب”.
وتطالب البوليس�اريو بإجراء اس�تفتاء 
تقرير مصري يف الصح�راء الغربية أقرته 
األم�م املتح�دة، يف ح�ني يق�رتح املغرب 
ال�ذي يس�يطر عىل ثلث�ي ه�ذه املنطقة 
الصحراوي�ة منحه�ا حكم�ا ذاتيا تحت 

سيادته.
من جانبها، تعد األم�م املتحدة الصحراء 
الغربية من ضمن “األقاليم غري املتمتعة 
بالحكم الذاتي” يف ظل عدم وجود تسوية 

نهائية لوضعها.
امل�ايض،  الثاني/نوفم�ر  ترشي�ن  ويف 
كانت الجبهة قد أعلنت اس�تئناف القتال 
بع�د حواىل ثالثة عق�ود من رسيان وقف 
إلط�الق الن�ار، وقد ج�اء ذلك إث�ر تنفيذ 
املغ�رب عملي�ة عس�كرية يف منطق�ة يف 

أقىص جنوب الصحراء الغربية.

 واشنطن/متابعة  الزوراء:
 فرضت الواليات املتحدة قيودا واس�عة 
النط�اق ع�ىل املس�اعدات االقتصادية 
الفظائ�ع  بس�بب  إلثيوبي�ا  واألمني�ة 
يف إقلي�م تيغ�راي. كم�ا حظ�رت منح 
تأشريات ملس�ؤولني إثيوبيني حاليني أو 
س�ابقني، وكذلك مسؤولون بالحكومة 

اإلريرتية عىل صلة باألزمة.
وقال وزير الخارجية األمريكي، أنتوني 
بلينك�ن، إن اإلج�راءات الت�ي اتخذتها 
الواليات املتح�دة تهدف إىل الضغط من 
أج�ل حل األزم�ة، موضحا “ه�ذا وقت 

تحرك املجتمع الدويل”.
وأعلن�ت الوالي�ات املّتح�دة األحد أيضا 
أّنها ستفرض قيودا عىل منح تأشريات 
دخول  ملس�ؤولني إثيوبي�ني وإريرتيني 
تّتهمه�م بتأجي�ج النزاع املس�تمّر منذ 
س�ّتة أش�هر يف إقليم تيغراي اإلثيوبي، 
مشرية إىل أّن هؤالء “لم يّتخذوا إجراءات 

ملموسة إلنهاء األعمال العدائية”.
وق�ال بلينكن يف بي�ان إّن ه�ذه القيود 
تستهدف “مسؤولني حكوميني إثيوبيني 
أو إريرتيني، حاليني أو سابقني، وأفرادا 
م�ن قوات األم�ن أو أش�خاصا آخرين، 

بما يف ذلك ق�وات أمهرة اإلقليمية وغري 
الش�عبية  الجبه�ة  وأف�راد  النظامي�ة 
لتحري�ر تيغ�راي، مس�ؤولني ع�ن، أو 
متواطئ�ني يف، تقوي�ض ح�ّل األزمة يف 

تيغراي”.
وكتب بلينكن يف تغريدة عىل تويرت “لقد 
أعربنا م�رارا وتكرارا ع�ن قلقنا البالغ 
وتج�اوزات  انته�اكات  اس�تمرار  إزاء 
حقوق اإلنس�ان يف منطق�ة تيغراي يف 
إثيوبيا. بدءا من الي�وم، نتخذ خطوات 
لفرض قيود عىل التأش�ريات عىل أولئك 
الذين نعتقد أنهم مسؤولون عن اندالع 

الرصاع”.
ورأى متابع�ون أن التح�رك األمريك�ي 
هدف�ه ردع أدي�س أبابا ع�ن تعنتها يف 
أزمة إقلي�م تيغراي ومواصل�ة التعتيم 
ع�ىل الجرائم التي خلفها النزاع وفرض 
قطع وس�ائل االتصال عىل اإلقليم الذي 
ما زال يشهد أوضاعا اقتصادية وأمنية 
حرج�ة، فيما تفي�د تقاري�ر حكومية 
وحقوقية بعرقلة وصول املساعدات إىل 

مستحقيها.
وكش�فت وثائ�ق حكوم�ة تيغ�راي يف 
أبريل املايض عن عرقلة املساعدات من 

قب�ل ق�وات خاصة من منطق�ة أمهرة 
اإلثيوبي�ة، والت�ي لم تخ�ف نيتها لضم 

غرب وجنوب تيغراي.
وُذكر يف الوثائ�ق يف 23 أبريل أن خمس 

مناطق يف جنوب تيغراي تواجه “وضعا 
حرج�ا للغاي�ة وتحتاج إىل مس�اعدات 
غذائي�ة فورية”. وأضاف�ت أنها “تحت 
سيطرة قوات يف أمهرة عرقلت حركتها” 

يف إشارة إىل نقل املعونات الغذائية.
واندل�ع الرصاع يف تيغ�راي يف نوفمر 
2020 بع�د أن ش�ن رئي�س ال�وزراء 
اإلثيوب�ي آبي أحمد هجوما عس�كريا 

عىل جبهة تحرير ش�عب تيغراي التي 
تس�يطر عىل املنطق�ة، والت�ي كانت 
تمث�ل يف الس�ابق الح�زب الحاك�م يف 
إثيوبي�ا، ثم تحول الهج�وم إىل رصاع 

طويل األمد.
وتفي�د تقاري�ر حقوقي�ة ب�أن القوات 
اإلريرتية، التي دعمت الجيش اإلثيوبي 
يف النزاع، تورطت يف عدة مجازر وأعمال 
وحشية أخرى خالل القتال يف تيغراي، 

وهي مزاعم نفتها أسمرة.
وكان�ت الحكومة اإلثيوبية قد تعرضت 
لضغ�وط متزاي�دة من املجتم�ع الدويل 
ملحاسبة املس�ؤولني، بعد تواتر تقارير 
يف  اإلنس�ان  حق�وق  انته�اكات  ع�ن 
األوروب�ي  االتح�اد  وعل�ق  تيغ�راي. 
مدفوعات لدعم امليزانية، وسط تقارير 
ع�ن أعم�ال اغتص�اب جماع�ي وقتل 
جماعي للمدنيني وانتشار أعمال النهب 

يف اإلقليم الواقع يف شمال البالد.
وكان وزي�ر الخارجية األمريكي أنتوني 
بلينك�ن قد وصف تلك االنتهاكات بأنها 
“تطهري عرقي”، وحث حكومة آبي عىل 
وقف جمي�ع األعم�ال العدائية. ودعت 
الوالي�ات املتح�دة واالتح�اد األوروب�ي 

م�رارا الحكوم�ة اإلريرتي�ة إىل س�حب 
قواتها من اإلقليم اإلثيوبي املضطرب.

وقال وزي�ر الخارجية األمريكي أنتوني 
بلينك�ن يف بي�ان األس�بوع امل�ايض إّن 
“التواجد املس�تمر للق�وات اإلريرتية يف 
تيغ�راي يقوض أكثر اس�تقرار إثيوبيا 
ووحدته�ا الوطني�ة”. وتاب�ع “ندع�و 
حكومة إريرتيا مجددا إىل سحب قواتها 

من تيغراي”.
وس�قط اآلالف م�ن القت�ىل يف الرصاع 
واضط�ر مئ�ات اآلالف إىل الن�زوح عن 
ديارهم، وحدث نقص يف املواد الغذائية 

واملياه والدواء يف اإلقليم منذ نوفمر.
وتقول الحكومة إن معظم االشتباكات 
توقفت، لكن هناك بعض حوادث إطالق 

النار املتفرقة.
وبحسب تقديرات األمم املتحدة، فإن ما 
يصل إىل ثالثة أرباع س�كان تيغراي، أي 
4.5 مليون من أصل حوايل ستة ماليني، 
بحاجة إىل مس�اعدات غذائية. كما أدى 
ال�رصاع إىل إث�ارة أزمة الجئ�ني هائلة، 
حي�ث ن�زح أكثر م�ن مليون ش�خص 
داخلي�ا فيما فر أكثر من س�تني ألفا إىل 

السودان املجاور.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مستش�ار رئي�س ال�وزراء، حس�ني 
عالوي، ام�س االثن�ني، أن الحكومة بصدد 
وض�ع التصاميم الخاصة بمب�ادرة الحوار 
الوطن�ي، مؤك�داً أهمية هذه املب�ادرة التي 
س�تعزز االس�تقرار وتعمل عىل توفري بيئة 
مالئم�ة إلج�راء انتخاب�ات ح�رة ونزيهة، 
فيم�ا أش�ار إىل أن تطوير األجه�زة األمنية 
التي عم�ل عليه رئيس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، أدَّى إىل تحجيم عصابات داعش 

اإلرهابية.
إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  ع�الوي  وق�ال 
“مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي  يف 8 آذار، حيث 
تعمل الحكومة ع�ىل وضع تصميم املراحل 

الخاصة بها”.

وأضاف أن “هناك لجنًة عليا من قبل الهيئة 
االستش�ارية الخاصة بالفري�ق الحكومي، 
التي تعم�ل ليالً ونه�اراً ع�ىل تصميم هذه 
املب�ادرة، ووض�ع قواعد وضواب�ط العمل، 
للب�دء به�ا”، مبين�اً أن “اللجن�ة تحاول أن 
تنه�ي اإلج�راءات الخاص�ة باملب�ادرة، ثم 
س�تبدأ بعملي�ة التنفي�ذ بحس�ب التوقيت 

الزمني الذي سيطلقه رئيس الوزراء”.
وأشار إىل أن “مبادرة الحوار الوطني مهمة 
ج�داً، وتأت�ي اآلن يف ظل ظروف مس�اعدة 
لها، كون هناك مرحلة حقيقية لبناء البلد، 
كما هي أحد أهم املقرتبات السياسية التي 
وضعها رئيس الوزراء لبناء الدولة، وتعزيز 
االس�تقرار، والذه�اب النتخاب�ات ناجحة 

وحرة ونزهية”.
وأوض�ح أن “البيئ�ة السياس�ية مس�اعدة 

ملب�ادرة الح�وار الوطن�ي، إذ الحظنا خالل 
الف�رتة املاضي�ة أن هن�اك بيان�ات صدرت 
من الجميع، تشيد وتدعم وتدفع باملبادرة، 
كونه�ا مقاربة لالس�تقرار، والذهاب ملناخ 
انتخاب�ي س�يايس واجتماع�ي واقتصادي 
يساعد عىل املش�اركة السياسية الواسعة، 
والح�وار الوطني املنتج الس�تقرار وتعزيز 

النظام الديمقراطي يف البالد”.
وعن الرنامج الحكوم�ي وتطوير األجهزة 
األمنية، لفت إىل أن “رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي لديه تص�ور كبري بع�د عام من 
الرنام�ج  لس�ري  الحكوم�ة،  ادارة  تولي�ه 
الحكومي، وبالتايل الخطة الخاصة بإصالح 
القط�اع األمني يعم�ل عليها م�ع األجهزة 
األمنية ، سواء أ كانت عسكرية أم أمنية أم 

استخبارية”.

وتاب�ع أن “ه�ذه الخط�ة أدت إىل تحجي�م 
املس�احات التي كانت تعم�ل بها عصابات 

داعش االرهابية وفلولها”.
وذكر أن “السياس�ة األمني�ة التي تطبقها 
الحكومة تهدف لتكوين بيئة مالئمة للعمل 
االقتص�ادي، وتدع�م التنمي�ة واألعم�ار يف 

املناطق املحررة”.
وأك�د أن “اللجن�ة العليا لألم�ن االنتخابي، 
تهدف إىل التحضري إلجراءات أمنية، من اجل 

انتخابات حرة ونزيهة وعادلة ومكافئة”.
ودعا رئيس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 
يف وق�ت س�ابق، إىل ح�وار وطني يش�ارك 
في�ه جميع املختلف�ني من قوى سياس�ية 
وفعالي�ات ش�عبية وش�بابية احتجاجي�ة 
ومعاريض الحكومة، ليكون معراً لتحقيق 

تطلعات الشعب.

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن رئي�س الجمهوري�ة، بره�م 

صال�ح، ام�س االثن�ني، ان النزاهة 

واألم�ن االنتخاب�ي رضورة قصوى 

للناخب�ني  الح�رة  اإلرادة  لتأم�ني 

ان  اىل  اش�ار  فيم�ا  واملرش�حني، 

االنتخاب�ات املقبلة تكتس�ب أهمية 

كبرية.

لرئي�س  االعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 

الجمهورية يف بيان تلقته “الزوراء”: 

بره�م  الجمهوري�ة،  “رئي�س  إن 

صال�ح، عق�د اجتماعاً م�ع رئيس 

وأعضاء املفوضية العليا املس�تقلة 

لالنتخابات واملمثلة الخاصة لألمني 

العام لألمم املتحدة يف العراق جينني 

هيني�س بالس�خارت تن�اول مل�ف 

االنتخابات”.

اس�تعرض  “اللق�اء  أن  وأض�اف   

والعملياتي�ة  الزمني�ة  الج�داول 

والتأكي�د  باالنتخاب�ات  الخاص�ة 

ع�ىل رضورة إجرائه�ا يف موعده�ا 

املقرر واملتطلب�ات الخاصة بإجراء 

انتخاب�ات نزيهة وعادل�ة وتكثيف 

التس�جيل  الس�تكمال  الجه�ود 

البايومرتي للناخبني من أجل ضمان 

حق املشاركة واألخذ بمدونة قواعد 

س�لوك قانوني�ة وتنظيمية وميثاق 

التزام وطني بني القوى السياسية، 

اىل جان�ب تعزي�ز دور األمم املتحدة 

يف دعم العملية االنتخابية واملراقبة 

بم�ا يس�هم يف نج�اح االنتخاب�ات 

ويضم�ن الس�يادة واح�رتام القرار 

املستقل للعراقيني”.

وش�دد الرئي�س بره�م صالح عىل 

“أهمي�ة تأم�ني إج�راء انتخاب�ات 

نزيه�ة وعادل�ة يف مختل�ف مراحل 

إجرائه�ا و توفري األم�ن االنتخابي 

لخلق بيئة آمنة ومس�تقرة من أجل 

تأم�ني اإلرادة الح�رة للناخب�ني يف 

اختي�ار ممثليهم وتوف�ري الحماية 

والف�رص املتس�اوية يف املش�اركة 

“ه�ذه  أن  إىل  مش�رياً  والرتش�ح”، 

أساس�ية  ركي�زة  ُتمث�ل  العوام�ل 

إلنجاح االنتخاب�ات واالنطالق نحو 

اإلصالح املنشود”.

املقبل�ة  “االنتخاب�ات  أن  وتاب�ع 

تكتس�ب أهمي�ة كب�رية بوصفه�ا 

اس�تحقاقاً وطنياً ال يجوز التعرّض 

إىل  الفت�اً  علي�ه”.  التأث�ري  أو  ل�ه 

أن” تهيئ�ة الظ�روف املالئم�ة لهذا 

االس�تحقاق االنتخابي ُتمثل ركيزة 

ومواصل�ة  إلنجاحه�ا  أساس�ية 

الطريق نحو اإلصالح املنشود”.

الرباط تدعو مدريد لتجنب “التصعيد” يف خضم األزمة بني البلدين 

واشنطن تفرض قيودا واسعة النطاق على إثيوبيا بسبب إقليم تيغراي

 عقب دخول زعيم البوليساريو إىل إسبانيا

مشلت مسؤولني إثيوبيني وإريرتيني أّتهمتهم بتأجيج النزاع
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف الهيئة عن قيامها 
بتنفييذ عمليتيي ضبيط متهمين يف مديريَّة 
التسجيل العقاري الثانية واثنن من املصارف 

األهليَّة يف محافظة كربالء.
الدائيرة أوضحيت يف بييان تلقت »اليزوراء« 
نسيخة منيه: ان »ميالكات مكتيب تحقييق 
كربيالء تمكنت مين ضبط أحيد املوظفن يف 
مديريَّة التسيجيل العقاري الثانيية؛ لقيامه 
بتأخري تسيليم املعاميالت إىل هيئية التدقيق 
الالمركيزي يف املديريَّية لعدة أشيهر؛ تمهيداً 
ملسياومة أصحابهيا مقابيل مباليغ ماليية؛ 
عىل الرغم مين أن التعليمات تقيض بوجوب 
تسيليم املعامالت خالل األيام الخمسة األوىل 

من بداية كل شهر الحق«.
وأضافت إن »العمليَّة أسفرت عن ضبط أصل 
كتابي جرد املعامالت الخاصة بشهري ترشين 
الثاني وكانون األول 2020 والصادرين خالل 
شهري شيباط وآذار من العام الحايل«، الفتة 

إىل أن »مجميوع تليك املعامالت بليغ )521( 
معاملية، فيميا ال توجيد جيرودات ملعامالت 
شيهري كانون الثاني وشباط 2021 والبالغ 
غيري  كونهيا  معاملية؛   )228( مجموعهيا 

مدققة؛ لعدم قيام املتهم بتسيليمها إىل هيئة 
التدقيق الالمركزي يف املديريَّة«. 

وأوضحيت أن »فرييق عمل املكتيب تمكن يف 
عمليَّيٍة منفصلٍة مين ضبط متهمين اثنن 

من حائزي دفاتر صكوك يعملون يف سييارٍة 
متنقلٍة تابعٍة إىل أحد املصاف األهليَّة العاملة 
الصكيوك  ببييع  لقيامهميا  املحافظية؛  يف 
الخاصية بإصيدار جيوازات السيفر خالفياً 
للتعليمات الصادرة عن البنك املركزي، فضالً 
عين ضبيط )3( دفاتير صكوك صيادرة عن 

املرصف«.
وبينيت أن »الفريق الحظ أثناء تنفيذ العمليَّة 
وجود سييارة متنقلة تابعية إىل مرصف آخر 
تقيوم بيذات املخالفية، وتيم ضبيط دفرتي 

صكوك يقوم املخولون بالتوقيع عليها«. 
وأكدت الدائرة انه«تم تنظيم محرضي ضبط 
يف العمليتين اللتن نفذتيا بموجب مذكرتن 
قضائيتين، وعرضهميا رفقية املتهمن عيل 
قيايض محكمية التحقيق املختصية بقضايا 
النزاهة يف كربيالء؛ الذي قرَّر توقيف املتهم يف 
العمليَّية األوىل وفقاً ألحكام املادة )331( من 
قانيون العقوبات وإطيالق رساح املتهمن يف 

العمليَّة الثانية بكفالٍة ماليٍَّة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنيت مديريية امليرور العامة، امس 
اإلثنن، عن املوقيف املروري يف بغداد، 
فيما أشيارت إىل أن أحد أسباب الزخم 

هو كثرة املركبات يف العاصمة.
وقيال مدير عالقيات وإعيالم املرور، 
العمييد حيدر كريم، بحسيب الوكالة 
الرسيمية: إن »العاصمة بغداد تشهد 
من السياعة السيابعة صباحياً حتى 
العيارشة صباحياً زخمياً مرورياً مع 
أن  الرسيمي«، مبينياً  اليدوام  بدايية 

والسييطرات  العاصمية  »مداخيل 
الرئيسية وسييطرة الكيوت – بغيداد 
زخمياً  تشيهد  الراشيدية  وسييطرة 

مرورياً«.
أن »طرييق محميد  وأضياف كرييم 
القاسيم شيهد زخمياً منيذ الصباح 
تسيري  اآلن  السيري  حركية  ولكين 
بانسييابية«، مشيرياً اىل أن »مناطق 
رشق القناة باتجياه مركز العاصمة 
وهيي مناطيق الباب الرشقيي وباب 
املعظم تشهد كثافة بحركة املركبات 

وخاصة سياحات قرطبية والطريان 
والتحرير«.

وتابيع أن »طرييق سياحة الخالنيي 
سياحة  اىل  الوثبية  سياحة  باتجياه 
الرصيايف وصيوالً اىل سياحة الخلفاء 
يشهد زخماً مرورياً الن هذه املنطقة 
اىل أن  تعيد منطقية تبضيع«، الفتياً 
»طريق الخلفاء باتجاه ساحة املقاتل 
وصوالً اىل مدينة الطب يشيهد كثافة 

بحركة املركبات«.
مين  »الطرييق  أن  كرييم  وبين 

املسيتنرصية باتجاه القطين الطبي 
وصيوالً اىل تقاطيع الفنيون الجميلة 
وجرس الرصافية يشهد كثافة بحركة 
السيري«، الفتيًا اىل أن »الطرييق مين 
سييطرة 75 يف الدورة باتجاه تقاطع 
املصيايف يشيهد كثافة بحركة السيري 

ايضا«.
وأكيد مديير العالقيات أن »الرسييع 
باتجاه معسيكر الرشيد يشهد زخماً 
مروريياً«، موضحياً أن »الطرييق من 
مستشيفى الريموك وصوال اىل ساحة 

النسور ومنطقة العالوي يشهد ذهاباً 
واياباً كثافة بحركة السري«.

وأوضيح أن »الطرييق مين منطقية 
السينك باتجاه العالوي يشهد كثافة 
كونها منطقة كراجات ونقل«، مبينا 
ان »الطرييق مين منطقية الكاظمية 
باتجاه سياحتي صنعاء وعدن يشهد 

كثافة بحركة السري«.
وأكد أن »الطريق من منطقة الشالجية 
باتجاه طريق املطار شهد كثافة لكن 

حركة السري اآلن بانسيابية«.

بغداد/ الزوراء:

أحصيت مديريية الدفياع املدنيي، اميس 

االثنن، عدد الحرائق التي اخمدتها خالل 

العام الحايل، فيما أعلنت عن عدد املواقع 

التي قامت بتعفريها منذ شباط 2020.

وذكير بييان للمديريية تلقيت »اليزوراء« 

نسيخة منيه: أن »املديريية بذليت جهوداً 

كبيرية يف مجال اخماد حيوادث الحريق يف 

املنازل واالسواق التجارية، اضافة اىل تأمن 

السيلة الغذائية للمواطنين من خالل درء 

خطر الحرائق عن املحاصيل االسرتاتيجية 

كالحنطة والشيعري يف الحقيول الزراعية، 

اضافة اىل ما تقوم بيه فرقها املتخصصة 

من عمليات التعقيم والتعفري«.

وأضياف البيان أن »املديرية سيجلت منذ 

مطلع العام الحايل اىل شهر نيسان املايض 

عدد حوادث الحرائيق، إذ بلغت ) 7688( 

حادثاً يف عموم املحافظات«.

وتابع البييان أن »عدد حوادث الحريق يف 

الحقيول الزراعيية بليغ )75( حادثاً منذ 

بدء موسيم الحصياد ملحصيويل الحنطة 

والشيعري وقد جاء عيىل ) 1452( دونماّ 

طالتها النريان، يف حن انقذت فرق الدفاع 

املدني )11592( دونماً قبل ان تصل إليها 

النريان وحجمت األرضار االقتصادية«.

وأشيار إىل أن »عمليات التعقيم والتعفري 

 ،23/5/2021 اىل   26/2/2020 منيذ 

بلغيت )14609( موقعياً، أميا املسياحة 

املعقمة باملرت قد بلغت ) 382٫722٫040(  

مرتاً مربعاً«.

وأكيد البيان أن »املديرية مازالت مسيتمرة 

بإجراء عمليات التعقيم والتعفري باستخدام 

محاليل تعقيم معتمدة دولياً وآمنة لصحة 

اإلنسان وصديقة للبيئة وفاعلة يف القضاء 

عىل الفايروسات ومنها كورونا«.

النزاهة تضبط خمالفات يف مديرية تسجيل عقاري ومصرفني أهليني

املرور تعلن املوقف املروري يف بغداد وحتدد أسباب الزخم

الدفاع املدني تعلن إحصائية بعدد احلرائق خالل العام احلالي

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االثنن، 
ضبط معمل للغش الصناعي يف نينوى و 
)10( صهارييج محملية بمنتوج نفطي 

معد للتهريب بمحافظات مختلفة.
وبينيت الوكالة يف بيان تلقيت »الزوراء« 
نسيخة منيه: ان »مفيارز وبعيد ورود 
معلوميات اسيتخبارية دقيقية تمكنت 
من ضبيط معمل يقيوم بعمليية الغش 
الصناعيي يف محافظة نينوى عن طريق 
جليب الدهيون املسيتهلكة واضافة لها 
املحسينات واسيتخدام عبيوات  بعيض 

بالستيكية وجلكانات وبراميل لرشكات 
اجنبية وتعبئة تلك الدهون فيها عىل انها 

دهون جديدة وذات مناىش عاملية«. 
وأضافيت ان« مفارزهيا تمكنيت خالل 
الي 72سياعة املاضية من ضبط عجالت 
نيوع صهريج عدد )10(، وإلقاء القبض 
عيىل سيائقيها محملة بمنتيوج نفطي 
معيد للتهريب ضمن قواطع املسيؤولية 
بمختليف املحافظات«، مشيريًة إىل أنه« 
تيم ضبيط العجيالت اصولياً وميا زالت 
إرشاف  تحيت  مسيتمرة  االجيراءات 

القضاء«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنيت هيئة املنافيذ الحدودية، امس االثنين، ضبط  دراجات هوائية مسيتعملة معدة 

للتهريب، يف ميناء أم قرص األوسط.
وذكيرت الهيئية، يف بييان تلقيت »اليزوراء« نسيخة منيه: أن »معلوميات مين مكتب 
االسيتخبارات تمكن عىل إثرها منفذ ميناء ام قرص األوسط من إحباط محاولة تهريب 
حاوية تحتوي عىل دراجات هوائية مسيتعملة ال يسيمح باستريادها التزاما بالضوابط 

والتعليمات النافذة«.
وأشيارت إىل »إحالية املضبوطيات وفق محرض اصيويل اىل الجهيات القضائية املختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«. 
مين جهتها، أعلنت الهيئة العامة للجميارك، امس االثنن، ضبط ادوية برشية يف جمرك 

مطار البرصة.
وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن كوادرها »يف جمرك مطار البرصة 

الدويل قامت بضبط ادوية برشية مخالفة لضوابط ورشوط االسترياد«.

بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
امس االثنن، موعد توزيع الوجبة الثانية 
مين الرواتيب املرتاكمية عن ثالثية اعوام 

للمعن املتفرغ.
االعاقية  ذوي  هيئية  رئييس  وقيال 
واالحتياجيات الخاصة باليوزارة، عصام 
عبيد اللطييف التميميي، يف بييان اطلعت 
عليه »اليزوراء«: إن “الهيئية تدقق حاليا 
اسماء املشمولن بالوجبة الثانية لرواتب 
املعن املتفرغ والتي ستكون تراكمية عن 
االعيوام: 2016 و 2017 و 2018، بغيية 
رصفهيا خالل مدة ال تتجاوز االسيبوعن 
مين االن”.وأضياف التميميي أن “الهيئة 

رصفيت املرتاكم من تليك الرواتب بتوزيع 
ميا نسيبته 60 باملئية مين اسيتحقاقات 
املشيمولن قبل عطلة عييد الفطر املبارك 
كوجبة اوىل”، الفتا اىل ان “الهيئة ستعمل 
من خالل تكثيف جهود االقسيام الخاصة 
إلكمال االجراءات اإلدارية واملالية الخاصة 
للمسيتفيدين  املعاميالت  النجياز  بهيا 

املشمولن”.
واشيار عبد اللطيف اىل ان “الهيئة تسهل 
جمييع االجراءات الخاصية بذوي االعاقة 
واالحتياجيات الخاصية مليا عانتيه هذه 
الرشيحة مين ظلم، وبالتايل فإنها بحاجة 
اىل دعيم من جميع فئات املجتمع من أجل 

دمجهم يف املجتمع واالرتقاء بواقعهم”.

بغداد/ الزوراء:
كشيفت وزارة الصحة والبيئة، االثنن، عن دراسيات وتجارب لشيمول االعمار دون 18 
عاما والنسياء الحواميل بالتلقيح ضد كورونيا، وبينما حددت مواعييد جديدة لتطعيم 
املواطنن بالجرعة الثانية من لقاح اسرتازنيكا، أكدت أن أي تحديثات جديدة عىل اللقاح 

سُيعلَن عنها بشكل رسمي.
وقالت عضو الفريق الطبي االعالمي يف وزارة الصحة والبيئة، الدكتورة ربى فالح حسن، 
إن »الدراسيات جارية والتجارب مسيتمرة لشمول االعمار دون سن 18 عاما والحوامل 

بالتطعيم بلقاح فايزر«.
وبينت أن »فئة الحوامل لم تشمل بالتجارب الرسيرية للقاحات، لذا قرر الباحثون اجراء 
دراسيات طبية حديثية إلمكانية اعطائهين لقاحات محددة، وبعيد أن تجيزها منظمة 

الصحة العاملية سيتم اعتمادها يف العراق«.
وذكرت املتحدثة أن »الحامل عند اصابتها بفريوس كورونا تظهر عليها اعراض مشابهة 
للشيخص الطبيعي، لكنها تستمر ملدة اطول بسيبب قلة مناعتها، ولم تثبت الدراسات 
والبيانيات حتيى اآلن وجود خطورة عيىل الجنن خالل اصابتها اثنياء الحمل أو حدوث 

اجهاض أو تشوهات خلقية«.
وتوقيع مديير الصحة العامة، رياض الحلفيي، أن »تتوفر وتزداد كمييات لقاح كورونا 
القادمية للعراق بشيكل كبري مع بداية النصف الثاني من العيام الحايل، وهو األمر الذي 

سيزيد من عدد امللقحن بشكل كبري.

ضبط دراجات هوائية وأدوية خمالفة 
يف أم قصر ومطار البصرة

العمل حتدد موعد صرف رواتب املعني 
املتفرغ للوجبة الثانية

الكشف عن جتارب لشمول األعمار دون 
الـ18 واحلوامل بلقاح فايزر

االستخبارات متسك معمال للغش الصناعي 
وصهاريج حمملة مبنتوج نفطي 

بغداد/ الزوراء:
كشيفت وزارة الزراعة، امس االثنن، عين اتفاق مع إقليم 
كردسيتان لضبط الحدود والرزنامة الزراعية، فيما أشارت 

إىل أنه سيتم تقديم إجازات لتصدير البطاطة والطماطم.
وقيال وزير الزراعية، محمد كرييم الخفاجيي، يف ترصيح 
علييه  واطلعيت  )واع(  العراقيية  األنبياء  وكالية  أوردتيه 
»اليزوراء«: إن “نسيبة السييطرة الحكوميية عيىل املنافذ 
الحدودية من محافظة البرصة اىل دياىل عدا اقليم كردستان 

تصل اىل %80”.
وأضاف الخفاجي أنه “سيتم قريباً عقد اجتماع مع االقليم 
للتباحث بشأن ضبط الحدود”، مبيناً “أننا توصلنا اىل اتفاق 
مع وزارة زراعة اإلقليم للسيطرة عىل الحدود واالتفاق عىل 

الرزنامة الزراعية”.
وتابع انيه “تم تصديير محاصيل الخيرضاوات اىل الخارج 
لوجيود فائض باإلنتياج”، مشيرياً إىل أنه “سييكون هناك 
تقديم عىل اجازات التصدير سيواء البطاطة أم الطماطم أم 

غريها”.

بغداد/ الزوراء:
نفذت قوة من  اللواء 42 الحشيد الشيعبي عملية تفتيش و 
تأمن لعدة مناطق ضمن قاطع سيد غريب جنوب محافظة 
صالح الدين .وذكر بيان صدر عن املكتب االعالمي للحشيد 
تلقت »الزوراء« نسيخة منه: ان” العملية انطلقت بناًء عىل 
معلومات استخبارية ملالحقة فلول االرهاب يف املناطق ذات 
التضاريس الصعبة التي تعرف بوعورتها وكثافة اشجارها 
ضمن قاطيع املسيؤولية”.واضاف ان “العمليية تهدف اىل 
مالحقية فلول داعيش التي تحاول بن فيرتة وأخرى ايجاد 

مالذ آمن له يف صالح الدين الستهداف أمن املواطنن”.

بغداد/ الزوراء:
أكيدت وزارة الكهربياء، اميس االثنين، أن 
الجانيب االيراني لم ييرد اىل اآلن عىل مقرتح 
جدولية الديون عىل العراق، فيما اشيارت اىل 
أن خطية زييادة تجهيز الطاقية الكهربائية 

ستطلق يف حزيران املقبل.
وقال املتحدث باسيم اليوزارة، احمد موىس، 
بحسيب الوكالة الرسيمية: إنه »خالل زيارة 
وزيير الكهربياء ماجيد حنتيوش اىل ايران، 
تيم بحيث جمييع املتعلقيات بشيأن اطالق 
املسيتحقات املاليية لدفعات الغاز«، مشيرياً 
اىل  أنيه تم«تقدييم جملية مين املقرتحيات 
لجدولية الديون عيىل العراق، وقيام الجانب 
االيراني بدراسيتها ،ولغايية االن لم يتم الرد 

من قبلهم«.
ويف سيياق متصيل، اكيد ميوىس ان »خطية 
اليوزارة جاهيزة لزييادة سياعات التجهيز 
بمطلع الشيهر املقبل حتى مع قلة اطالقات 
الغياز، خاصة مع ادخيال وحيدات توليدية 
للخدمية، واخيرى تميت صيانتهيا كمحطة 
واسيط، والتيي تعميل اآلن بكاميل طاقتها، 
فضالً عين املحطة التوليديية األوىل يف صالح 
الديين والتي دخلت الخدمة بواقع 600 ميكا 
واط«، الفتيًا اىل »دخيول محطة املسييب يف 
االيام املقبلة اىل الخدمة، عالوة عىل استمرار 
اعميال الصيانية يف محطة كركيوك الغازية 

ومحطة ارثة النجيبية«.
من جانب آخر، بن املتحدث باسيم الوزارة: 

ان »العيراق اكمل جميع متعلقاته وبنسيبة 
الخليجيي،  بالربيط  الخاصية  باملئية   81
واملفاوضيات اآلن جاريية ميع هييأة الربط 
الخليجي حول انشياء خيط مكون من 300 
كيلو ميرت ويمر بواقيع 220 كيلومرتاً داخل 

الكويت و80 كيلومرتاً داخل العراق«.
وتابيع ان »ميرور الخطيوط عيىل الجانيب 
الكويتي سيريتبط بمحطة الفياو الكهرباء 
وبمحطية الزور الكويتيية، ويكون املرشوع 
االوىل  املرحلية  يف  مييكاواط  ليي500  نقيل 
وسييكون جاهزاً يف صيف 2022«، موضحاً 
ان »املرشوع ليس السترياد الطاقة بل لتبادل 
منفعية الطاقة وخليق وثوقيية جاهزية يف 

الشبكة بتوفريه اكثر من مصدر للطاقة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنيت مديرية رشطية محافظية كربالء، 
اميس االثنن، اإلطاحة بشيبكة متخصصة 
بتجارة املخيدرات بحوزتهم أكثر من 2000 

حبة يف املحافظة.
وقالت املديريية يف بييان ورد إىل »الزوراء«: 
إن »مفارز قسم شؤون املخدرات واملؤثرات 

العقلية يف كربالء املقدسة، تمكن من القبض 
عىل عصابية متخصصة بتجيارة املخدرات 
مكونة من ثالثة أشيخاص يرومون القيام 

باملتاجرة بهذه الحبوب داخل املدينة«.
وأضياف البييان أنيه »راقبت مفارز قسيم 
شيؤون املخدرات األشيخاص الثالثة وتتبع 
تحركاتهيم حتيى ضبيط بحوزتهيم كمية 

كبرية من الحبيوب املخدرة عددها )2432( 
حبية تم ضبطهيا اصولييا بموجب محرض 

ضبط«.
وأشيارت إىل »اعيرتاف املتهمين بقيامهيم 
باملتاجيرة باملواد املخدرة وجلبها من خارج 
املحافظة وبيعها داخل كربالء لتتم إحالتهم 

اىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.

بغداد/ الزوراء:
كشيف وزير الرتبية، عييل حميد مخلف، 
اميس االثنين، عن عيدم تحدييد طريقة 
االمتحيان للصفوف غيري املنتهيية حتى 
اآلن، فيميا أشيار اىل أن موعيد امتحانات 
الصفوف املنتهية سييتم تحدييده قريباً 

جداً.
وقال مخلف، بحسيب الوكالة الرسيمية:  
ان »الصفوف املنتهية مسيتمرة يف مجال 
التعلييم االلكرتونيي والطيالب يحصلون 
عىل الدروس من خالل املنصات التعليمية 
ومن خالل ميرشوع التلفزييون الرتبوي 

»جمييع  أن  اىل  مشيرياً  )مدرسيتي(«، 
الصفوف غري املنتهية موجودة من خالل 

املنصات والتلفزيون الرتبوي«.
واكيد وزيير الرتبيية أن »الصفيوف غيري 
املنتهية لم يحيدد لها لغاية اآلن االمتحان 
االشيكال  مين  شيكل  أي  أو  حضوريياً 
االخرى«، موضحيًا أن »الصفوف املنتهية 
وهي السادس االبتدائي والثالث املتوسط 
تحدييد  سييتم  االعيدادي  والسيادس 
موعيد االمتحانيات يف وقيت قرييب جدا 
وسييتم فسيح املجال للطالب لالستعداد 
علقيت  اخير،  لالمتحانات«.مين جانيب 

وزارة الرتبيية، امس االثنين، عىل تعطيل 
دوام الطلبة.واوضيح مديير تربية الكرخ 
الثانيية، قيس الكالبيي: أن »تعطيل دوام 
الطالب مسيتمر بنسيبة 100 باملئة لحن 
اصيدار القيرارات الخاصة بذليك، عىل أن 
يسيتمر التواصل معهم الكرتونيا ويكلف 

جهاز االرشاف باملتابعة«.
اىل  واملعلمين  املدرسين  الكالبيي  ودعيا 
»اسيتثمار تواجدهم باملدارس بما تضمه 
دروس  إلعطياء  تدرييس،  وسيائل  مين 
نموذجيية وحيث طالبهيم عيىل متابعية 

الدروس، كذلك عرب التلفزيون الرتبوي«.

اتفاق مع كردستان لضبط 
احلدود والروزنامة الزراعية

احلشد ينفذ عملية تفتيش 
جنوب صالح الدين

الكهرباء تعلن خطة لزيادة جتهيز الطاقة يف حزيران املقبل 

األمن يطيح بـ«شبكة خمدرات« يف كربالء

الرتبية تصرح بشأن موعد امتحانات الصفوف املنتهية وغري املنتهية
علقت بشأن تعطيل دوام الطلبة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل         العدد:1228/ب/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداء ةالنارصية       التاريخ:2021/5/24

اعالن
اىل املدعى عليه فارس رشيد عداي

اصيدرت محكمية بيداءة النارصيية بتارييخ 
2021/4/8 قرارهيا الغيابيي بحقك والقايض 
بالزاميك بتأديتيك للمدعيي مدير عيام رشكة 
التأمن الوطنية اضافة لوظيفته مبلغا مقدراه 
سيتة ماليين ومئتين وخمسيون اليف دينار 
وملجهوليية محل اقامتك قرر تبليغك بواسيطة 
االعيرتاض  حيق  وليك  محليتين  صحيفتين 
االستئناف والتمييز خالل املدة القانونية ووفق 

االصول.
القايض
 ازهر عيل فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                       العدد:6217

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية              

التاريخ:2021/5/24
اعالن

قامت املدعية )ازهار حسن جمعة( الدعوى املرقمة 
اعياله ضيد املدعيي عليه مديير رعايية القارصين 
اضافية لوظيفتيه يطلب فيها الحكيم بتثبيت وفاة 
املفقيود )مهدي حوييل محمد( الذي فقيد بتاريخ 
2014/11/19 واستنادا الحكام املواد 94/87/86 
من قانيون رعاية القارصين رقم 78 لسينة 1980 
قيرر النيرش بصحيفتين بنيية التحقق مين حياة 
املفقيود )مهدي حويل محمد( مين عدمه ويف حال 
كونيه حياً ينبغيي عليه مراجعة محكمتنا لسيماع 
دفاعه خالل مدة التأجيل وبعكسه تميض املحكمة 
يف السيري بالدعيوى واصيدار القرار وفيق القانون 

وعينت املحكمة 2021/5/30 موعداً للمرافعة .
القايض 
ضياء قاسم الهاليل

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل        العدد:2288/ش/2021

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                
التاريخ:2021/4/7

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية              
اعالن

اىل املدعى عليه يعقوب خلف عبد اللطيف
م/تبيلغ

قامت املدعية اوضاح فالح شيذر الدعوى الرشعية 
املرقمة اعاله والتي تطلب فيها تأييد حضانة وأجرة 
حضانية وبالنظير ملجهوليية محل اقامتك حسيب 
رشح القائيم بالتبليغ لذا تقيرر تبيلغك بصحيفتن 
محليتين يوميتن بالحضيور امام هيذه املحكمة 
صباح ييوم املرافعية املوافق 2021/6/3 السياعة 
التاسيعة صباحيا وعند عيدم حضورك او ارسيال 
من ينوب عنك  سيوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

ووفقا للقانون.
القايض 
باسم فريد حسن



بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النقل عزمها 
تقليل التدخ�ات الحاصلة 
يف املوان�ئ العراقية وتقليل 
كل  يف  املوج�ودة  املكات�ب 
مين�اء للح�د م�ن ظاهرة 

الفساد املوجودة فيها.
وقال الوزير، نارص الشبيل، 
يف ترصيح صحفي: ان هذا 
التوج�ه يأت�ي بدع�م م�ن 
ال�وزراء مصطفى  رئي�س 
يس�هم  بم�ا  الكاظم�ي 
بانس�يابية دخول وخروج 
البضائ�ع والبواخر اىل تلك 

املوانئ.
اىل  الش�بيل  اش�ار  كم�ا 
إلدخ�ال  وزارت�ه  س�عي 
بالقائمة  العراقي�ة  املوانئ 
البحرية  للمنظمة  البيضاء 
التابع�ة   )IMO( الدولي�ة 

لألم�م املتحدة خال الفرتة 
املقبلة. موضحاً: “أن عدم 
دخول املوانئ بتلك القائمة 
لك�ون  يع�ود  اآلن  حت�ى 
البل�د ل�م ينفذ م�ا تتطلبه 
ه�ذه املنظم�ة الدولية من 

امت�اك  ومنه�ا  رشوط، 
امليناء س�ياج أمني وبوابة 
بدخول  الكرتونية  وأتمتمة 
وخروج الس�فن، باعتباره 

يمثل السيادة العراقية”.
كما لف�ت اىل اكمال وزارته 

حت�ى اآلن الس�ياج األمني 
والبوابة االلكرتونية، معرباً 
اكتم�ال  أمل�ه ق�رب  ع�ن 
س�احة الرتحي�ب الك�رى 
والتي قال إن نس�بة العمل 

فيها وصلت اىل 50 %.

بغداد/ الزوراء:
خص�ص صن�دوق اعم�ار 
م�ن  املت�ررة  املناط�ق 
 100 العملي�ات االرهابي�ة 
ملي�ار إلقامة مش�اريع يف 

محافظة نينوى.
وقال املدير التنفيذي للجنة 
العليا إلعم�ار املوصل، عبد 
القادر دخيل، يف بيان تلقت 

من�ه:  نس�خة  “ال�زوراء” 
إن�ه “ت�م اعداد كش�وفات 
واملصادق�ة ع�ى 73 مليار 
ومنه�ا  مش�اريع  إلقام�ة 
مداخ�ل  خمس�ة  انش�اء 
للمدينة ورصف  انموذجية 
باق�ي املبل�غ ع�ى انش�اء 

البنى التحتية”.
وأضاف دخيل أن “املحافظة 

يف ط�ور اعداد الكش�وفات 
واملصادقة عليها وارسالها 
ل�رصف  الصن�دوق  اىل 
لتك�ون  دين�ار  ملي�ار   27
كامل�ة  املحافظ�ة  حص�ة 
م�ن الصن�دوق خ�ال هذا 

العام”.
وأكد دخيل “وجود موازنة 
للمحافظ�ة م�ن صن�دوق 

والب�رتودوالر”.  التنمي�ة 
معرباً ع�ن امله أن “تكون 
كافي�ة  املوازن�ات  تل�ك 
االس�تقرار  عملي�ة  لدع�م 
وتك�ون  املس�تقبلية، 
إلنش�اء  مهيئة  املحافظ�ة 
مش�اريع حيوية وتنموية 
ع�ى  الح�ارض  الوق�ت  يف 

االقل”.

www.alzawraapaper.com5 أسواق

تركيا حتاصر نهر الفرات... جفاف بالعراق وعتمة يف سوريا 

رداً على التصرحيات املتداولة يف بعض القنوات الفضائيـة

بغداد/ متابعة الزوراء:
يهدد الجفاف والعتمة ومشاكل أخرى 
مختل�ف املناط�ق الس�ورية الواقع�ة 
ش�مال وش�مال رشق�ي الب�اد، التي 
تخضع أغلبها لسيطرة قوات “سوريا 
الديمقراطي�ة”، فض�ًا ع�ن مناط�ق 
عراقي�ة أيضا، نتيج�ة تعّمد تركيا منذ 
مطل�ع الع�ام الج�اري تقلي�ل كمي�ة 
املي�اه التي تتدفق م�ن أراضيها إىل تلك 
املناطق عر نهر الف�رات، الذي يصفه 

العراقيون بالعظيم.
كما قد تتسبب الخطوات الرتكية الحقاً 
بانعدام الكهرباء لوجود 3 سدود يف تلك 
املناط�ق الس�ورية، إضافة إىل العطش 
ون�ر األوبئة، خاص�ة أن نهر الفرات 
تح�ّول ملج�رِّد مجرى صغري، بحس�ب 

آخر الصور الواردة من هناك.
ورغم أن أنقرة تقّر رس�مياً بتخفيض 
كمية املياه التي تتدفق من أراضيها إىل 
س�وريا من 500 مرت مكعب يف الثانية 
إىل 200 م�رت مكع�ب يف الثاني�ة، إال أن 
مس�ؤولني يف “اإلدارة الذاتية” أكدوا أن 
“كمية مياه الفرات انخفضت بش�كٍل 
أكر من األرقام املعلنة من قبل الجانب 
الرتك�ي”. وم�ع االنخف�اض الكبري يف 
منس�وب مياه الفرات، يبحث س�كان 
الش�مالية  الس�ورية  امل�دن  مختل�ف 
والش�مالية الرقية عن حل�ول بديلة 
ملش�كلة الكهرب�اء التي بات�ت تنقطع 
لس�اعاٍت أطول بعدما بات�ت أكثر من 
بحرية خلف الس�دود الثاثة عى وشك 

إنهاء مخزونها االحتياطي.
وتب�دو املناط�ق الس�ورية البعيدة عن 
تل�ك الس�دود الواقعة يف منب�ج والرقة 
والطبق�ة األكث�ر رضراً، لجهة ارتفاع 
ع�دد الس�اعات الت�ي تنقط�ع فيه�ا 
س�كانها  يبح�ث  ولذل�ك  الكهرب�اء، 
عن وس�ائٍل جدي�دة للحص�ول عليها 
كاملول�دات التي تمنح املش�رتكني لدى 

أصحابه�ا كمية محدودة من الكهرباء 
مقابل فاتورٍة شهرية.

وق�ال عدد من س�كان مدن الحس�كة 
إن  “العربية.ن�ت”:  ل��  والقامش�يل 
“املولدات ليس�ت بدياً جيداً للكهرباء 
املعت�ادة، خاص�ة أن كمي�ة الكهرباء 
التي تمنحها لنا ليست كافية لتشغيل 
كل أدواتن�ا املنزلية الس�يما أننا ندخل 
فصل الصيف، وهذه مشكلة كبرية مع 

ارتفاع درجات الحرارة يف مناطقنا”.
وتبلغ القيمة الش�هرية لاشرتاك لدى 
أصح�اب املولدات 4000 لرية س�ورية 
)ما يعادل نحو 10 دوالراٍت أمريكية(، 
وبموجبها يحصل أصحابها عى أمبرٍي 

كهربائي واحد لبيوتهم.
وعى الرغم م�ن أن املولدات قد تصبح 
واقعاً جديداً مع استمرار أنقرة بحبس 
أنه�ا  إال  الف�رات يف س�دودها،  مي�اه 
غ�ري متواف�رة يف كل امل�دن الخاضعة 
لسيطرة قوات “سوريا الديمقراطية”، 
مث�ل كوباني )ع�ني الع�رب( وديريك 

)املالكية( ورميان والرقة التي تتوافر 
املولدات يف عدٍد قليل من أحيائها.

وكش�ف مصدران يف إدارة الس�دود ل� 
أن “مؤسس�اتنا  “العربية.ن�ت” ع�ن 
تح�اول تزوي�د كل املناط�ق الخاضعة 
الديمقراطية  لس�يطرة قوات س�وريا 
بالكهرب�اء م�ن خال تحديد س�اعاٍت 
معين�ة ل�كل مدين�ٍة منه�ا، لك�ن مع 
مواصل�ة أنق�رة لحبس مي�اه الفرات، 
قد نصل ملرحلة ال نستطيع فيها توليد 
الكهرباء بعدما ينتهي مخزون املياه يف 

البحريات الثاث”.
ول�م يتس�بب قط�ع تركي�ا ملي�اه نهر 
الفرات، بمش�كلة يف تواف�ر الكهرباء، 
وإنما نجم عنه أيضاً مش�كلة يف تأمني 
موارٍد مائي�ة لري املحاصي�ل املروية، 
خاص�ة يف املناطق القريبة من ضفاف 
النه�ر مث�ل الق�رى الواقع�ة جن�وب 

كوباني واملحيطة بالرقة ودير الزور.
وبحسب مصادٍر محلية فإن عدداً من 
املزارعني يف تلك املناطق خرسوا موسم 

محاصيلهم هذا الصيف النقطاع املياه 
عنه�ا مل�ّدة بلغت أكث�ر من 3 أش�هر، 
وهو ما يه�دد األمن الغذائي يف مناطق 
“اإلدارة الذاتي�ة”، وفق�اً لترصيح�اٍت 

بعض مسؤوليها.
الذاتي�ة”  “اإلدارة  مناش�دة  ورغ�م 
للمنظم�ات  الس�ورية  والحكوم�ة 
الدولية، إال أنقرة ل�م تعّدل كمية املياه 
التي تتدفق من أراضيها إىل سوريا عر 
نهر الفرات. كما أنها تعمل باس�تمرار 
ع�ى قط�ع مي�اه ال�رب ع�ن كامل 
محافظ�ة الحس�كة بع�د وق�وع بلٍدة 
تق�ع فيها محط�ة توليد مي�اه، تحت 
س�يطرتها إثر آخر هج�وٍم تركي عى 
قوات “سوريا الديمقراطية” يف أكتوبر 

.2019
أم�ا الع�راق فيش�هد مع ق�رب فصل 
يف  ح�ادة  انخف�اض  أزم�ة  الصي�ف 
منس�وب مياه دجلة والف�رات بعد أن 
بل�غ مس�تويات غ�ري مس�بوقة طيلة 

السنوات املاضية.

ومن�ذ 2003، يعاني العراق من تراجع 
يف منس�وب املي�اه ع�ر نه�ري دجل�ة 
والفرات جراء السياس�ات املائية التي 
تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب 
اإلطاق وتغري مسارات الروافد وإقامة 

السدود العماقة عليها .
ويخ�ى العراقي�ون من جف�اف أهم 
األنه�ر الت�ي تم�ر يف أراضي�ه بع�د أن 
أمس�ت مس�احات كبرية م�ن الفرات 
الذي يمر يف األرايض السورية جافة أو 
شبة جافة، إثر تخفيض تركيا لحصة 

البلدين .
وانخفض منس�وب مياه النهر بمعدل 
أكثر من 5 أمت�ار ألول مرة يف تاريخه، 

وخاصة يف مناطق جنوب العراق.
يش�ار إىل أن الع�راق يعتم�د يف تأم�ني 
املياه بش�كل أس�ايس عى نهري دجلة 
والفرات وروافدهما التي تنبع جمعيها 
من تركيا وإيران، واللذين يجريان فيه 
من أقىص الش�مال والش�مال الرقي 
والتق�اًء بش�ط الع�رب عن�د الجنوب 

بمحافظة البرصة.
كم�ا يم�ر يف محافظتي باب�ل وكرباء 
ث�م النج�ف والديواني�ة فاملثنى ثم ذي 
ق�ار ليدخ�ل بعده�ا منطق�ة األهوار 
جن�وب الباد، ويف الجن�وب يتحد معه 
نهر دجلة فيش�كان شط العرب الذي 
تج�ري مياهه مس�افة 120 كيلومرتاً 

جنوبا لتصب يف الخليج العربي.
وتعليق�ا ع�ى أزم�ة الجف�اف، أوضح 
مص�در يف وزارة املوارد املائية العراقية 
أنه مع تراج�ع كمية املياه املتدفقة إىل 
س�وريا م�ن تركيا فإن حص�ة العراق 
باتت يف خطر وباتت نس�بة املياه قليلة 

جداً.
كما لفت إىل تقل�ص األرايض الزراعية 
واتس�اع دائ�رة التصح�ر، فض�ًا عن 

التغيريات البيئة جراء ذلك.
املصدر: العربية نت

بغداد/ الزوراء:
أص��درت وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
توضيح�اً بخصوص العق�د املُرم بني 
مصن�ع القطني�ة التاب�ع إىل الركة 
العام�ة لصناع�ات النس�يج والجلود 
والرك�ة العام�ة لصناعة األس�مدة 
الجنوبية لتصنيع وتجهيز 10 مايني 
كي�س، وذل�ك رداً ع�ى الترصيح�ات 
الت�ي ت�ّم تداوله�ا يف بع�ض القنوات 

الفضائي�ة.
وأكدت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” 
ملعام�ل  “إمتاكه�ا  من�ه:  نس�خة 
ُمتخصص�ة بتصنيع وإنتاج األكياس 
الباس�تيكية يف مصنع النس�يجية يف 
الحل�ة ومصن�ع القطني�ة وبطاقات 

عالية”.
وأش�ارت إىل ان “األكي�اس الت�ي ت�م 
التعاُق�د ع�ى تصنيعها ُتصن�ع حالياً 
الباس�تيكية  األكي�اس  معم�ل  يف 

املنس�وجة يف مصن�ع القطنية والذي 
ُيع�د م�ن املعام�ل الحديثة ج�داً التي 

تحت�وي ع�ى مكائ�ن وُمع�دات م�ن 
مناش�ئ أوروبية وتعمل بتكنولوجيا 

ومكنن�ة ُمتط�ورة وبنس�بة تصنيع 
100 %بطاق�ة تصميمي�ة 24 مليون 
كيس سنوياً قابلة للزيادة، حيث ُيعد 
العقد املذكور باك�ورة إفتتاح املرحلة 
النهائي�ة للمعم�ل من ِقب�ل الوزير يف 
تري�ن الثاني من ع�ام ٢٠٢٠ والذي 
س�ُينفذ عى مدى ع�ام ونصف، حيث 
س�يتم تجهيز الُدفعة األوىل من العقد 

يف شهر تموز القادم”.
“املعام�ل  ان  إىل  الصناع�ة  ولفت�ت 
عق�وداً  نف�ذت  أن  س�بق  املذك�ورة 
كث�رية لوزارة التج�ارة ووزارة الدفاع 
اإلمكاني�ة  الرم�ل وتمتل�ك  ألكي�اس 
إحتياج�ات  تلبي�ة  ع�ى  والُق�درة 
الخاص  املُستفيدة والقطاع  الوزارات 
من األكياس الباس�تيكية املنس�وجة 
بنوعيها القيايس واملطيل باملُواصفات 

والكميات املطلوب�ة”.
م�ع  املُوق�ع  “العق�د  أن  وبين��ت 

رشكة س�ما اله�ودج يتضمن تجهيز 
نايل��ون{  }أرشط��ة  أولي�ة  م�واد 
وُمس�تلزمات تصني�ع لألكياس، وقد 
اُحيلت املُناقصة عى الركة املذكورة 

وبشكل اُصويل”.
 داعيًة “القن�وات الفضائية إىل زيارة 
القطني�ة لإلط�اع وتوثي�ق  مصن�ع 
األكي�اس  وإنت�اج  تصني�ع  عملي�ة 
الباس�تيكية  األكي�اس  معم�ل  يف 
املنسوجة بأيادي عراقية خالصة من 
كوادر املصن�ع ذوي الخرة والكفاءة 
الش�ابة  الطاق�ات  م�ن  والعامل�ني 
الت�ي أس�توعبها املعمل بعَد إنش�اؤُه 

وتشغيله”.
ُمش�ددًة ع�ى “إنها تحتف�ظ بحقها 
يف إتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة ِبحق 
وي�روج  إتهام�ات  ُيطل�ق  م�ن  ُكل 
ألخبار زائفة لتش�ويه ُسمعة الوزارة 

ورشكاتها واملسؤولني فيه�ا”.

مسؤولون أكراد: كمية مياه الفرات اخنفضت بشكل أكرب من األرقام اليت اعلنتها تركيا

الصناعة واملعادن تصدر توضيحا بشأن عقد الـ 10 ماليني كيس

الرشيد يعلن تسهيالت جديدة 
لقروض شراء السيارات 

الكشف عن إعادة طرح قضية سعر 
الصرف يف جملس النواب

خبري: على املركزي االستفادة من “األداء 
املتوازن” للسيطرة على الكتلة النقدية

النقل تعتزم تقليل التدخالت احلاصلة يف املوانئ العراقية

صندوق اعمار املناطق املتضررة خيصص 100 مليار 
دينار ملشاريع نينوى

وزير املالية يرأس اجتماعا إلعداد 
اسرتاتيجية مالية لألجهزة االمنية

مزاد العملة يبيع حنو 183 
مليون دوالر

العراق يستورد بضائع من إيران 
بـ 124 مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
أص�در م�رصف الرش�يد الحكومي، ام�س االثن�ني، تعليمات جديدة بش�أن 
من�ح قروض رشاء الس�يارات واملركب�ات ملوظفي دوائر الدول�ة واملتقاعدين 

واملواطنني.
وق�ال املكتب االعام�ي للمرصف، يف بي�ان ورد إىل “ال�زوراء”: إن “تعليمات 
جديدة صدرت بش�أن منح قروض رشاء الس�يارات واملركبات ملوظفي دوائر 
الدول�ة واملتقاعدي�ن واملواطن�ني عن طري�ق رشكات التجهي�ز املتعاقدة مع 

املرصف”.
وأضاف أن “التعليمات الجديدة تضمنت تعديل مدة القرض لتصبح 6 سنوات 
بدال من 5 س�نوات للقروض التي ال تتجاوز مبالغها عن 30 مليون دينار و7 
سنوات بدالً عن 6 سنوات للقروض التي تتجاوز مبالغها من 30 - 60 مليون 

دينار”.
يذكر ان مرصف الرش�يد، ويف وقت س�ابق، اعلن عن منح قروض الس�يارات 

والتي تصل اىل 60 مليون دينار كحد اعى.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف النائب ع�ن االتحاد الوطني الكردس�تاني، حس�ني نرمو، ام�س االثنني، عن 
معاودة مجلس النواب لطرح قضية رفع س�عر الدوالر خال اس�تجواب وزير املالية 
ع�يل عاوي. وقال نرمو يف ترصيح صحف�ي: ان ”مجلس النواب حدد يوم االثنني من 
االس�بوع املقبل موعداً الس�تجواب وزي�ر املالية عيل عبد األمري ع�اوي”. واضاف ان 
“االس�تجواب سيخصص من اجل بحث تداعيات وما نتج بعد قرار رفع سعر الدوالر 
مقاب�ل الدين�ار العراقي ومدى االس�تفادة من القرار”. وأش�ار نرم�و اىل ان “جميع 
االستجوابات السياسية ستخضع لقناعة النواب، ويف حال عدم القناعة فإن املجلس 
سيحدد موعدا للتصويت عى اقالة الشخص املستجوب واحالته الجهات املختصة”.

بغداد/ نينا:
رح�ب الخبري يف الش�أن االقتصادي، رعد 
توي�ج، بإطاق البن�ك املرك�زي العراقي 
م�روع االداء املت�وازن، ووصفه بأنه:” 
يع�د خط�وة مهم�ة يف القط�اع املرصيف 

العراقي “.
وق�ال تويج يف ترصي�ح للوكالة الوطنية 
ان” اط�اق  العراقي�ة لانب�اء /نين�ا/: 
املقي�اس  او  املت�وازن  االداء  م�روع 
الكم�ي، ال�ذي يخت�زل املعاي�ري البيئي�ة 
املؤسس�ية  والحوكم�ة  واالجتماعي�ة 
اعتمادا عى اس�رتاتيجية س�ابقة امتدت 
ع�ى  تطب�ق   2016-2020 الع�ام  م�ن 
املص�ارف التجاري�ة واالس�امية ، يع�د 
خطوة مهمة يف القطاع املرصيف ستسهم 
بتحقيق اه�داف اقتصادية كبرية”.ودعا 
تويج البنك املركزي العراقي لاس�تفادة 
من هذه املمارس�ة لتحقيق عدة اهداف، 
االول زيادة س�يطرته وتحكمه باالصدار 
النق�دي، إذ ان املناس�يب النقدي�ة تؤرش 
وج�ود 50 ترلي�ون دينار خ�ارج الحزام 

امل�رصيف، وبالت�ايل فإنها التدخ�ل الدورة 
االقتصادي�ة وانها يف اطار الكتلة النقدية 
املكتنزة، ما يس�بب ارتفاعا يف املس�توى 
العام لاس�عار الذي شهد ارتفاعا يف هذا 
الش�هر بنس�بة %0.3، وعلي�ه فإن هذه 
البطاق�ة س�تمنح البن�ك املرك�زي املزيد 
م�ن الرقاب�ة واالرشاف عى السياس�ات 

املرصفية “.
اما الهدف الثان�ي -والكام لتويج- فهو 
“ اتب�اع نه�ج الش�مول املايل كج�زء من 
االقتصاد الرقمي وبلوغ الرائح الواسعة 
املتوس�طة والفقرية من املجتمع، وجعل 
حس�ابات بنكية لها والدخ�ول يف الدائرة 
املرصفي�ة من ايداع واقراض، ما س�يحد 
من ظاهرة االكتناز والتحول اىل البدائل يف 
االدخار واالستثمار كمتغريات اقتصادية 
املنتج�ات  وتحس�ني  وتنوي�ع  محرك�ة 
املرصفي�ة لجذب واس�تقطاب االيداعات 
“.وتاب�ع:” ان الهدف الثال�ث هو حماية 
املس�تهلك يف ضم�ان ايداعاته من حاالت 

االفاس والتاعب املرصيف”.

بغداد/ الزوراء:
ناق�ش اجتماع ترأس�ه وزي�ر املالية العراقي�ة، عيل عاوي، ام�س االثنني، عرض 

تقرير مفصل للموازنة الخاصة بقطاعي األمن والدفاع.
وترأس عاوي بمقر الوزارة الجلس�ة الثامنة للجنة الخاصة بإعداد اس�رتاتيجية 
املوازن�ة العام�ة االتحادية للمدى املتوس�ط 2022 - 2024 بحضور مستش�اري 
مكت�ب رئيس الوزراء ومستش�ار األمني الع�ام ملجلس الوزراء وكيل ومستش�ار 
ال�وزارة وعدد من املدراء العامني للوزارة، بحس�ب بي�ان للمكتب االعامي لوزارة 

املالية.
وذكر البيان “أنه تم عرض اس�رتاتيجية الخاصة بوزارة الدفاع من قبل مدير عام 
مديرية املوازنة والرامج وتطرق اىل كل االحتياجات والتخصيصات املالية لألعوام 

القادمة التي تسهم يف دعم املؤسسة العسكرية التي تلبي احتياجاتها كافة”.
ولف�ت البي�ان إىل “أن مدي�ر ع�ام الش�ؤون املالي�ة يف وزارة الداخلي�ة قد عرض 
اس�رتاتيجية الوزارة والخطوات املستقبلية ألبواب التخصيصات املالية واألسباب 
الت�ي تدع�و اىل توفري التخصي�ص مقارنة مع الس�نوات الس�ابقة، باإلضافة إىل 

تطوير البنى التحتية للوزارة”.
ونقل البيان عن وزير املالية قوله: إن “من أولويات إعداد املوازنات ان وزارة املالية 
مهتمة بتخصيصات الوزارات األمنية التي تعد أس�اس االس�تقرار األمني يف البلد 
والتي تسهم يف دعم اقتصاد البلد وجذب الركات لدعم االستثمار يف العراق الذي 

يعظم من اإليرادات الغري نفطية”.
وأض�اف ع�اوي “اننا نس�اند كل األجه�زة األمنية م�ن خال العم�ل عى توفري 
التخصيص�ات املالي�ة كاف�ة لغ�رض مواجه�ة التحدي�ات األمنية الت�ي يواجها 

العراق”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االثنني، 

لتسجل 183 مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البن�ك املركزي العراقي ش�هد خال م�زاده لبيع ورشاء 
العمات االجنبية امس ارتفاعا بنسبة 5.78 % يف مبيعاته لتصل اىل 183 
مليونا و12 ألفا و60 دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 
دين�اراً لكل دوالر، مقارن�ة بيوم األحد، حيث بلغ�ت املبيعات 173 مايني 
و985 ألفا و464 دوالرا. وذهبت املشرتيات البالغة 141 مليونا و612 ألفا 
و60 دوالرا، لتعزيز األرصدة يف الخارج عى شكل حواالت واعتمادات، فيما 
ذهب املبلغ املتبقي البالغ 41 مليونا و400 ألف دوالر بشكل نقدي. وأشار 
املصدر اىل أن 30 مرصف�ًا قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و18 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، و24 رشكة رصافة مشاركة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ق�ال مدير جمارك محافظة إيام غرب ايران انه بني نيس�ان/ أبريل ومايو/ 
اي�ار من العام الجاري، تم تصدير بضائع بقيمة 124 مليون دوالر إىل العراق 

عر حدود مهران الدولية.
وقال روح الله غامي لوكالة انباء ايرانا االيرانية الرس�مية، امس االثنني: انه 
تم تصدير هذه الكمية من البضائع التي تزن اكثر من 280 ألف طن اىل العراق 
عر حدود مهران الدولية. مضيفا: ان أهم الس�لع املصدرة شملت مواد البناء 
والفواكه والخروات واملنتجات الباس�تيكية واملنتجات الصناعية والزجاج 

واألكواب واألجهزة املنزلية واملنتجات املعدنية.
وأشار املدير العام للجمارك بمحافظة إيام اىل: انه تدخل يوميا 380 إىل 450 

شاحنة عراقية إىل معر مهران الحدودي لنقل البضائع إىل العراق.
وش�دد غام�ي عى: أن حركة الش�احنات الت�ي تحمل بضائ�ع تصديرية إىل 
حدود مهران طبيعية حاليا، حيث يتم تخليص البضائع أوال عر الجمارك ثم 

تحميلها بشاحنات عراقية، ويتم التصدير دون انقطاع أو مشاكل خاصة.
وتطرق املدير العام لجمارك إيام إىل كمية البضائع املصدرة من حدود مهران 
الع�ام امل�ايض، وق�ال: تم خال الع�ام امل�ايض االيراني تصدي�ر مليون و 60 
أل�ف طن بقيم�ة 553 دوالر من البضائع من مه�ران إىل العراق. موضحا: ان 
الخروات ومنتجاتها والصلب والباط والس�رياميك واملنتجات الباستيكية 
والك�راث وخ�ام الحدي�د واملنتج�ات البرتوكيماوي�ة هي من بني امل�واد التي 

يصدرها التجار اإليرانيون من جمارك مهران عر الحدود.
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التطبيعية ترتاجع عن تسمية مدرب أجنيب 
لقيادة املنتخب األومليب

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف نائب رئيس الهيئة التطبيعية يف االتحاد العراقي لكرة القدم، ش�امل كامل، عن إلغاء صفقة 
التعاق�د م�ع أحد املدربني الهولندي أو اإلس�باني لقيادة املنتخب األوملبي العراق�ي لكرة القدم.وقال 
كامل، وهو رئيس اللجنة الفنية الختيار املدربني: إن »ما تداولته وسائل اإلعالم بشأن انسحابي من 
اللجنة بس�بب وجود شبهات فساد وعمليات مريبة وتدخالت فردية يف تسمية مدرب اجنبي لقيادة 
املنتخب االوملبي العراقي، ال أساس لها من الصحة«.واكد كامل ان »الهيئة التطبيعية رصفت النظر 
عن تس�مية احد املدربني االس�باني او الهولندي لقيادة املنتخب االوملبي«. مبين�ا ان »اللجنة الفنية 

جمعت عدة سري ذاتية لعدد من املدربني الختيار االمثل لقيادة االوملبي العراقي يف املرحلة املقبلة«.

أصفر وأمحر

عادل نعمة: توقف الدوري مينحنا فرصة لرتتيب أوراق الصناعات الكهربائية

الوفود املشاركة تشيد باستعدادات العراق إلقامة نهائي كأس العرب للقوس والسهم

الشارقة/ عدي صبار
يخ�وُض منتخبنا الوطني لكرة الص�االت، اليوم الثالثاء، مواجهة 
حاس�مة  ومصريي�ة أمام نظ�ريه التايلندي يف صال�ة خور فكان 
بمدينة الشارقة  االماراتية يف الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، 
الثالثة بتوقيت االمارات، واملباراة يف إطار امللحق اآلس�يوي املؤهل 

اىل نهائيات كأس العالم. 
ول�ن يكون أم�ام منتخبنا الوطني س�وى خيار الف�وز يف املباراة 
الحاس�مة التي تعد نهائية وفاصلة، ويسعى املنتخب الوطني من 
خالله�ا إىل محو آثار الخس�ارة التي تعرض له�ا يف مباراته األوىل 

والتي بلغ قوامها سبعة أهداف مقابل هدفني.
واس�تعداًدا لهذه املباراة املهمة أدى منتخبنا، امس االثنني، تدريباً 
اس�تمر ملدة س�اعة واحدة وضع خالله املالك التدريبي األس�لوب 
والتكتي�ك املناس�ب لعب�ور املنتخ�ب التايلن�دي، وابت�دأ التدريب 
بعملي�ات اإلحماء االعتيادية م�روًرا ببعض التدريب�ات املتنوعة، 
وانتهى بعمل تقس�يمة لتطبيق الخطة املناسبة املراد تطبيقها يف 

املباراة.

منتخب الصاالت خيوض لقاًء 
مصريياً اليوم أمام تايلند

رئيس االحتاد اآلسيوي جيتمع برئيس وأمني عام جلنة الركيب عرب املنصة االلكرتونية 

بغداد/ متابعة الزوراء

الجدي�د  امل�درب  نعم�ة،  ع�ادل  أوض�ح 

م�ع  عق�ده  أن  الكهربائي�ة،  للصناع�ات 

الفريق يمتد حتى نهاية املوسم املقبل.

وق�ال نعم�ة “ان الصناع�ات م�ن الف�رق 

الت�ي تصارع م�ن أجل الهروب من ش�بح 

الهبوط”.

وأض�اف: ان مهمتي م�ع الفريق تكمن يف 

تأمني بقاء الصناعات الكهربائية بالدوري 

املمت�از، س�نجتهد لتحقيق ذل�ك يف آخر 7 

جوالت.

وتابع “فرتة توقف الدوري بس�بب ارتباط 

املنتخ�ب العراق�ي بالتصفي�ات املزدوجة، 

أوراق  ترتي�ب  إع�ادة  فرص�ة  تمنحن�ا 

الفريق”.

ون�وه “الفري�ق يضم مجموع�ة طيبة من 

الالعب�ني، من بينهم من عم�ل معي خالل 

فرتات سابقة”. 

يش�ار إىل أن الصناع�ات الكهربائية يحتل 

املركز 16 يف ج�دول الدوري املمتاز برصيد 

31 نقطة.

العراقي  اللجن�ة االعالمية.لالتح�اد  بغداد/ 
للصحافة الرياضية 

ثمن عدد من رؤساء وممثيل الوفود العربية 
املشاركة بنهائي بطولة كأس العرب الثامنة 
بالقوس والس�هم مبادرة العراق باحتضان 
ه�ذا التجمع العربي املهم يف العاصمة بغداد 

بعد انقطاع طويل عن اس�تضافة البطوالت 
العربية، وأكدوا يف أحاديث » للجنة االعالمية 
لالتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة « 
ق�درة الع�راق ع�ى تنظي�م بط�والت كبرية 
للمكانة التي يتمتع بها يف االوس�اط العربية 
والدولية، ومبادرته هذه تس�تحق االش�ادة 

والتثمني كونها جاءت يف ظروف صعبة يمر 
بها الجميع بس�بب اتتشار فايروس جائحة 
كورونا الذي منع إقامة العديد من السباقات 
بمختل�ف دول العال�م إال ان ارصار االتح�اد 
العراق�ي ع�ى إقامته�ا يمثل تحدي�ا جديدا 
عى تج�اوز الصعاب مهما كانت، حيث قال 
رئي�س الوفد الليبي كريم فرحات يف حديثه: 
ان�ه لي�س غريبا ع�ى العراق ب�أن يحتضن 
االش�قاء العرب يف هذا املحف�ل العربي املهم 
وكانت له مبادرات سابقة يف تنظيم بطوالت 
اخ�رى كبطولة االندي�ة العربية التي اقيمت 
بمدينة الس�ليمانية 2019 وهو من انش�ط 
االتح�ادات العربية ول�ه دور كبري يف االتحاد 
العربي من خالل رئيس�ه س�عد املش�هداني 
الذي يش�غل يف الوقت نفس�ه منصب االمني 
الع�ام لالتح�اد والذي كان س�ببا رئيس�ا يف 

اقامة واحتضان البطولة ببغداد .

 خطوة جلمع مشل الشباب العربي 
وبني عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العربي 
مصطفى مختار: ان تنظيم البطولة ببغداد 

يعود ل�الرصار العراق�ي وحب اللعب�ة التي 
تكل�ف الكثري من االم�وال ولكن هناك رغبة 
كامن�ة لدى االش�قاء العراقي�ني بجمع ولم 
ش�مل الش�باب العرب�ي من مختل�ف الدول 
لالتح�اد  تحس�ب  إيجابي�ة  نقط�ة  وه�ذه 
العراقي ال�ذي تمكن من تحقي�ق املراد عى 
ام�ل الوص�ول لتنظي�م بطوالت اك�ر وهو 
قادر عى ذلك. واستطرد بالقول: ان إجتماع 
املكتب التنفيذي املقبل لالتحاد العربي الذي 
س�يعقد عى هامش املنافس�ات س�يناقش 
جمل�ة من االم�ور املتعلقة بتطوي�ر قاعدة 
اللعبة وتوس�يعها وتس�مية البلدان الراغبة  
باحتصان البطوالت املقبلة وامكانية تنظيم 
للح�كام  تدريبي�ة  واخ�رى  صق�ل  دورات 
واملدربني، كما س�يناقش االجتماع محاولة 
تذلي�ل كل العقب�ات الت�ي تع�رتض تطوير 

اللعبة . 

رئيس الوفد اليمين : نشارك بفعالية 
القوس املركب 

و عر رئي�س الوفد اليمني فيصل الكحالني 

ع�ن س�عادته بالق�دوم اىل الع�راق، وق�ال: 
دأب الع�راق ع�ى جم�ع اش�قائه بمختلف 
املحافل فلي�س غريبا عى االتح�اد العراقي 
إقام�ة البطولة العربية وهو عامل مس�اعد 
لن�ر اللعبة  وتأتي املش�اركة فيها لغرض 
انجاحها  بغض النظر عن النتائج املتحققة 
وه�ي فرص�ة طيب�ة لن�ا للق�اء اخوتن�ا يف 
االتح�ادات العربية االخرى. واس�تطرد: انه 
من�ذ لحظة دخولنا لبلدن�ا الثاني وجدنا كل 
يشء طبيع�ي فبغداد مدين�ة راقية وعريقة 
ونتقدم بالش�كر والعرفان لرئيس واعضاء 
االتح�اد عى حفاوة االس�تقبال الرائع الذي 
قوبلن�ا ب�ه. مختتم�ا: ان فريقه سيش�ارك 
بلعب�ة القوس املرك�ب فقط وهو قوس غري 
تأهييل ولك�ن فيه نتائج وأرقام تحس�ب يف 
االتح�اد الدويل ونأم�ل تحقي�ق نتائج تلبي 
طموحن�ا وتعك�س واق�ع اللعب�ة يف بالدنا، 
ولذلك دخلنا بمعس�كر تدريبي بمدينة جدة 
يف اململكة العربية الس�عودية استعدادا لهذا 

الحدث املهم.

منتخبنا الوطين يقدم اداًء هزيال ويتعادل سلبيا مع ضيفه منتخب طاجيكستان وديا 
حتضريا للتصفيات القارية املزدوجة

بغداد/ متابعة الزوراء

 حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبنا 

التي  الوطني ومنتخب طاجيكس�تان 

أقيم�ت مس�اء امس االثن�ني يف ملعب 

الفيح�اء بمدينة الب�رة ضمن إطار 

للتصفي�ات  املنتخب�ني  تحض�ريات 

املزدوجة املؤهلة لكأيس أسيا والعالم.

ورغم أفضلية الحيازة ملنتخبنا الوطني 

الخط�ورة  أن  إال  األول،  الش�وط  يف 

واملح�اوالت الجادة ع�ى املرمى كانت 

تصب يف مصلح�ة املنتخب الطاجيكي 

وبانت خطورت�ه يف الدقيقة 19عندما 

تلق�ى تورس�توف كرة بيني�ة وضعته 

بمواجهة املرمى لك�ن الحارس جالل 

حسن رد تسديدة تورستوف، وبعدها 

بدقيقت�ني عاد جالل حس�ن لريد كرة 

طاجيكي�ة بأق�دام س�ورييف، فيم�ا 

اخط�ر مح�اوالت منتخبن�ا كان�ت يف 

الدقيقة 24 حيث س�دد ش�ريكو كريم 

ك�رة قوي�ة ابعده�ا الح�ارس، وقبل 

نهاية الشوط األول بخمس دقائق عاد 

ش�ريكو بتمريرة عرضية من إىل مهند 

عيل لكن املدافع باللحظة األخرية ابعد 

الك�ر إىل ركنية، لينتهي الش�وط األول 

بالتعادل السلبي.

واج�رى كاتانيت�ش م�درب املنتخ�ب 

الوطني عددا م�ن التغيريات حيث زج 

كل م�ن بس�ام ش�اكر ومحم�د رضا 

وحس�ني ع�يل ب�دل كل م�ن ش�ريكو 

كري�م وهمام طارق وفيصل جاس�م، 

التغي�ريات منحت األفضلي�ة ملنتخبنا 

فحاول حسني عيل من تسديدة تمكن 

منها الحارس وحاول عيل عدنان لكن 

تسديدته اصطدت بقدم املدافع وتغري 

مس�ارها وحاول بس�ام ش�اكر بكرة 

أخرى افتقدت للدقة.

وزج امل�درب كال م�ن ايم�ن حس�ني 

وعالء عبد الزهرة ورضغام إس�ماعيل 

بدال من مهند عيل وبش�ار رسن وعيل 

عدن�ان، ايمن حس�ني أض�اف حيوية 

كبرية يف الخط األمامي وأربك دفاعات 

طاجيكس�تان، وكاد أن يس�جل ايمن 

م�ن اح�دى الك�رات بع�د أن تالع�ب 

باملداف�ع وس�دد الك�رة قوي�ة م�رت 

بج�وار القائم فيما أضاع حس�ني عيل 

كرتني سهلة حيث س�دد األوىل بجسم 

املدافع فيما مرت الثانية بجوار القائم 

لتفوت الفرص�ة عى منتخبنا الوطني 

بينما اخرت محاوالت طاجيكستان 

بتسديدة عى الطاير ملردوف اصطدمت 

بقدم املدافع احمد إبراهيم.

وف�رض املنتخ�ب الوطن�ي س�طوته 

ع�ى املباراة واضاع ع�ددا من الفرص 

اخطرها تلك التي توغل بها محمد رضا 

وتجاوز املدافعني وواجه الحارس لكنه 

فضل تمرير الكرة لتمر أمام املرمى لم 

تجد من يكملها داخل الشباك، وحاول 

أيمن حس�ني مجددا من تسديدة مرت 

طائش�ة، واه�در املنتخب كرة س�هلة 

جدا بعد أن توغل بسام شاكر يف الكرة 

ورضب دفاعات طاجيكستان ومررها 

عرضية كانت اطول من ايمن حس�ني 

لتضيع اخطر الفرص وتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.

ويف س�ياق منفصل يصل فريق النيبال 

إىل محافظ�ة الب�رة الي�وم الثالثاء، 

استعدادا للقاء العراق ودياً، يف 29 آيار 

الحايل.

وقال منسق وزارة الشباب والرياضة، 

ملباراتي العراق وطجاكستان والنيبال، 

أحمد عودة املوسوي “تم تهئية االجواء 

املثالية القامة منتخب النيبال وأماكن 

تدريبات�ه”، مبين�ا “الفري�ق النيب�ايل 

س�يجري أول وحدات�ه التدريبي�ة عى 

مالع�ب التمري�ن يف املدين�ة الرياضية 

بالبرة”.

ولفت املوس�وي، إىل أن “املباراة الودية 

للمنتخب العراقي أمام النيبال ستقام 

عى ملعب الفيحاء يوم 29 من الشهر 

الحايل”.

وأش�ار إىل أن “ال�وزارة م�ع الجه�ات 

الداعم�ة ب�دأت بروفة أولي�ة بحضور 

ام�ام  الوطن�ي  املنتخ�ب  مباري�ات 

يف  والنيب�ال  طاجيكس�تان  منتخب�ي 

مدين�ة الب�رة الرياضية، اس�تعدادا 

لبطولة خليجي 25 املق�ررة يف العراق 

نهاية العام الحايل”.

بغداد/ محمد الجزائري 
اجتمع رئيس لجنة الركبي، فريق هزاع، مع رئيس االتحاد االسيوي 
للركب�ي قيس الظالع�ي بحضور االمني العام للجن�ة محمد حنون 

الجزائري، امس االثنني، عر املنصة االلكرتونية .
وق�ال رئيس اللجن�ة فريق هزاع : ان االجتم�اع كان مثمرا جدا مع 
س�عادة قي�س الظالعي، حي�ث تركز االجتم�اع عى دع�م االتحاد 
االس�يوي بش�كل كبري للع�راق من خ�الل توفري كل س�بل النجاح 

لتطوير اللعبة والعمل عى املشاركة يف بطوالت القارة املقبلة.

واض�اف هزاع : تمت مناقش�ة اخر التطورات التي ش�هدت اقامة 
ورش�ة تعريفية للعبة يف بغداد وتش�كيل منتخب الركبي الشاطئ. 
مبينا: ان الظالعي اثنى عى عمل لجنة الركبي العراقي وهو متابع 
بش�كل كبري للتقدم الحاصل. متمنيا مش�اهدة اس�ود الرافدين يف 

جميع مهرجانات ومسابقات الركبي االسيوية والعاملية .
واوض�ح رئيس اللجن�ة: ان املنتخ�ب الوطني للس�باعيات للرجال 
والنس�اء تنتظرهم مش�اركة مهمة يف منافسات غرب اسيا  املقرر 

اقامتها يف شهر ايلول املقبل.

إعالمنا الرياضي
والد الزميل زيد الرساج مراسل برنامج )الشوط 
الثالث( ال�ذي يقدمه الزميل محمد النارص من 
عى شاش�ة قناة )الرقية( الفضائية، يعاني 
من ازم�ة صحي�ة ألزمته الفراش ملدة ليس�ت 
بالقصرية، دعواتنا الصادقة لوالد العزيز الرساج 
بالش�فاء العاجل وان يمن علي�ه الرحمن بالصحة 

والعافية التامتني.
 *********************

مدي�ر املكت�ب االعالمي لنادي الكهرب�اء الريايض 
الزمي�ل خي�ام الخزرج�ي ق�رر خ�وض تجربة 
اعالمية جديدة بعد انضمامه رس�ميا اىل فريق 
عم�ل برنام�ج )الحك�م الراب�ع( ال�ذي يقدمه 

الزميل عمر رياض من عى شاشة قناة )العهد( 
الفضائي�ة، كل االمنيات للعزيز الخزرجي بتحقيق 

النجاح وترك بصمة مميزة يف مهمته املهنية الجديدة.
  *******************

عضو الهيئ�ة العام�ة لالتحاد العراق�ي للصحافة 
الرياضي�ة، الدكتور عيل القري�ي، احتفل بعيد 
ميالده قب�ل ايام قليلة، خالص االمنيات للعزيز 
القري�ي بالعم�ر املدي�د ومواصل�ة النجاح يف 

حياته ومشواره املهني.

البرة / الزوراء 
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أطلع 
األعمال  سري  عى  اإلثنني  امس  درجال، 
ألف   )30( سعة  األوملبي  امليناء  ملعب  يف 
يف  متقدمة  مراحل  يشهد  الذي  متفرج 
التنفيذ ليضاف إىل املالعب األخرى واملنشآت 
برفقة  الوزير  العراق.وأطلع  يف  الرياضية 
الرملانية  والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس 

عباس عليوي عى األعمال املنجزة ونسب 
اإلنجاز، داعًيا يف الوقِت ذاتِه الركة املنفذة 
اإلرساع بإنجاز امللعب ليتم افتتاحه خالل 
مروع  وضعت.وُيعد  التي  التوقيتات 
ملعب امليناء الدويل من الروح الرياضية 
سيشكل  الذي  واإلسرتاتيجية،  املهمة 
إضافة مهمة يف ملف تضييف بطولة كأس 

الخليج العربي يف النسخة ال�25

بغداد / الزوراء 
ابتعَد فريق أمانة بغداد بصدارة دوري الشباب إثر تحقيقه فوزاً مهماً عى صاحب 
الوصافة فريق الرطة بثالثة أهداف مقابل هدفني، يف اللقاء الذي أقيم بينهما عى 
ملعب نادي الكاظمية ضمن إطار منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية من 
املسابقة املحلية.وتمكَن العب خط الوسط عباس مانع من وضع فريقه أمانة بغداد 
االٔول  الشوط  لينتهي  االٔول من رضبة حرة مبارشة  الهدف  بعد تسجيله  املقدمة  يف 
بتقدم فريق أمانة بغداد، وتعرض فريق شباب الرطة لرضبة موجعة بعد إصابة 
املباراة،  من  الثانية  الحصة  يف  ذروتها  والندية  االٕثارة  كريم.وبلغت  عباس  حارسه 
الجزاء،  النتيجة من عالمة  تعديل  يونس من  الفقار  ذو  الناجح  البديل  تمكن  حيث 
لكن رسعان ما عاد فريق أمانة بغداد للتفوق بالنتيجة وبنسخة كاربونية عن الهدف 
االٔول وعن طريق الالعب نفسه عباس مانع ليعادل ذو الفقار يونس الكفة بتسجيله 
هدف التعادل برأسية جميلة، لكن مع النقص العددي لفريق الرطة نتيجة حالة 
الطرد التي تعرض لها املدافع عيل كاظم تمكن أمانة بغداد من تسجيل هدف الفوز 
الثالث بتوقيع حسني ضياء.وبهذه النتيجة ابتعد فريق أمانة بغداد بصدارة املجموعة 

الثانية برصيد ١٦ نقطة، فيما بقي رصيد فريق الرطة عند النقطة ١١.

درجال يطلع على سري األعمال ونسب 
اإلجناز يف ملعب امليناء األومليب

أمانة بغداد يبتعد بصدارة دوري 
الشباب بعد تفوقه على الشرطة



ت�وج هاري كاين نجم ومهاج�م فريق توتنهام 
بلقب ه�داف ال�دوري اإلنكليزي املمت�از للمرة 

الثالثة يف مسريته.
وس�جل كاي�ن هدفاً مهماً وحاس�ماً يف ش�باك 
ليس�ر س�يتي يف املرحلة األخرية م�ن البطولة 
فرف�ع رصي�ده إىل 23 هدفاً وارتق�ى إىل صدارة 
ه�دايف البطولة بفارق هدف وحيد أمام املرصي 

محمد صالح جناح ليفربول.

وأصب�ح كاين بذلك هو ثال�ث العب فقط يف 
تاري�خ الدوري اإلنكليزي املمتاز يتوج بلقب 
ه�داف البطولة ثالث م�رات، وكان قد توج 
باللقب ذاته موس�م 2015 - 2016 برصيد 
25 ه�دف وموس�م 2016 - 2017 برصيد 

29 هدفاً.
أس�طورة  م�ع  بذل�ك  كاي�ن  وتس�اوى 
التاريخ�ي  واله�داف  ال�”الربيميريلي�غ” 
للبطول�ة برصي�د 260 هدف�اً آالن ش�رير 
والذي توج باللقب ثالث مرات أيضاً بلقب 
اله�داف، مقاب�ل أرب�ع مرات ألس�طورة 
أرس�نال املهاجم الفرنيس الس�ابق تريي 

هنري.
وت�م تكري�م كاي�ن بع�د نهاي�ة مب�اراة 
توتنهام وليس�ر س�يتي مبارشة والذي 
انته�ى بف�وز الس�بريز )4 - 2(، حي�ث 
حصل قائد املنتخب اإلنكليزي عىل الحذاء 

الذهبي للمرة الثالثة يف مسريته.
وت�وج حارس س�يتي الربازييل إيدرس�ون 
بجائ�زة أفض�ل ح�ارس يف املوس�م بعد أن 

حافظ عىل شباكه يف 19 مباراة.

كريس�تيانو  الربتغ�ايل  ت�وج 
رونال�دو نجم ن�ادي يوفنتوس 
بجائزة هداف ال�دوري اإليطايل 

ملوسم 2020 - 2021.
وأنهى رونالدو املوس�م برصيد 

 33 يف  عليه�ا  وق�ع  هدف�اً   29
مباراة، علماً أنه جلس احتياطياً 
يف مباراة السيدة العجوز األخرية 

يف الدوري ضد بولونيا.
وهذه املرة األول التي يفوز فيها 

الع�ب من ي�ويف بجائ�زة هداف 
الدوري منذ فوز أليساندرو ديل 

بريو موسم 2007 - 2008.
علم�اً أن الدون ب�ات أول العب 

برتغايل يفوز بهذه الجائزة.
وبات رونالدو بحس�ب عدد من 
وس�ائل اإلعالم، الالعب الوحيد 
ال�ذي ت�وج بجائزة اله�داف يف 

الدوري اإلنكليزي واإلس�باني 
واإليطايل.

وح�ل البلجيك�ي 
ميل�و  و ر

لوكاك�و 

الفائ�ز مع فريقه إنر 
مي�الن بلقب الدوري، 
الثان�ي  املرك�ز  يف 
ترتي�ب  الئح�ة  ع�ىل 

الهداف�ن، برصي�د 24 
هدفاً سجلها يف 36 مباراة 

خاضها هذا املوسم.

حسم فريقا ميالن ويوفنتوس تأهلهما إىل 
أبطال  القادم من مسابقة دوري  املوسم 
أوروبا بفوز األول عىل أتاالنتا بهدفن دون 
رد وتفوق يوفنتوس عىل مضيفه بولونيا 
بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل نابويل 

مع ضيفه فريونا )1-1(.
غياب  بعد  األبطال  دوري  إىل  ميالن  وعاد 
طويل عقب فوزه عىل مستضيفه أتاالنتا 
بهدفن نظيفن سجلهما اإليفواري فرانك 
 43 الدقيقتن  يف  جزاء  ركلتي  من  كييس 
ضمن  أقيمت  التي  املباراة  يف  و)3+90(  
من  واألخرية  والثالثن  الثامنة  املرحلة 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.
املسابقة  إىل  يوفنتوس  صعد  جانبه  من 
ضيفه  اكتساحه  عقب  الكربى  األوروبية 
بولونيا برباعية سجلها فيدريكو كييزا يف 
الدقيقة 6 والفارو موراتا يف الدقيقتن 29 

و47 وأدريان رابيو .)45( 
املفاجئ  التعادل  من  يوفنتوس  واستفاد 
بهدف  فريونا  هيالس  ضيفه  مع  لنابويل 

لكل منهما.
املركز  يف  البطولة  ميالن  أنهى  وبذلك 
الثاني برصيد 79 نقطة فيما حل أتاالنتا 
املواجهات  بفارق  ثالثا برصيد 78 نقطة 
بينما  الرابع،  يوفنتوس  أمام  املبارشة 
اتجه نابويل إىل مسابقة الدوري األوروبي 
بعد أن تراجع للمركز الخامس برصيد 77 

نقطة.

لضمان  الفوز  إىل  بحاجة  ميالن  وكان 
نتيجة مباراتي  النظر عن  بطاقته بغض 

نابويل ويوفنتوس.
اثر عرقلة  وحصل ميالن عىل ركلة جزاء 
الفرنيس ثيو هرنانديز داخل املنطقة من 
مدافعن الدنماركي يواكيم ميهيل فانربى 

لها االختصايص كيسيه زاحفة عىل يمن 
الحارس بيارلويجي غوليني .)43( 

وكاد الدويل الكولومبي دوفان زاباتا يدرك 
التعادل التاالنتا من تسديدة قوية زاحفة 
القائم  بجوار  مرت  قريبة  مسافة  من 

األيمن لجانلويجي دوناروما .)58( 

وأهدر الربتغايل رافايل لياو فرصة توجيه 
الرضبة القاضية ألتاالنتا عندما تلقى كرة 
عىل طبق من ذهب من الفرنيس سواليهو 
مييتيه خلف الدفاع داخل املنطقة فلعبها 
ساقطة ارتدت من القائم األيمن للحارس 

بيارلويجي غوليني )71(. 

وتنفس ميالن الصعداء يف الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع عندما حصل عىل 
االملاني  يد  عىل  يد  ملسة  اثر  جزاء  ركلة 
للدويل  قوية  تسديدة  اثر  غوزنس  روبن 
فانربى  أوغلو  جالهان  هاكان  الركي 
الحارس  يسار  عىل  بنجاح  كيسييه  لها 

غوليني )3+90(.
وطرد مدافع أتاالنتا الهولندي مارتن دي 
كرونيتش،  رادي  البوسني  العتدائه  رون 
الجنسية  االسباني  األصل  املغربي  بديل 

ابراهيم دياز.
بذلك، عاد ميالن إىل مسابقة دوري أبطال 
-2013 موسم  منذ  األوىل  للمرة  أوروبا 

ودع  عندما  مواسم  سبعة  منذ  أي   2014
البطولة وقتها عىل يد أتلتيكو مدريد من 

الدور ثمن النهائي.
وحقق ال� »روزينريي« رقماً بالغ األهمية 
عىل  بفوزه  املتميز  موسمه  ختام  يف 
مستضيفه فريق مدينة بريغومي، أذ إنه 
االنتصارات  لعدد  القيايس  الرقم  عادل 
خارج امليدان يف موسم واحد من الدوريات 
ريال  باسم  املسجل  الكربى  الخمسة 
مدريد عام 2012 ومانشسر سيتي عام 

2018 برصيد 16 انتصاراً.
كما أصبح ميالن هو الفريق األكثر فوزا 
الدوري  واحد من  أرضه يف موسم  خارج 
اإليطايل برصيد 16 انتصاراً خارج امليدان 

متخطيا انر عام 2007.

انطالقة  سيكرسز  سفنتي  وفيالدلفيا  صنز  فينيكس  من  كّل  حقق 
جيدة يف الدور األول من مباريات األدوار االقصائية )بالي أوف( من 

دوري كرة السلة األمريكي للمحرفن.
وفاز فينيكس صنز عىل لوس آنجليس ليكرز 99-90 وفيالدلفيا عىل 
واشنطن ويزادرز 125-118 ليتقدما 1-صفر ضمن هذه السلسلة.

يف املباراة األوىل التي تابعها 11824 متفرجا، تألق يف صفوف الفائز 
ديفن بوكر الذي كان يخوض أول مباراة له عىل هذا املستوى بتسجيله 
و7  حاسمة  تمريرات   8 مع  األخري  الربع  يف   14 يف  بينها  نقطة   34

متابعات، يف حن أضاف دياندريه ايتون 21 نقطة و16 متابعة.
يف املقابل، عانى نجما ليكرز ليربون جيمس وأنتوني ديفيس، فسجل 
 13 والثاني  متابعات،  و7  حاسمة  تمريرات  و10  نقطة   18 األول 
ثالثية فقط  رميات   7 ليكرز يف  متابعات. وعموماً، نجح  نقطة و7 

من أصل 26.
وتعرّض نجم فينيكس املخرضم كريس جورج إلصابة خالل املباراة 

واضطر إىل تلقي العالج مرتن يف غرف املالبس خالل الربع الثالث.
جورج  بول  إصابة  أن  إىل  مشرياً  لنا«  كبري  فوز  »إّنه  بوكر:  وقال 
املبكرة »جعلت فريقي ينتفض، أدركنا بأنه يتعّن علينا االعتماد عىل 

مساعدة بعضنا البعض وبأن نبذل جهوداً إضافية«.
أما ديفيس فوعد بتصحيح األمور يف املباراة الثانية منتقداً نفسه عىل 
األداء الذي قدمه بقوله: »ال يمكن أن نفوز بأي مباراة أو بأي سلسلة 
إذا لعبت بهذا املستوى، أتحمل مسؤولية هذه الخسارة تماماً، وأنا 

واثق من أنني سأقدم مستوى أفضل يف املباراة الثانية«.
وباستثناء تقدم ليكرز بفارق 5 نقاط يف إحدى مراحل الربع األول، 

باقي  يف  وتقدم  املباراة  مجريات  عىل  سيطرته  فرض  فينيكس  فإن 
املراحل حتى وصل الفارق إىل 16 نقطة يف مطلع الربع األخري.

ويف مباراة ثانية ضمن املنطقة ذاتها، ساهم ثنائي ممفيس غريزليز 
الكندي ديلون بروكس وجا مورانت يف تحقيق فوز مفاجئ عىل يوتا 
جاز 112-109 بتسجيلهما 57 نقطة بينها 31 لألول و26 للثاني يف 

أول مشاركة لفريقهما يف البالي أوف منذ أربع سنوات.
أما أفضل مسجل يف صفوف يوتا فكان الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 
مع 29 نقطة وأضاف مايك كونيل 22 نقطة، يف حن استمر غياب 

دونوفان ميتشل للمرة ال�17 توالياً.
غولدن  وتخطي  امللحق  خوض  إىل  احتاج  غريزليز  ممفيس  وكان 
ويبلغ  الغربية  منطقته  يف  الثامن  املركز  ليضمن  ووريرز  ستايت 

األدوار اإلقصائية.
عىل  سيكرسز  سفنتي  فيالدلفيا  تقدم  الرشقية،  املنطقة  ويف 
هاريس  لتوبياس  نقطة   37 بفضل   118-125 ويزادرز  واشنطن 
و31 للكامريوني جويل امبيد بينها 8 نقاط يف الدقائق الثالث األخرية 

ليحسم النتيجة نهائياً يف صالح فريقه.
وقال هاريس: »كان يتعّن علينا أن نظهر قتالية عالية، أن نفرض 
مواجهة  يف  سهلة  تكون  لن  األمور  بأن  ندرك  كنا  ألننا  إيقاعنا 

منافسنا«.
يف املقابل، كان براديل بيل أفضل مسجل يف صفوف الخارس مع 33 
نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف املخرضم راسل 

وستربوك 16 نقطة و14 متابعة و5 متابعات.
فوزاً  هوكس  أتالنتا  حقق  ذاتها،  املنطقة  ضمن  أخرى  مباراة  ويف 
قبل  يانغ  تراي  سلة  بفضل   105-107 نيكس  نيويورك  عىل  صعباً 
 32 سجل  أن  بعد  فيها  جهوده  ليتوج  واحدة  بثانية  املباراة  نهاية 

نقطة و10 متابعات ونجح يف الرميات التسع التي احتسبت له.
الخارس مع  أفضل مسجل يف صفوف  بوركس  اليك  كان  املقابل،  يف 

27 نقطة.
نيويورك  مدينة  يف  كبرية  مباراة  اخوض  أن  ممتع  »أمر  يانغ:  وقال 
سيتي، يف ساحة تايمز سكوير« حيث تابع املباراة داخل امللعب نحو 

15 ألف متفرج.
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رئيس نابولي يؤكد رحيل غاتوزو

مبابي العب املوسم يف الدوري 
الفرنسي

اعالم الكرتوني

انطالقة جيدة لفينيكس وفيالدلفيا يف البالي أوف

ميالن ويوفنتوس حيسمان صعودهما إىل دوري أبطال أوروبا

كش�ف اإلس�باني بيب غوارديوال مدرب مانشسر 
األرجنتين�ي  اله�داف  أن  إنكل�را  بط�ل  س�يتي 
س�ريخيو أغويرو س�يلتحق بمواطن�ه ليونيل 

مييس يف برشلونة املوسم املقبل.
وس�جل أفضل ه�داف يف تاريخ الن�ادي الذي 
أم�ى عق�ًدا من الزم�ن يف ملع�ب االتحاد، 
هدفن خالل فوز س�يتي الكاسح 5 -صفر 
ع�ىل إيفرت�ون يف املرحل�ة األخرية 
آخ�ر  يف  املمت�از،  ال�دوري  م�ن 
ظهور له محلياً بقميص النادي 

السماوي.
أنه�ى اغوي�رو مش�واره يف 
مانشس�ر سيتي مع 184 
هدًفا يف الدوري، ما جعله 
أفض�ل هداف يف تاريخ ناٍد 
واحد يف الربمريليغ محطًما 
الرق�م القيايس لواي�ن روني 

مع مانشسر يونايتد )183(. 
وس�يغادر أغويرو الفريق مع نهاية املوسم 
كالعب ح�ر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تش�يليس الس�بت 

املقبل.
وقال غوارديوال يف حديث مع هيئة االذاعة الربيطانية “بي بي يس”: 
“ربم�ا سأكش�ف رًسا. ربما هو قريب من التعاق�د مع نادي قلبي، 
مع برش�لونة”. وتابع: “س�يلعب مع أفضل العب عىل مر العصور، 

ليونيل مييس”.

وإذا ص�ّح ذلك، س�يعود أغويرو إىل إس�بانيا بع�د أن دافع عن ألوان 
اتلتيكو مدريد املتوج السبت بطال للدوري املحيل، بن 2006 و2011 

قبل ان ينتقل إىل سيتي.
وعانى أغويرو يف موسمه األخري يف إنكلرا من اصابات عدة وأصيب 
بف�ريوس كورون�ا، إال ان غوارديوال يؤمن أن اله�داف الفتاك ال زال 

يملك الكثري لتقديمه.
وأنهى برش�لونة موس�ماً مخيباً حيث حل ثالًثا يف الليغا وخرج من 
الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علًما انه حقق لقب الكأس 

املحلية.
وتابع املدرب اإلس�باني: “أنا متأكد انه سيستمتع هناك ويجعل من 

فريقي برشلونة أقوى وأقوى بتواجده عىل أرض امللعب”.

حتول مفاجئ يف مصري هازارد

مفكرة الزوراء

كريستيانو رونالدو هدافاً للدوري اإليطالي

            كاين هدافا للمرة الثالثة..
اختيار ايديرسون أفضل حارس يف الدوري االجنليزي املمتاز

أغويرو يف طريقه إىل برشلونة حبسب غوارديوال

توج نجم نادي باريس س�ان جريمان كيليان مبابي بجائزة 
العب املوسم 2020 - 2021 يف الدوري الفرنيس.

وس�جل مبابي 27 هدفاً هذا املوس�م، وت�وج بجائزة هداف 
ال�دوري للم�رة الثالث�ة توالياً بع�د موس�م 2018 - 2019، 

)2019 - 2020 مناصفة مع وسام بن يدر(.
علم�اً أنه ف�از بجائ�زة أفضل الع�ب أيضاً موس�م 2018 - 

.2019
كما حاز مدرب ليل كريستوف غالتيي )54 عاماً( عىل جائزة 

أفضل مدرب يف املوسم.
وه�ذه املرة الثالثة التي يفوز بها غالتيي بلقب أفضل مدرب 

بعد 2013 مشركة مع كارلو أنشيلوتي و2019.
فذهب�ت  املوس�م  يف  مرم�ى  ح�ارس  أفض�ل  جائ�زة  أم�ا 

للكوستاريكي كيلور نافاس حامي عرين سان جريمان.
وف�از أوريليان تش�واميني )21 عاماً( م�ن موناكو بجائزة 

أفضل العب واعد.

أك�د رئيس نابويل االيط�ايل أّن مدربه جينارو غاتوزو س�ريحل 
عن النادي بعد فش�ل الفريق يف التأه�ل إىل دوري أبطال أوروبا 

للموسم املقبل.
وكت�ب أوريلي�و دي لورنتيس عىل توير: “عزي�زي رينو )لقب 
غاتوزو(، أنا سعيد كوني أمضيت معك موسمن، شكرًا لعملك، 

أتمنى لك التوفيق أينما ذهبت”.
وتوت�رت العالق�ة ب�ن الرجل�ن يف اآلونة األخ�رية حيث فرض 

النادي مقاطعة إعالمية لعدة أشهر.
توىل العب ومدرب ميالن الس�ابق املس�ؤولية عىل رأس  الجهاز 
الفن�ي لنابويل يف كانون األول/ديس�مرب 2019 بعد إقالة كارلو 

أنشيلوتي.
ويرتبط غات�وزو املتوج بكأس العالم ع�ام 2006 باالنتقال إىل 

فيورنتينا أو توتنهام اإلنكليزي.

كش�ف تقرير إسباني، عن تحول مفاجئ يف موقف البلجيكي 
إيدي�ن هازارد، جن�اح ريال مدريد، من البق�اء داخل صفوف 

املرينجي يف املوسم املقبل.
وذكر برنامج الش�رينجيتو، أن ساعة الرحيل بن ريال مدريد 
وه�ازارد تق�رب بالفعل، حي�ث أن النجم البلجيك�ي يرغب يف 

الرحيل هذا الصيف.
وأض�اف أن الوص�ول املحتمل لكيليان مبابي نجم باريس س�ان 

جريم�ان، إىل ري�ال مدري�د، جعل ه�ازارد يفك�ر يف رضورة مغادرة 
الربنابيو.

وتاب�ع الربنام�ج أن هازارد ح�دد بالفعل وجهته املقبل�ة، حيث يود 
العودة إىل صفوف نادي تشيليس.

وانضم هازارد إىل ريال مدريد يف 2019، لكنه فشل يف تعويض رحيل 
كريستيانو رونالدو، بس�بب كثرة اإلصابات التي عانى منها الالعب 

البلجيكي.
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غزة/متابعة الزوراء:
فلس�طينيون  صحفي�ون  س�ار 
م�ن ف�وق ركام ب�رج الجوهرة، 
وص�وال إىل ركام ب�رج ال�روق، 
اللذين يضمان العديد من املكاتب 
اس�تهدفها  الت�ي  الصحفي�ة 
االحتالل اإلرسائييل خالل عدوانه 
إىل  وحوَّله�ا  غ�زة،  قط�اع  ع�ى 

ركام.
املش�اركون  الصحفيون  وحم�ل 
يف املس�رة الت�ي نظمته�ا نقابة 
يف  الفلس�طينيني  الصحفي�ني 
مدين�ة غزة، ي�وم األح�د، رفضا 
لجرائ�م االحتالل بحقهم، الفتات 
باملؤسس�ات  املس�اس  ُتج�رّم 
اإلعالمية، وتطالب بحماية دولية 

للصحفيني ومؤسساتهم.  
وم�ن بني الالفت�ات الت�ي رفعها 
املُش�اركون م�ن مختل�ف األطر 
الصحفي�ة، »ال لتكميم األفواه«، 
»يج�ب دعم ومس�اندة اإلعالم«، 
يوقف�ا  ل�ن  والتدم�ر  »القت�ل 
ملحاس�بة  »نع�م  مس�رتنا«، 
ق�ادة االحت�الل ع�ى اس�تهداف 
»تدمر  اإلعالمي�ة«،  املؤسس�ات 
الفلس�طينية  الفضائية  القنوات 
»رس�التنا  ح�رب«،  جريم�ة 
اإلعالمية س�تبقى شوكة يف حلق 
االحت�الل«، »اس�تهداف االحتالل 
للمؤسسات اإلعالمية لن يرهبنا، 
ول�ن ينال من عزيمتنا يف كش�ف 

وفضح جرائمه«.  
وكان�ت األبراج التي اس�ُتهدفت، 
الج�الء،  الجوه�رة،  ب�رج  مث�ل 
الروق، تعّج بالحركة والنشاط، 
إذ كان�ت تضم العديد من املكاتب 
واملؤسس�ات اإلعالمي�ة املحلي�ة 
وتنطل�ق  والعاملي�ة،  والعربي�ة 
منه�ا عمليات التغطي�ة اليومية 
الفعالي�ات  ملختل�ف  وامليداني�ة 

أن  إال  واألح�داث،  واألنش�طة 
االستهداف املُبارش من الطائرات 
الحربي�ة اإلرسائيلي�ة خالل فرتة 
الع�دوان، حوَّله�ا إىل أك�وام م�ن 
ال�ردم والُحط�ام، وُيحي�ط به�ا 
الخ�راب والتدم�ر، وق�د ُدفن�ت 
تح�ت أنقاضه�ا أجه�زة الب�ث، 
أجه�زة اإلذاعة، أجهزة التصوير، 
األجه�زة،  األدوات،  املع�دات، 
واملكت�وب،  املُص�ور  األرش�يف 

وأجهزة الكمبيوتر، وغرها.  
وتفقدت الصحفية الفلس�طينية 
ميسون كحيل ُحطام مقر موقع 
»البوابة 24« اإلعالمية الناش�ئة، 
والت�ي ُدم�رت بفع�ل الصواريخ 
اإلرسائيلية خالل األيام األوىل من 
الع�دوان عى قطاع غ�زة، وقالت 
،إنه�ا ُصعق�ت من حج�م الدمار 

الذي خلفه القصف.  
وتواِص�ل الصحفية كحيل برفقة 
زميلتها أُمنية أب�و الخر عملهن 
م�ن بيوته�ن، ع�ى الرغ�م م�ن 
وش�ددت  مكتبه�ن،  اس�تهداف 

ع�ى أن االس�تهداف اإلرسائي�يل 
قد يؤثر س�لبا خالل وقت قصر، 
إال أن الصحفيني الفلس�طينيني، 
يستطيعون النهوض مجددا ألداء 

رسالتهم عى أكمل وجه.  
بينم�ا أوضح الصحفي، خالد أبو 
زاه�ر والذي ش�ارك يف التظاهرة 
يف  عمل�ه  مق�ر  أن  الصحفي�ة، 
صحيف�ة فلس�طني ت�م تدمره 
بش�كل كام�ل، يف محاول�ة م�ن 
إلس�كات  اإلرسائي�يل  االحت�الل 
الص�وت، وأن االحتالل اإلرسائييل 
الص�ورة  ع�ى  التأث�ر  يح�اول 
باس�تهداف املباني واألبراج التي 
يمكنها فضح ما يجري من جرائم 
بح�ق املدنيني الفلس�طينيني، إال 

أنه يفشل يف كل مرة.  
م�ن جانب�ه؛ أك�د نائ�ب نقي�ب 
الصحفيني الفلسطينيني تحسني 
الصحفي�ني  أن  ع�ى  األس�طل 
أثبت�وا ق�درات مهني�ة خارقة يف 
أجم�ع،  للعال�م  الحقيق�ة  نق�ل 
وق�درة هائلة عى متابعة الحرب 

العدوانية، وكشف جرائم وإرهاب 
املحتل ضد الش�عب الفلسطيني، 
مم�ا كان له دور كب�ر يف التأثر 
بال�رأي الع�ام ال�دويل، إذ خرجت 
املاليني يف شوارع ومدن وعواصم 
العال�م، إلدانة االحت�الل ونرصة 

القضية الفلسطينية.   
وأوضح األسطل، خالل إلقاء بيان 
التظاهرة  النقابة، عقب تمرك�ز 
ع�ى أنقاض ب�رج ال�روق، أن 
االحتالل اإلرسائييل َدّمر أكثر من 
33 مؤسس�ة إعالمي�ة، بقصفها 
وارتك�ب  الحربي�ة،  بالطائ�رات 
مج�زرة إرهابي�ة بح�ق اإلع�الم 
الفلس�طيني، وجرائم واعتداءات 
بحق الصحفيني يف بيوتهم اآلمنة، 
أدت إىل إصاب�ات وأرضار، لحقت 

بأكثر من 70 صحفيا يف غزة.  
الصحفي�ني  نقاب�ة  أن  وأك�د 
ماضي�ة يف إجراءاته�ا القضائية 
الدولي�ة،  الجناي�ات  يف محكم�ة 
ويف كل املنظم�ات الدولية، ووفق 
القانون الدويل، لكي تتم محاسبة 

ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، 
واملس�ؤولني عنهم عن جرائمهم، 
وضمان عدم إفالتهم من العقاب 
عى أبشع جرائم ارُتكبت يف العالم 

أجمع بحق الصحفيني.  
الصحفي�ون  أن  األس�طل  وب�نّي 
قضي�ة  فرض�وا  الفلس�طينيون 
الشعب الفلس�طيني عى وسائل 
اإلع�الم العاملي�ة كاف�ة، وأعادوا 
الصدارة للقضية يف كافة وسائل 
اإلع�الم، رغم منظوم�ات اإلعالم 
ورغ�م  وداعميه�ا،  االحتاللي�ة 
حمالت التحريض، وما يمتلكون 
إمكانيات هائلة، واس�تمرار  من 
محاوالته�م يف تزوي�ر الحقيقة، 
ونقل وب�ث التضلي�ل، إال أن نقل 
الحقيقة فلسطينيا، ورغم الدماء 
الت�ي أُريقت، فقد أدت إىل انتصار 

الحق عى الباطل.  
بينم�ا أوض�ح الصحف�ي أحم�د 
زغرب، أن اغتيال نحو 33 مؤسسة 
إعالمية خالل العدوان اإلرسائييل 
لن يؤثر عى الصحفي الذي لطاملا 
تع�رض للجرائ�م اإلرسائيلية، أو 
ع�ى التغطية اإلعالمي�ة ملختلف 
الت�ي  القمعي�ة  املمارس�ات 
تمارس�ها قوات االحت�الل، بحق 

الشعب الفلسطيني. 
وش�دد زغرب يف كلم�ة له خالل 
الوقف�ة التضامني�ة، نيابة عن 
كتلة الصحفي الفلسطيني عى 
أن القلم ل�ن ُيك�ر والتغطية 
ل�ن تتوقف، رغ�م كل محاوالت 
إلس�كات  اإلرسائييل  االحت�الل 
الص�وت، عرب االغتي�ال املُبارش 
م�ع  ح�دث  كم�ا  للصحفي�ني 
الصحف�ي يوس�ف أو حس�ني، 
أو باالس�تهداف املُب�ارش لع�دد 
املحلي�ة  اإلع�الم  م�ن وس�ائل 

والدولية.  
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لندن /أ.ف.ب: 
أخ�رب األمر تش�ارلز ويل عهد بريطانيا، أصدق�اءه بأنه غاضب من هيئ�ة اإلذاعة الربيطانية 
»ب�ي بي يس« ألنه�ا ال تزال تبث مقاطع من مقابلة الصحفي مارتن بش�ر م�ع األمرة ديانا 
ع�ام 1995 يف التقاري�ر اإلخبارية، عى الرغم من تقرير اللورد دايس�ون الذي أدان فيه اإلذاعة 
الربيطانية. ويعتقد تشارلز أنها بفعلها ذلك، فشلت »بي بي يس« يف الوفاء بروح وعدها بعدم 
بث املقابلة مرة أخرى، حس�بما أفادت صحيفة »الدييل ميل«. وأضاف املصدر أن تش�ارلز »أّيد 
بالكام�ل« قرار األم�ر ويليام إصدار بيان يهاجم »بي بي يس« يف أعق�اب التقرير الذي أدانها. 
حيث وصف ويليام »حزنه« عندما علم بأن إخفاقات »بي بي يس« قد أسهمت يف شعور والدته 
»بالخوف والبارانويا والعزلة« يف سنواتها األخرة. وأضاف أن املقابلة غّرت أيضاً مسار عالقة 

والديه وتسببت منذ ذلك الحني يف إيذاء عدد من األشخاص.
وخل�ص تحقيق مس�تقل أُعلن عنه الخميس إىل أن بش�ر كذب ولج�أ إىل التدليس إلقناع ديانا 
باملوافق�ة عى إجراء املقابلة. وخالل املقابلة التي أجراها برنامج »بانوراما« والتي ش�اهدها 
أكث�ر م�ن 20 مليوناً يف بريطاني�ا، أحدثت ديانا صدمة عندما اعرتف�ت بأنها دخلت يف عالقات 
بعد طالقها من تش�ارلز، وذك�رت أيضاً عن بعض تفاصيل حياتها يف أثناء زواجها بتش�ارلز. 
وانتقد التحقيق »بي بي يس« بسبب تحرياتها »غر الفعالة تماماً« والتي أجرتها يف العام التايل 
بخصوص ترصفات بش�ر وبسبب تس�رتها عى مخالفاته حيث خدع بشر شقيق ديانا حني 
جعله يظن أن حاش�يتها تتجس�س عليها وأنها غر جديرة بالثقة. وتقدم بش�ر، الذي يواجه 
انتق�ادات عى خلفية املقابلة النارية مع ديان�ا، باعتذار اليوم من نجيل األمرة الراحلة ويليام 

وهاري، لكنه رأى أنه من »غر املنطقي« ربط ما حصل خالل اللقاء بوفاتها املأساوية.

واشنطن
كش�فت ش�بكة التلفزيون األمركي�ة CNN أن وزارة العدل األمركية يف عه�د إدارة الرئيس 
األمركي املنتهية واليته، دونالد ترامب، حصلت رساً عى سجالت الهاتف والربيد اإللكرتوني 
ملراسلة الشبكة التي تغطي أخبار البنتاغون. ويف رسالة بتاريخ 13 مايو/أيار، أبلغت وزارة 
العدل مراس�لة CNN يف البنتاغون، باربرا س�تار، أن الوزارة صادرت ما يعادل ش�هرين من 
س�جالت الهاتف والربيد اإللكرتوني، ب�ني 1 يونيو/حزيران و31 يوليو/تموز 2017. وأكدت 
الرسالة أن وزارة العدل قد حصلت عى سجالت تتعلق برقم ستار التسلسيل ورقم مقصورتها 
ورق�م منزلها وهاتفها املحمول. وقد حصل املس�ؤولون أيضاً عى س�جالت من عمل س�تار 
 CNN« جيف زوك�ر، يف بيان، إن CNN وعناوي�ن الربيد اإللكرتوني الش�خصية. وقال رئيس
تدي�ن بش�دة الجمع الري ألي جانب من جوانب مراس�الت الصحفي�ة، والتي من الواضح 
أنها محمية بموجب التعديل األول. نحن نطلب اجتماعاً فورياً مع وزارة العدل للحصول عى 
تفس�ر«. وس�لطت هذه الخطوة الضوء عى االتجاه العدواني للمحققني الفيدراليني تحت 
إدارة ترامب، الذين اس�تهدفوا الصحفيني املتورط�ني يف تحقيقات التريب، عى أمل تحديد 

مصادر الكشف عن املعلومات الرية.

األمري تشارلز غاضب ملواصلة »بي بي 
سي« عرض مقاطع من مقابلة ديانا

إدارة ترامب جتسست على هاتف 
CNN صحفية يف

صحفيو غزة يتظاهرون فوق حطام مقارهم اإلعالمية

 باريس/أ.ف.ب:
أعل�ن وزي�ر الخارجية الفرن�ي، جان إيف 
لودريان، أن بالده تعترب الصحفي الفرني، 
أوليفيي�ه دوب�وا، ال�ذي ُفق�د االتص�ال ب�ه 
من�ذ مطلع إبريل/نيس�ان يف م�ايل وظهر يف 
مقط�ع فيديو بعدها، مخطوفاً لدى جماعة 

متشددة.
وق�ال الوزي�ر يف برنام�ج ُيبث ع�ى »ار تي 
إل« و«ل�و فيغ�ارو« و«ال يس إي«، »يمكننا 
أن نعتق�د أن هذا الصحفي ه�و اآلن رهينة 
جدي�دة ، كل يشء يقودن�ا إىل االعتق�اد أن�ه 

رهينة جماعة ارهابية«.
ويف مقطع فيدي�و قصر مدته نحو عرين 
ثاني�ة، ق�ال دوبوا إن�ه ُخط�ف يف 8 إبريل/

نيسان يف منطقة غاو من قبل جماعة نرصة 
اإلسالم واملسلمني، التحالف املتشدد الرئيي 

يف منطقة الساحل بزعامة إياد اغ غايل.
ذل�ك  بع�د  الفرنس�ية  الحكوم�ة  وأك�دت 

»اختفاء« الصحفي.

م�ن جهتها، فتحت النيابة الوطنية ملكافحة 
اإلرهاب تحقيق�ًا أولي�اً يف »اختطاف ضمن 
مجموع�ة منظم�ة« و«االرتب�اط بمنظم�ة 

إرهابية«.
وأكد لودريان: »إننا ال ندخر جهداً كما جرت 

الع�ادة يف كل م�رة. لقد نجحن�ا يف كثر من 
الح�االت« حتى وإن »اس�تغرق األم�ر وقتاً 
طويالً يف بعض األحيان«، من دون الكش�ف 

عن مزيد من التفاصيل.
ولم يعد هناك أي رهائن فرنس�يني يف العالم 

من�ذ اإلف�راج يف أكتوبر/ترين األول 2020 
عن صويف برتونان، السبعينية التي اخُتطفت 
يف 2016 بأيدي مسلحني يف غاو. وتم تحرير 
امل�ايل، إس�ماعيل  برتون�ان م�ع الس�يايس 
سيس�يه، ال�ذي ت�ويف الحق�اً، واإليطالي�ني 
نيك�وال كياكيو وبيار لويج�ي ماكايل اللذين 
خطفهم�ا االرهابي�ون أيضاً.أوليفييه دوبوا 
صحفي مس�تقل يبل�غ من العم�ر 46 عاماً 
ويعي�ش ويعم�ل يف م�ايل منذ ع�ام 2015، 
ق�ام بتغطي�ة االضطرابات األمني�ة يف هذه 
الدولة لحساب وسائل إعالم مختلفة، مجلة 

»لوبوان أفريك« وصحيفة »ليرباسيون«.
وكان قد ذهب بمبادرة فردية إىل غاو إلجراء 
لق�اء مع عبد الل�ه أغ البقاع�ي، أحد زعماء 
جماعة نرصة اإلس�الم واملسلمني يف منطقة 

تالتاي، التي تبعد 150 كيلومرتاً من غاو.
وق�ال وزي�ر الخارجية: »يف البداي�ة اعتقدنا 
أن�ه اختفى. وظهر تس�جيل فيديو منذ ذلك 

الحني«.

باريس تقول: إن الصحفي أوليفييه دوبوا خمطوف
لدى مجاعة متشددة يف مالي

حرب مفتوحة على اإلعالميني يف أفغانستان
كابول/متابعة الزوراء:

تس�تمر جرائ�م اغتي�ال وقت�ل اإلعالمي�ني 
يف أفغانس�تان، يف ظ�ل مخاوف م�ن اندالع 
الق�وات  ق�ررت  أن  بع�د  أهلي�ة،  ح�رب 
األجنبية االنس�حاب بش�كل نهائي بحلول 
11 س�بتمرب/أيلول املقب�ل. كان أحدث تلك 
االغتي�االت قت�ل اإلعالمي ومق�دم األخبار 
سابقاً يف محطة طلوع املحلية نعمت روان، 
إثر عملية اغتيال نفذها مجهولون يف مدينة 
قندهار جنوب أفغانس�تان يف الخامس من 
الشهر الجاري. وباإلضافة إىل كونه مقدما 
لألخب�ار يف محط�ة »طلوع«، كان الش�اب 
العرين�ي يدي�ر برامج سياس�ية وأخرى 
تحقيقي�ة، قب�ل أن يرتك العم�ل يف املحطة 
قب�ل أي�ام ليصب�ح الناط�ق باس�م وزارة 
املالي�ة. هذه املرة كانت الرئاس�ة األفغانية 
أول م�ن ش�جبت الجريم�ة، معرب�ًة ع�ن 
أسفها الش�ديد، مع تكرارها الوعد بإجراء 
التحقيق لتقيص الحقائق، وكذا كان ش�أن 
سياسييني كثرين. كما كان لرواد منصات 
التواص�ل االجتماعي نصيب م�ن اإلدانات، 
حيث ن�ر الكات�ب نعمان دوس�ت صورة 
اإلعالم�ي نعمت الل�ه روان عى صفحته يف 
»فيسبوك« وكتب مرفقاً إياها ب�«إني أحب 
األزهار ولكن ال أتذك�ر أني قطفت يوماً ما 
أي زه�رة، ال أدري كي�ف يج�رؤ هؤالء عى 
قط�ف ه�ذه الزه�رة«، مش�راً إىل ص�ورة 
الش�اب نعمت. ونر الناش�ط نصر أحمد 
دوراني صورة لإلعالمي نعمت عى صفحته 
يف »فيسبوك«، قائالً إن »العدو قايس القلب 
وال يرحم أحدا، وما حدث يف حق هذا الشاب 
ه�و نموذج للظلم والضي�م. إن أعداء البالد 

قتلوا الش�اب اليانع نعمت الله روان«. عى 
»توي�رت« نرت اإلعالمية حس�يبه أتكبال، 
وه�ي العامل�ة يف محط�ة »طل�وع«، م�ع 
نعم�ت: »ليس ل�دي كلم�ات أكتبه�ا، لدي 
ذكريات كثرة مع الشاب واإلعالمي الرائع، 

ال أدري بأي ذنب قتلوه؟«.
جريمة اغتيال روان ليست األوىل من نوعها 
وال يبدو أنها س�تكون األخرة. ففي الفرتة 
األخ�رة، قتل العديد من اإلعالميني، وكثرت 
التهديدات. وكان بني الصحفيني املستهدفني 
مالل�ه ميوند الت�ي اغتيل�ت يف مدينة جالل 

أباد، وهي التي كانت تعمل كمقدمة أخبار 
يف محط�ة »االنع�كاس«. باإلضافة إىل ياما 
س�ياووش الذي اغتيل يف كابول بعد أن كان 
مقدماً للربامج يف محطة »طلوع«، وإلياس 
داع�ي الذي قت�ل يف إقليم هلمن�د الجنوبي 
وكان يعمل مع وسائل إعالم مختلفة. كما 
قتل�ت ث�الث موظفات يف قس�م الدوبالج يف 
محط�ة »االنع�كاس« يف مدينة ج�الل أباد. 
هكذا تطول القائم�ة، واألحداث تكرر، وما 
يص�در م�ن ردود األفعال بع�د كل حادث ال 
يتغّر... إدانة وش�جب، تق�وم به الحكومة 

واملؤسس�ات املعنية ونقاب�ات الصحفيني، 
ورواد منصات التواصل االجتماعي. 

لكّن جريمة قتل اإلعالمي نعمت روان جاءت 
يف خضم جدل أثاره تهديد كّل من الحكومة 
وطالبان لوس�ائل اإلع�الم األفغانية وطلب 
الطرفني من اإلعالميني والصحفيني »التزام 
الحي�اد أو تحم�ل النتائج«. وكت�ب الناطق 
باس�م حركة »طالبان« ذبيح الله مجاهد، 
يف تغري�دة له قبل يومني م�ن الجريمة، أّنه 
»منذ عدة أيام نشاهد بعض وسائل اإلعالم 
وهي ت�روج األخبار لصالح االس�تخبارات 

األفغانية، مؤكداً أن وسائل اإلعالم األفغانية 
ال بد وأن تحافظ عى الحيادية الكاملة، وأال 
تصب�ح وس�يلة لرتويج أجن�دات الحكومة 
األفغاني�ة«. يف املقاب�ل كش�ف أعض�اء يف 
أحم�د  االس�تخبارات  رئي�س  أن  الربمل�ان 
ضي�اء رساج أكد أثناء تقديم إيجاز للربملان 
ح�ول الوضع األمن�ي يف الرابع من الش�هر 
الج�اري أن »بعض وس�ائل اإلعالم  وبعض 
الصحفي�ني والناش�طني يعمل�ون لصالح 
أعداء ه�ذه البالد، ويس�اعدون الجماعات 
املس�لحة يف الحرب النفس�ية ض�د القوات 
املس�لحة موضح�اً أن الحكوم�ة األفغانية 
س�وف تتعامل م�ع كل أولئ�ك كاإلرهابيني 

والذين يروجون للعنف واإلرهاب«. 
والحكوم�ة  طالب�ان  تهدي�دات  وأث�ارت 
األفغاني�ة امتع�اض النقاب�ات الصحفي�ة 
املخاط�ر  واإلعالمي�ني، خصوص�ًا يف ظ�ل 
املحدقة بعملهم وحياتهم. بهذا الخصوص، 
حق�وق  حماي�ة  »لجن�ة  رئي�س  يق�ول 
الل�ه  توحي�د  واإلعالمي�ني«،  الصحفي�ني 
صديق�ي ، إن »املش�كلة األساس�ية هي أن 
وس�ائل اإلعالم يف أفغانس�تان تعمل حالياً 
يف س�احة مفعمة بويالت الحرب وتبعاتها. 
ونح�ن يف الحقيق�ة وقعن�ا ب�ني الس�ندان 
واملطرق�ة، كل ما نن�ره ال يريض أطراف 
الحرب، وبالتايل هم يرون أننا ننحاز للطرف 
الثان�ي واألمر ليس كذلك. لقد رفعنا صوتنا 
من أجل حقوق اإلعالميني ووس�ائل اإلعالم 
وس�نفعل ذلك يف الف�رتة املقبل�ة ريض من 
ريض وسخط من سخط«. يضيف توحيدي 
أن »تهدي�د الطرفني بحد ذاته يش�ر إىل أننا 
نعم�ل مهنياً مع االلت�زام بالحياد وإال كان 

أحد طريف الحرب راضيا عنا ، لكن ما يحدث 
يعن�ي أننا نعمل بحيادي�ة كاملة وال ننحاز 
إىل أي جهة لذا يهددن�ا طرفا الحرب وليس 
طرفا واحدا«. ويطلب توحيدي من املجتمع 
ال�دويل أن »ي�ويل اهتماماً كبراً بمس�تقبل 
وس�ائل اإلع�الم يف أفغانس�تان وأال يكتفي 
بمج�رد إصدار بيان�ات الش�جب واإلدانات 
التي ال تكفي، إذ إنها ال تسمن وال تغني من 

جوع«. 
وحول الحياد ال�ذي يدعو إليه كل من طريف 
الحرب الحكومة وطالبان اإلعالميني، يقول 
اإلعالمي محمد إسماعيل عندليب ،إّن »كال 
من طريف الحرب يريد منا أن نغطي األحداث 
كما يحلو له وليس كما هي، وعندما نغطي 
األح�داث كما هي ال يعجبه�م األمر، بالتايل 
يعتربون أنن�ا ننحاز للجهة الثانية«، مؤكداً 
أن »العم�ل يف أفغانس�تان صعب جداً، ومن 
الصعب أيضا أن تريض أطراف الحرب. هذا 
أمر مس�تحيل ولكن علين�ا أن نلتزم الحياد 

ونربز الحقائق للعالم كما هي«.
ومع إرصار اإلعالميني عى أنهم سيواصلون 
العمل رغم التهدي�دات وجرائم االغتيال، إال 
أّن الحقيقة هي أن عملهم تأثر بالتهديدات 
كثرًا، وهو ما تش�ر إليه اإلعالمية فروزه 
عزيزي، قائلًة: »منذ أشهر اإلدارة التي أعمل 
فيه�ا توصين�ي بتوخ�ي الح�ذر والحيطة، 
ويف بع�ض األحي�ان ال أخرج م�ن املنزل وال 
أذه�ب إىل م�كان العمل بس�بب التهديدات، 
كم�ا أترك يف بع�ض األحي�ان تغطية بعض 
املواضيع الحساسة«، مضيفًة أّن »العمل يف 
أفغانستان صعب للغاية، واإلعالمي يواجه 

هنا تحديات كبرة يف مناح مختلفة«.
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حبيب النايف
اص�در الناقد والش�اعر الدكتور عمار 
ابراهيم عزت مجموعته الشعرية االوىل 
)ترنيمة بلون الش�وارع( الصادرة عن 

دار أحمد املالكي للنرش .
اس�تهلت املجموع�ة بمقدم�ة جميلة 
للدكتور خالد حوير الش�مس لحقتها 
اخرى للناقد والباحث صباح محس�ن 

كاظم 
للمجموع�ة  مطالعت�ي  خ�ال  وم�ن 
والغور يف تفاصيلها تولدت لدي بعض 
االنطباع�ات التي التص�ل اىل حد النقد 
الن ذل�ك م�روك للمتخصص�ن به�ذا 

املجال 
يف الب�دء البد من القول ان الش�عر كما 
ق�ال بورخي�س )) ه�و التعب�ر ع�ن 
الجم�ال بكلم�ات محبوك�ة بص�ورة 
فنية ((لذا فان الش�عر ارتبط بالحياة 
جوانبه�ا  ت�يء  قوي�ة  بوش�يجة 
وتجعله�ا تتس�م بالجم�ال واالرشاق 
رضوري  ماه�و  كل  ع�ى  واالنفت�اح 
ملنحها التدف�ق واالندفاع نح�و االمام 
بدينامكية متواصل�ة تمنحها التوهج 
واالبتعاد عن الرتابة وامللل التي ترافق 

الكثر من الظواهر املالوفة ،
وخال دخولن�ا اىل مجموعة الش�اعر 
عمار ابراهيم عزت املوسومة )ترنيمة 

بلون الشوارع(
تواجهن�ا الحي�اة ب�كل اتس�اعها وما 
ي�دور فيه�ا حي�ث تناوله�ا الش�اعر 
برؤي�ة متبرصة واس�تطاع ان يضفي 
عليه�ا بعدها الجمايل من خال عكس 
رؤيته الخاص�ة بطريقة فنية ومؤثرة 
عى ما ي�دور حوله يف  عالم متش�ابك 

يتقاسمه:
الفرح والحزن،

الحب والكراهية،
الضوء والظلمة،

الخر والرش.
إنَّ الش�اعر اس�تثمر قدرات�ه اللغوية 
يف انج�از نص يتاءم م�ع الواقع الذي 

يعيش�ه وما يدور حوله حيث استعمل 
مفردات بسيطة ويومية لكنه وظفها 
بمهارته واسلوبه ليقول اشياء كثره 
ه�ي يف صدر كل  متلقي  ال يس�تطيع 

التعبر عنها  ،
لقد اس�تفاد  الش�اعر عم�ار ابراهيم 
عزت من خزينه املعريف والثقايف يف بناء 
نصوصه الشعرية  فهو تارة يستدعي 
م�ا يريد من  املايض وما دار فيه  حيث 
ليوظفه�ا  االح�داث  بع�ض  اس�تثمر 
ألغ�راض داللية معينة مث�ل ) داحس 
،الس�بي  البس�وس  ،ح�رب  والغ�راء 

البابيل ، ملحمة كرباء ،،
وكذلك اس�تحرض بعض الش�خصيات 
الراثي�ة  مث�ل حموراب�ي وكلكامش 
واور نم�و و عش�تار ولي�ى وغره�ا 

لتضيف بعدا جماليا عى نصوصه : 
اقتباس ص ٧٦... 
))عراقي وافتخر 

بالسبي من بابل اىل كرباء 
بجلجامش باع س�ومريته عى ارصفة 

الغربة 
ب�اور نم�و قاي�ض زقورت�ه بكرنفان 

امريكي بحمورابي محا مسلته 

وصوت عى دستور قديم (
وتارة اخرى يدخ�ل عن طريق املبارش 
لوطن منهك اتعبه من جاء من الخارج 
ال يحمل اي رؤيا عنه ليضيع يف مخاض 
االحداث الراهنة ويصبح عرضة للنهب 

والرسقة وعدم االستقرار :
اقتباس ص٦١...

اقتحم�وا قاموس  الذين  ))التافه�ون 
مفرداتي 

رسقوا خبز أمي 
وعباءة أبي 

وهيبة جدي 
عى مقربة من دلة بردت قهوتها 

وفنجان ما دارت االكف به 
اال بمأتمك يا وطن..... ((

وبذلك اس�تطاع الش�اعر م�ن تكوين 
خطاب متنوع استغل مهارته وثقافته 
التي كانت الس�ند االسايس له إليصال 

الفكرة املبثوثة يف نصوصه املؤثرة ،
رغم قرص البعض منها اال انها تمكنت 
من تك�ون ذات عمق وجمال اخاذ وان 
تقن�ع املتلق�ي بما يحمله م�ن مهارة 

شعرية مدهشة .
ان الجم�ل الش�عرية ، قصرة ومقننة 

وترك�ز ع�ى وع�ي تام بم�ا يري�د ان 
يوصله لن�ا حيث انها تعمل وفق رؤية 
واضحة ال تتطلب جهد يف تحليل بنيتها 

اللغوية:
اقتباس ص٨٧..

))تخطاني وما شعر
باننا توابيت لكنها تميش ..((

اقتباس ص٨٩..
))للجوع سورة 
ال تبدأ بالبسملة 

وآية ..
ترأ منه�ا الق�رآن واالنجي�ل والتوراة 

)).....
تمك�ن الش�اعر م�ن تحوي�ل اليومي 
املع�اش اىل ص�ور ابداعي�ة ورس�ائل 

تكتن�ز بالتكثي�ف اللغ�وي وال�داليل :
اقتباس ص٩٢....

))الغربة ان تولد يف وطن 
انتماؤك له 

حر عى ورق  ((
ان االنزياحات اللغوية التي استعملها  
الش�اعر من اجل التكثي�ف ابعدته عن 
النثرية املفرطة واعطت النص رشاقة 
معينة عكس�ت وعيه الشعري يسعفه 
بذلك دراس�ته االكاديمي�ة املتخصصة 
يف النقد االدبي )حيث يس�تعد ملناقشة 

اطروحته للدكتوراه يف النقد االدبي :
اقتباس ص٧٢،

))الضحكات غادرت اعشاشها 
يف موسم الهجرة اىل الضياع 

يوم كانت اشجار الوطن 
تطعمنا ثمار الغربة 

والغربة تسقينا دفأك يا وطن ((.
لقد ق�دم الش�اعر مجموعة ش�عرية 
تغوين�ا بقراءته�ا من خ�ال نصوص 

مؤثرة
تحتوي عى عمق يف املعنى وساسة يف 
االس�لوب لذا نجد فيها جمالية الشعر 
وص�وره املؤث�رة  وتدلل ع�ى موهبة 
ش�عرية اثبتت  نضجه�ا وقدرتها عى 
تطوي�ع املف�ردة والتحك�م به�ا وفق 

رؤيته الشعرية . 

محدي العطار
تداخلت القصص والحكايات القديمة 
مثل حكاي�ات الس�ندباد البحري مع 
ادب االسفار والرحات، وبذلك اختلط 
بالخيال  الفعلية  الواقع واملش�اهدات 
الفن�ي ل�دى الرحال�ة الكاتب.وهناك 
الكثر من ادب الرحات اخذت البنيان 
مث�ال  للرواي�ات،  الفن�ي  املعم�اري 
)أس�وأ رحلة يف العالم( تأليف »أيسيل 
ش�ري« ورواية )تعال وأخرني كيف 
تعي�ش( للروائي�ة »أجاثا كريس�تي« 
تألي�ف  العربي�ة(  )الرم�ال  ورواي�ة 
الروائي�ن  »ويلفري�د نيس�جر«ومن 
)الريحاني�ات(  اش�تهرت  الع�رب 
للروائ�ي الرحال�ة »أم�ن الريحاني« 
وهو افضل من رب�ط االدب )الرواية( 
العم�ر(  بالرح�ات، وكذل�ك )زه�رة 
للروائي » توفيق الحكيم« و)الرحات 
الحجازية( واعمال )شكيب ارسان( 
، يف العراق افض�ل من كتب رواية من 
وح�ي الرحلة هو )حس�ن البحار( يف 
روايت�ه )بحر أزرق وقمر أبيض( التي 
تكل�م فيها عن رحلته اىل )أندونس�يا، 
وس�نغافورة ورسيانكا( وكذلك قدم 
الرحال�ة والشاعر)باس�م ف�رات( ما 
يق�رب م�ن الرواي�ة اكثر م�ن كتاب  
يف ادب الرح�ات مغل�ف بف�ن الرواية 
مس�افر  ب�وذا،  )ط�واف  ل�ه  ف�كان 
مقي�م، ال عش�بة عند ماهوت�ا، لؤلؤة 
واحدة والف ت�ل( والكتاب – الرواية- 
املس�توحاة من  رحلته اىل )االكوادور 
والب�رو وكولومبيا( بعن�وان »الحلم 
البوليفري« رحل�ة كولومبيا الكرى، 
وه�ي الرواية الفائ�زة بالجائزة االوىل 

ألدب الرحات ٢0١5 .
املرجعية الثقافية للرحلة

باس�م فرات م�ن الن�وع ال�ذي يكتب 
الواقع ويجعله يشبه الخيال، ويوظف 
الواق�ع  بإن�ه  تتوه�م  الخي�ال حت�ى 
املسحورهو )ال يمكنه أن يتخلص من 
املرجعيات الثقافية فالقراءات سلطتها 
عى الن�ص..إن الق�ارئ النهم للمنجز 
اإلبداعي ألدباء أمري�كا الاتينية، حن 
ي�زور أو يس�كن إح�دى دول أمري�كا 
الاتيني�ة، ويق�رر الكتاب�ة ع�ن ذل�ك 
البلد، ف�ا بد أن تظهر بطرق مختلفة، 
عوالم الرواية الاتينية، عوالم الواقعية 
السحرية، واإلشارة ألجواء مئة عام من 
العزلة«ص5 ، هذا ما دفعنا ان نعد هذا 
الكتاب رواية ألن كل يشء يف هذا املكان 
يجعل باسم فرات ال يكتب جغرافيا او 
مش�اهدات س�ياحية بل يكتب ش�يئا 
يش�به الرواية » ويرفض باس�م فرات 
ان ينقل ما يش�اهد فق�ط بل هو يعر 
عن الثقافة والوع�ي باملكان وباالخر، 

ألن�ه لي�س روائي ليرسد فحس�ب  وال 
فيلس�وف  ليطرح التس�اؤالت ، وليس 
مؤرخ�ا ليدق�ق يف س�لوكيات املجتمع 
ب�ن  املقارن�ات  بعق�د  )ابت�ى  ، ه�و 
الثقافات ، فهو يبحث عما هو مشرك 
إنساني،فأوىل خطوات السام تبدأ بعد 
االع�راف باختاف اآلخ�ر، هو البحث 
عن املش�ركات لزيادة أوارص الروابط 

اإلنس�انية وأهمها املحبة«ص٦
*شخصيات خيالية وواقعية

من هنا رصدنا شخصيات باسم فرات 
التي يكون السارد فيها هو نفسه مع 
استحضار ش�خصيات ذهنية مؤثرة 
يف املشهد الس�يايس والثقايف واالدبي، 
صنعه�ا  تاري�خ  م�ن  وش�خصيات 
واس�تحضارها خي�ال الفنان باس�م 
ف�رات للحوار معه�ا وكأنها موجودة 
، وش�خصيات عادي�ة )رف�اق س�فر 
ومرش�دين ودليل س�ياحي واصحاب 
قوارب ووسائل نقل مختلفة وبائعات 
( فف�ي )متاه�ة األم�ازون( وغابات 
املعق�دة كاد باس�م ان يفق�د حيات�ه 
)تذوقن�ا االقراب من املوت( لخطورة 
تسلق جبال )غواغوا بيتشينتشا( وال 
يتخى باسم عن صفة )املغامر الطفل( 
حينم�ا يكون يف رحلة ين�ى الخطر! 
ويس�تغرب باس�م مما يفعل�ه الدليل 
وكأن�ه ع�دو للطبيع�ة وه�و يرضب 
االغصان )بالقامة( لكن االجابة تأتيه 
م�ن رفاق الس�فر )انه يق�وم بوضع 
إش�ارات للمكان لك�ي ال نتيه يف هذه 
الغابات بأشجارها العماقة( ويتذكر 
باسم كتاب الروائي )فاضل العزاوي( 
»بعي�دا داخ�ل الغاب�ة« ويأس�ف ألن 
احدهم اس�تعاره من�ه يف االردن ولم 
يرجع�ه! وبم�ا ان ال�رسد يرك�ز عى 
االكوادور كما يقول باسم مع اشارات 
ع�ن كولومبي�ا والبرو والتي تش�كل 
»كولومبي�ا الكرى التي ق�ام الزعيم 
الاتيني س�يمون بوليفار بتوحيدها، 
وت�رك بصمته فيه�ا زعيم�ا ومحررا 
ودكتاتورا – الس�لطة مفس�دة للثائر 

والش�اعر- الثائر يتح�ول إىل دكتاتور 
والش�اعر إىل س�يايس فاش�ل وخائن 
للش�عر- والحلم البوليفاري – عنوان 
الكتاب- هو حلم هذا الزعيم يف توحيد 
أمريكا الاتينية«ص٨ ويحرض السارد 
خطب�ة الرئيس األك�وادوري »رفائيل 
كوريه األول« بع�د فوزه باالنتخابات 
للمرة الثانية يف ش�ارع ش�ريز، الذي 
يخت�م خطابة )تعيش وح�دة أمريكا 
الاتيني�ة( ورددت الجماه�ر تعيش، 
تعيش« يقول الس�ارد : وكأن املشهد 
يف بغ�داد القومي�ن الع�رب أو قاهرة 

جمال عبد النارص.
*لقاء األمرة

)األم�رة كوياغو (  تلتقي بالس�ارد 
وتتحدث معه »حن زرت كوتشاسفي، 
اس�تقبلتني األم�رة كوياغو، خلفها 
رسب م�ن الصباي�ا يحملن ش�عرها، 
كان طوي�ل أط�ول من معلق�ة امرئ 
القيس..قال�ت: أن�ت قرب امل�اء إذا... 
س�التها : كيف عرفت�وا يف ذلك الوقت 
املبك�ر أن ه�ذه األرض ه�ي منطقة 
اإلس�تواء؟ تبس�مت لتهمس يف أذني: 
أجم�ل م�ا يف التاري�خ غموض�ه، فا 
تنب�ش تاريخنا كما فعل�ت مع تاريخ 
ب�ادك فأس�لمك النبش للقلق وس�وء 
فهم اآلخرين. ويستمر السارد بالسر 
م�ع االم�رة ليش�اهد ١5 هرما و٢١ 
قرا عمر االهرامات ١500 س�نة.. اما 
طريق�ة الدفن يف القب�ور هي )وضع 
الجث�ة بطريق�ة القرفصاء(..خاتمة 
املط�اف، هو متحف مبني عى الطراز 
االك�وادوري واالنديزي القديم.. كانت 
تحدثني عى العمارة وهي بيت دائري 
الش�كل ، مبني م�ن الط�ن املخلوط 
بنبات�ات.. بعد ذلك س�جلنا أس�ماءنا 
يف س�جل الزائرين.. ح�ن انتهيت من 
الكتاب�ة ل�م أج�د األم�رة كوياغ�و، 
بحثت عنها وتلفت ب�ا جدوى، انتبه 
الجمي�ع يل وس�ألوني ه�ل أبحث عن 
يشء ؟ أجبته�م نع�م األمرة كوياغو 
والصباي�ا الجمي�ات  اللواتي يحملن 

ش�عرها األس�ود الطويل.. اس�تغرب 
الجميع  وظنوني امازحهم  ..قلت لهم 
اني أمزح  واالبتس�امة سوف تنقذني 
من وصم�ة الجنون »األمرة كوياغو 
: هي ملكة املنطق�ة ..حاربت األعداء 
وكان�ت بطلة يف التصدي لهم للحفاظ 
عى منطقتها، واالراء عنها متضاربة 
بعضه�م يزعم أنها تزوجت أحد ملوك 
اإلنكا ونتج عن هذا الزواج آخر أباطرة 

إمراطورية اإلنكا«ص٢0
وصف الشخصيات

حينم�ا ي�زور الس�ارد وي�رى الن�اس 
ال يكتف�ي بالتق�اط الص�ور له�م ب�ل 
يكتش�ف ال�ذوق يف الس�كن واملاب�س 
والوج�وه«االذواق  واالل�وان  والعم�ل 
نس�بية وكذل�ك التناس�ق...كنت أفكر 
فيما هو مش�رك بن جمي�ع األرياف 
ربما يف العالم. نساء ترك الدهر نوائبه 
عى وجوههن، يفتقدن لطراوة املدينة 
ونعومته�ا وهذا واضح م�ن برشتهن 
املتغضنة، لكنه�ن يملكن صحة وقوة 
بحي�ث يقمن بأعمال ال يمكن لنس�اء 
أق�ل  أن يؤدي�ن  العم�ر  امل�دن يف ذات 

منها«ص30 
*الشاعر خوان خيلمان

الس�ارد ال يبح�ث عن التس�لية فقط 
بل هو يري�د متعة الفائ�دة واملعرفة، 
لذل�ك ش�عر بس�عادة ال توصف وهو 
يلتق�ي ويك�ون بالقرب من الش�اعر 
االرجنتيني )خوان خيلمان( »ش�اعر 
الطوي�ل  الثلج�ي  مده�ش.. ش�عره 
يضف�ي وقارا علي�ه. كان نجم املكان 
ب�ا من�ازع« الجمي�ع يلتق�ط مع�ه 
الصور التذكارية ، منح وسام الثقافة 
األكوادورية » خوان خليمان ، موطن 
بورخس واملداف�ع عنه،  بقوله أعمال 
بورخ�س يف رأي ال مثيل له�ا رغم أن 
ش�عره ال يعجبن�ي.. ال يشء يهض�م 
من أف�كار بورخس، علينا اس�تيعابه 
فحس�ب«ص55 حينما صعد للمنصة 
ليقرأ شعره س�اعدته عريفة الحفل، 
عل�ق مبتس�ما :م�ن املفي�د أن تكون 

عجوزا لكي تسندك أمرأة جميلة، هي 
تترع لتكون معك يف ما يشبه العناق! 
ويصف السارد عريفة الحفل )شهية 
حق�ا بمامحه�ا العربي�ة املعجون�ة 
بالتزاوج األيب�ري األمازيغي اآلرامي 
مع الس�كان األصلين( ويهيم السارد 
الرحال مع اش�عار خ�وان عى الرغم 
م�ن ان�ه ال يع�رف م�ا يقول)ش�اعر 
يحمل�ك إىل عوام الش�عر حت�ى وأنت 
تجهل لغته كما حدث معي( وتتداعى 
بموق�ف  م�رورا  واملش�اعر  االف�كار 
الشاعر تجاه قضايا الشعب والوطن 
، فيس�رجع الس�ارد هذه الذكريات 
)أود التبيه عى أهمية موقف الشاعر 
والذي يجب أن ينحاز فيه ليس للهوية 
الضيقة )مذهب، قومية، اثنية، عقيدة 
..الخ( بل الوقوف مع الجمال والوطن 
ككل وه�و م�ا تفتق�ر إلي�ه ثقافتن�ا 
العربي�ة مع األس�ف، فخيم�ان الذي 
أنتم�ى لألرجنتن ولم ينت�م لطائفته 
الدينية اليهودية املختلفة عن الغالبية 
العظمى لعقيدة أهل وطنه املس�يحية 
الكاثوليكي�ة، وكان ابن�ا ب�ارا للغ�ة 
الرسمية يف األرجنتن وهي األسبانية 
ول�م يتعص�ب لج�ذوره األوكراني�ة، 
كان ارجنتيني�ا متطلعا لحياة كريمة 
لوطن�ه وش�عبه( الس�ارد ال يكتف�ي 
املوق�ف  لتوضي�ح  املداخل�ة  به�ذه 
الوطن�ي للش�اعر االرجنتين�ي، كم�ا 
ذكرنا ه�و صاحب اهتمام باملقارنات 
)كنت أتامل هذا الشاعر الكبر وصور 
ش�عراء بلدي الع�راق وبقي�ة البلدان 
الناطق�ة بالعربي�ة أمامي بل وجميع 
انغمس�وا  وكي�ف  املنطق�ة  مثقف�ي 
بالطائفية والهويات الضيقة ومالئوا 

االنظمة أو األحزاب( ص5٧ 
الخاتمة

يف كل رحلة لباسم فرات هناك محاولة 
كتابة رواية او اصدار كتاب فضا عن 
تنشيط الوحي ليكتب قصائد من وحي 
مش�اهداته يف ه�ذا البل�د او ذاك، هو 
ش�اعر ورحالة يذوب م�ع االخر لكنه 
يحتفظ بهويته العراقية ويعش�قها، 
اف�كاره تنضج بالس�فر وممارس�ة 
الكتابة، التاريخ يضلل رؤيته وتشغله 

الجغرافيا السياسية .  .
وص�دق باس�م وه�و يص�ف خ�وان 
خليم�ان بعد موته ١٩30- ٢0١4 )ما 
زال صوته يهجسني كما هي طلة تلك 
الفاتن�ة عريفة الحفل وه�ي تتأبطه 
غ�ر عاش�قة وإنم�ا لتس�اعده عى 
ش�يخوخته متجاهلة أن قلب الشاعر 
ال يش�يخ وأن عط�ر ام�رأة جميلة قد 
يطيح ب�ه حتى ل�و بلغ املائ�ة وربما 

حتى لو داهمه املوت(ص5٧

الش�هادة الفخرية هي ش�هادة بدون رس�الة أو مناقشة وتعطى 
للش�خص تقديرا لجهوده يف مجاالت معين�ة , منح درجة دكتوراه 
“رشفّية” لشخصيات معينة كتعبر عن الشكر أو العرفان بالجميل 
أو اإلنجازات العلمي�ة أو االجتماعية، وذلك حتى لو لم يكن الحائز 
عليه�ا ذا تكوين أكاديمي. يف أملاني�ا مثاً ُمنح هذا اللقب لفرديناند 
بورش�ه، ويف م�رص منحت لس�وزان مبارك، ويمكن للش�خص أن 
يحص�ل عى أكث�ر من درج�ة دكتوراه واح�دة., وكانت الش�هادة 
الفخري�ة تمن�ح لش�خصيات ل�م تتمكن م�ن متابع�ة تحصيلها 
االكاديمي الكاس�يكي، وتركت اثراً ونتاجاً أهم بكثر من عدد من 
األطروحات بإعطائها هذه القيمة التي تستحق علمياً، إذ ان قيمة 
اإلنس�ان العلمية ليس�ت بلقب الدكتوراه االكاديم�ي الذي يحصل 
عليه بل بنتاجه املعريف والثقايف والس�يايس واالقتصادي وبدوره يف 
الحياة. لذا هي عملية تكريم للشخص واملؤسسة الربوية املانحة، 
معنوياً، والدكتوراه الفخرية هي مس�ألة تقدير واعراف بالجهود 
واألعمال التي قدمها املكرّم أو س�يقدمها للمجتمع أو ملؤسس�ات 
يف املجتم�ع، منها املؤسس�ات التعليمية., كل ذل�ك كان من املايض 
الجمي�ل كما حصل مع العماقن الراحلن نجيب محفوظ ومحمد 

عبد الوهاب.
القان�ون يع�رف بلق�ب الدكت�وراه الفخري�ة، لكنه�ا ال تمنح اال 
من خ�ال مؤسس�ات اكاديمي�ة رصين�ة معرف بها ألش�خاص 
اعتباري�ن، قدم�وا خدمات وترك�وا بصمات يف مجاالت سياس�ية 
كانت ام اجتماعية ام علمية ام غرها، ويمكن منحهم تلك االلقاب 
الفخري�ة، مع االعراف بانهم ال يمكن ان يمارس�وا اي عمل تحت 
مظلة تلك الش�هادة الفخرية, اال ان الش�هادات الفخرية الحالية , 
هي لألسف ش�هادة عش�وائية وخداع علمي - اجتماعي بامتياز , 
خ�داع مجتمعي بامتياز وال يمكن الس�كوت عن�ه تحت اي ظرف 
وال ب�د من تضافر كل الجهود لوقف عمل تلك املراكز واملؤسس�ات 
الت�ي ال بد م�ن مقاضاة اصحابه�ا ومن يقب�ل ان يحصل عى تلك 
الش�هادات مقابل لألس�ف مبالغ م�ن املال ايضا, حي�ث ال يمكننا 
مش�ابهة هذه الفئة ملن يحملون ش�هادات الدكتوراه الفعلية التي 
درسوا سنوات ليحصلوا عى لقب باي تخصص يستحقونه بالفعل 
وهم رواد العملية االكاديمية ، ال يمكن باي حال مش�ابهتهم بتلك 

الفئة غر املرشوعة.
وهن�ا البد من االش�ارة اىل اني توقفت امام رف�ض الزعيم الكردي 
مس�عود_بارزاني منحه شهادة دكتوراه فخرية من جامعة دهوك 
,قائ�ا / أنا لس�ت دكت�وراً و لم أدخ�ل الجامعة لحظ�ة واحدة يف 
حيات�ي , و هذا س�يقلل من قيمة الجامعة و وس�يقلل من قيمتي 
وس�يفرس بش�كل أخر , مضيفا ان�ا زميل لكم ومس�تعد ان اكون 
حارس�ا لجامعتكم , ون�رى يف كام البارزاني احرامه الراقي للعلم 
والعلم�اء رغ�م تفاديه بما يفعله سياس�يو الصدف�ة من التهافت 

وراء الحصول عى شهادات مزورة اطاحت بهم.
يف الع�راق , بعد االحتال 2003 , تجد آالف األش�خاص ممن يحمل 
هذه الش�هادة والتي ال ُتضيف لصاحبها س�وى ح�رف الدال، الذي 
يقلل من ش�خصيته وال يزيد عليه�ا يشء، متمنن عى الجميع ان 
يدركوا إن اإلنس�ان ليس بش�هادته املزيفة بل بأخاق�ه وثقافته, 
متذم�راً م�ن كل ش�خص عراق�ي اش�رى ش�هادته الفخرية من 
ه�ذه املواقع، والتي تش�به املواقع الس�اقطة يف غايتها، نعم هكذا 
تكون اللهجة مع الذين يحاولون إس�قاط القّيم الُخلقية واملعرفية 
ويحاول�ون أن ُيدمروا ما بقي عامراً يف العراق,, وكم من مس�ؤول 
يف الدول�ة العراقية تب�وء منصب وزي�ر ووكيل ومستش�ار ونائب 
ومدير وهو يتخفى بش�هادة ال قيمة لها اشراها من ماله الحرام، 
ليبقى مربعاً يف منصبه ي�رسق وينهب من خرات وثروات العراق 
دون حس�اب أو رقيب، واملصيبة الكرى أن املانح لهذه الش�هادات 

وخاصة الدكتوراه الفخرية ال يحمل أي شهادة علمية.
وأخ�راً وليس آخراً .. ل�و كان يف العراق نظام حقيقي يحمي الِعلم 
والُعلماء واملثقف�ن من هذا الباء الخطر، فعليه أن ُياحق وُيلقي 
القبض عى جميع أصحاب الشهادات الوهمية املزيفة من دكتوراه 
وبروفيسور والتي كثرت يف أيامنا بجميع مفاصل الدولة واملتزامنة 

مع تزايد الفساد األخاقي واملايل والديني

مرافئ ثقافية
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ثقافية

الرحالة باسم فرات يقدم:
شخصيات من وحي االسفار يف رواية  )احللم البوليفاري(

ُر( يف الهجِر الرطِب يأتي )مظفَّ

لَيفتَح ُكوًَّة يف كلِّ ِسجِن

سيهُرُب باّتجاِه غٍد بعيٍد

ويبقى ِظلُُّه قلًِقا ُيَغّني

)ِبباِب األُمنياِت لُه َثاٌث(

ِبهنَّ ُيضاُء تأريُخ التَمنِّي

يقوُل لذاهبَن با ُخطاُهم:

سَتجمُعنا املَقاهي ذاَت ُحزِن

أنا يف السجِن لْم أُخِن الضحايا

فيا لَيَل البنادِق،  ال َتُخنِّي

وُكْن )لَيَل البنفسِج( ِحَن َيدنو

لُعّشاٍق ويأخُذهم بِحضِن

فأسأُل عنَدها وطًنا قديًما:

ملاذا ) عى املاِمْش َعلَِّمْتني( ؟

تحمُل سنابل الوِد يف ساِل قلبك

وتذر ملح الحقول يف عيونها الناعسة

ألنها

فروزة الضوء

تتساقُط من يدها ورود املدائن
فتهديَك شمساً

مرسوجًة عى وجناِت غيمة

تعاه�ُد صباحات�ك املتش�حة ب�ارساب 

الحمام

الحافلة برماد الغواية

وِسحر املُقل

فلتكن إليها الدروب هاربة

تلّوح لخرضتها الفصول 

فتجيُد الرسم عى خرصها الذي

تدفأ بنرجسِة الغياب

وأخذ يصافُح دندناتَك الخافتة

يف عيون موجٍة 

ونورس

... نورس....) َليُل البنفسج ( 
ميادة املباركأجود جمبل

ترنيمة بلون الشوارع... انطباعات موجزة

نهاد احلديثي
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إىل  الصي�ف  ح�رات  تتس�لّل 
الصي�ف  يف  خصوص�اً  املن�ازل، 
الح�ار، م�ا يجعلن�ا نس�ارع إىل 
الكيميائي�ة  امل�واد  اس�تخدام 
لطردها، بي�د أن األخرية مكّونة 
م�ن م�واد مؤث�رة س�لباً ع�ى 
يأت�ي، حل�ول  م�ا  يف  الصّح�ة. 
مجرب�ة للقضاء ع�ى الحرات 

بطريقة آمنة:
العطري�ة  األعش�اب  تس�اعد   -
والنعن�اع والريح�ان واملريمي�ة 
والزعرت، عند زرعها بالقرب من 
النواف�ذ واألب�واب ويف املداخ�ل، 
عى إبعاد هذه الكائنات املنّغصة 

ليومياتنا يف الصيف.
- يستحسن غلق النوافذ واألبواب 
قبل أن يح�ّل الظالم، ملنع دخول 

البعوض إىل املنزل.
- يفي�د رّش أنح�اء كل غرف�ة، 
بخليط مؤلف من ملعقة صغرية 
من القرفة مضاف�ة إىل ليرت من 
املاء، م�ع إفراغ ه�ذا الخليط يف 

عبوة بخاّخ.
- يجب غلق سلّة املهمالت جيداً، 

مع تغيري الكيس يومياً.
- ُينصح بسكب القليل من الخّل 

األبيض، حول النوافذ واألبواب.
الليم�ون  م�ن  حب�ة  ُتقط�ع   -
الحام�ض، وُتثّب�ت عليها حبات 
القرنف�ل، وتوض�ع يف طبق عى 

طاولة املطبخ لطرد النمل.
- م�ن ال�روري س�ّد فوهات 
البالوع�ات واملراحي�ض يف الليل 
بالب�الط لتجنب الرصاصري التي 
تتكاث�ر يف الش�قق وتنتق�ل عرب 

أنابيب الرصف.

تعان�ي كثري من الس�يدات من 
مش�كلة الش�عر املجعد س�واء 
كان ناعًما بتموجات بس�يطة 
ولذل�ك  للخش�ونة،  أق�رب  أو 
تلج�أ معظ�م هؤالء الس�يدات 
الش�عر  إىل مس�تحرات فرد 
الكيماوية مضطرة أو تستخدم 
املك�واة  فك�رة  األق�ل  ع�ى 
برغم  وتكراراً  والسشوار مراراً 
رضر تلك املس�تحرات وهذه 

الطرق يف فرد الشعر.
وصفة املوز والتفاح

اهريس ثم�رة م�وز، وال ترمي 
بقرته�ا بل جففيها يف الفرن 

واطحنيها.
اس�لقي ثم�رة تف�اح بقرها 

واهرسيها جيًدا أو يف الخالط.
وضعيه�ا  املكون�ات  اخلط�ي 
ع�ى ش�عرك م�رة أو مرتني يف 
األس�بوع مل�دة س�اعتني قب�ل 

غسله جيًدا والحظي الفرق.
 يمكن�ك إضافة زي�ت الزيتون 

وزي�ادة الكمية حس�ب كثافة 
شعرك وطوله.

وصف�ة الزب�ادي م�ع البي�ض 
والعسل

اخلط�ي علب�ة زب�ادي صغرية 
م�ع بيضة مع ملعقتي عس�ل 
مل�دة  ش�عرك  ع�ى  وضعيه�ا 

ساعتني قبل غسله جيًدا

 يمكن�ك إضافة زي�ت الزيتون 
وزي�ادة الكمية حس�ب كثافة 

شعرك وطوله
وصفة املايونيز

ضعي املايونيز عى شعرك ملدة 
ساعتني أو أكثر قبل غسله.

يمكن�ك إضافة زيت السمس�م 
عى كل الوصفات السابقة

م�ن النادر جدا ان يتف�ق الزوجان عى كل يشء 
ويتش�اركا وجهات النظر عينها حيال مختلف 
االمور، فمن املعروف ان املراة والرجل يختلفان 
بتفكريهم�ا عن بعضهما البع�ض، ولكن كيف 
يؤث�ر اختالف وجهات النظر ب�ني الزوجني عى 

حياتهما الزوجية؟
تماما كما ان هناك فرقا بني االم واالب يف تربية 
االطف�ال، كذل�ك يختل�ف الزوج�ان يف وجهات 
النظر بينهما ولكن ما هو تاثري اختالف وجهات 

النظ�ر ب�ني الزوج�ني ع�ى ال�زواج؟
يف الواق�ع، ويف ح�ني يح�ذر خ�رباء العالق�ات 
العاطفية من االختالف الكبري يف وجهات النظر 
بني الزوجني باعتباره يهدد سعادتهما الزوجية 
وقد يتس�بب بحدوث مش�اكل زوجي�ة يصعب 
حله�ا ما يص�ل بهما اىل االنفص�ال، يرى خرباء 
آخرون وعلماء النفس ان اختالف وجهات النظر 

بني الزوجني مفيد جدا لعالقتهما الزوجية.
ويق�ول اصح�اب الرأي ه�ذا ان اخت�الف الرأي 
ب�ني الزوجني يعن�ي ان لكل منهما ش�خصيته 
الخاصة واملس�تقلة ويملك نظرت�ه الخاصة اىل 
االمور وه�ذا ما يحم�ل الكثري م�ن االيجابيات 
خصوص�ا ان االخت�الف بال�رأي يغن�ي العالقة 
ويفتح الباب امام النقاش�ات البناءة، رشط اال 
يصل اختالف وجهات النظر بني الزوجني اىل حد 

الخالف بينهما.
اكثر االمور التي تثري اختالف وجهات النظر بني 

الزوجني!

اذا وبع�د ان اطلعن�ا يف الش�ق اعاله ع�ى تاثري 
اختالف وجهات النظر بني الزوجني عى الزواج 
،نكش�ف يف ما ييل ما ه�ي اكثر االمور التي تثري 
اخت�الف وجهات النظ�ر بني الزوجني بحس�ب 

خرباء العالقات العاطفية:
االم�ور املالية حيث ان�ه غالبا م�ا ينظر الرجل 
للم�رأة ع�ى انها مب�ذرة يف حني تعتق�د هي ان 

زوجها  ال ينفق عليها املال الكايف.
تربية االطف�ال هي ايضا من اكث�ر االمور التي 
يختل�ف فيها الزوج�ني يف وجه�ت نظرهما، اذ 

غالبا ما تعتقد املرأة ان زوجها ينس�ف القوانني 
التي وضعتها ويسمح لوالدته بالتدخل يف تربية 

اطفالها والعكس صحيح.
االصدق�اء يف حي�اة املتزوجني قد يكونوا س�ببا 
لخالفاته�م اذ غالب�ا م�ا ال تحبذ امل�رأة خروج 
ال�زوج لي�ال مع اصدقائ�ه كما ان ال�زوج قد ال 

يتقبل احدى صديقات زوجته وترصفاتها.
الهات�ف الج�وال واللوحات الرقمي�ة هي ايضا 
م�ن االمور التي تثري اختالف وجهات النظر بني 
الزوج�ني، خصوص�ا اذا ما قضي�ا وقتا طويال 

باستخدامه وانشغال عن بعضهما البعض.
كذلك، من اكثر االمور التي تثري خالفات وجهات 
النظر بني الزوجني وتصل اىل حد الخالف بينهما 
نذك�ر النظ�رة اىل الحموي�ن حي�ث ان الزوج�ة 
غالب�ا ما تنزعج من حماته�ا وهذا ما ال يتقبله 

الزوج.
كيفية التعامل مع اخت�الف وجهات النظر بني 

الزوجني!
اذا، وبع�د ان كش�فنا لك�م اع�اله ما ه�ي اكثر 
االم�ور الت�ي تثري اخت�الف وجه�ات النظر بني 
الزوجني، نطلع يف ما ييل عى كيفية التعامل مع 

هذا االختالف:
التحيل بالصرب واالحرتام اثناء مناقش�ة الطرف 
اآلخر حيال وجهة نظره وعدم التقليل من شأنه 

ابدا
تجن�ب رفع الصوت اثناء التحاور بينه الزوجني 
نظرهم�ا  وجه�ات  حي�ال  بينهم�ا  والنق�اش 

املختلفة
محاول�ة ايج�اد الحل�ول املش�رتكة التي تريض 

الطرفني خصوصا يف ما يتعلق برتبية االطفال
تجنب اتخاذ اي قرار مصريي ومرتبط بالزوجني 

معا يف لحظة انفعال او غضب
محاول�ة تفهم وجهة نظر اآلخر واالختالف بني 
الزوجني خصوص�ا ان املراة عاطفية اما الرجل 

فعقالني
الس�ماح للطرف اآلخر بقول وجه نظره بحرية 

وعدم مقاطعته اثناء التحدث.

10واحة
كيفية التعامل حيال اختالف وجهات النظر بني الزوجني!

حنو مستقبل افضل...هلم 

alzawraanews@yahoo.com

نصائح طبية

“الفطر األسود “ القاتل اجلديد مرعب 
العامل.. ما أنواعه واعراضه؟

تدبري منزلي

لطلة ابهى....

حلول جمربة للقضاء على حشرات الصيف

 3  وصفات طبيعية لفرد الشعر

نعل�م ان�ك ترغب�ني يف تمضية كل 
الوق�ت املمك�ن مع طفل�ك. ليس 
فق�ط ألن�ك تعرف�ني أن�ه بحاجة 
اليك، بل ألنك انت ايضا تش�تاقني 
اليه كلما غبت عنه. لكن هل يجب 

ترك طفلك مع والده؟
لكن�ك احيانا تضطري�ن اىل تركه 
مع من يجالس�ه بداعي العمل او 
الراح�ة او اي س�بب آخ�ر. ندرك 
صعوبة ترك طفلك مع اي شخص، 
حتى ولو كان هذا الشخص والده. 
فبَم يفكر طفلك عندما يجالس�ه 

والده؟ إليك الجواب
إّن قل�ق االنفص�ال ه�و ش�عور 
طبيع�ي يمر به االطف�ال الصغار 
والكبار يف مرحل�ة نموهم. يمكن 
ان يس�تمر ه�ذا االضط�راب مع 
الطف�ل يف مرحل�ة طفولته األوىل، 
لكن معظم االطفال يتغلبون عليه 

مع بلوغهم عمر الثالث سنوات.
لذلك، ال شك يف ان اول ما سيشعر 
به طفلك عند غيابك عنه هو قلق 
اإلنفص�ال ال�ذي يرتج�م بالبكاء 
املف�رط، األم�ر ال�ذي يصّعب عى 

الجليس مهمته.
وال يختلف األمر عندما يكون هذا 
الجليس والده. فكل ما يهم طفلك 
هو ان�ك لس�ت موج�ودة، بغض 

النظر عمن يحل مكانك.
عى الرغم من قلق االنفصال، ذلك 

ال يعن�ي عدم وجوب ت�رك طفلك 
م�ع والده. بل ع�ى العكس، إذ ان 
الطفل يس�تفيد وينم�و بطريقة 
ايجابية عندم�ا يقيض الوقت مع 
وال�د يحب�ه ويهتم ب�ه. بالتايل، ال 
ت�رتددي يف ترك�ه مع وال�ده لهذه 

األسباب:
عم�ر  م�ن  يق�رص  األب  غي�اب 
األبن�اء: أش�ارت دراس�ة حديثة 
أجراها مركز بحثي تابع لجامعة 
األب  غي�اب  أن  إىل  برينس�تون 
يؤثر س�لبا عى س�لوك األطفال 

الذك�ور  س�يما  وال  وصحته�م، 
ق�رص  إىل  ي�ؤدي  فه�و  منه�م. 
التيلومريات يف الجس�م، ما يؤدي 

بالتايل إىل قرص العمر.
الطف�ل  عق�ل  اّن  أع�ى:  مث�ال 
الباطني يتأثر منذ نعومة اظافره 
بطبيعة عالقته ووال�ده. بالتايل، 
كلم�ا زاد دعم اآلب�اء لالطفال يف 
صغره�م، زاد رض�ا الطف�ل عن 
الحي�اة الحقا وتحس�نت عالقته 

بكل من حوله.
تس�تحقني الراحة: باإلضافة إىل 
التي سيس�تفيد منها  الحسنات 
طفلك من خ�الل تمضية الوقت 
م�ع وال�ده، تس�تفيدين انت من 
الحصول عى قس�ط من الراحة 

تستحقينه بجدارة.
وألن تربية األطفال ليس�ت حكرا 
عى األمهات، ال تش�عري بالذنب 
اذا أخ�ذت قس�طا م�ن الراح�ة 
وترك�ت طفلك مع وال�ده. فأنت 
وس�تنمو  س�عيدة،  س�تكونني 
شخصية طفلك بطريقة إيجابية 

إثر ذلك. 

سلوكيات

طبيبك يف بيتك

كيف يتأثر طفلك حني جيالسه والده!

وجبة واحدة أم ثالثة؟.. تعرف على أفضل طريقة للتخلص من الكرش

خالل األيام القليلة املاضية، غدا مصطلح “الفطر األسود” متداوالً إىل 
حد كبري يف األوساط الطبية، وذلك بعد ظهور املرض يف الهند مرتافقاً 

مع مصابني ومتعافني بفريوس كورونا املستجد.
وق�د أثار هذا املرض مخاوف كثرية، خصوصاً بعد اإلعالن عن حاالت 

وفاة تسبب بها.
إىل أن خرج�ت منظم�ة الصحة العاملي�ة عن صمته�ا لتنهي الجدل، 
وأوضح الدكتور أمجد الخويل، استش�اري األوبئة باملنظمة أن الفطر 
األس�ود ه�و نوع م�ن الفطريات يس�بب مرضا ش�ديدا، إال أنه نادر 

الحدوث.
وأض�اف أن�ه يصيب األش�خاص الذي�ن يعانون من نقص ش�ديد يف 
املناعة بس�بب إصابته�م بأمراض معينة أو تناوله�م ألدوية مثبطة 

للمناعة.
كم�ا فّند الخ�ويل أنواع املرض، وقال إن هناك ع�دة أنماط من الفطر 
األس�ود، منه�ا ما يصيب الرئت�ني أو الجلد أو امل�خ، ومنها ما ينتر 

ليصيب أعضاء أخرى يف الجسم.
وأش�ار إىل أن أع�راض هذا املرض تختلف تبع�اً للعضو املصاب، فقد 
يك�ون مصحوباً بس�عال وضيق يف النفس حال إصاب�ة الرئتني، وقد 

يكون مصحوباً ببثور وتقرحات يف حالة إصابة الجلد.
أما ع�ن الوقاية والعالج، فقد كش�ف استش�اري األوبئ�ة أن الفطر 
األس�ود مرض خطري، إال أنه يمكن توقيه كما أنه قابل للعالج، حيث 

تتم معالجته باستخدام مضادات الفطريات تحت إرشاف طبي.
ويمك�ن الوقاي�ة م�ن الفطر األس�ود بالح�رص عى تقوي�ة أجهزة 
املناعة من خالل تناول الطعام الصحي والتحكم يف مرض الس�كري 

واالستخدام األمثل للعقاقري املثبطة للمناعة.
يف س�ياق متص�ل، أكد الخ�ويل أنه لم يثب�ت حتى اآلن وج�ود عالقة 
مب�ارشة بني اإلصابة بالفطر األس�ود ومرض كوفي�د19- وإن كان 
هناك عدد من الحاالت بالهند تم اإلبالغ عن إصابتها بالفطر األس�ود 

بعد إصابتها بكوفيد- 19.
كم�ا لفت إىل رضورة التأكيد ع�ى أن وجود أمراض مزمنة باإلضافة 
إىل كورون�ا، واس�تخدام عقاقري مثبطة للمناعة ق�د يزيد من فرص 

ظهور املرض الذي يعد أصالً من فئة األمراض نادرة الحدوث.
الجدي�ر ذك�ره أن “الفطر األس�ود” يحدث بس�بب عف�ن موجود يف 
الرتب�ة واملواد العضوية املتحللة مث�ل األوراق املتعفنة، وفقاً للمراكز 

األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها. 

املقادير:
طحني : 2 كوب

ملعق�ة   2 ب�ودر:  بيكن�ج 
صغرية

بيكنج ص�ودا : نصف ملعقة 
صغرية

لبن زبادي : كوب
سكر : كوب

الزيت النباتي : نصف كوب
البيض : 3 حبات

الفانيليا : ملعقة صغرية
طريقة التحضري:

يف وعاء للخلط، اخفقي البيض 
مع الفانيال ملدة 5 دقائق حتى 

يصبح فاتح اللون.
والس�كر  الزي�ت  أضيف�ي 
واخفقي حت�ى يصبح املزيج 
اللب�ن  أضيف�ي  ث�م  كريمي�اً 

الزبادي واخفقي.
أضيف�ي الطح�ني والبيكن�ج 

ص�ودا  والبيكن�ج  ب�اودر 
واخفقي جيداً ثم صبي املزيج 
بالزب�دة  املده�ون  بالقال�ب 
ورش�ة طحني وأدخيل القالب 
للفرن عى حرارة 180 درجة 

ملدة 45 دقيقة.
أخرج�ي الكي�ك م�ن الف�رن 
واتركي�ه ليربد ث�م قدميه مع 
رش�ة س�كر ب�ودرة وفراولة 

للتزيني بحسب الرغبة.

املطبخ ..

طريقة حتضري كيكة الزبادي اهلشة واللذيذة

يتساءل الكثري من األشخاص املقبلني عى عمل الروجيم،عن 
بتناول وجبة  الكرش، هل هي  من  للتخلص  أفضل طريقة 
الشهية  تقليل  يمكن  وكيف  يوميا؟  وجبات   3 أو  واحدة 

بوسائل طبيعية للتخلص من الوزن؟.
ُيعرف  أصبح  ما  ضمن  الواحدة  الوجبة  نظام  يندرج  و 
قد  الطريقة  هذه  أن  ومع  املتقطع«،  »الصوم  بأساليب 
يف  الكيلوغرامات  بعض  إنقاص  عى  األرجح  عى  تساعدك 
البداية، فمن املهم أن تعرف أنها قد تمّثل تهديدا للجسم عى 

املدى البعيد.
وإليك يف ما يأتي بعض األرضار املحتملة لتناول وجبة واحدة 

فقط يف اليوم:
1. نقص املغذيات والسعرات الحرارية

عندما تتناول وجبة واحدة فقط يف اليوم، فإنك تمنح نفسك 
فرصة واحدة للحصول عى الفيتامينات واملعادن واملغذيات 
إىل  الجسم  يحتاج  إليها جسمك، وال  يحتاج  التي  األساسية 
هذه العنارص فحسب، بل ينبغي أن يحصل عى ما يكفي من 

السعرات الحرارية، وهو ما قد ال توفره الوجبة الواحدة.
و يبلغ املدخول اليومي املوىص به من السعرات الحرارية نحو 
حرارية  سعرة  و2500  للنساء،  يوميا  حرارية  سعرة  ألفي 

للرجال، اعتمادا عى مستويات النشاط وعوامل أخرى.
لذلك، فمن السهل تصور مدى صعوبة الحصول عى جميع 
العنارص الغذائية والسعرات الحرارية الرورية التي يحتاج 
إليها جسمك عندما تتبع نظام الوجبة الواحدة، وتؤكد بيست 

أن اتباع نظام غذائي قاس مثل نظام الوجبة الواحدة يمكن 
السعرات  ونقص  املغذيات  نقص  لخطر  عرضة  يجعلك  أن 

الحرارية.
2. عدم فقدان الوزن

إىل  متتالية  ساعة   23 مدة  الصوم  يؤدي  أن  املرجح  ومن 
دخول الجسم يف ما ُيعرف ب�«وضع الجوع«، وهو استجابة 
يتعطل  قد  ذلك،  الحرارية، وجراء  السعرات  لنقص  طبيعية 
فقدان الوزن بسبب انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية 

ويحدث عكس ما تريده تماما.
هذا  يف  ميشالتشيك  ماغي  التغذية  اختصاصية  وتقول 
التي  اإلشارات  يحاكي  الواحدة  الوجبة  نظام  »إن  السياق: 
االحتفاظ  منه  ويطلب  الجسم،  إىل  الجوع  وضع  يرسلها 

سيحصل  متى  يعرف  ال  ألنه  الطاقة  من  ممكن  قدر  بأكرب 
عى الغذاء مرة أخرى«.

فإذا كان السبب األسايس الذي دفعك إىل اتباع نظام الوجبة 
الواحدة هو إنقاص الوزن، فعليك أن تدرك أنك تجعل األمر 

أكثر صعوبة عى املدى البعيد.
الهرمونات،  يف  كبرية  بصورة  يؤثر  قد  النظام  فهذا  كذلك 
ميشالتشيك:  تقول  الصدد،  هذا  ويف  النساء،  لدى  بخاصة 
تتجاهل كثريا من  اليوم، فأنت  تأكل مرة واحدة يف  »عندما 

إشارات الجوع يف جسمك«.
3. خطر األطعمة املصنعة والوجبات الرسيعة

اليوم  يف  الواحدة  الوجبة  نظام  يتبعون  ممن  كثري  ويميل 
بسبب ضيق الوقت إىل تناول األطعمة الرسيعة املعالجة، مثل 

وجبات العشاء املجمدة الغنية بالصوديوم.
اليوم،  يف  فقط  واحدة  وجبة  تناول  إىل  مضطرا  كنت  فإذا 
فحاول أن تجعلها وجبة صحية براء الفواكه والخراوات 
هذا  يف  بيست  قالت  حيث  املنزل،  يف  وإعدادها  الطازجة، 
غنية  ألنها  املصنعة  األطعمة  نتجنب  أن  »ينبغي  السياق: 
بالكربوهيدرات املكررة التي لن تساعد عى الشعور بالشبع 

مدة طويلة«.
وال تستغرق معظم الوجبات املنزلية وقتا طويال إلعدادها، 
لذلك قبل أن تتناول وجبة مجمدة غري صحية أو كيسا من 
التي  الصحية  الوصفات  بعض  يف  فكر  البطاطس،  رقائق 

تستغرق أقل من 30 دقيقة.
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مهنياً: هذا اليوم هو األنس�ب لتس�وية قضي�ة عالقة أو 
للمصالحة أو لكسب تأييد معي

عاطفي�اً: ال تؤثر في�ك الضغوط فأن�ت تتمتع حالّي�اً بحماية 
تع�ّزز الثقة بالنفس وتقّوي املعنوي�ات، وتكون أنت مصدر الّدعم 

والثبات يف هذه العالقة.
صحياً: قد تنقلب األمور رأس�ًا عىل عقب، بسبب إهمالك القيام بما 

يلزم للحفاظ عىل صحتك.

مهنياً: القمر الجديد يف برج األسد مناسب لك، ويتحدث 
عن ف�رة جيدة فتحقق بع�ض التقدم وتت�زود بحيوية 

إيجابية لدفع بعض املشاريع إىل األمام.
عاطفياً: تش�عر بأن من الصعب التشاور مع الحبيب من دون 

وقوع خالف حاد بينكما.
صحياً: أحزم حقائبك واس�تعد ملغامرة يف تس�لق أحد الجبال برفقة 

األصدقاء واستمتع بأوقاتك.

مهنياً: قد تطرأ مس�اعدة ما أو حظ من الس�ماء يفتح 
أمامك بعض األبواب املغلقة ويؤازرك لتخطي املصاعب

عاطفي�اً: ال تفرض أي رشوط عىل الحبيب قبل أن تس�تمع 
اىل وجهة نظره وتحللها وتخلص منها برأي

صحي�اً: اعتمد نظام�اً غذائياً صحياً ومدروس�اً يحمي�ك من خطر 
التعرض ألزمات صحية خطرة

مهنياً: يفهم زمالءك كالمك بمعناه الحقيقي ويقدرونه 
عالي�اً، فال تجد نفس�ك مضط�راً للدفاع ع�ن النفس أو 

إلثبات الحقيقة.
عاطفياً: تشّع جاذبية وتس�تقطب املعجبي واملعجبات، َتوّقع 

أخباراً عاطفية جّيدة تفرحك كثرياً.
صحي�اً: حاول أن تكون منتظماً ودقيق�اً يف تمارينك الرياضية، وال 

ترك حبل شهيتك عىل الغارب.

مهنياً: تفتقر إىل الشجاعة يف بعض األحيان، وتحتاج إىل 
من يدعمك معنوياً وتلجأ إىل أحد األصدقاء.

عاطفياً: تفي�ض حيوية وثقة زائ�دة بالنفس، ما ينعكس 
إيجاب�اً عىل الصعي�د العاطفي وتخطط م�ع الرشيك ملرشوع 

مهم.
صحياً: ال تضعف أمام املغريات املرضة بصحتك، حّصن نفسك وقوِّ 

مناعتك، ولن تكون إال سعيداً.

مهنياً: قد تعيش مخاوف ال أساس لها وتختلق لنفسك 
أزم�ة لش�دة توت�رك وتفقد قدرت�ك عىل تحلي�ل الواقع 

بشكل منطقي
عاطفياً: قد تركز عىل عالقة عاطفية تسبب لك القلق واإلزعاج 

وتنفر املقربي منك
صحي�اً: تناول الكمية املطلوب�ة منك يف كل حصة طعام ألنها تكون 

كافية لتأمي حاجتك من الفيتامينات

مهني�اً: توقع بعض الف�رص الجيدة الت�ي قد تفاجئك 
وتحرّيك إزاء الخيارات املتعّددة.

عاطفي�اً: تربكك بعض مواقف الرشي�ك وتضعك يف موقف 
أضعف وتثري معه نقاشات حامية.

صحياً: خذ قس�طاً وافياً من الراح�ة يف العمل، وامض مع العائلة 
أكرب قدر ممكن من الوقت يف الرفية والتسلية.

مهني�اً: توّقع عقداً أو تفس�خ عق�داً أو تجرب عىل تربير 
وتفس�ري وربم�ا اىل اللجوء للقض�اء أو الخضوع لبعض 

القواني والقرارات العامة.
 عاطفياً: حاول أالّ تزيد الهموم واملتاعب وتجّنب توجيه الكالم 

القارص يميناً وشماالً.
صحي�اً: الطقس الجيد يش�جع عىل الخروج م�ن املنزل والتوجه إىل 

أحضان الطبيعة لتمضية بعض الوقت.

مهنياً: تصغي إىل كالم إيجابي وتتلقى عرضاً جيداً يعيد 
إىل قلب�ك االطمئن�ان، وتتاح لك فرص�ة توقيع عقد جيد 

وطويل األمد
عاطفي�اً: قد تراج�ع العالقة اليوم بس�بب بع�ض التأخري يف 

اتخاذ القرارات املناسبة بالنسبة إىل املستقبل
صحي�اً: ح�اول التخفيف م�ن تناول األطعم�ة الغنية بالنش�ويات 

مساء، واستبدلها بالخرضاوات عىل أنواعها

مهني�اً: تتمت�ع باملقوّم�ات إلحداث تغي�ريات رضورية 
ومفي�دة يف مجال�ك املهن�ي، ويحالف�ك الح�ظ الجتياز 

العقبات والتوصل اىل املرتجى.
عاطفي�اً: تصل إىل بّر األمان مع الرشي�ك، إبتعد عن املغامرات 

املتهّورة واألفكار الخيالية التي قد تسبب لك املشكالت.
صحياً: مرض أحد أفراد العائلة يثري قلقك، وتبقى بال نوم س�اعات 

طويلة وتشعر باإلحباط.

مهنياً: أنت لِبق وماهر وبالتأكيد تلفت أنظار أش�خاص 
يهمك أمره�م، فال ترّدد يف اس�تغالل الطاقة املمتازة يف 

هذا اليوم املميز.
عاطفي�اً: عىل الرغم من أن الجو العام فقد يظهر ش�جار من 

هنا أو جدال من هنالك فكن متنبهاً لألمر.
صحي�اً: أنت مس�موح لك صباحاً تن�اول فنجان قه�وة، لكنك هذه 

األيام تكثر من رشبها مع أنها مرضة لك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: تحّقق انتصارت مهّمة يف العمل، وإنجازاً مهماً 
يسلّط عليك الضوء ويثري اإلعجاب بقدراتك.

عاطفياً: تكثر أحالمك هذا اليوم وتسعى إىل تحقيق الكثري 
من الطموحات العاطفية.

صحي�اً: ال تخفف م�ن رشب املياه بعد ممارس�ة الرياضة وحتى 
خالل ساعات النهار الحاّرة.

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

- 1973إط�الق املخت�رب الفضائ�ي األمريك�ي الذي 
ع�رف باس�م س�كاي الب إىل الفض�اء م�ن مرك�ز 

كينيدي للفضاء.
مركب�ة الفض�اء األمريكي�ة أبول�و وعليھ�ا 3 رواد 

يلتحمون بسكاي الب ويدوران حول األرض.
- 1979إرسائي�ل تنس�حب م�ن مدين�ة العري�ش 

وتعيدھا إىل مرص بموجب اتفاقية كامب ديفيد.
بدء أول مفاوضات بي مرص وإرسائيل حول إقامة 
حك�م ذات�ي فلس�طيني يف الضفة الغربي�ة وقطاع 

غزة.
1981 - ح�كام اإلمارات الش�يخ زايد بن س�لطان 
والبحرين الشيخ عيىس بن سلمان والسعودية امللك 

خالد بن عبد العزيز وعمان السلطان
قابوس بن س�عيد وقطر الش�يخ خليف�ة بن حمد 
والكوي�ت الش�يخ جاب�ر األحم�د يؤسس�ون بع�د 
إجتماعھ�م بأبوظبي مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.
1985 - أم�ري دول�ة الكويت الش�يخ جاب�ر األحمد 
الصباح يتعرض ملحاولة اغتيال وذلك عندما حاولت 

إحدى السيارات الواقفة عند الرصيف
األوس�ط من الطري�ق اقتحام املوكب ال�ذي كان يف 
طريق�ه إىل مكت�ب األمري يف قرص الس�يف مما أدى 
إىل انفجارھا بما تحمله من مواد متفجرة وإحراق 
عدد من سيارات املوكب والسيارات األخرى القريبة، 
وأس�فر الحادث عن س�قوط ثالثة قتىل إضافة إىل 

الجاني وأصيب عدد كبري من جراء اإلنفجار.
1992 - العب الكاراتيه السوداني ھاشم بدر الدين 

يعتدي عىل حسن الرابي يف أوتوا بكندا.
2000 - الجي�ش اإلرسائي�ي ينھ�ي إنس�حابه من 
جن�وب لبن�ان، وق�د ج�اء ھ�ذا اإلنس�حاب نتيجة 

الضغوط الكبرية التي أحدثتھا عمليات املقاومة
اللبناني�ة ع�ىل مواق�ع الجيش اإلرسائي�ي وجيش 

لبنان الجنوبي.
كاربينس�كي  الجن�رال جاني�س  إيق�اف   -  2004
املس�ؤولة عن س�جن أبو غري�ب عن العم�ل وذلك 

نتيجة ألحداث التعذيب بالسجن.
2008 - مجلس النواب اللبناني ينتخب قائد الجيش 
العماد ميشال سليمان رئيسا للجمھورية اللبنانية 
بعد فراغ رئايس اس�تمر ملده سته شھورمنذ نھاية 
والي�ة الرئي�س الس�ابق إميل لح�ود وذل�ك تنفيذا 

التفاق الدوحة.
2009 - أمي عام حزب الله حس�ن نرص الله يقول 
يف خطاب�ه بمناس�بة عي�د املقاوم�ة والتحري�ر إن 

تقرير مجلة دير شبيغل األملانية الذي اتھم
الح�زب باغتي�ال رئيس وزراء لبنان األس�بق رفيق 
الحريري خطري جدا ويعتربه مؤامرة جديدة إليقاع 
الفتنة بي السنة والشيعة يف لبنان، ويعتربه أخطر 

من حادثة عي الرمانة.
2014 - اختت�ام ال�دورة الس�ابعة والس�تي م�ن 

مھرجان كان السينمائي لسنة 2014 يف فرنسا.
2017 - قي�ام الحكومة املرصي�ة بحجب أكثر من 
60 موقع�ا معارضا عىل ش�بكة اإلنرنت بينھم 48 

موقعا إخباريا.
2018 - تفعي�ل النظام األوروب�ي لحماية البيانات 
العامة يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي، 

مما فرض حماية صارمة عىل بيانات
وخصوصيات املستخدمي يف جميع تلك الدول.

2019 - مقت�ل 45 راكبا وفقدان العرشات يف كارثة 
غ�رق باخرة يف بح�رية ماي ندومب�ي يف جمھورية 

الكونغو الديمقراطية.
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االس���رار ي�ض���م  ح�ل���وه  م�ي���زه  ب���ي  ال�ن�ه���ر 
االب���الم ل�ظ�ه���ر  س���ر  ب���اع  م���ا  ع�م���ر 
ان�س���ان ش���وف�ت  ت�ع�ط���ش  م���رات  ت���ری 
رس����ام ت�ح�ت���اج  ب�داخ�ل��ك  وص���وره 
ال�ن���اس اس���م�ه  ح�ت���ی  ي�ن�رادل���ي  س���ن�ه 
ب�ع�دن���ي اس���م�ع ب�ح�چ�ي���ك م�ال���ت ال�ع���ام

يرضب للش�خص الذي ينال بحلو لسانه ما 
اليناله بقوة سلطانه ، ويظفر بجميل القول 
وحسن الكالم، ما اليظفر به بطرف السنان 

وحّد الحسام. 
أصله: 

أن رجال كان يعيش يف بيت قديم البنيان مع 
زوج�ه وول�ده. وكان يف البيت حّية تعيش يف 
جحر يف أح�د حيطانه منذ أم�د بعيد. وكان 
الرجل يكره أن تعيش الحّية يف بيته، ويخىش 
منه�ا ع�ىل ول�ده. ويف ذات ي�وم رأى الرجل 
الحّي�ة تهّم بدخ�ول جحرها، ف�أرسع إليها 
ليقتله�ا، ولكنها اس�تطاعت أن تفلت منه ، 
وأن تدخ�ل جحرها فتنج�و بحياتها . ومنذ 
ذل�ك اليوم أضمرت الحّي�ة للرجل وأهل بيته 

رشا . 
ويف صب�اح ذات ي�وم ، رأت الحّية ربة البيت 

تع�ّد الفطور لزوجها وولده�ا، فتضع اللبن 
يف أوان�ي، ثم تصّف تلك األ واني عىل منضدة 
الطعام. فرأت الفرص�ة مواتية لالنتقام من 
الرج�ل وأهل بيته، فج�اءت إىل اللبن فذرفت 
فيه من الس�م الزعاف مايكف�ي لقتل أناس 
كثريين. ثم عادت إىل جحرها فدخلت فيه . 

وبعد مدة وجيزة اس�تيقظ الرجل من نومه 
، فسمعت الحّية زوجته تلومه عىل كراهيته 
للحّية ومحاولة قتله لها . وقالت له : )) إنت 
هواي�ه غلطان .. هاذي الحّية س�اكنة ويانا 
من سني .. وصارت واحدة من أهل البيت .. 
وآن�ي أحبها مثل ما أحب ولدي (( . فأجابها  
)) والل�ه يامرة .. آني ه�م متندم عىل عمي 
.. وم�ن اآلن فصاع�دا راح أعامل الحّية مثل 
ماتعامليها إنِت .. وأحبها مثل ما تحبيها (( 
. وكانت الحّية تنصت ملا قاله الرجل وزوجته 

، فلقي ذلك القول منها قبوال حسنا ، وندمت 
عىل ما فعلت من ذرف السم يف أواني الحليب 
. فأرسع�ت خارجة من جحرها ، وذهبت إىل 
حيث يوجد بعض الرماد ، فتمرغت فيه . ثم 
راح�ت إىل أواني الحلي�ب فجعلت تغطس يف 
األواني آنية بعد آنية حتى لّوثت الحليب كله 
بالرماد ، فصار غ�ري قابل للرشب ، وأنقذت 
تل�ك العائلة من موت محّتم . ثم علمت املرأة 
بأم�ر الحي�ة م�ع الحلي�ب ، وخروجها من 
جحره�ا لتلّوث�ه . كما علم�ت أن الحّية إنما 
فعلت ذل�ك بعد اس�تماعها لكالمه�ا وكالم 

زوجها . فقالت يف ذلك : 
 لسان الحلو ... يطلّع الحّية من الزاغور  . 

ثم علم الن�اس بذلك األمر ، فعجبوا من فعل 
ال�كالم الطيب ، والقول املع�روف يف الناس . 

وذهب ذلك القول مثال.

هل تعلم أن�ه بإمكان قدمي�ك أن تخرب الكثري 
عن ش�خصيتك؟ وذلك باالعتم�اد عىل طولها 
ووضع أصاب�ع القدمي، وكي�ف وأين يمكنك 
التوضيحي�ة  األش�كال  تفّح�ص  تحريكه�ا. 
التالية، وتعرّف عىل شكل قدميك، وماذا تقول 

عن شخصيتك؟
القدم الرومانية هي األكثر شيوًعا)1(

هذا الشكل يعني أنك اجتماعي، ومحب للناس، 
ومتحمس لتجربة أشياء جديدة، ناجح يف دنيا 
األعمال، وال تهتم يف أن تكون مركز االهتمام.

قدم الفالحي)2(
ُيطل�ق ع�ىل القدم املربع�ة “ق�دم الفالحي”، 
عادة ما يكون هذا الش�خص هادًئا، رش�يًدا، 

يفكر يف األشياء.       
القدم اليونانية)3(

هذا النوع من القدم، يك�ون فيه إصبع القدم 
الثان�ي أط�ول م�ن اإلصب�ع الكب�ري، وغالًب�ا 
متحمس�ي،  األش�خاص  ه�ؤالء  يك�ون  م�ا 

ومتفائل�ي، ع�ىل الرغم من أنه ق�د يكون من 
الصعب أن يجدوا الحذاء املناسب.

القدم الطولية أو املمدودة)4(
إن كانت األصابع صغرية مقارنة ببقية القدم، 
فهذا ق�د يعني أنك متهور قلي�اًل، إال أن هؤالء 

األشخاص جيدون يف حفظ األرسار.
أصابع القدمي

إصبع القدم الكبري بمقارنة البقية
إن كان إصب�ع الق�دم الكبري أط�ول من بقية 

األصاب�ع، فهناك فرص أك�رب ألن تكون ذكي 
ومب�دع، لكن�ك ال تمي�ل للركيز ع�ىل جوهر 
املش�كلة. إن كان ذل�ك اإلصبع قص�رًيا، فقد 

يشري إىل أنك فعال يف تعدد املهام.
طول اإلصبع الثالث والرابع

إن كان اإلصب�ع الثال�ث يف الق�دم طوياًل هذا 
يعن�ي أنك عىل درجة عالية من الذكاء ومحب 
للعم�ل، وإن كان ه�ذا اإلصبع ع�ىل النقيض 
فإنه ي�دل عىل أن�ك أكثر اس�رخاء، وتفضل 
االس�تمتاع بالحي�اة. اإلصبع الراب�ع الطويل 
يعني أن الش�خص متج�ذر بعائلت�ه، يف حي 
أن القص�ري يش�ري إىل بعد املس�افة بينه وبي 

عائلته، وضعف العالقة.
م�اذا يعني إن كان�ت لديك الق�درة عىل فصل 

إصبعك الصغري عن بقية األصابع؟
هذا يعني أنك تحب التحدي، وأنك تشعر بامللل 
من الروتي، كما أنه يشري إىل رغبتك اليومية يف 

تجربة يشء جديد.

أن�ا فت�اة كث�رية االنتقاد،واحب أبتعد ع�ن اآلخرين الي 
أشوفهم وأش�وف إنه طبعهم ما يفيدني يف يشء، كوني 
أري�د أطور ذاتي، وأريد أرتق�ي وهم عكيس غري مبالي، 

لكن إرادتي ضعيفة.
النصائح والحلول:

1 إن اإلنس�ان الش�اطر هو الذي يعرف كيف يكون بي 
مجموع�ات مختلف�ة من األصحاب، بمعن�ى أن تفرقي 
بي األصدقاء املقربي وبي الزمالء وبي املعارف، يعني 

ل�كل مجموع�ة، حتى لو كان�ت عبارة عن ش�خص أو 
ش�خصي، أمور مش�ركة يمكنك أن تميض معها وقتاً 

بما يناسبك ويناسبها.
2 ه�ذه قاعدة عامة ، أما يف حالت�ك فأنت بحاجة إىل أن 
تغربي دائرة صديقاتك حالياً، وتنتقي من تنسجم معك 
يف تب�ادل املعرفة والخ�ربات وتطوير ال�ذات، وتتباعدي 

تدريجياً عن األخريات.
3 أم�ا انتقادك ملن حولك فليس أم�راً محبباً، وتأكدي أن 

كالً من�ا معرض لالنتقاد، فابتعدي عن تقييم من حولك 
بهدف الحكم عليهم، بل يمكنك أن تكوني مساعدة لهم 
بطرق ذكية وخفية، تشعرهم بتأثريك اإليجابي عليهم.

4 قل�ي من ال�كالم مع الفئ�ة الثرثارة واخت�اري أوقاتاً 
لنفس�ك للتعلم واإلطالع، وتقربي من أش�خاص تجدين 
لديهم نف�س الرؤى والطموح، واقرئي س�ري ومذكرات 
األش�خاص الذين قدموا لإلنس�انية خدم�ات مختلفة، 

لتصفو نفسك وتتمتعي بحياتك وصداقاتك. 

قصة مثل

اختبارات شخصية

مشاكل وحلول

اللسان الحلو ... يطلع الحية من الزاغور 

ماذا يقول شكل قدميك عن شخصيتك؟

انتقد الجميع وأسعى إلى الكمال... ماذا أفعل؟

رأيس
1يف الف�م o ن�وع صغ�ري من 

الجراد
2ق�ارب بمح�رك o من أوزان 

الشعر
3معلمات o غفا )معكوسة(

4العودة عن رأي خاطئ
النظ�م  صف�ات  5م�ن 
والعنرصي�ة  الدكتاتوري�ة 

واملحتلة
6ود شديد

7عنرص مشع
م�ن   o )معكوس�ة(  8وزن 

جواهر البحر o ثلثا عون
9يجتمع للمناقش�ة لتحقيق 
أك�رب كس�ب o حدي�ث وفيه 

سمات االعرص
10نزوره ونردد عليه o أعلن 
ص�دور أو االنته�اء من عمل 

يشء جديد

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن 1 اىل 9 داخ�ل كل مرب�ع من املربعات التس�عة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

أفقي
1أق�ىس امل�واد يف الطبيع�ة o ي�رق 

ويتقبل التغيري
2أرق أنواع الحرير o يف أقدام الخيل

يهبه�ا  خ�ريات   o للم�أل  3أعلن�ت 
الخالق ملخلوقه ويزيدها

4ليث )معكوسة( o ثلثا واد
 o 5نعمل عم�ال ونداوم ع�ىل عمله

عكس
6بقاي�ا زائدة يف آخ�ر الطعام o من 

أطراف االنسان
يف  الكربي�ت  رم�ز   o ج�اد  7ثلث�ا 
الكيمي�اء o تق�وى ومراقبة احكام 

الدين
8تق�ال للموافقة o اس�ناد o دافع 

وحمى
9أم�رية ويل�ز الراحلة o م�ا يعتليه 

امللك
10من مشتقات الحليب )معكوسة( 

o واضع نظرية التطور
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عـين على العالم

رياض،  رحمة  العراقية،  املطربة  أعلنت 
األمريكي  العراقي  املمثل  إىل  خطبتها 
اسمه خالل  ملع  الذي  علوم،  ألكسندر 
دوره  بسبب  املايض،  رمضان  شهر 

يف مسلسل »أم بديلة«.
موقع  يف  صفحتها  عرب  ونرشت 
مع  لها  صورة  »إنستغرام«، 

خطيبها، وكتبت »باركويل«.
مع  له  صورة  علوم  نرش  كما 
صفحته،  عرب  الشهرية  النجمة 
مني  »وعد  قائالاً  عليها  وعلق 

وعد وأخذتها.. باركويل«.
مؤخرااً  شاركت  رياض  أن  يذكر 
يف لجنة تحكيم برنامج »محبوب 
يف  آيدول«  »عراق   - العراق« 

موسمه األول.
األمريكي  املمثل  اسم  برز  كذلك 
العراقي ألكسندر علوم بشكل 
 2021 رمضان  شهر  يف  كبري 
بعد عرض مسلسل »أم بديلة« 
الذي قام ببطولته إىل جانب عدٍد 

من نجوم لبنان والعراق.
أزياء  كعارض  الفنية  حياته  وبدأ 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
وشارك يف إعالنات ألهم العالمات 
يجد  أن  قبل  العالم،  يف  التجارية 

طريقه إىل عالم التمثيل.

الخمييس،  لقاء  الفنانة،  تتعاون 
يف أغنية جديدة مع الشاعر أحمد 
طرحها  املقرر  من  راؤول  حسن 
طريقة  عىل  املقبلة  الفرتة  خالل 
أغاني  إىل  وتنتمى  السينجل، 
البهجة  طابع  وتحمل  املقسوم 
الصيف وهي  وتتماىش مع أجواء 
ايميل.وحلت  سام  ألحان  من 
ضيفة  الخمييس  لقاء  مؤخراًا 
السابع«،  اليوم  »تليفزيون  يف 

وكشفت خالل الحوار عن أسباب 
السينما وهل يشغلها  غيابها عن 
وقالت:  املطلقة،  البطولة  دور 
اسمها  بحاجة  مؤمنة  مش  »أنا 
بشوف  وأنا  املطلقة،  البطولة 
كلها  أشخاص  ملجموعة  البطولة 
بشخص  بيكون  مش  النجاح  ألن 
واحد فقط، وهيى بطولة أشخاص 
ومخرج  شاطرين  وممثلني 
وعوامل  تصوير  ومدير  شاطر 

الشاعر  مؤخراًا،  كترية.وأعرب 
سعادته  عن  راؤول،  حسن  أحمد 
أغنيتني  ىف  باملشاركة  وفخره 
الذي  »االختيار2«  مسلسل  ضمن 
حقق نجاحا كبريا، وهما أوبريت 
»احنا مش بتوع حداد« والتي تم 
طرحها بعد نهاية أحداث الحلقة 
معظم  فيها  شارك  والتي  األخرية 
»وقت  وأغنية  الجزأين،  نجوم 

الحساب« .

بدأت رشكة فالكون فيلمز تصوير مسلسل مؤلف من ٨ حلقات تحت عنوان »٨ أيام«، 
وذلك بعد إنتاجها مسلسل »داون تاون« املسلسل الذي سيبدأ عرضة يف ٦ حزيران.

»٨ أيام« من بطولة مكسيم خليل، سينتيا خليفة، بديع أبو شقرا، أالن سعادة، فؤاد 
يمني، إلسا زغيب، الياس الزايك ونخبة من النجوم.

مجال  يف  الثاني  اإلنتاج  وهو  سمريي  مجدي  التونيس  وإخراج  كتابة  من  املسلسل 
اإلنتاج  عىل  ويرشف  سنان،  صبحي  لصاحبها  فيلمز  فالكون  لرشكة  املسلسالت 

وتنفيذ العمل املنتج رائد سنان.

 دبي / الزوراء:
واملطرب  امللحن  يطرحها  جديدة  أغنية 
العراقي »أدهم« من اللون الشعبي املوسيقي 
اإلماراتي املودرن، جمعته ألول مرة كمطرب 
محمد  اإلماراتي  والشاعر  املنتج  كلمات  مع 
احرتامي«  »مع  عنوان  سعيد حارب، حملت 
ومن توزيع وميكس وماسرت مع نور هاشم، 
Lammtara اإلماراتية، والذي  وإنتاج رشكة 

قال يف مطلعها:
مع احرتامي ليل كربوا راسك عيل

 تآمن و ثم تصدق ما تغريرّ فيني يش
قصيدة  بغناء  سعادته  عن  »أدهم«  وأعرب 
من أشعار محمد سعيد حارب، بعد أن كان 
وشاعر،  كملحن  بينهم  السابقة  التعاونات 
محمد  املنتج  والصديق  األخ  »يحمل  وقال: 
رؤية  له  كشاعر  مرهفا  حسا  حارب  سعيد 
وكلمة مختلفة يف القصيد، وأصبح بعد عدد 
تقارب  هناك  والجلسات  االجتماعات  من 
واأللحان،  الكلمات  ناحية  من  بيننا  روحي 
مشاعره  ترجمة  يف  سهولة  لديرّ  وأصبح 
املكتوبة اىل ألحان، وخاصة بعد مجموعة من 
األعمال التي لحنتها لقصائده الذي تغنى بها 
والعربية«.  الخليجية  األغنية  عدد من نجوم 
الذي  هو  حارب  سعيد  محمد  أن  مضيفااً: 

أن  بعد  بغنائها  أنا  أقوم  أن  بنفسه  رشحني 
أسمعته اللحن، وترشفت بهذا التعاون.

وأوضح أدهم: أن األغنية حملت يف مقدمتها 
اىل  املوسيقي  التوزيع  يف  الغربي  الطراز 
املوزع  قبل  من  ذكاء  بلمسات  يتحول  أن 
اإلماراتي  اإليقاع  اىل  هاشم  نور  املوسيقي 
املوسيقية  النغمات  تقطيع  مع  الشعبي، 

الحديثة.
الذي  بالتفاعل  سعادته  »أدهم«  وأبدى 
حصلت عليه أغنية »مع احرتامي« من خالل 
عدد املشاهدات يف »اليوتيوب« والتي تخطت 
بعد  يومني  خالل  مشاهدة  املليون  حاجز 
كلمات  حمل  ممنتج  فيديو  ضمن  طرحها 

األغنية وتفاصيل إنتاجها.

ردت الفنانة السورية، أصالة 
ترصيحات  عىل  نرصي، 
أحالم  اإلماراتية  الفنانة 
أطلقتها  التي  الشاميس، 
برنامج  يف  استضافتها  خالل 
والتي  بالعربي«،  »كاربول 
وأصالة  نفسها  فيها  وصفت 
يجب  وأنهما  بـ«الجنون«، 
»الشجار«،  عن  تتوقفا  أن 
ألنهما مثل األختني ولم تعودا 

صغريتني يف السن.

ووصفت أصالة، يف ترصيحات 
بأنها  أحالم،  تلفزيونية، 
تكون  ودائما  »حبيبتها«، 
وعقبت:  بحديثها،  سعيدة 
)مجانني(  إننا  قالت  »مدام 

فهي عىل صواب«.
أن  السورية  الفنانة  وأضافت 
»كل يشء يف حياتها وعالقتها 
أحالم يسري  اآلخرين مثل  مع 
من  أنه  إىل  مشرية  لألفضل«، 
إيقاع  يصبح  أن  الطبيعي 

مثل  ورسيعا  متغريا  اإلنسان 
الحياة، وليست هناك مشكلة 
أصدقائه  مع  يختلف  أن 
يعود  ثم  وأرسته  وزمالئه 

إليهم مرة أخرى.
وتابعت أصالة: »أنا مبسوطة 
عايشني  اليل  امللكية  باملرحلة 
حبايب،  وحلومة..  أنا  فيها 

حبايب كل العمر«.
وهددت أصالة الفنانة املرصية 
تليفونيا  عليها  بالرد  أنغام، 

وإال ستتوجه إىل منزلها وأخذ 
أصدقائهما املشرتكني، وتقوم 
تتحدث  حتى  منزلها  بتكسري 

معها مجددا بعد تصالحهما.
تعيش فرتة من  أنها  وشددت 
ألنها  حياتها  فرتات  أجمل 
اآلالم  بكل  وفخورة  سعيدة 
بها،  مرت  التي  والخربات 
مرت  التي  الصعاب  أن  وتعد 
تقدمها  يف  سببا  كانت  بها 

لألفضل.

املرسح  ملكة  تجربة  عن  انترشت  األخبار  من  العديد 
مرييام فارس عرب شاشة املنصة العاملية نتفليكس 

التي ستنطلق خالل األيام املقبلة.
رغم أن البعض توقع أن التعاون الذي يجمع 

نتفليكس  منصة  وإدارة  فارس  مرييام 
الجديد،  الغنائي  ألبومها  إنتاج  هو  العاملية 
الذي يجمع مرييام  ولكن علم أن املرشوع 
بعنوان  وثائقي  فيلم  هو  ونتفليكس 
»الرحلة« يتحدث عن مشوار مرييام فارس 

مع  تتعاون  عربية  مطربة  أول  ُتعد  التي 
مرشوع  يف  العاملية  نتفليكس  منصة  إدارة 

فني ضخم.
وقد أعلنت املنصة أن انطالق العمل سيكون يوم 3 

حزيران/يونيو القادم عرب شاشة املنصة.
وكانت مرييام فارس قد شاركت يف حملة إعالنية ضخمة 

يف موسم رمضان املايض ملصلحة إحدى أشهر الرشكات 
اإلعالن  حقق  وقد  ياسني،  آرس  جوار  إىل  املرصية 
اليوتيوب  الشهر عرب  ترند رقم واحد عىل مدار 
يف كثري من الدول العربية؛ حيث حقق املليون 
اليوتيوب  عرب  عرضه  ساعات  أوىل  يف  األول 
التي  يف رمضان، كما احتلت أغنية اإلعالن 
تحمل عنوان »حالة حلوة« األكثر استماعااً 
دولة   15 من  أكثر  يف  أنغامي  تطبيق  عرب 
وسوريا  ولبنان  مرص  من  بدايةاً  عربية، 
السعودية  إىل  وصوالاً  واألردن  وتونس 

والبحرين وليبيا والسودان.
الجدير بالذكر أن مرييام عادت أخريااً من إجازة 
أرستها،  برفقة  دبي  يف  قضتها  قصرية  صيفية 
وكانت هذه اإلجازة األوىل لها خارج لبنان بعد أزمة 

تفيش فريوس كورونا يف البالد.

رمحة تعلن خطوبتها على عارض 
األزياء واملمثل العراقي ألكسندر علوم 

لقاء اخلميسي تتعاون بأغنية جديدة مع الشاعر 
أمحد حسن راؤول

انطالق مسلسل »8 أيام« يف السادس من 
حزيران املقبل

أروى جتسد عنفوان املرأة أمام اخليانة يف أغنية »بديت ختون« 

العراقي أدهم يطرح »مع احرتامي« من أشعار 
اإلماراتي حممد سعيد حارب

أصالة ترد على وصف أحالم هلا بـ “اجملنونة” وتتوّعد أنغام جمددًا

مرييام فارس يف فيلم خاص على نتفليكس
لنيل رضاك.. فيسبوك تحارب تيك 

توك بيد انستغرام
سعيااً منها إلحباط الصعود الرسيع ملنصة تيك توك، يبدو أن رشكة فيسبوك 
ال تزال تستخدم منصة إنسـتغرام لتجربة امليزات املستنسخة من املنصات 
األخرى.ففي شهر نوفمرب املايض، أطلق سناب شات ميزة مقاطع الفيديو 
القصـرية املسـماة Spotlight، وهـي عبـارة عـن موجز ملقاطـع الفيديو 
القصرية تشبه تيك توك موجودة ضمن عالمة تبويب مخصصة داخل تطبيق 
 Reels سناب شات.ولدى منصة إنسـتغرام اململوكة لرشكة فيسبوك ميزة
املشابهة، ولكن االختالف الرئييس يف Spotlight هو حقيقة أن رشكة سناب 
ا مليون دوالر يومياًا ألفضل صنـاع محتوى Spotlight، من أجل  تدفـع أيضاً
، حيث يـزور Spotlight اآلن  زيـادة االهتمام.فيما كان هذا األسـلوب فعاالاً
125 مليون مستخدم سناب شات كل شهر، ويحصل بعض صناع املحتوى 
عىل األموال من مقاطع Spotlight الخاصة بهم.ويبدو أن انستغرام تتطلع 
اآلن إىل تقديم برنامج دفع مشابه، حيث اكتشف باحث التطبيق أليساندرو 
بالوزي Alessandro Paluzzi شاشـة اإلعالن هـذه يف التعليمات الربمجية 
ا جديداًا للمكافآت، الذي  ـا للصور، فإن املنصة تخترب برنامجاً للتطبيق.ووفقاً
يركز عىل ترويج Reels، ويسـمح الربنامج للمستخدمني بكسب املكافآت 
من إنستاجرام عند مشـاركة محتوى Reels الجديد.فيما تحتاج بعد ذلك، 
عـىل ما يبـدو، إىل الوصـول إىل حـدود مكافآت معينـة للمطالبـة باألرباح 
ا مكافآت متغـرية متاحة لصناع  مـن الربنامج، بينما سـتكون هنـاك أيضاً
املحتوى.وال تذكر املالحظات التوضيحية عىل وجه التحديد أن املسـتخدمني 
سيكسـبون مدفوعـات نقديـة من الربنامـج، ولكن يبدو أنهـا تتوافق مع 
نهج Spotlight من سـناب شات يف الدفع لصناع املحتوى املختارين مقابل 
مسـاهماتهم يف Reels، وذلك بالرغم من أنها تسـتند عىل ما يبدو إىل حجم 

التحميل بدالاً من التفاعل أو الجودة.

أعـرب عـدد كبـري مـن املوظفني يف 
رشكات أبـل وغوغـل وأمـازون عن 
دعمهم للفلسطينيني بعد الهجمات 
اإلرسائيليـة األخرية، حيـث طالبوا 
رشكاتهـم باتخاذ مواقـف واضحة 

ضد ما يحدث.
التكنولوجيـا  رشكات  موظفـو 
العمالقـة يف أمـازون وغوغـل وأبل 
خـالل  مـن  املسـؤولني  طالبـوا 
رسـائل مفتوحـة ورسـائل عامـة 
مـع  الواضـح  تضامنهـم  إعـالن 

الفلسطينيني.
وقـال تحالـف من موظفـي رشكة 
يف  متواطئـة  الرشكـة  إن  أمـازون 
عمليـات القتل وانتهـاكات حقوق 
اإلنسـان التـي تمارسـها إرسائيـل 
عىل فلسـطني، وذلك يف سلسلة من 

التغريدات عىل موقع “تويرت”.
وأشـار التحالف أيضا إىل أن أمازون 
وغوغـل وقعـا عقـدا بقيمـة مليار 

دوالر مـع إرسائيـل يف شـهر أبريل 
لتقديم خدمات إلكرتونية لها والتي 
وصفهـا املوظفون بأنهـا جزء من 

أشكال الدعم العسكري إلرسائيل.
وكانت رشكة “فيسبوك” قد اعتذرت 
لجميـع مسـتخدميها يف فلسـطني 
والعالـم العربـي عما حدث بشـأن 
منع املشاركات بخصوص منارصة 
القضيـة الفلسـطينية، وكذلـك ما 
حـدث مـن حـذف لصـور املسـجد 

األقىص عرب تطبيق “إنستغرام”.
وقالـت “فيسـبوك” يف بيـان إن ما 
متعلقـا  تقنيـا  خطـأ  كان  حـدث 
بـ”خوارزميـات مراجعة املحتوى” 
عـىل املوقـع، وإن مـا حـدث مـن 
حظـر لبعـض القصـص اليوميـة 
واملنشـورات، وكذلك الصور وصور 
املسـجد األقـىص كانت عبـارة عن 
خطـأ تقني وفنـي، وأنها سـتعمل 

عىل إصالحه.

ميـزة  Twitter إلطـالق  يسـتعد 
Ticketed Spaces الخاصـة بـه، 
يقـوم باسـتعراض مـا يمكن أن 
عندمـا  املسـتخدمون  يتوقعـه 
يذهبـون السـتضافة أول موقع 
املسـتخدمون  سـيتمكن  لهـم.. 
يف الواليـات املتحـدة مـن التقدم 
بطلب السـتضافة غـرف صوتية 
ا من  حيـة مدفوعـة األجـر بـدءاً
األسـبوعني املقبلـني.. يجب عىل 
أي شـخص يريـد فرض رسـوم 
أن يكون لديـه 1000 متابع، وأن 
يكون قد اسـتضاف ثـالث أماكن 
ا، وأن يكون عمره  يف آخر 30 يوماً

ا عىل األقل . 18 عاماً
ودخلـت الرشكـة يف رشاكـة مع 
Stripe للتعامـل مـع املدفوعات، 
املسـتخدمني  إن  وتقـول 
سـيحصلون عىل 80 يف املائة من 
اإليـرادات بعـد تحصيـل رسـوم 
 Apple الرشاء داخل التطبيق من
وGoogle.. لذلـك إذا قمـت ببيـع 
تذكـرة بقيمـة 10 دوالرات، فمن 
املفـرتض أن تحصـل Apple عىل 
تخفيض بنسـبة 30 يف املائة، ما 
يرتكك أنت وتويرت لتقسـيم املبلغ 
املتبقي البالغ 7 دوالرات.. ثمانون 
يف املائة سـيذهبون إليك، و20 يف 
املائة سيذهبون إىل تويرت.. تقول 
الرشكـة إنهـا سـتغطي تكلفـة 
رسوم املعامالت يف Stripe، كذلك 
إىل  ـا  أيضاً املضيفـون  سـيحتاج 

.Stripe حساب
تعد وظيفـة الصوت املبارش هذه 
من بني الطرق املتعددة التي أعلن 
ستسـاعد  أنهـا   Twitter عنهـا 
مستخدميها عىل تحقيق الدخل.. 
-Super Fo ا لـ  إنها تخطط أيضاً

lows ، والتي ستسمح لألشخاص 
بالدفـع مقابـل الحصـول عـىل 
محتـوى إضـايف مثـل االشـرتاك 
ىف النـرشة اإلخباريـة واملزيد من 
التغريـدات كما أنهـا تطلق ميزة 

املجتمعات. 
ولـم تذكـر الرشكـة مـا إذا كان 
ا  تقسـيم 80/20 سـينطبق أيضاً

.Super Follows عىل
ـا منتـج  قـد يقـدم Twitter أيضاً
-Twi يسـمى أكـرب   اشـرتاك 

يسـمح  قـد  والـذي   ter Blue
لألشـخاص بالدفع مقابل ميزات 
إضافية، مثل القدرة عىل الرتاجع 
عـن التغريدات. عىل الرغم من أن 
منتج Twitter ظل راكداًا يف الغالب 
لسـنوات، فقـد أصـدر سلسـلة 
متتابعـة رسيعـة مـن إعالنـات 
املنتجـات املوجهة للمسـتهلكني 
يف العام املـايض، وكل ذلك عىل ما 
يبـدو يف محاولة لتنويـع إيراداته 
وبنـاء مـكان أكثـر تقريباًا حيث 
يسـتهلكوا  أن  للنـاس  يمكـن 
مجموعـة متنوعة مـن املنتجات 
من املحتـوى عرب النص والصوت 

والفيديو.

موظفو أبل وغوغل وأمازون يهاجمون 
شركاتهم بسبب دعم إسرائيل

“تويتر” يستعد إلطالق خدمة 
Ticketed Spaces

  

تغريدات

اياد عالوي

شهد الراوي

 بعد مثانية أشهر من العمل املتواصل انتهيت هذا 
ــودة النهائية لرتمجة كتاب حديث  اليوم من املس
ــة، للكاتبة  ــداً لكتابة الرواي يقدم منهجاً جدي
ــيكا برودي يتألف من  والروائية األمريكية جيس
ــرتاحة قصرية ثم رحلة جديدة  ٣٠٧ صفحة. اس

مع الرواية الثالثة، كم ستطول؟ ال أعرف.

ــطني واليت كان  ــال الناش ــات اغتي ــل عملي تتواص
اخرها عضو حتالف عزم الناشط هاشم املشهداني، 

ــاتها أو معرفة اجلهات اليت تقف  دون كشف مالبس
ــام احلاكم عن توفري  ــا، وهو ما يؤكد عجز النظ وراءه

االجواء السليمة النتخابات نزيهة .
 فهل يكون ذلك بداية التسقيط السياسي واالغتياالت 

قبل االنتخابات ام ماذا؟

عندما يكون الكاتب 
ضمري األمة

مطر ساخن

يقلب  قد  طارئ  ألي  تحسبا  بحذر  عليه  قدميك  تضع  الذي  الطريق 
من  ترى  الذي  الواضح  املعبد  الطريق  غري  باملعادالت  ويفتك  الحسابات 
بني  وشتان  منها،  تنطلق  التي  الثوابت  نتيجة  يحدث  سوف  ما  خالله 
طريق يكتنفه الضباب وتتزاحم عليه العثرات، وآخر مغمور بالضوء التي 

يدفعك اىل معرفة االحداث وانت مرتاح البال.
االحكام  بموجات  ويواجه  واالتهامات،  الشكوك  تحارصه  الكاتب  وقلم 
الجائرة عندما يتحدث عن حاالت الفساد التي جلبت لنا الدمار والخراب، 
وترصيح الرئيس او الوزير يواجه بالتصفيق واملديح عندما يرفع الغطاء 

عن جرائم الفساد الكربى، وحاالت الرسقة التي تتعرض لها البالد .
السيد رئيس الجمهورية يعرض حاالت الفساد بطريقة واضحة ويطالب 
رئيس  والسيد  املرسوق،  املال  وارجاع  الفاسدين  محاسبة  عىل  بقوة 
التي  الفساد  بالترصيح والتلميح حول محاسبة حيتان  الوزراء يتحدث 
عبثت يف مصري الفقراء واملساكني من الشعب، والسيد الوزير يطل علينا 
من خالل ترصيحاته وهو يشكو من أزالم الفساد الذين ألحقوا الرضر 
الربملان  عضو  والسيد  للعراق،  التحتية  بالبنى  املدمر  والخراب  الفادح 
املوقر تتقرش حنجرته بالرصاخ وهو يلعن كل من كان السبب يف االزمات 
الفاسدين  محاسبة  عىل  بشدة  ويطالب  البلد  يشهدها  التي  املتالحقة 
مصري  عىل  يتباكون  السياسية  واالحزاب  الكتل  ورؤساء  واملفسدين، 
العراق وشعبه جراء عمليات النهب والسلب التي يمارسها الفاسدون يف 

وضح النهار .
وأهل  الحق  أهل  والرجال،  النساء  والكبار،  الصغار  واملواالة،  املعارضة 
الفساد،  عن  يتحدث  الجميع  الشيطان،  وأنصار  الله  أنصار  الباطل، 
وعن الظلم الذي لحق باملواطن، وعن حاالت التهميش التي يعاني منها 
الشعب، وعن جريمة املحاصصة التي اوصلتنا اىل اسفل سافلني، وعندما 
يأتي دور الصحفي أو الكاتب أو االديب ليساهم يف الحملة ضد كل اشكال 
أو  البعض يتهمه بالتطرف احيانا  الفساد، ويعلن موقفه بوضوح نرى 
ان  رغم  القطر،  يشهدها  التي   ) الرائدة   ( الديمقراطية  املسرية  بعرقلة 
للعراق  وحبهم  النظيفة  أقالمهم  غري  الدنيا  متاع  من  يملكون  ال  هؤالء 

ولشعبه .
الخنادق  بني  القفز  لعبة  مارست  صغرية  مجموعات  عن  أتحدث  ال 
والبنادق والفنادق، وال أقرتب يف حديثي من فئة صغرية أدمنت البكاء يف 
كل مأتم واطالق الزغاريد يف كل عرس، فهذه ظاهرة رافقتنا عرب مسرية 

زمنية طويلة .
الكاتب ضمري االمة، وحامل مشعل املعرفة، وصوته أنقى وأوضح وأشجع 
من كل صوت، ورغم كل هذا نرى البعض يسدد السهام نحوه يف موضوع 
يف  املتنفذين  من  الرأي  وأصحاب  االمر  أويل  ويؤكده  الجميع،  به  يعرتف 

مصري البلد .
ظاهرة غريبة تثري البكاء والضحك، مشهد يثري السخرية والسخط، يف بلد 
كثرت فيه املشاهد الغريبة والعجيبة نتيجة حاالت الفساد املختلفة التي 

تزدحم عىل تراب بلد الرافدين.
اىل اللقاء...

امحد اجلنديل 

عن  أروى،  اليمنية،  الفنانة  أعلنت 
الجديدة  أغنيتها  كليب  طرح  موعد 

تخون«،  »بديت 
يوم  وذلك 

الخميس 
ملقبل  ا

قناتها  الجاري عىل  مايو   27 املوافق 
من  واألغنية  »يوتيوب«،  بموقع 
سلطان  ألحان  عبيد،  حسن  كلمات 
مكس  نديم،  زيد  توزيع  السيف، 
محمد،  جاسم  املهندس  وماسرت 
تصوير  من  أروى  انتهت  حيث 
القليلة  األسابيع  خالل  الكليب 
»بديت  أغنية  أروى  املاضية.وتقدم 
وتجسد  الخليجية  باللهجة  تخون« 
املرأة  عنفوان  كلماتها  يف 
الخيانة  مواجهة  يف 
بحسب ما تظهر 
األوىل  املالمح 
العمل  من 
يعيدها  الذى 
الساحة  إىل 

الغنائية مرة أخرى، حيث تعمل كذلك 
بأنماط  أخر  ألغنيتني  التحضري  عىل 
موسيقية مختلفة يف األشهر القليلة 

املقبلة.
تلقيها  عن  أيام  قبل  أروى  وأعلنت 
كورونا،  لقاح  من  األوىل  الجرعة 
حيث ظهرت يف مقطع فيديو نرشته 
عرب خاصية »استوري« بحسابها يف 
تعتقد  »كانت  إنها  قائلة  إنستجرام، 
اللقاح مؤامرة، رغم عدم إعالنها  أن 
»أن  قبل. مضيفة  رأيها هذا من  عن 
هذه  أن  حول  منصبا  كان  تفكريها 
اللقاحات قد تكون مؤامرة للتجسس 
علينا، أو قد تتسبب باملرض والعقم، 
هذه  كل  من  التخلص  قررت  حتى 

الهواجس وتلقى اللقاح«.


