
بغداد/ الزوراء:
أوض�ح مجل�س القض�اء األع�ى، ام�س 
الثالثاء، آلية ش�مول رشيح�ة املتقاعدين 
م�ن قان�ون التقاع�د املوحد.وذك�ر بيان 
ملجل�س القض�اء تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“صالحية الترشي�ع وتعديل القوانني هي 
ضم�ن اختص�اص مجل�س الن�واب، وأن 
املؤسس�ات الحكومية والجه�ات املعنية 
كاف�ة ملزم�ة بتطبي�ق م�ا ن�ص علي�ه 
القانون بش�كل واضح”. مبيناً أن “املادة 
)18( م�ن قان�ون تعديل قان�ون التقاعد 
املوحد رقم )26( لس�نة 2019 نصت عى 
أن )ينفذ هذا القانون من تاريخ 31 /12 
/2019 وينرش يف الجريدة الرس�مية( أي 
أن يطبق فقط عى من أحيل عى التقاعد 
بع�د التاريخ املذكور”.وأض�اف أن”املادة 
)13( اش�رطت قب�ل تعديله�ا بالقانون 
رق�م )26( من قبل مجل�س النواب بمنح 

راتب تقاعدي للموظف الذي تم عزله من 
الوظيفة أو فصله أو تركه الخدمة أو الذي 
قدم اس�تقالته عى أن يك�ون لديه خدمة 
تقاعدي�ة ال تق�ل ع�ن )20 س�نة( وأن ال 
يقل عمره عن )50 سنة(”.وتابع أن”بعد 
صدور القانون )26( لس�نة 2019 قانون 
التعدي�ل األول لقان�ون التقاع�د املوح�د 
ت�م تعديل ن�ص املادة )13( م�ن القانون 
لتصبح: “يش�رط يف منح املوظف الراتب 
التقاعدي أن يكون لدي�ه خدمة تقاعدية 
ال تقل عن )15( س�نة وعم�ر ال يقل عن 
)45( سنة، عى أن يرسي هذا التعديل عى 
املحالني عى التقاعد بعد 31 /12 /2019 
استناداً لنص املادة )18( من القانون، إال 
يف حالة الوفاة بعد 1 /1 /2014 ومكافأة 
نهاي�ة الخدم�ة فإنه ت�رسي بأثر رجعي 
اس�تناداً للم�ادة )21/تاس�عاً/ب( م�ن 

قانون تعديل قانون التقاعد املوحد”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النق�ل، ام�س الثالث�اء، 
واىل  م�ن  الجوي�ة  الرح�الت  إيق�اف 
مدين�ة كوبنهاكن.وذك�رت ال�وزارة يف 
بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة منه: 
أن “رشك�ة الخط�وط الجوي�ة أوقفت 
مدين�ة  واىل  م�ن  الجوي�ة  الرح�الت 
ان�ه “بإم�كان  كوبنهاكن”.وأضاف�ت 

املسافرين اس�رجاع تذاكر السفر من 
جمي�ع مكات�ب ووكالء الحجز التابعة 
لرشكة الخط�وط الجوية العراقية من 
دون أي غرام�ات مالية”.وأش�ارت اىل 
“إمكانية اس�تبدال التذاك�ر وتغيريها 
ع�ى قطاع�ات املاني�ا )فرانكف�ورت، 
أي  دف�ع  دون  برل�ني(  دوس�لدورف 

فروقات مالية”.

برلني/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية األملانية أن برلني 
ستستضيف جولة جديدة من محادثات 
السالم الليبية يف 23 من يونيو الجاري، 
بحضور الحكومة االنتقالية، يف مسعى 
إلعادة االس�تقرار إىل البل�د الذي يعاني 
االضطراب منذ س�نوات.وجاء يف البيان 
“س�تتم مناقشة الخطوات املقبلة التي 
يحتاج إليها تحقيق اس�تقرار مستدام 
املؤتمر.وس�رّكز  خ�الل  الب�الد”  يف 
املحادث�ات خصوص�ا ع�ى التحض�ري 
النتخابات وطنية مقررة يف 24 ديسمرب 
املقبل وسحب املرتزقة من ليبيا، بعدما 
قام�ت تركيا بجل�ب اآلالف منهم ألجل 
دع�م امليليش�يات.ويف املنح�ى نفس�ه، 

س�تنظر محادث�ات الس�الم الليبي�ة يف 
مس�ألة تش�كيل قوات أمنية موّحدة يف 
البالد.وأفادت ناطقة باس�م الخارجية 
األملاني�ة أن “املؤتم�ر تعبري ع�ن الدعم 
ال�دويل املتواص�ل لالس�تقرار يف ليبيا”.

وأضاف�ت أن “املجتم�ع ال�دويل يق�ف 
مس�تعدا ملواصل�ة دعم�ه البّن�اء وعن 
قرب لعملية الس�الم التي تقودها األمم 
املتح�دة يف ليبيا”.واس�تضافت برل�ني 
الجول�ة األوىل م�ن املحادث�ات برعاي�ة 
األمم املتح�دة يف 19 يناير 2020 والتي 
ش�ارك فيه�ا أط�راف الن�زاع الليبي إىل 
جانب رؤس�اء روس�يا وتركيا وفرنسا 
وم�ر يف مس�عى إلح�الل الس�الم يف 

البالد.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ارتفع عدد اإلصابات بفريوس كورونا يف 
جميع أنحاء العال�م إىل 170,587,623 
مليون إصاب�ة وفقا ألح�د األرقام التي 
رصدها مرص�د جامعة جونز هوبكينز 
إلصابات كورونا.وبحسب املرصد، فإن 
الوالي�ات املتحدة ما زال�ت تتصدر عدد 
اإلصاب�ات بف�ريوس كورونا، املس�بب 
لوب�اء كوفي�د19-، حي�ث وص�ل العدد 
إىل 33,264,380 م�ن بينهم 594,568 
حال�ة وفاة.وتأت�ي الهند ثاني�ة، حيث 
س�جلت، ام�س الثالث�اء، أدن�ى زي�ادة 

يومي�ة يف اإلصابات الجدي�دة بفريوس 
كورونا من�ذ الثامن م�ن أبريل املايض، 
بع�د رصده�ا 127,510 إصابات خالل 
الس�اعات األرب�ع والعرشي�ن املاضية.

وأظهرت بيان�ات وزارة الصحة أن عدد 
اإلصاب�ات يف الهند ارتف�اع اآلن إىل أكثر 
م�ن 28.2 مليون إصابة.كذلك س�جلت 
الهند 2795 حالة وفاة جديدة، بحس�ب 
األرق�ام الص�ادرة ام�س، لريتف�ع عدد 
الوفي�ات فيه�ا إىل أكثر م�ن 331895، 
حالة وفاة.وتأتي الربازيل ثالثة من حيث 
اإلصاب�ات وثاني�ة من حي�ث الوفيات، 

وفقا لألرقام املس�جلة يف مرصد جامعة 
جونز هوبكينز.وارتف�ع عدد اإلصابات 
يف الدول�ة الك�ربى يف أم�ريكا الالتيني�ة 
إىل أكث�ر م�ن 16,545,554 إصابة، من 
بينها ما يصل إىل 462,791 حالة وفاة.

ويق�رب ع�دد جرعات اللق�اح التي تم 
تقديمه�ا للناس يف مختل�ف دول العالم 
من ملياري جرعة.ووفقا ملرصد جامعة 
جونز هوبكينز إلصابات كورونا، فقد تم 
1,897,100,961 جرعة لقاح. تقدي�م 

يش�ار إىل أن م�ن ب�ني م�ن حصلوا عى 
اللقاح ثمة أشخاص حصلوا عى جرعة 

واحدة، ومنهم من حصل عى جرعتني، 
وهن�اك أيضا أش�خاص حصل�وا عى 3 
جرعات، أي جرعتني كاملتني من لقاح، 
ثم جرعة ثالثة بانتظار الجرعة الرابعة.

ويعتمد هذا أيضا عى نوع اللقاح املقدم 
وكذل�ك الدولة، فهناك دول اس�تخدمت 
لقاح الجرع�ة الواحدة، أي الذي أنتجته 
رشكة جونس�ون أند جونسون، وهناك 
م�ن اعتمدت عدة أنواع م�ن اللقاحات.

باإلضافة إىل ذلك، فإن تقديم اللقاحات 
يعتم�د عى الدولة، فهن�اك دول اتخذت 
مس�ار تقدي�م الجرع�ة األوىل أوال، لكي 

يحص�ل أك�رب قط�اع م�ن الن�اس عى 
اللق�اح، كم�ا فعل�ت بريطانيا.وهن�اك 
دول فضل�ت الس�ري عى مس�ار تقديم 
الجرعت�ني بفاصل زمن�ي ال يزيد عى 3 
أسابيع، مثل اإلمارات، التي قدمت حتى 
اآلن م�ا يص�ل إىل 12,870,553 جرعة 
لقاح، بمعدل جرعات لقاح يومي وصل 
إىل 59,131 جرعة.وكانت الصني أعلنت 
أنه�ا قام�ت بتطعيم ما يزي�د عى 640 
مليون جرع�ة، يف حني قام�ت الواليات 
املتح�دة بتقدي�م نح�و 294,630,899 

جرعة لقاح.

بعد خطر جفاف نهر الفرات وقيام أنقرة بإقامة السدود عليه

بغداد/ الزوراء:
اإلي�رادات  الثالث�اء،  ام�س  النف�ط،  وزارة  أعلن�ت 
املتحقق�ة لش�هر ايار امل�ايض بحس�ب االحصائية 
األولية الصادرة عن رشكة تس�ويق النفط العراقية 
“سومو”، فيما اكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر 
محمد صالح، ان الحساب الجاري مليزان املدفوعات 
خ�اٍل م�ن العج�ز، مرجح�ا تحقيق فائ�ض مايل يف 
املس�تقبل.وقالت الوزارة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 
إن”كمية الص�ادرات بلغت من النف�ط الخام )89( 
مليون�اً و)881( ألف�اً و) 268 ( برمي�اًل، بإي�رادات 
بلغ�ت )5( ملي�ارات و)882( مليون�اً و)356( ألف 
دوالر “. وأضاف�ت: أن”مجم�وع الكمي�ات املصدرة 

م�ن النفط الخام لش�هر اي�ار املايض م�ن الحقول 
النفطية يف وس�ط وجنوب العراق بلغت)86( مليوناً 
و)820( ألف�اً و)355( برمي�اًل ، أم�ا م�ن حق�ول 
كرك�وك ع�رب ميناء جيه�ان فق�د بلغ�ت الكميات 
املصدرة ) 3( مالي�ني و) 060( ألفاً و)913( برميالً 
“.وتابع�ت: أن”مع�دل الكميات اليومي�ة بلغت )2( 
ملي�ون و)899( أل�ف برمي�ل يف الي�وم، فيم�ا بلغ 
معدل سعر الربميل الواحد )65.459( دوالراً”.يذكر 
أن”الوزارة، ومن خالل ايمانها باطالع الش�عب عى 
عمليات التصدير واالي�رادات املتحققة منه، اتخذت 

هذا االجراء الشهري “.

كواالملبور/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت ماليزيا تس�جيل 7105 حاالت إصابة 
الع�دد  جدي�دة بف�ريوس كورون�ا، لريتف�ع 
إىل  الب�الد  يف  املس�جلة  لإلصاب�ات  اإلجم�ايل 
579462 إصابة.وابت�داًء من ام�س الثالثاء، 
ب�دأت ماليزي�ا إغالقا عام�ا ملدة أس�بوعني، 
بسبب زيادة اإلصابات بفريوس كورونا، حيث 
أغلقت مراكز التسوق والعديد من الرشكات.

وذل�ك بع�د أن ش�هدت الب�الد زي�ادة يومية 
قياسية يف اإلصابات والوفيات بجراء فريوس 

كورون�ا ي�وم الس�بت املايض، حيث س�جلت 
ارتفاعا وصل إىل 9020 حالة إصابة بفريوس 
كورون�ا، يف ح�ني أن األع�داد انخفض�ت منذ 
ذل�ك الحني، ولكن هذا االرتف�اع، دفع  رئيس 
الوزراء، محي الدين ياس�ني، إىل االستس�الم 
لدع�وات اإلغالق املتزايدة.وق�ال محي الدين: 
“إذا ل�م يتم اتخاذ هذا اإلج�راء الصارم فورا، 
أخ�ى أن ينهار نظام الرعاية الصحية لدينا، 

ومن ثم سنواجه كارثة أكرب”.

حقوق اإلنسان تكشف لـ            عن مضمون قانون العفو اخلاص للسجناء وتعلن البدء حبملة لتلقيح املوقوفني
حددت اإلجراءات الوقائية املتخذة يف السجون ملواجهة جائحة كورونا

الزوراء/ حسني فالح:
لحق�وق  العلي�ا  املفوضي�ة  كش�فت 
االنس�ان ع�ن مضمون قان�ون العفو 
الخ�اص املق�دم اىل مجل�س الن�واب، 
وفيم�ا اعلن�ت الب�دء بحمل�ة لتلقيح 
املوقوفني، ح�ددت االجراءات الوقائية 
املتخ�ذة يف الس�جون ملواجهة جائحة 

كورونا.
فاض�ل  املفوضي�ة،  عض�و  وق�ال 
الغ�راوي، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
هناك مس�ودة قانون قدم�ت من قبل 
مفوضي�ة حقوق االنس�ان ورئاس�ة 
الجمهوري�ة والربملان تتعلق بإمكانية 
التعامل مع موضوع قانون العقوبات 
البديل�ة بالنس�بة لالش�خاص الذي�ن 
حكم�وا لف�رة 5 س�نوات فم�ا دون، 
وتك�ون هن�اك غرام�ة مالي�ة للفرة 
املتبقي�ة، اضاف�ة اىل خدمة مجتمعية 
يقدمه�ا النزي�ل او املوق�وف اىل دوائر 
االيتام او املستشفيات وغريها مقابل 
الف�رة املتبقية.واض�اف: ان هذه تعد 
فرص�ة ملعالج�ة حال�ة االكتظ�اظ يف 
الس�جون لتقلي�ل الفائ�ق الكبري عن 
مل�ف الس�جون ومراك�ز االحتج�از، 
وبالوقت نفس�ه ايض�ا اعطاء فرصة 
للنزيل بأن يعيد دمجه داخل املجتمع، 
وتك�ون هن�اك غرام�ة مالي�ة عقوبة 
جدي�دة وتك�ون هنال�ك ايض�ا خدمة 

مجتمعي�ة يقدمها. مؤك�دا: ان فكرة 
امل�رشوع املرس�ل للربملان م�ن املعول 
ان تتم قراءت�ه ثانيا يف االيام القادمة.

وبش�أن االجراءات الوقائية املتخذة يف 
السجون، اوضح الغراوي: انه يف بداية 
تفيش كورون�ا كانت هن�اك اجراءات 

بالتع�اون ب�ني وزارة الصح�ة ودائرة 
االص�الح العراقية، وايض�ا التوصيات 
التي قدمتها املفوضية وكذلك التعاون 
م�ع منظم�ة الصليب االحم�ر الدويل، 
حي�ث قدم�ت العدي�د م�ن التفاصيل 
الجوان�ب  موضوع�ة  يف  الخاص�ة 

الوقائي�ة وت�م عزل االش�خاص الذين 
اصيب�وا يف جائح�ة كورون�ا يف اماكن 
الع�زل الخاصة.واش�ار اىل: ان الذي�ن 
كانوا يحتاجون لعملية تتعلق بأجهزة 
اوكسجني نقلوا اىل مديرية صحة الكرخ 
لتلق�ي العالج�ات املناس�بة. مؤك�دا: 

انه بع�د ذلك تم انش�اء مراكز خاصة 
ملعالج�ة كورون�ا يف داخ�ل الس�جون 
ويت�م فيه�ا الع�زل بش�كل مب�ارش. 
وتابع: ان هناك مفرزة صحية خاصة 
بهذا االم�ر. مبينا: ان هن�اك اجراءات 
تتعل�ق بالب�دء بحملة ألخذ الس�جناء 
ملوضوع�ة اللق�اح، حي�ث ت�م اطالق 
الحملة يف عدد من الس�جون العراقية 
من اج�ل تلق�ي املوقوف�ني اللقاحات 
وه�ذه  كورون�ا،  لف�ريوس  املض�ادة 
الحملة مس�تمرة حيث كان اخرها يف 
س�جن النس�اء.ويف وقت سابق، بحث 
رئيس مجلس القضاء األعى القايض، 
فائق زيدان، الثالثاء، مع رئيس ديوان 
رئاس�ة الجمهوري�ة، مهن�د حس�ام 
الدين، آليات تفعيل  العفو الخاص عن 
املحكومني.وذكر بيان ملجلس القضاء 
أن “رئي�س مجل�س القض�اء األع�ى 
القايض فائ�ق زيدان اس�تقبل رئيس 
ديوان رئاسة الجمهورية مهند حسام 
الدين} وبحث معه آليات تفعيل  العفو 
الخاص عن املحكومني بالجرائم التي 
ُيجي�ز القان�ون إص�دار عف�و خاص 
عنهم بالتنس�يق بني  مجل�س الوزراء 
البيان  ورئاس�ة الجمهورية .”وأش�ار 
إىل “مناقش�ة مل�ف س�جون االحداث 
االص�الح  مقوم�ات  توف�ري  واهمي�ة 

لغرض إعادة تأهيلهم”.

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  الثالثاء،  امس  الرافدين،  مرف  أعلن 
بغداد وعدد  يف  الربية  مديريات  رواتب موظفي 
تلقته  بيان  يف  املرف  املحافظات.وقال  من 
»الزوراء«: إنه »تم دفع رواتب موظفي مديريات 
الخاصة  الصكوك  اشعارات  وصول  بعد  الربية 
أدوات  تم عن طريق  الرف  أن«  بهم«.وأضاف 
الدفع االلكروني«، مبيناً أنه »بإمكان املوظفني 
تسلم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من 
شبكة فروعنا املنترشة يف بغداد واملحافظات او 

منافذ الرف الخاصة« .

الرافدين يعلن توزيع رواتب 
مديريات الرتبية كافة

القضاء يوضح آلية مشول املتقاعدين 
بقانون التقاعد املوحد

العراق يقّرر إيقاف الرحالت اجلوية 
من وإىل مدينة كوبنهاكن

أملانيا تعلن إقامة جولة جديدة من 
حمادثات السالم الليبية

ماليزيا تبدأ إغالقا عاما ملدة أسبوعني يف النفط: إيراداتنا لشهر أيار جتاوزت الـ 5 مليارات دوالر
ظل زيادة تفشي كورونا

احتاد الصحفيني العرب يدين فصل الصحفي ناصر أبو بكر من قبل وكالة األنباء الفرنسية

ص 10نصائح طبية .. َمن الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالفطر األسود؟
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الكاظمي: األسبوع املاضي شهد أحداثاً 
مت التعامل معها حبكمة وهناك من 

حاول جرنا إىل اجملهول 

جملس الوزراءيلزم املوظفني بأخذ اللقاحات

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس الثالثاء، أن االس�بوع املايض شهد 
احداثا تم التعامل معه�ا بحكمة، الفتا 
اىل ان هن�اك م�ن ح�اول ج�ر البل�د إىل 
املجه�ول، فيما صوت مجل�س الوزراء 
عى ابقاء الدوام يف دوائر الدولة بنس�بة 
50% وال�زام املوظفني باخ�ذ اللقاحات 

ضد كورونا.
 وقال الكاظمي يف كلمة له خالل جلسة 
مجلس الوزراء يف بيان تلقته »الزوراء«: 
»مرت س�نة صعبة عى عمر الحكومة 
تخللتها العديد من التحديات، استطعنا 
عب�ور بعضه�ا ونعم�ل جاهدي�ن عى 
األخ�رى«. وأضاف  التحدي�ات  تج�اوز 
أن« األس�بوع امل�ايض ش�هد أحداثاً تم 
التعام�ل معها بحكم�ة. مبيناً أنه«كان 
هناك م�ن حاول أن يجرن�ا اىل املجهول 
لكنن�ا انطلقنا م�ن مب�دأ الحفاظ عى 
املصلح�ة العلي�ا للب�الد، والحرص عى 
جميع أبناء شعبنا.. ثبتنا منطق الدولة 
وآلي�ات انف�اذ القان�ون وفق األس�س 

الدس�تورية«. ودعا الكاظمي الوزارات 
اىل متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات 
الت�ي تق�وم باصداره�ا ومراقب�ة م�ن 
يعرق�ل تلك الق�رارات والن�زول للدوائر 

ملتابعة عملها«.
 وش�دد عى رضورة العم�ل بكل جدية 
لتذليل العقبات أمام املش�اريع والبحث 
الدائ�م عن الحل�ول ليتم التأس�يس اىل 

وضع صحيح للبلد«. 

إصابات كورونا عامليا تتخطى الـ170 مليونا والوفيات 3.5 واللقاحات تالمس املليارين
الواليات املتحدة واهلند والربازيل األشد فتكا بالفريوس 

الزوراء / يوسف سلمان:
أرج�أ مجلس النواب جلسته االعتيادية، التي كان مقررا عقده�ا يوم امس الثالثاء، اىل 
يوم غد الخميس، فيما شهدت االروقة النيابية حضورا نسبيا ضعيفا للنواب ممثيل الكتل 
االسراتيجي  والتخطيط  الحكومي  الربنامج  تنفيذ  مراقبة  لجنة  وقررت  واملحافظات. 
النيابية استضافة رئيس هيئة التقاعد الوطنية يف 15 من الشهر الجاري ملعرفة اسباب 
االرهاب  لضحايا  واملكافأة  الخدمة  لنهاية  املالية  املستحقات  رصف  يف  الحاصل  التلكؤ 
كما  الربملان.  امام  الهيئة  لرئيس  استجواب  هناك  سيكون  ذلك  وبخالف  واملعاقني، 
التعليمات الخاصة  التقاعد املوحد اىل االرساع بإصدار  اللجنة وزارة املالية وهيئة  دعت 
بموضوع حق الجمع بني راتب االصابة واالستشهاد وراتبهم بموجب القانون الخاص 
بحقوق الشهداء، فضال عن سعي الحكومة لتوفري االطراف الصناعية من مناشئ عاملية 

للجرحى واملصابني.

جلنة نيابية تقرر استضافة رئيس هيئة 
التقاعد وتلوح باستجوابه 

بساتني خنيل يف اسرتاليا تزرع التمر الربحي العراقي

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن يف محافظ�ة الس�ليمانية، ام�س الثالثاء، 
وفاة رج�ل يف العقد الثامن من عمره بعد ظهور 
اعراض الفطر األسود عليه.وقال عبدالله كوران، 
املق�رر الصحف�ي ملدير عام صحة الس�ليمانية : 
إن رج�ال مقيم�ا يف محافظ�ة الس�ليمانية يبلغ 
م�ن العم�ر 78 عام�ا كان راق�دا يف املستش�فى 
منذ أس�بوعني بس�بب أعراض كورون�ا، اضافة 

اىل وضع�ه الصحي من الس�كر والقلب وظهرت 
علي�ه أع�راض »الفط�ر األس�ود« يف مناطق من 
جس�مه بالجلد والع�ني. الفت�ا إىل أن الرجل تويف 
امس بس�بب ضع�ف املناع�ة لديه.وكانت دائرة 
صح�ة محافظة ذي ق�ار أعلنت تس�جيل حالة 
وف�اة بالفط�ر )العفن( األس�ود لرج�ل أربعيني 
بع�د إصابته بكورونا.وقال الناطق باس�م دائرة 
الصحة، عمار بشار الزاميل: إن حالة الوفاة هي 

الثانية من نوعها تسجلها املحافظة والتي كانت 
األوىل منه�ا ألح�د األطباء وتويف يف وقت س�ابق. 
مشريا إىل أن الفطر األسود يعد من العدوى النادرة 
الت�ي يعاني منه�ا املصابون بف�ريوس كورونا، 
ومنهم ممن يعانون من األمراض املزمنة.وأكدت 
وزارة الصحة، امس الثالث�اء، أن مرض »الفطر 
األس�ود« ليس من األمراض الوبائية، فيما بينت 
ان ه�ذا امل�رض كان موج�ودا قبل انتش�ار وباء 

فريوس كورونا.والفطر األسود هو عدوى نادرة 
ج�دا، تكون نتيج�ة للتعرض لعف�ن يوجد عادة 
يف الربة والس�ماد الطبيع�ي والنباتات والفواكه 
والخ�راوات املتحللة.ويؤث�ر »الفطر العفني« 
عى الجي�وب األنفية وامل�خ والرئتني، ويمكن أن 
يهدد حياة املصابني بالسكري أو املصابني بنقص 
املناعة الشديد، مثل مرىض الرسطان أو املصابني 

بفريوس نقص املناعة املكتسبة »اإليدز«.

بغداد/ الزوراء:
ل�ألرايض  جدي�د  ترك�ي  انته�اك 
العراقي�ة يه�دد املناط�ق الطبيعية، 
فبع�د خط�ر جف�اف نه�ر الف�رات 
بس�بب السياس�ة الركية يف تحويل 

مجرى النه�ر وإقامة س�دود عليه، 
ها ه�ي تركيا تقوم بقطع أش�جار 
الغابات يف مناط�ق بادينان يف إقليم 
اس�تنكر  العراق.فق�د  كردس�تان 
وزير الزراع�ة العراقي، محمد كريم 

الخفايش، ووزي�رة الزراعة يف إقليم 
كردس�تان، بيكرد طالباني، يف بيان 
مش�رك، تلك األعم�ال التي وصفها 
ب�«غ�ري املس�ؤولة والعدائي�ة وغري 
الحضارية«.كما أوضح أن مجموعة 

من ال�رشكات الركية، وبمس�اعدة 
م�ن الق�وات الركية، قام�ت بقطع 
أش�جار الغابات الطبيعية يف مناطق 
بادينان يف اإلقليم، ونقل تلك األشجار 
املقطوع�ة إىل داخل تركي�ا والتجارة 

بها.ووص�ف البي�ان املش�رك تل�ك 
األعمال بغري الحضاري�ة، والعدائية 
التي ت�ؤذي البيئ�ة العراقي�ة وبيئة 

إقليم كردستان.

انتهاك جديد للعراق.. شركات تركية تقطع األشجار من اإلقليم وتنقلها إىل أنقرة لالجتار بها

بعد حمافظة ذي قار .. السليمانية تعلن وفاة رجل بعد ظهور أعراض »الفطر األسود« عليه
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سياسة

بعد خطر جفاف نهر الفرات وقيام أنقرة بإقامة السدود عليه

مستشار الكاظمي: احلساب اجلاري مليزان املدفوعات خاٍل من العجز 

انتهاك جديد للعراق.. شركات تركية تقطع األشجار من اإلقليم 
وتنقلها إىل أنقرة لالجتار بها

النفط: إيراداتنا لشهر أيار املاضي جتاوزت الـ 5 مليارات و882 مليون دوالر

ماليزيا تبدأ إغالقا عاما ملدة أسبوعني يف ظل زيادة تفشي كورونا

إصابات كورونا يف العراق تتخطى املليون و200 ألف وعدد امللقحني يتجاوز الـ 604 آالف

باستثناء البنوك ووسائل اإلعالم وشركات األغذية 

بعد تسجيل 4170 إصابة جديدة و30 حالة وفاة

احللبوسي وتولر يؤكدان ضرورة 
استمرار التعاون األمين ومواصلة 

احلوار االسرتاتيجي

وزير اخلارجية يؤكد حرص العراق 
على تطوير العالقات مع الصومال

حمافظ بغداد: نتابع مع املالية ملف 
املشمولني بقرار 315 لتسليم مستحقاتهم

األعرجي يؤكد أهمية اإلعالم احلكومي 
يف نشر األخبار األمنية ودحض الشائعات

خالل ترؤسه اجتماعاً للخلية النفسية االسرتاتيجية

بغداد/ الزوراء:

انتهاك تركي جديد لألرايض العراقية 

يهدد املناطق الطبيعية، فبعد خطر 

جفاف نهر الفرات بسبب السياسة 

النهر  مجرى  تحويل  يف  الرتكية 

تركيا  هي  ها  عليه،  سدود  وإقامة 

يف  الغابات  أشجار  بقطع  تقوم 

كردستان  إقليم  يف  بادينان  مناطق 

العراق.

فقد استنكر وزير الزراعة العراقي، 

ووزيرة  الخفايش،  كريم  محمد 

بيكرد  كردستان،  إقليم  يف  الزراعة 

طالباني، يف بيان مشرتك، تلك األعمال 

املسؤولة  بـ”غري  وصفها  التي 

والعدائية وغري الحضارية”.

من  مجموعة  أن  أوضح  كما 

من  وبمساعدة  الرتكية،  الرشكات 

القوات الرتكية، قامت بقطع أشجار 

الغابات الطبيعية يف مناطق بادينان 

األشجار  تلك  ونقل  اإلقليم،  يف 

والتجارة  تركيا  داخل  إىل  املقطوعة 

بها.

األعمال  تلك  املشرتك  البيان  ووصف 

التي  والعدائية  الحضارية،  بغري 

إقليم  وبيئة  العراقية  البيئة  تؤذي 

كردستان.

كذلك دعا الحكومة الرتكية إىل وقف 

األمم  منظمة  مناشداً  األعمال،  تلك 

واملنظمات  الدول  وممثيل  املتحدة 

الدولية “التعاون إليجاد الحلول لهذه 

والالإنسانية  املسؤولة  غري  األعمال 

ضد البيئة ومحاولة إنهائها بصورة 

تامة”.

يأتي ذلك فيما تواصل تركيا عمليات 

للمناطق  واملدفعي  الجوي  القصف 

كردستان  إقليم  بني  الحدودية 

التنديدات  من  الرغم  عىل  وتركيا 

من  سابقا  صدرت  التي  الرسمية 

قبل بغداد.

حيث قصف الطريان الرتكي، صباح 

جار  كورة  جبل  املايض،  األحد  يوم 

التابعة  شيالدزي  ناحية  حدود  يف 

لقضاء آميدي )العمادية( بمحافظة 

دهوك، وفق وسائل إعالم كردية.

الرتكية  العمليات  بدء  أنه منذ  يذكر 

العمال  حزب  مقاتيل  ضد  األخرية 

أخليت  أشهر،  قبل  الكردستاني 

خمس قرى يف املنطقة هي )كيستة، 

ديشيش،  أدنة،  املسيحية،  جلكي 

خوف  بسبب  سكانها  من  ورسرو( 

أهاليها عىل حياتهم.

بغداد/ الزوراء:

اإليرادات  الثالثاء،  امس  النفط،  وزارة  أعلنت 

املتحققة لشهر ايار املايض بحسب االحصائية 

النفط  تسويق  رشكة  عن  الصادرة  األولية 

العراقية “سومو”، فيما اكد مستشار رئيس 

الحساب  ان  صالح،  محمد  مظهر  الوزراء، 

العجز،  من  خاٍل  املدفوعات  مليزان  الجاري 

مرجحا تحقيق فائض مايل يف املستقبل.

“الزوراء”:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

الخام  النفط  من  بلغت  الصادرات  إن”كمية 

( برميالً،   268 و)  ألفاً  و)881(  )89( مليوناً 

مليوناً  و)882(  مليارات   )5( بلغت  بإيرادات 

و)356( ألف دوالر “. 

من  املصدرة  الكميات  أن”مجموع  وأضافت: 

الحقول  من  املايض  ايار  لشهر  الخام  النفط 

بلغت)86(  العراق  وجنوب  وسط  يف  النفطية 

مليوناً و)820( ألفاً و)355( برميالً ، أما من 

بلغت  فقد  جيهان  ميناء  عرب  كركوك  حقول 

ألفاً   )060 و)  ماليني   )3  ( املصدرة  الكميات 

و)913( برميالً “.

وتابعت: أن”معدل الكميات اليومية بلغت )2( 

مليون و)899( ألف برميل يف اليوم، فيما بلغ 

معدل سعر الربميل الواحد )65.459( دوالراً”.

باطالع  ايمانها  خالل  ومن  أن”الوزارة،  يذكر 

وااليرادات  التصدير  عمليات  عىل  الشعب 

املتحققة منه، اتخذت هذا االجراء الشهري “.

من جهته، أكد املستشار املايل لرئيس مجلس 

السياسة  أن  صالح،  محمد  مظهر  الوزراء، 

سعر  استقرار  عىل  ستحافظ  للعراق  النقدية 

الجاري  الحساب  أن  إىل  أشار  فيما  الرصف، 

هناك  بل  العجز،  من  خاٍل  املدفوعات  مليزان 

توقع بحصول فائض يف املستقبل.

وقال صالح، يف ترصيح صحفي: إن “تخفيض 

قرار  إىل  استند  الدوالر  أمام  الوطنية  العملة 

ثابتا  نظاما  تعتمد  البالد  وأن  واحدة”،  ملرة 

للرصف. مؤكدا أن “هناك معادلة بني نظرية 

الحساب  يف  العجز  وبني  الرصف  سعر  تعديل 

الناتج  اىل  نسبة  املدفوعات  مليزان  الجاري 

املحيل االجمايل”.

 4% بنسبة  العجر  زاد  “كلما  أنه  وأضاف 

القيمة  يف  تخفيض  أو  تعديل  يجري  أكثر  أو 

الخارجية للعملة لتفادي التدهور يف املدفوعات 

الخارجية”، الفتاً إىل أن “العراق حالياً ال يعاني 

من عجز يف الحساب الجاري بل هناك استقرار 

فائض  هناك  يكون  أن  متوقعاً  وتوازن”، 

مستقبالً نسبة اىل الناتج املحيل االجمايل، ذلك 

النفط  ألسواق  االيجابية  التطورات  ضوء  يف 

والتحسن االيجابي الذي يطرأ عىل احتياطيات 

العراق من النقد االجنبي”.

عىل  ستحافظ  النقدية  “السياسة  أن  وأكد 

استقرار سعر الرصف يف الظرف الحارض”.

وكان البنك املركزي العراقي قرر، يف 20 كانون 

العراقي  الدينار  قيمة  خفض  املايض،  األول 

إىل  دوالر   100 سعر  ليصل  الدوالر،  مقابل 

دينار  ألف   122 كان  أن  بعد  دينار،  ألف   145

عراقي.

كواالملبور/ متابعة الزوراء:
إصابة  حاالت   7105 تسجيل  ماليزيا  أعلنت 
جديدة بفريوس كورونا، لريتفع العدد اإلجمايل 
 579462 إىل  البالد  يف  املسجلة  لإلصابات 

إصابة.
وابتداًء من امس الثالثاء، بدأت ماليزيا إغالقا 
اإلصابات  زيادة  بسبب  أسبوعني،  ملدة  عاما 
بفريوس كورونا، حيث أغلقت مراكز التسوق 

والعديد من الرشكات.
وذلك بعد أن شهدت البالد زيادة يومية قياسية 
كورونا  فريوس  بجراء  والوفيات  اإلصابات  يف 

ارتفاعا  سجلت  حيث  املايض،  السبت  يوم 
وصل إىل 9020 حالة إصابة بفريوس كورونا، 
الحني،  ذلك  منذ  انخفضت  األعداد  أن  حني  يف 
ولكن هذا االرتفاع، دفع  رئيس الوزراء، محي 
اإلغالق  لدعوات  االستسالم  إىل  ياسني،  الدين 

املتزايدة.
وقال محي الدين: “إذا لم يتم اتخاذ هذا اإلجراء 
الرعاية  نظام  ينهار  أن  أخىش  فورا،  الصارم 

الصحية لدينا، ومن ثم سنواجه كارثة أكرب”.
البالد  مستوى  عىل  إغالق  ثاني  هذا  وسيكون 
بإخراج  يخاطر  ما  الوباء،  تفيش  بداية  منذ 

الدولة  أن  إذ  مساره،  عن  االقتصادي  التعايف 
الواقعة يف جنوب رشق آسيا، كانت قد فرضت 
إغالقا جزئيا يف 12 مايو املايض، حيث حظرت 
سمحت  ولكنها  االجتماعية،  األنشطة  جميع 

للقطاع االقتصادي بالعمل.
اإلغالق  تداعيات  من  التخفيف  إطار  يف  ولكن 
الجديد، أعلن محي الدين حزمة تحفيز جديدة 

بقيمة 40 مليار رينغت )9.7 مليار دوالر(.
إىل  اإلشارة  تجدر  الجديد،  القرار  تفاصيل  ويف 
حتى  أسبوعني  ملدة  األنشطة  إغالق  سيتم  أنه 
14 يونيو، باستثناء تلك املتعلقة بـ 17 قطاعا 

ورشكات  اإلعالم  ووسائل  كالبنوك  أساسيا 
فيما سيسمح ألكثر من  واملرشوبات،  األغذية 
بما   ،60% بسعة  بالعمل  صناعيا  قطاعا   12
يف ذلك الكهرباء واإللكرتونيات والنفط والغاز، 
والزراعة  املزارع  قطاعات  إعفاء  تم  كما 

ومصايد األسماك والبناء الهامة.
عرب  الدراسة  وباتت  املدارس،  وأغلقت  هذا 
اإلنرتنت، وتم حظر السفر بني املناطق الرئيسية 
منذ أوائل مايو املايض، كما قد تسمح السلطات 
للمطاعم باالستمرار يف تقديم خدمات توصيل 

الطلبات.

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابة   4170 تسجيل  اكدت  وفيما 
جديدة و30 حالة وفاة وشفاء 4343 
الرصافة  صحة  دائرة  حددت  حالة، 
حسب  لالصابات  الجغرايف  التوزيع 

املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  “الزوراء”: 
املختربية ليوم امس: 40980 ، ليصبح 
 10483971 الكلية:  الفحوصات  عدد 
4170 اصابة  تم تسجيل  انه  ، مبينة 
جديدة و30 حالة وفاة وشفاء 4343 

حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
 ،  )93.0%(  1120799 الكيل: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 
التي  الحاالت  عدد  أما   ،1205522
تحت العالج: 68318 ، يف حني ان عدد 
املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 
الكيل:  الوفيات  حاالت  وعدد   ،  417
امللقحني  عدد  ان  اىل  الفتة   ،16405
عدد  ليصبح   ،  22433 امس:  ليوم 

امللقحني الكيل:604611 .
من جهتها، اعلنت دائرة صحة بغداد 

الرصافة تسجيل 405 اصابات جديدة 
بفريوس كورونا.

وقالت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء”: 
ان “املؤسسات الصحية سجلت امس 
يف جانب الرصافة 405 اصابة جديدة 
بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 311  
حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات 
 19 جديدة  بغداد  قطاع   : الصحية 
 / الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة 

خالل  من  حالة   27 النهروان   قطاع 
الرصد الوبائي / قطاع االستقالل  17 
حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع 
64  حالة  من خالل  الثاني  البلديات 
 59 الشعب   الوبائي   /قطاع  الرصد 
 / الوبائي  الرصد  خالل  من  حاالت 
خالل  من   77 االول   البلديات  قطاع 
االعظمية  قطاع  الوبائي/  الرصد 
الرصد  خالل  من  شفاء  حالة   21

حالة   12 الصدر  قطاع   / الوبائي 
شفاء من خالل الرصد الوبائي / 94 
للمؤسسات  مراجعتهم  خالل  حالة 
الصدر  مدينة  يف  /11حالة   الصحية 
4 حاالت يف  موزعة عىل محالتها   / 
منطقة بغداد الجديدة  /5  حاالت يف 
الزعفرانية/  يف  حاالت   5 النهروان/ 
 15  / االعظمية  منطقة  يف  حاالت   6
حالة يف منطقة البلديات / 7 حاالت يف 

4 حاالت يف منطقة  منطقة الشعب/ 
الزوية /4  حاالت يف منطقة الضباط/ 
  5/ الحسينية  منطقة  يف  حاالت   6
حاالت    4/ االمني  منطقة  يف  حاالت 
يف  حاالت    4/ فلسطني  شارع  يف 
يف  حاالت   4  / املستنرصية  منطقة 
منطقة العبيدي / وحالتني يف كل من 
املناطق التالية / الدورة / حي املثنى 

/ الريموك / حي اكد / املدائن  .
واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل 
الصحي  الحجر  اىل  الحاالت  جميع 
الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي 
“العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة”، 
اىل  ارتفع  لإلصابات   الرتاكمي 
لالسف   1718 منهم  164282تويف 
حالة   157333 الشفاء  اكتسب  فيما 

شفاء واملتبقي قيد العالج 5231”
ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي 
اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت 
بإجراءات  االلتزام  خالل  من  الشفاء 
والرتكيز  الكمامات  ولبس  الوقائية 
عىل التباعد االجتماعي وعدم التهاون 

وتقدير تلك الجهود”. 
قبل  من  تبذل  التي  “الجهود  وثمنت 
ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات 
مضحني  كورونا  فريوس  مصابي 
بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس”.

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب  مجلس  رئيس  اكد 
يف  االمريكي  والسفري  الحلبويس، 
تعزيز  اهمية  تولر،  ماثيو  بغداد 
الحوار  ومواصلة  االمني  التعاون 

االسرتاتيجي بني البلدين.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الربملان 
مجلس  رئيس  ان  “الزوراء”:  تلقته 
استقبل  الحلبويس،  محمد  النواب 
ماثيو  العراق  لدى  األمريكي  السفري 
مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى  تولر، 
العراق  بني  الثنائية  العالقات 
استمرار  وتعزيز  املتحدة،  والواليات 
الحوار  ومواصلة  األمني،  التعاون 

ودعم  البلدين،  بني  االسرتاتيجي 
املجاالت كافة وبما يسهم  العراق يف 

يف تحقيق التنمية واالستقرار.
اللقاء  ناقش  كما  البيان:  واضاف 
ضمان  ورضورة  املبكرة،  االنتخابات 
نزاهتها وتوفري األمن االنتخابي لخلق 
بيئة آمنة ومستقرة، من أجل حماية 
ممثليهم،  اختيار  يف  الناخبني  إرادة 
تكليف  تجديد  قرار  أهمية  كذلك 
العراق  ملساعدة  املتحدة  األمم  بعثة 
عىل  الرقابة  يف  ودورها  )يونامي( 
بالعملية  الثقة  لتعزيز  االنتخابات، 
واسعة  أجل مشاركة  من  االنتخابية 

يف االنتخابات.

بغداد/ الزوراء:
َـّم وزير الخارجّية، فؤاد حسني،  تسل
أوراق  من  نسخة  الثالثاء،  امس 
الصومال  جمهورّية  سفري  اعتماد 
ليبان  بغداد،  لدى  الجديد  الفيدرالية 
شيخ محمود، فيما اكد حرص العراق 
الصومال. مع  العالقات  تطوير  عىل 

واعرب الوزير، خالل مراسم التسلَّيم، 
يف بيان للوزارة تلقته “الزوراء”، عن 
امنياته للسفري باملوفقية والنجاح يف 
ُمبدياً  بغداد،  يف  الدبلوماسيَّة  ه  مهامِّ

لتقديم  الخارجّية  وزارة  استعداد 
البعثة  ة  َمهمَّ إلنجاح  الدعم  كلِّ 
رضورة  إىل  ُمشرياً  الدبلوماسّية، 
للبلدين  خدمة  والتعاون  العمل، 
السفري  د  َـّ أك جانبه،  الشقيقني.من 
محمود،  شيخ  ليبان  الصومايل، 
العالقات  تعزيز  عىل  بالده  حرص 
الثنائّية مع بغداد بما يحقق املصالح 
املُشرتَكة، ويعود بالخري عىل املنطقة، 
ُمعرِباً عن تثمينه لدعم العراق لبعثة 

الصومال العاملة لدى بغداد.

بغداد/ الزوراء:
اكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، امس الثالثاء، انه يتابع مع وزارة املالية 
للمحافظة  بيان  كافة.وذكر  مستحقاتهم  لتسليم   315 بقرار  املشمولني  ملف 
املالية برفقة مدير عام  “العطا ناقش، خالل زيارته وزارة  أن  “الزوراء”:  تلقته 
دائرة ماء محافظة بغداد رعد خريي، ومدير عام دائرة مجاري محافظة بغداد 
شاكر عواد، ومدير بلديات بغداد يارس القرييش، ومسؤول اإلدارية واملالية حسني 
احمد  املايل،  التنظيم  قسم  ومدير  الجبار،  عبد  هاني  الحسابات  ومدير  كاظم، 
يحيى، مع املسؤولني يف وزارة املالية آلية حسم ملف رواتب املحارضين والعاملني 
بصفة “أجر يومي”.وأضاف العطا، وفقا للبيان: أن “وزارة املالية تنتظر اكتمال 
دائرة  قبل  من  اليومني(،  واألجراء  )املحارضين  العاملني  أسماء  قوائم  جميع 
الرقابة املالية، للبت باملوضوع، كما أنها طمأنت وفد محافظة بغداد بأن موضوع 
القرار 315 مدرج مع أجور املحارضين، وأن مبالغ مستحقاتهم املالية مرصودة 
ضمن موازنة 2021، وسيتم إطالقها بعد انتهاء ديوان الرقابة من تدقيق العقود 
تتابع،  بغداد  محافظة  أن”  إىل   البيان  العراق”.ولفت  دوائر  كافة  من  املرفوعة 

باهتمام بالغ، ملف املشمولني بقرار 315، لتسليم مستحقاتهم عىل أتم وجه”.

بغداد/ الزوراء:
أكد مستشار األمن القومي، قاسم األعرجي، امس الثالثاء، عىل أهمية اإلعالم 
اإلعالمي  املكتب  الشائعات.وذكر  ودحض  األمنية  األخبار  نرش  يف  الحكومي 
ملستشار األمن القومي، يف بيان تلقته “الزوراء”: أن”األعرجي ترأس اجتماعاً 
للخلية النفسية االسرتاتيجية، يف مركز تمّيز التابع ملستشارية األمن القومي، 
اإلعالم  خلية  وأعضاء  الجامعات  أساتذة  من  وعدد  الخلية  أعضاء  وبحضور 
األمني”. وأكد األعرجي، يف كلمة خالل االجتماع: أن “اإلعالم الحكومي يجب 
والنافذة  الحكومي  املصدر  بأول، كونه  أوالً  املعلومة  يف نرش  أن يكون سّباقاً 
القوات  األمنية ونشاطات  باألحداث  املتعلقة  األخبار  لنرش  الوحيدة  الرسمية 
“الخطاب  أن  إىل  األعرجي  وصنوفها”.وأشار  قطعاتها  اختالف  عىل  األمنية 
الحكومي يجب أن يكون خطاباً معتدالً موجهاً لعموم املواطنني، وأن يحمل يف 
طياته الدقة واملهنية واملصداقية”. الفتاً إىل أن الخطاب اإلعالمي الحكومي هو 
إعالم دولة، وال بد أن يكون مؤثراً وداحضاً للشائعات. مؤكداً “أهمية أن تكون 
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة باإلعالم األمني الحكومي رصينة ومهنية 
ومواكبة لألحداث، لتفويت الفرصة عىل بث األخبار املزيفة والكاذبة”.وتطرق 
أساتذة الجامعات العراقية إىل أهمية أن يكون خطاب اإلعالم الحكومي معتدالً 
قّدم  املجتمعي.كما  والسلم  للتسامح  ويدعو  والتطرف،  العنف  ينبذ  ومهنياً 
أعضاء خلية اإلعالم األمني إيجازاً عن واجباتهم ومهامهم يف الخلية، مؤكدين 
بنظر  الخلية،  عمل  حول  القومي  األمن  مستشار  بمالحظات  األخذ  أهمية 
األعمال،  جدول  عىل  املدرجة  املوضوعات  مناقشة  االجتماع  وشهد  االعتبار. 
النفسية  والرؤية  االنتخابات،  يف  املشاركة  عىل  الناخبني  تحفيز  سبل  ومنها 
للتعامل مع األحداث، فضال عن موضوع الخطاب اإلعالمي الحكومي، وتمت 

مناقشة مقرتحات السادة املشاركني واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها.
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احتاد الصحفيني العرب يدين فصل الصحفي 
ناصر أبو بكر من قبل وكالة األنباء الفرنسية

جيش ميامنار يفشل يف قمع 
االحتجاجات الشعبية

العراق يعتقل مسؤول تهريب 
السيارات املفخخة يف داعش

الكاظمي: األس��بوع املاضي ش��هد أحداثاً مت التعام��ل معها حبكمة 
وهناك من حاول جرنا إىل اجملهول 

احملكمة اإلسبانية العليا ترفض احتجاز زعيم البوليساريو

بغداد/ الزوراء: 

بحث رئي�س أركان الجيش، امس الثالثاء، 

الفريق أول قوات خاصة الركن عبد االمري 

رشيد يارالله، ونظريه األردني اللواء الركن 

يوس�ف احمد الحنيط�ي، ام�س الثالثاء، 

تطوير التعاون املشرتك يف مجال التدريب.

تلقت�ه  بي�ان  يف  الدف�اع،  وزارة  وذك�رت 

الجي�ش،  أركان  “رئي�س  أن  “ال�زوراء”: 

الفريق أول قوات خاصة الركن عبد االمري 

رشيد يارالله، استقبل رئيس هيئة االركان 

األردني�ة املش�رتكة الل�واء الركن يوس�ف 

احم�د الحنيطي والوفد املرافق له، وس�ط 

مراس�يم اس�تقبال ُعزِف خاللها الس�الم 

الوطن�ي للبلدين الش�قيقني بحضور أمني 

الرس العام ومعاوني رئيس أركان الجيش 

وقادة االس�لحة وم�دراء املديريات يف مقر 

وزارة الدفاع”.

وأض�اف البي�ان: “رئي�س هيئ�ة األركان 

األردنية املشرتكة التقى وزير الدفاع جمعة 

عناد س�عدون، ونقل تحيات امللك عبد الله 

الثان�ي، وأثن�ى ع�ى الجه�ود املبذولة من 

قبل الجيش العراق�ي يف محاربة عصابات 

داعش اإلرهابية”.

وتاب�ع: “ومن ث�م تم عقد اجتم�اع ُبِحثت 

م�ن خالله أُطر آف�اق التعاون والتنس�يق 

ب�ني البلدين الش�قيقني يف تب�ادل الخربات 

يف مجال التدريب واملعلومات االستخبارية 

ومس�ِك الح�دود م�ن أج�ل دع�م الجهود 

الرامية اىل مكافحة العصابات االرهابية”.

ولف�ت إىل ان “اللق�اء حرضه م�ن الجانب 

العراق�ي مع�اون رئي�س أركان الجي�ش 

للعمليات، وقائد القوات الربية، ومدير عام 

االستخبارات واالمن، ومدير االستخبارات 

العس�كرية وع�دد م�ن م�دراء املديريات، 

وأمناء رس رئاسة أركان الجيش”.

العراق�ي  الجي�ش  أركان  ورح�ب رئي�س 

ب�”العالقات  ب�”الوفد االردن�ي”، ُمش�يداً 

املتينة التي تربط البلدين الشقيقني”.

للمملك�ة  الكب�ري  يارالله،”ال�دور  وثم�ن 

الهاشمية يف تقديم الدعم واالسناد لقواتنا 

االمنية عى املستوى التدريبي”.

من جانبه، عربرّ رئيس هيئة االركان والوفد 

املرافق عن “ش�كره للجان�ب العراقي عى 

حفاوة االستقبال”، مؤكداً “حرص اململكة 

يف تقديم كل أنواع التعاون والدعم للجيش 

العراق�ي وجاهزيته�ا الس�تقبال الدورات 

التدريبية لتطوير املهارات القتالية للجيش 

العراقي”.

بريوت/متابعة الزوراء:

  كشفت أوساط سياسية مقربة من 

رئيس الوزراء اللبناني املكلف، سعد 

الحريري، عن أن اللقاء الذي جمعه 

م�ع رئيس مجلس النواب نبيه بري 

لم يصل إىل إجابات واضحة بش�أن 

الخالف عى الثلث املعطل.

وذك�رت األوس�اط أن الحري�ري ال 

ي�زال ينتظر إيضاح�ات وتطمينات 

ب�أن ال ثل�ث معطال يمن�ح الرئيس 

ميش�ال عون وصهره رئيس التيار 

الوطن�ي الحر جربان باس�يل حرية 

الت�رف يف أي حكوم�ة يمك�ن أن 

يش�كلها وفق صيغة 24 وزيرا التي 

يقرتحه�ا رئي�س مجل�س الن�واب 

للخ�روج م�ن األزم�ة املتفاقمة يف 

لبنان منذ أشهر.

الحري�ري  أن  األوس�اط  وأك�دت 

ي�ر عى معرفة ملن س�يكون والء 

الوزيري�ن املس�يحيني الجديدين يف 

ح�ال رفع ع�دد الوزراء م�ن 18 إىل 

24، وع�ى ه�ذا األم�ر س�يبنى عى 

اليشء مقتضاه.

وصدر بيان مقتضب عقب استقبال 

ب�ري للحريري يف وقت كانت ترتقب 

أوساط سياسية لبنانية انفراجة يف 

التشكيل الحكومي. وذكر البيان أن 

“اللقاء الذي استمر ساعتني ناقش 

مس�ار تش�كيل الحكومة واملراحل 

التي قطعتها”، مش�ددا عى األجواء 

اإليجابي�ة التي حفل بها اللقاء، من 

دون اإلعالن عن موعد قريب يجمع 

الحريري بالرئيس اللبناني ميش�ال 

عون.

وح�رص الحريري عق�ب اجتماعه 

ب�ربي عى لقاء رؤس�اء الحكومات 

الس�ابقني نجي�ب ميقات�ي وف�ؤاد 

الس�نيورة وتم�ام س�الم لوضعهم 

يف إط�ار املحادثات الت�ي جرت مع 

رئيس مجلس النواب.

أن لق�اء  وذك�رت مص�ادر مقرب�ة 

الحريري مع الرؤساء السابقني بحث 

أيضا فرضية االعت�ذار وتقديم كتلة 

املستقبل استقالتها من الربملان.

وأكدت املصادر أنه بعد املش�اورات 

قرر الحري�ري رصف النظر مؤقتا، 

عن االعتذار واستقالة نوابه.

وق�ال رئيس كتل�ة املس�تقبل فؤاد 

الس�نيورة يف وقت الح�ق »ال اعتذار 

للرئي�س املكل�ف وال اس�تقالة من 

مجلس الن�واب وكل ما يحصل هو 

الهاء للن�اس ومحاولة ذر الرماد يف 

العيون وكأن من يعطل هو الرئيس 

املكل�ف بينما م�ن يعطل هو رئيس 

الجمهورية«.

ويب�دي الحري�ري اهتمام�ا بأخ�ذ 

الحكوم�ات  رؤس�اء  مش�ورة 

الس�ابقني، الذين يش�كلون دعامة 

سياسية له يف املواجهة املفتوحة مع 

رئيس الجمهورية وظهريه السيايس 

التي�ار الوطن�ي الحر، الس�يما مع 

استش�عار زعي�م املس�تقبل تراجع 

الحماسة اإلقليمية والدولية لتوليه 

املنصب.

وانتق�د القي�ادي يف تيار املس�تقبل 

مصطف�ى عل�وش االثن�ني املوقف 

الفرنس�يني  إن  وق�ال  الفرن�ي، 

فون  وصل�وا إىل مرحلة بات�وا يتررّ

بمس�ألة الحكوم�ة مث�ل اللبنانيني 

“إذا ما ظبطت هيك )نجحت هكذا( 

خلينا نظبطها هيك”.

كالم�ه  موجه�ا  عل�وش  وأض�اف 

للمس�ؤولني يف باريس “ال يمكنكم 

أن تدفعوا أحدا ليأخذ مواقف معيرّنة 

ويتمرتس وراءها ثم تقولون له أنا 

سحبت املرتاس دبرّر حالك”.

وتولت فرنسا منذ استقالة حكومة 

حس�ان دياب يف أغس�طس املايض 

حكوم�ة  تش�كيل  جه�ود  رعاي�ة 

جدي�دة، وعرض�ت مب�ادرة يف ه�ذا 

اإلط�ار تقوم ع�ى تألي�ف حكومة 

اختصاصي�ني بعي�دا ع�ن األحزاب، 

تتوىل اإلصالح�ات املطلوبة من قبل 

املجتمع الدويل.

غط�اء  توف�ري  باري�س  وحاول�ت 

للحريري الذي كلف بمهمة التشكيل 

الحكوم�ي يف أكتوبر املايض عى إثر 

اعت�ذار الس�فري مصطف�ى أدي�ب، 

لكنها س�حبت هذا الغط�اء مؤخرا 

مع إبدائها استياء من انجرار رئيس 

ال�وزراء يف س�جاالت م�ع رئاس�ة 

الجمهوري�ة، معربة ع�ن يأس من 

تحقيق أي اخرتاق يف هذا امللف.

واس�تلم بري جه�ود إنعاش فرص 

تش�كيل الحكوم�ة العتي�دة بعد أن 

انفج�ار  تف�ادي  نج�ح مؤخ�را يف 

س�يايس ب�ني رئي�س الجمهوري�ة 

ورئي�س ال�وزراء املكل�ف، بس�بب 

رس�الة عون ملجل�س الن�واب التي 

حاول م�ن خاللها تحميل الحريري 

تش�كيل  يف  الفش�ل  مس�ؤولية 

الحكومة.

وقد ش�كل هذا النجاح حافزا لربي 

إلعادة إحياء مبادرته التي سبق أن 

تقدم به�ا لتش�كيل حكومة “دون 

ثلث معطل”، لكن األجواء حتى اآلن 

ال تبرش بإمكانية تحقيق أي نجاح، 

انتخابات  إج�راء  وب�ات س�يناريو 

ترجيح�ا  األكث�ر  الفك�رة  مبك�رة 

وواقعية.

بغداد/ الزوراء:

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  أك�د 

أن  الثالث�اء،  ام�س  الكاظم�ي، 

االس�بوع املايض ش�هد احداثا تم 

التعام�ل معه�ا بحكم�ة، الفتا اىل 

ان هن�اك من ح�اول ج�ر البلد إىل 

املجه�ول ، فيم�ا ص�وت مجل�س 

ال�وزراء عى ابقاء ال�دوام يف دوائر 

الدولة بنسبة %50 والزام املوظفني 

باخذ اللقاحات ضد كورونا. 

وق�ال الكاظمي يف كلم�ة له خالل 

جلس�ة مجل�س ال�وزراء يف بي�ان 

تلقت�ه “ال�زوراء”: “م�رت س�نة 

صعبة عى عمر الحكومة تخللتها 

العدي�د م�ن التحديات، اس�تطعنا 

عبور بعضها ونعمل جاهدين عى 

تجاوز التحديات األخرى”. 

وأضاف أن” األسبوع املايض شهد 

أحداثاً ت�م التعامل معها بحكمة ، 

مبين�اً أنه”كان هناك من حاول أن 

يجرن�ا اىل املجهول لكنن�ا انطلقنا 

من مب�دأ الحف�اظ ع�ى املصلحة 

العليا للب�الد، والحرص عى جميع 

أبناء ش�عبنا. ثبتنا منط�ق الدولة 

وآليات انفاذ القانون وفق األسس 

الدستورية”. 

ودعا الكاظمي الوزارات اىل متابعة 

والتوجيه�ات  الق�رارات  تنفي�ذ 

الت�ي تق�وم باصداره�ا ومراقب�ة 

م�ن يعرقل تلك الق�رارات والنزول 

للدوائر ملتابعة عملها”. 

وش�دد ع�ى رضورة العم�ل ب�كل 

أم�ام  العقب�ات  لتذلي�ل  جدي�ة 

ع�ن  الدائ�م  والبح�ث  املش�اريع 

الحل�ول ليت�م التأس�يس اىل وضع 

صحيح للبلد”. 

وب�ني أن”الحكومة امتلكت اإلرادة 

يف اتخاذ القرارات وامتلكت الجرأة 

ومكافح�ة  اإلص�الح  يف  واإلرادة 

الفس�اد، عى الرغم من قلة الدعم 

الس�يايس لها وأيضاً قل�ة األدوات 

الفاعلة يف ال�وزارات التي يجب أن 

يكون هناك عمل لتطويرها”.

م�ن جهت�ه، أك�د املتحدث باس�م 

مجلس ال�وزراء حس�ن ناظم، أن 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

عال�ج مصاع�ب األس�بوع املايض 

بحكمة وصرب.

وقال ناظم خالل املؤتمر الصحفي 

األس�بوعي تابعته “ال�زوراء”: إن 

“الس�نة التي مرت ع�ى الحكومة 

ل�م تكن س�هلة إطالق�اً”، الفتا إىل 

مصطف�ى  ال�وزراء  “رئي�س  أن 

الكاظمي عالج مصاعب األسبوع 

املايض بحكمة وصرب”.

وأضاف، أن “األسبوع املايض كان 

صعب�اً والقضية اآلن قيد التحقيق 

يف العملي�ات املش�رتكة”، مبينا أن 

“أي قضية تذهب للتحقيق ننتظر 

نتائجها والس�لطة القضائية هي 

التي تقرر ما سيحدث”.

تحي�ل  “الحكوم�ة  أن  وتاب�ع 

والتج�اوزات  االنته�اكات  كل 

بع�د التحقي�ق فيه�ا إىل الس�لطة 

القضائية”، مؤك�دا أن “الحكومة 

ال تس�مح بمث�ل ه�ذه االنتهاكات 

وال يج�وز ألي جه�ة أن تتحداه�ا 

بقدراتها”.

تتخ�ذ  “الحكوم�ة  أن  إىل  وأش�ار 

إىل  واالس�تناد  والحكم�ة  الص�رب 

معالج�ة  يف  القضائي�ة  الس�لطة 

االنته�اكات”، موضحا أن “رئيس 

ال�وزراء أوىص ب�أن تبتع�د القوى 

السياس�ية ع�ن زج الحكوم�ة يف 

مزايدات انتخابية”.

“إصاب�ات كورون�ا  أن  إىل  ولف�ت 

انخفضت يف األسبوعني املاضيني”، 

مبين�ا أن “مجلس ال�وزراء صوت 

عى إبق�اء دوام املوظفني بنس�بة 

50 يف املئة”.

وش�دد عى ال�وزارات والدوائر أن 

ت�ويص املوظفني بأخ�ذ اللقاحات 

املضادة لف�ريوس كورونا، منوهاً 

إىل أن هناك إجراءات ستتخذ إلجبار 

املوظفني عى تلقي اللقاحات.

مدريد/ متابعة الزوراء:
رفضت املحكمة اإلس�بانية العليا 
طلبا م�ن االدعاء الع�ام باحتجاز 
زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم 
غ�ايل، قائلة إن رافع�ي الدعوى يف 
قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة 

تظهر مسؤوليته.
يف  مستش�فى  يف  غ�ايل  ويعال�ج 
لوغرون�و يف ش�مال إس�بانيا بعد 
ثب�وت إصابت�ه بم�رض “كوفيد-

البل�د  يف  اس�تقباله  وأث�ار   ،”19

األوروب�ي أزمة ديبلوماس�ية بني 
الرباط ومدريد.

ومُث�ل زعي�م البوليس�اريو، امس 
الثالث�اء، ع�ن بعد أم�ام املحكمة 
العليا، وجرى االستماع إليه بشأن 

الشكاوى املرفوعة ضده.
أن  قضائي�ة  وثيق�ة  وذك�رت 
جماع�ات مدافع�ة ع�ن حق�وق 
اإلنس�ان وأف�رادا م�ن الصح�راء 
املغربية يتهمون غايل وآخرين من 
زعماء البوليساريو بارتكاب إبادة 

جماعي�ة وقتل وإره�اب وتعذيب 
اختف�اء  عملي�ات  يف  والضل�وع 

قرسي.
يف املقابل، قال محامي زعيم جبهة 
البوليساريو االنفصالية إن موكله 

ينفي ارتكاب أي مخالفات.
وحرض عدٌد الضحايا إىل الس�احة 
املحاذية للمحكمة من أجل مطالبة 
القضاء اإلس�باني بامليض قدما يف 
محاكمة زعيم البوليس�اريو الذي 

دخل إسبانيا بجواز سفر مزور.

وقب�ل ي�وم من مث�ول غ�ايل أمام 
املحكمة اإلسبانية، أصدرت وزارة 
الخارجي�ة املغربية بيان�ا مطوال، 
انتق�دت في�ه موق�ف وتحرم�ات 
الصح�راء  قضي�ة  إزاء  إس�بانيا 

املغربية.
ع�ى  إس�بانيا  الرب�اط  وعاتب�ت 
السماح بزعيم الجبهة االنفصالية 
رغ�م  أراضيه�ا،  إىل  بالدخ�ول 
ضلوعه يف انته�اكات، يف حني ظل 
املغرب رافضا لدع�م االنفصاليني 

الكاتالن.
وأكدت الرباط م�رارا أنه ال يمكن 
إلسبانيا أن تكون رشيكا وصديقا 
للمغرب، ثم تقدم يف الوقت نفسه 
عى استضافة زعيم االنفصاليني.

الديبلوماس�ية  ويف خض�م األزمة 
بني البلدين، وصل آالف املهاجرين 
إىل جي�ب س�بتة الخاض�ع إلدارة 
املغ�رب، ش�مايل املغ�رب، وهو ما 
اعتربته مدريد بمثابة “مساومة” 

من قبل املغرب.

رئيس أركان اجليش ونظريه األردني يبحثان تطوير التعاون يف جمال التدريب

جناح مبادرة نبيه بري رهنُي اخلالص من الثلث املعطل

جملس الوزراء يصوت على إبقاء الدوام 50 % يف الدوائر وإلزام املوظفني بأخذ اللقاحات

بعد لقاء مجعه برئيس الوزراء املكلف
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بغداد/ الزوراء:
أدان االتح�اد الع�ام للصحفي�ني العرب قيام 
وكال�ة االنب�اء الفرنس�ية بفص�ل الصحفي 
)نارص أب�و بكر( فصال تعس�فيا رغم عمله 

لديها منذ عرشين عاما. 
وذكر االتح�اد يف بيان تلقته “ال�زوراء”: انه 
يدين ما أقدمت عليه وكالة االنباء الفرنسية 
م�ن فص�ل األس�تاذ نارص أب�و بك�ر، نقيب 
الصحفيني الفلسطينيني نائب رئيس االتحاد 
العام للصحفيني العرب، فصال تعسفيا رغم 
عمل�ه لديها منذ عرشين عام�ا، وكان يؤدي 

عمله بكل امانة وكفاءة عالية. 
واض�اف: ان قي�ام وكال�ة االنباء الفرنس�ية 
اإلق�دام ع�ى فصل�ه يرج�ع بس�بب فضحه 
لجرائ�م االحت�الل اإلرسائي�ي ام�ام املحافل 
اإلعالمي�ة الدولي�ة ودفاعه ع�ن الصحفيني 
الفلس�طينيني ضد االنتهاكات والجرائم التي 
يرتكبها االحت�الل اإلرسائيي ضد الصحفيني 

الفلسطينيني يف الداخل . 
واشار اىل: ان هذا القرار التعسفي من جانب 
وكال�ة االنباء الفرنس�ية يش�كل وصمة عار 
للوكالة الفرنسية التي خضعت البتزاز قوات 
االحتالل اإلرسائيي منذ انتخاب األستاذ نارص 
أبو بكر نقيبا للصحفيني الفلسطينيني والذي 
ل�م يدخر أي جهد يف الدف�اع عنهم لتعرضهم 

بصفة دائمة لالنتهاكات الغاشمة من جانب 
قوات االحتالل اإلرسائيي.

وأوضح: ان االتح�اد العام للصحفيني العرب 
يطالب كل االتحادات اإلقليمية وكل النقابات 
الدولي�ة  اإلعالمي�ة  واملنظم�ات  الصحفي�ة 
بإدانة هذا االجراء التعسفي من جانب وكالة 
االنباء الفرنس�ية ضد األستاذ نارص أبو بكر، 
نقيب الصحفيني الفلسطينيني، نائب رئيس 
االتحاد الع�ام للصحفيني العرب، والذي كان 

يعمل لديها منذ عرشين عاما بكل إخالص. 

ميانمار/رويرتز:
 تظاه�ر مؤي�دو الديمقراطي�ة يف ميانم�ار، 
ام�س الثالث�اء، يف مناط�ق عدة م�ع احتدام 
القت�ال بني الجي�ش وامليليش�يات املناهضة 
للمجلس العسكري يف املناطق الحدودية بعد 
أربعة أش�هر م�ن إطاحة الجي�ش بحكومة 

منتخبة يف انقالب.
وع�ى الرغم من حملة القمع الرشس�ة التي 
تش�نها قوات األمن، فال يزال جيش ميانمار 
يج�د صعوبة يف ف�رض النظام بع�د اعتقال 
أونج س�ان سو تيش وكبار قادة حزبها، مما 
أطلق رشارة احتجاجات عى مس�توى البالد 

وإرضابات شلت مناحي الحياة.
ويف أقىص جن�وب ميانمار، نظم املتظاهرون 

املناهض�ون للجي�ش مس�رية يف لون�ج لون، 
حس�بما أظه�رت ص�ورة نرشته�ا صحيفة 

إيراوادي عى وسائل التواصل االجتماعي.
يف غض�ون ذل�ك، احتش�دت مجموع�ة م�ن 
املتظاهرين أغلبهم شبان يف منطقة كاميوت 
بيانج�ون، مركز ميانم�ار التج�اري، مثلما 
ظه�ر يف ص�ور نرشته�ا بوابة ميانم�ار اآلن 

اإلخبارية.
وقتلت القوات األمنية 840 منذ االنقالب وفق 
ما أعلنت�ه جماعة ناش�طة يف مجال حقوق 

اإلنسان.
وق�ال رئي�س املجلس العس�كري م�ني أونج 
هالين�ج إن ع�دد القت�ى يق�رتب م�ن 300، 

مرجحا عدم اندالع حرب أهلية يف ميانمار.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني يف الع�راق القبض 

عى مس�ؤول إدخال الس�يارات املفخخة وناقل 

عوائ�ل تنظي�م “داع�ش” اإلرهابي إىل س�وريا.

وقال�ت الخلي�ة، يف بيان: إن�ه “بعملي�ة نوعية 

اس�تباقية اس�تندت إىل معلوم�ات اس�تخبارية 

دقيقة ملديرية االس�تخبارات العس�كرية أكدت 

ع�ودة أحد اإلرهابي�ني الخطرين من إحدى دول 

الج�وار وتولي�ه إدخ�ال الس�يارات املفخخة إىل 

األنبار وبغداد، والقيام بنقل عوائل الدواعش إىل 

سوريا بالتعاون مع شقيقه، كما شغل منصب 

مس�ؤول الحس�بة قب�ل التحرير”.وأضافت أنه 

“ع�ى اث�ر تل�ك املعلوم�ات، ت�م تش�كيل فريق 

عمل م�ن ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف 

الفرق�ة العارشة واس�تخبارات لواء املش�اة 39 

واستخبارات الفوج الثالث منه ملراقبة تحركات 

اإلرهاب�ي ودخول�ه إىل املحافظ�ة، وتقفي أثره 

وتحدي�د مكانه بدقه ومداهمة مكان تواجده يف 

منطقة س�وق الرمادي بعد نصب كمني محكم 

ل�ه والقبض عليه”. الفت�ة إىل أن امللقى القبض 

علي�ه “م�ن أه�م املطلوب�ني للقض�اء بموجب 

مذكرة قبض عى وفق أحكام املادة 4 إرهاب”.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّ�ة، امس الثالثاء، 
ع�ن حاالت ه�دٍر للم�ال الع�امِّ يف عقد تش�غيل 
وتأهي�ل أح�د أرصفة مين�اء أم ق�ر الجنوبي 

التابع إىل وزارة الصناعة واملعادن.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
إن “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة يف ميس�ان، 
ال�ذي انتقل إىل معم�ل الس�كر يف املُحافظة، قام 
ة  بضبط األوليَّات واملُخاطبات واملُلحقات الخاصَّ
بعقد تش�غيل وتأهيل رصيف رقم )11( يف ميناء 
أم قر الجنوبي التابع لوزارة الصناعة واملعادن 
ة للمنتوجات الغذائيَّ�ة – معمل  – الرشك�ة العامَّ

سكر ميسان”.
وأضافت أنه “تم بموجب العقد املرُبم بني الرشكة 
�ة للمنتوج�ات الغذائيَّ�ة وإح�دى رشكات  العامَّ
النق�ل العام األهليَّ�ة، منح الرشك�ة األهليَّة ُمدَّة 
ٍف م�ن )2020/2/20( لغاية انتهاء جائحة  توقُّ
كورون�ا، بالرغم م�ن أنَّ الرشك�ة املُتعاقد معها 
ف من )3/15  ة التوقُّ قدَّمت طلباً الحتس�اب ُم�دَّ
/2020- لغاية 2020/6/1(، فضالً عن قيامها 
باستئناف العمل عىل الرصيف ورسو )6( بواخر 

ابتداًء من تاريخ )2020/2/24(”.
للمنتوج�ات  �ة  العامَّ “الرشك�ة  أنَّ  وأوضح�ت 

الغذائيَّ�ة ل�م ُتطالْب الرشكة األهليَّة بتس�ديد ما 
تها من ُمستحقاٍت ماليٍَّة، ولم تستوِف أجور  بذمَّ
ب هدراً  ا س�بَّ ش�غل الرصيف للُمدَّة املذكورة؛ ممَّ

.” للمال العامِّ
�دت أن�ه “تمَّ تنظيم محرض ضب�طٍ أصويلٍّ يف  وأكَّ
رٍة قضائيَّ�ٍة،  َذت بناًء ع�ىل ُمذكَّ العمليَّة، التي ُنفِّ
؛  د ق�ايض التحقي�ق املُختصِّ وعرضه عىل الس�يِّ

التخاذ اإلجراءات القانونيَّ�ة املُناسبة”. 
من جانب اخر، أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن 
صدور حكمني قضائيَّني بحق مسؤولني محليَّني 
اثنني يف محافظة بابل، لإلرضار الجس�يم بأموال 

الدولة وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة.
وأفادت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 
حديثها ع�ن تفاصيل قراري الحكم يف القضيَّتني 

إىل  الهيئ�ة وأحالتهم�ا  ق�ت فيهم�ا  اللت�ني حقَّ
ة  القض�اء، بإصدار محكمة جن�ح الحلة املختصَّ
بقضايا النزاهة حكماً بحبس مستشار املحافظ 
الس�ابق، اس�تناداً ألح�كام امل�ادة )331( م�ن 
قان�ون العقوب�ات؛ وذلك عىل خلفيَّة مس�اعدته 
محافظ بابل الس�ابق عىل تمشية الربيد الخاص 
باملحافظ�ة، بالرغم من ص�دور أمر قبض وتحرٍّ 
بحق�ه من قب�ل جنايات باب�ل، الفت�ًة إىل أنه تم  

إيداعه يف الحبس. 
ويف قضيَّ�ٍة جزائيَّ�ٍة أخ�رى، أص�درت املحكم�ة 
نفس�ها حكم�اً حضورياً بحب�س عضو مجلس 
محافظ�ة س�ابق يف املحافظ�ة، املكل�ف ب�إدارة 
مديريَّة ماء بابل؛ استناداً إىل أحكام املادَّة )341( 
من قان�ون العقوبات؛ وذلك ع�ىل خلفيَّة تنظيم 
كتاب صادر عن مديريَّة م�اء بابل بإطالق مبلغ 
الحجوب�ات الخاصة بمش�اريع مجمع�ات املاء 
املنف�ذة من قب�ل رشكة مق�اوالٍت أهليَّة، مؤكدًة 

إيداعه يف الحبس.
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت، منتصف نيس�ان 
امل�ايض، ع�ن مصادق�ة محكمة اس�تئناف بابل 
االتحاديَّ�ة ع�ىل ق�رار الحك�م بالحبس الش�ديد 
الص�ادر بح�قِّ محافظ باب�ل الس�ابق؛ الرتكابه 

عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 

الثالثاء، أن بداية ش�هر تموز ستشهد 

زي�ادة الكميات املوردة من لقاح فايزر 

اىل 10 اضعاف.

وقال�ت عضو الفري�ق الطبي االعالمي 

بال�وزارة، رب�ى ف�الح حس�ن، يف بيان 

اطلع�ت علي�ه »ال�زوراء«: إن “بداي�ة 

تموز املقبل ستش�هد زي�ادة الكميات 

املوردة من لقاح فايزر اىل 10 اضعاف، 

بعد ان كان يصل اس�بوعيا عىل ش�كل 

دفع�ات بمع�دل 50 ال�ف جرع�ة وفق 

جدول محدد”.

واوضح�ت حس�ن ان “ال�وزارة قررت 

توس�يع املراكز الخاصة بإعطاء لقاح 

فاي�زر بمع�دل 3 � 5 اضع�اف اع�داد 

املراكز الحالية لتقليل الزخم الحاصل يف 

مستشفيات بغداد واملحافظات واقليم 

كردستان”.واكدت ان “الوزارة تتماىش 

م�ع رغب�ة املواطن�ني باس�ترياد ن�وع 

اللق�اح الراغبني به رشط حصوله عىل 

موافقة منظمة الصح�ة العاملية بغية 

تحقيق الهدف املتمثل بتلقيح اكرب عدد 

منهم وتحقيق املناعة املجتمعية”.

وأش�ارت حس�ن اىل ان “جمي�ع الذين 

عليه�م  اللق�اح  جرع�ات  يتناول�ون 

النه�ا  الكمام�ة،  بارت�داء  االس�تمرار 

تعطي مأمونية م�ن االصابة، وحينها 

س�نصل يف ح�ال تطبي�ق ذل�ك لنهاية 

الوباء”. 

أودعت مسؤولني يف بابل احلبس على خلفيَّة قضيَّتني 

قررت توسيع املراكز اخلاصة بإعطاء اللقاح 

النزاهة تكشف هدراً للمال العام بعقد تشغيل تابع لوزارة الصناعة

الصحة: متوز املقبل سيشهد زيادة الكميات املوردة من فايزر 

بغداد/ الزوراء:
املجتمعي�ة،  تمكن�ت مف�ارز الرشط�ة 
ام�س الثالثاء، من إيق�اف )4( عمليات 
ابت�زاز الكرتوني لفتي�ات، اثنان منها يف 
محافظة األنبار وواحدة يف دياىل واألخرى 
يف ميس�ان، وأعادت أم�واال ومصوغات 
ذهبية الثنني م�ن ضحاياها.وذكر بيان 
لوزارة الداخلية تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان »العملي�ات تم�ت ع�ىل خلفية 
ورود مناش�دات ع�ىل الخ�ط الس�اخن 
املجاني للرشطة املجتمعية من قبل )4( 
فتيات تعرضن لالبتزاز الكرتوني، خضع 

اثنان منهن لتهدي�دات مبتزيهما وقاما 
بتس�ليمهما ام�واال ومصوغ�ات ذهبية 
مقاب�ل عدم ن�رش صورهن الش�خصية 

عىل مواقع التواصل االجتماعي«. 
وأضاف�ت ان » ه�ذا األم�ر دع�ا مف�ارز 
الرشط�ة املجتمعي�ة اىل التحرك الرسيع 
وجمع املعلومات عن املبتزين والوصول 
إليهم ومواجهتهم بأدلة االدانة، واتخذت 
وأع�ادت  الالزم�ة  اإلج�راءات  بحقه�م 
األموال واملصوغ�ات اىل الفتاتني، بعد أن 
قامت بح�ذف محتويات االبتزاز وتأمني 

حسابات الفتيات األربع«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت دائرة اإلصالح العراقية التابعة لوزارة العدل عن إطالق رساح )2٧٩( نزيالً خالل 

شهر ايار املايض.
وق�ال بيان صادر عن الوزارة، تلقت »الزوراء« نس�خة منه: إن »دائرة اإلصالح العراقية 
اتخ�ذت كل التداب�ري واإلجراءات التي من ش�أنها ترسيع وترية حركة التس�فري وتأمني 

النزالء إمام املحاكم«.
وأض�اف البي�ان إن »مالكات الدائ�رة كل من التس�فري ونقل النزالء واللج�ان القانونية 
واآلليات والحراس�ات والطوارئ تعمل بش�كل يومي ولس�اعات تعدت س�اعات الدوام 
الرس�مي بغية متابعة القضايا والدعاوى م�ع الجهات القضائية والجهات ذات العالقة 
للترسي�ع بإج�راءات إط�الق رساح الن�زالء، وحرص�ا منها ع�ىل إتمام العمل بالش�كل 

األمثل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط، ام�س الثالثاء، 
ع�دد الح�وادث املروري�ة املس�جلة خالل 

العام املايض 2020.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: إن »التقري�ر ال�ذي اصدره 
الجه�از املركزي لالحص�اء، اظهر أن عام 
2020 شهد تسجيل 8186 حادثا مروريا، 
مس�جال بذلك انخفاضا عن عدد الحوادث 
التي ش�هدها عام 201٩، والتي بلغت 10 
آالف و٧53 حادث�ًا، الذي كان االعىل خالل 
الس�نوات الخم�س املاضي�ة«، الفتا إىل أن 
»الح�وادث املروري�ة، التي ش�هدها العام 
املن�رم، تس�ببت بوف�اة 2152 مواطنا 

عراقي�اً، كانت النس�بة االكث�ر منهم من 
الذكور، الذين بلغ عددهم 1٧٧6، مشكلني 
مانس�بته 82.5%، مقاب�ل وف�اة 3٧6 من 

االناث، حيث شكلن مانسبته 5.%1٧«.  
وأض�اف البي�ان أن »83% م�ن الحوادث، 
كانت بس�بب الس�ائقني، وهن�اك 6% من 
الح�وادث كان�ت بس�بب الس�يارة، و%5 
بس�بب املش�اة، فيما كانت نسبة 6% من 
الح�وادث تع�ود ألس�باب اخ�رى ترتب�ط 

بالطرق والركاب«.
واش�ار البي�ان إىل أن »52% م�ن الحوادث 
وقع�ت ع�ىل الط�رق الرئيس�ة، وكان�ت 
حوادث االصطدام هي االعىل بنسبة %55، 
فيما سجلت حوادث الدهس نسبة %34«.  

بغداد/ الزوراء:
وج�ه وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، ام�س الثالثاء، بتحويل املحارضين من خريجي 

املعاهد االسالمية يف ذي قار اىل وظائف ادارية.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي للوزير، تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان »وزير الرتبية عيل 
حميد الدليمي، التقى، امس، محافظ ذي قار احمد الخفاجي، وبحث معه امللف الرتبوي 

يف املحافظة .
واضاف البيان انه »جرى خالل اللقاء تناول مس�ائل متع�ددة تتعلق بمجريات العملية 
الرتبوية منها ملف املحارضي�ن املجانيني، واهمية االرساع بإكمال عقودهم، فضالً عن 
مناقشة ملف املحارضين من خريجي املعاهد االسالمية، إذ وجه الدليمي بتحويلهم من 

محارضين اىل وظائف ادارية تثميناُ لجهودهم خالل الفرتة املاضية«.
وتاب�ع انه »تمت مناقش�ة مل�ف االبنية املدرس�ية، وان معالجة هذه املش�كلة تحظى 
باهتمام كبري من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث تم تش�كيل لجنة من االمانة 
العام�ة ل مجلس الوزراء إلنه�اء حالة الدوام املزدوج الذي ُتعان�ي منه اغلب املحافظات 

نتيجة االزمات التي عصفت بالبالد خالل السنوات املاضية«.

العدل تعلن اإلفراج عن 279 نزيالً خالل أيار

التخطيط تعلن عدد ضحايا احلوادث 
املرورية يف 2020

الرتبية تصدر توجيها خيص حماضري 
ذي قار

اجملتمعية حتبط عمليات إبتزاز 
لفتيات يف ثالث حمافظات

بغداد/ الزوراء:

كشف عضو مفوضية حقوق االنسان، فاضل 

الغ�راوي، ام�س الثالث�اء، عن مب�ارشة فرق 

املفوضية برصد اوضاع النازحني يف املخيمات، 

مبين�ا انه ومن خالل الفرق الرصدية وزيارتها 

الدوري�ة ل�كل مخيم�ات الن�زوح ت�م تأش�ري 

اس�تمرار املعان�اة االنس�انية آلالف النازحني 

بس�بب اس�تمرار بقائه�م يف املخيم�ات لفرتة 

طويلة من الزمن.

وذكر الغراوي يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

من�ه: ان ”النازحني تعرضوا لصدمات نفس�ية 

ومش�اكل صحي�ة وفق�د العديد م�ن االطفال 

حقهم يف التعليم بسبب بقاءهم يف املخيمات”.

واض�اف ان ”ع�دم رصف التعويضات وتأمني 

متطلب�ات الع�ودة الطوعي�ة واع�ادة اعم�ار 

املناط�ق املدم�رة لهم وعدم معالج�ة االوضاع 

االقتصادي�ة لهم قد تكون اب�رز املعوقات التي 

تحول دون عودتهم طوعا”.

املعان�اة  اس�تمرار  “بس�بب  ان�ه  اىل  واش�ار 

االنس�انية للنازح�ني يف الع�راق فإنن�ا ندع�و 

الحكوم�ة اىل تحم�ل مس�ؤوليتها القانوني�ة 

واالنس�انية بغل�ق كل املخيمات داخ�ل العراق 

والبالغة )26( مخيما، واعادة النازحني طوعا 

اىل مناطقهم مع تقديم منحة عودة لكل عائلة 

نازحة بقيمة خمسة ماليني دينار، وخصوصا 

بعد تحس�ن ايرادات املوازن�ة العامة واخضاع 

النازح�ني وخصوصا النس�اء واالطفال منهم 

اىل برام�ج التأهي�ل النف�ي والدع�م الثق�ايف 

والعلمي”.

  بغداد/ متابعة الزوراء: 
اس�تقبل وكي�ل وزارة الثقاف�ة والس�ياحة 
واآلث�ار الدكت�ور نوفل أبورغي�ف يف مكتبه 
بمقر الوزارة وفداً من تجمع )الرائد للسالم( 
الدويل برئاسة الشيخ محمد رشيد الشمري 
و مس�ؤول وكالة العالقات الدولية الدكتور 
حي�در الزوي�ري واعض�اء التجمع هش�ام 

الرشيعي ومحمد رياض.
يف مس�تهل اللقاء رحب الدكت�ور أبورغيف 
بالضي�وف مثني�اً ع�ىل دوره�م يف اقام�ة 
الربام�ج التدريبية والدع�م املدني لرشيحة 
الش�باب وق�د تط�رق رئي�س التجم�ع اىل 
نش�اطاتهم املمتدة داخل الع�راق وخارجه 

وفق ماتس�مح به الظروف وسعيهم الدائم 
إلقامة الندوات التوعوي�ة العامة والدورات 
املختلفة التي تتبنى تعزيز رس�ائل الس�الم 
والوئام وتدع�و اىل التوجه نحو التعليم عىل 
أسس علمية متطورة ، يلقيها مجموعة من 
الخريجني م�ن أجل تعزيز النس�يج الثقايف 
واالجتماع�ي ودعم قطاع الش�باب ودوره 
املح�وري للنه�وض بواقعه�م ع�ىل غ�رار 
الشعوب املتحرضة وتشجيع معاني العطاء 
واالبداع بخطى واثقة نحو مستقبل افضل.

واعرب أبورغيف عن ترحيب الوزارة بجميع 
الجه�ود والفعالي�ات املدني�ة الت�ي تع�زز 
النس�يج الوطني وتش�كل اضافًة ملموسًة 

اىل الخط�وات النوعي�ة يف املجاالت التي تقع 
ضمن مس�احات الوزارة وهيآتها ودوائرها 
وبرامجه�ا ، مبيناً اس�تعداد الوزارة لتقديم 
الدعم املعنوي واللوجس�تي بما يقع ضمن 
بنيته�ا التحتية وف�ق الظ�روف واملمكنات 

املتاحة وبما يخدم املصلحة العامة.
ويف خت�ام اللقاء قدم كل من رئيس التجمع 
الش�يخ محم�د رش�يد ومس�ؤول العالقات  
حي�در الزوي�ري  ش�هادة ش�كر وتقدي�ر 
للدكتور نوف�ل ابورغيف لجهوده املتواصلة 
والفعالي�ات  املنظم�ات  ع�ىل  االنفت�اح  يف 
املجتمعية واملؤسسية ودعم برامج التطوير 

والثقافة والسالم.

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت دائ�رة التوعي�ة واالع�الم البيئي 

يف وزارة الصح�ة، امس الثالث�اء، إجراء 

اختب�ارات فني�ة ملعالج�ة الذخائ�ر غري 

املنفلقة، فيما اش�ارت اىل إجراء مس�ح 

ميدان�ي ألب�راج االتص�االت يف االنب�ار، 

للتأكد من تنفيذها للمتطلبات البيئية.

وذكر مص�در بدائ�رة التوعي�ة واالعالم 

البيئ�ي يف حدي�ث صحف�ي: ان »الخرباء 

اختب�ارات  بإج�راء  قام�وا  الدائ�رة  يف 

فني�ة ملعالجة الذخائر غ�ري املنفلقة من 

مخلف�ات الح�روب، يف مختل�ف مناطق 

الب�الد، لرفع كفاءة ومه�ارة العاملني يف 

الجهات غري الحكومية«.

واش�ار املصدر اىل ان »بيئة االنبار أجرت 

مسحا ميدانيا ألبراج االتصاالت يف قضاء 

الرم�ادي، للتأك�د م�ن التزامه�ا بتنفيذ 

املتطلبات البيئية«. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، ام�س 

الثالث�اء، ع�ن إنط�الق عملي�ة أمنية يف 

جبال نفط خانه.

وذك�ر بي�ان للخلي�ة، تلقت »ال�زوراء« 

نس�خة منه: أن »اللواء االول يف الحش�د 

الش�عبي أنطلق، فجر ام�س، بعمليات 

تفتيش وتطهري يف جبال نفط خانه«.

وأض�اف أن »هندس�ة املي�دان يف اللواء 

س�ت  معالج�ة  م�ن  تمكن�ت  نفس�ه 

عب�وات ناس�فة يف النف�ط خانة ضمن 

العمليات«.

بغداد/ الزوراء:
اكد عض�و قي�ادة عمليات بغداد للحش�د الش�عبي، عباس 
الزي�دي، ام�س الثالث�اء، ان مخطط اع�ادة ارهابيي مخيم 
اله�ول م�ن س�ورية اىل العراق يه�دف اىل زعزعة اس�تقرار 

العراق واالبقاء عىل االحتالل االمريكي.
وق�ال الزيدي يف تريح صحفي: ان “الس�يناريو االمريكي 
مفض�وح وواض�ح جدا، حيث تس�عى واش�نطن من خالل 
االره�اب اىل ابقاء قواتها داخل العراق والتهرب من مرشوع 

االنسحاب”.
واض�اف ان “واش�نطن خطط�ت إلع�ادة نش�اط يف العراق 
وس�ورية وخطوة اع�ادة ارهابيي داعش م�ن مخيم الهول 
اىل الع�راق تراهن عليه ام�ريكا والدول الداعم�ة لالرهاب”، 
مبينا أن “اع�ادة ارهابيي الهول اىل املوص�ل امر اليمكن ان 
يمر م�رور الك�رام، خصوصا مع نش�اط االره�اب واعادة 
هجمات�ه خالل االي�ام املاضية وم�ن غري املس�تبعد ان تتم 

اعادة سيناريو 2014”.
وأش�ار الزيدي اىل ان “داعش االرهابي لم يعد يخطط ملسك 
االرض، ب�ل ان مخطط�ه الجدي�د يه�دف اىل ارب�اك الوضع 

االمني عن طريق العمليات االجرامية”. 

حقوق اإلنسان: اخلطر 
حياصر آالف األطفال 
والنساء يف املخيمات

وكيل وزارة الثقافة يستقبل وفد جتمع الرائد للسالم 

البيئة جتري اختبارات ملعاجلة الذخائر 
غري املنفلقة 

انطالق عملية أمنية يف جبال نفط خانه

احلشد: إعادة إرهابيي 
“اهلول” إىل املوصل يهدف 

إلبقاء االحتالل 
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فقدان
فق�دت اج�ازة البناء الص�ادرة من 
مديري�ة النج�ف بأس�م العراقية/ 
رضية حم�زة عبدالله للعقار املرقم 
5104٩/3 ح�ي الن�داء يف النج�ف 
فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

إعالن
اىل الرشيكان )رضيه صادق صالح وزهري 
نج�م عب�د الرض�ا( اقت�ى حض�ورك اىل 
مديرية بلدية النجف االرشف لغرض اصدار 
اجازة البناء للرشيك )حيدر حسني نارص( 
للقطع�ة املرقم�ة )2٩40٩/3( يف النج�ف 
حي الجامعة مقاطعة 4 خالل عرشة ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشيك )وس�ام ش�مال ن�ور ( اقتى 
حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف 
للرشي�ك  البن�اء  اج�ازة  اص�دار   لغ�رض 
املرقم�ة  للقطع�ة  رزاق(  ضي�اء  )زي�د 
الوف�اء  ح�ي  النج�ف  يف   )3/10٧٧٧٩(
مقاطع�ة 4 خ�الل ع�رشة اي�ام وبخالفه 

س�تتم االجراءات دون حضورك.

إعالن
اىل الرشي�ك ) عدنان حامد رس�ن( اقتى حضورك اىل 
صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قيام رشيكك) ارساء غافل كاظم( بالبناء 
عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة )1231/116( 
املقاطع�ة )6/خ�ان الحم�اد الحيدرية( ح�دود بلدية 
النجف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً.

جمهورية العراق                                        العدد: 1053/ج2021/1
مجلس القضاء االعىل                      التاريخ :2021/5/24

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعالن
اىل املتهم الهارب / حيدر جابر غني

حي�ُث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )1053/ج2021/1( والخاصة 
باملش�تكي )ميثم عب�د الحرعبد عيل( وف�ق امل�ادة)1/45٩( من قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه 
الدع�وى علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني رس�ميتني 
بوج�وب الحض�ور يف موعد املحاكمة املصادف ي�وم 2021/6/2٩ وعند 

عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول. 
القايض
حيدر طالب الطالقاني

جمهورية العراق                                             العدد: ٩8/ج/2021
مجلس القضاء االعىل                     التاريخ :2021/5/2

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح الحيدرية

اىل املتهم الهارب ) واثق حمادي عبدالله حمادي (
م/اعالن

ملجهولية محل اقامتك يا )واثق حمادي عبدالله حمادي الشبالوي/ اسم 
االم: حظي�ه مس�ري       تول�د :1٩84 ( تقرر تبليغ�ك باالعالن بالصحف 
املحلي�ة للحضور امام ه�ذه املحكمة خالل فرتة امده�ا )30( يوما من 
تاري�خ االع�الن يف الدع�وى املرقمة اعاله املش�تكي فيه�ا )مهند جميل 
س�لمان( وفق احكام املادة 1/456/أ من قانون العقوبات واثناء الدوام 

الرسمي وبعكسه ستجري املحاكمة بحك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
عيسم عيل الجبوري

جمهورية العراق                                             العدد: 821/ج2021/1
مجلس القضاء االعىل                      التاريخ :2021/5/24

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعالن
اىل املتهم الهارب/ حسن عماد عبد االمري

حيُث انك متهم يف الدعوى املرقمة )821/ج2021/1( والخاصة باملشتكي 
)الح�ق العام( وفق امل�ادة)446( من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا يف صحيفتني رسميتني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم 2021/6/2٩ وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول. 
القايض
حيدر طالب الطالقاني

جمهورية العراق                                             العدد: 821/ج2021/1
مجلس القضاء االعىل                      التاريخ :2021/5/24

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية   
محكمة جنح النجف

اعالن
اىل املتهم الهارب/ حسن عماد عبد االمري

حيُث انك متهم يف الدعوى املرقمة )821/ج2021/1( والخاصة باملشتكي 
)الح�ق العام( وفق امل�ادة)446( من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا يف صحيفتني رسميتني بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم 2021/6/2٩ وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول. 
القايض
حيدر طالب الطالقاني



بغداد/ الزوراء:
الع�راق  س�عي  النف�ط  وزارة  أك�دت 
لتوف�ر ف�رص اس�تثمارية جديدة يف 
قطاع�ات الغ�از والطاق�ة النظيف�ة. 
وفيما كش�فت رشكة جن�رال الكرتيك 
االمركي�ة ع�ن اعدادها خط�ة إلنهاء 
ظاهرة احرتاق الغاز املصاحب لعملية 
اس�تخراج النف�ط، بينت أنه�ا تعتزم 
انش�اء محطتني كهربائيتني احداهما 
تعد االكرب بالعراق إلضافة نحو 2200 

ميغاواط اىل الشبكة.
وذكر املكتب االعالمي ل�وزارة النفط، 
يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 
أن “وزير النفط اس�تقبل النائب االول 
لرئيس رشكة اكس�ون موبيل”، الفتا 
اىل أن “الوزي�ر أكد حرص الوزارة عىل 
تعزيز عالقات التع�اون مع الرشكات 
العاملية الرصينة ومنها رشكة اكسون 

موبيل”.
وقال الوزير إن “العراق يسعى اىل توفر 
فرص اس�تثمارية جدي�دة يف قطاعي 
الغ�از والطاقة النظيف�ة ويعدان اآلن 
من اولويات الوزارة”، معرباً عن “امله 
أن تش�هد املرحلة الحالية واملستقبلية 
مزي�داً م�ن تنفيذ مثل هذه املش�اريع 
التي تعزز من فرص التنمية املستدامة 

للعراق”.
بدوره، عرب توم شوس�لر، النائب األول 
لرئي�س رشك�ة إكس�ون موبي�ل، عن 
“امله يف زيادة حج�م التعاون الثنائي 
يف مجاالت عديدة ومنها قطاع الطاقة 

والبنى التحتية”.
وأض�اف البي�ان أن “اللق�اء ح�ره 
كري�م حط�اب وكيل الوزارة لش�ؤون 
االس�تخراج ومدير ع�ام دائرة العقود 
والرتاخيص ومدي�ر املكتب  االعالمي، 
وعدد من املس�ؤولني يف رشكة اكسون 

موبيل”.
م�ن جهته�ا، كش�فت رشك�ة جنرال 
الكرتيك االمركي�ة، امس الثالثاء، عن 
اعدادها خطة إلنه�اء ظاهرة احرتاق 
الغ�از املصاح�ب لعملي�ة اس�تخراج 

النف�ط، مبين�ة أنه�ا تعت�زم انش�اء 
محطت�ني كهربائيت�ني احداهم�ا تعد 
االك�رب بالع�راق إلضافة نح�و 2200 

ميغاواط اىل الشبكة.
وقال املدير التنفيذي للرشكة يف العراق، 
رش�يد الجنابي: ان “م�الكات الرشكة 
وصل�ت اىل الخط�وات االخ�رة إلنجاز 
محط�ة الزب�ر والتي س�تضيف 700 
ميغ�اواط م�ن الطاق�ة الكهربائية”، 
جاري�ا  زال  م�ا  “العم�ل  ان  مبين�ا 
بتوسعة محطة بس�ماية الكهربائية، 

االكرب بالعراق إلدخال 1500 ميغاواط 
اضافية لتصل اىل 4500 ميغاواط”.

واض�اف الجناب�ي ان�ه “م�ن ضم�ن 
الحلول االنية والتي يمكن االس�تفادة 
بشكل رسيع تنصيب الوحدات املتنقلة 
النفطي�ة،  الحق�ول  يف   TM2500
لإلف�ادة م�ن الغ�از املصاح�ب إلنتاج 
الطاقة الكهربائية، وبفرته ال تتجاوز 
ع�دة ش�هور إلنت�اج مئ�ات الوحدات 
بامليغ�اواط والت�ي تحتاجها الش�بكة 
الوطنية بش�كل كب�ر، وانهاء ظاهرة 

حرق الغ�از املصاحب والذي يؤثر عىل 
البيئة العراقية بش�كل كبر”.

وب�ني ان “رشك�ة ) ج�ي اي ( ع�ىل 
اس�تعداد تام لدع�م الع�راق يف توفر 
املش�اريع  لبن�اء  ال�الزم  التموي�ل 
االس�رتاتيجية لتغطي�ة حاجت�ه م�ن 
موارد الطاق�ة الكهربائية، كما تعتمد 
الخ�ربات  ع�ىل  التمويلي�ة  قدراته�ا 
الرصين�ة  العالق�ات  وع�ىل  العاملي�ة 
م�ع وكاالت تأم�ني الص�ادرات بدول 
عدة ح�ول العال�م، وكذل�ك مع كربى 
املؤسس�ات املالية، حيث قمنا بالفعل 
وبالتع�اون م�ع وزارة املالية العراقية 
بتأم�ني تمويل ع�دة مش�اريع مهمة 
بقط�اع الطاقة بقيمة تص�ل اىل اكثر 

من ملياري دوالر”.
املحط�ات  انش�اء  امكاني�ة  وبش�أن 
املركبة يف مناطق العراق املختلفة، قال 
الجنابي: “تعد تقنية HA التي طورتها 
)جن�رال إلكرتي�ك( أكث�ر التوربين�ات 
العال�م،  يف  نم�واً  وأرسعه�ا  الغازي�ة 
وس�اهمت بتحقيق رقمني قياس�يني 
عاملي�ني ع�ىل مس�توى كف�اءة توليد 
الطاق�ة، وت�ربز أهمي�ة ه�ذه التقنية 
لكونه�ا تتي�ح توليد كمي�ات أكرب من 
الطاق�ة، دون الحاجة إىل وقود اضايف، 
ضارباً املثل بالتوربينات العمالقة من 
طراز H يف دولة االم�ارات حيث تعمل 
)ج�ي اي( عىل بناء محط�ة الحمرية 
 H ونص�ب ث�الث توربينات م�ن طراز

إلنتاج 1800 ميغاواط”.

بغداد/ الزوراء:
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
االجتماعي�ة، ام�س الثالث�اء، ع�ن 
مبارشتها بإطالق الوجبة ال�30 من 
القروض امليرسة للعاطلني املسجلني 

يف بياناتها.
العم�ل  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
والتدري�ب املهن�ي يف ال�وزارة، رائد 
جبار باهض، يف بي�ان اطلعت عليه 
ب�ارشت  “الدائ�رة  ان  “ال�زوراء”: 
اط�الق الوجب�ة ال�� 30 للق�روض 
املي�رسة للعاطل�ني وضم�ت 5 آالف 
اسم يف بغداد واملحافظات”، موضحا 
انه “يف “نهاية ش�هر حزيران الحايل 

سيتم اطالق الوجبة ال� 31”.
“ال�دورات  ان  باه�ض  واض�اف 
التدريبي�ة الت�ي تقيمها ال�وزارة يف 
بغداد واملحافظات تشهد اقباال كبرا 
م�ن قبل فئ�ة الش�باب والخريجني 

العاطل�ني ع�ىل الرغم م�ن الظروف 
الناتجة عن وباء كورونا”.

تك�ون  ال�دورات  أن “ه�ذه  وأوض�ح 
موزعة بني ايام االس�بوع عىل ش�كل 
ثالث�ة اي�ام يف ال�ورش م�ع مراع�اة 

ال�رشوط الصحية والوقائي�ة لحماية 
املتدربني اثناء تواجدهم يف تلك الورش، 
وتك�ون” اون الين ” ع�ىل مدى يومني 
تبث من خالل قناة مخصصة ألغراض 

التدريب عن بعد”. 

بغداد/ الزوراء:
الرشك�ة  كش�ف�ت 
األدوية  لصناع�ة  العام�ة 
يف  الطبي�ة  واملُس�تلزمات 
سامراء، امس الثالثاء، عنا 
عقد استثماري مع رشكة 
اإلماراتية إلنش�اء  الواقية 
خط�ني جديدي�ن بمصنع 

بغداد للغازات الطبية.
ُمدي�ر عام  ُمع�اون  وأفاد 
املصانع  لش�ؤون  الرشكة 
الكيمياوية، خال�د مح�ي، 
يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” 
نس�خة منه: بأن “توقيع 
العق�د جاء ِضم�َن ُخطط 
ال�وزارة لتأهيل وتش�غيل 
والخط�وط  املصان�ع 
املُتوقفة”، مبينا أن “العقد 
االس�تثماري م�ع الرشكة 
اإلمارتي�ة تضم�ن إنش�اء 
خط�ني جديدي�ن بمصنع 

الطبي�ة،  للغ�ازات  بغ�داد 
األول يخت�ص بإنتاج غاز 
أوكس�يد الن�رتوز )غ��از 
الخ�اص  التخدي��ر( 
الجراحي�ة  بالعملي�ات 
واملُتوق�ف ُمنذ عام ٢٠٠٣، 
حي�ث يع�د م�ن الخطوط 

اإلنتاجية املُهمة والوحيدة 
يف البلد”.

“الثان�ي  أن  واض�اف 
ه�و خ�ط جدي�د إلنت�اج 
األوكس�جني الطب�ي لرفع 
الطاقة اإلنتاجية للمصنع 
املذك�ور إىل )٢٥٠٠( أل�ف 

لرت يومياً واالستمرار بسد 
احتياج�ات وزارة الصحة 
العراقي�ة  واملُستش�فيات 

من األوكسجني الطب�ي”.
م�ن جه�ة أخ�رى، اش�ار 
إىل  الع�ام  املُدي�ر  ُمع�اون 
“ُقرب االنته�اء من أعمال 
املحالي�ل  مصن�ع  تأهي�ل 
نين�وى  يف  الوريدي�ة 
ُمنظم�ة  م�ع  بالتع�اون 
)UNDP( التابع�ة ملُنظمة 
اإلنمائي�ة  املُتح�دة  األم�م 
اِس�تعداداً لتش�غيله بع�د 
توقف�ه عن العمل بس�بب 
ب�ه  لح�ق  ال�ذي  الدم�ار 
بس�بب اإلرهاب”، الفتا إىل 
“ُخطة الرشكة املُستقبلية 
جديدة  خط�وط  إلضاف�ة 
الطبية  املُستلزمات  إلنتاج 
األخ�رى لتغطي�ة حاج�ة 

وزارة الصح�ة”.
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جنرال الكرتيك ختطط إلنهاء حرق الغاز املصاحب الستخراج النفط 

النفط: مساٍع لتوفري فرص استثمارية جديدة يف قطاعات الغاز والطاقة النظيفة
سوق العراق لألوراق املالية

يغلق منخفضا

بيع حنو 196 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

العمل تطلق وجبة جديدة من القروض امليسرة

أدويـة سامـراء توقـع عقـدا استثماريا 
إلنتـاج الغـازات الطبيـة

النهرين اإلسالمي: خدمة شراء 
العقار حمصورة للموظفني فقط

اقتصادي: أزمة السكن تفاقمت 
بسبب قرارات احلكومة

إيقاف العمل باملوازين اجلسرية 
يف مداخل واسط

العراق يستورد منتجات إيرانية 
بـ 11 مليار دوالر

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف س�وق العراق لالوراق املالية، امس الثالثاء، منخفضا 

بنسبة )0.36%(.
وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالية لي�وم امس كما ييل: 
بلغ عدد االس�هم املتداولة )542.572.877( سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

)499.910.505( دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل )569.08( نقطة منخفضا 

بنسبة )%0.36( عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )571.16( نقطة.
وتم تداول اس�هم )33( رشكة من اصل )104103 رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصب�ح عدد الرشكات املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غر العراقيني يف السوق )3( ماليني 
سهم بقيمة بلغت )19( مليون دينار من خالل تنفيذ )6( صفقات عىل أسهم 

رشكتني.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املستثمرين غر العراقيني يف السوق )30( 
مليون س�هم بقيم�ة بلغت )37( مليون دينار من خ�الل تنفيذ )16( صفقة 

عىل اسهم ثالث رشكات.
يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية قد اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويس�عى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 
للمستثمرين، وينظم خمس جلس�ات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيعات البن�ك املركزي العراقي من العملة الصعبة بش�كل طفيف، 

امس الثالثاء، لتسجل 196 مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية 
ارتفاعا بنس�بة %0.51، يف مبيعاته لتص�ل اىل 196 مليوناً و376 ألف دوالر، 
غطاها البنك بس�عر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل واحد دوالر، مقارنة 

بيوم االثنني، حيث بلغت املبيعات 195 مليوناً و50 ألفاً 387 دوالراً.
وذهب�ت املش�رتيات البالغة 146 مليوناً و226 أل�ف دوالر، لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل ش�كل حواالت واعتم�ادات، فيما ذهب املبل�غ املتبقي البالغ 50 

مليوناً و150 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر إىل أن 34 مرصفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 

و18 مرصفاً لتلبية الطلبات النقدية، الفتاً إىل مشاركة 29 رشكة رصافة.

العقاري يدعو املقرتضني املتلكئني 
لتسديد ما بذمتهم من ديون

بغداد/ الزوراء:
دعا املرصف العقاري، امس الثالثاء، املقرتضني املتلكئني اىل تسديد ما بذمتهم 

من ديون.
وذكر املرصف يف بيان تسلمت “الزوراء” نسخة منه: ان املدير العام للمرصف 
ألزم جميع فروع املرصف العقاري بتوجيه انذار نهائي للمقرتضني املتلكئني 

لتسديد ما بذمتهم من األقساط املتأخرة
واضاف: أن ذلك سيوفر السيولة املالية للمرصف واالستفادة منها يف مشاريع 

أخرى.

بغداد/ الزوراء:
رّصح م�رصف النهري�ن االس�المي الحكوم�ي، امس الثالث�اء، بأن 
خدم�ة رشاء العقار محصورة للموظفني فق�ط، فيما تكون خدمة 

استصناع العقار للمواطنني.
وق�ال مع�اون مدير امل�رصف، عماد رس�ن، يف حدي�ث صحفي: ان 
“خدم�ة رشاء العقار محصورة للموظفني فقط س�واء كان موطنا 
راتبه داخل املرصف أو غر موطن، حيث يمكنه رشاء العقار وبمبلغ 
يصل إىل 150 مليون دينار وبمدة سداد 20 عاماً وبربح يبلغ 3%”.

واضاف ان “املواطنني لديهم خدمة اس�تصناع العقار الذي هو بناء 
او اضاف�ة بن�اء العقار”، مبينا ان “املبلغ يك�ون ما بني 50 اىل 100 

مليون دينار كحد اعىل وبربح يبلغ 4%”.
واش�ار رسن اىل ان “خدمة االس�تصناع الخاصة باملواطنني تقتيض 
ان يك�ون ل�دى املواطن مس�احة م�ن االرض ال تقل ع�ن 100 مرت 
كحد ادن�ى ويقوم احد املقاولني ببناء البي�ت وفق رشوط وضوابط 
معينة”، الفتا اىل ان” االموال يتم منحها اىل املقاول وليس اىل املواطن 
وحس�ب مراحل االنجاز بع�د اتفاق الطرفان ع�ىل مواصفات البيت 

املراد بناؤه”. 
ولف�ت رس�ن اىل ان “طالب التمويل بصيغة االس�تصناع يج�ب ان يكون 
عراقي الجنس�ية وأاّل يقل عمره عن 18 سنة”.يذكر أن العراق يعاني من 
أزمة س�كن خانقة نظراً لتزايد عدد س�كان العراق قياسا بعدد املجمعات 
الس�كنية، إضاف�ة إىل عج�ز املواطن ذي الدخ�ل املحدود عن بن�اء وحدة 

سكنية خاصة به بسبب غالء األرايض واملواد اإلنشائية.

بغداد/ الزوراء:
بني الخبر االقتصادي، وس�ام التميمي، ان ازمة السكن تفاقمت كثرا 
بس�بب ارتفاع اس�عار العقارات ومواد البناء نتيجة لقرارات الحكومة 

املتعلقة برفع سعر رصف الدوالر باالسواق املحلية.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحفي: ان “اس�عار مواد البن�اء ارتفعت 
للضعف وخاصة مايتعلق بحديد التس�ليح، عىل الرغم من ارتفاع سعر 

رصف الدوالر بنسبة 23 باملئة”.
واض�اف ان “ الع�راق يعي�ش الي�وم ازم�ة يف الس�كن، وتفاقمت هذه 
املش�كلة بعد ارتفاع اس�عار مواد البناء بفعل الق�رارات الحكومية غر 

املدروسة”.
وأوض�ح التميم�ي ان “املش�اريع الس�كنية والتوجه للبن�اء العمودي 
االس�تثماري لن يحل مشكلة الس�كن يف العراق، بسبب االرتفاع الكبر 
يف اس�عار العقارات وتخصيصها للموظفني فقط بحجة ضمان تسديد 
االقس�اط من الراتب، وبالتايل البد من اتخ�اذ اجراءات حكومية عاجلة 
لتدارك ازمة السكن وفرض تسعرات معينة عىل معامل املواد االنشائية 

لغرض تخفيض اسعار املواد واتاحتها للجميع”. 

بغداد/ الزوراء:
وجه�ت الحكوم�ة املحلية يف واس�ط، ام�س الثالث�اء، بإيق�اف العمل يف 
محط�ات املوازين الجرسية ال�� 5 املوجودة يف مداخل املحافظة، بس�بب 

عدم االستفادة من جباية املبالغ من هذه املحطات.
وقال املحافظ، محمد املياحي، يف حديث إذاعي تابعته “الزوراء”: انه “تم 
رصد ملفات فس�اد يف هذا القطاع، وتمت احالتها اىل النزاهة لتس�ببها يف 

هدر املال العام”.
وبني ان “موضوع املوازين الجرسية يف واس�ط شائك وتعرض اىل تدخالت 

من جهات متعددة”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير مكتب الش�ؤون العربية واالفريقية بمنظمة التنمية التجارية 
االيراني�ة ع�ن تصدير منتجات زراعي�ة وغذائية للع�راق بقيمة 11 مليار 

دوالر يف السنوات الخمس املاضية.
وأوض�ح فرزاد بيلت�ن يف ترصيح، امس الثالث�اء: أن “املنتج�ات الغذائية 
والزراعية ش�كلت نح�و 30 باملئة من صادرات ايران للعراق يف الس�نوات 
الخمس املنتهية 20 مارس/آذار 2021، وشملت انواع الفواكه واملنتجات 
اللبني�ة والحلوي�ات والش�وكوالتة واملخب�وزات واملك�رسات والزه�ور و 

االعشاب الطبية واىل ما ذلك”.
وأك�د بيلت�ن أن “الفواك�ه والخ�روات الطازج�ة والطماط�م والتفاح 
والبطيخ والبطاطا والبصل والكيوي والخيار من أهم املنتجات التصديرية 

للعراق يف تلك الفرتة”.
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بسبب الوضع االقتصادي الراهن 

املنافذ تقرر الرتيث بتطبيق التصرحية اجلمركية الواحدة يف املوانئ
بغداد/ الزوراء:

ق�ررت هيئة املناف�ذ الحدودية، الرتيث 
يف تطبيق الترصيحة الجمركة الواحدة 

بسبب الوضع االقتصادي الراهن.
وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت “الزوراء” 
نس�خة من�ه: أن “الل�واء عم�ر عدنان 
الوائيل، رئيس هيئ�ة املنافذ الحدودية، 
ترأس االجتماع الخامس ملجلس الهيئة 
والذي يضم يف عضويته ممثيل الوزارات 
والهيئات واملحافظ�ات املعنية باملنافذ 

الحدودية”.
وأضاف البي�ان أن “االجتماع عقد عرب 
الدائ�رة التلفزيوني�ة املغلق�ة وتضمن 
مناقش�ة ج�دول أعماله ع�دة فقرات 
ومواضي�ع لتنظي�م العم�ل يف املناف�ذ 
الحدودي�ة، حيث تمت مناقش�ة كتاب 
األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء لجنة 
األم�ر الديواني )47س( لس�نة 2021 

الجمركي�ة  )بالترصيح�ة  والخ�اص 
الواحدة لكل حاوية يف املوانىء(”.

املجل�س  أعض�اء  “وص�ّوت  وتاب�ع: 
باالجم�اع عىل الرتي�ث يف الوقت الحايل 

ع�ن تطبي�ق الق�رار بس�بب الوض�ع 
تق�وم  أن  ع�ىل  الراه�ن،  االقتص�ادي 
العراقي�ة  للموان�ئ  العام�ة  الرشك�ة 
بالعم�ل بوت�رة أرسع إلنجاز س�احة 

الرتحي�ب الك�ربى يف املوانئ مع إللزام 
كل الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية 
بالعمل باملنصة اإللكرتونية املعدة من 
قب�ل هيئة املناف�ذ الحدودية بالتعاون 

مع الرشكة العامة ملوانئ العراق”.
ولف�ت إىل ان “ج�دول األعمال تضمن 
مناقش�ة املواضيع املقرتح عرضها يف 
االجتماع املرتق�ب ألكاديمية مكافحة 
الفس�اد وتقييم واقع املنافذ الحدودية 
والذي س�تقيمه هيئة النزاهة بتاريخ 
مناقش�ه  ع�ىل  للعم�ل   ٨/٦/٢٠٢١
تطوير وإعم�ار البنى التحتية وتقديم 
الخدم�ات البلدية والصحي�ة يف املنافذ 

الحدودية”.
وأكمل: “كما تضمن االجتماع مقرتح 
افتتاح منفذ جميمة يف محافظة املثنى 
مع اململكة العربية الس�عودية لتفعيل 
التب�ادل التج�اري والنه�وض بالواقع 

االقتص�ادي وتش�غيل األي�دي العاملة 
ألبناء املحافظة، يسبقها تشكيل لجنة 
م�ن أعض�اء املجل�س لتقديم دراس�ة 
مس�تفيضة ع�ن الجدوى م�ن افتتاح 
املنفذ الحدودي عىل أن تقدم دراس�تها 

يف االجتماع القادم ملجلس الهيئة”.
وناق�ش املجتمع�ون، بحس�ب البيان، 
“قي�ام الهيئة العامة للكمارك بمتابعه 
اللج�ان  م�ع  التحقيقي�ة  إالج�راءات 
املش�رتكة مع هيئة املناف�ذ بعد ضبط 
املخالفات من قب�ل الهيئة، وقدم مدير 
ع�ام الهيئ�ة العامة للجم�ارك مقرتح 
تشكيل لجنة دائمية يف الجمارك ملتابعة 
ه�ذه اللج�ان لضم�ان انجازها ضمن 
الس�قف املح�دد ملحاس�بة املقرصين، 
وكان لج�دول األعم�ال فق�رة تناولت 
تأم�ني الحماية واألمن ملط�ار البرصه 

الدويل”.
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إدارة نادي سامراء تفتح النار على 
جلنة املسابقات

بغداد/ متابعة الزوراء
وجه نادي س�امراء الريايض س�هام النقد الالذع اىل لجنة املسابقات يف الهيأة التطبيعية، 
بس�بب قرار تأجيل مباراة الفريق يف دوري الدرج�ة االوىل.وذكر النادي يف بيان أن “لجنة 
املس�ابقات يف الهيئة التطبيعية اتخذت قراراً مجحفاً بتأجيل موعد مباراة نادي س�امراء 
مع نادي الصناعة من يوم الثالثاء اىٕل يوم الخميس، مع العلم ان نادي سامراء قدم طلبا 
بأن تكون املباراة يوم االربعاء ولكن تم رفضه”.واضاف ان “هذا القرار يصب يف مصلحة 
ت موعد مباراتنا السابقة مع دهوك اىٕل يوم الجمعة  نادي الصناعة، ولجنة املسابقات غيرّ

دون أخذ موافقتها”.

أصفر وأمحر

علوان: االستقرار مهم يف التشكيلة واملنتخب يقدم مستوى أفضل يف التجمعات

منتخب الشباب يفتتح مشواره يف بطولة العرب بلقاء جزر القمر

بغداد/ محمد حمدي
اعلن�ت وزارة الش�باب والرياض�ة رس�ميا آلية من�ح االجازات 
الخاصة بالقاعات الرياضية االهلية لبناء االجس�ام. وبني مدير 
ع�ام دائ�رة الرتبية البدني�ة والرياض�ة املعنية باالم�ر يف وزارة 
الش�باب  احم�د ع�ودة زام�ل: ان منح اج�ازات فت�ح الصاالت 
الرياضية االهلية لبناء االجس�ام والرش�اقة س�يتم عرب اللجنة 
املشرتكة الخاصة التي تضم وزارات الشباب والرياضة والصحة 
والداخلية، وان اي اجازات تمنح من دون اس�تحصال املوافقات 
االصولي�ة عرب هذه اللجنة س�تكون باطل�ة ومخالفة للرشوط 

القانونية املعتمدة . 
واض�اف زامل: ان اي انباء او مص�ادر تتحدث عن منح اجازات 
خارج هذا الس�ياق تعد غي رشعية او معتمدة وما يعتمد فقط 
من اجازات هي تلك الصادرة وفق الضوابط القانونية االصولية 

من اللجنة الثالثية التي ستمارس عملها االسبوع املقبل.

وزارة الشباب تعلن آلية منح إجازات 
القاعات الرياضية لبناء األجسام 

إدارة نادي الشرطة تنهي تعاقدها مع الربازيلي سيلفا

بغداد/ امي رسول
قال مدرب  املنتخب العراقي السابق، يحيى 
عل�وان: ان الحفاظ عىل ص�دارة املجموعة 
يف املرحل�ة االوىل من تصفيات كاس العالم 
لي�س باالم�ر الصعب ع�ىل املنتخ�ب الذي 
يحتاج اىل اختيار اسلوب التوازن مع أهمية 
الزيادة العددية لتس�جيل األهداف من اجل 

الذهاب بعيدا بموقع الصدارة.
وذك�ر عل�وان ان ق�رار االتحاد االس�يوي 
م�ن  املقبل�ة  املباري�ات  اقام�ة  الق�ايض 
تصفي�ات كاس العال�م يف مملكة البحرين 
بنظ�ام التجم�ع س�يعود بالفائ�دة ع�ىل 
املنتخ�ب الوطن�ي ال�ذي دائم�ا م�ا يقدم 

مستويات اكثر من رائعة بنظام التجمعات 
التي تخلق حالة من االس�تقرار يف املنتخب 
والنج�اح يخل�ق باالس�تمرارية. مبينا: ان 
فرتة املنافس�ة بني الالعبني املحليني انتهت 
وبالتايل يحتاج املنتخب اىل الدعم ويجب ان 
يكون هنالك استقرار يف التشكيلة واملراكز  

ووضع الثقة بالالعبني . 
واوض�ح: ان الفري�ق البحرين�ي يف تط�ور 
وس�يكون رقما صعبا يف املستقبل، وكذلك 
املنتخ�ب االيراني الذي يعد م�ن املنتخبات 
الكبية ويجب عدم االستهانة به فهو يف اي 
لحظة يعود اىل وضعه ويحقق نتائج جيدة 
كونه يمتلك العبني محرتفني عىل مس�توى 

ع�ال يف افض�ل األندية بأوروبا. مش�يا اىل 
انه ال توج�د اي ضمان�ات يف قاموس كرة 
الق�دم فاملنتخب الوطني لم يضمن صدارة 
املجموعة بعد، وعليه ان يرفع شعار الفوز 
فقط يف كل مباراة يخوضها يف املنافس�ات 

املقبلة.
وختم علوان ان املرحلة الثانية من تصفيات 
كاس العالم س�تكون صعب�ة ويحتاج لها 
عملية االس�تقرار وعملية التغيي س�رتبك 
الفري�ق، باإلضافة اىل ذل�ك  يحتاج الفريق 
اىل مباراة عىل مس�توى عال بهدف تطوير 
االس�لوب واالداء وبذلك يس�تطيع املنتخب 

العراقي التأهل اىل كاس العالم يف قطر .

بغداد/ الزوراء
للش�باب  الوطن�ي  منتخبن�ا  يفتت�ُح 
مباريات�ه يف بطولة كأس الع�رب، التي 
ستنطلق يف مرص يف العرشين من الشهر 
املقب�ل، بمواجه�ة منتخب ج�زر القمر 
ي�وم االثنني املواف�ق )21/6/2021( يف 

الساعة السابعة مساًء.
فيم�ا س�تكون ثان�ي مباري�ات لي�وث 
ي�وم  لبن�ان  منتخ�ب  أم�ام  الرافدي�ن 
الخمي�س )24/6/2021( يف التوقي�ت 

نفسه.
ويختت�ُم منتخ�ب الش�باب مبارياته يف 
مجموعته بمواجهة منافس�ه السنغايل 
حامل لقب النس�خة املاضية يوم األحد 

الس�اعة  يف   )27/6/2021( املواف�ق 
الرابعة عرصاً.

ويتأه�ل من كل مجموع�ة منتخبان إىل 
األدوار املتقدمة من البطولة.

وكاَن رئي�س الهي�أة التطبيعي�ة إي�اد 
بنيان ووزير الش�باب والرياضة عدنان 
درجال قد زارا الوحدة التدريبية ملنتخب 
الش�باب التي أقيمت عىل ملعب الشعب 

الثاني.
واطلَع بنيان ودرجال عىل آخر تحضيات 
منتخب الش�باب للبطول�ة العربية التي 
س�تنطلق الش�هر املقبل يف مرص، حيث 
استمَع وزير الشباب والرياضة ورئيس 
امل�الك  ملتطلب�ات  التطبيعي�ة  الهي�أة 

التدريب�ي بقي�ادة املدرب عم�اد محمد، 
واعدي�ن بتوف�ي جمي�ع أن�واع الدع�م 
ملنتخب الشباب من أجل الظهور بشكل 

مرشٍف يف االستحقاقات املقبلة.
وحَث بنيان ودرجال الالعبني عىل تقديم 
أفضل ما لديهم إلثبات جدارتهم بارتداء 
قميص املنتخب�ات الوطنية ورفع العلم 

العراقي عالياً يف املحافل الدولية.
يواص�ل  الش�باب  منتخ�ب  ان  يذك�ُر 
تدريبيت�ني  بواق�ع وحدت�ني  تدريبات�ه 
يومياً، صباحية ومس�ائية، قبل السفر 
إىل م�رص يف الح�ادي ع�رش م�ن ش�هر 
حزي�ران الح�ايل للمش�اركة يف البطولة 

العربية ملنتخبات الشباب.

محيد: أبطال الباراملبية يستعدون لطوكيو يف منازهلم وال توجد بنى حتتية مؤهلة للتدريب
معاناتنا املالية مستمرة

حوار/ امي الداغستاني 

الباراملبية  اللجن�ة  حدد رٔيي�س 

حمي�د،  عقي�ل  العراقي�ة، 

الصعوب�ات الت�ي تواج�ه عمل 

اللجنة واآلثار الس�لبية الناتجة 

ع�ن قيود جائح�ة كورونا، كما 

ش�كى قلة البنى التحتية وعدم 

االهتمام بااللعاب االوملبية.

“تجهي�زات  إن  حمي�د:  وق�ال 

تركي�ة  رشكات  م�ن  اللجن�ة 

ب�دون  مب�ارش  وبش�كل 

وسطاء”. مشيا اىل أن “اللجنة 

تواجهه�ا تعقي�دات يف التدريب 

والبطوالت الداخلية والخارجية 

واملعس�كرات للمٔوهلني بس�بب 

اجراءات كورونا”.

وفيم�ا ييل نص الح�وار لرٔييس 

العراقي�ة  الباراملبي�ة  اللجن�ة 

الدكتور عقيل حميد: 

*كي�ف تقيرّ�م وض�ع الرياضة 

الباراملبية يف الظرف الحايل؟

الباراملبية فيه  اللجن�ة  -وض�ع 

اكثر م�ن موض�وع، اوال وجود 

االنتخاب�ات لالتح�ادات ضم�ن 

الرياضي�ة  االتح�ادات  قان�ون 

لس�نة 2021 مما يوجب وضع 

نظ�ام داخ�يل لكل اتح�اد وهذا 

كب�ية  صعوب�ات  في�ه  االم�ر 

لتع�ارض بع�ض الفق�رات مع 

الباراملبية، وثانيا  اللجنة  قانون 

التعقي�دات التي تواج�ه اللجنة 

يف التدري�ب والبطوالت الداخلية 

واملعس�كرات  والخارجي�ة 

اج�راءات  بس�بب  للمٔوهل�ني 

كورونا داخليا وخارجيا”.

ويضيف أن “االمر الثالث يتعلق 

باالم�ور املالي�ة حي�ث ل�م يتم 

تس�لم ميزاني�ة تش�غيلية لعام 

2020 ، م�ا اضطرن�ا اىل ايقاف 

النش�اطات كاف�ة وخ�الل عام 

2021 بع�د مناش�دات لجمي�ع 

املس�ٔوولني حصلن�ا ع�ىل ج�زء 

م�ن املخص�ص، وق�د بارشن�ا 

املعس�كرات لالوملبياد بمتنصف 

الش�هر الراب�ع وهذه م�دة غي 

كافية لالعداد”.

لباراملبي�اد  تس�تعدون  *كي�ف 

طوكي�و وم�ا الصعوب�ات التي 

تواجهه�ا ملرحل�ة اإلع�داد م�ن 

جه�ة، وم�ن جهة أخ�رى، وما 

س�بب تأخر ميزاني�ة الباراملبية 

وهل ناش�دتم جه�ات رياضية، 

وم�ا ال�ذي تعان�وه ج�راء ذلك 

التأخي؟

-واجهتن�ا صعوب�ات كب�ية يف 

املعس�كرات بعضه�ا م�ايل فقد 

الش�هر  يف  امليزاني�ة  رصف�ت 

وزي�ر  وبمس�اعدة  الخام�س 

الش�باب بارشن�ا باملعس�كرات 

الش�هر الراب�ع حي�ث س�اعدنا 

للمعس�كر  مليون�اً   60 بمبل�غ 

االول وايض�ا واجهتن�ا معضلة 

غل�ق املالع�ب للتدري�ب وايضا 

بمس�اعدة الوزير تمت املبارشة 

واجهتن�ا  وايض�ا  بالتدري�ب 

اقامة املعس�كرات  صعوبات يف 

تعقي�دات  بس�بب  الخارجي�ة 

بس�بب  الصحي�ة  اإلج�راءات 

كورونا .

املكت�ب  عم�ل  تص�ف  *كي�ف 

التنفي�ذي يف الباراملبي�ة؟ وه�ل 

توجد خالفات بني األعضاء؟

-هذا الس�ؤال غري�ب فال توجد 

اي خالف�ات يف املكتب التنفيذي 

ونعم�ل جميع�ا ألج�ل انج�اح 

اللجنة ونج�اح مهمة االوملبياد، 

نع�م توج�د بع�ض املش�اكل يف 

االتحادات بسبب النظام الداخيل 

لالتحادات الجديد.

لتجهي�ز  اضطررت�م  *ه�ل 

اتحاداتكم بمع�دات وتجهيزات 

م�ن من�اىشء رخيصة بس�بب 

تأثركم بالضأيقة املالية ؟

رشكات  م�ن  تجهيزاتن�ا  -كل 

تركي�ة وبش�كل مب�ارش بدون 

وس�طاء، اما املعدات فيجب ان 

تتطاب�ق مع معاي�ي االتحادات 

الن�وع  تح�دد  وه�ي  الدولي�ة 

والرشكة املصنعة.

*هل تعتق�د ان البن�ى التحتية 

كافية ومستوفية للرشوط فيما 

يخص أنشطة اتحاداتكم؟

-ال توج�د بني�ة تحتي�ة مٔوهلة 

الرياض�ات  لجمي�ع  للتدري�ب 

العراقية ع�دا االهتمام بمالعب 

كرة القدم.

*م�ا تعليق�ك ح�ول تدريب�ات 

البط�ل الذهب�ي العامل�ي جراح 

نصار بعد ان ظه�ر عىل مواقع 

وه�و يت�درب يف اجه�زة بدائية 

يف منزل�ه اس�تعداد لباراملبي�اد 

طوكيو؟

كورون�ا  بس�بب  كان  ه�ذا   -

جمي�ع  ع�ىل  املالع�ب  وغل�ق 

الرياضي�ني وس�بق ان رصحت 

واملدرب�ني  واالتح�ادات  انن�ا 

نتاب�ع التدري�ب يف البي�وت أما 

االن فه�م يف معس�كرات مغلقة 

داخلي�ة وخارجية لحني انطالق 

األوملبياد.

وع�ن افتتاح القاع�ة الرياضية 

املغلق�ة، ق�ال عقي�ل حميد إن 

املغلق�ة  الرياضي�ة  “القاع�ة 

التي انجزته�ا اللجنة الباراملبية 

بع�د خمس س�نوات م�ن البدء 

بانش�أيها تع�د االوىل من نوعها 

يف العراق”.

 مش�يا اىل ان “القاعة ستكون 

م�ن  العدي�د  خدم�ة  تح�ت 

االتح�ادات الرياضي�ة الخاصة 

باللجنة مثل كرة الس�لة والكرة 

الطأيرة وكرة الهدف والبوتشيا 

والعاب اخرى”.

وتابع انها “تتس�م باملواصفات 

الدولي�ة وهي مجهزة  واملعايي 

س�واء  املس�تلزمات،  بجمي�ع 

لالصح�اء او املعاقني. مٔوكدا ان 

هذا االنجاز سيلقي بظالله عىل 

الرياضيني العراقيني من متحدي 

االعاقة لتحقيق انجازات كبية، 

السيما نحن ننتظر املشاركة يف 

باراملبي�اد طوكيو 2020 بعد ان 

حققنا انجازا كبيا بالباراملبياد 

السابق يف الربازيل.

 14 الباراملبي�ة  اللجن�ة  وتض�م 

اتحاداً رياضياً هي: ألعاب القوى 

وتنس الطاولة والبوتشيا ورفع 

واملب�ارزة  والس�باحة  االٔثق�ال 

وك�رة املكفوف�ني وكرة الس�لة 

ع�ىل الكرايس املتحرك�ة والكرة 

الطأي�رة م�ن وض�ع الجل�وس 

والقوس  للمكفوف�ني  والجودو 

وألع�اب  والرماي�ة  والس�هم 

. الصمرّ

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�ررت الهيئة اإلداري�ة لنادي الرشطة إنه�اء تعاقدها مع املحرتف 
الربازييل رافائيل س�يلفا بش�كل رس�مي قب�ل انتهاء املوس�م ب�7 

مباريات.
وقال هاش�م رض�ا، املدير اإلداري للرشط�ة: ان اإلدارة قررت إنهاء 
التعاق�د مع س�يلفا بع�د غياب الالعب مل�دة تقارب الش�هرين بعد 

اإلصابة التي تعرض لها خالل املباريات املاضية”.
وأردف: “ال�دوري ش�ارف ع�ىل االنته�اء وبالتايل موس�م الربازييل 

رافائيل سيلفا انتهى بسبب اإلصابة، فال داعي لوجوده مع الفريق، 
وبالتايل اإلدارة أنهت عقدها مع الالعب بالرتايض”.

وأك�د املدي�ر اإلداري للرشط�ة أن الفنزوييل ريفاس ع�اد إىل بغداد 
وب�ارش تدريباته م�ع الفريق بع�د تماثله للش�فاء، فيم�ا يواصل 

السوري يوسف الفهد تدريباته مع الفريق بشكل منتظم.
يشار إىل أن الرشطة تنتظره مباراة مهمة مع فريق امليناء يف ملعب 
الش�عب، يف الرابع من الش�هر الجاري، ضمن مواجهات الدور ربع 

نهائي لبطولة كأس العراق.

إعالمنا الرياضي
العراق�ي  االتح�اد  رئي�س  م�ن  بتوجي�ه 
خال�د  األس�تاذ  الرياضي�ة،  للصحاف�ة 
التنفي�ذي  املكت�ب  عض�و  زار  جاس�م، 
لالتحاد رئيس لجنة املحافظات واالقاليم 
الزميل سمي السعد أعضاء الهيئة العامة 
لالتحاد يف محافظة ذي قار، حيث نقل السعد 
تحي�ات نقي�ب الصحفي�ني العراقيني الس�يد مؤيد 
الالم�ي ورئيس وأعضاء االتحاد العراقي للصحافة الرياضية، كما تمت 
مناقش�ة موضوع تفعيل أعضاء الهيئ�ة العامة من أبناء املحافظات يف 

نشاطات االتحاد العراقي للصحافة الرياضية. 
 ****************

مذيع�ة الن�رشة الرياضي�ة يف قن�اة )زاكروس( 
الفضائي�ة الزميل�ة ج�ني س�يدخان، قطع�ت 
مش�وارا كب�يا يف طري�ق انجاز مؤلفه�ا األول 
والذي يحمل عنوان )كتاب�ة الخرب يف الصحافة 

الرياضي�ة(، امنياتنا بالتوفي�ق والنجاح للزميلة 
العزيزة يف مشوارها املهني. 

 ******************
الزمي�ل املص�ور، احمد جب�ار الخيكاني، احتفل 
بعيد ميالده قب�ل ايام قليل�ة، خالص االمنيات 
للعزيز الخيكاني بالعمر املديد ومواصلة النجاح 

يف حياته ومشواره املهني.

بغداد /حسني عمار 
ملنتخب  املساعد  املدرب  كشف 
أن  عن  كريم،  عيل  محمد  الناشئني، 
داخلياً  معسكراً  سيدخل  املنتخب 
من املقرر إقامته يف االيام القادمة يف 
محافظة اربيل استعدادا للمشاركة يف 
كريم  باملغرب.وقال  العربية  البطولة 
إن “املعسكر سيتضمن مباريات ودية 
املمتاز”،  العراقي  الدوري  اندية  مع 
مستمرة  االستعدادات   “ أن  اىل  الفتا 
والالعبني  التدريبي  املالك  قبل  من 

للمشاركة  استعدادا  الجهوزية  لرفع 
ان  رضورة  “اىل  البطولة”.ودعا  يف 
ومعنوي  اعالمي  دعم  هناك  يكون 
ملنتخب الناشئني حتى يخرج باحسن 

صورة خالل البطولة”.
االتحاد  “كتاب  أن  اىل  كريم  واشار 
شمل  الالعبني  اعمار  بشأن  االسيوي 
الالعبني الذين تولدهم -2006 2007 
كونهم   2005 تولد  ابعاد  تم  بعدما 
اصبحوا مع منتخب الشباب”، مؤكدا 

“إعطاء فرصة لالعبني الجدد”.

املنامة / الزوراء
وصَل وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم  يوم امس الثالثاء إىل العاصمة البحرينية املنامة، 
وذلك لخوض مباريات املجموعة الثالثة للتصفيات اآلسيوية املزدوجة والتي ستقام بنظام 
التجمع. واستغرقت رحلُة منتخبنا الوطني من مطار بغداد الدويل إىل مطار البحرين الدويل 
أكثر من ساعة ونصف الساعة تقريباً عرب الخطوط الجوية العراقية. وخضَع جميع وفد 
الربوتوكوالت  حسب  وذلك  املطار،  وصوله  أثناء  “كورونا”  مسحة  إىل  الوطني  منتخبنا 
القدم، حيث سيدخل  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  عليها  والتي يرشف  املعتمدة هناك  الصحية 
منتخبنا الوطني نظام )الفقاعة الصحية( طيلة تواجده يف البحرين. واتخذ وفد منتخبنا 
الوطني  منتخبنا  يبارش  أن  املؤمل  ومن  له،  مقراً  بلو(  راديسون  )الدبلومات  فندق  من 
تدريباته اليوم األربعاء، وذلك تحضياً للمباريات الثالث التي سيخوضها يف البحرين أمام 
وحسم  املجموعة  صدارة  عن  الدفاع  رحلة  يف  وإيران،  كونغ  وهونغ  كمبوديا  منتخبات 

بطاقة التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر 2022.

منتخبنا يباشر اليوم تدريباته يف البحرين 
خلوض التصفيات اآلسيوية املزدوجة

منتخب الناشئني يعسكر يف أربيل 
حتضرياً للبطولة العربية



القدم  لكرة  السويرسي  املنتخب  مدرب  كشف 
الرسمية  تشكيلته  عن  بتكوفيتش  فالديمري 
يف   2020 أوروبا  بطولة  نهائيات  يف  للمشاركة 
تموز/  11 إىل  حزيران/يونيو   11 من  الفرتة 

وجريدان  تشاكا  غرانيت  بقيادة  املقبلني  يوليو 
شاكريي.

واضطر بتكوفيتش إىل استبعاد ثالثة العبني من 
التشكيلة األولية التي ضمت 29 العباً يف معسكر 
األربعاء  منذ  والذين تجمعوا  اإلعدادي  راغاز  باد 
الفوز خالله عىل  البالد وحققوا  املايض يف رشق 
دولية  مباراة  يف  األحد   1-2 املتحدة  الواليات 

ودية.
حارس  الثالثي  النهائي  االختيار  ضحية  وذهب 
األملاني غريغور كوبل والعب  مرمى شتوتغارت 
ومهاجم  ندوي  دان  الفرنيس  نيس  وسط  خط 
برايتون اإلنكليزي آندي زيكريي )21 عاًما( الذي 
تتم متابعة مسريته الدولية عن كثب يف سويرسا 

بعد تردده يف اللعب لكوسوفو.
الالعبني  من  كبريا  عددا  التشكيلة  وضمت 
اختار  حيث  األملاني  الدوري  يف  املمارسني 
بتكوفيتش 11 العًبا من 26، لكن بقيادة نجمي 
غرانيت  أرسنال  خط  العب  اإلنكليزي  الدوري 

تشاكا وجناح ليفربول جريدان شاكريي.
وتشارك سويرسا التي بلغت ثمن نهائي مونديال 
للمرة  القارية  النهائيات  يف   ،2018 عام  روسيا 
إىل  بالوصول  تحلم  وهي  تاريخها  يف  الخامسة 

ربع النهائي ألول مرة يف تاريخها.
 12 يف  النهائيات  السويرسي  املنتخب  ويبدأ 

حزيران/يونيو يف باكو ضد ويلز، قبل أن يواجه 
إيطاليا يف 16 منه وتركيا يف 20 من الشهر ذاته 

عىل امللعب األوملبي يف العاصمة روما.
وهنا الالعبون:

)أيندهوفن  مفوغو  إيفون  املرمى:  لحراسة 
الهولندي(، يوناس أوملني )مونبلييه الفرنيس(، 

يان سومر )بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني(.
دورتموند  )بوروسيا  أكانجي  مانويل  للدفاع: 
الفرنيس(،  )بوردو  بينيتو  لوريس  األملاني(، 
)بوروسيا  إلفيدي  نيكو  )بازل(،  كومريت  إيراي 
)نيس  لوتومبا  جوردان  مونشنغالدباخ(، 
األملاني(،  )فولفسبورغ  مبابو  كيفن  الفرنيس(، 
رودريغيز  ريكاردو  )زيورخ(،  أومراجيك  بشري 
)نيوكاسل  شار  فابيان  اإليطايل(،  )تورينو 

اإلنكليزي(، سيلفان ويدمر )بازل(.
بويز  )يونج  فاسناخت  كريستيان  للوسط: 
)ماينتس  فرنانديس  إديميلسون  برين(، 
األملاني(، ريمو فريولر )أتاالنتا اإليطايل(، ماريو 
الكرواتي(،  زغرب  )دينامو  غافرانوفيتش 
تشاكا  غرانيت  )فولفسبورغ(،  محمدي  أدمري 
)بوروسيا  زكريا  دنيس  اإلنكليزي(،  )أرسنال 
)إينرتاخت  سو  جربيل  مونشنغالدباخ(، 
فرانكفورت األملاني(، روبن فارغاس )أوغسبورغ 

األملاني(.
للهجوم: بريل إمبولو )بوروسيا مونشنغالدباخ(، 
جريدان شاكريي )ليفربول اإلنكليزي(، هاريس 
وستيفن  الربتغايل(  )بنفيكا  سيفريوفيتش 

تسوبر )اينرتاخت فرانكفورت(.

يتلق�ى الدويل التش�ييل أرتورو في�دال العب خط وس�ط إنرت بطل 
إيطاليا العالج يف املستش�فى إثر إصابته بفريوس كورونا، وفق ما 
أعلن منتخب بالده، ما س�يحرمه من املش�اركة ض�د األرجنتني يف 
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.وجاء يف بيان عىل املوقع 
الرس�مي للمنتخب: “أكد الفريق الطبي للمنتخب التشييل أنه بناًء 
ع�ىل طلب الالعب أرتورو فيدال، تم اإلعالن عن تش�خيص إصابته 
بفريوس كوفيد”.وسبق للفريق الطبي أن أفاد بأن العب برشلونة 
االس�باني ويوفنت�وس االيطايل الس�ابق لم يتدرب وت�م فصله عن 
بقية الفريق إلصابته “بالحمى بس�بب التهاب جاف يف اللوزتني”.

لك�ن بياًن�ا جديًدا أش�ار إىل أن العب خط الوس�ط “ُنقل إىل 
املستش�فى وُعزل عن املجموعة ألكثر من 72 س�اعة )...( 
بسبب التهاب حاد يف اللوزتني”، علًما أن فحوصات الكشف 

ع�ن كوفيد يف األي�ام الثالثة األخرية جاءت سلبية.س�يغيب 
بالت�ايل فيدال )34 عاًما( الذي تلق�ى اللقاح املضاد للفريوس 

مع باقي زمالئه يف املنتخب الجمعة املايض، عن املباراة املرتقبة 
ضد األرجنتني يف أرض األخرية الخميس يف س�انتياغو دل إيسرتو 

ضم�ن تصفي�ات كأس العالم FIFA قط�ر 2022™، وعن 
املواجه�ة االخ�رى االس�بوع املقبل ض�د ضيفته 

بوليفيا يف العاصمة التش�يلية سانتياغو.
وتس�جل تش�ييل قرابة س�تة آالف 

اصابة يومًيا بفريوس كورونا 
القط�اع  يف وق�ت يعان�ي 

الوباء  الطب�ي الحت�واء 
الذي اودى بحياة نحو 

29 أل�ف ش�خص يف 
أص�ل  م�ن  الب�الد 
ملي�ون و300 الف 

اصابة.

أوساكا  ناومي  اليابانية  انسحبت 
املصنفة الثانية عاملياً من بطولة روالن 
غاروس إحدى البطوالت األربع الكربى.

أوساكا  بني  حادة  خالفات  ونشبت 
مقاطعتها  بسبب  املنظمة  واللجنة 

لوسائل اإلعالم.
وكتبت املصنف الثانية عاملياً عىل تويرت: 
»أفضل يشء بالنسبة للبطولة والالعبني 
اآلخرين وراحتي هو أنني انسحب حتى 
الرتكيز  إىل  العودة  من  الجميع  يتمكن 

عىل التنس الذي يجري يف باريس«.
 23 العمر  من  البالغة  اليابانية  وقالت 
لبعض  املالعب  عن  »سأبتعد  عاماً: 
أريد  الوقت،  يحني  عندما  لكن  الوقت، 
طرق  ملناقشة  الرابطة  مع  العمل  حقاً 
تحسني األمور بالنسبة لالعبني، وسائل 

اإلعالم والجماهري«.
إحداث  يف  أبداً  أرغب  »لم  وأضافت: 
اضطراب وأنا أفهم أن التوقيت لم يكن 
تكون  أن  يجب  كان  رسالتي  وأن  جيداً 

أكثر وضوحاً«.
مررت  أنني  هي  »الحقيقة  وتابعت: 
بفرتات طويلة من االكتئاب منذ بطولة 
)التي  املفتوحة 2018  املتحدة  الواليات 
الكثري من  بلقبها( وقد واجهت  توجت 

الصعوبات للتعايف«.
وأردفت قائلة: »عىل الرغم من أن وسائل 

لطاملا  املرضب  تغطي كرة  التي  اإلعالم 
لجميع  أعتذر  )وأنا  معي  لطيفة  كانت 
قابلتهم(،  الذين  اللطفاء  الصحافيني 
للتحدث  االرتياح  بعدم  أشعر  أنني  إال 
القلق  من  هائلة  بموجات  وأشعر  علناً 
الصحافة  مخاطبة  عيل  يتعني  عندما 

العاملية«.

الدور  بلغت  التي  أوساكا  وأوضحت 
الرومانية  عىل  الصعب  بفوزها  الثاني 
باتريسيا ماريا تيغ 6-4 و6-7 )4-7(: 
بالفعل  أشعر  كنت  باريس،  يف  »لذلك 
بالضعف والقلق ولهذا السبب اعتقدت 
والغياب  نفيس  حماية  األفضل  من  أنه 
عن املؤتمرات الصحفية. لقد أعلنت ذلك 

مسبقاً ألنني أعترب بأن القواعد املعمول 
أن  وأردت  متجاوزة  أصبحت  قد  بها 

أشري إىل ذلك«.
انفراد  عىل  »كتبت  أوساكا:  وأبرزت 
وأقول  لهم  ألعتذر  البطولة  ملنظمي 
معهم  للتحدث  استعداد  عىل  إنني  لهم 
سالم  الغراند  بطوالت  ألن  البطولة  بعد 

مكثفة«.
املايض  األربعاء  أعلنت  أوساكا  وكانت 
املؤتمرات  لن تشارك يف  أنها  تويرت  عىل 
الصحفية يف روالن غاروس حفاًظا عىل 

صحتها الذهنية.
أوساكا  أّن  البطولة  منظمو  وأعلن 
استمرارها  حال  يف  باإلقصاء  مهددة 
بمقاطعة وسائل اإلعالم، وتم تغريمها 
لرفضها حضور  أمريكي  ألف دوالر   15
عىل  فوزها  بعد  الصحفي  املؤتمر 
الدور  تيغ يف  باتريسيا ماريا  الرومانية 

األول.
وجاء يف بيان مشرتك ملنظمي البطوالت 
ناومي  حذرنا  »لقد  الكربى:  األربع 
تجاهل  يف  استمرت  إذا  بأنه  أوساكا 
البطولة،  أثناء  اإلعالمية  التزاماتها 
يف  بما  أشد  لعقوبات  نفسها  سُتعرّض 

ذلك اإلقصاء من البطولة«.
االتحاد  رئيس  اعترب  جانبه،  من 
موريتون  جيل  املرضب  لكرة  الفرنيس 
مؤسفة«،  ب�«نتيجة  أوساكا  انسحاب 
عىل  والحزن  باألسف  »نشعر  وقال 
من  ناومي  انسحاب  أوساكا.  ناومي 
نتمنى  مؤسفة.  نتيجة  غاروس  روالن 
لها األفضل والتعايف بأرسع وقت ممكن 
يف  أخرى  مرة  ناومي  نرى  أن  ونأمل 

بطولتنا العام املقبل«.
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برشلونة ينجز ثاني صفقاته 
ويوقع مع غارسيا

تعادل تركيا وغينيا وديًا

اعالم الكرتوني أوساكا تنسحب من بطولة روالن غاروس

سويسرا تعلن تشكيلتها الرمسية خلوض يورو 2020

لوكاكو يفوز جبائزة أفضل العب يف الدوري اإليطالي

رومينيجه يرتك رئاسة بايرن ميونيخ

مفكرة الزوراء

نقل فيدال اىل املستشفى

بيانيتش يريد العودة ليوفنتوس

وقع املنتخب الرتكي يف فخ التعادل الس�لبي أمام ضيفه الغيني 
يف أنطاليا يف مباراة دولية ودية يف كرة القدم يف إطار استعدادات 

األول لنهائيات بطولة أوروبا الشهر املقبل.
وخاض املنتخب الرتكي املباراة بتشكيلة مختلفة عن مجموعته 
األساس�ية التي كانت تغلبت عىل أذربيجان 1-2 قبل أربعة أيام 

يف أالنيا.
وعانى رج�ال املدرب ش�ينول غونيش األمرين إليج�اد ثغرة يف 
دف�اع املنتخ�ب الغيني ولم يفلح البدالء الس�تة يف هز الش�باك 
سواء بسبب الرعونة او الحظ خصوصا تسديدة مريت مولدور 
يف الدقيق�ة 80 الت�ي أبعده�ا الالعب محمد كم�ارا وارتدت من 

القائم.
وتفتت�ح تركي�ا النهائي�ات القاري�ة بمواجه�ة إيطالي�ا يف 11 
حزيران/يوني�و املقب�ل بامللع�ب األوملب�ي يف العاصم�ة روم�ا 
ضم�ن منافس�ات املجموع�ة األوىل التي تضم ويلز وس�ويرسا 

)ستواجههما يف 16 و20 من الشهر ذاته يف باكو(.

تعاقد برشلونة مع إيريك غارسيا مدافع مانشسرت سيتي بدءاً 
م�ن أول تموز/يولي�و عندم�ا ينتهي تعاقده م�ع بطل الدوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.وسيعود غارسيا إىل نادي طفولته 
بعقد يمتد حتى موسم 2026-2025 بعدما قىض ثالث سنوات 
يف س�يتي وسيلحق بزميله املهاجم سريغيو أغويرو الذي انتقل 
من الفري�ق ذاته إىل كامب نو.وقال برش�لونة إنه وضع رشطاً 
جزائي�اً يبلغ 400 مليون ي�ورو )489.52 مليون دوالر( يف عقد 
الالعب البالغ عمره 20 عاماً. وشارك غارسيا يف 12 مباراة فقط 
يف كل املس�ابقات خالل موس�م 2021-2020 بسبب اإلصابات 

واملرض وألسباب فنية.

ف�از روميل�و لوكاكو مهاجم إنرت مي�الن بجائزة أفضل 
العب يف دوري الدرجة األوىل اإليطايل لكرة القدم.

ون�ال مهاجم بلجيكا الجائزة الرس�مية ألفضل العب 
باملس�ابقة بعد أن س�جل 24 هدفاً بالدوري وقدم 11 
تمريرة حاس�مة ليس�اعد إنرت يف تحقي�ق اللقب ألول 

مرة خالل 11 عاما.
واخت�ري كريس�تيانو رونال�دو أفض�ل مهاج�م بعد 
أن س�جل 29 هدف�اً يف ال�دوري ليحص�د لقب هداف 

املسابقة.
كما اختري دوسان فالهوفيتش مهاجم فيورنتينا كأفضل العب 
تح�ت 23 عاما فيما ن�ال جيانلويجي دوناروم�ا جائزة أفضل 
ح�ارس بع�د أن حافظ عىل نظافة ش�باكه 14 م�رة مع ميالن 
أم�ا جائزة أفضل مداف�ع فذهبت إىل كريس�تيان رومريو العب 

أتالنتا.
ون�ال نيكولو باريال جائزة أفضل العب وس�ط لينضم إىل زميله 

بالفريق لوكاكو يف قائمة الرشف.
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أعلن بايرن ميونيخ رحيل رئيس�ه كارل 
هاين�ز رومينيج�ه ع�ن الن�ادي بنهاية 

يونيو/ حزيران الجاري.
ويأتي ذلك قبل س�تة أشهر من املوعد 

الذي كان مقررا لذلك.
حارس�ه  رومينيج�ه  وس�يخلف 
الس�ابق أوليفر كان، ال�ذي انضم 
ملجل�س إدارة الن�ادي من�ذ يناير 

كانون الثاني 2020.
لفري�ق  رومينيج�ه  ولع�ب 
باي�رن ميوني�خ ب�ني عام�ي 
1974 و1984، وس�ريحل عن 
الن�ادي بع�د 30 عاما قضاها يف 
املناص�ب اإلدارية به، حيث توىل 
ع�دة مناصب تنفيذية منذ عام 

1991 .وخالل مسريته كالعب وإداري، أحرز 
رومينيجه مع بايرن 12 لقبا دوليا و21 لقبا 

يف الدوري و14 لقبا يف الكأس.

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أن البوس�ني 
مريالي�م بيانيتش، العب برش�لونة، يرغب يف 

العودة ليوفنتوس هذا الصيف.
وانض�م بيانيت�ش إىل برش�لونة يف الصي�ف 
امل�ايض، ضم�ن صفق�ة تبادلي�ة انتقل عىل 

إثرها الربازييل آرثر ميلو إىل يوفنتوس.
وبحسب صحيفة “توتو سبورت” اإليطالية، 
ف�إن بيانيت�ش لم يجد نفس�ه يف برش�لونة، 
ويرغب يف العودة للعب مع يوفنتوس، خاصة 

بعد عودة ماكس أليجري لقيادة الفريق.
يف  صع�ب  موس�م  م�ن  بيانيت�ش  وعان�ى 
برش�لونة، تحت قيادة رونال�د كومان، الذي 

أرشكه يف 19 مباراة فقط، 6 
منهم كأسايس.

ولع�ب بيانيتش 3 مواس�م 
يف يوفنت�وس تح�ت قيادة 
أليجري، وقدم مس�تويات 
يف  س�بًبا  وكان  رائع�ة، 
بلق�ب  الفري�ق  تتوي�ج 
م�رات،   3 الكالتش�يو 
دوري  نهائ�ي  وخ�وض 
األبطال.وع�اد أليج�ري إىل 
الصي�ف،  ه�ذا  يوفنت�وس 

خلًفا ألندريا بريلو، الذي رحل 
عن البيانكونريي بعد خسارة 

لقب الكالتش�يو الذي احتكره 
متتالي�ة،  مواس�م   9 الفري�ق 

التتوي�ج بلقب�ي الس�وبر  رغ�م 
إيطاليا.وأضافت  وكأس  اإليط�ايل 

الصحيفة، أن�ه منذ ع�ودة أليجري 
إىل يوفنت�وس، ارتبط اس�م بيانيتش 

بالع�ودة هو اآلخ�ر، حيث يث�ق املدرب 
اإليطايل يف إمكاناته بشكل كبري.واختتمت 

الصحيفة، بأن فيديريكو تشريوبيني، املدير 
الريايض الجديد ليوفنتوس، س�يحاول إعادة 

بيانيتش من جديد لصفوف البيانكونريي.



بغداد/نينا:
 افتتيح االتحاد اليدويل للصحفيين، اول امس 
بالصحافية  خاصية  تدريبيية  دورة  االثنين، 
االستقصائية عرب منرب رقمي، وتستمر يومن 
، بمشياركة صحفييات وصحفين من نقابات 

الصحفين يف الدول العربية.
واكيد منري زعيرور مدير السياسيات والربامج 
يف العاليم العربي والرشق االوسيط ، يف االتحاد 
، خيال افتتياح اليدورة ،العميل عيى تحديث 
النميوذج التدريبيي الخاص بالسيامة املهنية 
للصحفين االسيتقصائين، اذ يمكن استخدام 
هذا النميوذج املحدث يف الدورات التدريبية التي 
يقدمها الصحفييون والصحفيات لزمائهم يف 

بلدانهم ».
ويتلقى املشياركون يف الدورة ، عى مدى يومن 
متتاليين، محيارضات خاصية عين« تحلييل 
املخاطير االسيتقصائية، والتخطيط للسيامة 
االسيتقصائية، والتخطيط للطوارئ،والتصدي 

املضياد،  االسيتخباري  للمراقبة/التخطييط 
والتخطييط القانوني /تطبيق حيي للمخاطر 

االستقصائية«.

االسيتقصائية،  الصحافية  دورة  يف  ويشيارك 
مرشيحون مين نقابات الصحفيين يف العراق، 
ومير،  وفلسيطن،  واالردن،  وسيوريا، 

والجزائير، واليمين، والسيودان...عرب املنصية 
الرقمية)زووم(.

وقد اطليق االتحاد اليدويل للصحفين، برنامج 
تأهييل وتدرييب مدربيي السيامة املهنية من 

العالم العربي والرشق االوسط سنة 2011.
وكان االتحاد نظم دورة اعداد مدربن للسامة 
االعاميية عرب منيرب رقميي، للفرتة مين) 19 
كانيون الثاني ولغاية11 شيباط2021(، تأهل 
فيهيا) 11 ( صحفيية وصحفيياً مين العيراق 

واالردن وسوريا وفلسطن.
ويأتيي هذا التدريب كمبادرة من االتحاد الدويل 
للصحفيين ونقابيات الصحفيين يف املنطقية 
عى خلفية ازمة السامة املهنية التي يشهدها 
قطاع االعيام ، حيث تظهر احصائيات االتحاد 
التيي نرشت عى مدار السينوات االربع املاضية 
ان منطقية اليرشق االوسيط والعاليم العربي 
التيزال من بن اكثر االماكن خطيورة يف العالم 

عى الصحفين.

القامشيل/متابعة الزوراء:
لشيمال  الذاتيية  »اإلدارة  أقيرت 
ورشقيي« سيوريا قانونياً لتنظييم 
الصحافية والعميل اإلعاميي، وأثار 
تحفظات نقابات صحفية وعاملن 
باملجال إذ ال يكفل القانون استقال 
الجهية  باعتبارهيا  اإلعيام  دائيرة 
املنظمة للعميل الصحفي يف مناطق 
نفوذ اإلدارة - ذات الكثافة السكانية 
الكرديية -، كميا سينت ترشيعيات 
تسيتند إليهيا يف سيحب الرتخييص 
ومزاولية املهنة ملدة سينة واإليقاف 
أو  املرئيي  املبيارش  للبيث  املؤقيت 
اإلذاعي، ودفيع غرامات مالية تصل 
إىل أليف دوالر أمريكيي، وتنيص عى 
إجبيار الصحفين عى الكشيف عن 
مصادرهم أمام الجهيات القضائية 

التابعة لإلدارة.
الصحفي عامر ميراد، رئيس مكتب 
اإلعام بيي»اإلدارة الذاتيية«، قال إن 
القانون الجديد أقر يف 18 من شيهر 
ماييو )أييار( الحايل وتضمين »آراء 
واملؤسسيات  الصحفيين  معظيم 
املنطقية،  يف  العاملية  اإلعاميية 
يتضمن 7 أبواب و14 مادة ليشيكل 
سندا قانونيا للتعامل مع الصحفين 
العاملية  اإلعاميية  واملؤسسيات 
بشمال رشقي سوريا«. ولكن يخىش 
صحفييون ونقابيات إعاميية مين 
أن القانيون قيد يقيد حريية التعبري 
والتضييق والحصول عى املعلومات 
ويزييد مين الرقابية القضائية، وال 
يمكين التعوييل عليه بشيكل كامل 
لضبط منياخ وبيئة العمل الصحفي 

واإلعاميي بشيقيه الخياص والعام 
جراء الظروف امليدانية والعسيكرية 
املتقبلة التي تشهدها املنطقة وباقي 

أنحاء سوريا.
مين جهتهيا، قاليت أفين يوسيف 
رئيسية »اتحاد اإلعام الحر« - وهي 
نقابة صحفية تعمل بشكل مستقل 
يف مناطيق اإلدارة الذاتيية الكرديية 
– يف حديثهيا إىل »اليرشق األوسيط« 
كل  يف  اإلعاميي  العميل  قوننية  إن 
مكان يحتياج إىل ضوابط تنظيمية، 
»وهيذا القانيون اسيتند إىل قوانين 
دولية ونوقش مع معظم اإلعامين 
والصحفيين والخيرباء ونيال رضيا 
الجميع، فهو سيكون وسيلة لضبط 
حالية الفيوىض اإلعاميية«، ولفتت 
حقيوق  سييحفظ  القانيون  أن  إىل 

الصحفين، ويحميهم: »خاصًة وقد 
شيهدنا تعيرض بعضهيم ملخالفات 
دون االستناد إىل لوائح قانونية«، عى 
حد تعبريها. أما الصحفي عيل نمر، 
مدير مركز االنتهياكات والتوثيق يف 
»الشيبكة الكرديية للصحفيين« - 
وهي نقابة كردية تدافع عن حقوق 
اإلعامين والصحفيين -، فريى أن 
القانيون رغيم التأخيري يف صدوره، 
»يجب أن يلبي طموحات اإلعامين 
والرؤى املستقبلية لإلعام يف مناطق 
اإلدارة الذاتيية التي يجب أن تختلف 
عن باقي املناطق التي تحت سيطرة 
الحكومية؛ أو الفصائيل املسيلحة«. 
وشيدد عى أن القانون وما يتضمنه 
يشء وميا يجيري عيى أرض الواقع 
بيكل إمكاناته يشء مختليف تماماً 

»سواًء من حيث املساءلة القانونية؛ 
أو البيئية اإلعاميية املائمة لحماية 

الصحفي«.
ويديل الصحفيي حمزة همك، رئيس 
 - بيرس«،  »نيورث  تحريير وكالية 
وهيي وكالية محلية لديهيا عرشات 
املراسيلن يف معظم أنحاء سيوريا – 
بدليوه فيقيول إن »القانون إيجابي 
بالعموم بحالة مثل سوريا بمختلف 
مناطقها وقوى السييطرة، تماشياً 
مع حالة الحرب والفوىض... وال أجد 
ثمة مشيكلة من حيث املبدأ إلصدار 
قانيون ينظم العميل اإلعامي، لكن 
البنيد الخياص بنقيد الشيخصيات 

العامة«.
ويحد القانيون يف فصيل الواجبات؛ 
من حرية »اإلعامي« من النرش عى 

صفحته وحسياباته الشخصية عى 
مواقع التواصل االجتماعي تحت بند 
كل ما يمكن وصفه بخطاب كراهية 
أو تحريض ويخالف أحكام القانون، 
وتمنع مادته 11 يف الفقرة 3 التعرض 
للشيخصيات  الشيخصية  للحيياة 
العامة ومسيؤويل اإلدارة. وعن هذه 
القييود، يقول هميك أن البند املتعلق 
بالشيخصيات العامة نوقش بشكل 
مسيتفيض والقى اعرتاضات كثرية 
قبل صيدوره، »ومع ذليك تم تمرير 
البند«، مضيفاً أن من حق الصحافة 
والعاملين بالحقل اإلعاميي تناول 
الشيخصيات العامية والساسية »ال 
سييما فيما يخص امللفات األخاقية 
والفساد، يبدو أن البند صيغ ألهداف 
قد يكون منها خلق نوع من الحماية 

لهؤالء األشخاص«.
أيضاً، يتضمين القانون مواداً تتعلق 
بالحقيوق والواجبيات املرتتبية عى 
واإلعاميين  اإلعاميية  الوسيائل 
العاملين يف مناطيق اإلدارة الذاتية، 
والافيت أن القانيون يخول القضاء 
وعرب جلسة رسية، مطالبة اإلعامي 
باإلفشياء عن مصيدر معلوماته، إىل 
جانيب عقوبيات مسيلكية وماليية 
ترتتب عى املخالفات أبرزها توقيف 
العميل ميدة تيرتاوح بن شيهر و4 
أشيهر، ودفيع مخالفية ماليية تبدأ 
بي100 دوالر أمريكيي إىل 500 دوالر 
ليرية  أليف  و600  مليونياً  )تعيادل 
واملؤسسيات  وللجهيات  سيورية(، 
اإلعامية تصيل إىل ألف دوالر.)عن/

صحيفة الرشق االوسط(

القدس/متابعة الزوراء:
قيررت محكمة الصليح االرسائيليية يف القدس، عير اإلثنن، 
إطياق رساح الصحفيين، زينة الحلوانيي ووهبي مكية، رشط 
الحبس املنزيل لخمسية أييام، واإلبعاد عن حي الشييخ جراح يف 
القدس ملدة شهر، ودفع كفالة مالية مقدارها ألفي شيكل )نحو 
600 دوالر(.وكانت زينية الحلواني ووهبي مكية قد اعتقا قبل 
عيدة أيام خيال تغطيتهما أحداث الشييخ جيراح حيث اعتدي 

عليهما بالرضب ما تسبب بإصابتهما برضوض مختلفة.
بدوره أكد املحامي، جاد قضماني، الذي حرض  جلسية املحكمة 
، أن رشطية االحتيال كانت طلبيت من املحكمية تمديد اعتقال 
موكلييه لخمسية أيام أخرى السيتكمال التحقييق معهما، بعد 
أن عرضيت ما قالت إنهيا أرشطة فيديو تثبت ادعاءاتها بشيأن 
مقاومية الحلوانيي ومكيية العتقالهميا وكان واضحياً أن تلك 

األرشطية قد تعرضت للقص؛ يف حين أن ما عرضه محاميهما 
مين أرشطية أظهير حقيقة ميا جرى قبيل االعتقيال وخاله 
وبعده.وقد رفضت املحكمة طلب التمديد وقررت إطاق رساح 
الحلواني ومكية بيرشوط؛ َبْيد أن النيابة العامة تقدمت بطلب 
تجمييد لقرار اإلفراج إىل حن تقديم اسيتئناف عليه من قبلها، 

وهو إجراء عادي يمكن للنيابة التقدم به.
وكان اعتداء قوات االحتال تسيبب يف حينه بحدوث نزيف من 
رأس الزميل الصحفي، وهبي مكية، وجروح أخرى لديه ولدى 
الزميلية الصحفية، زينية الحلواني، وكرس الكاميريا الخاصة 
بهميا.يف حين يؤكيد صحفييون مقدسييون تعيرض العدييد 
منهيم خال تغطيية األحيداث يف القدس العتيداءات ممنهجة 

بالرضب وإطياق الرصاص عليهم، كما طالت هذه االعتداءات 
الصحفين واملسيعفن العرب، يف حن لم يعرتف جنود االحتال 

ببطاقة الصحافة الصادرة عن نقابة الصحفين الفلسيطينين 
أو بطاقات الصحافة الدولية.
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مبشاركة صحفيات وصحفيني من العراق

مينسك/أسوشييتد برس: 
ذكير موقع إخباري شيهري يف إحدى أكرب مدن بياروسييا أن قوات األمين اعتقلت رئيس 

تحريره.
ويأتي اعتقال رئيس تحرير موقع هرودنا دوت اليف، أالكيس شيوتا، ضمن حملة القمع 
التيي تنتهجها السيلطات البياروسيية ضيد الصحفين املسيتقلن ومعياريض الرئيس 

ألكسندر لوكاشينكو.
ونقل املوقع عن زوجة شوتا السابقة يف منشور لها عى فيسبوك أن حافلة تقّل أشخاصا 
مجهولن توقفت خارج منزل شيوتا األحد واعتقلته. ولم يصدر بيان فوري من الرشطة 

عن الحادث.
تعاون شيوتا ميع بوابة اإلنرتنت األكثر شيعبية يف البياد توت دوت بياي، والتي أغلقتها 

السلطات هذا الشهر بعد اعتقال 15 موظًفا.
وتصاعيدت حملية القمع يف بياروسييا قبل أسيبوع باعتقيال الصحفي املنشيق رامان 
براتاسييفيتش وصديقته حن كانا عى متن رحلة تجارية تم تحويلها إىل مطار مينسيك 
بسيبب تهديد مزعوم بوجود قنبلة. وكانت الرحلة تحلق فوق بياروسييا يف طريقها من 

العاصمة اليونانية، أثينا، إىل فيلنيوس بليتوانيا.
أثيارت هيذه الخطيوة إدانة واسيعة يف الغيرب وطاليب االتحياد األوروبي باإلفيراج عن 

براتاسيفيتش. وحظر االتحاد األوروبي الرحات الجوية من بياروسيا.
ويواجه براتاسيفيتش اتهامات بتنظيم أعمال شغب، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إىل 15 
عاما.ويف اليوم التايل العتقاله أصدرت السلطات مقطعاً مصوراً قصريًا يتضمن اعرتافات 

براتاسيفيتش، لكن مراقبن قالوا إن البيان بدا وكأنه قرسي.
واندلعيت احتجاجيات كبيرية يف أغسيطس / آب املايض بعيد انتخابات رئاسيية منحت 

لوكاشينكو فرتة والية سادسة.
واعتقلت الرشطة أكثر من 30 ألف شيخص خال االحتجاجات التي اسيتمرت لشيهور. 
وعيى الرغم مين تراجع االحتجاجيات خال فصل الشيتاء، واصلت السيلطات تدابريها 

القمعية ضد مؤيدي املعارضة والصحفين املستقلن.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أعيد تكليف املدير العام السيابق لإلذاعة الجزائرية، شيعبان لونياكل، بمنصب مدير عام 

للتلفزيون الحكومي، بعد أسبوعن من إقالة املدير السابق، أحمد بن صبان.
وُمنح لوناكل هذا املنصب بعد أكثر من سنة عى إقالته من منصبه كمدير لإلذاعة، ضمن 

حملة تغيريات كان قد قام بها الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون.
لكين تعين لوناكل أثار  بعض الجدل، لكونه محسيوبا عى الرئيس السيابق، عبد العزيز 

بوتفليقة، وكان من ضمن فريق حملة الدعاية للعهدة الخامسة قبل الحراك الشعبي.
وأثار هذا التعين تساؤالت بشأن مدى مصداقية الخطاب الرسمي حول التغيري واالعتماد 

عى الكفاءات الشابة.
 وعلّيق بعيض املدونن عى هيذا التعين، ووصفيوه بأنه«إعيادة تدوير لرجياالت العهد 
السيابق«، ورأوا أن ميرشوع الجزائير الجديدة الذي يبرش به الرئيس تبون يسيري برسعة 

كبرية باتجاه املرحلة السابقة وليس باتجاه املستقبل.

موقع إخباري بيالروسي يعلن 
إلقاء القبض على رئيس حتريره

تعيني مدير إذاعة سابق مديراً جديداً 
للتلفزيون اجلزائري

االحتاد الدولي يفتتح دورة تدريبية خاصة بالصحافة االستقصائية

االحتالل يفرض »احلبس املنزلي« على الصحفيني احللواني ومكية

»قانون لإلعالم« يقلق صحفيي مشال شرقي سوريا

اجليش يكرس سلطته بقمع الصحفيني يف باكستان
العفو الدولية تطالب حبماية حرية الصحافة

No:  7498  Wed  2  June  2021العدد:  7498  االربعاء   2    حزيران  2021

إسام آباد/متابعة الزوراء:
 منيع صحفي باكسيتاني بيارز من 
تقدييم برنامجيه التلفزيوني، عقب 
انتقياده الجييش اليذي أصبيح من 
ضمن املحرميات اإلعامية، ويكرس 
صورته كسلطة ال يطالها النقد تحت 
طائلية عقوبيات متنوعة مين القتل 
واالعتداء والخطف واملنع من العمل.

وتم منع حاميد مري، أحد الصحفين 
البارزيين يف باكسيتان، مين تقدييم 
برنامجه عى قناة جيو الباكستانية، 
وكتيب ميري، اليذي لديه أكثير من 6 
ماين متابع “ال يعد ذلك شيئا جديدا 

بالنسبة يل«.
تلقيي  مين  الشيكاوى  وتتزاييد 
املؤسسيات اإلعاميية والصحفيين 
تهديدات منذ أن تولت حكومة رئيس 
الوزراء عمران خان مقاليد السيلطة 
عام 2018، عقب انتخابات، يرتدد أن 

الجيش قام بالتاعب بها.
وكان قيد جرى منع ميري من تقديم 
الربناميج يف املايض، كما تلقى سيت 
إحيدى  يف   ،2014 عيام  رصاصيات 

محاوالت االغتيال التي تعرض لها.
وقيال “نجيوت مين عدة محياوالت 

اغتييال ولكين ال أسيتطيع أن امتنع 
عين رفيع صوتيي لصاليح الحقوق 
التي يكفلها الدستور. وهذه املرة أنا 
مستعد ألي تداعيات ومستعد للميض 

ألي مدى ألنهم يهددون أرستي”.
وانتقد مري األسيبوع امليايض رئيس 

االستخبارات وطالب بمحاسبته عى 
واقعة الهجوم عى أحد زمائه.

وكان ثاثة رجال عيى األقل ملثمن 
ومسلحن بالبنادق قد اقتحموا شقة 
تور وكمموا فمه وقيدوه وعذبوه يف 
الخامس والعرشين من مايو املايض، 

وقاموا بتعذيبه النتقاده الجيش.
وقال تور”لم يحدث تقدم يف القضية.. 

ليس لدي أمل يف تحقق العدالة”.
وأفادت منظمية العفو الدولية “عى 
السيلطات حمايية حريية الصحافة 
الرقابية  بالفعيل.  قمعيية  بيئية  يف 

واملضايقة والعنف البدني ال يجب أن 
تكون الثمن الذي يدفعه الصحفيون 

مقابل أداء وظائفهم”.
يف  الصحفيين  مين  اآلالف  ونظيم 
باكستان الجمعة املاضية مظاهرات 
احتجاجية يف جميع أنحاء الباد ضد 
حملة قمع حرية الصحافة يف أعقاب 

الهجوم عى تور.
حقوقييون  نشيطاء  انضيم  كميا 
ومحاميون وطياب إىل الصحفين يف 
احتجاجات أميام نوادي الصحافة يف 

جميع املدن والبلدات الرئيسية.
ودعا االتحياد الفيدرايل الباكسيتاني 
للصحفيين، وهيو منظمية جامعة 
للعدييد مين هيئيات اإلعاميين، إىل 
االحتجاجات بعد سلسلة االعتداءات 

عى الصحفين.
ويف أبرييل املايض أطلق مسيلح النار 
عيى صحفيي آخير وأصابيه خارج 

منزله يف إسام أباد.
وقيال األمن العام لاتحياد الفيدرايل 
نيارص  للصحفيين،  الباكسيتاني 
زييدي، خيال االحتجياج يف مدينية 
كراتيش جنوبي الباد “نحن نتعرض 
للهجيوم، لكننا لن نرضيخ ملثل هذه 

التكتيكات”.
وكانيت صحفييات باكسيتانيات قد 
حذرن أيضا مما وصفنه بأنه “حملة 
منسيقة” من الهجمات عى وسيائل 
التواصل االجتماعي ضد أولئك الذين 

ينتقدون سياسيات الحكومة.
تلقيت  الحياالت،  هيذه  إحيدى  ويف 
حقيوق  عين  واملدافعية  الصحفيية 
اإلنسان، ماريف رسمد، رسائل عديدة 
عيى وسيائل التواصيل االجتماعيي 
تحتيوي عيى لغية مهينية وعنيفية 
للغاية، بما يف ذلك إهانات قائمة عى 
النوع االجتماعيي وتهديدات بالقتل. 
وتبع اتهاماِت التجديف عى وسيائل 
التواصل االجتماعي شيكاوى فعلية 
للرشطية ضد رسميد، وقد ُكشيفت 
تفاصييل شيخصية عنهيا أيضا عى 

تويرت.
وأعربيت مفوضية حقوق اإلنسيان، 
عى لسيان الناطق باسيمها روبرت 
كولفيل، عن قلق متزاييد إزاء العديد 
من حاالت التحريض عى العنف، عرب 
اإلنرتنيت وخارجه، ضيد الصحفين 
واملدافعين عين حقيوق اإلنسيان يف 
النسياء  ضيد  والسييما  باكسيتان، 

واألقليات.
ويف العام امليايض، ُقتل ما ال يقل عن 
أربعية صحفيين ومدونين بسيبب 
مين  وكان  الصحافيية.  تغطيتهيم 
بينهم أروج إقبيال، وهي امرأة ُقتلت 
بالرصياص يف الهيور أثنياء سيعيها 
كميا  املحليية.  جريدتهيا  إلطياق 
ُقتليت الصحفيية شياهينا شياهن 
برصاص مجهولن يف كيش بمنطقة 

بلوشستان.
هيذه  مين  العظميى  الغالبيية  ويف 
ميع  التحقييق  يتيم  ليم  الحياالت، 
ومقاضاتهيم  عنهيا  املسيؤولن 

ومحاسبتهم.
وأوضح روبرت كولفيل أن املفوضية 
قد تحدثيت مبيارشًة ميع الحكومة 
الباكسيتانية عين مخاوفهيا يف هذا 
الشيأن، وحثتها عيى اتخاذ خطوات 
فوريية وملموسية لضميان حماية 
الصحفيين واملدافعين عين حقوق 

اإلنسان الذين تعرضوا للتهديدات.
كميا شيدد املتحيدث كولفييل، عيى 
الحاجة إىل إجيراء تحقيقات رسيعة 
وفعالة وشاملة ونزيهة بهدف ضمان 

املساءلة يف حاالت العنف والقتل.



محدي العطار
اىل  الفنطازية  الرواي�ة  تحتاج 
ق�راءة تأويلية كف�وءة قادرة 
ع�ى التحليل ومنه اىل تفس�ر 
ان  في�ه  ش�ك  مم�ا   الن�ص، 
روايات مثل )الصخب والعنف( 
للروائي » وليم فوكنر« ليست 
بحاج�ة اىل قارئ كس�ول ألنه 
س�وف يضجر منها وال يكمل 
قراءتها! كذلك هي رواية )طه 
حامد الش�بيب( التي تبدو من 
العن�وان غريب�ة ج�دا )خلو( 
–من منش�ورت االتحاد العام 
لالدب�اء والكت�اب يف الع�راق- 
سنة االصدار 2021- وتقع يف 
340 صفحة – الروائي  نس�ج 
فيها  مجموعة م�ن العمليات 
اكتش�افها  يتطل�ب  الذهني�ة 
اىل )ق�ارئ ضمن�ي( وليس اىل 
)القارئ الن�ي( الذي يتصف 
بالقراءة الساذجة للرواية، عى 
الق�ارئ ان يك�ون يف مس�توى 
الن�ص ويس�تخدم )الحدس ( 
والتوق�ع وتغي�ر التوقعات يف 
مج�رى عملي�ة الق�راءة ، انه 
نص )تخييل( يقدم شخصيات 
)فنطازية( تحت�اج اىل تقنيات 
االقن�اع وق�د توف�رت يف ه�ذه 

الرواية.
مس�تويات  وتداخ�ل  *تع�دد 

الرسد
يف بداية الرواية يكون الس�ارد 
)اخ�و نوف�ل( يتعم�د الروائي 
– ع�دم ذك�ر اس�مه- »نوف�ل 
يف�زع م�ن الش�ارع اىل داخل 
بيتنا يركض يلوذ بي. ش�فتاه 
ش�احبتان مث�ل حج�ر أبيض، 
بدم�ع  مزحومت�ان  وعين�اه 
يتحش�د. ال يخاطبني بإسمي 
وه�و يله�ث بالخ�ر .. لي�س 
يف بال�ه إال إس�م واح�د . عمو 
حاتم م�ات«ص5 ولكي يكون 
هو الس�ارد عليه ان يس�تعني 
بمجموعة من الشهود ، هؤالء 
يشاركون يف الرسد ، وهم بطل 
الرواي�ة )حات�م الدي�و( والذي 
يتع�رض يف بداي�ة الرواي�ة اىل 
عملية اغتيال ، ويعطي السارد 
اوصافه :«حاتم الديو ال يبتسم 
قط...وجهه مس�تطيل متسع 
بفخامة م�ا ب�ني صدغيه وما 
بني زاويتي فكيه، أسمر تشوبه 

حمرة، عظمتا وجنتيه ناتئتان 
وش�فتاه زرقاوان مزمومتان، 
التدخني وشققهما،  ايبس�هما 
انف�ه جب�ار متس�لط وعيناه 
مدورت�ان يكتس�ح بياضهم�ا 
 ، يزايلهم�ا«ص6  ال  إحم�رار 
الغرائبي�ة ق�د يك�ون الس�ارد 
فيها  حاتم ديو أو اخو نوفل او 
الراوئي ال�ذي يقدم لنا ظاهرة 
الع�راك(  )ارض  م�ن  غريب�ة 
هذا املصطلح الذي اس�تخدمه 
ب�دال م�ن )جبه�ات  الروائ�ي 
القت�ال( اذ العراك ب�ني العراق 
وايران الذي يرى فيهما السارد 
نوعا من التش�ابه يف العقيدة » 
يومذاك حدث�ت معركة مدافع 
الفج�ر  ص�الة  عن�د  ابت�دأت 
وانته�ت عن�د صالة العش�اء. 
أس�فا لم يتبق أحد غره وآمر 
الكتيب�ة، وإال لصل�وا العش�اء 
جماعة. يف العادة يصلونها هم 
واح�د«ص8  آن  يف  وأعداؤه�م 
ويبدأ الرسد من قبل حاتم ديو 
حول كيفية موت جميع جنود 
الكتيبة ولم يبق اال امر الكتيبة 
وحات�م كذلك يف الجانب املقابل 
لم يبق اال ام�ر الكتيبة وجندي 
كان حاتم قد انقذ حياته عندما 
طلب من امر الكتيبة ان يحول 
قص�ف املدفعية اىل جهة اخرى 
االيراني�ون  الجن�ود  ليتمك�ن 
من اخالء )صديق�ه( او عدوه 
الجندي اإليران�ي او كما أطلق 
عليه وهما يف رحلتهم العجيبة 
الس�ماء)أخوي(«صار  نح�و 
بيني وبين�ه كالم وأخذ وعطاء 

فربما أجرح مشاعره ألن تبني 
ان�ه يع�رف لغتنا، فق�ررت أن 
أس�ميه أخوي«ص9 ويس�تمر 
بالرسد اذ يذهب حاتم واخوي 
اىل مدينة يف ايران يصفها حاتم 
بإنه�ا« جنة هنا به�ذه املدينة 
هن�ا وليس فوق ف�وق«ص17 
ففي هذا امل�كان هناك الخمرة 
والنس�اء الجميالت« نس�اوين 

هلو- حلو-
النس�وة يتمايل�ن، وكأن أعواد 
تهفه�ف  النحيل�ة  قاماته�ن 
بفعل نس�مات رقيقة تهب من 
لحظ�ة ألخرى، إنه�ن يحتضن 
آالت موس�يقى ل�م يرها حاتم 

أبدا يف حياته«ص20
تشظي الزمن

رواية تنتمي اىل ما بعد الحداثة 
عن�د  يتك�رس  الزم�ن   فيه�ا 
مس�تويات ال�رسد ف�ال يعرف 
املتوالي�ة  االنتق�االت  الق�ارئ 
للرسد ع�ر الزمن من خالل ما 
يطلق عليه�م الش�هود، فتارة 
الح�رب  الق�ارئ عن�د  يك�ون 
وحينم�ا  االيراني�ة  العراقي�ة 
تتحدث )نشمية ام الخبز(« ما 
عنده رشف وغرة اليل يشوف 
الظلم والقهر والضيم ويسكت، 
وخاص�ة اذا كان ه�و املظلوم 
وه�و املقهور وه�و املضيوم..

يحفظه�م  الل�ه  والش�بان 
ويخليهم ألمهاتهم كل الرشف 
عنده�م وكل الغ�رة عندهم..

يعني قبل ما يهبون ويطلعون 
للشوارع.. كان الناس  بيأس.. 
األم�ل ما موج�ود. يم�ه األمل 

بظه�ور ن�اس عنده�م رشف 
للح�كام  ال  يقول�ون  وغ�رة 
الذين م�ا يحافظون عل بلدهم 
يف  نك�ون  وناس�هم«ص85 
زمن انتفاضة ترشين بس�احة 
التحرير، »بيد أني كنت س�مع 
ع�ن تل�ك امل�رأة التي ل�م ترح 
مكانه�ا يف س�احة االعتص�ام 

الهائل«ص84
وإذ ي�رسد )أب�و ه�دى( فه�و 
يتح�دث ع�ن زمن آخ�ر مر به 
الش�عب العراقي » أستاذ بقينا 
يف  منحبوس�ني  عدي�دة  أيام�ا 
بيوتنا.. ال ت�زاور بيننا إطالقا، 
...فق�ط فق�ط املوباي�ل يعمل 
يدك  يعمل..تضع  والفيس�بوك 
عى ظهر املوباي�ل تجده حارا 
حارا جدا كأن�ك تضع يدك عى 
املوبايل  إنفجر  جمرة..شخص 
يف ي�ده واح�رق«ص45 واب�و 
ه�دى هو من يف�رس لنا معنى 
عنوان الرواي�ة )خلو( »الفراغ 
أو الخلو الذي ساد يف تلك االيام 
م�دن الب�الد، ومنه�ا مدينتنا، 
الحاكمة  السلطات  افادت منه 
أيما فائدة، ه�ل تعلم حرضتك 
أنه�م كان�وا ينقل�ون األم�وال 

بالسيارات  املدرعة«ص58 
يق�ول اندري�ه جي�د )الرواي�ة 
تاري�خ اح�داث كان يمك�ن أن 
تقع( أما التاري�خ فهو )رواية 
أح�داث وقع�ت( الروائي »طه 
حام�د الش�بيب« اس�تطاع ان 
يمزج بني خيال الرسد وواقعية 
اثر الحروب التاريخية ليقدم لنا 
ه�ذه الرواية الجديرة بالقراءة 

املتأنية. 
تقنيات الرسد

الرسد عن�د الروائي »طه حامد 
الشبيب« ليس سهال متسلسال 
او متصال فنج�د فيه النظر اىل 
االمام وااللتفات اىل الخلف مما 
يجع�ل الق�ارئ يف ح�رة وهو 
يبني التوقعات ومن ثم يراجع 
عنها، وتقني�ات الرسد يف هذه 
الرواية تقيم روابط بني أش�ياء 
من الصعوبة ان ترتبط، فهناك 
ش�خصية )حات�م دي�و( الذي 
يتعرف علي�ه القارئ من بداية 
الرواي�ة مقت�وال برصاص�ة يف 
رأس�ه، وينقل الخ�ر )الطفل( 
نوف�ل ال�ذي يبل�غ م�ن العمر 
)4 س�نوات( لكنن�ا يف احاديث 
»أبو ه�دى« وال�ذي يطلق عى 
إب�ن  »الش�يخ  دي�و(  )حات�م 
محلت�ي« فهو يؤك�د ان )كريم 
ديو( حيا » ويقصد به الش�يخ 
مجموعت�ه  األن  يق�ود  ال�ذي 
م�ن ش�بان الهيج�ان الكب�ر 
املش�تعلة م�ع  االش�تبكات  يف 
الكائنات  الكب�رة..  الكائن�ات 
مدخ�ل  فتح�ة  الس�ود..أمام 
القن�اة العمالقة«ص318 ، اما 
يف حدي�ث »نش�مية ام الخبز« 
والت�ي تطلق ع�ى )حاتم ديو( 
– أب�و كريم- »ال�ذي له مالمح 
حات�م دي�و وعمره ويش�بهه 
بالزي ال�ذي يرتدي�ه وبكنيته، 
فضال عن خصاله التي يتطابق 
بها معه ..هنا تفحمنا نشمية 
أم الخب�ز بروايته�ا ع�ن ذل�ك 
الرج�ل املش�ارك يف الهيجان – 

يف س�احة التحرير- - الذي مر 
بتنورها وأكل

م�ن خبزه�ا وفضف�ض لها..
وقد قدم من مدينة أخرى هربا 
من مطاردي�ن مفرضني. هذا 
الرج�ل، كما أخره�ا، تعرض 
إلطالق نار وأصيب رأسه. وقد 
جن�دل اىل االرض فع�ال، وكان 
بني الحياة واملوت حتى س�مع 
املش�اركني يف  الش�بان  نش�يد 
الهيج�ان الكب�ر يف مدينت�ه..

ريثم�ا  وتماس�ك  فتماس�ك 
يوصلونه اىل أقرب مستشفى..

تش�اىف بعد حني، ث�م هرب من 
مدينته«ص120 

التماهي يف الالمألوف
باالرتي�اح  الق�ارئ  يش�عر  ال 
الوهمي كما هو متعارف عليه 
يف الرواي�ات ، حت�ى ال يع�رف 
كي�ف يتماه�ي م�ع الالمألوف 
التي تزخ�ر فيه هذه الرسدية، 
فهل فع�ال كريم دي�و تزوج يف 
ايران وتم ارسه وتعذيبه وتحت 
ضغط )اخوي( الجندي االيراني 
ال�ذي أنقذه ت�م أطالق رساحه 
بسبب التظاهرات ضد الحكومة 
يف  اعتق�ل  ان�ه  او  االيراني�ة! 
العراق واطلق رساحه؟ الرواية 
تحتاج اىل عملية االس�تغراق يف 
الالمأل�وف واىل تماهي القارئ 
والتماه�ي هن�ا  بم�ا يق�رأه، 
ه�ي )الوصف( ، ان االس�تباق 
واالس�رجاع والتكشف الالحق 
للن�ص واالنطب�اع النات�ج عن 
الواقع يجع�ل الرسد  مح�اكاة 
عن�د الروائ�ي )يحف�ز رغبات 
القارئ( وال يشبعها! ألنه يريد 
من القارئ أن يفك ش�فرة تلك 
الذهني�ة  والعملي�ات  االف�كار 
داخ�ل ال�رسد، وهذا م�ا يطلق 
عليه )اع�ادة الخلق الدينامية( 
ان  الق�ارئ  يعتق�د  حت�ى 
الروائي نفس�ه ال يعرف مصر 
شخصياته يف الرواية »انا ادري 
أنه ل�م يكن ي�رى التفاصيل يف 
البعيد.إن�ه  املس�تقبل  أح�داث 
يرى الح�دث عموما وحس�ب. 
وإال لكنت أتساءل اآلن هل كان 
ي�رى مقتله أثناء ف�رة الخلو، 
كما يدعي أب�و الهدى؟ لم يكن 
تعرض بعد ألي إطالق نار ال يف 
واقع�ة نوفل أخي، وال يف واقعة 

الهيج�ان الكب�ر، الت�ي روتها 
عن�ه نش�مية أم الخب�ز، وال يف 
واقع�ة الخلو الت�ي يرص عليها 
اب�و الهدى..فبع�د أن بت أقول 
آه لو كانت رؤيا الديو تش�تمل 
عى تفاصيل األح�داث الكامنة 
يف عمق بطن املس�تقبل البعيد، 
لعرفنا بال أي هامش للش�ك يف 
أي الواقع�ات الثالث لقي حتفه 
فعال..مل�اذا نقط�ع بموته حقا 
وحقيق�ة يف الواقع�ة الثالث�ة..

أي مل�اذا ل�م يك�ن أفل�ت للمرة 

الثالث�ة ايضا من امل�وت يف تلك 
الواقعة؟«ص122 

الخاتمة
لعبة رسدي�ة يقدمه�ا الروائي 
»طه حامد الش�بيب« استخدم 
فيه�ا كل انواع ال�رسد، ورواية 
تحتاج اىل اكثر من قراءة للتمتع 
بكل التفاصيل التي تبدو شكليا 
متناقضة لكنه رصاع وتناقض 
ممتع يجعل القارئ يش�رك يف 
صناعة االح�داث وتوقع مصر 

الشخصيات.
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ثقافية

املفهوم والرؤى
قراءة يف عمارة زها حديد

مرافئ ثقافية

نافذة 

الروائية اجلزائرية ليلى عامر

الكاتب واجلمال
الروائي طه حامد الشبيب يقدم :

شخصيات فنطازية يف رواية )خلو( 
الكاتب مسكون بالجمال والّدهشة، يكتب ألّنه يعشق هذه 
الحال�ة املتف�رّدة، هذه اللّحظ�ات الّتي يرسقه�ا من واقع 
مري�ر، واقع يفرض عليه مح�اكاة الّروتني، ومجاراة أمور 

الحياة الرّتيبة.
هذا الجنون اللّذيذ الّذي يحياه، ال يوّد مفارقته أو الّتفريط 
فيه، لذا يس�تمّر يف ن�رش هذا الجمال وتقاس�مه مع اآلخر 

مهما كان موقفه من هذا اإلبداع.
بدأت تجربت�ي الّروائّية مع روايتي األوىل »امرأة افراضية« 
كنت أس�تمّد األح�داث من الواقع ومن امل�ايض البعيد، فقد 
منح�ت بطل�ة روايتي س�مرة بعض ما عش�ته من مآٍس، 
لي�س ألج�ل كتاب�ة يشء من حيات�ي، ولك�ّن البطلة كانت 

قريبة مّني يف الخيال ويف الواقع أيضا.
الفصام كان موضوعها األسايس، مع العالقات الفيسبوكّية 

الّتي أّثرت كثرا عى حياة نشطاء هذه املواقع.
الّتعري�ف بتيهرت عاصمة الّدولة الرّس�تمية، وبش�هدائها 
الّذين ضّحوا ألجلها، وإبراز أهّم مناطقها الّس�ياحّية، كلّها 

عنارص متفرّقة أدرجتها يف هذه الّرواية.
أعت�ر ه�ذه الّتجربة ممّي�زة إذ كان�ت الّرواي�ة يف القائمة 
القص�رة لجائزة محّمد ديب الّدورة الّس�ابعة 2020 وهذا 

نجاح كبر بالّنسبة يل.
روايتي الّثانية كانت بعنوان »نخب األوىل« وهي نتاج تجربة 
إلح�دى الّصديق�ات، تناولت فيه�ا إدمان الخم�ر، وإدمان 
الح�ّب األّول يف حياتن�ا، كيف تكون األوىل دائما املس�يطرة 
عى مش�اعر الرّجل، خاّصة ملّا تكون املش�اعر صادقة من 

املايض الجميل.
»نخ�ب األوىل« مأس�اة اجتماعّي�ة حقيقّي�ة م�ن م�رض 
الزّهايم�ر إىل االغتص�اب، إىل الرّسط�ان إىل حي�اة بعاهات 

روحّية وجسدّية.
كانت هناك دراسات نقدّية حول الّروايتني، حقيقة استفدت 
منها كثرا، وس�ّلطت الّضوء عى جوانب جميلة ومكنونات 
رائعة، كما كش�فت يل بعض العي�وب الّتي لم أنتبه لها منذ 

البداية.
الّنقد يف الجزائر خاّصة، ويف الوطن العربّي عاّمة قليل جّدا، 

ويكاد يكون مثل املجامالت الّثقافية يف بعض األحيان.
أسوأ ما يصادف الكاتب هو الّطبع والّتوزيع، إذ صارت دور 
الّن�رش تتهرّب من عملّية الّتوزي�ع الّتي باتت ترهق الكّتاب 

زيادة عى مصاريف الّنرش.
ورغم صعوبات الّنرش، وقلّة املقروئّية، يظّل الكاتب متشّبثا 
بخيط أمل يوصله لّر األمان، بّر القرّاء بلغته يف كّل مكان.
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نهاد احلديثي 
ق�رأت رس�الة لطْي�ف م�ن املثقف�ني واالدباء 
والصحفي�ني موجهة للس�يد رئي�س الوزراء 
يش�كون ش�ظف املعيش�ة, واش�اروا انهم ال 

يمتلكون دار سكن وال قطعة ارض !!! 
هل نقول هنا تنس�كب الع�رات ؟ وهل دعت 
االحوال املعيش�ية الس�يئة املثقفني اىل اليأس 
والهج�رة؟ يواج�ه املثقفون يف الع�راق احواال 
حياتية صعبة بفعل ضعف االهتمام الحكومي 
بهم وندرة ف�رص العمل وتواضع املردود املايل 
ملا ينرشونه من اعم�ال, اننا فقدنا االالف من 
رم�وز وقامات الثقافة الذي�ن ارعبهم الوضع 
االقتص�ادي املردي، وغياب دع�م الدولة لهم، 
فس�افروا بحث�ا ع�ن ارزاقه�م يف دول الجوار 
االقليم�ي، أو يف بل�دان اوربية، وتلك خس�ارة 
ثقافية ال تعوض, وظاه�رة تيسء اىل الثقافة 
العراقي�ة, مواق�ف الحكومة هزيل�ة وركيكة 
وهي تضع هذه الفئة وهمومها يف ذيل قائمة 
اهتماماته�ا, فاملثق�ف العراق�ي ل�م يحص�ل 
سوى عى مكتس�بات وامتيازات متواضعة ال 
تتناسب مع متغرات الحياة وغالء االسعار ما 
جع�ل الكثرين منهم تحت خط الفقر ليعانوا 

الحرمان االنساني واالجتماعي
عندن�ا يف الع�راق نالحظ بأس�ف وأل�م غياب 
النخ�ب  معظ�م  عن�د  بالثقاف�ة  االهتم�ام 
السياس�ية. وهذا املوقف يعكس من دون شك 
النق�ص الجس�يم يف الوع�ي بأهمي�ة الثقافة 
كقيمة إنس�انية وغاية بحد ذاتها، وكوس�يلة 
ال غن�ى عنه�ا لتحقي�ق أي تق�دم حقيقي يف 

املجتمع
وهنا اشر لكالم الس�يد مفيد الجزائري وزير 
الثقافة االس�بق 2016 : وقد صدمت وزمالئي 
املثقف�ني اآلخرين، يف الس�نة الفائتة، باملوقف 
املتجاهل ال�ذي جوبهت به مطالبن�ا املتعلقة 
بالثقاف�ة يف »مذكرة املثقف�ني العراقيني حول 
إع�داد  إىل لجن�ة  الت�ي قدمناه�ا  الدس�تور« 
الدس�تور.يف تل�ك املذك�رة طالبن�ا بتضم�ني 
الدس�تور نصوص�ا تؤك�د العم�ل ع�ى ن�رش 
املعرف�ة وجعله�ا يف متن�اول فئ�ات املجتمع 
وأجيال�ه كاف�ة، والعناي�ة بامل�وروث الثق�ايف 
وحمايت�ه وحفظ�ه، ورعاي�ة الثقاف�ة إبداعاً 
ون�رشاً وإنتاج�اً، وتخصي�ص نس�بة ثابت�ة 

)1%( م�ن الدخ�ل الوطن�ي س�نويا لألغراض 
ه�ذه، وأمور أخرى. وعندما طرحت مس�ودة 
الدس�تور يف صيغته�ا النهائي�ة لالس�تفتاء، 
وبرغ�م احتجاجنا عى الصيغة األوىل يف البيان 
ال�ذي أصدرناه بتاري�خ 18 أيلول 2005 تحت 
عنوان »يف بل�د الثقافة.. دس�تور بال ثقافة!« 
لم نجد يف تلك املس�ودة النهائية س�وى عبارة 
عام�ة )امل�ادة 35( تتحدث عن رعاي�ة الدولة 
للنش�اطات واملؤسس�ات الثقافية، والحرص 
عى »اعتماد توجهات ثقافية عراقية أصيلة«! 
ويضيف قائال / أقول الحق انني اشعر بالقلق 
ازاء افتقار النخب السياس�ية، يف غالبيتها، إىل 
اإلدراك الكايف لدور الثقافة يف إعمار مجتمعنا 
املدمر، . وه�ذه الحقيقة هي ما يختفي وراء 
التقص�ر يف اعتماد التخصيص�ات الرضورية 
للثقاف�ة يف ميزاني�ة الدول�ة. واك�رر هن�ا ان 
الثقافة ليس�ت عى اإلطالق ترفا، وان الحاجة 
إليها اكثر من ماس�ة، خاصة يف مجرى إعادة 
البن�اء الش�املة يف بالدن�ا. فه�ذه العملية لن 
تتحق�ق بالنح�و املرتج�ى ع�ى ي�د اإلنس�ان 
املجَه��ل املس�تنزف، ال�ذي خل�َف�ه لن�ا عهد 
الدكتاتورية، وزادته الس�نوات الثالث األخرة 

إنهاكا روحيا أيضاً.
ان املثقف�ني يش�كلون هوي�ة البل�د وذاكرته 
الجمعي�ة م�ا يحت�م ع�ى املعن�ني اغاثته�م 
بع�ض  وتعم�د  الضي�اع،  م�ن  وانتش�الهم 
السياس�يني اهمال امللف الثقايف العراقي الذي 
يحتاج اىل ترشيع قانوني ينضم عمل االتحادت 
الثقافية، ويضمن مساعدات مالية للمثقفني، 

فضال عن وجود حاجة ماسة لتشكيل مجلس 
اعى للثقافة، ولألس�ف ان القائمني عى امللف 
الثق�ايف حاليا هم ش�خصيات رس�مية ادارية 

بعيدة عن الهم الثقايف 
انن�ا بحاج�ة حقيقي�ة اىل التفات�ه حكومي�ة 
لتحسني الواقع املعييش لعموم مثقفي العراق 
, بحاج�ة اىل جه�ة حكومية مس�تقله ترعى 
مراكز الحوار وقياس�ات ال�رأي العام، وتتبنى 
نرش وتعضيد ما يستحق من مؤلفات وبحوث 
ودراس�ات وتراج�م وروايات ودواوين ش�عر 
ب�إرشاف أدب�اء ومثقفني، كما أنه تس�عى إىل 
إيجاد ف�رص عم�ل كريمة لتحس�ني األحوال 

املعيش�ية للطاقات اإلبداعية
اننا مطالبون بالحفاظ ع�ى الهوية الثقافية 
املختلف�ة, والتص�دي  األبع�اد  العراقي�ة ذات 
ل�كل مح�اوالت طم�س معال�م ه�ذه الهوية 
س�واء من الداخل أو من الخ�ارج ,وخلق دور 
أك�ر للمثقفني ىف الحي�اة العام�ة عن طريق 
تعمي�ق مفه�وم حري�ة االب�داع وديمقراطية 
الثقافة واحرام اآلخر لتكون أساس�ًا لتعميق 
السياس�ية  املج�االت  ىف  الديمقراطي�ة  مب�دأ 
واالجتماعي�ة.. ع�ى أن يب�دأ تعمي�ق مفهوم 
األوىل ىف  األجي�ال  الثقاف�ة م�ن  ديمقراطي�ة 
امل�دارس,, وتش�جيع املثقف�ني ع�ى خ�وض 
االنتخابات العام�ة حتى يكون للمثقفني دور 
أك�ر ىف صياغة الق�رارات والترشيع�ات التى 
تم�س املواطن, باعتبار أن املثق�ف لديه دائماً 
القدرة عى توقع املستجدات, وتتوفر لديه رؤية 
واس�عة من خالل احتكاكه املس�تمر بالشأن 
الع�ام املش�اركة يف املهرجان�ات واملؤتم�رات 
الثقافي�ة العربي�ة والدولي�ة الك�رى لزي�ادة 
فرص االحتكاك ب�ني املثقف العراقي ومثقفي 
العال�م. ودعوة مثقف�ى العالم للمش�اركة ىف 
املناس�بات الثقافي�ة العراقي�ة- الحرص عى 
إقامة املنتدي�ات الثقافية للجمه�ور العراقي 
والوصول إليه حتى ىف القرى واملدن البعيدة عن 
طري�ق قصور الثقافة, مع توفر الدعم الالزم 
لذل�ك- أال يك�ون هن�اك أى قي�د أو رشط عى 
حرية االب�داع والثقافة والف�ن مادامت داخل 
االطار الدين�ى واألخالقي والقيم�ى العراقي. 
وكل ذلك ممكن يف ظل ظروف معيش�ية جيدة 
للمثقفني وتوفر متطلباتهم املادية بعيدا عن 

الع�وز والفق�ر

سالم القريني
ص�در أخرا كت�اب انيق للقاص والناقد جاس�م عايص 
عن دار الجنوب للطباعة والنرش، ومن القطع املتوسط، 
يقع الكتاب الذي صمم الغالف واإلخراج الفني دار) امل 
الجدي�دة( يف مئة وثماني�ة عرشين صفحة وفيه ملحق 
مل�ون لألعمال الكب�رة التي أنجزته�ا بعبقرية مخيلة 
املهندس�ة املعمارية العراقية املغربة الراحلة زها حديد 
ابنة الشخصية الوطنية محمد حديد مهندس الصناعة 
العراقي�ة ابان ثورة 14 تموز املجي�دة والتي تركت ارثا 

ثرا يف حقل العمارة الحديثة.
مقدمة الكتاب خطت بأنام�ل املهندس املعماري حيدر 

هادي الخفاجي الذي قال:
- ان املنجز املعماري لهذه املهندس�ة العبقرية، كان يف 
حقيقته انتصار لها يف معركة رشسة وجريئة ومغامرة 
خط�رة ضد القوال�ب الجاهزة التي تش�كل عائقا ألي 
محاولة للتفكر خارج الصندوق بأضالعه املختلفة مثل 
جنس�ها ومكان اقامتها وهويتها املزدوجة )العراقية- 

الريطانية( دراستها، والدتها وفنائها.
هي اول من اتخذ املستقبل وتطور العلوم الرقمية متكا 
بدال من املايض الذي اتكئ عليه االخرون يف تصاميمهم، 
لقد اس�تعملت الفضاء بطريقة جدي�دة، منحته حركة 

مستمرة بما يشبه املوجه او حركة املاء.
اعتمد القاص جاسم عايص عنوانا مركزيا حمل كلمة.. 

))ابتدائيات((
والتي كان عددها عرشة:
ابتداء 1: املفهوم والداللة

ابتداء 2 : الخصائص الذاتية
ابتداء 3 : العمارة الجديدة

ابتداء 4 : العمارة واملفهوم
ابتداء 5 : املخيال كوحدة أساسية

ابتداء 6 : تجدد األفكار
ابتداء 7 : اإللغاء والتطلع

ابتداء 8 : الحلم ذائقة األنثى
ابتداء 9 : الداخل والخارج

ابتداء 10 : الشكل وااليقونة
يف كل ما تقدم يرى الناقد جاسم عايص:

ان العالق�ة بني العم�ارة واالجن�اس املعرفي�ة األخرى 
متينة ذلك ألنها تس�تمد حيويتها م�ن بعض ما يتبناه 
معمارها، كالعالقة بني العمارة والش�عر مثال ، كالهما 
يس�تعني بالخيال لبناء الصورة، ع�ر التعمق يف البنية 
الصاعدة للذهن الش�عري الذي ال يرت�ي بقاء التعبر 

مراوح�ا يف نقط�ة واحدة، مكبل�ة بحيثيات الش�عر ك 
الوزن مثال. والعمارة تجنح لحث الخيال يف اس�تحداث 
التصميم والتقريب بني صورة الواقع والخيال ويتم ذلك 

من خالل حيازة االبتكار واالنزياح التقليدي.
يف امللحق ...

نجد عددا من التصاميم امللونة الجميلة تقف بشموخ 
يف مختل�ف دول العال�م يف اس�يا وأوروب�ا وامري�كا 
جميعه�ا ت�ؤرش عظمة الش�خصية الت�ي تقف خلف 
هذا الفن الراقي ليجعل من زها أيقونة املعمار وليس 
غريبا ان يدلو أساتذة رأيا بحقها منهم: الدكتور خالد 

السلطاني ...
- ان عملها املعماري لهو االكثر انسيابية، بدت العمارة 
تكون متس�اوقة مع طبيعة متغرات فلسفية ومهنية 

طرأت عى املشهد األبستمولوجيا املعارص.
اما كولهاس فيقول..

- ان زها كوكب يدور يف مداره الخاص.
أخرا..

ان الخصوصية التي يراها الباحث تتمثل يف عالقة الذات 
باملادة والعمارة تستجيب للذات وينتج عنها واليها. ان 
العمارة ذات توازن بني وظيفتها وشكلها وهذا االزدواج 
يف الوج�ود املادي واملعتوه من ق�اد اىل اجراحا متطورا 

يف فن العمارة.



تفض�ل كثري م�ن الس�يدات مداعبة 
أطفاله�ن و اللع�ب معه�م، خاصة 
الدغدغ�ة لك�ي يضحكون كث�رًيا، و 
لك�ن يف القرن التاس�ع عرش، اقرتح 
املنظ�رون، مث�ل تش�ارلز داروي�ن، 
بالفكاه�ة،  مرتبط�ة  الدغدغ�ة  أن 
وم�ع ذلك؛ فقد دح�ض العلماء هذه 
النظري�ة ورأوا أن الدغدغة أكثر من 

رد فعل.
هان�ي  محم�د  الدكت�ور  ق�ال  و 
النفس�ية  الصح�ة  اختص�ايص 
واستش�اري العالقات األرسية: “إن 
الدغدغة هي لعب�ة نلعبها عادة مع 
األطف�ال، ومع ذلك، غالباً ما يش�عر 
ع�ن  والخ�روج  بالعج�ز  األطف�ال 
الس�يطرة أثناء املداعب�ة، ال يمكنهم 
إخبارك بالتوقف ألنهم ال يستطيعون 
التنفس، ومن املحتمل أن تخطئي يف 

ضحكهم من أجل التشجيع”.
و يش�عر العديد من األطفال بالشلل 
بس�بب الدغدغة، ويذهب�ون إىل أبعد 
الحدود لحماية أنفسهم من الدغدغة 
يف الواقع، و يذكر العديد من البالغني 
أنهم ش�عروا بعدم االرتياح الش�ديد 
أثناء مداعبتهم وهم أطفال، يف حني 
أننا نح�ن البالغني قد نعترب الدغدغة 
أم�راً ممتع�اً لألطف�ال، وبينم�ا قد 

تكون نوايانا جي�دة، إال أن الدغدغة 
قد تكون غرَي مريحة لطفلك.

نظ�راً ألن الدغدغ�ة غالباً م�ا ُينظر 
إليه�ا ع�ى أنها ش�كل من أش�كال 
اللعب، ال يعتقد الكثري من الناس أنه 
من ال�روري طلب إذن الطفل قبل 
ملس�ه، فيما ييل بعض األسباب التي 
تجعل�ك ال تفرتض�ني أن طفلك يحب 

املداعبات.
1. ال يمكنه�م التوقف ع�ن الضحك 

ألنهم ال يستطيعون مساعدتك
حت�ى ولو كانوا يكره�ون ذلك؛ فإن 
أطفالك س�وف يضحك�ون بال حول 
وال ق�وة، ول�ن يكون�وا قادرين عى 
إخب�ارك بأنه�م ال يس�تمتعون بها، 
الضحك الذي يحدث مع الدغدغة هو 
انع�كايس وليس مثل م�ا يحدث بعد 

االستماع إىل نكتة جيدة.
االس�تقالل  يف  حقه�م  ينته�ك   .2

الجسدي 

ملس ش�خص ما ِم�ن دون موافقته، 
يعد انتهاكاً لس�المته الجسدية، من 
ال�روري أن تس�أيل عم�ا إذا كان 
طفل�ك عى م�ا ي�رام م�ع التعرض 

للدغدغة.
3. يمكن أن تكون مهينة

أي ش�خص يتعرض للدغدغة، يفقد 
ضبط النَفس، إنهم غري قادرين عى 
قول م�ا يري�دون، ويكافح�ون من 
أجل اس�تعادة الس�يطرة، قد يكون 

ه�ذا مهيناً للطفل؛ حت�ى ولو كانت 
نواي�اك جي�دة؛ فقد تك�ون النتيجة 

مؤذية للطفل.
الدغدغ�ة  تس�بب  أن  يمك�ن   .4

مضاعفات طبية
عندما تتم دغدغة الطفل باستمرار، 
يبدأ يف الضحك بال حسيب وال رقيب، 
وال يس�تطيع التحدث أو التنفس، يف 
بعض الح�االت، قد يفقدون وعيهم؛ 
نظراً ألنه�م ال يس�تطيعون إخبارك 
بالتوق�ف؛ فق�د ال تدرك�ني أنه�م يف 

ورطة.
5. الدغدغ�ة تخلق مش�اكل يف الثقة 

بالنفس طفلك
يت�م  أن  يح�ب  ال  طفل�ك  كان  إذا 
دغدغت�ه؛ ف�إن الدغدغ�ة ق�د تخلق 
مش�اكل ثقة م�دى الحي�اة، عندما 
يك�ربون يف الس�ن، يفق�دون ج�زءاً 
الثق�ة الكب�رية يف األش�خاص  م�ن 
الذين ملس�وهم يف الصغ�ر، ومحاولة 
تجن�ب األماكن املزدحم�ة خوفاً من 

تعرضهم للمس.
وهن�اك العدي�د من الط�رق األخرى 
إلس�عاد طفل�ك، جرب�ي الرتابط مع 
أطفال�ك بط�رق أخرى، مث�ل: إلقاء 
الن�كات أو ممارس�ة األلع�اب معاً، 

وسيحبونِك أكثر من ذلك.

الطبخ فن وعلم قائم بحد ذاته، ولتتمكن ربة املنزل 
من تحضري أشهى األطباق ألفراد األرسة والضيوف، 
ال ب�د م�ن أن تتقن بع�ض املبادئ األساس�ية التي 
تساعدها يف الحفاظ عى نكهة األطعمة والحصول 

عى فوائدها الغذائية يف نفس الوقت.
وترتكب العديد من ربات املنازل بعض األخطاء أثناء 
تحضري الطعام، ويتس�بب ذلك يف فقدان مأكوالتها 
لنكهتها املميزة وتقلل الرغبة يف تناولها،وهذه أهم 
األخطاء الواج�ب تصحيحها أثناء الطبخ للحصول 

عى أشهى الوجبات يف املنزل.
- عدم قراءة كامل الوصفة 

تلج�أ بعض رب�ات املن�ازل إىل وصف�ات الطعام يف 
الكت�ب أو من اإلنرتن�ت لتحضري أش�هى الوجبات 
ل�ألرسة، لكن عدم قراءة كام�ل الوصفة قبل بداية 
عملية التحضري يوقعها يف بعض األخطاء، فبعض 
الوصف�ات غ�ري مكتوبة برتتي�ب متسلس�ل، كما 
أن هن�اك حاج�ة إىل بعض املكون�ات التي ال تكون 

متوفرة يف املنزل.
- استخدام لوح تقطيع غري مناسب

م�ن الروري أن تش�عر ربة املن�زل بالراحة أثناء 
تحض�ري األطعم�ة، واختي�ار حجم ل�وح التقطيع 
يس�اعد عى ذلك، فما يناس�ب بع�ض الخروات 
البس�يطة، ال يمك�ن اس�تخدامه عى س�بيل املثال 

لتقطيع دجاجة كاملة.
- إضافة األعشاب الطازجة بشكل مبكر

تفقد األعش�اب الطازجة مثل البقدونس والكزبرة 
والنعن�اع والريح�ان واملريمي�ة نكهته�ا وفوائدها 
الغذائي�ة يف ح�ال ت�م طهيه�ا لفرتة طويل�ة، لذلك 
يجب إضافتها يف املراحل األخرية من عملية الطهي 

للحصول عى الفائدة املرجوة منها.
- تجفيف املعكرونة

قب�ل التخل�ص من املي�اه الت�ي س�لقت املعكرونة 
بداخلها، يفضل االحتفاظ بكمية ترتاوح بني كوب 
أو كوبني منه�ا، حيث تحتوي هذه املياه عى كمية 
كب�رية من النش�ويات واملعادن، باإلضاف�ة إىل أنها 

تضيف نكهة وقوام كثيف للصلصة.
- املبالغة يف طهي الخضار

ي�ؤدي اإلف�راط يف طه�ي الخض�ار الطازج�ة إىل 

فقدانها لفوائدها الغذائي�ة ولونها األخر املميز، 
وأفضل طريقة لطهي الخضار الطازجة عن طريق 
نقعها يف ماء مغيل مع إضافة كمية قليلة من صودا 
الخبيز، وذلك ملدة ال تزيد عن دقيقتني ومن ثم تنقل 

مبارشة إىل وعاء يحتوي عى ماء مثلج.
- طهي اللحوم والخضار يف قدر واحد 

مم�ا يعن�ي ت�رك الخضار ع�ى النار ف�رتة طويلة 
تتس�بب يف ضي�اع الجزء األك�رب م�ن الفيتامينات 
واملعادن املوجودة فيها، والطريقة الصحيحة التي 
يج�ب اتباعها هي س�لق اللح�م أوالً إىل أن ينضج، 
وم�ن ثم س�لق الخض�ار يف وع�اء منفص�ل وملدة 

بسيطة، وتضاف مع ماء السلق إىل اللحم.
- تقليب الخضار بالسمن أو الزيت

تتس�بب هذه الطريقة أيض�اً بتخريب الفيتامينات 
املوجودة يف الخضار، باإلضافة إىل إحاطتها بطبقة 
دهنية تمنع دخ�ول العصارات الهاضمة إليها مما 

يجعلها صعبة الهضم.
- تقشري الخضار قبل سلقها

من األخطاء الش�ائعة س�لق بعض أن�واع الخضار 
الدرني�ة كالبطاطا بعد تقش�ريها، وي�ؤدي ذلك إىل 
فقدانه�ا لقيمته�ا الغذائي�ة، واألفض�ل أن تس�لق 

بقشورها ومن ثم تقرش قبل تناولها مبارشة.
- وضع الخروات واللحوم املجمدة يف املاء

من الخطأ وضع اللح�وم والخضار املجمدة يف املاء 
املغيل، بل يجب تركها مدة ليزول الجليد عنها، ومن 

ثم تصبح جاهزة للطبخ.
- غيل الشاي عدة مرات

ينصح بعدم غيل الشاي أكثر من مرة وملدة طويلة، 
ألن ذلك يفقده الكثري من قيمته الغذائية ويؤدي إىل 

تشكل مواد سامة فيه.
- سلق الخضار بكمية كبرية من املاء

يفضل اس�تخدام أقل كمية ممكنة من املاء لس�لق 
الخضار، وكلما زادت كمية املاء املس�تخدمة تفقد 

الخضار كمية أكرب من قيمتها الغذائية.
- تقطيع الخضار إىل قطع صغرية

عند طهي الخضار يفض�ل عدم تقطيعها إىل قطع 
صغ�رية قب�ل عملية الس�لق، فكلما كان�ت القطع 

صغرية زاد احتمال فقدانها لقيمتها الغذائية.

 يع�د التعام�ل م�ع الرج�ل العنيد من 
أكثر الش�خصيات صعوب�ة يف الحياة، 
ف�إذا كانت املرأة ال تجيد التعامل معه، 
ستتحول حياتها إىل مجموعة من األيام 
املليئة باملش�ادات الكالمية بينها وبني 
زوجه�ا. التعامل مع ال�زوج العنيد له 
أس�لوب خاص وبالطبع تفكري خاص 
أيضا، لذا عليك تفهم ذلك حتى تسلمي 
م�ن عناده. تعريف فيم�ا ييل عى بعض 
النصائح التي تس�اعدك ع�ى التعامل 

مع الرجل العنيد بذكاء.
١- تعامل�ك م�ع الرج�ل العني�د ه�و 
اكتشاف جديد لنفس�ك ولقوة تحملك 
وإلظه�ار ذكاء األنث�ى يف التعام�ل مع 

اآلخرين ألن الرجل العنيد ال يتغري.
العني�د وأن�ت  ٢- ال تناق�ي الرج�ل 
تش�عرين بالغضب أو معصبة ألن ذلك 
لن يكون يف صالحك عى اإلطالق، وكل 
كلمة ستتفوهني بها ستحسب ضدك.

٣- س�يطري ع�ى مش�اعرك وتح�ى 
بالثقة والصرب ووضحي وجهك نظرك 
بكل هدوء، وح�اويل إيجاد طريقة غري 

مبارشة  لكي تفعيل ما تريدين دون أن 
تشعيل عناده.

٤- اخت�اري بعناي�ة ش�ديدة الكلمات 
الت�ي ستس�تخدمينها يف النق�اش مع 

الرج�ل العني�د، وابتع�دي تمام�ا عن 
الكلم�ات التي تظه�ر فيها بق�وة أنه 

مخطئ، مثل قولك له: “رأيك ليس عى 
صواب، فاألفضل هو ...”

٥- تحدث�ي م�ع الرج�ل العني�د وجها 
لوجه ألن ذلك س�يقلل احتمالية الفهم 
الخط�أ للكلم�ات. وألن ال�كالم عندما 
يك�ون وجه�ا لوج�ه يص�ل إىل القلب 

مبارشة.
٦- اخت�اري الوقت املناس�ب للتحدثي 
فيه مع الرج�ل العنيد، يف موضوع ما. 
انتظ�ري حتى ي�أكل ومن ث�م يتنهي 
من مش�كالت العمل وابدأي يف الحديث 
معه، اختاري وقتا يك�ون متقبال فيه 

النقاش.
٧- ال تماريس العند م�ع الرجل العنيد 
م�ن أج�ل العناد، ل�ذا اس�معي وجهة 
نظره وفكري فيها به�دوء تام، فربما 

رأيه عى صواب.
٨- ال تجربي الرجل العنيد عى التغري، 
تتمت�ع  العني�دة  األش�خاص  فدائم�ا 
بالذكاء وبحسن اتخاذ القرارات. فقط 
فك�ري بطريق�ة مختلف�ة أو ضع�ي 

نفسك مكانه وفكري يف األمر.
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سلوكيات

تعريف على عالمات وأعراض 
السلوك غري الطبيعي عند طفلك

املطبخ ..

أخطاء تفسد وجبات الطعام

تالحظ العديد من الس�يدات، ترصفات عى أطفالهن تدل عى أن هناك 
س�لوكاً غ�ري طبيعي يس�تمتع ب�ه الطف�ل، ولكنه يس�بب الكثري من 

اإلزعاج لآلباء واملحيطني.
فاألطفال لطيفون عندما يكونون مشاغبني، فقليل من نوبات الغضب 
والج�دال والرصاخ من حني آلخر ليس باألم�ر غري الطبيعي، ولكن إذا 
أصب�ح هذا الس�لوك حدثاً يومي�اً، فهو مدعاة للقل�ق، فيما ييل بعض 

العالمات التي تشري إىل أن سلوك طفلك غري طبيعي.
• يب�دو أن طفلك يجد صعوب�ة يف إدارة عواطفه، لديه نوبات انفعالية 

متكررة وأمور ثانوية تزعجه.
• لي�س من الطبيعي أن تصبح ابنتك أو ول�دك البالغ من العمر ثماني 
س�نوات مندفع�اً، و قد يظهرون س�لوكاً هداماً مث�ل الرب، ورمي 

األشياء، والرصاخ، وما إىل ذلك.
• ينس�حب طفلك الثرثار بخالف ذلك إىل داخل القوقعة، ويتحدث مرة 

أخرى ويبدو غري مهذب بدون سبب.
• ربما يكذب طفلك الصغري أكثر مما تتصورين، تالحظني عليه رسقة 

أو أخذ أشياء ال تخصه فقد تصبح عادة.
• يؤثر س�لوك طفلك يف أدائه يف املدرس�ة، عى س�بيل املثال، قد يدخل 

طفلك يف معارك أو يتأخر عن الفصل أو يفقده الصفوف.
• تتح�ول املش�احنات والخالفات بني ابنت�ك البالغة من العمر س�بع 
سنوات مع أقرانها إىل مشاكل تؤثر عى حياتها االجتماعية، هذا ليس 
طبيعي�اً.• تالحظ�ني عى طفلك أن�ه غري قادر ع�ى الرتكيز عى يشء 
واح�د، يصبح مضطرب�اً، أو كس�والً للغاية أو مشوش�اً.• ينغمس يف 

السلوكيات الجنسية غري املناسبة للعمر.
• يب�دأ طفل�ك يف التش�كيك يف تعليمات�ك وال يس�تجيب للتأدي�ب، ق�د 
يتح�دى القواعد ملجرد تحديك.• ليس م�ن الطبيعي أن يؤذي األطفال 
أنفس�هم أو حت�ى يفكروا يف إي�ذاء أنفس�هم، لذلك؛ إذا كان�وا يؤذون 
أنفس�هم جس�دياً ولديهم ميول انتحارية، فيجب أن تقلق.و من املهم 
أن نالح�ظ أن الجزء العقالني من الدماغ لم يتط�ور بعد عند األطفال 
دون س�ن 3 سنوات، وبالتايل فهو مدفوع بمشاعرهم، مع تقدمهم يف 
الس�ن، تتحس�ن العقالنية لكنهم ما زالوا بحاجة إىل دعم منا يف إدارة 

عواطفهم، هذا أمر طبيعي.
وأيضاً يمكن تصحيح الس�لوكيات الش�اذة الطفيفة من خالل العالج 
الس�لوكي من قب�ل اآلباء أو اختص�ايص تعديل الس�لوك إذا لزم األمر 
بجانب تغيري أنماط األبوة واألمومة للتعامل مع مثل هذه االضطرابات 

السلوكية عند األطفال والتي يمكن التعامل معها ببعض الجهد.

طبيبك يف بيتك

الطماطم تؤخر عوامل الشيخوخة

قام�ت وزارة الصحة املرصي�ة بتحديد أكثر 
الفئ�ات عرض�ة لإلصاب�ة بالفطر األس�ود، 
حيث جاء ذلك يف تقرير أعدته إدارة مكافحة 

العدوى بالوزارة.
وبحس�ب التقري�ر ف�إن الحديث ي�دور عن 
م�رض فطري يصيب اإلنس�ان كأثر جانبي 

لتدهور مستوى الجهاز املناعي.
و مع ذلك يعترب الفطر األسود نادر الحدوث 
ويصي�ب عادة األغش�ية املخاطي�ة املبطنة 
للجيوب األنفي�ة أو العينني أو األنف أو الفم 
أو األسنان أو عظام الوجه، إال أن الفطريات 
يمكن أن تمتد إىل الرئتني أو الجهاز الهضمي 
أو حت�ى األوعي�ة الدموي�ة، أو الجل�د حال 
ح�دوث جرح أو ح�رق أو أي إصابات أخرى 

للجلد.
أكث�ر  أن  الع�دوى  مكافح�ة  وأوضح�ت 
بالفط�ر  لإلصاب�ة  املعرض�ني  األش�خاص 
األسود، هم: مرىض السكري غري املستحکم 
به، واملتأثرين بمضاعفاته الش�ديدة خاصة 
الغيبوب�ة الس�كرية املصاحب�ة بحموض�ة 
الدم، وم�رىض الرسطان يف حاالته املتأخرة، 

تلق�وا  الذي�ن  وامل�رىض  اإلي�دز،  وم�رىض 
نق�ل لألعض�اء، أو نق�ل للخالي�ا الجزعية، 
ال�دم  ك�رات  ع�دد  يف  الش�ديد  والهب�وط 
البيضاء، واالستخدام املفرط لفرتات طويلة 
املحقونة،  املخ�درات  للكورتيزون، ومدمني 
والحروق والجراحات والجروح، واملبترسين 

وحديثي الوالدة ومنقويص الوزن.
ولفت�ت إىل أن ط�رق انتقال الع�دوى يحدث 
من خالل استنش�اق الفطريات م�ن البيئة 

الرطبة غري النظيفة داخل املنش�أة الصحية 
عى سبيل املثال.

ولفت�ت إىل أن ط�رق انتقال الع�دوى يحدث 
من خالل استنش�اق الفطريات م�ن البيئة 
الرطبة غري النظيفة داخل املنش�أة الصحية 

عى سبيل املثال.
و ق�د ح�ذر تقرير رس�مي ل�وزارة الصحة 
والس�كان املرصي�ة م�ن أن نس�بة الوفيات 
بالفطر األسود قد تصل إىل %50، وأن طرق 

وقف العدوى قد تش�مل استئصال األعضاء 
املصابة كالعيني�ني أو الفك العلوي، وطمأن 
التقرير إىل أن الفطر األسود مرض غري معٍد 
وال ينتقل من إنس�ان آلخر أو بني اإلنس�ان 

والحيوان.
ويصي�ب املرض مصابي )كورون�ا(، أو بعد 
التع�ايف من الفريوس، ومن بني أعراضه عى 
حس�ب مكان نمو الفطر، الحمى، السعال، 
أل�م يف الص�در، ضي�ق يف التنف�س، تورم يف 
جان�ب الوجه، ص�داع، احتق�ان يف الجيوب 
األنفي�ة، اآلالم بالبط�ن، ق�ئ، وق�د تح�دث 
بعض املضاعفات مثل العمى، جلطات، تلف 

األعصاب، وفقدان الوعي.
ق�ررت  املرصي�ة  الصح�ة  وزارة  وكان�ت 
تخصي�ص غرف�ة ع�زل منفصل�ة للمرىض 

املصابني بالفطر األسود.
و يش�ار إىل أن الس�لطات الهندي�ة كانت قد 
كش�فت يف 20 مايو/ايار الجاري عن تفي 
مرض يهدد حياة بع�ض املصابني بفريوس 
)كورونا(، ويدعى فطر الغشاء املخاطي أو 

“الفطر األسود”.

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

من الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالفطر األسود؟

احذري من مداعبة طفلك بالدغدغة

الكث�ريون يتمن�ون الحصول عى 
برشة صحيَّة وش�ابَّة ع�ى الدَّوام 
الب�رشة  فيس�تخدمون مرطب�ات 
ويلج�أون ألطباء الجلدية لتحقيق 
يس�تطيعون  ولكنه�م  أمنيته�م، 
تفادي هذه املش�كلة بحل بسيط، 
)البندورة(  الطماط�م  تناول  وهو 
االعتيادية، والتي كشف الباحثون 
بأنه�ا تق�ي الجلد م�ن االنكماش 
النتائج  والش�يخوخة، ومن ه�ذه 
يتض�ح أن�ه ان�ه ال يكف�ي تناول 
الطماط�م كمادة غذائية، بل يجب 
استخدامها يف عمل املراهم املغذية 

للجلد.
واس�تنتج علم�اء يف جامعة لندن 
م�ن دراس�تهم الت�ي أجروه�ا أن 

الطماط�م الت�ي نتناوله�ا كمادة 
غذائية يمكن أن تس�اعد يف تأخري 
عملية شيخوخة الجلد وانكماشه 
، حي�ث تبني أن امل�واد املوجودة يف 
الطماطم تحمي الجلد من األشعة 
ف�وق البنفس�جية وم�ن تأثريه�ا 
الس�لبي، إضافة لذل�ك تعترب مادة 
املوج�ودة   ”lakopin“ )الكوب�ني(
بنس�بة عالي�ة يف الطماط�م أح�د 
أق�وى امل�واد املضادة لش�يخوخة 

الجلد وتكوين التجاعيد.
وتاب�ع العلم�اء بدراس�تهم لحالة 
جلد نس�اء ت�رتاوح أعمارهن بني 
40 60- عام�اً اش�رتكن يف تجارب 
اس�تمرت ملدة ثالثة أشهر، وقاموا 
بتقس�يمهن إىل مجموعتني، األوىل 

الح�االت  يف  كم�ا  تتغ�ذى  كان�ت 
االعتيادية، والثاني�ة كانت تتناول 
الطماط�م أو معج�ون الطماط�م 
يومياً، واس�تنتجوا أن جلد النساء 
يف املجموعة الثانية أصبح أقل تأثرا 
باألش�عة فوق البنفسجية بنسبة 
تص�ل إىل 50 %، وهذا خري برهان 
عى أن تناول الطماطم يومياً يقي 

الجلد من الشيخوخة.
يش�ار إىل أن م�ن فوائ�د الطماطم 
أيض�اً أنه�ا تحتوي ع�ى فيتامني 
“K” وعى الكالس�يوم، مما يجعل 
الطماط�م عام�اًل قوي�اً يف تقوية 
العظ�ام وعالجه�ا، كم�ا أن مادة 
الليكوبني تعمل عى تحس�ني كتلة 

العظام وتحمي من تآكلها.
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حني تخرجني برفقة رشيك 
م�اذا  بمفردكم�ا،  حيات�ك 
تن�ورة؟  غالب�اً؟  ترتدي�ن 
لي�س  رسواالً؟  فس�تاناً؟ 
هذا ع�ى درجة كب�رة من 
األهمية. إال أّن لون زّيك هو 
املفت�اح ال�ذي يمكن زوجك 
أن ينفذ من خالله إىل الكثر 
من أرسار ش�خصيتك. فما 
ال�ذي يقول�ه ل�ون الثي�اب 
الذي تفضل�ني عنك كزوجة 

ورفيقة درب؟
-1 األصفر

إذا كان ه�ذا اللون هو الذي 
يسيطر عى خزانة مالبسك 
بمناس�باتك  املرتبط�ة 
يعن�ي،  فه�ذا  العاطفي�ة، 
بالنس�بة إىل رشيك حياتك، 
أّن�ك تتمتع�ني بالكث�ر من 
ح�ني  وباالندف�اع  الطاق�ة 
يتعلق األمر بتقديم املساعدة 

لألش�خاص الذين يعيشون 
يف محيط�ك. كما ي�دّل عى 
أّن�ك قد تبدي�ن االهتمام به 
أكثر من�ه بنفس�ك. إذاَ هو 
يش�عر، يف هذه الحالة، بأن 
الحياة إىل جانبك أمر مريح 

جداً.
-2 األخرض

أول ما يتبادر إىل ذهن رشيك 
حياتك حني ي�راك فيما أنت 
خ�رضاء  مالب�س  ترتدي�ن 
الل�ون ه�و أن�ك صادقة إىل 
حّد كبر ج�داً وال تّدعني ما 
لس�ت عليه. كما يعني هذا، 
بالنس�بة إليه، أّنك تشعرين 
باالنس�جام م�ع ذات�ك وال 
تصبح�ي  أن  إىل  تس�عني 
ش�خصاً آخ�ر وال ُتظهرين 
غرتك م�ن أي امرأة أخرى. 
وهذا ما يدفعه إىل الش�عور 
باالرتي�اح أثناء وج�وده إىل 

جانبك.  
3 - األبيض

اللون  إذاً، املالب�س بيض�اء 
هي تلك التي ترتدينها كلما 
مناس�بة  حض�ور  ق�ررت 
م�ا برفق�ة رشي�ك حياتك. 
إليه،  وهذا يش�ر، بالنسبة 
أّن�ك صاحبة ش�خصية  إىل 
غامض�ة إىل ح�ّد م�ا وأّن�ك 
تتس�مني بالرباءة والعفوية 
والعاطف�ة. كم�ا ي�دّل هذا 
ع�ى أّن�ك تتوخ�ني ح�ذرك 
يف م�ا يتعل�ق بالتعامل مع 
األش�خاص الذين يعيشون 
يف محيط�ك. وهذا ما يجعل 

زوجك يبدي ثقة كبرة بك.
-4 األزرق

إذا كنت ترتدين اللون األزرق 
غالب�اً عن�د ذهاب�ك برفقة 
رشيك حياتك لحضور حدث 
ما، فهذا يكشف جانباً مهماً 

من شخصيتك: أّنك تتمتعني 
بالق�درة عى التفكر بعمق 
وعى التفاع�ل مع اآلخرين 
وتتسمني بالهدوء والجاذبية 
الغامض�ة. كم�ا ي�دّل ه�ذا 
تتحل�ني  أّن�ك  ع�ى  الل�ون 
مواجه�ة  يف  بالعقالني�ة 
كل األم�ور واملش�كالت وال 
عاطفت�ك  ع�ى  تعتمدي�ن 

إليجاد الحلول لها.   
-5 االحمر

إذا اخرتت املالبس الحمراء، 
تق�ويل  أن  تريدي�ن  فأن�ت 
لرشيك حيات�ك إّنك مفعمة 
وتش�عرين  بالعاطف�ة 
وه�ذا  إلي�ه.  باالنج�ذاب 
يفرح�ه بالطب�ع. كما يدل 
هذا الخيار عى أّنك ش�ديدة 
االنفع�ال، أي رسع�ان م�ا 
الهدوء  تنتقلني م�ن حال�ة 
إىل حالة الغض�ب، ما يعني 
أن عالقتكما قد تمر ببعض 

املطبات، فانتبهي!
-6 األسود

ه�ا أن�ت ترتدي�ن مالب�س 
باللون األسود أثناء جلوسك 
برفقة رشي�ك حياتك. وهذا 
يدفعه إىل الش�عور بالقلق، 
ألن هذا اللون يعكس الجانب 
ش�خصيتك،  م�ن  الس�لبي 
الجانب الذي تس�عني دائماً 
إىل إخفائ�ه. كم�ا أن�ّه يدّل 
عى أّنك تضعني عى وجهك 
إظه�ار  وال تحب�ني  قناع�اً 
طباعك الحقيقية. لذا، فهو 
يطلب إلي�ك دائماً أن تعميل 
ع�ى إدخ�ال التعديالت عى 

طباعك. فهل ستفعلني؟    

 * ذات ي�وم كان هن�اك حمل يرعى مع 
قطيع م�ن الخراف. وجد الحمل عش�باً 
أكث�ر اخ�رضاراً عى ط�رف الحقل. ظل 
يبتع�د أكث�ر فأكث�ر حت�ى ص�ار بعيداً 
جداً عن بقي�ة أفراد القطيع مس�تمتعاً 
بالعش�ب الذي يجده دون منافسة بقية 

الخراف عليه.
من س�وء ح�ظ ذل�ك الحمل، ل�م يلحظ 
اقرتاب الذئب منه. ولكن عندما أمسك به 
الذئب، بدأ عى الفور بالتوس�ل له قائالً: 
“أرج�وك ال تأكلن�ي اآلن. معدت�ي مليئة 
بالعش�ب. إذا انتظ�رت قلي�اًل س�يصبح 

مذاقي ألذ.”
اعتق�د الذئ�ب أن تلك فكرة جي�دة، لذلك 
جل�س وانتظر. وبعد بره�ة، قال الحمل 
“إذا س�محت يل بالرقص، س�يتم هضم 
العش�ب الذي يف معدت�ى برسعة أعى.” 
واف�ق الذئب وس�مح للحم�ل بالرقص. 
وبينم�ا كان الحمل يرق�ص، خطر بباله 
فكرة جديدة. قال الحمل للذئب: “أرجوك 
ان�زع الجرس املعلق برقبت�ي. إذا قرعته 
بأع�ى ص�وت ممك�ن، س�أتمكن م�ن 

الرقص والهضم عى نحو أرسع.”
أخذ الذئب الج�رس وقرعه بكل ما أوتي 
م�ن ق�وة. عندها س�مع الراع�ي صوت 

الجرس يقرع فأرس�ل كالبه برسعة كي 
تعثر عى الحمل املفقود. أخافت الكالب 

الذئب فهرب لينجو الحمل بحياته.
الحكم�ة: اللج�وء إىل املقاوم�ة العنيفة 

ومحاول�ة اس�تخدام القوة من�ذ البداية 
ليس�ت الحل األمث�ل دائم�اً. فأحياناً ما 
تتطل�ب بع�ض املواقف الحكم�ة وليس 

القوة. 
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احلكمة والقوة!

لونك املفّضل يكشف أي زوجة أنِت؟

غزل عراقي
ما مرتاح..... ما مرتاح..... ما مرتاح

عيوني تستحي بس الدموع وكاح
ما مرتاح....

عركه وي الوكت ورجعنا مكسورين 
و بعيدة املسافة و ينيس الراح

ما مرتاح....
الن شفت الشمس تنزل تبوس الكاع 

و بحق الطفل تنالح
ما مرتاح....

و الن القايض للبالبل مدد التوقيف 
و مفتوحه السمااا و الفيل عنده جناح

ما مرتاح....
الن قفل املحبه انباك

و بس انته ايل ترهم عليه مفتاح
ما مرتاح....

مرتوك بجزيره وتيهت بالليل 
واجوا ربعي عيل بقافله اشباح

وانته شبيك من دافعت عن نفيس صابك غيض؟
مو حتى البالبل تستخدم جلدها سالح!

ما مرتاح

أبـــــــراج

خس�ائر مادية محدودة س�ببها الته�ور، لكّن 
األي�ام املقبلة س�تفتح لك مجاالت ع�دة من أجل 
التعوي�ض. التس�امح املتب�ادل بينك وب�ني الرشيك 
سيخلق ارتياحاً كبراً عند الطرفني، وسينعكس إيجاباً 

عى العالقة بينكما.

تعي�ش يوم�اً صعب�اً ومعق�داً ق�د تغض�ب 
م�ن مالحظ�ات وانتق�ادات. ك�ن هادئا ومن 
الت�ورط يف املش�اكل، ح�اذر  املستحس�ن ع�دم 
املواجه�ة الرشس�ة حت�ى ول�و اضط�ررت ملواجهة 
املسؤولني واالداريني كن هادئا وبرر مواقفك دون اثارة 

املتاعب.

يحمل اليك هذا اليوم اجواء مالئمة ومناسبة 
ترتف�ع املعنويات ويه�دأ امل�زاج فتعوض عن 
الوقت الضائع وتنجز مرشوعا لتبدأ آخر او تذهب 
يف اتجاه�ات جديدة أكثر وعداً. صعب عليك التخلّص 
مّم�ا يزعج�ك فاملقاومة تخ�ّف أيضاً، كم�ا قدرتك عى 

املواجهة.

تب�دأ بالتخطي�ط ملش�اريع مقبلة ، فتس�ر 
األمور كم�ا هو متوّقع لها ال يشء يف األفقيدل 
عى رضبات قاس�ية، لك�ن باملقابل ال مؤرش عن 
مفاجآت ضخمة وجيدة تتلقاها. لحس�ن الحَظ أنك 
تعرّب عن نفس�ك بطريق�ة ذكية ومحّبب�ة، فتظهر وداً 

وتقارباً مع اآلخرين وتشعرباالنسجام مع الذات.

راج�ع حس�اباتك وابتع�د عن االض�واء تفقد 
الثقة بنفس�ك أو باالخر ،كما قد يصعب عليك 
التفاهم مع الرشيك وربما تظهر عن تأفف وتذمر 

وتوجه االنتقاد واملالحظات الجارحة بدون حدود.

كن دقيقاً يف محادثاتك فأنت تبني للمستقبل 
ابتع�د ع�ن الض�وء واعمل ب�دون ضجيج وال 
تتحدث عن عالقاتك واتصاالتك حاذر الوقوع من 
التط�رف، اذا كنت تعاني م�ن وضع صحي مرتاجع 

فيجب ان تراقب الوضع عن كثب تحسباً ألي طارئ.

تعي�ش يوماً أكثر س�الماً وتق�دم عى اعمال 
ش�جاعة وتخوض تج�ارب ايجابي�ة ويكون 
خطاب�ك مقبوال لدى الجمي�ع برهن عن تعاطف 
وتناغ�م مع اآلخرين. ال تكن عنيداً ومتش�بثاً بآرائك 

من دون أن تبحث فيها مع اآلخرين.

تتغر حياتك العاطفية واالجتماعية يف هذا اليوم 
املميز تهتم بش�أن عاطفي وتفرح بخرب أو لقاء، 
وتتلقى الدعوات من كل صوب وتش�ارك يف نشاطات 
مس�لية ولق�اءات ممتع�ة وتصادف الح�ب بطريقة أو 
بأخرى. يرسل اليك كوكب فينوس سهامه يف القلب. حرّض 

نفسك لكي تعيش ظروفاً استثنائية يف الحب.

تبحث يف مسائل مالية ملحة خالل يوم ميلء 
باملس�تجدات حيث تتاح لك فرص اس�تثنائية 
وتحص�ل عى تطمينات وضمانات وتحقق بعض 
االنج�ازات وتس�وي االم�ور العالقة. تتمت�ع يف هذا 
الوقت بجرأة الكلمة وش�جاعة القول، فتطرح أس�ئلة 

محرجة وتغّر يف بعض الظروف.

إذا س�اورك بعض الشكوك أو جدت أن األمور ال 
تس�ر بالرسعة املطلوبة فال تيأس أو تستس�لم 
أو تش�كك بطالعك، س�وف تش�عر بالحل�ول اآلتية 
إليك. ال ش�ك يف أنك تتمتع بأف�كار خارقة، وبقدرة عى 
توظيفها وإقناع اآلخرين بها تزيح من طريقك األشخاص 
املتطفلني، وتقرتب إىل من هو قادر عى مساعدتك يف سبيل 

تحقيق األهداف والطموحات.

تتعرض التهامات عشوائية أو لرتاجع يف قوة 
الحظوظ ، تواجه محكمة او رشيكاً أو شخصاً 
غريباً بشكل استفزازي حاذر من توتر واسرتح ال 
تحاول الضغ�ط عى املحيط وال تحس�د االخرين فال 

احد يعرف ماذا يخفي االخرون من مصاعب وآالم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لق�اءات مثم�رة  الي�وم ع�ن  يتح�دث ه�ذا 
وحرك�ة  وكتاب�ات  ومفاوض�ات  ونقاش�ات 
فكرية،عش حياتك وال تقلق بالنس�بة للمستقبل 
تت�اح لك فرص كثرة يف املجالني امل�ادي والعاطفي، 
تفرح برومنس�ية جديدة وتتمتع بأوقاتك وتلتقي بمن 

يثر اهتمامك وانتباهك وتكون سعيدا جداً.

كلمات متقاطعة

الكلمات العمودية
1 – لعبة رياضية 

2 موسيقي إيطايل – متشابهان 
3 – ح�رف تنبي�ه ويكث�ر بعدها 

القسم – اشارات 
4 – عاصمة أوروبية – ركيزة 

غ�ايل   – مبعث�رة  رشش�ف   –  5
الثمن 

6 – عملة آسيوية – فرح 
7 – نصف أمني – يشاهد 
8 – ممثل كوميدي عربي 

9 – أسد – متشابهة .

الكلمات االفقية
1 - مدين�ة ومرف�أ يف جنوب باكس�تان 

الغربية عى بحر ُعمان 
2 – ممثلة أملانية راحلة 

 3 – عكسها علم قراءة الوجوه – زهر 
 4 – تفسرية – عكسها مىش ليالً 

 5 – عاصمة أوروبية – ممثلة مرصية 
 6 – مدينة إيطالية – ملكه 

 7 – االس�م الثان�ي لصحف�ي لبنان�ي 
راحل 

 8 – كاتب قصة – للتنفس 
 9 – شاعر لبناني راحل .

صــــورة و حــــدث

1971 - صدور العدد األول من جريدة الرأي 
األردنية.

الرشقية  تيمور  يف  املؤقت  الربملان   -  1976
يوافق عى االنضمام إىل إندونيسيا وذلك بعد 
حوايل عام من خروج االحتالل الربتغايل من 
استقاللها عام  الجزيرة  نالت  الجزيرة، وقد 

.1999
1983 - طائرة طران كندا ماكدونل دوغالس 
اإلطراري يف  بعد هبوطها  9 تحرتق  دي يس 
الدويل«،  »مطار سينسيناتي شمال كنتاكي 
وأدى الحادث إىل مقتل 23 شخًصا من أصل 

46 كانوا عى متنها.
مقر  فوق  املرصي  العلم  رفع   -  1989
جامعة الدول العربية يف تونس بعد فرتة من 
املنفرد  صلحها  بعد  ملرص  العربية  املقاطعة 

مع إرسائيل.
إدانه تيموثي مك فاي ب15 تهمة   -  1997
والية  يف  الفيدرايل  املبنى  تفجر  حادث  يف 

أوكالهوما.
اللبناني  واملفكر  الصحفي  اغتيال   -  2005
سمر قصر بتفجر عبوه ناسفه بسيارته 

يف بروت.
جريدة  من  األول  العدد  صدور   -  2007

الجريدة الكويتية.
تعلن  الربازيلية  الجوية  القوات   -  2009
موقع  يف  الحطام  وبعض  مقعد  عى  العثور 
قريب من املكان الذي يرجح سقوط طائرة 
 447 الفرنسية رحلة رقم  الجوية  الخطوط 

يف مياه املحيط األطليس.
السابق  مرص  رئيس  عى  الحكم   -  2012
محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب 
بقتل  إدانتهما  بعد  املؤبد  بالسجن  العاديل 
وتربئه  يناير،   25 ثورة  أثناء  املتظاهرين 
حكم  كما  الداخلية،  وزير  معاوني  جميع 
عالء  مبارك  نجيّل  عى  الدعوى  بإنقضاء 
لهم  املوجهه  التهم  سقوط  بعد  وجمال 
من  مبارك  املحكمة  برأت  كما  بالتقادم، 
من  منفعة  عى  بالحصول  االشرتاك  جناية 

وظيفته.
2014 -حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني 
تؤدي اليمني الدستورية برئاسة رامي الحمد 

الله.
ملك إسبانيا خوان كارلوس األول يتنازل عن 
الحكم البنه فيليبي بعد 38 سنة من الحكم، 
واإلعالن عن إتمام عملية تسليم العرش بعد 

موافقة الربملان.
رئاسة  بالتر من  استقالة جوزيف   -  2015
جديدة  بوالية  فوزه  من  أيام  بعد  الفيفا، 

تنافس عليها مع األمر عيل بن الحسني.
وورلد  ُمنتجع  عى  ُمسلَّح  ُهجوٌم   -  2017
إىل  يؤدي  ِبالفلپني  پاساي  مدينة  يف  مانيالَّ 
مقتل 37 شخًصا وجرح 70 آخرين، وانتحار 

ذ الُهجوم بعد إرضامه النار يف املكان. ُمنفِّ
بسواحل  مهاجرين  قارب  غرق   -  2018
جزيرة قرقنة التونسية يودي بحياة سبعني 

شخًصا عى األقل.

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

سمية  النجمة  تستعد 
الخشاب، إلطالق أحدث 
تحمل  التي  أغنياتها 
الشعبي،  املهرجان  طابع 
وتقدمها عىل طريقة الديو 
املهرجانات  مطرب  مع 
اسم  وتحمل  كمال  عمر 
الخميس  يوم  »اوعدك« 
ومن  يونيو،   3 املوافق 
املتوقع أن تحصد العديد من 
املشاهدات فور طرحها عىل 
موقع الفيديوهات »يوتيوب«، 
التجربة األوىل لها  أنها  خاصة 

يف عالم املهرجانات.
سمية  النجمة  وطرحت 
الخشاب، تيزر »أوعدك« مع عمر 
كمال، عىل حساباتها املختلفة عىل 
مواقع التواصل االجتماعي وموقع 

واألغنية من  »يوتيوب«،  الفيديوهات 
وتوزيع  أوسه،  أحمد  والحان  كلمات 

إسالم ساسو.
وكانت النجمة سمية الخشاب قالت: 
إنها انتهت من تصوير كليب »أوعدك« 
كمال،  عمر  املهرجانات  مطرب  مع 
وهو أول مهرجان تقدمه، من كلمات 
إسالم  وتوزيع  أوسه،  أحمد  وألحان 
العادىل،  إيهاب  واستايلست  ساسو، 

وتصميم أزياء رشيف نرص.
األغنية  أن  الخشاب  سمية  وأضافت 
كبري،  حد  إىل  وكوميدية  خفيفة 
كمال  عمر  أن  حول  قصتها  وتدور 
العديد  منه  تطلب  وهي  يدها  يطلب 
سواء  أحالمها  لتحقق  الطلبات  من 
من  وغريها  حمراء  سيارة  رشاء  يف 
الكليب  طرح  املقرر  ومن  األشياء، 

خالل أيام.

بعنوان  الجديدة  أغنيتها  روبي،  النجمة،  طرحت 
الفيديوهات  موقع  بالستيك«،عرب  »قلبى 
كلمات  من  واألغنية  »يوتيوب«،  الشهري 
جيزو  وتوزيع  يحيي  محمد  وألحان 
صالح. ماهر  وماسرت  ومكساج 

وحققت روبي نجاحا كبريا بأغنيتها 
منذ  طرحتها  والتي  تانية«،  »حتة 
الساحة  إىل  عودتها  بعد  شهرين 
الغنائية بعد توقف فرتة كبرية، 
أكثر  وتجاوز عدد مشاهدتها 
من 57 مليون مشاهدة، 
وألحان  كلمات  من 
الشافعى،  عزيز 
موسيقى  توزيع 
توما. وماسرت 

الفنانة  وعادت 
عالم  إىل  روبي 
الغناء بعد غياب 
بألبوم  طويل 

له مؤخرا  تانية«، والذي روجت  جديد يحمل اسم »حتة 
محركات  وتصدرت  األهرامات،  سفح  عند  أقيم  حفل  يف 
تفاعل  التي  رقصها  مشاهد  ميديا  والسوشيال  البحث 
معه اآلالف.األلبوم أكد أن روبي دائما »يف حتة تانية« عىل 
تحتفي  التي  النجمات  أكثر  من  فهي  ميديا،  السوشيال 
بها مواقع التواصل ومتابعيها باستمرار، ويرى الجمهور 
البرشة  الجمال املرصي األصيل من مالمح وسمار  فيها 
ومواصفات أخرى، يعدها الكثريون أيقونة فريدة تركت 

بصمة مميزة يف الرقص والغناء والتمثيل.

VIP«، منصة الفيديو حسب الطلب  أعلن »شاهد 
»مجموعة  مظلة  تحت  املنضوية  االشرتاك  بنظام 
MBC«، عن انطالق تصوير أول عمل درامي عربي 
الجحيم«..  »باب  بعنوان  املنطقة،  يف  نوعه  من 
بني  ليمزج  السلسلة  هذه  من  األول  املوسم  يأتي 
األكشن والدراما يف قالٍب من الخيال العلمي وسط 

بالحركة  املليئة  واألحداث  التشويق  من  أجواء 
والغموض، حيث تدور قصته االفرتاضية يف 

عام 2052.
عىل  العمل  ُيعرض  أن  املنتظر  ومن 

الصيف،  موسم  خالل   »VIP »شاهد 
بتقديم  املنصة  من  التزاٍم  يف  وذلك 
وعروضها  األصلية  أعمالها  نخبة 
امتداد  عىل  والحرصية  األوىل 
كان  إن  السنة وشهورها،  فصول 
أو  الرمضاني  املوسم  داخل  ذلك 

خارجه.
اإلخراجية  الدفة  يدير  وفيما 
أمني  املبدع  اللبناني  للعمل 
يف  جوائز  عدة  الحائز  درة، 
أبرزها  عاملية  مهرجانات 
جائزة Emmy Award، يضّم 

من  عاملياً  فنياً  فريقاً  العمل 
كوكبة  صناعة  يف  املشاركني 

هوليوود  إنتاجات  أشهر  من 
 Tombو ،Dark Tower عىل غرار

Raider وغريها. 

احتفل كل من القمة سيف نبيل والنجمة 
الجديدة  أغنيتهما  بنجاح  فتحي  بلقيس 
الـ20  إىل  ووصولها  »ممكن«  املشرتكة 
فقط  يوتيوب  قناة  عرب  مشاهدة  مليون 

خالل أسبوعني من انطالقها.
نبيل  سيف  من  كل  نرش  التفاصيل،  ويف 
وبلقيس فتحي عرب صفحتيهما الخاصة 
عىل انستغرام مقطع فيديو عفوياً ظهرا 
يف  املناسبة  بهذه  يحتفالن  وهما  فيه 
دبي، حيث ال تزال أغنية »ممكن« تحقق 
نجاحاً تصاعدياً كبرياً منذ طرحها يف عيد 
قائمة  يف  األوىل  املراتب  وتتصّدر  الفطر، 
األغاني األكثر استماعاً وتحميالً يف الوطن 

العربي.
يف  وبلقيس  نبيل  سيف  من  كل  تألّق  وقد 
من  أجواء  سادت  حيث  الكليب،  مشاهد 
الذي  األمر  بينهما،  والحب  الرومانسية 
خاصة  الديو،  مع  الجمهور  تفاعل  زاد 
أداء كل من سيف وبلقيس  أنه جمع بني 
املعروفني بإحساسهما العايل وحرفيتهما 

من  التعليقات  أبرز  جاءت  حيث  بالغناء، 
املتابعني مشيدة بالكليب.

سيف  كلمات  من  »ممكن«  أن  ُيذكر 

الفارس، وألحان سيف نبيل وتوزيع عمر 
دان  إخراج  من  كليب  والفيديو  صباغ، 

حداد.

جنيف  مهرجان  إدارة  كشفت 
 ،)FIFOG( الدويل لألفالم الرشقية
السادسة  الدورة  انطالق  عن 

يف  وذلك  املهرجان،  من  عرشة 
 27 وحتى  يونيو   21 من  الفرتة 
حيث  سويرسا،  يف   2021 يونيو 

سيتم عرض حوايل 50 فيلًما تم 
إنتاجها يف حوايل عرشين دولة يف 
برنامج  والغرب.يتضمن  الرشق 
املهرجان، مسابقتني، يف كل من 
األفالم الروائية والقصرية، حيث 
بجائزة  روائي  فيلم  أفضل  يفوز 
فيلم  وأفضل  الذهبية   FIFOG
الفضية،   FIFOG بجائزة  قصري 
فيما كشف املهرجان عن إضافة 
والذى  للجمهور   FIFOG جائزة 
اإلنرتنت.يرتأس  عرب  يصوت 
الدورة الـ 16 من عمر املهرجان، 
اللبنانية  والصحفية  الكاتبة 

الدورة  وتنطلق  حداد،  جمانة 
بالربوتوكول  االلتزام  وسط 
الصحي الصارم لسويرسا بسبب 

فريوس كورونا.
الفيلم  وشارك  سبق  وكان 
بالدورة  ليلتي«  »هذه  املرصي 
شعار  تحت  أقيمت  التي 
ليضم  املؤنث«   .. »املقاومة 
إنتاج  من  مختارات  املهرجان 
األفالم الرشقية، لتسليط الضوء 
عىل إبداع املرأة ورفض الشعوب 
للعنف بجميع أشكاله واألمل يف 

غد أفضل.

الفنانة  الهواري،  مجدى  املخرج  اختار 
كارمن سليمان، والفنان محمد الرشنوبي، 
ليقدما دويتو غنائي وتمثييل ضمن أحداث 
»ليلة  مرسحية  الجديد  املرسحي  العرض 
من ألف ليلة« التي تم تقديمها من قبل منذ 

عام 2015 للنجم الكبري يحيي الفخراني، 
والذي قام الهوارى بتغيري اسمها إىل »ياما 
انطالق  املقرر  ومن  ياحاوي«،  الجراب  يف 
املقبلة  القليلة  األسابيع  خالل  الربوفات 
فريق  باقي  اختيار  من  اإلنتهاء  عقب 

العمل.
عىل  الهواري  مجدى  املخرج  ويعتمد 
تكنولوجيا حديثة ومختلفة خالل العروض 
الجديدة للعمل، املقرر عرضه خالل شهرين 

من اآلن.

تصور النجمة منة شلبي، مشاهدها يف مسلسل »لية 

ويستمر  الجيزة،  منطقة  مدارس  بإحدى  أل«، 

التصوير يف نفس الديكور يوم واحد وتنتقل إىل 

ديكور آخر، حيث أوشكت منة عىل االنتهاء 

املونتاج  غرف  العمل  ليدخل  التصوير  من 

التصويرية  املوسيقى  ووضع  واملكساج 

استعداداً لعرضه يوم 10 يونيو املقبل.

عيون  طبيبة  دور  يف  شلبي  منة  وتظهر 

الذي يعرض عىل  الثاني  الجزء  خالل أحداث 

إحدى املنصات اإللكرتونية، ويشارك يف بطولة 

شاهني،  أمري  حاتم،  أحمد  الفنان  من  كل  العمل 

وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم 

أبو عوف.

وتدور أحداث مسلسل »لية أل« يف 15 حلقة من تأليف 

مريم  السيناريست  إرشاف  تحت  رسد  ورشة 

ومجدي  نجم  دينا  وحوار  وسيناريو  نعوم 

أمني وإخراج مريم أبوعوف، ومن املقرر أن 

يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة 

القضايا  إحدى  العمل  ويناقش  مختلفة 

التي تهم املرأة يف املجتمع املرصي.

قدمته  أل«  »ليلة  مسلسل  من  األول  الجزء 

الفنانة أمينة خليل يف أوىل بطوالتها املطلقة 

وحقق نجاًحا جماهريًيا وقت عرضه، وشارك 

رأسم  عىل  النجوم  من  كبرية  مجموعة  بطولته  يف 

الفنانة هالة صدقي وشريين رضا ومحسن محيي الدين، 

ومحمد رشنوبي وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

مسية اخلشاب تطرح مهرجان 
»أوعدك« اخلميس املقبل

روبي تطرح أغنيتها اجلديدة »قليب بالستيك« 
على يوتيوب

»باب اجلحيم« أول إنتاج عربي ميزج بني اخليال 
العلمي والدراما واألكشن

سيف نبيل وبلقيس فتحي حيتفالن بالـ20 مليونا

انطالق مهرجان جنيف الدولي لألفالم الشرقية يف 21 يونيو املقبل

دويتو غنائي ومتثيلي لـ كارمن سليمان وحممد شرنوبي 

منة شليب تصور مشاهدها يف »ليه أل« 

أحداث فلسطين تجبر “إنستغرام” 
على إطالق تحديث جديد

كشـفت تقاريـر صحفية عامليـة عن أن منصـة التواصـل االجتماعي 
“إنسـتغرام” أطلقـت تحديثا جديـدا، بسـبب االتهامـات املوجهة لها 
بتنفيذهـا رقابـة عـىل املحتـوى الخاص بفلسـطني، خـالل الهجمات 

اإلرسائيلية األخرية عىل غزة.
وأوضح التقرير أن “إنسـتغرام” سـتقوم بعرض املزيد من املشـاركات 
املعاد نرشها ومشاركتها، ملعالجة االتهامات املوجهة لها بشأن مراقبة 

املحتوى الخاص بفلسطني.
وقال املتحدث باسـم رشكة “فيسـبوك” املالكة ملنصة “إنستغرام”، إنه 
لم يكن هناك رقابة مقصودة، والتحديث الجديد، جاء ردا عىل الشكاوى 
الواسعة حول هذا األمر، بعدم تمكن املستخدمني من الوصول إىل املحتوى 

املعاد مشاركته والخاص بمواد فلسطني وغريه من املحتويات.
وأوضح بقوله إن األمر أحدث تأثريا أكرب مما كان متوقع، مشـريا إىل أن 
التحديث الجديد ل إنسـتغرام سـيحل كل املشـاكل ويحقق تجربة جيدة 

للمستخدمني.
ولكن التقرير أكد أن هذا التحديث لن يزيل كافة املخاوف بشأن الرقابة 
عىل املحتوى الخاص بفلسـطني، ألن “فيسـبوك” ستضع عالمات عىل 
املنشـورات عرب إنسـتغرام التي تحتوي عـىل كلمات مثل “شـهيد” أو 
“مقاومة”، أو تحرض عىل العنف، بل وستزيل املنشورات الخاصة حول 

املسجد األقىص وقت االشتباكات األخرية.

يمكـن ألداة جديدة، باسـتخدام 
اختبـار الـدم فقـط ومجموعـة 
رسيعة مـن االختبارات املعرفية، 
كان شـخص  إذا  بمـا  تتنبـأ  أن 
مـا سـيصاب بمـرض الزهايمر 
يف غضـون أربـع سـنوات بدقـة 
%90، وتـم تطويـر هـذا النهج 
مـن جانـب خـرباء مـن جامعة 
لونـد السـويدية، ولديـه القدرة 
مـع  التشـخيص  ترسيـع  عـىل 
التخلص من الحاجـة إىل معدات 
متخصصـة مكلفة.وذكر طبيب 
مختص”طورنا أداة عىل اإلنرتنت 
لحسـاب الخطـر عىل املسـتوى 
الفـردي مـن إصابـة الشـخص 
الذي يعاني من صعوبات خفيفة 

يف الذاكـرة بمـرض الزهايمـر يف 
غضون أربع سنوات”.

التشـخيص  طـرق  وتتضمـن 
األعـىل  التصنيـف  ذات  الحاليـة 
لتقييـم مرض الزهايمـر اختبار 
الفحـص  أو  الشـوكي  السـائل 
التصويـر  كامـريا  باسـتخدام 
البوزيرتوني  باإلصـدار  املقطعي 
)PET(، وكالهمـا مكلـف للغاية 

وال يتوفر إال يف عيادات مختارة.
والحظ الباحثون أيًضا أن أداتهم 
التشـخيصية لديها القـدرة عىل 
عالجـات  تطويـر  يف  املسـاعدة 
جديـدة قائمة عـىل األدوية، من 
خالل تحديد األشخاص املناسبني 
للمشاركة يف التجارب الرسيرية.

أعلنـت رشكـة جوجـل العمالقة 
للبحـث عـىل اإلنرتنت عـن أدوات 
جديدة للعالمات التجارية إلنشاء 
مسـاحة رقمية لها، مما يسـهل 
اكتشـافها عـرب منصـات جوجل 
والتسـوق  البحـث  ذلـك  يف  بمـا 
والصـور والخرائط ويوتيوب، ويف 
منشـور مدونة، كشـفت الرشكة 
عن مجموعة من امليزات الجديدة 
التـي سـيتم طرحهـا عـرب هـذه 

األنظمة األساسية.
قريًبـا  الرشكـة  وستسـمح 
للـرشكات برعاية كيفيـة ظهور 
التجاريـة عـىل جوجل  عالمتهـا 
مجاًنا، ويمكن القيام بذلك، وفًقا 
للرشكـة، “مـن خـالل مقاطـع 
الفيديو وصور نمط الحياة الغنية 
التفاعلية”،  القصص  وتنسيقات 
أيًضا  وستسـمح جوجـل قريًبـا 
للمتسـوقني عرب اإلنرتنت بتصور 
عليهـم  املالبـس  سـتبدو  كيـف 
من خـالل تجربة مالبـس الواقع 

املعزز.
أمـا الـيء اآلخـر الـذي أعلنـت 
جوجـل أنه سـتضيفه قريًبا فهو 
برنامـج والء التجـار، ومن خالل 
هذا، قالت جوجل إنها ستسـمح 
أسـعار  إىل  بالوصـول  للعمـالء 
وفوائد الوالء الخاصة - بما يف ذلك 
الشـحن املجاني، وعندمـا يتعلق 
األمر بالبحث، قالـت جوجل إنها 

ستسـهل عىل املتسوقني اكتشاف 
ترويـج العالمـات التجاريـة من 
نتائـج  صفحـة  إطـالق  خـالل 
الصفقـات عـىل البحـث وعالمة 

.Shopping التبويب
كذلك فهناك ميزة أخرى تختربها 
التبويـب  جوجـل عـىل عالمتـي 
وهـي   ”Shopping“ و  “بحـث” 
أنها ستسـمح للعمالء باكتشاف 
املنتجـات عـىل جوجـل من خالل 
جعلهـم يـرون ملخًصـا لجميـع 
التـي تقدمهـا  خيـارات الـرشاء 
العالمات التجارية يف مكان واحد.

وأضافـت جوجـل: “سـواء كان 
اإللكرتونيـة  التجـارة  موقـع 
الخـاص بـك، أو املتجـر القريب، 
أو تدفـق الخـروج األصـيل مـن 
جوجل، فإن هذا التنسـيق الجديد 
التسوق أسهل  املتماسك سيجعل 
للعمـالء الذين يتوقعـون الراحة، 
ويسـاعدك عـىل عـرض عروض 
القناة الشـاملة املوسعة لعالمتك 

التجارية بدقة”.
وعندمـا يتعلـق األمـر بخرائـط 
جوجل و YouTube، قالت جوجل 
إنها سـتبدأ يف عرض ما إذا كانت 
املنتجـات التي تشـكل جـزًءا من 
إعالنـات املخزون املحـيل متاحة 
لالسـتالم الفـوري مـن املتجر أو 
التقاطهـا عىل جانـب الطريق أو 

التقاطها الحًقا.

أداة تكنولوجية تتنبأ بالزهايمر 
قبل 4 سنوات من اإلصابة

جوجل تكشف عن أدوات جديدة 
للعالمات التجارية

  

تغريدات

علي نوري

احالم مستغانمي

ــالاً من  ــراًا كام ــّرُر عم ــة حب ت ــت »إن حلظ ــني كتب  ح
ــأن ميخائيل نعيمه أحب  اإلنتظار« ماكنت قد قرأت ب

أثناء دراسته فتاة روسية ومل يتزوجا.
ــوا باب الضريح  ــام كتب يف وصيته  »أترك ــد 80 ع  بع

مفتوحاًا . . لعلها تأتي!«
 فهل حقاًا يستحق من أحببناهم ومل يأتوا، أن ننتظرهم 

إىل مابعد احلياة؟ 

ــكيل معارضة كروية يف العراق تضم العديد من  تش
الشخصيات الرياضية اليت تهدف إىل تصحيح املسار 

يف الكرة العراقية. 
 املعارضة تضم شرار حيدر وحكيم شاكر وامحد عباس 
ووليد الزيدي وحسني الربيعي وحسن امحد ومدربني 

ممن سبق هلم قيادة املنتخبات الوطنية واالندية.

دميقراطية 
»ردن ونص«

هامش 

األمور  التي تسلمت مقاليد  السياسية،  اختارت طبقتنا  بعد عام 2003 
للتغيري..  وحيدا  سبيال  الديمقراطية،  بريمر  بول  »فاخت«  أمينة  يد  من 
نحن فرحنا كالعادة.. ديمقراطية وجاءت »للحلك« ماذا تكره منها؟ ثم 
املتصينون  يقول  الصني مثلما  ما عدا  ديمقراطي  كله  املتقدم  العالم  أن 
سيايس  ومكتب  واحد  حزب  يحكمها  ونصف  املليارية  فالصني  الجدد.. 
الصينيون  فعله  الذي  كل  واحد..  وزعيم  واحدة  مركزية  ولجنة  واحد 
إنهم أزالوا القدسية التي كان ينفرد بها )ماوتيس تونغ( عن هذا الزعيم 
وأبلغوه بالصيني الفصيح إنك يا سيد شني جني بينغ لم تعد تاج رأس.. 
نحبك ونحرتمك ونقدرك وأنت »زملة معدل«، لكن إنىس ماو وشوان الي 
التي تريد  األربعة.. نحن »بيا حال« يف ظل رصاعنا مع أمريكا  وعصابة 
تحت  ترضب  أن  يف  »كرشة«  نية  ولديها  والطريق،  الحزام  عىل  تزاحمنا 

الحزام. 
لنرتك الصني وطاليبها الكورونية والفطرية األسودية وقبلها الخفافيشية 
و«نحري بدردنا« الديمقراطي.. فنحن اآلن نستعد إلجراء إنتخابات مبكرة 
الدول  فيها  تجري  التي  سنوات  األربع  أن  وجدنا  رصاحة،  وبكل  ألننا، 
املسماة ديمقراطية اإلنتخابات بعيدة جدا.. األسباب كثرية التي نربر بها 
التقدم  املزيد من  إننا نريد إحراز  إجراء مثل هذه اإلنتخابات، من بينها 
التي تحتاج اىل زمن  والتطور والتطور والتقدم يف كل امليادين واملجاالت 
األحزاب  من  املزيد  وفضله  الله  برعاية  لدينا  أن  ثم  إلنجازها..  أقرص 
كافية  تعد  لم  سنوات  واألربع  الديمقراطي،  حقها  ممارسة  تريد  التي 
للمنافسة الديمقراطية عىل صعيد إسعاد املواطن وإفراحه والرتويح عنه 

عرب ممارسة أرقى أنواع وأشكال و«أرناك« الديمقراطية. 
وألننا سبق أن تحدثنا كثريا عن األنواع واألشكال سواء يف كيفية إجراء 
اإلنتخابات، التي نشرتط ومعنا الحاجة بالسخارت، نزاهتها »الدبشية« 
عن  الحديث  فإن  الكريم،  املواطن  قبل  من  فيها  املشاركة  طبيعة  أو 
ال  واألنواع  األشكال  صعيد  عىل  املواطن  شجون..  وذو  طويل  »األرناك« 
يصادر صوته أو رأيه أو موقفه أو حريته يف التعبري أو التقدير أو التوقري 
البنفسجي  إصبعه  رافعا  واو ملء شدقيه  الفضائية  أمام  طاملا يضحك 
»بازا« به عني إنجيال مريكا وإيمانويل ماكرون، ويخنزر أمام الفضائية 
»الكرتونيتها  فالهمها  وسواها  لها  خطط  ومن  اإلنتخابات  رافضا  هاء 

وبايومرتيتها«، علما أن الحساب يف كلتا الحالتني .. يك. 
أما عىل صعيد »األرناك« فهنا تسكب كل العربات والهمسات والخلجات 
والحركات والحبشكالت والحبزبوزيات والكالوات.. و«األرناك« تظهر بعد 
نتائج اإلنتخابات عادة.. من رشوط »األرناك« وضع املواطن عىل الرف هو 
وفايالته ومطاليبه.. وإذا »يضوج« عىل الرف يمكن أن يوضع يف الثالجة 
صيفا وعىل الرف شتاًء.. فالدولة والحكومة واألحزاب والكتل والزعامات 
)للتذكري الصني املليارية ونصف لديها زعيم واحد( تكون عادة مشغولة 
الوزارات،  يف  تبدأ  التي  املناصب  بينها  ومن  اإلستحقاقات،  كل  ترتيب  يف 
وتنتهي يف السفارات وما بينها  الهيئات والوكاالت والدرجات الخاصات.. 
الرتشيح  هو  اآلن  عنه  الحديث  يجري  ما  آخر  فإن  طويلة  القصة  وألن 
يشرتط  فمثال  جدا..  جدا  قاسية  الرتشيح  أن رشوط  أشهد  للسفارات.. 
يف السفري أن ال يجيد أية لغة.. تكفي لهجة املحلة التي ينتمي إليها. كما 
هل  جدا..  واقعي  رشط  هذا  الكروش..  أصحاب  من  يكون  أن  يشرتط 

نرسل سفري »جلد وعظم« ماذا نقول للعالم.. ناكل بالدين.

محزة مصطفى


