
الرئاسات الثالث تهنئ األسرة الصحفية بعيد الصحافة العراقية الـ 152 وتشيد بدورها يف تغطية األحداث 
مثنت موقف الصحفيني يف املعارك ضد داعش واستذكرت شهداءهم

بغداد/ الزوراء:
هنأت الرئاس�ات الثالث، ام�س الثالثاء، 
االرسة الصحفية بعيد الصحافة العراقية 
152، مش�يدة بدوره�ا يف تغطي�ة  ال�� 
االحداث، وفيما ثمنت موقف الصحفيني 
يف املعارك ضد عصابات داعش االرهابية، 
اس�تذكرت ش�هداء الصحافة ودماءهم 
الزكي�ة الت�ي س�الت دفاعا ع�ن الكلمة 

الحرة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الجمهورية 
رئي�س  ان  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  بي�ان  يف 
الصحفي�ة  األرسة  يهن�ئ  الجمهوري�ة 
بالذكرى )152( لعيد الصحافة العراقية 

ويبعث باقة ورد باملناسبة .
من جهته، هن�أ رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، األرسة الصحفي�ة العراقي�ة 
بالذكرى )152( لعيد الصحافة العراقية، 
فيما أشار اىل أن الصحافة العراقية كانت 
وال تزال ركناً أساس�ياً من وسائل الدفاع 
عن مصالح الش�عب. وق�ال الكاظمي يف 
بيان تلقت�ه “ال�زوراء”: “أطيب التهاني 
املفعم�ة باألم�ل والثق�ة، أتق�دم بها اىل 
األرسة الصحفي�ة العراقية املعطاء وهي 
تحتفي بالذك�رى )152( لعيد الصحافة 

العراقية”.

وأض�اف أن”الصحاف�ة العراقي�ة كانت 
وال تزال ركناً أساس�ياً من وسائل الدفاع 
عن مصالح الش�عب، وداعم�اً لتوجهاته 
الوطني�ة يف محارب�ة الظلم واالس�تبداد، 
ع�ر حقب طويلة م�ن الدكتاتورية التي 
حاول�ت خنق األنف�اس وكت�م األفواه”، 
مش�راً اىل أنه”بعد والدة العراق الجديد، 
صارت مهمتها أكث�ر دقة وأهمية، فهي 
عني الناس وبوصلتهم للحقيقة ومنرهم 
للرأي الح�ر الذي لن تعيش الديمقراطية 
بدون�ه”. وتاب�ع الكاظم�ي: “نس�تذكر 
يف ه�ذا الي�وم أيض�اً ش�هداء الصحاف�ة 

وأصحاب الوقفة املرشف�ة الذين حاربوا 
بالكلم�ة الحّق�ة والص�ورة الصادقة اىل 
جان�ب إخوتهم أبناء القوات املس�لحة يف 
حربهم ض�د اإلرهاب، كما نس�تذكر من 
س�قط منهم يف س�وح الدفاع عن كرامة 
الع�راق، أو غدراً عىل ي�د غربان الظالم”.

األرسة  تس�تمر  أن  ثق�ة  “كلن�ا  وأك�د: 
الصحفي�ة العراقي�ة بعطائه�ا الذي هو 
بق�در التحديات واملس�ؤوليات التي عىل 
عاتقها، وبق�در الدور الالمع الذي تؤديه 
الصحاف�ة يف محارب�ة التط�رف، وإعالء 
ش�أن الدول�ة والقان�ون، ودع�م وح�دة 

العراق، وانتهاج املس�ؤولية واملوضوعية 
واملهنية”.

كما هن�أ رئي�س مجلس الن�واب محمد 
الحلب�ويس، الصحافة العراقي�ة بعيدها 
الوطن�ي، وفيم�ا ثم�ن دوره�ا املتمي�ز 
ع�ىل الصع�د كاف�ة، اك�د ان الصحاف�ة 
يف  فاع�ال  اس�هاما  اس�همت  العراقي�ة 
التص�دي للتحديات التي تواج�ه الدولة.
وقال الحلب�ويس يف برقية التهنئة تلقتها 
الوطن�ي  العي�د  بمناس�بة  “ال�زوراء”: 
للصحافة والذكرى ال�� 152 عىل صدور 
أول صحيف�ة عراقي�ة، نتق�دَّم بخالص 

التهاني والتريكات إىل األرسة الصحفية 
العراقي�ة، متمن�ني ألبنائه�ا مزي�داً من 
العطاء لخدمة مسرة اإلعالم الديمقراطي 
الح�ر الهادف إلع�الء الحقيقة. واضاف: 
لقد أس�همت الصحافة العراقية إسهاماً 
فاعالً يف التص�دي للتحديات التي تواجه 
ن دورها الوطني املتميز  الدول�ة، كما نثمِّ
ع�ىل الصع�د كاف�ة، س�واء يف الدع�م أو 
مراقب�ة األداء كس�لطة رابع�ة، ص�ادق 
األمني�ات للصحف�ي العراق�ي بالنج�اح 
الدعوات لش�هداء  والتوفي�ق، وخال�ص 

الكلمة الصادقة بالرحمة واملغفرة.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئي�س مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
ال�وزارات  الس�تغالل  رفض�ه  الثالث�اء،  ام�س 
لالنتخاب�ات، مؤك�دا ان�ه من يس�تخدم الوزارات 
ألغ�راض انتخابي�ة س�يتعرض للتحقي�ق، فيما 
صوت مجلس الوزراء عىل فتح التصدير دون قيد 

أو رشط وإعادة النظر بالتعرفة الجمركية .وقال 
الكاظمي خالل جلس�ة مجلس ال�وزراء يف كلمة 
نقلها مكتب�ه اإلعالمي تلقته “ال�زوراء”: “مرت 
خالل هذا االسبوع ذكرى الفتوى املباركة لسماحة 
السيد عيل السيس�تاني التي أعطت الدعم الكبر 
لتحقيق النرص ع�ىل عصابات داعش االرهابية”، 

الفت�ا اىل أنن�ا “نهن�ئ االرسة الصحفي�ة ونقابة 
الصحفيني بذكرى تأس�يس الصحاف�ة العراقية 
التي تمر ذكراها اليوم ونش�يد ب�دور الصحفيني 
الكب�ر يف تقوي�م االوضاع”. وأض�اف الكاظمي: 
“تمر علينا ذكرى تأس�يس الحش�د الشعبي الذي 
كان ل�ه ال�دور الب�ارز والكب�ر مع بقي�ة قواتنا 

املس�لحة يف تحقي�ق النرص والحف�اظ عىل وحدة 
البلد”، مش�را اىل أننا “قمنا بزي�ارة اىل محافظة 
ذي ق�ار وافتتحنا العدي�د من املش�اريع املتلكئة 
التي كان من املفرتض أن تنجز قبل س�نوات لكن 

سوء االدارة والفساد تسببا بتلكؤها”.

رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
انخفض سعر رصف الدوالر، مساء امس الثالثاء، 
واقفلت  بغداد.  يف  الرئيسية  البورصة  إقفال  مع 
بغداد  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة 
دوالر   100 مقابل  عراقيا  دينارا   149350 عىل 
افتتاحها  خالل  البورصة  سجلت  أمريكي.فيما 
اسعار  وأن  دينارا.   149550 عىل  امس  صباح 
البيع والرشاء انخفضت ايضا يف محال الصرفة 
البيع  سعر  بلغ  حيث  بغداد  يف  املحلية  باالٔسواق 
149750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الرشاء 

148750 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

الدوالر يقفل على 
اخنفاض يف أسواق بغداد

تفاصيل ص2   

العراق خيسر امام ايران ويضمن التأهل للمرحلة االخرية من تصفيات املونديال

بايدن يؤيد إلغاء سلطة “احلرب األبدية” يف العراق والبيت االبيض يرحب
ص 6

ص 2

احتاد الصحفيني العرب يهنئ نقابة الصحفيني  
بالعيد الوطين للصحافة العراقية  

الكاظمي: من يستخدم الوزارات ألغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق ولن نسمح باستغالل الفقراء

االعرجي يهنئ الالمي واألسرة 
الصحفية بعيد الصحافة الوطين

هن�أ االتح�اد الع�ام للصحفي�ني العرب، 
نقابة الصحفيني العراقيني بالعيد الوطني 
للصحاف�ة العراقي�ة وتأس�يس صحيفة 

الزوراء:
وذكر االتح�اد يف برقية التهنئة: انه يبعث 
الصحفي�ني  نقاب�ة  اىل  تهاني�ه  خال�ص 
العراقي�ني بمناس�بة االحتف�ال بذك�رى 
صدور اول صحيفة عراقية وهي صحيفة 
ال�زوراء يف 15 حزيران 1869 ، كما ينتهز 
االتح�اد الع�ام للصحفي�ني الع�رب هذه 
الفرصة ليبعث بتهانيه الحارة اىل األستاذ 
مؤيد الالمي نقي�ب الصحفيني العراقيني 
ورئي�س االتحاد الع�ام للصحفيني العرب 
باإلضاف�ة اىل عضوي�ة املكت�ب التنفيذي 

لالتح�اد الدويل . واضاف: ان االتحاد العام 
للصحفي�ني الع�رب يش�يد ب�دور نقاب�ة 
الصحفي�ني العراقيني الفاع�ل والبارز يف 
مواجه�ة اإلره�اب وتحقي�ق النرص عىل 
املش�اركة  يف  وكذل�ك  داع�ش  عصاب�ات 
مع الك�وادر الطبية ض�د جائحة كورونا 
والقيام بحم�الت توعية وتثقيف يف بغداد 
واملحافظ�ات من اجل الح�د من خطورة 
هذا الوباء ، كما تعم�ل نقابة الصحفيني 
العراقيني عىل رفعة العراق واعالء ش�أنه 
ويتمنى االتحاد الع�ام للصحفيني العرب 
لنقاب�ة الصحفيني العراقي�ني املوقرة كل 
التق�دم واالزده�ار يف خدم�ة الصحاف�ة 

العراقية والعربية .              

هن�أ مستش�ار األم�ن القوم�ي قاس�م 
األعرج�ي، نقيب الصحفي�ني العراقيني 
مؤيد الالمي واألرسة الصحفية بمناسبة 
حل�ول ذكرى ال�� 15٢ لعي�د الصحافة 
برقي�ة  يف  األعرج�ي  وق�ال  الوطن�ي. 
التهنئ�ة التي بعثها إىل نقابة الصحفيني 
العراقي�ني: يف الذك�رى ال��)15٢( لعيد 
التهان�ي  أجم�ل  العراقي�ة،  الصحاف�ة 
والتري�كات ل�أرسة الصحفي�ة وه�ي 
ترتقي بالكلمة املسؤولة، وتقدم للعراق 
رس�الة وأنموذج�اً من املهني�ة العالية، 
لتبن�ي إىل جانب مؤسس�ات الدولة بلداً 
يلي�ق بالعراقيني، تحية لأقالم الرشيفة 

وه�ي تعي�د للصحاف�ة العراقي�ة ألقها 
املعهود، وإىل مزيد من العطاء.

بغداد/ الزوراء:
داعش  عنارص  من  عنرصين  عىل  القبض  إلقاء  عن  كركوك،  وأمن  استخبارات  مديرية  أعلنت 
اإلرهابي. وقالت املديرية يف بيان، : إنه »بناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة وبعملية نوعية، 
تمكن أبطال مديرية استخبارات وأمن كركوك امليدانية التابعة إىل املديرية العامة لالستخبارات 
إىل عصابات داعش اإلرهابية يف قرية قره سالم  ينتميان  اثنني  واألمن، من اإلطاحة بإرهابيني 
لقيادات  املقربني  من  هو  أنس(  )أبو  امللقب  األول،  »اإلرهابي  أن  وأوضحت،  كوبري«.  بناحية 
التي  العمليات  إىل  إضافة  األمنية،  قواتنا  ضد  وتعرضات  بمعارك  وشارك  اإلرهابية  العصابات 
استهدفت املواطنني األبرياء من خطف ونصب السيطرات الوهمية، أما اإلرهابي الثاني، امللقب )أبو 
الزبر( عمله ذباح لدى العصابات اإلرهابية وشارك بالعديد من العمليات اإلرهابية والتعرضات 
وقتل العديد من منتسبي القوات األمنية«. وبينت املديرية، أن »العملية جرت بالتنسيق والتعاون 

املشرتك مع قوة اقتحام مكتب قائد رشطة كركوك وقوة أخرى تابعة لحرس إقليم كردستان«.

االستخبارات تلقي القبض على عنصرين 
من داعش

هن�أ وزي�ر التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظ�م عبد الصاحب، االرسة 
الصحفية بمناسبة عيدها الوطني ال� 15٢.

وقال عبد الصاحب يف برقية التهنئة: نهنئ األرسة الصحفية بمناس�بة 
عيده�ا الوطن�ي ونش�يد بتضحياته�ا املقدم�ة للدف�اع ع�ن حقوق 
وطموحات الشعب العراقي ونبارك ذلك الدور الوطني الداعم لتطوير 

البلد ومواجهة قوى الرش والظالم.  
واض�اف: انه تأكيدا عىل مواق�ف الصحافة العراقي�ة وتاريخها الذي 
طرزت فيه منذ تأس�يس جريدة الزوراء قبل أكثر من قرن ونصف إىل 

يومنا ه�ذا إبداعا وتألقا فإننا نتمنى للوس�ط الصحفي العراقي بهذه 
املناس�بة مزيدا م�ن النج�اح يف أداء مهامهم ومواصل�ة عطائهم خدمة 

لعراقنا الحبيب.

هنأ وزير االتصاالت اركان الشيباني، االرسة الصحفية بمناسبة مرور 15٢ عاما عىل العيد الوطني للصحافة 
العراقية. وقال الشيباني يف برقية التهنئة : أتقدم بالتهنئة والتريكات إىل األرسة الصحفية العراقية بمناسبة 
العيد الوطني للصحافة يف الذكرى الثانية والخمس�ني بع�د املئة لصدور أول صحيفة عراقية، داعيا اىل مزيد 
م�ن التق�دم والنجاح للصحفيني العراقيني . واش�اد الوزي�ر بالجهود التي بذلت منه�م ويف مقدمتهم  نقيب 
الصحفيني العراقيني االس�تاذ مؤيد الالمي واألخوة الصحفي�ني واإلعالميني بدورهم الكبر لدفاع عن حقوق 
وطموحات الش�عب العراقي والتضحيات التي قدمتها االرسة الصحفية من قوافل ش�هداء الصحافة رحمهم 

الله ، كل عام والصحافة العراقية بألف خر .

هن�أ وزير التجارة الدكت�ور عالء الجبوري 
نقي�ب الصحفيني العراقي�ني مؤيد الالمي 
واالرسة الصحفية بمناس�بة الذكرى 15٢ 
لص�دور صحيف�ة )ال�زوراء( يف بغداد عام 
1869.وقال يف تهنئته : يس�عدنا ان نشارك 
األرسة الصحفي�ة عيدها األغ�ر الذي يحل 
ه�ذا الع�ام والعراق اكث�ر امناً واس�تقراراً 
وبغ�داد اكث�ر زه�واً وتألق�اً ، مؤك�دا ان 
الصحافة العراقية تميزت بدفاعها الشجاع 
عن مصالح وحقوق شعبنا وحريته .وتابع 
الجبوري: اننا بحاجة اليوم اىل اعالم هادف 
ويف االخص االعالم االقتصادي ، إعالم يمثل 
انعكاسا لقيم الديمقراطية ومرآة لإلصالح 
ال�ذي حرص�ت الحكوم�ة ع�ىل ان يك�ون 
مس�ارها االمثل ويجس�د مكانة الصحافة 

العراقية وتاريخها.

هن�أ وزير الدفاع جمعة عناد الصحفيني العراقيني بمناس�بة الذكرى 15٢ للعي�د الوطني للصحافة. وقال عناد 
يف برقي�ة التهنئة: »أتقدم بأس�مى آيات التهاني والتريكات إىل األرسة الصحفية يف العراق بمناس�بة الذكرى 
)15٢( للعي�د الوطن�ي للصحافة«، مش�را اىل أن »الصحافة العراقية ومنذ تأسيس�ها لغاية اليوم س�جلت 
دوراً كب�راً يف الدف�اع عن مصالح الش�عب وحقوق�ه وكان لها دور كبر يف عملية اإلص�الح والتغير وعر 
املراحل املختلفة من خالل تسليطها للضوء عىل كل ما هو سلبي وال يتوافق مع مصلحة الشعب. واضاف 
الوزير: الننىس ونحن نهنئ يف هذا اليوم كل الصحفيني يف العراق بمناسبة عيدهم، والدور الكبر الذي كان 
لهم من خالل نقلهم للحقيقة خالل معارك التحرير التي خاضها أبطال القوات املس�لحة ضد العصابات 
اإلرهابية، حيث كان الصحفيون مرابطني إىل جانب إخوانهم يف القوات املسلحة جنباً إىل جنب يف الصفوف 
األمامية ويف س�واتر الحرب، وقدم أبطال الصحافة عدداً كبراً من الش�هداء الش�جعان الذين استشهدوا يف 
س�بيل نقل الحقيق�ة للعالم أجمع. وتابع: ونحن اذ نهنئ األرسة الصحفي�ة بذكرى عيدهم هذا اليوم نتمنى 
لهم املزيد من التقدم والعطاء يف نقل الحقيقة، ونجدد موقفنا الداعم لعمل اإلعالم املهني ولكل فرسان 

الصحافة واإلعالم األصالء وهم يمضون معنا عىل طريق رفعة وسمو عراقنا الحبيب.

تلق�ت نقاب�ة الصحفيني العراقيني باق�ة ورد من وزير العمل والش�ؤون االجتماعية عادل الركابي، بمناس�بة العيد الوطني للصحافة 
ومرور 15٢ عاما عىل تأسيس صحيفة الزوراء التي تأسست كأول صحيفة يف العراق 15 حزيران عام 1869.

هنأ وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار حسن ناظم، االرسة الصحفية 
العراقية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية .

وقال الوزير يف تهنئته :يطيب يل بمناسبة ذكرى عيد الصحافة 
العراقية أن أزجي أجمل التهاني والتريكات لجميع العاملني 
يف الصحاف�ة واإلع�الم املرئ�ي واملق�روء عىل طري�ق الكلمة 

املضيئة واملعرة عن ضمر الناس .
وأضاف الوزي�ر: لقد قدم الصحفي�ون العراقيون تضحيات 
كث�رة من اجل ان يواصلوا رس�التهم اإلعالمية يف معايش�ة 

اإلحداث ونقلها وتشخيص السلبيات يف زمن التحوالت الكرى 
يف الحياة العراقية ودفعوا الثمن غالياً يف سبيل ذلك.

وتابع : ألف تحية ألهل القلم وهم يس�رون يف هذا الطريق من اجل 
مهمات ع�راق مزده�ر يدع�و إىل التعايش الس�لمي وقبول اآلخر وه�ذه من أنبل 

اإلعالم الوطني .

هن�أ رئي�س ائت�الف الن�رص حي�در العب�ادي 
صحفيي العراق بالعيد الوطني للصحافة.
 : التهنئ�ة  برقي�ة  يف  العب�ادي  وق�ال 
الصحفيون، رّواد الكلمة وصّناع الرأي، 
للصحاف�ة  الوطن�ي  بالعي�د  أُهنئك�م 
العراقي�ة وأدعوك�م ملزي�د م�ن اإلب�داع 

والري�ادة والقيادة، يف خض�م إعادة بناء 
دولتنا الواعدة.

تلقت نقاب�ة الصحفيني العراقيني، 

برقية تهنئة وباقة ورد من رئيس 

ائت�الف دول�ة القان�ون ن�وري 

الوطني  العيد  املالكي بمناسبة 

للصحافة العراقية ومرور 15٢ 

عاما لتأسيس صحيفة الزوراء.

هن�أ النائ�ب االول لرئي�س مجلس النواب حس�ن كري�م الكعب�ي، االرسة الصحفية بالعي�د ال� 15٢ 
للصحاف�ة العراقي�ة، وفيما دعا اىل رعاية عوائل ش�هداء الصحفيني، اكد اهمي�ة تفعيل قانون 
حماي�ة الصحفيني. وقال الكعبي يف بيان تلقته »الزوراء«:  أتقدم بأطيب التهاني والتريكات 
اىل نقاب�ة الصحفي�ني واملؤسس�ات اإلعالمية وجمي�ع األرسة الصحفية بعيده�م ال� 15٢، 
وأثم�ن عاليا اس�هاماتهم يف نرش الوعي وبناء االنس�ان وتعزيز القي�م األخالقية والوطنية 
والديمقراطية وتصديهم ملختلف اشكال التطرف واالرهاب. وشدد النائب األول عىل رضورة 
تفعيل قانون حماية الصحفيني بما يضمن حرية تعبرهم وارائهم وفقا لآلليات الدستورية 
، مبدي�ا حرص مجلس الن�واب عىل اصدار الترشيعات التي تعزز م�ن حرية الصحافة والعمل 
االعالمي. ودعا الجميع اىل العمل الجاد لضمان حقوق الصحفيني وتقديم كافة التسهيالت لنجاح 
عمله�م للوصول اىل إعالم حر ومهني ص�ادق ، يتحرى الدقة يف اداء واجبه،  فيما طالب اىل تقديم رعاية 

خاصة اىل عوائل الشهداء منهم ، تكريما ملا قدمه ابناؤهم من دماء زكية عىل محراب الوعي والحقيقة والكلمة الصادقة.

وزير التعليم يهنئ بالعيد الوطين للصحافة العراقية وزير التجارة يهنئ وزير االتصاالت يهنئ األسرة الصحفية بالذكرى الـ 152 لعيد الصحافة  
الالمي واألسرة الصحفية 

بعيدها الوطين

وزير الثقافة يهنئ األسرة الصحفية العراقية بعيدها الوطين

العبادي يهنئ الصحفيني 
بالعيد الوطين للصحافة

وزير الدفاع يهنئ األسرة الصحفية بالذكرى الـ 152 لعيدها الوطين

نقابة الصحفيني تتلقى باقة ورد من وزير العمل بالعيد الوطين للصحافة

املالكي يبعث تهنئة وباقة ورد 
اىل نقابة الصحفيني العراقيني

الكعيب  يهنئ األسرة الصحفية ويشدد على تفعيل قانون محاية الصحفيني 



1522عيد الصحـــــــــــافة العراقية
جملس الوزراء يفتح التصدير دون قيد أو شرط ويعيد النظر بالتعرفة اجلمركية

الكاظمي: من يستخدم الوزارات ألغراض انتخابية سيتعرض للتحقيق ولن نسمح باستغالل الفقراء

النزاهة النيابية لـ           : بعض النواب قرروا عدم احلضور ألي جلسة 
خيلو جدول أعماهلا من االستجواب

إصابات كورونا يف العراق تتعدى املليون و264 ألفا وعدد امللقحني يتجاوز الـ 725 ألفا
بعد تسجيل 4618 إصابة جديدة و26 حالة وفاة

بايدن يؤيد إلغاء سلطة “احلرب األبدية” 
يف العراق والبيت األبيض يرحب

وزير التجارة يعلن عن مشروع 
لدعم عوائل الشهداء وذوي 

االحتياجات اخلاصة

الصحة: ماليني اجلرعات من “فايزر” ستصل العراق خالل 2021

حمافظ البنك املركزي يؤكد أهمية تسريع إجراءات منح 
القروض للمواطنني

خمتص اقتصادي يقرتح حال الزمة 
سعر صرف الدوالر

السيسي يدعو أمري قطر لزيارة 
مصر “يف أقرب فرصة”

بغداد/ الزوراء:

الوزراء  مجلس  رئيس  أكد 

امس  الكاظمي،  مصطفى 

الستغالل  رفضه  الثالثاء، 

انه  لالنتخابات، مؤكدا  الوزارات 

ألغراض  الوزارات  يستخدم  من 

للتحقيق،  سيتعرض  انتخابية 

الوزراء  مجلس  صوت  فيما 

أو  قيد  دون  التصدير  فتح  عىل 

بالتعرفة  النظر  وإعادة  رشط 

الجمركية .

جلسة  خالل  الكاظمي  وقال 

نقلها  كلمة  يف  الوزراء  مجلس 

مكتبه اإلعالمي تلقته “الزوراء”: 

ذكرى  االسبوع  “مرت خالل هذا 

السيد  لسماحة  املباركة  الفتوى 

أعطت  التي  السيستاني  عيل 

النرص عىل  الكبري لتحقيق  الدعم 

عصابات داعش االرهابية”، الفتا 

الصحفية  االرسة  “نهنئ  أننا  اىل 

بذكرى  الصحفيني  ونقابة 

التي  العراقية  الصحافة  تأسيس 

بدور  ونشيد  اليوم  ذكراها  تمر 

تقويم  يف  الكبري  الصحفيني 

االوضاع”.

علينا  “تمر  الكاظمي:  وأضاف 

الشعبي  الحشد  تأسيس  ذكرى 

الذي كان له الدور البارز والكبري 

مع بقية قواتنا املسلحة يف تحقيق 

النرص والحفاظ عىل وحدة البلد”، 

اىل  بزيارة  “قمنا  أننا  اىل  مشريا 

محافظة ذي قار وافتتحنا العديد 

كان  التي  املتلكئة  املشاريع  من 

من املفرتض أن تنجز قبل سنوات 

تسببا  والفساد  االدارة  لكن سوء 

بتلكؤها”.

مستشفى  “افتتحنا  وتابع: 

والجرس  التعليمي  النارصية 

الكهرباء  ومحطة  الكونكريتي 

ملطار  االساس  الحجر  ووضعنا 

املشاريع  من  وعدد  النارصية 

ابناء  خدمة  اجل  من  االخرى 

ذلك  يف  وسنستمر  املحافظة 

وأثبتنا  املحافظات،  بقية  مع 

وليست  افعال  حكومة  أننا 

موجها  اقوال”،  حكومة 

قريبني  يكونوا  بأن  “الوزارات 

الخدمات  ليقدموا  املواطنني  من 

جدية  بكل  والعمل  شعبنا  البناء 

ثقة  إلعادة  الطاقات  وبأقىص 

السياسية  بالعملية  املواطنني 

واالنتخابات”.

قاطعا  رفضا  “نرفض  أننا  وأكد 

لالنتخابات  الوزارات  استغالل 

ومن  مهنية  الحكومة  فهذه 

الغراض  الوزارات  سيستخدم 

للتحقيق”،  سيتعرض  انتخابية 

عىل  شكاوى  “هناك  أن  موضحا 

وزارة  مفاصل  بعض  اجراءات 

االجتماعية  والشؤون  العمل 

الغراض  باستغالل  وشبهات 

قوت  حساب  عىل  انتخابية 

بعض  دعم  خالل  من  الفقراء 

رواتب  يخص  بما  املرشحني 

وسنتحقق  االجتماعية  الرعاية 

من هذه الشكاوى”.

بأن  نقبل  “ال  أننا  إىل  وأشار 

وقوتهم  الفقراء  رشيحة  تتحول 

واستغالل  دسمة  ملادة  ورواتبهم 

“لدينا  مستدركا  لالنتخابات”، 

السلة  بتوفري  كبري  اهتمام 

لرشيحة  ستوزع  التي  الغذائية 

مواد  فيها  وستكون  الفقراء 

حاليا،  توزع  التي  املواد  من  أكثر 

اولويات  احدى  وهذه  ونوعا  كما 

لتخفيف  الحالية  الحكومة 

وتوفري  الفقرية  الرشائح  معاناة 

مستلزمات العيش الكريم لهم”.

الدعم  توجيه  “يجب  أنه  وبني 

الغذائية  كالسلة  الحكومي، 

وغريها من انواع الدعم، اىل طبقة 

إن  حيث  واملستحقني،  الفقراء 

رجال  تسلم  من  حاليا  يجري  ما 

وأسماء  كبار  وموظفني  أعمال 

وهمية لدعم بمواد تموينية يمثل 

فشال وفسادا إداريني”.

باسم  املتحدث  ذكر  جهته،  من 

يف  ناظم  حسن  الوزراء  مجلس 

مؤتمر صحفي تابعته “الزوراء”: 

لها  الكفائي  الجهاد  فتوى  ان 

ومكنت  العراق،  بأمن  كبري  أثر 

أخطر  إيقاف  من  العراقيني 

وإزالتها،  اإلرهابية  العصابات 

ماضية  الحكومة  ان  اىل  الفتا 

املتلكئة  املشاريع  جميع  بإنجاز 

يف ذي قار.

ودقة  حرص  هناك  ان  واضاف: 

الغذائية  السلة  تنوع  زيادة  يف 

الفقراء،  رشيحة  إىل  وتوجيهها 

وجه  الكاظمي  ان  اىل  مشريا 

بالتالعب  السماح  عدم  برضورة 

إلرضاره  املائية  الحصص  يف 

بالزراعة.

تدعم  الحكومة  ان  واوضح، 

االنتخابات وال تسمح بأن تستغل 

انتخابية،  ألغراض  الوزارات 

صوت  الوزراء  مجلس  ان  مؤكدا 

أو  قيد  دون  التصدير  فتح  عىل 

بالتعرفة  النظر  وإعادة  رشط 

الجمركية.

واشار اىل ان  مجلس الوزراء صوت 

عىل توسعة إنتاج حقل النارصية 

برميل،  ألف   100 النفطي بطاقة 

التجارة  وزير  تخويل  مؤكدا 

مستحقات  من  دفعة  بتسديد 

الفالحني للعام الحايل.

الزوراء / يوسف سلمان:

اوصت اللجنة املالية النيابية بفرض اجراءات 

رقابية لضبط سعر رصف الدوالر يف السوق 

املحلية ، كما رجحت إعادة النظر بالسياسة 

النزاهة  لجنة  اتهمت  فيما   ، الحالية  املالية 

استجواب  بعرقلة  الربملان  رئاسة  النيابية 

مجلس  جلسة  يف   ، عالوي  عيل  املالية  وزير 

ايار   31 يف  عقدها  مقررا  كان  التي  النواب 

املايض .

يأتي ذلك بعد ان قدمت لجنة النزاهة النيابية، 

طلبا رسميا اىل رئاسة مجلس النواب إلدراج 

استجواب وزير املالية عيل عالوي يف الجلسة 

املقبلة ، واشارت اىل استكمال كافة االجراءات 

القانونية واالدارية املتعلقة بطلب استجواب 

مجلس  رئاسة  حددت  حيث   ، املالية  وزير 

املايض  اذار  شهر  من  االوىل  الجلسة  النواب 

موعدا لالستجواب ، ثم اعلنت هيئة الرئاسة 

ارجاء االستجواب انذاك بسبب عرض قانون 

عليه  صوت  الذي   2021 العامة  املوازنة 

مجلس النواب اواخر شهر اذار املايض .

وتعليقا عىل ذلك ، اكدت لجنة النزاهة النيابية 

، عدم جدية رئاسة مجلس النواب للميض يف 

جلسة االستجواب وتعطيل الدور الرقابي .

الكالبي  يوسف  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

لـ” الزوراء “ ان “ بعض النواب قرروا عدم 

الحضور ألي جلسة يخلو جدول أعمالها من 

االستجواب “.

واضاف ان “النواب املتصدين مللفات الفساد 

يف  مسؤولني  الستجواب  بطلبات  واملتقدمني 

الدولة، يتعرضون للتهديد وحمالت التسقيط 

بالذباب  وصفهم  من  قبل  من  والتشويه”، 

الجلسات  “عقد  مستبعدا  االلكرتوني، 

عملية  إلتمام  إضافة  عام  بشكل  االعتيادية 

عمل  انتهاء  قرب  مع  بالتزامن  االستجواب، 

النيابية”، معتربا  الربملان وحلول االنتخابات 

ان “من الصعوبة عقد جلسات للربملان حتى 

يف االيام املقبلة “.

يأتي ذلك ، بعد ان عدت لجنة النزاهة النيابية 

، ان ال توجد إرادة حقيقية لدى الحكومة يف 

مكافحة ملفات الفساد .

وقال مقرر اللجنة النائب عبد األمري املّياحي 

الوزارات  ،  ان “ كافة  الزوراء “ مؤخرا  لـ” 

ودوائر الدولة يف العراق فيها ملفات الفساد”، 

منعت  السياسية  الضغوط   “ ان  اىل  مشريا 

إكمال التحقيق بملف االبنية املدرسية وملف 

الرحالت املدرسية واخرى غريها “.

وهناك   كثرية  الفساد  ملفات   “ ان  واضاف 

فساد يف مكافحة ملفات الفساد ، فضال عن 

مجلس  أعضاء  بعض  ضد  فساد  مؤرشات 

 ،“ الكهرباء  ملف  بخصوص  السيما  النواب 

مبيناان “  ال يوجد طلب رسمي من القضاء 

النواب  بعض  عن  الحصانة  رفع  بخصوص 

املتهمني بملفات وقضايا فساد “.

عن   ، النيابية  النزاهة  لجنة  مقرر  وتحدث   

الكّمامات  عقد   ، منها  ملفات فساد   جملة 

والصحة  الصناعة  وزارتي  بني  الطبية 

الرحالت  وملف   ، ورق  عىل  حرب  اليزال  وهو 

املدرسية لوزارة الصناعة استلمت 120مليار 

برحلة  الرتبية ولم تجهزها  دينار من وزارة 

واحدة .

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس 

اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء، 

لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 

اصابة   4618 تسجيل  اكدت  فيما 

جديدة 26 حالة وفاة وشفاء 4137 

حالة.

تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

الفحوصات  عدد  ان  “الزوراء”: 

 ،  47511 امس:  ليوم  املختربية 

الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 

11062447 ، مبينة انه تم تسجيل 

4618 اصابة جديدة 26 حالة وفاة 

وشفاء 4137 حالة.

الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

 ،  )%  93.4(  1180713 الكيل: 

الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما 

التي  الحاالت  عدد  اما   ،  1264301

تحت العالج: 66826 ، يف حني ان عدد 

املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت 

الوفيات الكيل:  452 ، وعدد حاالت 

امللقحني  ان عدد  اىل  16762، الفتة 

عدد  ليصبح   ،27488 امس:   ليوم 

امللقحني الكيل:725178 .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قالت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، إنها تدعم جهودا يف الكونغرس 
عام  الصادر  العسكرية  القوة  باستخدام  التفويض  إللغاء  األمريكي 
املرشعني  مساعي  يعزز  مما  العراق،  يف  بالحرب  سمح  والذي   2002

لسحب سلطة إعالن الحرب من البيت األبيض.
ورحَب البيت األبيض، باقرتاح الكونغرس األمريكي، بإلغاء التفويض 
العسكري الذي مىض عليه ما يقارب العقدين من الزمن والذي سمح 

للرئيس األسبق جورج دبليو بوش بغزو العراق عام 2003.
ترجمة   اإلنكليزية،  باللغة  تقرير  يف   ”the National  “ وكشف موقع 
عن “نية الرئيس جو بايدن يف التوقيع عىل قانون اإللغاء التفويض، 

الذي قدمته الديموقراطية باربرا يل”.
وتوقع ، أن “يصوت مجلس النواب عىل اإللغاء يف وقت الحق من هذا 
األسبوع، مشريا اىل ، ان “فريق بايدن ايد الترشيع، قائالً، ان “الواليات 
املتحدة ليس لديها أنشطة عسكرية جارية تعتمد فقط عىل تفويض 
عام 2002 كأساس قانوني محيل، مستبعدا تأثري اإللغاء عىل العمليات 

العسكرية الحالية”.
ويبقى نحو 2500 جندي أمريكي يف العراق يف مهمة رسمية ملحاربة 
فلول داعش ، ومع ذلك ، يتمركزون يف البالد بموجب تفويض عسكري 

منفصل عام 2001 من الكونغرس ملكافحة األرهاب .

بغداد/ الزوراء:

أعلن وزير التجارة عالء الجبوري، 

لدعم  مرشوع  عن  الثالثاء،  امس 

عوائل الشهداء وذوي االحتياجات 

الخاصة، فيما وجه جميع رشكات 

إيجابياً  بالتعامل  الوزارة  ودوائر 

مع هذه الفئات.

تلقته  بيان  يف  الجبوري،  وقال 

التجارة  “وزارة  إن  “الزوراء”: 

دعم  آليات  مناقشة  استكملت 

والقوات  الجيش  شهداء  عوائل 

فضال  الشعبي،  والحشد  املسلحة 

عن املواطنني من ذوي االحتياجات 

الخاصة يف اطار التقديم عىل رشاء 

السيارات بالتقسيط املريح”.

“الرشكة  أن  الجبوري،  وأضاف 

العامة لتجارة السيارات والرشكة 

بصدد  العراقية  للمعارض  العامة 

موضوع  مناقشة  استكمال 

شهداء  عوائل  اىل  سيارات  تجهيز 

القوات املسلحة والجيش والحشد 

املواطنني  عن  فضال  الشعبي، 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 

االرهابية  العمليات  يف  واملصابني 

سيارات  عىل  الحصول  لغرض 

املريح  التقسيط  آلية  خالل  من 

االسترياد  إجازة  عىل  الحصول  أو 

للمعارض  العامة  الرشكة  من 

العراقية”.

يف  تأتي  املبادرة  “هذه  أن  وتابع 

ودعم  االجتماعي  التكافل  اطار 

هذه العوائل التي قدمت تضحيات 

جسام يف خدمة العراق العظيم من 

القوات  يف  ابنائها  تضحيات  خالل 

املسلحة أو من املواطنني العراقيني 

الخاصة”،  االحتياجات  ذوي  فئة 

تعمل  التجارة  “وزارة  أن  اىل  الفتا 

املبادرات  من  الكثري  عىل  االن 

املواطن  تدعم  التي  االجتماعية 

العراقي وتساعده ملواجهة االزمات 

االقتصادية وارتفاع االسعار”.

رشكات  “جميع  الوزير،  ووجه 

بشكل  بالتعامل  الوزارة  ودوائر 

وايجاد  الفئات،  هذه  مع  ايجابي 

كل سبل الدعم لهم بما يساهم يف 

حصولهم عىل استحقاقاتهم”.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  الصحة،  وزارة  أكدت 

فايزر  لقاح  من  جرعة  مليون   12 أن 

ستصل خالل العام الحايل.

سيف  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

“ماليني  إن  صحفي:  ترصيح  يف  البدر 

املضادة  اللقاحات  من  الجرعات 

خالل  البالد  ستصل  كورونا  لفريوس 

 12 “نحو  أن  مبينا  املقبلة”،  الفرتة 

سرتد  فايزر  لقاح  من  جرعة  مليون 

حتى نهاية العام الحايل”.

بعمليات  “االستمرار  البدر  وأكد 

املشمولني  “املواطنني  داعيا  التوزيع”، 

خالل  من  فورا  التسجيل  بالتلقيح 

وأن  خاصة  االلكرتونية،  املنصة 

لتلقي  واملكان  الزمان  يحدد  التسجيل 

اللقاح ويسهل عملية تقديم الخدمة”.

وأوضح البدر، أنه “سيتم اعتماد وثيقة 

اللقاحات، بهدف تسهيل اجراءات  عن 

حسب  العراقيني  للمواطنني  السفر 

أن  مبينا  املعتمدة”،  الدولية  املعايري 

عليها  تعمل  التفاصيل  بعض  “هناك 

رسمي  بشكل  تعلن  وسوف  الوزارة، 

قريبا حال إتمامها”.

بغداد/ الزوراء:

أكد محافظ البنك املركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، 

القروض  منح  إجراءات  ترسيع  أهمية  الثالثاء،  امس 

للمواطنني.

تلقته  بيان  يف  املركزي،  للبنك  االعالمي  املكتب  وذكر 

العراقي، مصطفى  املركزي  البنك  أن “محافظ  “الزوراء”: 

اليوم  هذا  الخاصة  املصارف  من  عددا  زار  مخيف،  غالب 

الثالثاء”.

القروض  “أهمية  عىل  الزيارات،  خالل  مخيف،  وشدد 

مؤكداً  املركزي”،  البنك  مبادرة  من  للمواطنني  املمنوحة 

اكرب  لتغطية  منحها  إجراءات  وترسيع  تسهيل  “رضورة 

عدد ممكن من املستفيدين من املواطنني”.

أكثر  سابق،  وقت  يف  أطلق  العراقي،  املركزي  البنك  وكان 

تريليون”  “الواحد  مبادرة  من  دينار  مليار   )580( من 

دينار للمصارف الخاصة لتمويل نحو )7500( مرشوع يف 

قطاعات السكن والصناعة والخدمات.

بغداد/ الزوراء:
بيع  منافذ  فتح  عيل،  محمد  رضغام  االقتصادي  الشان  يف  املختص  اقرتح 

مبارش للدوالر من دون وسطاء النهاء ازمة سعر رصف الدوالر يف السوق.
اية حلول ترقيعية لن تنهي احتكار  ان  لـ”الزوراء”:  وقال عيل يف ترصيح 
عديدة  نوافذ  هناك  وان  اسعاره  ورفع  للدوالر  الصريفة  املصارف ورشكات 
بالسعر  الدوالر  خاللها  من  يوصال  ان  املالية  ووزارة  املركزي  للبنك  يمكن 

الرسمي للمواطن. 
اضافة  للدوالر  اختيار  بشكل  الراتب  من  جزء  توزيع  يمكن  انه  واضاف: 
لبيع  ام  تي  اي  اجهزة  نرش  وكذلك  االلكرتوني  للبيع  منافذ  فتح  المكانية 
الدوالر بالسعر الرسمي  اضافة المكانية فتح نوافذ بيع يف املوالت واالماكن 
سيفاقم  الحايل  النمط  هذا  عىل  الوسطاء  بقاء  ان  عىل  مشددا  التجارية، 

االزمة ويزيد معاناة املواطنني.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
كشفت وزارة الخارجية املرصية عن 
املرصي، عبد  الرئيس  فحوى رسالة 
الفتاح السييس، إىل أمري قطر، تميم 
التي سلمها وزير  ثاني،  آل  بن حمد 
شكري،  سامح  املرصي  الخارجية 

خالل زيارته أمس للدوحة.
أن  املرصية  الخارجية  وأوضحت 
الرسالة تضمنت اإلعراب عن أهمية 
مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع 
املرحلة  خالل  البلدين  بني  العالقات 

املُقبلة، والتطلع الستمرار الخطوات 
مختلف  استئناف  بهدف  املتبادلة 
مع  اتساًقا  الثنائي،  التعاون  آليات 
املرصية  العالقات  مسار  يشهده  ما 
القطرية من تقدم ملموس ورغبة يف 
تسوية كافة املسائل العالقة يف إطار 

ما نص عليه “بيان العال”.
حملت  الرسالة  أن  الوزارة  وأكدت 
أمري  إىل  املرصي  الرئيس  من  دعوة 
قطر لزيارة القاهرة يف أقرب فرصة 

ممكنة.
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مسقط/متابعة الزوراء:

 ربط�ت مصادر سياس�ية عمانية 

زيارة وزي�ر الخارجية الس�عودي 

إىل  فرح�ان  ب�ن  فيص�ل  األم�ر 

س�لطنة عم�ان بمعطي�ات تتعلق 

بنقل جلس�ات الحوار بني الرياض 

وطه�ران من بغ�داد إىل مس�قط. 

ولكنها أك�دت أن تب�ادل الزيارات 

والوف�ود يعط�ي فرص�ة ملس�قط 

والري�اض م�ن أجل بن�اء عالقات 

جديدة متحّررة من سطوة املايض 

القائم عىل الشك.

وقالت هذه املصادر ، إن الس�لطنة 

تقوم، بالتوازي مع تحركها يف امللف 

اليمن�ي، بجهود لتقري�ب وجهات 

النظ�ر الس�عودية – اإليرانية، وأن 

مس�قط تحتضن املرحل�ة الثانية 

م�ن الح�وار ب�ني البلدي�ن بعد أن 

ش�هد الع�راق املرحل�ة األوىل م�ن 

املفاوض�ات، والتي كان�ت بمثابة 

جلسات تمهيدية عرضت فيها كل 

جه�ة مطالبها، وتب�ادل الطرفان 

كلمات املجاملة وكسب الثقة.

عم�ان  س�لطنة  أن  إىل  وأش�ارت 

تستثمر عودة الدفء لعالقتها مع 

السعودية من أجل تحقيق اخرتاق 

جديد يحسب لفائدة دبلوماسيتها 

النشطة والتي نجحت يف السابق يف 

التمهي�د لالتفاق النووي بني إيران 

ودول خمس زائد واحد. كما تعمل 

حاليا ع�ىل تحقيق اخرتاق يف امللف 

اليمن�ي من خ�الل وف�د أمني بعد 

زيارته إىل صنعاء.

وع�ّ� مصدر س�يايس عماني عن 

تفاؤله بأن تتكلل جهود بالده بحل 

امللف اليمني عىل صعوبته، مشددا 

عىل أن األمر سيأخذ بعض الوقت.

وأف�ادت وكال�ة األنب�اء العماني�ة 

ب�أن وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي 

األمر فيصل ب�ن فرحان وصل إىل 

السلطنة يف زيارة قصرة.

الوزي�ر  أن  الوكال�ة  وأضاف�ت 

الس�عودي “حمل رس�الة شفوية 

من العاهل السعودي امللك سلمان 

ب�ن عبدالعزيز إىل الس�لطان هيثم 

بن ط�ارق، تتص�ل بالعالقات بني 

البلدين وآفاق تعزيزها”.

أهمي�ة  عم�ان  س�لطنة  وت�درك 

العالق�ة مع الس�عودية يف وضعها 

الح�ايل، ورغبته�ا يف االعتماد عىل 

دعم خليجي ذي قيمة للخروج من 

أزمته�ا االقتصادية. كما أنها تريد 

أن تقط�ع مع إرث الس�نوات التي 

كانت تعان�ي فيها م�ن مفارقات 

العالقة م�ع اململك�ة واالنتهاء إىل 

عالقة قائمة عىل الوضوح.

وق�ال مص�در س�عودي مطلع إن 

عقدة العالقة السعودية – العمانية 

بقيت أس�رة قضية واحة ال�يمي 

م�ن جه�ة ولم تتج�اوز مش�كلة 

الدع�م الس�عودي ملا ص�ار يعرف 

العربي  السيايس  املشهد  بمفردات 

ب�”ح�رب” الجب�ل األخ�ر التي 

استمرت لسنوات طويلة بدعم من 

الس�عودية ضد الس�لطان قابوس 

ب�ن س�عيد وقبله والده الس�لطان 

س�عيد ب�ن تيم�ور عىل ي�د اإلمام 

غالب بن عيل الهنائي.

وأض�اف املص�در أن أه�م اخرتاق 

كان العام�ل اإليراني وأن مس�قط 

تدرك الوضع املحرج لطهران وأنها 

تستطيع املس�اومة اآلن والتوصل 

إىل نتائ�ج أفض�ل لصالحها ودون 

تن�ازالت  أّي  تقدي�م  إىل  الحاج�ة 

للسعودية.

واعت�� أنها لحظة حس�ن النوايا، 

الس�عودية بمرونة  إذا استثمرتها 

فس�تكون قادرة عىل تأكيد حدوث 

االخ�رتاق يف عق�دة العالق�ة، وإذا 

ترك األمر كما كان يف الس�ابق فإن 

يف  باملراوح�ة  سيس�تمر  املوق�ف 

مكانه.

وينظ�ر الس�عوديون إىل التفاوض 

مع إيران كرورة للحل يف اليمن، 

وهي رؤي�ة تس�تند إىل قناعة بأن 

الحوثيني ال يتشددون يف الحوارات 

الجارية ملطالب خاصة بهم، ولكن 

يف س�ياق لعبة أوسع تديرها إيران 

لتحصي�ل مكاس�ب ع�ىل جبهات 

أخرى س�واء مع الس�عودية ودول 

املنطقة أو عىل مسار امللف النووي 

واملفاوضات الجارية يف فيينا.

ويعتقد مراقب�ون أن اململكة باتت 

عىل اقتن�اع بأن الح�وار مع إيران 

ه�و أقرب الطرق لحل األزمات بني 

البلدين، وأنه يمكن ع�ه حل أزمة 

اليمن ودفع الحوثيني إىل السالم.

واحتضنت بغداد قبل شهر تقريبا 

اجتماعا بني مس�ؤولني سعوديني 

لتقري�ب  محاول�ة  يف  وإيراني�ني 

وجهات النظر بني الرياض وطهران 

وتهدئة األوضاع يف املنطقة.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز 

الس�ابع  يف  كش�فت  ال�يطاني�ة 

م�ن ماي�و امل�ايض أن مس�ؤولني 

رفيع�ي  وإيراني�ني  س�عوديني 

املستوى عقدوا محادثات مبارشة 

يف محاول�ة إلص�الح العالقات بني 

البلدين.

وأحيط�ت تل�ك املباحث�ات برسية 

كبرة، لكن مصادر خاصة تحدثت 

ع�ن بح�ث مس�تقبل ال�راع يف 

س�وريا وتش�كيل حكومة لبنانية 

اليم�ن،  يف  الن�ار  إط�الق  ووق�ف 

مش�رة إىل أن أّي تفاهم س�عودي 

إيراني س�يتطلب ج�والت عديدة، 

ربما تس�تغرق بضعة شهور، قبل 

التوصل إىل يشء.

الري�اض  ب�ني  التوّت�ر  وتصاع�د 

وطهران بسبب حرب اليمن، حيث 

الحوثي هجماتها  صّعدت جماعة 

عىل الس�عودية. كما تفاقم التوتر 

ب�ني البلدي�ن بع�د هج�وم 2019 

عىل منش�آت نفط س�عودية ألقت 

الري�اض بالل�وم في�ه ع�ىل إيران، 

وهو اتهام تنفيه طهران.

ويتحرك السعوديون عىل أكثر من 

جه�ة إلل�زام إي�ران بالتوقف عن 

زي�ادة التوتر يف الوض�ع اإلقليمي 

وتهديد أمن دول الجوار، ويريدون 

أن يش�تمل االتف�اق الن�ووي عىل 

تعهدات إيرانية واضحة. لكن هذه 

الرغبة ال تج�د الحماس الكايف من 

الوالي�ات املتحدة الت�ي تبحث عن 

ترسي�ع االتف�اق الن�ووي ووضع 

ال�نام�ج اإليران�ي تح�ت املراقبة 

الدولية.

ودعا ق�ادة حلف ش�مال األطليس 

يف بيانه�م الختامي االثن�ني إيران 

إىل وق�ف كل أنش�طة الصواري�خ 

اس�تبعدت  وق�ت  يف  الباليس�تية، 

في�ه الخارجية اإليراني�ة أن تكون 

جول�ة املفاوض�ات النووي�ة، التي 

ه�ي  حالي�ا،  فيين�ا  تس�تضيفها 

األخ�رة، أو أن تس�فر ع�ن اتفاق 

إلعادة إحياء االتفاق النووي.

ونقلت وكالة األنباء اإليرانية )إرنا( 

الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  ع�ن 

س�عيد خطيب زاده الق�ول إنه “ال 

تزال هناك بعض التفاصيل الفنية 

والقانونية والتنفيذية وما إىل ذلك”، 

معت�ا أن ه�ذه التفاصيل “ال تقل 

أهمية عن القضايا الرئيسية”.

وش�دد عىل أنه “من الروري أن 

تقّدم الواليات املتح�دة الضمانات 

الالزم�ة لعدم تكرار م�ا حدث من 

ترفات يف عهد الرئيس الس�ابق 

دونالد ترامب”.

وأكد أن “طري�ق املفاوضات ليس 

مس�دودا” وأن املحادث�ات ماضية 

إىل األم�ام يف ظ�ل جدي�ة جمي�ع 

األطراف.

بروكسل/متابعة الزوراء:

 لم تنجح كلمات املجاملة التي أطلقها 

كل م�ن الرئي�س األمركي ج�و بايدن 

ونظره الرتك�ي رجب طي�ب أردوغان 

عىل هامش قمة األطل�يس، يف التغطية 

عىل الخالفات الجوهرية بني البلدين.

يأتي هذا يف ما س�عى أردوغان لطمأنة 

م�ن التق�ى بهم م�ن نظرائ�ه يف حلف 

األطل�يس ع�ىل رغبت�ه يف التهدئة حيث 

إيمانوي�ل  الفرن�يس  للرئي�س  تعه�د 

ماكرون باالنس�حاب من ليبيا يف أقرب 

وقت.

كان  بأن�ه  اللق�اء  باي�دن  ووص�ف 

“اجتماع�ا جي�دا ج�دا”، أم�ا أردوغان 

فق�ال “تجمعنا عالقات صداقة طويلة 

مع الرئيس بايدن”.

وأضاف “أجريت محادثات مكثفة مع 

الرئيس األمركي”، وأكدت له “رضورة 

إحياء آليات الحوار املشرتك”.

وق�ال مراقب�ون إن أج�واء القمة التي 

ترك�زت ع�ىل ط�رق الوق�وف يف وج�ه 

الصني وروسيا جعلت الرئيس األمركي 

يمي�ل إىل إط�الق تريح�ات أقرب إىل 

املجاملة بش�أن لقائ�ه بأردوغان دون 

إش�ارات إىل القضايا الخالفية املعروفة 

400 الروس�ية  مث�ل صواري�خ أس – 

ومقاتالت أف 35 وسوريا.

ولرتكيا ثاني أك� جيش يف حلف شمال 

األطل�يس بع�د الوالي�ات املتح�دة، لكّن 

خالف�ات بخص�وص س�وريا وحقوق 

عه�د  يف  األرم�ن  ومعامل�ة  اإلنس�ان 

يف  والتوت�ر  العثماني�ة  اإلم�اطوري�ة 

رشق البحر املتوس�ط تس�ببت يف توتر 

العالقات بني البلدين.

ومن�ذ أن توىل باي�دن منصب�ه يف يناير 

اع�رتف بأن مذبحة األرم�ن عام 1915 

تمثل إبادة جماعي�ة، وصّعد انتقاداته 

لسجل حقوق اإلنس�ان يف تركيا مّتبعا 

نهجا أكثر فتورا تجاه أردوغان واصفا 

إّي�اه باملس�تبد يف تري�ح لصحيف�ة 

نيويورك تايمز.

وكان مستش�ار األم�ن القومي بالبيت 

األبي�ض جيك س�وليفان ق�ال صبيحة 

القمة إن الزعيمني سيتطرقان أيضا إىل 

قضايا أفغانستان وليبيا والصني خالل 

أول لقاء مب�ارش بينهما منذ أن أصبح 

بايدن رئيسا.

وق�ال أردوغ�ان ل�دى مغادرت�ه تركيا 

مس�اء األحد امل�ايض أيضا إن�ه يتوقع 

“نهجا غر مرشوط” من بايدن لتجاوز 

مشكالت املايض.

وأضاف للصحفيني “تركيا ليست كأّي 

دولة، إنها بل�د حليف. نحن عضوان يف 

حلف شمال األطليس”.

وبش�أن قرار واش�نطن إخ�راج تركيا 

م�ن برنامج الطائ�رة املقاتل�ة أف 35 

قال الرئيس الرتك�ي “هناك العديد من 

القضايا املتعلقة بالصناعات الدفاعية 

ما زال�ت مطروحة ع�ىل الطاولة. أهم 

ه�ذه القضايا هي قضي�ة الطائرة أف 

.”35

وم�ن بني املناطق الت�ي يأمل أردوغان 

لرتكي�ا  رئيس�ا  دورا  فيه�ا  ي��ز  أن 

داخ�ل حل�ف ش�مال األطل�يس قضية 

تركي�ا  عرض�ت  حي�ث  أفغانس�تان، 

حراسة مطار كابول وتشغيله لتأمني 

الوصول إىل البالد بعد انس�حاب حلف 

ش�مال األطل�يس بدافع م�ن الواليات 

املتحدة.

ولم يمان�ع األمني العام لحلف ش�مال 

األطليس ينس ستولتن�غ يف تريحات 

ل�ه بعد القم�ة يف أن تلع�ب تركيا دورا 

رئيسا هناك.

غر أنه يف ظل وج�ود العديد من نقاط 

الخالف تبقى اآلم�ال ضئيلة يف تحقيق 

أّي انفراج�ة مهم�ة يف العالقة املتوترة 

بني البلدين.

وقالت مجموعة تينيو لالستش�ارات يف 

مذكرة قبل املحادثات “بينما من املتوقع 

أن يس�تمر الجانبان يف بعض املشاركة 

العملي�ة، وال يح�رص أّي منهم�ا عىل 

الدخول يف مواجهة، لن يحقق االجتماع 

ألردوغان أّي فوائد جدية”.

وشددت عىل أنه “لن ُتحل أّي من نقاط 

الخ�الف الرئيس�ة، وه�و م�ا يعني أن 

العالق�ات بني الوالي�ات املتحدة وتركيا 

س�تظل محفوف�ة باملصاعب وتتس�م 

بالفتور”.

القم�ة  إىل  الرتك�ي  الرئي�س  وح�ر 

األطلس�ية يف ظ�روف صعبة تعيش�ها 

بالده، فضال عن ضغوط كبرة تتعرض 

له�ا بس�بب وجوده�ا يف ليبي�ا وس�ط 

رضورة  ع�ىل  ودويل  إقليم�ي  إجم�اع 

انسحاب القوات األجنبية، وعىل رأسها 

القوات الرتكية، من ليبيا.

وكش�ف الرئي�س الفرن�يس أن نظ�ره 

الرتك�ي أّكد عزمه عىل س�حب املرتزقة 

من ليبيا يف أقرب وقت ممكن وسينسق 

مع فرنسا عملية االنسحاب.

وق�ال ماكرون خالل مؤتمر صحفي يف 

نهاية قمة لقادة حلف ش�مال األطليس 

يف بروكس�ل “اتفقن�ا ع�ىل العمل عىل 

انس�حاب )املرتزقة األجانب(. ال يعتمد 

األمر عىل كلينا فحس�ب لكن أستطيع 

أن أق�ول لكم إن الرئي�س أردوغان أكد 

خ�الل اجتماعن�ا رغبت�ه يف أن يرح�ل 

املرتزقة األجانب وامليليش�يات األجنبية 

التي تعمل عىل األرايض الليبية يف أقرب 

وقت ممكن”.

ويتناق�ض تعهد أردوغان باالنس�حاب 

م�ع تريح�ات لوزير الدف�اع الرتكي 

خل�ويص أكار الس�بت يف طرابلس حني 

جدد موقف بالده الرافض لالنس�حاب 

م�ن ليبيا قائ�ال “تركيا ه�ي وطن من 

أج�ل الليبي�ني، وليبي�ا وطن م�ن أجل 

األتراك”.

القي�ام  س�تواصل  “تركي�ا  أن  وأك�د 

باملطل�وب من أجل وح�دة ليبيا وأمنها 

لذل�ك يجب فه�م س�بب وجودن�ا هنا 

جيًدا”، محمال املسؤولية لقائد الجيش 

الليبي املشر خليفة حفرت.

والتقى ماكرون مطوال مع أردوغان يف 

اجتماع عىل هامش قمة الناتو.

تغري�دة  يف  الفرن�يس  الرئي�س  وق�ال 

عىل توي�رت “قبيل قمة النات�و، أجريت 

محادثات مطولة مع الرئيس أردوغان، 

من أجل االنفتاح واالحرتام وااللتماس 

)التماس حلول للمشاكل(”.

م�ن جانب�ه ذك�ر ق�ر اإلليزي�ه أن 

رضورة  ناقش�ا  وأردوغ�ان  ماك�رون 

العمل املش�رتك لحل املشاكل يف سوريا 

وليبيا.
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هن�أ النائ�ب الثان�ي لرئي�س مجل�س 
النواب بش�ر الحداد، نقابة الصحفيني 
الوطن�ي  العي�د  بمناس�بة  العراقي�ني 
اىل  دع�ا  فيم�ا   ، العراقي�ة  للصحاف�ة 
االهتم�ام برشيح�ة الصحفي�ني لرف�ع 

مستوى األداء املهني.
وقال الح�داد يف بيان تلقت�ه »الزوراء«: 
انه بمناس�بة العيد الوطن�ي للصحافة 
العراقية والذكرى الس�نوية ملرور 152 
عام�اً عىل ص�دور أول عدد م�ن جريدة 
ال�زوراء يف 15 حزي�ران 1869، نتق�دم 
بأزك�ى آي�ات التهان�ي والتربي�كات إىل 
نقاب�ة الصحفي�ني وجمي�ع أبنائنا من 
الك�وادر الصحفي�ة متمني�اً له�م دوام 
التق�دم والنج�اح يف مس�رتهم املهنية 
لخدمة املجتمع، والتأكيد عىل الصحافة 

والتط�ورات  األح�داث  ملواكب�ة  الح�رة 
بحيادي�ة لتعزي�ز األمن واالس�تقرار يف 

عموم البالد.
و أش�اد الحداد بدور الكوادر الصحفية، 
وعملهم املتواصل يف مواجهة التحديات 

واالقتصادي�ة،  والصحي�ة  األمني�ة 
املواطن�ني  ومعان�اة  الحقائ�ق  ونق�ل 
بمهنية عالية، داعيا مؤسس�ات الدولة 
والجهات املعني�ة إىل االهتمام برشيحة 
الصحفي�ني، وتذليل املعوق�ات، وتوفر 
األج�واء واملس�تلزمات لرف�ع مس�توى 
األداء املهني، للمزيد من العطاء والعمل 
ال�دؤوب، ومتابع�ة القضايا اإلنس�انية 
وامللف�ات املهم�ة الت�ي تتعل�ق بالحياة 

اليومية العامة للمواطنني«.
 واستذكر الحداد يف بيان التهنئة شهداء 
الصحاف�ة والكلمة الح�رة الذين قدموا 
أرواحه�م من أج�ل الوط�ن، مطالباً يف 
الوقت ذات�ه الحكومة ب�رورة رعاية 
تقدي�م  واس�تمرار  الصحفي�ة  األرسة 

الدعم واملساندة لهم.

الزوراء/ خاص:
هن�أ رئي�س مرك�ز البص�رة للبحوث 
والتنمي�ة الدكت�ور طه احم�د، نقابة 
وصحيف�ة  العراقي�ني  الصحفي�ني 
»ال�زوراء« بالذكرى 152 لتاسيس�ها، 
وفيم�ا اكد ان الصحاف�ة العراقية تعد 
ركنا شامخا من اركان الدولة الحديثة 
يف العراق، اش�ار اىل أن الصحافة تمثل 
العم�ود الفقري للعمل االعالمي بغض 

النظر عن انماطه وقوالبه ووسائله.
وقال احمد يف حوار خاص اجرته معه 
»ال�زوراء«: »نتق�دم بأعط�ر التهاني 
الصحفي�ني  نقاب�ة  اىل  والتربي�كات 
الالم�ي  مؤي�د  ونقيبه�ا  العراقي�ني 
بمناس�بة الذكرى الثانية والخمس�ني 
بعد املئة لتأس�يس الصحافة العراقية 
وصدور جريدة ال�زوراء الغراء، مؤكدا 
ان�ه ال يخفى عىل متاب�ع أن الصحافة 
العراقي�ة تعد ركنا ش�امخا من اركان 
الدول�ة الحديث�ة يف الع�راق، إذ مثل�ت 
إح�دى الخطوات االصالحي�ة التي قام 
به�ا وايل بغ�داد مدح�ت باش�ا يف عام 
1869، ومن�ذ ذل�ك الوق�ت والصحافة 
مرش�داً  معلم�ا  تمث�ل   ، العراقي�ة 
ومقوماً ومنمياً للش�خصية العراقية، 
وأصبح�ت ج�زءاً مهماً 

يف مجتمعاتنا واضح�ت مصدراً مهماً 
من مصادر املعلوم�ات، وموّجهاً قوياً 
لسلوك كثر من أفراد املجتمع العراقي 
ومؤسساته، وتنامي دورها يف التأثر، 
ويف تش�كيل الرأي الع�ام والقدرة عىل 

اإلقناع والتغير.
وتاب�ع: لتك�ون بحق س�لطة متفردة 
تخ�ى نفوذه�ا بقي�ة الس�لطات يف 
البناء الس�يايس، وم�ا كان للصحافة 
العراقية أن تمارس هذا الدور بفاعلية 
ل�وال وج�ود نخب�ة م�ن الصحفي�ني 
املهنيني املخلص�ني لوطنهم وملهنتهم، 
والعتمادها ع�ىل منظومة م�ن القيم 
املستمدة من العمق الحضاري للعراق 
فالصحاف�ة  االنس�انية،  ورس�الته 
العراقي�ة جبل ش�امخ ورافد ثالث مع 
رافدي�ه اس�همت يف اس�تقرار العراق 

وازدهاره.
واوضح، انه مما ال شك فيه أن الصحافة 
حتى تؤدي دورها االجتماعي الهادف 
تقوم عىل ركيزت�ني هما حرية التعبر 
الكلم�ة، ولذا  واستش�عار مس�ؤولية 
اعتم�دت نقابة الصحفي�ني العراقيني 
هات�ني املفردت�ني كش�عار للصحافة 
العراقية )الحرية واملس�ؤولية(، ولذلك 
اس�تطاعت م�ن خ�الل املحافظة عىل 

هات�ني القيمتني ان تتج�اوز كثرا من 
التحدي�ات التي واجهتها يف مس�رتها 
الت�ي  والس�يما  العريق�ة  التاريخي�ة 
تمارسها الس�لطة السياسية، وتؤدي 
رس�التها يف التنمي�ة االجتماعية، كما 
ش�كلتا معيارا ملدى مهني�ة الصحفي 

ووفائه لرسالته االعالمية.
وم�ى بالق�ول: انه م�ن املعل�وم أن 
الفق�ري  العم�ود  تمث�ل  الصحاف�ة 
للعم�ل االعالم�ي بغ�ض النظ�ر ع�ن 
وه�ي  ووس�ائله،  وقوالب�ه  انماط�ه 
بناء راس�خ االس�س متج�دد االركان 
، وم�ع حتمي�ة التط�ور يف املجتمعات 
ورضورة مواكبت�ه من أج�ل البقاء يف 
دائرة التأث�ر والفاعلية وحتى الوجود 
، فقد اس�تطاعت كثر من املؤسسات 
االعالمي�ة يف الع�راق مواكب�ة التطور 
التقن�ي وانتقل�ت بت�وازن وفاعلية اىل 
الرقمي�ة، موظفة  مي�دان الصحاف�ة 
العري�ق  العراقي�ة  تاري�خ الصحاف�ة 
واألصي�ل، يف ضب�ط بوصل�ة وتقوي�ة 
ه�ذه االنتقالة، ومع ترش�يد التعامل 
مع االع�الم الرقمي يمك�ن ان نحظى 
بمس�تقبل متق�دم وفاع�ل للصحافة 
الرقمي�ة يف الع�راق، وق�د ب�دأت كثر 
م�ن كليات االعالم واقس�امه باعتماد 

الصحافة الرقمية مفردة اساس�ية يف 
املناهج الدراس�ية فيها وصوال اىل فتح 
اقسام متخصصة بالصحافة الرقمية 

يف املستقبل القريب بإذن الله.  
وحول اآلثار الس�لبية لإلعالم الرقمي، 
قال ان هذا املوضوع له حضور متزايد 
يف الس�احة االكاديمية االعالمية، وقد 
افرز االهتمام بمعالجة اآلثار السلبية 
لإلعالم بش�كل ع�ام ظه�ور نظريات 
لرتشيد العمل االعالمي وتحجيم ما قد 
يصاحبه االس�تخدام الس�يئ لوسائله 
معرفي�ة  ف�وىض  م�ن  ومخرجات�ه 
واضطرابات مجتمعية، ومنها: اعتماد 
نظري�ة املس�ؤولية االجتماعي�ة التي 
تقوم عىل مبادئ ع�دة منها: أن هدف 
اإلعالم ينصب عىل الحقوق املعرتف بها 
لألفراد وعىل املصالح العليا للمجتمع، 
يضطل�ع  أن  اإلع�الم  ع�ىل  ويج�ب 
بمس�ؤوليته االجتماعي�ة يقابله تبني 
مواثيق الرشف االعالم�ي وتعزيز حق 
ممارسة الرقابة عىل اإلعالم من خالل 
نشاط املجتمع املدني واحرتام أخالقية 

املهنة.
واك�د ان�ه م�ع تس�ارع تأث�ر االع�الم 
الرقمي عىل فئات املجتمع كافة ودخول 
املجتمع�ات معرتك التحول الرقمي ظهر 

الرقمي�ة  االعالمي�ة  الرتبي�ة  مصطل�ح 
ويقصد بها الق�درة عىل أن نفرس بوعي 
كام�ل وانتباه نق�دي املعاني والتأثرات 
اإلع�الم  لوس�ائل  والس�لبية  اإليجابي�ة 
الرقمي ورسائله املوجهة ألفراد املجتمع 
مع التوعي�ة الجماهري�ة بمخرجاتها، 
لتش�كل ه�ذه الرتبي�ة الح�ارس االمني 
طوف�ان  م�ن  واالجي�ال  للمجتم�ع 
املعلوماتية والفوىض املعرفية واملحتوى 
املنحرف أو لتشكل منظما اخالقيا يضبط 
التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي 
ومخرجاته�ا، ولتعزيز دور هذه الرتبية 
دراس�ية يف  تعتم�د كمف�ردة  أن  ب�د  ال 
مناه�ج جميع مراحل الرتبي�ة والتعليم 
يف الع�راق ، وكم�ادة أساس�ية يف جميع 

مواثيق العمل االعالمي والصحفي.
وحول طبيعة عمل مركز البصرة ذكر 
الدكتور طه احم�د، ان مركز البصرة 
للبح�وث والتنمية اإلعالمي�ة، جمعية 
علمي�ة مجازة من وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي يف العراقي وهو رصح 
علمي ذو اهتم�ام وتخصص يف مجال 
البح�ث العلم�ي املتعل�ق بالدراس�ات 
واملنهجي�ة  النظري�ة  اإلتصالي�ة 
والتطبيقية، وبحوث استطالعات الرأي 
العام، والتطوي�ر اإلعالمي للعاملني يف 

وس�ائل اإلعالم، ويض�م أكثر من 150 
ش�خصية اعالمية أكاديمي�ة، الفتا اىل 
ان املركز قام بنشاطات متنوعة ضمن 
اختصاص�ه، كإقام�ة )9( مؤتم�رات 
علمية دولية وعرشات الندوات واصدار 
نحو )42( كتابا متخصصا يف االعالم،  
وتنظيم )68( دورة تطويرية وتدريبية 
اعالمي�ة، م�ن اج�ل االرتق�اء بالوعي 

اإلعالمي للمجتمع.
وتاب�ع: فض�ال ع�ن تطوير مه�ارات 
العامل�ني يف حق�ل االع�الم والعالقات 
العام�ة، وس�عى مرك�ز البص�رة اىل 
تعمي�ق العالقة بينه وبني املؤسس�ات 
العلمي�ة واالعالمية من خالل التواصل 
والتع�اون م�ع النقابات واملؤسس�ات 
االعالمي�ة داخل الع�راق وخارجه، ويف 
مقدمتها نقاب�ة الصحفيني العراقيني 
إعالمي�ة  ورواب�ط  االع�الم  وكلي�ات 
ومراك�ز تدري�ب دولية، ويؤم�ن قادة 
املركز بمب�دأ التكاملية م�ع االخرين 
يف  االعالمي�ة  بالحرك�ة  لالرتق�اء 
الع�راق، ونظ�را لنش�اطه املتميز تم 
اختي�ار مركز البص�رة ضمن أفضل 
الجمعيات العلمية النش�طة من قبل 
وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي 

يف العراق. 

هنأ محافظ بغداد املهندس محمد جابر 
العط�ا، الصحاف�ة العراقي�ة بعيده�ا، 
وصحيفة الزوراء بمناس�بة مرور 152 

عاما عىل تأسيسها.
وق�ال الس�يد املحاف�ظ خ�الل برقي�ة 
تهنئ�ة إىل صحيفة ال�زوراء: انه يتقدم 
بأس�مى  العراقي�ني،  الصحفي�ني  إىل 
آي�ات التهان�ي والتربي�كات بمناس�بة 
عي�د الصحاف�ة املتمثل بذك�رى مرور، 
أكث�ر من ق�رن ونص�ف عىل تأس�يس 
جري�دة ال�زوراء، وه�ي أول صحيف�ة 
تص�در بالعراق، مش�ددا ع�ىل رضورة 
مواصل�ة رس�الة الوط�ن، يف محارب�ة 
الفك�ر املتطرف وتثبي�ت ركائز اللحمة 

الوطنية.
املناس�بة،  به�ذه  العط�ا،  واس�تذكر 
العراقي�ني،  الصحفي�ني  تضحي�ات 
وشهداءهم، الذي سالت دماؤهم، وهم 

ينقلون من س�وح امليدان بشائر النرص 
عىل اإلرهاب، والدفاع عن سيادة العراق، 
ورفض حراك الفتن، واالستبسال للدفاع 
عن الكلمة الحق، الفتا إىل ان الصحفيني 
العراقي�ني مثلوا حقيقة االنتماء اىل بالد 

الرافدين، بأبهى املعاني.
وأضاف املحاف�ظ: الرحمة والغفران إىل 
أرواح ش�هداء العراق األبرار، وش�هداء 
كلم�ة الحق، ولذويهم الصرب الس�لوان، 

وللجرحى بالشفاء العاجل.

قدم محافظ النجف األرشف لؤي اليارسي، 
التهاني لنقي�ب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالم�ي واألرسة الصحفي�ة بالعيد الوطني 
للصحاف�ة العراقية. وق�ال اليارسي برقية 
أتق�دم  أن  التهنئ�ة: يس�عدني ويرشفن�ي 
لنقابة الصحفيني العراقيني ولألستاذ مؤيد 
الالم�ي وزمالئ�ه م�ن اعالمي�ي وصحفيي 
العراق عموما والنجف األرشف بالخصوص 
، بخال�ص التهان�ي والتربي�كات بعيده�م 
الوطني.واضاف: ندعو الباري عز وجل لهم 
باملزي�د من العط�اء واملس�اهمة االعالمية 
والصحفي�ة الهادفة لبن�اء العراق ولخدمة 

مسرة اإلعالم الديمقراطي الحر.

تلقت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني، تهنئة 
وباق�ة ورد من قب�ل الناطق باس�م القائد 
العام للقوات املس�لحة اللواء يحيى رسول، 
بمناس�بة العيد الوطن�ي للصحافة ومرور 
152 عام�ا عىل تاس�يس صحيف�ة الزوراء 

اول صحيفة يف العراق.

تلقى نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالم�ي باق�ة ورد م�ن رئي�س الجهاز 
التنفيذي لهيئة االعالم واالتصاالت عيل 
حس�ني املؤيد بمناس�بة العيد الوطني 

للصحافة.
وق�ال املؤيد يف برقي�ة التهنئة: يرسني 
ان اتقدم بخال�ص التهنئة والتربيكات 
بمناسبة عيد الصحافة الوطني ومرور 
الذكرى152 لتاسيس صحيفة الزوراء 
والتي انبثقت من خاللها رحلة الكلمة 
الحرة والعطاء املستمر واالبداع املتجدد 

، ونستذكر بكل فخر شهداء الصحافة 
واالعالم عىل مدى تلك املس�رة الزاخرة 
بالتضحيات الجسيمة املليئة بالنضال 

دفاعا عن املبادئ الوطنية.
وتاب�ع: وم�ن خ�الل ه�ذه املناس�بة 
نع�رب لكم ولجمي�ع الزمالء يف االرسة 
الصحفي�ة ع�ن فائ�ق ش�كرنا وكامل 
تقديرن�ا عىل م�ا تقدموه م�ن جهود 
كب�رة من اج�ل بلدنا العزي�ز ، داعني 
الباري عز وجل ان يمن عليكم بالسداد 

والتوفيق.

هن�أ محافظ البن�ك املرك�زي العراقي مصطفى 
غال�ب مخي�ف، االرسة الصحفي�ة بالذك�رى ال� 

)152( للعيد الوطني للصحافة.
وق�ال مخي�ف يف بي�ان : ان�ه يتق�دم اىل األرسة 
الصحفي�ة يف الع�راق بخال�ص التهان�ي، وه�ي 
تحتفي بالذكرى )152( للعيد الوطني للصحافة، 
مؤك�دا ان الصحاف�ة العراقي�ة أس�همت وع�رب 
مسرتها الطويلة يف الدفاع عن مصالح الشعب، 

ودورها املبارش يف عمليات اإلصالح والتغير. 
متمني�اً ل�ألرسة الصحفي�ة املزي�د م�ن العطاء 

والتألق يف ميدان العمل الصحفي.

راكان  كرك�وك  محاف�ظ  هن�أ 
الصحفي�ني  نقي�ب  الجب�وري، 
العراقيني مؤيد الالمي، والصحفيني 
يف الع�راق وكرك�وك بش�كل خاص 
بالعيد الوطن�ي للصحافة العراقية 
لعي�د   152 بالذك�رى  واالحتف�اء 

الصحافة العراقية.

هنأت رئيس ش�بكة الصحفيات العراقيات عضو مجلس نقابة الصحفيني بان 
القبط�ان االرسة الصحفية بمناس�بة الذكرى ال� 152 لعي�د الوطني للصحافة 

وصدور الزوراء أول صحيفة عراقية. 
وقال�ت القط�ان  يف تهنئتها :اتقدَّم باس�مي وباس�م اعضاء الش�بكة بخالص 
التهاني والتربيكات إىل االرسة الصحفية العراقية، متمنني للجميع دوام التوفيق 

والعطاء لخدمة السلطة الرابعة .
واضافت : رحم الله ش�هداء الصحافة وأصحاب الوقف�ة املرشفة الذين حاربوا 
بالكلم�ة الحّقة والص�ورة الصادقة اىل جانب إخوتهم أبناء القوات املس�لحة يف 

حربهم ضد اإلرهاب .
وابتهل�ت القطان  اىل الله تعاىل ان يحفظ الجميع وكل عام والصحافة العراقية 

يف مجد وعلو وعطاء.

احلداد يهنئ نقابة الصحفيني مبناسبة العيد 
الوطين للصحافة العراقية

مركز البصرية للبحوث والتنمية يهنئ نقابة الصحفيني بالذكرى 152 لعيد الصحافة العراقية

حمافظ بغداد يهنئ »الزوراء« بالذكرى دعا اىل االهتمام بشرحية الصحفيني لرفع مستوى األداء املهين 
الـ 152 لتأسيسها

حمافظ النجف يهنئ صحفيي واعالميي 
العراق بالعيد الوطين للصحافة

نقابة الصحفيني تتلقى باقة ورد من 
اللواء رسول مبناسبة عيد الصحافة 

الالمي يتلقى برقية تهنئة من رئيس هيئة االعالم 
واالتصاالت بالعيد الوطين للصحافة

حمافظ البنك املركزي يهنئ األسرة الصحفية 
بعيدهم الوطين

حمافظ كركوك يهنئ الالمي بالعيد
 الوطين للصحافة

شبكة الصحفيات العراقيات تهنئ األسرة الصحفية 
بذكرى تأسيسها 

هنأ محافظ دياىل مثن�ى التميمي االرسة الصحفية 
بعيده�ا الوطن�ي، وذك�رى ص�دور أول صحيف�ة 

»الزوراء« عام 1869 .
وق�ال املحافظ يف برقية التهنئ�ة: ان عيد الصحافة 
العراقية مناس�بة وطنية نس�تذكر خاللها مس�رة 
العطاء والتضحيات واملواقف الوطنية لصناع الكلمة 
الح�رة والصادقة وبم�ا قدموه من ص�ور ايجابية 
تج�اه قضاي�ا الوطن عىل م�دى الس�نوات املاضية 
. وثم�ن دور الصحفي�ني يف التعاط�ي م�ع االحداث 
املحلي�ة والعاملي�ة ودورهم الكبر يف نق�ل الحقائق 
للعال�م اجمع ، مش�يدا ب�دور نقاب�ة الصحفيني يف 
دعم الصحافة العراقية ومساندة الصحفيني يف نيل 

الحقوق وهم يمثلون اعمدة االعالم الحر يف البالد. 

حمافظ دياىل يهنئ »الزوراء« 
واألسرة الصحفية بعيدها الوطين

No: 7508   Wed   16     Jun    2021العدد:   7508    االربعاء    16    حزيران     2021
152عيد الصحـــــــــــافة العراقية



بغداد/ الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات، عن تفعيل استطالع 
آراء املواطنني بش�كل يومي عرب 
االجتماع�ي،  التواص�ل  مواق�ع 
ح�ول إجراءاته�ا الخاصة بيوم 
االقرتاع، مش�رة إىل استعدادها 
األرق�ام  من�ح  قرع�ة  إلج�راء 

للمرشحني.
وذك�رت املفوضية يف بي�ان : أن 
رئيس مجلس املفوضني القايض 
جلي�ل عدنان خلف، اس�تقبل يف 
مق�ر املفوضي�ة ببغ�داد، نائبة 
املمث�ل األممي الخاص يف العراق 
للش�ؤون السياس�ية واملساعدة 
سولرون  إنغيبيورغ  االنتخابية، 
آخ�ر  وبحث�ا  ِغيش�الدوتر، 
االنتخابات  إلج�راء  التحضرات 
يف موعده�ا املقرر يف العارش من 

ترشين األول 2021.
وأعرب خلف عن ترحيبه بتواجد 
خ�رباء بعث�ة األم�م املتح�دة يف 
محافظ�ات الع�راق واطالعه�م 

االنتخابية  املكات�ب  ع�ى عم�ل 
عى امتداد مساحة البلد، ُمشيداً 
باس�تمرار تقديم البعثة األممية 

للمشورة إىل مجلس املفوضني.
وأوضح آخ�ر خطوات املفوضية 
بش�أن إط�الق “ميثاق الس�لوك 
االنتخاب�ي” ال�ذي يت�م توقيعه 
من جميع األطراف السياس�ية؛ 
بهدف زي�ادة الوعي الجماهري 
بالعملي�ة االنتخابي�ة ولتجن�ب 
الرصاع�ات وخلق ج�و تنافيس 
سليم بني املرشحني لالنتخابات.

وأش�ار رئيس مجلس املفوضني 

إىل اس�تعدادات املفوضية إلجراء 
قرعة منح األرقام للمرش�حني، 
جمي�ع  رشح  مواصلته�ا  وإىل 
ل�رأي  واالس�تماع  إجراءاته�ا 
س�ؤال  خ�الل  م�ن  الجمه�ور 
يوم�ي يتم طرح�ه عرب منصات 
املفوضي�ة يف مواق�ع التواص�ل 

االجتماعي.
من جهتها، أكدت غيش�الدوتر 
مواكب�ة  س�تكون  البعث�ة  أن 
للمفوضية يف كل مراحل العملية 
االنتخابية وهي تتحرك من أجل 

دعم إنجاح االنتخابات املقبلة.

بغداد /نينا : 
التقى وزير املالية عيل عبد االمر 
ع�الوي ، بمق�ر ال�وزارة برينو 

اوبیر سفیر جمهورية فرنسا يف 
العراق والوفد املرافق له.

وذك�ر بي�ان ل�وزارة املالية “ان 

الجانبني تطرقا الطرفان العديد 
من القضاي�ا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشرتك، والتعاون 
والدع�م  االس�تثمار  مج�ال  يف 
املتب�ادل ب�ني البلدين وتس�هيل 
يف  الفرنس�ية  ال�رشكات  عم�ل 

العراق”.
الس�فر  اب�دى  جانب�ه”  م�ن 
للع�راق  ب�الده  دع�م  الفرن�يس 
والس�يما  املج�االت  وبش�تى 

املجاالت املالية واالقتصادية “.
ويف خت�ام اللق�اء أك�د الجانبان 
عى أهمية التنسيق املشرتك بما 
يضم�ن املصالح املش�رتكة لكال 

البلدين.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن الناطق باس�م القائد العام 
للق�وات املس�لحة الل�واء يحيى 
رس�ول، ع�ن تح�ركات بش�أن 
املتك�ررة  الرتكي�ة  االعت�داءات 
فيم�ا  العراقي�ة،  األرايض  ع�ى 
كشف عن تغطية مناطق بغداد 

بكامرات املراقبة.
وقال رسول يف ترصيح صحفي: 
دبلوماس�ياً  تح�ركاً  إن”هن�اك 
الخارجي�ة  وزارة  خ�الل  م�ن 
العراقية بش�أن  والدبلوماس�ية 
املتكررة عى  الرتكية  االعتداءات 

األرايض العراقية”.
وأض�اف أن “الدس�تور العراقي 
نص ع�ى احرتام س�يادة الدول 
كافة وبالتايل ع�ى جميع الدول 
وس�يادته”،  الع�راق  اح�رتام 
مش�دداً ع�ى: “أنن�ا نرف�ض أن 
تك�ون األرايض العراقية منطلقاً 
للقي�ام بأي عم�ل إرهابي تجاه 
أي دول�ة جارة”و”ع�ى تركي�ا 
أن تض�ع أمام أنظارها س�يادة 
العراق، ويف حال ورود معلومات 
ع�ن أي جه�ة تعط�ى للجان�ب 
العراقي، وهو من يتوىل التعامل 

بشأنها”.
أك�د رس�ول  آخ�ر  م�ن جان�ب 
أن “جه�داً مهم�اً بذل م�ن قبل 
الداخلية  محافظة بغداد ووزارة 
،وبمتابع�ة القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة، ح�ول تأم�ني بغ�داد 
بكام�رات املراقب�ة ،م�ا س�اعد 
يف إحب�اط الكثر م�ن الهجمات 

والوصول اىل مرتكبي الجرائم”.
أن “الكث�ر م�ن دول  وأوض�ح 
العال�م اليوم ال تحت�اج اىل أعداد 

كبرة من الرشط�ة أو املقاتلني، 
وإنم�ا تعتمد ع�ى التكنولوجيا 
أن  اىل  مش�راً  للمراقب�ة”، 
بغ�داد محاطة  “معظم مناطق 

بالكامرات”.
كما أش�اد الناطق باس�م القائد 
العام للقوات املسلحة، “باملراكز 
التنسيقية بني قطاعات الحكومة 
البيش�مركة”،  االتحادية وقوات 
معرباً عن “أمله بأن تحقق نتائج 

ايجابية باملستقبل”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف جه�از مكافح�ة اإلرهاب، ع�ن تعاونه لتزوي�د نظرائه يف 
الخ�ارج بمعلومات ع�ن اإلرهابيني، فيما أش�ار اىل أهمية قاعدة 

البيانات التي يمتلكها عن تواجد العصابات اإلرهابية.
وقال املتحدث الرس�مي لجهاز مكافحة اإلرهاب صباح نعمان يف 
ترصيح صحفي: إن “جهود جهاز مكافحة اإلرهاب أثناء عمليات 
التحري�ر متميزة من خالل العملي�ات التي خاضها حيث أصبحت 
لديه قاعدة بيانات مهمة عن اإلرهابيني س�واء الذين قتلوا أو من 

املتواجدين حالياً أو من الذين هربوا خارج العراق”.
وتابع أن “قاعدة البيانات لدى الجهاز هي مصدر للمعلومات”،الفتاً 
اىل أن “ه�ذه القاعدة تتم االس�تفادة منها لالس�تخبارات املحلية 

األخرى وكذلك االستخبارات الخارجية”.
ولف�ت اىل أن “جهاز مكافحة اإلرهاب يتلقى أحياناً استفس�ارات 
من أجهزة مكافحة اإلرهاب النظرة له يف الخارج لالس�تفادة من 
قاعدة البيانات عن اإلرهابيني”، مؤكداً أن “هذه القاعدة عملياتها 
مس�تمرة ويقوم بها الجه�از ملالحقة ومتابعة بقاي�ا العصابات 

اإلرهابية”.
وأك�د أن “جه�از مكافح�ة اإلرهاب لدي�ه جهد اس�تخباري مهم 
وطبيع�ة عم�ل الجه�از أمن�ي اس�تخباري ملكافح�ة الجريم�ة 
اإلرهابي�ة”، مبين�اً أن “مكافح�ة الجريمة ليس فق�ط للعمليات 
العس�كرية ،وإنم�ا تدخل فيه�ا مفاصل أخرى خاص�ة يف مجال 
تموي�ل اإلرهاب ومجال الفكر املتطرف واإلعالم التكفري لداعش 

اإلرهابي”.

5
املفوضية تستطلع آراء املواطنني بشأن 

إجراءاتها استعداداً لالنتخابات

العراق وفرنسا يبحثان التعاون يف االستثمار 
وتسهيل عمل الشركات الفرنسية 

الناطق باسم القائد العام: حترك بشأن 
االعتداءات الرتكية املتكررة

مكافحة اإلرهاب يكشف عن تعاون لتزويد 
نظرائه يف اخلارج مبعلومات تتعلق باإلرهابيني

لجنة البيع وااليجار
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6 وزارة الشباب تؤكد استحالة عودة 
اجلماهري إىل املالعب حاليًا

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكَد مدير قسم اإلعالم يف وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب أن مسألة دخول الجماهري 
املب�اراة النهائية لبطول�ة كأس العراق بكرة القدم ُيَعدُّ رضباً من الخيال نظراً لنس�بة امللقحني 
الت�ي لم تتجاوز ال� 5% . وقال عبد الوهاب إن »قرار الس�ماح للجمهور بالدخول لنهائي كأس 
العراق ليس بيد وزارة الشباب إنما هو مرهون بقرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة و وزارة 
الصحة«، مبيناً أن »التوجيهات جاءت بالس�ماح للجماهري بحضور املباريات يف حال تجاوزت 
نس�بة امللقحني ال� 60% ». وأض�اف أن »إعطاء االذن للجمهور يف الوق�ت الحايل يعد رضباً من 

املستحيل يف هذا التوقيت، نظراً لنسبة امللقحني التي ال تتجاوز ال� %5«.

أصفر وأمحر

رياضيون: ملحق الزوراء الرياضي يتميز برصانته وشّكل إضافة مميزة للمطبوع احمللي

 محودي: األوملبية لديها قانونها اخلاص بها ولن نسمح بوصفها كياناً منحالً بعد اليوم

بغداد/ الزوراء:
عقدت لجنة االنضباط يف الهيئة التطبيعية، اجتماعاً ملناقشة اعرتاضات 
األندية واإلس�اءات التي حصلت يف بعض املباريات، وكما ييل، انه و بعد 
االطالع عىل املقطع الفيديوي املتلفز ملباراة الرشطة والزوراء لحس�اب 
نص�ف نهائي ال�كأس، تبني لدى اللجنة وجود ت�رٍف غري ريايض بدَر 
من العب الرشطة )حس�ام كاظم( بعد قيامه ب�ركل العب الزوراء بعد 
س�قوطه عىل أرض امللعب، وعليه تقرر معاقبة العب الرشطة )حسام 
كاظ�م( باإليق�اف مبارات�ني اس�تناداً للم�ادة 50 / 3 ، انضباط ولدى 
مناقش�ة اع�رتاض نادي ش�باب املش�اهدة عىل نادي الحس�ني، ضمن 
دوري الناشئني، وبعد االطالع عىل أوليات االعرتاض واستدعاء الالعبني 
املع�رتض عليهم، وبعد تبليغهم رس�ميا عرب مواقع االتحاد، إال انهم لم 
يحرضوا، حيث تأكد للجنة صحة ادعاء نادي ش�باب املشاهدة، وعليه 
تقرر عدَّ فريق ناش�ئة الحسني خارساً )3-0( وفق املادة الثامنة / أوال 
مس�ابقات، وإعادة مبلغ االعرتاض اىل نادي شباب املشاهدة بعد مرور 

سبعة أيام ما لم يتم الطعن به أمام لجنة االستئناف .

جلنة االنضباط توقف العب فريق 
الشرطة حسام كاظم مباراتني

بغداد/ ح�ارث النعيم�ي- انتصار 
الرساج

هنأ جمع م�ن الرياضيني بمختلف 
ال�زوراء  صحيف�ة  الفعالي�ات، 
بمناسبة ذكرى صدور العدد االول 
من الصحيفة والذي رأى النور يوم 
الخام�س عرش من ش�هر حزيران 
م�ن الع�ام 1869 متمن�ني لالرسة 
الصحفية مواصلة مش�وار النجاح 
م�ع صاحب�ة الجالل�ة مثمن�ني يف 
الوق�ت ذات�ه املجهود الكب�ري الذي 
يف  الري�ايض  القس�م  ب�ه  يق�وم 

الصحيفة االم.
اول املتحدثني كان الدكتور ش�امل 
كام�ل ال�ذي ق�دم تهنئة ح�ارة إىل 
جريدة الزوراء  واىل كادرها املتميز 
راجي�ا للجميع املوفقي�ة والنجاح 
يف خدم�ة الرياض�ة العراقية وكرة 
القدم خاصه وان تبقى منربا للنقد 
اله�ادف لتس�اهم يف بن�اء وتطور 
الصحافة الحرة الهادفة إىل التقدم 

والرقي بإذن الله تعاىل.
ومن جهته اكد احمد عباس ابتداءا 
يسعدني ان أتقدم بخالص التهاني 
والتربي�كات ألرسه تحري�ر جريدة 
الزوراء بمناس�بة ذكرى تأسيسها 

ه�ذه الصحيف�ة التي تع�ّد الوالدة 
الورقي�ة  للصحاف�ة  الحقيقي�ة 
العراقي�ة فمنذ مايزي�د عىل القرن 
والنص�ف انطلقت جري�دة الزوراء 
لرتس�م بداي�ة الطري�ق للصحافة 
الورقية العراقية والبد يل من االشادة 
ب�دور نقابة الصحفي�ني العراقيني 
وخاصة النقي�ب االخ مؤيد الالمي 
يف أع�ادة اصدار ه�ذه الصحيفة و 
تطويره�ا واليفوتن�ي هن�ا من ان 
اتط�رق اىل امللح�ق الري�ايض لهذه 
الصحيف�ة وال�ذي ش�ّكل اضاف�ة 
متميزة للمطبوع الريايض العراقي 
ويف بعض االحيان تمّيز عىل العديد 
منها من خالل مواضيعه الرصينة 
وأعمدته التي يتتابع عىل تحريرها 
بعض م�ن رموز االع�الم الريايض 
العراق�ي ..تحي�ة من القل�ب لالخ 
د. ه�ادي عبد الله مس�ؤول امللحق 
الري�ايض وم�ن خالل�ه اىل جمي�ع 
الصحفي�ني واملحرري�ن والعاملني 
فيه ..كل ع�ام وانتم بالف خري مع 
التمنيات باستمرار االبداع والتألق.

وبدوره اكد باسم جمال ان جريدة 
الزوراء اس�م محبب البناء السلطة 
الرابعة ، االسم يذكرهم بتاريخهم 

الذي يمتد ويبدأ رسميا من  منتصف 
الق�رن التاس�ع عرش ، كن�ت دوما 
احرص عىل تصفحها واالطالع عىل 
ما تخط فيها انامل كتابها بشغف 
واعج�اب ، ودوم�ا كان العامل�ون 
فيها من الصفوة يف عالم الصحافة  
املج�االت  مختل�ف  يف  و  واألع�الم 
السياس�ية والتاريخي�ة والثقافية 
، ام�ا املجال الري�ايض فكانت فيه 
مبدعة ومتمي�زة بالنوعية الرائعة 
من الصحفي�ني الرياضي�ني الذين 
بالدق�ة  تتمي�ز  كتاباته�م  كان�ت 
يف  والص�دق  الدقي�ق  والتحلي�ل 
نقل املعلوم�ة ، تهانينا ل�كل ابناء 
الصحافة ب�والدة الوالدة االوىل لهم 
العم�ر  األم  وتمنياتن�ا للصحيف�ة 
املدي�د بإذنه تعاىل .ومن جانبه قال 
عبد االله عبد الحميد ان هذا املطبع 
الجميل يعترب من اوائل املطبوعات 
العراقي�ة كان وم�ازال يمثل الرقي 
والجودة واالعتدال يف نقل الحقائق 
وتحليلها، وامللحق الريايض يستمد 
التمييز من خ�الل مثابعة االحداث 
الرياضية املحلية والعاملية. واوضح 
م�ن  ال�زوراء  ان  خض�ري  عب�اس 
الهادئة والهادفة وتتمتع  الصحف 

بتغطية 
واس�عة عىل كل املستويات 
او  فني�ة  او  رياضي�ة  كان�ت  اذا 
سياس�ية  أو ش�عبية اضاف�ة اىل 
ذلك فيه�ا صحفيني كبار يتمتعون 

ة   بخ�رب
اعالمية محرتم�ة إضافة اىل 
الشباب املفعم بالحيوية والنشاط 
، فتحي�ة م�ن القل�ب يف ذكرى يوم 
تأسيسها وكل عام والعاملني فيها 

وهم متميزون ومتالقون.

الدكت�ورة 
ازه�ار محمد اك�دت يرسنا ان 
نهديكم وابعث لكم  اجمل التهاني 
والتربي�كات اىل جديدتك�م  الغ�راء 
متمنني لكم دوام املوفقية  والنجاح 
الزاهر  لخدمة بلدنا وش�عبنا وكل 

عام وانتم بالف خري .

بغداد/ متابعة الزوراء
املرحل�ة  إىل  الوطن�ي  منتخبن�ا  تأه�ل 
النهائية من تصفيات كأس العالم ٢0٢٢ 
يف قطر رغم خسارته أمام منتخب إيران 
امس الثالث�اء به�دف دون رد يف املباراة 
األخرية للمجموعة الثالثة وحل منتخبنا 

ثانيا يف املجموعة. 
هدف إيران سجله الالعب رسدار ازمون 

يف الدقيقة ٣5 من املباراة. 
ودخ�َل م�درب منتخبن�ا الوطن�ي لكرة 
الق�دم مب�اراة إي�ران بتش�كيلة مؤلفة 
من جالل حس�ن لحراس�ة املرمى وعالء 
ناط�ق  مه�اوي وميث�م جب�ار وس�عد 
)ش�ريكو كري�م( واحم�د إبراهيم وعيل 
عدن�ان لخ�ط الدف�اع، وصف�اء ه�ادي 
وأمج�د عطوان وهمام ط�ارق )ابراهيم 
باي�ش( وبش�ار رس�ن)محمد قاس�م( 
لخط الوسط، ومهند عيل )أيمن حسني( 

لخط الهجوم.

شوط باهت
ظه�ر منتخبنا الوطني بش�كل باهت يف 
الشوط األول من املباراة وبالغ يف التحفظ 
الدفاعي واالعتماد عىل الهجمات املرتدة 
م�ا من�ح املنتخ�ب اإليران�ي أريحي�ة يف 
التقدم واللعب بأريحية والتفوق بحيازة 
الك�رة رغ�م أن املباراة لم تش�هد فرص 
حقيقة يف النصف األول من الشوط االول 
باس�تثناء بعض املحاوالت الخجولة من 

املنتخب اإليراني.

خطأ دفاعي
ارتك�ب الخط الخلف�ي ملنتخبنا الوطني 
خطأ ف�ادح كلفنا ه�دف التقدم ملنتخب 
إيران بعد أن تركوا الالعب رسدار ازمون 
دون مراقب�ة ليس�تلم الك�رة بأريحي�ة 
ويس�جل منه�ا اله�دف األول يف الدقيقة 
٣5 من املباراة ليتق�دم املنتخب اإليراني 
بهدف دون رد، الهدف دفع العبو منتخبنا 
باملحاولة عىل مرمى إيران وحصل مهند 
عيل ع�ىل فرصة اصطدت باملدافع وتغري 
مسارها وسدد صفاء هادي مرت بجوار 
القائم فيما حاول احمد إبراهيم برأسية 
لكنها وصلت ضعيف�ة للحارس اإليراني 

لينته�ي الش�وط األول بتق�دم املنتخ�ب 
اإليراني بهدف دون رد.

اسلوب دفاعي
واص�ل منتخبنا الوطني الش�وط الثاني 
ب�ذات األس�لوب الدفاع�ي فيم�ا حافظ 
منتخ�ب إيران عىل افضليته يف املحاوالت 
الج�ادة حيث أضاع حمد نور الله فرصة 
بعد أن س�دد الكرة بج�وار القائم بينما 

تص�دى ج�الل حس�ن لتس�ديدة رسدار 
ازم�ون بينما ح�اول منتخبن�ا من ركلة 

حرة لبشار رسن علت العارضة.

تغيريات متأخرة
ح�اول كاتانيش تغيري وضع الفريق بعد 
املس�توى املتدن�ي فارشك أيمن حس�ني 
بدال من مهند يف منتصف الش�وط الثاني 
ولم يط�رأ تغيري عىل أداء املنتخب وتأخر 

يف إرشاك إبراهي�م بايش ومحمد قاس�م 
وش�ريكو كريم حيث لم يتمك�ن البدالء 
من إضافة يشء للمباراة وبقت األفضلية 
ملنتخ�ب إيران ال�ذي حافظ ع�ىل هدفه 
الوحيد ليتأهل اوال عن املجموعة الثالثة 
برصي�د ١٨ نقط�ة فيما تأه�ل منتخبنا 
ضم�ن أفض�ل الثوان�ي بع�د أن أصب�ح 
رصي�ده ١١ نقطة يف ظل ش�طب نتائج 

منتخبنا أمام كمبوديا مثلما نصت لوائح 
االتح�اد اآلس�يوي كما ضم�َن منتخبنا 
الوطن�ي تأهل�ه الرس�مي إىل نهائي�ات 
كأس آسيا 2023 يف الصني، بعد احتالله 
املركز الثاني للمجموع�ة الثالثة برصيد 
11 نقطة، وضمان التأهل كأفضل ثواٍن 
من املجموعات الثماني بعد حذف نتائج 

املركز األخري.

بغداد/إعالم اللجنة االٔوملبية
عدسة/ قحطان سليم 

حم�ودي  رع�د  الكابت�ن  برٔياس�ة 
أقام�ت اللجن�ة االٔوملبي�ة الوطني�ة 
العراقية بمحافظة كربالء املقدس�ة 
املٔوتم�ر الع�ام لرٔوس�اء ممثلي�ات 
اللجن�ة االٔوملبية الوطنية العراقية يف 

محافظات البالد.
ويف بداية حديث�ه ثّمن حمودي دور 
محافظ كرب�الء املقدس�ة املهندس 
نصي�ف جاس�م الخطاب�ي لحس�ن 
الضيافة واالستقبال وتسهيل مهمة 
اللجنة االٔوملبية يف إحتضان املٔوتمر، 

كما شكر رٔييس املمثلية يف املحافظة 
لتهئية الجوانب التنظيمية للمؤتمر، 
وكذل�ك االٔخ�وة ممث�يل املحافظات 
لتحّملهم عناء الس�فر والحضور اىل 
كربالء املقدسة بغية إنجاح املؤتمر. 
كلمت�ه  يف  حم�ودي  إس�تذكر  و 
االفتتاحية رس�الة الرياضة بش�كل 
ع�ام مٔوك�داً بانه�ا “رس�الة محبة 
وأخ�وة وصداقة، ته�دف لبناء جيل 
ري�ايض ق�ادر ع�ىل تحقي�ق نتأيج 
الدولي�ة  االس�تحقاقات  يف  جي�دة 

املقبلة”.
و أش�ار حمودي اىل الفقرة أوالً من 

الفق�رة الرابع�ة من قان�ون اللجنة 
االٔوملبية ذي الرقم 29 لس�نة 2019  
و التي أتاحت للجنة االٔوملبية إنشاء 
منتديات يف كاف�ة املحافظات، وهو 
جانب مهم يف دع�م رياضيي جميع 
بغ�داد،  والعاصم�ة  املحافظ�ات، 

وتشجيعهم خالل املرحلة املقبلة. 
ودعا حم�ودي ممثليات املحافظات 
املس�ار، ووض�ع  لتصحي�ح  كاف�ة 
الطري�ق  يف  العراقي�ة  الرياض�ة 
الصحيح، وإج�راء إنتخابات جديدة 
تقام بع�د التداعي�ات التي م�ّر بها 

العمل االٔوملبي العراقي.

وأشار حمودي اىل “انه توجد جهات 
حكومية تس�عى لتقلي�ص امليزانية 
ب�ان  مبين�ًا  لالٔوملبي�ة،  املخصص�ة 
اللجن�ة االٔوملبية تتص�دى بالقانون 
لذلك وتسعى للحصول عىل ميزانية 
مجزي�ة م�ن خ�الل متابع�ة مالية 

دقيقة وأمينة. 
داعم�ني  “س�نبقى  أيض�ا  وب�ني 
للممثلي�ات لحني إج�راء إنتخاباتها 
املرتقب�ة”، مؤك�داً “ب�ان االٔوملبي�ة 
لديه�ا قانونه�ا الخ�اص به�ا ولن 
نس�مح بوصفها  كيان�اً منحالً بعد 

اليوم” .

منتخبنا الوطين يتأهل اىل املرحلة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022
رغم خسارته امام ايران 

إعالمنا الرياضي
بحضور زاد عن املتوقع من عش�اق 
ومحبي النورس الطائر الراحل أحمد 
رايض وبغياب العبي االمس، احتفى 
الزميل اإلعالمي عيل السبتي بتوقيع 
كتابه املوس�وم )احمد رايض يف يوم 
يف ش�هر يف س�نة( عىل حدائق نادي 
الصيد االجتماعي، والذي أرشف فيه 
تاري�خ وحي�اة النجم الراح�ل أحمد 
رايض من لحظة والدته يف الحادي والعرشين من نيس�ان١٩6٤ وحتى س�اعة 
الرحي�ل يف ٢١من ش�هر حزيران ٢0٢0 بعد اصابته بفاي�روس كورونا اللعني.

االحتفالي�ة التي حرضها نخبة من املحبني وزمالء املهنة ش�هدت غيابا كامال 
لزم�الء الراح�ل يف ظاهرة تك�ررت ألكثر من م�رة وكأنهم يتقص�دون الغياب 
واملش�اركة يف املناس�بات التي يتم فيها استذكار هذا النجم الذي رحل عن هذه 

الدنيا بعد أن ترك اثرا وارثا سيبقى خالدا ألجيال طويلة .
الزميل عيل الس�بتي أبدى تذمره الش�ديد وعتبه عىل من أس�ماهم زمالء املهنة 
وخصوصا الشخصيات التي تتوىل وتتصدر املسؤولية الرياضية حيث لم يوفوا 
بكلمتهم له بالحضور وتلبية الدعوة وفضال عن عدم دعم ومساندة مجهوداته 
يف كتاب�ة تاريخ الرياضة العراقي�ة ونجومها الكبار، متقدما يف الوقت نفس�ه 
بالش�كر والعرفان ملن حرض واسهم يف الحوار واملناقش�ة واستذكار محطات 
مهم�ة من حياة الراح�ل، واختتمت االحتفالية بتوزيع نس�خ الكتاب عىل من 

حرض مذيلة بتوقيع الكاتب.
  *****************

عض�و املكتب التنفي�ذي لالتحاد العراق�ي للصحافة 
الرياضي�ة الزميل جمعة الثامر، احتفل بعيد ميالده 
قبل اي�ام قليل�ة، خالص االمني�ات للزمي�ل العزيز 
الثام�ر بالعم�ر املدي�د ومواصلة النج�اح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ الزوراء
َقدَم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
الوزراء  مجلس  لرئيس  وتقديره  شكره 
أعضاء  والسادة  الكاظمي  مصطفى 
احتياجات  تذليل  عىل  الوزراء  مجلس 
رايض،  أحمد  السابق  الدويل  النجم  أرسة 
الشباب  لقطاعي  والرعاية  الدعم  وتقديم 

والرياضة.

خالل  اتخذ  القرار  أن  درجال  الوزر  وأكَد 
بناًء  الثالثاء  امس  الوزراء  مجلس  جلسة 
معالجة  أجل  من  قدمتُه  الذي  الطلب  عىل 
عىل  املرتتبة  للديون  القانوني  الوضع 
الكابتن الراحل أحمد رايض وتقديم الدعم 
الذين  ورموزها  العراقية  الرياضة  لنجوم 
قدموا تضحيات جسام من أجل إعالء اسم 

العراق يف املحافل الدولية.

بغداد/ الزوراء
اجرت، امس الثالثاء، لجنة املسابقات قرعة نهائي دوري الشباب لفرق املمتاز للموسم 
٢0٢0-٢0٢١ يف مقر اتحاد الكرة، بحضور عضو الهيأة التطبيعية الدكتور اسعد الزم 

وأعضاء لجنة املسابقات وممثيل األندية الثمانية املتأهلة اىل النهائيات، 
وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق بني مجموعتني، ضمت األوىل الزوراء ونفط البرة 
والسماوة  بغداد  أمانة  فرق  ضمت  والثانية  الجوية،  والقوة  الكهربائية  والصناعات 
والرشطة ونفط ميسان، وستنطلق املباريات بعد عودة منتخب الشباب من املشاركة 

يف البطولة العربية املقرر إقامتها يف مر.
املباريات  نظام  ان  عبيس:  عيل   ، التطبيعية  الهيأة  يف  املسابقات  لجنة  عضو  وقاَل 
سيكون من دوري ملرحلة واحدة بطريقة التجمع يف بغداد، ويتأهل من كل مجموعة 

فريق واحد لخوض املباراة النهائية مع بطل املجموعة األخرى.
الكهربائية  الصناعات  بلقاء  األوىل  للمجموعة  األول  الدور  وأضاَف: ستبدأ مواجهات 
والقوة الجوية والزوراء يالقي نفط البرة، أما املجموعة الثانية فستجمع مباريات 

الدور األول الرشطة ونفط ميسان وأمانة بغداد يلتقي السماوة .
واختتَم عضو لجنة املسابقات عيل عبيس حديثه بالقول: إن الهيأة التطبيعية تسعى 
جاهدة اىل نجاح منافسات نهائي الدوري وإظهارها باملظهر الالئق الذي يتناسب مع 

أهمية إقامة دوري الشباب لفرق املمتاز.
ومن جهته قاَل مدرب فريق الرشطة، محمد محسن: قرعتنا متوازنة، ولدينا صورة 
ان  وسبق  بغداد،  وامانة  ميسان  نفط  فريقي  خصوصا  املجموعة  فرق  عن  كاملة 

تبارينا معهما يف التصفيات األولية.
وأكد محسن: بعد انتهاء التصفيات بدأنا برنامجنا الخاص اىل املهمة املقبلة  بالرغم 
من غياب اربعة العبني بسبب ارتباطهم يف مهمة منتخب الشباب بالبطولة العربية 
يف مر ومن املؤمل أن يعودوا نهاية الشهر الحايل، ومن ثم سيكون تحديد انطالق 

التصفيات النهائية للشباب واملالعب من قبل لجنة املسابقات يف التطبيعية.
وختَم محسن: نعم أوىل مبارياتنا ستكون امام فريق نفط ميسان الذي يملك توليفة 
األولية،  التصفيات  يف  ليس كما  املرة سنكون  لكن هذه  الشباب،  الالعبني  جيدة من 
ونقدم كل ما لدينا من إمكانات بغية إظهار املواهب والطاقات اىل الجميع، وإفراح 

محبي هذا النادي.

درجال ُيثمن موقف الكاظمي لتذليل 
احتياجات أسرة النجم الراحل أمحد راضي

قرعة نهائي دوري الشباب توقع الغرميني 
الزوراء واجلوية مبجموعة واحدة
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أعلن�ت وزارة الصح�ة الربازيلي�ة اكتش�اف 41 حال�ة مصاب�ة 
بفريوس كورونا املس�تجد بني العبني وأعضاء ببعثات املنتخبات 
والعاملني بشكل مبارش يف بطولة كوبا أمريكا. وتحتضن الربازيل 
البطول�ة القاري�ة ب�ني 13 يونيو/ حزي�ران و10 يولي�و/ تموز 
املقب�ل. وحتى اآلن، تم اكتش�اف الحاالت املصاب�ة داخل بعثات 
منتخب�ات فنزويال وكولومبيا وبوليفيا، وب�ريو. ووفقا للوزارة، 
من بني الحاالت ال�41، هناك 31 بني العبني وأعضاء باملنتخبات، 
بينما الحاالت العرش األخرى بني العاملني يف البطولة، وتم عزلهم 
جميع�ا داخل أح�د الفن�ادق بالعاصمة الربازيلية. ولم تكش�ف 
ال�وزارة عن أي تفاصيل حول الحاالت الجديدة املؤكدة، ولكن تم 
الكش�ف عن إصابة 12 عضوا من بعث�ة املنتخب الفنزوييل، من 
بينه�م 8 العبني، وذلك بمجرد وصوله�م إىل برازيليا. كما أضاف 
بي�ان الوزارة أنه تم إجراء ألفني و927 مس�حة طبية حتى اآلن، 
من بينه�ا أكثر من اختبار لنفس األش�خاص يف بعض الحاالت.

وتعد الربازيل أح�د أكثر الدول ترضرا من تفيش جائحة كورونا، 
حيث س�جلت حتى اآلن أكثر من 488 ألف حالة وفاة، باإلضافة 

إىل 17.4 مليون إصابة مؤكدة.

عدد  يف  السويد  عىل  إسبانيا  تفوقت 
يف  االفتتاحية  مباراتهما  يف  التمريرات 
لكن  أوروبا،  ببطولة  الخامسة  املجموعة 
املنتخب السويدي لم يقدم أي اعتذار عىل 
يف  اإلسباني  نظريه  أمام  للدفاع  تراجعه 
املنتخب  واستحوذ  أهداف.  دون  التعادل 
تمريرة   953 ونفذ  الكرة  عىل  اإلسباني 
األوروبي  االتحاد  إلحصاءات  طبقا 
تمريرة   178 مقابل  )يويفا(  القدم  لكرة 
الصارم  اللعب  أسلوب  للسويد.لكن 
أولسن  روبن  الحارس  من  الرائع  واألداء 
التعادل. نقطة  السويدي  املنتخب  منح 

السويد  مدافع  لينديلوف  فيكتور  وقال 
للصحفيني: »بالنسبة لنا ال يهم إذا مرروا 
الكرة  امتلكوا  إذا  الكرات،  من  العديد 
يف  ينجحوا  ولم  الجزاء  منطقة  عن  بعيدا 

االخرتاق، فهذا ال يصنع أي فارق«.
وتابع: »يف كرة القدم األمر يتعلق بتسجيل 
يوجد  ال  يل  بالنسبة  ولذلك  األهداف، 
)املنتخب  أن  »أعتقد  وأضاف:  مشكلة«. 
استحوذ  أمل.  بخيبة  أصيب  اإلسباني( 
عىل الكرة كثريا ومارس الضغط العايل يف 
بعض األوقات، لكننا دافعنا جيدا وأبعدنا 
وأكد:  املناسبات«.  من  العديد  يف  الكرة 

زاد شعورهم  املباراة  يف  الوقت  مر  »كلما 
وأبدى  التسجيل«.  أرادوا  ألنهم  باإلحباط 
سعادته  السويد  مدرب  أندرسون  يان 
بفريقه بعد أن نجح يف الحد من خطورة 
و2012.  2008 يف  أوروبا  بطلة  إسبانيا 

العديد  هناك  يكن  »لم  الصحفيني:  وأبلغ 
رغم  حتى  إلسبانيا،  التسجيل  فرص  من 
)أولسن(  روبن  الكرة.  عىل  استحواذهم 
تصدى جيدا لبعض الفرص وكانت هناك 

عدة فرص أخرى جيدة لهم أيضا«.

ولعب أندرسون بدفاع متكتل، وطلب من 
وماركوس  إيساك  ألكسندر  املهاجمني 
يف  اإلبداعي  بالجانب  التضحية  بريج 
األداء  قيادة  أجل  من  لعبهما  أسلوب 
أندرسون:  وقال  األمام.  من  الدفاعي 
»مهاجمونا هم الذين تعني عليهم الركض 
كثريا وبذل أكرب قدر من الجهد، وكانوا يف 
الكرة  عىل  نستحوذ  عندما  األهمية  غاية 

وفقا لألسلوب الذي لعبنا به«.
واختار املدرب البالغ من العمر 58 استبدال 

عدة  لهما  أتيحت  اللذين  وبريج،  إيساك 
فرص للتسجيل، يف الشوط الثاني إلتاحة 

املجال أمام العبني أكثر انتعاشا.
أندرسون: »العبو إسبانيا لديهم  وأضاف 
عليك  تواجههم  وعندما  عالية،  مهارات 
أن تتأكد من تفوقك يف الضغط... بالطبع 
هناك أشياء يمكننا تحسينها يف أدائنا لكن 

يف املجمل أعتقد أننا أبلينا بالء حسنا«.
وسط  العب  كوكي  أبدى  جهته،  من 
املنتخب اإلسباني، عدم رضاه عن نتيجة 
التعادل السلبي التي حققها فريقه أمام 
األوىل  الجولة  منافسات  ضمن  السويد، 
من املجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا 
ترصيحات  يف  كوكي  وقال  القدم.  لكرة 
بعد املباراة: »نحن محبطون بالطبع من 
بذل  الفريق  التسجيل،  من  تمكننا  عدم 
لم  ببساطة  املباراة،  كبريا خالل  مجهودا 
مواصلة  علينا  يجب  محظوظني،  نكن 
العب  فورسبريج  إيميل  وقال  القتال«. 
يأمل  كان  والذي  السويد،  املنتخب  وسط 
اإلسباني  للفريق  باإلزعاج  التسبب  يف 
الفريقني  بني  مباراة  آخر  يف  حدث  مثلما 
)انتهت بالتعادل )1-1(، فقد أبدى فخره 

بزمالئه يف الفريق وما قدموه.

اليبزج  وسط  العب  فورسبريج  وقال 
التزمنا  لقد  باألداء  جدا  »فخور  األملاني: 
تماما بخطة املباراة، أنا سعيد بالحصول 

عىل تلك النقطة«.
مدينة  إىل  السويدي  املنتخب  وسيسافر 
سان بطرسربج الروسية ملواجهة منتخب 
الخامسة،  املجموعة  متصدر  سلوفاكيا 
فيما سيبقى املنتخب اإلسباني يف إشبيلية 
يوم  البولندي  املنتخب  سيواجه  حيث 

السبت املقبل.
وفشل املنتخب اإلسباني يف تحقيق الفوز 
للمرة الثانية يف آخر 3 مباريات افتتاحية 
مع   )1-1( تعادل  حيث  أوروبا،  بأمم  له 
 2012 يف نسخة  مبارياته  أوىل  يف  إيطاليا 
التشيك  عىل  فاز  ثم  وأوكرانيا،  بولندا  يف 
عام  بنسخة  مشواره  مستهل  يف   )0-1(

2016 يف فرنسا.
املنتخب  حافظ  اآلخر  الجانب  عىل 
البطولة  يف  شباكه  نظافة  عىل  السويدي 
يف  فرنسا  أمام  مباراته  منذ  للمرةاألوىل 
بنتيجة  فاز  حينما   2012 عام  نسخة 
أمام   )1-0( بنتيجة  خرس  فيما   ،)0-2(
مع  وتعادل  وبلجيكا  إيطاليا  من  كل 

أيرلندا )1-1( يف نسخة 2016.

والسويد  إسبانيا  مواجهة  انتهت 
األوىل  الجولة  إطار  يف  السلبي  بالتعادل 
من مباريات املجموعة الخامسة ضمن 

بطولة أمم أوروبا »يورو 2020«.
شهدت املباراة إضاعة العديد من الفرص 
خاصة  املنتخبني  جانب  من  السهلة 
املباراة  خاض  الذي  الروخا  منتخب 
وسيطر  إشبيلية  مدينة  يف  أرضه  عىل 
املنتخب  تميز  فيما  فرتاتها  معظم  عىل 
السويدي بصالبته الدفاعية ولجوئه إىل 
أن  التي كاد  الخاطفة  املرتدة  الهجمات 
املباراة،  يحرز منها هدف خطف نقاط 
يف  نفسه  فرص  السلبي  التعادل  أن  إال 
لويس  إسبانيا  مدرب  النهاية.وأرشك 
الواعد  برشلونة  وسط  العب  أنريكي 
بيدري أساسياً إىل جانب صاحبي الخربة 
العبي وسط مانشسرت سيتي اإلنكليزي 

رودري وقائد أتلتيكو مدريد كوكي.
م بيدري رقماً قياسياً ظل صامداً  وحطَّ
منذ عام 1980 أي منذ 41 عاًما، حيث 
يف  يشارك  إسباني  العب  أصغر  أصبح 
تينديلو  ميغل  رقم  ماحيا  أوروبا  كأس 
الذي شارك يف 12 يونيو/حزيران 1980، 
يف مباراة إسبانيا وإيطاليا يف عمر )19 

عاًما و132 يوًما(.
السلوفاكي مشاركته  املنتخب  واستهل 

يف بطولة أمم أوروبا 2020 بفوز صعب 
عىل نظريه البولندي 2-1 يف الجولة األوىل 

من منافسات املجموعة الخامسة.
يف سان بطرسبورغ، دفعت بولندا ثمن 
الذي  تشيزني  للحارس  األول  خطأين، 
أهدى سلوفاكيا التقدم يف الشوط األول 
بعدما حول الكرة يف شباكه عن طريق 

لغرشيغورش  والثاني   ،)18( الخطأ 
اىل  أدى  خطأ  ارتكب  الذي  كريخوفياك 
سمح  ما   ،)62( الثاني  باإلنذار  طرده 
ملاريك هامشيك ورفاقه يف التقدم مجدداً 
عرب ميالن شكرينيار )69( بعدما أدرك 
األوىل  الثواني  يف  التعادل  لينيتي  كارول 
املؤكد  ومن   )46(. الثاني  الشوط  من 

عىل  الضغط  ستزيد  الهزيمة  هذه  أن 
الربتغايل  النجم  لبولندا  الجديد  املدرب 
فوزاً  حقق  الذي  سوزا  باولو  السابق 
يتيماً كان عىل أندورا املتواضعة 3-صفر 
أصل  من   ،2022 مونديال  تصفيات  يف 
يف  تعيينه  منذ  خاضها  مباريات  ست 
كانون الثاني/يناير خلفاً للمقال يرزي 

البولندي،  املنتخب  وبات  برزنتشيك. 
مونديايل  يف  الثالث  املركز  عىل  الحائز 
غرشيغورش  بقيادة  و1982   1974
للعبة حالياً  التو ورئيس االتحاد املحيل 
مطالباً  التوايل،  عىل  بونييك  زبيغينيف 
تجمعه  التي  التالية  مباراته  يف  بالفوز 

بإسبانيا يف إشبيلية السبت املقبل.
وقاد باتريك شيك منتخب بالده التشيك 
عىل  بتوقيعه  اسكتلندا  عىل  ثمني  لفوز 

ثنائية »للذكرى« يف يورو 2020.
اختباره  التشيكي  املنتخب  وتجاوز 
األول يف يورو 2020 بتغلبه عىل مضيفه 
االسكتلندي 2-0 يف غالسكو يف املرحلة 

األوىل من مباريات املجموعة الرابعة.
وبحضور  بارك«  »هامبدن  ملعب  وعىل 
بروتوكول  وفق  محدود  جماهريي 
املنتخبان  التقى  كورونا،  فريوس 
بأّن  علماً  كربى،  بطولة  يف  األوىل  للمرة 
اسكتلندا دخلت املواجهة بعد فوزها يف 
آخر 3 مباريات عىل تشيكيا، آخرهما يف 

دوري األمم األوروبية يف خريف 2020.
وسّجل باتريك شيك نجم باير ليفركوزن 
األملاني ثنائية مميزة بدأت برضبة رأس 
بعيدة من عىل  بتسديدة  ثم  )42( ومن 
تقدم  مستغالً  امللعب  منتصف  مشارف 

الحارس مارشال .)52( 
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كورونا يعصف مبنتخبات كوبا أمريكا

اعالم الكرتوني قمة إسبانيا والسويد تنتهي بالتعادل وفوز سلوفاكيا على بولندا

لينديلوف: املنتخب اإلسباني أصيب خبيبة أمل

كوبا أمريكا...

تعادل األرجنتني وتشيلي ومنتخب باراغواي 
يقلب الطاولة على بوليفيا

مفكرة الزوراء

خطة غري مألوفة تعمق لغز 
ليفاندوفسكي مع بولندا

تسببت قيود فريوس كورونا املستجد، يف تسجيل أندية الدوري 
اإلنجليزي لكرة القدم، انخفاضا يف اإليرادات للمرة األوىل، وذلك 
وفقا لألرقام التي سجلتها رشكة “ديلويت” لتدقيق الحسابات 
ملوسم 2019 / 2020. وذكرت وكالة االنباء الربيطانية )بي ايه 
ميدي�ا(، أن عدم وجود جماهري يف املالع�ب باإلضافة إىل تأجيل 
بع�ض املباري�ات وتأخري عائ�دات البث التلفزيوني، تس�بب يف 
انخفاض اإلي�رادات حوايل 13 %، وذلك رغم اس�تمرار حصول 
أندي�ة ال�دوري اإلنجليزي )20 ناد( عىل مبل�غ 4.5 مليار جنيه 
إس�رتليني )6.4 ملي�ار دوالر(. واقرتب�ت الخس�ائر الرتاكمية، 
قب�ل خصم الرضائب، م�ن مبلغ مليار جنيه إس�رتليني، وهي 
الخس�ائر األك�رب يف تاريخ الدوري اإلنجلي�زي وتبلغ 5 أضعاف 
خس�ائر املوس�م املايض البالغ�ة 200 مليون جنيه إس�رتليني، 
حيث اتضحت مالمح التكلفة املالية الحقيقية النتشار فريوس 
كورون�ا. وق�ال دان جونز من مجموعة “ديلوي�ت” الرياضية: 
“أنه أمر غري مس�تغرب أن تتس�بب االضطراب�ات االقتصادية 
واالجتماعية مع انتشار كورونا، يف انخفاض إيرادات األندية يف 
موسم 2019 / 2020”. وزاد: “سيستمر تأثري ذلك عىل إيرادات 
موس�م 2020 / 2021 حينما تكون متوفرة، وغياب الجماهري 
وتأجي�ل بع�ض املباريات وتأخ�ري عائدات الب�ث كان لها تأثري 
كبري عىل اإليرادات الت�ي تمكنت األندية من تحقيقها”. وتابع: 
“س�يعتمد التأثري املايل الكامل للجائحة يف ال�دوري اإلنجليزي، 
عىل توقيت عودة الجماهري للمالعب بأعداد كبرية وقدرة األندية 
عىل تعزيز عالقاتها التجارية األخرى يف الوقت الذي تعاني فيه 
كل الصناعات”. واختت�م دان جونز ترصيحاته قائال: “بمجرد 
عودة الجماهري بالكامل، نأمل يف أن تس�تعيد األندية اإلنجليزي 

إيراداتها القياسية يف موسم 2021 / 2022”.

انتهت مواجهة القّمة بني األرجنتني وتشييل بالتعادل اإليجابي 
يف  األوىل  املجموعة  مواجهات  من  األوىل  الجولة  يف   1-1

كوبا أمريكا 2021. 
ثم   33 الدقيقة  يف  التسجيل  مييس  ليونيل  وافتتح 

أدرك إدواردو فارغاس التعادل يف الدقيقة 57.
كان  األخري  لقبها  األرجنتني  أحرزت  وعندما 
أمريكا  كوبا  منذ  السادسة.  بعمر  مييس 
األرجنتني  تحصد  االكوادور،  يف   1993
مرات  ست  العالم  يف  العب  وأفضل 
تفّك  أن  آملة  األخرى،  تلو  الخيبة 

نحسها يف النسخة الحالية.
أحرز مييس كأس العالم مع بالده، 
عاماً   20 تحت  تشكيلة  مع  لكن 
ذهبية  أيضاً  يف عام 1995. حصد 
األلعاب األوملبية يف بكني عام 2008، 
لكن أقرب مسافة له عن كأس العالم 
كانت يف نهائي مونديال 2014 أمام أملانيا 

)صفر- 1( يف الربازيل.
تلو  املجد  حاصداً  برشلونة  مع  لقباً   35 وأحرز 
مع  منحوساً  يزال  ال  روزاريو  ابن  لكن  اآلخر، 

منتخب بالده.
القارية،  للمسابقة  النهائية  املباراة  يف  أخفق  مرات  ثالث 
تشييل  ضد  ومرتان   )3 )صفر-  الربازيل  ضد   2007 يف 

بركالت الرتجيح يف 2015 و2016.
نفتقر  “كنا  اللقاء:  عقب  ترصيحات  يف  مييس،  وقال 
لم  امللعب  وأرضية  بهدف،  تقدمنا  بعد  حتى  للهدوء 
واللعب  الكرة،  عىل  للسيطرة  افتقرنا  لكننا  تساعدنا، 
التعادل  بشكل أرسع، وهو ما فعله منتخب تشييل بعد 

معنا”.
تشييل  لعب  التعادل  “بعد  برشلونة:  مهاجم  وأضاف 
بأعصاب هادئة، وتفوقوا يف االستحواذ عىل الكرة، وباتت 

املباراة معقدة”.
تعادل  التي  لركلة جزاء  أدت  التي  املخالفة  أر  وتابع: “لم 

بها منتخب تشييل، لكنها غريت مسار املباراة”.
وشدد ليونيل: “أردنا أن نبدأ مشوارنا بالفوز؛ ألنه سيكون 
مواجهة  تنتظرنا  واآلن  صعب،  خصم  أمام  مهمة  خطوة 

أوروجواي، ستكون مباراة متكافئة للغاية ومعقدة”.
وأتم مييس ترصيحاته: “افتتاح املشوار باللعب ضد خصم مثل 
لتحقيق  نسعى  كنا  لذا  قوي،  منافس  ألنه  صعًبا؛  يكون  تشييل 

الفوز، وعلينا الرتكيز واالستعداد بقوة ملباراة أوروجواي”.
وحقق منتخب باراغواي فوزاً هاماً عىل حساب بوليفيا 3 - 1 يف 

الجولة األوىل من منافسات املجموعات األوىل يف كوبا أمريكا 2021.
بالتعادل  تشييل  أمام  األرجنتني  مواجهة  انتهت  املجموعة،  ذات  ويف 

اإليجابي 1-1.
منتخب  تقدم  غويانيا،  يف  لوديفيكو  بيدرو  أوليمبيكو  ملعب  وعىل 
بوليفيا بهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح إروين سافيدرا يف الدقيقة 
أجل  من   ”VAR”�لل هارو  دييغو  البريويف  الحكم  عودة  بعد  العارشة 
التثبت من صحتها واالعالن عنها وبعد ذلك تم اإلعالن عن ركلة جزاء 
أخرى يف الدقيقة 20 ملنتخب باراغواي لكن تقنية ال�”VAR” تدخلت 

من جديد إللغاء هذا القرار.
وانتهى الشوط األول بتقدم املنتخب القادم من مرتفعات الباز بهدف 

دون مقابل أمام سيطرة نسبية لل�”ألبريوخا”.
ويف الشوط الثاني، قلب منتخب باراغواي الطاولة عىل بوليفيا وتمكن 
 )62( غامارا  رومريو  أليخاندرو  بواسطة  أهداف  ثالثة  تسجيل  من 
وثنائية لالعب أنخيل رومريو )65 و80(، أول ثنائية يف نسخة 2021، 

مع سيطرة مطلقة عىل مجريات املباراة.
 1953( أمريكا  كوبا  بلقب  مناسبتني  يف  باراغواي  منتخب  وتّوج 
و1979( فيما نجح منتخب بوليفيا يف احراز اللقب مرة يتيمة يف عام 

.1963
عن  القدم  لكرة  البوليفي  االتحاد  أعلن  القارية،  البطولة  بداية  وقبل 
بالده  منتخب  يف  الفني  الجهاز  أعضاء  وأحد  العبني  ثالثة  إصابة 

بفريوس كورونا املستجد “كوفيد- 19”.
وجاء يف بيان االتحاد: “بعدما أجرينا فحوصات الكشف عن فريوس 
كورونا للبعثة املوجودة يف الربازيل )....( تبّينت ثالث حاالت ايجابية 

بني الالعبني وواحدة لعضو يف الجهاز الفني”.
صحة  “يف  أنهم  إىل  مشريًا  الالعبني  هويات  عن  االتحاد  يكشف  ولم 
املتعلقة  االجراءآت  كل  أن  مضيًفا:  املجموعة”،  عن  ومعزولني  جيدة 

بالربوتوكول الصحي” تم تطبيقها.

كان روب�رت ليفاندوفس�كي الس�الح األكثر فت�كا يف أوروبا يف 
املوس�م املايض لكن بولندا فش�لت يف استغالل تفوق مهاجمها 
يف الخس�ارة املفاجئة 2 - 1 أمام سلوفاكيا يف افتتاح املجموعة 

الخامسة ببطولة أوروبا “يورو 2020”.
ودخ�ل املهاجم البالغ عمره 32 عاما وهو هداف بولندا برصيد 
66 هدف�ا املب�اراة بعدما قاد بايرن ميونيخ للقبه التاس�ع عىل 
الت�وايل يف ال�دوري األملاني مس�جال 41 هدفا، حي�ث كرس رقم 
جريد مولر لعدد األهداف يف الدوري يف املوسم واحد، الذي صمد 

49 عاما.
لك�ن ليفاندوفس�كي أحرز هدف�ني فقط يف آخر 3 مش�اركات 
يف بط�والت كربى مع منتخب بالده ولم يس�تطع املدرب باولو 
سوزا استخراج أفضل ما لدى مهاجمه منذ توليه املسؤولية يف 

يناير/ كانون الثاني.
وكان املهاجم الب�ارز معزوال يف خطة غري مألوفة لبولندا وهي 
4 - 3 - 2 - 1 ضد سلوفاكيا وبدا أنه يفتقر للدعم الذي يحظى 

به يف بايرن.
ورغم عودته للخلف للمش�اركة يف اللعب ملس ليفاندوفس�كي 
الكرة 22 مرة فقط يف الشوط األول وهو أقل من جميع زمالئه 
م�ا عدا الح�ارس إذ تقدمت س�لوفاكيا بع�د 18 دقيقة بهدف 

فويتشيك تشيزني بالخطأ يف مرماه.
وقال ليفاندوفسكي الذي س�دد مرتني خارج املرمى و3 مرات 
يف أجس�اد املدافعني: “من وجهة نظر ربما كان من األفضل أن 

نمرر الكرة أكثر ونصنع املزيد من الفرص”.
وتاب�ع: “لكن ع�ىل الجانب اآلخ�ر، يجب عيل التأقل�م مع هذا 
الوضع. هذه هي النهائيات ولن تحصل عىل الكثري من الفرص. 

أنا عىل دراية بذلك”.
وقام س�وزا بتعديل خطته وأظهرت بولندا حماسا أكرب لتدرك 
التع�ادل ع�رب كارول لينتي يف بداية الش�وط الثان�ي لكن طرد 
جريج�ورش كريتش�وفياك يف الدقيقة 62 جعله�ا تعاني فيما 

تبقى من املباراة.
وأحرز ميالن س�كرينيار هدف الفوز لسلوفاكيا ليستمر سجل 
بولندا الس�يئ يف مباراتها األوىل يف البطوالت الكربى إذ انترصت 

مرة واحدة يف 10 مباريات.
ومع اعتماد بولندا عىل ليفاندوفس�كي أمام 

إس�بانيا والس�ويد فآمالها تكمن يف 
يد س�وزا وعثوره عىل أس�لوب 

مناسب ألبرز العبيه.
يس�تمتع  باي�رن  ويف 
بتواصل  ليفاندوفس�كي 
يف  زمالئ�ه  م�ع  مذه�ل 
أن�ه  ويب�دو  الهج�وم 
االس�تفادة  يس�تطيع 
م�ن خدمات زمي�ل مثل 

توماس مولر.
يخ�وض  س�وزا  لك�ن 
البطولة من دون الثنائي 
ميلي�ك  أركادي�وش 
جلينس�كي  وبيوت�ر 
وقال  اإلصاب�ة  بس�بب 

املدرب الربتغايل إنه يجب 
عىل فريق�ه أن يكون أكثر 

شجاعة قبل مواجهة إسبانيا 
يوم السبت املقبل.

كان  “اله�دف  س�وزا:  وأض�اف 
وصناع�ة  الك�رة  ع�ىل  االس�تحواذ 
الفرص وفعلنا ذل�ك. يمكننا فعل ما 
ه�و أفضل. يج�ب علينا فع�ل ما هو 
أفض�ل وإظهار ش�جاعة أكرب خاصة 

يف الدفاع”.
وتاب�ع: “ليس�ت الجماه�ري البولندية 
هي من تش�عر بخيبة األم�ل فقط. أنا 
أشعر بخيبة أمل والفريق بأكمله أيضا 
ألن�ه ال يمك�ن أن نخرس مب�اراة بهذا 

الشكل”.
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بغداد/الزوراء:
ملناسيبة الذكرى الثانية والخمسين بعد املئة للعيد 
الوطني للصحافة العراقيي تلقى نقيب الصحفين 
العدييد مين برقييات التهنئة، وقيد اشياد املهنئن 
كافية  وعيى  الصحفيية  ليارسة  بالدورالوطنيي 

االصعدة.
فقيد هنأ عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك 
،خاليد املفرجي نقييب الصحفيين العراقين مؤيد 
الاميي واالرسة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة 

العراقية .
وقيال يف برقيية التهنئية :« ،ان الصحافية العراقية 
تجسيد لنا املوقيف والثبيات والتارييخ والدفاع عن 
وحدة العراق ، وبهذه املناسبة نطالب وزارة البلديات 
واالمانية العامية ملجليس اليوزراء باملصادقية عى 
خطيه ادارة كركوك بمنح الصحفين اسيتحقاقهم 

بالحصول عى ارايض سكنية يف املحافظة،.
وأكيد املفرجيي ان هيذا أقيل ميا يكافيأ بيه إخوتنا 
وتضحياتهيم  لعطائهيم  كركيوك  يف  الصحفييون 

ودفاعهم عن الحقيقة ونقل معاناة املواطنن.
كميا هنيأ رئييس هيئية املنافيذ الحدوديية الليواء 
عمير الوائيل الصحفيين بالعيد الوطنيي للصحافة 

العراقية.
أقيام األرسة  : سيتبقى  التهنئية  برقيية  وقيال يف 
الصحفية مثل الجبال شامخة وهي تكتب أحرفا من 
نور يف مختلف ميادين الحياة، الذين كانوا شيجعانا 
وهم يؤدون مهامهم بمهنية عالية، بوصفهم سلطة 
فاعلية ورشييكا حقيقيا يف تحقييق التنمية وخدمة 

املواطن.
واضاف :« نبارك لجميع العاملن يف األرسة الصحفية 
عيدهم الثاني والخمسين بعد املئية ، كل عام وانتم 
بحريية دائمة كل عام وانتم تحملون أمانة الحقيقة 
للراي العام، لكم تاريخ مرشف وانتم عطاء مسيتمر 

يف عراق املحبة والسام.
فيما هنأ النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشيباب 
والرياضية نقيب الصحفيين العراقين مؤيد الامي 
واالرسة الصحفية بمناسيبة عيد الصحافة العراقية 

ومرور 152 عاما عى ذكرى صدور جريدة الزوراء.
وشيدد رئييس اللجنية يف تهنئتيه عيى ان صحفيي 
العيراق كانيوا ومازالوا شيهود عييان حقيقن عى 
احداث ووقائع واوقات عصيبية طغى فيها الصوت 
الواحيد وكبتيت الديكتاتوريية عيى االنفياس حتى 

تنفسوا الحرية وااليمان بالراي والرأي االخر .
وقيال ان قوافل الشيهداء الذين سيقطوا عى طريق 

حرية الكلمة خطوا بدمائهم عناوين رشف لحكايات 
مر بهيا العراق واخرهيا الحرب عيى تنظيم داعش 
وكانيوا قرابن من اجل ايصيال الحقيقة للمواطنن 
مشيرا اىل ان االيميان بحرية الصحافية يمثل حلقة 
مهمة يف مسيرة الديمقراطيية االمر الذي يدفعنا اىل 
تقديم كل ما يمكن من اجل اداء الصحفين لواجبهم 

بأمان وحرية ودعم مؤسسات الدولة.
واكيد ان لجنية الشيباب والرياضية عيى يقن بان 
املسيرة الصحفيية ستسيتمر بالتأليق والتطور يف 
ظل وجود نقابية للصحفين تعي متطلبات املرحلة 
وحاجيات الصحفيين وتعمل عى رفع مسيتواهم 
املعييش وتوفر الحمايية الازمة لهم الداء مهامهم 
كميا ال يسيعنا اال ان نشيد عيى اييدي الصحفين 
الشباب والدور املوكل اليهم يف اداء عملهم الصحفي 
ومواصلية املسيرة املعطياء للصحفيين الراحلين 
والكبار واليرواد من اجل ديمومية العمل الصحفي 

واستمراريته وتطوره.
ويف السيياق ذاته هنأ السييايس املسيتقل ثائر منر 
الزبييدي صحفيي واعاميي العيراق بالعيد الوطني 

للصحافة.
وقيال يف التهنئة انه : ليوم خالد يف سيفر الصحافة 
العراقية ذكرى تاسييس اول صحيفة عراقية والذي 

اتخذ عيدا للصحافة العراقية.
وطالب الزبيدي باالرساع بمنح الصحفين حقوقهم 
مين خال تنفييذ قانون حقيوق الصحفين وتوفر 

السكن املائم لهم.
واشياد بالدور املتميز لنقابية الصحفين يف املطالبة 

بحقوق الصحفين.
من جهته هنأ رئيس لجنية الزراعة واملياه واالهوار 
النيابية سام الشيمري الصحفين العراقين بالعيد 

الوطني للصحافة.
وقال يف برقية التهنئة : تمر علينا الذكرى السينوية 
لعييد الصحافة العراقيية واالقام الحيرة الرشيفة 
تعيش اجواء من حرية التعبر التي كفلها الدستور 

والنظام الديمقراطي الجديد.
واضياف الشيمري ان : مجلس النواب سيسيتمر يف 
دعم حريية االعام مين اجل ايصيال الحقيقة بكل 
مهنيية لبناء عيراق حر مسيتقل ينعم بيه الجميع 

باالمن واالستقرار.
كما هنأ مدير عام معهد التطوير النيابي سعد فياض 

الصحفين بمناسبة العيد الوطني للصحافة .
الصحافية  : مسيرة  ان  التهنئية  برقيية  وقيال يف 
العراقية خال العقود املاضية كانت حافلة بالعطاء 
واالنجازات واالقام التي خطت تاريخ العراق واحداثه 
وحاجات املجتميع دون اغفال التحدييات واملتاعب 

التي مرت وخاصة خال الحقبة الديكتاتورية.
واضياف فيياض ان : الصحفيين العراقيين كانيوا 
ومازاليوا عى قدر املسيؤولية يف تشيخيص مواطن 
الخليل ورصدهيا واعتماد النقد البنياء لتصحيح اي 

خلل موجود.
واكيد ان : دور نقابية الصحفين سييبقى محوريا 
الصحافية  بواقيع  النهيوض  دعيم  يف  واساسييا 
والصحفين ومساندة الجهود الرامية لنقل الحقيقة 
وحماية حقوقهم النهيم يمثلون احد اعمدة النظام 
الديمقراطيي يف البياد بعد سيقوط النظيام البائد 
ويجعلهيم اميام مسيؤولية الحفاظ عيى ماتحقق 
من مكاسيب يف مسيرة قدميوا خالهيا تضحيات 

من الشيهداء االبطال من اجل ايصال رسيالة الحق 
والحقيقة.

عيى الصعيد ذاته هنيأت لجنة الثقافة والسيياحة 
واآلثار يف مجلس النواب نقابة الصحفين العراقين 
واالرسة الصحفية يف العراق بالعيد الوطني للصحافة 

يف ذكراها الثانية والخمسن بعد املئة.
ودعيت اللجنية : الحكومية وجمييع الجهيات ذات 
العاقية اىل االهتميام برشيحة الصحفيين وتذليل 
العقبات التيي تواجههم من اجل تسيهيل مهامهم 

والحفاظ عى حياتهم.
واشادت بالدور الكبر الذي لعبته الصحافة الحرة يف 
مواجهة االرهاب والعصابات االجرامية والتضحيات 
الجسيام التيي قدمتها، من اجل نقيل الكلمة الحرة 

لجميع شعوب املعمورة.
واسيتذكرت اللجنية شيهداء وجرحيى الصحافية 
الذيين قدموا الغيايل والنفيس جيراء الواجب املهني 
والوطني، داعية رئيس مجلس الوزراء اىل االستجابة 
لكتياب اللجنة املرقم 1٧٦ بتاريخ ٦/٦/2٠21 الذي 
طالبيت فييه التفضل بتخصييص مبليغ 2٠ مليار 
دينار ملنحة الصحفين واالدباء والفنانن)املكافآت 
التشيجيعية(، تثمينا لدورهيم يف الدفاع عن االرض 
واظهيار الجانيب امليرشق وااليجابي للعيراق امام 
العاليم اجمع عى مدى السينوات املاضيية، وايمانا 
منهيا بثقيل ذلك اليدور اليذي يسيتحقون عليه ان 

نذكرهم ولو باليشء اليسير.
هذا وهنأ بطريرك الكليدان يف العراق والعالم لويس 
رؤوفائييل سياكو ، نقيب الصحفيين مؤيد الامي 

واالرسة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة .
وثمن سياكو يف برقيية التهنئة مواقيف الصحفين 

وخطابهم املعتدل ومواجهتهم االرهاب والتطرف .
اىل ذلك هنأ املكتب اإلعامي للحزب اإلسامي العراقي 
، األرسة الصحفيية ، بالعييد الوطنيي للصحافية ، 
ذكيرى صدور أول جريدة عراقيية هي) الزوراء ( يف 

الخامس عرش من حزيران عام 18٦9 .
وقيال الحزب يف تهنئته ان : عييد الصحافة العراقية 
مناسيبة وطنية عزيزة ، ومحطة اسيتذكار ملسيرة 

العطاء والتضحيات واملوقف الوطني املسؤول.
ودعا الجهات املسؤولة كافة الياء هذا القطاع املهم 
والحيوي املزيد من الرعاية والدعم ، عرب اسينادهم 
بالترشيعيات الداعمية ، ومنحهيم حقوقهيم التي 
تتناسيب ميع مكانتهم ، وال سييما ذوي الشيهداء 
منهيم ، تقديرا لدورهم الكبير يف الدفاع عن عراقنا 

الحبيب .
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افتتاح )نادي الصحافة( يف البصرة

اإلفراج عن صحفي أمريكي اعُتقل يف ميامنار

موسكو/متابعة الزوراء:
عقابياً عى تغطية تظاهرات املعارضة الروسيية يف األشيهر 
األخيرة، أكد الكرملن أنيه أوقف التعامل ميع قناة »دوجد« 
الروسيية، وقرر اسيتبعاد مراسيليها عن مواكبة نشياطات 
الرئييس فاديمير بوتن ودييوان الرئاسية أو املشياركة يف 
املؤتمرات الصحفية اليومية للناطق باسيم الكرملن ديمرتي 

بيسكوف.
ورداً عيى استفسيار مين وكالية » نوفوسيتي« الحكوميية 
حول صحة األنباء عن اسيتبعاد مراسييل قناة »دوجد«، قال 
بيسيكوف« قررننا منذ وقت سيابق عدم التعامل مع القناة، 
بعد تقديمها دعماً مبارشاً للتظاهرات غر القانونية«، وربط 
القيرار بتغطية القناة تظاهرات غر مرخص لها يف األشيهر 

األخرة.
ونقيل موقع » مييدوزا« املعارض عن مصدريين يف القناة إّن 
»سيبب اسيتبعاد صحفيي )دوجد( من الفريق املواكب لعمل 
الكرملين والرئييس هيو تغطية القنياة املبارشة واملوسيعة 
لعيودة املعارض أليكيس نافالني من أملانيا إىل روسييا )بداية 

العام الحايل( والحقاً تغطية التظاهرات الداعمة له«.
توقف مراسيلو »دوجد« عن حضيور املؤتمر الصحفي املغلق 
اليومي لبيسيكوف منيذ 13 مايو/أيار امليايض، وقال رئيس 
تحريير القنياة تيخيون دزيادكيو إن الخدمية الصحفيية يف 
الكرملن »أخربتنا أن مراسيلينا لن يسيمح لهم باملشاركة يف 

الفريق الصحفي للكرملن«.
وبيدأت القناة بثها يف 2٧ إبريل/نيسيان عيام 2٠1٠. وأعلن 
القائميون عليها أنها سيتكون قناة مسيتقلة لنقل األحداث 
يف روسييا بطريقية مختلفية ومسيتقلة ال تتبع السيلطة أو 
املعارضة، ورفعت شعار » األمل«، وتعرض عى مدار الساعة 
نرشات إخبارية وبرامج حوارية وحفات موسييقية وأفاماً 
وثائقيية حظييت بمتابعية كبرة، نظيراً لتطرقهيا ملواضيع 
حساسية وجدلية. واسيتقطبت القناة كثراً من الصحفين 
الذين غادروا عملهم من وسيائل اإلعام الحكومية ألسيباب 
سياسيية أو مهنية. ويف غضون فرتة قصرة تمكنت »دوجد« 
مين التنافيس من أجيل توسييع بثهيا كقناة عى املسيتوى 
الفيدرايل، ما يعني حصولها عى دعم حكومي، لكن محاوالتها 
باءت بالفشيل، إذا رسعان ما صيار ينظر إليها عى أنها قناة 
معارضة، بعدما غطت عى نطاق واسيع االحتجاجات عامي 

2٠11 و2٠12 املناهضة لرتشح الرئيس بوتن لوالية ثالثة.
وبحثياً عين مصيادر ماليية ملواصلية عميل القنياة بخطها 
التحريري وتوجهاتها األساسيية، تحولت يف سيبتمرب/أيلول 
عيام 2٠13 إىل الخدمة املدفوعة، ملتابعة املواد املنشيورة عرب 
موقعهيا اإللكرتوني وبثهيا املبارش وأرشييف بعض الربامج 
واملقابيات. ومطلع عام 2٠14 تعرضت القناة لرضبة قوية، 
بعيد إثارتها جيدالً واسيعاً، نتيجية طرحها يف أحيد الربامج 
الحوارية اسيتطاعاً للجمهور اعتربته السيلطات وكثر من 
املواطنين »مهينيًا« لتضحييات مايين اليروس. إذ يف حوار 
حول الذكرى السيبعن لفك الحصار النازي نهائياً عن مدينة 
لينينغراد )سانت بطرسبورغ حالياً( ضمن برنامج تاريخي، 
سيألت مقدمة الربنامج: »هل كان يجب تسليم لينينغراد من 
أجل إنقياذ حياة مئات اآلالف من البرش؟«. تسيبب السيؤال 
يف جيدل واسيع عيى صفحيات القنياة يف وسيائل التواصل 
االجتماعي، وانتقل رسيعاً ليتصدر النقاش يف روسييا. ورغم 
أن القناة اعتذرت عن الصيغة غر املوفقة لطرح االسيتطاع 
وسحبته بعد نحو 2٠ دقيقة، إال أن الهجمة عليها لم تتوقف. 
حينها اسيتهجنت رئيسية تحرير »دوجد« ناتايا سييندييفا 
الهجيوم الرشس عى قناتها، مشيرة إىل أن القناة الحكومية 
»كولتورا«، املعنيية بالقضايا الثقافيية والتاريخية، عرضت 
يف أحيد برامجها اسيتطاعاً مشيابهاً ونرشته عيى موقعها 

اإللكرتوني من دون أن يثر جدالً.
بعد الجدل الواسيع، قيرر معظم مقدمي خدميات »الكابل« 
للقنياة،  خدماتهيم  توفير  عيدم  االصطناعيية  واألقميار 
واسيتبعادها عن قائمتهم. حينها بات مسيتقبل القناة عى 
املحيك، وأعلنت االدارة أنها لن تسيتطيع الصميود ألكثر من 

ثاثة أشيهر، نظيراً لعدم وجود ميوارد ماليية، وأقرت خطة 
طوارئ خفضيت بمقتضاها عيدد املوظفين ورواتبهم. ويف 
ضغيط إضايف عيى القناة حينهيا، أعلن مصنع » كراسينوي 
أكتيابير« رفض تمدييد عقد اإليجار، بعد انتهياء مدته يف 2٠ 
يونييو/ حزيران عيام 2٠14. وبعد اعرتاضيات قانونية ُمدد 
العقد لسيبعة أشيهر، لكن إدارة املصنع طالبيت بإفراغ مقر 
التلفزييون قبيل منتصيف نوفميرب/ ترشين الثانيي، بحجة 
الحاجية إىل إصياح شيامل يف املصنيع املوروث مين الحقبة 

السوفييتية والواقع وسط موسكو.
واضطرت القناة إىل البث لنحو ثاثة أشهر من شقة يف موسكو، 
قبيل أن تجد مقراً جديداً لها. وتسيبب بيّث القناة تحقيقات 
عن فسياد بعض املسيؤولن الروس يف مشيكات كثرة. ويف 
ديسمرب/كانون األول عام 2٠15، دهم االدعاء الرويس العام 
مقير القناة، بحجة وجود مخالفات يف مراعاة حقوق العمال 
وأنظمة إطفاء الحرائق، وحينها ربطت وسائل إعام روسية 
الحملة بفيلم استقصائي أعده »صندوق مكافحة الفساد«، 
التابع للمعارض أليكيس نافلني، كشيف فيه عن فساد أبناء 
املدعي العام يف روسييا يوري تشايكا وحيازتهم عى عقارات 

يف الخارج وكيف أبعدوا منافسيهم داخل روسيا.
الافيت أن قناة »دوجد« تعيّد واحدة من املنصيات اإلعامية 
املعارضة النادرة التي لم تصنف يف قائمة »العماء األجانب«، 
واسيتطاعت أن تديير أوضاعها املالية بطيرق مبتكرة، ففي 
ميارس/آذار عيام 2٠14 نظمت حملة تربعات ملدة أسيبوع، 
استطاعت خاله جمع مبلغ يكفي الستمرار العمل لنحو 5٠ 
يوماً. عاد شيبح اإلفاس مرة أخرى يطارد القناة، بعد إقرار 
مجلس الدوميا )الربملان( الرويس صييف 2٠15 قانوناً يمنع 
عرض إعانيات ترويجية يف القنوات املدفوعية. ويف مواجهة 
خيار اإلغياق تحوليت القنياة بالكامل إىل نموذج االشيرتاك 
املدفيوع عى كل الرباميج والبث، ورفعت االشيرتاكات بنحو 

خمسة أضعاف مرة واحدة.
ووقعيت إدارة القناة عقوداً مع املفوضيية األوروبية وبعض 
املؤسسيات التابعية لها، لرتوييج بعض براميج املفوضية يف 
روسيا تحت عنوان »روسييا هي أوروبا«. توفر هذه العقود 
قرابة مائة ألف دوالر سنوياً للقناة حسب بياناتها الرضيبية، 
ما يسيمح لها يي إضافية إىل التربعات الداخلية واشيرتاكات 

املشاهدين يي باستمرار بثها.

صنعاء/متابعة الزوراء:
الييوم«  »أخبيار  أعلنيت صحيفية 
اليومية اليمنيية، تجميد إصداراتها 
نتيجية  واإللكرتونيية  الورقيية 
تعرضها لي«الخذالن«، وعدم قدرتها 

عى تحّمل األعباء املالية. 
وقاليت الصحيفية، يف بييان عيى 
موقعهيا اإللكرتونيي، إنهيا اتخذت 
القرار بعيد 2٦ عاماً مين »النضال 
يف بياط صاحبة الجالة«، ووصلت 
إىل مرحلية العجيز عين االسيتمرار 
يف نشياطها اإلعاميي، خاصة بعد 
مصيادرة كل ممتلكاتهيا يف صنعاء 

وعدن. 
الصحيفية،  ممتليكات  وتعرضيت 
التي تصدر عن مؤسسية الشيموع 

بعيد  للنهيب  والنيرش،  للصحافية 
مين  فرباير/شيباط  يف  اقتحامهيا 
العام 2٠15، ضمن موجة استهداف 

لوسائل اإلعام. 
تعيرض   ،2٠18 آذار  ميارس/  ويف 
مقير الصحيفية، بعيد انتقالها إىل 
العاصمية املؤقتية عيدن، لاقتحام 
عين  فضيًا  مطابعهيا،  وإحيراق 
مصيادرة أعدادهيا مراراً مين قبل 

مسلحي املجلس االنتقايل. 
يف  الصيدور  الصحيفية  وعياودت 
محافظة ميأرب، معقيل الحكومة 
املعرتف بها دولياً، يف سبتمرب/أيلول 
من العام 2٠18، لكنها لم تسلم من 

العجز املايل. 
وقال بييان الصحيفة إنها »حاولت 

بيكل الوسيائل املتاحية الصمود يف 
وجيه كل تليك التحدييات، غير أن 
تعرضهيا للخيذالن كان أشيد تأثراً 

عى استمرار نشاطها اإلعامي«. 
وأضياف البيان أنها »منيذ 3 أعوام 
تحافظ عى انتظام اإلصدار الورقي 
ميأرب  محافظية  يف  واإللكرتونيي 
وتوزيعها مجاناً عى جميع املكاتب 
التابعية  واملعسيكرات  الحكوميية 
للجييش واألمين والبنيوك ومراكيز 
مين  انطاقيًا  املواطنين،  تجميع 
إيمانهيا أن ميا تبذله واجيب عليها 
وليس فضاً منها لخوض معركتنا 

اإلعامية بجوار الجيش الوطني«. 
وتابع »املؤسسية وهيي تعلن ذلك، 
يعتير موظفوهيا األليم والقهر، 

تؤكيد أن التارييخ ال يمكن أن ينىس 
مسرة 2٦ عاماً من تاريخ مؤسسة 
الشيموع للصحافية واإلعيام بكل 
حافلية  كانيت  فقيد  إصداراتهيا، 

باألحداث والنجاح والعطاء، وأخراً 
نقول: وداعاً لباط صاحبة الجالة، 
ومتابعينيا  قرائنيا  ليكل  وداعياً.. 

ومحبيناً.. وداعاً للجميع«.
البرة/نينا:

 احتفيل صحفيو البرة بافتتاح ) نادي الصحافة ( بالتزامن مع الذكرى )152( لعيد 
الصحافية العراقيية بحضور عدد كبر مين الصحفين واإلعاميين واملثقفن وممثيل 
النقابيات واالتحيادات واملنظمات باملحافظة .وقال رئيس التجميع الوطني لاتحادات 
والنقابيات رئييس اتحاد االدبياء والكتاب يف البرة الدكتور سيلمان كاصيد » انه ملن 
دواعيي الرسور واالعتزاز ان نشيارك صحفيي البرة يف افتتاح نيادي الصحافة الذي 
سييكون تجمعيا للنشياطات الصحفية والثقافية ، مشييدا بيدور صحفيي البرة يف 
اداء رسيالتهم املهنيية .من جانبه قال رئيس نادي الصحافية بالبرة عباس الفياض 
» يعيد افتتاح مقر النادي انطاقية مهنية لفضاء الحرية الذي جياء بالتزامن مع عيد 
الصحافة العراقية الي)152( وصدور جريدة )الزوراء( يف مثل هذا اليوم من عام 18٦9 
. مبينا » ان النادي سييحتضن الطاقات الشابة واملساهمة يف تطوير امكانياتهم فضا 
عن تنشييط الفعاليات االخيرى .وتضمن الحفل افتتاح معيرض للصور الفوتوغرافية 

للمصور الصحفي نبيل الجوراني و افتتاح جناح لصور شهداء الصحافة بالبرة .

لندن/متابعة الزوراء:
قامت السلطات العسكرية يف ميانمار باالفراج عن الصحفي األمركي املحتجز منذ مارس/آذار 
املايض، بعد إسيقاط التهم املوجهة إليه، وفق ما رصح محاميه تن زار أو.وقال املحامي لوكالة 
»فرانس برس« إن سيلطات ميانمار أفرجت عن نايثن ماونغ »صباح االثنن من سيجن إنسن، 
بعد أن سيحبت الرشطة التهم املوجهة إليه«، وإنه سيعود إىل الواليات املتحدة. واعُتقل ما يقرب 
من 5 آالف شيخص شيخص منذ انقاب األول من فرباير/شباط الذي أطاح بحكومة أونغ سان 
سيو تيش املدنية، فيما نددت منظمات غر حكوميية بإعدامات خارج إطار القانون وتعذيب أو 
عنف بحق النسياء. وبدأت االثنن أول محاكمة ضد أونغ سيان سو تيش التي وجه إليها املجلس 
العسكري تهماً عدة بعد أن أطاح بها يف انقاب عسكري، بينها حيازة أجهزة السلكي بشكل غر 
قانوني وانتهاك قيود مرتبطة بفروس كورونا وانتهاك قانون حول االتصاالت. وأقيمت محكمة 
أحيطت بإجراءات أمنية مشيددة خصيصاً لهذه الغايية يف العاصمة نايبيداو التي بناها النظام 

العسكري السابق يف التسعينيات وسط الغابات.

الكرملني يستبعد قناة مستقلة من تغطية نشاطاته لتأييدها التظاهرات

توقف صحيفة »أخبار اليوم« اليمنية عن الصدور

نقيب الصحفيني العراقيني واألسرة الصحفية يتلقون املزيد من التهاني
ملناسبة العيد الوطين للصحافة العراقية
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 حممد فيض خالد
َتلحظ�ه عين�ك ألوِل وهلٍة ، َعج�وزا يتبخرت يف زيِه 
الَعسكري الكالِح ، ُمتباهيا بَجسدِه الَفاِره  الَخشن 
ارم�ة ، ووجه�ه الَب�اِس الّصلد ،  ، ومالمح�ه الصَّ
َتتهّيب طلّته العيون ، يرن صوته الَجهوري الَقاِدُم 
من أغواِر ُجبٍّ س�حيق ، يف َقس�وِة املوتور ، ُمحذِّرا 
هِر لوقٍت  أرباب الّدور الفقرية ؛ من التمادي يف السَّ
ُمتأخر ، اُقِس�ُم أن الّناس باتوا يخش�ون حصانه 
األحم�ر ، كخش�يتهم “ عبدالعزيز الّس�واري “ أو 
أَشّد خش�ية ، رأيته ألوِل مرٍة ، ُكنُت صغريا اجري 
ليبة ، كعادتِه لم يعبأ  خل�َف َعنزاٍت فوَق تراِب الصَّ
ب�ي ، ُيلهب َظه�َر حصانه بقطعِة جلٍد س�ميكة ، 
فه�ذا أوان مروره اليومي ُمذ َعرفناه ، ُيعاِند الرِّيح 
، ُيَس�اِبق ِحوَم الّطري العائدة ألوكارها ِعنَد املَساِء 
،ُيطالِ�ع الفض�اء يف ُش�موٍخ  وَجَهام�ة ، وكأّنما 
ُخلِق الوجود لنظرِه كي يتجول ، لم اس�تطع لزمٍن 
التحقق م�ن َمالمحِه الغليظ�ة  ، واتتني الُفرصة 
ذاَت َصب�اٍح، وجدتن�ي وجها لوجٍه م�ع ذاَك املارد 
العج�وز ، انتابتن�ي قش�عريرة َج�ّف  له�ا حلقي 
، َظه�َر الَخ�الُء  يف صمت�ِه املُف�ِزُع ،  وكأّنما يطّن 
بنش�يٍد س�خيف الكلمات ، اقرتب مني يطلب إناًء 
يس�قي دابته ، مّر الوقت كأصعِب ما يكون ،  من 

جدي�ٍد  جاه�دت كي اتمالَك ش�تات نف�ي  ، عىل 
مه�ٍل  أخذت  اتفّح�ص املخلوق الواق�ف يف َصلٍف 
، َتب�ّددت أح�الم الّصداقة بيننا ، وأن�ّى  يكون هذا 
و” الّس�واري “ لم يتخذ له صديقا أو س�مريا ، وال 
ُتعرف له عائل�ة منذ َقِدم، تركت أف�كاري الوجلة 
للحظ�اٍت َترت�ُع يف الفضاِء األخ�ر ، عّل انفض 
عنه�ا بقاي�ا خش�وٍع وإكب�ار ، يف ضي�ٍق َوت�ّ�م 
َنَفَض عن س�رتتِه العس�كرية ُغبار الّطريق ، بدت 
أزرارها الّنحاس�ية التي كس�اها الجن�زار لعقود 
،  عيون�ا  وقحة ترص�د يف تبج�ٍح   ُكلَّ من حولها 
، تس�ابقت أصابعه الِطوال ، ُتخلّ�ل يف هدوٍء زوايا 
هب ،  ش�اربه الفيض،  يف رزانٍة يفتل ش�عراته الشُّ
بدت كنصل س�كنٍي حاد، يف هاتِه اللّحظة أطّل من 
عينيِه الغائرتني بريٌق أخاذ ، َزاَد  من ُسمرِة أخاديد 
وجه�ه األعَج�ف  ، غ�رَي أّن ش�فتيه الِغ�الظ حني 
ابتلعتا لفافة الّدخان ، أّمنت عىل كالِم “عبدالعزيز 
َح ذاَت مس�اٍء ، وهو يتناول  الّطح�ان “ ح�نَي َصَ
غرارة القمح : إن “الّس�واري” ق�ادٌم من مجاهِل 
الّصعي�ِد ، لق�د قىض بمفردِه يف ليل�ٍة واحدة ، عىل 
خمس�ني من ُعتاِة اللّصوِص ،  منذ مطلع الّشمس 
حتى املغيب و أقاصيصه  تلف الحقول ، فتزيد من 
جس�ارتِه بش�كٍل مرّوع، لعّل أش�دها رضاوة تلك 

التي تزامن ُصفرة الفضاء ، وهو يس�تقبل سحنة 
املس�اء القاِدم من خلِف أشجار الكافور العتيقة ، 
املاُلصقة ملاكينِة املياه املهج�ورة ، يقّصها الَجمُع 
العائ�ُد من فوق ظه�وِر الجاموس ، س�معت من 
َطلَ�َق امرأت�ه ثالثا ؛ إن “ الّس�واري” ارضعته أمه 
لب�ِن  ذئب�ٍة ، وتلك الرّضعة خلقت منه َش�بحا ، ال 
َيه�اب اللّيل، وال يخىش الّظ�الم ، وال يعتد بالذئاِب 
التي ألفته كابٍن من قطعانها ، تراه ُيبعِثر نظراته 
كذئ�ٍب عج�وز ، يحتوي�ك باصفراِر حدق�ة عينه 
األخ�اذ ، ال يش�عر بغضاضٍة أو اس�تنكاف ، حنَي 
تراه ينهر فالح�ا بلكنٍة صعيدي�ٍة جافة ، وعصاه  
الخيزران الرخوة ، َتش�ّق اله�واء ، فتّيبس  الّدم يف 
الع�روِق ، يحس�ب ل�ه الخفر ألف حس�اب ، يدور 
ال�كالم عن أّن له عدوا يف ُكّل قريٍة  ، من أبناِء الليل 
وصغ�ار املنرص ، ال تزال أمان�ّي “ مخيمر الخفري 
“ حارضة ، ُتخالِط ُس�عال ص�درِه  الرّطب ، ويده 
مرفوعة بالّدعاِء س�اعة املغيِب ، قابضا بيدِه غابة 
ن منه أبناء “ الجبالوي “ ، قال :  الج�وزة ؛ أن ُيمكِّ
لقد تمّكنوا منه ، فاحكموا وثاقه أيام الذرة ، فلّما 
غ�ّورت الّنجوم واس�حر اللّي�ل ، اختطفه حصانه 
، وَط�اَر بِه حتى ادخله النقط�ة ، زاَر قريتنا بائع 
الرّب�اب ، ِسنا كعادِة تلك األيام خلفه ، نتلّهى بنَي 

األزق�ِة بألحانِه الصاخبة ، قال يف ن�ِة الَخبري : إّن 
شعرة من ذيِل حصان “ الّسواري” تعيش ُعمرا يف 
أيِة ربابة ، ظّل هاجس�ا ُيناِزع خيايل املتحفز كلّما 
شاهدته ، لكّن الُجبن املُوِرق فينا، يقطع عني ُكّل 

وسيلٍة لنيِل الّشعرة ، حتى لحظتنا هذه . 
ت�ّم�ت األي�ام يف جف�وٍة كعادتها ، تبّدل�ت أحوال 
نيا وأهلها ، فامتألت الُجسور بعرباِت الحكومة  الدُّ
تج�ري ط�ول الّنهاِر  ، ل�م يعد “ للّس�واري” أثر ، 
وّدع�ت قريتنا ُمنذ أياٍم ، آخر أبناء  رعيلها  األول ، 
وبغيابِه خلت املَجالس  من ترداِد سرية “ الّسواري 
“ ،  تنّكرته األجيال فيمن تنّكرت ، ليصبح اس�مه 

أثرا بعد عنٍي ، ويطوى يف ذاكرِة األيام.

متابعة / نهاد احلديثي:
العراقي�ني  الفنان�ني  نقاب�ة  برعاي�ة 
النج�ف  يف  وفرعه�ا  الع�ام  بمركزه�ا 
االرشف وبالتع�اون م�ع كلي�ة الفنون 
الجميلة / جامعة باب�ل، اقامت رابطة 
عيون الفن الثقافية مهرجانها املرسحي 
للشباب بدورته الخامسة )دورة الفنان 
النج�ف  محافظ�ة  يف  حمي�د(  غان�م 
االرشف, بمش�اركة محافظ�ات بغداد 
النجف كركوك االنبار/املنتدى املرسحي 
الج�اد يف الفلوج�ة الك�وت الناصي�ة 
دي�اىل الب�رصة كم�ا قدم�ت محافظ�ة 
باب�ل عرض�ا مرسحية يف كلي�ة الفنون 
الجميل�ة /بابل خارج املس�ابقة / عىل 
رشف املهرج�ان كان�ت الع�رض بواقع 
ثالثة عروض مسائية عىل مرسح كلية 
الرتبية يف الكوفة وايضا هناك يف كل يوم 
جلسة نقدية تناقش العروض الثالثة يف 
قاع�ة مطعم قرص امللوك م�كان اقامة 

الوفود كانت لالنبار مش�اركة فعالة يف 
هذا املهرجان اذ شارك املنتدى املرسحي 
الجاد يف الفلوجة بمرسحية )انتهاكات( 
تألي�ف عكاب حم�دي واخ�راج الفنان 
الشاب معاذ عكاب تمثيل : معاذ عكاب، 
عبدالله كريم ش�يبان العراقي الفنيون: 
الس�ينوغرافيا : الفنان التشكيل مطيع 
الجميل تصمي�م املوس�يقى واملؤثرات 
الصوتية ؛ وسام صالح التنفيذ: زيدون 
م�وىس االض�اءة املرسحي�ة: مجب�اس 
الجميل الديكور : احمد ابراهيم واحمد 
ع�كاب حصلت مرسحي�ة) انتهاكات ( 
عىل جائ�زة افضل ن�ص للكاتب عكاب 
حمدي وحص�ل املمثل الش�اب عبدالله 

كريم عىل افضل ممثل ثان. 
وحدثنا الفنان والكات�ب عكاب حمدي 
ع�ن مرسحيته تداعيات التي فازت عىل 
جائ�زة افضل نص مرسح�ي قائال //

مرسحي�ة انتهاكات- تحك�ي ان هناك 
مق��ة يف مدينة الفلوج�ة تحتوي عىل 

رف�اة بع�ض الجن�ود الذي اسش�هدوا 
دفاعا ع�ن هذه املدينة ض�د االنكليز يف 
ع�ام ١٩٤١م ودفن�وا يف نف�س امل�كان 
الذي استشهدوا من قبل االهايل وبمرور 
الزمن الناس نسوا ان هناك جثثا دفنت 
هنا فأخ�ذت الناس يرمون اوس�اخهم 
وقاذوراته�م فتحول�ت ه�ذه املق�ة اىل 
مكب للنفايات فحتجت الجثث واخذت 
تطال�ب االه�ايل بع�دم رم�ي نفاياتهم 
فوق رؤوس�هم، اس�تطاع املخرج معاذ 
عكاب ان يقس�م امل�رسح اىل منطقتني 
علوي�ه وس�فليه بواس�طة ش�بكة من 
القم�اش ليفص�ل ب�ني عال�م االحي�اء 
وعالم االموات وقد وفق يف إخراجه لهذا 
العم�ل املهم، واض�اف فوزن�ا هو فوز 
العزي�زة االنبار الش�امخة  ملحافظتن�ا 
واملنتدى ابمرسحي يف الفلوجة هو لكل 
املحافظ�ة ومدنها لذا فإنن�ا نهدي هذا 
الفوز اىل الدكتور ع�ىل فرحان الدليمي 
االول  الداع�م  االنب�ار الن�ه  /محاف�ظ 

للثقافة يف املحافظة والذي س�بق له ان 
دعم مهرج�ان الفلوجة املرسحي االول 
اذ اقيم املهرج�ان برعايته وكان رئيس 

الهي�أة العليا للمهرجان الذي اش�رتكت 
في�ه ع�دة محافظ�ات عراق�ي الع�ام 

املايض.

الزوراء / خاص
حوار : أشرف قاسم

تعّد الكاتبة سهري شكري حالة مختلفة 
يف الوس�ط الثقايف ، بشخصيتها الحادة ، 
تلك املرأة التي تجاست وخاضت خضم 
ال�رسد بعد س�ن الس�تني واس�تطاعت 
أن تثب�ت وجوده�ا م�ن خ�الل خم�س 
مجموع�ات قصصي�ة وروايت�ني ، كتب 
عنه�ا الكث�ري م�ن النق�اد وأثن�وا ع�ىل 
تجربتها ، حول قصة كفاحها مع الحياة 
والحرف ، وآرائها يف املناخ الثقايف ووضع 
املرأة املبدعة كان لنا معها هذا الحوار :  

* الكاتبة األس�تاذة س�هري ش�كري بعد 
رحل�ة مع األنش�طة الرتبوي�ة والتمثيل 
املرسحي والفن التشكيل دخلِت متأخرًة 
إىل عال�م الكتابة الرسدي�ة ، نود يف بداية 
الحوار أن نتعرف ع�ىل بداية تلك الرحلة 

وما س التحول من املرسح إىل الرسد ؟
ف�رتة  ىف  صب�اي  يف  بامل�رسح  -عمل�ت 
الستينيات بقرص ثقافة كفر الشيخ مع 
مخرجني كبار عىل س�بيل املثال األستاذ 
محم�د توفيق واألس�تاذ حس�ني جمعة 
واألستاذ رؤف األسيوطي واألستاذ خالد 
حمزة  لك�ن بعد زواج�ي منعني زوجي 
م�ن التمثيل عىل الرغم من أنه كان رجاًل 
مثقًفا ويسارًيا وبهذا قتلت أحالمي عىل 
ي�د رجل ، تحولت إىل موظفة وفقط وإن 
كنت أح�اول أن اك�ون مبدع�ة يف عمل 
ويل تالمي�ذ أعت�ز به�م ىف عال�م املرسح 
واملوس�يقى والكتاب�ة عىل س�بيل املثال 
ال الح�رص دكت�ور ساج منري أس�تاذ يف 

الطب وروائي.
أع�ّد امل�رسح أعظ�م الفنون ألن�ه يتيح 
عدي�دة  ش�خصيات  معايش�ة  للممث�ل 

ويفجر كل إمكانياته .
* يف 2009 صدرت مجموعتك القصصية 
األوىل “وم�ا زل�ت أن�ام جالس�ة” كي�ف 

استقبلها الوسط الثقايف ؟
-بعد وفاة زوجي وولدي الوحيد بأمراض 
خط�رية وإحالتي إىل املعاش دخلت عالم 
ال�رسد باملصادف�ة عندم�ا توجهت مع 
الزميل�ة األس�تاذة منى ع�ارف إىل نادي 
أدب ق�رص ثقافة األنفويش مع األس�تاذ 
عبد الله هاش�م وكتبت أول مجموعة يل 
“وما زلت أنام جالس�ة” 2009 وقوبلت 
باالستحس�ان وناقشها األس�تاذ محمد 
الس�يد عي�د والدكت�ور أحم�د امل�رصي 
والدكت�ور محم�د عبدالحمي�د خليف�ة 
والدكتور أحمد مختار والشاعر محمود 
عب�د الصم�د زكري�ا وكان تش�جيعهم 

حافزًا يل عىل االس�تمرار وتوالت كتاباتي 
وأصبح اليوم عندي سبعة كتب ، خمس 

مجموعات قصصية وروايتان .
* م�ن املعروف عن س�هري ش�كري أنها 
تمي�ل  وش�خصية  قوي�ة  إرادة  تمتل�ك 
إىل الح�دة والجدي�ة ، م�ا تأث�ري ذلك عىل 

كتاباتك وعالقاتك بالوسط األدبي ؟
-م�ررت بظروف عائلي�ة صعبة ، مرض 
زوجي وولدي الوحي�د وفقدهما علمني 
كي�ف أواجه الحي�اة منفردة دون س�ند 
وه�ذا جعلني أب�دو للناس امل�رأة القوية 
الح�ادة ، وعندم�ا دخل�ت عال�م ال�رسد 
ل�م يكن مختلًف�ا عن الحي�اة العامة بل 
ه�ي رشيحة من املجتم�ع تطرح عيوبه 
ونقائصه بش�دة ولذلك تسلحت بالشدة 
والجدي�ة ملواجه�ة هذا العال�م الذكوري 
بامتياز واتخذت من هذا األسلوب وسيلة 
للدف�اع ، وللعل�م هذا عكس ش�خصيتي 
تماًم�ا فأن�ا أع�ّد نفي كأي ش�خصية 
مرصية متطرفة العواطف لألسف ، أحب 
بش�دة لكني تعلمت كيف أكون حذرة يف 
معاملتي وخاصة مع الرجال وخاصة يف 

املشهد األدبي .
* “ بهج�ة مراوغ�ة “ و “ ام�رأة ال تطل 
م�ن النافذة “ مجموعتان قصصيتان لِك 
رص�دِت خاللهما معاناة امل�رأة الوحيدة 
دون زوج وكي�ف تعيش م�ع ذكرياتها ، 

كيف كان استقبال النقاد لهما ؟
-“بهجة مراوغة” ع�ت فيها عما رأيته 
يف املش�هد األدبي وتعّد مجموعة انتقاًدا 
للنخبة الت�ي كنت أظنها مثااًل يحتذى يف 

الرشف واألمانة وقول الحق والدفاع عن 
املظلومني والضعفاء .

-وناقش�تها الدكتورة زينب العس�ال يف 
األنفويش واألس�تاذة فاطمة عبد الله يف 
مخت� الرسدي�ات بمكتبة اإلس�كندرية 
، وكذل�ك تناوله�ا الدكتور حس�ام عقل 

بالنقد واملناقشة .
م�ن  تط�ل  ال  “ام�رأة  -ومجموعت�ي 
النافذة” كانت تتناول حياة امرأة وحيدة 
ومعاناته�ا م�ع املجتم�ع ب�كل تقاليده 
املكبل�ة للم�رأة الت�ي ليس له�ا وجود يف 

الدين. 
وإنم�ا هي وضع�ت لقتل مواه�ب املرأة 
وحريته�ا التي ل�ن يحيا املجتم�ع إال إذا 
حصل�ت عليه�ا امل�رأة ، وإن املجتمع لن 
يرتقى إال بالنظر للمرأة عىل أنها إنسانة 
إذا أتيح لها التعليم والثقافة لن تقل عن 
الرجل بل ال أكون مبالغة قد تتفوق عليه 
يف بع�ض األحي�ان ، وقد تناوله�ا بالنقد 
يف مخت�� الرسدي�ات الش�اعر والناق�د 
ِعذاب الركابي وكتب عنها األس�تاذ منري 
عتيبة مدي�ر مخت� الرسدي�ات بمكتبة 
اإلس�كندرية ، وتناولها األستاذ الدكتور 
أس�امة أبو طال�ب  األس�تاذ بأكاديمية 

الفنون ، واألستاذة الدكتورة عزة بدر .
* “ وداًع�ا صديق�ي امله�رج “ روايت�ك 
الصادرة حديًثا ترصد العالقة التصادمية 
بني الزوجة املثقفة والزوج الذي ال تعنيه 
الثقاف�ة ، كي�ف رص�دت الرواي�ة ه�ذه 

املشكلة ، وكيف استقبلها النقاد ؟
-روايتي “وداًعا صديقي املهرج” بالفعل 

كما قلت ترصد العالق�ة التصادمية بني 
الرج�ل املثق�ف وامل�رأة املثقف�ة , امل�رأة 
تتطلع للثقافة وتس�عى إليه�ا وتحولها 
إىل س�لوك ينصفها ويتيح لها أن تحصل 
ع�ىل مزيد من الحرية لكن لألس�ف كثري 
من الرج�ال املثقف�ني عنده�م انفصال 
بني فكره�م وس�لوكهم، ولذل�ك يحدث 
التص�ادم وتجربتي الش�خصية تثبت أن 
املرأة املثقفة ال تهدأ وتس�تقر عىل صدر 
رجل مثقف ، فالرجل الذي يدعي الثقافة 
ال يأمن ي�د امرأة ُترف�ع يف مظاهرة ، أو 
إصب�ع أنث�ى يبح�ث وينش�ب يف األرض 
لريسم مستقبال ويخط للحارض ، ونحن 
معرش النساء نلهث خلف الحب والحرية 
والطفولة املفقودة بس�بب تعنت اآلباء ، 
وق�د تناولها النقاد باالستحس�ان منهم 
الدكت�ور حس�ام عق�ل والدكت�ور أحمد 
امل�رصي والدكت�ور محم�د عبدالحمي�د 
خليف�ة والناق�دة األس�تاذة فاطمة عبد 
الله والناقدة رانيا ثروت واألستاذة إيمان 
الزيات وكتبت عنها ىف جريدة القاهرة . 

* أس�ماء كث�رية تناولت تجربة س�هري 
ش�كري بالنقد والتحليل ، م�ا تأثري ذلك 

عليك ؟ وكيف قرأ النقُد تجربتك ؟
-الحقيق�ة أن�ا مدين�ة بكل الش�كر ملن 
تناول�وا أعمايل كله�ا ألنهم كانوا س�بًبا 
يف اس�تمراري يف الكتاب�ة وه�م كثريون 
وأضيف ملن س�بق وذكرته�م املبدع منري 
عتيبة مدي�ر مخت� الرسدي�ات بمكتبة 
اإلس�كندرية والروائ�ي الكبري مصطفى 
نرص والش�اعر فريد أبو سعدة والشاعر 

أحمد مب�ارك و الروائي والناقد  الدكتور 
رشيف عابدين . 

* اإلسكندرية عروس البحر األبيض ، ما 
تأثريها عىل إبداع سهري شكري ؟

-أنا أرى أن البحر يش�بهنا كثريًا ، فنحن 
مثله حياتنا ما بني مد وجزر ولذا يش�عر 
كل من�ا أن البحر صديق�ه ، نحدثه فريد 
علين�ا بتغي�ري أص�وات أمواج�ه ما بني 
صخ�ب وهم�س ، يش�عرني البح�ر أن 
العالم واس�ع ورحب ف�ال يضيق صدري 
وال ينقب�ض قلب�ي ، يغريني ب�أن أفيش 
ل�ه كل أساري دون خوف فهو يلملمها 

ويخفيها داخل قواقعه بكل أمانة . 
* م�ا الجدي�د لدي�ك الذي تعمل�ني عليه 

اآلن؟
 أكت�ب رواي�ة تتناول أهمي�ة عمل املرأة 
وأن يك�ون لها دور إيجاب�ي يف املجتمع 
وإال تحولت إىل إنسانة مريضة  تخاصم 
املجتم�ع ، فالعمل ليس الكتس�اب املال 
بل لش�عور اإلنس�ان بذات�ه ، وكما قال 
الكات�ب الرويس الش�هري تش�يكوف إن 
أمط�ر الكائ�ن البرشى بالنعي�م وأغرق 
ىف بح�ر م�ن الس�عادة ومن�ح رفاهة ىف 
االقتص�اد بحيث ال يكون لديه ما يفعله 
سوى النوم والتهام الحلوى واالنغماس 
يف التناس�ل حفاًظا عىل النوع ، عند ذلك 
تنب�أ أن ذلك الكائن ال بد أن يبادر آن ذاك 
انطالًقا من الجم�ود والرغبة يف املناكدة 
إىل ارت�كاب حيل�ة ق�ذرة يع�رض فيها 
حلواه للخطر بل يلقي بنفس�ه عن عمد 

يف التهلكة .
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قصة قصرية 

متابعات ثقافية

الفراُغ امتداٌد اىل ما النهاية حجر يتكئ عىل ظله
خامل  كالصمِت ، 

تأُسنا  تفاصيله الغامضة  
التي تنفتُح   عىل اتجاهات عدة ،

مثل غابة أرََّقها االتساُع ،
الريُح التي تطارُده تستعنُي بمكرِها ،

تخفي بطريِقها 
رجال يخاتُل  خوفه 
يتوارى عن االنظاِر 

يبحُث بني االنقاض عن فسحٍة يأوي اليها ،
همومُه املستباحة  بالخيباِت

تالزُمه باستمرار ،
تعلقه يف الهواء 

يحتمي  بما تختزنه الروح من ذكريات،
يَقلُب اوراَقها 

مرة تلو اخرى،
لتذكره بالنياشني التي تركتها الغربُة عىل جدار وحدتِه،

هذا الشبح الذي يرتاءى عن بعٍد 
يطُل من ثقٍب يجاوُر الذاكرة، 

ترافقه الغوايُة 
التي نسجت اوهاَمها املستديمة عىل مائدة من ساب ،

ثمة فرصٌة للوصول اىل الطريِق 
الذي يتلكأ بامتداده،

وهو يحاول تجفيف  االثر  الذي تركته االقدام املتعبة،
الليل الذي يختزل ساعاته  املتشابكة 

بأصوات من قلق،
بغتًة نقرتُب  منه  

نستعرُي  وسامته املتواضعة،
و نمرر ع� جيوبه املثقوبة 

آهاِتنا  املرتنحِة كسكرٍي ،
امل�دُن  التي  فق�دْت ُعذريَتها مازالْت ذاكرتها تحتش�ُد 

بأصوات  املرشدين ،
والذين لفظْتهم البارات 

بعد أْن تقيأْت آخَر رواِدها الثملني ،
إنَّها لعبُة الفراِغ التي  يتبادُلها مَع نفسِه 

عندما يشعُر بالوحدة تحاصُه 
فيحاوُل االنقضاَض عىل ما تبقى من الوقِت  

الذي  أورثه الضياْع،

الفراغ 
حبيب النايف

أعّد املسرح أعظم الفنون و دخلُت عامل الكتابة بعد الستني

األديبة املصرية سهري شكري يف ضيافة ثقافية الزوراء
نافذة 

علوان السلمان

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة حياة الرايس امنوذجا

  للشاعرة..)بني س اللغة وس الوجود يأتي الشعر..يأتي الشعر 
عندم�ا نرى الكون بعني القلب ونفهم لغة الطري ونصغي للحجر 
ونره�ف الس�مع لرصد تل�ك الومض�ات والنفح�ات والجزيئات 
النوراني�ة املبثوث�ة يف تجلي�ات الك�ون وتحوله�ا اىل كلمات ذات 
موس�يقا ساحرة وايقاع داخل يمس كيان االنسان من الداخل..

اذا وقع ذلك منك يف قلب االخر فأنت شاعر...(..
يتخلل ال�ق
جدائل املطر

ثم يخرج
مجنونا

من النشوة
  فالنص تتضافر فيه القيم الش�عورية والتعبريية لتش�كل بعده 
الجمايل..فض�ال ع�ن اس�تحضار املنتج�ة )الش�اعرة( االنزياح 
اللغوي واشتغالها عليه..لتحقيق املعنى.. مع توظيف االستعارة 
وفعله�ا الرم�زي وااليحائ�ي الذي يرتق�ي اىل مس�توى الصورة 
املس�تفزة لذاك�رة املس�تهلك)املتلقي(..مع ق�درة ع�ىل تكثي�ف 
واختزال جملها الش�عرية وحملها شحنات من الفكر والعاطفة 

والتدفق الشعوري..
الش�عري..مجموعة م�ن املس�تويات  الن�ص  ان  ونح�ن ن�رى 
الفني�ة الت�ي ترتاك�ب عضوي�ا لتنتج الص�ورة املس�تفزة لذات 
النمطية)املعيارية(  املس�تهلك)املتلقي(..بتوظيف لغة تتج�اوز 
التي تضفي ع�ىل النص الطابع الش�اعري بتوظيف االنزياحات 

الرتكيبية والداللية..
تمهل قليال..

عىل شفتي اغنية لم تكتمل بعد
وبالروح قصيد بوح معلق

تمهل..
حتى اعد لك القهوة

ونرتشفها قطرة.. قطرة...
بنكهة ماء الزهر والسكر

هكذا الحب رشفة ورجفة ونكهة وقطرة ..قطرة..
لكن عىل مهل..

  فالنص يش�تغل عىل اللغة البرصية والحس�ية  الخالقة للصور 
الش�عرية املع�ة عن وهج اللحظة والتش�كل االدهايش واملجاز 
املتخيل مع  اعتمادها تقنيات فنية واسلوبية كالتكرار الدال عىل 
التوكيد وهو يحمل يف جنباته دالالت نفس�ية وانفعالية تفرضها 
طبيعة الس�ياق النيص..اضافة اىل انه يضف�ي جماال فنيا وثراء 
دالليا وايقاعا مموسقا.. وهناك تقنية التنقيط الدال عىل الحذف 
والذي يس�تدعي املستهلك)املتلقي( لالس�هام يف ملء فراغاته... 
مع اعتماد سدية شعرية مكتنزة بقدرة من الرؤية وهي تسبح 
يف عامل�ني: اولهما العالم الوجدان�ي )الذات�ي(.. وثانيهما العالم 
الحي)املوضوع�ي( محقق�ا وظيفت�ه االجتماعي�ة والداللية..

وهو يمس�ك بالنس�ق الحكائي ويقوم عىل التوت�ر الدرامي بلغة 
موحية..مع اعتماد التداعي والتفاصيل اليومية..

وبذل�ك قدم�ت املنتجة)الش�اعرة(نصوصا يغلب عليه�ا الطابع 
الوجداني املؤطر بتشكيل جمايل ينم عن وعي معماري..بتوظيفها 
جمال شعرية منسجمة مع السياق النفي واعتمادها االساليب 
الفني�ة والجمالية..اضاف�ة اىل كرسها حواج�ز اللغة باملزج بني 

الشعري والرسدي يف بناء ونسج عوالم نصها الشعري..

السَّواري 
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األنبار تتألق يف املهرجان املسرحي للشباب بدورته اخلامسة 
)دورة الفنان غامن محيد( يف حمافظة النجف األشرف
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م�ع انقض�اء الع�ام األول م�ن 
وب�اء كورون�ا وانط�الق حمالت 
التطعي�م يف كل أرج�اء العال�م، 
اللقاح�ات والفئات  أنواع  وتعدد 
العمري�ة املؤهل�ة ألخذها، تبقى 
ج�دالً،  األكث�ر  األطف�ال  فئ�ة 
العلمية  الدراس�ات  أن  خصوصاً 
الت�ي تجريها ال�ركات الكربى 
مازالت مس�تمرة بانتظار نتائج 

أكثر حسماً.
ف�إن  ذل�ك،  م�ن  الرغ�م  وع�ى 
العلم�اء مازال�وا قلق�ن، فه�م 
إج�راءات مكافحة  أن  يعتقدون 
الوباء قد تضع�ف أجهزة املناعة 
ل�دى األطف�ال الصغ�ار، الذي�ن 
ل�م يتمكن�وا م�ن بن�اء مقاومة 
مم�ا  الش�ائعة،  للفريوس�ات 
يجعله�م عرضة للخط�ر عندما 
ينتهي ارت�داء األقنع�ة والتباعد 

االجتماعي يف نهاية املطاف.
التع�رض  إن  األبح�اث،  وتق�ول 
ملس�ببات األم�راض الفريوس�ية 
ع�ى أس�اس منتظم يس�اعد يف 
تقوية جهاز املناعة ضد التهديد 
يف حال�ة مواجه�ة الفريوس�ات 
م�رة أخرى، وذلك وفقاً لدراس�ة 

نرتها صحيفة “الغارديان”.

واعت�ربت أنه وعى م�دار ال� 14 
ش�هراً املاضية، لم تقل�ل القيود 
املطول�ة عى االختالط والس�فر، 
جنب�اً إىل جنب مع ارتداء األقنعة 
والتباع�د االجتماع�ي، من خطر 
اإلصابة بفريوس كورونا فحسب 
ولك�ن أيضاً من أم�راض الجهاز 

التنفيس األخرى مثل اإلنفلونزا.
وأيض�اً، أملح العلم�اء عن قلقهم 

بش�أن ف�ريوس “RSV”، وه�و 
يس�بب  أن  يمك�ن  ف�ريوس 
التهابات رئوي�ة خطرية تتطلب 
دخول املستش�فى وأحياًنا املوت 
يف األطفال دون سن سنة واحدة، 
بس�بب ضع�ف مناعته�م وعدم 

وجود لقاح.
بدورها، كشفت استشارية عالم 
إكلينيك�ي يف الصح�ة العام�ة يف 

ويل�ز، الدكت�ورة كاثري�ن مور، 
عن قلقها الشديد من اإلنفلونزا، 
موضحة أن أكرب تدفق يف أجنحة 
مستش�فيات األطفال كل شتاء 
يك�ون من األطف�ال الذي�ن تقل 
أعمارهم عن ع�ام واحد، والذين 
 ،RSV أصيبوا ألول مرة بفريوس
ألن رئتيه�م ل�م تتط�ور بش�كل 
جيد وأجس�ادهم تكافح ملحاربة 

العدوى.
أن�ه  الباحث�ون  يع�ّد  ذل�ك،  إىل 
ولو ب�دأت الحي�اة يف الع�ودة إىل 
طبيعته�ا عى ما كانت عليه قبل 
كورونا، فإن فريوس�ات الجهاز 
التنف�يس الت�ي تنتر ع�ادة كل 
شتاء ستعود إىل جانب الفريوس 
التاج�ي ويف مقدمته�ا ف�ريوس 

.”RSV“
وأش�اروا إىل أن هن�اك الكثري من 
األم�ور املجهول�ة وم�ن الصعب 
التنب�ؤ بالضبط بما س�يحدث يف 
الش�تاء م�ع الف�ريوس املخلوي 
األم�راض  ومس�ببات  التنف�يس 

األخرى.
كما لفت أحدهم إال أننا لم نشهد 
اإلنفلون�زا يف الش�تاء املايض، لذا 
إذا ع�ادت يف الش�تاء القادم فقد 

تكون سيئة إىل حد كبري.
الجدي�ر ذك�ره أن األطف�ال بقوا 
منذ انتشار الوباء أواخر ديسمرب 
م�ن ع�ام 2019، وحت�ى الي�وم 
وع�ى الرغم من انتش�ار حمالت 
التلقي�ح، الفئ�ة األكث�ر ج�دالً، 
ولعدم ثبات نتائج تؤكد أو تنفي 
تأث�ري الوب�اء واللقاح�ات ع�ى 

أجسادهم.

 قدم�ت وزارة الصح�ة املرصية 
العدي�د من النصائ�ح للمجتمع، 
تف�ادي  أج�ل  م�ن  لتطبيقه�ا 
اإلصاب�ة بكورون�ا، يف ظ�ل فرتة 
التعاي�ش مع الف�ريوس ، حيث 
يحت�اج كل من�ا إىل معرف�ة م�ا 
بجان�ب  أغذي�ة،  م�ن  يحمي�ه 
لتف�ادي  الوقائي�ة،  اإلج�راءات 

اإلصابة بالوباء.
ع�دة  ع�ن  ال�وزارة  وكش�فت 
مروبات يج�ب تناولها بكثرة، 
م�ن  الوقاي�ة  يف  تس�هم  ألنه�ا 

فريوس كورونا ومنها:
الربتقال

الربتق�ال  عص�ري  م�ن  ك�وب 
الطبيع�ي يغني�ك عن كبس�ولة 

فيتامن )ج(.
اللبن

اللب�ن مص�در للربوت�ن وأيض�ا 
الزن�ك، تن�اول كوب�ا يف الصباح 

وآخر يف املساء يعزز مناعتك.
املاء

الجف�اف يؤث�ر يف الصح�ة وأداء 
أجهزة الجس�م بشكل عام، لذلك 
اح�رص ع�ى رشب 8 أكواب من 

املياه يومًيا.
الربتقال بالجزر

تناول مروب الربتقال بالجزر، 
لتقوي�ة الجهاز املناعي والوقاية 
من فريوس كورونا، فهو مصدر 
ألهم الفيتامين�ات، والجزر غني 
للجه�از  املع�زز  )أ(  بفيتام�ن 
املناع�ي، كم�ا أن الربتقال أغنى 
وال�ذي  )ج(  بفيتام�ن  فاكه�ة 

يحمي من األمراض املعدية.
العسل األبيض

العس�ل األبيض مع�زز للمناعة، 
ملعقة من�ه عى كوب م�ن املاء 
صباح�ا يرفع من املناعة وينقى 
مسار الهواء يف الجهاز التنفيس.

املانجو
م�ن الفواك�ه الصيفي�ة الغني�ة 

للمناعة،  املقوي�ة  بالفيتامينات 
كما أن ل�ه فوائد أخ�رى لتعزيز 
الصحة العامة، فهي ثمرة غنية 
بفيتام�ن يس، والل�ون األصفر 
يش�ري إىل غناه�ا بالبيتاكاروتن 
)أ(  فيتام�ن  إىل  يتح�ول  ال�ذي 
املع�زز ملناع�ة الجس�م. كما أن 
ثم�رة املانج�و غني�ة باأللي�اف 
الطبيعي�ة، الت�ي تحس�ن حركة 
األمع�اء وتحم�ي م�ن األمراض 

املزمنة.
الطماطم والجزر

من الخرضوات الغنية بفيتامن 
س�واء  للمناع�ة،  املق�وي  )أ( 

تناولهم كثمار أو كعصري.

يع�ّد ف�راغ ش�حن البطارية م�ن األس�باب األكثر 
شيوًعا ألعطال السيارة وخاصة يف األوقات الباردة 

من العام.
 TÜV وأوضح�ت الهيئ�ة األملاني�ة ملراقبة الج�ودة
Nord، أن الس�بب يف ذل�ك يع�ود إىل أن انخف�اض 
درج�ات الحرارة يجهد البطارية أثن�اء توليد التيار 
الكهربائ�ي، باإلضافة إىل أن الكش�افات ووظائف 
تدفئة الزجاج الخلفي واملقاعد تحتاج إىل املزيد من 
الطاق�ة، وهو م�ا يمثل عبئاً كبرياً ع�ى البطاريات 

القديمة بصفة خاصة.
وأشارت الهيئة األملانية إىل أنه يمكن معرفة الحالة 
الس�يئة لبطاري�ة الس�يارة يف الوقت املناس�ب عن 
طري�ق بعض اإلش�ارات املس�بقة مثل ب�دء دوران 

املحرك بشكل سيئ يف الصباح.
وهن�اك طريقة أخرى لتحديد حال�ة البطارية، من 
خالل إيقاف الس�يارة يف الظالم أمام أحد الجدران، 
وإيقاف تش�غيل املحرك، ثم تش�غيل ضوء الس�ري. 
وإذا خف�ت الض�وء بعد فرتة قصرية ف�إن ذلك يعد 

عالمة عى ضعف شحنة البطارية.
ويمك�ن أيًض�ا قي�اس جه�د البطارية ع�ن طريق 

الفولتمي�رت؛ حيث يتم تثبي�ت الكابل املوجب بينما 
اإلش�عال مطفأ بالقطب املوجب للبطارية، وكذلك 
الكاب�ل الس�الب بالقط�ب الس�الب للبطارية، مع 
العلم بأن جهد البطارية السليمة واملشحونة بشكل 

كامل هو 8ر12 فولط.
وإذا كانت البطارية مازالت يف حالة جيدة فإن الجهد 
يرتاوح ما بن 7ر12 و 4ر12 فولط. ويلزم ش�حن 
البطاريةيف حال نقص الجهد عن هذه القيمة. كما 
ينبغي أيًضا فحص مالمس�ات البطارية؛ نظراً ألن 
يمكن فراغ ش�حنة البطارية بسبب أكسدة أقطاب 

البطارية أو االتساخات املرتاكمة عليها.

املقادير 
٢ كيلوغرام من لحم بقر )مجمدة(

٢⁄١ كيلوغرام لية غنم )مجمدة(
١ كوب كرفس، مفروم

١ كوب بقدونس، مفروم
ومف�روك  جوان�ح  مف�روم  بص�ل،   ٢

بالسماق
٢ كوب من اللبن الدسم

خب�ز عرب�ي أو صمون عراقي حس�ب 
االختيار

أفضل طريقة لتحضري مرقة الطرشانة 
العراقية

طريق�ة عم�ل حس�اء األرز بالدج�اج 
العراقي

طريقة التحضري 
١. تقطع اللحمة واللية اىل رشائح رقيقة 
جدا بواسطة سكن مسنّن حاّد ويفضل 

أن تكون مجمدة للسيطرة عليها.
٢. توض�ع يف صيني�ة للف�رن وفوقه�ا 

توضع رشائح اللّية.

٣. توضع الصيني�ة يف الفرن قريبة من 
الشعلة العليا للفرن مدة عرين دقيقة 
ويت�م تفّقده�ا من حن لآلخ�ر وعندما 
ينضج اللحم يمك�ن تقليبه واعادته اىل 

الفرن مدة خمسة دقائق اخرى.
٤. تقدم الش�اورما س�اخنة مع البصل 
أو  واللب�ن،  والبقدن�وس  والكراف�س 
ُتصنع منها لفات حسب الرغبة ويمكن 
تغميس�ها يف السائل املتبقي من الشوي 

وهو لذيذ جدًّا.
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املطبخ ..

الشاورما العراقية 

يتع�رض الزوج�ان إىل مجموع�ة م�ن املش�اكل 
الزوجي�ة التي م�ن املمكن أن ت�ؤدي إىل الطالق يف 
حال تركه�ا دون معالجة وإن لم يتم التصدي لها 

يف حينها.
يعد التواصل الس�ليم مفتاح النج�اح يف أي عالقة 
وج�ه  ع�ى  الرومانس�ية  العالق�ات  ويف  عموم�اً 
الخص�وص، إذا كنتم�ا تودان الحف�اظ عى عالقة 
زوجية طويلة وسليمة، عليكما بال شك البدء بعمل 
خ�ط تواصل فّع�ال فيما بينكما، كم�ا ال يجب أن 
يخجل الزوجان من الحديث عن األمور الحساس�ة 
أو التي تس�بب لهم�ا الضيق وخيبة األمل بش�كل 

واضح والبحث عن حلول ألي مشكلة تواجههما.
بحس�ب الخرباء هناك مجموعة من املش�اكل تعد 
هي املس�بب األب�رز يف االنفص�ال ألن الزوجن لم 

يتحدثا بشأنها حتى فات أوان حلها.
1 - املسائل املالية

م�ن املهم للغاي�ة أن يتف�ق الزوجان ع�ى كيفية 
وكي�ف  دخلهم�ا  مص�ادر  وحس�اب  اإلنف�اق 
يس�تثمران أموالهما واإلتفاق ح�ول كل القرارات 
املالي�ة قبل اتخاذها. م�ن البديهي أنه ال يوجد أي 
زوجن لم يختلفا يف وقت من األوقات حول األمور 
املالية ولكن لديهما ق�درة عى التواصل والتفاهم 
وحدهما من اس�تطاعا التغلب عى هذا النوع من 

املشاكل وحله بشكل مريض للطرفن.
يمكنكما عم�ل ميزانية مش�رتكة توافقان عليها 
كالكما، مع وجود فرصة ملناقشة األمور العاجلة 
الت�ي ق�د تخ�رج ع�ن ه�ذه امليزاني�ة والس�ماح 
ألحدكما بتعديلها بعد مش�اورة الطرف اآلخر عند 

الرضورة.

2 - فقدان الثقة
م�ن الغري�ب أن الكثري م�ن األزواج ال يناقش�ون 
مسألة الثقة واألفعال التي قد تؤثر فيها من الطرف 
اآلخ�ر إال بعد فوات األوان. ب�دالً من اإلنتظار حتى 
تتحط�م تماماً ثقتِك بري�ِك حياتِك عليِك التحدث 
عن األمور التي تقلقِك أوالً بأول. املناقش�ة يف وقت 
مبكر ق�د تقلل من اإلحس�اس بعدم األم�ان الذي 
ينت�اب أي من الزوجن بس�بب بع�ض الترصفات 
التي قد يس�اء فهمها بينهم�ا والتي تؤدي إىل بناء 

حاجز من الخوف والريبة والش�ك داخل عالقتهما 
مما يسبب يف االنفصال نتيجة الرتاكمات.

3 - األلفة واألمان
األلفة هي أهم ما يجمع بن الزوجن وعدم وجود 
ه�ذا الش�عور بينهما س�يؤثر حتم�اً يف عالقتهما 
وهي أمر يجب مناقش�ته مبكراً مع رشيك الحياة 
ملعرف�ة ما الذي يمنع وجود هذا الش�عور الجميل 
ب�ن الطرف�ن. يف حالة كانت الزوج�ة تخجل من 
الحدي�ث إىل زوجها عن مش�اكل الجنس فيمكنها 

التح�دث عن افتقادها الش�عور باأللف�ة والراحة 
مع�ه، غالباً ما يكون ذلك ه�و العائق الكبري أمام 
تحقي�ق الس�عادة الجنس�ية الت�ي ترغ�ب فيه�ا 
باإلضافة إىل أن مسألة الشعور باأللفة هي مسألة 

أكثر عمقاً وأهمية.
األلفة تعني الصدق والرصاحة بن الزوجن حتى 
يش�عر كالهما بالقرب وحت�ى ال يصبح كل واحد 

منهما منزويا يف ركنه املظلم.
4 - عالقات ما قبل الزواج

التحدث عن العالقات الس�ابقة بوضوح واإلجابة 
ع�ن كل أس�ئلة الطرف األخر التي ق�د تثري غريته 
أو ش�كه أمر مهم للغاية. يجب أن يتسم مثل هذا 
الحديث بالصدق والرصاحة املطلقة حتى يتجنب 
الزوج�ان أي مفاج�آت قد تحدث فيم�ا بعد، تثري 
استياء أحد الزوجن وقد تتسبب يف شجارات كما 

قد تنهي العالقة الزوجية.
يؤكد الخرباء أن الحديث عن العالقات السابقة أمر 
رضوري يف حال كانت هذه األخرية س�وف تؤثر يف 
العالق�ة الزوجية فيم�ا بعد، كما ي�ويص الخرباء 
بتجن�ب مناقش�تها إن كانت لن تضي�ف للعالقة، 
لكونه�ا يف جمي�ع األحوال من امل�ايض. يف حن أن 

الزوجان يؤسسان لحياة مستقبلة.
5 - معرفة أهدافكما بوضوح

عندما تخططان للزواج عليكما أن تتعرفا بش�كل 
واضح ع�ى أهداف وآمال رشيكك املس�تقبيل وما 
إذا كان س�عيداً بمهنت�ه وم�ا هو علي�ه يف الوقت 
يف  أطفالكم�ا  بش�أن  خطط�ه  وم�ا  الح�ارض؟ 

املستقبل؟ ما خططه عى املدى القصري والبعيد؟

مشاكل زوجية ال يناقشها الزوجان إال بعد فوات األوان
دراسات حديثةحنو مستقبل افضل...هلم

دراسة: الرجل يتجنب الدخول يف 
عالقة مع امرأة أذكى منه!

 تتن�وع النظريات واآلراء ح�ول املرأة التي يفضلها الرجال. ورغم ميل 
الكث�ري من الرجال إلنكار ابتعادهم عن املرأة الذكية، إال أن س�لوكيات 
الرج�ال دحضت أقواله�م فيما يخص التع�ارف ومواعدة امل�رأة التي 

تفوقهم يف الذكاء، حسب دراسة حديثة.
الرج�ل ال يفض�ل امل�رأة الذكية..عب�ارة يؤم�ن بها البع�ض وينكرها 
آخرون، لكن دراس�ة علمية أثبتت اآلن أن معظ�م الرجال ال يفضلون 

الدخول يف عالقة مع امرأة تتفوق عليهم يف الذكاء.
وبالرغ�م من أن نس�بة 86 باملئة من الرجال املش�اركن يف اس�تطالع 
موسع للرأي استندت عليه نتائج الدراسة التي أجرتها ثالث جامعات 
أمريكي�ة يف نيويورك وكاليفورنيا وتكس�اس، قال�وا إنهم ال يمانعون 
يف االرتب�اط بامل�رأة األذكى منه�م، إال أن اختب�ارات الس�لوك املوازية 

لالستطالع أثبتت العكس.
وش�ملت التجربة إخض�اع كل رجل الختبار ذكاء بش�كل منفصل ثم 
إخب�اره بعد ذلك بوجود ام�رأة حصلت عى نتائج أع�ى أو أقل منه يف 
نف�س االختبار. وأعرب معظم الرجال يف هذه الحالة عن اس�تعدادهم 
للتع�رف عى امرأة أذكى إىل جانب تلك الت�ي حصلت عى نتائج أقل يف 

االختبار.
لك�ن رد فعل الرجل اختلف تماما، عند وجود امرأة حققت نتائج أعى 
منه يف نفس الغرفة. فعندما طلب من الرجل فتح حوار مع هذه املرأة، 
الحظ القائمون عى الدراسة أن معظم الرجال كانوا عى قدر كبري من 
التحفظ عى العكس عند وجود امرأة قيل لهم إنها حصلت عى نتيجة 

أقل منهم يف اختبار الذكاء.
باإلضاف�ة إىل ذلك وصف معظم الرجال، النس�اء الالتي قيل لهم إنهن 
حقق�ن نتائج أعى يف اختبار الذكاء، بأنهن غ�ري جذابات وأعربوا عن 

رفضهم ملواعدتهن.
ويف اختب�ار منفص�ل، طل�ب الخرباء م�ن الرجال اإلجابة عى أس�ئلة 
خاصة عن ش�عورهم بالرجولة بوجه عام، بعد مغادرة النساء الالتي 
قيل لهم إنهن حققن نتائج أفضل منهم. وأظهرت اإلجابات أن الرجل 

يشعر يف هذه الحالة بالضآلة.
وخل�ص الباحثون يف النهاي�ة إىل أن “هناك بعض الظروف التي تجعل 
حماية ال�ذات لدى الرجل تفوق عى املزايا عند اختيار رشيك الحياة”، 
ويمكن تفسري هذه النتيجة بعبارة أخرى وهي أن الرجل الذي يرفض 

مواعدة امرأة تفوقه يف الذكاء، يفعل ذلك بدافع الحفاظ عى أنانيته

إذا كن�ت مم�ن يضع�ون البي�ض يف باب 
الثالج�ة، كم�ا املالي�ن من الن�اس حول 
العالم، فقد ترغب يف إعادة التفكري باألمر، 
ألنه عى الرغم من وجود حجريات خاصة 
للبي�ض يف معظم الثالج�ات، إال أنه ليس 

املكان املناسب لذلك.
إذ يعّد باب الثالجة غري مالئم عى اإلطالق 
ألنه الجزء األكثر عرضة لتقلبات درجات 

الحرارة.
فالبي�ض يك�ون يف أفض�ل حاالت�ه عن�د 
تخزين�ه يف درج�ة ح�رارة ثابت�ة، لذل�ك 
يوىص باالحتفاظ به يف الثالجة عى الرف 

األوسط.
ووف�ق خرباء الصح�ة فإن ب�اب الثالجة 
يصبح بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكترييا 
عى البي�ض واخرتاق الق�رة الخارجية 
عرب املس�ام والوصول إىل داخ�ل البيضة، 
ومن أشهر هذه البكترييا هي الساملونيال 

التي تنمو عى اللحوم واألسماك والدواجن 
وكذلك البيض النيء، ما يشكل خطراً عى 

الصحة.
كم�ا تؤدي هذه البكتريي�ا إىل اضطراب يف 
املعدة واإلس�هال والحمى واأللم والتشنج 
يف البطن، ويتحس�ن معظم م�ن يعانون 
تلك األعراض يف املن�زل خالل مدة ترتاوح 

بن 4 إىل 7 أيام.
أما بالنسبة للس�وبرماركت، حيث يخزن 
البيض غالب�ا خارج الثالجة، فالتفس�ري 
إذ يع�ود الس�بب إىل ثب�ات أن   ، بس�يط 
درجات حرارة التخزين تقل عن 20 درجة 
مئوية يف قاع�ات املتاجر الكربى، لذا فإن 

التربيد ليس رضورياً.
إىل ذلك، تويص “خدمة معلومات البيض” 
الربيطاني�ة بتخزين�ه يف علب�ه الخاصة، 
حت�ى ال يمت�ص أي روائح م�ن األطعمة 
املحيطة ذات النكهات أو الروائح القوية، 

السيما وأن أن قر البيض مسامي.
يش�ار إىل أن�ه ع�ى الرغم من ك�ون باب 
الثالجة مس�احة مثالي�ة لتخزين الحليب 
عى س�بيل املث�ال، إال أنه ال ي�وىص كذلك 
بتخزين�ه هن�اك، حيث يمكن أن تفس�ده 

تقلبات درجات الحرارة.
وبدالً من تخزين البيض أو الحليب يف باب 
الثالج�ة، يمك�ن تخزين أطعم�ة تحتوي 
عى م�واد حافظة طبيعية، مث�ل التوابل 

واملربيات والعصري! 

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

ماذا بعد كورونا؟.. انتبهوا مناعة األطفال خبطر!

البيض بباب الثالجة وبال علبة... خطأ نرتكبه وخطره مفاجئ

طبيبك يف بيتك

كل يوم معلومة

مشروبات لزيادة املناعة ضد كورونا

كيف تكتشف ان بطارية سيارتك اوشكت على االنتهاء؟
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أبـــــــراج

أنت مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني. 
اس�تخدم إمكاناتك يف اتخاذ القرار السليم لتنفيذ 
مخططات�ك والتق�دم إىل األم�ام يف مرشوعات�ك. لن 
يفيدك االكتفاء باإلنجازات املاضية. لديك اآلن قدرة عىل 
التعامل بدقة وحكمة مع جميع املواقف التي تواجهها 

وتتعرض لها، فتأكد من استغاللك لها بقدر اإلمكان.

الرومانسية واإلبداع هما املحركان الرئيسيان 
يف حياتك اليوم. عالقة الحب التي تعيشها اليوم 
والتى تعزز الرومانس�ية والعاطف�ة لديك وربما 
تستمر ألطول وقت ممكن. كما أن هذه الرومانسية 
س�تكون مصدرا لإللهام. ال ترهق نفس�ك وحدد الوقت 

الذي يتعني عليك أن تتوقف فيه عن العمل.

الحبيب ليس عىل ما يرام اليوم ويبدو يف حالة 
س�يئة وقد تحاول إسعاده بكل الطرق. تصلك 
اليوم بع�ض الدعوات لحضور أكث�ر من حفل أو 
ن�دوة. ربم�ا ترفض بعضه�ا ولكن س�تلبي البعض 
اآلخر. عىل الرغم من أنك شخص اجتماعي ولكنك تريد 

أن تكون بمفردك حتى ترتب أفكارك.

يف بعض األحي�ان ينتابك التس�اؤل عن النتائج 
الت�ي قد تح�دث إذا تنازل�ت عن مبادئ�ك ومثلك 
العليا من أجل تحقي�ق أحالمك. ال تنجرف وراء تلك 
األفكار. يجب علي�ك أن تكبح طموحاتك بعض اليشء. 
علي�ك أن تع�ي جيدا قيم�ة ما لدي�ك، وتذكر أن�ه يف أغلب 

األحيان أبسط األشياء هي التي تجلب السعادة للفرد.

املناخ غري مناس�ب لالس�تثمار. ربم�ا تطلع 
اليوم ع�ىل بعض األخبار الخاص�ة بالبورصة 
واألم�وال ولكن كن ح�ذرا. إذا كن�ت مهتما بهذا 
األم�ر، عليك استش�ارة املخت�ص قبل اس�تثمار أي 
مبل�غ، وحت�ى إذا قمت باستش�ارة الخب�ري، يفضل أن 

تنتظر يومني أو أكثر.

انتب�ه جي�دا ألنك تمي�ل إىل املواجه�ة وطرح 
التحدي�ات يف كل املج�االت حتى م�ع الزمالء 
والعامل�ني معك. تلجأ اىل تغي�ري مكان إقامتك أو 
ت�رك منزلك أو تعتمد التنقل الدائم بني مكان ومكان 
لتخت�رب مدى ح�ب الرشيك ل�ك. عليك ال�روي والصرب 

وعدم القلق واالهتمام بصحتك.

يوم ممتاز جّدا فلن تتم فيه عرقلة خطواتك، 
بل ستسري عىل نحو رسيع وتصاعدي لتحصد 
الجوائ�ز والتقدير. تظل األجواء لطيفة وإيجابية 
وتس�ري األمور العاطفية جيدا. ترت�اح إىل األوضاع، 
لك�ن أمرا م�ا يؤثر س�لبا يف العالق�ة وعىل أس�لوبك يف 
التعام�ل مع الرشيك. ال تقف مكتوف األيدي وحاول أن 

تتغلب عىل مشاكلك.

الش�يك الذي تنتظر وصوله اليوم قد يتأخر أو 
ربما ال يصل الي�وم. ال داع للقلق فمن املتوقع 
أن يص�ل قريبا. ال تضع وقتك يف القلق واالنتظار. 
إذا كان هناك رضورة من استالمه اليوم، ضع خططا 

ألي موقف طارئ قد يحدث.

تهتم اليوم برضورة ضبط النفس والتحكم 
يف ال�ذات. تش�عر بالس�عادة البالغ�ة عندما 
تس�مع أخب�ارا س�ارة الي�وم تجعل�ك تنهمر يف 
الب�كاء. إنه يوم مختلف فربما تش�عر بتقدم يف كل 
جوانب حيات�ك املهنية والش�خصية والعاطفية فكن 

متفائال.

ربما تخصص اليوم جزءا من وقتك ملناقش�ة 
بع�ض املوضوع�ات الدينية م�ع األصدقاء أو 
للمشاركة يف بعض األنشطة الجماعية. من املهم 
جدا أن تش�ارك األصدق�اء يف أي يشء ألن�ك تريد أن 
تشعر باألمان والهدوء باإلضافة إىل احتياجك للدعم من 

كل فرد من منهم.

ه�ذا اليوم يعتم�د الجميع ع�ىل كل كلمة من 
كلماتك. إخالص�ك وتفانيك يظهران من خالل 
أي يشء تق�وم به، وهذا ما يجذب الرشيك إليك يف 
كل الحاالت. يف الوقت الحايل، عليك االهتمام بوضعك 

الصحي لتجنب اإلصابة بأي مرض.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كن�ت تنتظر حدثا س�عيدا منذ ف�رة طويلة 
وربم�ا يتحق�ق الي�وم. أنت ش�خص ال تحب 
بطبيعتك أن تعرب عن مش�اعرك لآلخرين. ال شك 
أنك اليوم س�تكون س�عيدا جدا. قد تش�عر يف بعض 
األوق�ات الي�وم أنك ترغ�ب يف البكاء ولكن دون س�بب 

ولذلك تتجنب أن يراك أي شخص.

كلمات متقاطعة

1952 - طائرة القوات الجوية السوفيتية 
»ميج 15« تسقط طائرة »يس47- داكوتا« 
تابعة لس�الح الجو امللكي السويدي خالل 
مهمة جمع معلومات اس�تخباراتية فوق 

بحر البلطيق.
1959 - مقاتل�ة »ميكوي�ان جريوفيت�ش 
ميج17-« تابعة لكوريا الش�مالية تهاجم 
4إم  »بي�ه  األمريكي�ة  البحري�ة  طائ�رة 
مريكات�ور« ف�وق س�واحل كوري�ا، إال أن 

الطائرة عادت ساملة لليابان
1963 - رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا 
فال ديمريوفنا تريشكوفا، تطري إىل الفضاء 
الخارجي ع�ىل متن )فوس�تك 6(، وكانت 
بذلك أول امرأة يف التاريخ تطري إىل الفضاء 
واملرأة الوحيدة التي أجرت طريانا فضائياً 

منفرداً دون طاقم.
إىل  يص�ل  نيكس�ون  ريتش�ارد   -  1974
دمش�ق يف أول زي�ارة لرئي�س أمريكي إىل 
سوريا، واس�تئناف العالقات الدبلوماسية 

بني سوريا والواليات املتحدة.
1976 - رشطة جنوب أفريقيا تطلق النار 

عىل مسرية س�لمية نظمها الطلبة السود 
ملناهضة سياسة التمييز العنرصي وقتلو 
خالله�ا 566 طف�اًل، وهو ما عرف باس�م 

اضطرابات سويتو.
1977 - ليوني�د بريجني�ف يت�وىل رئاس�ة 

االتحاد السوفيتي.
1979 - النقيب يف الجيش السوري إبراهيم 
الطليع�ة  تنظي�م  يف  وأعض�اء  اليوس�ف 
املقاتلة يرتكبون مجزرة مدرس�ة املدفعية 
يف حلب، حيث قام اليوسف بجمع الطالب 
وفرزهم طائفياً ثم أدخل عليهم مسلحني 
من خارج املدرسة فتحوا عليهم النار، مما 
أدى إىل مقتل 32 طالباً وجرح 54 آخرين.

1984 - الطيار »إيميل وارنر« ومساعدتها 
الطيار »باربرا ك�وك« تصبحان أول طاقم 
طائرة تجارية نس�ائي يف العالم وذلك عند 
تحليقهما من دنفر إىل ليكس�ينغتون عىل 

متن »خطوط فرونتري الجوية«.
1993 - الربملان )الكنيست( “اإلرسائييل” 
يق�ّر قانون�اً يحظ�ر ع�ىل الن�واب العرب 
االطالع عىل التقارير األمنية والعس�كرية، 

ويعترب أول إجراء عنرصي يتخذه برملان يف 
العالم يفرق بني حقوق أعضائه.

2012 - ب�دء عملي�ة التصوي�ت يف الجولة 
الثانية م�ن انتخاب�ات الرئاس�ة املرصية 
والتي تنافس فيها مرش�ح ح�زب الحرية 
والعدال�ة محم�د م�ريس والفري�ق أحم�د 

شفيق.
2014 - سائق فورموال 1 مايكل شوماخر 
يس�تيقظ من غيبوبت�ه بعد ح�وايل أربعة 
أش�هٍر من إصابٍة بالرأس خالل ُممارسته 

لرياضة التزلج.
2015 - تنظي�م القاع�دة يف جزيرة العرب 
يعني قاسم الريمي خلفاً لنارص الوحييش 
ال�ذي قتل بغ�ارة لطائ�رة ب�دون طيار يف 

مدينة املكال رشق اليمن.
2016 - مقتل النائبة يف الربملان الربيطاني 
�ال هلن جوان كوكس  وعضوة حزب الُعمَّ

عىل يد يميني ُمتطرَّف يف قرية بريستال.
2018 - مقت�ل 17 ش�خًصا نتيجة تدافٍع 
يف ن�اٍد لي�يٍل يف مدين�ة كاراكاس العاصمة 

الفنزويلية.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي

ــك بعيـــــــــــد  ــو علي ــي وكال ــا جت ــو م كال
ــي  وبينــــــــ ــك  البين ــل  طوي ــش  كل ودرب 
ــت أعليـــــك  ــا بجي ــي الدمع كد م ــح من ش
ــينــــــــــي يواس ــت  ــر هلب بالكم ــب  وأعات

ـــــــوك  ــوت بش ــا ومت ــش ظلم حتي ــم كل ظل
ــي  ــل رياحينــ ــن تذب ــر م ــنهو العم ــا ش وج
ــوط  مخـب ــع  ودم ــر  حب ــورق  ال ــى  حت ــب  تع
ــي  وتبجينـــ ــي  تأذين ــم  القل وي  ــره  وحس
ــروح  ال ــا  ــذب حناي ــم ع ــمك حل ــة رس صف
ــايف بعينــــــــي  ــا ش ــد م ــك أب ــل طيف مث

ذهب احدهم اىل حكيم مشهور بالحكمة والتجربة يشتكي ويقول: حني 
آعجب�ت بزوجتي كان�ت يف نظري كان الله لم يخلق مثله�ا بالعالم ،وملا 

خطبتها رأيت الكثريين مثلها.
ومل�ا تزوجتها رأيت الكثريين أجمل منها ..فلما مضت بضعت أعوام عىل 

زواجنا رأيت أن كل النساء اجمل منها ،!!
 فقال الحكيم: افا اخربك بما هوه ادهى من ذلك وأمر .؟ 

قال الرجل : بىل ! فقال الحكيم : لو أنك تزوجت كل نساء العاملني ،لرأيت 
الكالب الضالة يف ش�وارع املناطق الش�عبية اجمل من كل نساء العاملني 

،قال الرجل: ملاذا تقول ذلك؟
 فقال الحكيم : ألن املش�كله ليس�ت يف زوجتك ،املش�كله ان االنسان إذا 
اوت�ي قلبا طماعا وب�رصا زائغا وخال من الحياء فأن�ه ال يمكن ان يمأل 
عينه إال تراب مقربته .. يا رجل مش�كلتك انك ال تغض برصك عما حرم 

الله ،اتريد شيئا ترجع به امرأتك اىل سالف عهدها اجمل نساء العالم .
قال الرجل : نعم فقال الحكيم اغضض برصك .. ماليس يف يديك س�راه 

انه اجمل وافضل مما عندك وعندما تحصل عليه سيصبح عاديا فارىض 
بما لديك وال تكن انانيا تلهث وراء جماليات الدنيا حتى تسقط يف قربك. 

ادعو الله ان يجمل زوجتك دائما يف عينك وان يرزقك حبها ....!!!

يمكن كشف ارسار الشخصية من خالل عدد 
من االختب�ارات البس�يطة. ويق�وم بعضها 
عىل اختيار احد الرس�وم او االشكال ويستند 
بعضها اآلخر إىل الخدع البرصية او إىل اختيار 
احدى االجابات عىل س�ؤال م�ا. ويف الحاالت 
كاف�ة من املمكن التعرف ع�ىل بعض الطباع 
والصف�ات الت�ي تؤث�ر ع�ىل املص�ري. ولهذه 
الغاي�ة يمكن ايضاً اس�تخدام ه�ذا االختبار 
ال�ذي يعتمد عىل تحديد اول حرف من اس�م 

العائلة ملعرفة الكوكب الذي يرتبط به.
طريقة اسم العائلة والكواكب لكشف ارسار 

الشخصية
 م�ن اج�ل معرفة بع�ض ارسار الش�خصية 
الخفية يجب اوالً تحديد اول حرف من اس�م 
العائل�ة. وبع�د ذل�ك يمكن كش�ف الكوكب 
الذي يرتبط ب�ه ويؤثر عىل الطباع والصفات 

االساسية واملصري.
1 أ، ر، غ الشمس
2 ب، ز، ف القمر

3 ت،س، ق جوبير
4 ث، ش، ك أورانوس

5 ج، ص، ل عطارد
6 ح، ض، م، الزهرة

7 خ، ط، ن نبتون
8 د، ظ، ه، ساتورن
9 ذ، ع، و، ي مارس

وبع�د ذل�ك يمك�ن معرف�ة الخان�ة الرقمية 
التي ينتمي اليها اول حرف من اس�م العائلة 
والكوك�ب املناس�ب ل�ه لتحدي�د الخط�واط 
العام�ة املرتبطة بصفات الش�خصية وتأثري 

ذلك الكوكب عليها وعىل املصري.
ارسار الشخصية  

1 - أ، ر، غ الشمس
يعني هذا الرقم التمتع بش�خصية مس�تقلة 
وبثقة تامة بالنفس. كما يدل عىل انها تتأثر 
بالش�مس وأن صاحبها يفضل دائماً التقدم 
اىل االم�ام وع�دم التوق�ف ام�ام املعوقات او 
االحداث والذكريات الحزينة. ويعني الحرص 
عىل تحقيق االهداف اياً تكن درجة صعوبتها. 
ويش�ري ايضاً اىل امليل الدائم اىل تقديم العناية 

واالهتم�ام باألش�خاص املقرب�ني فضالً عن 
الق�درة عىل الس�يطرة عىل الش�عور بالغرية 

وعىل االنفعاالت السلبية.
2 - ب، ز، ف القمر

يكشف اس�م العائلة والرقم 2 يف هذه الحالة 
االرتب�اط بدورة القم�ر. وهذا يعن�ي التمتع 
بالطاق�ة لكنه يش�ري يف املقابل اىل الش�عور 
الدائ�م بالقل�ق والخوف من املجه�ول وعدم 
القدرة عىل اخذ القرارات العاجلة يف اللحظات 
الحاس�مة. ويدل ه�ذا عىل الحاج�ة اىل تعلم 
كيفية تعزيز الثقة بالنفس واالس�تفادة من 

املهارات الذاتية.
3 - ت،س، ق جوبير

تتمت�ع الش�خصية يف ه�ذه الحال�ة بحماية 
الحيوي�ة  يعن�ي  وه�ذا  جوبي�ر.  كوك�ب 
والفضول الذي ال يمكن اش�باعه بس�هولة. 
كما يدل عىل الرغبة الدائمة يف تحقيق التقدم 
وخوض تح�ارب جديدة. ويش�ري اىل امليل اىل 
الحوار والنقاش والقدرة عىل بناء الصداقات 

املفيدة بسهولة.
4 - ث، ش، ك أورانوس

من ارسار الش�خصية التي يكش�فها ه�ذا الرقم 
م�ع اح�رف االس�م ان اورانوس هو ال�ذي يحكم 
الشخصية. ويدل عىل ان صاحبها يميل اىل التنظيم 
والعمل وفقاً لقواعد واضحة واسس ثابتة وانه ال 
يحب الف�وىض. ويعني ايضاً ان�ه يتمتع بموهبة 
اخ�ذ القرارات الصعب�ة لكن بع�د التفكري مطوالً 

للحد من الخسائر التي قد تنتج عن ذلك.

5 - ج، ص، ل عطارد
يف ه�ذه الحال�ة يس�يطر كوب عط�ارد عىل 
مصري االش�خاص. وهم يتمتع�ون بموهبة 
التفاصي�ل واستش�مارها م�ن  اىل  االنتب�اه 
اج�ل وضع الخط�ط وتحقيق النج�اح. كما 
انهم يتس�مون بالحيوية وبالرغب�ة الدائمة 
يف التغي�ري وع�دم القدرة عىل عي�ش الروتني 
والسعي اىل املغامرة وان كانت غري محسوبة 

او مضمونة النتائج.
6 -ح، ض، م، الزهرة

من ابرز ارسار شخصية من يبدأ اسم عائلته 
بهذه االحرف ان�ه يظهر الكثري من الحماس 
عند القيام بأي عمل. ومنها ايضاً الرومنسية 
والحساس�ية وامليل اىل الحلم. ومن الصفات 
التي يؤثر عليها كوكب الزهرة يف هذه الحالة 
ايض�اً الق�درة عىل تحمل املس�ؤوليات يف كل 

مهمة يتم القيام بها.
 7 - خ، ط، ن نبتون

يسيطر كوب نبتون عىل الشخصية ويمنحها 
التوازن والهدوء ويساعد عىل التفكري املطول 
واله�ادئ قب�ل القي�ام بأي خط�وة. كما انه 
يدف�ع اىل التحيل بالقوة عندم�ا يحني الوقت 
املناسب ألخذ القرارات يف اوقات االزمات واىل 

القيام ببعض الخطوات الجريئة.
8 - د، ظ، ه، ساتورن

يكش�ف الرق�م 8 مع هذه االح�رف الطموح 
واالس�تعداد الدائم ملواجه�ة التحديات وعدم 
الخ�وف م�ن املغام�رات ومجابه�ة املخاطر 
والتج�ارب الجدي�دة. وي�دل ع�ىل املي�ل اىل 
الوح�دة احياناً م�ن اجل التنف�س بعيداً عن 
االزدحام والضغط والتوتر برعاية من كوكب 

ساتورن
9 -ذ، ع، و، ي مارس

يكشف اس�م العائلة الذي يبدأ بهذه االحرف 
ايض�اً بعض ارسار الش�خصية ومنه�ا الود 
واللط�ف وغلب�ة العاطف�ة عىل العق�ل. كما 
يعني امليل اىل بث االج�واء االيجابية واملرحة 
يف املحيط فضالً عن السعي الدائم اىل تشجيع 
اآلخرين عىل مواصل�ة الحياة رغم املصاعب 

التي قد يواجهونها.  

قصة وعربة

اختبارات شخصية

القناعة والرضى

معرفة أسرار الشخصية من أول حرف من اسم العائلة  

أفقي
1تجمع�ات للف�رح o تصد وذود 

)عن الحق مثال(
2ضوض�اء o – امتن�ع عن عمل 

الرش واملوبقات o للتمني
3االسم األول ملخرج أفالم الرعب 

األمريكي o كرم
4مرتحل بني البالد

5ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام
6تغيب يف التفكري والركيز

7يدف�ئ يف الش�تاء o عمل�ه هو 
الكتابة

8يف حال�ة اس�تحياء مم�ا صدر 
منها o شكله دائري وقد توصف 

به الشمس
9مغامر يف اللعب بالنقود o غنى 

وثراء
10يف القرآن لم تبدأ بالبسملة

رأيس
1عكس همجي o – شديد الظلمة

 o 2خض�ار م�ن مقب�الت الطعام
حرف جر o ثلثا قوم

3تس�تخدم يف االس�تحمام o طني 
مشوي

 o 4نق�ود مقاب�ل عم�ل أو خدمة
س�يدة مهنتها نقل املعنى من لغة 

إىل أخرى
5بحر كبري o رسوال واسع

6عني الكامريا
7آلة ايقاع موس�يقية o أداة نصب 

o نصف يتيم
8نشف o جرس )مبعثرة(

9م�ن أجم�ل األزه�ار o مكون�ات 
األرض

10آلة موس�يقية وتري�ة o مدينة 
عربية عىل شط العرب

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

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

حدث يف مثل هذا اليوم
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السينمائي  فيلمه  عرض  قبل 

تصدر  الذي  انا«  »مش  الجديد 

السوشيال  وسائل  ترند  اسمه 

ميديا فور طرحه عرب الصفحة 

حسني،  لتامر  الرسمية 

بعض  تامر  واجه  من  هناك 

االتهامات. 

الدعائي  الربومو  طرح  فور 

واملقرر  أنا«  »مش  لفيلم 

الشهر  نهاية  قبل  عرضه 

الحايل ليخوض به تامر حسني 

موسم  يف  السينمائية  املنافسة 

 23 يف  تحديداً   ،2021 صيف 

يونيو القادم حيث تشاركه حال 

وماجد  بدر  وسوسن  شيحة 

حسني  تامر  واجه  الكدواني، 

تهمة  الفيلم  عمل  وفريق 

الرسقة بعد أن رّوج بعض رواد 

غري  لبوسرت  ميديا  السوشيال 

رسمي للعمل، وبدأت حملة من 

االتهامات عرب مواقع التواصل 

حسني  تامر  تتهم  االجتماعي 

برسقة فكرة فيلمه الجديد من 

أحد األفالم األجنبية لجيم كاري 

البوسرت  يف  معه  تشابه  الذي 

التواصل  املنترش عرب صفحات 

االجتماعي.

عالقة  أي  مصدر  نفى  وقد 

بالبوسرت  الفيلم  عمل  لفريق 

التواصل  املنترش عرب صفحات 

من  أنه  وأكد  االجتماعي، 

تامر  »جمهور«  بعض  تصميم 

بالبوسرت  له  حسني وال عالقة 

نرشه  الذي  للعمل  الرسمي 

عرب  الفيلم  عمل  وفريق  تامر 

صفحاتهم الرسمية عرب مواقع 

التواصل االجتماعي.

أحداثه  تدور  األجنبي  والفيلم 

من  يعاني  شخص  حول 

ينقسم  يجعله  نفيس  مرض 

إىل شخصني باسمني مختلفني 

بقصة  تماماً  له  وهو ال عالقة 

فيلم »مش أنا«.

سيبدأ  الفيلم  أن  بالذكر  جدير 

جديداً  سينمائياً  موسماً 

الفطر  عيد  موسم  عن  بعيداً 

قبل  بدأ  الذي  السينمائي 

عرض  يليه  أن  عىل  أسابيع، 

فيلم »البعض ال يذهب للمأذون 

مرتني« لكريم عبد العزيز ودينا 

 7 يف  عرضه  واملقرر  الرشبيني 

يوليو.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
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عـين على العالم

تصوير  حّنا  رامي  املخرج  أنهى   
قبل  بريوت  يف  »الربيئة«  مسلسل 
أسبوعني، لقصة وّثق فيها حكاية من 
رسد  خالل  من  الواقع،  حكايات  أجمل 
حياتها  تتغرّي  شابة  عن  جداً  مشّوق 
يف  يكمن  الحكاية  صوغ  حادثة.  بسبب 
كتبته  تشويقّي  تراجيدّي  درامّي  قالب 
 /Eagle Films مريم نعوم، وأنتجته رشكة 
جمال سنان، وهو عمل من ٨ حلقات سيبرص 
النجوم  بطولة  »الربيئة«  مسلسل  جداً.  قريباً  النور 
كارمن بصيبص، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، تقال 
جورج  دحدوح،  ساشا  مرتي،  إييل  ومعهم  شمعون 
شلهوب، إييل شوفاني، أسعد حداد، فيصل أسطواني، 

منى كريم، ريتا مرتي كارولني عزام وغريهم.
وقد كشفت الرشكة املنتجة عن الصور األوىل لبطلة 
العمل كارمن بصيبص التي تقدم شخصية جديدة 

عليها شكالً ومضموناً.

بأغنية »حبيبتي«، يرتبع مطرب املهرجانات حسن 
اليوتيوب  عرش  عىل  رئيس  وياسمني  شاكوش 
أسبوعني  مرور  بعد  »حبيبتي«  الجديدة  بأغنيته 
للكليب  بــ 20 مليون مشاهدة  فقط عىل طرحها 
وتصدر  رئيس،  ياسمني  النجمة  فيه  شاركت  الذي 
من  عدد  يف  وأيضاً  األوىل  باملرتبة  مرص  يف  الرتند 
وليبيا  ولبنان  والكويت  األردن  منها  العربية،  الدول 

واإلمارات والعراق والسعودية.

أغنية »حبيبتي« غناء حسن شاكوش وياسمني 
رئيس وإنتاج رشكة مزيكا للمنتج محمد جابر 
وإخراج هادي الباجوري.. ُيذكر أن »شاكوش« 
قد احتفل مع جمهوره عرب االنستغرام منذ 
ماليني   10 »حبيبتي«  كليب  بتحقيق  أيام 
مشاهدة يف أقل من أسبوع منذ طرحه عرب 

اليوتيوب.
الخاصة  ترصيحاته  يف  شاكوش  وعلّق 
 10 أول  لله  والشكر  »الحمدلله  قائالً: 
يف  األسبوع  طول   1 وترند  ماليني 
لكل  شكراً  العربي،  والوطن  مرص 
واقفني  اليل  أخواتي  وكل  جمهوري 

الكليب  تصدر  ضهري«.كذلك  يف 
من  األوىل  الساعات  خالل  الرتند 

ظهور  توليفة  بسبب  طرحه 
مطرب مهرجانات مع فنانة 
هذا  مهرجان،  يف  مرة  ألول 
اسم  تصدر  إىل  باإلضافة 
وياسمني  شاكوش  حسن 
رئيس مؤرشات البحث عىل 

غوغل.

زيارتها  من  الرغم  عىل 
القاهرة  إىل  العملية 
االعمال،  ببعض  الرتباطها 
علم أن النجمة سريين عبد 
النور كانت محّط تكريم يف 
قبل  من  مناسبة  من  أكثر 
أصدقاء وجمهورها الكبري 
مئات  وتلقت  مرص،  يف 
تسألها  التي  الرسائل 
املشاركة  إمكانية  عن 
مرصية  أعمال  يف 
قبل  من 

أنها  خصوصاً  هناك،  جمهورها 
املشاركة  عن  األخرية  الفرتة  يف  ابتعدت 
بعدما  مرصية  أفالم  أو  مسلسالت  يف 
من  نصيبها  أخذت  أعمال  يف  تفرّدت 
الشهرة والنجاح ومنها اىل جانب محمد 
هنيدي. سريين عبد النور التي عادت اىل 
قبل  من  الحب  من  كثرياً  بريوت حملت 
وهي  املحروسة،  أرض  يف  جمهورها 
»دور  الجديد  مسلسلها  إلطالق  تستعد 
عادل  اللبناني  املمثل  جانب  اىل  العمر« 
قصة  عن  املاروق  سعيد  واخراج  كرم 
شاهد  منصة  إن  وُيقال  فقيه،  نارص 
ستبدأ بعرضه بداية تموز/يوليو املقبل، 
يف وقت تخطى التيزر الثاني للمسلسل 
أرقاماً قياسية خالل أيام وأظهر سريين 
وأدوار  »كاراكتريات«  يف  النور  عبد 

مختلفة لم نعهدها من قبل.

أحداث  تنطلق  األوىل«،  »شاهد  عروض  من 
االجتماعية  الكوميديا  من  الثاني  املوسم 
الهاجري  مريم  تأليف  من  إخالء«  »أمر 
وبطولة  السلمان،  الرحمن  عبد  وإخراج 
يوسف  الرتكماني،  عبدالله  الشطي،  فوز 

البلويش،  ميس كمر،صمود املؤمن.
األول  املوسمني  وبطل  األول  املوسم  مخرج 
إىل  فيشري  الرتكماني،  الله  عبد  والثاني 
املجتمعية  املشكالت  يطرح  »العمل  أن 
واألفكار، يف العالم العربي عموماً والخليجي 
الثاني  »املوسم  أن  إىل  الفتاً  خصوصاً«، 
يحمل تطوراً عىل صعيد كافة الشخصيات، 
نكتشفها  وأموراً  ومخادعات  ومفاجآت 
»عادل  أن  إىل  ويلفت  الحلقات«.  يف  تباعاً 
من  يحصل  ملا  الكاشفة  الشخصية  هو 
ويشهد  العائلتني،  وبني  البيتني،  يف  أحداث 
تدخل  كما  واملنزل،  الرشكة  بني  املناوشات 
ُتحدث  األحداث  يف سياق  أخرى  شخصيات 
املوازين«.  يقلب  جذرياً  وتغيرياً  تحوالً 
ويلفت قائالً: »إنني مرتاح لكوميديا املوقف 
املوسم  يجد  أن  تمنيت  وقد  هنا،  املوجودة 
تحقيقه  وبعد  الجمهور،  من  قبوالً  األول 

هذا النجاح بت واثقاً بنجاح الثاني والثالث 
إن شاء الله«، معرباً عن إيمانه بأن العمل 
كلما كان بسيطاً المس الوجدان واملشاعر 
اإليجابية  الروح  عىل  مثنياً  واألحاسيس، 
العمل،  وفريق  املمثلني  بني  التصوير  خالل 
ثالث  جزء  تقديم  يتوقع  يجعله  ما  وهذا 

قريباً. ويختم الرتكماني بالقول: »إن ميزة 
بساطة  إىل  بنا  يعود  كونه  هو  العمل  هذا 
»درب  مثل  وجمالها،  القديمة  االعمال 
إذ  وغريهما،  قماشة«  »خالتي  و  الزلق« 
يحبها  الذي  املوقف  كوميديا  إىل  يعيدنا 

الجمهور ويتفاعل معها«.

للوسط  صربي  هند  التونسية  الفنانة  خرجت 

وللتنّمر  غريب  النتقاد  تعرّضها  عن  لتعرب 

بسبب  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب 

صورة نرشتها وبدت فيها عىل طبيعتها، 

الهجوم  من  تعجبت  أنها  موضحة 

الشديد عليها بسبب ظهور بعض الشعر 

األبيض يف رأسها.

يف  املبالغة  تحب  ال  أنها  عىل  هند  وأكدت 

أن  وتفّضل  ميديا  السوشيال  عرب  التجّمل 

تظهر عىل طبيعتها، ألنها تمر بظروف صعبة 

مثل كل الناس، مشددًة عىل أن الظهور بمظهر مثايل 

مبالغ فيه يشّكل عبئاً عىل محبيها، الذين يريدون أن يصبحوا 

مثلها.

هويدا  مع  )يوتيوب(،  عرب  مقابلة  يف  صربي  هند  وتحدثت 

أبوهيف عن أكثر ما يزعجها يف شكلها، موضحًة أن أسنانها 

أدوارها يف  أول  الكبرية كانت ستتسّبب يف عدم حصولها عىل 

 14 تبلغ  كانت  عندما  القصور«،  »صمت  فيلم 

عاًما.

وقالت: »إنها خالل خضوعها للكاستنغ، 

التجميل شكل أسنانها،  انتقدت خبرية 

ُتصدم  مرة  أول  كانت  أنها  إىل  مشريًة 

زالت  ما  وهي  شكلها،  يف  أحد  برأي 

أن  املمكن  من  وكان  السن،  يف  صغرية 

يكون هذا األمر نقطة سوداء يف حياتها، 

لكنها قررت أن تتجاوزه وتعتربه ميزة«.

الخضوع  ترفض  أنها  عىل  صربي  وشّددت 

ليس  ألن  أسنانها،  شكل  لتغيري  تجميل  لعمليات 

فيها أي عيب، وليس مطلوباً منها أن تكون كاملة.

سباق  يف  تدخل  أال  البداية  منذ  قررت  أنها  عىل  هند  وأكدت 

عمليات التجميل ألنها ال تملك الصرب أو الطاقة لدخول هذه 

املنافسة الشديدة، واصفة األمر بأنه »مضيعة للوقت«، وأصبح 

»جنوناً« حقيقياً.

كارمن بصيبص يف 
أمجل حكايات الواقع

 سريين عبد النور وعروض  يامسني رئيس تتصدر الرتند يف مصر والدول العربية
يف القاهرة

تعايش بني أسرتني يف منزل واحد ومواقف 
كوميدية ال تنتهي يف »أمر إخالء 2«

حقيقة اتهام تامر حسين بالسرقة

هند صربي تتعرض للتنمر القاسي بسبب شكلها نبات منزلي يباع بـ19 ألف دوالر 
في نيوزيالندا

ظاهرة جديدة في أوروبا تثير
 قلق العلماء

قـام رجـل نيوزيلندي ببيـع إحدى النبتـات املنزلية بأكثر مـن 19 ألف دوالر 
أمريكي. و النبتة التي تسـمى “رافيدوفورا ترتاسـربما” تضم تسع أوراق تم 
بيعهـا يف دار مزادات “تريد مي”، بنيوزيالندا بسـعر 19297 دوالرا أمريكيا.

وقالـت املتحدثة باسـم “تريد مي” مييل سيلفسـرت: “إنها تعتـرب أغىل نبات 
منـزيل تم بيعه عـىل اإلطالق، يف موقع املـزاد”. وأكدت عـىل أن البيع لم يكن 
سـهال، وإنما شهد منافسة محتدمة يف الدقائق األخرية للمزاد، بعدها حصل 
عىل أكثر من 102 ألف مشاهدة وأكثر من 1600 قائمة مراقبة، والتي توضح 
مدى عشـق الناس للنباتات املنزلية، حسـب تعبريهـا. ولفتت إىل أن النباتات 
املنزليـة أصبحـت هي العنرص األسـايس عىل مدار العامـني املاضيني، قائلة: 
“شـهدنا ارتفاع األسـعار وترتفع كلما قفز املزيد من سـكان الكيوي يف هذا 
االتجاه الجديد”. وبالنسـبة لنبات “رافيدوفورا ترتاسربما” فإنه نبات أبيض 
نـادر الوجـود، يحتـوي عـىل 8 أوراق مع وجود جزء تاسـع عىل وشـك نزع 
التجعيد، ويتميز بأن كل ورقة لها تلون ممتاز كما هو الحال مع الجذع، وهي 

متجذرة جيًدا يف وعاء 14 سم، وموطن هذه النبتة هي تايالندا وماليزيا.

رصد سكان محليون وباحثون مهتمون بالبيئة، تحول لون الجليد فوق 
بعـض املناطق من جبال األلب إىل اللون األحمر، يف ظاهرة انترشت قبل 

أشهر وأثارت حرية وقلق العلماء.
ويطلـق بعض السـكان املحليـون يف جبـال األلب ب سـويرسا عىل هذه 

الظاهرة “ثلج البطيخ” أو “الجليد الدامي”.
أما السـبب العلمي للظاهرة  فهو انتشار كبري لنوع من الطحالب فوق 

الجليد، يف حني ما يزال البحث مستمرا عن املزيد من املعلومات.
وذكر عن رصد تكاثر الطحالب الثلجية بشـكل مكثف، عىل مسـاحات 

واسعة من منحدرات جبال األلب.
كما أن االنتشـار غري املعتاد للطحالب سـببه تراجع األنهار الجليدية يف 

املنطقة.
إال أن انتشـار “الجليـد الدامي” يثري مخاوف مـن أن الثلوج قد تمتص 
املزيد من الحرارة، مما يرسع وترية ذوبانها ويزيد من التأثريات الضارة 

عىل البيئة.
ويف حـني أن االحتباس الحراري قد سـاعد يف ظهـور طحالب يف البيئات 
املرتفعـة، فإن العواقب طويلة املدى لهـذه الظاهرة “لن تكون صديقة 

للكائنات الحية” وفق تحذير العلماء.

طـور فريق من العلمـاء اإلنجليز 
جهاز إنذار أو مستشـعر كورونا 
كان  إذا  مـا  اكتشـاف  يمكنـه 
شـخص مـا يف الغرفـة مصاًبـا 
بفـريوس كورونا يف أقـل من 15 

دقيقة.
التقنيـة  هـذه  توفـر  أن  يمكـن 
طريقة ميسورة التكلفة لفحص 
أعـداد كبـرية من األشـخاص يف 
أماكـن تشـمل كبائـن الطائرات 
ودور الرعاية والفصول الدراسية 

واملكاتب.
الجهاز يستخدم أجهزة استشعار 
يمكنها اكتشـاف الرائحة املميزة 
التي تنتج عن التغريات الكيميائية 
يف الجلد أو يف أنفاس األشـخاص 
املصابـني بفريوس كورونا، حيث 
يتسبب الفريوس يف تغيري املركبات 
العضويـة املتطايرة )VOC( التي 

تتكـون منها رائحة الجسـم مما 
يؤدي إىل إنشـاء بصمـة ال يمكن 
اكتشـافها من قبـل البرش ولكن 
يمكن اكتشافها بواسطة الجهاز 

عندما يمتص الرائحة.
والجهـاز الذي يمكـن تثبيته عىل 
مربمـج   ، السـقف  أو  الحائـط 
إلرسـال نتائـج إيجابيـة تلقائًيا 
إىل الشـخص املعني عرب الرسائل 
القصـرية أو الربيـد اإللكرتونـي، 
ووجدت دراسة أن جهاز الكشف 
عن كورونا يمكن أن يكون دقيًقا 
بنسبة تصل إىل 100 % من الوقت 
حيث من املقرر أن يستمر البحث 
عىل أمل أن يتم استخدامه للكشف 
عـن الفـريوس يف األماكـن بما يف 
ذلـك كبائن الطائـرات والفصول 
إىل  الحاجة  املدرسـية واسـتبدال 

اختبار عىل نطاق واسع.

تطبيـق  أن  تقاريـر  أوضحـت 
)واتسـاب(،  الفـوري  املراسـلة 
سـيجري تغيـريات يف التصميـم 
هواتـف  بنسـخة  الخـاص 
“أندرويد”، حيث قام )واتساب(، 
بإدخال تغيـريات تصميم معينة 
مـن  التجريبـي  اإلصـدار  عـىل 
“أندرويـد”، والتي تتعلق بقائمة 
الدردشـة عىل التطبيق. وأشـار 
املوقع إىل أن )واتسـاب( سيقوم 
بإزالة فواصل األسطر بني خاليا 
الدردشـة  قائمـة  يف  الدردشـة 
الخاصـة بـه، وهـي الصفحـة 
األوىل التي تظهـر عىل تطبيقات 
أحـدث  وتعـرض  املسـتخدمني، 
محادثاتهم مـع جهات االتصال 

واملجموعات.
وأكـد تقريـر عـىل أن هـذا ليس 
لتطبيـق  تصميميـا  إصالحـا 
)واتساب(، وإنما “تغيريا صغريا” 
لتطبيـق  املسـتخدم  واجهـة  يف 

املراسلة الشـهري، وذلك نظرا ألن 
التغيري الوحيد الذي سيتم إجراؤه 
هو إزالة الخطـوط الفاصلة من 
تطبيق املراسـلة، حيث تم تمكني 
اإلصـدار  يف  بالفعـل  التحديـث 
التجريبـي من “أندرويـد”، ومن 
للمسـتخدمني  طرحـه  املتوقـع 
قريبا. وكانت تقارير ذكرت أخريا 
أن )واتساب( يخترب ميزة جديدة 
عـىل هواتـف “أندرويـد” تدعى 
“اتصـاالت فالش”، والـذي يتيح 
الدخول  تسـجيل  للمسـتخدمني 
إىل التطبيـق رسيعـا، مـن خالل 
تلقيهـم ات      صـاالت رسيعـة 
للتحقـق مـن هويتهـم. وتعمل 
ميزة “اتصـاالت فالش” باتصال 
التطبيـق برقم هاتف املسـتخدم 
ثـم إنهاء املكاملة تلقائيا، و تعترب 
ويجـب عـىل  اختياريـة،  امليـزة 
املسـتخدم أن يمنح )واتسـاب( 

إجراء االتصال الرسيع به.

ابتكار جهاز إنذار يكشف عن مصابي 
كورونا من رائحتهم

)واتساب( يفاجئ مستخدميه 
بتغيير جذري في قائمة الدردشات

  

تغريدات

اسامة النجيفي

سعد معن

ــة العراقية بأمسى آيات  ــرة الصحفي  نتقدم إىل األس
ــبة الذكرى )152( للعيد  ــي والتربيكات مبناس التهان
ــعنا إال أن  ــبة اليس الوطين للصحافة ، وبهذه املناس
ــني العراقيني  ــر للصحفي ــن امتناننا الواف ــرب ع ُنع

ــع أبناء القوات  ــرفة م الذين وقفوا وقفتهم املش
األمنية...

ــر املالية عن  ــيد وزي ــع الس ــا م ــرت جهودن  أمث
ــرون مليارا  ــة وعش ــغ قدره مخس ــص مبل ختصي
وثالثة وسبعون مليونا ومائتان ومثانية ومخسون 
ألفا ومخسمائة دينار لصرف تعويضات ممتلكات 
املتضررين من أهلنا يف حمافظة نينوى ، فالشكر 

ــة جلهده املخلص ،  ــيد وزير املالي والتقدير للس
ونأمل أن يطلق كامل التخصيص قريباً.

زوراء اليت أصبحت 
»الزوراء«

هامش

نحرص كصفحيني عىل اإلحتفال كل عام بعيد الصحافة العراقية. هذا 
العام نحتفل بالذكرى الثانية والخمسني بعد املئة لصدور أول حصيفة 
اسمها »زوراء« عىل عيد وعهد الوايل العثماني مدحت باشا عام 1٨69. 
آنذاك، وكم عددهم، وهل ترصف لهم  ال أعرف من هم  كتاب »زوراء« 
»العشت« مثلما يحصل يف بعض صحفنا  يكتبون بطريقة  أم  مكافآت 
الورقية الحالية. الزوراء الحالية الصادرة عن نقابة الصحفيني بوصفها 
الوريث الرشعي لزوراء مدحت باشا تعطي لإلنصاف مكافآت لكتابها. 
بالدي  يف  املهن  أخرى.  مهنة  أية  مثل  مثلها  النهاية  يف  مهنة  فالكتابة 
الجمهوريات  رؤساء  اىل  املساطر  عمال  من  تبدأ  البلدان  من  سواها  أو 
ومسؤولياتهم.  مهنهم  قدر  عىل  رواتب  يتقاضون  الجميع  والوزارات. 
الزوراء حيث  الرواتب مالليم وبعضها ماليني. اآلن أعرف كتاب   بعض 
يحتل كل واحد منا زاويته التي تحمل اسمه وعنوان الزاوية حيث إختار 
كل واحد منا بإتفاق مع إدارة الجريدة اليوم املخصص له. تقليد جميل 
الصدور  قيد  الصحف  كلها وبالذات ماتبقى عىل  وهو ماتحرص عليه 
األوىل  املرة  مرتني،  داللة  له  بالزوراء  اإلحتفال  الورقية.  الصحف   من 
زوراء  إقرتن بصدور  الذي  العراقية  الصحافة  ميالد  ذكرى  إنه يصادف 
دون  من  ورقيا  الزوراء  صدور  باستمرار  الثانية  واملرة  باشا،  مدحت 
توقف. وطبقا للمعلومات التي أملكها من أوساط نقابة الصحفيني أن 
الالمي حريصة عىل استمرار  النقيب مؤيد  الزميل  النقابة وعىل رأسها 
التاريخ والقراء معا. يف  التي  التزال تملك  رصيدها من  الزوراء  صدور 
الوقت نفسه  اليمكن نكران أن هناك أزمة حقيقية يف الصحافة الورقية 
ال يف العراق فقط بل يف مختلف أنحاء العالم. وبينما لم تتأثر الصحافة 
الورقية يف العراق مع دخول أول راديو للعراق عام 1936 وأول تلفزيون 
عام 1956 حيث كان العراق الرائد العربي األول يف كليتهما فإنها تأثرت 
بدخول األنرتنت وتوابعه األلكرتونية األخرى التي أدت يف النهاية اىل بدء 
ظهور الصحافة األلكرتونية التي تفتقد الكثري منها اىل املعايري الحقيقية 
للمهنة، كذلك ظهر مصطلح موارب هو »املواطن الصحفي« الذي يراد 
التي حملت  املهنة  تقاليد  آخر  القضاء عىل  استعماله  من خالل شيوع 
املتاعب«. شخصيا عارصت  إنها التزال تحمل تسمية »مهنة  ويفرتض 
الصحافة يف عهدها الورقي الذي  كان زاهرا وعهدها األلكرتوني الحايل. 
العهد الورقي صعب وشديد املتاعب ألن املادة التي تكتبها تمر بمراحل 
معقدة أحيانا حتى تحتل مكانها يف إحدى زوايا الجريدة أو املجلة. أما 
الورقية.  بها  تتمتع  التزال  التي  باألصالة  بعد  تتمتع  فلم  األلكرتونية 
القارئ مع إختالف عادات  أيضا باملصداقية لدى  الورقية التزال تتمتع 
ماينرش  قراءة  يفضلون  اليزالون  املحرتفون  القراء  غالبية  القراءة. 
بمعنى  لها.  األلكرتوني  املوقع  عرب  قرأوها  حتى  الورقية  الصحافة  يف 
عن  أكرب  بمصداقية  يتمتع  الورقية  للصحافة  األلكرتوني  املوقع  أن 
السعيدة عىل قلوب كل  املناسبة  الكرتونيا فقط. يف هذه  جريدة تصدر 
الصحفيني العراقيني الورقيني منهم واأللكرتونيني نأمل أن يستمر عطاء 
الجميع مع أن  التكيف بات رضوريا للعرص الذي وإن شهد تغريات غري 
بإمرباطوريات  أطاح  الذي  األلكرتوني  اإلنفجار  حصل  حني  محسوبة 
إعالمية كانت تحسب نفسها رائدة وبدأت تتشكل إمرباطوريات أخرى 

تنتمي لعرص مختلف يف كل اليشء سلبا وإيجابا.

محزة مصطفى




