
بغداد/ الزوراء:
ح�ث رئيس ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
ام�س األح�د، رشكة س�يمنس ع�ى تجاوز 
مواض�ع التلكؤ، فيما وج�ه وزارة الكهرباء 
بترسيع إج�راءات العمل مع الرشكة لتأمني 
الطاقة.وقال املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلقته “الزوراء”: ان “رئيس مجلس 
اس�تقبل  الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء، 
املدي�ر التنفي�ذي لرشك�ة س�يمنس للطاقة 
كريس�تيان بروك ووفد الرشك�ة املرافق له، 
بحضور القائم باألعمال األملاني يف العراق”، 
مبين�ا انه “جرى خالل اللق�اء بحث تطبيق 
خارط�ة طريق التعاون املوقع�ة بني العراق 
والرشك�ة، وس�بل تج�اوز م�ا تواجهه من 
عقب�ات يف التنفيذ”.وحّث الكاظمي الرشكة 
“ع�ى تج�اوز مواض�ع التلكؤ الت�ي تواجه 
استكمال املرحلة األوىل من اإلتفاق”، موجها 
“وزارة الكهرباء بترسيع إجراءات العمل مع 
الرشكة بما يؤّمن تجهيز الطاقة الكهربائية 
للمواطن ع�ى املديني القصري واملتوس�ط”.

وش�هد االجتم�اع مناقش�ة س�بل توس�عة 
العمل ليش�تمل الطاق�ة الشمس�ية وباقي 
أنواع الطاقات املتجددة، وقد وعدت الرشكة 
من جانبها بتقدي�م املقرتحات العملية بهذا 
الخصوص.وأكد بروك، بدوره، أن “سيمنس 
تفتخر بعمق رشاكتها التطويرية مع العراق، 
وثقته بأن مراحل التنفيذ املختلفة ستش�هد 
تس�ارعاً يف اإلتمام، السيما ان املرحلة األوىل 

قد شارفت عى االكتمال”.

بغداد/ الزوراء:
ق�رر مرصف الرش�يد، ام�س االح�د، إلغاء 
رشط الكفيل لس�لف االساتذة يف الجامعات 
واملعاه�د الحكومي�ة ، فيم�ا اعل�ن اط�الق 
وجب�ة جديدة من س�لف منتس�بي وزارتي 
الدف�اع والداخلية واملوظف�ني واملتقاعدين.

وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان امل�رصف ق�رر إلغاء 
رشط الكفيل لس�لف االس�اتذة التدريس�ني 
يف الجامع�ات واملعاهد الحكومي�ة والبالغة 
)٢٥( مليون دينار. مبينا ان املنح س�يكون 
من خ�الل التطبيق االلكرتوني الذي س�يتم 

ن�رشه الحقا .واض�اف: ان من بني الرشوط 
ان يكون ل�دى الراغب بالتقديم توطني لدى 
املرصف.ويف سياق اخر، ذكر املكتب االعالمي 
للم�رصف يف بيان تلقته “ال�زوراء”: انه تم 
اط�الق وجب�ة جديدة من س�لف منتس�بي 
وزارتي الدف�اع والداخلية واملوظفني وكذلك 
املتقاعدين، داعيا املس�تفيدين ممن تصلهم 
رس�ائل نصي�ة مراجعة ف�روع املرصف او 
مكات�ب الدف�ع االلكرتون�ي لتس�لم املبل�غ 
.واضاف: ان العمل مستمر عى رفع املبالغ 
يف ارصدة املس�جلني عى الس�لف من خالل 

التطبيق الخاص باملرصف.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
ق�ال رئي�س هيئ�ة االنتخاب�ات يف الجزائر، 
محم�د رشيف، إن نتائج االنتخابات الربملانية 
الجزائري�ة الت�ي ش�ارك فيها أق�ل من ثلث 
الناخبني س�تعلن خ�الل بضع�ة أيام.وقال 
رشيف، ع�رب التلفزي�ون، إن االنتخابات تمت 
يف ظ�روف طيب�ة، وإن الناخبني تمكنوا من 
اإلدالء بأصواتهم واختيار أنس�ب املرشحني 
لخدم�ة الجزائر.وأك�د ساس�ة جزائري�ون 
أن نس�بة اإلقب�ال ع�ى التصوي�ت بلغ�ت 
30.2 يف املئ�ة، وهي أقل مس�توى مس�جل 
رس�ميا يف االنتخاب�ات الربملاني�ة بالجزائر، 
“مقبولة”.وقال أنصار حركة االحتجاجات 

الجماهريية التي يطلق عليها اسم “الحراك” 
إن “االحتج�اج يظهر أن النظ�ام يفتقر إىل 
األس�بوع  الس�لطات  الرشعية”.واعتقل�ت 
املايض صحفيني بارزين، هما خالد درارني 
وإحسان القايض، باإلضافة إىل كريم طابو، 
لكنها أفرجت عنهم يوم السبت.وقال املحلل 
الجزائ�ري، أرس�الن ش�يخاوي: “تعودنا يف 
املايض عى إقبال مرتفع بس�بب التالعب”. 
وأضاف أن الس�لطات كانت تتالعب بنتائج 
االنتخاب�ات قب�ل احتجاجات الح�راك، بما 
يوحي بحماس أكرب للمش�اركة فيها.وعى 
األرجح ستش�ارك األحزاب التي تفوز بعدد 

كبري من املقاعد يف الحكومة املقبلة.

الزوراء/ خاص:
أك�د الخب�ري يف الش�أن االقتصادي، 
اع�ادة  رضورة  ق�ي،  صف�وان 
الثق�ة باألنظمة املحاس�بية املحلية 
م�ن  املوح�د  او  الحكوم�ي  س�واء 
خ�الل تفعي�ل عملية تبن�ي معايري 
االب�الغ امل�ايل ال�دويل وتطبيقها عى 
كل الوح�دات االقتصادي�ة يف البيئة، 
فيم�ا اش�ار اىل ان ذلك سيس�هم يف 

جذب االس�تثمار املبارش للبلد .وقال 
ق�ي يف ترصيح ل�«ال�زوراء«: ان« 
عملية بناء الدولة من خالل اإلصالح 
االقتص�ادي تتطلب االهتمام بتوفري 
البنية التحتية لتحقيق تلك األهداف، 
ف�ال يمك�ن القي�ام بإع�ادة هيكلة 
ومكافح�ة  الحكومي�ة  الوح�دات 
االقتص�ادي  والتنوي�ع  الفس�اد 
وتحقيق التنمية املستدامة وتحسني 

النزاهة والش�فافية وتطوير أنظمة 
اع�داد املوازنة االتحادية وغريها من 
األه�داف دون اعادة الثقة باألنظمة 
املحاس�بية املحلي�ة س�واء النظ�ام 
املحاس�بي الحكوم�ي او املوحد من 
خ�الل تفعي�ل عملية تبن�ي معايري 
االبالغ امل�ايل ال�دويل، وتطبيقها عى 
كل الوح�دات االقتصادي�ة يف البيئة 
املحلية وب�أرسع وقت ».واش�ار اىل 

ان »ه�ذا اإلجراء سيس�اهم يف جذب 
االس�تثمار األجنبي املبارش ويرسع 
بإعادة الثقة باملعلومات املحاس�بية 
التي ه�ي املدخل الحقيقي للقرارات 
الرش�يدة يف كل االتجاهات، وبدونها 
ل�ن تنج�ح عملي�ة اإلص�الح، ول�ن 
تتمكن أجهزة الرقابة بكل عناوينها 
م�ن أداء دوره�ا يف تحقي�ق أهداف 
اإلص�الح االقتصادي«.يش�ار اىل ان 

الحكوم�ة العراقي�ة تبنت، رس�ميا، 
الذي  برنامج االص�الح االقتص�ادي 
أعدته خلية الط�وارئ لإلصالح املايل 
والذي يع�رف ب�)الورق�ة البيضاء( 
اقتص�اد  خل�ق  اىل  ته�دف  الت�ي 
ديناميك�ي متن�وع يخل�ق الف�رص 
للمواطن�ني لعي�ش حي�اة كريم�ة، 
بحس�ب عيل ع�الوي، نائ�ب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير املالية.

القدس املحتلة / رويرتز:
صوت الربملان اإلرسائييل »الكنيس�ت«، 
الثق�ة  من�ح  لصال�ح  األح�د،  ام�س 
ل�«حكومة التغي�ري« املعارضة لرئيس 
نتنياهو.وص�وت  بنيام�ني  ال�وزراء 
الربمل�ان اإلرسائييل بأغلبي�ة 60 صوتا 
مقاب�ل ٥9 لصالح الحكوم�ة الجديدة 
امس األح�د، منهيا بذلك فرتة رئاس�ة 

بنيامني نتنياهو التي استمرت 1٢ عاما 
عى التوايل كرئيس للوزراء.وس�يرتأس 
القومي املتطرف نفتايل بينيت الحكومة 
الجديدة، التي تضم أحزابا من اليس�ار 
واليم�ني، ملا يزيد قليال عن عامني، قبل 
أن يتوىل حليفه يائري البيد السلطة.ويف 
أعق�اب ذلك، أدى نفت�ايل بينيت اليمني 
رئيس�ا لوزراء إرسائي�ل، لينهي بالتايل 

1٢ عاما من رئاس�ة بنيامني نتانياهو 
للحكومة.وفور ذلك، أخى زعيم اليمني 
حكومت�ه  ووزراء  نتنياه�و  بينام�ني 
املنرصف�ة مقاعده�م لصال�ح أعضاء 
الحكومة الجديدة، حيث سيؤدي وزراء 
الحكوم�ة الجديدة اليمني الدس�تورية 
ليتثن�ى لهم مبارشة عمله�م الوزراي.
انتخ�ب  اإلرسائي�يل  الكنيس�ت  وكان 

يف وق�ت س�ابق ، ميكي ليفي، رئيس�ا 
جديدا له خلف�ا لياريف ليفني القيادي 
يف ح�زب »الليك�ود« اليمين�ي، وحصل 
ليفي، املنتمي لحزب »يوجد مستقبل«، 
ع�ى تأييد أص�وات 67 نائب�ا من أصل 
1٢0.وشهدت جلس�ة الكنيست، حالة 
م�ن الفوىض وتب�ادل الش�تائم، خالل 
تنصيب الحكومة اإلرسائيلية الجديدة. 

وذكرت »القناة العربية ال�13«، مساء 
اليوم األحد، أن جلس�ة الكنيست اليوم 
كان�ت عاصف�ة، وش�هدت حال�ة من 
الف�وىض العارم�ة، نتيج�ة مقاطع�ة 
بعض أعضاء الكنيست لخطاب نفتايل 
بيني�ت، واتهامه ب�«الك�ذب واالحتيال 
خط�اب  ألق�اء  أثن�اء  والوقاح�ة«، 

التنصيب.

بغداد/ الزوراء:
قاس�م  القوم�ي،  االم�ن  مستش�ار  اج�رى 
األعرج�ي، وقائد عمليات بغ�داد اللواء الركن 
أحمد سليم بهجت، أمس األحد، جولة تفقدية 
يف مدينة االعظمية لالطالع عى الواقع االمني.

وقال املكتب اإلعالمي ملستشار األمن القومي 

يف بيان تلقته “الزوراء”: ان “مستشار األمن 
القومي، قاس�م االعرجي، اجرى برفقة نائب 
قائد العمليات املش�رتكة الفري�ق الركن عبد 
االمري الش�مري وقائ�د عمليات بغ�داد اللواء 
الركن أحمد س�ليم بهج�ت، جولة تفقدية يف 
مدين�ة االعظمية”.واضاف ان�ه “تم االطالع 

ع�ى الواقع األمن�ي يف املدين�ة، والتأكيد عى 
رضورة اتخاذ كل اإلجراءات التي من ش�أنها 
واالس�تقرار”.وكان  األم�ن  ع�ى  الحف�اظ 
وف�دا من وجهاء وش�يوخ مدين�ة الكاظمية 
ق�د زار اول ام�س الس�بت مرقد االم�ام ابو 
حنيفة )رض( يف منطق�ة االعظمية واقاموا 

ص�الة جماعة موحدا ردا ع�ى االصوات التي 
تحاول اع�ادة الفتنة الطائفية من جديد.هذا 
وانترشت القوات االمنية خالل االيام املاضية 
ح�ول مرق�د االم�ام االعظ�م بعد انب�اء عن 
مهاجم�ة املرق�د الرشيف من قب�ل جماعات 

مسلحة مجهولة.

نتنياهو  خارج السلطة بعد 12 عاما .. و»الكنيست« مينح الثقة حلكومة نفتالي

األعرجي وقائد عمليات بغداد جيريان جولة أمنية يف األعظمية 

يف جلسة شهدت حالة من الفوضى وتبادل الشتائم

لندن/ متابعة الزوراء:
قالت وكالة “روي�رتز” إن دول مجموعة ال�7 تعهدت 
بدع�م تراخيص غ�ري هادفة للربح إلنت�اج اللقاحات، 
وفيم�ا تعه�دت دول مجموع�ة ال��7 بترسي�ع إنتاج 
وتوزيع اللقاح�ات عى املدى القريب، أكدت “رويرتز” 
أن البيان الختامي لقمة مجموعة الس�بع )G7( التي 
تختت�م أعمالها بك�وروال الربيطانية يض�م انتقادات 
بح�ق الصني ويدع�و ملواصلة التحقيق ال�دويل ملعرفة 
منش�أ ف�ريوس كورونا.ع�ى صعي�د الوب�اء، تبن�ت 
مجموعة السبع خطة ملنع تفيش األوبئة يف املستقبل، 
بعدما وعدت بتقديم مليار جرعة من اللقاحات املضادة 
لكوفي�د19- إىل الدول الفقرية حيث حمالت التلقيح ال 

ت�زال بطيئة.ووعد ق�ادة مجموعة الس�بع بتقديم ما 
ال يق�ل عن مليار جرعة إضافية م�ن اللقاحات خالل 
الع�ام املقبل، وفقاً للبي�ان الختامي .وج�اء يف البيان 
الختام�ي: “أن االلتزام�ات اإلجمالي�ة ملجموعة الدول 
الس�بع منذ بداية الوب�اء توفر ما مجموع�ه أكثر من 
ملي�اري جرع�ة لق�اح، باإلضاف�ة إىل االلتزامات التي 
تم التعهد به�ا منذ آخر اجتم�اع للمجموعة يف فرباير 
2021، والتي تتضم�ن توفري مليار جرعة خالل العام 
املقب�ل 2022”.وأض�اف البي�ان: “أن التعه�د الجديد 
يرفع التزامات مجموعة الدول السبع منذ بداية الوباء 

بتوفري ما يزيد عن ملياري جرعة لقاح”.

برازيليا/ متابعة الزوراء:
خضع الرئي�س الربازييل، جايري بولس�ونارو، 
لغرام�ة مالي�ة من قبل س�لطات والية س�او 
باولو، بس�بب عدم امتثاله إلجراءات السالمة 
العامة خ�الل قيادته تجمعا م�ن هواة ركوب 
الصحف�ي  املكت�ب  النارية.وق�ال  الدراج�ات 
نح�و  تع�ادل  غرام�ة  إن  الوالي�ة:  لحكوم�ة 
110 دوالرات تف�رض ملخالف�ة ع�دم وض�ع 
الكمام�ات يف األماك�ن العام�ة من�ذ ماي�و/
أي�ار 2020، قد طبقت ع�ى الرئيس، بينما لم 
يعلق مكتب بولس�ونارو عى الحادث.وكشف 
الرئي�س الربازي�يل، جاي�ري بولس�ونارو، عن 
اعتزام بالده الس�ماح لألش�خاص الحاصلني 
ع�ى اللق�اح املضاد لف�ريوس “كورون�ا”، أو 
املتعافني من اإلصاب�ة بالفريوس بالتخيل عن 

ارت�داء الكمامة.وقال الرئي�س الربازييل، أمام 
تجمع لس�ائقي الدراجات النارية، إن بإمكانه 
االعتماد عى ضباط الرشط�ة “مهما حدث”، 
فيم�ا يس�عى م�رة أخ�رى إىل الت�ودد لرجال 
الرشطة وسط اس�تقطاب سيايس شديد قبل 
انتخابات الع�ام املقبل.وقال اليميني املتطرف 
ضابط الجيش الس�ابق، ال�ذي ظهر إىل جانب 
آالف من أنصاره م�ن راكبي الدراجات النارية 
يف س�او باول�و، إن قوات الرشطة العس�كرية 
التابع�ة للدولة تعمل عى دع�م ما أطلق عليه 
“جييش”.وق�ال بولس�ونارو: “أنتم احتياطي 
للق�وات املس�لحة. أنا متأكد من أننا س�نكون 
سويا من خالل االمتثال للقانون والنظام ومن 
خالل االمتثال ألحكام الدس�تور مهما حدث”، 

وفقا ل� “رويرتز”.

نقابة الصحفيني حتتفل بالعيد الوطين للصحافة العراقية وتستقبل املهنئني صباح غد الثالثاء يف مقرها
مبناسبة الذكرى الـ 152 عاما لعيد الصحافة 

بغداد/ الزوراء:
تحتف�ل نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني، 
غ�دا الثالثاء، بالذك�رى 152 عاما للعيد 
الوطن�ي للصحافة العراقية وتس�تقبل 
املهنئ�ني يف مقرها الع�ام، فيما اعتذرت 
ع�ن اقام�ة احتفاليتها الس�نوية بهذه 

املناسبة نتيجة تفيش وباء كورونا .
وذكرت النقابة يف بيان تلقته “الزوراء”: 
انها تحتف�ل واألرسة الصحفية يوم غد 
الثالث�اء، الخام�س عرش م�ن حزيران، 
بالعي�د الوطن�ي للصحاف�ة العراقي�ة، 
ذكرى صدور صحيفة “الزوراء” يف مثل 
ه�ذا اليوم من ع�ام 1869. الفتة اىل: ان 
االحتفال بعي�د الصحافة العراقية يعني 
استعراض املس�رية الحافلة للصحفيني 
العراقيني التي اتسمت بالعطاء والدفاع 
الص�ورة  ونق�ل  الع�راق،  بلده�م  ع�ن 
املرشقة له ام�ام العال�م. وتابعت: كان 
دوره�ا  الصحفي�ني  نقاب�ة  لنقابته�م 
الحض�اري  الوج�ه  إب�راز  يف  املتمي�ز 
للعراق ع�ى الصعيد العرب�ي واالقليمي 
والدويل من خ�الل تواجدها يف املنظمات 
والهيئ�ات الصحفية العربي�ة والدولية، 
حيث يرأس نقيب الصحفيني العراقيني، 
مؤيد الالمي، اتح�اد الصحفيني العرب، 
باإلضاف�ة اىل عضوية املكت�ب التنفيذي 
لالتحاد الدويل للصحفيني، حيث عمل من 
خالل هذين املوقعني عى تبيان الصورة 
املرشق�ة للع�راق ودوره الحضاري عى 
مدى التاريخ. واشارت النقابة يف بيانها 

اىل: انها تستقبل يف مقرها بكرادة مريم 
الس�ادة املهنئني، وتلقي برقيات التهنئة 
ابتداًء من صباح الثالثاء 15 / 6/ 2021 
واأليام التالية.ولفت البيان اىل: انه بهذه 
املناسبة العزيزة تشيد نقابة الصحفيني 

الصحفي�ة  االرسة  ب�دور  العراقي�ني 
الفاع�ل والب�ارز يف مواجه�ة اإلره�اب، 
الق�وات  الفاعل�ة م�ع  ويف مش�اركتها 
األمنية واملالكات الطبية يف مواقع الصد 
االوىل ملواجه�ة جائحة كورون�ا، وكذلك 

القيام بحم�الت توعية وتثقيف يف بغداد 
واملحافظات من اج�ل الحد من خطورة 
هذا الوب�اء الخطري. واعت�ذرت النقابة، 
بحس�ب البي�ان، عن اقام�ة احتفاليتها 
الس�نوية به�ذه املناس�بة نتيجة  تفيش 

وب�اء كورونا. وحي�ت النقاب�ة: األرسة 
الصحفي�ة العراقي�ة يف عيده�ا، وعهداً 
ع�ى مواصل�ة العط�اء من اج�ل رفعة 
بلدنا وإعالء شأنه، وليحفظ الله العراق 

وشعبه الكريم.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7506    االثنين    14    حزيران     2021 No: 7506   Mon   14     Jun    2021غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  رئيس  قيام  الدفاع  وزارة  نفت 
عناد  جمعة  وزيرها  صالحيات  بسحب  الكاظمي، 
بيان:  يف  الوزارة  األمنية.وقالت  باملناصب  املتعلقة 
الساعات  خالل  اإلخبارية  املواقع  بعض  يف  »انترش 
للقوات  العام  القائد  بأن  مفاده  خرب  املاضية 
قام  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  املسلحة 
باملناصب  املتعلقة  الدفاع  وزير  صالحيات  بسحب 
عار  الخرب  »هذا  أن  الدفاع  وزارة  وأكدت  األمنية«. 
عن الصحة وال أساس له، وما يتم نرشه بخصوصه 

مجرد شائعات ستتم مقاضاة مروجيها قانونياً«.

الدفاع تنفي سحب صالحيات 
وزيرها مجعة عناد

الكاظمي يوجه الكهرباء بتسريع إجراءات 
العمل مع شركة سيمنس لتأمني الطاقة

الرشيد يقرر إلغاء شرط الكفيل لسلف 
أساتذة اجلامعات واملعاهد احلكومية

اجلزائر: نتائج االنتخابات الربملانية 
ستعلن خالل بضعة أيام

جمموعة الـ G7 تتعهد مبليار جرعة وتراخيص 
غري هادفة للربح إلنتاج اللقاحات

تغريم الرئيس الربازيلي لعدم ارتدائه كمامة

وزارة الصحة تنفي رفعها توصيات اىل اللجنة العليا برفع احلظر اجلزئي 

ص 6باسل كوركيس: منتخب أسود الرافدين سيظهر مبستواه احلقيقي أمام إيران غدا

ص 4

 

إصابات كورونا يف العراق تتعدى 
املليون و254 ألفا وعدد امللقحني 

يالمس الـ 700 ألف

بعد تسجيل حنو 4 آالف إصابة و15 حالة وفاة

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
االحد، املوق�ف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
و1٥  جدي�دة  اصاب�ة   39٥٢ تس�جيل 
حالة وفاة وش�فاء 40٢9 حالة، حددت 
دائرة صح�ة الرصافة التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذك�رت  حس�ب  لالصاب�ات 
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه »ال�زوراء«: ان 
عدد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس: 
الفحوص�ات  ع�دد  ليصب�ح   ،  36473
الكلي�ة: 109701٢8 ، مبين�ة ان�ه ت�م 
تسجيل 39٥٢ اصابة جديدة و 1٥ حالة 
وفاة وش�فاء 40٢9 حالة.واضافت: ان 
عدد حاالت الش�فاء ال�كيل: 117٢٢٢7 
)93.4%( ، بينما ع�دد حاالت االصابات 
ال�كيل: 1٢٥4643 ، أم�ا ع�دد الح�االت 
الت�ي تحت الع�الج: 6٥711 ، يف حني ان 
عدد الحاالت الراق�دة يف العناية املركزة: 
487 ، وع�دد ح�االت الوفي�ات ال�كيل: 
1670٥، الفت�ة اىل ان عدد امللقحني ليوم 
ام�س:  144٢3، ليصبح ع�دد امللقحني 
ال�كيل: 699٥31.م�ن جهته�ا، اعلن�ت 
دائرة صح�ة بغ�داد الرصافة تس�جيل 

٥36 اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورونا 
بينها 48٥ اصاب�ة خالل الرصد الوبائي 
للقطاع�ات الصحية.وقال�ت الدائ�رة يف 
بي�ان تلقته »الزوراء«: ان »املؤسس�ات 
الصحية سجلت امس يف جانب الرصافة 
٥36 اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورونا 
خ�الل  حال�ة    48٥ كالت�ايل:  موزع�ة 
الرصد الوبائ�ي  للقطاعات الصحية  /
قط�اع املدائن  ٢10 حال�ة خالل الرصد 
الوبائ�ي/  قط�اع النه�روان ٥3 حال�ة 
خ�الل الرصد الوبائي/ قط�اع البلديات 
الثاني 3٢ حالة خ�الل الرصد الوبائي/ 
قط�اع الص�در ٢٥ حال�ة خ�الل الرصد 
الوبائ�ي/ ٥1  حال�ة خ�الل مراجعتهم 
الصحي�ة /11  حال�ة يف  للمؤسس�ات 
مدينة الصدر موزعة عى محالتها   /٥ 
حاالت يف منطق�ة االعظمية /3  حاالت 
يف البلدي�ات / 7  حاالت يف منطقة بغداد 
جدي�دة  /3  ح�االت يف منطقة العبيدي 
/حالت�ني  يف منطقة زيون�ة/ 7 حاالت 
يف جان�ب الكرخ / 8  ح�االت يف منطقة 
الشعب /3  حاالت يف منطقة حي النرص 

/ حالتني يف منطقة باب املعظم .

اقتصادي لـ         : ضرورة إعادة الثقة باألنظمة احملاسبية احمللية عرب تبين معايري دولية
أكد أنها ستسهم يف جذب االستثمار األجنيب املباشر

تفاصيل ص2   

الـزوراء            عامـــــا
من العطاء والتميز واإلبداع 

املهين يف العمل الصحفي 
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سياسة

أعلنت االنتهاء من تدقيق وتبويب بيانات املرشحني وإرساهلا للجهات ذات العالقة

بعدما وافقت رئاسة الربملان على طلب جلنة األمن والدفاع النيابية

مفوضية االنتخابات تكشف لـ          تفاصيل عمليات احملاكاة الثالث 
اليت ستجريها الشهر املقبل

ترقب نيابي الستضافة القيادات األمنية وحتذيرات من استثمار حكومي 
للقواعد العسكرية 

بعد تسجيل حنو 4 آالف إصابة و15 حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتعدى 
املليون و254 ألفا وعدد امللقحني 

يالمس الـ 700 ألف

جمموعة الـ G7 تتعهد مبليار جرعة وتراخيص غري هادفة 
للربح إلنتاج اللقاحات

دعت إىل مواصلة التحقيق يف منشأ كورونا

الزوراء/ حسني فالح:
عن  لالنتخابات  العليا  املفوضية  كشفت 
الترسيع  الثالث ألجهزة  املحاكاة  تفاصيل عملية 
املقبل،  تموز  يف  ستجريها  التي  االلكرتوني 
وفيما اعلنت االنتهاء من تدقيق وتبويب بيانات 
العالقة،  ذات  الجهات  اىل  وارسالها  املرشحني 
تدريبية ملوظفيها  لعقد ورشة  استعدادها  اكدت 
الكورية  “مريو”  رشكة  مع  املختصني  الفنيني 

بشأن آلية عمل األجهزة االلكرتونية.
الغالي،  املتحدثة باسم املفوضية، جمانة  وقالت 
االنتخابات  مفوضية  ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف 
الثالث  املحاكاة  عمليات  لتنفيذ  العدة  تعد 
إجراء  املزمع  من  التي  والخاص  العام  للتصويت 
األوىل منها يف تموز املقبل للتأكد من دقة ورسعة 
األجهزة االلكرتونية االنتخابية، وامكانية إرسال 
املكتب  يف  وتسلّمها  املحطات  من  بيرس  النتائج 
لجنة  يف  املختصني  املوظفني  خالل  من  الوطني 
الكورية،  “مريو”  رشكة  مع  بالتعاون  املحاكاة 
وبحضور  الفاحصة  األملانية  الرشكة  وبإرشاف 
NU االنتخابية  للمساعدة  املتحدة  األمم  (فريق 

 )IFES( والفريق الدويل للنظم االنتخابية )AMI
وبتغطية إعالمية واسعة.

ستجري  املقبلة  املحاكاة  عملية  ان  واضافت: 
والبالغ  تسجيل  مركز  كل  من  واحدة  محطة  يف 
العراق،  أرجاء  عموم  يف  مركزًا   )1079( عددها 
وستكون عملية اقرتاع فعلية تستخدم فيها عدة 
ستتم  كما  الغرض،  لهذا  ُخصصت  اقرتاع  أوراق 
للتأكد  واليدوي  االلكرتوني  والفرز  العد  عملية 
معدة  استمارة  خالل  من  النتائج  مطابقة  من 

ملطابقة األصوات.
تستعد  االنتخابات  مفوضية  ان  اىل:  واشارت 
املُصنعة  الكورية  “مريو”  رشكة  مع  بالتعاون 
االلكرتوني  والعد  الفرز  وأجهزة  التحقق  ألجهزة 

لعقد ورشة تدريبية للموظفني الفنيني املختصني 
التي سيتم  االلكرتونية  األجهزة  آلية عمل  بشأن 
بالتدريب  البدء  لغرض  االقرتاع  يوم  استخدامها 

الهرمي.
 واوضحت: ان املفوضية تسعى لتوعية الناخبني 
وآلية  االنتخابية  العدة  ماهية  عن  وتثقيفهم 
رئيسية  أجهزة  ثالثة  من  تتكون  حيث  عملها، 
يتضمن  والذي  االلكرتوني  التحقق  جهاز  هي 
مستوى  عىل  االلكرتونية  الناخبني  سجل  قاعدة 
يوم  يف  االقرتاع  محطة  يف  يستخدم  املحطة 
محطة  كل  يف  سيكون  انه  مبينة:  االنتخاب. 
الناخبني  بيانات  يحوي  الكرتوني  تحقق  جهاز 
الواردة  بياناتهم  للمحطة لغرض قراءة  التابعني 
يف بطاقة الناخب االلكرتونية )الطويلة والقصرية 
األمد( ومطابقتها مع قاعدة البيانات االلكرتونية 
الناخب  بصمة  أخذ  وأيضاً  الجهاز،  يف  املخزونة 
وخزنها وقراءة الباركود املوجود يف ورقة االقرتاع 

وخزنه داخل الجهاز.

والفرز  العد  جهاز  هو  الثاني  ان  وتابعت: 
عىل  يثبت  حيث  الضوئي،  املاسح  االلكرتوني/ 
منه  العلوي  الجزء  ويكون  االقرتاع  صندوق 
االقرتاع  ورقة  مسح  لغرض  ضوئياً؛  ماسحاً 
الكرتونًيا. الفتة اىل: ان الناخب يقوم بعد التأشري 
عىل ورقة االقرتاع بوضعها يف الفتحة املخصصة 
بقراءتها  الجهاز  ليقوم  الضوئي  املاسح  يف  لها 
اىل  وإدخالها  فيها  املدون  الصوت  واحتساب 

الصندوق. 
الضوئي  املاسح  يقوم  كما  بالقول:  ومضت 
االقرتاع  بورقة  الخاص  الباركود  وخزن  بقراءة 
وإجراء عملية مطابقة مع باركود أوراق االقرتاع 
االلكرتوني  التحقق  جهاز  قبل  من  املقروءة 
واملنقولة آنًيا عن طريق الكابل الواصل بني جهاز 

التحقق وجهاز الفرز والعد االلكرتوني.
إرسال  جهاز  هو  الثالث  الجهاز  ان  اىل:  ولفتت 
النتائج )RTS(، يستخدم يف إرسال نتائج محطات 
مركز االقرتاع بعد االنتهاء من عملية العد والفرز 

املحطة  نتائج  إرسال  يتم  حيث  االلكرتوني، 
إىل  االلكرتوني  والفرز  العد  جهاز  من  الكرتونًيا 
جهاز اإلرسال عرب الكابل الواصل بني جهاز العد 
 RTS ( والفرز االلكرتوني وجهاز إرسال النتائج
( ليقوم بإرسال النتائج عرب القمر الصناعي إىل 
وإعالن  وتبويب  وتحليل  لجمع  الوطني  املركز 

النتائج.
شؤون  شعبة  خالل  من  املفوضية  ان  وبينت: 
املرشحني انهت تدقيق وتبويب بيانات املرشحني 
من  للتحقق  العالقة  ذات  الجهات  إىل  وإرسالها 
القوات املسلحة  اىل  انتسابه  املرشح وعدم  أهلية 
اىل  إضافة  كافة،  بصنوفها  األمنية  واألجهزة 
وتسليمها  كوردستان  اقليم  يف  األمنية  الجهات 
الواردة  اإلجابات  بتدقيق  املختصة  اللجنة  اىل 
مجلس  عىل  عرضها  قبيل  األمنية  الجهات  من 

املفوضني التخاذ القرارات الالزمة.
يف  املفوضني،  مجلس  أصدر  سابق،  وقت  ويف 
 11 املوافق  الجمعة  املنعقدة  االستثنائية  جلسته 
حزيران 2021، قراراً يقيض باستبعاد 5 مرشحني 
فقط من العسكريني املستمرين يف الخدمة ضمن 

دوائر وزارة الدفاع.
تلقته  للمفوضية  بيان  بحسب  املجلس،  وجّدد   
بعدم  اإلعالم  وسائل  عىل  تأكيده  “الزوراء”، 
تبني أو تداول الوثائق التي يتم نرشها يف مواقع 
من  التحقق  دون  من  االجتماعي  التواصل 

مصدرها الرسمي يف مفوضية االنتخابات.
وتشمل قائمة األسماء الخمسة املستبعدين من 
يف  بالخدمة  الستمرارهم  لالنتخابات  الرتشح 
كاظم  جواد  أحمد  البيان:  بحسب  الدفاع،  وزارة 
عيدان  عيل  حسن  حافظ  املعموري/  محمد 
الجنابي/  خليفة  عواد  رشيد  عبداإلله  الدليمي/ 
مروان  الجبوري/  حسني  خلف  صالح  محمد 

ماجد زغري عطب العبودي.

الزوراء/ يوسف سلمان:
استضافـة  النيابية  االوساط  ترتقب 
القيادات االمنيـة املزمع ان تكون خالل 
االسبوع الحايل، بعد ان وافقت رئاسة 
الربملان عىل طلب رسمـي قدمته لجنة 
موعد  لتحديد  النيابية  والدفاع  االمن 
القاعة  يف  االمنيني  القادة  استضافة 

الدستورية بمبنى الربملان .
تقييم  حول  اإلستضافة  وتتعلق 
الوضع األمني، واإلستعداد لالنتخابات 
مؤسسات  وحماية  املقبلة،  الربملانية 
التجاوزات  والخلق  الحرق  من  الدولة 
الحاصلة، والكشف عن قتلة الناشطني 
ومعالجة  واملواطنني،  واإلعالميني 

والخطف،  والقتلة  االغتيال  عمليات 
العراق  شمال  يف  الرتكي  والتوغل 

وتداعياته .
تنفيذ  متابعة  لجنة  انتقدت  ذلك،  اىل 
والتخطيط  الحكومي  الربنامج 
تمكن  عدم  النيابية  االسرتاتيجي 
مجلس النواب من عقد جلساته نتيجة 

عدم اكتمال النصاب القانوني.
واكد عضو اللجنة النائب محمد شياع 
عدم   “ ان   :“ الزوراء  لـ”  السوداني 
انعقاد الجلسات مؤرش سلبي عىل اداء 
السلطة الترشيعية وال يمكن تربير هذا 
حضور  عن  الواضح  والغياب  العزوف 
اىل  “، مشريا  أي مربر  تحت  الجلسات 

والتي  العراق  يعيشها  التي  التحديات 
ترشيع  النواب  مجلس  من  تتطلب 
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 
للربملان،  الرقابي  الدور  عطل  النواب 
كبار  استجواب  اتمام  عرقل  حيث 
اجراءات  استكمال  رغم  املسؤولني 
واملوضوعية،  الشكلية  االستجواب 
اللجان  دور  أهمية  ذلك  عن  فضال 
النيابية يف مراقبة رصف اموال املوازنة 

لهذا العام ٢٠٢١ والتي تقدر بـ)١٣٠( 
ترليون دينار .

مراقبة  لجنة  اعلنت  حيث   ، ذلك  يأتي 
والتخطيط  الحكومي  الربنامج  تنفيذ 
عىل  تحفظها  النيابية  االسرتاتيجي 
عدم تقديم الحكومة حتى اآلن برنامجا 
ومشاريعها  خططها  يشمل  حكوميا 
واملنظومة  الجيش  تطوير  بشأن 

االمنية يف البلد عىل كل االصعدة.
وانتقدت اللجنة النيابية، خالل اجتماع 
مشرتك مع وزير الدفاع الفريق جمعة 
عناد والكادر املتقدم يف الوزارة ملناقشة 
املنهاج الوزاري الخاص بوزارة الدفاع 
وفق ما ورد من الحكومة ، التوجه ملنح 

واألرايض  العسكرية  القواعد  بعض 
اىل  الدفاع  لوزارة  املهمة  االسرتاتيجية 
االستثمار، سيما مقرتبات مطار بغداد 

الدويل. 
محذرة من خطورة هذا التوجه وغياب 

الدعم الكايف للجيش العراقي .
بشأن  النواب  مداخالت  انصبت  وقد 
وآلية  الجيش  لتطوير  الوزارة  خطة 
الحربي  التصنيع  هيئة  ودور  تسليحه 
املعدات  وصيانة  التسليح  عملية  يف 
لذلك،  واعداد كوادر وطنية  العسكرية 
تأمني  يف  الوزارة  اجراءات  عن  فضالً 
واالصالح  الفساد  ومحاربة  الحدود 

االداري لسد الثغرات امام الفاسدين.

بغداد/ مصطفى العتابي:

والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

الوبائي  املوقف  االحد،  امس 

اليومي لفريوس كورونا املستجد 

تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف 

حالة  و15  جديدة  اصابة   3952

وفاة وشفاء 4029 حالة، حددت 

التوزيع  الرصافة  صحة  دائرة 

حسب  لالصابات  الجغرايف 

املناطق.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

الفحوصات  عدد  ان  “الزوراء”: 

 ،  36473 امس:  ليوم  املختربية 

الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

تم  انه  مبينة   ،  10970128

جديدة  اصابة   3952 تسجيل 

 4029 وشفاء  وفاة  حالة   15 و 

حالة.

الشفاء  ان عدد حاالت  واضافت: 

 ،  )93.4%(  1172227 الكيل: 

بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 

1254643 ، أما عدد الحاالت التي 

تحت العالج: 65711 ، يف حني ان 

العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد 

حاالت  وعدد   ،  487 املركزة: 

الفتة   ،16705 الكيل:  الوفيات 

امس:   ليوم  امللقحني  عدد  ان  اىل 

امللقحني  عدد  ليصبح   ،14423

الكيل: 699531.

صحة  دائرة  اعلنت  جهتها،  من 

 536 تسجيل  الرصافة  بغداد 

كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة 

الرصد  خالل  اصابة   485 بينها 

الوبائي للقطاعات الصحية.

تلقته  بيان  يف  الدائرة  وقالت 

“املؤسسات  ان  “الزوراء”: 

جانب  يف  امس  سجلت  الصحية 

جديدة  اصابة   536 الرصافة 

كالتايل:  موزعة  كورونا  بفريوس 

الوبائي   الرصد  485  حالة خالل 

للقطاعات الصحية  /قطاع املدائن  

210 حالة خالل الرصد الوبائي/  

خالل  حالة   53 النهروان  قطاع 

البلديات  قطاع  الوبائي/  الرصد 

الرصد  خالل  حالة   32 الثاني 

حالة   25 الصدر  قطاع  الوبائي/ 

51  حالة  الوبائي/  الرصد  خالل 

للمؤسسات  مراجعتهم  خالل 

مدينة  يف  حالة    11/ الصحية 

الصدر موزعة عىل محالتها   /5 

  3/ االعظمية  منطقة  يف  حاالت 

حاالت يف البلديات / 7  حاالت يف 

منطقة بغداد جديدة  /3  حاالت 

يف  /حالتني   العبيدي  منطقة  يف 

منطقة زيونة/ 7 حاالت يف جانب 

منطقة  يف  حاالت    8  / الكرخ 

الشعب /3  حاالت يف منطقة حي 

باب  منطقة  يف  حالتني   / النرص 

املعظم .

جميع  نقل  “تم  انه   : واضافت 

الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 

الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي 

“العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة”، 

اىل  ارتفع  لإلصابات   الرتاكمي 

169171 تويف منهم 1739 لالسف 

 163337 الشفاء  اكتسب  فيما 

العالج   قيد  واملتبقي  شفاء  حالة 

.”4095

الجهود  تلك  “مراعاة  اىل  ودعت 

الحجم  هذا  عن  اسفرت  والتي 

خالل  من  الشفاء  اعداد  من 

االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس 

التباعد  عىل  والرتكيز  الكمامات 

واخذ  التهاون  وعدم  االجتماعي، 

اللقاحات وتقدير تلك الجهود”. 

من  تبذل  التي  “الجهود  وثمنت 

الرصافة  صحة  مالكات  قبل 

كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة 

إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني 

املصابني الفريوس”.

لندن/ متابعة الزوراء:
الـ7  دول مجموعة  إن  قالت وكالة “رويرتز” 
للربح  هادفة  غري  تراخيص  بدعم  تعهدت 
إلنتاج اللقاحات، وفيما تعهدت دول مجموعة 
الـ7 بترسيع إنتاج وتوزيع اللقاحات عىل املدى 
الختامي  البيان  أن  “رويرتز”  أكدت  القريب، 
تختتم  التي   )G7( السبع  مجموعة  لقمة 
انتقادات  يضم  الربيطانية  بكوروال  أعمالها 
الدويل  التحقيق  ملواصلة  ويدعو  الصني  بحق 

ملعرفة منشأ فريوس كورونا.
عىل صعيد الوباء، تبنت مجموعة السبع خطة 
وعدت  بعدما  املستقبل،  يف  األوبئة  تفيش  ملنع 
املضادة  اللقاحات  من  جرعة  مليار  بتقديم 
حمالت  حيث  الفقرية  الدول  إىل   N19لكوفيد

التلقيح ال تزال بطيئة.
ووعد قادة مجموعة السبع بتقديم ما ال يقل 
اللقاحات خالل  عن مليار جرعة إضافية من 

العام املقبل، وفقاً للبيان الختامي .
االلتزامات  “أن  الختامي:  البيان  يف  وجاء 
بداية  منذ  السبع  الدول  ملجموعة  اإلجمالية 
ملياري  من  أكثر  مجموعه  ما  توفر  الوباء 
التي  االلتزامات  إىل  باإلضافة  لقاح،  جرعة 
للمجموعة  اجتماع  آخر  منذ  بها  التعهد  تم 
مليار  توفري  تتضمن  والتي   ،2021 فرباير  يف 

جرعة خالل العام املقبل 2022”.
يرفع  الجديد  التعهد  “أن  البيان:  وأضاف 
بداية  منذ  السبع  الدول  مجموعة  التزامات 
جرعة  ملياري  عن  يزيد  ما  بتوفري  الوباء 
إىل  أيضاً  “ندعو  املجموعة  قالت  كما  لقاح”، 
Nكوفيد من  الثانية  املرحلة  عن  دراسة  إجراء 

دراسة  املناسب،  الوقت  يف  الوباء  وأصول   19
إىل  ومستندة  الخرباء،  قيادة  تحت  شفافة، 
يف  به  املوىص  النحو  عىل  ذلك،  يف  بما  العلم، 

تقرير الخرباء، يف الصني”.
عىل الجانب االخر، تناول قادة القوى العظمى 
يف مجموعة السبع، امس األحد، حال الطوارئ 
قّمتهم  من  واألخري  الثالث  اليوم  يف  املناخية 

مواجهة  يف  وحدتهم  أبدوا  بعدما  إنجلرتا،  يف 
وروسيا  الصني  تمثلها  التي  التحديات 
مساره  إىل  العالم  إعادة  عىل  وتصميمهم 
الطبيعي بعد أزمة كوفيد. وانتهى، يوم السبت 
ولقاءات  مكّثفة  عمل  جلسات  شهد  الذي 
جانبية بعيداً عن األضواء، بوقت اسرتخاء ُخلّد 
الحارضون  خالله  وتناول  جماعية  بصورة 
يف  الرمل  عىل  ساخنة  ومرشوبات  الحلوى 

منتجع كاربيس باي يف منطقة كورنوال.
بخالفات  تلّطخت  هذه  التوافق  صورة  لكن 
خرجت إىل العلن، بني األوروبيني والربيطانيني 
الشمالية  إيرلندا  وملف  بريكست  حول 

الشائك.
أحد أبرز أهداف الرئيس األمريكي، جو بايدن، 
عودة  تمثل  التي  الخارج  إىل  له  رحلة  أول  يف 
بعد  الدولية  الساحة  إىل  املتحدة  الواليات 
انعزالها يف عهد دونالد ترمب، هو رّص صفوف 
واألملان  والفرنسيني  الربيطانيني  حلفائه 
مواجهة  يف  والكنديني  واليابانيني  واإليطاليني 

موسكو وبكني.
ومع بداية أعمال القمة، أعلنت بريطانيا أنها 
جنيه  مليون  وثالثني  بأربعمئة  تتربع  سوف 
“الرشاكة  لصالح  دوالر(  مليون   600 )نحو 
ملساعدة  الهادفة  التعليم”،  أجل  من  العاملية 

األطفال ذوي األوضاع األكثر سوءاً.
وقال جونسون إنه من الرضوري أن يعاد بناء 
مساواة  “أكثر  أسس  عىل  العاملي  االقتصاد 
وأقل تفرقة”، وتعهد بالتربع بمبلغ مئة مليون 

جنيه لرشاء لقاحات للدول الفقرية.
لكن بعض املنظمات الخريية انتقدت مستوى 
املساعدات الربيطانية التي لن تتجاوز خمسة 
ماليني جرعة من اللقاح بحلول شهر سبتمرب/

أيلول، ولن تتجاوز 25 مليوناً بنهاية العام.
عىل  يشء  كل  قبل  الرسمي  الربنامج  ويركز 
الوباء،  من  املترضر  العاملي  االقتصاد  إنعاش 
التي  للقاحات  إنصافاً  أكثر  توزيع  وعىل 
احتكرت الدول الغنية العدد األكرب من جرعاتها 

عىل حساب البقية.
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وزير املالية يشدد على ضرورة اإلسراع 
بإجناز غايات الورقة البيضاء

خالفات حادة داخل السلطات 
الليبية بعد زيارة الوفد الرتكي

أوروبا تدرج منظمة الذئاب الرمادية الرتكية على الئحة اإلرهاب

اللواء رس��ول: الكاظمي يولي ملف قتل الناش��طني أهمية كبرية ووجه 
بضرورة االهتمام بأرزاق اجليش

جتاوزات للشرطة ختترب عملية إصالح املنظومة األمنية يف تونس
االنتهاكات املتكررة توّسع اهلّوة بني الشارع وعناصر األمن

املشرتكة: اتَّبعنا أسلوب املالحقة واملطاردة ونصب الكمائن وجنحنا يف إحباط خروقات أمنية

بروكسل/سكاي نيوز:
توقع خرباء ومراقبون أن تش�هد األيام القليلة 
املقبل�ة تصاعدا غري مس�بوق لألزم�ة املمتدة 
ب�ن تركيا وعدد م�ن الدول األوروبية بس�بب 
نش�اط األوىل يف دعم اإلرهاب وإيواء عنارصه، 
خاصة بعد قرار الربملان األوروبي إدراج حركة 
الذئاب الرمادية الرتكية عىل قوائم التنظيمات 
تقري�را  األوروب�ي،  الربمل�ان  اإلرهابية.وأق�ر 
يويص بوض�ع تنظيم الذئاب الرمادية القومي 
الرتك�ي املتطرف عىل قائم�ة االتحاد األوروبي 
للمنظم�ات اإلرهابي�ة وذلك بعد 8 أش�هر من 
حظ�ره يف فرنس�ا.وجاء يف التقرير الذي قدمه 

العض�و اإلس�باني يف الربمل�ان األوروب�ي ع�ن 
الحزب االش�رتاكي ناتشو سانشيز أمور يف 19 
مايو 2021 أنه بالنس�بة إىل الحكومة الرتكية 
يجب سحق أي انتقاد بكل الوسائل، وأن يكون 
لجالية أجنبية تأثري يف أوروبا فهو أمر طبيعي 
ومرشوع، لكن املشكلة هي يف أن جزءا من هذه 
الجالية يترصف سياسياً بأوامر تأتي مبارشة 
م�ن أنقرة.وتعت�رب منظمة الذئ�اب الرمادية، 
الجن�اح العس�كري لح�زب الحرك�ة القومية 
اليمين�ي املتطرّف بش�كل غري رس�مي، رشيك 
وحليف حزب العدالة والتنمية الرتكي الحاكم.

ووف�ق رئيس املجلس األوروبي لالس�تخبارات 

ودراس�ات مكافح�ة اإلره�اب جاس�م محمد 
كان�ت الحكومة الفرنس�ية قد حل�ت منظمة 
“الذئاب الرمادية” يف البالد مطلع شهر نوفمرب 
2020 بدع�وى أنه�ا تث�ري التميي�ز والكراهية 
وضالع�ة يف أعم�ال عن�ف، وقد رح�ب الطلب 
املق�دم إىل الربملان األملان�ي بالترصف الفرنيس 
مع املنظمة وربط ذل�ك باألمل يف أن تتبع دول 
أخرى النموذج الفرنيس.وترافق حادث تشويه 
النصب وحظ�ر “الذئاب الرمادية” مع توترات 
حادة يف فرنسا بن الجاليتن األرمنية والرتكية 
بشأن النزاع يف ناغورني كاراباخ وصفت أنقرة 
الخط�وة الفرنس�ية بأنه�ا اس�تفزاز توّعدت 

تركيا ب��”رد حازم” عىل الخطوة الفرنس�ية.
ويق�ول محمد يف دراس�ة نرشها تحت عنوان: 
“الذئ�اب الرمادي�ة.. دول�ة الظ�ل يف أوروبا”، 
إن “منظم�ة الذئاب الرمادي�ة الرتكية، ممكن 
اعتباره�ا “مجموع�ة ظ�ل مافيوي�ة” تمث�ل 
عملي�ا قتل خارج عن القانون لصالح حكومة 
أردوغان، تس�تهدف املعارضة الرتكية، خاصة 
م�ن األك�راد واألرم�ن وغريه�م. وما ش�هدته 
فرنسا من أعمال تحريض وكراهية ضد نصب 
إب�ادة األرمن يف باريس يربهن ذلك. وس�بق أن 
تورط�ت املنظم�ة بقتل 3 نس�اء كرديات عام 

2013 يف فرنسا”.

بغداد/ الزوراء:
اكد الناطق باسم القائد العام، اللواء 
يحي�ى رس�ول، ان رئي�س ال�وزراء 
املس�لحة،  للق�وات  الع�ام  القائ�د 
مصطف�ى الكاظم�ي، ي�ويل اهمية 
بمل�ف قتل الناش�طن، وفيما وجه 
باالهتم�ام ب�أرزاق الجي�ش، اكدت 
قي�ادة العمليات املش�رتكة اتباعها 
اس�لوب املالحقة واملطاردة ونصب 
الخروق�ات  احب�اط  يف  الكمائ�ن 
مكافح�ة  جه�از  اعل�ن  االمني�ة، 
االرهاب قت�ل أكثر م�ن 13 إرهابياً 
بمس�تويات مختلفة خالل الش�هر 

الجاري.
وق�ال الناطق باس�م القائ�د العام، 
اللواء يحيى رس�ول، خ�الل املؤتمر 
الصحف�ي ال�دوري لخلي�ة االع�الم 
االمني تابعته “الزوراء”: إن “ذكرى 
فت�وى الجه�اد الكفائ�ي س�تبقى 
نرباس�ًا يف وحدتن�ا ملواجه�ة بقاي�ا 
داع�ش”، مؤك�داً أن “القائ�د العام 
للقوات املسلَّحة مصطفى الكاظمي 
أصدر توجيهات ع�ّدة خالل زيارته 

محافظة ذي قار”.
وأض�اف أن “الكاظم�ي أّك�د العمل 
الجاد بن األجهزة األمنية والقضائية 
للتحقيق بملف قتل الناشطن، كما 
�ه ب�رورة االهتم�ام ب�أرزاق  وجَّ

الجيش”.
وأش�ار إىل أن “القوات األمنية ألقت 
القب�ض ع�ىل العديد م�ن املطلوبن 
واملتهمن بقضايا مختلفة يف ش�هر 
حزيران الح�ايل، اضاف�ة إىل العثور 
ع�ىل 169 عب�وة ناس�فة و42 وكراً 
ومخبأً و36 ك�دس عتاد، فضالً عن 
قت�ل 3 إرهابي�ن والعث�ور عىل 52 

قطعة سالح خفيف”.
م�ن جهت�ه، ق�ال الناط�ق باس�م 
العمليات املش�رتكة، اللواء تحس�ن 
الخفاج�ي، خ�الل مؤتم�ر صحايف، 
تابعت�ه “ال�زوراء”: ان “العملي�ات 
املشرتكة اتبعت اسرتاتيجية جديدة 
يف التعام�ل م�ع االره�اب من خالل 
اس�لوب املالحقة واملطاردة ونصب 
الكمائن”، مش�رياً اىل أن “العمليات 
املش�رتكة نجح�ت من خ�الل اتباع 
ه�ذا االس�لوب يف من�ع االرهابين، 
خصوصاً يف كركوك وبعض املناطق 
األخ�رية  اآلون�ة  يف  ش�هدت  الت�ي 

خروقات أمنية”.
وأوض�ح الخفاج�ي أن “العملي�ات 
املش�رتكة يف الف�رتة املاضية ركزت 
عىل مح�اور عدة، منه�ا الحدود، إذ 

إن القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة 
ه برورة مس�ك الحدود وغلق  وجَّ
الثغرات املوجودة، أما املحور الثاني 
فه�و التعاون الكبري ب�ن العمليات 
املشرتكة والبيشمركة الذي اثمر عن 
القيام بعمليات مشرتكة، فضالً عن 
تفعيل الجهد االس�تخباري واألمني 
والذي اس�فر عن نتائج ظهرت من 
خالل العملي�ات النوعية التي قامت 

بها القوات االمنية”.
واض�اف أن “مجمل الفعاليات التي 
نفذت خالل الفرتة املاضية ش�ملت 
155 عملي�ة تعرضي�ة، باإلضاف�ة 
اىل مقت�ل 5 إرهابي�ن والقبض عىل 
95 آخري�ن، فضالً ع�ن تدمري نحو 
ومص�ادرة  ناس�فة،  عب�وة   571
اس�لحة مختلفة والعثور عىل قنابل 

وصواريخ”.
ولفت اىل أن “عمليات بغداد يف الفرتة 
املاضي�ة تمكنت بالقي�ام بعمليات 
مهم�ة اثم�رت ع�ن القب�ض ع�ىل 
عرشات اإلرهابين وقتل عدد منهم، 
وضب�ط  صاروخ�اً   14 ومص�ادرة 
كميات كبرية من األسلحة واألحزمة 
الناس�فة والعبوات، اىل جانب ضبط 
س�ت قطع أثري�ة، وم�واد متفجرة 
وعت�اد مختل�ف االن�واع ومصادرة 
سالح مختلف طبقاً ملطاردة السالح 

املنفلت”.
وتابع “نحو 32 عملية امنية نفذتها 
هيأة الحش�د الش�عبي خالل الفرتة 
 6 “احب�اط  اىل  مش�ريا  املاضي�ة”، 
عمليات تسلل، وتمكنت من تفتيش 

18 قري�ة، ورف�ع 49 عبوة ناس�فة 
ضمن قواطع العمليات”.

واكد الخفاج�ي “ضبط الحدود مع 
الجان�ب الس�وري، حي�ث ت�م نرش 
العديد من الكامرات ونصب اس�الك 
ش�ائكة وكام�رات وحف�ر خن�دق 

بعمق ثالثة أمتار”.
اىل ذلك، ق�ال املتحدث باس�م جهاز 
مكافحة اإلره�اب، صباح النعمان، 
خالل املؤتمر الصحفي :”نس�تذكر 
الفت�وى الخالدة لتأس�يس اخواننا 
يف الحش�د الش�عبي، كما نس�تذكر 
ش�هداء الق�وات األمني�ة وش�هداء 
سبايكر”، مبيناً أن “القوات األمنية 
ت بكل غايل ونفيس يف مواجهة  ضحَّ

اإلرهاب”.
العملي�ات  “حصيل�ة  أن  وأض�اف 
خالل هذا الش�هر أس�فرت عن قتل 
وتصفي�ة أكث�ر م�ن 13 ارهابياً يف 
مس�تويات مختلفة م�ن العصابات 
اإلرهابي�ة، فضالً ع�ن القبض عىل 
ع�دد من اإلرهابين وتدمري عدد من 
أن  الكه�وف واملضاف�ات”، مؤك�داً 
“جهاز مكافحة اإلرهاب مستمر يف 

مطاردة ومالحقة اإلرهاب”.
وأشار إىل أن “عملية االرض السوداء 
نفذت من قبل الجهاز وبالتعاون مع 
قوات البيش�مركة وبالتنس�يق مع 
قيادة العمليات املشرتكة”، موضحاً 
بدق�ة  تمي�زت  العملي�ة  “ه�ذه  أن 
املعلوم�ات والتخطي�ط والتنس�يق 
العايل مع القوة الجوية الساندة من 
طائرات ) f-16 ( وتوجيه الربات 

ملخابئ العدو”.
وأك�د أن “هن�اك تنس�يقاً عالياً مع 
ط�ريان الجي�ش ال�ذي أس�هم م�ع 
الجه�از يف عمليات االن�زال اللييل”، 
منوهاً ب�أن “قيادة الجهاز حريصة 
ع�ىل إتم�ام جاهزي�ة الجه�از من 

التدريب والتجهيز العالين”.
ولف�ت إىل أنه “تم تس�لّم الكثري من 
العج�الت  االختصاصية التي دخلت 
الخدم�ة ضم�ن تش�كالت الجهاز، 
وهي تشكل زيادة يف فعالية وكفاءة 

تنفيذ الواجبات”.
وذك�ر أن “هن�اك اتهام�ات وجهت 
للجه�از يف إرهابه األهايل”، مش�دداً 
ع�ىل أن “ه�ذه االتهام�ات مجحفة 

بحق مكافحة اإلرهاب”.
 وب�ن أن “جه�از مكافحة االرهاب 
لحماي�ة  وه�و  وطن�ي،  جه�از 
“تل�ك  أن  إىل  الفت�ًا  املواطن�ن”، 
الجهاز،  االتهامات مرفوضة بح�ق 
وت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة 
ر وحاول املساس  بحق كل من ش�هَّ
بالجهاز سواء أكان من أشخاص أو 

جهات”.
أث�ري  “م�ا  إن  بالق�ول:  واس�تدرك 
االثبات�ات  فلدين�ا  األرايض،  ح�ول 
القانوني�ة”، و”انن�ا م�ع القانون، 
ونحم�ي القان�ون، وه�و الفيص�ل 
اإلع�الم  يف  املواجه�ة  ع�رب  ولي�س 

ومواقع التواصل”.
وأش�ار إىل أن “ق�وة صغ�رية م�ن 
جه�از مكافحة االره�اب محارصة 
يف مصايف بيجي ملدة سنة، وحافظت 

عليه من اإلرهابين”.
ب�دوره، ق�ال الناط�ق باس�م وزارة 
الداخلي�ة، اللواء خال�د املحنا، خالل 
إن  “ال�زوراء”:  تابعت�ه  املؤتم�ر 
“الذك�رى الس�نوية الت�ي انطلقت 
يف مثل ه�ذا اليوم )ام�س( كان لها 
أث�ر كبري يف تدعيم صف�وف القوات 
األمنية وبناء هيأة الحشد الشعبي، 
وايض�ا نس�تذكر الش�هداء األب�رار 
الذي�ن كان له�م الفض�ل الكب�ري يف 
أن  مبين�اً  الع�راق.  أرض  تحري�ر 
“الرشطة االتحادية تعدُّ أحد األركان 
املهمة لوزارة الداخلية والتي تعتمد 
عليها الوزارة يف تش�كيالت الرشطة 
االتحادية املنت�رشة يف أغلب مناطق 

البالد”.
وأضاف املحنا أن “بعض تش�كيالت 
قي�ادة الرشط�ة االتحادي�ة وخالل 
الفرتة املاضية قام�ت بعملية إلقاء 
القبص ع�ىل 19 مطلوباً وفق املادة 
4 إره�اب، وكذلك 14 متهما بتجارة 
املخ�درات و177 مطلوباً وفق مواد 
اىل  باالضاف�ة  مختلف�ة،  قانوني�ة 
القبض عىل عصابتن لتهريب اآلثار 

وضبط القطع األثرية”.
وتابع انه “تم ضبط عرشات القطع 
من مختلف االسلحة خالل عمليات 
التفتيش املس�تمرة الت�ي تقوم بها 
الرشط�ة االتحادية م�ن اجل حرص 
الس�الح بيد الدولة”. مبين�اً “هناك 
جه�وداً كب�رية تق�وم به�ا قي�ادة 
رشطة االتحادية من خالل الوصول 
اىل مناط�ق كان يصعب عىل القوات 
ملالحق�ة  اليه�ا  الوص�ول  األمني�ة 
االرهابية، باالضافة  عنارص داعش 
أنه تم العثور عىل حقل كبري لاللغام 
وت�مَّ تدمريه، وكذلك رف�ع 43 عبوة 
ناس�فة يف تلك املناطق وايضا ضبط 
اسلحة وذخائر، باالضافة اىل تدمري 

املضافات”.
مكافح�ة  أن”مديري�ة  إىل  وأش�ار 
اإلج�رام كان له�ا دور كب�ري خالل 
الف�رتة املاضي�ة م�ن خ�الل ضبط 
برسق�ة  املتهم�ن  م�ن  العدي�د 
السيارات واالحتيال، وكذلك القبض 
ع�ىل العديد من املتهم�ن وفق مواد 
قانونية مختلفة يف مناطق عدَّة من 

البالد”.
وأوض�ح أن”وكال�ة االس�تخبارات، 
مكافح�ة  مديري�ة  خ�الل  وم�ن 
الجريم�ة االقتصادي�ة، اغلقت أكثر 
م�ن 200 صيدلي�ة ومح�ل صريفة 

وهمي”.

تونس/متابعة الزوراء:
 تخت�رب انته�اكات الرشط�ة املتك�ررة 
بحق املحتجن وغريه�م عملية إصالح 
املنظومة األمنية يف تونس، وفيما يقول 
الخرباء إن عملية اإلصالح صعبة يف ظل 
التجاذبات السياسية املستمرة، تستمر 
االنتق�ادات الحقوقية لوجود انتهاكات 
واس�عة النطاق يف مراك�ز اإليقاف، من 
بينه�ا ال�رب والتعذي�ب والتح�رش 
الجن�يس، ما من ش�أنه أن يزي�د حالة 
االحتق�ان ويعم�ق الهوة بن الش�ارع 

وأجهزة األمن.
وفتحت السلطات التونسية تحقيقا يف 
حادث صادم هز الش�ارع، حيث يظهر 
يف فيدي�و ت�م تداوله عىل نطاق واس�ع 
ع�ىل مواقع التواصل االجتماعي ش�ابا 
مجردا من ثياب�ه يتعرض للتعنيف من 
قبل أفراد الرشطة، ما أعاد إىل الواجهة 
ناش�طن حقوقي�ن  الس�جاالت ب�ن 
وسياس�ين وقي�ادات أمني�ة يف البل�د 
الذي يرزح تحت وطأة أزمات سياسية 

واقتصادية حادة.
وأثار الفيديو غضبا يف الشارع التونيس 
وانتقادات من منظم�ات حقوقية ضد 
انته�اكات متك�ررة لألم�ن ع�ىل مدار 
يف  تج�اه محتج�ن  املاضي�ة  األش�هر 

الشوارع.
واش�تبك محتج�ون م�ن الش�باب مع 
حس�ن  س�يدي  بح�ي  األم�ن  ق�وات 
الش�عبي ق�رب العاصمة بعد انتش�ار 
مقطع فيديو عىل مواقع التواصل يبن 

تعم�د عنارص أمنية نزع رسوال ش�اب 
وتعنيفه وسحله.

ويف الوقت الذي س�ارعت فيه منظمات 
نقابي�ة وأح�زاب وجمعي�ات حقوقية 
إىل تحمي�ل رئي�س الحكوم�ة هش�ام 
املش�ييش الذي يش�غل بالنيابة منصب 
وزير الداخلية املسؤولية، تربأت الوزارة 
من تلك املمارس�ات، حيث قال الناطق 

الرس�مي باس�م الوزارة خالد الحيوني 
إن “األخطاء الفردية لألمنين ال تعكس 
التوجه�ات العامة يف إص�الح املنظومة 

للوزارة”.
وبع�د ارتباك تجىل بوضوح يف بيان أويل 
لل�وزارة تق�ول في�ه إن الش�اب املعني 
حال�ة  يف  كان  عام�ا(   15( بالحادث�ة 
س�كر وهو من نزع ثياب�ه أكد الناطق 

باس�م الداخلية أن “البي�ان األويل الذي 
ت�م إصداره جاء يف محاولة إلنارة الرأي 

العام، لكن تم تحيينه بعد ذلك”.
وقال الحيوني إنه “ت�م إيقاف املعنين 
باألمر ع�ن العمل وتم اتخ�اذ إجراءات 
ضده�م، وهذه اإلج�راءات يف حد ذاتها 

رفض لألخطاء”.
لكن ه�ذه التربيرات ل�م تجد صداها يف 

األوساط التونسية، حيث طالبت العديد 
م�ن املنظم�ات والنقاب�ات باس�تقالة 
املش�ييش وه�و أيض�ا وزي�ر داخلي�ة 
بالنيابة، ودعوات االستقالة هي مطلب 
قديم جديد تحول التوازنات السياسية 
يف الربملان دون تحقيق�ه، حيث ال تزال 
األح�زاب الت�ي تق�ود الح�زام الداع�م 

للمشييش يف دعمها له.
للحق�وق  تون�س  منت�دى  واعت�رب 
االقتصادي�ة واالجتماعية أن اس�تقالة 
املشييش أولوية، مشريا إىل أن ذلك يعود 
إىل “حجم الخسائر التي تكبدتها البالد 

منذ مبارشته مهامه”.
وب�دوره دعا الربمل�ان إىل فت�ح تحقيق 
يف الحادث�ة وتحميل املس�ؤوليات قائال 
يف بي�ان إن�ه “تبعا ملا تداولت�ه عدد من 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي من صور 
مروّع�ة وش�نيعة وغريبة ع�ىل ثقافة 
املجتمع التونيس، تربز تواجد مجموعة 
من رجال األمن الوطني بصدد التعامل 
بعنف مع مدني، ملقى عىل األرض وعار 
تمام�ا، يف ممارس�ة معزول�ة ومنافية 
وملمارس�ات  واألخ�الق  للقي�م  تمام�ا 
أمنن�ا الجمهوري، فإننا ندعو إىل توفري 
الحماية الجسدية والقانونية والرعاية 
املواط�ن،  له�ذا  والنفس�ية  الطبي�ة 
ولفتح تحقيق جدّي يف مالبس�ات هذه 
الحادثة الش�نيعة، وتحديد املسؤوليات 

ومحاسبة كل من يثبت توّرطه”.
وبدا واضحا وكأن تونس التي ش�هدت 
انتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس 

الراح�ل زين العابدين بن عيل يف 2011، 
لم تنجح بعد يف ترمي�م عالقة األمنين 
باملواطن يف س�ياق ما أُطلق عليه طيلة 
العقد املايض بعملي�ة إصالح املنظومة 

األمنية.
ومنذ ف�رتة ُفتح�ت نقاش�ات صاخبة 
يف الب�الد بع�د موج�ة اعتق�االت إث�ر 
االحتجاجات الش�عبية التي عرفتها يف 
منتص�ف يناي�ر املايض، وه�و ما أعده 
البعض ارتدادا عىل املكاسب التي نجح 
التونس�يون يف انتزاعها بع�د انتفاضة 

يناير.
غ�ري أن مث�ل ه�ذه الح�وادث املتكررة 
تس�لط الضوء عىل نجاعة الجهود التي 
تقول الس�لطات إنها قادته�ا من أجل 
إصالح املنظومة األمنية بهدف استعادة 

الثقة بن املواطن وعنارص األمن.
وأك�د الخب�ري األمني ع�يل زرمديني أن 
“القائمن عىل إصالح املنظومة األمنية 
اتبع�وا منهجا خاطئ�ا، باعتب�ار أنهم 
اهتموا بالشكل وأهملوا املضمون، حيث 
هناك ترويج إىل أن هناك أمنا جمهوريا 
لك�ن ال يشء يثبت ذلك ب�ل العكس ألن 
عملية إصالح املنظومة األمنية تقتيض 
أوال جه�دا حقيقي�ا، ال محاولة إلقحام 
وزارة الداخلية يف التجاذبات السياسية 

وهذا ما حصل منذ االنتفاضة”.
ويتاب�ع زرمدين�ي ، محم�ال الطبق�ة 
السياس�ية املسؤولية أن “األمن عقيدة 
وه�ؤالء الساس�ة حاول�وا رضب هذه 
العقي�دة، وهم م�ن زرع وحصد اليوم، 

ألنه قبل 14 يناير رغم وجود تجاوزات 
ال يخفيه�ا وينفيها أح�د إال أنها كانت 
مح�دودة ويف إطار مع�ن وكانت هناك 
رقابة داخلية، ألنه كانت هناك مقومات 
الدول�ة الت�ي تتابع، الي�وم تم تقويض 
ذلك م�ن خالل ما ارتكبه السياس�يون 
بحق املؤسس�ة األمنية لذل�ك نرى هذه 

التجاوزات الفردية”.
وأض�اف الخب�ري التون�يس أن “ه�ؤالء 
الساس�ة ارتكبوا جرائ�م كثرية يف حق 
املؤسسة بما يشمل اإلقاالت العشوائية 
أو تغي�ري الرت�ب والرتقي�ات أو إع�ادة 
اإلدم�اج أو التكوين أو غريه، باختصار 
ال�وزارة تحول�ت إىل مرتع يري�د هؤالء 
الساسة اللعب فيه ما أفىض إىل التسيب 
الذي نعيشه اآلن وهو ما يقوض جهود 

إصالح املنظومة”.
وتأتي ه�ذه التطورات يف وق�ت ُتراهن 
في�ه تونس التي تش�هد حال�ة طوارئ 
مستمر منذ العام 2015، عىل املؤسسة 
األمنية وتماسكها من أجل القضاء عىل 
بقية الجماعات املتطرفة التي تشن من 

وقت إىل آخر هجمات إرهابية.
وش�كلت وزارة الداخلي�ة من�ذ اندالع 
ث�ورة يناي�ر مح�ط أنظ�ار األط�راف 
السياسية الفاعلة التي أرادت بطريقة 
أو بأخرى إخضاع الوزارة لس�يطرتها 
وه�و ما ب�دا جليا أكثر مؤخ�را عندما 
نش�بت خالفات بن رئي�س الحكومة 
والرئيس قيس سعيد حول قيادة هذه 

الوزارة.

بغداد/ الزوراء:
ش�دد وزير املالية، ع�يل عبداألمري عالوي، 
امس االح�د، ع�ىل رضورة اإلرساع بانجاز 

غايات الورقة البيضاء.
وق�ال املكتب االعالم ل�وزارة املالية يف بيان 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان “وزي�ر املالية، عيل 
عبداألم�ري عالوي، ت�رأس، يف مقر الوزارة، 
إجتم�اع هيئ�ة ال�رأي بحضور مستش�ار 
رئيس الوزراء عالء الساعدي ووكيل وزارة 
املالية ومستشاري الوزارة واملدراء العامن 
يف ال�وزارة”، الفت�ا اىل ان “اإلجتم�اع بحث 
ع�ددآ م�ن الفقرات عىل رأس�ها مناقش�ة 
تنفيذ بنود املش�اريع الت�ي جاءت يف خطة 
)الورق�ة  واإلقتص�ادي  امل�ايل  اإلص�الح 
البيض�اء(، ومتابع�ة مدى الت�زام الجهات 
املنفذة للمش�اريع املدرجة يف اطار الخطة 

التنفيذية للورقة”.

وش�دد عالوي، وفقا للبيان، عىل “رضورة 
وضم�ن  املرس�وم  املس�ار  وف�ق  الس�ري 
التوقيت�ات والجداول املح�ددة التي اقرتها 
الورقة اإلصالحية، وتظافر جهود الوزارات 
اىل جان�ب القط�اع الخاص والتنس�يق مع 
جميع الجهات واالطراف الس�اندة لضمان 

تحقيق كامل األهداف واملشاريع”.
وأكد ع�ىل “إيج�اد الحلول املناس�بة تجاه 
تذلي�ل كل الصعوب�ات الت�ي تع�وق تنفيذ 
الخطط واملشاريع بهدف اإلرساع يف إنجاز 
غايات الورقة البيضاء الرامية اىل تصحيح 
املس�ار اإلقتصادي الوطني وتحقيق تنمية 

إقتصادية مستدامة وشاملة”.
واض�اف البي�ان ان “ االجتم�اع تطرق اىل 
مناقش�ة ع�دد م�ن القضايا واإلج�راءات 
ذات الصلة بعمل دوائ�ر الوزارة وهيئاتها، 

واتخاذ القرارات املناسبة بصددها”.

طرابلس/ متابعة الزوراء:

كالعادة بعد كل زيارة يقوم بها وفد تركي إىل 

ليبيا تش�تعل وتثار الفت�ن، وهذه املرة تركت 

الزي�ارة بصماته�ا يف خلق توت�ر جديد دخل 

الحكوم�ة الليبي�ة واملجلس الرئ�ايس؛ حيث 

انقس�م أعضاؤهما حول تقيي�م ما إن كانت 

الزيارة انتهاكا للسيادة الليبية.

ذكرت “سكاي نيوز عربية” عن مصدر داخل 

املجل�س الرئ�ايس، قال إن الخ�الف ظهر بن 

أعضاء املجلس حن رفض بعضهم الطريقة 

الت�ي تمت به�ا الزيارة، يف ح�ن وافق عليها 

آخ�رون منتم�ون لتي�ارات موالي�ة ألنق�رة، 

ونف�س الحال ج�رى داخل حكوم�ة الوحدة 

الوطنية.

ومن مصادر الضيق الت�ي خلفتها الزيارة يف 

حلق الليبين الرافضن لها - بحسب املصدر- 

ه�و أن الوفد الرتكي، وبش�كل فج، وزَّع عىل 

الحكوم�ة الليبي�ة واملجلس الرئ�ايس جدول 

الزيارة واللقاءات، وشدد عىل تنفيذها.

ودخل املنتمون للتيارات اإلسالمية وأنقرة يف 

صدام م�ع األعضاء الرافضن له�ذا االنتهاك 

للس�يادة الليبية، خاصة وق�د ُعلم أن تنظيم 

اإلخوان يف ليبيا كان عىل علم، ونسق للزيارة 

مع تركي�ا، وهن�اك ترقب ملوقف الس�لطات 

الليبي�ة إزاء كل هذه التجاوزات، وفق املصدر 

ذاته.

ووصل وزي�ر الدفاع الرتك�ي، خلويص آكار، 

الجمعة، إىل ليبيا يف زيارة مفاجئة، عىل رأس 

وف�د رفيع املس�توى، يضم وزي�ر الخارجية 

مول�ود تش�اووش أوغل�و، ووزي�ر الداخلية 

ورئيس االس�تخبارات ورئيس دائرة االتصال 

برئاسة الجمهورية والناطق باسم الرئاسة، 

وذلك بدون تنسيق مع الجانب الليبي.

واس�تقبل آكار الجنود األتراك وس�فري أنقرة 

منفردين دون وجود املراسم الدولية املتعارف 

عليها، عىل نحو أوحى بأن ليبيا “مس�تعمرة 

تركية ضمن اإلمرباطورية العثمانية”.

ويف الوق�ت الذي ادعت فيه تركي�ا أن الزيارة 

تهدف لتوس�يع التع�اون مع ليبي�ا وطمأنة 

الليبي�ن بأن أنقرة س�تكون أك�رب الداعمن 

لها، كش�ف باحث تركي مقرب من الحكومة 

الرتكي�ة النواي�ا الحقيقة للزي�ارة املفاجئة؛ 

فأكد يف مداخلة م�ع قناة “TRT” الرتكية أن 

الزي�ارة قبل مؤتم�ر “برلن 2” هي رس�الة 

للغ�رب والناتو بأن بالده لن تغري سياس�تها 

تجاه ليبيا.

وأوض�ح الباحث أن زيارة الوفد الرتكي، بهذا 

الحجم رفيع املس�توى، إىل طرابلس قبل لقاء 

وزي�ري الخارجية الرتك�ي واألمريكي يف قمة 

النات�و- 14 يوني�و الج�اري- وقب�ل مؤتمر 

برل�ن- 23 يونيو- لها أبع�اد، منها أن تركيا 

ترس�ل رس�ائل خاص�ة إىل طرف�ن يف الناتو 

معارض�ن لالتفاقي�ات الت�ي وقعته�ا م�ع 

طرابلس وهما الواليات املتحدة وفرنسا.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الكهرباء، ام�س االحد، إدخال عدد 
من الوح�دات التوليدية لرف�د املنظومة بطاقات 
إضافي�ة مم�ا س�ينعكس ايجاب�ا ع�ى تجهي�ز 
املواطن�ني، منوه�ة اىل ان تف�اوت التجهي�ز بني 
املحافظ�ات يأتي بس�بب تهالك قط�اع التوزيع 

وكثرة التجاوزات والعشوائيات.
حدي�ث  يف  الكهرب�اء،  وزارة  يف  مص�در  وق�ال 
صحفي: ان »الش�هر الحايل سيشهد ادخال عدد 
م�ن املحط�ات الكهربائي�ة التي ترف�د املنظومة 
بطاقات اضافية«، مش�را اىل ان »هذه املحطات 
كان م�ن املق�رر له�ا ان تدخل العمل قبل ش�هر 
حزيران الجاري إال ان تأخر اطالق التخصيصات 

املالية حال دون تحقيق هذا الهدف«.
واضاف املصدر ان »انتاج الطاقة الكهربائية اآلن 
يصل اىل 18 الف ميغاواط ومن املتوقع ان يرتفع 
اىل 22 الف ميغاواط خالل هذا الشهر، ما يساعد 
عى زي�ادة س�اعات تجهيز الطاق�ة الكهربائية 
للمواطنني يف بغداد واملحافظات، سيما ان حاجة 
الب�الد م�ن الطاق�ة ت�راوح ب�ني 25 اىل 27 الف 

ميغاواط«.

م�ن جانبه، اك�د الناطق باس�م وزارة الكهرباء، 
احم�د العبادي، يف ترصي�ح صحفي: ان »تجهيز 
الطاق�ة للمواطنني هذا الصيف س�يكون افضل 
مم�ا ه�و عليه يف االع�وام الس�ابقة«، منوها اىل 
ان »هن�اك محافظات تش�هد تجهي�زا عى مدار 
الساعة كمحافظة البرصة ملا لها من خصوصية 

ومحافظات اخرى تتجاوز فيها ساعات التجهيز 
18 ساعة«.

ولف�ت اىل ان »وج�ود تف�اوت يف التجهي�ز ب�ني 
املحافظ�ات يأتي بس�بب تهالك قط�اع التوزيع 
ان  مبين�ا  والعش�وائيات،  التج�اوزات  وكث�رة 
»العش�وائيات يف بغداد وحس�ب لجنة الخدمات 

النيابية بلغت 1140 مجمعا«.
وب�ني ان »ال�وزارة نجح�ت بإب�رام عق�ود م�ع 
الرشكات واثمرت عن اقامة محطات كالسماوة 
بطاق�ة 500 ميغاواط والنارصية 500 ميغاواط 
 2540 بطاق�ة  واس�ط  يف  الزبيدي�ة  ومحط�ة 
ميغاواط ووح�دة توليدية يف صالح الدين بطاقة 
630 ميغ�اواط«، مضيف�ا ان »ه�ذه املحط�ات 
ابرم�ت عقودها منذ ع�ام 2018، والعمل جاٍر يف 
محط�ة كركوك الغازية اىل جان�ب اضافة 1500 
ميغ�اواط يف محطة بس�ماية والعم�ل يف محطة 

الرميلة ومحطتي النجيبية والهارثة«.
واوض�ح العبادي ان »اس�تعدادات ال�وزارة لهذا 
الصيف انطلقت منذ ش�هر ترشين االول املايض، 
وتم تأهيل عدد كبر من الوحدات التوليدية التي 
لم تؤهل من العام املايض لعدم وجود تخصيصات 
وتم انجازها«. كاشفا عن »مد خطوط نقل قرابة 
6 االف ميغاواط والتي هي تفرعات صالح الدين 
والحامضية والدور والكس�ك وخطوط محافظة 
نين�وى، اضافة اىل انجاز االعم�ال ب� 46 محطة 
تحويلي�ة واىل جانب انجاز تأهي�ل 2040 مغذيا 

لفك االختناقات يف بغداد واملحافظات«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النق�ل، ام�س االحد، 
املبارشة بإعمار وتأهيل خط سكة 
حديد محافظ�ة االنب�ار، بالتزامن 
مع بدء عمليات الكشف عن االلغام 
عى خط الس�كة للقطاع )جباب – 

القائم(.
وقال مدير الرشكة العامة للس�كك 
الحدي�د يف ال�وزارة، طال�ب ج�واد 
كاظم الحس�يني، يف بي�ان اطلعت 
“م�الكات  ان  »ال�زوراء«:  علي�ه 
الرشك�ة تمكن�ت، وبالتنس�يق مع 

الجهات املعنية يف محافظة االنبار، 
م�ن انجاز عملية الصب النهائي ل� 
8 روافد  كونكريتية عمالقة ملرشوع 
مد خط س�كة حديد عى نهر جرس 
الورار كم 111 يف الرمادي املترضرة، 
ضم�ن خط س�كة حدي�د )بغداد � 
القائم � عكاشات( بتمويل من قبل 

مجلس محافظة االنبار”.
وأضاف الحس�يني أن “طول الرافد 
بلغ 34 م وبعرض اكثر من 2 م، وتعد 
ه�ذه العملية االخرة بم�د الروافد 
لتتخللها عملية مد قضبان الس�كة 

من اجل س�ر قطارات املس�افرين 
والبضائ�ع”، مبين�ا ان “امل�الكات 
الهندسية يف السكك الحديد رشعت 
بإطالق حملة للكش�ف عن االلغام 
عى خط الس�كة للقط�اع ) جباب 
– القائم( بمعي�ة مفرزتي الجيش 
ورشط�ة س�كك القائ�م وت�م رفع 
وتفج�ر جمي�ع األلغ�ام املوجودة 
فيها وأصبح الخط مؤمنا وصالحا 

للسر”.
وأشار اىل أن “هناك خطة اعدت من 
قبل الوزارة إلع�ادة تأهيل خطوط 

املحافظ�ات،  جمي�ع  يف  الس�كك 
السيما التي ترضرت نتيجة االعمال 
االرهابي�ة، لذا كان م�ن الرضوري 
اىل  الحي�اة  ع�ودة  ع�ى  العم�ل 
املناط�ق املحررة ويف اطار الربنامج 
االصالح�ي للق�رارات واالج�راءات 
للنهوض بواق�ع الرشكة  الداعم�ة 
م�ن  وجعله�ا  كاف�ة  بمفاصله�ا 
الرابحة دعم�ًا لالقتصاد  الرشكات 

الوطني”.
وتابع مدير الرشكة العامة للسكك 
يف  والفن�ي  الهن�ديس  “الجه�د  ان 

السكك تمكن من إعادة مد خطوط 
السكة من محطة مجمع القائم إىل 
موقع كس�ارات القائ�م، باالضافة 
اىل نق�ل قابل�وات أس�الك الكهرباء 
ومضخ�ات ومعدات م�رشوع ماء 
الس�كك يف مجمع حصيبة السكني 
أثن�اء  للقص�ف  تعرض�ت  والت�ي 
العمليات العسكرية اىل موقع دائرة 
سكك القائم ومركز رشطة السكك 
عليه�ا  املحافظ�ة  لغ�رض  فيه�ا 
ولتأهيل املنطقة ورفع كفاءة خط 

السكة )بغداد – القائم(”.

بغداد/ الزوراء:
أوضح�ت وزارة الصح�ة، ام�س االح�د، انها لم 
ترف�ع اي�ة توصي�ات اىل اللجنة العلي�ا للصحة 
والس�المة الوطنية تتعلق برفع الحظر الجزئي 
او تقليص ساعاته بسبب ال�وض�ع ال�وب�ائ�ي 
غ�ر املس�تقر لجائح�ة ك�ورون�ا وع�دم التزام 

املواطنني باالجراءات الوقائية.
ويجري تطبي�ق الحظر الجزئ�ي حاليا يف بغداد 
واملحافظات من الساعة 9 مساء حتى الخامسة 
فجرا يف كل ايام االسبوع، بحسب قرارات اللجنة 

العليا للصحة والسالمة الوطنية.
وق���ال م��دي��ر ال�ص�ح��ة ال��ع��ام��ة، 
ري����اض ال�ح�ل�ف��ي، يف ترصي�ح صحفي: 
ان »ال����وزارة ل��م ت�رف�ع ح�ت��ى اآلن اي�ة 
توصي�ات تتعلق برفع الحظر الجزئي بأكمله او 
تقليص ساعاته، الن الوضع الوبائي الحايل غر 

مستقر وال يسمح بتحقيق هذا االمر«.

واكد »اس�تحالة العودة اىل الحظر الشامل حاليا 
يف ظل االقبال عى التطعيم باللقاحات«، مبينا ان 
»تطبيقه يعتمد ع�ى التغير جراء ارتفاع اعداد 

اصابات كورونا يف املوقف الوبائي اليومي«.
واقرح�ت خلي�ة االزم�ة النيابي�ة مؤخ�را رفع 
الحظ�ر الجزئي ع�ى مرحلت�ني، االوىل تتضمن 
تقليصه من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى 
الخامس�ة صباحاً، والثانية تطبق بعد استقرار 

االصابات عند م�ع�دل ال�ف او ال�ف�ني، ويمكن 
خاللها رفعه بشكل تام.

واض��اف ال�ح�ل�ف�ي ان »ع��دد امل�ل�ق�ح�ني 
االج�م�ال��ي ت�ج��اوز 700 أل���ف م�ل�ق�ح 
بمس�توى  ولي�س  ق�ل�ي��ل  رق���م  وه���و 
»وج���ود  م��ن  م�ح��ذرا  ال�ط�م��وح«، 
ت�ه�اون كبر من قبل املواطنني، وعدم االلتزام 
وت�ع�ل�ي�م��ات  ال�ص�ح�ي��ة  باالج�راءات 
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي�ا ل�ل�ص�ح�ة والس�المة 

م�ا يدعون�ا اىل اتخ�اذ اج�راءات ش�ديدة، الن 
املرحل�ة املقبلة تتطلب ب�ذل ومضاعفة الجهود 
ف���ي ت�وع�ي�ة امل��واط��ن���ني وزي����ادة 

ح��م��الت امل�س�ح املستمر«.
واوضح ان »الوزارة تٔوكد باستمرار عى االلتزام 
بالرشوط الصحية من ارت�داء الكمامة والتباعد 
من اجل كرس سلسلة انتشار املرض، لكن هناك 
عزوفا من قبل املواطنني لتلك النداءات، ما يؤدي 

اىل ارتفاع عدد االصابات«.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الهجرة واملهجرين، امس االحد، 
عن تقل�ص اع�داد النازحني م�ن 750 ألفا بعد 

العام 2014 اىل 37 ألفا وفق اخر االحصائيات.
وق�ال وكيل ال�وزارة، كريم الن�وري، يف ترصيح 
صحفي: إن »هناك 26 مخيما يف اقليم كردستان 
موزع�ة بواق�ع 16 يف ده�وك و6 يف اربيل و4 يف 

السليمانية«.
واضاف ان »املجموع الكيل ألعداد النازحني وفق 
اخ�ر احصائي�ة يبل�غ 37 الفاً منه�م 30 ألفا يف 
مخيمات كردستان والبقية يف مخيمي الفلوجة 
بمحافظة االنب�ار والجدعة يف نينوى«، موضحا 
ان »اغل�ب نازحي مخيمات كردس�تان هم من 

سنجار واملناطق املحيطة بها«.
ولفت النوري اىل »تقلص اعداد االرس النازحة من 
750 ألفا بعد العام 2014 اىل 37 ألفا«، مشرا اىل 
»عودة الكثر من االرس خالل االشهر االخرة اىل 

ديارهم واغالق اكثر من 50 مخيما«.
وبني ان »بعض النازحني اس�توطنوا يف املناطق 
الت�ي هاج�روا إليه�ا وبعضه�م يف املناطق التي 
نزحوا منها«، أما بالنس�بة للنازحني الس�وريني 
فلهم »معسكر خاص يف كردستان تحت ارشاف 

الوزارة«.
واش�ار النوري اىل ان »الوزارة تعمل ضمن اطار 
الربنامج الحكومي إلع�ادة النازحني اىل ديارهم 

طوع�ا وليس ق�رسا ضمن م�ا يتوف�ر لهم من 
خدمات، حيث ال يمكن ارجاعهم بالقوة يف حال 
وجود خالفات عشائرية وضعف البنية التحتية 
او قضاي�ا امنية، ل�ذا نحاول تذلي�ل الصعوبات 

بالتعاون مع املنظمات الدولية إلعادتهم«.
بكورون�ا  قليل�ة  اصاب�ات  ب�«تس�جيل  وأف�اد 
يف املخيم�ات وت�م حجره�م يف اح�د املخيم�ات 
وابعاده�م عن االخرين لحني تماثلهم للش�فاء، 

بينما لم تسجل حاالت وفيات«.
واك�د الن�وري »تنظي�م عملي�ات تعف�ر دائمة 
الصحي�ة  بامل�واد  وتجهيزه�ا  للمخيم�ات 
واملعقم�ات«، مبين�ا انه »يتم تس�جيل اس�ماء 
الراغب�ني بالتلقي�ح يف املخيمات بالتنس�يق مع 
وزارة الصح�ة، وقد ت�م تطعيم البع�ض بلقاح 
كورون�ا كدفع�ة اوىل وثاني�ة والبع�ض ينتظ�ر 

ضمن جدول االسماء«.

كشفت عن سبب تفاوت ساعات التجهيز 

الكهرباء تعلن رفع إنتاجها إىل 22 ألف ميغاواط خالل الشهر احلالي

املباشرة بتأهيل خط سكة حديد بغداد – القائم – عكاشات

الصحة تنفي رفعها توصيات برفع احلظر اجلزئي 
لوحت إىل إجراءات شديدة

اهلجرة تكشف عن عدد النازحني املتبقني يف املخيمات
أعلنت تقلص أعدادهم وفق آخر اإلحصائيات 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، امس األحد، ضب�ط حاويتني مخالف�ة يف كمرك بوابة 
البرصة.وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان، ورد ل� »ال�زوراء«: إن »كوادرها يف مرك�ز كمرك بوابة 
البرصة تمكنت من ضبط حاويتني تحمالن )معس�ال تالف�ا( مخالفا لضوابط ورشوط 
االس�تراد«.وبينت أن »عملي�ة الضب�ط تم�ت اس�تناداً اىل املعلوم�ة ال�واردة من جهاز 

املخابرات الوطني وبالتعاون مع رشطة الكمارك والجهات الساندة يف امليناء«.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف مدير عام دائ�رة ش�هداء ضحايا 
اإلره�اب يف مؤسس�ة الش�هداء، ط�ارق 
املن�دالوي، امس االح�د، ع�ن العثور عى 
اكث�ر من 1200 جثة م�ن ضحايا مجزرة 
سبايكر يف تكريت، مبينا ان الدائرة فتحت 
اكثر م�ن 17 مقربة جماعي�ة يف القصور 

الرئاسية.
وق�ال املن�دالوي يف ترصي�ح صحفي: ان 
“مؤسس�ة الش�هداء، وم�ن خ�الل دائرة 
املقابر الجماعية، مس�تمرة بالتعاون مع 
املنظمات الدولية والحشد الشعبي للعثور 

عى مقابر جماعية يف القصور الرئاس�ية 
بتكريت”.

واضاف ان “املؤسس�ة عثرت ولغاية اآلن 
عى 1235 جثة من ش�هداء س�بايكر وتم 
التع�رف ع�ى هوي�ة 900 ش�هيد منه�م 
بواس�طة تحليل الحمض النووي يف الطب 

العديل”.
وأوض�ح املندالوي ان “17 مقربة جماعية 
تم فتحها لغاية اآلن يف القصور الرئاسية، 
ويت�م حالي�ا البح�ث ع�ن مقاب�ر اخرى 
ملعرفة العدد ال�كيل ومنح ذويهم الحقوق 

الكاملة”.

بغداد/ الزوراء:
اك�دت عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة، 
النائ�ب من�ال عب�د املطل�ب، ام�س االحد، 
ان ازم�ة الس�كن يف الع�راق ل�ن تحل دون 
دع�م اس�راتيجية م�دن االطراف.وقال�ت 
ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  املطل�ب  عب�د 
“ازم�ة الس�كن بدأت بش�كل الف�ت منذ 3 
عق�ود وزادت بوت�رة متصاعدة ج�دا بعد 
2003، مؤك�دة ان “بروقراطية االجراءات 
واالوضاع االس�تثنائية التي مرت بها البالد 
ساهمت يف خلق عشوائيات تحولت اىل مدن 
كبرة تعيش يف اوضاع خدمية بائسة جدا”.

واضافت انه “ال يمكن حل ازمة الس�كن يف 

العراق دون دعم حقيقي السراتيجية بناء 
مدن االط�راف والتي تتمحور يف اس�تغالل 
االرايض ب�ني املحافظ�ات م�ن اج�ل بن�اء 
مدن متط�ورة وحديثة تضم بنى للخدمات 
االساسية من اجل رفع العبء عن الضغط 
عى مراكز املدن الرئيسية”.واش�ارت اىل ان 
“اك�رب خط�أ ترتكبه الحكوم�ة هي توزيع 
قط�ع أراٍض دون توفر مس�بق للخدمات 
األساسية”، مبينة أن “اس�راتيجية البناء 
يج�ب ان تتضمن خط�وات متكاملة لرفع 
العبء ع�ن كاه�ل االهايل”.ويعاني العراق 
من ازمة س�كن خانقة مستمرة منذ عقود 

دفعت اىل بروز العشوائيات السكنية.

بغداد/ الزوراء:
ة لعدٍد من ُمعامالت  اعلن�ت هيئة النزاهة االتحاديَّ�ة، امس االحد، ضبط األوليَّات الخاصَّ
الق�روض املمنوحة من قبل املرصف الزراعّي التعاونّي - فرع�ي النجف واملناذرة، لعدم 

تسديد أقساطها كاملًة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: »بضبط أوليَّات 
)46( معامل�ة قرٍض ممنوحة لع�دٍد من املُقرضني من املرصف الزراعيِّ التعاونيِّ يف كلٍّ 
من النجف واملناذرة، وذلك لعدم تس�ديد كامل أقس�اط تلك الق�روض، رغم انتهاء آجال 

تسديد البعض منها«.
وأضاف�ت الدائرة إنَّ »تاريخ من�ح القروض ابتداًء من ع�ام 2002 صعوداً، ورغم مرور 
ْد أقس�اُطها كاملًة حتى اآلن«، ُمش�رًة إىل »عدم  ُمدٍَّة طويلٍة عى منحها، إال أنَّه لم ُتَس�دَّ
قي�ام املرصف الزراعيِّ بمتابعة تس�ديد القروض أو اّتخاذ اإلج�راءات القانونيَّ�ة بصدد 

إعادة مبالغها«.
وبيَّنت »تنظيم محرٍض أصويلٍّ باملضبوطات، وع�رضه عى ق�ايض مح�ك�مة تح�ق�يق 

�ة بق�ضايا ال�ن�زاه�ة، الّت�خاذ اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة«. النجف املُخ�ت�صَّ

الكمارك تضبط حاويتني خمالفتني يف 
بوابة البصرة

جلنة اخلدمات: أزمة السكن لن حتل 
دون دعم اسرتاتيجية مدن األطراف

مؤسسة الشهداء: عثرنا على 1235 
جثة من ضحايا سبايكر

ضبط معامالت قروض مل تسدد يف 
املصرف الزراعي بالنجف

بغداد/ الزوراء:

تمكنت وكالة االس�تخبارات العسكرية، 

امس االحد، من القبض عى احد رشعيي 

داع�ش املكنى )ابو رحم�ة( يف محافظة 

صالح الدين.

وذكرت الوكالة يف بي�ان تلقت »الزوراء« 

نسخة: انه »وفقا ملعلومات استخباراتية 

دقيقة، تمكنت مفارز وكالة االستخبارات 

والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية 

من القاء القبض ع�ى احد االرهابيني يف 

محافظة صالح الدين«. 

وف�ق  مطل�وب  »املته�م  ان  وأضاف�ت 

النتمائ�ه  اره�اب(   /4( امل�ادة  اح�كام 

لعصاب�ات داعش االرهابي كان يش�غل 

منص�ب احد رشعيي داع�ش، فضال عن 

عمله ضم�ن املفارز االرهابي�ة الوهمية 

ومايس�مى ديوان املساجد، وعمل مؤذنا 

الحويج�ة  قض�اء  يف  العيث�ات  لجام�ع 

وكذلك اش�راكه بعدة عملي�ات ارهابية 

ضد القوات االمني�ة واملواطنني الذين لم 

يبايعوا العصابات اإلرهابية قبل عمليات 

التحرير«.

 مش�رًة إىل أنه »تم تدوين اقواله ابتدائيا 

وقضائي�ا باالع�راف، واتخ�ذت بحق�ه 

االجراءات القانونية«.

بغداد/ الزوراء:

رشعت قيادة عمليات البرصة، امس األحد، 

بعمليات امنية واسعة من محورين.

وذك�رت خلية اإلعالم األمن�ي يف بيان تلقت 

»الزوراء« نس�خة منه: ان »قي�ادة عمليات 

الب�رصة رشع�ت صب�اح ام�س بعملي�ات 

واس�عة وعى محورين، املحور األول ش�مل 

مناط�ق أب�و الخصي�ب وام الرصاص ويعد 

القاطع الجنوبي ملحافظة البرصة، واملحور 

الثان�ي ش�مل مناطق الدي�ر والهارثة ويعد 

القاطع الشمايل ملحافظة البرصة«.

واش�ارت اىل«مش�اركة اللواء 36 اآليل ولواء 

مغاوي�ر قي�ادة عملي�ات الب�رصة واف�واج 

ط�وارئ رشط�ة محافظة الب�رصة، وكذلك 

والوكاالت االستخبارية«.

واضاف�ت ان«النتائ�ج األولي�ة كان�ت القاء 

للقض�اء  املطلوب�ني  القب�ض ع�ى 6 م�ن 

أس�لحة خفيف�ة ورشاش�ة   7 ومص�ادرة 

متوسطة وقاذفة RBG وأنواع مختلفة من 

االعتدة«.

وبين�ت ان«ه�ذه العمليات ج�اءت للبحث 

ع�ن املطلوبني للقضاء وف�ق مذكرات إلقاء 

القب�ض ومص�ادرة األس�لحة واالعتدة غر 

مرخصة«.

بغداد/ الزوراء:
مديري�ة  مهامه�ا  ضم�ن 
يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
وزارة الدفاع للمشاركة بتأمني 
بقي�ة  م�ع  الدولي�ة  الح�دود 
القطعات، وبناًء عى معلومات 
استخبارية دقيقة اكدت وجود 
عدد من املتس�للني من االرايض 

الس�ورية باتجاه اراضينا عن 
وبمس�اعدة  التهري�ب  طري�ق 
الكام�رات الحراري�ة،  تمكنت 
االس�تخبارات  ش�عبة  مف�ارز 
 15 الفرق�ة  يف  العس�كرية 
وبالتع�اون م�ع الف�وج االول 
لواء املشاة 71 من نصب كمني 
الثماني�ة  للمتس�للني  محك�م 

منطق�ة  يف  عليه�م  والقب�ض 
ناحي�ة  اىل  التابع�ة  جلب�ارات 

ربيعة غربي نينوى. 
وتبني انهم يحملون الجنس�ية 
الس�ورية وقدم�وا بمس�اعدة 
اح�د املهربني، وتم�ت إحالتهم 
التخ�اذ  املعني�ة  للجه�ات 

االجراءات القانونية بحقهم .

بغداد/ الزوراء:
اعلنت دائ�رة التوعي�ة واالعالم البيئ�ي يف وزارة 
الصحة، امس االحد، فرض إجراءات مشددة ملنع 
تجاوزات عى منطق�ة ذات معالم جيولوجية يف 
النجف، وتوجي�ه انذار لبلدية الك�وت ملخالفتها 
الضواب�ط البيئية.وق�ال مصدر بدائ�رة التوعية 
واالعالم البيئي، يف حديث صحفي: ان »دائرة بيئة 

النج�ف االرشف فرض�ت اجراءات مش�ددة ملنع 
التجاوزات ع�ى منطقة الط�ارات كونها معالم 

جيولوجية طبيعية وارثا حضاريا مهما«.
واضاف املصدر أنه من جهة اخرى »وجهت بيئة 
واس�ط انذارا لبلدية الك�وت ملخالفتها الضوابط 
البيئية املعمول بها، والتي تؤثر عى صحة وبيئة 

املواطنني يف املحافظة«.

بغداد/ الزوراء:
م�ن خ�الل ورود معلوم�ات اس�تخباراتية 
م�ن قبل املص�ادر، تمكن�ت مف�ارز وكالة 
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف 
وزارة الداخلي�ة م�ن الق�اء القب�ض ع�ى 
عصابة تتاج�ر باملواد املخ�درة مكونة من 
)7( متهم�ني يف منطق�ة الط�اش ضم�ن 

محافظة االنبار.
وتم�ت عملي�ة الق�اء القبض عليه�م بعد 
املن�زل  ومداهم�ة  عم�ل  فري�ق  تش�كيل 
املتواجدي�ن وبالجرم املش�هود وبحوزتهم 
)290000( ال�ف حب�ة مخ�درة مختلف�ة 
يس  ج�ي  وبندقي�ة  ومسدس�ني  االن�واع 
ومخازن عتاد و )80( اطالقة كالش�نكوف 
ورمان�ة يدوية ومبلغ�ا ماليا و )7( رشائح 
سيم كارت، حيث تم ضبط املواد املضبوطة 
بمحرض ضبط واتخاذ االجراءات القانونية 

بحق املتهمني.

اإلطاحة بأحد شرعيي 
داعش يف صالح الدين

عمليات البصرة تشرع بعمليات واسعة من حمورين باحملافظة

كمني حمكم يطيح بـ8 متسللني قادمني 
من سوريا

البيئة تفرض إجراءات مشددة على إحدى 
مناطق النجف 

القبض على شبكة لتجارة 
املخدرات يف األنبار
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بغداد/ الزوراء:
اكد النائب عن تحالف سائرون، رياض املسعودي، امس االحد، ان الحديث عن 
اعداد موازنة تكميلية مجرد كالم وال يوجد يف األفق أي نية من قبل الحكومة 
بإعيداد موازنة تكميلية للعام الحايل، مشيرا اىل ان األموال الفائضة الناجمة 

عن ارتفاع أسعار النفط ستستخدم لسد العجز باملوازنة للعام الجاري .
وقال املسيعودي يف ترصيح صحفي: ان ” الحكومة حصلت عىل أموال كبرة 
منذ ترشين من العام املايض حتى اليوم نتيجة ارتفاع أسيعار النفط قياسيا 

باحتساب سعر برميل النفط الذي اقر يف موازنة عام 2021 ” .
وأضاف ان ” هناك دعوات نيابية اىل اعداد موازنة تكميلية إال انه يف الحقيقة 
عيدم وجيود أي نية لدى الحكومية يف الوقت الحيارض اىل اعداد تليك املوازنة 
والحديث عنها مجرد كالم”. مؤكدا ان ” املبالغ اإلضافية سييتم اسيتخدامها 

لسد العجز يف موازنة العام الجاري”.
يشيار اىل ان هناك عدة مقرتحات حول كيفية استثمار االموال الفائضة التي 
سيتتحقق نتيجة الفارق السيعري من ارتفاع أسعار النفط عامليا، السيما أن 
املوازنية اعتميدت عىل مبليغ 42 دوالراً للربميل، يف ظل تخطيطيات الوزارات 
املختصية بكيفية اسيتثمار تلك االميوال التي تصل إىل قرابة اليي40 تريليون 

دينار، وستؤدي إىل تقليل العجز املايل البالغ أكثر من 70 تريليون.

بغداد/ الزوراء:
النقابيات  مين  مجموعية  أعلنيت 
واالتحيادات يف العيراق، اميس االحيد، 
اطيالق حملية وطنيية لدعيم العملية 
الوطنية واالقتصاد وزيادة ثقة املواطن 

بالدينار العراقي.
وقالت هذه املجموعية يف بيان صحفي 
“تعلين  “اليزوراء”:  إىل  ورد  مشيرتك، 
مجموعية مين النقابيات واالتحيادات 
اطيالق حملية وطنيية برعايية البنيك 
املركزي العراقيي للتوعية لدعم العملة 
الوطنية واالقتصاد العراقي”. مبينة أن 
“هذه الحملة تضم كل من اتحاد الغرف 
التجاريية ورابطية املصيارف الخاصة 
ونقابية  االطبياء  ونقابية  العراقيية 
الصيادلية ونقابية املهندسين ونقابة 
اطباء االسينان، الذين يمثلون رشيحة 

واسعة من املجتمع العراقي”.
وأضياف البييان أن الحملية “تهدف اىل 
تسيليط الضيوء عيىل اهميية التعامل 
بالعملية الوطنية وزييادة ثقة املواطن 
بهيا، ملسياهمة جمييع القطاعيات يف 
الحفياظ عيىل سيعر اليرصف وبقياء 

التضخم عند نسيب متدنية، والحد من 
نسيبتي الفقير والبطالية عيرب دخول 
إىل  واالجانيب  العراقيين  املسيتثمرين 

البليد، ميا سييؤدي إىل  العميل داخيل 
زييادة الخدميات املقدمية للمواطنين 
وينعكس ذلك إيجابا بشيكل كامل عىل 

االقتصاد”.
ولفيت إىل أن الحملية “تتضمين أيضياً 
الرتكيز عىل عيدم قيام أصحاب متاجر 

التجزئة والخدميات بإجبار املواطنن 
عيىل بييع سيلعهم باليدوالر، وانميا 

بالعملة الوطنية “الدينار العراقي”.
املتاجير  “أصحياب  أن  موضحياً   
يحصليون عىل الدوالر مين نافذة بيع 
العملة بالسيعر الرسيمي، واجبارهم 
اليدوالر مين  للمواطنين عيىل رشاء 
السوق املوازية يؤدي إىل ارتفاع سعره 
ما يؤثر يف مجمل مفاصل االقتصاد”.

وأكيد البييان أنيه  “سيتتضمن هيذه 
الحملة نشاطات مشرتكة تهدف لدعم 
جهيود البنيك املركزي املسيتمرة بهذا 
الصيدد من خيالل عقيد االجتماعات 

والندوات التثقيفية”.
وختيم البيان بقوليه: ان املوقعن عىل 
هذه الحملة الوطنية هم رئيس رابطة 
الحنظيل  ودييع  الخاصية  املصيارف 
ونقييب الصيادلية مصطفيى الهيتي 
ورئييس اتحياد الغيرف التجارية عبد 
الرزاق الزهري ونقيب األطباء جاسم 
العيزاوي ونقييب املهندسين ازهيار 
حسن صالح ونقيب أطباء االسنان أبو 

بكر زياد الراوي”.

نقابات واحتادات تطلق “محلة وطنية” لدعم الدينار العراقي واالقتصاد الوطين

بغداد/ الزوراء:
اسيتبعدت لجنية النفيط والطاقة 
النيابيية، غالب محمد، امس االحد، 
ترشيع قانون النفط والغاز من دون 
اتفاق سييايس بن بغيداد واإلقليم، 
مؤكيدا أن القانون سيرحل للدورة 
النيابيية املقبلية. فيميا توقع وزير 
النفيط العراقي أال تتجاوز أسيعار 
النفيط 75 دوالرا للربمييل وال تقل 
عن 68 دوالرا خيالل النصف الثاني 
من العام مع التزام أوبك وحلفائها 

بسقف اإلنتاج.
وقال عضيو لجنة النفيط والطاقة 
النيابيية، غالب محميد، يف ترصيح 
صحفي: إن “الخالفات السياسيية 
ادت اىل غياب قانيون النفط والغاز 
وهي اسياس املشيكلة عىل تقسيم 
الثروة النفطيية”، مبينا ان “النفط 
والغاز يعد الغطاء القانوني للقطاع 

النفطي بكامله”.
وأضياف أن “تمرير القانون يحتاج 
إىل توافق سيايس”، مستبعدا “إقرار 
اليدورة  النفيط والغياز يف  قانيون 

النيابية الحالية”.
وكان عضيو مجليس النيواب عين 

محافظية ديياىل، مير الكيروي، 
طالب، يف ترصيح سيابق، بتشكيل 
املنافيع  لتوزييع  وزاريية  لجنية 

النفطية يف املحافظة. 
من جانب اخر، توقيع وزير النفط 
العراقيي، إحسيان عبيد الجبار، أال 
تتجياوز أسيعار النفيط 75 دوالرا 
للربميل وال تقل عن 68 دوالرا خالل 
النصف الثاني مين العام مع التزام 

أوبك وحلفائها بسقف اإلنتاج.
وأضاف يف ترصيح صحفي: “هناك 
اهتميام  فيهيا  جدييدة  مشياريع 
مشيرتك بن الجانبين، ونتوقع أن 

إكسون موبيل ستبقى بجزء معن 
االسيتثمارات،  بعيض  يف  بالعيراق 
وهي خرجت فقط من غرب القرنة 
1 وهيي فعلييا لم تخيرج ويف ضوء 
دراسية البديل”.يشيار إىل أن بنيك 
 Goldman األمريكيي  االسيتثمار 
Sachs يتوقع أن تصل أسيعار خام 
80 دوالًرا للربمييل هيذا  برنيت إىل 
الصييف، ويراهن عيىل أن االرتفاع 
األخير يف سيوق النفط سيسيتمر، 
التطعييم  عملييات  تعيزز  حييث 
النشاط االقتصادي العاملي والطلب 

عىل السلعة.

بغداد/ الزوراء:
اعلين قائممقيام قضياء الرمادي 
ابراهييم  االنبيار،  بمحافظية 
الجنابيي، امس االحيد، عن وصول 
اعميار  إلعيادة  فرنسيية  معيدات 
وتأهيل محطة الحسين التحويلية 

الكهربائية.
وقيال الجنابي يف ترصيح صحفي: 
ان ” مدينة الرمادي شهدت وصول 
معدات كهربائية فرنسيية مرسلة 
من قبل رشكة شيايدر الفرنسيية 
املرشفة عيىل عملية اعيادة اعمار 
وتأهيل محطة الحسين التحويلية 

الكهربائية وسيط مدينة الرمادي، 
الكهربياء  وزارة  سيعي  ضمين 
بالتنسييق ميع الحكومية املحلية 
كافية  وتأهييل  اعميار  إلعيادة 
املحطيات املتررة جراء العمليات 

االرهابية“.
الحسين  محطية  ان”  واضياف 
التحويلة الكهربائية تعرضت لنسبة 
دمار كبرة نتيجة قيام عنارص من 
عصابات داعش االجرامية بتفجر 
اجزاء منه والعبث بمحتوياته ابان 
سييطرت التنظييم االجراميي عىل 

القضاء”.

 مبينا ان” وصول معدات كهربائية 
فرنسيية اىل مدينة الرمادي سوف 
يساهم يف انجاز املحطة يف غضون 
لزييادة  املقبلية  القليلية  االييام 
تجهييز االحياء السيكنية بالطاقة 

الكهربائية“.
الطاقية  منظومية  ان  اىل  يشيار 
الكهربائيية يف االنبيار تعرضت اىل 
نسيب دمار كبيرة نتيجية تفجر 
عدد كبر من املحطيات واملحوالت 
الكهربائية من قبل ارهابيي داعش 
ابيان سييطرتهم عيىل مسياحات 

واسعة من مدن املحافظة “.
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برعاية البنك املركزي العراقي 

بغداد/ الزوراء:
أعلنيت وزارة التجارة عن قرب اطالق 
تجربة برناميج تمويني عىل الهواتف 

الذكية يف محافظة النجف .
وقالت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” 
نسيخة منيه، نقيال عين مديير عيام 
ابتهيال  واملتابعية  التخطييط  دائيرة 
هاشيم صابيط  )احيدى تشيكيالت 
اليوزارة(: أعلنيت عين قيرب اطيالق 
تطبييق تمويني عيىل الهواتف الذكية 
يف محافظة النجف االرشف لتسيهيل 
االجراءات وتبسييطها عيىل املواطنن 
يف تنفيذ املعاميالت الخاصة بالبطاقة 

التموينية.
واشيار البييان اىل: انيه سييتم اطالق 
العمل التجريبيي بتطبيق ) تمويني ( 
بالتعياون مع منظمة الغيذاء العاملي 
بعيد ان تم تطبيقه بصيورة تجريبية 
عىل مجموعة من العوائل يف محافظة 

نينوى .

مشيرا اىل أنيه” يمكين ألي مواطين 
املوحيدة  الوطنيية  البطاقية  يمتليك 
تحميل التطبيق عيىل الهواتف الذكية 
لتنفييذ اجراءات املعاملية الخاصة به 
ودفيع اجيور الجباية من خيالل هذا 
األرسة  رب  يسيتطيع  أي   ، التطبييق 

أن ينجيز املعاملية الخاصة به من اي 
ميكان دون مراجعة دائيرة التخطيط 
واملتابعية او فيروع ومراكيز التموين 
العائدة لها إلنجياز املعاملة مما يوفر 

عىل املواطن الجهد والعناء”.
 موضحا أن “التطبييق يتضمن امللف 

الشخيص للمواطن والصفحة الرئيسة 
للتطبييق تتضمين عملييات البطاقة 
التموينيية شيطر، نقيل، اضافية أو 
حذف وغرها مين العمليات األخرى، 
وبعد الدخول عيىل أي عملية من هذه 
العملييات تقود املسيتخدم إىل واجهة 
أخرى تتضمن الوقت املستغرق إلتمام 
العملية ورسيوم الجباية والتعليمات 

الخاصة بها”.
مؤكيد يف الوقيت انه “من خيالل هذا 
التطبيق يتم ارفاق كل الوثائق املتعلقة 
الثبوتيية  واملستمسيكات  باملعاملية 
للمواطين داخيل التطبيق وارسيالها 
إلتميام إجيراء املعاملة بعيد التحقق 
منهيا مين خيالل االتصيال بقاعيدة 

البيانات الرئيسية يف مركز الدائرة”.
ولفيت البييان إىل أن” مين ممييزات 
هذا التطبيق أنه يتحيدى كل الصعاب 
خصوصياً  االسيتثنائية  والظيروف 
الظيروف األخيرة مين انتشيار وباء 

كورونيا، حييث يجنيب هيذا التطبيق 
املواطن االجيراءات الروتينية يف تنفيذ 
التموينية الورقية  البطاقية  معامالت 
التيي تثقيل كاهله والحد من الفسياد 
والهدر يف املال العيام، ومنع االحتكاك 
عيىل  والقضياء  باملوظفين  املبيارش 
الورقيية، حيث يسيتطيع  املعاميالت 
املواطين اتميام معاملتيه مين داخل 

منزله”. 
ومن الجدير بالذكير أن وزارة التجارة 
تعد مين أول اليوزارات يف العراق التي 
تعتميد تطبييق الكرتونيي متكامل إىل 
تسيهيل اجيراءات املعاملة وسيهولة 
اسيتخدام التطبيق يتم دفع الرسيوم 
الخاصية باملعاملية مين خيالل نفس 
املحفظية  تعبئية  بعيد  التطبييق 
االلكرتونية للمستخدم من خالل منافذ 
الدفع لرشكتي زين كاش وآسييا سيل 
حوالية املنترشة يف عميوم محافظات 

البالد او بطاقات الدفع االلكرتوني.

لتسهيل اإلجراءات على املواطنني يف تنفيذ معامالت البطاقة التموينية 

التجارة تعلن قرب إطالق تطبيق “متويين” االلكرتوني على اهلواتف الذكية

سوق العراق لألوراق املالية
يغلق منخفضا

الطاقة النيابية تستبعد تشريع قانون النفط 
والغاز من دون توافق سياسي

الوزارة: أسعار النفط لن تتجاوز 75 دوالرًا

وصول معدات فرنسية إلعادة تأهيل حمطة 
احلسني الكهربائية يف األنبار

الكشف عن ختصيص 3 مليارات دوالر 
لضبط األسواق احمللية

جلنة االقتصاد: اإلرادة السياسية تعرقل 
حتويل التموينية إىل أموال

دياىل تتهم كردستان بعدم االلتزام 
حبماية املنتج احمللي 

مزاد العملة يبيع أكثر من 200 
مليون دوالر

استقرار أسعار الدوالر يف 
البورصة الرئيسة

الرافدين يعلن حصيلة قروض الـ50 
مليونا املمنوحة للبناء والرتميم 

نائب: إعداد موازنة تكميلية جمرد 
كالم والفائض املالي سيسد العجز

بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسيعار يف سيوق العراق لألوراق املالية، اميس االحد، منخفضا 

بنسبة )0.13%(.
وجياءت مؤرشات التداول لسيوق العراق لألوراق املالية لييوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االسيهم املتداولة )635.390.927( سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

)664.345.554( دينارا. 
واغلق مؤرش االسعار ISX 60 يف جلسة امس عىل )559.29( نقطة منخفضا 

بنسبة )%0.13( عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )560.03( نقطة.
وتيم تيداول اسيهم )30( رشكة من اصيل )103( رشكة مدرجة يف السيوق، 
واصبيح عدد الرشكات املوقوفة بقرار مين هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )18( رشكة.
وبلغ عدد االسيهم املشرتاة من املسيتثمرين غر العراقين يف السوق )4168 
مليون سيهم بقيمة بلغت )324( مليون دينار من خالل تنفيذ )47( صفقة 

عىل اسهم خمس رشكات.
بينما بلغ عدد االسيهم املباعة من املستثمرين غر العراقين يف السوق )23( 
مليون سيهم بقيمة بلغت )114( مليون دينار من خالل تنفيذ )12( صفقة 

عىل اسهم رشكتن.
يذكر ان سيوق العراق لألوراق املالية قد اسيتخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسيعى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنت 
للمستثمرين، وينظم خمس جلسيات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس، 
ومدرج فيه 105 رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت 

والصناعة والزراعة والتأمن واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
كشيفت اللجنة املالية النيابية، امس األحد، عن تخصيص ثالثة مليارات دوالر 
لضبط السوق والسيطرة عىل ارتفاع أسعار الرصف.وقال عضو اللجنة، جمال 
كوجر، يف ترصيح صحفي: إن “البنك املركزي خصص ثالثة مليارات دوالر من 
السييولة املالية نتيجة ارتفاع أسيعار النفط لغرض ضبط السوق والسيطرة 
عىل املواد الغذائية وارتفاع سيعر رصف الدوالر امام الدينار العراقي”.وأضاف 
أن “البنك املركزي يبيع يوميا أكثر من 200 مليون دوالر يف مزاد العملة، وذلك 
لغرض السيطرة عىل السوق، إال إن ارتفاع سعر رصف الدوالر يف اآلونة األخرة 
جياء نتيجة العرض والطليب عىل العملية األجنبية”.وصيوت مجلس النواب 
العراقي يف، )31 آذار 2021(، عىل املادة األوىل من قانون املوازنة، التي تضمنت 
اعتماد سيعر رصف الدوالر 1450 ديناراً ليكل دوالر.ونص مقرتح املادة األوىل 
عىل احتسياب سعر برميل النفط عند 65 الف دينار من دون ذكر تحديد سعر 
الرصف، األمر الذي يدفع بتثبيت سيعر رصف اليدوالر كما مقرتح عند 1450 

ديناراً لكل دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أكيدت عضيو لجنة االقتصياد واالسيتثمار النيابية، انتصيار الجبوري، امس 
األحد، عدم وجود ارادة الحقيقية بن الفرقاء السياسين عىل تحويل مفردات 

البطاقة التموينية إىل مبالغ مالية.
وقاليت الجبوري يف ترصيح صحفيي: ان “بعض االطراف السياسيية وقفت 
بالضد من تحويل مفردات البطاقة إىل مبالغ مالية بل بعضها سياهم بشيكل 
أو بآخر اسيتمرار الفسياد داخل وزارة التجارة .وأضافيت ان “ملف البطاقة 
التموينية شيابه الكثر من اإلخفاق والفسياد، وبقاء امللف بهذا املسيتوى لن 
يعالج املشيكالت بشيأن توزييع املفيردات يف موعدها املحدد”، مشيرة إىل أن 
“عيدم معالجة هذا امللف يعيود إىل عدم توفر االرادة السياسيية”.وكان مقرر 
لجنة النزاهة النيابية، عبد االمر املياحي، كشف، يف ترصيح سابق، عن وجود 
ضغوط سياسيية كبرة تحمي رساق مفردات البطاقة التموينية، مشيرا اىل 

وجود اموال وتخصيصات لكن املفردات تباع يف األسواق. 

بغداد/ الزوراء:
أكيد محافظ ديياىل، مثنى التميمي، امس االحد، أن إقليم كردسيتان العراق ال 
يلتيزم بحماية املنتج ويسيمح بدخول املنتجات املمنوعية من منافذه، معتربا 
أن تعامل الحكومة مع منافذ االقليم مسيتغرب.وقال التميمي يف حوار تابعته 
“الزوراء”: إن “حكومة إقليم كردستان العراق ال تلتزم بحماية املنتج وتسمح 
بدخيول املنتجات املمنوعة من منافذها”، مشيرا اىل أن “تعامل الحكومة مع 
منافذ االقليم يبعث عىل االسيتغراب”.وأضاف أن “عودة افتتاح منفذ الصفرة 
سيحل العديد من املشاكل”، الفتا إىل أن “محافظة دياىل بحاجة ماسة لحماية 
منتجهيا الزراعيي “.وأوضيح التميمي أن “اصحياب املوايش يعانون بسيبب 
الحيوانيات املهربية من بعض اليدول”، مؤكيدا ان “حماية املنتيج املحيل من 

مسؤولية الحكومة االتحادية”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعيت مبيعات البنك املركيزي العراقي من العملة الصعبة، امس االحد، 

لتسجل 218 مليون دوالر.
وذكير مصيدر: أن البنك املركزي شيهد خيالل مزاده لبييع ورشاء الدوالر 
االمريكي، امس، ارتفاعاً يف مبيعاته بنسبة %3.81 لتصل إىل 218 مليوناً 
و422 ألفاً و159 دوالراً، غطاها بسيعر رصف أسياس بليغ 1460 ديناراً 
ليكل دوالر واحد، مقارنة بيوم الخميس املايض، حيث بلغت املبيعات فيها 

210 مالين و688 ألفاً و224 دوالراً.
وذهبيت املشيرتيات البالغة 192 مليونياً و92 ألفياً و159 دوالراً، لتعزيز 
االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي 

البالغ 26 مليوناً و350 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشيار املصيدر اىٕل أن 34 مرصفيًا قيام بتلبية طلبات تعزييز االرصدة يف 
الخيارج، و18 مرصفياً لتلبية الطلبيات النقدية، إضافة اىل مشياركة 12 

رشكة رصافة .

بغداد/ الزوراء:
استقرت أسيعار رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار العراقي، امس االحد، 
يف البورصية الرئييية بالعاصمة بغداد، فيما انخفض سيعر اليدوالر يف اقليم 
كردستان.وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت، 
امس، 150100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي االسعار نفسها 

التي سجلت صباح يوم السبت.
وأشيار املصيدر اىٕل: أن اسيعار البييع والرشاء اسيتقرت يف محيال الصرفة 
باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي، بينما 

بلغت اسعار الرشاء 149500 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردسيتان، فقد شهدت اسيعار الدوالر انخفاضا، 
إذ بلغ سيعر البيع 150000 دينار لكل مائة دوالر، والرشاء وبواقع 149500 

دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

بغداد/ الزوراء:
اعلين مرصف الرافدين، امس األحد، حصيلية قروض الي50 مليون للبناء 

والرتميم التي تم منحها خالل نيسان املايض.
وقيال املكتيب االعالمي للميرصف يف بيان تلقيت “الزوراء” نسيخة منه: 
انه “تم منيح قرابة 95 قرض البناء وترميم الدور السيكنية والبالغة 50 
ملييون دينار للموظفين و30 مليونا للمواطنن، اضافية اىل 263 قرض 
مشاريع صغرة”. واشار البيان اىل ان “املرصف مستمر يف منح الخدمات 
والتسيهيالت املرصفيية والقيروض ملختليف الرشائح عن طرييق فروع 

املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات”.
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محيد: منتخب الصم خسر أمام 
نظريه اإليراني بظلم حتكيمي

بغداد/ متابعة الزوراء
 خ�ر املنتخ�ب الوطني العراق�ي بكرة القدم للص�م املباراة النهائي�ة بنتيجة 2-3 
امام اصحاب االرض املنتخب االيراني.وقال عقيل حميد، رئيس اللجنة الرباملبية  ان 
»الخس�ارة جاءت بظلم تحكيمي بع�د منح حكم اللقاء ركلة جزاء غري مس�تحقة 
يف الدقيق�ة االخرية من املباراة«.وبني ان »العبي منتخبنا قدموا مس�توى مرشفا يف 
بطولة اس�يا، وكانوا قريبا جدا من تحقي�ق اللقب إال ان اللقب لم يكن من نصيبهم 
لالسف«.وكان املنتخب العراقي للصم تأهل للمباراة االخرية بعد فوزه عىل املنتخب 

اوزبكستان 2-1 يف شبه نهائي البطولة االسيوية، وذلك للمرة األوىل يف تاريخه.

أصفر وأمحر

كوركيس: منتخب أسود الرافدين سيظهر مبستواه احلقيقي أمام إيران غدا

الشرطة يتوج بطال ألندية بغداد باملالكمة

بغداد/متابعة الزوراء
 حص�ل مدرب منتخب ش�باب العراق الس�ابق قحط�ان جثري عىل 
شهادة الربو الدولية املعتمدة من االتحاد اآلسيوي والدويل بالتعاون 
م�ع االتحاد القط�ري لكرة القدم.وقال قحطان جثري ان “ش�هادة 
الربو تعد أعىل ش�هادة تدريبية”، مبينا أن “الحصول عليها إضافة 
ملشواري التدريبي وللعراق”.واشار اىل ان الدورة استمرت ملدة سنة 
ب�إرشاف املحارض االملاني املع�روف “ارك” ، ومدرب اللياقة األملاني 
“كاري” وتمكن من اجتيازها بنجاح. واوضح: ان الش�هادة كانت 
رضوري�ة ج�دا الس�يما ان االتحاد الدويل ال يس�مح مل�درب بقيادة 
املنتخب�ات الوطنية يف البطوالت واألندية يف البطوالت االس�يوية إال 
يف حال امتالكه شهادة “الربو” بكرة القدم.كما حصل النجم الدويل 
الس�ابق عماد محمد عىل اعىل ش�هادة تدريبية يف عالم تدريب كرة 
القدم.ون�رش محمد عرب حس�ابه الرس�مي عىل “فيس�بوك” قائالً 
“بفضل الله.. وصول شهادة الربو، شكرا لكل من ساهم وساعدني 
يف الحص�ول عىل اعىل ش�هادة تدريبي�ة، اتمنى ان اخ�دم الرياضة 
العراقية واس�اعد الجميع عىل كس�ب اي معلومة”.يذكر ان محمد 

هو املدرب الحايل ملنتخب الشباب.

املدربان جثري وحممد حيصالن 
على أعلى شهادة تدريبية

منتخب الناشئني يواصل تدريباته حتضرياً 
لكأس العرب 

بغداد/ الزوراء
 أك�د املدير اإلداري للمنتخ�ب الوطني العراقي، 
باس�ل كوركي�س، أن ظه�ور نتائ�ج فح�ص 
كورون�ا س�البة بم�ا فيه�م املدافع ع�ي فائز، 
ومنح�ت اريحية نفس�ية للوف�د العراقي قبيل 
مواجهة املنتخ�ب اإليراني.وق�ال كوركيس ان 
الوف�د العراق�ي ب�دأ يتح�رك يف الفن�دق بحرية 
أكث�ر بعد التأك�د من خلوه م�ن اإلصابة. مبينا 
أن التدريب�ات االخرية كانت يف أج�واء متفائلة 
وهمة وثقة عالية وشهدت عودة امجد عطوان 

وعالء مهاوي بسبب تراكم البطاقات وعي فائز 
بعد الش�فاء من االصابة.واوضح: ان هدف كل 
الالعبني أصبح الف�وز عىل ايران يف اللقاء االهم 
والتأهل اوالً عىل املجموعة. مبينا: ان كاتانيتش 
سريمي بكل أوراقه يف لقاء إيران للخروج فائزا 
ع�ىل اقوى مناف�س ملنتخبن�ا الوطني.واكد: ان 
املنتخب يف لقائه أمام إيران س�يظهر بمستواه 
الالعب�ني  جاهزي�ة  بع�د  الس�يما  الحقيق�ي 
واندفاعهم وحماس�هم للق�اء املرتقب، وكذلك 

عودة امجد عطوان وعالء مهاوي وعي فائز .

بغداد/ الزوراء
يواصُل منتخب الناش�ئني تدريباته اليومية عىل 
ملع�ب الراح�ل “عي حس�ني” يف مجم�ع وزارة 
الش�باب والرياضة تحضرياً للمشاركة يف بطولة 
كأس الع�رب تح�ت 16 عام�اً املزم�ع إقامته�ا 
يف املغ�رب نهاي�ة الش�هر املقب�ل. وق�اَل مدرب 
املنتخب، حس�ن كم�ال: إن تدريباتنا تجري عىل 
قدم وس�اٍق بغي�ة الوص�ول للجاهزية القصوى 
قبل الولوج للبطولة العربية التي نأمل أن تكون 
خ�رَي تحضري لبطول�ة غرب آس�يا املقبلة، حيث 
وضعن�ا يف مفكرتنا منهاجاً تدريبياََ متكامالً من 

أج�ل بناء فري�ق يكون أمالً للك�رة العراقية عىل 
املدى البعيد.وأضاَف: ان الفرتة املقبلة ستش�هد 
إج�راء بعض املباريات الودي�ة مع أندية من فئة 
الش�باب، للوقوف عىل إمكاني�ات العبينا الفنية 
والبدني�ة، ال س�يما بعد رف�ع وت�رية التدريبات 
املكثف�ة خالل األي�ام املاضية. وأش�اَر كمال اىل: 
ان�ه واملالك التدريبي املس�اعد يواصل�ون انتقاء 
الالعب�ني واختيار األفضل من بينهم برتكيز عاٍل 
بغية عدم ظلم أي العب قبل الدخول بمنافسات 
البطول�ة، إذ من املؤمل أن نعلن القائمة النهائية 

بعد االكتفاء من املباريات الودية. 

بغداد / محمد الخفاجي- الزوراء
ت�وج فري�ق الرشط�ة ببطول�ة اندي�ة 
الناش�ٔيني  بفٔي�ة  للمالكم�ة  بغ�داد 
والت�ي اقيم�ت منافس�اتها ع�ىل قاعة 
املدرس�ة التخصصية يف وزارة الش�باب 

والرياضة.
وشارك فيها 2٥ ناديا بواقع ٧٩ مالكما، 
وشهدت منافسات متميزة بني عدد من 
االندية، السيما الرشطة والحشد اللذان 
تنافسا برشاسة عىل املركز االول، إال ان 
الرشطة تف�وق يف النهاية بحصوله عىل 
٤ ميدالي�ات ذهبية واثن�ني فضية فيما 
جاء نادي الحشد باملركز الثاني حاصال 
ع�ىل 3 ميدالي�ات ذهبي�ة واثنني فضية 
ومثله�ا برونزي�ة. اما ن�ادي االعظمية 
فقد ح�ل ثالثا بحصوله ع�ىل ميداليتني 

ذهبي�ة وواح�دة فضية، بينما تقاس�م 
ناديا النج�دة وابو غري�ب املركز الرابع 
بحصولهم عىل ميداليتني ذهبية وواحدة 

برونزية.
ومن جانبها، اس�تقبلت الهيئة االدارية 
لن�ادي الرشط�ة الجهاز الفن�ي لفريق 
املالكمة لفئة الناش�ئني، بعد حصولهم 
عىل املركز االول يف بطولة بغداد باملالكمة 
الت�ي نظمه�ا اتح�اد املالكم�ة يف قاعة 
املدارس التخصصية والتي اختتمت يوم 

امس السبت.
من جانب�ه، أهدى الجه�از الفني كأس 
الفائز االول بالبطولة اىل الهيئة االدارية 
الص�ور  بع�ض  التق�اط  م�ع  للن�ادي 

التذكارية.
وق�ال امل�درب، محمد م�وىل: ان تحقيق 

خم�س ذهبي�ات ج�اء بدعم م�ن ادارة 
النادي ومواكبتها لنا خالل هذه الفرتة، 
فضال عن تكاتف جميع االجهزة الفنية 
والالعب�ني يف فئ�ة الش�باب واملتقدمني، 

ودعمهم لنا خالل منافسات البطولة .
وأض�اف موىل: نعم لدين�ا الثقة الكاملة 
بالالعبني، واحرازه�م املركز االول لهذه 
الفئ�ة لم ي�أِت من فراغ بل بالتأس�يس 
الصحيح لالعب وتعليمه أبجديات لعبة 
الفن النبيل، وزيادة الجرعات التدريبية 
خ�الل االي�ام املاضي�ة قب�ل الدخول يف 

معرتك البطولة.
وخت�َم: ه�ذه الثل�ة م�ن الالعب�ني، ويف 
هكذا معنويات وحماس�ة واندفاع نحو 
تحقيق األلقاب والتطور، ستكون الرافد 
الحقيقي للشباب واملتقدمني مستقباًل.

درجال: لن ندخر جهدا يف دعم منتخباتنا لتحقيق النجاحات يف االستحقاقات املقبلة 
التشيكي سوكوب مدربا جديدا لألومليب

بغداد/ محمد حمدي

والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر  اس�تقبل 

رئي�س  وبحض�ور  درج�ال،  عدن�ان 

الهي�أة التطبيعي�ة اياد بني�ان ونائبه 

الدكتور ش�امل كامل والدكتور وسام 

عضو اللجنة الفني�ة والتطوير، املالك 

الفن�ي الجديد ملنتخبن�ا األوملبي تحت 

س�ن 23 عاًم�ا، واملؤل�ف م�ن املدرب 

التشيكي مريوسالف س�وكوب مديرًا 

فنًيا، يس�اعده كل من التشيكي كامل 

توبي�اس، فض�اًل عن التش�يكي اآلخر 

جريي ريبا )مدرب لياقة( ، وأكد الوزير 

بمس�توى  االرتق�اء  رضورة  درج�ال 

منتخبن�ا االوملب�ي وظه�وره بأفض�ل 

صورة يف االستحقاقات املقبلة. مشريا 

اىل ان الحكومة ممثلة بوزارة الشباب 

والرياضة لن تدخر جهدا وامكانيات يف 

سبيل هذا الهدف الوطني الجماهريي. 

وق�ال الوزي�ر: نطم�ح اىل رؤية فريق 

منظم يمتل�ك العبوه عقلي�ة ناضجة 

يس�تطيع كل العب من خاللها معرفة 

واجباته واخطائه وتش�خيصها بدقة 

كما فعلنا ذلك س�ابقا كأجيال كروية 

لها مكانتها. من جهته، تطرق رئيس 

الهيأة التطبيعية اي�اد بنيان لعدد من 

الجوانب التي يتمتع بها املدرب ومالكه 

املس�اعد وكم املعلوم�ات الكبري الذي 

يمتلك�ه ع�ن الكرة العراقي�ة والالعب 

العراقي والظروف املحيطة به . 

كم�ا ق�دم امل�درب التش�يكي رؤيت�ه 

لبن�اء فري�ق  والتدريبي�ة  الفلس�فية 

عراق�ي جدي�د يف ه�ذه الفئ�ة، وم�ا 

س�يعمله م�ع الالعبني خ�الل املرحلة 

املقبل�ة،  فض�اًل عن متابعت�ه لالعبني 

اعم�ار  ضم�ن  املغرتب�ني  العراقي�ني 

املنتخ�ب االوملب�ي، مش�ريا اىل ان لديه 

معلوم�ات كافية عنه�م وعن انديتهم 

ومس�توياتهم بص�ورة عام�ة وع�ن 

العب�ي ال�دوري العراق�ي ايض�ا االمر 

الذي اظه�ر  امتالكه خلفية جيدة عن 

الالع�ب العراق�ي وش�خصيته. وقدم 

ع�ىل هامش حض�وره اللق�اء تحليال 

ملبارات�ي املنتخب الوطني الس�ابقتني 

م�ع كمبودي�ا وهون�غ كون�غ ضم�ن 

التصفيات املش�رتكة الجارية احداثها 

يف البحرين حاليا.

جدير بالذكر أن اللقاء لم يش�هد حفل 

توقي�ع العق�ود، إذ س�تعقبه لقاءات 

اخ�رى، ال س�يما ان اللجن�ة الفنية يف 

الهي�أة التطبيعية إلتحاد الكرة نظمت 

التش�يكي  للم�درب  خاًص�ا  ج�دوالً 

ومالكه الفني املس�اعد لزيارة املالعب 

وتدريب�ات بعض األندية خ�الل االيام 

القادمة.

واتفق�ت الهي�أة التطبيعي�ة لالتح�اد 

امل�درب  م�ع  الق�دم  لك�رة  العراق�ي 

س�وكوب(  )مريوس�الف  التش�يكي 

لتدريب املنتخب االوملبي الذي يس�تعد 

يف  اآلس�يوية  التصفي�ات  لخ�وض 

ترشي�ن االول  املقبل املؤهلة لنهائيات 

آس�يا تحت 23 عاما والتي س�تقام يف 

اوزبكستان عام 2022. 

واجتمَع رئيس الهيئة التطبيعية، إياد 

بني�ان، مع امل�درب التش�يكي يف مقر 

االتحاد للحديث معه، قبل أن يتم عقد 

اجتم�اع  مع وزير الش�باب والرياضة 

عدن�ان درجال يف مكتب الوزير ، وذلك 

للحدي�ث م�ع امل�درب بش�أن الرؤي�ة 

الخاص�ة باملنتخب االوملب�ي يف الفرتة 

املقبلة. 

وس�يتم خالل األي�ام القريب�ة توقيع 

العقد الرس�مي مع املدرب التش�يكي 

مريوسالف س�وكوب واملالك التدريبي 

املس�اعد والذي سيتواجد معه مدربني 

محليني  مساعدين.

إعالمنا الرياضي
والصحفي�ة  واالعالمي�ة  الرياضي�ة  االوس�اط 
قدمت تعازيها الحارة اىل االستاذ القدير عدنان 
الجبوري، وذلك لوفاة ابن ش�قيقته ... سائلني 
الل�ه الع�ي القدي�ر ان يتغمد الفقي�د برحمته 
الواس�عة ويس�كنه جن�ات الف�ردوس وي�رزق 
اهل�ه ومحبيه الصرب والس�لوان وانا لل�ه وانا اليه 

راجعون.
 ******************

العدد الس�ادس والثالثون م�ن صحيفة الريايض 
الت�ي تص�در ع�ن االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة 
الرياضي�ة رأى الن�ور يوم امس االح�د، وتضمن 
العدي�د من املقاالت واالخب�ار واملواضيع الخاصة 
برياضة ك�رة القدم وبقية االلع�اب االخرى التي 
زين�ت بأقالم صحفية مرموقة.. خالص االمنيات 

ألرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
 *******************

)زاك�روس(  قن�اة  الري�ايض يف  القس�م  مس�ؤول 
الفضائي�ة، الزميل س�امان بريفكان�ي، احتفل 
بعيد ميالده قب�ل ايام قليل�ة، خالص االمنيات 
للزميل العزيز بريفكاني بالعمر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  حرض 
حمودي  رعد  الكابتن  العراقية 
أندية  لبطولة  الختامية  املنافسات 
العراق بالسباحة األوملبية. وأحرز نادي 
املركز األول فيما حل  الريايض  الجيش 
السالم  ونادي  ثانيا  الشمال  غاز  نادي 
سباقات  عاماً.ويف   12 دون  لفئة  ثالثا 
أحرز سباحو    ) - 1٥ سنة   13  ( فئة 
االول  املركز  الريايض  الرشطة  نادي 
ثانيا  الريايض  الجيش  نادي  وجاء 
ويف  ثالثا.  الجامعة  دجلة  نادي  ثم 

منافسات فئة ) 16 - 18 سنة ( احرز 
نادي الجيش الريايض املركز االول وجاء 
الريايض  الحشد  نادي  الثاني  املركز  يف 
الريايض  الرشطة  نادي  احرز  حني  يف 
احرز  املتقدمني  ولفئة  الثالث.  املركز 
املركز  وكان  االول  املركز  الجيش  نادي 
فيما  الرشطة  نادي  نصيب  من  الثاني 
املركز  يف  الريايض  الحشد  نادي  جاء 
الثالث. هذا وقد حرض منافسات الختام 
الشباب والرياضة عدنان درجال  وزير 
ورئيس االتحاد العراقي للسباحة خالد 

عبدالواحد گبيان.

بريوت/ احمد الغراوي
للمشاركة  بريوت  اللبنانية  العاصمة  اىل  للمتقدمني  العراقي  املنتخب  وفد  وصل 
يف  اللعبة  ابطال  من  واسعة  مشاركة  تشهد  التي  بالتايكواندو  آسيا  ببطولة 
القارة الصفراء باعتبارها مؤهلة لاللعاب االوملبية املقبلة يف اليابان.ويضم الوفد 
العراقي 12 العباً بسبعة اوزان كانوا قد حققوا املراكز االوىل يف التصفيات االخرية 
للمنتخبات الوطنية التي اقيمت مؤخراً ببغداد، حيث يعول املدرب االيراني محمد 
رضا عىل معنويات الالعبني يف مواجهة خربة وقوة املنافسني املشاركني بالبطولة 
من كوريا والصني وايران واالردن وغريهم من ابطال اللعبة آسيوياً،ورغم انعدام 
الدعم املايل إال ان ادارة االتحاد العراقي املركزي بالتايكواندو اعتمدت عىل نفسها 

يف توفري السبل املناسبة للمنتخب العراقي يف البطولة.

محودي حيضر اختتام بطولة أندية 
العراق بالسباحة األوملبية 

12 العباً ميثلون تايكواندو العراق 
يف بطولة آسيا



                         

يغيب مهاجم منتخب تشييل ألكسيس سانشيز عن صفوف 
فريق�ه يف املواجه�ة ضد األرجنت�ني املقررة الي�وم االثنني يف 
بطولة أم�ركا الجنوبي�ة لكرة الق�دم )كوبا أم�ركا(، بعد 
تعرّض�ه إلصابة عضلية خالل التمارين قد تبعده عن جميع 

مباريات دور املجموعات.
وأصدر االتحاد التش�ييل بياناً: “تعرّض ألكس�يس سانشيز 
إلصاب�ة عضلي�ة، وقت التع�ايف من إصاب�ة مماثلة يتخطى 
الدور األول من مسابقة كوبا أمركا، سيتابع الالعب عملية 

تعافيه يف تشييل مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني”.
ويعترب سانشيز العباً محورياً يف صفوف منتخب بالده حيث 
س�اهم يف تتويجه بطالً للقارة مرتني عامي 2015 بتسجيله 
ركل�ة الرتجي�ح الحاس�مة يف مرم�ى األرجنت�ني بطريق�ة 

“بانينكا” يف املباراة النهائية و2016.

انتصاره  كليربز  أنجليس  لوس  حقق 
يوتا  عىل  الغرب  نهائي  نصف  يف  األول 
لتصبح   106  -  132 بنتيجة  جاز 
النتيجة انتصارين مقابل واحد لصالح 

جاز.
ما  جورج  وبول  لينارد  كوهي  سجل 
فريق  أن  ليظهرا  نقطة،   65 مجموعه 
لوس أنجليس كليربز ما زال يملك روحاً 
قتالية ويمنحاه فوزاً أول عىل يوتا جاز 
يف  بينهما  الثالثة  املباراة  يف   106-132
سلسلة مواجهات نصف نهائي املنطقة 
األمركي  السلة  كرة  لدوري  الغربية 

للمحرتفني.
وأنهى لينارد املباراة مع 34 نقطة و12 
تمريرة حاسمة، فيما سجل جورج 31 
نقطة لكليربز الذي لم يكن لديه مجال 
نحو  حرضها  التي  املباراة  يف  للخطأ 
آالف شخص عىل ملعبه وسط  ثمانية 

مدينة لوس أنجليس.
»أحتاج  لو:  كليربز ترون  وقال مدرب 

>ىل أفضل العبني لدي ألقوم بذلك. لقد 
هيأوا األرضية لآلخرين«.

داهم  خطر  يف  نفسه  كليربز  ووضع 
الدور  من  مباراتني  أول  خسارته  بعد 
يف  أوف«  »بالي  اإلقصائي  الثاني 
يخرج  ولم  الغربية،  املنطقة  سلسلة 

من دائرة املصاعب بعد إذ أن يوتا جاز 
يف  األول  املركز  يف  املنتظم  املوسم  أنهى 

املنطقة مع 53 فوزاً.
لكن سيحاول كليربز اإلفادة من عامل 
اليوم  بينهما  الرابعة  املباراة  يف  األرض 

االثنني.

إنه كان يتمتع  املباراة  قال جورج بعد 
املباراة.  طوال  الصحيحة  بالذهنية 
التسديدات  عىل  حصلت  »لقد  وأضاف: 
التي أرتاح بها، وتمسكت بها. األمر كله 
والبقاء  دفاعهم  عىل  بالضغط  يتعلق 

بالذهنية الهجومية طوال الوقت«.
ونيكوالس  جاكسون  ريجي  وأضاف 
باتوم 17 نقطة لكل منهما للمساهمة 

يف فوز كليربز.
مايك كونيل  إىل  وافتقد جاز من جهته 
عىل  الثالثة  مباراته  عن  غاب  الذي 

التوايل إلصابة يف أوتار الركبة.
نقطة،   30 ميتشل  دونوفان  وسجل 
األخرة  السبع  الدقائق  عن  غاب  لكنه 

بعد التواء يف كاحله األيمن.
منتصف  يف  املباراة  من  ميتشل  وخرج 
الربع الرابع بعدما بدا وكأنه أصيب يف 
كاحله مجدداً. طلب هو نفسه العودة 
مدرب  لكن  متأخر،  وقت  يف  املباراة  إىل 
وأبقاه  ذلك  رفض  سنايدر  كوين  جاز 

عىل مقاعد البدالء.
يملك  عاماً   24 البالغ  ميتشل  وكان 
متوسط تسجيل 41 نقطة قبل املباراة 
الثالثة، بعدما سجل 37 نقطة يف املباراة 

الثانية و45 نقطة يف املباراة األوىل.
 35 يسجل  لجاز  العب  أول  وأصبح 
متتالية  مباريات  يف  األقل  عىل  نقطة 
مالون  كارل  إنجاز  منذ  أوف  البالي  يف 
متتالية  مباريات  ثالث  عندما سجل يف 

خالل األدوار اإلقصائية عام 1988.
جاهزاً  يكون  أن  ميتشل  وتوقع 

للمشاركة يف املباراة املقبلة.
ال  لكن  العودة  أردت  بخر.  »أنا  وقال: 
داعي للمخاطرة بذلك ألننا كنا متأخرين 
بفارق 16 أو 18 نقطة وقتها. سأكون 

بخر«.
لجاز،  نقطة   19 إنغلز  جو  وسجل 
 14 كالركسون  جوردان  وأضاف 
نقطة ورودي غوبرت 12 نقطة و10 

متابعات، ورويس أونيل 12 نقطة. 

مع  إريكسن،  كريستيان  الدنماركي  النجم  تواصل 
من  ساعات  بعد  اإليطايل،  ميالن  إنرت  فريق  يف  زمالئه 
خالل  عليه  مغشيا  األرض،  عىل  وسقوطه  انهياره 
مشوار  مستهل  يف  فنلندا،  أمام  بالده  منتخب  مباراة 
رئيس  أعلن  حسمبا  وذلك   2020 يورو  يف  الفريقني 

النادي جوزيبي ماروتا.
نهاية  من  دقيقتني  قبل  امللعب  داخل  إريكسن  وانهار 
الشوط األول، دون أي تدخل من أي العب أخر، وحاول 
الجهاز الطبي ملنتخب الدنمارك عالج الالعب عىل مدار 

10 دقائق.
والتف العبو الدنمارك حول إريكسن، وسط حالة صدمة 
لجميع من تواجد داخل امللعب مع بكاء بعض الالعبني.

الفنلندي إىل غرف خلع املالبس،  املنتخب  وتوجه العبو 
امللعب عىل  إىل خارج  إريكسن  فيه  نقل  الذي  الوقت  يف 
حول  القماش  من  كبرتني  قطعتني  وضع  مع  محفة، 

جسده وسط التفاف زمالئه من حوله.
نحو  بعد  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي  االتحاد  وقرر 
التي  املباراة  استكمال  إريكسن،  سقوط  من  ساعتني 

انتهت بفوز فنلندا بهدف دون رد.
ميالن  إلنرت  التنفيذي  الرئيس  ماروتا  جوزيبي  وقال 
بعث  إريكسن  إن  سبورت،  راي  لشبكة  ترصيحات  يف 
عىل  ميالن  إنرت  لفريق  التواصل  مجموعة  عرب  برسالة 

شبكة »واتس اب« للتواصل االجتماعي.
التلفاز وتوقعنا شيئا  اللقطات عرب  وأوضح: »شاهدنا 
املالعب  يف  شاهدناه  لألسف  أمر  وهو  يحدث،  دراميا 

اإليطالية من قبل«.
للغاية وتواصلنا  »الالعبون متقاربون  وأضاف ماروتا: 
عىل الفور مع بعضنا البعض بعد مشاهدة هذه الصور، 
لذا حاولنا احرتام تعافيه بمجرد  التطفل،  لم نرغب يف 

تأكدنا من األمر«.
وأوضح: »يمكنني التأكيد عىل إنه قبل 10 دقائق فقط، 
الخاصة  التواصل  إريكسن برسالة عىل مجموعة  بعث 

بنا، األمر الذي طمأن الالعبني«.
ماروتا:  قال  حاليا،  إريكسن  حالة  حول  وبسؤاله 
الجهاز  كريستيان،  حالة  بشأن  بالتفاؤل  »نشعر 
تحت  الوضع  بأن  أخربنا  الدنماركي  للمنتخب  الطبي 

السيطرة«.

وعلق بيرو فولبي، رئيس الجهاز الطبي يف إنرت ميالن، 
وسط  العب  إريكسن،  كريستيان  تعرض  واقعة  عىل 

الدنمارك والنراتزوري، إلغماء مفاجئ يف اليورو.
ونقل إريكسن إىل املستشفى، بعدما سقط مغشًيا عليه 
الخط  بالقرب من  الركض  أثناء  خالل مواجهة فنلندا، 

الجانبي للملعب، ثم خضع الالعب إلنعاش قلبي داخل 
املستطيل األخرض.

كالتشيو  موقع  أبرزها  ترصيحات  يف  فولبي،  وقال 
مركاتو اإليطايل: لقد مررنا بوقت سيئ، ليس أنا فقط 

ولكن جميع أفراد العائلة يف النادي«.
وأضاف طبيب إنرت: »يف األيام القليلة املقبلة، سيخضع 
إريكسن لفحوصات متعمقة، واليشء املهم أنه عىل ما 

يرام اآلن«.
شكوك  أو  مشكلة  أي  إريكسن  لدى  تكن  »لم  واختتم: 
حول أزمة بهذه الصورة سواء يف توتنهام أو مع إنرت، 
كما أن يف إيطاليا هناك قيودا صارمة للغاية عىل األمور 

الطبية«.
يذكر أن أحد أطباء القلب يف إيطاليا أكد أن إريكسن لن 

يسمح له باللعب مرة أخرى يف الكالتشيو.
يف  املتخصص  إيراسيتانو،  فينسينزو  الدكتور  وعلق 
الدنماركي  حالة  عىل  الطوارئ،  وجراحات  حاالت 

كريستيان إريكسن، العب وسط إنرت ميالن.
وقال إيراسيتانو، يف ترصيحات أبرزها موقع كالتشيو 
يصعب  إريكسن؟  أزمة  »سبب  اإليطايل:  مركاتو 
القول اآلن، ألن الالعب قام بكل الفحوصات الالزمة يف 

إيطاليا«.
هنا  تجرى  التي  الطبية  االختبارات  أن  »كما  وأضاف: 
لحظة  يف  أنه  إال  العالم،  أنحاء  ليست شائعة يف جميع 
معينة من الحياة يمكن أن تتعرض ملشكلة دون سابق 

إنذار. التحقيقات اآلن ستثبت شيًئا ما«.
القدم؟  كرة  ملمارسة  إريكسن  عودة  »إمكانية  وتابع: 
اآلن، نعم  الكشف عن أي يشء حتى  يتم  لم  أنه  أعتقد 
يستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى، إال أنه من السابق 
»إنني  الطوارئ:  طبيب  اآلن«.واختتم  ذلك  قول  ألوانه 
أفكر يف مقارنة حالة إريكسن بالحارس إيكر كاسياس، 
الذي عاد إىل التدريبات مرة أخرى بعد أكثر من مشكلة 

مفاجئة«.
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سانشيز يغيب عن مواجهة األرجنتني 

اعالم الكرتوني إريكسن يطمئن العيب إنرت برسالة من داخل املستشفى

كليربز يقلص الفارق مع جاز يف دوري كرة السلة األمريكي

إصابة ثالثة العبني من بوليفيا بفريوس كورونا

كأس أمم أوروبا 

بلجيكا تستعرض على األرض الروسية 
وفنلندا تفاجئ مضيفتها الدمنارك

مفكرة الزوراء

صمت ميسي يزيد تفاؤل برشلونة

خاميس: مدرب كولومبيا مل حيرتمين

يغيب مداف�ع املنتخب البلجيكي تيموتي كاس�تاني عما تبّقى 
م�ن منافس�ات بطولة أم�م أوروب�ا، بعد تعرض�ه لكرسين يف 
محجر العني خالل فوز بالده عىل روسيا -3صفر، وفق ما أفاد 

مدربه اإلسباني روبرتو مارتينيز.
واصط�دم ظهر ليس�رت س�يتي اإلنكلي�زي مع دال�ر كوزاييف 
ال�رويس يف الدقيق�ة 26 ودخل مكانه توما مونييه الذي س�جل 

هدًفا وصنع تمريرة حاسمة.
وكش�ف مارتينيز أن كاس�تاني ال�ذي كان يخ�وض غمار أول 
بطولة ك�ربى يف مس�رته أدخل املستش�فى وخضع لفحوص 

كشفت عن تعرضه “لكرسين يف محجر العني”.
م�ن ناحي�ة أخ�رى، طم�أن مارتينيز ع�ن إصاب�ة املدافع يان 
فرتونغ�ن يف كاحل�ه التي أجربته عىل الخ�روج قبل حوايل ربع 
س�اعة م�ن النهاية مؤك�ًدا انها “اق�ل خطورة”.وق�ال مدافع 
بنفي�كا الربتغايل: “لدّي تاريخ مع اإلصاب�ات يف الكاحل، ولهذا 

السبب أقوم دائًما بربط كاحيل جيًدا. سيكون عىل ما يرام”.

العبني  ثالثة  إصابة  عن  القدم  لكرة  البوليفي  االتحاد  أعلن 
بفروس كورونا  بالده  منتخب  يف  الفني  الجهاز  أعضاء  وأحد 
الربازيل. يف  القدم  لكرة  أمركا  كوبا  انطالق  بطولة  عشية 

وجاء يف بيان لالتحاد تم إرساله اىل وكالة فرانس برس: “بعدما 
املوجودة  للبعثة  كورونا  فروس  عن  الكشف  فحوصات  أجرينا 
الالعبني  إيجابية بني  تبّينت ثالث حاالت   )....( الربازيل  يف 
وواحدة لعضو يف الجهاز الفني”.ولم يكشف االتحاد 
صحة  “يف  أنهم  اىل  مشرًا  الالعبني  هويات  عن 
مضيًفا  املجموعة”،  عن  ومعزولني  جيدة 
بالربوتوكول  املتعلقة  اإلجراءات  “كل  أن 
بعثة  تطبيقها.وتتواجد  تم  الصحي” 
املدرب  عليها  يرشف  التي  بوليفا 
الفنزوييل سيسار فارياس يف مدينة 
بعد  املايض  األربعاء  منذ  جوانيا 
مع   1-1 تعادلها  إثر  وصولها 
تشييل ضمن التصفيات املؤهلة 
قطر. يف   2022 العام  كأس  اىل 

وتخوض بوليفيا مباراتها األوىل يف هذه املدينة ضد الباراغواي اليوم 
 11 إصابة  عن  سابق  وقت  يف  أعلن  الفنزوييل  االتحاد  االثنني.وكان 
فرًدا من بعثته بالفروس، بينهم ثمانية العبني من دون الكشف عن 
هوياتهم. إال أن القائد توماس رينكون أعلن عن إصابته وانسحابه 

من البطولة.

عىل  وسهالً  منطقياً  فوزاً  البلجيكي  املنتخب  حقق 
املنتخب الرويس -3صفر يف الجولة األوىل من مواجهات 
أوروبا  أمم  بطولة  منافسات  ضمن  الثانية  املجموعة 

“يورو 2020”.
أرينا يف مدينة سان بطرسبورغ  وعىل ملعب غازبروم 
الدقيقة  التسجيل يف  لوكاكو  افتتح روميلو  يف روسيا، 
الثاني  الهدف  مونييه  توما  زميله  أضاف  ثم  العارشة 
أنفاسها  تلفظ  املواجهة  كانت  وبينما   34 الدقيقة  يف 
األخرة عاد نجم إنرت اإليطايل )88( ليدّون الهدف الثالث 

للشياطني الحمر والشخيص الثاني له يف املباراة.
يف  الفوز  الفنلندي  املنتخب  حقق  املجموعة،  ذات  ويف 

كوبنهاغن عىل الدنمارك بهدف دون رد.
الكرة  وصلت  لفنلندا،  األوىل  هي  خاطفة  هجمة  ومن 
إىل يويل بوهيانبالو العب أونيون برلني األملاني، تابعها 

رأسية من مسافة قريبة يف شباك شمايكل .)60( 
تنفست الدنمارك الصعداء بعد حصولها عىل ركلة جزاء اثر دفع من 
باولوس أرايوري عىل يوسف بولسن، تقّدم لها بيار إميل هويبيرغ، 

لكن الحارس هراديتسكي تابع تألقه والتقطها بيديه .)73( 
عىل  حافظت  فنلندا  أن  إال  مستمرة،  دنماركية  سيطرة  وبرغم 
تقدمها وحققت اول فوز لها يف بطولة كربى من محاولتها األوىل.

كشف تقرير صحفي إس�باني، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
األرجنتيني ليونيل مييس، نجم برشلونة، خالل املوسم املقبل.

وينته�ي عقد مييس مع برش�لونة يف الش�هر الح�ايل، ولم يعلن 
الربغ�وث موقف�ه م�ن التجديد بش�كل علني حت�ى اآلن.ووفًقا 
لصحيف�ة مون�دو ديبورتيفو اإلس�بانية، فإن هن�اك حالة من 
التفاؤل داخل برشلونة بشأن تجديد مييس، رغم صمت الربغوث 
وعدم وجود أخبار بشأن استمراره يف األيام األخرة.وأشارت إىل أن 
برشلونة مقتنع بأن الالعب سيعلن املوافقة عىل عرض التجديد 
عقب انتهاء بطولة كوبا أمريكا مبارشة.وكش�فت أن برشلونة 

أرس�ل العرض الرس�مي إىل خورخي مييس، وال�د الربغوث، منذ 
عدة أسابيع.وقالت إن العرض يتضمن لعب مييس مع برشلونة 
ملدة موس�مني مقابل 250 مليون يورو تس�دد عىل 10 مواس�م، 
بس�بب الوضع املايل للنادي.وأضافت أن مييس سيصبح بعد ذلك 

س�فرًا لربش�لونة يف الدوري األمريكي، ويلع�ب هناك ملدة 
3 س�نوات عىل األرجح م�ع فريق إن�رت ميامي.

وعق�ب اعتزال مييس لكرة القدم، س�يقدم 
له برش�لونة منصًبا يف أي قسم بالنادي 

يشعر فيه الربغوث بالراحة.
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اته�م الكولومب�ي خامي�س رودريجي�ز، الع�ب إيفرتون 
اإلنجلي�زي، الجهاز الفني ملنتخب ب�الده، بقيادة رينالدو 
روي�دا، بع�دم احرتام�ه ح�ني لم يضم�ه لقائم�ة “لوس 
كافيتروس” التي س�تخوض كوب�ا أمريكا.ويف حوار عىل 
)إنس�تجرام اليف(، قال العب الوسط البالغ من العمر 29 
عام�ا: “ل�م أكن يف حالة س�يئة اآلن، كن�ت يف حالة بدينة 
تس�مح يل بخوض كوبا أمريكا لكنه ق�رار الجهاز الفني. 

ال أتف�ق معه ألنهم لم يحرتمونني”.
وأضاف العب ري�ال مدريد وبايرن 

ميونيخ س�ابقا: “األم�ر مختلف 
إذا ق�ال يل أحدهم: لن أس�تدعيك 
إذا  كالع�ب.  تعجبن�ي  ال  ألن�ك 

كان األم�ر كذل�ك، س�أغلق فم�ي 
وأرح�ل”.ويف 30 مايو/أيار املايض، 

رصح رويدا بأنه لم يس�تدع خاميس 
ملبارات�ي التصفي�ات املؤهل�ة ملونديال 

2022 يف قط�ر، أمام ب�رو واألرجنتني، 
وكذلك لكوبا أمري�كا، من أجل العناية به 

ولكي يس�تكمل عملية تعافيه البدنية “كما 
يجب”.وأوضح املدرب وقتها: “قلت لخاميس 

إنن�ي اتخذت قرار اس�تبعاده من القائمة حتى 
يس�تكمل عملية تعافيه كما ينبغي” بعد موس�م 

تعرض فيه العب الوسط للعديد من اإلصابات.وأبدى 
خامي�س وقتها ش�عوره باإلحب�اط تجاه ق�رار رويدا 

وأكد أنه اس�تكمل عملية تعافيه وأنه بات يف حالة بدنية 
تس�مح له باللعب.وردا عىل سؤاله حول إمكانية عودته 
لريال مدريد بعدما توىل اإليطايل كارلو أنشيلوتي تدريب 
الفريق امللكي، أكد العب الوسط: “ال أعتقد، كانت هذه 

مرحلة وانتهت”.
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قلق يتصاعد على حرية التعبري

نقابة الصحفيني حتتفل الثالثاء 
بالعيد الوطين للصحافة العراقية

فرع النقابة يف البصرة : دوائر حكومية 
يف احملافظة تعرقل عمل الصحفيني

اجلزائر.. إخالء سبيل صحفيني 
وفنانة ومعارض سياسي

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
لليوم الس�ادس والستني عىل التوايل، يواصل 
الريس�وني،  س�ليمان  املغرب�ي  الصحف�ي 
املعتق�ل يف س�جن عكاش�ة بمدين�ة ال�دار 
البيض�اء، إرضاب�ه ع�ن الطعام، مم�ا حذا 
بدفاِع�ه وبالهيئات الحقوقي�ة التي تؤازره 
وك�ذا عائلت�ه إىل دق ناق�وس الخطر من أن 
يموت داخل الس�جن بعد أن تدهورت حالته 

الصحية.
الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان خصصت، 
يوم الس�بت، يوما تضامنيا مع الريس�وني 
بخ�وض إرضاب ع�ن الطع�ام مل�دة أرب�ع 
وعرشي�ن س�اعة، وتنظي�م ن�دوة صحفية 
ووقف�ة احتجاجية أمام الربمل�ان، للمطالبة 
بتمتيعه بال�راح املؤقت، وهو الطلب الذي 
ُق�دم إىل املحكم�ة إحدى عرشة م�رة، لكنها 

ظلت ترفض االستجابة له.
املحامي�ة س�عاد الرباهم�ة، عض�و هيئ�ة 
الدفاع عن الريس�وني، ح�ّذرت من وضعيته 
الصحي�ة املتده�ورة بعد أن وص�ل إرضابه 
عن الطعام إىل س�تة وس�تني يوم�ا، وقالت 
يف الندوة الصحفية، الت�ي نظمتها الجمعية 
املغربية لحقوق اإلنسان، إن وضعه الصحي 
بلغ مرحلة متقدمة م�ن الخطورة، ولم يعْد 

يقوى حتى عىل النهوض.
ومُثل الريسوني أمام املحكمة يوم الخميس 
امل�ايض، لكن دفاعه انس�حب احتجاجا عىل 

الظروف التي يحاَكم فيها.
وقال�ت الرباهمة إن اّدع�اء املندوبية العامة 

إلدارة الس�جون بأن صحة الريسوني عادية 
“كالم ال يقبله عق�ل وال منطق”، مؤكدة أن 
وضعيته الصحية الخطرية تفرض أن يوجد 
بقس�م العناي�ة املركزة باملستش�فى وليس 

داخل السجن.
املعلوم�ات التي قدمته�ا املحامية الرباهمة، 
زّكته�ا خلود املخت�اري، زوجة الريس�وني، 
بقوله�ا إن زوجها ظهر خالل الجلس�ة التي 
انعقدت الخميس بمحكمة االستئناف بالدار 
البيضاء يف حالة صحية حرجة جدا، مضيفة 
“س�ليمان يبدو كهيكل عظم�ي وال نريد أن 

نرثيه”.

واعت�ربت الرباهم�ة أن املعلوم�ات املتعلقة 
بالوضع الصحي للريسوني املّضمنة يف ملفه 
غري صحيحة، مش�رية إىل أنه لم يتّم تضمني 
املل�ف تقري�را طبيا آخر يتضم�ن معلومات 
مختلف�ة، وأن املحكمة اكتفت فقط بإخبار 

الدفاع بفحواه.
واستغربت الرباهمة عدم استجابة املحكمة 
لطل�ب تمتيع الريس�وني بال�راح املؤقت، 
رغم أنه تتوفر فيه جميع ضمانات الحضور 
إىل املحكمة، مضيفة أن الدس�تور ووضعيته 
الصحي�ة املتده�ورة، وكذا املواثي�ق الدولية 
لحقوق اإلنس�ان التي صادق عليها املغرب، 

تخّول له حق تمتيعه بالراح املؤقت.
وذهبت الرباهمة إىل القول إن ملف الريسوني 
“ل�ه طبيعة سياس�ية وليس ملف�ا عاديا”، 
بينما قال عزيز غايل، رئيس الجمعية املغربية 
لحقوق اإلنسان، إن الجمعية راسلت النيابة 
العامة وكذا املندوبية العامة إلدارة السجون 
“فق�ط إلج�راء اختب�ار طب�ي للريس�وني 
م�ن طرف أطباء مس�تقلني”، مش�ريا إىل أن 
الجمعية س�طرت برنامجا للرتافع من أجل 
إطالق رساح الصحفي املعتقل منذ 22 مايو 

من السنة املاضية.
وأض�اف غايل “ال يمك�ن أن نبني مغربا آخر 
ب�دون حري�ة التعب�ري”، بينما قال�ت زوجة 
الريس�وني: “س�ليمان ُينتق�م من�ه، وع�ىل 
الجه�ة التي تنتق�م منه أن تك�ّف، وإال فإن 
سلوكها سيكلف املغرب ثمنا غاليا”، معتربة 
أن عدم تمتيعه بالراح املؤقت “إش�ارة إىل 

وجود رغبة يف أن يموت بالسجن”.
ودع�ت الجمعي�ة املغربية لحقوق اإلنس�ان 
إىل خ�وض وقف�ة تضامني�ة م�ع الصحفي 
الريسوني أمام مقر الربملان بالرباط، مساء 
السبت، شارك فيها عرشات الحقوقيني، غري 

أن السلطات منعْتها.
وبالرغ�م م�ن ق�رار املن�ع، فق�د اس�تماَت 
النشطاء املشاركون يف الوقفة االحتجاجية، 
وأرصوا عىل ترديد شعارات مطالبة بإطالق 
الفت�ات  رفع�وا  كم�ا  الريس�وني،  رساح 
تحمل عب�ارات مثل “أنقذوا حياة س�ليمان 

الريسوني”.

تونس/متابعة الزوراء:
تع�ود قضي�ة محاكم�ة املدون�ني 
منش�وراتهم  بس�بب  التونس�يني 
إىل الواجه�ة، مم�ا يث�ري قلقاً حول 
الحري�ات الفردية، خصوصاً حرية 
التعب�ري التي ُتعرف به�ا تونس ما 
بع�د الث�ورة التي قام�ت عىل أيدي 

مدّونني.
فقد أعادت عملي�ة خضوع املدون 
التون�ي س�ليم الجب�ايل، صاحب 
ال�دم  ضغ�ط  »وزي�ر  صفح�ة 
والس�كري«، يوم االثنني 31 مايو/ 
أي�ار امل�ايض إىل التحقي�ق من قبل 
النيابة العامة العس�كرية يف تونس 
ع�ىل خلفي�ة تدوين�ات نرشه�ا يف 
شهر فرباير/شباط املايض اعتربت 
»مس�يئة إىل الرئيس التوني قيس 
ع�ىل  التضيي�ق  مس�ألة  س�عيد«، 
املدون�ني إىل الواجهة م�ن جديد يف 
بلد يفتخر بأنه »من الدول العربية 
القليل�ة الت�ي يتمتع فيه�ا الناس 
بحرية ال�رأي والتعبري«، باعتبارها 
واح�دة من أك�رب مكاس�ب الثورة 

التونسية.
الع�ودة إىل التضيي�ق ع�ىل املدونني 
دفع�ت الح�زب الربملان�ي األول يف 
إىل  النهض�ة«،  »حرك�ة  تون�س، 
إصدار بيان مس�اء الثالثاء املايض، 
أكدت فيه عىل »تمّس�كها ودفاعها 
املطلق عن حري�ة التعبري املكفولة 
بالدس�تور التوني، ورفضها لكّل 
أش�كال التتّبعات والتضييقات عىل 
وأصح�اب  واإلعالمي�ني  املدون�ني 
الفك�ر والرأي، ورفضه�ا ملحاكمة 
املدني�ني أمام املحاكم العس�كرية، 

ودعوته�ا كل الفاعلني واملؤثرين يف 
الفضاء االفرتايض بجميع محامله 
إىل التعب�ري عن أفكاره�م وآرائهم، 
واملوضوعي�ة  االح�رتام  إط�ار  يف 
املؤسس�ات  م�ن  يم�ّس  ال  بم�ا 

واألشخاص«.
ع�رّبت  أخ�رى  تونس�ية  أح�زاب 
ع�ن املوق�ف نفس�ه، معت�ربًة أن 
»حري�ة التعب�ري والن�رش خط�ان 
أحم�ران ال يمك�ن تجاوزهم�ا من 
قب�ل الس�لطات«، داع�ني إىل النأي 
باملؤسس�ة العس�كرية ع�ن مث�ل 
هذه التجاذب�ات التي قد تحرشها 
يف خصومات من املفرتض أن تبقى 
بعي�دة عنها، ه�ذا عدا ع�ن رفض 

املحاكمات العس�كرية للمدنيني.
وعملي�ة التضييق ع�ىل املدونني يف 
تونس تتواصل بش�كل متواتر منذ 

أكثر من س�نة. إذ قامت السلطات 
األمنية التونس�ية يف أبريل/نيسان 
امل�ايض بإخض�اع امل�دون وكات�ب 
س�ليم  للش�باب  األس�بق  الدول�ة 
عمام�و إىل تحقي�ق ع�ىل خلفي�ة 
صور نرشه�ا يف صفحته ليتم بعد 
ذل�ك إط�الق رساح�ه. ويف أبريل/

نيس�ان عام 2020، ألقت الرشطة 
التونس�ية القب�ض ع�ىل املدوِّن�ني 
أنيس املربوكي وهاجر عوادي، بعد 
انتق�دا فيهما  لتدوينات  نرشهم�ا 
التونسية  طريقة توزيع السلطات 
والنقدي�ة  العيني�ة  للمس�اعدات 
املخصص�ة للعائالت الفق�رية بعد 
تفيش وباء »كوفي�د-19« وتأثريه 
عىل مس�توى دخل هذه العائالت، 
وه�و م�ا اعترب »إس�اءة للس�لطة 
التونسية«، إذ حقق النائب العام يف 

محافظة الكاف يف الشمال الغربي 
التون�ي مع هاجر العوادي بتهمة 
االعتداء عىل موظف رسمي، لتقرر 
املحكمة س�جنها ملدة 75 يوًما مع 
تأجي�ل التنفي�ذ. كما من�ع املدون 
التصوي�ر  م�ن  املربوك�ي  أني�س 
والب�ث املبارش لوقف�ة احتجاجية، 
وتع�رض إىل االحتجاز ملدة تزيد عن 
عرشة أيام لتقوم املحكمة بعد ذلك 

بإطالق رساحه. 
يف  التونس�ية  الس�لطات  وقام�ت 
أكتوبر/ترشين األول 2020 بدعوة 
املدونة مريم بريربي، وهي ناشطة 
تونسية يف مجال مناهضة اإلفالت 
من العقاب، للمث�ول أمام القضاء 
التون�ي، بع�د أن رفع�ت إح�دى 
النقاب�ات األمني�ة ش�كوى ضدها 
اتهمته�ا  صفاق�س  محافظ�ة  يف 

فيها باإلس�اءة لألمنيني واملس من 
س�معتهم. ويف يوليو/تموز 2020 
الحكم عىل املدونة التونس�ية آمنة 
الرشقي بالس�جن ملدة ستة أشهر، 
بس�بب منش�ورات ع�ىل صفحتها 
اعتربت مسيئة إىل الدين اإلسالمي. 
هذه الحاالت املتكررة أخرياً جعلت 
يتس�اءلون  تون�س  يف  الكثريي�ن 
ع�ن حرية ال�رأي والتعبري، خاصة 
الرافض�ة  األص�وات  تع�ايل  بع�د 
واملن�ددة، ومنه�ا ص�وت عض�وة 
املكت�ب التنفي�ذي للنقابة الوطنية 
ونائب�ة  التونس�يني  للصحفي�ني 
النقي�ب أم�رية محمد الت�ي أكدت 
خالل ندوة انعقدت األسبوع املايض 
ىف العاصم�ة التونس�ية أن حري�ة 
الصحافة والتعبري مهددة يف تونس، 
بس�بب تزاي�د املضايق�ات من قبل 
السلطات التونسية عىل اإلعالميني 

والناشطني اإللكرتونيني.
يذك�ر أن الث�ورة التونس�ية س�نة 
2011 لع�ب فيه�ا املدون�ون دوًرا 
كب�رياً يف نق�ل وقائعه�ا إىل العالم، 
بعد الحص�ار اإلعالمي الذي رضبه 
نظ�ام الرئي�س التون�ي املخلوع 
الراح�ل زين العابدي�ن بن عيل عىل 
كل وسائل اإلعالم املحلية والدولية، 
لتربز أس�ماء مدونني مثل الراحلة 
لينا بن مهني وس�فيان الشورابي 
)مخت�ٍف يف ليبيا( وس�ليم عمامو 
ووسام التلييل، وغريهم من املدونني 
الذين فكوا الحص�ار اإلعالمي عىل 
ه�ذه الثورة التي انتهت بإس�قاط 
النظام يوم 14 يناير/كانون الثاني 

عام 2011. 

بغداد/ نينا:
 تحتف�ل نقابة الصحفيني العراقي�ني واألرسة الصحفية غدا الثالثاء الخامس عرش من 
حزيران بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور صحيفة »الزوراء« يف مثل هذا 
اليوم من عام 1869 .وستس�تقبل نقابة الصحفيني املهنئني بهذه املناس�بة يف مقرها 

بكرادة مريم اعتبارا من الثالثاء وما بعده.

البرصة/نينا:
 نّدَد ف�رع نقابة الصحفّيني العراقّيني 
يف الب�رصة، » بالترصف�ات املس�تمرة 
التي تب�در م�ن الدوائر واملؤسس�ات 
الصحفّي�ني  تج�اه  الحكومّي�ة 
واإلعالمّيني، عادا إياها مؤرشاً خطرياً 
ين�ذر بكب�ت حري�ة اإلع�الم وعرقلة 
نقل الص�ورة الحقيقّي�ة ومحذراً من 

استمرارها.
وذك�ر رئي�س ف�رع النقاب�ة ص�ادق العيل يف ترصي�ح صحف�ي« إن “ما حدَث مس�اء 
الجمع�ة، للصحفّي »فؤاد الحلفّي« من قبل دائ�رة صحة البرصة وقوى األمن املرتبطة 
به�ا، ومحاولتهم منعه من ممارس�ة عمله الصحفّي بكل حري�ة، لن يمر مرور الكرام 
وس�يكون للنقابة موقف حازم تجاه كل الترصفات التي تعرقل س�ري العمل اإلعالمّي 

يف البرصة”.
واضاف أن “القيادات األمنّية يف البرصة وعىل رأسها رئيس اللجنة األمنّية العليا املحافظ 
أس�عد العيدان�ّي مدعوة ملتابعة هذا املل�ف املهم من االنتهاكات الت�ي تطال الصحفّيني 
واإلعالمّيني ووضع حد لها، س�يما فيما يخص املؤسس�ات الصحّية يف املحافظة والتي 
كانت وما زالت تمارس عملها تجاه اإلعالم بجهٍل تاٍم بالصالحيات القانونّية والدستور 

العراقّي وما كفله ألصحاب الرسالة اإلعالمّية املقدسة”.
واكد العيل أن النقابة ستمارس دورها الذي كفلُه القانون والدستور، وسيكون القضاء 

العراقّي هو الفيصل بينها وبني هذه املؤسسات.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أُفرجت الس�لطات الجزائرية عن أربعة ناش�طني معارضني كان�ت اعتقلتهم الخميس 
املايض، وأخلت كذلك سبيل الناشط البارز يف الحراك الشعبي واملعارض كريم طابو، بعد 
توقيف�ه ونقله اىل مق�ر لألمن الداخيل )املخابرات(.وأفرجت الس�لطات عن الصحفيني 
خال�د درارن�ي الذي يدير موق�ع »منرب القصبة«، وإحس�ان القايض مدي�ر »راديو أم« 
وموق�ع »مغ�رب أمريجون«، بع�د توقيفهما مس�اء الخميس أيضاً، حي�ث تم نقلهما 
اىل املركز األمني نفس�ه التاب�ع للمخابرات، من دون اإلعالن عن أس�باب هذا التوقيف.

وتذهب بعض التفس�ريات بش�أن هذه االعتقاالت اىل أنها محاولة من الس�لطات لشل 
أي حرك�ة للمعارضني لالنتخاب�ات، خاصة مع وجود القن�وات األجنبية التي حرضت 
لتغطية االنتخابات النيابية املبكرة التي بدأت يوم الس�بت يف الجزائر.ويف نفس السياق، 
أخلت مصالح األمن س�بيل الفنانة زكية محمد، بعد توقيفهما من قبل مصالح األمن، 
بعد أن تم اقتيادها إىل مركز أمني وسط العاصمة، حيث تم حجز هاتفها، عىل أن تمثل 
األح�د أمام وكيل جمهورية محكمة س�يدي امحمد، من دون أن تكش�ف طبيعة التهم 
املوجه�ة اليها.وتتبن�ى الفنانة زكية محمد مواقف سياس�ية داعمة للحراك الش�عبي 
ومناوئة للس�لطة، وكانت تشارك يف مس�ريات الحراك األخرية، وتنرش يف صفحتها عىل 

فيسبوك مواقف سياسية معارضة ومنددة باالعتقاالت والتضييق عىل الحريات.

إكمال الريسوني شهرين من اإلضراب عن الطعام يطلق حتذيرات حقوقية

مدّونو تونس يف مرمى املالحقة القضائية

بغداد/متابعة الزوراء:
يعد تتبع األسلحة من املشكالت التي 
م�ا زالت تواج�ه الصحفيني، خاصًة 
يف منطقة الرشق األوس�ط وأفريقيا، 
رغم أنهما من أكثر مناطق العالم التي 
تنترش بها األسلحة املُهربة، وتنشط 
املُس�لحة  الح�ركات  أيض�اً  فيهم�ا 
والجماع�ات  الخط�رة  واملافي�ات 
اإلرهابية، وال يعن�ي ذلك بالرضورة 
أن بقي�ة العال�م خاٍل من األس�لحة 
غ�ري الرشعي�ة، لك�ن تظ�ل املناطق 
األفريقي�ة وال�رشق أوس�طية ه�ي 
قبلة التجارة غري الرشعية لألس�لحة 
واملعدات العسكرية، معظمها يرتبط 

مبارشة بأجندات سياسية.
املق�ال توف�ر لك�م ش�بكة  يف ه�ذا 
الصحفي�ني الدوليني قواع�د بيانات 
متخصص�ة وأدوات متقدم�ة لتتبع 
األس�لحة واملعدات العسكرية، أيضاً 
يوفر ه�ذا املق�ال دلياًل اسرتش�ادًيا 
ونم�اذج تحقيق�ات ملس�اعدتكم يف 
إنت�اج تحقيق�ات أكثر ُعمق�اً حول 

تجارة األسلحة غري املرشوعة.
قبل التتبع

م�ن ال�رضوري أن يك�ون الصحفي 
ع�ىل دراي�ة بالقوان�ني واملعاه�دات 
واالتفاقيات الدولية املتعلقة بتجارة 
األسلحة حتى يس�تطيع التمييز بني 
التج�ارة املرشوعة وغ�ري املرشوعة، 

أيض�اً اإلط�الع ع�ىل ق�رارات حظ�ر 
األسلحة التي تصدر عادًة من مجلس 
متابع�ة  إىل  إضاف�ًة  ال�دويل،  األم�ن 
املُصنعة،  مصانع األس�لحة، والدول 
والدول املس�توردة، حتى يتمكن من 
جمع معلومات أولية تس�اعده عىل 
فه�م هذه التج�ارة املُعق�دة للغاية، 
مث�ل أنواع األس�لحة وتاريخ صنعها 
وتطوره�ا، جميعه�ا تس�اعده عىل 
رس�م خريطة تتبع واضحة ُتس�هل 

عليه مهمته.
قواعد البيانات

SIPRI -1

قاع�دة بيان�ات توف�ر معلومات عن 
األس�لحة منذ عام 1950 حتى اآلن، 
وه�ي مهم�ة للصحفي�ني يف جم�ع 
املعلوم�ات ح�ول صناعة األس�لحة 
وتطوره�ا ومكان صنعه�ا ومناطق 

انتشارها.
SAS -2

قاع�دة بيانات توفر معلومات هائلة 
ح�ول النزاع�ات املُس�لحة ونوعي�ة 
األسلحة املُستخدمة، مدمج بها أيضاً 
أداة توف�ر معلومات ح�ول صالحية 
األسلحة والذخائر املستخدمة سواًء 
أو غ�ري رشعي�ة.  أس�لحة رشعي�ة 

يمكنها أيضاً تتبع األسلحة والذخرية 
عن طريق األرقام التسلسلية.

PRIO -3
توف�ر قاع�دة البيانات ه�ذه روابط 
وص�ول إىل معلوم�ات كامل�ة ح�ول 

األسلحة منذ عام 1946 إىل 2015.
LOGO -4

قاع�دة البيان�ات هذه توف�ر ماليني 
الس�جالت التفصيلية حول األسلحة 
املتداول�ة ع�ىل م�دار ال��50 عام�اً 
املاضية يف أكثر من 250 منطقة نزاع، 
إضاف�ة إىل معلومات حول األس�لحة 

وصناعتها وأجزائها وملحقاتها.

SAM -5
توف�ر معلوم�ات تفصيلي�ة ح�ول 
املس�اعدات العسكرية واالقتصادية 
منذ ع�ام 2002، إضافة إىل إمكانية 
البح�ث فيها ع�ن معلوم�ات حول 
تجارة األسلحة غري الرشعية حسب 

املنطقة أو البلد.
EEAS -6

األوروبية  املفوضي�ة  بيانات  قاعدة 
مفتوحة املص�در، توف�ر معلومات 
وأبح�اث حول تجارة األس�لحة غري 
الكيميائي�ة  واألس�لحة  الرشعي�ة، 
وخط�ورة اس�تخدامها ع�ىل امل�دى 

البعيد.
أدوات التتبع

ATF -1
هذه األداة التي تديرها وكالة إنفاذ 
القان�ون بالوالي�ات املتح�دة، يمكن 
اإلستعانة بها لجمع معلومات حول 
األسلحة باستخدام الرقم التسلسيل، 
فقط انشئ حساًبا واتبع الخطوات.

interpol -2
أداة تعق�ب األس�لحة الت�ي يوفرها 
اإلنرتب�ول مهم�ة للغاي�ة، يمكنه�ا 
باملعلوم�ات  الصحفي�ني  إم�داد 
التفصيلية حول األسلحة عرب األرقام 
التسلس�لية، فق�ط يمكنك�م تقديم 
طلب ع�رب املوق�ع اإللكرتوني مرفق 

به الرقم التسلسيل للسالح.

disarmament -3
يف هذه األداة ماليني التقارير الخاصة 
األم�م  أعدته�ا  املُهرب�ة  باألس�لحة 
املتحدة، توفر بيانات تفصيلية حول 
حرك�ة الس�الح ورقمه التسلس�يل، 
إضاف�ة إىل معلوم�ات ع�ن امللكي�ة 

واملنطقة املوجود فيها.
crisisgroup -4

ح�ول  تفصيلي�ة  معلوم�ات  توف�ر 
مناط�ق الن�زاع املس�لح واألس�لحة 
املس�تخدمة، مدمج بها محرك بحث 
لتحديد املنطق�ة أو الدولة أو البحث 

عن سالح معني.
اإلحصائيات

hiik -1
توف�ر احصائي�ات وبيان�ات دورية 
املُهرب�ة،  األس�لحة  نش�اط  ح�ول 
والح�ركات  الن�زاع  ومناط�ق 
والجماعات املس�لحة، يمكن تحميل 

التقارير بكل سهولة أيضاً مجاناً.
amnesty -2

توف�ر احصائي�ات دقيق�ة ووثائ�ق 
مرب�ة ح�ول تجارة األس�لحة غري 
املرشوعة، وحجم األموال املستثمرة 
يف تج�ارة األس�لحة غ�ري املرشوعة، 
انته�اكاً  ال�دول  بأكث�ر  وبي�ان 
للمعاه�دات واالتفاقي�ات، وح�رص 
بأعداد الضحايا واملترضرين من تلك 

األسلحة.

new america -3
قاع�دة بيان�ات توف�ر إحصائي�ات 
ومعلومات تفصيلي�ة عن الطائرات 
حج�م  األمريكي�ة،  طي�ار  ب�دون 
مبيعاتها وعددها، والدول املستوردة 
له�ا، واس�تخداماتها، أيض�اً توف�ر 
معلوم�ات عن الطائ�رات املهربة إىل 

الجماعات املسلحة. 
الورشات  التدريبية

أكاديمية أريج
 توف�ر ورش�ات تدريبي�ة متنوع�ة 
من بينها ورش�ة التحقيق يف تجارة 

األسلحة العاملية، 
مساق األمن والسالمة املهنية

 يمكن اإلس�تعانة بهما لفهم تجارة 
األسلحة بش�كل أعمق، أيضاً مساق 
يف  املُحقق�ني  ب�ه  أنص�ح  الس�المة 
قضاي�ا الس�الح لتطوي�ر مفاهي�م 
الحماية الشخصية، وكيفية التعامل 

يف مناطق النزاع.
مدرسة البيانات

 توف�ر مدرس�ة البيان�ات ورش�ات 
تحلي�ل  يف  متخصص�ة  تدريبي�ة 
البيانات، أيضاً توفر ورشات تدريبية 
متخصصة يف ق�راءة األوراق املالية، 
يمكنها مساعدتكم عىل فهم العوائد 

املالية لتجارة األسلحة.
)عن/شبكة الصحفيني الدوليني(

دليل شامل للصحفيني للتحقيق يف جتارة األسلحة
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تس�تمر صحيف�ة ال�زوراء  بإجراء 
الح�وارات  م�ع النخ�ب العامل�ة يف 
مج�ال االذاع�ة والتلفزي�ون  لتم�د 
جس�ور التواص�ل ماب�ن االجيال .. 
والي�وم نقف مع املص�ور املخرضم 
عب�د عيىس لتس�ليط االض�واء عىل 

كثري من اعماله .
-ال�زوراء ترح�ب ب�ك زميلن�ا عب�د 
عيىس وتجري معك ح�وارا صحفيا 

عن مجمل اعمالك .
-اهال وسهال بكم وبالزوراء الجريدة 

التي وثقت حياة زمالء املهنة .
-ب�دأ ن�ود ان تعرف نفس�ك لقرائنا 

الكرام .
-ب�كل رسور اس�مي الكام�ل ه�و 

املصور: عبد عيىس عيل نصيف 
مواليد  ١٩٥٣ الوزيرية 

دبلوم معهد الفنون الجميلة قس�م 
املرسح 

بكالوري�وس كلية الفن�ون الجميلة  
سمعية ومرئية 

عنواني املهني هو مدير تصوير
-حدثن�ا ع�ن بدايات حيات�ك وكيف 

نشأت ؟
-كن�ا نس�كن بالق�رب م�ن البالط 
الكش�افة ومعهد  امللك�ي وس�احة 
الفنون الجميل�ة ومنطقة الوزيرية 
ه�ي منطق�ة يس�كنها الكث�ري من 
الوزراء واملدراء فكان جمال املنطقة 
يحفزني لتصوير بيوتها واشجارها 
ومناظره�ا فولدت يف نفيس حماس 
ان اصل اىل ه�ديف فتعلمت التصوير 
الكث�ري م�ن  الفوتوغ�رايف ووثق�ت 
مرحل�ة  ويف  واالح�داث  الص�ور 
االبتدائية كنت يف مدرسة الشيبانية 
املتفوق�ن  الطلب�ة  م�ن  وكن�ت 
وقدمنا اعماال تمثيلية بس�يطة ويف 
املتوسطة كنت يف متوسطة التحرير 
كن�ت بط�ل املتوس�طات يف س�باق 
الس�احة وامليدان يف ركض�ة ٤٠٠ م 
اذ نمت عن�دي هواي�ة الرياضة اما 
يف الكلي�ة ش�اركت يف اعم�ال كثرية 
تصوي�ر اف�الم قصرية ع�ن صناعة 
الذهب والفضة عن اثارنا عن املراقد 
االس�المية يف العراق ش�اركت ايضا 
يف العدي�د من املرسحي�ات التي قام 
باخراجها االس�تاذ فخري العقيدي 

واملخرج زين العابدين .
شاركت يف تصوير مشاهد ملرسحية 
ييت�س  للكات�ب  هوليه�ان  ابن�ت 
وش�اركت يف مرسحية البطة الربية 
ومرسحي�ة طائر البح�ر وكثري من 
األعم�ال الفني�ة الديك�ور  اإلضاءة 

وغريها
-ه�ل لك هواي�ات اخ�رى كالتمثيل 

مثال ؟
- كن�ت اه�وى التمثي�ل والتصوير 
الفوتوغرايف من الصغر كانت سينما 
مرتو يف منطقة الفضل قريبة علينا 
وكن�ت عندما اع�ود اىل البي�ت اقوم 
بتمثي�ل الدور ال�ذي قام ب�ه البطل  
كنت اقفز فوق السطوح اقلد املمثل 

فول�دت يل رغب�ة يف العم�ل الفن�ي .
-وكيف فكرت بتطوير قابلياتك ؟

- فك�رت ان اصق�ل مواهب�ي يف اي 
جه�ة اعالمي�ة وش�اء الق�در ع�ن 
طري�ق ابو عالء عم�ي كان يعمل يف 
ذاتي�ة االذاعة والتلفزيون فتم قبويل 
يف قس�م الديكور ايام ش�ميم رسام 
وسامي البازي وفتحي قابيل ورافع 

جاسم .
-وكيف ت�م قبولك يف دائ�رة االذاعة 

والتلفزيون ؟
-بعد ان تم قبويل كمنتس�ب لالذاعة 
والتلفزي�ون  كنت رسي�ع التعلم يف 
ف�رتة قصرية ج�دا يف زم�ن عمالقة 
التصوي�ر امث�ال املرح�وم غفوري 
مع�روف  جبار غري�ب  نعيم الصايف  
عب�اس خل�ف وغريه�م كان يف ذلك 
الوقت جبار يوسف مدير التلفزيون 
واالس�تاذ س�عد الب�زاز  مدي�ر عام 

الدائرة .
كمص�ور  نفس�ك  تقي�م  -وكي�ف 

مبدع؟
-بعد ممارس�تي للعمل كنت أالحظ 
القدامى وانتبه العمالهم  املصورين 
وكنت كثريا ما اس�الهم عن اسباب 
التقاطه�م بعض الصور وبهذا كنت 
استفيد من مالحظاتهم وابداعاتهم 
وبعد فرتة وجيزة وبش�هادة اقراني  

وت�م  محرتف�ا   مص�ورا  اصبح�ت 
اختي�اري كافض�ل مص�ور يف ع�ام 

١٩٧٩
-املع�روف لدى االذاع�ة والتلفزيون 
ان جميع الك�وادر حديثة العهد يتم 
التدري�ب  بمعه�د  دورات  ادخاله�ا 
االذاعي انذاك فهل تم ادخالك دورات 

للتصوير؟  

معه�د  يف  دورات  دخل�ت  نع�م   -
التدري�ب االذاع�ي والتلفزيوني بما 
يق�ارب  خم�س دورات  وع�ىل ي�د   
اس�اتذة اجانب  مسرت راينر االملاني 
م�ن  كن�ت  مرصي�ن   ومدرس�ن 

املتفوقن يف الدورات 
     اضاف�ة اىل دورات خ�ارج القطر  
اليابان وروس�يا  وم�رص وكنت من     

الطلبة املتفوقن
-اول عمل شاركت به بشكل فعيل؟

- اول عم�ل قمت به يف دائرة االذاعة 
والتلفزي�ون كان برنام�ج املاهرون 
الصغ�ار ثالث�ن حلق�ة م�ن اع�داد 
االس�تاذ كام�ل الدباغ واخ�راج عبد 

االلة حسن .
-كي�ف تع�د نفس�ك متمي�زا ع�ن 

غريك؟
-نتيج�ة ابداع�ي والتزام�ي  توالت 
عيل االعمال وكل املخرجن يطلبون 
العم�ل مع�ي فعمل�ت م�ع املخرج 
ابراهي�م فرح�ان الب�دري  عرشين 
فيلم�ا وثائقيا ع�ن حي�اة الفنانن 
يوسف العاني محمد شكري جميل 
وحق�ي الش�بيل واس�عد عبدالرزاق 
وصادق االزدي وبدر ش�اكر السياب 
وحافظ الدروبي ومال عبود الكرخي 

وغريهم .

-أي الجوان�ب املهم�ة الت�ي تجع�ل 
املص�ور يرتك�ز ع�ىل قاع�دة متينة 

للوصول اىل الهدف ؟
يف  االنس�ان  يتط�ور  أن  يمك�ن  -ال 
بالتواض�ع  اال  وزم�ان  م�كان  اي 
والتسامح وعدم التكرب والغرور لهذا 
كن�ت يف كل خطوة اخطوها لتطوير 
نفيس اجد الثقة بالنفس وارس�خها 
وانطلق منها واعتمدها دائما ولهذا 
كنت اج�د االرضية الصلب�ة لدخويل 
عال�م االب�داع وال ان�س ان الكامريا 
جهاز معطاء كلما وجهته صحيحا 

اعطاك الكثري .
-اىل أي قسم تم تنسيبك ؟

- ت�م تنس�يبي اىل قس�م الكام�ريا 
املحمول�ة وقس�م األخب�ار وقس�م 
الربامج االطفال والرياضة والتنمية 
والقس�م الثقايف كل االقسام عملت 
اك�ون  اينم�ا  اب�دع  وكن�ت  فيه�ا 
وحصل�ت ع�ىل ١٢٠  كت�اب ش�كر 
وتقدي�ر لجهودي املتمي�زة يف العمل 
كان�ت اضبارت�ي يف دائ�رة االذاع�ة 

والتلفزيون اكرب اضبارة .
املهم�ة  االش�ياء  اول  -باعتق�ادك 
الت�ي يج�ب ان يتمي�ز به�ا املصور 

التلفزيوني ؟
-يميز عمل مصور التلفزيون االناقة 
واملوضة والصرب وتحمل املس�ؤولية 
الن الخط�أ مرفوض خاصة اذا كنت 

عىل الهواء مبارشة
-م�ع م�ن املخرجن عمل�ت وكيف 

كانت تجربتك معهم ؟

-نتيج�ة تنقيل بن االقس�ام عملت 
م�ع مخرج�ن ع�دة فمث�ال عملت 
مع املخرج ابراهي�م فرحان البدري  
عرشي�ن فيلم�ا وثائقي�ا  وثالث�ن 
ديني�ا ع�رض يف رمض�ان  ابته�اال 
وص�ورت للتلفزي�ون ثالث�ن مرقدا 

اسالميا 
وعملت م�ع املخرج حم�ودي عيدة 

برنام�ج الس�ينما والن�اس والعل�م 
للجميع والرياضة يف اسبوع وعملت 
م�ع املخ�رج عب�د الحلي�م الدراجي 

وغريهم من املخرجن .
-وهل وثقت شيئا من اعمالك ؟

 نع�م  ال ازال احتفظ ببعضها فمثال 
كن�ت اوثق بع�ض الص�ور واالفالم 

لشخصيات كثرية  منهم الفنان دريد 
لحام الفنان سعدون جابر وسمرية 
س�عيد و س�مرية توفي�ق واصال�ة 
ودالل شمايل و ايهاب توفيق  وكاظم 
الس�اهر و حس�ن نعم�ة وغريهم 
معظ�م الفنانن الع�رب والعراقين 
سمري غانم ويونس شلبي ومحمود 
الجندي . ولدي بع�ض االعمال التي 
اعتز بها يف ارشيفي الخاص احتفظ 
به�ا ودائما نس�تعيد مش�اهدتها يف 
البي�ت و يراه�ا ابني ع�يل عبد وهو 

خريج كلية الفنون الجميلة .
-حدثنا عن اس�ماء االفالم واالعمال 

التي شاركت بتصويرها ؟
-شاركت يف عدة افالم حية وواقعية 

فقد ش�اركت بتصوير عدة مشاهد 
ولقط�ات لربنامج افتح ياسمس�م 
وسالمتك  وصحتك مع املخرج فيصل 
الي�ارسي  ولقطات ملسلس�ل النرس 
وعي�ون املدين�ة للمخ�رج ابراهي�م  
عبد الجليل  ولقطات للفنانة س�عاد 
الص�ايف  حس�ني  واملط�رب ودي�ع 

وف�ريوز وغريه�م عمل�ت بع�د عام 
٢٠٠٣يف ع�دة قن�وات فضائي�ة منا 
قن�اه الجزيرة والعربي�ة والرشقية 
والعالم واالنوار والفرات والديار مع 

االستاذ فيصل اليارسي .
-االعمال التي تعتز بها ؟

-كن�ت اص�ور برنامج بغ�داد اليوم 
اس�تمر الربنام�ج اكث�ر م�ن عرش 
س�نوات  وكن�ت اج�ازف لتصوي�ر 
لقط�ات محرجة وله�ذا تعرضت اىل 

بعض االصابات البليغة .
ملنظم�ات  انتس�اب  لدي�ك  -ه�ل 

وجمعيات اجتماعية ؟
-نع�م انا عض�و نقاب�ة الصحفين 

العراقين 
    عضو نقابة الفنانن العراقين 

عضو اتحاد االذاعين والتلفزيونين 
    عضو جمعية حقوق اإلنسان 

-هل سافرت اىل دول عربية واجنبية 
وملاذا ؟

-س�افرت إىل جميع ال�دول العربية 
واالسالمية واألجنبية 

س�فر  ج�وارات  ع�رش  ول�دي 
استهلكت.

-اعمالك خارج البالد ؟
-كثرية منها تغطية معظم الحفالت 
املوسيقية والفنية ومؤتمرات القمة 
س�افرت إىل جمي�ع ال�دول العربية 
لقط�ات  وص�ورت  واالس�المية 
لربنام�ج وطنن�ا العربي ال�ذي كان 
ال�رساج.  س�امي  ويقدم�ه  بع�دة 
وس�اهمت يف نقل جمي�ع املباريات 
الرياضي�ة وعملت مصورا يف قس�م 

االخبار ايام الراحل غسان املانع
-ه�ل حصلت ع�ىل جوائ�ز او كتب 

شكر نتيجة العمالك ؟
-انا حاصل عىل اربع سنوات قدم  

١٢٠  كتاب ش�كر وتقدير لجهودي 
املتميزة يف العمل 

العم�ل  يف  الفعلي�ة  وخدمت�ي 
التلفزيوني خمس�ون سنة حصلت 
فيها عىل اكثر من ١٢٠ كتاب ش�كر 

وتقدير لجهودي املتميزة يف العمل 
وحصلت عىل افض�ل مصور يف عام 

١٩٧٨
-ه�ل عمل�ت يف توثيق حي�اة بعض 

املشاهري العراقين والعرب ؟
-نع�م عمل�ت م�ع الس�ت ابتس�ام 
عبدالل�ه برنام�ج س�رية وذكري�ات  
وعمل�ت م�ع املذيعة فريال حس�ن 
برنام�ج لوح�ة وفن�ان عمل�ت مع 
جميع املخرب�ن يف تلفزي�ون بغداد 
عب�د الحليم الدراجي عباس محمود 
قاسم عباس ابراهيم فرحان البدري  

وغريهم 
ص�ورت برنام�ج الس�ينما والناس 
والعلم للجميع والرياضة يف اسبوع 
مع االس�تاذ مؤي�د الب�دري وكامل 

الدباغ  
-حدثنا عن اخر اعمالك وانت ما زلت 

موظفا وعن اعمالك بعد التقاعد ؟ 
-اخ�ر عم�ل يل قب�ل احالت�ي ع�ىل 
التقاع�د هو برنامج يوم�ي يتناول 
الحالة الجوية تصويرا واخراجا اما 
عم�يل بع�د التقاعد فق�د عملت مع 
رشكات عدي�دة لالع�الن والتصوير 
الخ�اص . االن لدي بعض االعمال يف 
قناة الدي�ار الفضائية وعندما اكلف 

يف اعمال خاصة اقوم بتصويرها.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

حوار   مجال الشرقي

اكثر املخرجني كانوا يطلبوني لتصوير مشاهد أعماهلم
صورت مشاهد افتح يامسسم وسالمتك والنسر وعيون املدينة

صورت ثالثني ابتهاال دينيا واكثر من عشرين فلما وثائقيا وعشرة أغان 

شاركت يف دورات للتصوير يف اليابان وروسيا ومصر وكنت من املتفوقني

 

مت اختياري كافضل مصور يف عام ١٩٧٩

املصور التلفزيوني عبد عيسى يروي لـ”الزوراء” كيف بدأ هاويا للتصوير واحرتف املهنة؟

No:  7506  Mon  14  June  2021العدد:  7506  االثنين   14    حزيران  2021

يعتمد العمل التلفزيوني اساسا عىل الصورة كرصيد اويل الية مادة تلفزيونية وبدون الصورة التلفزيونية ال يمكن الي برنامج 
او م�ادة اخباري�ة ان تنجز فهي املعادل الصوري وهي الحكاية والقصة وكلم�ا يحتاجه املعد واملخرج ... من هنا كان املصور 

يحظى بالدور املهم وعليه ان يتحىل بمواصفات املصور الواعي العارف الختيار اللقطة والحدث .
ضيفنا املصور التلفزيوني عبد عيىس جذبته املهنة واتخذها هواية أولية ثم احرتفها وصار من املصورين املعروفن واملختارين.

دخ�ل دائ�رة اإلذاعة والتلفزي�ون يف عام ١٩٦٩ كاصغر ش�خص تقريبا  آنذاك كان الصح�اف مديرا عاما  للدائرة وكان محمد يوس�ف 
الجنابي مديرا التلفزيون .

عمل يف قسم الديكور ايام كانت شميم رسام وسامي البازي وفتحي قابيل ورافع جاسم ثم عملت بعدها يف االستديو  مالحظ استديو 
ايام صادق عيل شاهن رحمه الله .

بعدها عمل يف القسم الثقايف ايام عبدا لرزاق رشيد بعدها عمل مصورا يف قسم الكامريا املحمولة وقسم األخبار وقسم الربامج االطفال 
والرياضة والتنمية ايام كان جبار يوس�ف مديرا للتلفزيون  واس�تطاع خالل مسريته ان ينجز الكثري من االعمال منها ما قام بها   مع 
املخ�رج ابراهي�م فرحان البدري  وكانت ثالثن ابته�اال دينيا عرض يف رمضان وعملت عرشين فلما وثائقيا عن حياة الفنانن يوس�ف 

العاني ومحمد شكري جميل وحقي الشبيل واسعد عبدالرزاق وصادق االزدي وبدر شاكر السياب وغريهم 
صور اكثر من عرشة اغان ملطربن عرب وعراقين ومنها حفلة الفنانة اصالة نرصي يف نادي الفروسية حفلة الفنان وليد توفيق  حفلة  

الفنان ايهاب توفيق اغنية عربت الشط لكاظم الساهر .



النيوم يف عياج كثير  يسياعد 
مين األميراض، ولذليك ينصيح 
الكافية  الراحية  بالحصول عىل 
عند اإلصابية باألميراض، فهذا 
يعزز جهياز املناعة ويرسع من 

الشفاء.
يف كثير مين الحياالت، يطليب 
الطبييب مين املرييض أن يلتزم 
الفراش خال فرتة املرض، حيث 
أن هنياك أميراض تتطلب النوم 
والحصيول عىل الراحية لترسع 

من الشفاء.
تعرف عيىل أبرز األميراض التي 

تحتاج إىل النوم للتغلب عليها:
-1األنفلونزا

عند اإلصابة باألنفلونزا، ينصح 
بالحصيول عىل قسيط جيد من 
النيوم والراحة، ألن بذل املجهود 
هرمونيات  إفيراز  إىل  ييؤدي 
بالجسم تسيبب ضعف املناعة، 
مثيل هرميون الكورتيزول الذي 
يؤثر سلباً يف كرات الدم البيضاء، 
باألنفلونيزا،  اإلصابية  فخيال 
يحتياج جهياز املناعية لتوجيه 
كافية جهوده وطاقتيه ملحاربة 

املرض.
وبالتيايل فإن أي تعيب اخر عىل 
سييتطلب  عيدوى،  أو  الجسيم 
مواجهية إضافيية مين الجهاز 
املناعيي، مميا يطيل مين فرتة 
يسيبب  أن  ويمكين  امليرض 

مضاعفات.
وبشيكل عام، فيإن أي أمراض 
إىل  تحتياج  باملناعية  متعلقية 
فيرتة  خيال  التامية  الراحية 

العاج.
-2الصداع الحاد

نتيجية اإلجهياد الشيديد وعدم 
النيوم جييداً، يمكين أن يشيعر 
كثر من األشخاص باألم شديدة 
يف اليرأس، باإلضافة إىل الدوران 

وعدم االتزان.
ويف هيذه الحالية يكيون الحيل 
األمثيل هو الحصول عىل الراحة 
والنيوم اليذي يحتاجه الجسيم 

للتخلص من الصداع الحاد.
قد يصعب عىل بعض األشخاص 
املصابين بالصيداع أن يناميوا، 
ولذليك يمكين رشب كيوب من 
اليانسون أو النعناع أو كوب من 
الحليب الدافئ، فهذه املرشوبات 
ستسياعد يف تهدئية األعصياب 

واالستغراق يف النوم رسيعاً.
ولكين يجيب الحيذر مين النوم 

كثراً ألنه يمكين أن يؤدي ألثار 
سيلبية عيىل الجسيم والصحة، 
فالفرتة املناسيبة للنوم تكون 7 

إىل 8 ساعات.
-3آالم الظهر والكتف والرقبة

عند اإلصابة باليأم يف الظهر أو 
الرقبية أو الكتف، فإن الجسيم 
يحتاج إىل الراحة لتقليل الضغط 
عليه، وبالتايل فيكون النوم حاً 
مناسباً لتخفيف هذه األعراض.

ولكن يجيب االلتيزام باألوضاع 
الصحيحية يف النيوم، ألن بعض 
األوضياع يمكين أن تزييد مين 

االالم.
فيإذا كان هنياك االم يف الظهر، 
فينصح بالنوم عيىل الظهر مع 
وضيع وسيادة صغيرة أسيفل 
مشيكات  لتقلييل  الحيوض 
األوتار، أما إذا كنت تفضل النوم 
عىل أحد الجانبن، فيجب وضع 

وسادة بن الساقن.
كميا أن االم الرقبة تتطلب النوم 
عىل الظهر مع استخدام وسادة 
طبية بارتفاع مناسب، ويفضل 
وضيع وسيائد أسيفل الذراعن 

أيضاً.
أيضاً ينصح النوم عىل الظهر يف 
حالية وجيود االم باألكتاف، مع 
وضع وسيادة تحيت الرأس، وال 
يجب النيوم عىل البطين أو عىل 

الكتف املصاب.
-4آالم الساق 

السياق  آالم  تحيدث  أن  يمكين 
بسيبب زييادة اليوزن والضغط 
بصيورة كبيرة عيىل املفاصيل 
لفيرتات طويلية دون حصولها 

عىل الراحة.
واألفضيل يف هيذه املشيكلة هو 
االستلقاء عىل الفراش مع وضع 

وسيادة أسيفل السياقن، فهذا 
يضمين تخفييف االالم وخاصًة 

إذا كانت مصحوبة بتورم.
وبشكل عام، يعترب النوم مسكناً 
لكافة االم الجسم، عىل أن يكون 
بطريقة طبيعيية ودون اللجوء 

لتناول األدوية املنومة.
-5مرض السكري

ليدى  كبيرة  أهميية  للنيوم 
مرىض السيكري، حييث أن قلة 
النيوم تسيبب ارتفاع مسيتوى 
صعوبة  وبالتايل  الهيموغلوبن، 
السييطرة عىل نسيبة السكر يف 

الدم.
ينصيح  ال  الوقيت،  نفيس  ويف 
بالنيوم لفرتات طويلة، بل يجب 
أن يكون النوم بانتظام واعتدال 
لضمان الحفاظ عىل مستويات 

السكر.
-6أمراض الضغط والقلب

هنياك عاقية وطييدة بين قلة 
النوم وارتفاع ضغط الدم وكذلك 
أميراض القلب، وذليك ألن النوم 
جييداً ينشيط أنسيجة الجسيم 
لتقوم بالتخليص من الفضات 
بصورة أفضل، وخاصًة أنسجة 

القلب واألوعية الدموية.
كميا أن النيوم يسياعد يف زيادة 
قيدرة الجسيم لطيرد الفضات 
للطعام، وخاصًة  البيوكيميائية 
التي تسيبب  الدهنية  األطعمية 
الكوليسيرتول  نسيبة  ارتفياع 
الضيار باليدم وبالتيايل ارتفياع 

ضغط الدم.
أيضياً يسياهم النيوم يف إرخاء 
الشيبكة الدمويية ووقايتها من 
التوتر والتشنج، وبالتايل يضمن 
تدفيق اليدم بصيورة أفضيل يف 

كافة أنحاء الجسم.

املقادير :
)مغسيول  كوبيان  بسيمتي:  أرز 

ومصفى(
لحم مفروم: 450 غم

بازياء وجزر: نصف كوب )مجمد(
مرق دجاج: 1 مكعب

الزيت: ملعقتان كبرتان
ملح: نصف ملعقة صغرة

حليب: 3 اكواب )للبشاميل(
كريما: كوب )للبشاميل(

دقيق: 4 ماعق كبرة )للبشاميل(
جوزة الطيب: رّشة )للبشاميل(

ملح: نصف ملعقة صغرة )للبشاميل(
طريقة التحضر

1. تسيخن مقاة غير قابلة للصق عىل 
النار ثيم يضاف اللحيم ويقلب عىل نار 
متوسيطة مليدة 10 دقائيق ثيم يضاف 
البازيا والجزر وييرتك الخليط عىل نار 
هادئية ملدة 5 دقائق أخرى ثم يرفع من 

عىل النار.
2. يف قيدر عيىل النار يسيخن الزيت ثم 
يضياف األرز ويقليب مليدة دقيقتن ثم 
يضاف مقدار 3 أكواب من املاء الساخن 
ميذوب بهيم مكعب امليرق ثيم يضاف 

امللح.
3. ييرتك األرز ليغيي قليا حتى يترشب 
السيوائل ثم تحفف الحرارة ويرتك عىل 

نار هادئة ملدة 20 دقيقة.

4. لتحضر البشياميل:  ييذوب الدقيق 
ميع الحلييب والكريمة جيدا بواسيطة 
امليرب السيلك ثيم يوضيع عيىل نار 
متوسيطة مع اسيتمرار التقليب حتى 
يغلظ القيوام ثم يضياف نصف ملعقة 

صغرة من امللح.
متوسيط  زجاجيي  فيرن  طبيق  يف   .5
الحجم توضع طبقة من البشياميل ثم 
طبقية من األرز ثم طبقة اللحم املفروم 
ثم طبقة أخرى من األرز ثم يغطى جيدا 

بالبشاميل.
6. يوضيع يف فيرن سياخن عيىل 170 
درجية مليدة 25 دقيقية حتى يكتسيب 

اللون الذهبي.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ ..

األرز باللحم والبشاميل

االنفصال من أسيوأ األزميات التي قد 
تتعرضن لها، خاصة إذا شيعرِت بأنه 
يباغتيك دون أن تكوني مسيتعدة بما 
يكفي، ولكين الحقيقية أن االنفصال 
ال يحيدث فجيأة، وإنميا تكيون هناك 
مؤرشات تظهير تدريجيياً لتخربك أن 
هنياك خطبياً ما يف عاقتيك برشيكك، 
وأن علييِك التحرك نحو إصاح مسيار 
العاقية، وإال فإن االنفصال سييكون 

هو النهاية الحتمية.
ويف ما يي 4 سلوكيات تشر إىل احتمال 
االنفصيال عين رشييكك، تحققي من 
عاقتيك، وتأكدي من أنهيا خالية من 
أي  الحظيِت  وإذا  السيلوكيات،  هيذه 
سيلوك منهيا، ابدئيي فيوراً بإصاحه 

حتى ال تنتهي عاقتك.
-1 االزدراء

أو عيدم احيرتام رشييكك هيو  ازدراء 
الخطيوة األوىل نحيو االنفصيال، مثيًا 
عندما تتحدثن مع رشيكك باستخفاف 
وتقليل من شيأنه ألنِك تمتلكن شيئاً ال 
يمتلكه هيو، أو تتفوقن عليه يف العمل 
أو الدراسية أو أي يشء، وتسيتمرين يف 

إعان تفوقك عليه طوال الوقت بطريقة 
تظهر ازدراءك وعدم احرتامك له.

باإلحبياط  رشييكك  يشيعر  االزدراء 

والحيزن، ويدفعه بعيداً عنيِك حتى ال 
يتعرض لعدم احرتامك.

-2 أسلوب الدفاع

األصل يف عاقة االرتباط العاطفي هو 
التفاهم والتواصل بن الطرفن، ولكن 
استخدام أسلوب دفاعي مثل أن يطرح 

رشييكك شييئاً ال يحبه، وبيدالً من أن 
تسيتمعي لوجهية نظره وتناقشييه، 
تباغتييه بالدفياع املسيتميت عن هذا 
السيلوك، دون أي اسيتعداد للتغير أو 

حتى النقاش.
اعتماد األسيلوب الدفاعي باسيتمرار 
يشعر رشيكك أنه ال فائدة من التواصل 
معيِك، وميع الوقيت يفقيد الرغبة يف 
نقياش أي يشء معيِك، وبالتيايل تفرت 

العاقة بينكما.
-3 الهروب والصمت العقابي

 أرسع ما يميت العاقة هو الهروب من 
مناقشية األزمات، والصمت العقابي، 
فهذا األسيلوب يقيض عيىل أي أمل يف 
تحسين العاقة وتصحيح مسيارها، 

ويسهل االنفصال بن الرشيكن.
-4 االنتقاد

ال بيأس مين انتقياد رشييكك، ولكن 
االنتقاد يجب أن يكون موجهاً للسلوك 
الخاطئ، ال لشيخص رشييكك. أيضاً 
يجيب أن تتحققي من معيدل انتقادك 
لرشيكك، فاملبالغية يف االنتقاد يصيب 

رشيكك باإلحباط ويدفعه بعيداً عنِك.

4 سلوكيات تشري إىل احتمال االنفصال عن شريكك
لطلة ابهى....حنو مستقبل افضل...هلم

للمرأة العاملة.. طبقي هذا الروتني 
اليومي السريع لبشرة مشرقة

العناية السيهلة واليوميية بالبرشة، 
واملكيياج الرسيع الناعيم واألنيق هو 
كل ميا تحتاجه املرأة العربية العاملة 
لتكون إطاالتها رائعة بشيكل دائم. 
انطاقيًا مين ذليك، نرصد ليك يف هذا 
ورسيعية  سيهلة  خطيوات  املقيال، 
اليوميية بالبيرشة وتطبيق  للعنايية 
مكيياج يومي ناعيم وهيادئ للمرأة 

العربية العاملة.
بإمكانيك الحفياظ عىل بيرشة ندية 
ومرشقة وخالية من الشوائب بشكل 
دائيم، وال سييما أن إهميال البيرشة 
يؤدي اىل إصابتها بالبهتان وفقدانها 
وظهيور  وحيويتهيا،  إلرشاقتهيا 
لذليك،  عليهيا.  والعييوب  الشيوائب 
اتبعي هذه الخطوات اليومية السهلة 
والبسيطة، التي تخولك التمتع ببرشة 

صحية ومرشقة.
األوىل واألساسيية، هيي  الخطيوة   -
تنظييف البرشة باسيتخدام غسيول 
للوجيه مائم لنيوع برشتيك، مرتن 

يومياً، يف الصباح واملساء.
- أما الخطوة الثانية فتكون بتطبيق 
الكريم املرطب للبرشة، من ثم الكريم 
النهاري، هذا يف الصباح. أما مسياء، 
فقومي، بعد تنظيف الوجه بالغسول، 
بتطبيق سروم الوجه، من ثم الكريم 

املسائي.
- أما الخطيوة الثالثة، فهي تقشير 
البيرشة ميرة أو مرتن يف األسيبوع، 
وذلك للتخلص مين خايا الجلد امليت 
وتجدييد البيرشة، ومنحهيا الحيوية 

والنضارة.
ويف ميا ييي نطلعيك عيىل خطوات 
أساسيية بسييطة لتطبيق مكياج 

يومي ناعم وجذاب، وهي كالتايل:
- الربايمر: بعد القيام بتنظيف البرشة 

انتظيري  الرتطييب،  ووضيع كرييم 
لبضيع دقائق من ثم طبقي الربايمر، 
فهو يسياعد يف تنظيم إفيراز الزيوت 

وجعل املكياج ثابتاً لفرتة أطول.
- كرييم األسياس: إلخفياء عيوب 
وشيوائب البيرشة، طبقيي كرييم 
األسياس، لكن بكمية قليلة حفاظاً 
عىل طلة طبيعية جداً وناعمة، عىل 
أن تعتمدييه بليون قرييب اىل ليون 

برشتك.
- تمشييط ورسيم الحواجيب: بعد 
االنتهياء من وضيع الفاونديشين، 
مشطي حاجبيك واملئي الفراغات 
تحدييد  قليم  باسيتخدام  فيهميا 

الحواجب.
- ظال العييون: احريص عىل تطبيق 
ظيال العييون بأليوان هادئية جيداً 
وبسييطة، ووزعيها جييداً عىل كامل 

الجفن العلوي.
سيمرة  برشتيك  ملنيح  الربونيزر:   -
طبيعية، ضعي الربونزر عىل األماكن 
البيارزة يف الوجيه كاألنيف وعظيام 

الوجنتن والجبهة والذقن.
إرشاقية  وجهيك  ملنيح  البياش:   -
وتوهجاً طبيعيين، ضعي القليل من 
البياش، أو أحمير الخيدود، امتيداداً 
مين وسيط عظمتي الخديين باتجاه 

منطقة األذن.
- املاسيكرا: بعدهيا، ضعيي طبقات 
عدة من املاسيكرا السيوداء، لتكثيف 

وتطويل الرموش.
- أحمر الشفاه: أما الخطوة األخرة 
فهيي رسيم الشيفاه بقليم تحديد 
الشيفاه، ومين ثيم ملئهيا بأحمر 
الشيفاه بليون ناعم وهيادئ، مثل 
النيود بتدرجاتيه كافة، وذلك وفقاً 

للون برشتك، والزهري... 

 تنياول البصيل يسيبب بعيض اآلثار 
الجانبية، بالرغم مين فوائده العديدة 
لكافة أعضاء الجسم، فما هي أرضار 

البصل عىل الكبد تحديًدا؟
أثبيت إحيدى الدراسيات الحديثية أن 
البصيل املتعفين يحتوي عيىل مركب 
وهيو   ،)Aflatoxin( األفاتوكسين 
أحد السيموم التي تنتجها الفطريات 
املوجيودة يف املحاصيل الزراعية والتي 
تربز عىل السطح الخارجي للبصل، أو 
تحت القرشة مبارشة عىل شيكل بقع 
أو خطوط سوداء قد تسبب مشكات 

عىل الكبد.
وأثبتيت الدراسيات أن ترسيب مركب 
األفاتوكسين يف الجسيم يتسيبب يف 
اإلصابية برسطيان الكبيد ويؤثير يف 
فاعلية وظائف الكبد التي تتطور عىل 

املدى البعيد إىل التهابات الكبد.
ومن أجل تفيادي خطر أرضار البصل 

عىل الكبد، ينصح يف االتي:
-1 استخدام البصل الصلب الخايل من 

هذه البقع تماًما.
-2 التخليص مين الطبقية السيوداء 
وأي جيزء يف البصل يحتيوي عىل بقع 

وخطوط سوداء.
-3 تجنيب اسيتخدام البصيل الطري، 
ألن البصل إذ أصبح طرًيا تكون هناك 
ميكروبيات أخرى قد انتهزت الفرصة 
ميع العفن األسيود وهاجمت البصل، 
وقد تنتيج هيذه امليكروبات سيموًما 

أخرى.
تعرف عىل التأثر السيلبي للبصل عىل 

باقي أعضاء الجسم:
-1 حرقة املعدة: يتسبب تناول البصل 
نيًئا يف اإلصابة بحرقة املعدة الشيديدة 
خاصة عند األشيخاص الذين يعانون 
من حرقية املعيدة املزمنية واالرتجاع 

املعدي املريئي.
-2 تفاقيم أعراض متازمية القولون 
العصبيي: يتسيبب تنياول البصل من 
قبيل مرىض القوليون العصبي بزيادة 
الغيازات  وتكيون  االنتفياخ  نوبيات 

واإلسهال واإلمساك وتشنج األمعاء.
-3 رائحية كريهة: يحتوي البصل عىل 
ميواد كيميائيية كربيتيية، إذ يحيدث 
اسيتقاب للبصل يف مجيرى الدم عند 
تحليل الكربيت يف األمعياء، مما ينفث 

رائحة كريهة للفم وعند التعرق.
-4 حساسية البصل: قد يسبب البصل 
حساسيية لأشيخاص الذين يعانون 
مين حساسيية اتجاه البصيل أو عدم 
تحمل البصل كما قد يسيبب ردة فعل 
تحسيي قيد تتمثيل يف اضطرابيات 

هضمية.
ولكن ال نستطيع أن ننكر فوائد البصل 

الصحية املتمثلة يف :
-1 تخفييف أعراض الكبد الدهني: قد 
أثبتت دراسة أجريت عىل فرئان تجارب 
يعانيون من مرض الكبيد الدهني، إن 
إضافة البصل مع نظام غذائي صحي 

يخفف من مسيتوى الدهون، ونسبة 
السيكر يف اليدم، ونقيص شيحميات 
الدم، ويقلل من ميؤرشات االلتهابات 

يف الجسم.
الجهياز  صحية  عيىل  الحفياظ   2-
مين  البصيل  محتيوى  الهضميي: 
واألليياف  واملعيادن  الفيتامينيات 
الغذائيية يحفيز من تواجيد البكتريا 
النافعية يف املعدة واألمعاء، ويسياهم 

بتحسن وظائف الكىل.
يسياهم  القليب:  صحية  تعزييز   3-
محتوى البصل من املركبات الكربيتية 
العضويية عيىل تقلييل من مسيتوى 
الكولسيرتول يف الجسيم، وقد يساعد 

ذلك عيىل تحطيم جلطات الدم وتقليل 
خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة 

الدماغية.
الشيعر وتعزييز نضيارة  -4 تقويية 
البيرشة: يعيزز محتيوى البصيل من 
فيتامين ج مين دعم بنياء الكوالجن 
والحفياظ علييه يف كل مين البيرشة 
والشعر الذي يساهم بتوفر بنية قوية 

لشعر والبرشة.
-5 تقلييل خطر اإلصابية بالزهايمر: 
يف  فافونوييد  مركبيات  تواجيد  إن 
البصيل بكثيرة يسياهم يف تقليل تلف 
خايا الدماغ التي تتسبب عىل املدى يف 

اإلصابية بالزهايمير.

دراسات حديثة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

األدوية املضادة لالكتئاب تتسبب بتشّوه األجّنة

احذر عفن البصل األسود... يسبب سرطان الكبد

نصائح طبية

ما األمراض اليت حتتاج إىل النوم للقضاء عليها؟
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حيذَّرت دراسية أمريكيية، صيدرت حديثاً، 
النسياء الحواميل من تناول بعيض األدوية 
املضيادة لاكتئياب، ألّنهيا قيد تزييد مين 
مخاطر إصابة أطفالهنَّ بتشوّهات خلقية.

وأوضحت الدراسة أنَّ الحوامل الاتي سبق 
واسيتخدمن بعيض هيذه األدويية املضادة 
عرضية  أكثير  أطفالهينَّ  كان  لاكتئياب، 

للتشوّهات الخلقية.
وبّينيت نتائيج الدراسية، التي شيملت 28 
أليف امرأة، وجيود تشيّوهات خلقية نادرة 
لدى أطفال نساء سيبق لهنَّ تناول عقاقر 

مضادة لاكتئاب.
وارتبيط اسيتخدام الي”بيروزاك” بعيوب يف 
حجم جمجمية الجنن، فيميا ارتبط عقار 
“باكسييل” بعييوب يف األمعاء مثيل نموّها 

خارج الجسم.

والحيظ الباحثيون أنَّ هذه املخاطير قليلة 
جيداً، وأنَّيه ليس هناك من دلييل علمي بعد 
عىل أنَّ هذه األدوية تسّبب العيوب الخلقية، 
مشيرين إىل أنَّ هنياك صلة بن اسيتخدام 
هيذه األدويية يف مرحلة مبكرة مين الحمل 
وبعض التشيّوهات؛ وذلك وفقاً السيتطاع 
تّم فيه سيؤال نسياء الدراسية عن األدوية 

التي تناولنها خال الثلث األول من الحمل.
لكين الدراسية ليم تظهير وجيود صلة بن 
ومضيادات  لأجّنية  الخلقيية  التشيّوهات 
“سيلكسيا”،  مثيل:  األخيرى  االكتئياب 

و”زولوفت” وغرها.
ُيذكر أنَّ دراسية سيابقة كانيت قد أظهرت 
أيضياً أنَّ مضادات االكتئاب الشيائعة تؤثر 
يف األم يف بدايات الحمل، ما ُيشيكل خطورة 

عىل األجّنة.
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املرأة من برج الحمل 
مهنيا:علي�ك أن تكوني أكثر قوة اليوم وإرصارا يف التمس�ك 
بمبادئك مهما كانت املغريات ..عاطفيا:تش�عرين أنك تحررتي 

من املايض وأنك عىل استعداد لبدء قصة حب جديدة.
الرجل من برج الحمل:

مهنيا:ت�رز الي�وم مواهب�ك اإلبداعي�ة يف العم�ل مما يث�ر إعجاب 
الرؤس�اء بك عاطفيا:تعتر هذه الفرتة هي األفضل بالنس�بة لك إن 

كنت تفكر بالتقرب من الحبيب. 

املرأة من برج القوس 
مهنيا:تع�ريف أن األم�ور لن تكون مثالي�ة يف العمل لذلك 
عليكي أن تتقبيل بعض السلبيات التى تحدث .عاطفيا:تعريف 

أنك تطلبني املستحيل من الحبيب فما هو غايتك من هذا؟
الرجل من برج القوس:

مهنيا:ال تس�تطيع الي�وم تويل كافة األمور لوحدك أطلب املس�اعدة 
من زمالء العمل .عاطفيا:ال تكن ش�ديد الحساس�ية تجاه أي كلمة 

يقولها الحبيب. 

املرأة من برج الجوزاء 
مهنيا:لدي�ك براع�ة يف التف�اوض ح�اويل أن تس�تغيل هذه 
امله�ارة اليوم عاطفيا:تش�عرين أن مش�اعر الحبيب أصبحت 

باردة تجاهك عليك أن تواجهيه بما تشعرين.
الرجل من برج الجوزاء:

مهنيا:علي�ك الي�وم أن تعي�د ترتيب أولويات�ك وأن تعط�ي األهمية اىل 
األمور الطارئة التي تحدث عاطفيا:الحبيب يطلب لقاؤك اليوم ملسألة 

رضورية تثر الشكوك يف نفسك. 

املرأة من برج امليزان 
مهني�ا:ال يمك�ن أن تحققي كل أحالم�ك عليك أن تعطي 
أولويات مل�ا تريدين تنفيذه .عاطفيا:تعيش�ني فرتة متوتره 

مع الحبيب عليك أن تتجاوزيها.
الرجل من برج امليزان:

مهنيا:عليك أن تهتم أكثر بكفاءة عملك أكثر من رسعة اإلنجاز 
عاطفيا:تشعر بالراحة بقربك من الحبيب وتفكر يف االستقرار. 

املرأة من برج الدلو 
مهنيا:ق�د تمرين بفرتة مربكة يف العم�ل عليك أن تعريف 
كي�ف تتكيفني معها .عاطفيا:ال تحاويل إثارة غرة الحبيب 

فقد تنقلب اللعبة ضدك.
الرجل من برج الدلو:مهنيا:

ترتك اليوم إنطباع جيد لدي رؤسائك يف العمل وتثر إهتمامهم
عاطفيا:تسمع بعض الشائعات عن الحبيب تثر قلقك.

املرأة من برج الثور
مهنيا:ق�د تنتاب�ك بع�ض مش�اعر القلق اليوم بس�بب 
ش�ائعات تتحدث عن وضعك بالرشكة .عاطفيا:ال تفكري 

بقلبك فقط أيضا عليكي أن تتبعي عقلك.
الرجل من برج الثور

:مهنيا:لست عىل عادتك يف العمل اليوم فأنت تترصف بعدوانية تجاه أي رأي 
من قبل زمالء العمل .عاطفيا:عليك أن تتخذ اليوم قرار حاسم بشأن عالقتك 

مع الحبيب وأن تحدد ما الذي تريده من هذه العالقة؟ 

املرأة من برج العذراء 
مهنيا:تش�عري اليوم بالحماس والتفاؤل بس�بب قبول 
تنفيذ مرشوع كنت تس�عني اىل تحقيقه .عاطفيا:خصيص 

املزيد من الوقت للحبيب وال تهملني مشاعره تجاهك.
الرجل من برج العذراء:

مهنيا:ال تسبح عكس التيار عليك أن تساير الوضع الحايل للرشكة 
عاطفيا:ال تكن سطحيا وفكر بعمق أكثر يف عالقتك مع الحبيب. 

املرأة من برج الجدي 
املهن�ي  مس�ارك  يغ�ر  ق�د  الي�وم  يح�دث  مهنيا:موق�ف 

عاطفيا:الحبيب وقف اىل جانبك بمواقف عدة وأنت تقدرين هذا.
الرجل من برج الجدي:

مهنيا:يتطل�ب العمل منك أن تكون أكث�ر تركيزا اليوم وأن تبذل كل 
جهد لتصل اىل ما تريد 

عاطفيا:ش�ارك الحبيب بمشاكلك التي تمر بها فقد تجد لديه الرأي 
الصائب. 

املرأة من برج الرسطان
مهنيا:علي�ك أن تثق�ي بقدراتك أكثر فأن�ت تعرفني أنك 
قادرة ع�ىل الوصول اىل أهدافك .عاطفيا:ال يمكن أن تكميل 

حياتك دون الحبيب عليك أن تدركي أنك لن تتحملني الوحده.
الرجل من برج الرسطان:

مهنيا:تمر بيوم ميلء باملفاجآت وتجد نفس�ك تقف حائرا أمام عدة 
خي�ارات وال تعرف ما الق�رار املناس�ب .عاطفيا:الحبيب لن ينتظر 

أكثر حتى تقرر أن تعرتف له بحقيقة مشاعرك. 

املرأة من برج العقرب 
مهنيا:عليك أن تكوني أكثر حذرا يف إنفعاالتك وأن ال تتفوهي 
بأية كلمة دون أن تفكري بها .عاطفيا:عليك أن تكوني أكثر قوة 

يف وجه الضغوطات التى تواجهك يف طريق عالقتك مع الحبيب.
الرجل من برج العقرب:

مهنيا:تم�ر بفرتة من الركود يف العمل حاول أن تخطط ألش�ياء قد 
تضي�ف بعض الحيوية عىل طبيعة عمل�ك .عاطفيا:ال تدع األقاويل 

تؤثر يف عالقتك بمن تحب. 

املرأة من برج الحوت
مهنيا:تتحميل اليوم الكثر من املس�ؤوليات التى تتطلب 
من�ك أن تتميه�ا بوقتها املحدد .عاطفي�ا:ال تهتمي اىل آراء 

اآلخرين واتبعي قلبك.
الرجل من برج الحوت:

مهنيا:علي�ك أن تتأقلم مع فريق عملك إلتم�ام العمل بوقته املحدد 
.عاطفيا:عليك أن تظهر مشاعرك للحبيب بصدق دون تصنع
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املرأة من برج األسد 
مهنيا:علي�ك أن تن�ي أخطاء امل�ايض وأن تركزي عىل 
املس�تقبل فم�ا حدث ق�د حدث ح�اويل أن تس�تفيدي من 
التج�ارب الس�ابقة .عاطفيا:كفاك�ي لوم�ا وعتاب�ا عىل كل 

ترصف يقوم به الحبيب.
الرجل من برج األسد:

مهنيا:لديك الكثر من التحديات التى تسعى من خاللها اىل أن تثبت 
ذاتك .عاطفيا:ال تختر مشاعر الحبيب فأنت تعرف ما يف قلبه. 

كلمات متقاطعة

ع���ام 1934 - عقد أول لقاء قمة 
بني الزعي�م األملاني الن�ازي أدولف 
هتلر والزعيم اإليطايل الفاشس�تي 
بينيتو موسوليني وهو اللقاء الذي 
فتح الباب أمام تحالف اسرتاتيجي 
بني البلدين فيما عرف باسم محور 
برل�ني / روم�ا، وهو املح�ور الذي 

خاض الحرب العاملية الثانية.
ع���ام 1941 - باريس تس�قط يف 

وجه الغزاة النازيني.
وىف نفس اليوم �� الرئيس األمريكي 
فرانكل�ني روزفل�ت يأم�ر بتجميد 

األرصدة الفرنسية واألملانية.
ع��ام 1952 - تدشني أول غواصة 

نووية.
ع���ام 1962 - تأس�يس املنظم�ة 

األوروبية ألبحاث الفضاء.
ع���ام 1967 - املركب�ة الفضائية 
األمريكية »ماينر« تتجه نحو كوكب 

الزهرة بحًثا عن أوجه الحياة.
عام 1974 : قوات العدو الصهيونية 
تخ�يل مدين�ة القنيطرة الس�ورية 

)احتلت يف 9 يونيو 1967(.
ع���ام 1982 - نهاي�ة الحرب بني 
ج�زر  ح�ول  واألرجنت�ني  إنجل�رتا 

فوكالند.
عام 1984 : اندالع اش�تباك مسلح 

بني الجيش السوري وقوات االحتالل 
اإلرسائيلية يف البقاع اللبناني.

ع���ام 1985 - منظمة تطلق عىل 
نفس�ها اس�م »حركة املضطهدين 
 TWA طائ�رة  األرض«تخط�ف  يف 
الرحلة رق�م 847 املتجهة من أثينا 

إىل روما.
إليزابي�ث  امللك�ة   -  1989 ع���ام 
الوالي�ات  رئي�س  تمن�ح  الثاني�ة 

املتحدة
األس�بق رونالد ريغ�ان لقب فارس 
اململك�ة  يف  األلق�اب  أرف�ع  وه�و 
املتح�دة وذلك بعد نح�و نصف عام 

من خروجه من البيت األبيض.
ع�ام 1991 : مقت�ل 100 ش�خص 
وتدمر العديد من املنازل يف الفلبني 

بسبب ثورة بركان بينابوتو.
االحت�الل  س�لطة   :  1993 ع�ام 
منزل�ني  ته�دم  اإلرسائيلي�ة 
فلس�طينيني يف قري�ة “كفر الديك” 
يف مدين�ة نابل�س ش�مال الضف�ة 

الغربية.
ع���ام 2003 - حاك�م إمارة رأس 
الخيم�ة الش�يخ صق�ر ب�ن محمد 
القاس�مي يعزل ابنه األكر الشيخ 
خال�د من والي�ة العه�د ويعني ابنه 

الشيخ سعود مكانه.

حم�اس  حرك�ة   -  2007 ع���ام 
تسيطر بالقوة عىل قطاع غزة

الوطني�ة  الس�لطة  ورئي�س 
الفلس�طينية محمود عباس يصدر 
ق�راًرا بإقال�ة الحكوم�ة برئاس�ة 
إسماعيل هنية ويعني سالم فياض 

رئيًسا لحكومة انتقالية.
الن�واب  مجل�س   -  2010 ع���ام 

العراقي يعقد جلسة بروتوكلية
ه�ي األوىل منذ انتخابه يف 7 مارس، 
وقد اس�تمرت الجلسة عرش دقائق 
أدى خاللها الن�واب اليمني ورفعت 
بعده�ا لتبق�ى مفتوح�ة إىل ح�ني 
اتفاق الكتل الفائ�زة عىل من يتوىل 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء 

ورئاسة مجلس النواب.
ع���ام 2012 - املحكمة الدس�تورية 
العليا يف مرص تقيض بعدم دس�تورية 
قان�ون الع�زل الس�يايس وال�ذي أقره 
مجلس الش�عب ملنع ترش�ح من كان 
يعم�ل ضمن نظ�ام الرئيس الس�ابق 
محم�د حس�ني مب�ارك باالنتخاب�ات 
الرئاس�ية كما أمرت املحكمة ببطالن 
عضوي�ة ثلث أعضاء مجلس الش�عب 
وذل�ك لألعضاء املنتخب�ني عىل املقاعد 
الفردي�ة وهذا ما يعني حس�ب الحكم 

بحل املجلس كاماًل.

1.هل تعلم أن قوس قزح ال يظهر إال إذا كانت الزاوية بني الشمس 
وخط األفق أقل من 40 درجة مئوية.

2.ه�ل تعل�م أن يف كوريا الش�مالية ممنوع اس�تخدام االنرتنت إال 
بترصي�ح ! ألنه ُيعت�ر حقا من حقوق رئيس الدولة واس�تخدامه 

بدون اذن جريمة يعاقب عليها القانون.
3.ه�ل تعل�م أن الصن�دوق األس�ود املس�تخدم يف الطائ�رات لونه 
برتقايل، وذلك لكي يظهر بوضوح يف عمليات البحث، وأطلقوا عليه 
اسم الصندوق األسود بسبب ما يحتويه من معلومات عن حوادث 

الطائرات املأساوية.
4.هل تعلم أن عدد غرف البيت األبيض 143 غرفة.

5.ه�ل تعل�م أن أق�دم وأقرص نش�يد وطني ه�و النش�يد الوطني 
الياباني.

6.هل تعلم أن مس�احة عالم والت ديزني تفوق مس�احة 17 دولة 
من دول العالم.

هـــــل تعلــــــم

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي
يف�������وت ثال��ث  اذا  احل��ب  يعن��ي  ثن��ن 
ح�����������رب يتح��ول  ف��ات  ثال��ث  ح��رف 

اس��ي���ر عاش��ك  اذا  ميضربون��ه  املث��ل 
ينض��������������رب باحل��ب  م��رات  املث��ل 

م��و ش��كو ح��ب يس��تمر يعن��ي صحي����ح
وم��و ش��كو ح��ب ينته��ي يعن��ي نص������ب

اك��و ح��ب ينته��ي ب��س ذك��راه يع�����ي��ش
واك��و ح��ب يس��تمر ب��س اس��مه انش��طب

س��بب حب��ك اذا تل��كاه ال تك���������������ول
احل��ى ح��ب م��ن حت��ب تل��كاه ص��������دف

ام�راة تقول ..أمي ذهبت لتخط�ب ألخي ، وعندما قال�ت ألهل الفتاة أن 
ابن�ي يعمل ويعيش بالغربة.. وافقوا ، وأتت الفتاة وجلس�ت بجانب أمي 

ورأت أخي بالصور وعجبها كثراً ..
قال�ت له�ا أمي : عندم�ا تتزوجوا تقبل�ني أن تعييش مع�ه يف الخارج ، يف 

السودان ؟؟
الفتاة تغرت مالمحها وغضبت وقالت : ال أكيد ، ليش أعيش بالسودان ، 

مستحيل ورفضت البنت ..
خرجت أمي من بيتهم مكسورة الخاطر ، إلتقت بفتاة جارتهم بالطريق 

، سألتها :
ما بِك يا خالة غضبانة ؟؟

أمي قالت لها القصة ، فقالت لها الفتاة : ال تغضبي يا خالة ، أنا سأتزوج 
ابن�ك ، فذهبت أمي وخطبت البنت وأهلها وافق�وا .. وبدأت الفتاة تتكلم 

مع أخي بالتلفون وسألته :
كيف األجواء عندك بالسودان ؟؟

ضحك أخي وقال لها : أي سودان !!
أنا أعيش بالسويد ، وأمي دوما تنطقها السودان ...

هو هذا املعنى الحقيقي ملقولة “عىل قدر نياتكم ترزقون”.

هل تتسم ش�خصيتِك بالتعقل والحرص عىل 
اتب�اع القواع�د، أم أن�ِك ش�خصية فضولية 

محبة للمغامرة واإلبداع؟
بتلقائي�ة  يترصف�ون  األش�خاص  بع�ض 
وأريحية، وال يختلقون املشكالت أو يتسببون 
يف تصعيد األمور لتصل لحد األزمات. والبعض 
يترصف بتحفظ، وآخ�رون يعانون من نوع 
م�ن الحي�اء أو الرغبة يف االنع�زال، والبعض 
قد يت�رصف بعنف غر م�رر أو عدائية غر 
مقصودة، وآخ�رون يميل�ون لتحليل األمور 
واتخ�اذ الق�رارات الصائب�ة. ويف الحقيق�ة 
إن طبيع�ة الش�خصية ترج�ع بش�كل كبر 
لطبيعة عمل املخ، فكيف يعمل مخ اإلنس�ان 

يف األساس؟
يف البداي�ة، علي�ِك أن تعلم�ي أن نصفي املخ 
يعمالن مًعا بش�كل متواصل، ولكن املعروف 
أن النص�ف األيمن من املخ يتحكم يف النصف 
األيرس من الجس�م، وبالعكس، فإن النصف 
األي�رس م�ن امل�خ يتحك�م يف نصف الجس�م 
األيمن. كم�ا أن النصف األيرس مس�ئول عن 
إدراك اللغات، وتفس�ر ما تس�معه أذناِك ثم 
نقل أفكارِك يف ش�كل كلم�ات يصدرها الفم. 
كما أنه مس�ؤول أيًضا عن التفكر املنطقي 
والبح�ث ع�ن أس�باب املش�كالت وم�ررات 
القي�ام بترصف�ات معين�ة، وح�ل املس�ائل 
الرياضية املعقدة، وكذلك تسجيل املعلومات 
والحقائق يف الذاكرة، ثم اس�رتجاعها عندما 

تريدين تذّكرها.
م�ن جهة أخ�رى، ف�إن النص�ف األيمن من 
املخ مس�ؤول عن التعرف عىل شكل الوجوه، 
واإلحس�اس باملوس�يقى، والقي�ام ببع�ض 
العمليات الحسابية البسيطة، كما أنه يقوم 
بعق�د املقارن�ات، واس�تخالص التقدي�رات 
والنتائ�ج املحتمل�ة، كم�ا أن�ه يس�اعد عىل 
تحلي�ل الص�ور البرصية وترجمتها ألش�ياء 

ذات معنى.
وقد توصل�ت العديد م�ن الدراس�ات لنتائج 
أخ�رى متعلق�ة بعالق�ة النصف�ني األمامي 
والخلفي من املخ بطبيعة الش�خصية، حيث 
كش�فت الدراس�ات أن النص�ف األمامي من 
امل�خ مس�ئول ع�ن التخطيط ووض�ع آليات 
تنفيذ األهداف املخطط لها، كما أنه مس�ئول 
ع�ن حركة الجس�م بصف�ة عام�ة يف الفراغ 
املحي�ط به، بينما يق�وم النصف الخلفي من 
املخ بتحلي�ل املعلومات وتصنيفه�ا. كما أن 
النص�ف العلوي من املخ يقوم باس�تخالص 
املعلومات من الجزء الس�فيل لوضعها ضمن 
الخط�ط واأله�داف واس�رتاتيجيات تطبيق 

هذه الخطط واألهداف.
فكيف تنس�حب هذه الوظائف عىل السمات 

الشخصية لكل فرد؟
بالطبع كل منا يس�تخدم النصفني األماميني 
والخلفي�ني م�ن املخ بش�كل كام�ل، وكذلك 
األم�ر بالنس�بة للنصف�ني األيم�ن واأليرس، 
ولك�ن بالتأكيد يكون هناك نوع من الهيمنة 
لجانب معني من املخ، وبالتايل يطغى بش�كل 
أكر عىل طبيعة الش�خصية ويجعل كاًل منا 

مختلًفا عن أقرانه.
ف�إذا كانت ش�خصيتِك تتس�م بالق�درة عىل 
الحدي�ث وس�ط تجمع�ات، وح�ب االندماج 
وتوس�يع دائرة معارفِك وممارسة األنشطة 
االجتماعي�ة وحضور مناس�بات اجتماعية 
عديدة، فأنِت تس�تخدمني النصف األيرس من 
مخِك بش�كل أكر، فهو املس�ؤول عن جمع 
والت�رصف  املنطق�ي  والتفك�ر  املعلوم�ات 

بموضوعية.
أما إذا كانت شخصيتِك تتسم بالقلق والتوتر 
والرتكي�ز ع�ىل النف�س أكث�ر م�ن اآلخرين، 
والش�عور بالضجر بش�كل رسي�ع ومتكرر، 
والتفك�ر يف املخاط�ر والتهدي�دات والعقاب 
بش�كل متكرر، فأن�ِت تس�تخدمني النصف 
األيم�ن من مخِك بش�كل أكر، ألن�ه ال يقوم 
بالتدقي�ق ويعتم�د ع�ىل العش�وائية وع�دم 
ترتي�ب األفكار واملعلومات وكذلك يحّفز عىل 

الترصف بشكل غر موضوعي.
وإذا كان�ت ش�خصيتِك تق�وم ع�ىل التعاون 
والتعاطف والحنان وامليل إىل إرضاء اآلخرين 
والترصف وفق املعاير االجتماعية والقوانني، 
والتحيل بالتهذيب، فأنِت تعتمدين أيًضا عىل 
الج�زء األيرس من امل�خ. أم�ا إذا كنِت تحبني 
املغام�رة وتجرب�ة أش�ياء جدي�دة والخروج 
قلياًل ع�ن النمط الس�ائد والترصف بش�كل 
إبداع�ي، فأنِت تس�تخدمني النص�ف األيمن 

بشكل أكر.
وإذا كانت ش�خصيتِك قيادية تتسم بالقدرة 
عىل حل املشكالت بش�كل فعال، والتخطيط 
دائًما لتحقيق أهداف محددة يف العمل، فأنِت 
تعتمدي�ن بش�كل أكر عىل النص�ف األمامي 
م�ن املخ، أم�ا إذا كنِت تقوم�ني دائًما بجمع 
املعلوم�ات وح�ب البح�ث واالط�الع وح�ب 
القراءة، فأنِت تعتمدي�ن عىل النصف األيرس 

من مخِك بشكل أكر.

قصة وعربة

اختبارات شخصية

“على قدر نياتكم ترزقون”

كيف يؤثر النصف األيمن والنصف األيسر للمخ في الشخصية؟ 

الكلمات األفقية 
-1أدي�ب و لغ�وي عالمة //رسير 

الطفل.
-2أحد رموز الش�يوعية //ساهم 

يف توحيد األملانيتني.
-3إرتفع//ملمة تدمر.

-4راهب//حجة//اسم موصول.
-5مىس// للتعريف//قادم.

االس�د//  متجر//صغ�ر   6-
إزدهار.

-7 جبل من النار//يف العود.
-8من األنبياء عليهم السالم//// 

عظام الرأس.
-9 إفرض//آلة عزف// قادم.

الكلمات العمودية
-1صاحب العبقريات//سورة قرآنية 

-2 نجل)م(//وضع اإلناء عىل فمه.
-3 من الفواحش//علم مؤنث.

-4علم مؤنث //عاصمة أسيوية.
-5 الحيوان الوحيد الذي ال يغار عىل أنثاه// أبو 

البرشية.
-6 متشابهان//أعلن.

-7 مرتفع أريض//أحد الثقلني.
-8 يشتم//أحد الوالدين.

-9رغبات//ابن)م(.
-10 رضوري للحياة// سبات.

-11 قط// رعاية)م(.
-12 حاكم ظالم مستبد.

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

واألفقية يف املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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حدث يف مثل هذا اليوم



أحيت شمس األغنية اللبنانية، 
ناجحاً  حفالً  كرم،  نجوى 
بطاقاته  كامل  نفدت  ضخماً 
يف العاصمة السعودية الرياض 
»الفورسيزون«؛  فندق  يف 
رفيع  استقباالً  فاسُتقبلت 
الهيئة  قبل  من  املستوى 
روتانا  ورشكة  للرتفيه  العامة 

للصوتيات واملرئيات.
كرم  نجوى  افتتحت  بداية، 

جاء  ترحيبية  بكلمة  حفلتها 
فيها: 

»فرحتي مش سايعتني ومش 
مصدقة إني إرجع بعد كل يليل 
إني  األرضية  الكرة  عىل  صار 
قدام  وغني  املرسح  عىل  أوقف 
وبشكر  محب،   جمهور  هيك 
رشكة روتانا واملستشار تركي 
يفوت  يفكر  يليل  الشيخ  آل 

الفرحة لكل إنسان«.

بدأت حفلتها بأغنية »الله ياخد 
بيدك يا سعودية« التي سبق أن 
أهدتها اىل جمهورها السعودي 
باقة  غّنت  بعدها  سنتني،  منذ 
من أرشيفها الكبري الذي تنوع 
القديم والجديد وامليديل  ما بني 
واضحًة  وبدت  واملواويل، 
وفرحته  الجمهور  حماسة 
وشاركها  أغانيها  ردد  الذي 

فرحتها.

 وإىل جانب النجاح الجماهريي 
التواصل  منصات  نجاح 
وسم  تصدر  حيث  االجتماعي، 
#نجوى_كرم_يف_الرياض الرتند 
والسعودية  والجزائر  لبنان  يف 
من  الكثري  تلّقت  كما  وليبيا، 
يف  محبيها  من  الورود  باقات 
من  متميزة  وباقة  السعودية 
اإلعالم عىل شكل شمس نسبة 

اىل لقبها.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

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

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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عـين على العالم

نرشت النجمة الرتكية، هاندا أرتشيل، صورة مع الطفلة 
مايا باسول التي ستلعب دور ابنتها يف الجزء الثاني من 
املمثل الرتكي كرم  مسلسل »أنت أطرق بابي« إىل جانب 
أحد  عىل  التصوير  كواليس  يف  أرتشيل  وظهرت  بورسني، 
الشواطئ بلقطة عفوية حظيت عىل إعجاب عدد كبري من 

متابعيها.
تصوير  جلسة  بأحدث  أرتشيل  هاندا  الرتكية  النجمة  وتألقت 
منها  صورتني  هاندا  ونرشت  الرتكية،   «  vogue« مجلة  لصالح 
فيها  ظهرت  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل  الخاصة  صفحتها  يف 
باملايوه، كما نرشت صفحة املجلة الرسمية فيديو ظهرت فيه أرتشيل 

بلقطات عفوية أثناء جلسة التصوير.
النجمني  تجمع  صورة  مؤخراُ  نرشت  قد  الرتكية  الصحافة  وكانت 
وهما  خاللها  من  ظهرا  بورسني،  وكرم  أرتشيل  هاندا  الرتكيني 
يستعرضان الجوائز التي حصل عليها مسلسلهما الشهري »أنت أطرق 

بابي«... ونالت الصورة اعجاب عدد كبري من املتابعني.
أطرق  »أنت  الجديد من مسلسل  الجزء  أحداث  الكشف عن  تم  وكان 
بابي«، إذ ان رسكان )كرم بورسني( يمر بفرتة صعبة بسبب عالجه 
وال  الزواج  فيؤجل  شخصيته،  يغري  الذي  األمر  الرسطان،  مرض  من 
يرغب باإلنجاب، فينفصل عن ايدا ) هاندا أرتشيل (، إال انه بعد سنوات 

عديدة يلتقيان، وتحدث مفاجأة غري متوقعة.

الخاص  حسابها  عىل  زينة  الفنانة  شاركت 
)إنستغرام(  الصور  تبادل  تطبيق  عرب 
جمهورها صورة جديدة وجهت من خاللها 
رسالة غريبة دون أن تشري إىل من وجهتها، 
عن  الجمهور  وتساؤالت  الجدل  بها  لتثري 

الشخص الذي توجه له زينة رسالتها.
وعلقت زينة عىل الصورة قائلة: »يا ابني أنا 
هاخاف  مصلحتي،  عىل  أخاف  بعرفش  ما 
انهالت  حيث  عبيط«،  أنت  إزاي  زعلك؛  عىل 
الشخص  عن  متسائلة  التعليقات  عليها 
وجهتها  التي  الغريبة  بالرسالة  املقصود 
يف  شاركت  زينة  أن  منشورها.يذكر  يف  زينة 
بمسلسل  املايض  الرمضاني  الدراما  سباق 

فيها  البطولة  شاركها  والذي  بالحب«  »كله 
قدري،  ونور  وصابرين،  السعدني،  أحمد 
وهو  البارودي،  وريم  درويش،  ومصطفى 

من إخراج عصام عبد الحميد.
وكان املسلسل قد مر بأزمة كبرية هددت 
أحمد  الفنان  إعالن  بعد  للنور  خروجه 
أثناء  املسلسل  من  انسحابه  السعدني 
يكمل  لن  أنه  مؤكداً  رمضان  يف  عرضه 
التصوير، ثم تبعه الفنان مصطفى درويش 
ليصبح مصري املسلسل مجهوالً إال أن األمر 

النجمان  وعاد  بسالم  انتهى 
للتصوير وأكمــــــال 

دوريهما.

أغنية  أوجيت،  وفاء  الجزائرية،  الفنانة  طرحت 
جديدة لها بعنوان » قصة الحب »، وهي ثالث وآخر 
 Parfums « أغنياتها من ميني ألبومها عطور املغرب
du Maghreb «.. العمل من كلمات محمد املغربي، 
ان  وسبق  آي”،  “سول  موسيقي  وتوزيع  ألحان 
أصدرت وفاء أوجيت أغنيتني، األوىل جزائرية تندرج 
ضمن خانة أغاني الراي بعنوان “ليك تشكراتي” من 
كتابة وألحان سيد أحمد طهاري، والثانية من الرتاث 
التونيس “جيت نعوم”، والتوزيع املوسيقي لألغنيتني 
قد  الجزائرية  الفنانة  تكون  وبالتايل  آي«،  لـ«سول 
عن  لتعرب  مرادها،  كان  مثلما  الكبري  للمغرب  غنت 
الشقيقني  للبلدين  وكذلك  وبلدها،  لشعبها  حبها 

تونس واملغرب.   

بعد انتهاء عرض الحلقة األخرية من املوسم 
الرابع من املسلسل الرتكي األكثر مشاهدة 
ترند  اسمه  احتل  بولوت،  آلراس  »الحفرة« 
الدول  من  كثري  ويف  تركيا  يف  تويرت  عرب 

العربية أيضاً.
يف نهاية أحداث الحلقة األخرية من مسلسل 
أربع  مدار  عىل  استمر  الذي  »الحفرة« 
سنوات كان ضمن قائمة نسب املشاهدة يف 
كل موسم درامي، أعلن أبطال املسلسل عن 
مسلسل تركي جديد بعنوان »3 رصاصات« 
آلراس بولوت بطل »الحفرة« الذي سُيعرض 

قريباً خالل املوسم الدرامي الصيفي.
وكانت الحلقة األخرية التي استمر عرضها 
أربع ساعات، قد احتلّت املركز األول يف نسب 
املشاهدة وقت عرضها وتفّوقت عىل جميع 
األعمال الرتكية املعروضة يف نفس التوقيت، 
هاشتاغ  أطلق  قد  آراس  جمهور  وكان 
سونماز،  دامال  »الحفرة«  ببطلة  يجمعه 
يف  تداوالً  األكثر  الهاشتاغ ضمن  حيث كان 
تركيا خالل األيام املاضية قبل نهاية عرض 

املسلسل.
واحتفل فريق عمل املسلسل بحفل ختامي 

عرض  لنهاية  املسلسل  أبطال  جميع  ضم 
ُعرض  وقد  »الحفرة«،  مسلسل  حلقات 
دقيقة،   45 ومدته  الشاشات  عرب  الحفل 
من  األخرية  الحلقة  عرض  قبل  وذلك 

املسلسل.
وكانت بيجي أونال حبيبة آراس قد تحدثت 

كثرياً  نتساعد  »إننا  قائلة:  عالقتهما  عن 
نعيش  أن  بأفكارنا، ال نحب  نثق  يف عملنا، 

حبنا ونظهر ما بداخلنا أمام األعني«.
وكان آراس قد اشرتى منزالً جديداً ليجمعه 
تصوير  إنهائه  بعد  أونال  حبيبته  مع 

مسلسله الجديد »ثالث رصاصات«.

عىل  دياب  مايا  أطلّت  ضخم،  استعرايض  حفل  يف 
شاهد  اإللكرتونية  املنصة  شاشة  عرب  جمهورها 

املنصة  شاشة  عرب  خاصة  تجربة  لتقدم   VIP
 30 من  يقرب  ما  تحضريات  األوىل.بعد  للمرة 
من  شخصاً   80 إىل  وصل  عمل  وبفريق  يوماً 
املحرتفني، أطلت مايا دياب يف حفل استعرايض 
ضخم عرب شاشة شاهد للمرة األوىل وبقيادة 

قدمت  اإلستعراضات،  مصمم  عواضة  هادي 
مايا العديد من الفقرات الغنائية االستعراضية 

الضخمة ضمن الحفل.
داخل  ساعة   26 نحو  الحفل  تصوير  استغرق  وقد 

هذه  مثل  لتقديم  الخاصة  بريوت  استديوهات  إحدى 
النوعية من الحفالت الضخمة.وقد عرض الحفل بعض الكواليس 

وفريق  مايا  لها  تعرضت  التي  املؤثرة  واللحظات  بالتصوير  الخاصة 

مايا  سوبر  الحفل.وبشخصية  تصوير  أثناء  العمل 
التي فاجأت بها مايا دياب جمهورها عند عرض 
الحفل تستعد مايا للعديد من املفاجآت األخرى 
الخاصة بهذه الشخصية يف املستقبل القريب، 
شاهد  حفل  عىل  يقترص  لم  ظهورها  أن  إذ 
أعمالها  أحدث  قدمت  قد  مايا  فقط.وكانت 
املرصية  باللهجة   « كالم  »أحىل  الغنائية 
»للمرة األوىل خالل هذا الحفل وهي أغنية من 
خيامي  محمود  وألحان  الجيل  نارص  كلمات 
قد  دياب  مايا  رشارة.وكانت  هادي  وتوزيع 
حرضت جلسة خاصة ملشاهدة العرض الحرصي 
دينا  مقدمتهم  يف  املقربني،  أصدقائها  وجمعت  للحفل 
الرشبيني التي تتواجد يف لبنان لتصوير مسلسلها الجديد الزيارة 

والذي سيتم عرضه أيضاً عرب شاشة شاهد اإللكرتونية.

هاندا أرتشيل تشوق متابعيها 
لـ »أنت اطرق بابي«

زينة تشعل الوسط برسالة تبعثها جملهول.. واجلمهور يتساءل

 وفاء أوجيت تطلق آخر أغنيات ألبومها اجلديد

أبطال مسلسل »حفرة« يفِرحون مجهورهم 
بعمل جديد

جنوى كرم تضّج فرحاً يف السعودية

سوبر مايا.. أهم مفاجآت مايا دياب على شاهد
علماء يرصدون نجما عمالقا يعادل 

الشمس 100 مرة 

قمصان ذكية ترصد المؤشرات الصحية

رصـد عـدد من علمـاء الفلك نجما عمالقـا يقع عىل بعد 25 ألف سـنة 
ضوئيـة عن األرض، ويعـادل حجمه 100 ضعف حجم الشـمس، وأكد 
العلماء أن النجم ظّل خافًتا بنسـبة %97 ملئات األيام، إال أنه عاد ببطء 
لسطوعه السابق، ورجح العلماء أن يكون التعتيم املرتبط بالنجم ناجم 
عـن دوران الكواكـب حـول بعضها، أو وجـود كمية هائلة مـن الغبار 

تحجب الضوء.
من جهته، قال العالم يف معهد الفلك بجامعة كامربيدج، يل سـميث، أن 
النجـم يبـدو وكأنه انبثق فجأة مـن العدم، بعد أن تـالىش يف أوائل عام 

2012، وذلك حسب ما نرشته شبكة “سكاي نيوز” عربية.
وتمكن العلماء من رصد النجم مسـتعينني بتلسـكوب “فيسـتا” الذي 
يديره املرصد األوروبي الجنوبي يف تشييل، حيث كان يراقب أعدادا كبرية 

من النجوم، من خالل أطيافها الكهرومغناطيسية.
وأطلـق العلماء عىل النجم املكتشـف اسـم VVV-WIT-08، وأكدوا أنه 
ال ينـدرج ضمن فئات معينة، نظرا لسـلوكه املتغري، ويعتقد العلماء أن 
رصد هذا النجم العمالق سيسـاعدهم عىل فهم طبيعة وسلوك “النجوم 
الوامضـة”، هـذا إىل جانـب معرفـة خصائصهـا، وكيفيـة تطويرهـا 

ومصريها النهائي، ومدى تأثري ذلك عىل األرض.

انضّمـت رشكـة »نكسـتايلز« لأللبسـة إىل كّل من ابـل وسامسـونغ وغوغل يف 
البحـث عن أفكاٍر تهدف إىل إضفـاء خصائص كومبيوترية عىل املالبس اليومية. 
و»تكسـتايلز« هي رشكـة لصناعة األلبسـة مدعومـة من املؤسسـة الوطنية 
للعلوم، وتسعى لحياكة تقنيات شبيهة بأجهزة »فيتبت« )التي ترصد املؤرشات 
الصحية( يف النسيج.. وتعد هذه التقنية إضافة جديدة عىل الئحة آخذة يف التطّور 
من الجهود الهادفـة إلحداث ثورة يف عالم ملالبس التي نرتديها.وأطلقت الرشكة 
الّناشـئة يف مدينة بروكلني األمريكية، الشهر املايض، »قماشها الذكي« الحاصل 
عـىل براءة اخـرتاع والقابل للغسـل يف اآلالت، كوسـيلة جديدة لجمـع البيانات 
الحيوية.شـملت املوجـة األوىل مـن إنتاج الرشكـة املالبس الرياضيـة، والفكرة 
منها السـماح للرياضيني بقياس عوامل كالرسعة والقـّوة والزخم وغريها من 
املقاييـس التـي ترصدها تقنيـات اليوم القابلة لالرتداء كالسـاعات واألسـاور 
الذكية.تهدف الرؤية األوسـع للرشكة إىل إدخال هذا النسـيج املتقّدم إىل األسواق 
االسـتهالكية الكـربى ملراقبـة معّدل نبـض القلـب والتنّفس عـرب املالبس التي 
نرتديها يومياً.وكشـف جورج صان، الرئيس التنفيذي يف »نكستايلز« واملسؤول 
السابق يف رشكة »بوما« الشهرية بصناعة األلبسة الرياضية الفاخرة، أّن »هدفه 
كان تحويـل الخيـوط التي نرتديها كّل يوم إىل عنرص ذكي مسـتخدم يف املالبس 
اليومية. لذا، عوضاً عن لصق رقاقة كومبيوتر يف الجسـم، أضافت الرشكة هذه 
الدوائر الذكية إىل الكّم والقميص والرسوال«.واستهلّت »نكستايلز« إنتاجها بكّم 
ُيلبـس يف الذراع والركبة مصمـم لقياس التغريات امليكانيكيـة من نقاط بيانية 
مختلفـة موجـودة فيه، ويمكن اسـتخدام هذه املعلومات التـي يجمعها لتوّقع 
وتجّنب اإلصابات والرضوض، بحسب ما أفاد صان. ليست »نكستايلز« الرشكة 
األوىل التـي تحلـم بهذا الّنوع مـن الصناعات، ولكـّن خّط اإلنتاج الـذي أطلقته 
هـو املقاربـة األحدث يف سـيل األفكار السـاعية إلحداث ثورة يف عالم األنسـجة 

املستخدمة لتصميم ما يتعدّى املالبس العرصية.

أعلنـت رشكة جبن بريطانية أنها 
ستدفع 10 آالف دوالر لشخص ما 

مقابل تناول الجبن.
وأعلنـت رشكـة »ويسـبس« أنها 
منصـب  يف  مسـؤوالً  سـتعني 
»مسـؤول محتوى الجبن« للعمل 

معهم من أجل تناول الجبن.
سـيحصل  ذلـك،  إىل  باإلضافـة 
املرشح الناجح أيضاً عىل إمدادات 
ملـدة عام من الوجبـات الخفيفة، 
الرسيـة«  »النكهـات  ويختـرب 
الجديدة، ويحصل عـىل »غنيمة« 

من الجبن.
وقالـت الرشكـة يف بيانهـا: »أنت 
تعلـم أنـك أمضيـت عـام 2020 
بأكمله عـىل )تيك توك( ومطالعة 
إنسـتغرام وفيسبوك(،  )ستوريز 

اآلن دعنـا نسـتخدم مهاراتـك يف 
فرتة الحجر الصحي بشـكل جيد: 
ملدة عام واحد، سـتنضم إىل فريق 
التسـويق لدينـا إلضافـة صوص 

الجبنة الخاص بك إىل إبداعاتنا«.
»مكافأتـك؟  الرشكـة:  وتابعـت 
سـتحصل عىل عرشة آالف دوالر، 
باإلضافـة إىل الحصـول عىل جبن 
بكميـات غـري  )ويسـبس(  مـن 

محدودة ملدة عام«.
وتعتمد الرشكة يف طريقة التقديم 
للوظيفة عىل طريقة جديدة، وهي 
إرسـال »نكتة« تتعلق بالجبن من 
قبل املهتمني بالوظيفة. وتستقبل 
الرشكـة الطلبـات مـن 17 يوليو 
)تمـوز( وحتـى 27 يوليـو لهـذا 

العام.

يف البداية، ظهـرت تقنية التزييف 
»ديـب فيكـس« deepfakes التي 
تتيـح ملسـتخدمها لصـق وجـه 
أحدهـم عىل جسـم أي شـخٍص 
آخـر. بعدها، بـرزت تقنية »ذس 
 This »بريسـون داز نات إكزيست
التـي   Person Does Not Exist
تبتكـر أشـخاصاً عـىل أي موقع 
إلكرتوني مع كّل تحديٍث تجرونه 
لتحميل املوقع. وأخرياً، حان دور 
 Generated فوتـوز«  »جينريتـد 
Photos، املوقع الذي يخّزن صوراً 
فوتوغرافيـة تجاريـة مصنوعـة 
بكاملهـا مـن بـرٍش... ابتكرهـم 
الـذكاء الصناعي.يعّد ابتكار برٍش 
بهيئة حقيقية من أكرب التحديات 
الـذكاء الصناعي  التـي يواجهها 
البـرصي، ولكـّن الباحثـني بدأوا 
يتقنـون اسـتخدام هـذه التقنية 
برسعة كبرية. وجديد هذه التقنية 

يحمل اسم »جينريتد فوتوز« التي 
وصلـت عائداتها إىل 15 ألف دوالٍر 
يف الشـهر من بيع مكتبة تحتوي 
عىل نماذج برشية مبتكرة بالذكاء 
الصناعـي. وأطلقت الرشكة التي 
تقـف خلـف هـذا املوقـع أخـرياً 
تحديثاً جديداً ال يتيح للمسـتخدم 
صناعة نسـخة برشية بمساعدة 
الـذكاء الصناعـي فحسـب، بـل 

يسمح له أيضاً بتحريكها.
ضوابـط  التحديـث  هـذا  يوّفـر 
تحّكم سهلة االسـتخدام ليتمّكن 
من جعل الشـخص الـذي صنعه 
يعبـس، أو ينظـر إىل اليسـار، أو 
النّظـارات. وكمـا املصّور  يرتدي 
االسـتعانة  يمكنكم  الفوتوغرايف، 
يف  املتوّفـرة  املسـتخدم  بواجهـة 
التـي  الوضعيـة  املوقـع لضبـط 
التـي  للشـخصية  تريدونهـا 

صنعتموها.

شركة بريطانية تدفع 10 آالف 
دوالر مقابل تذوق الجبن!

أداة ذكاء صناعي جديدة تبتكر 
وجوهاً بشرية

  

تغريدات

السيد عمار الحكيم

فالح المشعل

ــعري األعلى واألهم يف حداثة الشعر  الطود الش
العربي منذ نصف قرن.. 

ــد، كم كنت  ــا احملارب العتي ــريح أيه  آن لك أن تس
أسعد باطاللتك عرب املاسنجر لنملئ ساعة أو ساعتني 
ــي عن البالد ومايدور  ــن نهارات حصار كورونا، حنك م

بهذه الدنيا..
 وداعا معلمنا وحبيبنا ودليلنا اىل شعلة النار.

ــول لبوا  ــباب وكه ــة وش ــالل لفتي ــة إج  حتي
ــوا القلوب دروعا وتسابقوا على  النداء ولبس

ــاب األنفس ألجل عزة ومشوخ هذه األرض  ذه
املقدسة املعطاء.

التصوف البغدادي يف 
مناظرة عام 1945

منمنمات 

الدراسة يف مدرسة  بغداد عام 1945 مناظرة مشهورة بني زمييل  شهدت 
مرجان ببغداد شيخ املسترشقني الفرنيس لويس ماسينيون وبني املحامي 
بني  حصل  ما  هذا  نعم  البغدادي..  التصوف  وموضوعها  العزاوي،  عباس 
الذي  ماسينيون  لويس  الفرنيس  املسترشق  االوروبيني  املسترشقني  شيخ 
 1908 سنة   بذلك  ختماً  عمل  ان  بعد  اسمه  قبل  )عبده(  كلمة  اضاف 
وارتىض ان يسمى )عبده( منذ تلك السنة، حيث ذهب مع العزاوي عندما 
كان االثنان طالبني يف مدرسة مرجان املجاورة للشورجة يف شارع الرشيد، 
تلك املدرسة التي بناها الخواجة مرجان الرومي الذي حكم بغداد يف العهد 
لها،  وعشقه  ببغداد  ماسينيون  عالقة  بدأت  إذ  13٧3م،  سنة  الجالئري 
ووصفه )الحالج( الشيخ الصويف الذي تم اعدامه بسبب افكاره الصوفية 
زمن خالفة املقتدر العبايس عام 309 هـ سنة 931 م بالطريقة املعروفة 
بالرضب الف سوط ثم قطع اليد اليمنى ثم الرجل اليرسى ثم اليد اليرسى 
ثم الرجل اليمنى ثم قطع الرأس ثم حرق االشالء وذر الرماد املتخلف بعد 
الحرق يف مياه نهر دجلة من شمال بغداد اىل جنوبها، حيث يف سنة 1908 
وعندما ارتدى ماسينيون زي طلبة العلم البغداديني املعروف يف تلك الفرتة 
ايضاً يف مدرسة مرجان زمن وايل  ومعه عباس العزاوي عندما كان طالباً 
بغداد العثماني نجم الدين بن عيل طيفور، بصحبة مدرسني يف هذه املدرسة 
االلويس،  شكري  محمود  والعالمة  االلويس  الدين  عالء  عيل  القايض  هما 
وذهب االربعة اىل مدينة الكاظمية لعمل ختم اىل ماسينيون، ويذكر املحامي 
يده  بخط  كتب  االٓلويس  الدين  عالء  عيل  بغداد  قايض  ان  العزاوي  عباس 
عنوان هذا الختم وهو)عبده لويز ماسينيون( وأرخه 1326 هـ 1908 م، 
تم  قد  وان  الكاظمية،  يف  بهيمني  تقي  السيد محمد  الحكاك  الختم  وحفر 
نرش احدى رسائل ماسينيون اىل العالمة محمود شكري االلويس مؤرخة يف 
19/9/1911، يقول فيها: )اىل شيخنا االٔفخم الصديق الكريم السيد محمود 
شكري االٓلويس سلمه الله تعاىل...(، وكانت الرسالة مختومة باسم )الفقري 
لله سبحانه لويز ماسينيون(، إذ كان ماسينيون ينتظر من االلويس اخبار 
الحالج وما تم العثور عليه، ويف رسالة ماسينيون املؤرخة يف1911/٧/22، 
يف  وتحدث  تعاىل(،  الله  سلمه  االفخم  الكريم  االٔفضل  استاذنا  )اىل  يقول: 
الحالج  حول  ومخطوطات  ومراجع  ومصادر  فكرية  قضايا  عن  الرسالة 
بعضها صحيح النسبة وبعضها االخر ليس بصحيح، ثم يطلب معلومات 
عن مخطوطة )الرساج الوهاب يف رشح كلمات الحالج(، ثم يختم الرسالة 

بختم )عبده لويز ماسينيون(، و)تلميذكم عبده لويز ماسينيون(.(
)املسترشق  عنوان  تحت  املصادر  نرشت  ببغداد  املرجانية  املدرسة  ويف 
ماسينيون يف لباس الشيوخ( أيام تلمذته عىل االستاذ )القايض( عيل عالء 
الدين االٓلويس، ذلك ان عالقة ماسينيون ببغداد تعود اىل سنة 190٧ م، حني 
اىل بغداد سنة 1908  آثارية فرنسية، وعاد مرة اخرى  اليها مع بعثة  ورد 
ليتوىل تصوير قرب الحالج وهو قرب رمزي ما زال قائماً يف محلة املنصورية 
نسبة اىل اسمه )منصور الحالج( مجاور مستشفى الكرامة الحايل غري بعيد 
عن مقربة الشيخ معروف الكرخي، وبعدها كتب ماسينيون عبارة الحالج 
املشهورة )أنا الحق(، حيث ألقى بحثاً يف مؤتمر املسترشقني يف أثينا سنة 
التي  )الطواسني( واخباره والنصوص  الحالج وكتابه  ديوان  1912 ونرش 
دارت حوله، وتوج ماسينيون كل ذلك بأطروحته للدكتوراه عنواناً )عذاب 
الحالج(، فنبه ماسينيون االٔدباء والشعراء والباحثني يف الرشق والغرب اىل 
هذه االهمية االدبية والتاريخية والفكرية، ذلك ان عالقة ماسينيون يف سنة 
1908 اتخذت سمة جديدة تمثلت بلقاء ماسينيون بااللوسيني يف مدرسة 
للقايض  تلميذاً  كان  الذي  العزاوي  عباس  بحضور  ببغداد  مرجان  جامع 
عيل االٓلويس يف املدرسة، وربما اعلن ماسينيون اسالمه عىل طريقة الحالج 
الكرميل  ماري  وباألب  عامة،  الكرمليني  باالٓباء  ماسينيون  عالقة  وتعززت 
عالقة  تكون  وتكاد  عقود..  اربعة  طوال  العالقة  هذه  واستمرت  بخاصة، 
وشخصيات  ماسينيون  بني  العالقات  أوضح  من  بالعزاوي  ماسينيون 
صلة  العزاوي  كان  إذ  العرشين،  القرن  من  االول  النصف  يف  بغدادية 
الوصل التي تربط ماسينيون ببغداد، وهنالك الكثري من املراسالت بينهما 
والعزاوي، وان كان يف مناظرته بالكنيسة مع ماسينيون اثناء زيارته لبغداد 
سنة 1945 عىل الرغم من ان العزاوي قد تشبع بأفكار ابن تيمية املعادي 
غايته  ويقدر  ماسينيون  يحرتم  العزاوي  ولكن  والحالج  الصويف  للفكر 
العلمية، لكن ذلك لم يثِن العزاوي عن الدفاع عن العباسيني والقضاة 
الذين حاكموا الحالج، ومن نفذ حكم املوت، بل ان العزاوي يرى ان 
القائلني بالحلول واالتحاد من الصوفيني خارج دائرة االسالم، يف 
حني ان ماسينيون يرى ان الحالج من اهل التوحيد، فيعرتض 
عليه العزاوي وينسبه اىل وحدة الوجود، ويرى العزاوي ان ذم 
وبعدها حصل  املسلمني،  عند  عليه  متفق  امر  الصوفية  غالة 
ماسينيون،  اىل  تنسب  التي  الكتب  صحة  عن  بينهما  النقاش 
ويف ذلك يوضح ماسينيون تقديره لرأي ووثائق العزاوي ويأخذ 
البغدادية  املدرسة  صوفية  من  املعتدلني  برأي  ماسينيون  أخرياً 
وحدة  وليس  الوجود  بوحدة  أخذ  الحالج  ان  ويقرر  كالجنيد، 

الشهود التي تقرتب من االتحاد والحلول بني الصويف وربه.

طارق حرب


