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

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر ،امس السبت ،يف البورصة
الرئيسية يف بغداد ،مع اغالق البورصة يف اقليم
كردستان.وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية
املركزية يف بغداد سجلت  149450دينارا عراقيا مقابل
 100دوالر أمريكي.واشار املصدر ا ٕىل أن اسعار البيع
والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية
يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  150000دينار عراقي،
بينما بلغت اسعار الرشاء  149000دينارا لكل 100
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان فلم
يكن هناك تداول للدوالر لوجود عطلة رسمية فيها.

12
صفحة

الرافدين يلغي شاهد التعريف للمواطنني
الراغبني بإيداع أمواهلم
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين،امس السبت ،إلغاء شاهد التعريف للمواطنني الراغبني بفتح
الحسابات إليداع أموالهم.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته «الزوراء»:
إن»املرصف ألغى رشط شاهد التعريف للزبائن الراغبني بافتتاح حسابات جارية،
وذلك بهدف استقطاب أكرب عدد من الزبائن مع االلتزام بتطبيق مبدأ (اعرف
زبونك) واتخاذ إجراءات العناية الواجبة».وأضاف أن»املرصف جدد تأكيده عىل
االلتزام بتقديم مستمسك ثبوتي واحد عند فتح حسابات التوفري والجاري».
وأوضح البيان أن «البطاقة املوحدة تغني عن باقي املستمسكات وال حاجة النتظار
صحة صدورها ،فيما تعتمد هوية األحوال املدنية أو جواز السفر أو بطاقة السكن
أو تأييد السكن ملن لم تصدر لهم بطاقة موحدة».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7500 :االحـد  6حزيران 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7500 Sun 6 Jun 2021

كشفت عن وجود ديون بذمة حكومة اإلقليم لصاحل مصرف الـ””TBI

التوصل التفاق بني بغداد وأربيل بشأن آلية تنفيذ املادة  11من املوازنة

املالية النيابية تعلن لـ

الزوراء /حسني فالح:
اعلنت اللجنة املالية النيابية توصل
الحكومتين االتحادي�ة واقلي�م
كردس�تان التف�اق بش�أن آلي�ة
تنفيذ املادة  11م�ن قانون املوازنة
االتحادي�ة لع�ام  ،2021وفيم�ا
اوضحت ان املادة تتضمن  3فقرات
تل�زم حكوم�ة كردس�تان التنفيذ
والفقرة الرابعة تلزم حكومة املركز
رصف مس�تحقات االقليم ،كشفت
عن وجود ديون بذمة حكومة اقليم
كردس�تان لصالح مرصف الـ”تي
بي أي” تم االتفاق عىل تس�ديد 50
مليار دينار شهريا.
وق�ال مق�رر اللجن�ة ،النائب احمد
الصف�ار ،يف حديث تـ”الزوراء” :ان
املادة  11تعد مادة قانونية يف املوازنة
االتحادي�ة لع�ام  2021وملزم�ة
التطبي�ق عىل الحكومتين يف بغداد
واربي�ل ،وال يمك�ن االتف�اق عليها
م�ن جدي�د ،وانما هن�اك مباحثات
بين حكومت�ي االقلي�م واالتحادية
حول آلية تنفيذ هذه املادة.واضاف:
ان امل�ادة القانوني�ة فيه�ا رشط
ومشروط ،أي انه�ا تتضم�ن 3
فقرات تلزم حكومة االقليم التنفيذ
والفق�رة الرابع�ة تل�زم الحكوم�ة
االتحادية ارسال مستحقات االقليم

من املوازنة .مبينا :ان هذه الفقرات
تحتاج اىل جهات متخصصة تكتبها
بدقة.ولفت اىل :ان الطرفني توصال
اىل آلية االحتساب وبااليام القادمة
سينحس�م املوض�وع ويتم ارس�ال
حصة االقليم الشهرية.واوضح :ان
الفقرة االوىل تتضمن الرقم الخاص

باالي�رادات النفطية ،حيث يأخذون
املعدل الشهري لبيع النفط من قبل
رشك�ة “س�ومو” ويرضبونه يف 7
ماليني ونصف يف الشهر ،الن املعدل
اليوم�ي لصادرات االقلي�م تقدر بـ
 250ال�ف برمي�ل يوميا.وتابع :ان
الفقرة الثانية تتضم�ن رقما ماليا

يحت�اج اىل اجتم�اع دي�وان الرقابة
املالي�ة يف حكومت�ي االتحادي�ة
واالقلي�م لالتف�اق على تعري�ف
وتحدي�د االي�رادات غير النفطي�ة
حسب قانون االدارة املالية .مؤكدا:
انه يف حال تحديد االيرادات وتخمني
املبال�غ فـ  50%منها س�تذهب اىل

الحكومة االتحادية.واش�ار اىل :ان
الرق�م الثالث يعد قس�طا ش�هريا
ملصرف الـ”تي بي أي” .مؤكدا :ان
هن�اك قرض على حكوم�ة االقليم
لصال�ح مصرف الت�ي ب�ي أي ،تم
تقس�يم املبلغ لتسديده عىل مدى 7
سنوات وتقسيم السنة الواحدة عىل
 12شهرا ،فصار االتفاق تسديد 50
مليار دينار ش�هريا ملدة  7سنوات.
ولف�ت اىل :ان ه�ذه االرق�ام الثالثة
ُتجم�ع ويت�م منه�ا ط�رح حص�ة

االقليم يف املوازن�ة االتحادية وفيما
بع�د تح�دث عملية مقاص�ة ويتم
ارس�الها لالقلي�م .مؤك�دا :ان هذه
االلية تحت�اج اىل اتف�اق واالعتماد
على آلي�ة معينة مل�رة واح�دة ،ويف
االش�هر التالي�ة تك�ون العملي�ة
روتيني�ة واعتيادية م�ن قبل ممثل
حكوم�ة االقليم وممث�ل من وزارة
املالية االتحادية.
يش�ار اىل ان وفدا من حكومة اقليم
كردس�تان برئاس�ة نائ�ب رئي�س
حكوم�ة االقلي�م قوب�اد طالباني،
وص�ل االحد م�ن االس�بوع املايض
اىل بغ�داد للبح�ث حول آلي�ة تنفيذ
االتف�اق املبرم بين حكومت�ي
االتحادية واالقليم يف املوازنة العامة
لسنة .2021

البيشمركة تبدأ العمل باجملال “اإلستخباري” مع اجليش العراقي

الرتبية تنشر آلية اشرتاك طلبة الصفوف املنتهية يف االمتحانات الوزارية

ص4

مهندس كوري يثري اجلدل بتصميمه “عينا ثالثة” توضع على اجلباه !

االخرية

وزير اخلارجية الدمناركي يصل
إىل بغداد اليوم

بغداد /الزوراء:
يصل وزير الخارجي�ة الدنماركي ،جبي
كوفود ،الي�وم االحد ،اىل بغ�داد يف زيارة
رسمية.وذكرت وزارة الخارجية يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان وزي�ر الخارجية
الدنمارك�ي جبي كوفود س�يصل صباح

الي�وم اىل العاصمة بغداد ،وس�يكون يف
اس�تقباله وزير الخارجية فؤاد حسني.
واضاف�ت :ان الجانبين س�يعقدان
مؤتم�را صحفيا .داعية وس�ائل االعالم
اىل الحض�ور لتغطي�ة اللق�اء الثنائ�ي
والترصيح الصحفي.

بغداد /الزوراء:
أك�د وكيل وزارة البيش�مركة يف إقليم
كردس�تان ،رسبس�ت لزكين ،ام�س
الس�بت ،استش�هاد وإصاب�ة  9م�ن
البيش�مركة بهج�وم إرهاب�ي لحزب
العم�ال يف دهوك.وق�ال لزكين يف
ترصي�ح صحف�ي :إن “ضحايا قوات
البيش�مركة س�قطوا نتيج�ة كمين
نصبه مسلحو حزب العمال (البككه)

يف جبل متين�ا أمام قضاء العمادية يف
محافظة دهوك”.وأضاف أن “الهجوم
اإلرهاب�ي أس�فر ع�ن استش�هاد
خمس�ة من الجهد الهن�ديس يف قوات
البيش�مركة وإصاب�ة أربع�ة آخرين
أثن�اء قيامهم بواجب تمش�يط ورفع
األلغ�ام والحواج�ز يف تل�ك املنطقة”،
مبين�ا ً أن “الهج�وم وقع يف الس�اعة
الخامسة فجراً”.

مقتل وإصابة  9من البيشمركة بهجوم
حلزب العمال يف دهوك

العمليات املشرتكة تكشف عن خطة إلعادة
نشر قوات التحالف خارج العراق

بغداد /الزوراء:
كشفت قيادة العمليات املشرتكة ،امس
الس�بت ،عن خطة إلعادة نرش القوات
القتالية للتحالف خ�ارج العراق.وذكر
بيان لقيادة العمليات املشتركة تلقته
“ال�زوراء” :أن “االجتم�اع األول بين
اللجن�ة العس�كرية التقني�ة العراقية،

عق�د برئاس�ة نائ�ب قائ�د العملي�ات
املشتركة الفري�ق الرك�ن عب�د األمري
الش�مري ونظريتها األمريكية برئاسة
قائد ق�وات عملي�ات الع�زم الصلب يف
العراق الفريق ب�ول كالفرت ،يف صباح
امس السبت ،يف بغداد،

تفاصيل ص2

للمرة األوىل منذ عامني“ ..برنت”
يتجاوز الـ 72دوالرا

بغداد /متابعة الزوراء:
أنهت أسواق النفط تعامالت عند مكاسب
قياسية ،حيث تجاوز “برنت”  72دوالرا
للربمي�ل وذل�ك للمرة األوىل من�ذ ،2019
بفضل انضباط إمدادات “أوبك ”+وتعايف
الطلب على الخام.وارتفع خام “برنت”
بنس�بة  0.8باملئة ليتحدد سعر التسوية
عند  71.89دوالرا للربميل ،بعدما المس
مس�توى  72.17دوالرا ،وأعىل مس�توى
من�ذ مايو .2019وصعد الخام األمريكي
“غرب تكس�اس الوس�يط” بنسبة 1.2
باملئ�ة مس�جال  69.62دوالرا .وكان
أعىل س�عر خالل الجلسة  69.76دوالرا،

وه�ي ذروة من�ذ أكتوب�ر .2018وكانت
منظمة البلدان املصدرة للبرتول “أوبك”
وحلفاؤه�ا قد قال�وا إنهم س�يتقيدون
باتف�اق كب�ح املعروض .وأظه�ر تقرير
أس�بوعي ،الخميس ،تراج�ع مخزونات
الخ�ام األمريكي�ة أكث�ر م�ن املتوق�ع
األسبوع املايض.وتعززت مكاسب النفط
بعد أن أظهرت البيانات األمريكية زيادة
الوظائف غري الزراعية  559ألف وظيفة
الش�هر امل�ايض .وحل الضع�ف بالدوالر
األمريك�ي بعد التقرير ،م�ا يقلل تكلفة
النفط لحمل�ة العمالت األخ�رى ويدعم
أسعار الخام.

بعد تسجيل  3154إصابة و 30حالة وفاة

العراق يسجل اخنفاضاً ملحوظاً بإصابات
كورونا وتصاعداً طفيفاً يف الوفيات
الزوراء/مصطفى العتابي :
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
الس�بت ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفيروس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيم�ا اك�دت تس�جيل  3154اصابة
جديدة و 30حالة وفاة وش�فاء 4348
حالة ،ح�ددت دائرة صح�ة الرصافة
التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب
املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان
تلقته «ال�زوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ، 31169 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،10646529 :
مبين�ة انه ت�م تس�جيل  3154اصابة
جديدة و 30حالة وفاة وش�فاء 4348
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ، )%93.1( 1137695 :بينما عدد
ح�االت االصابات ال�كيل،1221678 :
أم�ا عدد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ، 67465يف حين ان ع�دد الح�االت
الراقدة يف العناية املركزة ، 427 :وعدد
حاالت الوفيات ال�كيل ،16518 :الفتة
اىل ان عدد امللقحني الكيل.637455 :

من جهته�ا ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة تس�جيل  314اصابة جديدة
بفيروس كورون�ا بينه�ا  260خالل
الرص�د الوبائي للقطاع�ات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «املؤسسات الصحية سجلت امس
يف جانب الرصافة  314اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل260 :
حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحي�ة  :قط�اع الرصاف�ة  11حالة
م�ن خلال الرص�د الوبائ�ي /قط�اع
النه�روان  13حالة من خلال الرصد
الوبائي /قطاع الش�عب  72حالة من
خلال الرصد الوبائي /قط�اع املدائن
 70حال�ة من خالل الرص�د الوبائي/
قط�اع الص�در  35حال�ة م�ن خلال
الرص�د الوبائي /قط�اع بغداد جديدة
 39حال�ة من خالل الرص�د الوبائي/
البلدي�ات الثان�ي  39حال�ة من خالل
الرصد الوبائي 54 :حالة.

تفاصيل ص2

الربملان يؤجل جلساته إىل إشعار آخر وانتقادات لعدم اكتمال النصاب القانوني
الزوراء  /يوسف سلمان:
للم�رة الثالث�ة عىل الت�وايل خالل اس�بوع ،أرجأ
مجلس النواب جلس�اته اىل اش�عار اخر ،بسبب
ع�دم وج�ود النص�اب القانوني ،فيم�ا وافقت
رئاس�ة الربملان عىل طلب رسمـي قدمته لجنة
االمن والدفاع النيابية لتحديد موعد اس�تضافة
الق�ادة االمنيين يف الثال�ث عشر م�ن الش�هر

الح�ايل يف القاع�ة الدس�تورية بمبن�ى الربملان.
وتتعلق اإلستضافة حول تقييم الوضع األمني،
واإلس�تعداد لالنتخاب�ات الربملاني�ة املقبل�ة،
وحماية مؤسس�ات الدولة من الح�رق والخلق
التج�اوزات الحاصل�ة ،والكش�ف ع�ن قتل�ة
الناش�طني واإلعالميين واملواطنين ،ومعالجة
عملي�ات االغتي�ال والقتلة والخط�ف ،والتوغل

الرتك�ي يف ش�مال الع�راق وتداعيات�ه .باملقابل
قدم�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة طلبا رس�ميـا
لتحديد موعد اس�تضافة محافظ البنك املركزي
حول االرتفاع املس�تمر يف س�عر رصف الدوالر .
اىل ذلك ،انتق�دت لجنة متابع�ة تنفيذ الربنامج
الحكوم�ي والتخطي�ط االستراتيجي النيابي�ة
عدم تمك�ن مجلس الن�واب من عقد جلس�اته

نتيج�ة ع�دم اكتم�ال النص�اب القانوني.واكد
عض�و اللجن�ة النائب محمد ش�ياع الس�وداني
لـ» الزوراء « ان « عدم انعقاد الجلس�ات مؤرش
س�لبي عىل اداء الس�لطة الترشيعي�ة وال يمكن
تربير هذا العزوف والغياب الواضح عن حضور
الجلسات تحت أي مربر «.

تفاصيل ص2

الكاظمي يوجه باإلسراع يف تنفيذ مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد
وبواب�ات العاصم�ة بغ�داد واالطالع
على الخط�ط املوضوع�ة إلنجازه».
وأض�اف البي�ان أن�ه «ج�رى خلال
االجتم�اع اس�تعراض تصامي�م
ومخططات املشروع ،وما يتضمنه
م�ن س�يطرات وبواب�ات دخ�ول
وس�احات للوزن والتبادل التجاري،
وجسور مشاة وغريها من الخدمات،
عىل أن تشمل العقود املربمة خدمات
ّ
والتنظيف».ووجه
الصيانة املستمرة
الكاظمي ،الجهات املعنية بـ»االرساع

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،ام�س الس�بت ،باإلرساع
يف تنفي�ذ مشروع مداخ�ل وبوابات
العاصم�ة بغ�داد ،فيم�ا ش�دد على
االهتم�ام بتصامي�م مشروع اعادة
اعم�ار مدين�ة الصدر .وذك�ر املكتب
االعالمي لرئيس مجل�س الوزراء ،يف
بيان تلقته «الزوراء» :أن «الكاظمي،
ت�رأس اجتماع�ا ً خاص�ا ً للجنة االمر
الديوان�ي  32ملتابعة مرشوع مداخل

يف تنفي�ذ املرشوع على ارض الواقع،
وتج�اوز التعقي�دات البريقراطي�ة»،
مش�ددا عىل «رضورة تنفيذ املرشوع
بمواصف�ات تلي�ق باس�م بغ�داد
وتاريخه�ا واهله�ا ،وأن يتج�اوز
حاالت الفش�ل التي حصلت س�ابقا،
والتي أدت اىل انش�اء مش�اريع بدون
دراسات وافية ،نتج عنها مشاريع ال
تقدم خدمة للمواطن ،وتسببت بهدر
الكثري من االموال».

تفاصيل ص2

أجواء الهبة يف العراق والكويت تسجل محاس :هجوم إسرائيل قتل  90من كوادرنا ودمر  % 3من األنفاق
أعلى درجة حرارة على وجه األرض

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الهيئ�ة العامة لالن�واء الجوية
والرص�د الزل�زايل ،امس الس�بت ،حالة
الطقس املتوقعة خلال االيام املقبلة يف
عموم العراق ،فيما سجلت الكويت أعىل
درجة حرارة عىل وجه األرض بمحافظة
األحمدي .وذكرت الهيئة العامة لالنواء
الجوي�ة والرص�د الزل�زايل يف تقريره�ا
اليومي :ان “طق�س ايام االحد واالثنني
والثالث�اء واالربع�اء س�يكون صحوا يف
عم�وم مناط�ق الع�راق” .واضافت ان
“درج�ات الح�رارة يف العاصم�ة بغداد
ستسجل اليوم  41وترتفع تدريجيا مع
نهاية االس�بوع ،فيما تسجل محافظة

البرصة درج�ة الحرارة االعلى عند 48
درج�ة”.ويف الكويت قال موقع “طقس
الع�رب” إن أعىل درجة حرارة مس�جلة
على وج�ه األرض ليوم ام�س كانت يف
الكوي�ت بمحافظ�ة األحم�دي جنوبي
العاصم�ة ،حيث س�جلت محطة رصد
النويصي�ب  50.7درجة مئوية.وأضاف
املوق�ع أن محط�ة رص�د العميدي�ة يف
إيران سجلت  49.9درجة مئوية لتحتل
املنطقة املذك�ورة يف إيران املركز الثاني
بع�د الكويت.وأفاد ب�أن والية عربي يف
س�لطنة عمان سجلت ثالث أعىل درجة
حرارة له�ذا اليوم (ام�س) بلغت 49.6
درجة مئوية.

غزة /متابعة الزوراء:
قال رئيس املكتب الس�يايس لحركة حماس ،يحيى الس�نوار ،إن
هج�وم إرسائي�ل لم يقت�ل إال  90من ك�وادر الحرك�ة ودمر 3%
من األنفاق.وجدد الس�نوار ،يف كلمة متلف�زة ،تهديده برضب تل
أبي�ب بالصواريخ ،الت�ي قال إنه�م جربوها يف البح�ر وكان البد
من تجربته�ا عملياً.وكانت مصادر كش�فت أن مرص تعمل عىل
هدنة بني الجانب الفلس�طيني واإلرسائييل ،تشمل صفقة تبادل

األرسى وبنودا اقتصادية وسياسية.وقالت إن حماس طلبت ضم
م�روان الربغوثي ضمن القائمة املبدئية يف صفقة تبادل األرسى،
فيما تحفظ�ت إرسائيل عىل ذلك.كما أكدت أن الحركة طلبت من
القاهرة عدم املس�اس باألرسى املفرج عنه�م إذا تمت الصفقة.
وستش�مل الصفقة مفاوضات أن يكون لقطاع غزة معرب بحري
وهو ما ترفضه إرسائيل حاليا ،مع تصميم الفصائل الفلسطينية
عىل رضورة فك الحصار والبدء يف إعادة تأهيل غزة.

قتلى وجرحى بتفجري انتحاري يف مقديشو
مقديشو /متابعة الزوراء:
قتل ش�خصان وأصيب  8آخرون بجروح
بتفجير نف�ذه انتح�اري يف العاصم�ة
الصومالية مقديشو ،امس السبت ،حسب
تقاري�ر إعالمية محلية.ونقل�ت التقارير
ع�ن الرشط�ة أن التفجير وق�ع بس�وق

شعبية قرب حاجز أفجوي األمني السابق
غرب�ي املدينة.يأت�ي ذل�ك بع�د قت�ال دار
خالل الليلة املاضية بني الرشطة املعروفة
بـ”هرمعد” ومس�لحي حركة “الشباب”
يف تقاطع يف مقديشو ،بعدما شن مسلحو
الحركة هجوما عىل قوات كانت مسؤولة

ع�ن حراس�ة القائمني عيل بن�اء الطريق
الراب�ط بين مقديش�و ومدين�ة جوه�ر.
وأعلنت “الشباب” امس السبت سيطرتها
عىل عدد من املناطق املتاخمة للطريق بني
مقديش�و وجوهر بعد انس�حاب القوات
الحكومية منها.

“نيويورك تاميز” 3 :هجمات بطائرات مسرية استهدفت قواعد أمريكية يف العراق
واشنطن /متابعة الزوراء:
أكدت صحيفة “نيوي�ورك تايمز”
أن الوالي�ات املتح�دة تش�عر بقلق
متزايد إزاء تصاعد وترية الهجمات
بواس�طة طائرات مسيرة صغرية
على مواقعه�ا يف العراق.ونقل�ت
الصحيفة عن مسؤولني أمريكيني
أن جماع�ات مس�لحة معارض�ة
لواش�نطن ش�نت خالل الشهرين

املاضيين ثالث هجم�ات عىل األقل
بطائرات مفخخة تحت غطاء الليل
عىل قواعد عس�كرية تس�تخدمها
الوالي�ات املتح�دة لتنفي�ذ عمليات
خاصة.وأوضح�ت الصحيفة ،نقال
عن ثالث�ة مس�ؤولني مطلعني ،أن
الهجوم األول استهدف قبل منتصف
ليل  13عىل  14أبريل حظرية تابعة
لوكالة املخابرات املركزية األمريكية

( )CIAيف مط�ار أربيل.وس�بق أن
أفادت صحيفة “واشنطن بوست”
ب�أن ه�ذا الهجوم ،على الرغم من
عدم وقوع إصابات برشية جرائه،
اس�تدعى قلق�ا بالغ�ا ل�دى البيت
األبي�ض والبنتاغ�ون.ويف فج�ر
الثامن من مايو ،استهدفت طائرة
مسيرة أخرى قاعدة عني األسد يف
محافظة األنبار والتي تس�تخدمها

الواليات املتحدة لتش�غيل طائرات
مسيرة قتالي�ة م�ن ط�راز “إم
كيو -9ريرب”.وأكد املتحدث باس�م
التحال�ف الدويل ،واي�ن ماروتو :أن
هذا الهج�وم لم يس�فر عن وقوع
إصابات لكنه ألحق رضرا بحظرية
طائرات.وبع�د ثالث�ة أيام ،رضبت
طائ�رة مسيرة مط�ارا يف ناحي�ة
حري�ر ش�مايل أربي�ل تس�تخدمه

قيادة العمليات الخاصة املشتركة
األمريكي�ة .وأف�ادت “نيوي�ورك
تايمز” بأن هذا الهجوم لم يخلف
إصاب�ات أو أرضارا ،لكن�ه زاد
من قل�ق املس�ؤولني يف التحالف.
وأكد ثالث�ة مس�ؤولني أمريكيني
للصحيفة العث�ور عىل أجزاء من
حطام كل الطائرات املسرية تلك.

تفاصيل ص2
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املوافقة على طلب رمسي الستضافة القادة األمنيني األسبوع املقبل

الربملان يؤجل جلساته إىل إشعار آخر
وانتقادات لعدم اكتمال النصاب القانوني
الزوراء  /يوسف سلمان:
للمرة الثالثة عىل التوايل خالل
اسبوع ،أرجأ مجلس النواب
جلساته اىل اشعار اخر ،بسبب
عدم وجود النصاب القانوني ،فيما
وافقت رئاسة الربملان عىل طلب
رسمـي قدمته لجنة االمن والدفاع
النيابية لتحديد موعد استضافة
القادة االمنيني يف الثالث عرش من
الشهر الحايل يف القاعة الدستورية
بمبنى الربملان .
وتتعلق اإلستضافة حول تقييم
واإلستعداد
األمني،
الوضع
لالنتخابات الربملانية املقبلة،
وحماية مؤسسات الدولة من
الحرق والخلق التجاوزات الحاصلة،
والكشف عن قتلة الناشطني
واإلعالميني واملواطنني ،ومعالجة
عمليات االغتيال والقتلة والخطف،
والتوغل الرتكي يف شمال العراق
وتداعياته .
باملقابل قدمت اللجنة املالية
النيابية طلبا رسميـا لتحديد موعد
استضافة محافظ البنك املركزي
حول االرتفاع املستمر يف سعر
رصف الدوالر .
اىل ذلك ،انتقدت لجنة متابعة تنفيذ
الربنامج الحكومي والتخطيط
االسرتاتيجي النيابية عدم تمكن

مجلس النواب من عقد جلساته
نتيجة عدم اكتمال النصاب
القانوني.
واكد عضو اللجنة النائب محمد
شياع السوداني لـ” الزوراء “ :ان “
عدم انعقاد الجلسات مؤرش سلبي
عىل اداء السلطة الترشيعية وال
يمكن تربير هذا العزوف والغياب
الواضح عن حضور الجلسات تحت
أي مربر “ ،مشريا اىل التحديات
التي يعيشها العراق والتي
تتطلب من مجلس النواب ترشيع
القوانني الرئيسة ومنها قانون
الخدمة املدني وما يتعلق به من
سلم الرواتب الجديد الذي تتطلع
له رشيحة واسعة من املوظفني
لتحقيق العدالة واملساواة يف رواتب
املوظفني .
واضاف ان “عدم عقد جلسات
مجلس النواب عطل الدور الرقابي
للربملان ،حيث عرقل اتمام
استجواب كبار املسؤولني رغم
استكمال اجراءات االستجواب
الشكلية واملوضوعية ،فضال عن
ذلك أهمية دور اللجان النيابية يف
مراقبة رصف اموال املوازنة لهذا
العام  ٢٠٢١والتي تقدر ب ()١٣٠
ترليون دينار .
اىل ذلك ،كشفت كتلة تيار الحكمة

الوطنيـة عن الجهات التي تحمي
وزير املالية ،عيل عالوي ،من
االستجواب يف مجلس النواب ملنع
سحب الثقة عنه.
وقال النائب جاسم البخاتي ،يف
بيان صحفي :ان “قوة وزير املالية
عيل عالوي يف تمرده عىل الربملان
العراقي لعدم حضوره جلسة
استجوابه ،بسبب وجود حماية
حكومية له من قبل رئاسة الوزراء،
التي تدافع عنه وكذلك وجود حماية
سياسية له ،تمنع عقد اي جلسة
تخص استجوابه”.
وأضاف ان “الحماية السياسية
لوزير املالية هي من أكثر من جهة
سياسية وليست من مكون واحد،
بل من أكثر من مكون ،وهذا األمر
يتم عرب الصفقات والتوافقات”،
مبينا ان “أي جلسة يراد منها
استجواب عالوي ،يتم كرس نصابها
وال يتم عقدها “.
واوضح النائب عن تيار الحكمة
ان “قضية استجواب وزير املالية
عيل عالوي ،واقالته اصبحت صعبة
جداً ،بسبب الحماية السياسية
والحكومية له” .مؤكدا ان “عالوي
لن يقال وسيبقى يف منصبه اىل
حني انتهاء عمر حكومة مصطفى
الكاظمي”.

العمليات املشرتكة تكشف عن خطة إلعادة نشر
قوات التحالف خارج العراق
بغداد /الزوراء:
كشفت قيادة العمليات املشرتكة ،امس السبت ،عن
خطة إلعادة نرش القوات القتالية للتحالف خارج
العراق.
وذكر بيان لقيادة العمليات املشرتكة تلقته “الزوراء”:
أن “االجتماع األول بني اللجنة العسكرية التقنية
العراقية ،عقد برئاسة نائب قائد العمليات املشرتكة
الفريق الركن عبد األمري الشمري ونظريتها األمريكية
برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب يف العراق
الفريق بول كالفرت ،يف صباح امس السبت ،يف بغداد،
يف إطار املحادثات الفنية األمنية التي تم االتفاق عليها
يف جلسة الحوار االسرتاتيجي التي عقدت يف السابع من
شهر نيسان املايض”.
وأضاف البيان أن “الجانب األمريكي جدد تأكيد احرتامه

للسيادة العراقية ،وأن التحالف الدويل بقيادة الواليات
املتحدة موجود يف العراق بطلب من الحكومة العراقية
لتقديم املشورة والدعم والتمكني يف إلحاق الهزيمة
الكاملة بعصابات داعش اإلرهابية”.
وأشار البيان اىل أن “الجانبني اتفقا عىل إطار عمل
للجلسات املقبلة ملناقشة العالقة األمنية عىل املدى
الطويل بني دولتني تتمتعان بالسيادة الكاملة ،كما
اتفقا عىل خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار
االسرتاتيجي بني العراق والواليات املتحدة ،وأن تنجز
الخطة خالل جلسة املحادثات املقبلة التي ستعقد
يف بغداد أو واشنطن ،يف شهر تموز أو أب من سنة
 .”2021مبينا ً أن “آليات وتوقيتات محددة الستكمال
سوف تتضمن إعادة نرش القوات القتالية للتحالف
الدويل خارج العراق”.

“نيويورك تاميز” 3 :هجمات بطائرات مسرية
استهدفت قواعد أمريكية يف العراق

واشنطن /متابعة الزوراء:
أكدت صحيفة “نيويورك تايمز”
أن الواليات املتحدة تشعر
بقلق متزايد إزاء تصاعد وترية
الهجمات بواسطة طائرات
مسرية صغرية عىل مواقعها يف
العراق.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولني
أمريكيني أن جماعات مسلحة
معارضة لواشنطن شنت خالل
الشهرين املاضيني ثالث هجمات
عىل األقل بطائرات مفخخة تحت
غطاء الليل عىل قواعد عسكرية
تستخدمها الواليات املتحدة
لتنفيذ عمليات خاصة.
وأوضحت الصحيفة ،نقال عن
ثالثة مسؤولني مطلعني ،أن
الهجوم األول استهدف قبل
منتصف ليل  13عىل  14أبريل
حظرية تابعة لوكالة املخابرات
املركزية األمريكية ( )CIAيف
مطار أربيل.
وسبق أن أفادت صحيفة
“واشنطن بوست” بأن هذا
الهجوم ،عىل الرغم من عدم
وقوع إصابات برشية جراءه،
استدعى قلقا بالغا لدى البيت
األبيض والبنتاغون.

ويف فجر الثامن من مايو،
استهدفت طائرة مسرية أخرى
قاعدة عني األسد يف محافظة
األنبار والتي تستخدمها الواليات
املتحدة لتشغيل طائرات مسرية
قتالية من طراز “إم كيو-9
ريرب”.
وأكد املتحدث باسم التحالف
الدويل واين ماروتو أن هذا الهجوم
لم يسفر عن وقوع إصابات لكنه
ألحق رضرا بحظرية طائرات.
وبعد ثالثة أيام ،رضبت طائرة
مسرية مطارا يف ناحية حرير
شمايل أربيل تستخدمه قيادة
العمليات الخاصة املشرتكة
األمريكية.
وأفادت “نيويورك تايمز” بأن
هذا الهجوم لم يخلف إصابات
أو أرضارا لكنه زاد من قلق
املسؤولني يف التحالف.
وأكد ثالثة مسؤولني أمريكيني
للصحيفة العثور عىل أجزاء من
حطام كل الطائرات املسرية تلك.
وأوضح املسؤولون أن هذه
الطائرات املسرية تتجاوز من
حيث الحجم درونات مدنية
عادية ،لكنها أقل من “ريرب”،
مشريين إىل أن تلك الطائرات

الجديدة تستطيع ،حسب املحللني
العسكريني ،نقل ما بني  10و60
رطال ( 4.5-27كيلوغراما) من
املتفجرات.
وأشارت الصحيفة إىل أن
هذه الطائرات املسرية تحلق
عىل ارتفاعات منخفضة ما
يمنع املنظومات الدفاعية من
رصدها.
وحذر الضابط السابق يف وكالة
املخابرات املركزية ومسؤول
كبري معني بالسياسات يف الرشق
األوسط ضمن البنتاغون ،مايكل
بي مالروي من أن الدرونات تزداد
تطورا عىل الرغم من تكلفتها
املنخفضة نسبيا ،واصفا إياها
بأنها “أحد أخطر التهديدات التي
تواجهها قواتنا هناك”.
وحسب البيانات الرسمية التي
نرشتها االستخبارات األمريكية
يف أبريل املايض ،شنت الفصائل
املسلحة منذ أواخر عام 2019
أكثر من  300هجوم عىل مصالح
الواليات املتحدة يف العراق ،ما
أسفر عن مقتل أربعة مواطنني
أمريكيني و 25شخصا من
مواطني دول أخرى معظمهم
عراقيون.
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الكاظمي يوجه باإلسراع يف تنفيذ مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،امس السبت،
باإلرساع يف تنفيذ مرشوع مداخل
وبوابات العاصمة بغداد ،فيما شدد
عىل االهتمام بتصاميم مرشوع
اعادة اعمار مدينة الصدر .
وذكر املكتب االعالمي لرئيس
مجلس الوزراء ،يف بيان تلقته
“الزوراء” :أن “الكاظمي ،ترأس
اجتماعا ً خاصا ً للجنة االمر
الديواني  32ملتابعة مرشوع مداخل
وبوابات العاصمة بغداد واالطالع
عىل الخطط املوضوعة النجازه”.
وأضاف البيان أنه “جرى خالل
االجتماع استعراض تصاميم
وما
املرشوع،
ومخططات
يتضمنه من سيطرات وبوابات
دخول وساحات للوزن والتبادل
التجاري ،وجسور مشاة وغريها
من الخدمات ،عىل أن تشمل العقود
املربمة خدمات الصيانة املستمرة
والتنظيف”.
ووجّ ه الكاظمي ،الجهات املعنية
بـ”االرساع يف تنفيذ املرشوع عىل

ارض الواقع ،وتجاوز التعقيدات
البريقراطية” ،مشددا عىل “رضورة
تنفيذ املرشوع بمواصفات تليق
باسم بغداد وتاريخها واهلها،
وأن يتجاوز حاالت الفشل التي
حصلت سابقا ،والتي أدت اىل انشاء

مشاريع بدون دراسات وافية،
نتج عنها مشاريع ال تقدم خدمة
للمواطن ،وتسببت بهدر الكثري من
االموال”.
من جهته ،ذكر املكتب االعالمي
لرئيس مجلس الوزراء يف بيان

تلقته “الزوراء” :ان رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،ترأس
ً
اجتماعا للجنة االمر الديواني ()57
ملناقشة إعادة إعمار مدينة الصدر
رشقي بغداد.
ووجه أن يتم إيالء هذا امللف

األولوية والعناية ،عمالً بمهام
اللجنة التي تشكلت إلعادة تفعيل
موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدا
عما اعرتاه من تلكؤ واهمال ،كما
شدد عىل ان هذا املرشوع هو أمانة
يف اعناقنا تلبية الحتياجات ابناء
شعبنا.
واكد رئيس مجلس الوزراء عىل
االهتمام بتصاميم املرشوع بأن
تكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية
تستوعب التغيريات االجتماعية،
وتعالج مشكلة االكتظاظ السكاني
ونمو األحياء العشوائية نتيجة ازمة
السكن ،وأضاف ان هذا املرشوع
يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات
السياسية الضيقة ،التي تأتي عىل
حساب املواطن.
وشهد االجتماع ،بحسب البيان،
استعراض التصاميم املقدمة،
والتي تشمل اكثر من  ٩٠الف
وحدة سكنية ومساحات خرضاء
ومنشآت خدمية ومؤسسات
تعليمية ومدينة طبية ،وقد تم
االتفاق عىل ان يمول املرشوع عن
طريق االتفاقية الصينية.

بعد تسجيل  3154إصابة و 30حالة وفاة

العراق يسجل اخنفاضاً ملحوظاً بإصابات كورونا وتصاعداً طفيفاً يف الوفيات
الزوراء /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 3154اصابة جديدة و 30حالة وفاة وشفاء
 4348حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس:
 ، 31169ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،10646529مبينة انه تم تسجيل 3154
اصابة جديدة و 30حالة وفاة وشفاء 4348
حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ، )93.1%( 1137695بينما عدد حاالت
االصابات الكيل ،1221678 :اما عدد الحاالت

التي تحت العالج ، 67465 :يف حني ان عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة، 427 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل ،16518 :الفتة
اىل ان عدد امللقحني الكيل.637455 :
من جهتها ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة تسجيل  314اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  260خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية.
وقالت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
“املؤسسات الصحية سجلت امس يف جانب
الرصافة  314اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 260 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية :
قطاع الرصافة  11حالة من خالل الرصد
الوبائي  /قطاع النهروان  13حالة من
خالل الرصد الوبائي /قطاع الشعب 72

حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع
املدائن 70حالة من خالل الرصد الوبائي/
قطاع الصدر  35حالة من خالل الرصد
الوبائي  /قطاع بغداد جديدة 39حالة من
خالل الرصد الوبائي /البلديات الثاني 39
حالة من خالل الرصد الوبائي  54 :حالة
خالل مراجعتهم للمؤسسات الصحية 9/
حاالت يف مدينة الصدر موزعة عىل محالتها
 4/حاالت يف الشعب  4 /حاالت يف البلديات
 5/حاالت يف منطقة بغداد جديدة  5/حالة
يف منطقة الزعفرانية 3 /حاالت يف منطقة
املستنرصية  4/حاالت يف منطقة االمني 3/
حاالت يف منطقة كمرية الزراعي  4/حاالت
يف منطقة الضباط 3/حالة واحدة يف حي
القاهرة /وحالتني يف كل من املناطق التالية
 /االعظمية /الكفاح/زيونة /جرس دياىل /

النهروان .
واضافت الدائرة :انه “تم نقل جميع الحاالت
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق
الربوتوكوالت املعتمدة” ،مشريا اىل ان “العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل  165841تويف
منهم  1725فيما اكتسب الشفاء 159435
حالة شفاء واملتبقي قيد العالج .”4681
ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي
اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء
من خالل االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس
الكمامات والرتكيز عىل التباعد االجتماعي
وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”،
مثمنة “الجهود التي تبذل من قبل مالكات
صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس
كورونا مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس”.

تقارير
العدد 7500 :االحـد  6حزيران 2021

كندا تثمن دور احلكومة العراقية يف
تقارب وجهات النظر بني دول املنطقة
بغداد /الزوراء:
ثمن�ت كندا ،ام�س الس�بت ،دور الحكومة
العراقية يف تقارب وجه�ات النظر بني دول
املنطقة.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة تلقت�ه
“ال�زوراء” :أن”وزي�ر الخارجي�ة الكن�دي
مارك غارنو وخالل اتصال هاتفي مع وزير
الخارجية فؤاد حسني ثمن الدور املهم الذي
تلعبه الحكوم�ة العراقيّة يف تقارب وجهات
النظ�ر بين دول املنطقة ،ومنه�ا العالقات
اإليرانيّة-الس�عوديّة” ،مؤكدا ً َّ
أن “الحكومة
ً
العراقيَّ�ة لعب�ت دورا ً محوريّ�ا يف حلحل�ة
األزمات التي تعرّض�ت لها املنطقة ،وكانت
ً
عنصرا ً
فاعلا يف تحقيق التهدئ�ة ،وتثبيت
االستقرار”.
وأض�اف البي�ان أن “غارنو ّ
أك�د دعم بالده
للمسرية االنتخابية وترحيبه بقرار مجلس
األمن لألم�م املتحدة حول إرس�ال املراقبني
ملراقب�ة العملية االنتخابية” ،مشيرا ً اىل أن
“كندا مستعدة إلرسال مراقبني ملراقبة سري
العملية االنتخابية املقبلة”.

وأك�د “اس�تمرار دع�م حكومت�ه للع�راق،
واملس�اعدة يف تثبي�ت االس�تقرار ،ودور
ومساهمات كندا يف بعثتي الناتو والتحالف
الدويل ضد داعش” ،مبينا ً “ أهمية اجتماعات
روم�ا املُزمع عقده�ا نهاية الش�هر الحايل
والتي يحرضها العديد م�ن وزراء خارجية
أعضاء دول التحال�ف الدويل ملُحاربة داعش
اإلرهاب�ي ،ودع�م ُج ُهود الع�راق يف القضاء
ّ
على بقايا العصاب�ات اإلرهابيّ�ة؛ وتحقيق
سهم يف عودة جميع
بيئة آمنة ،ومُ س�ت ِقرَّة ُت ِ
النازحني إىل مُ ُدنهم األصليّة”.
ورح�ب غارن�و “باإلصالح�ات االقتصادية
الت�ي تق�وم به�ا الحكوم�ة العراقيّ�ة،
والتصوي�ت عىل قان�ون املوازنة وتحسين
العالقات بين الحكومة االتحادية وحكومة
إقليم كردستان”.
ويف جان�ب آخر أعرب وزي�ر الخارجية فؤاد
حسين ع�ن “تطلّ�ع الع�راق إىل املزي�د من
التعاون وتبادل الخربات ،ورضورة التواصل
والتنس�يق يف املج�ال الدويلّ ح�ول القضايا
املشرتكة”.

أكد عدم السماح بإجراء انتخابات جديدة

موفدا رابطة “آسيان” يلتقيان رئيس
اجمللس العسكري يف بورما
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أكد أن التصحر أثر على  39%من مساحة العراق
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رئيس اجلمهورية يدعو لتأسيس برنامج وطين إلنعاش وادي الرافدين
بغداد /الزوراء:
دع�ا رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م
صالح ،امس الس�بت ،اىل تأسيس
برنام�ج وطن�ي إلنع�اش وادي
الرافدي�ن ،فيم�ا اك�د ان التغير
املناخ�ي أخط�ر تهديد مس�تقبيل
يواجهه البلد.
وق�ال صال�ح يف مقال�ة ل�ه
بمناس�بة الي�وم العامل�ي للبيئ�ة
تلقته “الزوراء” :ان�ه من الواجب
التأس�يس لربنامج وطني ش�امل
إلنع�اش وادي الرافدي�ن ،وجعل�ه
فرصة لتحوي�ل االقتصاد العراقي
نح�و التن�وع ودع�م الطاق�ات
املتج�ددة واآللي�ات النظيف�ة عرب
خارط�ة طريق وطنية ش�املة يف
مب�ادرات ُتعزز االس�تدامة البيئية
وتحفظ امل�وارد الطبيعية املتاحة،
وتؤسس لالقتصاد األخرض.
واضاف :ان أخطر تهديد مستقبيل
يواج�ه البل�د ه�و التغير املناخي
وآثاره االقتصادية وارضاره البيئية
الكبيرة يف جمي�ع أنح�اء العراق.
ً
وفقا لربنامج األمم املتحدة للبيئة،
العراق هو خامس دولة هشاش�ة
م�ن حي�ث التكي�ف م�ع تغيرات
املن�اخ ،مبين�ا ان أرض الس�واد
وجنات عدن ،أقدم التعريفات التي
عرفته�ا البرشية ،كان�ت اوصافا
لبلاد الرافدي�ن ،لش�دة خرضتها
وارضه�ا الخصب�ة ،تتح�ول االن
لألسف اىل صحراء قاحلة.

واشار اىل ان التصحر يؤثر عىل 39٪
م�ن مس�احة الع�راق ،و  54٪من
أراضينا معرّض�ة ملخاطر فقدانها
زراعي�ا بس�بب التمل�ح ،وبن�اء
الس�دود عىل مناب�ع وروافد دجلة
والفرات أدى لزحف اللسان امللحي
نحو ش�ط العرب ،ونق�ص متزايد
يف املي�اه االروائي�ة ُيه�دد إنتاجن�ا
الزراعي ،مؤكدا انه ترضر بالفعل
س�بعة ماليني عراقي من الجفاف
والن�زوح االضط�راري .مع وجود
أعىل مع�دالت التزايد الس�كاني يف
الع�راقُ ،تفي�د البيان�ات ان ع�دد
س�كان البلد س�يتضاعف من 38
مليون الي�وم إىل  80مليون بحلول

عام  ،2050وهذا ُيضاعف املخاطر
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة لتغير
املناخ إذا ُتركت دون معالجة.
واوضح ،ان اتفاق باريس للمناخ،
ُيمث�ل فرص�ة مهم�ة لكوكبن�ا يف
مواجه�ة التغيرات املناخي�ة عرب
تكات�ف دويل موحد ،وق�د صادقنا
عىل ق�رار مجلس النواب بانضمام
العراق اىل هذا االتفاق ،مشددا عىل
العودة اىل ماضينا األخرض القريب،
عبر حملة وطنية إلعادة تش�جري
واسعة جنوب البالد وغربها ،ترتكز
على النخي�ل ،الهوي�ة الحضارية
لبالد ما بين النهرين ،واس�تعادة
الغابات يف الجب�ال وحول املناطق

الحرضي�ة يف كردس�تان لتك�ون
مصدات النتش�ار الكاربون ،ودعم
اإلنتاج الزراعي وحماية الرتبة.
وبني ان موقع الع�راق الجغرايف يف
قلب املنطقة ،وتنوعه البيئي حيث
النخيل واالهوار وجبال كردستان،
ُي ّ
مكن�ه ان يك�ون منطلق�ا لجمع
دول الشرق األوس�ط م ًع�ا وترك
االختالف�ات السياس�ية ،ملواجهة
التحديات البيئية املشرتكة العابرة
للح�دود مث�ل توات�ر العواص�ف
الرملي�ة ،وش�حة املي�اه وارتف�اع
درجات الحرارة والتصحر وتناقص
مواردنا املالية بسبب ضعف الطلب
عىل النف�ط ،الفتا اىل ان ملف املياه

يستوجب حوارا رصيحا ً وبنا ًء بني
الع�راق وتركي�ا وإيران وس�ورية
يس�تند عىل مبدأ عدم االرضار بأي
طرف ،وتحمل املسؤولية املشرتكة،
والتأس�يس لجهد مشرتك من أجل
ادارة مستدامة للمياه.
واكد انه سيتطلب مرشوع إنعاش
بالد م�ا بين النهري�ن اس�تنفارا ً
وطنيا ً عىل الصعد كافة ،الحكومة
وجمي�ع مؤسس�اتها ودوائره�ا،
ومجلس الن�واب ودوره الترشيعي
امله�م والداع�م ،عبر إنش�اء
مؤسس�ات متخصص�ة وث�ورة
ترشيعات وقوانني ولوائح جديدة،
ودورا ً م�ن الفعالي�ات االجتماعية
واملدنية الشبابية ،مبينا ان العراق
س�يحتاج إىل مس�اعدة أصدقائ�ه
يف املجتم�ع ال�دويل ،للدع�م الفني
والتكنلوج�ي،
والتخطيط�ي
وسنعمل عىل التنسيق مع وكاالت
املن�اخ املتخصص�ة والوص�ول اىل
الصناديق الخرضاء وأسواق رأس
املال واملانحني الدوليني ،للمساعدة
يف تموي�ل االس�تثمارات يف ه�ذا
الصدد.
وتاب�ع :ان�ه ح�ان وق�ت العم�ل،
وأمامن�ا مهم�ة ش�اقة ،ال وق�ت
للرتاخي يف مواجه�ة تحدي التغري
املناخ�ي ،الذي ُيمث�ل أيضا ً فرصة
للع�راق واملنطق�ة لتدابير تضعنا
عىل أساس أكثر صالبة يف مواجهة
تحديات العقود القادمة.

آلية اختيار املناصب السيادية حسمت

عقيلة صاحل :قانون انتخاب رئيس ليبيا أمام الربملان
رانغون/أ .ف .ب:
التق�ى موفدا رابط�ة دول جنوب رشق آس�يا
“آس�يان” يف بورم�ا رئيس املجلس العس�كري
الحاكم الذي أكد عدم السماح بإجراء انتخابات
جدي�دة إال بعد عودة األم�ور إىل “طبيعتها” يف
هذه الدولة التي ش�هدت انقالبا عسكريا بداية
العام.
وقال بي�ان للمكتب اإلعالم�ي التابع للمجلس
العس�كريّ :
إن نائ�ب وزير خارجي�ة ،بروناي
إروين بيهني يوس�ف ،واألمني العام ل”آسيان”
لي�م ج�وك ه�وي ،التقي�ا الجن�رال مين اونغ
هالينغ.واف�اد البي�ان ّ
أن املجل�س العس�كري
يعت�زم تنظي�م انتخاب�ات جدي�دة حين تعود
الحياة إىل “طبيعتها”.
وكان ق�ادة االنقلاب يف بورم�ا أكدوا س�ابقا ً
نيتهم إجراء انتخابات يف غضون عامني.
وتش�هد بورم�ا اضطرابات منذ انقلاب األول
م�ن ش�باط/فرباير ال�ذي أنه�ى حقب�ة م�ن
الديموقراطية اس�تمرت عرش س�نوات ،يف ظل
خروج تظاهرات وتشكيل مجموعات مسلحة
إتنية معارضة للمجلس العسكري.

وبذلت ّ
منظمة آس�يان جهودا لتس�وية األزمة
يف بورم�ا ،لكن الخالف�ات القائمة بين دولها
األعضاء حالت دون تحقيق أي تق ّدم.
ويف نيس�ان/أبريل ش�ارك رئي�س املجل�س
العسكري يف اجتماع للرابطة يف جاكرتا ،يف أول
رحلة خارجية له منذ االنقالب.
وأص�در ق�ادة املنظم�ة إعالن�ا دع�وا في�ه إىل
“الوق�ف الف�وري ألعم�ال العن�ف” وإىل زيارة
موفد إقليمي خاص لبورما.
لك�ن الجنرال قال بعد ذلك يف مقابلة تلفزيونية
إن بورما ليست مستعدة لتبني هذه الخطة.
ول�م ّ
يتض�ح م�ا إذا س�يلتقي موف�دا آس�يان
أعض�اء حكوم�ة الظ�ل الت�ي ش�كلها ن�واب
مقال�ون غالبيته�م من حزب الزعيم�ة املدنية
أونغ س�ان س�و تشي “الرابط�ة الوطنية من
أجل الديموقراطية” ،يف إطار س�عيهم لتشكيل
جبهة موحدة ملعاريض االنقالب.
واألس�بوع املايض ،مثلت سو تيش التي وجهت
إليها املجموعة العسكرية الحاكمة تهما عدة،
حضوريا أم�ام محكمة يف العاصم�ة نايبيداو
للمرة األوىل منذ االنقالب.

الرباط/متابعة الزوراء:
أك�د رئيس مجلس الن�واب الليبي ،عقيلة صالح ،أن
آلية اختيار املناصب السيادية حسمت يف اجتماعات
بوزنيقة بإرشاف البعثة األممية.
وق�ال صالح ،يف مؤتمر صحفي م�ع نظريه املغربي
الحبي�ب املالكي :إنه “ت�م االتف�اق يف بوزنيقة عىل
كيفي�ة اختيار املناصب الس�يادية م�ن خالل لجنة
مش�كلة من مجلس النواب واملجلس األعىل للدولة،
تحت إرشاف بعث�ة األمم املتحدة وبرعاية مغربية”،
مؤك�دا “أن رئيسي املجلسين ال عالقة لهم�ا بهذا
األمر”.
وأض�اف أن ملفات املرش�حني للمناصب الس�يادية
أرس�لت إىل مجل�س الدول�ة “وما علي�ه إال تنفيذ ما
اتفق عليه”.
وتأت�ي ترصيح�ات صال�ح يف وقت تقترب زيارته
الرس�مية إىل املغرب م�ن نهايتها م�ن دون لقاء أو
مفاوضات مبارشة مع خالد املرشي رئيس املجلس
األعلى للدولة الليبية لحس�م الخالف حول املناصب
السيادية.
ويواجه ملف املناصب السيادية يف ليبيا أزمة شائكة،
ففيما يرص مجلس النواب عىل التمس�ك بمخرجات
اتف�اق بوزنيقة ،وتوزي�ع املناصب الس�يادية وفق
املعيار الجغرايف على أقاليم البالد الثالثة التاريخية،
برقة وطرابلس وفزان ،يس�عى األعىل للدولة لحسم
أه�م تل�ك املناصب لصالح�ه ،دون مراع�اة االتفاق
املشار إليه سلفا.

واملناص�ب الس�يادية الت�ي من املقرر حس�مها من
قبل مجلسي النواب واألعلى للدولة ه�ي ،محافظ
البن�ك املركزي ،ورئي�س ديوان املحاس�بة ،ورئيس
جه�از الرقاب�ة اإلداري�ة ،ورئي�س هيئ�ة مكافحة
الفس�اد ،إضافة إىل رئيس وأعضاء املفوضية العليا
لالنتخابات ورئيس املحكم�ة العليا ومعهم منصب
النائب العام.
وبحس�ب مخرج�ات اجتم�اع للجن�ة ()13 + 13
املش�كلة من مجليس النواب واألعلى للدولة ،والذي
عق�د يف فرباير امل�ايض ،فقد جرى توزي�ع املناصب
الس�يادية بناء عىل املعيار الجغرايف عىل أقاليم ليبيا
الثالثة ،حيث مُ نح إقليم برقة (رشق) محافظ ليبيا
املركزي وهيئة الرقاب�ة اإلدارية ،وطرابلس (غرب)
ديوان املحاسبة واملفوضية العليا لالنتخابات ،وفزان
(جنوب) هيئة مكافحة الفساد واملحكمة العليا.
وتوافقت اللجنة عىل رضورة أن يتمتع كل مرش�ح
ألي منصب من املناصب السيادية بالجنسية الليبية
فقط ،باإلضاف�ة إىل عنرص الكفاءة واملؤهل العلمي
وع�دم تقل�د مناصب س�يادية فيما س�بق ،عىل أن
تفتح عملية الرتشح للمناصب لجميع الليبيني ،قبل
أن يت� ّم فرز امللف�ات من قبل املجل�س األعىل للدولة
والربمل�ان الليب�ي الختيار املرش�ح األفض�ل واألكثر
إجماعا من الطرفني.
وب�ات مل�ف املناص�ب الس�يادية ،يه� ّدد إج�راء
االنتخاب�ات يف موعدها يف  24ديس�مرب املقبل ،حيث
ّ
يشكل أهم عقبة أمام توحيد مؤسسات البالد ،وهو

رشط أس�ايس إلجراء االس�تحقاق االنتخابي ،وأحد
أه ّم بنود خارطة الطريق األممية يف ليبيا.
وتأت�ي الجول�ة الجدي�دة م�ن املباحث�ات الليبي�ة
الليبية ،بعد أيام من إعلان الخارجية األملانية عنتنظيم مؤتمر “برلني “ 2حول السالم يف ليبيا ،وذلك
يف  23و 24م�ن يونيو الج�اري برعاية األمم املتحدة
وبمشاركة الحكومة االنتقالية.
ويه�دف املؤتمر إىل دعم العملي�ة االنتقالية يف ليبيا،
وخصوص�ا التحضيرات لالنتخاب�ات الترشيعي�ة
القادمة وانس�حاب القوات األجنبي�ة واملرتزقة من
البالد.
وم�ن جانب آخر أك�د رئيس مجلس الن�واب الليبي
أن هن�اك قانون معروض على املجلس حول كيفية
انتخاب رئيس البالد.
وج�دد صال�ح التأكيد على االنتق�ال إىل االنتخابات
املق�ررة يف  24ديس�مرب كان�ون أول  ،2021مؤك�دا
أن “هذا مطلب الش�عب الليبي ،وهو من يختار من
يحك�م البالد بطريقة االنتخاب الرسي املبارش تحت
إرشاف األمم املتحدة وجامعة الدول العربية”.
ون�وه إىل أن�ه “ت�م ع�رض مشروع الدس�تور عىل
مجل�س النواب الذي حدد طريقة لالس�تفتاء عليه،
رغ�م وجود رف�ض واختالف كبريين على املرشوع
املعروض اآلن”.
وش�دد على أن “الدس�تور يج�ب أن يحظى بش�به
إجم�اع ،ألن�ه لي�س كباق�ي الترشيع�ات العادي�ة
ويستحق دراسة أكثر وتوافقا أكرب بني الليبيني”.

وج�دد رئيس مجلس النواب تأكيده رضورة خروج
القوات األجنبية من بالده وطرد املرتزقة وامليليشيات
وإقامة انتخابات ،مشيرا إىل أن مؤتمر برلني الثاني
سيكون يف هذا االتجاه.
وثم�ن صالح يف خت�ام كلمته دور اململك�ة املغربية
تحت قيادة امللك محمد السادس ،وجهودها املبذولة
إليجاد ح�ل لألزمة الليبي�ة ،والتي توجت بتش�كيل
حكومة وحدة وطنية.
وس�بق أن احتضن املغرب خمس جوالت من الحوار
الليب�ي بني وف�دي املجل�س األعىل للدول�ة ومجلس
الن�واب ،وآن�ذاك ،توصل الطرف�ان إىل اتف�اق حول
آلية تويل املناصب الس�يادية ،واس�تئناف الجلسات
الس�تكمال اإلجراءات الالزمة بشأن تفعيل االتفاق
وتنفيذه.

قبل لقائه الرئيس األمريكي

بوتني يتهم الواليات املتحدة بـ”ازدواجية املعايري”
موسكو/بي.بي.يس:
اته�م الرئي�س ال�رويس ،فالديمير
بوتني ،الواليات املتحدة بتبني معايري
مزدوج�ة يف التعام�ل م�ع مثيري
الش�غب يف مبن�ى الكابيت�ول  -مق�ر
الربملان األمريكي.
وق�ال بوتني إنه من الخط�أ أن تنتقد
الوالي�ات املتح�دة قم�ع احتجاجات
معارضة لحكوم�ات يف الخارج بينما
هي تحاكم أمريكيني لديهم “مطالب
سياسية”.
وقل�ل بوتين ،أثناء حديث�ه يف منتدى
يف مدين�ة س�انت بطرسبرغ ،م�ن
التوقع�ات بش�أن القم�ة الت�ي م�ن
املقرر أن تجمعه بالرئيس األمريكي،
جو باي�دن ،يف  16يونيو /حزيران يف
جنيف بسويرسا.
وتمر العالقات بين البلدين يف الفرتة
األخيرة بأس�وأ حاالتها من�ذ الحرب
الباردة.
وأثن�اء املنت�دى االقتص�ادي العاملي،
تط�رق الرئي�س ال�رويس إىل بع�ض
الخالفات الدبلوماس�ية بني واشنطن
وموسكو ،مشيرا إىل أنه ال يتوقع أن
تس�فر القمة الثنائية عن تقدم كبري
عىل صعيد تلك الخالفات.
كم�ا نف�ى بوتين م�ا ت�ردد ع�ن أن
الهجم�ات اإللكرتونية على رشكات
أمريكي�ة يف اآلونة األخيرة قد ُنفذت
م�ن روس�يا ،مش�ددا على رفض�ه
املزاعم التي تشري إىل تدخل الحكومة
الروسية يف االنتخابات األمريكية.

ماذا يقصد بوتني “باملعايري
املزدوجة”؟

وخصص بوتني بعض أش�د انتقاداته
الالذعة إلدانة الواليات املتحدة للقمع
الذي تعرضت له احتجاجات معارضة
للحكوم�ة يف بيالروس�يا ،الحليف�ة
اإلقليمي�ة ملوس�كو .ورد الرئي�س
الرويس عىل الشجب األمريكي للقمع
يف بيالروس�يا ب�أن مثريي الش�غب يف
كابيتول هيل عوملوا بظلم.
وق�ال بوتين“ :لم يكن ه�ؤالء مجرد

حشد من اللصوص ومثريي الشغب”،
يف إش�ارة إىل أنصار الرئيس األمريكي
السابق ،دونالد ترامب ،الذين اقتحموا
مقر الكونغرس األمريكي يف السادس
من يناير /كان�ون الثاني املايض ،ما
أدى إىل تعليق مؤقت لجلس�ة برملانية
للتصدي�ق على النتائ�ج النهائي�ة
النتخاب�ات الرئاس�ة الت�ي ف�از بها
ج�و بايدن يف نوفمبر /ترشين األول
املايض.
وق�ال الرئي�س ال�رويس إن “ه�ؤالء

الن�اس ج�اءوا يحمل�ون مطال�ب
سياسية”.
وعندما نبهته مديرة الحوار يف املنتدى
إىل أن ترصيحات�ه قد تعرضه للحجب
على مواق�ع التواص�ل االجتماعي يف
الوالي�ات املتحدة ،أثار الزعيم الرويس
تصفيق الجمهور بقوله “ال أهتم بأن
يتم حظري يف أي مكان”.
وقب�ل أي�ام ،ق�ال وزي�ر الخارجي�ة
الرويس ،سيرغي الفروف ،إن مثريي
الش�غب يف الكابيتول “مضطهدون”

من قبل الحكومة األمريكية.
واعتقل�ت الس�لطات يف الوالي�ات
املتح�دة حوايل  500ش�خص ،أغلبهم
يواج�ه اتهام�ات بدخ�ول مبان�ي
وأرايض محظورة والبقاء فيها لفرتة.
وأُطلق رساح الكثريين منهم عىل ذمة
القضاي�ا التي ُيحاكم�ون فيها ،لكن
بعضهم ال يزال يف الحبس االنفرادي.
وقال�ت عض�وة مجل�س الش�يوخ
الديمقراطية إليزابيث وارن إن بعض
املتهمين يف أحداث ش�غب الكابيتول
يتعرضون ملعاملة “قاسية”.
كم�ا وب�خ بوتين الغ�رب النتق�اده
الحكوم�ة الروس�ية بس�بب تعاملها
م�ع االحتجاجات املناوئ�ة للكرملني،
بم�ا يف ذل�ك حبس املع�ارض الرويس
أليكيس نافالني.
وقال الرئي�س الرويس إن متظاهرين
يف أوروبا تعرض�وا ملعاملة أكثر عنفا
من قبل الرشطة ،إذ أُصيب بعضهم يف
العني بواسطة ما وصفه متهكما بأنه
“الرصاص املطاطي الديمقراطي”.
ول�م يرصح زعي�م االتح�اد الرويس
أثن�اء حديثه عن تل�ك األحداث ،التي
يزع�م أنه�ا وقعت يف أوروبا ،باس�م
الدول�ة التي ش�هدت تل�ك األحداث،
لك�ن بعض املتظاهرين الفرنس�يني
أصيب�وا بالعم�ى ج�راء اإلصاب�ة
برص�اص مطاط�ي أطلقت�ه قوات
الرشطة أثناء ما ُيعرف باحتجاجات
السترات الصف�راء الت�ي ب�دأت يف
أواخر .2018

وج�اءت ترصيح�ات الرئيس الرويس
قبل أيام م�ن القمة األوىل التي تجمع
الرئيسين األمريك�ي وال�رويس من�ذ
انتخ�اب باي�دن يف نوفمبر /ترشين
الثاني املايض.
وق�ال بوتين إن�ه يتوق�ع أال يك�ون
هن�اك “تقدما كبيرا” يف هذه القمة
عىل صعيد تحسين العالقات “بالغة
التدهور” بني البلدين.
واس�تدعت موس�كو س�فريها يف
واش�نطن يف م�ارس /آذار امل�ايض
عق�ب ترصيح�ات أدىل به�ا باي�دن
ق�ال فيها إن روس�يا س�وف “تدفع
ثمن” تدخلها يف انتخابات الرئاس�ة
األمريكية  ،2020وه�و اتهام تنفيه
الحكومة الروسية.
وقال بوتني“ :ليس لدينا أي مش�كلة
م�ع الوالي�ات املتحدة ،لكنه�ا لديها
مش�كلة معن�ا” ،وذل�ك يف مقابل�ة
أجرتها معه قناة “وان” التلفزيونية
املدعومة من الدولة.
كما اته�م واش�نطن بمحاولة خنق
االقتص�اد ال�رويس والتأثير على
األوضاع السياسية املحلية.
وأض�اف“ :إنه�ا (الوالي�ات املتحدة)
تريد أن تحتوي تنميتنا ،وهي تتحدث
عن هذا علنا”.
لك�ن الزعي�م ال�رويس أش�ار إىل أن
القم�ة يمكن أن تركز على القضايا
ذات االهتمام املشترك بين البلدين،
مثل مكافح�ة التغري املناخي ،ووباء
كورونا ،واإلرهاب.

وعلى الرغ�م م�ن الترصيح�ات
الهجومي�ة ،أش�اد بوتين بباي�دن،
واصف�ا إي�اه بأن�ه “رج�ل دول�ة
مخضرم قضى حيات�ه بأكملها يف
العمل السيايس”.

ماذا نفى بوتني أيضا؟

ونف�ى بوتين أن يك�ون قراصن�ة
إلكرتوني�ون روس وراء الهج�وم
الذي تع�رض له نظام تش�غيل خط
أنابي�ب أمريكي عمالق يس�تخدم يف
نقل كميات هائلة من الوقود الشهر
امل�ايض ،والهج�وم اإللكرتوني الذي
تعرضت له مصانع معالجة لحوم يف
الواليات املتحدة األسبوع املايض.
وق�ال الزعيم الرويس“ :س�معت عن
مصان�ع اللح�وم ،وأرى أن�ه مج�رد
هراء ،وكلنا يعلم أنها سخافات”.
وأض�اف“ :خ�ط أنابي�ب؟ إنه�ا
سخافات أيضا”.
وق�ال بوتني إن تل�ك االتهامات ربما
ي�روج لها م�ن يري�دون “املزيد من
الخالفات قبل القمة مع بايدن”.
كم�ا نفى الرئيس ال�رويس أن تكون
ق�وات الخدم�ة الخاص�ة ق�د لعبت
أي دور يف تحوي�ل مس�ار طائ�رة
إىل مينس�ك بتعليم�ات م�ن رئي�س
بيالروس�يا ألكس�ندر لوكاش�ينكو
الشهر املايض.
واعتقل�ت الس�لطات يف بيالروس�يا
صحفي�ا معارض�ا كان على مت�ن
الطائرة التابع�ة لرشكة “رايان أير”
لدى هبوطها يف مطار مينسك.

امن ومجتمع
العدد 7500 :االحـد  6حزيران 2021

النقل تعلن دخول سفينة عمالقة ألول
مرة إىل موانئ العراق
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة النقل /الرشكة العام�ة ملوانئ العراق ان س�فينة تدعى () MSC ELLen
تدخل موانى العراق ألول مرة لها ضمن مس�ار السفن العمالقة التابعة لخطوط املالحة
العاملي�ة ،واك�دت ادارة امليناء ان ملاكات املين�اء تمكنت من تفري�غ حمولتها يف وقت
قيايس.
وق�ال املدي�ر العام لرشكة موان�ئ العراق ،فرحان محيس�ن الفرط�ويس ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نس�خة منه امس :انه «رس�ت الس�فينة ( ) MSC Ellenالعاملة ضمن الخط
املالحي العاملي  mscعىل رصيفي 14و  15يف ميناء ام قرص الشمايل ،وتعد هذه السفينة
(  ) Ellenمن السفن العمالقة التي تدخل موانئ العراق ألول مرة لها».
واوضح مدير ميناء ام قرص الش�مايل ،احمد جاس�م االس�دي :ان الس�فينة  Ellenذات
الرحل�ة رقم  120يبلغ طولها نحو  347مرتا تحم�ل نحو  1581حاوية وخالل فرتة 24
ساعة تم تفريغها ضمن اعمال املناولة يف امليناء .مبينا :ان امليناء استقبل يف وقت سابق
سفن عمالقة ورست بامن وسالم .
يذكر ان ميناء ام قرص الش�مايل استقبل عددا من السفن العمالقة يف مؤرش واضح عىل
ان مس�توى غاطس القناة املالحية وارصفة امليناء قادر عىل اس�تيعاب الس�فن الكبرية
وارسائها بأمن وسالم.

اهلجرة تعلن منح املتضررين يف
حادثة خميم شاريا مبالغ مالية
بغداد /الزوراء:
نف�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن ،ام�س
السبت ،وقوع ضحايا يف مخيم شاريا بعد
الحريق الذي التهم  400خيمة ،مبينة ان
هناك خسائر مادية فقط.
واعل�ن املتح�دث باس�م ال�وزراة ،كري�م
الن�وري ،يف ترصي�ح صحف�ي “توزي�ع
مبالغ مالية ومن�ح كل مترضر معونات
“ .مبينا ً أن ” التحقيقات االولية تظهر ان
الحريق تم بأدوات املطبخ ولآلن لم يصل
التحقيق النهائي بشأن الحادثة “.

وأض�اف أن ” الح�ل الوحيد ال�ذي أمامنا
اآلن ه�و اع�ادة النازحين اىل مناطقهم
للتأك�د م�ن ع�دم اس�تغاللهم سياس�يا ً
وانتخابيا ً “.
واش�ار اىل ان ” هن�اك تعليم�ات وقائية
بعدم استخدام ادوات املطبخ داخل الخيم
والطب�خ يف اماكن مخصص�ة لهم ولكن
لآلن لم يصل التحقيق النهائي“.
يذك�ر أن الحري�ق الته�م  400مخي�م يف
محافظ�ة ده�وك ضم�ن مخيم ش�اريا
للنازحني.

التعليم توجه بزيادة عدد اجملالت العراقية
يف املستوعبات العاملية
بغداد /الزوراء:
وج�ه وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلمي ،نبي�ل كاظم عب�د الصاحب ،امس
السبت ،رسالة إىل الجامعات العراقية.
وقالت الوزارة يف بيان ،ورد لـ «الزوراء» :إن الوزير حث يف رسالته اىل الجامعات
عىل «زي�ادة عدد املجلات العراقية يف املس�توعبات العاملي�ة والتأكيد عىل نرش
بحوث الهيئات التدريس�ية وطلبة الدراس�ات العليا يف املجالت العلمية العراقية
ذات معام�ل التأثير وتش�كيل فرق بحثي�ة رصينة م�ن الجامع�ات والكليات
الحكومي�ة واألهلي�ة لزي�ادة وتحقيق النرش العلمي باس�م أكثر من مؤسس�ة
وحسب االختصاص وضمن مسار التكامل املعريف».
ودعا ،الجامعات والكليات األهلية اىل «تعضيد التوجه اىل البحث والنرش العلمي
واس�تحداث املجلات العلمية املتخصص�ة ،مؤكدا أن جه�از اإلرشاف والتقويم
العلم�ي يتوىل عملي�ة تقويم املؤسس�ات عىل وف�ق تحقق املتطلب�ات العلمية
ومؤرشات رصانة املخرجات».
وش�دد عىل «تعزي�ز املواقع اإللكرتوني�ة للجامعات وتمكين الباحثني والطلبة
م�ن روابط املجالت العلمي�ة املحلية الداخلة يف املس�توعبات العاملية» ،مشيرا
اىل «أهمي�ة االنفت�اح ال�دويل وإرشاك باحث�ي العالم بنرش البح�وث يف مجالت
الجامعات العراقي�ة وإدامة صور التعاون املعريف والتواصل األكاديمي واإلفادة
من علماء العراق يف الخارج يف مراجعة وتطوير آليات االرتقاء بالتعليم والسمعة
الدولية».

شكر وامتنان
بالجهد املتميز الذي ُحظيت به من قبل االستش�اري القدير
الطبيب (رافد الطويل) اختص�ايص امراض القلب والصدر،
أدع�و الله عزوجل ل�ه مزيدا من املوفقي�ة واالبداع يف مجال
اختصاص�ه الطبي ،مع كل الش�كر والقدير والعافية وتمام
الصحة.
الصحفي
عواد هاشم
دائرة الكاتب العدل يف الدورة
العدد العمومي10486 /
			
السجل153 /

جمهورية العراق
وزارة العدل
التاريخ2021/5/9:

إعالن
املنذر /انعام ذنون يونس
هوية االحوال 417100 :س 1219/ص 194/يف 2014/2/15
العن�وان :بغداد -ح�ي العام�ل م 815/ز 15/د 54/رقم االس�تمارة
55926
املنذر إليه /منعم داخل لعيبي
عنوانه :بغداد -ابو دشري م 852/ز 56/د7/
جهة اإلنذار
س�بق وأن اس�تأجرتك حصتي من العقار املرقم  6697/6مقاطعة 2
ابو دشير (مشتمل س�كني) ببدل ايجار ش�هري قدره ()250,000
مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي يس�تحق الدف�ع يف االول من كل
ش�هر ،وبما انك ممتنع عن تس�ديد بدل االيجار الش�هري لشهر أيار
لسنة  ،2021لذا اسري اليك هذا االنذار بواسطة الكاتب العدل يف الدورة،
واطالبك بتس�ديده خالل مدة أقصاه�ا ثمانية ايام اعتبارا من تاريخ
تبليغ�ك بهذا االنذار وبخالف ذلك س�وف اضطر إلقامة دعوى ضدكم
لدى املحاكم املختصة مع تحميلكم كافة الرسوم واملصاريف واتعاب
املحاماة ،كما احتفظ بحقي باملطالبة ببدل االيجار الش�هري لش�هر
نيسان لسنة  2021والغري مدفوع من قبلكم ايضا بدعوى مس�تقلة.
عن�د ذه�اب املبل�غ القضائ�ي من مرك�ز رشط�ة ابو دشير بتاريخ
 2021/5/6عىل عنوانكم تبني انكم مجهولني اإلقامة وحس�ب رشح
املبل�غ وتأييد مخت�ار املحلة ،لذا تق�رر تبيلغك بالنشر يف صحيفتني
محليتني.
الكاتب العدل
قيس ستار حسن
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الرتبية تنشر آلية اشرتاك طلبة الصفوف املنتهية يف
االمتحانات الوزارية
بغداد /الزوراء:
نرشت وزارة الرتبية ،امس الس�بت ،آليات
اشتراك طلبة الثالث املتوس�ط والسادس
االعدادي باالمتحان�ات العامة (الوزارية)
للعام الدرايس .٢٠٢١-٢٠٢٠
ووفقا لوثيقة صادرة من الوزارة وموجهة
إىل املديري�ات العامة للرتبية يف املحافظات
كاف�ة ،اطلع�ت عليه�ا «ال�زوراء» ،فإن�ه
«يح�ق للطالب يف الصف الثالث املتوس�ط
والس�ادس االعدادي بفروعه االشتراك يف
االمتحانات العامة الوزارية للعام الدرايس
( ،)2021 / 2021إذا كان ناجح�ا يف
جميع الدروس او اذا كان راس�با يف درس
او اثنين او بثالث دروس بع�د اضافة 10
درجات (درجات القرار) إىل معدل السعي
السنوي».
م�ن جهته�ا ،طالب�ت مفوضي�ة حقوق

الس�نة بس�بب م�ا راف�ق الع�ام الدرايس
م�ن ظ�روف قاه�رة للطلبة اهمه�ا عدم

االنس�ان بالرتي�ث بتنفي�ذ االمتحان�ات
واعتماد درج�ات الك�ورس االول ونصف

نجاح تجربة التعلي�م االلكرتوني واكمال
املناهج.
ودعت عض�و مفوضية حقوق االنس�ان،
فاتن الحلف�ي ،بترصيح صحف�ي ،وزارة
الرتبي�ة والجه�ات املختص�ة بالرتي�ث يف
اج�راء االمتحانات النهائية واالعتماد عىل
درج�ات الك�ورس االول ونصف الس�نة،
الن التعلي�م االلكرتون�ي يف البالد لم ينجح
وكان بحاجة اىل مقومات عدة ،فضال عن
وجود خلل يف ايصال املادة العلمية للتلميذ
والطالب من خالل التعليم عن بعد.
ولفت�ت الحلفي اىل ان «املناهج الدراس�ية
لتالميذ الس�ادس االبتدائي غير مكتملة،
واعمارهم التتناس�ب م�ع اعتماد التعليم
االلكرتون�ي ،االم�ر ال�ذي س�يؤدي اىل ان
تكون العملية االمتحانية غري مجدية لهم
يف تحقيق نتائج جيدة».

املوارد :مشروع نهر خريسان وفر املياه لنحو  450ألف نسمة

بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزي�ر امل�وارد املائي�ة ،مهدي
رش�يد الحمداني ،امس الس�بت ،ان
مشروع تعزي�ز نه�ر خريس�ان يف
دياىل ،ب�دء بالعم�ل فعليا ً وس�اهم
بتوفير املي�اه ألكثر م�ن  450ألف
نسمة.
وق�ال الحمدان�ي ،خلال جول�ه له

برفقة محافظ دياىل مثنى التميمي
وعدد م�ن املس�ؤولني يف املحافظة،
لإلطلاع على عمل مشروع تعزيز
نهر خريسان يف دياىل :إن «املرشوع
ب�دأ بالعم�ل فعليا ً وس�اهم بتوفري
املياه ألكثر من  450ألف نسمة من
اهايل املحافظة».
وبين الوزير أن�ه «نطمئن أهلنا يف

حقوق اإلنسان تطالب
احلكومة بتعويض املتضررين
من الوضع البيئي
بغداد /الزوراء:
وجه�ت مفوضي�ة حقوق االنس�ان ،امس
السبت ،طلبا للحكومة لتعويض املواطنني
ال�ذي تضرروا بس�بب الوض�ع البيئ�ي
املرتدي.
وق�ال عضو املفوضية ،فاض�ل الغراوي ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «البيئة
يف العراق تشهد العديد من االنتهاكات والذي
اصبح عامال مهددا ملاليني املواطنني».
واضاف الغ�راوي « :يف الوقت الذي يحتفي
به العالم بالي�وم العاملي للبيئة فإن العراق
يعان�ي م�ن التصح�ر وانتش�ار امللوث�ات
والنفاي�ات وانع�كاس ذلك بش�كل مبارش
على حياة املواطنين وصحتهم بإصابتهم
باالمراض الرسطانية واالمراض التنفسية
وكذلك عىل الزراعة وعىل املياه».
وإض�اف الغ�راوي اننا «نطال�ب الحكومة
ووزارته�ا املعني�ة بإطالق حمل�ة ملكافحة
التصحر وزراعة الغابات واالشجار ،وكذلك
انش�اء معامل لتدوير النفاي�ات ،ومنع كل
املعام�ل املصان�ع م�ن الق�اء مخلفاتها يف
االنه�ار ونق�ل كل املصانع خ�ارج املدن».
مش�ددا على «اطلاق التدفق�ات املائي�ة
ملعالجة اللسان امللحي وانشاء مستشفيات
متخصص�ة ملعالجة االم�راض الرسطانية
والتنفسية».
وتابع عضو املفوضية اننا «نطالب الحكومة
بتحم�ل مس�ؤوليتها بضم�ان ح�ق البيئة
للمواطن واطالق تعويضات لكل املواطنني
الذي ترضروا بس�بب الوضع البيئي املرتدي
والسياس�ة الخاطئ�ة إلدارة هذا امللف الذي
دفع ثمنه ماليني العراقيني».

دياىل بأنه ال توجد مش�كلة يف مياه
الشرب ،وعززن�ا املحافظ�ة بجهد
كبري لغرض حفر اآلبار».
واش�ار اىل أن «ال�وزارة وم�ن خالل
الهيئ�ة العام�ة للمي�اه الجوفي�ة
أنجزت حف�ر  60برئا وإعادة تأهيل
 40بئرا لديموم�ة إيص�ال املي�اه
لجميع مناطق املحافظة» ،موضحا

ان «الوزارة تمكنت من توفري املياه
لـ  %90من محافظ�ة دياىل والعمل
مس�تمر لحين إيص�ال املي�اه لكل
املستحقني».
ونوه الحمدان�ي بأن «الوزارة تعمل
عىل الصعيد الداخيل من خالل إنجاز
مش�اريع من ش�أنها توفير مياه
الرشب والس�قي ،إىل جميع مناطق

املحافظ�ة أم�ا الصعي�د الخارج�ي
فس�تكون هن�اك زي�ارة قريب�ة إىل
الجمهوري�ة اإلسلامية االيراني�ة
ملناقش�ة اإلي�رادات الواردة إىل س�د
دربنديخ�ان ،والعم�ل عىل تقاس�م
الرضر كون انحس�ار األمطار شمل
عموم املنطقة ونسعى للتعاون مع
طهران لتجاوز هذه األزمة».

النزاهة تبني تفاصيل اعتقال املدير العام لشركة املنتجات الغذائية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة ع�ن تفاصيل
تنفيذ مذك�رة القبض الصادرة بحق مدير عام
ً
موضح�ة أن األمر
بوزارة الصناع�ة واملعادن،
جاء عىل عىل خلفيَّة تهم اإلرضار العمد بأموال
ومصلحة الجهة التي يعمل فيها.
وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة يف بيان
لها تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان «تفاصيل
تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق املدير العام
للرشك�ة العام�ة للمنتجات الغذائيَّ�ة يف وزارة
الصناع�ة واملع�ادن ،أف�ادت بإص�دار محكمة

َّ
املختصة بالنظ�ر بقضايا النزاهة يف
التحقي�ق
قبض معطوف عىل قرار محكمة
أمر
الرصافة
ٍ
ً
ميس�ان املختصة؛ واس�تنادا إىل أح�كام املادة
( )٣٤٠من قانون العقويات العراقي».
واضاف�ت الدائرة أن «ملاكات مديريَّة تحقيق
الهيئ�ة يف محافظة بغداد ،التي انتقلت إىل مقر
مديريَّ�ة الرشك�ة العام�ة املنتج�ات الغذائيَّة،
تمكن�ت من تنفيذ أم�ر القبض الص�ادر بحق
املته�م بالتع�اون مع جه�ات إنف�اذ القانون،
ً
مبين�ة أن ملاكات املديريَّ�ة نظم�ت تفاصيل
ضبط أصويلٍّ أرسل إىل محكمة
العمليَّة بمحرض
ٍ

التحقيق املختصة؛ بغية تقرير مصري املتهم «.
واش�ار البي�ان اىل :أن الهيئ�ة أعلن�ت مطل�ع
هدر للمال العام
حزيران الجاري الكش�ف عن
ٍ
يف عقد ل�وزارة الصناع�ة واملع�ادن مع إحدى
الشركات األهليَّ�ة ،موضح�ة أن مالكاته�ا يف
مكت�ب تحقي�ق محافظ�ة ميس�ان ضبط�ت
أولي�ات عقد تأهيل وتش�غيل رصي�ف ( )11يف
ميناء أم قرص الجنوبي التابع لوزارة الصناعة
واملعادن  -الرشكة العامة للمنتجات الغذائيَّة -
هدر
معمل سكر ميس�ان؛ وذلك لوجود شبهة
ٍ
للمال العام فيه.

عمليات بغداد تكشف حصيلة ممارساتها األمن النيابية :داعش مارست أسلوب”
األمنية خالل أسبوع
غسيل األدمغة” يف خميم اهلول
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس السبت،
حصيلة ممارساتها االمنية خالل االسبوع
املايض.
وذك�ر اعلام القي�ادة يف بي�ان تلقت�ه
«الزوراء» :أن «املفارز املشتركة يف قيادة
عملي�ات بغ�داد وخالل األس�بوع املايض
تمكن�ت م�ن اعتق�ال مطلوبين للقضاء
وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمني
اثنين بانتحال صفة رس�مية ،ومزورون
ومتعاطون للمواد املخدرة».

واش�ار البي�ان اىل «ضب�ط ( )406حب�ة
مخدرة مختلفة األنواع ،و( )67غراما من
مادة الكرس�تال املخ�درة ،و( )16جهازا
لتعاطي املخدرات».
وأضاف أن «املفارز املشتركة تمكنت من
مص�ادرة ( )68مسدس�اً ،و( )13بندقية
مختلفة األن�واع ،و( )٢٤٤٠اطالقة عتاد
مختلف�ة ،و( )49مخ�ازن عت�اد فارغة،
و( )119رمان�ة يدوي�ة ،وجه�از واح�د
إلطلاق القناب�ل وعمل�ة نقدي�ة اجنبية
مزورة».

القبض على متاجر بالبشر ومزور يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
الق�ت مكافح�ة اج�رام بغ�داد القبض عىل
مته�م باإلتج�ار بالبرش وآخ�ر بتزوير صك
بقيمة  ١٥٠مليون دينار .وذكرت املديرية يف
بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه امس :ان
«مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد /قسم
االتج�ار بالبرش الرصافة تمكن�ت من القاء
القب�ض عىل متهم لقيام�ه االتجار بالبرش.
تم تدوين أقواله باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا
وقرر ق�ايض التحقيق توقيف�ه وفق أحكام

امل�ادة (  /٦م�ن قان�ون االتج�ار بالبشر )
واتخ�اذ اإلجراءات القانونية بحقه وتقديمه
إىل القض�اء لينال ج�زاءه العادل».وبني انه
«يف حين ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام
الحري�ة القبض عىل متهم ق�ام بتزوير صك
بقيم�ة ( )١٥٠ملي�ون دين�ار عراقي صادر
من مصرف الرافدين».وختم «دونت أقواله
باالعتراف ابتدائي�ا وقضائي�ا وق�رر قايض
التحقي�ق توقيفه وفق أح�كام املادة ()٢٩٠
من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل».

بغداد /الزوراء:
اكد عضو لجنة االم�ن والدفاع النيابية ،كاطع الركابي،
امس الس�بت ،ان داعش مارست اسلوب غسيل االدمغة
يف مخي�م اله�ول الس�وري ،مبين�ا ان اع�ادة تلك االرس
للعراق تعد انتكاسة كبرية.
وقال الركاب�ي يف ترصيح صحفي :ان” داعش االرهابي
اس�تغلت وجود الخزين البرشي الكبير يف مخيم الهول
الس�وري وخاص�ة من االطف�ال من اجل ب�ث افكارها
املتطرف�ة وغس�ل ادمغته�م» .الفت�ا اىل «ان التقاري�ر
االعالمية الت�ي خرجت من املخيم والتي تبني مس�توى
التكفري والحقد هي جزء بس�يط من الحقيقة يف مخيم
تحول اىل ازمة امن لكل بلدان الرشق االوسط”.
واض�اف الركابي ان” داعش االرهابي تحاول خلق جيل
جديد من ادوات املوت من خالل غسيل االدمغة لالطفال
والنس�اء يف مخيم الهول ،خاص�ة ان الجزء االكرب منهم
ه�م عوائل التظي�م التي ت�م هربت بعد مع�ارك تحرير
الق�رى والقصبات واملدن» .الفت�ا اىل «اننا امام امر بالغ
الخط�ورة خاص�ة ان الفكر املتطرف يج�ب االنتباه له
بحذر ش�ديد الن تداعيات�ه عىل االمن الداخيل س�تكون
وخيمة جدا يف ظل تحديات كبرية”.
ويضم مخيم الهول السوري نحو  30الف نسمة اغلبهم
من عوائل قادة وارهابيي داعش ممن هربوا بعد تحرير
املدن والقرى والقصبات.

دشنت مشروعا وطنيا للمختربات لرصد حاالت كورونا

صحة الكرخ تعلن فتح منافذ تلقيحية يف أطراف بغداد األسبوع املقبل
بغداد /الزوراء:
َتفتت�ح صح�ة الك�رخ االس�بوع املقب�ل منافذ
تلقيحي�ة يف مناطق اطراف بغ�داد إلعطاء لقاح
فايزر ،بينما دش�نت مرشوعا وطنيا للمختربات
لرصد حاالت كورونا.
وق�ال مدير صحة الكرخ ،جاس�ب الحجامي ،يف
ترصي�ح صحفي :ان هن�اك تحديثات جرت عىل
طريق�ة خزن لق�اح فاي�زر مكنت م�ن حفظه
بدرج�ة ترتاوح بين  8 - 2درج�ات مئوية وملدة
اربعة اس�ابيع ،بعد ان كانت تتطلب  80 -درجة
تحت الصفر ،لذلك تم اتخاذ قرار بشمول املراكز
الصحي�ة بإعطائ�ه بع�د ان كان مقتصرا عىل
مستشفيات محددة يف بغداد واملحافظات.
ولفت الحجامي اىل ان «االس�بوع املقبل سيشهد
فتح مناف�ذ تلقيحية يف مناط�ق الطارمية وابو
غري�ب ،واملحمودي�ة والتاج�ي ،ومناطق اخرى
يف اطراف بغداد مخصص�ة إلعطاء لقاح فايزر،
اضاف�ة اىل  20منف�ذا تلقيحيا اخر» .مشيرا اىل
ان «التقدي�م عىل اللقاح يكون حرصا عن طريق
املنص�ة االلكرتونية لتنظيم العم�ل ،وتأتي هذه

املبادرة من اجل تسهيل وصول املواطن اىل اقرب
مركز صحي ضمن الرقعةالجغرافية».

وبني الحجامي ان «اصاب�ات كورونا ارتفعت يف
نيس�ان املايض ،ثم اخ�ذت باالنخفاض تدريجيا

اىل اكثر من  60باملئة يف ايار ،اما نس�بة الش�فاء
الرتاكمية فوصلت اىل  93,3باملئة يف نهاية الشهر
نفس�ه ،م�ع تس�جيل انخفاض بأع�داد املرىض
الراقدين يف مستش�فيات الدائرة اىل اكثر من 30
باملئة ،وكذل�ك انخفاض اعداد امل�رىض يف العزل
املنزيل اىل اكثر من  20باملئة».
واض�اف ان «الدائ�رة نف�ذت حمل�ة لتطوي�ر
امل ٔوسس�ات التابعة لها ش�ملت افتت�اح محطة
إلدارة النفاي�ات الطبي�ة اوتوماتيكي�ا وف�ق
تصامي�م هندس�ية حديث�ة وب�إرشاف رشك�ة
تركي�ة يف مستش�فى الريم�وك التعليمي ،حيث
تعد ه�ذه النفايات احد مصادر انتش�ار عدوى
الفريوس�ات السيما املس�تجدة منها ،فضال عن
افتتاح املرشوع الوطني للمختربات الذي يعد من
املشاريع االوىل يف البالد بفحوصات كورونا PCR
بجان�ب الكرخ ويتميز يف رصده لحاالت االٕصابة
بالوب�اء ،اىل جان�ب تجهي�ز مستش�فى الفرات
باجهزة طبية حديث�ة منها ثالجة لحفظ بالزما
الدم واللقاحات ذات س�عة تجميدية  85 -درجة
تحت الصفر».
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بغداد /الزوراء:
أعل�ن الجهاز املركزي لالحص�اء يف العراق ،امس الس�بت ،أن محصويل الطماطم
والخي�ار من الخرض األكثر إنتاجا ً خالل موس�م الصيف للعام  ،2020مشيرا ً إىل
ارتفاع انتاج جميع أنواع الخرض باستثناء محصول “البصل االخرض”.
وقال�ت مديري�ة اإلحص�اء الزراعي التابع�ة للجه�از يف تقرير إلنت�اج املحاصيل
الصيفي�ة للعام املايض  ،2020واطلعت علي�ه “الزوراء” :إن “محصول الطماطم
ج�اء باملرتبة االوىل بأكثر محاصيل الخضر انتاجاً ،حيث قدر انتاجه  754.8ألف
طن للموس�ــم الصيفي  ،2020بارتفاع قدرت نس�بته  21.8%عن املوسم الذي
س�بقه” ،مبين�ا ً أن “الخيار جاء باملرتبة الثانية حيث ق�در االنتاج بـ  242.6الف
طن بارتفاع قدرت نسبته  62.5%عن انتاج املوسم الذي سبقه”.
وأضاف�ت املديري�ة أن “انت�اج الباذنجان جاء ثالث�ا ً بانتاج بل�غ  207.2الف طن
بارتفاع قدرت نسبته  51.6%عن املوسم الذي سبقه ،ومن ثم جاء الرقي بإنتاج
بل�غ  200.8ال�ف ط�ن بارتفاع ق�درت نس�بته  27.02%عن انتاج املوس�م الذي
سبقه”.
وأشارت إىل أن “انتاج محصول البطيخ قدر انتاجه خالل املوسم الصيفي املايض
 200.8ال�ف ط�ن بارتفاع قدرت نس�بته  27.2%عن املوس�م امل�ايض ،فيما بلغ
انت�اج البامي�ا  93.7الف طن بارتفاع بلغ نس�بته  57.7%عن إنتاج الس�نة التي
سبقتها” ،مبينة أن “انتاج محصول الباقالء الخرضاء بلغ  45.1الف طن بارتفاع
بلغ  16.8%عن إنتاج العام الذي سبقه”.
وأوضح أن “انتاج الشجر للموسم الصيفي  2020بلغ  38.7الف طن بارتفاع قدرت
نس�بته  72.8%عن انتاج املوسم الذي س�بقه ،فيما بلغ انتاج البصل االخرض41
الف طن بانخفاض بلغ نسبته  18.2%عن انتاج املوسم الذي سبقه”.
يذك�ر أن االوض�اع االمني�ة غري املس�تقرة وقلة الدع�م الحكوم�ي أدى اىل اهمال
الفالحني العراقيني لبس�اتينهم وهجرة البعض منهم ،ما انعكس ذلك س�لبا عىل
انتاج الفواكه يف العراق.

بغداد /الزوراء:
حذرت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية من تفجر الش�ارع بوجه حكومة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي يف حال استمر ارتفاع سعر الدوالر ،مشرية إىل أن السوق
العراقي يش�هد منذ أيام إرباكا كبريا بس�بب عدم استقرار سعر رصف الدوالر.وقال
عض�و اللجنة س�الم الطفييل يف حوار اطلعت عليه “الزوراء” :إن “الس�بب الرئييس
الستمرار ارتفاع سعر رصف الدوالر عدم وجود رقابة حكومية حقيقة عىل السوق
العراقي ،وكذلك عمل املصارف األهلية والصريفات ،التي تتالعب باألس�عار حس�ب
مصلحتها دون أي رقابة أو محاسبة”.
وأض�اف الطفييل أن “ارتفاع س�عر رصف الدوالر وكذلك امل�واد الغذائية وغريها من
املواد يقف خلفه بعض التجار الجشعني وأصحاب املصارف ورشكات التحويل املايل،
من الشخصيات املتنفذة ،ذات العالقات مع بعض األطراف والشخصيات السياسية،
التي تتحكم بالسوق كما تشاء وفق صمت حكومي”.وأشار اىل أن “السوق العراقي
يش�هد منذ أيام إرباكا كبريا بسبب عدم استقرار سعر رصف الدوالر وزيادة أسعار
املواد من جديد ،وهذا األمر يتطلب تدخل الجهات الحكومية املختصة ،للسيطرة عىل
الوضع ،وبخالف ذلك فإن الش�ارع العراقي سوف ينفجر من جديد بوجه الحكومة
وكل الطبقة السياسية ،بسبب ما يمر من ظروف اقتصادية صعبة”.

املصادقة على تصميم مدينة
سكنية جديدة يف قضاء بلد

بغداد /الزوراء:
صادقت وزيرة االعمار واالسكان والبلديات العامة ،نازنني محمد ،عىل التصميم
االساس للمدينة السكنية الجديدة بقضاء بلد (املنار) يف محافظة صالح الدين.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت “الزوراء” نس�خة منه :انه “تم إنجاز تصاميم املدينة
م�ن قب�ل املديرية العام�ة للتخطيط العمران�ي التابعة للوزارة ،بالتنس�يق مع
الجهات ذات العالقة باملحافظة ضمن مرشوع املدن الجديدة الذي تبنته الوزارة
لتوفير االرايض املخدومة”.وأوضحت وزير االعمار ان “املدينة الس�كنية تضم
نحو ( )6250وحدة سكنية أفقية متنوعة املساحات ،ومرافق تعليمية وصحية
وتجارية وترفيهية ومراكز متعددة الخدمات وغريها ،فيما ستش�غل مس�احة
كلية قدرها  2350دونماً ،وتخدم ما يقارب  39الف نسمة”.

مسؤول حكومي :دياىل مهددة
بفقدان ثروتها السمكية

بعقوبة  /نينا:
حذر مس�ؤول حكوم�ي يف دياىل من فقدان  70%من الثروة الس�مكية جراء
الجف�اف وش�حة امل�وارد املائية .وق�ال محمود الش�مري ،مدير املستش�فى
البيط�ري يف دي�اىل ،ملراس�ل الوكالة الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء /نينا”:/ان
محافظ�ة دياىل مهددة بفقدان ثروتها الس�مكية جراء انع�دام مصادر املياه
الذي ادى اىل جفاف االنهر” .محذرا من كوارث اقتصادية يف حال غياب الحلول
إلنقاذ الثروة السمكية التي سجلت انتعاشا اسهم يف دعم الدخل املادي لكثري
من مربي االس�ماك.واضاف  ”:ان اغلب مشاريع الثروة السمكية تعتمد عىل
االقف�اص العائمة او االحواض الت�ي تحتاج اىل مياه وفرية ،وان نقص املوارد
املائية سيؤدي اىل تأثريات سلبية عىل هذا القطاع”.
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“لوك أويل” تستهدف إنتاج  30ألف برميل يوميا من حقل أريدو النفطي

املركزي لإلحصاء :الطماطم واخليار
األكثر إنتاجاً خالل 2020

حتذيرات نيابية من انفجار الشارع
بسبب استمرار ارتفاع الدوالر

خفيف البصرة يالمس  72دوالرا للربميل ..وصادرات العراق ألمريكا ترتاجع
بغداد /الزوراء:
س�جل خ�ام البصرة الخفي�ف اعىل
األس�عار يف منظمة اوبك ليقرتب من
 72دوالرا ،بالتزامن مع ارتفاع أسعار
النف�ط العاملية ،فيما انخفض س�عر
خام البصرة الثقيل ،قب�ل اغالقهما
الجمعة.
وسجلت اسعار خام البرصة الخفيف
 71.84دوالرا للربمي�ل بارتف�اع بل�غ
نس�بته  ،0.93%فيما انخفض الخام
البرصة الثقيل املصدر آلسيا إىل 67.67
دوالرا للربميل بنسبة انخفاض بلغت
 ،0.48%عن يوم الخميس املايض .
وس�جل نفط البصرة الخفيف أعىل
األس�عار مقارن�ة بالنف�وط األخرى
لدول منظمة اوبك ،حيث سجل سعر
النف�ط العرب�ي الخفي�ف الس�عودي
 70.91دوالرا للربميل ،فيما بلغ سعر
مزيج مرب�ان االماراتي  70.92دوالرا
للربمي�ل ،ومزيج س�هران الجزائري
 70.19دوالرا للربميل ،يف حني س�جل
بون�ي الخفي�ف النيجيري 70.99
دوالرا ،وجرياس�ول االنغ�ويل 71.39
دوالرا.
وكان�ت أس�عار النف�ط العاملي�ة ق�د
ارتفعت ليغلق خ�ام برنت إىل 71.89
دوالرا ،وخام غرب تكساس اىل 69.62
دوالرا للربميل.
م�ن جان�ب متص�ل ،أعلن�ت ا ٕدارة

معلوم�ات الطاق�ة االٔمريكي�ة ،امس
الس�بت ،انخف�اض ص�ادرات النفط
العراقي�ة للوالي�ات املتح�دة ،إىل 163
أل�ف برمي�ل يومي�ا ،خالل األس�بوع
املايض.
وج�اء يف تقرير للإدارة ،اطلعت عليه
“الزوراء” :أن “متوس�ط االستريادات
األمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام خلال
األس�بوع املايض من تس�ع دول بلغت
 5ماليين و 130أل�ف برمي�ل يومي�ا
منخفض�ة بمق�دار  339أل�ف برمي�ل

باليوم عن األسبوع الذي سبقه ،والذي
بلغ  5ماليني و 469الف برميل”.
وأوضح التقري�ر أن “الواليات املتحدة
اس�توردت النف�ط الخ�ام م�ن العراق
بمع�دل  163أل�ف برمي�ل يومي�ا،
منخفض�ة عن األس�بوع الذي س�بقه
وال�ذي بل�غ بمع�دل  184أل�ف برميل
يوميا”.
كما أشار إىل أن “أكثر االٕيرادات النفطية
الٔميركا خالل االٔس�بوع املايض جاءت
من كن�دا وبمعدل بل�غ  3,147ماليني

قدمت طلبا نيابيا الستضافة حمافظ البنك املركزي

اللجنة املالية :موازنة  2022ستكون متخبطة
وال ترتكز على أي حسابات ختامية
بغداد /الزوراء:
وصف مقرر اللجنة املالية النيابية ،احمد الصفار،
امس السبت ،الحديث عن رشوع الحكومة بإعداد
املوازنة باملثري لالس�تغراب ،مبينا ان الحكومة لم
تطب�ق لغاية اآلن م�ن تطبيق موازن�ة  2021وال
توجد أي حسابات ختامية.
وق�ال الصفار يف ترصيح صحف�ي :ان “اعداد أي
خط�ة اقتصادية يعتمد باالس�اس على موازنات
سابقة والحس�ابات الختامية لها بحسب قانون
االدارية املالية وهذا غري ممكن لغاية اآلن”.
واضاف ان “الحكومة ورغم انتهاء النصف السنة

لغاية اآلن لم تطبق املوازنة التي اقرت من الربملان
قبل عدة اشهر ما يشري اىل الخلل االداري الواضح
يف اداء الحكومة”.واوض�ح الصفار ان “املوازنة يف
العام املقبل س�تكون مشابهة ملا جرى ارسالها يف
العام الجاري وس�يتم تعديلها والطعن يف فقراتها
كما فعلت الحكومة لتأخري تنفيذها”.
م�ن جان�ب اخ�ر ،قدم�ت عض�و اللجن�ة املالية
الربملاني�ة ،النائبة ماج�دة التميمي ،طلب�ا نيابيا
الس�تضافة محاف�ظ البن�ك املرك�زي مصطف�ى
غالب مخيف ،ملناقشة اسباب ارتفاع سعر رصف
الدوالر مؤخرا.

استثمار البصرة :سيوفر  ١٠٠٠فرصة عمل

النقل تفتتح الساحة الكربى للتبادل التجاري مع اجلانب اإليراني
بغداد /الزوراء:
وصل وزي ُر النقل نارص حسين بندر الش�بيل ،امس
الس�بت ،إىل محافظة البصرة أقىص جنوبي العراق
برفقة وف� ٍد فني متخصص ضم مديري تش�كيالت
النقل وعددا من املعنيني.
وعقد الوزير فور وصوله مؤتمرا ً صحفيا ً استعرض
خالل ُه اهداف الزيارة وذلك لالطالع عىل سير العمل
وتنفيذ مشاريع النقل يف محافظة البرصة .
وق�ال الش�بيل ،خلال املؤتم�ر :حس�ب توجيهات
دول�ة رئي�س مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
برضورة متابعة تنفيذ املشاريع يف املحافظات تمت
زيارة محافظة البرصة لالطالع عىل عمل وش�ؤون
التشكيالت التابعة للوزارة منها النقل الربي واملوانئ
والسكك والنقل الخاص يف محافظة البرصة
وأوض�ح :س�نتوجه اىل منف�ذ الشلامجة الفتت�اح
الس�احة الكبرى للتب�ادل التج�اري بين الجان�ب
ً
اضاف�ة اىل زيارة
العراق�ي وااليراني يف الشلامجة،
م�رآب النقل البري النموذجي ال�ذي يضم عددا من

الش�احنات الكبرية ومحطة وقود للسائقني وورش
تصليح وغريها.
وأضاف :سيكون ضمن جدول اعمال زيارة محافظة
البرصة متابعة سير العمل وتنفيذ املش�اريع وبناء
االرصف�ة العمالق�ة يف مين�اء الفاو الكبير وزيارة
ملحطة السكك.
من جهته ،اكد رئيس هيئة اس�تثمار البرصة ،عالء
عبد الحسين سلمان ”:ان مرشوع التبادل التجاري
بني الجانبني العراقي وااليراني يف منفذ الشلامجة،
يس�هم بتوفري  ١٠٠٠فرصة عم�ل بعد البدء بعملية
التبادل التجاري “.
وق�ال س�لمان ،يف ترصي�ح صحفي خلال افتتاح
املرشوع من قبل وزير النقل ”:ان املرشوع يقع عىل
مس�احة  ٣٥دونما ،ويش�مل مناطق تبادل تجاري
ومنظومت�ي ادارة وام�ن متكاملتين وبناي�ة VIP
للضيافة ومكاتب تجارية ،وميزانا تجاريا ومخازن
جاف�ة ومربدة ومطاعم وكافرتي�ا ،اضافة اىل مركز
صحي”.

وصوال لالكتفاء الذاتي وتقليل األمحال على الشبكة الوطنية

الكهرباء تتجه مبشاريعها حنو تنمية ء
وتطوير إنتاج الطاقة املتجددة
بغداد /الزوراء:
تخط�و وزارة الكهرب�اء نح�و
تنفيذ مشاريع للطاقة املتجددة
مثل الطاقة الشمسية وغريها،
فه�ي تش�كل حاف�زا ً لتنميتها
وتطويرها لتح�ل كجزء حيوي
يف منظوم�ة الطاقة الكهربائية
وتقل�ل األحم�ال عىل الش�بكة
الوطني�ة بما تنتج�ه من طاقة
نظيف�ة ورخيص�ة نس�بة إىل
اإلنت�اج التقلي�دي ملحط�ات
الكهرباء.
وبينت مدير عام دائرة التدريب
وبح�وث الطاق�ة ب�وزارة
الكهرباء ،برشى ش�عري حمزة،
يف حديث صحف�ي :أن “الوزارة
نف�ذت ع�ددا م�ن املش�اريع
الخاص�ة بإنت�اج الطاق�ة
الكهربائي�ة ،وكان يف مقدمته�ا
بن�اء أول مشروع ري�ادي
لتحوي�ل األبني�ة الحكومي�ة اىل
أبنية خرضاء وذكية باستخدام
الطاقة املتجددة وبرامج كفاءة
الطاقة”.
وبينت أنه “ضم�ن هذا التوجه
فقد ت�م إكم�ال مشروع 100

كيلو واط والت�ي ربطت تزامنيا ً
عىل الجهد الواطئ (  0.4كي يف)
يف مركز تدريب الكهرباء ببغداد
وال�ذي يغ�ذي املرك�ز بالطاق�ة
الكهربائية ،ما أس�هم يف خفض
تكلفة قائمة الكهرباء والحفاظ
على البيئ�ة ويف نف�س الوق�ت
أصب�ح أنموذجا ً تدريبي�ا ً لطلبة
الجامع�ات وطلب�ة الدراس�ات
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العليا للتطبيق العميل يف املخترب
األول للطاق�ة املتج�ددة وال�ذي
تمتلكه دائرتنا”.
واضافت أن “الدائرة تسعى ومن
خالل قسم االبحاث عىل تطوير
املحطة الحالية ووضع دراسات
دقيقة من أجل إدخال منظومات
أخ�رى على أس�طح البناي�ات
وصوال اىل االكتفاء الذاتي وعدم

الحاجة اىل استهالك الطاقة من
الشبكة الكهربائية” ،وأكدت أن
“إنت�اج هذه الش�بكة س�يصدر
اىل الش�بكة الوطنية بعد انتهاء
الدوام الرسمي يف املركز”.
مشرية إىل أن “منظومة الطاقة
الشمس�ية يف املركز غطت خالل
سنتني أكثر من ثلث املبالغ التي
رصفت لتنفي�ذ املرشوع ،وبذلك

لو نفذت مثل هذه املش�اريع يف
املؤسس�ات الحكومية فستؤثر
بشكل إيجابي واضح يف ساعات
تجهي�ز املواطنين للطاق�ة
الكهربائي�ة ك�ون االس�تهالك
الحكومي رقم ال يستهان به”.
وختم�ت أن�ه “باالضاف�ة اىل
عملي�ة الحف�اظ على البيئة يف
حال اتجهنا بش�كل فاعل نحو
التولي�د األخضر باس�تخدام
الطاق�ة املتج�ددة ،فإنه�ا
أق�ل كلف�ة م�ن إنت�اج الطاقة
باملحط�ات الحرارية أو الغازية
وال تحت�اج اىل وقود ،فهي تنتج
من ض�وء الش�مس وال تحتاج
اىل خط�وط نق�ل ألنه�ا تك�ون
على أس�طح البناي�ات ،كم�ا
أن هنال�ك اس�تقاللية بإنت�اج
الطاق�ة وق�د يكون املس�تخدم
منتج�ا ومس�تهلكا يف الوق�ت
نفس�ه ،وال تحت�اج اىل أجه�زة
ومع�دات وتقني�ات عالي�ة
إلنش�ائها وصيانته�ا ،بل فقط
إدام�ة مس�تمرة وغير مكلفة
وتع�د صديقة للبيئ�ة وال توجد
انبعاثات ضارة”.

برميل يوميا ،تليها املكسيك التي بلغت
كمية االس�تريادات منه�ا بمعدل 702
والفي برميل يوميا ،تليها روس�يا التي
بلغت االس�تريادات منه�ا بمعدل 283
أل�ف برميل يوميا ،واالك�وادور بمعدل
 226ألف برميل يوميا”.
وتاب�ع تقرير إدارة معلوم�ات الطاقة
األمريكي�ة أن “كمية االس�تريادات من
النف�ط الخ�ام م�ن الس�عودية بلغت
بمع�دل  188ألف برمي�ل يوميا ،تليها
كولومبيا التي بلغت االستريادات منها

بمع�دل  185ألف برميل يومي�ا ،تليها
نيجرييا التي بلغت االس�تريادات منها
بمعدل  169ألف برمي�ل يوميا ،وتليها
الربازيل التي بلغت االس�تريادات منها
بمعدل 67الف برميل يوميا”.
ويف س�ياق متصل ،أعلنت رشكة لوك
أويل الروس�ية ،امس السبت ،عزمها
إنت�اج  30ألف برميل يوميا ،من حقل
أري�دو النفط�ي يف محافظ�ة املثن�ى
جنوب غربي العراق.
وق�ال رئي�س الرشك�ة ،فاغي�ت
ألكبريوف :إن “الرشك�ة تتباحث مع
العراق حال ًيا لتطوير حقل أريدو الذي
اكتشف عام  ،”2017معربا عن امله
“التوصل إىل اتفاق بهذا الش�أن خالل
العام الحايل”.
وأضاف ألكبريوف أن “الرشكة تتطلع
إىل إنت�اج  30أل�ف برمي�ل يوم ًيا من
الحق�ل العراقي الجديد” ،مشيرا إىل
أن “الحقل يحت�اج تطويره لنحو 18
ش�هرًا إلع�داده وتحضريه قب�ل البدء
باإلنتاج فيه”.
ويق�ع حق�ل اري�دو النفط�ي كحقل
مشرتك بني محافظتي ذي قار واملثنى،
وتم اكتش�افه ضمن جولة الرتاخيص
النفطي�ة الع�ارشة ،وبمس�احة تصل
إىل تس�عة آالف متر مرب�ع ،وأظهرت
النتائ�ج األولية احتوائ�ه عىل أكثر من
 11مليار برميل بكلفة إنتاج جيدة.

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 500دينار
 1000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 2500دينار
 3000دينار
 500دينار
 1000دينار
 750دينار
 500-750دينار

السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
باقالء
فاصوليا
باميا
شجر
قرنابيط
لهانة
بصل

السعر للكغم الواحد
 1250 – -1000دينار
 2000دينار
 1000دينار
 1500دينار
 1000دينار
 1500دينار
 500دينار
 500دينار
 2500دينار
 2500دينار
 1250دينار
 1250دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
رمان
العنب
كريب فوت
الكيوي

أسعار اللحوم والدواجن
املادة

لحم غنم عراقي ( 1كغم )
لحم عجل عراقي ( 1كغم )
دجاج عراقي حي (  1كغم )
سمك كـارب حي (  1كغم )
فخد دجاج عراقي (  1كغم )
فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

السعر

 12,000 – 13,000الف دينار
 13,000 – 12,000الف دينار
 4,000دينار
 5,500-6,000دينار
 4000دينار
 3,500دينار

أسعار املواد اإلنشائية
املادة

شيش اوكراني ( 1طن)
شيش عراقي (  1طن)
سمنت عراقي مقاوم (  1طن)
سمنت عراقي عـادي (  1طن)
سكس رمل
سكس حصو مكرس
دبل الطابوق
جص ( 1طن )

السعر

 1,440,000مليون دينار
 1,330,000.مليون دينار
 120,000الف دينار
 110,000الف دينار
 275,000الف دينار
 275.000الف دينار
 600.000الف دينار
 500.000الف دينار

البورصة تتداول  54مليار سهم بـ57
مليار دينار خالل أسبوع
بغداد /الزوراء:
أعلن س�وق العراق لألوراق املالية ،امس الس�بت ،عن
تداول  54مليار س�هم بقيمة مالية بلغت اكثر من 57
مليار دينار خالل االسبوع املايض.
وق�ال الس�وق يف تقرير اطلع�ت عليه “ال�زوراء” :إن
“ع�دد الشركات املت�داول أس�همها خالل االس�بوع
املايض بلغ  49رشكة مساهمة ،فيما لم تتداول اسهم
 35رشكة بس�بب عدم تالقي اسعار أوامر الرشاء مع
أوامر البيع ،فيما يستمر توقف  19رشكة لعدم تقديم
االفصاح من أصل  103رشكة مدرجة يف السوق”.
وأضاف أن “عدد األسهم املتداولة بلغ  54مليار و830
ملي�ون  510الف س�هم بانخفاض بلغ  39%قياس�ا ً
باالس�بوع الذي س�بقه ،بقيمة مالية بلغت  90مليار
دين�ار بانخف�اض  39.52%قياس�ا ً باالس�بوع الذي
س�بقه من خالل تنفيذ  2239صفقة” ،مشيرا ً إىل أن

“مؤرش األس�عار املتداولة  ISX60أغلق عىل 565.10
نقطة مسجالً انخفاضا بنسبة  2.45%عن إغالقه يف
الجلسة السابقة”.
وأش�ار إىل أن “عدد االسهم املشتراة من املستثمرين
غري العراقيني لالس�بوع املايض بلغ  427مليون سهم
بقيم�ة مالي�ة بلغ�ت  1339ملي�ون دين�ار من خالل
تنفيذ  329صفقة ،فيما بلغ عدد االس�هم املباعة من
املس�تثمرين غير العراقيني  281مليار س�هم بقيمة
مالي�ة بلغت  596ملي�ار دينار من خلال تنفيذ 181
صفقة”.
يذك�ر أن س�وق العراق للأوراق املالي�ة ينظم خمس
جلسات تداول أسبوعيا من األحد اىل الخميس ،ومدرج
في�ه  103رشكات مس�اهمة عراقية تمث�ل قطاعات
املص�ارف واالتص�االت والصناعة والزراع�ة والتأمني
واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

الرياضي

أصفر وأمحر

العبو نفط الوسط يضربون عن
التدريبات

بغداد /متابعة الزوراء
قرر العبو فريق نفط الوسط االرضاب عن التدريبات اىل اشعار اخر .وقال مصدر مقرب
م�ن الالعبين ان “العبي نادي نفط الوس�ط ارضبوا عن التدريبات الت�ي كان من املقرر
اجراؤها مساء اول امس الجمعة”.
واوضح ان “س�بب االرضاب يعود اىل عدم تسلم الالعبني ملستحقاتهم املالية التي تأخرت
منذ ثالثة اشهر” .مبينا ً ان “االرضاب سيستمر حتى تدفع االدارة كامل املستحقات”.
يذكر ان نادي نفط الوسط قرر تشكيل هيئة ادارية جديدة برئاسة ماجد لفتة.

العدد 7500 :االحـد  6حزيران 2021

6

No: 7500 Sun 6 Jun 2021

www.alzawraapaper.com

تصفيات كأس العامل وكأس آسيا

خمتصون :منتخب أسود الرافدين ميتلك حظوظا كبرية بتصدر جمموعته والتأهل إىل املرحلة احلامسة
بغداد /عيل عنب -امري رسول
وصلت اس�ود الرافدين اىل البحرين يف
مهم�ة البحث ع�ن بطاق�ة العبور اىل
نهائيات اسيا  ٢٠٢٣واملرحلة االخرية
م�ن تصفي�ات كاس العال�م ٢٠٢٢
ورصاع ثالث�ي االط�راف على صدارة
املجموع�ة الثالثة ،ويع�ي جيدا مدربا
ايران والبحرين اضافة اىل كاتانيتش،
ان االم�ور معقدة للمرك�ز الثاني وال
ي�ودون الدخ�ول يف حس�ابات ممكن
ان تطي�ح به�م خ�ارج التصفي�ات
ويفقدوا االمال يف الوصول اىل مونديال
الدوحة.
(الزوراء) اجرت اس�تطالعا شمل اراء
عدد من املختصين العراقيني والعرب
بش�أن حظوظ منتخبنا باجتياز هذه
املرحلة واالنتقال اىل املرحلة الثانية .
محطتنا االوىل كانت مع حارس مرمى
منتخبن�ا الوطن�ي الس�ابق ابراهي�م
س�الم الذي اك�د :كلنا ثق�ة بمنتخبنا
الوطن�ي واضح�ى امل�درب كاتانيتش
بدراية تامة عن العبي منتخبنا سواء
املحرتفني او املحليني وثقتنا عالية بهم
وان ش�اء الله لديه�م كل االمكانيات
بتج�اوز هذا الدور ،واالمر االيجابي يف
منتخبن�ا هو وجود اكث�ر من العب يف
نفس املركز وبنف�س الكفاءة ،ولدينا
 3حراس هم من افضل الحراس حاليا
قدم�وا مباري�ات كبرية م�ع انديتهم
واي حارس منهم يستطيع ان يحمي
عري�ن االس�ود ،وان يك�ون صم�ام
امان ملنتخبن�ا يف مباريات التصفيات
املزدوجة.
وم�ن جانب�ه ،اوض�ح الالع�ب الدويل
الس�ابق صادق س�عدون :انه وال شك
املهم�ة صعبة جدا يف ظ�ل وجود فرق
عىل مس�توى عال يف الق�ارة الصفراء
ملجموعتنا كمنتخبات ايران والبحرين
الفري�ق املتط�ور ج�دا وبالرغ�م من
تصدرن�ا للمجموعة حاليا لكن املهمة
ليس�ت بالس�هلة ولغاي�ة اآلن صدارة
املجموع�ة ل�م تحس�م ك�ون الف�رق

املتنافس�ة عىل صدارة هذه املجموعة
ستلتقي يف ما بينها يف مباريات صعبة
جدا بسبب ان مس�تويات هذه الفرق
متقارب�ة ج�دا م�ن حيث املس�توى
الفن�ي ،واعتقد ان حس�م االمور
له�ذه املجموع�ة س�يكون يف
الجول�ة االخرية له�ا وبنفس
الوق�ت منتخبن�ا ق�ادر عىل
تخطي ه�ذه املجموعة بإذن
الل�ه اذا تم تنفي�ذ الواجبات
املطلوبة منهم والتي سيضعها
امل�درب كتانيتش ال�ذي يعرف
جيدا كي�ف يدير املباريات وكلنا
ثق�ة بالفري�ق وبالالعبين
وبجهازن�ا الفن�ي عىل
تخطي هذه املجموعة
واالنف�راد بصدارته�ا
رغم صعوبتها.
وم�ن جهت�ه ،ق�ال
الع�ب ن�ادي الس�د
القط�ري الس�ابق و
امل�درب العراقي املغرتب
يف اي�ران مرتضى امين�ي:
ان املنتخ�ب العراق�ي عندم�ا
واجه املنتخ�ب االيراني يف االردن
كان على مس�توى عال ولكن
بع�د وب�اء كورون�ا انخفض
مستوى الفريق وكنت اتمنى
م�ن االتح�اد الح�ايل ان يقيم
معس�كرات تدريبي�ة لع�ودة
مستوى الفريق اىل وضعه .
وبين :ان الالع�ب املحترف او
املغترب يت�درب بش�كل افضل من
املحلي ،وارى ان كاتاني�ش س�يعول
عىل املحرتفين يف الحفاظ عىل صدارة
املجموعة يف املرحلة االوىل من تصفيات
كاس العالم .
وبني :ان مواجهة املنتخب العراقي مع
االيراني تس�بب (الحساسية) لالعالم
و للجمه�ور وللمنتخب يف ايران فهذه
املباري�ات ه�ي مباري�ات الديرب�ي يف
غرب اسيا.

نساء أربيل يتوجن بلقب بطولة
دوري كرة اليد

بغداد /متابعة الزوراء
توّج�ت نس�اء اربي�ل ببطول�ة
ال�دوري املحلي بكرة الي�د ،بعد
تغلبهن على فريق فت�اة اربيل.
وجرت على قاعة جامعة صالح
الدي�ن بكلي�ة الرتبي�ة البدني�ة
وعلوم الرياضة ،املباراة الختامية
لنهائ�ي الدوري املحيل النس�وي

لك�رة الي�د للع�ام  ،2021حي�ث
انته�ى اللقاء بف�وز فريق نادي
اربيل عىل فتاة اربيل بنتيجة 35
  .24وشارك يف منافسات دوريالنس�اء لك�رة اليد س�بعة اندية
ه�ي زانكو و املهناوية وش�باب
الحسني وفتاة كركوك وشهربان
واربيل وفتاة اربيل.

إعالمنا الرياضي
اتفق�ت قناة عراق  24مع مجموعة من املحللني
العراقيين والع�رب للتحلي�ل على مباري�ات
تصفيات كاس العالم يف خطوة “غري مسبوقة”
من خالل التحليل يف برنامج سوبر الذي يقدمه
الزمي�ل عيل ن�وري ،وش�هد تفاعلا مميزا عىل
مواقع التواصل االجتماعي.
وق�ال مقدم برنامج س�وبر الزميل ،عيل نوري :ان�ه تم االتفاق مع عدد
م�ن نجوم الكرة العراقي�ة والعربية للتواج�د يف الربنامج يف خطوة هي
االوىل م�ن نوعه�ا يف الربامج الرياضي�ة العراقية .واض�اف  :تم االتفاق
م�ع عرشة محللين عراقيني وعرب ،من بينهم م�درب املنتخب الوطني
األسبق اكرم سلمان ،املدرب جمال عيل  ،املدرب السوري نزار محروس ،
املدرب عباس عبيد ،املدرب سامي بحت ،نجم املنتخب اإلماراتي السابق
حميد فاخر ،نجم املنتخب البحريني السابق حسني بابا  ،املحلل اإليراني
ليث نوبري  ،املحلل اإليراني مرتىض اميني ،الصحفي البحريني حسين
ال�درازي .واش�ار اىل :ان الربنامج الذي يبث يوميا ً يف الس�اعة التاس�عة
مس�ا ًء س�يناقش ويحلل مباريات املجموعة الثالث�ة يف تصفيات كاس
العالم وسيكون برفقة هؤالء املحللني الذين سيضعون املشاهد العراقي
بكل ماهو جديد عن مباريات مجموعتنا.
واك�د :ان غايتن�ا ان نق�دم مادة إعالمية دس�مة للجماهير العراقية ،
وان نحذو حذو الربامج العربي�ة التي تخصص هكذا تغطيات لالحداث
الكروية املهمة.

ب�أن املرحل�ة املقبلة م�ن التصفيات
اآلسيوية املشتركة املؤهلة لنهائيات
آس�يا
كأس

و ختم اميني :ان وباء كورونا اثر عىل
جميع مس�تويات الف�رق يف تصفيات
كاس العال�م :وانا
اعتقد انه لو

اس�تمرت
تصفي�ا ت
كاس العال�م م�ن قبل فترة وتحديدا
مب�اراة املنتخب العراق�ي مع االيراني
لكان العراق قد تأهل مبكرا وبسهولة
جدا نظرا ملستوى الفريق .
ام�ا املعلق الس�عودي عيىس الحربني،
فق�د ادىل بدلوه يف هذا املوضوع قائال:
ال اشك نهائيا بتأهل املنتخب العراقي
اىل املرحل�ة الثاني�ة م�ن التصفي�ات

املزدوجة،
لدي�ه ثلاث
مباري�ات ،اثن�ان منه�ن
يف متن�اول اس�ود الرافدي�ن والثالث�ة
ليست بالصعبة عىل املنتخب العراقي
وبمقدوره تجدي�د الفوز عىل املنتخب
االيراني املهتز يف االونة االخرية ،وايضا
ال ننسى افضلية االج�واء والجماهري

ا لبحر ينية
الت�ي س�تكون
مس�انده للبحري�ن والع�راق (وف�ق
املتاح مع االحرتازات) ،واجدد امنياتي
بتأه�ل منتخبي الع�راق والبحرين اىل
املرحلة القادمة.
ووص�ف اإلعالمي محم�د الخباز من
الزميل�ة صحيف�ة اليوم الس�عودية

و ا لتصفي�ا ت
النهائية ل�كأس العالم  2022بقطر،
بـ “ الحساس�ة “ للمنتخب العراقي،
مؤك�دا أن أس�ود الرافدي�ن يمتلكون
األفضلية حسابيا للتأهل ،لكن برشط
التعامل املثايل م�ع املواجهات الثالثة
املتبقية له يف املجموعة الثالثة.
وأش�ار إىل :أن املنتخ�ب العراق�ي قدم
أداء فني�ا رائعا خالل املرحلة املاضية،

وخصوص�ا يف اللق�اءات التي جمعته
بمنافسيه املبارشين البحرين وإيران،
وتميز بروحه القتالية العالية ،وهو ما
يجب استمراره مع األخذ برضورة
حض�ور الرتكي�ز وتخط�ي
مواجهت�ي كمبوديا وهونغ
كون�غ بأق�ل املجه�ودات،
قب�ل مواجه�ة املنتخ�ب
اإليراني الحاس�مة يف اخر
مواجه�ات املجموعة التي
تقام لقاءاتها عىل األرايض
البحرينية.
وم�ن جهت�ه ،ق�ال االعالمي
امين رشاد :ان حظ�وظ
منتخبن�ا الوطن�ي يف
التصفيات املزدوجة
اىل
واملؤهل�ة
نهائيات امم اسيا
واملرحل�ة الثالث�ة
م�ن تصفي�ات
كاس العالم كبرية،
ولدي�ه الق�درة على
تج�اوز ه�ذه املرحل�ة
لوجود مجموعة من الالعبني
يعرفه�م جي�دا كتانيتش وانا
م�ع خيارات�ه وه�و يع�رف
جيدا كيفية خطف النقاط
الثلاث والرتبع عىل صدارة
مجموعة منتخبنا الوطني
بالرغم م�ن كل االنتقادات
الت�ي وجهت له انه�ا مجرد
كالم.
واك�د :انا متأكد من ظهور منتخبنا
الوطن�ي باملس�توى الجيد ك�ون العبينا
عندما يكون�ون يف هكذا مباريات صعبة
يظه�رون بأفضل صورة ،وش�خصيا أنا
متفائل بوصولنا اىل مونديال قطر بالرغم
م�ن ان الكثريي�ن يقول�ون ان منتخبنا
تخلف عن املنتخبات االخرى من الناحية
الفني�ة وكثري م�ن املنتخبات االس�يوية
تطورت بش�كل كبري ،لك�ن انا عند رأيي
ونستطيع الوصول اىل الدوحة.

اللجنة األوملبية تستذكر الشهداء والراحلني مبعرض للصور الفوتوغرافية اليوم
بغداد/ا ٕعالم اللجنة االٔوملبية
تقيم اللجنة االٔوملبية الوطنية العراقية عند
الس�اعة الحادي�ة عرشة من صب�اح اليوم
االٔح�د معرضا ً للص�ور الفوتوغرافية وذلك
بقاعة الشعب املغلقة لالٔلعاب الرياضية يف
العاصمة بغداد.
ويق�دم املع�رض املوس�وم ب�ـ (خال�دون
يف فض�اء الرياض�ة) ص�ورا ً فوتوغرافي�ة
ا ٕلتقطته�ا عدس�ة املصور الري�ايض املبدع
قحطان سليم للعالمات الرياضية العراقية
البارزة من الذين استشهدوا ،أو رحلوا ّ
عنا
يف االٔع�وام االٔخيرة عرب اس�تعراض ّ
يوثق
مش�اهد حياتي�ة ورياضي�ة لحزمة طيبة
م�ن أعالم الرياض�ة العراقية م�ن النجوم
والالعبني واملدربني واالٔداريني الذين قدموا
للوط�ن ورياضت�ه ما جعلهم يس�تحقون
االس�تذكار باحترام يليق بهم وبسيرهم
الزاخرة بالعطاء.
وقال مدير املكتب االٕعالمي للجنة االٔوملبية
الوطنية العراقية حسين عيل حسين “ان

العامني االٔخريين ش�هدا رحيل نخبة بارزة
م�ن أيقون�ات الرياض�ة العراقية بس�بب
ا ٕس�ترشاء وباء كوفي�د  19وعرب تقديرات
الله ّ
جل وعال” .مضيفا ً “ان أس�ماء بحجم
احم�د رايض وناظ�م ش�اكر وعلي هادي
وعلي كاظ�م واحم�د القصاب وس�عدون
جواد وس�عدي يونس وصب�اح الكرعاوي
وهاش�م عبد اللطيف وفالح عودة وطارق
احم�د وصب�اح عبدالجلي�ل ووحي�د عبود
واك�رم الع�وادي ونعي�م الب�دري وداود
سلمان الراشدي ويوسف خوشابا ومحمد
دريول ومصطفى س�عدون ومناف فاضل
ومحمود عبد عيل الس�عد وشاكر العبادي
ومحم�د رض�ا املدامغ�ة ،وكثير س�واهم
ممن ال تس�عفنا الذاكرة إليراد أس�مائهم،
فكله�م يس�تحقون االحرتام واالس�تذكار
والتخليد”.
ويأتي املعرض بالتزامن مع الذكرى الثانية
عشرة لرحيل املدرب الك�روي الكبري عمو
بابا.

اجلوية والشرطة يكمالن املربع الذهيب لبطولة الكأس
بغداد /متابعة الزوراء
تأه�ل الق�وة الجوي�ة إىل نص�ف نهائي
بطول�ة كأس العراق ،بف�وزه عىل زاخو
بركالت الرتجي�ح ( ،)5-3بعدما انتهت
املب�اراة بالتعادل الس�لبي ،على ملعب
زاخو ،ضمن منافسات ربع النهائي.
م�ن جه�ة ثاني�ة ،حقق الرشط�ة فوزا

صعبا على امليناء ،بنتيج�ة ( )2-1عىل
ملعب الشعب ،يف نفس الدور.
وس�جل ه�ديف الرشطة عيل يوس�ف ،يف
الدقيقة  ،27وفهد اليوس�ف ،يف الدقيقة
.32
يف حني أحرز هدف امليناء الالعب س�يف
جاسم ،بالدقيقة .34

باملناسبة
إنه
عدنان
درجال
عدنان اجلبوري

واعترض العب�و الرشط�ة على هدف
جاس�م ،حي�ث اعتبروه غير ريايض،
يف ظ�ل إصابة أح�د العب�ي الفريق قبل
تسجيله.
ويلتق�ي الق�وة الجوي�ة م�ع الكرخ ،يف
نص�ف نهائ�ي البطول�ة ،بينم�ا يلع�ب
الرشطة مع الزوراء.

• نع�م ان�ه عدن�ان درج�ال العراقي
االصيل ال�ذي صال وج�ال يف مالعب
الك�رة ،ف�كان خير س�فري لبلاده،
وه�ا هو يتبوأ منصب وزير الش�باب
والرياضة مؤكدا مكانته وشخصيته
الف�ذة ام�ام االش�قاء واالصدق�اء،
فش�هادت بحق االخ العزيز ابو حيدر
ج�اءت من هنا وهن�اك بعد ان انتزع
بإرصار اقامة بطولة الخليج العربي
بكرة القدم بنس�ختها ال�ـ 25يف بالد
الرافدي�ن وعىل ارض البرصة العزيزة
على قلوبنا ،وكان مصرا عىل اقامة
الح�دث الك�روي يف وطن�ه وتحدي�دا

منتخب العراق حيرز لقب بطولة كأس العرب بالثالثي
بغداد /الزوراء
احرز منتخب العراق لقب منافس�ات بطولة العرب
بالثالث�ي والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا يف منتجع
رشم الش�يخ بجمهورية مرص العربية وبمش�اركة
 12منتخب�ا ه�م الع�راق ومصر والكوي�ت وقطر
والبحري�ن واالم�ارات واملغ�رب والجزائ�ر وتون�س
وسوريا واالردن.وقال امني رس اتحاد اللعبة الدكتور
امري عبد الله :ان العراق احرز اربعة اوس�مة ذهبية

البرصة التي تلقى ابناؤها خرب اقامة
البطول�ة على ارضها الطيب�ة بفرح
غامر وسعادة.
• اتصلت بالوزير عدنان درجال الذي
كان له ال�دور الكبري يف احتضان هذا
الح�دث املرتقب عرب رس�الة صوتية،
وم�ا ه�ي إال دقائق حت�ى اتصل بي
وتبادلنا اطراف الحديث حيث اشدت
وباركت جهوده وجهود كل من سعى
وراء اقام�ة خليج�ي  25يف البصرة
برصة الك�رم والضيافة ،ويل ذكريات
مع ه�ذه املدين�ة مدين�ة الفراهيدي
والس�ياب الت�ي ب�زغ منه�ا رجاالت

يف املنافس�ات العربي�ة ،حيث حقق الالعبون سلام
عم�ار عبد االمير وجوهر مصطفى رس�ول وايمن
رعد ذنون وش�هاب احمد جابر وس�اما ذهبيا لكل
واحد منهم .مشريا اىل :ان وفد املنتخب العراق تألف
من بختيار فريق رس�وب رئيس اتحاد اللعبة رئيسا
للوفد وضم يف عضويته كال من صباح عباس جاسم
اداريا وسلام محمد محمد مدربا للمنتخب الوطني
فضال عن الالعبني االربعة.

يف ع�دة مج�االت اعالمي�ة ورياضية
وثقافية وفنية.
• نع�م ان�ه عدنان درج�ال الذي كان
س�عيدا باتصايل به معربا عن اعتزازه
وش�كره وتقديره عىل ال�روح العالية
التي نتمت�ع بها ،ونح�ن كصحفيني
رياضيين عارشن�ا درج�ال س�نوات
ط�وال ،فهو انموذج ل�م يحمل صفة
التع�ايل والتكبر وهكذا ه�ي االخالق
والفرقاء وعدم التعايل الذي يبديه ابو
حي�در ،الذي ناش�دته ونحن نس�تعد
لتنظي�م خليج�ي  25ان يت�م اطالق
رساح صحيف�ة “املالع�ب” والع�ودة

بمواصلة مسيرتها ،الس�يما ان لها
تاري�خ م�ع بط�والت الخلي�ج الت�ي
واكبته�ا س�نوات ،لذلك ناش�دته ان
تعاد املالعب بهيئة تحريرها وهم من
الزمالء االكفاء.
• نعم انها املالع�ب التي واكبتها منذ
صدور عددها االول يف الستينات حيث
وعدني درجال خريا بإذنه تعاىل ،شكرا
لعدن�ان درج�ال وهكذا ه�ي صفات
هذا الرجل املهذب الخلوق الويف املثابر
ّ
علي بدقائق من
ال�ذي هاتفن�ي ورد
اتص�ايل عرب رس�الة صوتية ..ش�كرا
درجال ومبارك لبرصتنا.

الرياضي
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املباريات الدولية الودية

اعالم الكرتوني

تعادل إسبانيا والربتغال وفوز ايطاليا على التشيك
انتهت مباراة إسبانيا أمام الربتغال
بالتعادل السلبي عىل أرضية «واندا
مرتوبوليتانو» يف مدريد بحضور الجماهري
للمرة األوىل يف العاصمة منذ تفيش فريوس
كورونا يف آذار/مارس .2020
وتتحرض الربتغال للدفاع عن لقبها القاري
ضمن مجموعة سادسة نارية تجمعها
بفرنسا بطلة العالم وأملانيا واملجر،
فيما تلعب إسبانيا بقيادة جيل جديد
من الالعبني وبغياب بارز لقلب الدفاع
سريخيو راموس بعدما استبعده املدرب
لويس أنريكي ،ضمن املجموعة الخامسة
مع السويد وبولندا روبرت ليفاندوفسكي
وسلوفاكيا.
وستخوض إسبانيا التي كانت األخطر لكن
من دون أن تصل إىل الشباك ،مبارياتها
الثالث يف املجموعة الخامسة يف إشبيلية
بحضور الجمهور الذي حدد عدده بثالثني
باملئة من قدرة استيعاب امللعب.
ويتواجه  24منتخبا ً عىل لقب بطولة أمم
أوروبا يف كرة القدم بدءا ً من  11حزيران/
يونيو الجاري ،يف نسخة مؤجلة من صيف
 2020بسبب فريوس كورونا.
ويف باقي املواجهات الودية ،فازت إستونيا
عىل فنلندا -1صفر ومقدونيا الشمالية
عىل كازاخستان -4صفر وكوسوفو عىل
مالطة .1-2
وأنهت إيطاليا تحضرياتها لبطولة
أمم أوروبا التي تنطلق الجمعة املقبل،

بأفضل طريقة من خالل الفوز الكبري
عىل ضيفتها التشيك  0-4يف مباراة ودية
أقيمت يف بولونيا.
وتدين إيطاليا بقيادة روبرتو مانشيني
بفوزها السابع توالياً ،منذ تغلبت عىل
بولندا  0-2يف ترشين الثاني/نوفمرب
ضمن دوري األمم األوروبي ،وبحسمها
مواجهتها األوىل مع تشيكيا منذ تغلبها
عليها  1-2يف أيلول/سبتمرب 2013
ضمن تصفيات مونديال  2014اىل تشريو

إيموبييل ( )23ونيكوال باريال ()42
ولورنزو إنسينيي ( )66ودومينيكو
برياردي ( )73الذين سجلوا األهداف
األربعة.
ويدخل رجال مانشيني النهائيات القارية
املؤجلة من الصيف املايض بسبب فريوس
كورونا ،عىل خلفية  27مباراة متتالية من
دون هزيمة.
وتبحث إيطاليا عن استعادة موقعها بني
عظماء املستديرة وتعويض اخفاقها

الكبري بعدم التأهل إىل مونديال روسيا
.2018
وعىل أرضها حيث تخوض دور املجموعات
يف العاصمة روما أمام  16ألف متفرج
ُسمح بحضورهم بسبب تداعيات
فريوس كورونا ،تواجه «سكواردا أتزورا»
منتخبات تركيا ،سويرسا وويلز تواليا ً يف
مجموعة أوىل متكافئة.
وبعد اخفاقها بالتأهل إىل املونديال للمرة
األوىل يف  60عاماً ،استعادت إيطاليا

بريقها ،بفعل تصفيات (يورو) رائعة
حققت خاللها عرشة انتصارات كاملة،
كما تأهلت إىل نصف نهائي دوري األمم
يف ترشين األول/أكتوبر حيث تالقي
إسبانيا.
ّ
وتشكل كأس أوروبا أول تح ّد للمنتخب
األزرق الشاب الثبات صالبته وطموحه،
اعتبارا ً من مباراة الجمعة املقبل التي
تجمعه برتكيا ،عىل أمل ذهاب أبطال
العالم أربع مرات حتى النهائي وإحراز
كأس أوروبا للمرة الثانية بعد  1968عىل
أرضهم ،علما ً أنهم وصلوا النهائي مرتني
أيضا ً يف  2000حني خرسوا أمام فرنسا
يف اللحظات األخرية ،و 2012برباعية
موجعة ضد إسبانيا.
أما بالنسبة للتشيك التي تخوض
مشاركتها القارية السابعة تواليا ً
ضد منتخبات إسكتلندا وكرواتيا يف
غالسكو وإنكلرتا يف ملعب «ويمبيل»
ضمن منافسات املجموعة الرابعة،
فتبقى أمامها مباراة استعدادية أخرى
ملحاولة تصحيح الوضع بالنسبة للمدرب
ياروسالف شيلهايف ستكون يف براغ ضد
ألبانيا الثالثاء املقبل.
ويف مباريات ودية أخرى ،فازت املجر عىل
قربص بهدف وحيد ،وخرست جزر فاروه
أمام أيسلندا بالنتيجة عينها وحققت
سلوفينيا فوزا ً كبريا ً عىل جبل طارق
بواقع .0-6

الربع الثالث.
ولدى داالس الذي يحاول الثأر من كليربز الذي هزمه املوسم املايض يف
الدور األول  ،2-4سجّ ل السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش  29نقطة
و 11تمريرة حاسمة وأضاف تيم هاردواي .23
علّق دونتشيتش عىل تألق لينارد «(كاوهي) دمّ رنا ،لعب مباراة جهنمية،

ريو تهدد بإلغاء املباريات املقررة فيها

أعل�ن رئي�س بلدية ري�و دي جانريو أنه ل�ن يرتدد يف إلغ�اء مباريات
كوب�ا أميركا لكرة الق�دم املق�ررة يف املدين�ة يف حال تفاق�م جائحة
فيروس كورونا.وقال إدواردو بايس يف مؤتمره الصحايف األس�بوعي
ح�ول الوضع الصحي“ :ال أرى أي فائدة يف اس�تضافة مباريات كوبا
أميركا ...لم نطل�ب كوبا أميركا وإذا كنتم تريدون رأي�ي ،أعتقد أن
الوق�ت الحايل ليس الوقت املناس�ب لتنظيم مثل هذه البطولة”.ووقع
الخي�ار عىل الربازيل التي تعاني األمرين جراء تفيش فريوس كورونا،
من أجل اس�تضافة البطولة القارية بعد اس�تبعاد كولومبيا بس�بب
املشاكل األمنية ثم انسحاب رشيكتها يف االستضافة األرجنتني بسبب
تداعي�ات “كوفيد.”-19وأكدت الحكومة الربازيلي�ة أن البطولة التي
كان�ت مقررة أصالً العام املايض لكنها أرجئت بس�بب “كوفيد،”-19
س�تنطلق يف موعده�ا أي يف  13حزيران/يونيو الحايل وتس�تمر حتى
العارش من تموز/يوليو.وعلت األصوات املنددة بقرار نقل البطولة اىل
الربازيل التي تعترب ثان�ي أكرب الدول املترضرة من وباء “كوفيد”-19
مع وفاة قرابة  470الف شخص.ويبدو أن بايس معارضا ً بشدة أيضا ً
إلقامة البطولة ،مشريا ً إىل أن مباريات األندية ،مثل البطولة الربازيلية
وكأس ليربتادوريس ألندية أمريكا الجنوبيةُ ،س�مح بها يف ريو خلف
أبواب موصدة ،وفقا ً ملرسوم ساري املفعول حتى  14حزيران/يونيو،
أي حتى اليوم التايل النطالق كوبا أمريكا من العاصمة برازيليا.وهدد:

“لكن يف حال تفاقم الوضع ،س�يكون لدينا مرس�وم آخر سيضع
حدا ً لذلك” ،أي ملباريات كرة القدم يف املدينة ،موضحا ً أن املنظمني
“لم يتصلوا يف أي وقت بالسلطات الصحية يف البلدية”.
وسيكون  14حزيران/يونيو اليوم الذي ستستضيف فيه ريو أوىل
املباريات املقررة فيها ،وستجمع أرجنتني ليونيل مييس بتشييل
عىل ملعب “نيلتون س�انتوس” الذي استضاف منافسات ألعاب
القوى خالل أوملبياد .2016وس�تقام سبع مباريات يف هذا امللعب،
بينه�ا إحدى مباراتي الدور نص�ف النهائي ،عىل أن يكون النهائي يف
املدينة أيضا ً لكن عىل ملعب “ماراكانا” األسطوري.
وأبدى العديد من نجوم منتخبات أمريكا الجنوبية
امتعاضه�م من إقامة البطول�ة يف الربازيل
رغ�م الوض�ع الصحي الكارث�ي ،مثل
األوروغوياني لويس سواري..كما
بدأت شائعات املقاطعة بالظهور
م�ن الجان�ب الربازيلي ،حيث
أش�ارت العدي�د من وس�ائل
اإلعلام اىل أن امل�درب تيت�ي
قد يتقدم باستقالته بسبب
خلاف م�ع اتح�اده عىل
تنظيم البطولة يف بالده.
وق�ال تيت�ي إن لدي�ه
رأي “واض�ح ج�داً”
حول املوضوع وأنه
س�يعرب ع�ن ذل�ك
بعد املباراة املقبلة
تصفي�ات
يف
كأس العال�م
قطر  2022يوم
الثالث�اء املقب�ل
ضد الباراغواي.

أنييلي :دوري السوبر ليس انقالباً بل صرخة إنذار
اعتبر رئيس نادي يوفنت�وس اإليطايل أندري�ا أنيييل ّ
أن
دوري الس�وبر األوروب�ي الهادف إىل إنش�اء مس�ابقة
خاص�ة تجمع أغلب األندي�ة الكبرية يف الق�ارة العجوز
“لم يكن قط محاولة انقلاب بل رصخة إنذار”.واعترب
رئي�س يوفنت�وس ،أح�د ثالثة أندي�ة مع قطب�ي الكرة

اإلس�بانية ريال مدريد وبرش�لونة أبدت تش�بثها
بإقامة الدوري الس�وبر ،يف مؤتمر صحفي ّ
أن هذا
املرشوع الذي يتنافس م�ع دوري أبطال أوروبا
وقدمه يف نيسان/أبريل املايض  12ناديا ً إنكليزيا ً
وإسبانيا ً وإيطاليا ً كان “رصخة يأس من نظام
يتج�ه ،بوع�ي أو بغير وعي ،نح�و اإلفالس”.
وأض�اف“ :حاولت لس�نوات تغيري املس�ابقات
األوروبي�ة من الداخل ،ألن ب�وادر األزمة كانت
واضحة حتى قبل جائحة فريوس كورونا”.
وكان أنييلي حت�ى نيس�ان/أبريل امل�ايض
رئيس�ا ً لرابطة األندي�ة األوروبية وعضوا ً يف
هيئ�ات صن�ع الق�رار يف االتح�اد األوروبي
للعب�ة (يويف�ا) ،قب�ل أن يس�تقيل عق�ب
إطالق مرشوع الدوري السوبر من قبل 12
ناديا ً وأجهض بعد  48س�اعة إثر انسحاب
تسعة أندية.

الربازيل تهزم اإلكوادور وتع ّزز صدارتها
للتصفيات املؤهلة ملونديال 2022

ع ّزز املنتخب الربازيلي صدارته لتصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة
إىل كأس العال�م  FIFAقطر  2022بفوزه على نظريه اإلكوادوري
بهدفني دون رد.
وأه�دى ريشارليس�ون الربازي�ل التق�دم يف الدقيق�ة  64وأضاف
النج�م نيمار الثاني م�ن نقطة الجزاء يف الوق�ت البدل عن ضائع،
بعد االس�تعانة بحكم الفيديو املس�اعد “يف اي�ه آر”.ومنح الحكم
أليكسيس هرييرا ركلة حرة ضد املهاجم الربازييل غابريال جيزوس
بعد احتكاكه بأنخلو بريس�يادو داخل املنطقة ،قبل خمس دقائق
على انتهاء الوق�ت األصيل.لكن بعد استش�ارة طويلة ،دامت أربع
دقائ�ق لتقنية يف ايه آر ،ع�دل عن رأيه ومنح بطل�ة العالم خمس
مرات ركلة جزاء.س� ّدد مهاجم باريس سان جرمان الفرنيس كرة
ضعيفة صدها بسهولة الحارس ألكسندر دومينغيس .وبعد انطالق
هجمة إكوادوري�ة ،عاد الحكم ليطلب إعادة تنفيذ الركلة بس�بب
انته�اك من الح�ارس.ويف املحاولة الثانية ،نجح نيمار بالتس�جيل
ومضاعفة األرقام.ورفع “السيليساو” الذي حقق العالمة الكاملة
يف التصفي�ات رصي�ده إىل  15نقطة يف الص�دارة بفارق أربع نقاط
عن أقرب مالحقيه املنتخب األرجنتيني صاحب املركز الثاني والذي
اكتف�ى بالتعادل مع تش�ييل به�دف ملثله ( 11نقط�ة).يف املقابل،
تجمّد رصيد اإلكوادور عند  9نقاط يف املركز الثالث.

بايرن ميونيخ ميدد عقد تشوبو موتينغ

( )45نقطة للينارد تفرض مباراة سابعة بني كليربز وداالس
عادل كواهي لينارد أفضل رصيد له يف األدوار االقصائية عندما سجّ ل 45
نقطة وقاد فريقه لوس أنجليس كليربز إىل الفوز عىل داالس مافريكس
 97-104ومعادلته  3-3يف الدور األول من بالي أوف املنطقة الغربية يف
دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وبفوزه يف قاعة مليئة بالجماهري ،يكون كليربز قد فرض مباراة سابعة
حاسمة ستحجز البطاقة األخرية إىل الدور الثاني ،حيث يلتقي املتأهل
مع يوتا جاز متصدر املنطقة الذي تخطى بسهولة ممفيس غريزليز
.1-4وتقام املباراة السابعة يف قاعة ستيبلز سنرت يف لوس أنجليس،
حيث حقق مافريكس ثالثة انتصارات.
قال لينارد الذي ّ
جنب فريقه االقصاء املبكر أمام  18300متفرج يف قاعة
أمرييكان ايرالينز سنرت يف داالس« :لم أرغب بالعودة إىل املنزل».
وأصبح لينارد رابع العب يف تاريخ األدوار االقصائية ،يسجل  45نقطة
ومعدل  %70من التسجيل عندما كان فريقه يواجه االقصاء ،منضما ً إىل
ليربون جيمس ،ويلت تشامربالين والكندي جمال موراي.
أضاف الالعب املتوج بلقب الدوري مع سان أنتونيو سبريز وتورونتو
ّ
رابتورز قبل موسمني« :تعينّ
عيل الدخول بقوة يف املباراة ،وجدني
رفاقي ،حصلت عىل تسديدات مكشوفة ،أسقطتها وتابعت املشوار».
وفضالً عن تألق لينارد ،سجّ ل ريجي جاكسون  25نقطة وبول جورج
 20و 13متابعة ،يف مواجهة قلب فيها كليربز تأخره بفارق  7نقاط يف
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هذا ما يقوم به».
وانتظر النجم السلوفيني الذي سجّ ل  42نقطة خالل الفوز يف املباراة
الخامسة ،حتى وقت متأخر ليسجل هذا الكم من النقاط.
تق ّدم كليربز  45-48بني الشوطني ،لكنه تأخر  90-88يف الربع األخري،
قبل خمس دقائق عىل النهاية ،لعب الفرنيس نيكوال باتوم كرة ساحقة
مانحا ً كليربز التقدم  .85-90وهذا ما م ّهد الطريق للينارد كي يقيض
عىل الخصم.
سجل ثالثيتني تواليا ً ليتقدم فريقه  90-99قبل  100ثانية عىل نهاية
الوقت.ويف ظل فوز مافريكس ثالث مرات يف لوس أنجليس وكليربز
العدد عينه يف داالس ،هذه أول مرة يف تاريخ الدوري يعجز أحد الفريقني
يف الفوز عىل األقل يف مباراة عىل أرضه يف آخر  6مواجهات بينهما يف
البالي اوف.وكان فيالدلفيا سفنتي سيكرسز بطل املنطقة الرشقية
تأهل إىل الدور الثاني عىل حساب واشنطن ويزاردز ( ،)1-4ليالقي
أتالنتا هوكس الفائز عىل نيويورك نيكس (.)1-4
ويف نصف نهائي الرشقية أيضاً ،يلعب ميلووكي باكس الفائز عىل
ميامي هيت برباعية نظيفة مع بروكلني نتس الذي تخطى بوسطن
سلتيكس .1-4ويف الغربية ،يلعب يف نصف النهائي دنفر ناغتس الفائز
عىل بورتالند ترايل باليزرز  2-4مع فينيكس صنز الفائز عىل لوس
أنجليس ليكرز حامل لقب النسخة األخرية .2-4

أعل�ن نادي بايرن ميونيخ بطل ال�دوري األملاني لكرة القدم تمديد
عق�د مهاجمه الدويل الكامريوني إريك-مكس�يم تش�وبو موتينغ
ملدة عامني حتى .2023وانتقل تش�وبو موتينغ إىل النادي البافاري
الصيف املايض قادما ً من باريس س�ان جرمان الفرنيس يف صفقة
انتقال حر ،وس�جل معه تس�عة أه�داف يف  32مب�اراة يف مختلف
املسابقات.وس�جل تش�وبو موتينغ عىل الخص�وص أربعة أهداف
يف مس�ابقة دوري أبط�ال أوروب�ا بينه�ا ثنائية يف مرم�ى فريقه
الس�ابق س�ان جرمان يف ربع النهائي عندما كان هداف البافاري
الدويل البولندي روبرت ليفاندوفس�كي غائبا ً بسبب اإلصابة ،لكنه
لم يجنب بايرن ميونيخ اإلقصاء.وقال تش�وبو موتينغ يف ترصيح
نرشه النادي البافاري“ :أريد االس�تمرار يف الفوز مع هذا الفريق”،
مضيف�اً“ :أود الوص�ول إىل نهائ�ي مس�ابقة كأس أملاني�ا والفوز
بدوري أبطال أوروبا بشكل مثايل”.

دي بروين أيقونة املنتخب البلجيكي
ُيع� ّد صان�ع ألع�اب منتخ�ب بلجيكا
كيف�ن دي بروي�ن أح�د أب�رز عنارص
الجيل الذهبي يف صفوف منتخب بالده
إىل جانب اله�داف التاريخ�ي روميلو
لوكاك�و وإدي�ن ه�ازار والح�ارس
العمالق تيب�و كورتوا ،الس�اعني بقوة
لقيادة “الش�ياطني الحمر” إىل أوّل لقب
كبري يف تاريخهم يف كأس أوروبا.
وبلغ املنتخب البلجيكي نهائي كأس أوروبا
م�رة واحدة ع�ام  1980وخرس أمام
أملانيا الغربي�ة  ،1-2يف حني
كان�ت أفض�ل نتيج�ة
لبلجي�كا يف نهائيات
العال�م
كأس
حلوله�ا ثالث�ة
يف النس�خة
األخيرة يف
روس�يا ع�ام
.2018
ال يكتف�ي
دي بروي�ن
بتس�جيل
ا أل ه�د ا ف ،
حي�ث بل�غ
ر صي�د ه

الدويل  21هدفا يف  80مباراة ،بل يربع أيضا
يف التمريرات الحاس�مة حيث س�اهم بـ34
منها.
أما على صعي�د األندي�ة ،وبع�د انتقاله إىل
صفوف تش�يليس اإلنكليزي يف سن الحادية
والعرشي�ن ،لم يحص�ل الالعب عىل فرصته
كامل�ة م�ع الفري�ق اللندن�ي على مدى 6
أش�هر ،لتتم إعارته يف موسم 2012-2013
إىل فريدر بريمن األملاني حيث ق ّدم أداء جيدا
فع�اد إىل البل�وز يف نهاي�ة املوس�م بعد وعد
من امل�درب الربتغايل جوزي�ه مورينيو بأنه
سيكون جزءا من مستقبل النادي.
بي�د أن مورينيو لم يف بوع�ده لدي بروين
وجعل�ه أسيرا لدك�ة الب�دالء ،فل�م ُ
يخض
الالعب تحت قيادة املدرب الربتغايل سوى 9
مباريات فقط ،مشاركا يف معظمها كبديل،
ليقرر الرحيل يف كانون الثاني/يناير 2014
إىل فولفس�بورغ األملاني مقاب�ل  18مليون
جنيه إسرتليني.
اكتش�ف دي بروي�ن نفس�ه يف صف�وف
فولفس�بورغ ،وتألق بص�ورة الفتة للغاية،
بفض�ل تمريرات�ه الحاس�مة ،حي�ث ق�ام
بصناع�ة  37هدف�ا وس�جل  20خلال 73
مباراة يف مختلف املس�ابقات ،وهو ما دفع
كبار أندية أوروبا للتسابق عىل ضمه.

مانشسرت س�يتي اإلنكليزي كان األرسع يف
ضمه مقابل  55مليون جنيه.
دوَّن دي بروين اس�مه بأح�رف ذهبية مع
مانشستر س�يتي من�ذ  2015حت�ى اآلن،
حي�ث حقق معه  3تتويجات عىل مس�توى
ال�دوري اإلنكلي�زي املمت�از باإلضافة لع ّدة
القفاب أخ�رى  ،فضال عن أن�ه أكثر نجوم
جيله صناعة لألهداف يف النادي.
ّ
حل دي بروين ( 29عاما) وصيفا مع فريقه
يف دوري أبطال أوروبا أمام تشيليس السبت
القب�ل امل�ايض ،لكن�ه تع�رّض يف النهائ�ي
إلصابة قوية يف وجهه ستبعده عىل األرجح
عن أوىل مباريات بالده يف الحدث القاري.
قال مدربه اإلسباني روبرتو مارتينيز“ :لن
يكون دي بروين جاهزا عىل األرجح للمباراة
األوىل .اتخذنا قرارا حول (ارتدائه) القناع”.
تابع“ :س�ننتظر األسبوع املقبل لنعرف أين
س�نصل مع�ه .اآلن دعوه يرت�اح .قد يكون
متاح�ا يف كأس أوروب�ا ،لكن ال نعرف يف أي
لحظة .يجب أن نحصل عىل الضوء األخرض
من الجهاز الطبي”.
وإذا ق� ّدر ل�ه قي�ادة منتخب بلاده إلحراز
اللقب القاري ،س�يكون من أبرز املرشحني
إلحراز جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب يف
أوروبا.

مفكرة الزوراء
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مقتل صحفيني أذربيجانيني
بانفجار لغم قرب ناغورني كاراباخ

لندن/متابعة الزوراء:
ُقتل صحفي�ان أذربيجانيان بانفجار لغ�م يف منطقة كالباجار املج�اورة ألرمينيا وإقليم
ناغورني كاراباخ ،عىل ما ذكر التلفزيون الرسمي الجمعة.
وقال مدير محطة «أز تي يف» روش�ان ماميدوف ،عرب «فيسبوك» ،إن «املصور يف محطتنا
رساج أبيش�وف املول�ود ع�ام  1989ومراس�ل وكالة األنباء الرس�مية (أذر ت�اج) مكارم
أبراغيموف قتال بانفجار لغم خالل قيامهما بعملهما يف منطقة كالباجار».
يف نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي املايض أعلنت أذربيجان ّ
أن جيش�ها دخ�ل مقاطعة كالباجار
املج�اورة إلقليم ناغورني كاراباخ ،وهي ثاني مقاطعة من أصل ثالث وافقت أرمينيا عىل
س�حب قواتها منها وتس�ليمها لباكو ،يف إط�ار اتفاق لوقف إطالق الن�ار أبرمه الطرفان
حينها.
يف  27س�بتمرب /أيل�ول املايض ،أطلق الجي�ش األذربيجاني عملية عس�كرية يف ناغورني
كاراباخ ،وذلك عقب هجوم شنه الجيش األرميني عىل مناطق مأهولة مدنية .وبعد معارك
ضارية اس�تمرت لنحو  4أس�ابيع ،أعلن الرئيس الرويس فالديمري بوتني ،يف  10نوفمرب/
ترشين الثاني املايض ،توصل أذربيجان وأرمينيا إىل اتفاق لوقف إطالق النار.
اعترب الرئيس األذربيجاني إلهام علييف االتفاق بمثابة نرص لبالده ،مؤكدا ً أن االنتصارات
التي حققه�ا الجيش أجربت رئيس الوزراء األرميني نيكول باش�ينيان عىل قبول االتفاق
مكرهاً.

القضاء املغربي يرفض جمدداً اإلفراج عن
الريسوني وإخضاعه خلربة طبية

الرباط/متابعة الزوراء:
قضت محكمة االستئناف بالدار البيضاء ،برفض جميع الطلبات التي تقدمت بها هيئة دفاع
الصحفي سليمان الريسوني ،ويف مقدمتها اإلفراج املؤقت.
ً
يوم�ا ،رهن االعتقال
وق�ررت املحكمة اإلبقاء عىل الريس�وني ،املرضب ع�ن الطعام منذ 57
االحتياط�ي بعد أن رفض�ت طلب اإلفراج عنه للم�رة العارشة .كما رفض�ت إخضاعه لخربة
طبية مضادة لتقرير طبيب السجن ،الذي تقدم به ممثل االدعاء العام خالل جلسة محاكمته
 ،بخصوص حالته الصحية ،وقال إن «حالته الصحية جيدة».
كما رفضت املحكمة طلب إحالة الصحفي الريس�وني عىل املستشفى نظرا ً لـ»تدهور حالته
الصحية ،وبعد انعدام الثقة يف املؤسسة السجنية» ،بحسب دفاعه.
وكان الصحف�ي املغربي قد ش�كك ،خالل جلس�ة محاكمته  ،يف مضم�ون التقرير الذي أعده
طبيب الس�جن.وعلقت خلود املختاري ،زوجة الريس�وني ،عىل ق�رار املحكمة عىل صفحتها
بموقع التواصل االجتماعي «فيس�بوك» ،بالقول« :الصحفي س�ليمان الريسوني رفضت كل
طلب�ات دفاع�ه منذ اعتقاله ،وأم�ام قايض التحقي�ق ،واآلن أمام العدالة نش�هد عىل مجزرة
إنسانية وأخالقية أخرى».وكانت املحكمة قد قررت ،الخميس ،تأجيل محاكمة الريسوني إىل
غاي�ة  10يوني�و /الجاري ،بعدما تدهور وضعه الصحي ج�راء اإلرضاب املفتوح عن الطعام
الذي دخل فيه احتجاجا ً عىل استمرار اعتقاله ألكثر من سنة.
والقت جميع طلبات اإلفراج املؤقت ،التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الصحفيني عمر الرايض
والريس�وني ،الرفض من قبل محكمة االس�تئناف بمدينة الدار البيض�اء ،رغم تزايد مطالبة
منظم�ات وهيئات مغربية ودولي�ة بوقف اعتقاله ومتابعته يف حال�ة رساح ،احرتاما ً لقرينة
الرباءة ،مع توفري كل رشوط املحاكمة العادلة.
ويخ�وض الريس�وني ( 48عاماً) إرضاب�ا ً عن الطعام من�ذ  57يوما ً احتجاجا ً على اعتقاله،
مطالبا ً بمحاكمته يف حالة رساح ،وهو معتقل عىل خلفية اتهامات نرشها ش�اب عىل موقع
«فيسبوك» باالعتداء عليه جنسياً .وحذرت زوجة الريسوني من أنه «يحترض» ،مشرية إىل أنه
فقد  31كيلوغراما ً من وزنه.
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صحفيو نيويورك تاميز ضحية جتسس حكومي على هواتفهم
واشنطن  /متابعة الزوراء:
كش�فت إدارة الرئي�س األمريكي جو بايدن،
أن وزارة العدل صادرت رسا سجالت الهاتف
ألربع�ة مراس�لني م�ن صحيف�ة “نيويورك
تايم�ز” على امت�داد م�ا يق�رب م�ن أربعة
أش�هر يف عام  2017أثناء فرتة رئاسة دونالد
ترامب.
وقال�ت “نيوي�ورك تايم�ز” إن ه�ذا اإلعالن
ه�و األح�دث يف سلس�لة م�ن االكتش�افات
حول حصول إدارة ترامب رسا عىل س�جالت
اتصاالت املراس�لني يف محاولة للكش�ف عن
مصادرهم.
ويف الشهر املايض ،كش�فت وزارة العدل عن
مصادرة س�جالت هوات�ف املراس�لني الذين
يعمل�ون يف “واش�نطن بوس�ت” وس�جالت
الهات�ف والربي�د اإللكرتون�ي ملراس�ل “يس.
أن.أن” ،األم�ر ال�ذي أثار اس�تياء واس�عا يف
األوساط اإلعالمية األمريكية.
وق�ال أنتون�ي ك�ويل املتح�دث باس�م وزارة
العدل إن مسؤويل إنفاذ القانون حصلوا عىل
الس�جالت يف ع�ام  ،2020وأض�اف أن�ه “تم
إخطار أعضاء وس�ائل اإلعالم اإلخبارية اآلن

حرية الصحافة”.
وأض�اف “أنه يهدد بإس�كات املص�ادر التي
نعتم�د عليه�ا لتزويد الجمه�ور باملعلومات
األساسية حول ما تفعله الحكومة”.

كل عىل حدا” بتحقيقات الترسيب من الفرتة
 2020-2019التي كانت فيها سجالتهم.
وأبلغ�ت ال�وزارة صحيف�ة نيوي�ورك تايمز
أن مس�ؤويل إنف�اذ القان�ون ق�د ص�ادروا
س�جالت الهاتف م�ن  14يناي�ر إىل  30أبريل
 ،2017ألربع�ة مراس�لني وهم م�ات أبوزو،
آدم جولدم�ان ،إري�ك ليش�تبلو وماي�كل س

شميت.
وتلق�ت الحكوم�ة ً
أيض�ا أمرا م�ن املحكمة
بمصادرة سجالت رسائل الربيد اإللكرتوني،
لك�ن “ل�م يتم الحص�ول عىل أي س�جالت”.
وأعرب دين باكيه ،املحرر التنفيذي لصحيفة
“نيوي�ورك تايم�ز” يف بي�ان أن “مص�ادرة
س�جالت الهواتف للصحافيني تقوض بشدة

وأش�ار إىل تعهد بايدن الش�هر امل�ايض ،بأنه
لن يس�مح للوزارة باتخاذ مثل هذه الخطوة
أثناء إدارته ألنها “ببس�اطة خاطئة” ،وقال
باكي�ت “نتوق�ع من وزارة الع�دل أن توضح
س�بب اتخاذ هذا اإلجراء وم�ا هي الخطوات
التي يتم اتخاذها للتأكد من عدم حدوثه مرة
أخرى يف املستقبل”.
ول�م تذك�ر وزارة الع�دل امل�ادة الصحافي�ة
الت�ي يتم التحقيق بش�أنها .لكن املراس�لني
يف نيوي�ورك تايم�ز توقع�وا أن التحقي�ق يف
الترسيب يتعلق بمعلوم�ات رسية تم اإلبالغ
عنه�ا يف الثاني والعرشين م�ن أبريل ،2017
يتعل�ق بمقال كتب�ه املراس�لون األربعة عن
املدي�ر الس�ابق ملكت�ب التحقيق�ات الفدرايل
“أف.ب�ي.آي” جيمس كوم�ي ،والتحقيقات
بشأن التدخل الرويس يف االنتخابات الرئاسية
لعام .2016

بعد أن فقدت القدرة على توجيه الرأي العام

هل حان وقت االعتذار احلكومي للصحافة األردنية؟
عمان/متابعة الزوراء:
مثلت زيارة رئيس الوزراء األردني
برش الخصاونة الخميس لصحيفة
“الرأي” وتقديمه التهنئة بيوبيلها
الذهبي إشارة اعتذار واضحة عن
إهمال حكومي استمر طويال بحق
الصحافة واإلعالم يف األردن.
وتعترب الرأي املؤسس�ة الصحفية
األكثر أهمي�ة يف البلاد وتضطلع
بمهام يف التوعي�ة الوطنية وحمل
مرشوع الدول�ة األردنية باعرتاف
الخصاون�ة ،لك�ن حاله�ا كح�ال
باق�ي الصح�ف األردني�ة :أزمات
متعددة وديون مرتاكمة ،وعاملون
دون أج�ور منذ أش�هر ،كم�ا أنها
دون رئي�س تحري�ر من�ذ مطل�ع
أبري�ل امل�ايض ،حي�ث ت�م تعيين
عماد عبدالرحمن رئيس�ا لتحرير
الصحيف�ة بالوكالة بعد اس�تقالة
راكان الس�عايدة من منصبه الذي
اس�تقال أيضا من مهمته كنقيب
للصحفيين يف نف�س الوقت دون
أسباب واضحة.
وذكرت مصادر أردنية أن الحكومة
ب�دأت تع�ي حاجته�ا للصحاف�ة
واإلعلام للتأثري عىل ال�رأي العام،
وتخفيف حدة االس�تياء الش�عبي
بس�بب األزمة املعيش�ية الخانقة
التي يعيش�ها املواطن�ون يف هذه
الفترة الحرج�ة على الصعي�د
الس�يايس واالقتصادي والصحي،
خصوصا أن املواطن األردني يهتم
بالصحاف�ة ويتاب�ع م�ا تنشره
ويتفاعل مع صحف بالده.
وقال�ت وكال�ة األنب�اء األردني�ة
“بترا” ،إن الخصاونة لفت خالل
زيارته إىل الدور الوطني الهام الذي
لعبت�ه الرأي يف الكثري من املفاصل
واملحطات الكربى الت�ي مرت بها
الدولة األردنية.
ولعل أزم�ة األمري حم�زة األخرية
دفعت الحكومة إىل إعادة النظر يف
إهمالها للصحافة التي بات خرباء
إعلام يطلق�ون عليه�ا “صحافة
تح�ت اإلنع�اش” ،حي�ث ظه�رت
الفج�وة الواضح�ة بين تغطي�ة
اإلعلام املحلي وتغطي�ة اإلعلام
األجنب�ي وب�رز التس�اؤل “أي�ن

الصحافة املحلية؟”.
ونال�ت الصحاف�ة الغربية اهتمام
األردنيني يف القضاي�ا الهامة دون
النظ�ر إىل أي أه�داف محتمل�ة
لتغطياته�ا ،رغ�م أن الكثري منها
يس�تند إىل مص�ادر اس�تخباراتية
ذات غايات محددة.
ويبدو التقصري واإلهمال يف تعامل
الحكوم�ة األردنية م�ع الصحافة
املحلي�ة م�ن ثالثة جوان�ب ،أولها
تجاهله�ا للقضاي�ا الرئيس�ة
وعدم منحه�ا املعلوم�ات الالزمة
وف�رض حظر النشر عليها بينما
تقتنص وس�ائل اإلعلام األجنبية
الفرصة للحدي�ث عما هو ممنوع
يف الصحاف�ة املحلي�ة ،م�ا جع�ل
الحكومة تخرس أداة هامة للتأثري
عىل الرأي العام واملواطن األردني.
أم�ا الجانب اآلخر فيكمن يف تدخل
الحكومة يف املؤسس�ات الصحفية
واقتصارها عىل البيانات الرسمية
دون هامش للتحليل واالس�تنتاج
والبحث والتقيص ،يف نفس الوقت
ال�ذي تتجاهل في�ه مس�ؤوليتها
ع�ن األوض�اع االقتصادي�ة لهذه
املؤسس�ات ،وهو الجان�ب األكثر
تأثريا عىل أزمة الصحافة.
وذك�ر صحفي أردن�ي ،فضل عدم
الكش�ف عن اس�مه ،أنه ال يمكن
للحكوم�ة األردني�ة أن تطال�ب

الصحاف�ة بالقيام بدورها وإنتاج
محت�وى ذي ج�ودة دون أن تقدم
له�ا الدعم الالزم عىل الصعيد املايل
وتوفري املعلومة الرضورية.
وأضاف أن مؤسسة الرأي وحدها
خلال األش�هر املاضي�ة قام�ت
بترسي�ح تس�عني موظفين م�ن
صحفيني وإداريين وفنيني جراء
أزم�ة فاي�روس كورون�ا ،فيم�ا
املؤسسات األخرى تعاني أوضاعا
مشابهة.
ووج�ه صحفي�ون وإعالمي�ون
العدي�د م�ن املطالب�ات والنداءات
للحكومة بش�أن الوضع املتدهور
للصحاف�ة الورقي�ة ،وبقي�ت
املطال�ب بني أخ�ذ ورد رغم تأكيد
الحكوم�ة واملس�ؤولني وأعض�اء
لجن�ة التوجي�ه الوطن�ي واإلعالم
والثقافة وقوفهم إىل جانب اإلعالم
األردني بش�كل ع�ام ،والصحافة
الورقية بشكل خاص التي تشكل
رمزية للصحافة األردنية ،وقدمت
خدماته�ا يف تبن�ي رس�الة الدولة
عىل مدى عقود من الزمن.
وي�رى الصحفي�ون أن الحكوم�ة
تخلّ�ت ع�ن الصحاف�ة الورقية يف
مرحل�ة أزم�ة كورونا يض�اف إىل
ذل�ك اختلاالت إداري�ة مرتاكم�ة
يف املؤسس�ات الصحفي�ة وزيادة
النفقات خالل السنوات السابقة،

يف الوق�ت الذي تراجع فيه س�وق
اإلعلان التجاري خالل  5س�نوات
بنسبة وصلت إىل  60يف املئة.
وكان املطل�ب األس�ايس أله�ل
القطاع هو إنش�اء صندوق لدعم
الصحاف�ة واإلعلام ،الس�يما أن
وس�ائل اإلعالم بمختل�ف أنواعها
تحمل خط�اب الحكوم�ة وأخبار
ونش�اطات الوزارات واملؤسسات
الحكومية.
ووج�ه وزي�ر اإلعلام األس�بق
طاه�ر العدوان تس�اؤال للمعنيني
بقطاع اإلعالم قبل أيام بمناس�بة
الذكرى املئوية للصحافة األردنية،
مستغربا كيف تقف الدولة يف موقع
املتفرج عىل أزمة الصحافة؟
وأقر الخصاونة بأن تأمني الجانب
املعيشي أم�ر أس�ايس ملؤسس�ة
عريق�ة مث�ل صحيف�ة ال�رأي
ونظرياته�ا يف الصح�ف الورقي�ة
املطبوع�ة الس�يما وأن اإلعلام
الورق�ي كان طيل�ة فترة مضت
هو الوس�يلة الوحيدة للتعبري عن
املكن�ون اإلعالمي قب�ل الدخول يف
عرص اإلنرتنت ومنصات التواصل
االجتماعي .
وأك�د دع�م الحكومة وإس�نادها
لصحيفة ال�رأي لتجاوز املصاعب
والتحدي�ات الت�ي تواجهه�ا
وخططها ومشاريعها للتوجه نحو

اإلعالم الرقمي والرقمنة املطلوبة
يف القرن الحادي والعرشين.
غير أن الترصيح�ات الحكومي�ة
تبق�ى يف إط�ار الت�داول اإلعالمي
دون إجراءات فعلية.
وأش�ار الصحف�ي األردن�ي إىل أن
“الش�عارات الحكومي�ة ليس�ت
س�وى أداة للدعاي�ة اإلعالمي�ة يف
املناسبات مثل أن الصحافة تلعب
دور الرقابة واملس�اءلة للسلطات
األخ�رى وتضم�ن ح�ق الناس يف
املعرف�ة وأداة ملمارس�ة املواطن�ة
الفاعل�ة ،يف حين أنه�ا ال تمل�ك
االستقاللية وال زمام البادرة”.
م�ن جهته ع�رض رئي�س تحرير
ال�رأي بالوكالة وعدد من العاملني
يف الصحيف�ة أب�رز القضاي�ا
والتحدي�ات الت�ي تواجه مسيرة
العم�ل ،وخصوص�ا التحدي�ات
املالية وعدم تسلّمهم رواتبهم منذ
أشهر ،مطالبني باإلرساع يف تعيني
رئيس تحرير للصحيفة قادر عىل
النه�وض باملؤسس�ة والعاملين
فيها .
واملفارقة أن زي�ارة رئيس الوزراء
األردن�ي لصحيفة ال�رأي تزامنت
مع صدور قرار محكمة يف جنوب
العاصمة األردني�ة عمان بالحجز
عىل موجودات الجريدة يف القضية
اإلجرائي�ة املرفوع�ة م�ن إح�دى
رشكات املقاوالت.
ودعت املحكمة الراغبني يف املزايدة
التقدي�م خلال  30يوم�ا؛ لك�ون
صحيف�ة ال�رأي عليه�ا التزام�ات
مالية كبرية وخاصة أن هناك بعض
الجه�ات األخرى تطال�ب الجريدة
بمس�تحقات مالية تراكمت عليها
منذ س�نوات طويلة ،أبرزها مبلغ
خمس�ة ملي�ون دين�ار (الدين�ار
األردني يعادل  1.41دوالر أمريكي)
ملؤسس�ة الضم�ان االجتماع�ي
إضافة إىل ديون أخرى.
ولفت خالد الش�قران مدير مركز
الرأي للدراسات إىل أن الصحيفة ال
تحتاج فقط إىل الدعم املايل ،وإنما
إىل تس�هيالت وقرارات قد تساهم
يف إيج�اد حلول للتحدي�ات ومنها
رفع سعر اإلعالن الحكومي .

األخبار الكاذبة آفة العصر الرقمي

فرنسا تتهيأ لالنتخابات مبكافحة التضليل اإلعالمي األجنيب
باريس/متابعة الزوراء:
أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط
إلنش�اء وكال�ة ملكافح�ة التضلي�ل
اإلعالم�ي األجنبي واألخب�ار املزيفة
الت�ي تهدف إىل “زعزعة الدولة” ،مع
اس�تعداد البالد النتخابات رئاسية يف
أقل من عام.
وتس�عى الس�لطات الفرنس�ية إىل
تجنب أجنب�ي يف انتخاباتها القادمة
كما حدث إبان االنتخابات الرئاسية
األخيرة عام  ،2017حيث تم تحميل
جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية
قرصن�ة كمبيوت�رات حرك�ة “إىل
األمام” الوس�طية للرئيس إيمانويل
ماك�رون خالل مواجهته منافس�ته
اليميني�ة املتطرفة املناهضة لالتحاد
األوروب�ي ماري�ن لوب�ان يف الجولة
الثانية.
وس�بق أن اته�م قراصن�ة روس
بمحاول�ة التدخ�ل لصال�ح دونال�د
ترامب يف انتخابات الرئاسة األمريكية

ع�ام  ،2016وأيض�ا يف االس�تفتاء
الذي أجرت�ه بريطاني�ا للخروج من

االتح�اد األوروب�ي ،لك�ن موس�كو
تنفي أن تكون ضالعة يف أي تدخل يف

انتخابات دول أجنبية.
والوكالة الفرنس�ية املزمع إنشاؤها

والت�ي س�تديرها “األمان�ة العام�ة
للدف�اع واألم�ن القوم�ي” (إس.
جي.دي.إس.إن) ستش�غل نحو 60
شخصا ملراقبة املحتوى عىل الشبكة
العاملي�ة ،وفق ما ق�ال رئيس “إس.
جي.دي.إس.إن” س�تيفان بويون يف
الربملان.وأض�اف بويون أم�ام لجنة
الدفاع يف الجمعي�ة الوطنية أن هذه
املبادرة ستس�عى لتحدي�د الهجمات
اإللكرتونية التي تأت�ي “من دولة أو
منظم�ة أجنبية وته�دف إىل زعزعة
االستقرار السيايس للدولة”.
وأش�ار إىل أن الوكال�ة ستس�اعد
والدبلوماس�يني
“السياس�يني
والقض�اء والصحافة على إدراك أنه
من أصل  400أل�ف تغريدة عىل خرب
ما قد تكون هن�اك  200ألف تغريدة
آتي�ة م�ن ب�وت يف منطق�ة أجنبية،
أو أن نقاش�ا معين�ا مص�دره ترول
(متصيد)”.
وش�دد بوي�ون على أن الوكال�ة
الفرنس�ية الجدي�دة الت�ي س�يتم

إطالقها يف س�بتمرب لن تعمل كجهاز
مخابرات ،بل وس�تدقق يف نش�اطها
لجن�ة أخالقيات تش�كل م�ن قضاة
ودبلوماسيني وإعالميني وعاملني يف
مراكز أبحاث.
ولف�ت إىل أن األمان�ة العام�ة للدفاع
واألمن سرتاقب عن كثب االنتخابات
الربملانية يف سبتمرب يف أملانيا عىل أمل
استخالص الدروس منها.
وأف�ادت مصادر أمني�ة أن الحكومة
اختبرت املرشوع بالفع�ل يف أعقاب
مقت�ل امل�درس صاموي�ل باتي عىل
يد متط�رف إسلامي يف أكتوبر عام
.2020
ويش�كل التضلي�ل اإلعالم�ي قلق�ا
متزاي�دا لالتح�اد األوروب�ي والدول
الغربية ،وقد كشف مسؤولو االتحاد
األوروبي األسبوع املايض عن خطط
لتعزيز مدونة س�لوك الكتلة بش�أن
التضلي�ل عرب اإلنرتن�ت ،وذلك بهدف
منع رشكات اإلعالن�ات الرقمية من
االستفادة من “األخبار املزيفة”.

وقال مس�ؤولو االتح�اد إنهم عززوا
مدون�ة الس�لوك الطوعي�ة ،الت�ي
وضعت قب�ل ثالث س�نوات ،لجعلها
أكث�ر فاعلية يف مكافح�ة املعلومات
الخاطئ�ة الت�ي تغ�رق منص�ات
التكنولوجيا.
وأف�ادت فيرا جوروفا نائب�ة رئيس
املفوضي�ة األوروبي�ة يف بروكس�ل
خلال مؤتم�ر صحف�ي “نريد قطع
األموال عن منتجي املعلومات املضللة
املنهجيني .ال تزال املعلومات املضللة
أمرا يت�م الرتويج له جيدا ،لذلك نريد
أيض�ا إرشاك صناع�ة اإلعلان لعدم
وض�ع إعالن�ات بج�وار املعلوم�ات
املضللة”.
وتتضم�ن خط�ة االتح�اد األوروبي
تش�جيع رشكات اإلعالنات الرقمية
عىل االشرتاك يف املدونة.
وتدع�و املنصات الرقمي�ة ورشكات
اإلعالن�ات إىل مش�اركة املعلوم�ات
ح�ول اإلعالنات التي تروج ملعلومات
مضللة.
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تداعيات النزوح والتهجري وتراكماتها يف الذاكرة

رواية صيادو الريح للروائية ملياء اآللوسي
أنفال كاظم

ما ح�دث كان هزة عنيفة بالنس�بة لها،
دامت عاما ً كامالً تزعزعت كل معتقداتها
القديمة حول الوطن الذي وصفته(الوطن
بح�دوده الجغرافي�ة تلك ل�م يكن وطننا
الواحد فلم تلمنا أربيل ولم تمنع إحساس
الغرب�ة يف دواخلنا…ول�م يألفن�ا األكراد
الطيب�ون بينه�م وباع�دت بينن�ا اللغ�ة
بش�كل كبري حاولن�ا ان نتجاوزها لكننا
لم نفلح…تدحرج�ت القناعات وترجرج
الوطن تح�ت اقدام النازحين) قناعاتها
الجديدة تبلورت بعد ع�ام من الغربة ،لم
يعد للوطن بعدها تعريفا ً محددا ً بل تمنت
ان تج�د عنوانا ً جديدا ً لوطن اصبح مجرد
أوهام واشباح ورجال مدججني بالطيبة
املزعومة ،يضمرون الحقد والكراهية ،تلك
هي املحصلة النهائية التي تكش�ف عنها
رواية (صيادوالري�ح) للقاصة والروائية
ملي�اء اآلل�ويس وهي تروي قص�ة النزوح
والهجرة وتداعياتها من مدينة (تكريت)
إىل(أربيل)عبر ط�رق وحق�ول مزروع�ة
باملوت وتعبق برائحة الخوف والرعب من
املجه�ول بع�د هجمة(داعش)اإلرهابي�ة
املتوحش�ة الت�ي احال�ت طع�م الحي�اة
الحل�و اىل املرارة الالذعة كالزقوم والذين
سيبقون أمد الدهر يحاولون بسوداويتهم
جرجرة كل أجزاء املدينة لالنضمام تحت
ظالل الرايات الس�ود والدروع والسيوف
لريج�ع التاريخ مئات الس�نني اىل الوراء،
ح�دث ذل�ك يف منتص�ف ع�ام ٢٠١٤هذا
الح�دث الفاص�ل يف تاري�خ الع�راق الذي
زلزل كيانا ً وش�عبا ً وتاريخ�ا ً وحارضا ً بل
كان اشبه بالحريق الذي اجتاح املنظومة
السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة
والديني�ة والثقافي�ة واألخالقي�ة يف حياة
العراقيين ولم يحدث ذلك بش�كل عريض
او مفاجئ وتؤكد الكاتبة ذلك بقولها(منذ
فرتة طويلة كانت البلدة تقع تحت ظالل
مرعدة،امل�وت اصبح خالله�ا مرتبصا ً يف
كل الزواي�ا والطرق�ات كان هذا االحتالل
ه�و الجرع�ة النهائي�ة مل�وت مؤجل)ثم
تس�تطرد قائلة(كيف اليح�دث هذا يف بلد
ممهور بقصور يف القلب قد يتوقف يف أي
لحظة)بلد يعيد الس�يناريوهات القديمة
بحل�ل جدي�دة وهاه�وذا يش�هد نف�س
س�يناريو٢٠٠٣لكن بألم اكثر وانهار من
الدم�اء..يف رواية(صيادو الريح)الصادرة
ع�ن اتح�اد االدب�اء والكت�اب العراقيين
ع�ام ٢٠١٨نجحت الكاتب�ة وبامتياز من
اخذ ه�ذا الح�دث موضوعا ً اساس�يا ً لها
وتأخ�ذ على عاتقه�ا تجس�يد معاناتها
ومعان�اة ش�عب بالكامل يف تل�ك الحقبة
املغبرة بإط�ار واقع�ي يض�م مجموعة
من األحداث املتسلس�لة يف يرس وسالسة
ومنطقية مقسمة ضمن صفحات الرواية
إىل ٢٦ج�زء او مقاط�ع رسدي�ة باذخ�ة
الجم�ال والوصف ومفعم�ة باالنفعاالت
النفس�ية الخانق�ة والرتق�ب والقل�ق
والرع�ب والصدم�ة والش�عور بالوح�دة
والغرب�ة يف أحض�ان الوط�ن والكثري من

التس�اؤالت(أي وط�ن ه�و ال�ذي يب�ارك
إقصاءن�ا وي�ريض اخصاءن�ا جميع�اً…
تلفظنا أحض�ان الوطن إىل خنادق الغربة
واملنايف)،تحكي قصة امرأة وحيدة وجدت
نفس�ها بمواجهة احداث رهيبة ومرعبة
لم تصدق انه�ا حقيقية فاختربت تجربة
قاسية وصادمة تبدأ حبكتها من سقوط
مدين�ة تكري�ت فترسد مش�اهد واحداث
ش�ديدة التوت�ر والغراب�ة وسلس�لة م�ن
التنقلات إىل ناحية العلم ث�م اىل أربيل ثم
الع�ودة اىل تكري�ت لجلب مستمس�كات
رسمية لتقيم فيها فرتة عصيبة ثم العودة
اىل أربي�ل واخيرا ً الع�ودة اىل تكريت بعد
تحرير املدن ،بإيقاع رسدي بطيء وظفت
في�ه الكاتبة تقنيتني مهمتني من تقنيات
الرسد(املش�هدية والوقف�ة الوصفي�ة)
وكم�ا ج�اء يف نظريةالبنائي�ة يف النق�د
األدبي(يشعرالقارئ بتباطؤ حركةالرسد
لتس�اوي زمن الق�ص والوقائع تس�اويا ً
عرفيا ً عىل حد تعبري جريار جينيت)و كما
يف بني�ة النص الرسدي م�ن منظور النقد
األدبي(يك�ون زم�ن الق�ص يف الوقف�ات
الوصفي�ة أط�ول من زم�ن الوقائع وهذا
يقيض بانقطاع السريورةالزمنية وتعطيل
حركتها)بقص�د تس�ليط الضوءعىل بؤر
رسدي�ة يف املتن الحكائ�ي تحفيزا ً للقارئ
عىل التفاعل مع الرواية فضال عن إضفاء
نوع م�ن الواقعية عىل الح�دث من خالل
وصف مالمح الشخصيات وتعيني اللباس
واملن�ازل واألماكن(الفض�اء املكان�ي/
الجغرايف)بدالالت�ه الحضاري�ة والثقافية
باإلضاف�ة اىل وص�ف املالم�ح النفس�ية
بقصد تشكيل انطباع واضح لدى القارئ
عن شخصيات الرواية.
عم�دت الكاتب�ة اىل توظي�ف هاتين
التقنيتين اوالً؛ للكش�ف ع�ن الحقائ�ق
والوقائع املؤملة واملهمة يف احداث الرواية
وه�ي س�قوط املوص�ل وتهال�ك امل�دن
الغارق�ة يف الصمت املحري بعدها ودخول
اش�باح داعش بلباسهم األسود ولثامهم
ليمتهنوا حياة الكائن الحي الذي انسوه
انتماءه اىل الحي�اة والفوىض التي عمت
املدينة بعد ان غادرها س�كانها متجهني
اىل (كردس�تان)،ثانياً؛ كش�ف املعان�اة
واالزم�ة بحذافريها التي عاش�ها الناس

من امراض تفش�ت بين املهجرين وقت
الن�زوح وبين اك�وام البشر يف الفنادق
واملنازل املكتظة بالعراقيني والس�وريني
الباحثين ع�ن مأوى مناس�ب وكيف ان
بعض الحروب تكون فرص لجني األموال
والرب�ح م�ن قب�ل النف�وس الضعيف�ة
والجش�عة ومعاناة النس�اء والزوجات
بوحدته�ن التي تمر عليهن بقس�وة من
دون رج�ل يحميهن ويحن�و عليهن بعد
ان اخذوا أوالده�م وازواجهم عىل ظهور
س�يارات حم�ل كبرية معصوب�ي االعني
ومنكيس الرؤوس واله�واء الالهب الذي
يكاد ان يجعل ارواحهم تفارقهم يف رحلة
اىل املجه�ول بعد ان اصبحن عورة ينبغي
احتجازه�ن يف البيوت ومن�ع وجودهن
يف هذه الحياة البائس�ة ،والغربة وغياب
الرفقة وتشتت االهل والشعور بالتورط
مع أي خط�وة يخطوها الن�اس وغرائز
االنس�ان التي تس�تيقظ يف هذا الجحيم
دون التفكري بعواقب األمور،ثالثاً؛ تحقيق
الوظيف�ة التخيلي�ة واالمتاعية للخطاب
الروائي من خالل مجموعة من الخياالت
األقرب اىل الهلوس�ات مث�ل العجوز التي
تهدلت طيات جلدها األسمر عن وجهها
وبانت عظامه وخصالت شعرها االشيب
وغمامة العفن وعفر الحنطة والش�عري
الت�ي تعل�و غرفتها التي تش�اركتها مع
البطلة وتأقلمت معها تدريجيا ً رغم انها
ميت�ة من�ذ زم�ن طويل،رابعاً؛الوظيفة
التفسيرية الذي توقفت عن�ده الكاتبة

لوص�ف املالم�ح النفس�ية واالجتماعية
وسلوك الش�خصيات والقاء الضوء عىل
الزوايا املعتمة فتنقلت بوصفها بني هلع
الس�كان من داعش وبراثنهم وأس�لوب
حياته�م والف�خ ال�ذي نصب�وه باتخاذ
الدين غطاء لإليقاع باألبرياء وتكفريهم
وكي�ف تزايد الش�عور بالخ�وف بعد ان
كث�رت االعتق�االت الت�ي كان�ت تحدث
بش�كل يومي والس�يارات املظلل�ة التي
تجوب الحقول واملزارع وتحصد الشباب
والحافالت املحملة بالش�باب والش�يوخ
بأجساد مغربة واحيانا ً مدماة ،معصوبي
االعني ومجهويل املصري،ووصف ماعاناه
الناس من ارتفاع األس�عار واالس�تغالل
وصعوبة إيجاد سكن مناسب ومعامالت
املهجري�ن الت�ي الفائ�دة تذك�ر منه�ا
وماح�دث يف تكري�ت وقاع�دة س�بايكر
وكي�ف أصبحت رائحة الدم بديالً لرائحة
النه�ر واملدينة،تنج�ح املولف�ة يف من�ح
الرواية أس�لوب السيرة الذاتية للساردة
الت�ي تكلمت(بضمير املتكل�م) وه�ي
ش�خصية محورية ش�به واقعية والتي
ظ�ل اس�مها مغيبا ً ل�م تفص�ح عنه او
عن حياتها وعائلتها ش�يئا ً س�وى انها
مدرسة كأنها تريد ان تقول انها روايتي
ترسد وقائع حياتها ويومياتها خالل هذا
االجتي�اح الهمجي وضعفه�ا ووحدتها
وخوفه�ا وهوس�ها املتع�دد املبال�غ به
والذي يجعل كل يشء بالطعم وال رائحة

وال لون بش�كل اليطاق،وضعت النهاية
بطريق�ة مخيب�ة لآلم�ال رغ�م انته�اء
االحتالل فإنها مازالت تتلبسها املشاعر
الس�لبية وتحارصها العدمية وان عادت
اىل بيتها وش�جرتها وحديقتها ومازالت
التس�اؤالت تعبث بأفكارها السيما بعد
ان علمت ان رأس ادمي دفن جس�ده يف
املرآب تحوم حوله الكالب وتشري صورة
قنينة املطهر التي طلبها الجندي منها يف
اخر سطر يثري تساؤال محريا بخصوص
إع�ادة توطين املهجرين بع�د املخاض
العسير للنزوح والتهجير يحتاج فقط
اىل مطه�ر يطه�ر الس�طوح؟بل تحتاج
اىل تعم�ق اكث�ر وتخلي�ص النفوس من
مظاهر القبح والجش�ع والكراهية بني
افراد الوطن الواحد والقضاء عىل الخاليا
النائم�ة الت�ي تنعم بالراحة والس�كينة
وس�ط االبري�اء وترتب�ص بهم،مم�ا
لفت انتباه�ي واث�ار اعجابي(العنوان)
باعتب�اره العتبة الرئيس�ة الت�ي تؤدي
وظيف�ة ترويجي�ة واغرائي�ة للق�راء و
يلع�ب دورا مهما يف اجتذابهم فضالً عن
انه يعطي فك�رة للنص الروائي وييضء
عتمت�ه ويمن�ح الوظيف�ة الجمالي�ة يف
وس�م النص ومنح�ه هوي�ة خاصة به
و(صيادو الريح) اعطت صورة للضياع
والتش�تت الذي اجتاح البلاد والناس يف
ه�ذه الهجمة الهوجاء التي كان هدفها
الخ�راب الغري كم�ا وجاء ذك�ر صيادي
الريح يف املتن عىل لسان الساردة(عندما
تقوس�ت على مقع�دي كبح�ار عجوز
جع�دت قامت�ه املاح البح�ر وهزائمه
املتالحقة وغربته الدائمة شعرت بالقرف
من كل يشء اريد ان اش�عر بااللم لكني
أصبح�ت متلب�دة ج�دا ً كن�ت كصيادي
الري�ح اليشء س�وى الخ�واء فاملدين�ة
ورائي وبيتي واش�يائي وربم�ا لن اعود
اليها مجدداً)انها باختصار رواية الحرب
االستثنائية السوداوية واملقرفة وكل من
خاضها واخترب مأساتها بمثابة صيادو
الريح من الصع�ب التمييز بينهم ،ايهم
إرهابيون وايهم مواطنون وايهم ينتمي
للجه�ات األمنية الحكومي�ة ..اختلطت
األوراق وال�كل خارسيف معترك الرصاع
واثبات الوجود .

الروائي حسن الغزي ورواية ( مساء ليلو أشد زرقة )

عباس عجاج

ص�در مؤخ�را ع�ن دار املتن للنشر والتوزي�ع يف بغداد
الطبع�ة الثاني�ة م�ن رواية (س�ماء ليلو أش�د زرقة)،
للروائي العراقي حسن الغزي.
س�ماء ليلو ..حكاية أخرى من تركات تنظيم داعش يف
العراق ،تدور رحاها يف مدينة افرتاضية تدعى (ليلو).
الرواي�ة هي الثاني�ة بعد روايت�ه األوىل الصادرة عن دار
نصوص-بغداد /الخيال-بريوت أتيت من هناك.2019 ،
وقد س�بق لألديب الغزي أن صدر له كتاب استراتيجية
التنمي�ة املس�تدامة بين الواق�ع والطم�وح ،2016
ومجموعة قصصية بعنوان حقيبتي املدرسية.

نافذة

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة نادية الكاتب امنوذجا
علوان السلمان

للشاعرة..الش�عر هو إزالة الضباب ع�ن زجاج الروح من
أج�ل ان تبصر واقعها وتختزن�ه يف ذاكرتها..الش�عر..هو
توثيق لالثر املس�تفز واللحظة املعربة ع�ن الوجود الكوني
..ان�ه بصم�ة البرصالب�ارصة ملش�اهد الجمال..املؤنس�نة
ملوجودات�ه ..ان�ه اس�تبيان موثق للمش�اعر وال�رؤى بكل
اللغات ..انه هس�يس النريان التي تلته�م القلب لتمد القلم
بكاربون الخلود ..
حجر َك
يف
قلبي الذي تربى
ِ
ُ
قسوت َك أن يخطو...
ستعلمُ ُه
فالن�ص يقوم عىل نس�ج(محمل بقدرة من الحساس�ية)
عىل حد تعبري هربرت ريد..برسدية شعرية مكثفة..موجزة
العب�ارة يتجس�د فيها الحل�م مقرتنا بالواقع ..مس�تدعية
املس�تهلك الس�تنطاق صوره بيقظة واعية للكش�ف عما
خلف الفاظها املؤنسنة..
ونح�ن نرى ان الش�عر نش�اط ذهني يركز على اللحظة
االنفعالية ويسجلها بمتناقضاتها وتحوالتها بلغة موحية
خالقة لصورها التي تعني بمظاهر الخطاب اسلوبا وبناء
وداللة..انه العاطفة املتوهجة الخالقة للتس�اؤالت بالفاظ
محققة لفعلها املجتمعي وتفاعلها مع النفس التي تسعى
لتحقيق ذاتها..
ـ تبارينا يف الهجر كالنا حصل
عىل املركز األول مع مرتبة
الوجع...
ْ
تحسن مغازلتي...
ـ لم
ُ
خراج َك
عن
فخرجت
ِ
ُ
التوقيع غيمة.....
فاملنتجة(الش�اعرة) تقرتب من الحكائية بتدفق وجداني
يتح�رك وس�ط دائ�رة الوع�ي الش�عري ..م�ع تركيزعلى
الخصائ�ص الحس�ية الب�راز جمالي�ة الن�ص املنبثقة من
كينونة اللفظ وتفعيل االثر الذهني بتجاوز الواقع(بانزياح
معيار اللغة)على حد تعبري جان كوهن..باس�لوب درامي
كاش�ف ع�ن الحال�ة الس�ايكولوجية املتداخلة والس�ياق
الجمعي بقدرة تعبريية مختزلة الرتاكيب الجملية الخالقة
لنص تتمرك�ز فيه العواطف بمس�تويات وص�ور متعددة
الدالالت..م�ع عم�ق مع�ريف مس�تمد م�ن الذاك�رة الذاتية
واملوضوعية ..فضال عن توظيف املنتجة(الشاعرة) لتقنية
التنقي�ط (الن�ص الصامت) ال�دال عىل الحذف(املس�كوت
عنه) واملستدعي املس�تهلك مليلء فراغاته واالسهام يف بناء
النص..
ُ
ُ
أسمع َك..
تتحدث ..وال
ٌ
أنا منشغلة..
َ
كفيك..
بل ِّم قبلِها املتساقط ِة ..من
وانت تومئ يل..
اصنع منها محرمة
امسح بها خجيل
وانا اخطو عىل قلبها
وصوال اليك
فالتصمي�م النصي ينم عن اش�تغال املنتجة(الش�اعرة)
عىل الجزئيات ونس�جها نسجا رؤيويا يرقى من املحسوس
اىل الذهن�ي املتخيل..عبر توليف�ة تجمع ما بين الواقعي
والتخيييل كي تمنح نصها صفة التحول واالنتقال يف الرؤية
والبن�اء الفني..م�ع اعتماده�ا عىل تقني�ات فنية تنحرص
يف التكثي�ف وااليجاز واالختزال الجملي والحذف واالضمار
والرمز..لخل�ق نص صوري مولد لالس�ئلة لتحقيق املنفعة
الفكري�ة واملتع�ة الروحية..عرب لغة تؤك�د عىل املوضوعية
والحركية..

السرد بني التاريخ واخليال يف رواية حتفة الرمال لسعد السمرمد
د .سليم جوهر
الس�ؤال الذي يش�غل النقد الحدي�ث يتمثل يف قدرة
النص عىل تمث�ل التجربة الواقعي�ة الحية (تجربة
املعي�ش) ويصبح هذا الس�ؤال مضاعف�ا يف تناوله
ألح�داث تاريخي�ة .فتواج�ه الرواي�ة الت�ي تتناول
التاري�خ م�ادة رسدية لها ،اش�كالية ،تتمحور بني
ذاتي�ة املؤل�ف وواقعية الح�دث .اما االس�ئلة التي
تثريه�ا فغري قليل ،وخاصة س�ؤال اي هدف يخدم
اذا كان يطل�ب من�ا ان ننظ�ر اىل رمزيته�ا ؟ ،اي
االحالة التاريخية للحارض .ثم وهو الس�ؤال االكثر
حساس�ية ،هل يمكن للرسد من مواجهة الحارض
بكل تناقضات�ه ،ام تصبح الرواي�ة محاولة لتربير
احداثا تاريخية معين�ة .؟ ثم هل يحتاج من يكتب
رواي�ة تاريخي�ة اىل فه�م التاري�خ ؟ اي ه�ل تؤثر
رؤيته الفكرية (ايديولوجيته) يف الفصل بني ما هو
تاريخي وما هو فوق تاريخي؟ .
فعلى م�اذا تنط�وي الخريط�ة الداللي�ة (لرواي�ة
سعد الس�مرمد) وهذا التنقل املس�تمر بني املايض
والح�ارض .ه�ل ه�و لتح�ول وج�ودي م�ع ثبات
التاريخي؟ ام تغيري يف التاريخ مع ثبات يف الوجود.
املفارقة الزمنية ،اعتبار العادات يف جميع العصور
املختلفة متماثلة ،فان له قيمة الكش�ف عن وقائع
جديدة مختفية وراء التشابه املفرتض ؟.
طريق�ة التن�اول م�ن الزاوي�ة الوصفي�ة للتاريخ
املقارن .فالطابع العادي املبتذل للمايض يتألف من
خصائص متفردة مختلفة االهمية .وان القول بان
الحدث يتصف بالتفرد هو تحديد ملتبس.
ان الرائع�ة املتخفي�ة ه�ي فك�رة مركب�ة تجم�ع
داخله�ا (الجم�ال ،االصال�ة ،والن�درة) ،ولن يكون
مت�ذوق الجم�ال وال عالم االث�ار وال جامع التحف
كامل�ؤرخ فه�و لي�س جامع تح�ف ولي�س متذوقا
جمالي�اً ،فالجمال ال يعنيه وال الن�درة ،بل ال يعنيه
يشء س�وى الحقيقة .عىل عك�س القاص والراوي
ال تعني�ه الحقيق�ة لكي يقنع بها املتش�كك ،بل ما
يح�وز اهتمامه الخيال والحبكة التي يريد ايصالها
اىل اوسع جمهور
فالصعوبة ماثل�ة يف الجمع بين حبكتني للوصول

اىل حبك�ة واح�دة كمزي�ج يتصف بطابع انس�اني
ش�ديد الربوز وبطابع تاريخي واض�ح املعالم ،انها
رشيحة من الحياة يقتطعها الس�مرمد تكون فيها
للوقائ�ع صالته�ا املوضوعي�ة ،وللح�دث الدرامي
اهميتها يف صنع حبكت�ه .وهذه االحداث ال تنتظم
بالرضورة وفق تسلس�ل زمني موضوعي ،بل زمن
نفسي ،تنتق�ل اطوارها من مس�توى اىل مس�توى
آخر ،فتشكل مقطعا ً رسديا ً مستعرضا يضم اطوار
زمنية متفاوتة تتمحور حول الشأن االنساني.
لك�ن هل يكفي جمال الرسد لجع�ل رواية او قصة
وما عمال فنيا ً مبدعا اذا لم يتبع التسويغ االخالقي
العمي�ق لعمل�ه .اي ان ال يجعل من الخيال الرسدي
طريقا للحكم عىل فئة ،جماعة اجتماعية ،او فاعل
اجتماعي.
ه�ل يس�تطيع الرسد الروائ�ي او م�ن مهمته فهم
التاري�خ ؟ .ام ان�ه يس�تطيع او يوض�ح او ي�ؤرش

اىل اه�م ما يراه الس�ارد كمش�كلة حيوي�ة مؤثرة
ومبارشة .بمعنى ان املش�كلة الرئيس�ية يف روايته
(مسار السلطنة يف الزمن القديم ،ومسار املصلحة
يف الزم�ن الحدي�ث) هي الت�ي حازت على اهتمام
الس�ارد وعنايت�ه به�ا .هنال�ك يف الرواي�ة زمنين
مختلفني ،مسارين متوازيني ،وهويتني متجاورتني
يربط بينهما اثر من املايض (تحفة الرمال) وشاهد
عليه ،يمزقه الحارض والطابع السيايس املضطرب،
ليق�ول لن�ا ان للصدفة ال�دور االس�ايس يف تحديد
املسار التاريخي ،ويرصخ عاليا بهامشية الناس يف
التأثري عىل مسار االحداث التاريخية.
م�ا ال�ذي يحاكي�ه الس�مرمد يف اتخاذه مس�ارين
يصلح الن يكون�ا روايتني مختلفتني ؟ ،كيف يمكن
ان نفهم البنية التوسطية للنص:
 يف اتخاذه زمن�ي التاريخ املايض البعيد والقريب(الحارض املعاش) كبنية للحدث الروائي.
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 وما الذي نتوقعه منه. وما هي الزمزية التي يريدنا ان نتلمسها.ال يمك�ن لنا فهم هذه االمور دون عنارص التوافق
والتناف�ر يف النص باعتبارهما ل�ب عمليات الفهم
االنس�اني .حيث التجربة املعيش�ية ألبطاله تحفل
بالتناف�ر الواض�ح والتواف�ق الخف�ي وخاص�ة
يف املس�ارين املتوازيين للتاري�خ امل�ايض البعي�د
والقريب.
لقد اس�تخدم الس�ارد التوافق والتنافر للشخوص
واالح�داث يف الق�اء الض�وء عىل قدرته على اعادة
تصوي�ر الزمن م�ن خالل اقح�ام التاريخ يف الفعل
االنس�اني ويف الحي�اة البرشية وبي�ان العالقة بني
املغزى من هذه االحالة التاريخية ،وتشابك تاريخ
حقب�ة قصيرة (م�ا بعد ع�ام  )2003م�ع حقبة
طويلة اخرى (حقبة حكم املماليك) وتاريخ العرق
املع�ارص (حكم ما قب�ل  )2003م�ع تاريخ مرص
القديم (حكم الغوري) ،ومن جهة اخرة تشابك بني
الخيال الرسدي وموضوعية االحداث التاريخية.
ثم مسارين للمشاعر (شعور قحطان باملحبة لبان
والنف�ور من وليد) وكيف يمك�ن للمعرفة بانتماء
وعدم االنتماء ان تؤثر يف هذا الشعور.
كل هذا االش�تباك يتعلق بالق�درة عىل بيان املكانة
املعرفي�ة للتداخ�ل يف الزم�ن السردي ويف عالقت�ه
املبارشة مع ذاك�رة الفاعلني وتوقعاته�م ،ليحيلنا
اىل نتيج�ة غري مصرح بها وهي طبيع�ة الوعي يف
الحارض املعيش ،وفش�له يف فهم الزم�ن التاريخي
وتبدده (قطيعتنا املعرفية مع التاريخ).
هذه القطيعة تتمظهر يف مس�اري السرد للرواية
عبر االحالة من ان الفاعلين التاريخيني يف الحقبة
القديمة هم افراد (الغوري ،الرمال ،صندل ،باهرة)
ليقول لنا ان الفاع�ل التاريخي الحداث ما بعد عام
 ،2003اش�خاص ايضا وليسوا جماعات او كيانات
فيظهر لن�ا (الكاتب ،واكرم ،وقحطان وزوجاتهم،
واالجنبي).
ان الس�مرمد بهذا يعاك�س مقولة هيجل يف الفاعل
التاريخي ليؤكد لنا بان االفراد «الش�خصيات» هي
التي تكتب التاريخ وليست القوى االجتماعية.

يراقب حياته))
((ول ٌد
ُ
ميثم عبد اجلبار

جانبا ً
ُ
وضعت األيام،
ألنجو بحياتي.
بعيني دمعة عالقة
ويف قلبي  -منذ زمن -
انطفأت األسئلة.
ُ
حملت الغرابة إىل مخدعي
ِّ
ُ
بالشك
قايضت السكينة
والهدوء بالحرسة
ً
ُ
تركت الفوز منشدها بالخسارة
ُ
رست مع الوحش إىل عزلته
ُ
دخلت إىل نفيس
ً
لم أجدني ،ولم أهتم كثريا بإيجادي
ُ
ضيعت املرأة
ُ
كانت تشري إىل صدري
وأنا إىل نهديها
فأخطأ كالنا اإلشارة.
ُ
رشبت مع الحمقى ،والوشاة
ولصوص األسماء
سكرنا
تأذت أقدامي من الهرب
تجرّحت يدي من التلويح
وفمي من النسيان.
أنا اآلن
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلا

للرجال ..أربع خطوات خلسارة
الوزن بعد الـ40

أهم اخلطوات للتفاهم بينك وبني زوجك
ال تخل�و أي عالق�ة زوجي�ة م�ن
وجود الخالفات ،وال يخلو أي بيت
من وجود الخالفات بداخله ،فهذه
طبيعة الك�ون ،ولكن عند حدوث
الخالف�ات بني الزوجني يجب عىل
الطرفين التفاهم و الوعي كي ال
يزيد من حدة املشاكل.
و أك�دت الدكت�ورة ع�زة عىل أن
معالم اإلنسان وشخصيته تظهر
م�ع ثورة الغض�ب والرفض التي
تجتاحه لس�بب ما ،م�ا يؤدي إىل
تس�اقط األقنع�ة م�ع الخالفات
الزوجية.
م�ن يلج�أ للصراخ وتب�ادل
االتهامات والكالم الجارح ،و هو
ش�خصية همجي�ة ومندفع�ة ال
تجي�د ضبط نفس�ها وأعصابها،
ويكس�ب يف الغالب لكنه مكسب
الخسارة.
وهناك من يتوق�ف أثناء الخالف
ويسترجع األح�داث الحل�وة
املاضي�ة  ،فيس�تنكر م�ا يحدث،
وهذه الش�خصية تتس�م بالوفاء
وتق�در املس�ؤولية ،وت�درك ان
الحي�اة الزوجية رشكة ال تنفض
بس�هولة.ومن األزواج من تتسم
خالفاته�م باله�دوء والصم�ت
بدال من االنفع�ال  ،مع عبوس يف
الوجه والرغب�ة يف تجنب الصدام
وتغيري املوضوع ،وهم شخصيات
دفاعي�ة غير عدواني�ة ،تتجنب
التح�دي واملواجه�ة الرصيح�ة
للمشاكل ويرتكونها للزمن.
وآخ�رون يعبرون ع�ن غضبهم
باالحتج�اج الرصي�ح كإغلاق
الباب أو إلقاء األدوات أو األطباق
بعصبي�ة فهو/ه�ي ال تتقبل أي

نقد أو مالحظة.
و من األزواج من يدخل طرف ثالث يف
املش�كلة لحل النزاع وهي الشخصية
التي تحب الناس وتكره الوحدة وتحلم
دائم�ا باالس�تقرار وهناك م�ن يعلن
وس�ط الخلاف عن عي�وب ونواقص
الطرف اآلخر كنوع من اإلهانة وهو-
أو هي -يعد أس�وأ الشخصيات ومعه
تتأخر عملية الصلح.
فن التنازالت
هي الوصفة الس�حرية للسعادة
وف�ن اله�روب م�ن املش�احنات
الزوجية؛وهي فن يجب ان يتقنه
الزوج�ان ويتبادالن�ه مع�ا أمام
مصاعب الحياة.

و بقاء السعادة من دون خالفات
يتحمله الزوجان باملجاملة حينا،
وتقدي�ر عم�ل اآلخ�ر حين�ا ،مع
مراع�اة الف�روق الفردي�ة ونرش
أجنح�ة املحبة والحن�ان لحماية
مناخ السعادة.
و هن�اك ش�عرة دقيق�ة بين
اإلحساس بالس�عادة والوقوع يف
التعاس�ة ،ف�ان كان دور الزوجة
توفير الراح�ة وعدم إث�ارة غرية
زوجه�ا والوق�وف بجانب�ه وقت
الشدائد.
فان دور ال�زوج ال يق�ل أهمية؛ فهو
يدعم املنزل ماليا وعاطفيا ،واملساعدة
عىل بن�اء األم�ن النفسي بالرصاحة

واالهتمام والثقة بعيد عن إثارة الشك
والغيرة ،كم�ا ان الزوج يس�اعد عىل
خلق لغة تفاهم مشرتكة ،ويعمل عىل
التأقلم مع املشاكل الطارئة
الس�عادة الزوجي�ة ته�رب م�ن
املن�زل عندم�ا يتناق�ص الوق�ت
الذي يقضيه الزوجان يف التحدث
إىل بعضهم�ا بعض�ا ،وس�عادة
الزوجات تتناقص مع إحساسهن
بالوق�ت ال�ذي يمضي�ه الزوج يف
املقهى أو أمام الكمبيوتر.
تحدثي بابتهاج وسعادة وإرشاق
مع زوجك  ،فتشتري بذلك الحب
والهدوء م�ع مع�ه وتبتعدي عن
الخالفات.
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اح�ريص عىل إش�عار زوجك بأنه
مح�ل تقدي�ر ،وله صفات�ه التي
تميزه وتحبينه من اجلها فتذوب
الخالفات بينكما وتهدأ وتقل.
انظري إىل الجانب امليضء يف كل كلمة
تس�معينها وفع�ل تش�اهدينه داخل
منزل�ك ،وال تظن�ي الظن�ون أو تيسء
الفهم.
فك�ري دائما يف األحس�ن واعميل من
اج�ل األفض�ل ،وتوقع�ي م�ن زوجك
األجم�ل يف ال�كالم والفع�ل وتقدي�م
الحب ،وكون�ي متفائل�ة وبرشي وال
تنفري.
انيس أخطاء امل�ايض ،وال تذكري
زوج�ك به�ا يف كل لحظ�ة وعن�د
أي موقف أو خلاف يقع بينكما
وكأنك تدقني ناقوس الخطر عند
بادرة أي خالف.
ارتدي ثوب املرح والبهجة واالطمئنان
ط�وال الوقت ،وأن�ت يف عملك أو وأنت
تجلسني بمنزلك مما يبعث الطمأنينة
وراحة البال.
فكري دائما بأنك اكرب من القلق وأكثر
نبلا من الغضب واق�وي من الخوف،
وتحلي بالصرب واش�عري بالس�عادة
ان تخطيت الصعاب ،فزوجك يس�تمد
األمان منك.
تج�اوزي أخطاء زوج�ك عند الخالف
 ،وال تجعلي�ه دائم�ا يف وض�ع املته�م
الذي يدافع ويبرر ترصفاته وكالمه،
واجعلي التس�امح والتصال�ح م�ع
النفس هو أسلوبك.
الس�عادة الحقيقية هي إحساس كل
طرف منكم�ا ،ما يجعل الطرف األخر
فرحا ،وليس ما يجعله يف ملل أو حزن
فالتس�امح والتنازل ليس أمرا مهينا
لك.

 ال تجبر نفس�ك عىل نم�ط األكلاألكثر انتشارا
يق�ول ويلي�ام صموي�ل يانسي،
مدير مركز دي�وك للحمية واللياقة
البدني�ة بالواليات املتح�دة“ :هناك
العديد م�ن أنماط األكل التي يمكن
اتباعه�ا لفقدان ال�وزن ،لكن يجب
أن تختار املناس�ب لك ولجسمك ،يف
ً
بس�يطا
بعض األحيان يكون األمر
مث�ل قرص الوقت الذي تأكل فيه إىل
فترة ترتاوح من  8إىل  10س�اعات
يف اليوم”.
وتشري “ستانفورد” ،إىل أنه ال يجب
الرتكيز عىل السعرات الحرارية ،بل
أن يك�ون لديك نظام�ا غذائيا عايل
الج�ودة م�ن الربوتين الخ�ايل من
الدهون والحبوب الكاملة والفواكه
والخرضوات ،كون األطعمة املصنعة
ت�ؤدي إىل زي�ادة ال�وزن ،وكلما قل
تناول الطع�ام كان أفضل؛ فوجبة
م�ن س�مك الس�لمون باإلضافة إىل
بعض الحبوب والخضار والس�لطة
يمكن أن تمنحك املزيد من الشعور
بالشبع”.
 كن أقوىويق�ول “يانسي” ،إن�ه بداي�ة من
الثالثيني�ات ،يمك�ن أن تفقد من 3

إىل  5%من كتل�ة عضالتك كل عقد
ً
نش�طا مع
م�ن الزمن إذا ل�م تكن
تقدمك يف الس�ن ،ويمكنك الحفاظ
على تلك العضلات أو اس�تعادتها
من خالل روتني قوة منتظم وخطة
تمرين محكمة.
 تحقق من فعالية األدوية الخاصةبك
يف بع�ض األحي�ان ،يمك�ن لألدوية
الت�ي تتناولها أن تؤدي إىل مش�اكل
صحي�ة أخرى ،مث�ل ارتفاع ضغط
ال�دم أو زي�ادة الوزن ،ل�ذا يجب أن
تسأل طبيبك عما إذا كانت مخاوف
زيادة وزنك يمكن أن تكون بس�بب
آثار جانبية للوصفات الطبية.
 تأكد من أنك تنام جي ًداالنوم لوقت كاف من  6-8س�اعات
يف الي�وم مه�م للغاي�ة ،ألن الن�وم
املف�رط يمك�ن أن ي�ؤدي إىل زيادة
ال�وزن ،والحرم�ان م�ن الن�وم قد
ي�ؤدي إىل مش�اكل صحي�ة أبرزها
تدهور وظائف الدماغ مع الوقت.
وإذا كن�ت تن�ام بش�كل صحي وال
تش�عر بنتائ�ج إيجابي�ة ،ففكر يف
زيارة الطبيب ،الذي يمكنه التعمق
يف املش�كلة ومس�اعدتك يف إيج�اد
بعض الحلول.

لطلة ابهى......

املطبخ ..

طريقة عمل النوغا
املكوّنات
عسل – 200غ
سكر – كوب
زالل بيض – 1
خالص�ة فانيليا – نص�ف ملعقة
صغرية
لوز محمّص ساخن – كوبان
ملح – ّ
رشة
طريقة العمل
1- إف�ردي ورق�ة زب�دة يف قع�ر
صينية فرن.
2- يف ق�در على ح�رارة هادئ�ة،
ضع�ي العس�ل .أضيفي الس�كر
وحرّكي املزيج باس�تمرار لـ25-
 30دقيق�ة حت�ى ي�ذوب الس�كر
بالكامل.
3- ضع�ي زالل البي�ض وامللح يف
الخالط الكهربائي .أخفقي املزيج
حتى يكثف.
4- أضيف�ي مزيج الزالل تدريجيا ً
إىل مزي�ج العس�ل وحرّك�ي جيدا ً

بواسطة الخفاقة اليدوية لـ40-
 45دقيقة.
 - 5عندم�ا يصب�ح ل�ون املزي�ج
أبي�ض وقوام�ه كثيف�اً ،أضيفي
اللوز الساخن.
6- زيدي خالصة الفانيليا وحرّكي
املكونات حتى تتداخل.
7- إف�ردي مزيج النوغا يف صينية

الف�رن ،ضع�ي ورق�ة زب�دة عىل
الوجه واضغطي عليهابواس�طة
يدي�ك حت�ى تحصيل عىل س�طح
متساو وناعم.
ٍ
8- أترك�ي الصيني�ة جانب�ا ً عىل
حرارة الغرفة حتى يجمد النوغا.
9- ق ّدم�ي النوغ�ا ب�ارداً ،أل�ف
صحة.

كل يوم معلومة

ملاذا يقوم البعوض بالطنني يف آذاننا؟
مع حلول فصل الصيف و ارتفاع درجات الحرارة،
فإن انتشار الحرشات يزيد ،خاصة البعوض الذي
يص�در أص�وات بجانب آذاننا ،فلم�اذا تحوم هذه
الحشرات املاص�ة للدماء ح�ول آذانن�ا يف املقام
األول؟ ،وملاذا تصدر هذا الضجيج املزعج؟.
و يف هذا الس�ياق ،ق�ال مايكل رييل ،أس�تاذ علم
الحرشات يف جامعة أريزون�ا“ :إن الطنني يف أذنك
ه�و يف الغالب مج�رد أثر جانبي لضرب أجنحة
البع�وض ،والص�وت لي�س له م�دى بعي�د ،لذلك
تالحظه أكثر عندما يطري حول أذنيك”.
ومن املحتمل أن يكون هذا الصوت الذي تس�معه
من أنثى بعوضة ،ذل�ك ألن ذكور وإناث البعوض
تعيش حياة مختلفة تماما ،وتجوب الذكور عادة
وتستنش�ق رحي�ق األزه�ار ،دون االهتمام كثريا
بالبرش.
و م�ع ذلك ،تحتاج اإلناث إىل العثور عىل وجبة دم
بع�د التزاوج من أجل الحص�ول عىل طاقة كافية
إلنتاج البيوض ،ويف الواقعُ ،ج ّهزت إناث البعوض
بأدوات فريدة إليواء ضحيتها التالية.
وق�ال ريي�ل ل�ـ “الي�ف س�اينس”“ :م�ن بعيد،
تنج�ذب إناث البع�وض إىل ثاني أكس�يد الكربون
ال�ذي نخرج�ه يف أعم�دة مخروطية الش�كل من
أجس�ادنا” ،حي�ث يحفز ثان�ي أكس�يد الكربون
البعوضة األنثوية عىل البدء يف البحث عن مضيف،
وتطري ذهابا وإيابا لتتبع تدرج الرتكيز هذا عائدة
إىل املصدر”.
وم�ع اقرتابه�ا ،ف�إن أنث�ى البعوض�ة تضغ�ط
على حرارة الجس�م ويهب�ط عمود ثاني أكس�يد
الكربون عىل الضحية ،وتس�تخدم أنثى البعوضة
مستش�عرات الت�ذوق عىل قدميه�ا لتحديد ما إذا
كان اإلنس�ان ،أو أي حيوان يحمل دما ،مناس�با
لالستفادة منه يف وجبتها التالية.
و بينما تشير بعض الدراسات إىل أن فصيلة الدم
 Oهي األفضل ،يظل رييل متشككا ،حيث لم يعثر

ما أكثر األغراض املهمة يف احتياجات البنات الشخصية
تح�رص أغل�ب البن�ات على االهتم�ام
ً
وخصوص�ا أدواتها
بمظهره�ا وش�كلها
الش�خصية ،وهناك مجموعة من األشياء
الت�ي تحتاجها البن�ات باس�تمرار والتي
يجب أن تكون بحوزتها.
علبة املكياج ومرآة
تحب الفتيات وضع علبة املكياج بمتناول
يدها ألنها تس�تخدمها بكث�رة وتحتاجها
دوم�ا ً كذلك ال يمكن أن تتخىل أي فتاة عن
املرآة خاصة يف غرفتها ،وتفضل أن تكون
كبيرة حتى تس�تطيع أن ت�رى اطاللتها
بشكل كامل قبل الخروج من املنزل.
حامل لإلكسسوارات
تضع عليه الفتيات إكسس�واراتها بشكل
منظم حتى يتس�نى لها اختي�ار القطعة
الت�ي تريده�ا بس�هولة ،ويوجد أش�كال
أنيقة منه ومتنوعة.
منتجات العناية بالشعر
املش�ط والفرش�اة والسش�وار ومك�واة
الش�عر وغريه�ا م�ن منتج�ات العناي�ة
بالش�عر ،ال يمكن أن تخلو غرفة أي فتاة
منها ،التي تعترب جزءا ً من روتني الفتيات
اليومي للعناية بأنفسهن.
العطر
ال تخل�و غرفة أي فت�اة أو حتى حقيبتها
م�ن العط�ر ،وغالب�ا ً م�ا تشتري الفتاة
عطرها وفقا ً لحبها وانجذابها إىل توليفاته

بشكل عام أكثر منه وعيا بنقاطه األصلية
وتصنيفه العطرى.
واقي الشمس
من األش�ياء املهمة أن يك�ون مع الفتيات
واق�ي للش�مس ،وبم�ا أنن�ا مقبلني عىل
االج�ازة وفص�ل الصي�ف عموم�ا ،الوقي
الش�ميس مهم ليحمي برشتك من اش�عة
الش�مس الت�ي تس�بب جف�اف وح�روق
الجلد.
معدات العناية باالظافر
من امله�م لكل فت�اة االعتن�اء بأظافرها,

فب�دون االعتن�اء بها يصبح ش�كلها غري
لطيف.
مناديل إزالة املكياج
وج�ود منادي�ل إزالة املكي�اج يشء مريح
ج�دا خصوص�ا أنه�ا ال تأخ�د الكثري من
الوق�ت والجهد حت�ى تزيل املكي�اج ،كما
تبدو فعالة حقا يف تنظيف كل آثار املكياج
والدهون وغريها من برشة الفتاة بعد يوم
طويل خاصة قبل النوم.
مس�تحرضات التعقي�م يف زم�ن
الـ(كورونا)

أصبح�ت مس�تحرضات التعقي�م مث�ل
الكح�ول واملنادي�ل املعقم�ة والهان�د جل
أساس�ية ألي فت�اة س�واء داخ�ل املن�زل
أو خارج�ه وذل�ك لتطهير األس�طح قبل
مالمس�تها لتفادي التقاط عدوى فريوس
(كورون�ا) ،كما أن للكح�ول فوائد أخرى
مث�ل إزال�ة طلاء األظاف�ر والتخلص من
رائحة األحذية.
الكمامة
تس�هم الكمام�ات يف الح�د م�ن انتق�ال
عدوى كورونا يف التجمعات  ،وال س�يما يف
املواصالت العامة واألماكن املزدحمة لذلك
ُتع�د رضوري�ة لكل فت�اة أثن�اء خروجها
للجامع�ة أو املش�اوير الرضوري�ة ،و قد
انتشر مؤخرًا أش�كال وأل�وان للكمامات
التي يمكن تنسيقها مع ألوان املالبس.
املناديل املبللة
ً
إضافة لالس�تعمال الش�ائع لهذه املناديل
بإزال�ة املكياج ع�ن الوج�ه وتنظيف اليد
يف األماك�ن ،يمك�ن اس�تخدامها كفواحة
يف خزان�ة املالبس أو درج اإليش�اربات أو
الج�وارب أو غريها وذل�ك بوضع قطرات
م�ن العط�ر املفض�ل أو إح�دى الزي�وت
العطرية عىل املندي�ل ووضعها يف الخزانة
فذلك س�يجعل كل فتاة تستمتع بعطرها
املفض�ل كلم�ا اس�تخدمت قطع�ة م�ن
املالبس.

نصائح طبية

ملاذا تظهر البقع البيضاء على األسنان؟ وكيف مننعها؟
عىل أي بحث مقنع حول فصيلة الدم واحتياجات
البع�وض ،وب�دال م�ن ذل�ك ،يعتق�د أن العوام�ل
األخ�رى ،مث�ل الجينات وحت�ى النظ�ام الغذائي
للشخص ،تلعب دورا أكرب يف ذلك.
و أض�اف ريي�ل “إن برشت�ك تعط�ي ه�ذا املزيج
الفري�د م�ن الروائح التي س�تكون أكث�ر جاذبية
لبعض البعوض من البعض اآلخر”.
و وج�دت دراس�ة أخرى أن إن�اث البعوض كانت
أكث�ر انجذابا إىل الرجال الذي�ن لديهم بكترييا أقل
تنوعا عىل جلده�م مقارنة بالرجال ذوي بكترييا
الجلد األكثر تنوعا.
وعندما تطير األنثى نحو اله�دف ،فإنها ترضب
جناحيه�ا ح�وايل  500م�رة يف الثاني�ة بتردد
 450إىل  500هرت�ز ،و س�يتم نقل ه�ذا الرتدد إىل
النغمة املوس�يقية  ،Aوالتي ،م�ن قبيل الصدفة،
هي ما تضبطه األوركسترا نفس�ها قبل الحفلة
املوسيقية.
ولكن ،يف حني أننا قد نرى بسهولة البعوض يطن
ح�ول آذاننا ،أش�ار ريي�ل إىل أن معظ�م البعوض
ال ينج�ذب إىل رؤوس�نا ،وبدال من ذل�ك ،قد يكون
مصاص�و الدم�اء ه�ؤالء أكث�ر ميلا للبحث عن
أقدامن�ا ،التي تحت�وي عىل بكتريي�ا تنبعث منها
روائح مغري�ة للبعوض ،ومع ذلك ،قال إن معظم
الن�اس ربم�ا ال يالحظ�ون طنني بعوض�ة حول
كاحليهم.

يمكن أن يرجع ظهور البقع البيضاء
على األس�نان للعديد من األس�باب
الصحي�ة ونمط الحي�اة ،وقد تظهر
حتى بالنسبة لألش�خاص امللتزمني
بروتين يوم�ي للعناي�ة بصح�ة
األس�نان ،وقد تحدث البقع البيضاء
أو أي تغير آخ�ر يف ل�ون األس�نان
نتيج�ة لع�دة عوام�ل فق�د يك�ون
س�ببها اإلصابة بمرض أو عدوى أو
نقص يف الفيتامينات أو حتى إصابة
األسنان.
أس�باب ظه�ور البق�ع البيضاء عىل
أسنانك
ً
شيوعا هو تسمم
1الس�بب األكثراألس�نان بالفلور وه�ي حالة تحدث
نتيجة نقص يف معادن مينا األسنان
بس�بب حصول الجسم عىل جرعات
زائدة من الفلورايد أثناء تشكيل مينا
األسنان.
2نق�ص تنس�ج املينا ال�ذي يحدثعندم�ا ال يتش�كل مين�ا أس�نان
الش�خص بش�كل صحيح ،ويحدث
ذل�ك يف الغال�ب يف مرحل�ة الطفولة
عندم�ا تك�ون األس�نان يف ط�ور
النمو وق�د يتطور األمر إىل تس�وس
األسنان.

3يمك�ن أن تحدث البق�ع البيضاءً
أيضا بسبب سوء نظافة األسنان مع
تناول الكثري من األطعمة الس�كرية
والحمضية.
هناك عدد م�ن اإلج�راءات الوقائية
التي يمكنك تنفيذها لحماية أسنانك
ومن�ع ظه�ور البقع البيض�اء ،عىل
النحو التاىل:
1-التنظيف بالفرشاة والخيط

يمكن ملعظم الناس منع ظهور البقع
البيضاء عن طريق تنظيف أسنانهم
بالفرش�اة مرتين يوم ًي�ا بمعجون
أسنان يحتوي عىل الفلورايد وتنظيف
األس�نان بالخيط بني أس�نانهم مرة
واحدة يوم ًيا ،حيث من املهم تشجيع
تلك العادات الصحية منذ سن مبكرة
ل�دى األطفال لضمان اس�تمرار هذا
السلوك حتى مرحلة البلوغ.

2اس�تخدام الكمي�ة املناس�بة منمعجون األسنان
يمكنك من�ع ظهور البق�ع البيضاء
باس�تخدام الكمي�ة الصحيح�ة من
معجون األس�نان ،بالنسبة لألطفال
الذين تقل أعمارهم عن ثالث سنوات
يجب عدم استخدام أكثر مما يعادل
حب�ة أرز م�ن معج�ون األس�نان،
بينما يجب على األطفال الذين تبلغ

أعماره�م ثلاث س�نوات وم�ا فوق
استخدام كمية بحجم حبة البازالء.
3التقلي�ل م�ن تن�اول األطعم�ةالسكرية والحمضية
واح�دة من أكثر الط�رق فعالية ملنع
املشاكل التي تصيب األسنان وطبقة
املين�ا ه�ي تقلي�ل تن�اول األطعم�ة
الس�كرية والحمضي�ة الت�ي تضر
بصحة األسنان ،مثل عصائر الليمون
والفواك�ه والحلوي�ات الس�كرية
واملرشوب�ات الغازي�ة وغريه�ا م�ن
املرشوب�ات التي تحتوي عىل نس�بة
عالية من السكريات.
ويمكن أن يس�اعد رشب امل�اء أثناء
تن�اول األطعم�ة الغني�ة بالس�كر
وكذلك األطعمة الحمضية عىل غسل
األس�نان وتنظيفه�ا وحمايته�ا من
التلف.
4زيارة طبيب أسنانيجب عىل أي ش�خص يشعر بالقلق
بشأن ظهور بقع بيضاء عىل أسنانه
استش�ارة طبيب األسنان ،قد تكون
بس�يطة وال تحتاج ذل�ك ،ولكن من
األفضل استش�ارة الطبيب للحصول
عىل النصائ�ح واإلرش�ادات الالزمة
وطرق العالج الالزمة ً
وفقا للحالة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

قد تش�عر بالتباطؤ والرتاجع قليلا هذا اليوم.
أنت قلق جدا ولذلك تفكر يف النهوض من فراشك
والذه�اب للعم�ل .هذه خط�وة فعالة .أن�ت تحتاج
ببساطة إىل راحة من االلتزامات واملسؤوليات .تذكر أن
القائد الجيد يتقدم يف الوقت املناسب ويحسب خطواته
جيدا

الثور

قد يتحول يومك إىل يوم سخيف إن لم تحاول
تغيري بعض األمور أو بعض الخطوات لتفادي
ذل�ك .يبدو أن اتصاالتك بم�ن حولك منقطعة إىل
حد م�ا .من املتوقع أنك س�تواجه بعض الصعوبات
الفني�ة عند التعامل م�ع الهاتف املحمول أو الحاس�ب
اآلىل .ربما تتحدث أنت وصديقك بلغتني مختلفتني.

الجوزاء

من املحتمل ظهور أزمات عن قريب ،فحاول
أال تعكر مزاجك وتفق�د أعصابك .اذا حافظت
عىل رابطة جأشك ،وواجهت األحداث غري السارة
والقالق�ل التي تثريه�ا ،فلن تدوم كثريا ولن تس�بب
خسائر مهمة .اهتم بنفسك.

السرطان

ق�د تتوقف اليوم مكاملاتك ورس�ائلك لس�بب غري
معلوم .هذا ال يعني إطالقا أنك لن تستطيع القيام
بعملك .كل م�ا تحتاجه اليوم هو تغيري منهجك .تأكد
من خططك ومواقفك أوال قبل تنفيذ أي يشء أو اتخاذ أي
ق�رار .كن أذكي من خصمك .س�تدرك اليوم ان هناك حلقات
مفقودة من اللغز لم تعرف شيئا عنها حتى اآلن.

األسد

عىل الرغم من إيمانك الكامل ببعض املعتقدات
الدينية ،إال أنك ال تتحدث عنها مع اآلخرين .يف
الواقع ،أنت تعرف املفاهيم الغامضة وتس�تطيع
قراءة أفكار الناس ومعرف�ة ما يدور ببالهم .عالوة
عىل ذلك ،أنت ش�خص عميل ويظهر ذلك يف االحتفاالت
واالجازات خاصة مع األصدقاء.

العذراء

ال تس�تطيع أن تخرج الي�وم من غرفة نومك
بس�بب ش�عورك بالتعب واإلره�اق .ال تيأس
واس�تغل ه�ذه الفرص�ة يف ترتيب األغ�راض من
حولك وإنجاز بعض املهام املنزلية .قم بتعليق بعض
الص�ور الجدي�دة أو اكت�ب قصصا قصيرة أو تصفح
مجلة كوميدية.

الميزان
ربم�ا يك�ون اختي�ارك خاطئ�ا إذا اخترت
ه�ذا الي�وم لتثب�ت ملن حول�ك أن�ك القائد .كن
ح�ذرا فربم�ا يترصفون مع�ك بطريق�ة عدوانية
وهجومي�ة .رك�ز على طاقت�ك الداخلية واس�تغلها
لالنتهاء من بعض امله�ام اليوم .ال تقم بمهام اآلخرين
نيابة عنهم بل دع كل شخص يعتمد عىل نفسه.

العقرب

كل من حولك يحفزك إيجابيا مما يساعد عىل
تقدمك ،ويأتي هذا الدعم من األهل واألصدقاء
م�ن جهة ،واالنفتاح يف تعامل�ك مع اآلخرين من
جه�ة أخرى .يج�ب أن تبدي اعرتاف�ك بالجميل وأن
تفك�ر يف كيفي�ة رده حت�ى ينم�و ج�و الدع�م املتبادل
وينتعش ،مما يسهم يف تطور حياتك.

القوس

تنتابك حالة م�ن الالمب�االة الغريبة وتجعلك
محبطا طوال اليوم .األمور ال تسري بالطريقة
الت�ي خطط�ت له�ا .ال تتوه�م ان ه�ذه األم�ور
س�تكون عىل ما يرام قريبا .الرسعة ليس�ت األفضل
ولكن السعى والرتكيز قد يغريان األمور تماما .ركز عىل
الجودة والكفاءة.

الجدي

ال تنتظ�ر ردود فع�ل جي�دة م�ن األش�خاص
املحيطين ب�ك حت�ى إذا ترصف�ت أمامه�م
بطريق�ة مضحك�ة وأخربته�م بأح�دث النك�ت.
ربم�ا يكون هؤالء لديهم رغب�ة يف التحفظ واالبتعاد
عن اآلخرين .حاول أن تش�ارك يف بعض األنش�طة التي
تتطلب انضباطا وثباتا وكفاءة.

الدلو
تفكر يف نفسك اليوم بشكل مبالغ فيه .تحقق
النجاح والتقدم بعد الجهود التي بذلتها خالل
األيام املاضية .ال تشعر بالسعادة بمفردك ولذلك
تق�رر االتصال بمجموع�ة من األصدق�اء والخروج
معهم إىل أي م�كان .ربما تدعو أرستك ملرافقتك يف هذه
النزهة أيضا.

الحوت

ق�د تحق�ق النج�اح يف بداي�ة اليوم .م�ا آخر
اقرتاحات�ك وخطوات�ك لتحسين مس�تواك
املهن�ي واالجتماعي واملادي؟ هل فكرت يف القيام
بمغام�رة م�ا دون التفكير يف امل�ايض أو الرج�وع
للخلف؟ س�تلتقي اليوم بمجموعة م�ن الناس تحفزك
عىل القيام بذلك.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1664تغير اس�م املس�تعمرة الهولندي�ة نيو
أمستردام املوج�ودة على الس�احل الغربي من
املحيط االطليس إىل نيويورك.
 - 1809صدور الدس�تور الحديث للس�ويد الذي
يجع�ل منه�ا ملكي�ة دس�تورية ،وقد ج�اء هذا
الدستور بعد هزيمة السويد يف الحرب ضد
اإملرباطوري�ة الروس�ية والت�ي انته�ت بتن�ازل
السويد عن فنلندا لصالح روسيا.
 - 1913ص�دور الع�دد األول م�ن مجلة “روزى
كورد” يف إسطنبول.
 - 1919الفنلنديون يقررون إنهاء أكثر من قرنني
من السيادة الروسية عىل بالدهم بالحصول عىل
االستقالل التام بعد االستقالل الجزئي الذي
حصلت عليه يف بداية القرن العرشين.
 - 1925تأس�يس مؤسس�ة كرايس�لر العمالقة
للسيارات.
 1933املل�ك ف�ؤاد يفتت�ح كوب�ري الخدي�ويإسماعيل  -قرص النيل فيما بعد.
افتت�اح أول س�ينما للس�يارات يف والي�ة ني�و
جرييس.
 - 1944إن�زال ق�وات الحلف�اء على ش�واطئ
نورمندي الفرنس�ية وذلك أثن�اء الحرب العاملية
الثانية.
 - 1967الق�وات االرسائيلي�ة تدخ�ل الق�دس،
ووزي�ر الدفاع االرسائييل يرصح بأنهم اس�تولوا
عىل أورش�ليم وإنهم يف الطريق إىل بابل ،وذلك يف
ثاني أيام حرب االيام الستة.
 - 1976اندالع اضطرابات س�ويتو يف جمهورية

قصة مثل

جنوب أفريقيا.
 - 1982الجيش االرسائييل بقيادة أرئيل شارون
يدخل لبنان ويتوغل داخ�ل أراضيها حتى وصل
إىل العاصمة بريوت.
 - 1984الجي�ش الهن�دي يقتح�م املعبد الذهبي
بمدين�ة أرميتس�ار أق�دس مقدس�ات الس�يخ
لتطهيره م�ن املتمردي�ن الذي�ن هرب�و إلي�ه يف
عملية
عرفت باس�م النجمة الزرقاء مما أدى إىل انتقام
الس�يخ بعده�ا بأرب�ع أش�هر باغتيال رئيس�ة
الحكومة أنديرا غاندي.
 2004محكم�ة إرسائيلي�ة تحكم على مروانالربغوث�ي باملؤب�د خمس م�رات إضاف�ة إىل 40
سنة.
مقتل مصور قناة بي بي يس يف الرياض من قبل
مس�لحني بس�يارة مرسعة أثناء تصويره منزل
أحد منتسبي تنظيم القاعدة.
 2015نادي برش�لونة االس�باني يفوز بدوريأبط�ال أوروب�ا لع�ام  2015بع�د تغلب�ه على
يوفينتوس االيطايل بنتيجة  3-1يف النهائي الذي
أقيم يف
برلني.
محكمة االمور املس�تعجلة املرصية تلغي حكما
سابقا باعتبار حماس منظمة إرهابية ،والحركة
تعتربه تصحيحا لخطأ سابق.
ً
ش�خصا
- 2018مقتل  18وإصابة أكثر من 90
يف انفج�ار ك�دس للعت�اد مخزن يف حس�ينية يف
مدينة الصدر يف بغداد.

شعيط ومعيط

ُيحك�ى يف التراث الش�عبي العراق�ي أن هناك
س�ارق وقاطع طريق يف البرصة اس�مه معيط.
كل الناس تعرف وتلعن معيط لعنا ش�ديدا ألنه
كان يسرق أكف�ان املوت�ى الذي�ن ُيجلبون من
أيران ف ُيدفنون يف البرصة باس�م الوديعة لحني
نقله�ا بالقوارب التي تس�مى الكلك إىل الكوفة,
عرب شط العرب ونهر الفرات ,ومن ثم إىل النجف
حيث مس�تقرها األخري .فلما مات معيط ارتاح
الناس م�ن رشه فص�اروا يلعن�ون معيط أمدا
طويال لريتبط أس�م معيط باللعن .لكن معيط
وقب�ل أن يتوف�اه األجل أوىص إبنه ش�عيط بإن
اليدخر جه�دا برفع اللعن عن أبيه معيط .فكر

ش�عيط كثريا باألمر فتوصل إىل حل وحيد يقوم
ب�ه لريف�ع اللعن عن اس�م أبيه ,وذل�ك بالقيام
بفعل أكثر ش�ناعة من فعل أبي�ه ,وذلك لينىس
الناس أبيه ويلعنوه هو بدال عن أبيه .وعىل هذا
األس�اس قام ش�عيط برسقة أكفان املوتى كما
كان يفعل أبيه لكنه لم يكتف بذلك فقام بوضع
خازوق بمؤخرات هؤالء املوتى ممثال بهم .فلما
ع�رف الناس ص�اروا يرددون رح�م الله معيط
الذي كان فقط يسرق أكفان املوتى ولعنة الله
عىل ش�عيط الذي يق�وم بالتمثيل به�ا .وبهذه
الحيلة رفع ش�عيط اللعن عن أبيه معيط بذكاء
شيطاني.

رأيس
1ميزان  oتوهج ونور يف الصباح
2فيض امل�اء  oاللب�اس التقليدي
الغربي
3ظالم (معكوسة)  oأبو االمراء
4كلمة من  6حروف ولكنها تجمع
كل الحروف  oنصف راشد
5للتمن�ي  oالص�وت الذي يصدره
الحصان
6قشطة  oتوزيع ماء الرشب عىل
الحجاج (معكوسة).
7علي�ة الق�وم  oس�ائل في�ه رس
الحياة
8نقطة ارتباط وانفصال األم عن
وليدها  oالة موسيقية جلدية  oيف
السلم املوسيقي
9يشء ال يسير إال إذا رضبته عىل
رأسه عدة مرات
10إذا سخنته كثريا تجمد  - oلها
عني واحدة ولكنها ال ترى

أفقي
1يمني  oالجزء الذي يؤكل من نبات
قصب السكر (معكوسة)
2بي�ت لي�س في�ه نواف�ذ أو أب�واب
(كلمتان)
3ألغاها االسلام وحرمه�ا قبل 14
قرنا
4حرفان من شاة  oسقاية الزرع
5رشكة نفط اماراتية (معكوس�ة)
 oخصم
6يف وق�ت متأخ�ر من هذا املس�اء o
عضو يف الوجه
7يشء ترمي�ه يف البحر كلما احتجت
إليه (كلمتان) oنصف ساهر
8إجابة  oمهم أو سار عىل غري هدى
 oنصف مبني
9يوصل�ك م�ن بيت�ك إىل عمل�ك
وبالعكس دون أن يتحرك oغىل املاء
10نصف فرقة  - oاشتريه بمايل و
ال أدخله داري

غزل عراقي

تريدن��ي اس��هل س��هل وي��اي صيـــ��ر
تري��د تصع��ب راح تلكان��ي صعــــ��ب
تري��د م��ن عن��دي عش��ك انط��ي حن��ان
تري��د م��ن عن��دي ذه��ب انط��ي ذهـ��ب
تري��د م��ن عن��دي وص��ل انط��ي وف��اك
تريدتنطين��ي ج��ذب تاخ��ذ جـــــــ��ذب
والن واح��د كلب��ي واح��د يبق��ى بــ��ي
ان��ي ماعن��دي حبيب�ين بقــــــــــل��ب
ان��ي مث��ل الن��ار تنطيه��ا تزيــــــــــ��د
منه��ا تاخ��ذ راح م��ن مي��ك تش��ـــــب

من الفيسبوك

acebook

هوايات واهتمامات

معرفة اسرار الشخصية من اللون المناسب لشهر الوالدة

يمكن كش�ف ارسار الش�خصية ع�ن طريق
بعض االختبارات الس�هلة التي تس�اعد عىل
تحديد ابرز صفاته�ا وخفاياها .كذلك يمكن
التعرف اليها من خالل حس�اب تاريخ امليالد
وشكل الوجه وغري ذلك .ويمكن ذلك يف املقابل
باالعتماد عىل اللون املناس�ب لش�هر الوالدة.
فه�و ال يكش�ف ارسار الش�خصية فقط ،بل
تأثريها عىل السلوك واملصري ايضاً.
يناي�روالل�وناالصف�ر
من ارسار الشخصية التي يكشفها هذا اللون
ان موالي�د ش�هر يناير يتس�مون بالعقالنية
والثقة بالنفس اضاف�ة اىل املرونة والتواضع
يف التعاط�ي م�ع اآلخري�ن والح�رص على
تحقيق االهداف ايا ً تك�ن الصعوبات التي قد
تمنع ذلك.
فرباير واللون االبيض
يعني هذا اللون ان مواليد هذا الشهر هم من
املبدعين ومن اصحاب االف�كار املميزة .كما
انهم يتسمون احيانا ً باالنفعال وعدم القدرة
عىل ضبط املشاعر فضالً عن القدرة الكبرية
عىل التعاطف مع كل من يحتاج اىل ذلك.
مارس واللون االزرق
يشير هذا الل�ون اىل ان مولود ش�هر مارس
لطي�ف وودود وال يجد صعوبة يف االنس�جام
مع كل االجواء ويف كل الظروف .ولهذا يمكنه
تحقي�ق النجاح يف عمله وتكوي�ن الكثري من
الصداقات املثمرة.
ابريل واللون االحمر
م�ن ابرز م�ا ي�دل عليه ه�ذا الل�ون املرتبط
بمول�ود ش�هر ابريل هو ان�ه مندفع ويتمتع
بالكثري من الطاقة والشجاعة والجرأة .فهو
ال يخاف من القيام ب�أي خطوة ان كان يجد
أنه�ا صائبة .كما ان�ه ال يرتدد يف إب�داء رأيه
الخاص ايا ً تكن الظروف واملواقف.
مايو واللون االخرض
يناسب هذا اللون مواليد شهر مايو ويكشف
بع�ض ارسار الش�خصية املرتبطة بهم .فهم
يتس�مون باالس�تقرار النفسي والبع�د عن
االنفع�ال واله�دوء .كم�ا انهم ال يس�محون
ألنفس�هم باالنج�رار اىل الغض�ب ويعالجون

هـــــل تعلــــــم

*يوجد س�كر يف الليمون أكثر من الفراولة ،ولكنك ال تش�عر بذلك
ألن كمية الحمض عايل يف الليمون مما يغطي عىل الطعم الحلو.
*عندم�ا صنع�ت أول كاميرا يف العال�م كان عليك الجل�وس لـ 8
ساعات متواصلة حتى تتمكن الكامريا من تصويرك.
*اإلحساس بالذنب ُيضعف جهاز املناعة لدى اإلنسان.
*أثبت�ت الدراس�ات ب�أن األش�خاص الذي�ن يس�تخدمون موقع
الفيسبوك يكونون أكثر إكتئابا من األشخاص الذين اليستخدمونه
*.أصحاب الضحكة القصرية هم أش�خاص شديد العصبية بينما
أصحاب الضحكة العالية يتسمون بالعفوية والبساطة.
*انفك يسيل اذا بكيت الن هناك حفر صغرية يف زوايا العني تسقط
منها الدموع اىل انفك.
املشاكل بروية.
يونيوواللوناالس�ود
م�ن ابرز صف�ات مولود هذا الش�هر املرتبط
باللون االس�ود االنفتاح وقوة الحضور يف كل
املواق�ف .ومنها ايضا ً امتلاك موهبة الحوار
واالس�تعداد لتقبل اآلخرين ايا ً تكن مواقفهم
واتجهاتهم.
يوليو واللون الوردي
مع ارتباط�ه باللون الوردي يح�رص مولود
شهر يوليو عىل معاملة اآلخرين بلطف وعىل
فت�ح االب�واب امامهم قدر اس�تطاعته وعىل
مس�اعدتهم عىل تجاوز الصعوبات .كما انه
يحسن اداء دور القائد يف الكثري من املواقف.
اغسطس واللون البني
يعن�ي ارتب�اط ه�ذا الل�ون بمول�ود ش�هر
اغس�طس انه يتمتع بش�خصية قوية ويثق
بنفس�ه اىل حد كبري ج�داً .كما يشير اىل انه
عنيد وال يمكنه التنازل عن مواقفه بسهولة.
ً
احيان�ا بالصرب وال بالقدرة
كم�ا انه ال يتحىل
عىل االنتظار.
سبتمرب واللون الربتقايل
يكش�ف هذا اللون ان مولود شهر سبتمرب ال
يحب خوض النقاشات الحادة وال الخالفات.

ولهذا يفض�ل احيانا ً البقاء بمفرده والتفكري
يف االم�ور بروي�ة ومن دون انفع�ال .كما انه
يتمتع بشخصية جذابة تلفت كل االنظار.
اكتوبر ولون الفوشيا
م�ن ابرز ما ي�دل عليه ارتباط لون الفوش�يا
بش�هر اكتوبر هو ان مولوده رسيع االنفعال
والغضب احيان�ا ً وهادئ ج�دا ً احيانا ً اخرى.
فه�و يعاني من تقلب امل�زاج ومن املمكن ان
ينعكس هذا سلبا ً عىل عالقته باآلخرين ،علما ً
انه يتمتع رغم هذا بالشعبية يف محيطه.
نوفمرب واللون البيج
من صف�ات مواليد ه�ذا الش�هر القدرة عىل
التفكري العمي�ق يف معظم االم�ور واملواقف،
وهو م�ا يجعله�م ال ينس�جمون احيانا ً مع
محيطهم .ولهذا ليس غريبا ً اال يكونوا الكثري
من الصداقات وان يعيش�وا الوحدة يف معظم
االحيان.
ديسمرب واللون الكحيل
يكش�ف ارتب�اط هذا اللون بش�هر ديس�مرب
بعض ارسار الش�خصية الخاص�ة بمواليده.
وه�ذا يعني انه�م يش�عرون باملل�ل برسعة
ويحبون التغيري وال يرتددون يف املغامرة .كما
انهم متفائلون اىل حد كبري جداً.

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
مهندس كوري يصمم “عينا ثالثة”
توضع على الجباه!

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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روبي ووائل كفوري وبلقيس فتحي معاً ألول مرة
للمرة األوىل ،يجتمع كل من وائل كفوري
وروبي يف تجربة واحدة ،فقد نرشت
أنغامي عرب صفحات التواصل االجتماعي
الخاصة بالتطبيق ،األغاني التي تص ّدرت
االستماعات يف معظم الدول العربية لشهر
مايو يف مرص ،السعودية ،لبنان ،العراق،
الجزائر ،املغرب وتونس.
وقد تصدرت روبي االستماعات يف مرص
حيث احتلت املركز األول مع أغنيتها(حته
تانيه).
ومن املالحظ مؤخرا َ أن اغاني الهيب هوب
تتصدر التوب  5بمرص ،أما بالسعودية
فقد غلبت األغاني االنرتنشيونال عىل
قائمة االستماع .
أما وائل كفوري فقد تصدر قوائم االستماع
يف لبنان باغنيه مننجز ( من مسلسل داون
تاون والذي يخوض بها كفوري تجربة
غناء ترتات األعمال الدرامية واملقرر عرضه
خالل الفرتة القادمة).
ويف العراق تصدرت اغنية «ممكن» غناء
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سيف نبيل وبلقيس قوائم األعىل استماعاً،
وهي أول دويتو غنائي يجمعهما وقد
تجاوزت األغنية ماليني املشاهدات فور

طرحها ،وجاءت اغنيه (حكاية حب)
ملروان خوري واصيل هميم باملرتبة
الثانية.

ميساء مغربي يف تعاون مع عالمة جتارية إماراتية

توص�ل مصم�م ك�وري جنوبي
إىل ح�ل مثير للج�دل ،للذي�ن ال
يس�تطيعون إبع�اد أعينه�م عن
شاش�ة الهات�ف أثناء السير ما
يعرضه�م لالصط�دام بج�دار أو
عقبات أخرى.
وأطلق باينغ مني ووك 28 ،عاما،
العني الروبوتية التي أطلق عليها
اسم “العني الثالثة” ،والتي يمكن
ملس�تخدمي الهوات�ف النقال�ة
وضعه�ا على جباهه�م حت�ى
يتمكن�وا م�ن تصف�ح الهوات�ف
أثناء السري.
وتنفتح العني كلما استشعرت أن
املستخدم خفض رأسه لتفحص
هاتف�ه النق�ال ،وعندم�ا يقرتب
املس�تعمل بمتر أو مرتي�ن م�ن
عقبة ي�رن الجه�از للتحذير من
الخطر الوشيك.
وق�ال باين�غ ،وه�و طال�ب

دراس�ات عليا يف هندسة تصميم
االبت�كار يف الكلية امللكية للفنون
وإمربيال كولي�دج لندن ،لرويرتز
وه�و يع�رض اس�تخدام العين
الثالث�ة حول س�يول“ :ه�ذا هو
نظ�ر البرشية املس�تقبيل ،بثالث
عيون”.
وأضاف”بم�ا أنن�ا ال نس�تطيع
أن نبتع�د ع�ن الهوات�ف الذكية،
س�تكون هن�اك حاج�ة إىل العني
اإلضافية يف املستقبل”.
وق�ال باين�غ إن “العين الثالث�ة
تهدف إىل تحذير املس�تعملني ،وال
تعد حال حقيقيا ملدمني الهواتف
الذكي�ة الذي�ن ال ينتبه�ون أثناء
سريهم”.
وأوض�ح ان�ه “من خلال تقديم
هذا الحل الس�اخر ،آمل أن يدرك
الناس خطورة إدم�ان الهواتف،
ويراجعوا أنفسهم”.

أكبر معمرة في العالم تتلقى الجرعة
األولى من لقاح كورونا
تلق�ت ام�رأة تبلغ من العمر  124عامً �ا ،ت ّدعي أنها أكرب معم�رة يف العالم،
الجرعة األوىل من لقاح فريوس ”كورونا“ املس�تجد يف الهند.وتعد املرأة التي
تدعى ريتي بيغوم ،من بني  9000شخص يف منطقة باراموال ،التابعة لوالية
جامو وكشمري ،الذين تلقوا اللقاح.وتشري بطاقتها التموينية إىل أن عمرها
يبل�غ حوايل  124عامً ا ،ولم يتم تقديم أي دليل آخر حول ذلك.وتلقت بيغوم
لق�اح ”أسترازينيكا“ الربيطان�ي ،خالل حمل�ة متنقلة أقيم�ت يف منطقة
رساكوارا يف مقاطعة باراموال.وأثناء تنقلهم إلعطاء لقاح كورونا للس�كان
املحليين ،أعربت بيغ�وم عن موافقتها على تلق�ي اللقاح.وقالت بيغوم يف
مقطع فيديو تم تس�جيله بعد إعطائها اللقاح ،إنها يف صحة جيدة ،مشرية
إىل أنها متحمس�ة لتلقي الجرعة الثانية خالل  7أسابيع.وأوضح أنه عندما
ُسئلت عن عمرها ،قالت بيغوم ،إنها تجاوزت الـ  100عام ،مش ً
ريا إىل أنه يف
حال ذلك ،ستكون املرأة ليس -فقط -أكرب شخص عىل قيد الحياة يف العالم
يتلقى لقاح ””كورونا“ ،وإنما أكرب شخص معمر يف العالم عىل اإلطالق.

تحديث لـ”واتسآب” سيجعل
الدردشة مع الشركات أسهل
خالل فعالي�ات مؤتم�ر مطوري
في�س ب�وك  ،F8كش�فت عمالق
منص�ات التواص�ل اإلجتماع�ي،
عن بع�ض التحديثات عىل واجهة
برمج�ة تطبيق�ات واتس�آب
لتوس�يع التجربة ،خاص�ة أنه ال
تزال منصة واتسآب مهمة للعديد
م�ن املتاج�ر والشركات األخرى
حتى مع وجود مش�كلة سياس�ة
الخصوصية الخاصة بها.
وتري�د خدمة املراس�لة جعل هذه
املعامالت أرسع وأسهل من خالل
التحديث�ات على واجه�ة برمجة
تطبيق�ات األعم�ال ،خاص�ة أنه
لدى واتسآب اآلن أكثر من ملياري
مس�تخدم على مس�توى العالم،
ولكن جهودها يف مجال األنشطة
التجاري�ة متواضعة يف ظل وجود
ً
قليلا ع�ن  175مليون
م�ا يزي�د
شخص يرتاس�لون مع حسابات
واتسآب لألعمال يوم ًيا.
وتأت�ي ه�ذه األخب�ار يف أعق�اب
كش�ف فيس�بوك ع�ن التواف�ر
الع�ام واجه�ة برمج�ة تطبيقات
ماسنجر ملنصة إنستجرا ،ويشكل
ه�ذا التح�رك ج�زءا من سلس�لة

أكرب م�ن اإلعالن�ات الت�ي تهدف
إىل ممارس�ة األعم�ال التجاري�ة
بس�هولة أكرب عبر املنصة.وتعد
فيس�بوك وتطبيقاته�ا العديدة يف
صميمه�ا خدمات للمس�تهلكني
يس�تخدمها مليارات األش�خاص
للبق�اء على اتصال م�ع بعضهم
ً
بعض�ا ،والتس�لية ،والبق�اء عىل
اطالع ح�ول كل ما يهمهم ،ولكن
فيس�بوك تعم�ل بش�كل تدريجي
على بن�اء بني�ة تحتي�ة تجارية
واسعة النطاق ومربحة حول هذا
الجمهور املتفاعل.
وب�دأت ه�ذه البني�ة التحتية من
خلال اإلعلان ،ولكنه�ا امت�دت
بشكل أعمق إىل التسويق وخدمة
العملاء وإنتاجي�ة م�كان العمل
والتس�وق.وتحاول فيس�بوك
معالجة مشاكل واتسآب لألعمال
م�ن مرحل�ة اإلع�داد إىل الرد عىل
أنواع مختلفة من الرس�ائل ،ويتم
اآلن ترسيع الوقت الذي يستغرقه
إنشاء حس�اب أعمال واتسآب إىل
خم�س دقائق ..وتعمل فيس�بوك
عىل تس�هيل اس�تخدام الحساب
بمجرد إعداده.

وافقت الفنانة املغربية ،ميساء
مغربي ،عىل أن تكون الوجه
اإلعالني لحملة «اربح منزل
أحالمك» من مفروشات «حول
اإلمارات» ،التي أحدث اإلعالن
عنها تساؤالت عديدة عن مدى
مصداقيتها ،خاصة أن املتعارف
عليه تملّك الشقة وإن كان
العميل محظوظاً ،يحصل عىل
املفروشات بالكامل مجانا ً ال
العكس.
اإلمارت»
«حول
فعالمة

الشقة بالكامل واملكونة من
غرفة وصالة؛ من مفروشات
حول اإلمارات وأكسسواراتها
الفاخرة!
وردا ً عىل التساؤالت التي طرحت
أخرياً ،رصّ ح السيد محمد كتاواال،
نائب املدير اإلداري ،واملدير املايل
يف «حول اإلمارات للمفروشات»:
«امتالك منزل يف دبي يعد حلما ً

هيفاء وهيب بني الصلح واأللبوم اجلديد

ما زالت الديفا هيفاء وهبي تحتل ترند تويرت
يف مرص بعد إحياء حفلها الغنائي األول لعام
 2021داخل أحد أشهر الفنادق يف القاهرة،
حيث عادت به للوقوف مجددا ً عىل خشبة
املرسح.
وبعد قرار حبسه خمس سنوات التهامه
بالنصب والتزوير ،طلب محمد الوزيري مدير
أعمال الديفا هيفاء وهبي السابق التصالح مع
هيفاء وهبي وهو ما وافقت عليه املحكمة يف
انتظار عقد جلسة صلح بينهما خالل الفرتة
القادمة ،خاصة أن هيفاء موجودة حاليا ً يف
مرص إلتمام بعض ارتباطاتها الفنية بعد
نجاح آخر حفالتها الغنائية هناك قبل أيام.
وكانت الديفا هيفاء وهبي قد أنهت تسجيل
آخر أغنيات ألبومها الغنائي الجديد التي

حملت عنوان «الرش سيطر» ،من كلمات
الشاعر رمضان محمد الذي أكد يف ترصيحاته
الخاصة أنها بالفعل أنهت تسجيلها قبل
فرتة يف لبنان عىل أن تكون هذه آخر أغنيات
األلبوم الذي تحرض له منذ عام تقريبا ً بسبب
الظروف التي طرأت عىل لبنان وانتشار أزمة
فريوس كورونا.
وذكر أن هيفاء وهبي تفكر يف طرح ألبومها
الجديد قبل نهاية العام الحايل ،كما تستعد
لتصوير كليب غنائي جديد تكشف عنه خالل
الفرتة القادمة.
عىل صعيد آخر ،كانت هيفاء قد لجأت إىل
أحد املراكز الطبية الخاصة بتنسيق القوام
يف مرص خالل الفرتة املاضية إلنقاص بعض
الكيلوغرامات قبل حفلها الغنائي األخري.

جنوى كرم تستعيد ذكرياتها يف احللقة األخرية من «الدنيا علمتين»
ثالثة مشاهري هم الفنانة نجوى كرم ،املخرج عبد
الله الجنيبي واملدربة املها باهديلة ،يحلّون
ضيوفا ً عىل الحلقة األخرية (املقبلة) من
برنامج «الدنيا علمتني» عىل .1MBC
وتتحدث نجوى عن األحالم التي راودتها،
وكيف كانت تحاورها ،قبل أن تكتشف
أنها تمتلك صوتا ً جميالً ،معتربة أنها
عندما غنت وجدت يف صوتها ما يخدم
وطنها .ويشري املخرج اإلماراتي عبد
الله الجنيبي ،وهو أحد مخرجي مسلسل
السوبر أوبر السعودي «املرياث» ،كيف اضطر
إىل العمل يف الصغر من أجل تأمني لقمة العيش،

ويلفت إىل أنه تأثر باألفالم وتقنيتها عندما كان
يقل الناس ملشاهدتها ،فوجد نفسه يعيش
يف هذا العالم ،فقرر خوض غماره
كمخرج ،ويؤمن الجنيبي أن الطموح
واملثابرة يحققان الهدف املنشود.
أما الضيفة الثالثة واألخرية يف
الحلقة ،فهي مدربة التايكوندو
السعودية املها باهديلة ،التي تتوقف
عند شغفها بالتايكوندو ،وبداية
ممارستها لهذه الرياضة يف الطفولة،
قبل االحرتاف ونيلها العديد من الجوائز
الفردية والجماعية.

ليا ّ
خمول ُتطلق أغنيتها املُصوّرة اجلديدة
«»Now Or Never

غنية البوب ليا ّ
أطلقت مُ ّ
مخول أغنيتها املُصوّرة
الجديدة بعنوان « »Now Or Neverمع رشكة
.Universal Music MENAاألغنية باللغة
اإلنكليزيّة ومن نوع موسيقى البوب ،وهي من
كتابة ليا ّ
مخول وأمني النجّ ار وألحان وتوزيع
وميكس وماسرتينغ لـ  ، Skyralأمّ ا التسجيل
لجيو فيكاني »Now Or Never«.تحمل رسالة
تحفيزيّة لعيش جمال اللحظة واإلستمتاع
بالحارض وإتقان ّ
فن الحياة ،ودعوة للمُ كافحة
يف سبيل تحقيق أهدافنا وعدم اإلستسالم أمام
خاصة ّ
ّ
أننا نم ّر جميعا ً بمرحلة نشعر
التح ّديات،
فيها ّ
أن العالم يميش ببطء من حولنا.
وعن هذا العمل قالت ليا ّ
مخول« :موضوع

أغنية « »Now Or Neverيعنيني كثريا ً عىل
ّ
وكل من سيسمع هذه
الصعيد الشخيصّ ،
األغنية سيشعر ّ
بأن كلماتها مُ وجّ هة له
أنها تعكس ما ُن ّ
خاصة ّ
ّ
فكر به جميعا ً يف
مُ عظم األوقات» .وتابعت« :أردت أن أوجّ ه
رسالة للناس مفادها ّ
أن الحياة ليست
ّ
الخاصة
بهذه الصعوبة ،بل نظرتنا
للحياة هي التي ترسم واقعنا ُ
وتح ّدد
سعادتنا .لذا ،علينا أن نخترب مواقف
وحاالت كثرية لتطوير ذاتنا والتغلّب
عىل أفكارنا ّ
ألننا وحدنا من ُنقرّر
مصرينا ..فنحن نملك حياة واحدة
فلنعشها بسعادة».

تغريدات

العلماء يسجلون أكبر انفجار في
الكون التقطته الكاميرا
كشف خرباء عن انفجار ضخم ألشعة «جاما» عىل بعد أكثر من مليار سنة
ضوئي�ة من األرض ،ليكون أكبر انفجار يف الكون ُ
التقط بواس�طة كامريا
علماء الفلك ..وشهد الحدث املتفجر موت نجم وبداية تحوله إىل ثقب أسود،
وفقا ً لخرباء من « »ElectronSynchrotronاألملانية يف هامبورج ،وكان هذا
انفجارا ً ضخما ً ألش�عة جام�ا ،يتكون من مزيج من ومضات أش�عة جاما
الس�اطعة واألش�عة السينية التي لوحظت يف الس�ماء ،املنبعثة من مصادر
بعيدة خارج املجرة.
ُ
واكتش�ف بواس�طة تلس�كوبات « Fermiو »Swiftالفضائي�ة ،بدع�م من
تلس�كوب النظام املجس�م عايل الطاقة ( )H.E.S.Sاملوج�ود عىل األرض يف
ناميبيا.وعلى الرغم من كونه عىل بعد مليار س�نة ضوئية من األرض ،فإن
ه�ذا يعد ضمن «الفناء الخلفي الكوني» ،قادما ً من كوكبة إريدانوس ،وفق
«روس�يا اليوم».وكانت انفجارات أش�عة غاما الس�ابقة عىل بعد  20مليار
سنة ضوئية يف املتوسط.

للمفروشات ،كانت قد أطلقت
جائزة تحت شعار « اربح منزل
أحالمك» والتي أحدثت جدالً
واسعا ً فور طرحها عىل مواقع
التواصل االجتماعي واملواقع
اإللكرتونية ،كونها ُتعد األوىل
من نوعها يف هذا النطاق ،والتي
تسمح لعمالئها بالدخول يف
سحب جائزته الكربى « شقة
األحالم يف قلب مدينة دبي
وتحديدا ً مدينة الحبتور» والتي
تصل قيمتها اىل مليون ومئة

ألف درهم اماراتي! وذلك فور
رشائهم بقيمة  3000درهم
ً
إضافة إىل فرش
إماراتي فقط،

للكثريين ،ومن خالل طرح هذه
الجائزة االستثنائية ،فإننا نمنح
عمالءنا فرصة كربى لرتجمة
أحالمهم إىل حقيقة» .وأضاف:
«لطاملا سعت رشكة حول
اإلمارات للمفروشات املنزلية إىل
فهم ومالمسة حياة الناس من
خالل تزويدهم بمنتجات عالية
الجودة وأسعار تنافسية وذلك
من خالل هذه الحملة الفريدة،
وإلقامة عالقة دائمة مبنية عىل
الوالء والثقة املتبادلة».

فالح المشعل

علي نوري

يف س��بعينات ومثانين��ات وحتى تس��عينات القرن
املاض��ي وإب��ان احلك��م الدكتات��وري  ،كانت يف كل
حمافظة عراقية فرقة مس��رحية وفرقة موسيقية
غنائي��ة ،أختفت الفرق الفني��ة بعد  2003وظهرت
بدال عنها فرق موت يف كل مدينة وقضاء وناحية.
ابعاد العب املنتخب الوطين علي فائز عن تصفيات
كأس العامل وذلك بعد اجراء املسحة الثانية له يف
البحرين وتبني اصابته بفايروس كورونا.وسيغيب
الالعب عن كافة املباريات  ،ولن يتم اس��تدعاء اي
العب جديد وس��يعتمد كاتانيتش على املتواجدين
يف القائمة النهائية يف التصفيات.

الصيف قادم ..فهل
من مغيث؟

سعد حمسن خليل

ال أنىس ذلك الوصف ألحد املراسلني االجانب لفالح عراقي وهو يلبس
الزي العربي «دشداشة ومعطف وعقال» ويحتيس الشاي ظهرا وسط
حرارة  ٦٠باملائة ،قائال «ديناصور يحتيس الشاي وسط العاصمة
بغداد تحت درجة حرارة فاقت الـ  ٥٠مئوية « ،بهذه العبارات يوصف
العراقي وسط انقطاعات الكهرباء املزمنة يف بلد يطفو عىل بحرية
من النفط تبلغ ايراداتها مليارات الدوالرات ..ورغم هذه املأساة التي
يحس بها كل عراقي مع بداية كل صيف يف بلد تتذبذب فيه معطيات
الطاقة الكهربائية التي دخلت العراق عام  ١٩١٧ونصبت اول ماكنة
كهرباء يف بناية «خان دلة» ،وقد اقترص توليد الكهرباء عىل محركات
ديزل ذات القدرة الواطئة بتوفر  ٢٠٠فولت تيار مستمر  ،dcوقد تم
نصب محركات الديزل بعد ذلك ،وبهذا التاريخ طوى العراق مرحلة
الظالم وانتقل اىل مرحلة التنوير ..ويف عام  ١٩١٨بورش بتوزيع مقدار
معني من الطاقة عىل الراغبني يف تنوير مقراتهم ،ويف عام  ١٩٢٨منح
االمتياز لرشكة التنوير والقوة الكهربائية املحدودة ،ويف العام ١٩٣١
بورش بإنشاء محطة الرصافية «سويرسية الصنع» ،ويف عام ١٩٣٧
ُ
وهلم جرّا ازداد عدد محطات
تم انشاء وحدة ثالثة انكليزية الصنع،
الطاقة الكهربائية ،ويف العام  ١٩٥٨تم تأسيس مصلحة الكهرباء
الوطنية ،ويف العام  ١٩٧٥استحدثت املؤسسة العامة للكهرباء لتضم
كل تشكيالت الكهرباء ،ويف العام  ١٩٨٧ألغيت هذه املؤسسة لتصبح
املنشأة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ،ويف عام  ١٩٩٩استحدثت هيئة
الكهرباء ،ويف العام  ٢٠٠٣استحدثت وزارة الكهرباء ،وهذا يعني ان
كل اربع او خمس سنوات هناك تطوير يف الهيكلية االدارية دون فعل
ملموس ،ورغم هذا التطور عاد العراق متقهقرا اىل الوراء بدال ان يشهد
تطورا اكثر تقدما مما كان ،وبقيت املشكلة قائمة والتوجد لحد اآلن
حلول بعد ان ارهقت كاهلنا عمليات التثوير والتنوير و» فلسطني
عربية فلتسقط الصهيونية» ..إذن أين الخلل يف هذه االزمة املستفحلة
والتي عجز اصحاب العقول النرية من مسؤولني عن حلها منذ قرابة
عقود من الزمن ،ونحن دخلنا الصيف هذا العام الذي يبرش منذ بدايته
بحصول ارتفاع بحرارة الجو ،متحفزين إليجاد مخرج من هذا املأزق
الذي اوقعنا انفسنا فيه وال توجد بارقة أمل ..ويأتي صيف ويذهب
صيف وال نجد حلوال ويقع املواطن بني نارين نار تحمل حرارة الجو
املرتفعة والتي تصل يف بعض االحيان اقرب اىل حرارة نار جهنم ،وبني
ان ندفع صاغرين ما متوفر يف جيوبنا من مال ألصحاب املولدات وهم
يضحكون عىل ذقون العباد ..ونحن نذرف االهات والدموع بعد ان ذهبت
عنا املرسات ودخلنا يف اتون الحرسات ..ودائرة الكهرباء عاجزة عن
تلبية طموحات املواطن الذي أنهكه الحر واستنفدت اتاوات الكهرباء
قوت يومه ..أين املفر والحر من امامنا واستنزاف االموال من خلفنا
وال حل غري االستسالم لهذا القدر واملصري املهلك ،ويف كل االحوال بات
املواطن مسريا وغري مخري يف الخضوع إلرادة القدر للحصول عىل الجزء
اليسري من الطاقة التي باتت امنية مستحيلة بعد ان عجزت اجهزة
وزارة الكهرباء من تحقيق هذه االمنية البعيدة املنال او تسوية االمر
من خالل وضع بدائل لتوفري الطاقة املعاقة حتى لو استوجب االمر
حل الوزارة وانشاء وحدات بديلة تقوم باسترياد مولدات طاقة اشبه
بمولدات القطاع الخاص تكون بديال لتوفري الطاقة الكهربائية الوطنية
موزعة يف عموم محافظات العراق وبأسعار رمزية لتكون اكثر نفعا
لتلبية احتياجات املواطن الذي أنهكته وأتعبته حرارة الجو ،بعد ان
فشلت كل املحاوالت إلصالح هذا الخلل الذي ارهق جيوب العباد ..وإنا
لله وإنا إليه راجعون.

نورهان تتعرض لالبتزاز من منتج مسلسلها
تلقت املمثلة املرصية ،نورهان ،رسالة
تهديد من منتج أحد أعمالها الدرامية،
والتي صورت له منذ أربعة أشهر ما
يقارب  % 95من مشاهد دورها يف أحد
املسلسالت.ونرشت نورهان مجموعة
مقاطع فيديو عرب حسابها عىل موقع
ً
مشرية إىل أن
تبادل الصور (انستجرام)،
أجواء تصوير املسلسل كان سبب األزمة
ً
الفتة إىل أنها
وصفتها بالـ»صعبة للغاية»،
كانت متعاقدة عىل املشاركة بنصف أجرها ،إال
أنها لم تتلق أجرًا حتى تاريخ نرش الفيديو.
وأضافت الفنانة املرصية بأنها كانت
تذهب إىل التصوير عىل أمل أن تتلقى
أجرها يف النهاية لكن ذلك لم يحدث.

وعرضت نورهان ،خالل الفيديو ،رسالة صوتية
وصلتها من منتج العمل الذي ظل يساومها،
وقال لها إنها سوف تأخذ مستحقاتها برشط
التوقيع عىل إقرار استكمال املسلسل وتصوير
 45مشه ًدا ،فيما بينت نورهان بأنها لم يتبق لها
سوى عرشة مشاهد فقط.
كما أوضحت الفنانة املرصية أنها أمام خيارين،
إما أن تصور  45مشهدا ،أو ستكون مجربة عىل
تصوير  15حلقة أخرى ،ألن املنتج هدد بتحويل
املسلسل من  15حلقة إىل  30حلقة ،ألنها لم
تكتب يف عقدها أن العمل  15حلقة فقط.
ووجهت نورهان رسالتها إىل نقابة
املمثلني،مستنكرة ما تعرضت له من تهديدات
ملجرد أنها طالبت بحقها فقط.

تايلور سويفت تعود لشاشة السينما مع
املخرج ديفيد أو راسل
وقع االختيار عىل املغنية العاملية
تايلور سويفت للمشاركة يف الفيلم
املقبل للمخرج ديفيد أو راسل إنتاج
 ،New Regencyحيث انضمت
إىل فريق العمل الذي يتكون من
النجوم كريستيان بيل ،ومارجوت
روبي ،وجون ديفيد واشنطن،
ورامي مالك ،وزوي سالدانا.
ويقوم راسل ،صانع األفالم
الحائز عىل جائزة األوسكار
عن «»American Hustle
Silver
«Linings
و
 ،»Playbookبإخراج الفيلم
وهو من تأليفه ،وهو أول
فيلم له منذ  2015بعدما
قدم فيلم « »Joyمع
النجمة العاملية جينيفر

لورانس.
ورفضت  New Regencyالتعليق عىل
الخرب ،وكذلك فعل ممثلو «سويفت»،
يأتي هذا فيما يظل عنوان الفيلم
وتفاصيل الحبكة طي الكتمان ،بينما
اإلنتاج واالستعدادات مستمرة ،حيث
أدرجت رشكة ديزني 20th Century
 Studiosالفيلم يف أعمالها ،لكن تاريخ
طرحه لم يحدد بعد.
وكانت «سويفت» غزيرة اإلنتاج بشكل
خاص خالل فرتة الوباء ،حيث أنتجت
ألبومني حققا نجاحا كبريا ،وهما
 Folkloreو ،Evermoreويمثل املرشوع
القادم أول دور لها عىل الشاشة
الكبرية منذ فيلم « ،»Catsوهو النسخة
املوسيقية للعرض املرسحي الطويل
ألندرو لويد ويرب.

