
بغداد/ الزوراء:
محم�د  الن�واب،  مجل�س  رئي�س  دع�ا 
الحلب�ويس، ام�س االح�د، اىل توف�ر املناخ 
املناس�ب لعودة الكفاءات من بلدان اللجوء 
.وق�ال الحلب�ويس يف تغري�دة عىل حس�ابه 
بتوي�ر تابعتها “الزوراء” : انه “بمناس�بة 
اليوم العاملي لالجئ�ن، دعوتنا امللحة لتبني 
مؤسس�ات الدول�ة، وم�ن خلفه�م جمي�ع 
الق�وى الوطنية، برنامج�ا واقعيا، من أجل 
ع�ودة فاعلة للكفاءات من بل�دان اللجوء”.

وش�دد عىل رضورة “توفر املناخ املناس�ب 
للعودة الطوعية للمواطنن العراقين الذين 
ألجأتهم الظروف الصعبة ملغادرة وطنهم”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي، امس األحد، انطالق االمتحان 
يف  للقب�ول  الجامع�ات  يف  التناف�ي 
الدراسات العليا.وقالت الوزارة يف بيان 
تلقته “الزوراء”: إن “فعاليات االمتحان 
التنافي يف الجامعات العراقية للقبول 
ال�درايس  للع�ام  العلي�ا  الدراس�ات  يف 
وب�إرشاف  انطلق�ت   ،2022/2021
وزاري مب�ارش”. مبين�ة انه “قد توزع 
املتنافس�ون عىل ألف وخمسة وثالثن 
تخصصاً يف الدراس�ات املفتوحة ضمن 
برامج الدبلوم واملاجستر والدكتوراه”.

الع�ايل  التعلي�م  “وزارة  ان  واضاف�ت 
اعلن�ت أن توقيت�ات االمتحان املؤرشة 
ابت�داًء من اليوم املواف�ق العرشين من 
حزي�ران حتتى الثان�ي والعرشين منه 
سيعقبها إعالن القبول األويل يف املواقع 
اإللكروني�ة للجامع�ات والكلي�ات يف 
الراب�ع والعرشي�ن م�ن هذا الش�هر”. 
مشرة اىل “مدة تقديم االعراضات ثم 
إعالن القب�ول النهائي وإصدار األوامر 
الجامعية باملقبولن حتى تتس�نى لهم 
املبارشة بالدراس�ة يف التاسع عرش من 
أيلول املقبل حس�ب التقويم الجامعي 

املعتمد”.

باريس/ متابعة الزوراء:
ادىل الناخب�ون الفرنس�يون امس األحد 
بأصواتهم يف الدور األول من االنتخابات 
اإلقليمية، فيما س�تجري جولة اإلعادة 
األحد املقبل 27 يونيو/حزيران الجاري.

وعن�د الس�اعة الخامس�ة بع�د الظهر، 
بلغت نسبة املشاركة %26,72، ما يشر 
إىل انخف�اض ملح�وظ باملقارنة بالعام 
2015.وكانت نسبة املشاركة قد بلغت، 
حسب وزارة الداخلية، 12,22 باملئة عند 
منتصف النه�ار. أي بانخف�اض بأربع 
نقاط من نس�بة املش�اركة املس�جلة يف 
انتخابات ديس�مرب/كانون األول 2015 
حيث بلغت 16,27 باملئة.وكانت مكاتب 
االق�راع قد فتحت أبوابها عند الس�اعة 

الثامنة صباحا وس�تفقل عند الس�اعة 
والبل�دات  امل�دن  يف  مس�اءا  الس�ابعة 
الصغ�رة ويف الس�اعة الثامن�ة لي�ال يف 
املدن الكربى كباريس ومارسيليا وليون 
وليل.ويأتي تنظيم هذه االنتخابات قبل 
أقل من س�نة من االنتخابات الرئاس�ية 
التي ستجري يف شهر مايو/أيار 2022. 
وق�د ت�م تأجي�ل االنتخاب�ات اإلقليمية 
إىل ش�هر يونيو/حزيران الحايل بس�بب 
انتشار جائحة فروس كورونا بفرنسا 
وصعوب�ة تنظيم مثل هذا االس�تحقاق 
االنتخاب�ي أم�ام مخ�اوف م�ن وق�وع 
إصابات جدي�دة مثلما كان الحال خالل 
االنتخابات املحلية التي جرت يف مارس/

آذار 2020.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئيس حكوم�ة الوح�دة الليبية، 
عبد الحميد الدبيبة، إعادة فتح الطريق 
الس�احيل الحي�وي الراب�ط ب�ن رشق 
البالد وغربها، بعد إغالق اس�تمر لنحو 
عام�ن نتيجة الهجوم العس�كري الذي 
ش�نه املش�ر خليف�ة حفر للس�يطرة 
ع�ىل العاصم�ة طرابلس.وق�ال رئيس 
الحكوم�ة الليبي�ة ع�رب توي�ر “اليوم 
نط�وي صفح�ة جدي�دة م�ن معان�اة 
الشعب الليبي، ونخطو خطوة جديدة يف 

االس�تقرار والوحدة، وتحية تقدير لكل 
الجه�ود املخلصة التي نعي�ش نتائجها 
اليوم بفتح الطريق الساحيل”.وبس�بب 
الحمل�ة العس�كرية التي بدأته�ا قوات 
حفر يف نيسان/أبريل 2019، وتقدمها 
يف غ�رب ليبيا باتجاه طرابلس، تم قطع 
الطري�ق ب�ن مدينت�ي رست )وس�ط( 
ومرصات�ة )غ�رب( البالد.ويعد الطريق 
الس�احيل األهم الرابط ب�ن مدن رشق 
ليبيا بمدن الغرب، كونه معبدا ومبارشا، 
ما يخفف املعاناة عىل املسافرين يف كال 

االتجاه�ن الذي�ن اضط�روا خالل فرة 
إغالقه إىل قطع مسافات مضاعفة عرب 
ط�رق غ�ر آمنة.وبموجب بن�ود اتفاق 
وقف إطالق النار الدائم يف ليبيا املوقع يف 
ترشين األول/أكتوبر العام املايض، فإنه 
يتعن إع�ادة افتتاح الطريق الس�احيل 
الذي ش�هد معارك عنيفة، وس�حب أي 
قوات عسكرية إىل خارجه، واالنتهاء من 
عملي�ة إزالة مخلفات الح�رب واأللغام 
التي أرشفت عليها فرق عسكرية بدعم 
دويل طيل�ة األش�هر املاضية.وتأخ�رت 

عملي�ة إع�ادة فت�ح الطريق الس�احيل 
ألش�هر، بعد أن أكدت جماعات يف غرب 
الب�الد أن الطري�ق تتمرك�ز في�ه قوات 
روس�ية تابعة لرشكة “فاغنر” الداعمة 
لق�وات حف�ر، واش�رطت انس�حابها 
قب�ل املوافقة عىل إعادة فت�ح الطريق.
وت�داوالت وس�ائل إعالم محلي�ة صورا 
ل�م يتس�ن التأكد م�ن صحته�ا، تظهر 
عنارص قيل إنها تتب�ع رشكة “فاغنر” 
وهي تقوم بحفر خنادق وتهيئة سواتر 
ترابي�ة بالقرب من الطري�ق الرابط بن 

منطقت�ي رست والجفرة وس�ط البالد 
املش�ر  ق�وات  لس�يطرة  الخاضعت�ن 
حفر.وتح�اول ليبي�ا تج�اوز عقد من 
الف�وىض من�ذ س�قوط نظ�ام معم�ر 
القذايف عام 2011.وشكل بموجب حوار 
ليب�ي رعته األم�م املتح�دة يف جنيف يف 
ال�5 من شباط/فرباير املايض، مجلس 
رئ�ايس وحكوم�ة موحدة يرأس�ها عبد 
الحميد الدبيب�ة صادق عليها الربملان يف 
آذار/مارس.وكلفت الس�لطة التنفيذية 

الجديدة إجراء انتخابات نهاية 2020.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلن مجل�س املفوّضن، امس األح�د، عدم تمديد 
فرة أخرى لتسجيل التحالفات واملرشحن، وفيما 
أش�ار إىل أن�ه ال ع�ودة للمنس�حبن، اكد ش�مول 
226 مرش�حا بإجراءات املس�اءلة والعدالة.وذكر 
بي�ان للمفوضي�ة تلقته »ال�زوراء«: أن�ه »ضمن 
اس�تعدادات مفوضية االنتخاب�ات ملرحلة االقراع 

إلج�راء انتخابات مجل�س الن�واب العراقي املقرر 
إجراؤه�ا يف العارش م�ن ترشي�ن األول املقبل، تم 
تحديد األع�داد النهائية ملراك�ز ومحطات االقراع 
التابعة ملراك�ز التس�جيل االنتخابية«.وتابع »بعد 
إنته�اء فرة تحديث س�جل الناخب�ن البايومري 
الت�ي انقض�ت يف 2021/4/15 ومعرف�ة األعداد 
النهائي�ة للناخب�ن، ج�رى التصدي�ق من مجلس 

املفوض�ن ع�ىل عملية االنتش�ار النهائي�ة بواقع 
)8273( مرك�ز اقراع تضم بمجموعها )55041( 
محط�ة اق�راع، إذ تس�تقبل كل محط�ة )450( 
ناخباً كحد أقىص«. مشراً إىل أن »عملية االنتشار 
ملراكز االقراع تحدد باالعتماد عىل بيانات البطاقة 
التموينية ومحل سكن الناخب«.وأكدت مفوضية 
االنتخاب�ات، خ�الل البي�ان، يف رس�الة اطمئن�ان 

للش�ارع العراقي، ومن ضمنه�م الناخبون وأيضاً 
املهتم�ون بالش�أن االنتخاب�ي واملجتم�ع الدويل، 
ب�«أنها تح�رص كل الحرص ع�ىل نزاهة العملية 
االنتخابية باتخاذ الس�بل الالزمة إلنجاحها، فهي 
بصدد دراس�ة اإلجراءات الكفيلة برصن العملية 

االنتخابية«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�د، مظه�ر محم�د صال�ح، املستش�ار 
امل�ايل لرئيس ال�وزراء العراق�ي مصطفى 
الكاظمي: ان ديون العراق الخارجية باتت 
»ش�به ميت�ة بالتقادم«.وق�ال صالح، يف 
ترصيح لوكالة »سبوتنيك«، »ديون العراق 

الخارجي�ة ل�� 8 دول، أرب�ع دول عربي�ة 
خليجية هي اإلمارات وقطر والس�عودية 
والكويت إضاف�ة إىل كل من مرص وتركيا 
ودولتن أجنبيتن، واألمور حس�ب علمي 
معلق�ة منذ عام 2004 وهو تاريخ توقيع 
اتف�اق نادي باريس«.وتاب�ع أن »االتجاه 

هو نحو ش�طبها 100 باملئة، وباتت شبه 
ميت�ة بالتقادم والس�يما أن البعض منها 
غر صحيح الوثائق وغر معروفة تماما«.

وأض�اف »يف األح�وال كافة ه�ذه الديون 
ه�ي دي�ون كريه�ة كونها مول�ت حروبا 
ورصاعات دامية خالل حرب الثمانينيات 

ولم تخ�دم التنمي�ة والتق�دم يف العراق«.
وتابع أن »الديون لكل من اإلمارات وقطر 
ملي�ار   27 تبل�غ  والكوي�ت  والس�عودية 
دوالر، فيما تبل�غ للدول األخرى 14 مليار 
دوالر«.وكان صال�ح قد أكد يف ترصيحات 
س�ابقة له أن العراق نج�ح عام 2004 يف 

ش�طب نحو 100 مليار دوالر أمريكي من 
ديون�ه عىل خلفي�ة توقي�ع اتفاقية نادي 
باري�س، واصفا االتفاقي�ة ب�«املعيارية« 
لحل الديون السيادية املرتبة بذمة العراق 
ل��65 دولة، منه�ا 19 دول�ة ضمن نادي 

باريس و46 دولة خارجه.

جملس املفّوضني يؤكد مشول 226 مرشحا بإجراءات املساءلة والعدالة

العراق: ديوننا اخلارجية باتت »شبه ميتة« وهناك اجتاه لشطبها بنسبة 100 %

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وقعت 680 شخصية عاملية من 75 دولة، رسالة 
مفتوح�ة إىل الرئيس األمريكي ج�و بايدن، تدعو 
إىل العم�ل من أجل املس�اعدة يف إنهاء القمع الذي 
تمارسه إرسائيل عىل الشعب الفلسطيني.وأشارت 
الشخصيات املوقعة عىل الرسالة إىل أن الوقت قد 
ح�ان للوالي�ات املتحدة لتكرس الوضع الس�يايس 
الراه�ن يف الرشق األوس�ط.وجاء يف الرس�الة أن 
“أعضاء التحالف العامل�ي للمجتمع املدني وقادة 
األعمال والفنانن والزعماء الدينين والسياسين 
الحائزين عىل جائزة نوبل، املوقعن أدناه، يدعون 
قادة الواليات املتحدة للعمل للمساعدة عىل إنهاء 

الهيمن�ة والقم�ع املؤس�ي اإلرسائييل للش�عب 
الفلس�طيني ألن الس�الم الدائم والع�ادل لجميع 
الن�اس س�يبقى بعيد املن�ال إذا بقيت السياس�ة 
األمريكي�ة ع�ىل الوض�ع الراه�ن ب�دون عدال�ة 
ومس�اءلة”.وخاطبت الرس�الة الرئي�س بايدن، 
بالق�ول “إن إدارتكم ملتزمة بسياس�ة خارجية 
تتمح�ور حول الدفاع ع�ن الديمقراطية وحماية 
حق�وق اإلنس�ان.. وقلتم مؤخرا إنك�م تعتقدون 
أن الفلس�طينين واإلرسائيلين لهم الحق نفسه 
يف العي�ش بأم�ان والتمتع بتدابر متس�اوية من 

الحرية واالزدهار والعدالة”.

فيينا/ متابعة الزوراء:
أرجئت املحادثات النووية بن إيران والقوى الس�ت، 
ام�س األحد، وذلك للتش�اور، حس�بما أعلن مبعوث 
االتح�اد األوروب�ي للمفاوض�ات النووي�ة اإليرانية، 
إنريك�ي مورا.ول�م يذك�ر إنريك�ي م�ورا يف حديث�ه 
للصحفين أية إش�ارة إىل موعد استئناف املحادثات، 
لكنه قال إن املحادثات أحرزت تقدما، وإن املشاركن 
س�يكون لديهم فكرة أوضح ع�ن كيفية إبرام اتفاق 
ل�دى عودتهم.وأضاف أنه يتوق�ع أن تتوصل الوكالة 
الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة وطه�ران إىل اتفاق بش�أن 
تمدي�د اتفاق التفتيش عىل أنش�طة إي�ران النووية، 
ال�ذي ينته�ي يف 24 يونيو.ومن جانب�ه، قال مبعوث 
روس�يا، ميخائيل أوليانوف للصحفي�ن: إن أحدا ال 
يعرف متى سيتم استئناف املحادثات، حسبما نقلت 

“رويرز”.ويلتق�ي دبلوماس�يون كب�ار من الصن، 
وأملانيا، وفرنس�ا، وروس�يا، وبريطانيا يف العاصمة 
النمس�اوية فيينا، للتفاوض بش�أن ع�ودة محتملة 
لالتف�اق النووي، منذ أس�ابيع يف الجولة السادس�ة 
م�ن املحادثات.ولم يكن للوالي�ات املتحدة ممثل عىل 
الطاول�ة عندما التق�ى الدبلوماس�يون يف فيينا، ألن 
الرئيس األمركي الس�ابق دونالد ترامب انسحب من 
جان�ب واحد من االتفاق عام 2018.كما أعاد ترامب 
العقوبات وش�ددها ملحاولة إجبار إي�ران عىل إعادة 
التفاوض بش�أن االتفاقية مع مزيد م�ن التنازالت.
ومع ذلك، أش�ارت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن 
إىل اس�تعدادها لالنضمام إىل االتفاق بموجب رشوط 
ستش�هد عىل نطاق واسع تخفيض الواليات املتحدة 

للعقوبات وعودة إيران إىل التزامات 2015 النووية.

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ            تفاصيل مشروعي تطوير مداخل بغداد وإعادة إعمار مدينة الصدر
أكدت عزم احلكومة إنشاء 90 ألف وحدة سكنية شرقي العاصمة

الزوراء/ حسن فالح:
كش�فت االمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء 
ع�ن تفاصي�ل مرشوع�ي تطوي�ر مداخل 
العاصم�ة بغ�داد، واع�ادة اعم�ار مدينة 
الص�در، وفيم�ا عدت املرشوع�ن من اهم 
املشاريع االسراتيجية يف البلد، اكدت عزم 
الحكوم�ة انش�اء 90 الف وحدة س�كنية 

رشقي العاصمة.
وقال املتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، 
حيدر مجيد، يف حديث ل�”الزوراء”: انه تم 
تش�كيل لجنة عليا إلع�ادة تأهيل وتطوير 
مداخل بغداد، برئاسة االمن العام ملجلس 
الوزراء وعضوية الجهات املش�اركة وهي 
وزارة االعم�ار ومحافظ�ة بغ�داد وامانة 
العاصمة وقيادة عملي�ات بغداد ومديرية 
امل�رور العام�ة. مبين�ا: ان اللجنة بارشت 
اعمالها خ�الل الفرة الس�ابقة .واضاف: 
أن وزارة املالية خصص�ت األموال الالزمة 
وت�م إدراج املرشوع ضم�ن قانون املوازنة 
لسنة 2021”. وأش�ار اىل أن “األمن العام 
ملجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة طوارئ 
ملتابعة أعمال الجهات ذات العالقة”. مبينا 
أن املداخل ستش�مل )بغداد – بابل، بغداد 
– واس�ط، بغداد – دياىل، بغداد – املوصل، 
وبغ�داد – الفلوج�ة القديم(.واوض�ح: أن 
املداخ�ل س�تحتوي ع�ىل بواب�ات ونقاط 
تفتي�ش ب�كل خدماتها، وع�رض الطريق 
س�يكون )100( مر بأربعة ممرات ذهاباً 
وإياب�اً، تحتوي عىل جزرات وس�طية يتم 
تش�جرها ومجهزة بالناف�ورات واإلنارة.

وتاب�ع: أيض�اً يتضم�ن مم�رات خاص�ة 
بالش�احنات، ومحطات للوزن واسراحة 
الس�يطرات  تجهي�ز  وأيض�اً  ال�ركاب، 
بالكامرات وأجهزة الس�ونار والشاشات 
االلكروني�ة وجس�ور املش�اة. مبين�اً: أن 
طري�ق بغداد – فلوجة يبلغ طوله )32.5( 
ك�م، وطريق بغ�داد – الك�وت يبلغ طوله 
32,200 يم�ر بناحي�ة الج�رس واملدائ�ن 
وبسماية وصوالً إىل قضاء الصويرة، بغداد 

– الحلة يبل�غ طوله34 كم يصل إىل ناحية 
اإلس�كندرية، وطريق بغ�داد – دياىل يبلغ 
طوله 12 كم يصل إىل ناحية جديدة الشط، 
وطريق بغداد – املوصل يبلغ طوله 32 كم 
يصل إىل قض�اء الدجيل.وبش�أن مرشوع 
اعادة تطوير مدينة الصدر، ذكر مجيد: ان 
مرشوع تطوير مدينة الصدر جاء بتوجيه 
م�ن رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي ال�ذي ت�رأس اللجن�ة الخاصة 

بتطوير املدينة، وبجهد استثنائي تم إدراج 
املرشوع ضمن موازنة سنة 2021.وأضاف 
أن اللجن�ة الت�ي يرأس�ها رئي�س مجلس 
ال�وزراء، تعم�ل بتنس�يق وإدارة من قبل 
األمن العام ملجل�س الوزراء حميد الغزي، 
وعضوي�ة أمن بغ�داد ومستش�ار األمن 
الع�ام ملجلس ال�وزراء لش�ؤون الخدمات 
واإلعم�ار ووكي�ل وزارة التخطيط وأيضاً 
مستش�ار وزارة املالي�ة وقائمق�ام قضاء 

مدين�ة الصدر وخب�ر قانون�ي يف األمانة 
العامة ملجلس الوزراء.وأشار إىل أن اللجنة 
عق�دت ع�ددا م�ن االجتماعات برئاس�ة 
الغزي وحددت األهداف الرئيسة للمرشوع. 
مؤكدا انه�ا عملت ع�ىل تخصيص قطعة 
األرض الخاصة باملرشوع، الذي سيتضمن 
مرحلت�ن. مبين�ا أن “اللجن�ة عملت عىل 
دراس�ة املخططات والتصاميم.وتابع: أن 
املرشوع يه�دف إىل توفر مرافق س�كنية 
تض�م )90( أل�ف وحدة س�كنية لتخفيف 
الضغ�ط الس�كاني ع�ن مدين�ة الص�در 
الحالي�ة، وتوف�ر ف�رص عم�ل وخدمات 
اجتماعية وبنى تحتية مستدامة وتشجيع 
التأهيل العمراني يف األحياء املجاورة.وبن 
أن املرشوع س�يغطي املوقع املخصص ما 
يق�ارب )16( كم2 كامت�داد ملدينة الصدر 
الحالي�ة، وت�م اختي�ار املرحل�ة A الت�ي 
تحتوي عىل أقل مساحة من العشوائيات. 
موضح�ا: أن�ه بع�د اكتمال�ه س�يتم نقل 
ساكني العشوائيات يف املنطقة املخصصة 
للمرحل�ة B، وأيضا تت�م املبارشة باملرحلة 
الثاني�ة الس�تكمال املرشوع.ولفت إىل: أن 
الس�كنية ستتضمن  الوحدات  مس�احات 
م2(   180 م2،   155 م2،   125 م2،   100(
تتخلل املرشوع مش�يدات طبي�ة وتربوية 
وترفيهي�ة وتجارية ومس�احات خرضاء، 
تع�د م�ن املخطط�ات الحديثة. الفت�ا اىل: 
أنه سيتم تس�ليم )15( ألف وحدة سكنية 
س�نوياً، وس�يحال املرشوع عىل االتفاقية 

العراقية الصينية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس  األمني،  اإلعالم  خلية  أعلنت 
عن  قاعدة  يف  كاتيوشا  صاروخ  سقوط 
األسد. وقالت الخلية يف بيان تلقته »الزوراء«: 
حادث  يف  تحقيقا  تجري  األمنية  القوات  إن 
ينفجر. لم  كاتيوشا  نوع  صاروخ  سقوط 

وأضافت أن »انطالق الصاروخ كان من جهة 
األسد  عن  قاعدة  باتجاه  البغدادي  منطقة 
اية  تسجيل  يتّم  »لم  أنه  مبّينة  الجوية«. 

خسائر تذكر«.

استهداف قاعدة عني 
األسد بصاروخ كاتيوشا

احللبوسي يدعو لتوفري املناخ املناسب 
لعودة الكفاءات 

انطالق االمتحان التنافسي يف 
اجلامعات للقبول بالدراسات العليا

الفرنسيون يدلون بأصواتهم يف 
الدور األول من االنتخابات اإلقليمية

680 شخصية عاملية تدعو بايدن إلنهاء 
القمع اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني

إرجاء احملادثات النووية بني إيران والقوى 
الست للتشاور

برسالة مفتوحة من 75 دولة

الصحة تنفي نيتها إيقاف التطعيم بلقاح »اسرتازنيكا« فـي مـراكـزها

ص 6العداءة دانة حسني حتقق الذهب يف العرب وتتأهل إىل اوملبياد طوكيو

ص 4

القضاء: حسم 77 % من الدعاوى املعروضة  
يف الفصل األول من السنة احلالية

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن مجل�س القض�اء األع�ىل، امس 
الدع�اوى  م�ن   %77 حس�م  األح�د، 
املعروض�ة بالفص�ل األول من الس�نة 
الحالي�ة، مبين�اً أن ذل�ك ش�مل عموم 
رئاسات محاكم العراق باستثناء إقليم 
كردس�تان.وذكر بي�ان للمجلس تلقته 
»الزوراء«: أن »دائ�رة العالقات العامة 
والش�ؤون القانوني�ة قس�م التخطيط 
تقريره�ا  ع�ن  كش�فت  واإلحص�اء 
لعم�وم   2021 لس�نة  األول  للفص�ل 
رئاسات محاكم العراق باستثناء إقليم 
كردس�تان والذي تضمن عدد الدعاوى 
املحس�ومة واملنج�زة، إضاف�ة اىل عدد 
عقود الزواج املسجلة«.وجاء يف التقرير 
أن« ع�دد الدع�اوى املعروضة يف عموم 
املحاك�م بلغ  584710 دعاوى، حس�م 
منها 448632 دعوى وبنس�بة حس�م 
بلغت 77%«.وأوض�ح أن »هيأة التمييز 
بجميع تش�كيلتها بلغت نسبة الحسم 
فيه�ا للفص�ل األول 77% م�ن مجموع 
املعروض والبال�غ  22157 قضية فيما 
بلغت نس�بة الحس�م يف رئاسة االدعاء 
الدع�اوى  مجم�وع  م�ن   %97 الع�ام 
املعروضة امام هيئاتها  األربع والبالغة 
4937«.وأضاف أن »نس�بة الحس�م يف 
هي�أة االرشاف القضائ�ي بلغ�ت %79 

من مجم�ل الدع�اوى املعروض�ة امام 
الهي�أة والبالغ�ة 62 فيما بلغت نس�بة 
الحس�م يف املناط�ق االس�تئنافية %77 
من مجمل الدع�اوى املعروضة امامها 
والبالغ�ة 584710 دعاوى«.وأش�ار إىل 
أن »محاكم األحوال الشخصية سجلت 
عق�ود ال�زواج خالل الفص�ل األول من 
فيه�ا  احتل�ت  عق�داً   83578 الح�ايل 
اس�تئناف الرصافة املرتبة األوىل بواقع 
)11177( عق�داً تليه�ا باملرتبة الثانية 
اس�تئناف نينوى بواقع )8862( عقداً 
تليها اس�تئناف الك�رخ باملرتبة الثالثة 
بواقع )7882( عق�داً. الفتاً إىل أن«عدد 
العق�ود الخارجية بل�غ )7447( عقداً 
واحتلت املرتبة األوىل محكمة استئناف 
البرصة )1555( تلتها محكمة استئناف 
نين�وى )1392( ث�م بعده�ا محكم�ة 
استئناف الرصافة)692(«. وتابع أن » 
االحكام الصادرة من محكمة الجنايات 
بال�رباءة بلغت )274( حكم�اً واإلفراج 
)2623( حكماً  واإلعدام )175( حكماً  
والسجن املؤبد )463( حكماً  والسجن 
املؤق�ت )784( حكم�اً  والس�جن مدى 
الحي�اة )113( حكماً  والحبس )753(  
الحب�س م�ع  والغرام�ة )471( وام�ا 

إيقاف التنفيذ )338( حكماً«.

الدبيبة يعلن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بني شرق ليبيا وغربها
بعد إغالق استمر لنحو عامني نتيجة اهلجوم الذي شنه حفرت 

بغداد/ الزوراء:
سجلت أسعار الذهب االجنبي والعراقي، امس االحد، انخفاضا جديدا يف االٔسواق 
املحلية.ففي أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل 
سعر املثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والركي واالٔوربي البيع 368 الف 
دينار، يف حن بلغ سعر الرشاء 362 الف دينار.أما سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي فقد سجل 338 الف دينار، يف حن بلغ سعر الرشاء 332 
الف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال الصياغة، يراوح سعر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار 21 بن 370 الفاً و 375 ألف دينار، فيما يراوح سعر البيع 
مثقال الذهب العراقي بن 340 الفاً و 345 الف دينار.. ويساوي املثقال الواحد من 

الذهب )خمسة غرامات(.

الذهب يسجل هبوطا جديدا يف 
األسواق احمللية

اجلامعة املستنصرية تقيم مهرجانا للدرجات اهلوائية يف بغداد أمس

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   
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أكد مشول 226 مرشحا بإجراءات املساءلة والعدالة

جملس املفّوضني: لن تكون هناك فرتة أخرى لتسجيل التحالفات 
واملرشحني وال عودة للمنسحبني

القضاء: حسم 77% من الدعاوى املعروضة يف الفصل األول من السنة احلالية

 680 شخصية عاملية تدعو بايدن إلنهاء القمع اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني
برسالة مفتوحة من 75 دولة

وزير اخلارجية يبحث يف لوكسمبورغ 
ملف مراقبة االنتخابات

قناة السويس تعلن تلقيها “عرضا مناسبا” 
حلل قضية السفينة “إيفرجيفن”

صاحل يشدد على أهمية وضع سياسة 
سكانية حتقق أهداف التنمية املستدامة

أكد أن الش��باب قوة مهم��ة ينبغي توفري 
فرص العمل هلم 

ختويل وزير التجارة صالحية تسديد 
حني دفعة من مستحقات الفالاَّ

بغداد/ مصطفى العتابي:
املفّوضني، امس األحد،  أعلن مجلس 
لتسجيل  أخرى  تمديد فرتة  عن عدم 
أشار  وفيما  واملرشحني،  التحالفات 
اكد  للمنسحبني،  عودة  ال  أنه  إىل 
بإجراءات  مرشحا   226 شمول 

املساءلة والعدالة.
تلقته  للمفوضية  بيان  وذكر 
استعدادات  “ضمن  أنه  “الزوراء”: 
االقرتاع  ملرحلة  االنتخابات  مفوضية 
النواب  مجلس  انتخابات  إلجراء 
العراقي املقرر إجراؤها يف العارش من 
ترشين األول املقبل، تم تحديد األعداد 
االقرتاع  ومحطات  ملراكز  النهائية 

التابعة ملراكز التسجيل االنتخابية”.
وتابع “بعد إنتهاء فرتة تحديث سجل 
انقضت  التي  البايومرتي  الناخبني 
األعداد  ومعرفة   15/4/2021 يف 
النهائية للناخبني، جرى التصديق من 
مجلس املفوضني عىل عملية االنتشار 
النهائية بواقع )8273( مركز اقرتاع 
محطة   )55041( بمجموعها  تضم 
اقرتاع، إذ تستقبل كل محطة )450( 
أن  إىل  مشرياً  أقىص”،  كحد  ناخباً 
االقرتاع  ملراكز  االنتشار  “عملية 
البطاقة  بيانات  باالعتماد عىل  تحدد 

التموينية ومحل سكن الناخب”.
خالل  االنتخابات،  مفوضية  وأكدت 
للشارع  اطمئنان  رسالة  يف  البيان، 
الناخبون  ضمنهم  ومن  العراقي، 
االنتخابي  بالشأن  املهتمون  وأيضاً 
واملجتمع الدويل، بـ”أنها تحرص كل 
الحرص عىل نزاهة العملية االنتخابية 
إلنجاحها،  الالزمة  السبل  باتخاذ 
فهي بصدد دراسة اإلجراءات الكفيلة 

برتصني العملية االنتخابية”.
أن  البيان:  أوضح  آخر،  جانب  من 
باستقبال  مستمرة  “املفوضية 
التحقق  الواردة من جهات  اإلجابات 
عدم  من  والتأكد  املرشح  أهلية  من 
املسلحة  القوات  اىل  منسوبيته 
لجنة  خالل  من  األمنية،  واألجهزة 
اإلجابات  بدراسة  تقوم  مختصة 
ملجلس  بها  الخاص  التقرير  وإعداد 
بذلك،  الالزم  القرار  املفوضني التخاذ 
استقبال  يف  استمرارها  عن  فضالً 
التي  الفرتة  خالل  االنسحاب  طلبات 

انطلقت منذ 13 لغاية 20/6/2021“. 
يؤكد  املفوّضني  أن “مجلس  إىل  الفتاً 
جازماً عىل غلق باب التسجيل نهائًيا، 
وال تجديد ملّدة الرتّشح  التي انتهت يف 

األّول من شهر ايار لعام 2021”.
املرشحني  انسحاب  “عملية  أن  وبني 
يسمح  وال  مطلق،  انسحاب  هو 
مرّة  باملشاركة  املنسحب  للمرّشح 

أخرى”.
االنتخابي  املفّوضية  أن “عمل  وتابع 
محّدد بتوقيتات زمنية محكمة تنّظم 
مراحل العملية االنتخابية، وال يمكن 
بإجراء  ملتزمة  كونها  ؛  عنها  الحيد 
يف  العراقي  النيابي  املجلس  انتخاب 
استناداً  تعمل  وأنها  املقرر،  موعده 
التصديق عىل قوائم  إىل أحكام نظام 
يحّق  “ال  نّصت:  التي  املرّشحني 
للحزب تغيري مرّشحيه وتقديم أسماء 
مرّشحني ُجدد لم يكونوا قد ترّشحوا 
قبل انتهاء مّدة الرتشيح أو استبدال 
املرّشحني السابقني بمرّشحني غريهم 
إال إذا استبعدت املفّوضية بعضاً من 
مرّشحيه، وطلبت استبدالهم بغريهم 
لذا  املفّوضية”،  تحّددها  مّدة  وخالل 
قّرر مجلس املفّوضني حذف املتوّفني 
املستوفية  املرّشحني  قوائم  من 

للرشوط القانونية، وعّدها نافذة وال 
املتوّفني  املرّشحني  تعويض  يجوز 
بمرشحني آخرين، بسبب انتهاء مّدة 

الرتشيح”.
“ضمن  انه  املفوضية  وبينت 
واإلدارة  املفوضني  مجلس  توجيهات 
االنتخابية، يستمر املديرون العامون 
املكاتب  اىل  امليدانية  بالزيارات 
االنتخابية واملخازن ومراكز التسجيل 
التابعة لها؛ للتأكد من جاهزيتها فنياً 
وإدارياً استعداداً لالنتخابات الربملانية 
املقبلة، وعقد اجتماعات مشرتكة مع 
أعضاء اللجنة األمنية وإدارة مكاتب 
ومناقشة  االنتخابية  املحافظات 
والسالمة  املتوفرة  الحماية  أعداد 
أجل  “من  أنه  اىل  الفتاً  الوقائية”. 
وتقييم  ومتابعة  التواصل  ديمومة 
الساحة  عىل  العاملة  األحزاب  أداء 
املتخصصة  الفرق  تواصل  الوطنية، 
األحزاب  شؤون  دائرة  قبل  من 
زياراتها  السياسية  والتنظيمات 
ملتابعة  الحزبية  للمقرات  امليدانية 
تنفيذ اإلجراءات الخاصة بسري عمل 
الحائزة  السياسية   األحزاب  مقرات 
والتي  رسمية،  تأسيس  إجازة  عىل 
واملستندات  األختام  تدقيق  تشمل 

عليها  املصادق  والوثائق  والسجالت 
أوجبتها  التي  العدل  كاتب  قبل  من 

تعليمات تنفيذ قانون األحزاب “.
والحفاظ  املرأة  تمكني  إطار  ويف 
وناخبة  )مرشحة  حقوقها  عىل 
املقبلة،  النيابية  االنتخابات  يف   )
ذكرت املفوضية أن “عضو مجلس 
االنتخابات  مفوضية  يف  املفوضني 
بوصفها  شاركت  الجابري  أحالم 
عىل  املرشفة  العليا  اللجنة  رئيسة 
انتخابات مجلس  املرأة يف  مشاركة 
إطالق  مؤتمر  يف  املقبل,   النواب 
األمانة  أقامته  الذي  اللجنة   خطة 
دائرة  الوزراء/  ملجلس  العامة 
هيئة  مع  وبالتعاون  املرأة  تمكني 
األمم املتحدة، كما شاركت يف الندوة 
الحوارية التي أقامها مركز الشبكة 
للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.. 
ومنتَخبة(  ناِخبة  )املرأة..  بعنوان 
االنتخابات  يف  صوتها  وأهمية 

املقبلة”.
املسؤولية  من  “انطالقاً  انه  وتابعت 
مجلس  عاتق  عىل  امللقاة  الوطنية 
العملية  بإدارة  املتمّثلة  املفّوضني 
للمعايري  وفقاً  وإجرائها  االنتخابية 
الدولية، فإّن مجلس املفوّضني يهيب 

أخذ  االنتخابية  العملية  برشكاء 
الناخبني  توعية  يف  الفاعل  دورهم 
يف  املشاركة  بأهمية  وتثقيفهم 
انها  موضحة  املقبلة”.  االنتخابات 
“ستّتخذ اإلجراءات القانونية املناسبة 
ثقة  زعزعة  عىل  يعمل  من  كّل  بحّق 
الشائعات  ويبّث  بعملها،  الناخبني 
إىل عدم  الرامية  املغرضة  واإلّدعاءات 
االنتخابات  يف  الفاعلة  املشاركة 

الربملانية املقبلة”.
مفوضية  دعت  نفسه،  السياق  ويف 
املشمولني  املرشحني  االنتخابات 
بإجراءات قانون املساءلة والعدالة اىل 
التمييز  هيئة  القانونية  الطرق  اتباع 
املختصة، مبينة ان عددهم يبلغ 226 

مرشحا.
وذكر بيان صدر عن اعالم املفوضية 
“املفوضية  إن  “الزوراء”:  تلقته 
تدعو املرشحني املشمولني بإجراءات 
يف  الواردة  والعدالة  املساءلة  قانون 
الكتاب بالعدد 1827 يف 13/6/2021 
الرسمي  املوقع  يف  واملنشور 
الطرق  اتباع  رضورة  إىل  للمفوضية، 
القانونية أمام هيئة التمييز املختصة 
للنظر يف الطعون املقدمة عىل قرارات 
املادة  استناداً ألحكام  املساءلة  هيئة 

15 من قانون هذه الهيئة”.
واضاف ان “هذا االجراء يأتي بالنظر 
لتعذر املصادقة عىل هؤالء املرشحني 
ولحرص   ،226 عددهم  البالغ 
يف  االنتخابات  إجراء  عىل  املفوضية 
 ،10/10/2021 يف  املحدد  موعدها 
ونتيجة لتأخر ورود اإلجابات إضافة 
إىل ضيق الوقت، وتماشياً مع املواعيد 
املحددة يف الجدول الزمني لالنتخابات، 
قرر مجلس املفوضني تبليغ املرشحني 
بإجراءات  بشمولهم  إليهم  املشار 

هيئة املساءلة والعدالة”.
وتابع بيان املفوضية: انه “ينبغي عىل 
عدم  يؤيد  ما  جلب  املرشحني  هؤالء 
املساءلة،  هيئة  بإجراءات  شمولهم 
وذلك من خالل كتب رسمية من الهيئة 
أو قرارات قضائية لغاية يوم 30/6/ 
املفوضية  فإن  وبعكسه   ،2021
ستضطر إىل تنفيذ قرار هيئة املساءلة 
للجدول  املحددة  املواعيد  مع  تماشياً 

الزمني لالنتخابات”.

بغداد/ الزوراء:

حسم  األحد،  امس  األعىل،  القضاء  مجلس  أعلن 

من  األول  بالفصل  املعروضة  الدعاوى  من   77%

السنة الحالية، مبيناً أن ذلك شمل عموم رئاسات 

محاكم العراق باستثناء إقليم كردستان.

أن “دائرة  وذكر بيان للمجلس تلقته “الزوراء”: 

قسم  القانونية  والشؤون  العامة  العالقات 

التخطيط واإلحصاء كشفت عن تقريرها للفصل 

األول لسنة 2021 لعموم رئاسات محاكم العراق 

عدد  تضمن  والذي  كردستان  إقليم  باستثناء 

الدعاوى املحسومة واملنجزة إضافة اىل عدد عقود 

الزواج املسجلة”.

وجاء يف التقرير أن” عدد الدعاوى املعروضة  يف 

عموم املحاكم بلغ  584710 دعاوى، حسم منها 

448632 دعوى وبنسبة حسم بلغت 77%”.

تشكيلتها  بجميع  التمييز  “هيأة  أن  وأوضح 

بلغت نسبة الحسم فيها للفصل األول %77 من 

فيما  قضية   22157 والبالغ   املعروض  مجموع 

بلغت نسبة الحسم يف رئاسة االدعاء العام 97% 

هيئاتها   امام  املعروضة  الدعاوى  مجموع  من 

األربع والبالغة 4937”.

االرشاف  هيأة  يف  الحسم  “نسبة  أن  وأضاف 

الدعاوى  مجمل  من   79% بلغت  القضائي 

بلغت  فيما   62 والبالغة  الهيأة  امام  املعروضة 

 77% االستئنافية  املناطق  يف  الحسم  نسبة 

والبالغة  امامها  املعروضة  الدعاوى  مجمل  من 

584710 دعاوى”.

وأشار إىل أن “محاكم األحوال الشخصية سجلت 

الحايل   من  األول  الفصل  خالل  الزواج  عقود 

الرصافة  استئناف  فيها  احتلت  عقداً   83578

املرتبة األوىل بواقع )11177( عقداً تليها باملرتبة 

الثانية استئناف نينوى بواقع )8862(عقداً تليها 

 )7882( بواقع  الثالثة  باملرتبة  الكرخ  استئناف 

بلغ  الخارجية  العقود  أن”عدد  إىل  الفتاً  عقداً، 

محكمة  األوىل  املرتبة  واحتلت  عقداً   )7447(

استئناف البرصة )1555( تلتها محكمة استئناف 

استئناف  محكمة  بعدها  ثم   )1392( نينوى 

الرصافة)692(”.

وتابع أن “ االحكام الصادرة من محكمة الجنايات 

 )2623( واإلفراج  حكماً   )274( بلغت  بالرباءة 

املؤبد  والسجن  حكماً    )175( واإلعدام  حكماً  

حكماً    )784( املؤقت  والسجن  حكماً    )463(

والحبس  حكماً    )113( الحياة  مدى  والسجن 

)753(  والغرامة )471( واما الحبس مع إيقاف 

التنفيذ )338( حكماً”.

كانت  الجنح  “محكمة  ان  إىل  التقرير  ولفت 

 )687  ( الرباءة  اآلتي  النحو  عىل  بها  االحكام 

شخصاً و اإلفراج )5409( والسجن املؤقت مدان 

غرامة  مع  والحبس   )2169( والحبس  واحد  

.”)1384(

يف  البداءة  محاكم  يف  الحسم  نسبة  ان”  وبني 

رئاسات االستئناف بلغت  68 % واحتلت رئاسة 

استئناف واسط املرتبة األوىل بنسبة حسم بلغت 

كربالء  استئناف  محكمة  رئاسة  تليها   86%

%85 وتليها رئاسة محكمة   بنسبة حسم بلغت 

استئناف املثنى بنسبة حسم بلغت  83%”.

األحوال  محاكم  يف  الحسم  “نسبة  أن  واضاف 

بلغت  االستئناف   الشخصية يف رئاسات محاكم 

املثنى  استئناف  محكمة  رئاسة  احتلت  اذ   67%

تليها   91% بلغت  حسم  بنسبة  األوىل  املرتبة 

رئاسة محكمة  استئناف القادسية بنسبة حسم 

استئناف  محكمة  رئاسة   تليها   %  89 بلغت 

واسط بنسبة حسم بلغت 87 %”.

يف  الجنح  محاكم  يف  الحسم  “نسبة  ان  وافاد 

بلغت %74 واحتلت  رئاسات محاكم االستئناف 

األوىل  املرتبة  كربالء   استئناف  محكمة  رئاسة 

بنسبة حسم بلغت %96 تليها رئاستا  محكمتي 

استئنايف ميسان وواسط بنسبة حسم بلغت 93 

بنسبة  بابل  استئناف  محكمة  رئاسة  تليها   %

حسم بلغت 91 %”.

فيما لفت اىل ان “نسبة الحسم يف محاكم العمل 

 46% بلغت  االستئناف  محاكم  رئاسات  يف 

واحتلت رئاسة محكمة استئناف ميسان املرتبة 

رئاسة  تليها   100% بلغت  حسم  بنسبة  األوىل 

محكمة استئناف واسط يف املرتبة الثانية بنسبة 

حسم بلغت %94 ويف املرتبة الثالثة جاءت رئاسة 

محكمة استئناف  القادسية 75%”.

محاكم  يف  الحسم  “نسبة  أن  التقرير  واختتم 

 82% بلغت  االستئناف   رئاسات  يف  التحقيق 

واحتلت محكمة رئاسة املثنى املرتبة األوىل بنسبة 

حسم بلغت %98 تليها رئاسة محكمة  استئناف 

واسط يف املرتبة الثانية بنسبة حسم بلغت 92% 

ويف املرتبة الثالثة رئاسة محكمة  كربالء بنسبة 

حسم بلغت 91%”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وقعت 680 شخصية عاملية من 75 دولة، 
رسالة مفتوحة إىل الرئيس األمريكي جو 
بايدن، تدعو إىل العمل من أجل املساعدة 
إرسائيل  تمارسه  الذي  القمع  إنهاء  يف 
الفلسطيني.وأشارت  الشعب  عىل 
أن  إىل  الرسالة  املوقعة عىل  الشخصيات 
لتكرس  املتحدة  للواليات  حان  قد  الوقت 
الرشق  يف  الراهن  السيايس  الوضع 

األوسط.
التحالف  “أعضاء  أن  الرسالة  يف  وجاء 
األعمال  وقادة  املدني  للمجتمع  العاملي 
والفنانني والزعماء الدينيني والسياسيني 
املوقعني  نوبل،  جائزة  عىل  الحائزين 
املتحدة  الواليات  قادة  يدعون  أدناه، 
للعمل للمساعدة يف إنهاء الهيمنة والقمع 
الفلسطيني  للشعب  اإلرسائييل  املؤسيس 
ألن السالم الدائم والعادل لجميع الناس، 
السياسة  بقيت  إذا  املنال  بعيد  سيبقى 
بدون  الراهن  الوضع  عىل  األمريكية 
الرسالة  ومساءلة”.وخاطبت  عدالة 
إدارتكم  “إن  بالقول  بايدن،  الرئيس 
ملتزمة بسياسة خارجية تتمحور حول 
الديمقراطية وحماية حقوق  الدفاع عن 

تعتقدون  إنكم  مؤخرا  وقلتم  اإلنسان. 
أن الفلسطينيني واإلرسائيليني لهم الحق 
بتدابري  والتمتع  بأمان  العيش  يف  نفسه 
متساوية من الحرية واالزدهار والعدالة”، 
الترصيحات  هذه  بني  الهوة  أن  غري 
واسعة  للفلسطينيني  اليومية  والحياة 
اإلرسائيلية  الرشطة  أن  إىل  جدا.ونبهت 
ممارسة  يف  مستمرون  واملستوطنني 
وقف  رغم  الفلسطينيني  ضد  العنف 
بالطرد  وذلك  الرسمي،  النار  إطالق 
ضد  العنيفة  واألعمال  القرسي 
املتظاهرين السلميني واملصلني يف املسجد 
السياسات  هذه  أن  مؤكدة  األقىص، 
أي  وتمنع  االجتماعي،  النسيج  تقوض 
عادل  ديمقراطي  مستقبل  نحو  تقدم 
وسلمي.ودعت الرسالة اإلدارة األمريكية 
دبلوماسية  ضغوط  للمارسة  الحالية 
التمييز  إنهاء  يف  للمساعدة  منسقة 
محاسبة  ولضمان  املنظمني،  والقمع 
السلطات اإلرسائيلية التي تنتهك حقوق 
عىل  املوقعني  بني  الفلسطينيني.ومن 
ماري  السابقة  إيرلندا  رئيسة  الرسالة، 
روبنسون، وزير خارجية الجزائر األسبق 
اليمنية  والناشطة  اإلبراهيمي،  األخرض 

نوبل  جائزة  عىل  الحائزة  كرمان  توكل 
الفرنيس  والسيايس   ،2011 عام  للسالم 
ناضل  الذي  بورغ،  أبراهام  اإلرسائييل 
عن  الدينية  املؤسسات  فصل  أجل  من 
املعرش  مروان  إىل  إضافة  إرسائيل،  دولة 
الوزراء  رئيس  ونائب  الخارجية  وزير 
األردني السابق.كما تضم قائمة املوقعني 
األوسط  الرشق  مرشوع  منظمة  رئيس 

ومؤلف  واملغني  ليفي،  دانيال  اإلرسائييل 
املوسيقى الربيطاني بيرت غابرييل، وكذلك 
نعوم تشومسكي عالم اللسانيات واملفكر 
هناك  الشخصيات  عن  األمريكي.وفضال 
األطباء  رابطة  املنظمات مثل  العديد من 
 )IPPNW( النووية الحرب  الدوليني ملنع 
عام  للسالم  نوبل  جائزة  عىل  الحائزة 
التسلح”  مناهضة  و”حملة   ،1985

 ،2021 نوبل  لجائزة  املرشحة   )CAAT(
املنازل”  هدم  ضد  اإلرسائيلية  و”اللجنة 
الدويل  و”التحالف  وفنلندا،  بأملانيا 
للدفاع عن الحقوق والحريات” بفرنسا، 
والتنمية”  للحقوق  الدويل  و”االتحاد 
للدفاع  الجزائرية  و”الرابطة  ببلجيكا، 
عن حقوق اإلنسان”، و”الحركة من أجل 

سالم عادل” بكندا، وغريها.

بغداد/ الزوراء:
حسني،  فؤاد  الخارجية،  وزير  وصل 
لبحث  لوكسمبورغ  اىل  االحد،  امس 
ملراقبة  العراق  اىل  فني  ارسال 

االنتخابات.
وذكرت وزارة الخارجية يف بيان تلقته 
فؤاد  الخارجيَّة  وزير  ان  “الزوراء”: 
تلبيًة  لوكسمبورغ  إىل  وصل  حسني 

خارجيَّة  وزراء  من  له  وجهة  لدعوة 
دول االتحاد األوروبي ملناقشة إرسال 
مسائل  لبحث  العراق  إىل  فني  فريق 
مراقبة االنتخابات املُزمع أجرائها يف 
ترشين األول املقبل، وتوفري الظروف 
نتائجها  تكون  أن  لضمان  املالئمة 
الشعب  إرادة  عن  الحقيقي  املعرب 

العراقي.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
كشف املحامي الدويل خالد أبو بكر، 
ربيع،  أسامة  الفريق  مستشار 
رئيس هيئة قناة السويس، يف قضية 
السفينة “إيفرجيفن”، عن تطورات 

جديدة بشأن التعويضات.
الدعوة  أبو بكر، خالل نظر  وأضاف 
املحكمة  أمام  الهيئة  من  املقامة 
االقتصادية باإلسماعيلية، أن “قناة 
من  مناسبا  عرضا  تلقت  السويس 
ووافق  بحثه  وجار  السفينة،  مالك 
عىل إعطائهم أجال قصريا إلنهاء هذا 
بينما  ذلك”،  طلبوا  ما  إذا  العرض، 
مهلة  السفينة  مالك  دفاع  طلب 

مناسبة إلنهاء القضية وديا.
باملحكمة  األوىل  الدائرة  ونظرت 
االبتدائية االقتصادية باإلسماعيلية، 
قبل قليل، البت يف الدعوى القضائية 
من  املقامة   ،2021 لسنة   78 رقم 
لتثبيت  السويس،  قناة  هيئة  قبل 
الحجز التحفظي املوقع عىل سفينة 
 EVER GIVEN البنمية  الحاويات 

 23 يف  السويس  بقناة  جنحت  التي 
مارس املايض.

قدمت  السويس  قناة  هيئة  وكانت 
املالكة  للرشكة  كبرية  تسهيالت 
 EVER البنمية  الحاويات  لسفينة 
بعد  التعويضات  لسداد   ،GIVEN
بتخفيض قيمة التعويضات املطلوبة 
التفاوض بنسبة %40، حيث  خالل 
مليون   916 من  املبلغ  تخفيض  تم 
أن  دوالر، عىل  مليون  إىل 550  دوالر 
يتم سداد 200 مليون دوالر كدفعة 
مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون 
يتم  الباقية كخطابات ضمان  دوالر 
 A  “ الـ  فئة  من  بنك  يف  اصدارها 
class “، يف مرص، وهو العرض الذي 
الرشكة  اآلن من  قبوال حتى  يلق  لم 
حتى  التقاىض  مبلغ  أن  إال  املالكة، 
مليون   916 هو  املحكمة  أمام  اآلن 
دوالر و526 ألف دوالر و495 دوالر، 
باإلضافة إىل الفوائد التجارية بواقع 
سداد  حتى  املطالبة  تاريخ  من   5%

املبلغ.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس الجمهورية برهم صالح، 
امس األحد، عىل أهمية وضع سياسة 
التنميـة  أهـداف  تحقـق  سـكانية 
املسـتدامة، وفيما شدد عىل رضورة 
دعم املـرأة ووقف حاالت العنف التي 
تتعرض لها، اشار اىل ان الشباب قوة 
عاملـة مهمة ينبغـي توفري الفرص 

لهم ودمجهم يف سوق العمل.
يف  الجمهوريـة  رئاسـة  وقالـت 
بيـان تلقتـه “الـزوراء”: إن “رئيس 
الجمهوريـة برهم صالح اسـتقبل، 
اليوم األحد، يف قرص السـالم ببغداد، 
وفـد صندوق األمم املتحدة للسـكان 
برئاسـة مسـاعد أمـني عـام األمـم 
التنفيذيـة  املديـرة  املتحـدة ونائـب 
لصندوق األمم املتحدة للسـكان إيب 
بيرتسـن”، مبينا انه “جـرى، خالل 
اللقـاء، بحـث العالقات بـني العراق 
للسـكان،  املتحدة  األمـم  وصنـدوق 
الـوزارات واملؤسسـات  مـن خـالل 
الحكومية املعنية، وأهمية تطويرها 
بالتنميـة  يتعلـق  فيمـا  وتعزيزهـا 
الجمهورية  السـكانية”.وأّكد رئيس 
أن “البلـد واجه تحـدي اإلرهاب وما 
نتج عنـه من أزمات نـزوح داخلية، 
وسـكانية”،  اجتماعيـة  وتبعـات 
الدعـم  توفـري  “أهميـة  إىل  مشـرياً 
للنازحـني الذي ما زالـوا يف مخيمات 
طوعيـة  لعـودة  والسـعي  النـزوح 
لهم تضمـن حيـاة كريمـة ووضعاً 
معيشـياً مالئماً”.ولفـَت إىل “أهمية 
تحقـق  سـكانية  سياسـة  وضـع 
أهداف التنمية املستدامة، ترتكز عىل 
السـكان وخصوصـا الشـباب الذين 
يشّكلون النسبة األكرب من السكان، 
وتمثـل قـوة عاملـة مهمـة ينبغـي 
االسـتفادة منها وتوفري الفرص لها 

لالنخراط يف سوق العمل”، مشرياً يف 
الوقت نفسـه إىل “رضورة دعم املرأة 
ووقف حـاالت العنف التـي تتعرض 

لها وضمان حقوقها الكاملة”.
ويف سياق اخر، ذكر املكتب االعالمي 
لرئيـس الجمهوريـة يف بيـان تلقته 
“الـزوراء”: ان رئيـس الجمهوريـة 
الدكتـور برهـم صالح، اسـتقبل يف 
قـرص السـالم ببغداد، وفـد صندوق 
األمم املتحدة للسكان برئاسة مساعد 
أمني عام األمم املتحدة ونائب املديرة 
املتحدة  التنفيذيـة لصنـدوق األمـم 
للسـكان إيب بيرتسن، وجرى، خالل 
اللقـاء، بحـث العالقات بـني العراق 
للسـكان،  املتحدة  األمـم  وصنـدوق 
الـوزارات واملؤسسـات  مـن خـالل 
الحكومية املعنية، وأهمية تطويرها 
بالتنميـة  يتعلـق  فيمـا  وتعزيزهـا 

السكانية.
وأّكـد رئيـس الجمهوريـة، أن البلـد 
واجه تحـدي اإلرهاب ومـا نتج عنه 
مـن أزمات نـزوح داخليـة، وتبعات 
إىل  مشـرياً  وسـكانية،  اجتماعيـة 
أهمية توفـري الدعـم للنازحني الذي 
ما زالوا يف مخيمات النزوح والسعي 
لعـودة طوعيـة لهـم تضمـن حياة 

كريمة ووضعاً معيشياً مالئماً.
سياسـة  وضـع  أهميـة  إىل  ولفـَت 
التنميـة  أهـداف  تحقـق  سـكانية 
السـكان  عـىل  ترتكـز  املسـتدامة، 
وخصوصا الشـباب الذين يشـّكلون 
النسـبة األكرب من السـكان، وتمثل 
قوة عاملة مهمة ينبغي االسـتفادة 
منها وتوفري الفرص لها لالنخراط يف 
سـوق العمل، مشرياً يف الوقت نفسه 
إىل رضورة دعم املـرأة ووقف حاالت 
العنـف التـي تتعـرض لهـا وضمان 

حقوقها الكاملة.

بغداد/ الزوراء:
خوَّل مجلس الوزراء، امس األحد، وزير التجارة صالحية تسديد دفعة من مستحقات 
الفالحني. وذكر بيان صادر من األمانة العامة ملجلس الوزراء تلقته “الزوراء”: أن 
“مجلس الوزراء قّرر املوافقة عىل تخويل وزير التجارة، صالحية تسديد دفعة من 
مستحقات الفالحني من مادتي الحنطة والشلب، من السيولة املتوافرة يف حساب 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب”.وأضاف أنه “عىل أن يستقطع مبلغ الدفعة الحقاً 

من مستحقات الفالحني التي ستمولها وزارة املالية مستقبالً”.
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سيناريو يوغسالفيا خييم على 
ليبيا.. تقسيم وإقليم أمازيغي

مع استمرار الصراع الداخلي والتدخالت اخلارجية

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع والشفاء تتخطى املليون و200 ألف

الخرطوم/متابعة الزوراء:
الس�ودان  يف  السياس�ية  الس�احة  ش�هدت 
تح�ركات متوات�رة خ�ال اليوم�ني املاضيني 
استهدفت إعادة صياغة العاقة بني الحكومة 
والقوى الثورية من جانب، وإدخال إصاحات 
ش�املة عىل تحالف قوى الحرية والتغيري من 
جان�ب آخر، يف محاول�ة للتعامل مع الغضب 
املتصاع�د يف الش�ارع ال�ذي ينادي بإس�قاط 
الحكوم�ة واتهامه�ا بالفش�ل يف التعامل مع 

العديد من امللفات الحيوية.
وق�اد رئيس الحكوم�ة عبدالله حم�دوك تلك 
التحركات وعق�د اجتماعا مطوالً مع قيادات 
املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيري ولجنة 
اإلص�اح الفني�ة داخ�ل التحال�ف الحكومي 
ليش�كل كتل�ة صلب�ة يف  لتوحي�د صفوف�ه 
مواجه�ة الق�وى التي تحرك الش�ارع، ودعم 
التوجه نحو إجازة حكومته لقانون النقابات 
املهني�ة والعمالي�ة أخ�ريا، باعتب�اره مطلباً 

رئيسياً لتجّمع املهنيني السودانيني.
ل�دى  أضح�ى  الجدي�د  القان�ون  بموج�ب 
العم�ال واملهنيني الحق يف انتخ�اب نقاباتهم 
واتحاداتهم املهنية وإنهاء مهام لجان التسيري 
التي تكّون�ت إلدارة النقابات واالتحادات بعد 
اإلطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشري، 
م�ا ييش بأن الحكومة ذاهبة باتجاه توس�يع 
ق�درات تجّم�ع املهني�ني الذي س�تكون لديه 
حري�ة الحركة داخل أكثر من 17 نقابة بفعل 
ش�عبيته الكب�رية التي حصدها م�ن مواقفه 

القوية قبل الثورة وبعدها.
وتستهدف الحكومة أن تكون النقابات املهنية 
والعمالي�ة أحد األذرع الفاعلة للمكون املدني 
يف الس�ودان، وبالت�ايل س�تكون أكث�ر حرصاً 
ع�ىل إع�ادة صياغ�ة عاقتها الت�ي تدهورت 
ووصل�ت ح�د القطيعة م�ع تجم�ع املهنيني 
السودانيني والذي يشكل جسداً ثورياً منبثقاً 

عن النقابات املهنية ويقود فعاليات يومية يف 
الشارع تطالب بإقالة الحكومة.

وبرهنت التحركات أن املكون املدني اس�تفاق 
متأخ�راً من حال�ة التيه التي س�يطرت عليه 
منذ تش�كيل أول حكومة بع�د الثورة، ووجد 
أن مي�زان الق�وى يذه�ب إىل صال�ح املكون 
العس�كري والق�وى الثوري�ة غري املش�اركة 
يف الحكوم�ة وفل�ول البش�ري أيض�اً، وب�ات 
الحلقة األضعف ويف حاجة إىل وسائل إنعاش 

سيايس.
وقالت مصادر حرضت االجتماع بني حمدوك 
وقوى الحرية والتغيري ، إن التحالف الحكومي 
توصل إىل جملة من املشرتكات األساسية بني 
القوى املدنية داخله، وج�رى التوافق عىل أن 
تك�ون املصلح�ة العليا للباد أس�اس التحرك 
املوح�د واملتفق علي�ه داخلها، وع�دم إقصاء 
أّي جهة أو إتاحة الفرصة لينترص طرف عىل 

آخر.
وأكد القيادي البارز يف املجلس املركزي لقوى 
الحري�ة والتغيري إبراهيم األمني أن الس�ودان 
يش�هد حراكاً واس�ًعا إلعادة هيكل�ة املكون 
املدني، وهن�اك مبادرة قّدمها عدد من القوى 
السياس�ية ومنظمات املجتمع املدني تسعى 
للتعام�ل م�ع القضايا التي تش�غل املواطنني 
بصورة أكثر جدية وبمزيد من الشفافية عىل 
أن تب�دأ هذه الهيكلة م�ن التحالف الحكومي 

باعتباره قلب املنظومة الحاكمة.
وأوض�ح ، أن األح�زاب السياس�ية ماضية يف 
إحداث مراجعات ملواقفها يف املرحلة السابقة 
بم�ا يجعلها قادرة عىل تعدي�ل برامج عملها 
ووض�ع خارطة طريق مل�ا تبّقى م�ن الفرتة 

االنتقالية وصوالً إىل إجراء االنتخابات.
وكش�ف األمني عن عقد “جلس�ات شفافة” 
لألحزاب املش�اركة يف قوى الحري�ة والتغيري 
تب�دأ قريبا، وه�ي عبارة عن حلق�ات نقاش 

للمكاش�فة واملصارح�ة تضم�ن الوصول إىل 
إع�ادة هيكل�ة التحال�ف الحكوم�ي بصورة 
س�ليمة لتضم كافة مكونات الثورة، وبعدها 
يجري اإلعان عن جملة من القرارات الجديدة 

التي تخضع للتفاوض حالياً.
وتجد األحزاب السودانية املشاركة يف السلطة 
نفس�ها يف مأزق ألن وجوده�ا يف وجه مدافع 
الغضب الت�ي يطلقها املتظاه�رون يؤدي إىل 
خسارتها املكاس�ب التي حققتها منذ اندالع 
الثورة، وتس�عى إىل توس�يع الدائرة لتضييق 
الخناق عىل القوى التي توّظف غضب الشارع 

يف توجيه الرضبات إليها.
واألم�ر ال ينطبق فق�ط عىل بع�ض األحزاب 
غ�ري املنضوي�ة تح�ت ل�واء ق�وى الحري�ة 
والتغي�ري أو تجم�ع املهني�ني، لك�ن التحالف 
الحكوم�ي عازم ع�ىل إعادة صياغ�ة عاقته 
مع املكون العس�كري، وعق�دت اجتماعاً مع 
رئيس مجلس الس�يادة االنتق�ايل الفريق أول 
عبدالفتاح الربهان قبل أيام، س�بقه آخر مع 

نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وكش�ف إبراهي�م األم�ني ، أن االجتم�اع مع 
رئيس مجلس الس�يادة ثم نائبه ال ينفصان 
عن الح�راك الداخيل ال�ذي يس�تهدف القيام 
بإصاحات جوهرية يف أساليب عمل التحالف 
الحكومي، وأن النقاش مع املكون العسكري 
دار حول أهمية إعاء العمل الجماعي وتفادي 

االختافات التي تعرقل عمل السلطة.
وافادت مصادر سودانية قريبة من الحكومة 
أن هن�اك اجتماعاً مرتقب�اً يجمع بني رئيس 
الوزراء والتحالف الحكومي وقيادات الحركات 
املس�لحة املشاركة يف الس�لطة لاتفاق حول 
ال�رؤى السياس�ية واالقتصادي�ة الرس�مية، 
عىل أن تكون الحركات جزءا من خطة إعادة 

الهيكلة التي تطال جميع األطراف.
وقد تفرز هذه املحاولة عن واقع سيايس جديد 

يقل�ص مس�احة الحركة أمام فلول البش�ري 
الذي�ن يراقبون الوضع الراه�ن ويلعبون عىل 
التناقض�ات التي تظهر بني عن�ارص الطبقة 
الحاكم�ة، وهي ثغرة اس�تغلّتها هذه الفلول 
للتواجد يف الش�ارع دون أن تكون لها القدرة 
عىل التأث�ري، ولكنها تلعب ع�ىل وتر األوضاع 

االقتصادية الصعبة إلعادة التموضع.
وألقت الس�لطات السودانية القبض عىل عدد 
من العنارص اإلخوانية أثناء مداهمة الجتماع 
بموج�ب  الخرط�وم،  رشق  للتنظي�م  رسي 
إجراءات لجنة التفكي�ك وإزالة التمكني التي 
رصدت ألنش�طة عنارص محسوبة عىل نظام 
الرئي�س املعزول وتخطيطهم إلثارة الفوىض، 
مس�تغلني حال�ة الغض�ب عىل زيادة أس�عار 

الوقود.
وتق�ّوي التح�ركات الحالية املك�ون املدني يف 
ظ�ل توج�ه الحكومة نح�و اتخاذ إج�راءات 
لتوفري الحماية االجتماعية للمواطنني، واألمر 
يتطل�ب أن يكون هناك توافق س�يايس عليها 
مع عدم الرتاجع عن سياس�ة رفع الدعم عن 

بعض الخدمات العامة.
وتعتزم الحكومة التوسع يف برنامج “ثمرات” 
ويس�تهدف الوص�ول إىل الطبق�ات الفق�رية 
ليص�ل إىل 80 يف املئ�ة من املواطن�ني بواقع 5 
دوالرات ش�هرياً للف�رد الواح�د، وتم�ي يف 
إنه�اء االخت�االت اإلدارية التي تعي�ق تنفيذ 

املرشوع.
وتجّهز الحكومة أيضاً إلعادة تفعيل مرشوع 
“س�لعتي” وهو عبارة عن جمعيات تعاونية 
يف األحي�اء الش�عبية تق�دم امل�واد التموينية 
بس�عر املصن�ع عرب قن�وات األحي�اء وأماكن 
العمل، لكّن عمله يواجه العديد من املشكات، 
وتستهدف الحكومة توس�يع مظلته ودعمه 
بم�وارد أخ�رى لتوف�ري الس�لع الرضوري�ة 

بأسعار معقولة لتخفيف حدة االحتقان.

أنطاليا/متابعة الزوراء:
تصاع�دت املخ�اوف املحلي�ة والدولية 
م�ن ع�ودة العن�ف بش�كل أوس�ع يف 
أفغانس�تان بعد االنس�حاب األمريكي 
املقرر نهاية هذا العام، وس�ط اتس�اع 
نطاق سيطرة حركة طالبان املتشددة 
عىل مناطق واسعة من الباد يف خطوة 

قد تدفع إىل فوىض شاملة.
ويف خض�م تلك املخاوف تتس�ابق دول 
إقليمي�ة إىل حج�ز مقع�د يف البلد الذي 
عان�ى وي�ات تح�ت حك�م طالب�ان 
والحروب املتتالية منذ سقوط االتحاد 
الس�وفييتي وم�ا ت�اه م�ن س�يطرة 
الضارية  القاعدة وطالب�ان واملع�ارك 
مع دخول القوات األمريكية التي أودت 

بحياة اآلالف من املدنيني األفغان.
وتس�تغل حركة طالب�ان، التي دخلت 
يف مفاوض�ات س�ام م�ع الحكوم�ة 
األمريكي�ة  االس�تعدادات  األفغاني�ة، 
ملغادرة آخر جندي أمريكي ألفغانستان 
يف الح�ادي عرش م�ن س�بتمرب املقبل 
لتوسيع نطاق أعمال العنف والسيطرة 

عىل مناطق جديدة يف الباد.
وأث�ار ق�رار الرئي�س األمريك�ي ج�و 
بايدن سحب كل القوات األمريكية من 
أفغانستان مخاوف من احتمال اندالع 
ح�رب أهلي�ة ش�املة هن�اك وإتاحة 
املجال أمام تنظيم القاعدة إلعادة بناء 
صفوفه والتخطي�ط لهجمات جديدة 

عىل الواليات املتحدة وأهداف أخرى.
وحقق�ت طالب�ان مكاس�ب كبرية يف 
مختلف أنحاء أفغانس�تان يف األش�هر 
األخرية، حيث أن محادثات السام بني 
الحكومة األفغاني�ة واملتمردين تراوح 

مكانها.
رئي�س  عبدالل�ه  عبدالل�ه  وأع�رب 
املجل�س األعىل للمصالح�ة الوطنية يف 
أفغانستان عن مخاوفه من أن طالبان 
لن تكون مهتمة بتسوية سياسية مع 

اإلدارة املدعومة من الواليات املتحدة يف 
كابول بعد مغادرة القوات األجنبية.

وق�ال عبدالل�ه يف مقابل�ة م�ع وكالة 
أسوش�يتيد ب�رس إن “هناك مؤرشات 
ع�ىل أن طالبان تس�عى لتحقيق تقدم 

عسكري قبل انسحاب القوات يف ال�11 
م�ن س�بتمرب”، لكنه حذر م�ن أنه إذا 
كان األم�ر كذلك فإن الحركة املتطرفة 

ترتكب “سوء تقدير كبري”.
ويف الحادي عرش من سبتمرب عىل أبعد 
تقدير س�يغادر ما يقرب من 2300 إىل 
3500 جن�دي أمريكي وما يقرب من 7 
آالف م�ن قوات حلف ش�مال األطليس 
أفغانستان، لينتهي بذلك ما يقرب من 
عرشين س�نة من االشتباك العسكري 

يف البلد املدمر.
وأوضح عبدالله أن جريان أفغانس�تان 
يجب أن يمتنعوا عن التدخل أيضا، وأن 
يس�عوا إىل التعاون مع كابول من أجل 

استقرار الباد عىل املدى الطويل.
وقال “س�يكون لانس�حاب تأثري عىل 
املفاوض�ات م�ع طالب�ان فق�د تج�د 
نفس�ها أكث�ر ج�رأة وق�د تعتق�د أنه 
يمكنها االستفادة من الوضع عسكرًيا 
م�ع االنس�حاب”، لكنه اعت�رب أن هذا 
األمر س�يكون عبارة عن “سوء تقدير 
كبري”، مش�ريا يف الوقت نفس�ه إىل أنه 
ال يوجد منترص من استمرار الحرب يف 

أفغانستان.
واتسعت دائرة املخاوف من أن الحكومة 
األفغانية وقواتها األمنية قد تكون غري 
مستعدة لانس�حاب األمريكي املنتظر 

وأن الباد قد تنزلق إىل الفوىض.
واعت�رب عبدالل�ه أن “هن�اك مؤرشات 

ع�ىل أن طالبان تحاول االس�تياء عىل 
لاس�تفادة  محاول�ة  يف  مقاطع�ات 
م�ن هذا الوض�ع”. وق�ال “لكنه يشء 
كان  وإذا  التاري�خ.  دروس  يتح�دى 
هذا هو الحال، فه�ذا يعني أن طالبان 
تختار الحل العسكري، وهو ليس حا 
يف البداية، ولن يح�دث بالطريقة التي 

تصّورتها”.
املتطرفة  الحركة اإلس�امية  وحكمت 
أفغانس�تان حت�ى أطاح به�ا تحالف 
قادت�ه الواليات املتح�دة بعد هجمات 
الحادي عرش من س�بتمرب 2001. ويف 
األس�ابيع األخ�رية اجتاح مس�لحوها 
جن�وب  يف  املناط�ق  م�ن  العدي�د 
أفغانس�تان وش�مالها، وأقنعوا قوات 
األمن األفغانية باالستس�ام واستولوا 
العسكرية.  أسلحتهم ومركباتهم  عىل 
ووقع�ت أعنف املعارك يف والية فارياب 

الشمالية ويف جنوب هلمند.
وردا عىل س�ؤال حول التدخل املحتمل 
من الجريان بعد مغادرة قوات الواليات 
املتح�دة وحلف ش�مال األطل�يس، قال 
عبدالل�ه إن ال�دول اإلقليمية أعلنت أن 
لديها مصلحة يف اس�تقرار أفغانستان 
وأن�ه يجب عليها “تحويل هذه األقوال 

إىل أفعال”.
وتاب�ع “كان�ت هن�اك بع�ض ال�دول 
الت�ي عانت من مخاوف بش�أن وجود 
قوات الناتو يف أفغانس�تان، بما يف ذلك 

جمهورية إي�ران اإلس�امية. اآلن، لن 
تكون قوات الناتو هناك”.

وكان عبدالل�ه عبدالل�ه يتح�دث ع�ىل 
هام�ش منت�دى دويل يف أنطالي�ا ع�ىل 
الساحل املتوسطي يف تركيا، حيث عقد 
اجتماعات منفصلة مع وزراء خارجية 

تركيا وإيران وقطر وباكستان.
وقال عبدالل�ه “ال أعتقد أنهم يرغبون 
يف رؤية عدم االس�تقرار يف أفغانستان 
أو الع�ودة إىل األي�ام الخ�وايل ألن لدينا 
الكثري من املصالح املشرتكة يف الجوار 

ككل”.
ويف تحذير آخر للج�ريان، قال عبدالله 
إن املاي�ني م�ن الاجئني قد ع�ادوا إىل 
أفغانستان مع استقرار الباد، وأضاف 
“إذا انعك�س الوض�ع ف�إن نتائج ذلك 

ستنعكس أيضا”.
وق�ال مف�اوض الس�ام إن املحادثات 
بني الحكومة وطالبان، والتي كان من 
املقرر إجراؤها يف تركيا قبل انس�حاب 

القوات يف سبتمرب، ال تزال محتملة.
وأوض�ح أن تركي�ا “ق�د ع�رّبت ع�ن 
مفاوض�ات  الس�تضافة  اس�تعدادها 
عندم�ا يك�ون الجانب اآلخر مس�تعّد 
لخوضها بجّدي�ة”، مضيفا أن طالبان 
“تض�ع  األحي�ان  بع�ض  يف  كان�ت 
رشوطا” للمشاركة يف املحادثات، كما 
أنه�ا انخرط�ت يف تكتي�كات املماطلة 

والتأجيل.

بغداد/ الزوراء:
والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
الوبائ�ي  املوق�ف  االح�د،  ام�س 
املستجد  اليومي لفريوس كورونا 
يف الع�راق، وفيما اكدت تس�جيل 
4160 اصاب�ة جديدة و  25 حالة 
وفاة وش�فاء 3989 حالة، حددت 
دائ�رة صح�ة الرصاف�ة التوزيع 
حس�ب  لاصاب�ات  الجغ�رايف 

املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه 
“ال�زوراء”: ان ع�دد الفحوصات 
املختربي�ة ليوم ام�س: 37053 ، 
ليصبح ع�دد الفحوصات الكلية: 
ت�م  ان�ه  مبين�ة   ،  11269612
جدي�دة  اصاب�ة   4160 تس�جيل 
و 25 حال�ة وفاة وش�فاء 3989 

حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء 
 ،  )93.2%(  1200103 ال�كيل: 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: 
1287465 ، اما عدد الحاالت التي 
تح�ت العاج: 70477 ، يف حني ان 
ع�دد الح�االت الراق�دة يف العناية 
ح�االت  وع�دد   ،  535 املرك�زة: 
16885، الفت�ة  الوفي�ات ال�كيل: 
اىل ان ع�دد امللقحني لي�وم امس: 
13772 ، ليصب�ح ع�دد امللقحني 

الكيل: 770010.
من جهته�ا، اعلنت دائ�رة صحة 
 377 تس�جيل  الرصاف�ة،  بغ�داد 
اصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا 
بينه�ا 306 اصاب�ة خ�ال الرصد 

الوبائي للقطاعات الصحية.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الدائ�رة  وقال�ت 
“املؤسس�ات  ان  “ال�زوراء”: 
الصحية س�جلت ام�س يف جانب 
جدي�دة  اصاب�ة   377 الرصاف�ة 
بفريوس كورون�ا موزعة كالتايل: 

306 حال�ة خال الرص�د الوبائي  
/قط�اع  الصحي�ة   للقطاع�ات 
خ�ال  ح�االت   7 االول  بلدي�ات 
الرص�د الوبائي/ قط�اع البلديات 
الثان�ي 21 حال�ة  خ�ال الرص�د 
الوبائي/ قطاع الش�عب 4 حاالت 
خ�ال الرص�د الوبائ�ي/ قط�اع 
بغ�داد جدي�ده 124 حال�ة  خال 
الرص�د الوبائي/ قطاع االعظمية 
29 حالة خال الرص�د الوبائي /

قط�اع الرصاف�ة 63حال�ة خال 

النهروان  الرصد الوبائي/ قط�اع 
21حالة خ�ال الرص�د الوبائي/ 
خ�ال  7ح�االت  الص�در  قط�اع 
الرصد الوبائي / قطاع االستقال 

30 حالة خال الرصد الوبائي .
71حال�ة خ�ال  ان  اىل  واش�ارت 
مراجعتهم للمؤسسات الصحية / 
11 حال�ة يف مدينة الصدر موزعة 
عىل محاتها  / 9حالة يف البلديات 
بغ�داد  منطق�ة  يف  ح�االت   5  /
جديدة  /4 حاالت يف االعظمية /5 

ح�االت يف النه�روان /5 حاالت يف 
املستنرصية / 4حاالت يف الضباط 
فلس�طني  ش�ارع  يف  4ح�االت   /
/4حاالت يف الحس�ينية / حالتني 
يف كل من املناطق التالية / االمني 
/ الطالبية / الكمالية / املعامل / 
بسماية /الحرية / الشيخ عمر .

واضاف�ت صحة الرصافة انه “تم 
نق�ل جمي�ع الح�االت اىل الحجر 
وف�ق  الع�اج  لتلق�ي  الصح�ي 
الربوتوك�والت املعتمدة”، مش�ريا 
اىل ان “الع�دد الرتاكمي لإلصابات  
ارتف�ع اىل  172076 ت�ويف منه�م 
اكتس�ب  فيم�ا  لاس�ف    1753
الش�فاء  165920  حال�ة ش�فاء 

ومتبقي قيد العاج  4403”.
ودع�ت اىل “مراع�اة تل�ك الجهود 
والت�ي اس�فرت عن ه�ذا الحجم 
م�ن اع�داد الش�فاء م�ن خ�ال 
االلتزام بإجراءات الوقائية ولبس 
الكمام�ات  والرتكي�ز عىل التباعد 
االجتماع�ي  وعدم التهاون  واخذ 

اللقاحات وتقدير تلك الجهود”. 
وثمن�ت “الجه�ود الت�ي تبذل من 
الرصاف�ة  قب�ل م�اكات صح�ة 
ملعالجة مصابي ف�ريوس كورونا 
إلنق�اذ  بأرواحه�م  مضح�ني 

املصابني الفريوس”.

قوى احلرية والتغيري تعيد صياغة عالقتها بالسلطة االنتقالية
غضب الشارع يدفع املكون املدني يف السودان إلعادة ترتيب أوراقه السياسية

حركة طالبان تستغل االستعدادات األمريكية ملغادرة آخر جندي أمريكي

بعد تسجيل 4160 إصابة و25 حالة وفاة

متاطل من أجل السيطرة على مناطق جديدة يف أفغانستان

طرابلس- سكاي نيوز:
مع استمرار الرصاع الليبي والتدخات الخارجية 
س�يناريو  ب�ات  الب�اد،  ث�روات  يف  الطامع�ة 
يوغوسافيا يخيم عىل ليبيا، مع تصاعد النعرات 
العرقي�ة والثقافي�ة يف الداخ�ل، وغي�اب التوافق 
ب�ني أط�راف ال�رصاع، وإع�ان املجل�س األع�ىل 
ألمازي�غ ليبي�ا، رفض اتخاذ مس�ودة الدس�تور 
قاع�دة دس�تورية لانتخابات املزم�ع عقدها يف 
24 ديس�مرب املقبل، وبعد أن لّوح يف يناير املايض، 
باتخ�اذ خط�وات عملية الس�تحداث إقليم إداري 

رابع لألمازيغ.
وح�ذر املحل�ل الس�يايس الليب�ي محم�د صالح 
الايف، من التدخ�ات الخارجية خاصة التدخات 
الرتكية، والتأثري عىل وحدة الرتاب الليبي، الفتا إىل 
أن الحديث عن إقليم رابع عرقي لألمازيغ يكشف 

املشاريع الخارجية لتقسيم ليبيا.
وأض�اف ال�ايف يف حدي�ث ملوق�ع “س�كاي نيوز 
عربي�ة”، أن األه�داف الخارجية يف املل�ف الليبي 
الوصاي�ة  تح�ت  ليبي�ا  وض�ع  وه�و  واضح�ة، 
الدولية وتقس�يمها إىل 6 أو 7 دول كما حدث مع 

يوغسافيا بعد سقوط االتحاد السوفييتي.
وأوض�ح أن األمازيغ لديهم ميليش�يات مس�لحة 
مدعوم�ة من الكونغرس الدويل لألمازيغ وأطراف 
خارجية - لم يس�مها - يف جبل نفوس�ة والزاوية 
واملس�يطرة عىل املعاب�ر الحدودي�ة، وأعلنت عن 
رف�ع العلم األمازيغي، يف خط�وة مخالفة لوحدة 
الرتاب الليبي وس�يادة الدولة الليبية، موضحا أن 
اإلقليم الرابع قد يكون نواة لحكم ذاتي يذهب إىل 

تقرير املصري.
ونّبه إىل مخططات ومش�اريع ض�د وحدة الرتاب 
الليبي وأمن واس�تقرار الب�اد، الفتا إىل أن الهدف 
هو وض�ع ليبي�ا تحت الوصاي�ة الدولي�ة ونهب 
ثروات الشعب الليبي، مضيفا أن األهداف الدولية 
يف الداخ�ل الليب�ي، والتقس�يم عىل طاول�ة الدول 

الطامعة يف ليبيا.
وكان املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا، قال خال بيان 
يف 16 يوني�و الج�اري، إنه “انطاق�ا من حرصنا 
عىل ترس�يخ مبدأ دولة املواطنة فإننا نعلن للرأي 
الع�ام املحيل وال�دويل رف�ض مرشوع الدس�تور 
واالس�تفاء علي�ه واعتم�اده كقاعدة دس�تورية 

ملرحلة واحدة”.
كما ش�دد املجلس عىل رفض أي قاعدة دستورية 
مالم يتم التوافق عليها من كل مكونات الش�عب 
الليبي، مطالب�ا بالتمثيل العادل لليبيني كافة بما 
يتواف�ق مع التن�وع الثق�ايف والعرق�ي والتوزيع 
الجغ�رايف، ومؤكدا عىل ضمان تمثيل عادل للمرأة 
األمازيغية يف حصة امل�رأة الليبية، وطالب البعثة 
األممي�ة باعتباره�ا الراعي الرس�مي للتوافقات 
السياس�ية بني فرقاء التدخل وإقرار التوافق بما 

يحفظ حقوق كل مكونات الشعب الليبي.
ويف بي�ان مش�رتك للمجلس األع�ىل ألمازيغ ليبيا 
الدس�تور  صياغ�ة  هيئ�ة  يف  “التب�و”  وممث�يل 
)املقاطع�ني( والحراك الوطني لش�باب الطوارق 
)أمازي�غ الصح�راء(، يف 17 يوني�و، طالبوا بعثة 
األمم املتحدة يف ليبيا العمل بكل الوس�ائل لضمان 

حقوق “التبو” األمازيغ والطوارق.
يقدر املك�ون األمازيغي من 10 إىل 20 يف املئة من 
عدد س�كان ليبيا البالغ نحو 6.7 مليون نس�مة، 
فاملجتمع الليبي يتك�ون من أربع مكونات كربى 

وهي: “العربية واألمازيغية والتباوية، إضافة إىل 
مكونات صغرية كالهوسا والفوالني.

ويرتك�ز الوجود األمازيغ�ي بمدين�ة زوارة غرب 
العاصمة طرابلس، إضافة إىل مدن يفرن ونالوت 
وغدام�س وج�ادو وكاب�او والقلع�ة والرحيبات 
والحراب�ة وغات، يف الغ�رب والجنوب عىل الحدود 

مع الجزائر.
وبعد سقوط نظام القذايف يف 2011، تصاعد الحراك 
األمازيغي من أج�ل الحصول عىل مطالبهم، فقد 
أعلنوا عن هويتهم يف سبتمرب 2011، أثناء انعقاد 
املؤتم�ر األمازيغ�ي األول يف طرابل�س، حيث رفع 
ألول مرة العلم األمازيغ�ي املكون من ثاثة ألوان 
أفقية ه�ي األزرق واألخرض واألصفر، يتوس�طه 

حرف “الزاي” باللغة األمازيغية باللون األحمر.
الس�لطة  يف  ح�ارضا  األمازيغ�ي  املك�ون  وكان 
االنتقالية، فتوىل نوري أبو سهمني، رئاسة املؤتمر 
الوطن�ي العام )الربملان الس�ابق( كأول أمازيغي 

يتوىل منصب سيايس يف الدولة الليبية.
كم�ا تمث�ل األمازي�غ بتاريخ 17 يولي�و 2013 يف 
ثاث هيئات بالربملان السابق، ومع رفض املؤتمر 
الوطن�ي إدراج األمازيغي�ة يف التعلي�م، انس�حب 
ممثلو األمازيغ من لجنة صياغة الدس�تور ومن 
املؤتم�ر الوطن�ي الع�ام يف يولي�و 2013، وأعلنوا 
تأسيس املجلس األعىل ألمازيغ ليبيا، كما قاطعوا 
انتخابات 25 يونيو 2014، ومؤتمرات وجلس�ات 
بناء النظام السيايس، وأهمها حوار “الصخريات” 

باملغرب، الذي عقد يف 2015.
ويف فرباي�ر 2017، تم اإلعان عن ترس�يم لغتهم 
كلغة رس�مية يف املدن واملناطق األمازيغية بليبيا، 
كخط�وة أوىل تهدف إىل رعاي�ة لغتهم واملحافظة 

عىل هويتهم وحماية تراثهم الثقايف.
كان رج�ل الطوارق م�وىس الكون�ي، القيادي يف 
قبيلة الطوارق، له حصته يف السلطة حيث اختري 
كأحد ممثيل الجنوب يف املجلس الرئايس برئاس�ة 
فائز الرساج، ونائب�ا لرئيس املجلس، وبعد رحيل 
ال�رساج ظ�ل م�وىس الكون�ي عض�وا يف املجلس 

الرئايس برئاسة محمد املنفي، ونائبا له أيضا.
وع�ىل الصعي�د العس�كري، ش�ارك األمازي�غ يف 
التحالف�ات العس�كرية فق�د انضم�وا إىل ق�وات 
“فجر ليبيا” وهي خليط من الجماعات املتطرفة 
وعملي�ة  اإلخ�وان،  تنظي�م  بقي�ادة  واملتش�ددة 
“ب�ركان الغضب”، وعمل�وا يف مواجه�ة الجيش 

الليبي بقيادة املشري خليفة حفرت.
وأدى تصاعد مقرتح العودة إىل نظام فيدرايل، بعد 
2012، لتقس�يم ليبيا، لثاثة أقاليم، هي برقة يف 
ال�رشق، وطرابلس يف الغرب، وف�زان يف الجنوب، 
وإع�ان برقة إقليما فيدراليا من جانب واحد يف 6 
مارس 2012، كما لوح األمازيغ بتأس�يس إقليم 

رابع اعرتاضا عىل مس�ودة الدس�تور.
وم�ع رف�ض املجل�س األع�ىل لألمازيغ مس�ودة 
الدس�تور، والتلوي�ح بإقلي�م راب�ع، ومقاطع�ة 
والءات  وتع�دد  الس�اح  وانتش�ار  االس�تفتاء، 
امليليش�يات، ح�ذر مراقب�ون من تأث�ري ذلك عىل 
وحدة ليبيا وتوجه املتش�ددين األمازيغ إىل الحكم 
الذاتي ليكون مقدمة لتأس�يس الدولة األمازيغية 
يف ليبيا وهو ما يهدد وحدة الرتاب الوطني يف دول 
الجوار وخاصة الجزائ�ر التي تعاني من حركات 
انفصالي�ة يف منطقة القبائل، حيث هناك معربي 

الحدود غدامس وغات.
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امن ومجتمع

 بغداد/ الزوراء:
نف�ت وزارة ال��ص��ح���ة وال��ب��ي��ئ���ة 
وج�ود نية إليقاف التطعيم بلقاح اس�رازنيكا 
ف��ي امل�راك��ز الصحية بعد ع�زوف املواطنني 

عليه.
وقال مدير عادم دائرة الصحة العامة يف الوزارة، 
ري���اض ال�ح�ل�ف�ي، يف ترصيح صحفي: ان 
»ال��وزارة ل�ن توقف التطعيم بلقاح اسرازنيكا 

عىل غ�رار بقية دول العالم«.
واض���اف ان »ب�ع��ض ال�ب�ل��دان ق��ررت 
ال��ل��ق���اح  اس���ت��خ��دام  ت�ع�ل�ي��ق 
ع�ق��ب ت�ع�رض��ه ل�ب�ع�ض امل�ش��ك�الت 
ام���ا  ف��ق���ط،  ال��دن��م���ارك  منه�ا 
ب�ق�ي��ة ال���دول ف��ح���ددت االع��م��ار 
امل��س���م��وح ل�ه��ا بالتلقي�ح ومنع�ه عن 
الفئات الش�ابة وح�ص�ر اس��ت�خ�دام�ه عىل 
املسنني منها املانيا التي ح�ددت�ه م�ن عمر 50 
ع�ام�ا ف�م�ا ف��وق، وف�رن�س�ا بني 50 - 40 

عاما، اما ايطاليا 60 عاما فما فوق«.
وب����دأت وزارة ال��ص��ح��ة ال�ت�ط�ع�ي�م 

باس�رازنيكا خ�الل اذار املايض بعدما تسلمت 
دف�ع�ة اول��ى ضمن م��رف��ق ك�وف�اك�س 

ت�ب�ل�غ 336 أل�ف جرعة.
ول�ف��ت ال�ح�ل�ف��ي ال���ى ان »اي��ق��اف 
أي لق�اح تقرره منظمة الصح�ة العاملية وهي 

صاحبة الشأن يف ذلك«.
امل�ن�ت�ج��ة  ال��ش���رك��ة  واك�����دت 
ل�ل�ق��اح اس�رازنيكا ع�دم وج�ود دلي�ل عىل 
تس�ببه بآثار جانبية او اي مخاوف صحية منه 

وأنه آمن وفعال بنسبة تصل اىٕل 79 باملئة.

واوض����ح ال�ح�ل�ف��ي ان »ال�����وزارة لم 
ت�ت�ع�اق�د م��ع ش��رك�ة اس�ت�رازن�ي�ك�ا، 
وانم�ا تعاقدت م�ع مرفق كوفاكس الس�ترياد 
16 مليون ج�رع��ة، ال�ذي يضم مجموعة من 
اللقاح�ات، وقد ت��م ت�ج�ه�ي��ز ال��ع��راق 
ب�دف�ع��ة واح���دة م�ن اللق�اح تبل�غ أكث�ر 
م��ن م�ج�م��وع  ال�ف ج�رع��ة   800 م�ن 
م�ل�ي��ون و725 ال���ف ج��رع���ة، ام���ا 
امل��ت��ب��ق���ي م�ن�ه�ا فس�يجري تس�لمه 

عىل دفعتني«.
وب�ني ان »اللقاح�ات تخض�ع ملراقب�ة منظمة 
الصح�ة ال�ع�امل�ي��ة، وال���وزارة ل�ه�ا ح�ق 
اخ�ت�ي��ار اي ل�ق��اح ت�ح��دده وبصف�ات 
خاصة وبحسب املتوفر يف مرفق كوفاكس الذي 
س�يطرح خ��الل اي�ل�ول املقب�ل كميات كبرية 

من اللقاحات«.
يذكر ان لق�اح ٔس��ت�رازن�ي�ك�ا يعد أقل لقاح 
كلفة بني اللقاحات االخ�رى، وتم إنتاج كميات 
كبرية منه، وكان من املقرر ان يصبح أساسياً يف 

برامج التطعيم يف الكثري من الدول النامية.

 بغداد/ الزوراء:
أعدت وزارة النقل خطة للعمل بنظام 
التس�عرية املوح�دة مل��رك��ب���ات 
وت�ف�ع�ي��ل  االج�����رة، 
ال��خ��ارج��ي��ة  ال��خ��ط��وط 

ب�ني املحافظات.
العام�ة  الرشك�ة  م�دي��ر  وق��ال 
كري�م  ال�خ��اص،  النق�ل  إلدارة 
الجاب�ري، يف ترصي�ح صحف�ي: ان 
الرشك�ة وضع�ت دراس�ات لتفعي�ل 
دور ق�ط��اع ال�ن�ق�ل ال��خ��اص 

ب��ني امل�ح�اف�ظ�ات )ال�خ�ط�وط 
الداخلي�ة  والخط�وط  الخارجي�ة( 
جان�ب  اىل  الواح�دة،  املحافظ�ة  يف 
املوح�دة  التس�عرية  بنظ�ام  العم�ل 
لألج�رة، اضاف�ة اىل تحدي�د كش�ف 
متكام�ل للمرائ�ب الت�ي تحت�اج اىل 
تأهي�ل وصيانة، فضال ع��ن تحديد 
آلي�ة عمل متكاملة لنظ�ام ادخ��ال 
امل�ع�ل�وم��ات ال�ج�دي��د وتعظيم 
االي����رادات واالل�ت��زام باملعيارية 

حسب ضوابط وقوانني الرشكة«.

واض����اف ان »اج��ت��م��اع���ا 
م�وس�ع�ا ع�ق�د ل��غ��رض تهيئة 
االمكاني�ات للنه�وض بواق�ع قطاع 
النقل الخ�اص يف بغداد واملحافظات، 
مل�ا يواجهه من تحدي�ات وصعوبات 
ال�ق�ط��اع  ه��ذا  بتنظي�م  تتعل�ق 
ال�ح�ي�وي م�ن الناحية االقتصادية 
وتوفري امل�رائ�ب النموذجية واعتماد 
االس�اليب الحديث�ة والتكنولوجيا يف 

االدارة املركزية«.
وب��ني ان »ه��ن��اك ت�ن�س�ي�ق�ا 

م��ع ال�ح�ك�وم�ات امل�ح�ل�ي�ة يف 
امل�ح�اف�ظ��ات وال��دوائ���ر ذات 
دور  تفعي�ل  ل�غ��رض  ال�ع�الق��ة 
النقل ال�خ�اص، السيما يف ما يتعلق 
بتوفري االراض�ي وال��س���اح��ات 

إلنشاء امل���رائ���ب«. 
ان  ال��ج��اب���ري  واوض����ح 
معالج�ة  س�بل  بح�ث  »االجتم�اع 
العراقيل واملعوقات وايجاد ال�ح�ل�ول 
اآلن�ي�ة وامل�س�ت�ع�ج�ل�ة ب�ه�دف 
املقدم�ة  ال�خ�دم��ات  ت�ح�س��ني 

للمواطنني وسائقي مركبات القطاع 
الخاص«.

ولف�ت اىل ان »وزارة النق�ل تتواصل 
مع الحكوم�ة املحلية لبحث آل�ي�ات 
ال�ص��رف للمش�اريع امل�ت�وق�ف�ة 
امل�ت�خ��ذة  واالج����راءات 
املتلكئ�ة  امل�ش��اري�ع  ب�ح��ق 
ال�ت�ي س��ت�دخ�ل ضم�ن ن�ظ�ام 
ال�ت�ش��غ�ي�ل امل�ش�ت�رك م�ن�ه�ا 
وواس���ط  ب�اب��ل  م��رائ���ب 

وميسان«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة املوارد املائية، ام�س االحد، اعداد 
خطة اس�راتيجية لتنمية مناط�ق االهوار ملدة 
25 عام�ا قدمتها جهات اجنبية، فيما كش�فت 
ع�ن بل�وغ نس�ب الغم�ر الحالية لأله�وار 73 

باملئة.
وقالت مدي�رة مركز انعاش االه�وار واالرايض 
الرطب�ة التاب�ع لل�وزارة، س�مرية عب�د روحي 
الش�بيب، يف ح�وار اطلع�ت علي�ه »ال�زوراء«: 
إن “ال�وزارة اع�دت خطة اس�راتيجية لتنمية 

مناط�ق االه�وار مل�دة 25 عام�ا وف�ق تصميم 
اسايس، قدمتها جهات اجنبية، بيد انها تحتاج 
اىل مبال�غ كب�رية”، مؤك�دة وج�ود “محاوالت 

لتوفريها من خالل منظمات دولية مختصة”.
وأضافت الش�بيب أن “الحصص املائية لالهوار 
مٔومنة تماما للعام الح�ايل”، مبينة ان “جميع 
االه�وار اصبح�ت منفصلة ع�ن بعضها وهي 
الحوي�زة والوس�طى والحم�ار بع�د ان كان�ت 
مس�طحا مائي�ا واح�دا يف م�ا م�ى، وبالتايل 
اصب�ح تجهيزه�ا املائ�ي محدودا، ع�الوة عىل 

اتخاذ الوزارة اس�لوب املداورة من اجل تغذيتها 
باملياه بهدف استمرارية ادامتها مستقبال” .

واوضح�ت أن “نس�ب الغم�ر الحالي�ة لألهوار 
بلغ�ت 73 باملئة م�ن مجموع املس�احة الكلية 
لأله�وار البالغ�ة خمس�ة االف و556 كيلومرا 
مربع�ا”. مبين�ة ان “ال�وزارة اعتم�دت برامج 
عم�ل تضمنت فت�ح منافذ للترصيف، وانش�اء 
بوابات للمحافظة عىل مناسيب املياه، وتطهري 
القنوات من الرس�بات والقص�ب وزهرة النيل 
وانش�اء نواظ�م مختلف�ة، ما أس�هم يف حركة 

املياه من منطقة اىل اخرى داخل االهوار”.
اىل “وج�ود تج�اوزات ع�ىل  الش�بيب  وأش�ار 
الحصص املائي�ة بني املحافظ�ات، التي اصبح 
تأثريه�ا مبارشا يف تل�ك الواصل�ة اىل االهوار”، 
الفتة اىل “اتخاذ االجراءات الالزمة إلزالة البعض 

منها وبموافقات قضائية” .
واكدت “تعرض اغل�ب موظفيها العاملني عىل 
ازال�ة التج�اوزات اىل اعت�داءات مختلف�ة عند 
قيامه�م بعمله�م”، الفت�ة اىل “تأث�ري الجفاف 
الكب�ري يف التنوع االحيائ�ي وخصوصا بحريات 

االس�ماك بسبب قلة املناسيب، واختالف نوعية 
املي�اه نتيج�ة ارتفاع نس�بة امللوح�ة يف مياه 

االهوار”.
وافصحت عن أن “اللجنة الوطنية إلدارة ممتلك 
االه�وار ضم�ن الئح�ة ال�راث العامل�ي، اقرت 
مش�اريع كلفها 125 مليار دين�ار ورفعتها اىل 
منظمة اليونس�كو التي ل�م تعرض عليها، بيد 
ان االمانة العام�ة ملجلس الوزراء خصصت 80 
ملي�ار دين�ار فقط للع�ام الح�ايل، ولم ترصف 

اصال حتى االن”. 

بعد عزوف املواطنني عنه

كشفت عن بلوغ نسب الغمر احلالية لألهوار 73 % 

الصحة تنفي نيتها إيقاف التطعيم بلقاح »اسرتازنيكا« فـي مـراكـزها

النقل: تسعرية موحدة ملركبات األجرة وتفعيل اخلطوط بني احملافظات

املوارد تعلن إعداد اسرتاتيجية جديدة لتنمية مناطق األهوار 

بغداد/ الزوراء:

كش�فت وزارة الهج�رة واملهجرين، امس 

األح�د، ع�ن تش�كيل لجنة مش�ركة مع 

دائ�رة األح�وال املدني�ة يف وزارة الداخلية 

إلصدار هويات لألطفال العائدين إىل البالد 

واملستقرين حالياً بمخيمات النزوح.

وقال وكي�ل وزارة الهجرة، كريم النوري، 

لوكالة األنباء الرس�مية: إن »هناك لجنة 

مش�كلة من وزارت�ي الهج�رة والداخلية 

- دائ�رة األحوال املدنية، إلص�دار هويات 

لألطف�ال مم�ن هم م�ن أبوي�ن عراقيني 

بمخيم�ات  واس�تقروا  للع�راق  ع�ادوا 

النزوح«، الفتاً إىل »إصدار 97 هوية أحوال 

مدني�ة ألطف�ال عائدي�ن للب�الد ويجري 

إصدار أخرى للبقية«.

وش�دد النوري أنه »من لم يكن عراقياً لن 

تصدر له هوية ولن يدخل العراق أصالً »، 

موضحاً أن »بعض األطفال العائدين الذين 

فقدوا هوياته�م أو لم تصدر لهم هويات 

بعد وهم من آباء عراقيني ستصدر اللجنة 

لهم وثيقة تكون هوية لهم وجواز س�فر 

مستقبالً ».

وكان املتح�دث باس�م قي�ادة العملي�ات 

املشركة، اللواء تحس�ني الخفاجي، أكد، 

لوكالة األنباء الرس�مية، يف وقت س�ابق، 

أن »مخي�م الجدع�ة اس�تقبل 94 عائل�ة 

عائ�دة من مخي�م الهول، وه�ذه العوائل 

هي عوائ�ل عراقية بحت�ة وال توجد فيها 

أي عائلة غري عراقي�ة، وجميعها مدققة 

أمنيا«.

بغداد/ الزوراء:

ردت وزارة الربي�ة، ام�س األح�د، ع�ىل مطالبات بش�أن تقليص املناه�ج للصفوف 

املنتهية وتغيري موعد االمتحانات الوزارية.

واكد املتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، لوكالة األنباء الرسمية: إن »الربية أعلنت 

من�ذ بداية العام الدرايس عن تكييف املناهج الدراس�ية للمراحل كافة، ومنها »الثالث 

املتوسط والسادس االعدادي«، مبيناً أن »هذا التكييف جاء وفق مصفوفات عىل املدى 

العامودي واالفقي«.

واض�اف أن »الوزارة اعتمدت آليات يف تحديد موع�د االمتحانات ولديها معطيات من 

خاللها تضع الجداول الخاصة باالمتحانات«.

وتاب�ع انه »يف حال تم تحدي�د موعد االمتحانات الوزارية يف األول من أيلول س�تكون 

هن�اك اش�كاالت قد تعي�ق امتحانات ال�دور الثاني وللع�ام الدرايس الجدي�د، وكذلك 

املناسبات والدوام يف الجامعات كلها تؤثر عىل وضع الجداول االمتحانية«.

وأك�د أن »الجدول االمتحانات حتى اآلن هو يوم 27 تموز للصف الس�ادس االعدادي، 

و 4 تموز للثالث املتوسط«. 

اهلجرة: إصدار أكثر من 90 هوية 
ألطفال يف املخيمات

الرتبية ترد بشأن تقليص مناهج 
املنتهية وتغيري موعد االمتحانات
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جمهورية العراق 
وزارة العدل              رقم االضبارة: 2021/633

دائرة التنفيذ                           التاريخ: 
مديرية تنفيذ النجف

اعالن
تبي�ُع مديري�ة تنفيذ النج�ف  الس�يارة املرقمة 1600 قادس�ية نوع أوبرا 
الل�ون اصف�ر املوديل 2007 العائ�د للمدين )عيل عبد ن�ور خلف( املحجوز 
لقاء طلب الدائن )ازه�ار عبد االمري عبيد( املدرجة اوصافها ادناه فمن له 
رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الس�اعة الرابعة عرصاً يف اليوم العارش من 
اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية يف معرض )العذاري( الواقع يف النجف 
ش�ارع الرسيع قرب ملكة الزهراء حي الوفاء مس�تصحباً معه التأمينات 
القانونية البالغة عرشة باملئة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية وهوية 

االحوال املدنية هذا وان الثمن يدفع نقداً والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل
نصري حسن عبد الكالبي

املواصفات :
1- النوع: شوفرليت اوبرا.

2- املوديل:2007.
3- االطارات:مستهلكة.
4- البطارية:مستهلكة.

5- بدن السيارة: استخدام طبيعي.
6- الزجاج: سليم.

7- دواخل السيارة: استخدام طبيعي.
8- القيمة املقدرة: 3,150,000 ثالثة ماليني ومئة وخمسون الف دينار.

إعالن
مديرية ش�ؤون االحوال املدني�ة يف الديوانية 
اقامت املدعية )رشدق�ه كوير كاظم( دعوة 
قضائي�ة لتبديل اس�مها وجعله�ا )رشوق( 
ب�دل من ) رشدقه( فمن لديه حق االعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل )خمسة عرشة 
يوما( من تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق اح�كام املادة 22 من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل.

اللواء 
هيثم فاضل الغرباوي

مدير عام االحوال  املدنية والجوازات 
واالقامة

اعالن
إىل الرشي�ك ) جلي�ل طالب رس�ول( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائن يف 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قي�ام رشي�كك ) عماد حمود عبد الحس�ني 
( بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة )481/1( املقاطعة ) 3 حي الزهراء( 
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.

فقدان
الوص�ل  من�ي  فق�د 
4يف  3 3 5 2 0 / ق�م ملر ا
والص�ادر   2020/12/14
م�ن بلدي�ة النج�ف باس�م 
)مصطفى عيل عباس( فعىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

أحوال النجف
إعالن

بن�اء عىل ماج�اء بطلب املواط�ن )قيص رضا 
كاظم( حول تبدي�ل لقبه وجعله )الفيخراني( 
ب�دالً م�ن )الفنجران�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
واالمر االداري املرقم 24195 يف 2021/6/12.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
إىل الرشيك ) قيرص حس�ني عبد( اقتى 
حضورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف 
النج�ف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
عىل قيام رشي�كك) حيدر عباس خضري 
( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )3/47653( املقاطع�ة )4 حي 
الن�داء( ح�دود بلدي�ة النج�ف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكسه س�وف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبالً.

جمهورية العراق              العدد: 125/ ج /2021                                   
محلس القضاء االعىل           التاريخ: 16 /6 /2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  
محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب) احمد عبد الحسن صرب املري عثمان(
م/ اعالن

ملجهولي�ة محل اقامتك يا )احمد عبد الحس�ن صرب املري 
عثمان/ اس�م االم: طلبه عيل تول�د:1974( تقرر تبليغك 
باالع�الن بالصحف املحلية للحض�ور امام هذه املحكمة 
خالل فرة امدها )30( يوما من تاريخ االعالن يف الدعوى 
املرقمة اعاله املش�تكي فيها )احمد حس�ن كاظم( وفق 
احكام املادة 1/456/أ من قانون العقوبات واثناء الدوام 
الرسمي وبعكسه س�تجري املحكمة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون.
القايض 
 عيسم عيل الجبوري 

جمهورية العراق                   العدد : 753/ب/2021 
مجلس القضاء االعىل            التاريخ : 6/20 /2021 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة 

اعالن
بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار تسلسل 
)4072/19م18( محلة )علوة الفحل( يف الكوفة عليه تعلن هذه املكمة 
عن بي�ع العقار املذكور اع�اله واملبينة اوصافه وقيمت�ه املقدرة ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خ�الل ثالثون يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة البالغة بموجب صك مصدق ألمر هذه املحكمة 
بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين/ فرع مس�لم بن عقيل )ع( 
يف الكوفة وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
م�ن االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدينة 

وشهادة الجنسية العراقية.
 القايض 
مؤيد رياح غازي

األوصاف: وهي دار خربة مكون�ة من غرفتني وصالة ومطبخ ومرافق 
صحية وجميعها مهدمة  وساحة يف مقدمة الدار وان الدار خربة وايلة 

اىل السقوط وغري مسكونة واملبلغ  16308م2
القيمة املقدرة: قيمة ارض العقار مبلغ 59,000,000 تسعة وخمسون 

مليون دينار قيمة منشأت العقار مبلغ 1,000,000 مليون دينار
القيمة العمومية للعقار 60,000,000 ستون مليون.

أحوال النجف
إعالن

بناء ع�ىل ماجاء بطل�ب املواطن )ع�دي رضا 
كاظم( حول تبدي�ل لقبه وجعله )الفيخراني( 
ب�دالً م�ن )الفنجران�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
واالمر االداري املرقم 24195 يف 2021/6/12.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
إىل ال�رشكاء ) يعقوب يوس�ف اب�و الرويش 
جبار ومهدي صالح هادي كاظم وقائد صباح 
حس�ني عباس( اقتى حضورك اىل صندوق 
االس�كان الكائ�ن يف النج�ف وذل�ك لتثبي�ت 
اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشي�كك) عبري 
فخري ش�نيف  ( بالبناء عىل حصته املشاعة 
املقاطع�ة   )1671/2( املرقم�ة  القطع�ة  يف 
)حي الحس�ني( حدود بلدية النجف ولغرض 
تس�ليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه 

سوف يسقط حقك يف االعراض مستقبالً.

جمهورية العراق                            العدد: 124/ ج /2021                                   

محلس القضاء االعىل                   التاريخ: 16 /6 /2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية  

محكمة جنح الحيدرية 

اىل املتهم الهارب) احمد عبد الحسن صرب املري عثمان(

م/ اعالن

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ي�ا )احمد عبد الحس�ن ص�رب املري 

عثم�ان/ اس�م االم: طلبه ع�يل تول�د:1974( تق�رر تبليغك 

باالعالن بالصحف املحلية للحضور امام هذه املحكمة خالل 

ف�رة امدها )30( يوما من تاري�خ االعالن يف الدعوى املرقمة 

اعاله املش�تكي فيها )احمد س�عد صالل( وفق احكام املادة 

1/456/أ من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسمي وبعكسه 

ستجري املحكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

القايض 

عيسم عيل الجبوري 

اعالن
اىل الرشيك )احمد حس�ن رايض( 
اقتى حضورك اىل مديرية بلدية 
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار 
اج�ازة البن�اء للرشي�ك )حس�ني 
ضاحي حس�ن( للقطعة املرقمة 
)1/4809( منطق�ة الحص�وة يف 
النجف قضاء املناذرة مقاطعة 3 
خالل عرشة ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك.

اعالن
اىل الرشي�ك )ك�رار حي�در ع�يل( 
مديري�ة  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
لغ�رض  االرشف  النج�ف  بلدي�ة 
اصدار اجازة البناء للرشيك )دالل 
فرح�ان خزيم( للقطع�ة املرقمة 
)64792/3( يف النجف حي النداء 
مقاطع�ة 4 خ�الل ع�رشة اي�ام 
وبخالفه س�تتم االج�راءات دون 

حضورك.

فقدان
فقد مني السند العقار املرقم 
/2/7382/  ح�ي االنص�ار 
م�ن  والص�ادر  النج�ف  يف 
التسجيل العقاري يف النجف 
باس�م املتويف )كامل عباس 
جاسم( فعىل من يعثر علية 

تسليمة اىل جهة االصدار

أحوال النجف
إعالن

بناء ع�ىل ماجاء بطلب املواط�ن )محمد رضا 
كاظم( حول تبدي�ل لقبه وجعله )الفيخراني( 
ب�دالً م�ن )الفنجران�ي( فم�ن لدي�ه اعراض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل م�دة اقصاها 
)خمسة عرش يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
واالمر االداري املرقم 24195 يف 2021/6/12.
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن
إىل الرشيك ) زيد حس�ن س�لمان( اقتى 
حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان الكائ�ن 
يف النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
ع�ىل قيام رشي�كك) رنا ش�دهان صاحب 
( بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة )3/51986( املقاطع�ة )4 ح�ي 
الن�داء( ح�دود بلدي�ة النج�ف ولغ�رض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق 
وش�هر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبالً.



 بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس األحد، ان عدد الحسابات املفتوحة للمواطنني 
وفئات اخرى يف فروعه ببغداد واملحافظات خالل ش�هر ايار املايض بلغت 

2886 حسابا للتوفري والجاري .
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان 
“عدد الحس�ابات الجارية التي تم فتحها للمواطنني وفئات اخرى وصلت 
اىل 142 حس�ابا، يف حني بلغ عدد حس�ابات التوف�ري للمواطنني اىل 2744 

حسابا”. 
واش�ار اىل ان” املرصف مس�تمر يف تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات 
للمواطن�ني الراغبني يف اي�داع اموالهم يف املرصف والحص�ول عىل الفوائد 
وف�ق رشوط وضوابط وضعت، وبإمكان زبائ�ن املرصف زيارة فروعه يف 

بغداد واملحافظات لالطالع عليها”.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية، امس االحد، عن قيام 
مس�تثمرين بالتحاي�ل والتالعب من خالل اخذ نس�بة ت�راوح بني 
25 و 30 باملئ�ة من كلف املش�اريع، وتنفي�ذ 10 باملئة فقط وتركها 
تتعرض لالندثار، اضافة اىل وجود مش�اريع تم تسليم دفعات مالية 

اىل املقاولني بشأنها من دون تنفيذها حتى اآلن.
وق�ال عض�و اللجن�ة النيابية، س�الم املالكي، يف ترصي�ح صحفي: 
إن “هن�اك 4 االف م�روع اس�تثماري متوقف يف عم�وم البالد، إال 
انه�ا محال�ة من قبل هيئ�ة االس�تثمار وال�وزارات واملحافظات اىل 

رشكات”.
وأض�اف املالكي “اغلب هذه املش�اريع بمواقع اس�راتيجية مهمة 
وتق�در بمالي�ني ال�دوالرات وبقطاع�ات مهم�ة س�كنية وتجارية 
وصحي�ة”، الفت�ا اىل أن “آلي�ة التالعب يف ه�ذه املش�اريع تبدأ بأخذ 
املس�تثمر للمروع، ثم يمنح نس�بة تراوح بني 25 و 30 باملئة من 
كلفته، لكنه ال ينجز س�وى 10 باملئة ويرك املروع ويبقى مهمال 

لدرجة ان الكثري منها تعرضت اىل االندثار”.
واشار اىل أن “اللجنة دعت هيئة االستثمار اىل تزويدها بقائمة تضم 
املش�اريع املتلكئة لديه�ا وتفاصيلها كاملة من اج�ل ايجاد الحلول 
الالزم�ة لها”، مؤك�دا أن “هناك الكثري من الدع�اوى والقضايا لدى 
املحاكم بس�بب نكول الركات وتركها املش�اريع س�واء ببغداد او 
املحافظ�ات، والكث�ري منها حس�م، وال تزال بعض الدع�اوى عالقة 

واملشاريع معطلة عىل الرغم من الحاجة املاسة لها”.
واق�رح املالكي “تش�كيل لجان داخ�ل ال�وزارات او املحافظات مع 
الركات املنفذة للمش�اريع وبإرشاف مجلس النواب لحل اشكاالت 

املشاريع االستثمارية العالقة”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البن�ك املركزي العراقي م�ن العملة الصعب�ة، امس األحد، 

لتسجل 240 مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، 
امس، ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة 13.74 % لتصل إىل 240 مليوناً و769 ألفاً 
و517 دوالرا امريكيا، غطاها بس�عر رصف أس�اس بلغ 1460 دينارا عراقيا 
ل�كل دوالر واح�د، مقارنة بي�وم الخميس املايض، حيث بلغ�ت املبيعات فيها 

211 مليوناً و578 ألفاً و732 دوالرا أمريكيا.
وذهبت املشريات البالغة 204 ماليني و199 ألفاً و517 دوالرا لتعزيز االٔرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 36 

مليوناً و570 ألف دوالر بشكل نقدي.
واشار املصدر اىٕل أن 36 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 
و16 مص�ارف لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة، إضاف�ة اىل مش�اركة 11 رشكات 

رصافة.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة التخطي�ط، امس األحد، 
ع�ن وج�ود انخفاض طفيف يف أس�عار 
قسم االغذية واملروبات غري الكحولية 
بنس�بة )0.3 %( خالل الش�هر املايض، 
فيم�ا اكدت ال�وزارة ان مع�دل التضخم 
الشهري س�جل ارتفاعا طفيفا ايضا يف 
شهر ايار املنرصم وبنسبة بلغت )0.04 

)%
وع�زا املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة 
يف  الهن�داوي،  عبدالزه�رة  التخطي�ط، 
بي�ان ورد “لل�زوراء” انخفاض اس�عار 
اس�عار  انخف�اض  اىل  الغذائي�ة  امل�واد 
اللبن والجبن والبيض بنس�بة )1.9 %( 

والخرضاوات بنسبة )1.8 %(.
مضيف�ا: ان الجهاز املرك�زي لإلحصاء 
استمر برصد االسعار ملختلف االقسام يف 
عموم العراق، وان الجهاز اصدر تقريره 
النوعي السادس للرقم القيايس الخاص 
بأس�عار املس�تهلك لش�هر ايار املايض، 
بعد تغيري س�عر رصف الدينار يف ش�هر 

ترين الثاني من العام املايض.
وأش�ار اىل: ان اسعار قسم التبغ سجلت 
ارتفاع�ا خالل الش�هر املذكور بنس�بة 
)1.9 %(، مقارن�ة مع ش�هر نيس�ان، 
فيما س�جلت اس�عار املالبس واالحذية 
ارتفاع�ا طفيف�ا بنس�بة )0.2 %(، اما 
قس�م الس�كن فق�د ش�هدت اس�عاره 
انخفاضا خالل الشهر املايض بلغ )0.2 
%(، بس�بب انخفاض اسعار االيجارات 
بنس�بة )0.6 %(، ويف املقاب�ل س�جلت 
اسعار قسم التجهيزات واملعدات املنزلية 

والصيانة ارتفاعا بنسبة )0.2 %(، كما 
سجلت اسعار قسم الصحة هي االخرى 

ارتفاعا بنسبة )0.1 %(.
م�ن جهته�ا، حافظت اس�عار قس�مي 
مس�توياتهما  ع�ىل  والنق�ل  التعلي�م 
املسجلة نفسها يف شهر نيسان املايض، 
وس�جلت اسعار قس�م املطاعم ارتفاعا 
اس�عار  وارتفع�ت   ،)%  0.1( بنس�بة 

الس�لع والخدمات املتنوعة بنسبة )1.5 
%(، فيما ارتفعت اسعار قسم االتصال 
بنس�بة )0.3 %(، وشهدت اسعار قسم 

الرفيه ارتفاعا بنسبة )1.5 %(..
الهن�داوي، ن�وه اىل: ان م�ؤرش التضخم 
س�جل ارتفاعا تراكميا منذ شهر كانون 
االول م�ن الع�ام امل�ايض 2020، وحتى 
ش�هر ايار من الع�ام الح�ايل، بلغ )5.6 

.)%
الجدير بالذكر ان مؤرش التضخم لشهر 
كانون االول، وبحسب ما رصدته وزارة 
التخطيط بعد تغيري سعر رصف الدوالر، 
سجل ارتفاعا بنسبة )3.3 %(, ويف شهر 
كان�ون الثان�ي من نفس الس�نة ارتفع 
معدل التضخم بنسبة )0.8(، وارتفع يف 
ش�هر شباط بنسبة )0.7 %(، ويف شهر 

اذار بلغت نسبة ارتفاع مؤرش التضخم 
)0.6 %(، وتراج�ع م�ؤرش االرتفاع يف 

شهر نيسان اىل )0.1 %(.
م�ن جانب اخر، أعل�ن الجهاز املركزي 
لإلحص�اء يف وزارة التخطي�ط، ام�س 
االحد، عن عزمه تنفيذ مروع البطاقة 
واملس�تثمرين  للمزارعني  اإللكروني�ة 

الزراعيني.
وقالت مديرة العالقات العامة واإلعالم 
يف الجه�از، ن�داء عبد الل�ه، يف ترصيح 
صحفي: إن “هذا املروع الذي سينفذ 
بالتع�اون م�ع وزارة الزراع�ة يه�دف 
تفصيلي�ة  بيان�ات  قاع�دة  إع�داد  اىل 

للمزارعني واملستثمرين الزراعيني”.
وأضاف�ت عبد الل�ه أن “رئيس الجهاز 
ضي�اء ع�واد كاظ�م ت�رأس اجتماع�اً 
تش�اورياً للفري�ق الفن�ي املش�رك يف 
الوزارة ضم املدير العام للشؤون الفنية 
ومدير عام دائرة التخطيط واملتابعة يف 
وزارة الزراعة ومدير اإلحصاء الزراعي 
يف الجهاز، للوصول اىل أهداف املروع 
األساس�ية  البن�ى  ووض�ع  الرئيس�ة 

لتنفيذه فضالً عن تشكيل اللجان”.
وأك�دت أن “رئيس الجه�از بنينّ أن هذا 
املروع يضمن وصول الدعم للمزارعني 
من س�ماد وب�ذور ومبي�دات ولقاحات 
م�ع ضم�ان حصوله�م ع�ىل القروض 
الزراعي�ة وص�والً اىل نج�اح السياس�ة 
الزراعي�ة بصفتها اإلنتاجية والس�عرية 
والتس�ويقية، وتمكن الوزارة من رس�م 
خط�ة أساس�ية تضمن تطبي�ق معايري 

التخطيط األمثل”. 

التخطيط تكشف عن اخنفاض يف أسعار املواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم 

 بغداد/ الزوراء:
ال�وزراء،  ذك�ر مستش�ار رئي�س 
مظه�ر محم�د صال�ح، أن�ه برغم 
شدة املصاعب االقتصادية واملالية 
التي عصفت بالبالد فقد استطاعت 
الحكومة، خالل ع�ام من عمرها، 
واالقتص�ادي  امل�ايل  املل�ف  إدارة 
بص�ورة جي�دة، األمر ال�ذي بدوره 
انعك�س عىل إدارة امللف الصحي يف 

ظل جائحة كورونا.
وقال صال�ح، يف ترصيح صحفي: 
“لق�د واجه امللف االقتصادي للبالد 
خ�الل ع�ام م�ن عم�ر الحكوم�ة 
العراقية الحالية مصاعب مزدوجة 
فرضته�ا األزم�ة الصحي�ة ج�راء 
جائحة كورون�ا وانغالق االقتصاد 
املحيل وتعطل الكثري من نشاطات 
القط�اع الخ�اص، رافقته�ا أزم�ة 
أفق�دت  ش�اقة  حكومي�ة  مالي�ة 
الحكومي�ة  الفعلي�ة  املرصوف�ات 
م�ن   %  60 م�ن  أكث�ر  الجاري�ة 
عوائده�ا يف الع�ام 2020 مقارن�ة 

بالعام 2019”.
األوض�اع  ه�ذه  “إزاء  أن�ه  وب�ني 
االنكماش�ية الصعب�ة يف االقتصاد 
الج�اري  االنف�اق  وبغي�ة تموي�ل 
الروات�ب واألجور  وبش�كل خاص 
والرعاي�ة  التقاعدي�ة  واملعاش�ات 
االجتماعي�ة وااللتزامات الحاكمة، 
واف�ق مجل�س الن�واب ع�ىل قيام 
الحكومة بتوسيع قاعدة االقراض 
الداخ�يل لتمويل العج�ز يف االنفاق 
الفعيل الج�اري وبنح�و قارب 25 

الجه�از  موله�ا  دين�ار  تريلي�ون 
امل�رصيف الحكومي، وآزره�ا البنك 
املرك�زي العراقي بق�وة وبالكامل 
لق�اء ح�واالت الخزين�ة بموج�ب 
قانون�ي االق�راض، وه�ي صفقة 
إنقاذية أغن�ت البالد من اللجوء اىل 

االقراض الخارجي”.
وأضاف أن “الحكومة اس�تطاعت 
إدارة املل�ف الوبائي بكل اإلمكانات 
الصحي�ة املتاحة لحماي�ة الصحة 
العام�ة دون كلل لي�ل نهار، فضالً 
ع�ن قدرته�ا ع�ىل تهيئ�ة وتمرير 
العام�ة االتحادية  املوازنة  قان�ون 
م�ع  بالتع�اون   2021 للع�ام 
الس�لطة التريعية، والتي شملت 
تخصيص�ات مناس�بة يف املوازن�ة 
الجديدة  للمش�اريع  االس�تثمارية 
واملس�تمرة ش�كلت قراب�ة 23 % 
من االنف�اق الكيل يف املوازنة، وذلك 

لتغطية نفقات تلك املشاريع”.

وتاب�ع صال�ح: أن “الخ�روج م�ن 
عن�ق الزجاجة يف األزم�ة املزدوجة 
الصحي�ة واملالي�ة للع�ام 2020 - 
2021 بنج�اح م�ع تع�ايف أس�واق 
النفط واس�تعادة املوازن�ة العامة 
لتدفقات نقدية مطمئنة؛ نستطيع 
القول إن مالمح عبور دورة األصول 
النفطي�ة التي بلغت الق�اع وعبور 
أزمة الوباء التي بلغت القمة، هما 
االمتحان األصعب يف تاريخ العراق 
الس�يايس الحديث بعد عبور البالد 
األزم�ة املزدوج�ة األمني�ة واملالية 
التي حدثت يف العام 2014 - 2017 

بنجاح أيضاً”.
وختم بقوله: “إنها الدروس القاسية 
يف إدارة الحكومة للملف االقتصادي يف 
ظروف األزمات، التي انتهت بالنجاح 
الحكوم�ي وبأق�ل الخس�ائر املمكنة 
للحفاظ عىل سالمة واستقرار بالدنا 

وشعبنا”.
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أعلنت قرب تنفيذ مشروع البطاقة اإللكرتونية للمزارعني واملستثمرين 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أجرى وفد عراقي رفيع املس�توى، يرأس�ه وزير 
االتصاالت أركان شهاب، زيارة إىل مرص استمرت 
أربع�ة أيام تناولت مناقش�ة آف�اق التعاون بني 
البلدين، واالستكش�اف املتبادل للقدرات واملوارد 
املتاحة لكل دولة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
وكيفي�ة  التحدي�ات  واس�تعراض  املعلوم�ات، 
تحويله�ا إىل ف�رص تع�اون واع�دة وكبرية بني 
البلدي�ن، وفق�ا ملا نرته وس�ائل اعالم مرصية 

امس األحد.
االتص�االت  وعرض�ت م�رص، ممثل�ة يف وزارة 
وتكنولوجيا املعلوم�ات والجهات التابعة لها، 5 

مشاريع للتعاون مع العراق.
فقد تم االتفاق عىل إنشاء رشكة مرصية عراقية 
للب�دء يف مروع�ات التح�ول الرقم�ي وميكنة 
الخدمات بالعراق، وس�يعمل فريق مش�رك من 
البلدي�ن لبل�ورة الفك�رة والوصول به�ا إىل حيز 
التنفيذ، وسيتم تش�كيل لجنة مشركة لرجمة 
مح�اور التع�اون إىل خط�ط تنفيذي�ة قص�رية 

األجل.
كما س�يتم تنظيم منتدى أعمال يف العراق سيتم 
م�ن خالله توجي�ه الدع�وة لل�ركات املرصية 
للتع�رف عىل س�وق الع�راق الواع�د والعمل به؛ 
كاف�ة  بتقدي�م  العراقي�ة  الحكوم�ة  وس�تقوم 

التسهيالت وتيسري اإلجراءات.
وأيض�ا يرغب العراق أن تك�ون مرص من إحدى 

ال�دول الرئيس�ية الت�ي يتم نق�ل حرك�ة الربيد 
العراق�ي إليها نظرًا ملا يتمتع ب�ه الربيد املرصي 
من خربات يف تقديم خدمات بريدية مختلفة بما 
يحقق اس�تفادة للمودعني، ويف سبيل ذلك سيتم 
العم�ل من أجل إقامة رشاك�ة وتوأمة بني معهد 

التدريب العراقي واملرصي لتأهيل الكوادر.
ويدع�م م�رص يف ه�ذا املل�ف أن هن�اك قواس�م 
مش�ركة بني الربيد العراقي والربيد املرصي من 

حيث الخدمات واألنشطة وثقة املواطنني تساعد 
ع�ىل بناء نم�اذج أعمال مبتكرة مش�ركة تعود 

بالنفع عىل املواطنني يف البلدين.
وطالب الوفد العراقي باالستفادة من خربة مرص 
يف تنمي�ة تكنولوجي�ا املعلومات وبن�اء القدرات 
وامله�ارات الرقمي�ة العملية، مث�ل برامج مراكز 
اإلب�داع التكنولوجي وري�ادة األعمال “تيك” التي 
تستهدف تطوير القدرات الرقمية، وكذلك برامج 

تحفيز االبتكار وسبل تعزيز ريادة املرأة لألعمال 
باالعتماد عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
ومن ضمن تلك الربامج “هي رائدة” املتخصص يف 
دعم رائدات األعمال يف املراحل األوىل للمروعات 
الريادي�ة، برام�ج ومب�ادرات لتطوي�ر املهارات 
الرقمية للش�باب املرصي ع�رب منصات التدريب 
والتعلم اإللكروني والجامعة االفراضية وبرامج 

تأهيل الشباب عىل مجاالت العمل الحر.
وأيض�ا طال�ب الوف�د العراق�ي بنق�ل منظومة 
التوقي�ع اإللكرون�ي ونق�ل الخ�ربات العملي�ة 
املرصي�ة يف هذا املجال وبما يتوافق مع الس�وق 

العراقي.
وتدير هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات 
خدم�ات التوقي�ع اإللكرون�ي من خ�الل إدارة 
تراخيص التوقيع اإللكروني والُسلطة الجذرية 
للتصدي�ق االلكرون�ي ومرك�ز تمي�ز التوقي�ع 

االلكرون�ي امل�رصي.
وت�م توقي�ع بروتوك�ول ب�ني وزارة االتص�االت 
املرصي�ة ونظريته�ا العراقي�ة لتب�ادل الخ�ربات 
واملعرفة من أجل تعزيز النفاذ إىل اإلنرنت لألفراد 
واملؤسس�ات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، 
وذلك بدعم الشبكات الثابتة واملحمولة من حيث 
التغطي�ة والق�درة عىل تحس�ني كف�اءة النطاق 
العريض، بش�كل يساعد الطرفني بشكل إيجابي 
عىل جذب االس�تثمارات، وزيادة مساهمة قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف االقتصاد.

بينها إنشاء شركة مشرتكة 

مصر تعرض 5 مشاريع للتعاون مع العراق يف االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

برغم شدة املصاعب اليت عصفت بالبالد خالل عام 
مظهر حممد: احلكومة أدارت امللفني املالي 

واالقتصادي بصورة جيدة

الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف 
لفئات حمددة

خام البصرة اخلفيف يسجل 
أعلى سعر يف “أوبك”

اخنفاض الدوالر يف بغداد وكردستان

مطالبات نيابية بتشديد الرقابة على 
أسعار املنتجات احليوانية

الرافدين يكشف حصيلة احلسابات 
املودعة داخل فروعه

جلنة االقتصاد: مستثمرون قاموا 
بالتحايل والتالعب بكلف املشاريع

مزاد العملة يبيع أكثر من 240 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مرصف الرش�يد، ام�س األحد، اط�الق وجبة جديدة من س�لف 
منتس�بي وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ة واملوظفني وكذل�ك املتقاعدين.

وقال امل�رصف يف بيان، ورد ل� “الزوراء”: إنه “يدعو كل املس�تفيدين 
ممن تصلهم رس�ائل نصية مراجعة فروع امل�رصف او مكاتب الدفع 
االلكروني لتسلم املبلغ”. واضاف ان “العمل مستمر عىل رفع املبالغ يف 

ارصدة املسجلني عىل السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف”.

بغداد/ الزوراء:
س�جل س�عر خام البرصة الخفيف ارتفاعا جديدا، امس االحد، ليس�جل 
أعىل س�عر يف منظمة أوبك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط يف األسواق 
العاملية قبل إغالقها . وسجلت أسعار خام البرصة الخفيف املصدر آلسيا 
73.20 دوالراً للربمي�ل بارتفاع بلغ نس�بته 0.51 %، فيما انخفض خام 
البرصة الثقيل إىل 68.46 دوالرا للربميل بنس�بة انخفاض بلغت 2.00 % 
.وس�جل نفط البرصة الخفيف أعىل األس�عار مقارن�ة بالنفوط األخرى 
لدول منظمة أوبك، حيث س�جل س�عر النفط العربي الخفيف السعودي 
72.00 دوالراً للربمي�ل، فيم�ا بلغ س�عر مزيج مرب�ان اإلماراتي 71.91 
دوالراً للربميل، ومزيج س�هران الجزائ�ري 72.76 دوالرا للربميل، يف حني 
سجل بوني الخفيف النيجريي 73.04 دوالراً، وجرياسول االنغويل 73.00 
دوالرا. وكان�ت أس�عار النفط العاملية ق�د ارتفعت ليغلق خ�ام برنت إىل 

73.51 دوالراً، وخام غرب تكساس اىل 71.64 دوالراً للربميل.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر االمريكي مقابل الدين�ار العراقي، امس 

االحد، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد واقليم كردستان.
وق�ال مص�در إن بورصة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت 

148450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار املصدر اىٕل أن اس�عار البي�ع والراء اس�تقرت يف محال الصريفة 
باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البيع 149000 دينار عراقي، 

بينما بلغت اسعار الراء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايض�اً، حيث بلغ س�عر البي�ع 148600 دين�ار ل�كل 100 دوالر امريكي، 

والراء بواقع 148300 دينار لكل 100 دوالر.

 بغداد/ الزوراء:
طالبت لجن�ة الزراعة واملياه واالهوار النيابية الحكوم�ة والجهات املعنية اىل 
تش�ديد االجراءات الرقابية وتقديم املتالعبني باالس�عار للقضاء بعد االرتفاع 

بأسعار املنتجات الحيوانية .
وقال رئيس اللجنة، س�الم الش�مري، يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان 
“اس�عار املنتجات الحيواني�ة املحلية من بيض ودجاج ش�هدت خالل الفرة 

القليلة املاضية ارتفاعا ملحوظا أثر بشكل واضح عىل عموم املواطنني”.
 واضاف الشمري ان “هناك مطالبات شعبية بعودة االسترياد وخاصة البيض 
م�ن اجل كبح االرتف�اع الكبري باملنت�ج املحيل والذي يقوم ب�ه بعض ضعاف 

النفوس الذي همهم الوحيد االثراء الفاحش عىل حساب املواطنني”.
 وشدد عىل “رضورة ان توسع الوزارة منافذ البيع املبارش للمواطنني وبسعر 
مناسب لبيض املائدة والدجاج والبدء باتخاذ االجراءات القانونية لكل متالعب 

باألسعار املوضوعة حكوميا”.
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تونس/ الزوراء
زاد منتخبن�ا الوطني أللع�اب القوى غلته 
من األوس�مة يف البطولة العربية بنسختها 
العاصم�ة  يف  منافس�اتها  الجاري�ة   22
التونس�ية وارتفع رصيده من األوسمة إىل 
10 بع�د أن أضاف املنتخب اربعة أوس�مة 

جديدة.

ذهبية دانة 
حيث حققت العداءة الذهبية العراقية دانة 
حس�ن الوس�ام الذهبي يف س�باق ركض 
200 م�ر س�يدات بعد ان ظف�رت باملركز 
االول مس�جلة رقم�ا تأهيلي�ا رس�ميا اىل 
دورة االلع�اب االوملبية الت�ي من املقرر ان 
تنطلق فعالياتها خالل شهر تموز املقبل، 
حيث س�جلت 22،50  ثا لتحصد الوس�ام 
الذهبي الثاني لها يف البطولة العربية التي 

تحتضنها جمهورية تونس العربية.

برونزية الرمح
ظفر العب املنتخب الوطني يونس محسن 
يف برونزي�ة فعالي�ة رم�ي الرم�ح بعد أن 
ح�ل ثالث�ا بع�د الالعبن املرصي�ن إيهاب 
عبد الرحمن وماج�د البدري ليتوج برمية 
بلغ�ت 72،70م، فيما حل زميله كرار رعد 

خامسا برمية بلغت 70،26م.
وق�ال الالع�ب يون�س محس�ن ان�ه كان 
يطم�ح لتحقيق عىل األقل رقم أفضل لكن 

ظ�روف الس�باق واألدوات املتوفرة نوعية 
األرماح تحتاج إىل وقت للتأقلم عليها بينما 
اصطح�ب الالعب�ون املرصي�ون رماحهم 
للس�باق وبالتايل اكتفيت بالربونزية وهي 
نتيج�ة ليس�ت س�يئة وأطم�ح ملزي�د من 

التقدم يف البطوالت املقبلة.

التتابع سيدات
حص�ل فري�ق التتاب�ع 4×100م س�يدات 
ع�ىل الوس�ام الفيض وهو انجاز يحس�ب 
لفري�ق التتاب�ع املؤل�ف من رقي�ة جميل 
وبراء مم�دوح وكوردس�تان بامو وأيفن 
س�عيد، حي�ث لم تش�ارك دان�ة يف التتابع 
للجه�د الكبري الذي بذلته يف س�باق 200م 
تصفيات وينتظرها السباق النهائي، ومع 
أن فريقنا جاء ثالثا يف الرتيب إال أن الخطأ 
الذي ارتكبه الفريق املغربي الذي جاء اوال 
شطبت نتائجهن عىل أثره لتذهب الذهبية 

للفريق التونيس والفضية ملنتخبنا.

تتابع رجال
شهد سباق التتابع 4×100م رجال تنافسا 
حام�ي الوطيس بن املنتخبات املش�اركة 
فريقن�ا املؤلف م�ن خضري عب�اس وأكثم 
يونس وسيف رعد ومحمد حسن املنتخب 
العراقي اس�تفاد من الخطأ ال�ذي ارتكبه 
املنتخب املغربي الذي شطبت نتائجه ليحل 

منتخبنا ثالثا ويتوج بالوسام الربونزي.
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عدنان درجال ينفي صدور قرار بعودة 
اجلماهري للمالعب

بغداد/ متابعة الزوراء
نفى وزير الش�باب والرياضة، عدنان درجال، صدور قرار بإع�ادة الجماهري إىل املالعب، وفيما أكد 
أن املوضوع قيد الدراس�ة، ش�دد يف الوقت نفس�ه عىل دعم الحكومة للمنتخب العراقي لكرة القدم 
بع�د تأهله لنهائيات تصفيات كأس العال�م بهدف تحقيق حلم العراقين بالع�ودة للبطولة األهم.

وقال درجال إن “موضوع دخول الجماهري للمالعب موجود كفكرة لكن ال يمكن أن يصدر به قرار 
دون مناقش�ته م�ع اللجنة العليا للصحة والس�المة وإصدار قرار من قبله�ا، وإن صدر هكذا قرار 
فسيكون من خالل ضوابط محددة”.وأضاف ان “من بن الضوابط املقرحة مثالً أن يقترص دخول 

من تلقوا اللقاح املضاد لكورونا، مع الحفاظ عىل الرشوط والربوتوكول الصحي املعمول به”.

أصفر وأمحر

العداءة دانة حسني حتقق الذهب يف العرب وتتأهل إىل اوملبياد طوكيو

نادي السليمانية حيرز لقب دوري أندية كرة الطاولة املمتاز 

بغداد/ امري الداغستاني
اك�د رئيس ن�ادي الك�رخ، رشار 
حي�در، امس األح�د، أن�ه ماٍض 
برش�يحه لرئاس�ة اتحاد الكرة، 
نافيا وجود أي اتفاقات بينه وبن 
وزي�ر الش�باب والرياضة عدنان 

درجال بشأن تحديد املناصب.
وقال حي�در ان “عدن�ان درجال 
لم يكن منافس�ا يل الن�ه لم يعلن 
عن ترشحه اىل اآلن، وألنه اساساً 
يرغب الرش�يح السيايس واعلن 

عن رغبته السياسية رسميا”.
بالهيئ�ة  يث�ق  ان�ه  اىل:  واش�ار 
العامة الذين وعدوه بصدق بمنح 

أصواتهم للفوز بالرئاسة.
وفيم�ا يخ�ص رفض�ه لقان�ون 

األندي�ة ومعارضت�ه ومس�اعيه 
إلفش�ال تمري�ره يف الربملان، قال 
حي�در ان “القان�ون في�ه نقاط 
التخ�دم االندية فمن االجدر ان ال 

نسمح بتمريره”.
 موضح�ا أن “أه�م تل�ك النقاط 
املع�رض عليه�ا م�ن قبلن�ا هو 
جع�ل رؤس�اء األم�وال يمتلكون 
االندي�ة ويتحكم�ون بمصريه�ا 
بعد ت�رؤس أي ن�اٍد يرغبون من 
خالل ما يملكون م�ن أموال بعد 
قرار تمليكها عرب القانون األخري 
لألندي�ة، وهذا بالتأكيد س�يجعل 
الرياضين الذين خدموا الرياضة 
س�نوات طويل�ة خ�ارج أس�وار 

االندية”.

شرار حيدر: أنا الرئيس املقبل 
الحتاد كرة القدم 

بغداد/ إعالم اللجنة األوملبية

بحضور رئي�س اللجنة األوملبي�ة الوطنية 

العراقي�ة رعد حم�ودي، ومحاف�ظ أربيل 

السيد أوميد خوشناو ، ومدير عام رياضة 

وش�باب إقليم كردس�تان العراق الش�يخ 

ش�اكر س�مو، أقيمت املباريات الختامية 

لدوري الطاولة املمتاز ألندية عموم العراق 

للرجال والنس�اء يف نادي اكاد بقضاء عن 

كاوا بمحافظ�ة أربيل يف إقليم كردس�تان 

العراق.

وأس�فرت نتائ�ج البطولة عن ف�وز نادي 

السليمانية باملرتبة األوىل للرجال، فيما حّل 

نادي الجيش ثانياً، وبيشمركة السليمانية 

ثالثاً.

ويف نتائج النس�اء فقد تّوج غ�از الجنوب 

أوالً، وح�ّل بيش�مركة الس�ليمانية ثانياً، 

وفريق نادي الصناعة ثالثاً.

م�ن جانب�ه، هنأ رئي�س اللجن�ة األوملبية 

الوطنية العراقية اتح�اد الطاولة لنجاحة 

للجنس�ن  ال�دوري  بطول�ة  تنظي�م  يف 

آم�اًل توظي�ف الجه�ود لتحقي�ق نتائ�ج 

طيبة للمنتخب�ات العراقية بمش�اركاتها 

الخارجية. 

وكان االتح�اد العراق�ي املرك�زي للطاولة 

أق�ام بطول�ة دوري أندية الع�راق للدرجة 

املمتازة )نس�اء( واملرحل�ة الثانية لدوري 

أندي�ة الع�راق الدرج�ة  املمت�ازة )رجال( 

للموسم 2021 بمشاركة 14 نادياً للرجال، 

وتسعة أندية للنساء، خالل املدة 19-7 من 

شهر حزيران الحايل.

صحفيون: العراق والسنغال األوفر حظا للتأهل عن اجملموعة الثالثة يف كأس العرب 
عماد حممد: نسعى للفوز اليوم على جزر القمر

بغداد/ عيل عنب- الزوراء
الش�بابي  منتخبن�ا  يواج�ه 
منافسه منتخب جزر القمر يف 
الساعة الثامنة من مساء اليوم 
االثنن ضمن مباريات املجموعة 

الثالثة لبطولة كأس العرب.
وسريتدي منتخبنا الشبابي الزي 
األخ�ر الكامل، بينما س�ريتدي 
حارس املرم�ى الزي األس�ود أما 
منتخ�ب ج�زر القمر فس�ريتدي 

الزي األبيض الكامل.
وم�ن جانبه، أكَد م�درب منتخب 
الش�باب، عماد محمد: أن بطولة 
كأس الع�رب ملنتخبات الش�باب 

قوية ومهمة ورضورية لتحقيق 
للمنتخ�ب  ال�الزم  االحت�كاك 
وتطوير قدرات الالعبن الفنية 
والبدني�ة بمواجه�ة منتخب�ات 

قوية.
وب�ّنَ محمد يف املؤتمر الصحفي 
املنظم�ة  اللجن�ة  أقامت�ه  ال�ذي 
لبطول�ة كأس الع�رب ملنتخب�ات 
الشباب بحضور جميع منتخبات 
املجموع�ة الثالث�ة: ان مش�اركة 
م�ن  النس�خة  ه�ذه  يف  الع�راق 
البطول�ة س�تكون مختلف�ًة من 
ع�ىل  س�واء  النواح�ي،  جمي�ع 
مس�توى صغ�ر أعم�ار الالعبن 
وكذلك تحقيق االس�تفادة الفنية 
وبن�اء منتخب حقيقي ملس�تقبل 

الكرة العراقية.
واختت�َم مدرب منتخب الش�باب، 
عم�اد محم�د، حديث�ه بالق�ول: 
س�نعمل ع�ىل تقدي�م أداٍء جي�ٍد 
يف أوىل مباري�ات البطول�ة أم�ام 
القم�ر، وتحقيق  منتخ�ب ج�زر 
نتيج�ة إيجابي�ة تعطين�ا دافع�اً 
معنوياً كب�رياً لتحقيق األفضل يف 

بقية املباريات.
الصحف�ي  ق�ال  جانب�ه،  وم�ن 
عم�ار س�اطع الصحف�ي: اعتقد 
ان تحض�ريات منتخبنا الش�بابي 
دون 18 عاماً للمش�اركة ببطولة 
العرب التي ستقام يف مرص بداية 
يف الثلث االخري من الش�هر الحايل 
هي مناس�بة  ومالئمة حيث منح 

ك  مل�ال ا
فرص�ة  التدريب�ي 
الختي�ار االس�ماء التي س�يعتمد 
عليها وربما وفر معس�كر مرص 
التحضريي فرصة مثالية  للمدرب 
ومالك�ه املس�اعد ع�ىل االط�الع 
بش�كل افض�ل ع�ىل مس�تويات 
االخط�اء  وتش�خيص  الالعب�ن 
وايج�اد الحلول، واتباع االس�لوب 
ُتبنى  التي  االمثل واالس�راتيجية 

عىل اثرها طريقة اللعب االنجح.
وأض�اف: ال نن�ى ان مجموعتنا 
التي تضم لبنان والس�نغال وجزر 
القم�ر هي غ�ري معروف�ة، ربما 
منتخب لبنان هو اقرب املنتخبات 
معرفة بالنس�بة لنا الن اس�لوب 
لعبه�م مقارب لدول املنطقة لكن 
الس�نغال وج�زر القم�ر غامضة 
امامن�ا فني�اً، وقد تك�ون الفئات 

العمرية حالة خاصة كون اداءهم 
يعتمد عىل القوة البدنية اكثر من 

املهارية.
الصحف�ي  اك�د  جهت�ه،  وم�ن 
املرصي ماهر غريب من صحيفة 
الجمهوري�ة: ان املجموعة الثالثة 
الت�ي يلعب بها املنتخ�ب العراقى 
م�ع منتخب�ات الس�نغال ولبنان 
وج�زر القمر، متوازن�ة من حيث 
بط�والت  طبيع�ة  ولك�ن  املب�دأ، 
الش�باب تختلف ع�ن غريها عىل 
مس�توى بطوالت املنتخ�ب األول 
س�واء م�ن حي�ث التوقع�ات أو 
األفضلي�ة ملنتخ�ب عىل حس�اب 
اآلخ�ر، ووجهة نظ�ري أن ترتيب 
يف  العراق�ي  املنتخ�ب  مباري�ات 
صالحة بعض ال�يء عىل اعتبار 
أن مبارات�ه األويل س�تكون أم�ام 
جزر القم�ر، والثانية أمام لبنان، 

والثالثة واألخرية أمام الس�نغال، 
ومن ثم يمكنه حس�م تأهله قبل 
املباراة الثالثة، خاصة أن منتخب 
الس�نغال يعد من ب�ن املنتخبات 

املرشحة للفوز باللقب مجددا.
مراس�لة  اك�دت  جهته�ا،  وم�ن 
برنام�ج ص�دى املالع�ب يف لبنان 
فاتن ابي ف�رج: ان منتخب لبنان 
سيش�ارك للم�رة األوىل يف بطولة 
وه�و  للش�باب  الع�رب  كأس 
منتخب جدي�د واغلب الالعبن تم 
اس�تدعاؤهم للمرة االوىل لخوض 
مباري�ات دولي�ة وب�دأ املنتخ�ب 
تكثيف تمارينه ومبارياته الودية 
املحلية مؤخرا اس�تعدادا للبطولة 
الت�ي تش�كل لنا محط�ة تحضري 
مهمة للتصفيات اآلسيوية املقبلة 

يف العام 2022.
 وبين�ت: ان مجموعتن�ا الثالث�ة 

ل�ن تك�ون س�هلة، خاص�ة انها 
النس�خة  لق�ب  صاح�ب  تض�م 
اىل  اضاف�ة  الس�نغال  األخ�رية 
الع�راق ال�ذي تّوج بلق�ب بطولة 
غرب آس�يا األوىل للش�باب، وبعد 
كأس العرب سنش�ارك يف بطولة 
غرب آس�يا الثانية، حيث تش�كل 
البطولتان بالنس�بة لنا محطتن 
مهمت�ن فني�اً للوقوف ع�ىل اداء 
الالعب�ن ومالمح التش�كيلة التي 
التصفيات، ونأمل ان  س�تخوض 
النتائ�ج ايجابي�ة ملنتخبنا  تكون 
الش�اب كونه�ا س�تكون امتدادا  
لتأه�ل لبن�ان اىل  ال�دور النهائي 
م�ن التصفيات اآلس�يوية لكأس 
العالم 2022  وكأس آس�يا 2023  
بعد حصوله عىل إحدى البطاقات 
املنتخب�ات  ألفض�ل  املخصص�ة 
الحاصلة ع�ىل املرك�ز الثاني هو 

ام�ر مهم لنا يعني لن�ا الكثري ألن 
الش�عب اللبناني يستحق الفرحة 
وفس�حة االم�ل يف ظل الس�حاب 
الس�وداء التي تم�ّر علينا خاصة 
يف ظل ما يعاني�ه لبنان حاليا من 

ازمات متالحقة.
اليو  الس�نغايل  الصحفي  وأوضح 
 )stades  ( صحيف�ة  م�ن  ف�اي 
الس�نغالية: انه وبالرغ�م من ان 
الفريق الس�نغايل الحايل ليس هو 
نفسه الفريق الذي فاز بالبطولة 
يف س�نة  ٢٠٢٠ والت�ي كان�ت يف 
ضيافة اململكة العربية السعودية 
بوجود العبن متميزين غالبيتهم 
االوربي�ة   الدوري�ات  يف  احرف�وا 
والفريق الحايل هو امتداد للفريق 
ال�ذي س�بقه، ويض�م العديد من 
الالعب�ن الذي�ن مثل�وا املنتخ�ب 
17 عام�ا قب�ل  الس�نغايل تح�ت 

من  عا
متواجدا  كان  وال�ذي 
والت�ي  االفريقي�ة  البطول�ة  يف 
كان�ت بضياف�ة تنزاني�ا وبالرغم 
م�ن خس�ارة منتخبن�ا يف بطولة 
كاس اتح�اد غرب افريقي�ا امام 
غامبي�ا يف بداية ه�ذا العام إال انه 
من املنتخب�ات القادرة عىل الفوز 
المتالكن�ا  العربي�ة  البطول�ة  يف 
فريق�ا جيدا مع م�درب كبري هو 
مال�ك داف ال�ذي يع�رف فريق�ه 
جي�دا كونه يقود اغل�ب العنارص 
املتواج�دة بالبطولة من�ذ ان كان 

مدربا ملنتخب تحت 17 عاما. 
الت�ي  املنتخب�ات  أم�ا  وأض�اف: 
املجموع�ة  يف  معه�ا  س�نلعب 
الثالثة اعتقد ان املنتخب العراقي 
يف  لن�ا  قوي�ا  منافس�ا  س�يكون 
املجموع�ة وبصوره اقل املنتخبن 

اللبنان�ي والقم�ري ال�ذي نعرفه 
جي�دا كونه من الق�ارة االفريقية 
وليس بذل�ك البلد الق�وي كرويا، 
ونأمل ان يحس�م منتخبنا تأهله 
مالق�اة  قب�ل  الثان�ي  ال�دور  اىل 
املنتخب العراقي الذي وصلت لنا 
معلوم�ات عن امتالك�ه لالعبن 
محرف�ن وال نري�د ان ندخ�ل 

بحسابات نحن يف غنى عنها.
 محطتن�ا األخ�رية كان�ت مع 
الصحفي بوينا حس�ام الدين 
 La Gazette des“ من صحيفة
Comores” م�ن ج�زر القمر، 
حي�ث ق�ال: ان مجموع�ة جزر 
القم�ر مجموع�ة قوي�ة منتخب 
الس�نغال تحت عرشين عاماً هو 
بطل النس�خة االٔخ�رية من كأس 
العرب وهو مرشح لهذه النسخة 
أيضا كون لديه�م خربه كبرية يف 
ه�ذه الفئ�ة التي ش�اركت عدة 
مرات من قب�ل يف بطوالت كأس 
العالم للش�باب تح�ت عرشين 
عاماً ستكون مجموعة صعبة 
لنا، وخاصة إننا يف مرحلة بناء 
الفري�ق، ولدين�ا فريق ش�اب 
يفتقر للخ�ربة، وهدف االٕدارة 
الفنية هو التأهل للدور الثاني، 
يجب علينا تحقيق نتيجة إيجابية 
يف مباراتنا االوىل وهي ضد العراق 
لكس�ب الثقة ولكس�ب أكرب عدد 
ممكن من النقاط، والعراق متعود 

عىل  اللعب يف هذه البطولة.
منتخبه�م  أن  أعتق�د  وتاب�ع: 
للشباب سبق أن لعب يف البطوالت 
االربع الس�ابقة وقد قدم مستوى 
جي�دا يف نس�خة ٢٠٢٠ وتأهل اىٕل 
ال�دور ربع النهائ�ي وهو منتخب 
يس�بب  أن  املمك�ن  وم�ن  جي�د 
وه�و  لفريقن�ا  كث�رية  مش�اكل 
أح�د املرش�حن للتأه�ل من هذه 
املجموع�ة وبالنس�بة للمنتخ�ب 
اللبناني الذي يش�ارك ألول مرة يف 
هذه النس�خة فنحن نع�رف عنه 
القلي�ل أن�ه منافس جي�د ولربما 

سيكون مفاجأة البطولة.

إعالمنا الرياضي
تقيم لجن�ة الدورات والتطوي�ر يف االتحاد العراقي 
للصحاف�ة الرياضية، وضم�ن خطة عملها للعام 
الح�ايل، دورة تطويري�ة للصحفي�ن الرياضين 

بمدينة النجف االرشف نهاية االسبوع الحايل.
وقال مس�ؤول اللجنة عضو مجلس إدارة االتحاد 
العراقي للصحافة الرياضية، الزميل عمار س��اطع 
إن “يوم الجمعة املقبل سيش�هد افتتاح الدورة الصحفية 
املفتوحة للمش�اركن الراغبن بتطوير قابلياتهم ومهارتهم حيث تس�تمر 

الدورة لثالثة ايام بدأ من 25 حتى 27 من شهر حزيران يونيو الحايل”.
مضيفاً ان “رغبة االخوة الزمالء يف نقابة الصحفين العراقين فرع النجف 
يف اقام�ة هذه الدورة ته�دف اىل االرتقاء بواقع عمله�م الصحفي الريايض 

والتعريف بجوانب مهمة يف تخصصهم”.
وزاد س���اطع “ارتأى اتحاد الصحافة الرياضية تسمية الدورة باسم رائد 
الصحافة الراحل االس�تاذ س�عدون جواد، احدى الشخصيات التي اسهمت 
يف تخريج االجيال والعمل لنحو خمس�ة عقود يف مجال الصحافة الرياضية 
وخدمته�ا عىل الصعيد املح�يل والعربي والقاري، وهو ابس�ط ما يمكن ان 

تقدمه اللجنة لهذا االسم الناصع واملهني ممن خدموا السلطة الرابعة”.
 وخت�م الزميل حديث�ه بالقول ان “دورة مدين�ة النجف االرشف لن تقترص 
ع�ىل زم�الء املحافظة عينه�ا، بل ان هناك مش�اركن م�ن العاصمة بغداد 
ومحافظ�ات كرب�الء والديوانية وباب�ل واخرين من املحافظ�ات الجنوبية، 
لك�ون نقابة صحفيي النج�ف قررت فتح الدورة للجمي�ع خاصة انها تعد 
مركزاً ملنطقة الفرات االوس�ط، وهذا يشء يحس�ب للزميلن خالد جاس�م 
نائب نقيب الصحفين ورئيس االتحاد العراقي للصحافة الرياضية والزميل 

اياد الجبوري نقيب صحفيي النجف”.



                         

رد مس�ؤولو ميالن عىل ترصف الرتكي هاكان تش�الهانوجلو، 
صانع ألعاب الروسونريي، بشأن وضعه يف املريكاتو.

وينتهي عقد تش�الهانوجلو مع ميالن هذا الش�هر، وقام وكيل 
الالعب الرتكي بعرضه مؤخرًا عىل مسؤويل إنرت ميالن.

ووفًقا لش�بكة سكاي س�بورت إيطاليا، فإن ميالن تحرك عىل 
الف�ور وبدأ مفاوضات مع ماتي�ا زاكاني، صانع ألعاب هيالس 

فريونا، من أجل خالفة تشالهانوجلو باملوسم املقبل.
وأش�ارت إىل أن عقد زاكاني مع فريونا ينتهي يف الصيف املقبل، 
وارتب�ط الالع�ب كث�رًيا باالنتق�ال إىل إنرت ميالن خالل املوس�م 

املنرصم.
وطلب تشالهانوجلو راتًبا سنوًيا بقيمة 6 ماليني يورو من أجل 
التجدي�د، إال أن ميالن عرض عىل الالعب الرتكي 4 ماليني يورو 

فقط.
ونجح ميالن يف إنهاء املوسم املنرصم بالدوري اإليطايل يف املركز 
الثاني، وبالتايل تأهل إىل املش�اركة يف دوري أبطال أوروبا خالل 

املوسم املقبل.

فرضت بولندا التعادل اإليجابي )1-1( عىل 
منافسات  من  الثانية  الجولة  يف  إسبانيا 
املجموعة الخامسة ضمن يورو 2020 يف 

إشبيلية.
السلبي  بالتعادل  اكتفت  إسبانيا  وكانت 
0-0 يف ظهورها األول ضد السويد، بينما 

خرست بولندا أمام سلوفاكيا 2-1.
فيما   ،25 موراتا  ألفارو  إلسبانيا  سجل 
عادل لبولندا النجم روبرت ليفاندوفسكي 

.54
رسيعة  فرصة  عىل  إسبانيا  وحصلت 
جزاء  ركلة  خالل  من  التقدم  إلعادة   58
القائم،  فأصابت  مورينو  جريارد  سددها 

ثم تابعها موراتا لكنها جاءت بعيدة.
يف  وبقيت  نقطتان  الروخا  رصيد  وصار 
يف  بولندا  استمرت  بينما  الثالث،  املركز 
املركز الرابع واألخري لكن صار يف رصيدها 

نقطة يتيمة.
نقاط،  بأربع  السويد  املجموعة  وتتصدر 

تليها سلوفاكيا ثانيًة ب�3 نقاط.
منتخب  العب  مشاركة  املباراة  وشهدت 
 17( بعمر  كوزووفسكي  كاتسرب  بولندا 
عاماً و246 يوماً(، ليصبح أصغر العب يف 
منتخب  العب  رقم  كارساً  اليورو،  تاريخ 
إنكلرتا جود بيلينغهام الذي تحقق يف هذه 

النسخة من البطولة.
الربتغال  منافستها  أملانيا  وصعقت 
من  الثانية  الجولة  يف   2-4 وهزمتها 

ل�«يورو  السادسة  املجموعة  منافسات 
2020«، يف ميونيخ.

ودخل املنتخب األملاني املباراة بقوة، لكنه 
كريستيانو  الدون  من  رائع  بهدف  بوغت 

رونالدو 15.
ورد املانشافت بقوة، فسجل روبن دياش 
ثاٍن  هدف  ثم   ،35 د  مرماه  يف  بالخطأ 
رافائيل  من  املرة  هذه  الصديقة  بالنريان 

غرييرو د 39.
ويف الشوط الثاني، أضاف العب تشيليس، 
وجاء  الثالث،  الهدف   51 د  هافريتز  كاي 
الرابع من قبل العب أتاالنتا اإليطايل روبن 

غوسينس د 60.
ورغم تقليص الفارق من قبل الربتغال د 
67 عن طريق ديوغو جوتا، إال أن ذلك لم 
يمنع كتيبة املدرب يواخيم لوف من حصد 

أول 3 نقاط لها يف البطولة.
النقاط  عند  الربتغال  رصيد  توقف  بينما 
عىل  فوزها  جراء  حصدتها  التي  الثالث 

املجر يف الجولة األوىل.
قمة كبرية شهدتها ميونيخ، بني الربتغال 
وأملانيا، وقد خلّف فوز املاكينات 4-2 عدداً 

من األرقام.
وفيما ييل بعض من هذه األرقام:

الكربى  البطوالت  يف  ال�67  مباراتها  يف   �
شباك  اهتزت  يورو(،   + العالم  )كأس 
فقط،  الثانية  للمرة  أهداف  ب�4  الربتغال 
يف  كذلك  أملانيا  ضد   4-0 خسارتها  بعد 

كأس العالم 2014.
� أصبحت الربتغال أول حامل لقب لبطولة 
أوروبا يستقبل 4 أهداف يف مباراة واحدة 

يف البطولة.
� استقبلت شباك أملانيا الهدف االفتتاحي 
أوروبا  بطولة  يف  متتالية  مباريات   3 يف 
يف  مباريات   5 سلسلة  منذ  األوىل  للمرة 

يورو 1996 ويورو 2000.

يف  منتخب  أول  األملاني  املنتخب  أصبح   �
أهدافاً  ويستقبل  يسجل  أوروبا  بطولة 

ذاتية يف ذات النسخة من البطولة.
أوروبي  منتخب  أول  الربتغايل  املنتخب   �
يستقبل هدفني ذاتيني يف مباراة واحدة يف 

بطولة كربى.
ذاتية يف يورو 2020،  أهداف  � ُسجلت 5 
يف  السابقة،  النسخة  من  بهدفني  أكثر 
بطولة  يف  لقاء  أول  اللقاء  هذا  الواقع 

أوروبا يشهد تسجيل هدفني ذاتيني.
� سجل كريستيانو رونالدو هدفه ال�19 
يف كأس العالم وبطولة أوروبا مجتمعتني، 
منه  أكثر  أوروبي  العب  أي  يسجل  لم 
مع  بالتساوي   19( البطوالت  هذه  يف 

مريوسالف كلوزه(.
� سجل كريستيانو رونالدو يف 14 منتخباً 
مختلفاً يف البطوالت الكربى )كأس العالم 
يف  يسجل  أوروبي  العب  أكثر  يورو(،   +
يورغن  مع  )متساوياً  مختلفة  منتخبات 

كلينزمان ومريوسالف كلوزه(.
� ساهم ديوغو جوتا يف  إحراز 10 أهداف 
البطوالت  بكافة  كأسايس  مباريات   9 يف 

للربتغال )سجل 7 صنع 3(.
هافريتز  كاي  أيام،  و8  عاماً   22 بعمر   �
يف  مباراة  يف  يسجل  أملاني  أصغر  أصبح 
كربى  بطولة  يف  واألصغر  أوروبا،  بطولة 
منذ توماس مولر ضد أوروغواي يف كأس 

العالم 2010 )20 عاماً و300 يوماً(.
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اإلحباط يسيطر على حكيمي

ميالن يرد على خيانة تشاهلانوجلو

اعالم الكرتوني

بولندا تفرض تعادالً ثانياً على إسبانيا وأملانيا تصعق الربتغال برباعية

السييت وسان جريمان يصدمان راموس

مفكرة الزوراء

إجناز مميز ملوراتا ضد بولندا

برشلونة يعلن عن ضم اهلولندي ديباي

لوف يتباهى باكتشافه مدمر الربتغال

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بشأن مستقبل 
املغربي أرشف حكيمي، ظهري إنرت ميالن.

ويع�رض إنرت ميالن، حكيم�ي للبيع يف املريكات�و الصيفي، من 
أجل حل األزمة املالية التي يعيشها النادي اإليطايل.

ووفًق�ا لصحيفة مريور الربيطانية، ف�إن حكيمي بات محبًطا 
ومرتبًكا بشأن وجهته املقبلة خالل املريكاتو الصيفي.

وأش�ارت إىل أن حكيمي يرغب يف االنتقال إىل سان جريمان، لكن 
ع�دم وفاء النادي البارييس بطلبات إن�رت أصاب الظهري املغربي 
باإلحباط. وأوضحت أن تش�يليس يتصدر حالًيا س�باق التعاقد 
مع حكيمي، وال س�يما بع�د أن حصل عىل دفع�ة مالية برشاء 
مي�الن لعقد فيكايو توموري من البل�وز بمقابل يقرتب من 30 
مليون يورو. ويطلب إنرت الحصول عىل 80 مليون يورو للسماح 
برحيل حكيمي، بينما يعرض تش�يليس 60 مليوًنا، باإلضافة إىل 

ماركوس ألونسو الذي يحظى بإعجاب مسؤويل النرياتزوري.

مدريد،  ريال  مدافع  راموس،  سريجيو  اإلسباني  واجه 
مستقباًل معقًدا يف املوسم املقبل، بعد إعالن رحيله عن النادي 

امللكي بنهاية الشهر الحايل.
وضع  فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو  موندو  لصحيفة  ووفًقا 
راموس الختيار الوجهة الجديدة يتعقد يوًما بعد يوم، بسبب 

قلة العروض املتاحة أمامه يف أوروبا.
وأشارت إىل أن مانشسرت سيتي، أبدى عدم اهتمامه بضم راموس 
عن  املستمر  وغيابه  الالعب  إصابات  بسبب  األخرية،  األسابيع  يف 

ريال مدريد يف املوسم املنرصم.
يثق  السيتي،  مدرب  جوارديوال،  بيب  أن  وأوضحت 
يشك  لكن  الدفاعية،  راموس  قدرات  يف 
يف حالته البدنية، التي قد ال تعطي 
الذي  األمان  اإلنجليزي،  الفريق 
ينتظره عند الوفاء بالرشوط 
للمدافع  املرتفعة  املادية 

اإلسباني.
مستوى  وعىل 
فإن  إشبيلية، 

يف  مطروًحا  خياًرا  ليس  أنه  ويرى  راموس،  تجاهل  األندليس  النادي 
يف  رحيله  حول  املشجعني  انقسام  بسبب  سيما  وال  املقبل،  املوسم 

.2005
النادي  ويبدو باريس سان جريمان خياًرا لراموس يف املريكاتو، لكن 

الفرنيس لم يتحدث حتى اآلن مع املدافع اإلسباني.
ويرفض تشيليس فكرة التعاقد مع مدافع آخر متقدم يف العمر، بعد أن 

نجح يف ضم تياجو سيلفا بالعام املايض يف موقف مماثل.

نجح ألفارو موراتا مهاجم املنتخب اإلسباني، يف افتتاح التسجيل 
دور  من  الثانية  الجولة  إطار  يف  بولندا،  مواجهة  خالل  لبالده، 

املجموعات لكأس األمم األوروبية )يورو 2020(.
وسجل موراتا، هدف التقدم ملنتخب إسبانيا يف الدقيقة 25.

 4 ألفارو موراتا سجل  فإن  أوبتا لإلحصائيات،  وبحسب شبكة 
من آخر 5 أهداف إلسبانيا يف كأس األمم األوروبية.

أكثر من  أهداف  أن فرناندو توريس، سجل عدد  ونوهت 
موراتا، بواقع 5 أهداف.

 42 خالل  هدًفا   20 سجل  موراتا  أن  الشبكة،  وأفادت 
املسابقات،  كل  يف  إسبانيا  منتخب  بقميص  له  مباراة 
لُيصبح أرسع العب يصل لهذا اإلنجاز منذ أن حققه دافيد 

فيا مهاجم املاتادور السابق.

باألداء  أملانيا،  منتخب  مدرب  لوف،  يواخيم  أشاد 
الفوز  يف  جوزينس  روبن  العبه  قدمه  الذي  املتميز 
)2-4( عىل الربتغال يف بطولة أوروبا “يورو 2020”، 
كل  يملك  األيرس  املدافع  أن  يعرف  كان  إنه  قائال 

مقومات النجاح.
اإليطايل  أتاالنتا  العب  عاما(   26( جوزينس  وخاض 
مباراته الدولية األوىل يف سبتمرب/أيلول املايض وكانت 

يف دوري األمم األوروبية.
وتألق الالعب بصورة الفتة يف مباراته الدولية التاسعة 
مع منتخب بالده الليلة املاضية وسبب صداعا مزعجا 
ومهاراته  الهائلة  رسعته  بسبب  الربتغال،  لدفاع 
العالية، عندما أسهم يف صناعة هدفني وأحرز هدفا 

لبالده  األخرية  وقبل  الثانية  املباراة  خالل 
ضمن املجموعة السادسة.

صحفي:  مؤتمر  يف  لوف  قال  املباراة  وبعد 
ونجح  تقريبا  عامني  قبل  “اكتشفناه 

صفوف  يف  جدا  رسيعا  التكيف  يف  هو 
الفريق”.

مباراة  أول  “بعد  املدرب:  وأضاف 
أي  لديه  تكن  لم  معنا  خاضها 
وثيق  تواصل  عىل  فهو  مشكلة.. 

ثم  ومن  الفريق  العبي  ببقية 
سيستمر  أنه  الواضح  من  كان 

معنا”.

تعاقده  القدم  لكرة  اإلسباني  برشلونة  نادي  أعلن 
مع املهاجم الدويل الهولندي ممفيس ديباي املشارك 
أوروبا، حتى  أمم  بالده يف بطولة  حالًيا مع منتخب 

العام 2023 بصفقة حرّة من ليون الفرنيس.
وجاء يف بيان للنادي أنه توّصل إىل اتفاق مع الالعب 
ليون  مع  عقده  ينتهي  إن  ما  النادي  إىل  “لالنضمام 
)نهاية الشهر الحايل(. سيوّقع الالعب عىل عقد حتى 

نهاية موسم 2022-2023”.
للعمالق  حرة  صفقة  ثالث  عاًما(   27( ديباي  وبات 
األرجنتيني  املهاجم  بعد  الصيف  هذا  الكاتالوني 
سريخيو أغويرو واملدافع إريك غارسيا من مانشسرت 

ماليني  تسعة  النادي  دفع  كما  اإلنكليزي.  سيتي 
الربازييل  األيمن  الظهري  إعادة  بند  لتفعيل  يورو 

إيمريسون من ريال بيتيس.
مييس  ليونيل  األرجنتيني  والقائد  النجم  أما 

الحايل،  الشهر  نهاية  ينتهي عقده مع  الذي 
فلم يجّدد بعد التزامه مع برشلونة.

رونالد  املدرب  ملواطنه  هدًفا  ديباي  وكان 
املنتخب  يف  عليه  أرشف  الذي  كومان 
الوطني. كان كومان حارًضا يف املدرجات 

يف  أرينا”  كرويف  “يوهان  ملعب  يف 
يسجل  ديباي  ملشاهدة  أمسرتدام 

ركلة جزاء يف فوز هولندا 2 -صفر 
عىل النمسا يف “يورو 2020”.

إىل  باالنتقال  املهاجم  وارتبط 
مطلع  نو”  “كامب  ملعب 
املوسم املايض مقابل 25 مليون 
صحافية  لتقارير  وفًقا  يورو 
كانون  يف  أقل  قيمة  وبصفقة 

الثاني/يناير املايض، إال أن النادي 
فّضل االنتظار حتى انتهاء عقده.

ليون  لالعب  فيديو  بنرش مقطع  برشلونة  وغّرد 
الفرنيس السابق: “مرحباً ممفيس”.

كأس أمم أوروبا

قال باولو سوزا مدرب بولندا إن فريقه أظهر أخريا السلوك والعقلية 
املجموعة  يف  إسبانيا  عىل   1-1 التعادل  فرض  أن  بعد  املناسبني 
يف  آماله  عىل  ليحافظ  القدم  لكرة   2020 أوروبا  ببطولة  الخامسة 

التأهل ألدوار خروج املهزوم.
ويلتقي املنتخب البولندي، الذي يحتاج إىل تعزيز رصيده لكي تكون 
مباراتهما  يف  السويد  مع  عرش،  الستة  دور  إىل  التأهل  يف  فرصة  له 

األخرية الحاسمة يف دور املجموعات يوم األربعاء املقبل.
وأبلغ سوزا الصحفيني: »أظهر يل الالعبون اليوم ما أرغب يف رؤيته 
السليم والعقلية والثقة يف  الطموح والشجاعة والسلوك   .. كل يوم 

أنفسهم«.
وتعادلت بولندا مع إسبانيا للمرة الثانية فقط، بعد أن حققت فوزا 

واحدا يف آخر 11 مباراة.
ولذلك  سلوفاكيا  أمام   1-2 األوىل  مباراته  البولندي  املنتخب  وخرس 

كان عليه الخروج بأي يشء من هذه املباراة.
 25 الدقيقة  يف  اإلسباني  للمنتخب  التقدم  موراتا  ألفارو  ومنح 
األول،  الشوط  يف  مرتني  املرمى  إطار  يف  سددت  التي  بولندا،  لكن 
روبرت  القائد  من  رأس  برضبة  مستحق  نحو  عىل  التعادل  أدركت 

ليفاندوفسكي يف الدقيقة 54.
املتعلقة  الثاني  الشوط  يف  األخطاء  بتصحيح  »قمنا  سوزا:  وقال 

بسلوك ورشاسة العبينا« مضيفا أن فريقه نجح يف الضغط من بداية 
امللعب وأن يصبح أرسع حركة يف الهجمات املرتدة بالشوط الثاني.

العالم، مثل  الفرق يف  أفضل  أحد  اللعب ضد  »إذا استطعنا  وأضاف: 
إسبانيا، بالطريقة التي لعبنا بها اليوم، فيمكننا اللعب بهذه الطريقة 
يف كل مباراة. ثم يمكننا الفوز أو يمكن أن نخرس، لكن األمر أسهل 

كثريا بهذه الطريقة، يمكننا االقرتاب أكثر من الفوز باملباريات«.
عاما   32 العمر  من  البالغ  ميونيخ  بايرن  بمهاجم  سوزا  أشاد  كما 

ليفاندوفسكي عىل أدائه وقدراته القيادية.
وقال سوزا: »رؤية قائد مثل روبرت يفوز بجميع الكرات املشرتكة 
ويتفاعل مع زمالئه يف الفريق يوضح العقلية الصحيحة ويمكن أن 

يقودنا إىل مرحلة خروج املغلوب«.
وزاد: »إنه العب يجتهد دائما يف التدريبات للتأكد من أنه يمتلك هذا 
الشعور باملرمى لكنه يدرك أن يف فريقنا ال يمتلك نفس الالعبني كما 

هو الحال يف بايرن ميونيخ«.
البطوالت  يف  بولندا  مع  فقط  أهداف  ثالثة  ليفاندوفسكي  وسجل 
أمس  أول  مباراة  يف  إسبانيا  شباك  يف  هدفه  ذلك  ويشمل  الكربى 

السبت.
ال  سوزا  لكن  البطولة  خالل  قوي  أداء  لتقديم  عليه  الضغط  وازداد 

يخىش أن يتاثر هداف أوروبا يف 2021 بذلك.
الناحية  من  أقوى  الفريق  يجعل  »ليفاندوفسكي  سوزا:  وأضاف 

الجماعية«.

سوزا حيدد مفتاح التعادل مع إسبانيا
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القاه�رة/ متابع�ة ال�زوراء:
توصي�ات  الع�رب  اإلع�ام  وزراء  مجل�س  أص�در 
ومقرتحات لحل مشاكل وأزمات اإلعام والصحافة 
يف املنطق�ة تتعل�ق بالتص�دي لإلره�اب ومكافحة 
التضليل والش�ائعات والتعامل مع رشكات اإلنرتنت 
العاملي�ة وخط�ط مس�بقة للتعاط�ي م�ع األزمات 
الصحي�ة، لكنها غري ملزم�ة وتصطدم بخصوصية 

كل بلد وقوانينه.
ولم تخل أجندة اجتماع مجلس وزراء اإلعام العرب 
يف دورت�ه الواح�دة والخمس�ن من قضاي�ا اإلعام 
والصحافة امللحة والعاجلة، وتناولت تحديات غاية 
يف األهمي�ة بالنس�بة إىل املش�هد اإلعام�ي العرب�ي 
وتأثريات�ه عىل الس�احة اإلقليمية واألم�ن القومي، 
غ�ري أن الخاص�ات واملقرتحات الت�ي خرج بها من 

غري املؤكد أن تجد طريقا للتنفيذ   الفعيل.
وط�رح الكات�ب الصحفي كرم ج�ر رئيس املجلس 
األعىل لتنظيم اإلعام املشاكل والتحديات التي تواجه 
اإلع�ام التقلي�دي ويف صدارت�ه الصحاف�ة الورقية 
لصالح اإلعام الجديد، واعتر أن إيجاد حلول لهذه 
املش�اكل رضورة ملحة للحفاظ عىل األمن القومي 
العرب�ي “حت�ى ال ن�رتك ال�رأي الع�ام للعش�وائية 

واالرتجال الذي يحدث يف بعض األحيان”.
وانطل�ق كرم م�ن أزمة الصحاف�ة واإلعام يف مرص 
وهي مشابهة إىل حد كبري لغالبية الدول العربية، وقد 
قامت الحكومة يف الس�نوات األخرية بعدة إجراءات 
ونف�ذت خطط إعادة هيكلة يف القطاع، لكن الحلول 
بقي�ت مؤقتة وآنية ولم تنجح يف انتش�ال الصحافة 
الورقي�ة خصوص�ا من أزمتها، فيما يس�تمر نزيف 
الصحف الورقية يف دول املنطقة الس�يما تلك التي ال 

تقدم دعما للمؤسسات اإلعامية.
وأش�ار إىل أن بعض الرشكات الكرى تس�يطر عىل 
املجال التكنولوجي وال تقدم للدول العربية الحقوق 

املس�تحقة له�ا، وأن هن�اك توصية بتش�كيل لجنة 
دائمة لدراسة هذا املوضوع من األردن واليمن ولبنان 
ع�ىل تقدم الدول األخرى ما لديها من أبحاث، مؤكًدا 
أن ال�دول العربي�ة ليس�ت أقل من ال�دول األوروبية 
يف مواجه�ة هذا األمر خاصة أن هن�اك 400 مليون 
عربي يس�تخدمون التكنولوجيا ويجب توحيد رؤية 

عربية مشرتكة.
وق�دم وزراء اإلعام العرب مقرتح�ات وحلوال بهذا 
الش�أن خصوصا أن الهيئات واملؤسسات اإلعامية 
العربي�ة تطال�ب منذ ف�رتة بالضغط ع�ىل رشكات 

التكنولوجيا للدفع لها مقابل املحتوى.
ودع�م املجلس مقرتح الس�عودية املتعل�ق بتطوير 
إس�رتاتيجية موحدة للتعامل م�ع رشكات اإلنرتنت 
الدولية مثل غوغل، فيس�بوك، أم�ازون ونتفليكس 
بناًء عىل دراس�ة أفضل النم�اذج الدولية يف التعامل 

مع هذه الرشكات.

ودعا إىل مس�ايرة التحوالت التي يش�هدها املش�هد 
الرقمي العاملي بما يف ذلك إحكام رؤية تفاوضية مع 
كرى الرشكات وش�بكات التواصل لكفالة الحقوق 

العربية عىل الصعيدين القانوني واملايل.
وطل�ب املجلس من األردن ع�رض مقرتحه الخاص 
بتأطري العاقة القانونية مع رشكات اإلعام الدولية، 
وطرحه ع�ىل اللجن�ة املعني�ة بوضع اس�رتاتيجية 

موحدة للتعامل م�ع كل رشكات اإلع�ام الدولي�ة.
ودع�ا “اتح�اد إذاع�ات ال�دول العربي�ة” إىل تقديم 
تصوره حول مقرتحه بشأن مرشوع وثيقة تعامل 
الدول العربية مع الفضاء الرقمي والرشكات الكرى 

املسيطرة.
غ�ري أن املعضلة األساس�ية يف هذا الش�أن تكمن يف 
اصط�دام ه�ذه املقرتح�ات بالقوان�ن واإلجراءات 
يف كل دول�ة وتباين الهيئات واملؤسس�ات الرس�مية 
املس�ؤولة عنه�ا، كم�ا أن فرض رضائب أو رس�وم 

ع�ىل عمالق�ة التكنولوجي�ا كما ح�دث يف دول مثل 
فرنسا وأسرتاليا والواليات املتحدة يستوجب إصدار 
ترشيع�ات قانوني�ة جدي�دة، وه�و ما ل�م تتخذ أي 

حكومة عربية بشأنه أي خطوة.
ويف ما يتعلق بالبند الخ�اص بدور اإلعام العربي يف 
التص�دي لظاهرة اإلرهاب، دعا املجلس كل وس�ائل 
اإلع�ام العربية الرس�مية والخاص�ة إىل دعم جهود 
ال�دول العربية يف تعزيز وحماية حقوق اإلنس�ان يف 
زم�ن األزمة وما بعدها والتأكيد عىل أهمية محاربة 
التضلي�ل واألخبار الزائف�ة وإعاء مب�دأ حق الرأي 
العام يف التماس املعلوم�ات الصحيحة ودعم جهود 
الس�لطات الرس�مية واإلعام وكل املواطنن يف هذا 

اإلطار.
وأجمعت الدول األعضاء من منطلق تداعيات األزمة 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية لجائحة كورونا 
عىل أهمية التأس�يس إلعام عربي يتعامل بفعالية 

واستباقية مع األزمات.
وأك�دت التوصي�ات رضورة تنفي�ذ االس�رتاتيجية 
اإلعامي�ة العربية والعمل عىل تحديث خطة التحرك 
اإلعام�ي يف محوره�ا املتعل�ق بالتص�دي لإلرهاب 
والتطرف واالرتقاء بالصورة الجماعية العربية لدى 
ال�رأي العام الدويل، فضا ع�ن اعتماد برنامج عمل 
لتنفيذ أهداف الخارطة اإلعامية للتنمية املستدامة 

.2030
وق�ال األم�ن الع�ام لجامعة ال�دول العربي�ة أحمد 
أبوالغي�ط خ�ال الجلس�ة االفتتاحي�ة إن “التحدي 
األك�ر يف وج�ه اإلع�ام العرب�ي يتمث�ل يف صناعة 
محتوى إعامي قادر عىل الوصول إىل اآلخر والتأثري 

يف قناعاته بش�أن القضايا العربية”.
من جانب آخر استعرض املجلس أنشطة وفعاليات 
املنظم�ات واالتح�ادات املمارس�ة مله�ام إعامية يف 
إطار تقييم ش�امل والحاجة املاسة إىل تحقيق مزيد 

من النجاع�ة يف األداء. وكلّف القرار البحرين بتنفيذ 
مقرتحه�ا الس�تضافة وتنظي�م الحلقة النقاش�ية 
البحثية حول إدراج مادة الرتبية اإلعامية يف املناهج 

الدراسية لكل املراحل.
وواف�ق املجل�س ع�ىل التش�كيلة الجدي�دة ملكتب�ه 
التنفي�ذي برئاس�ة الع�راق، وعضوي�ة الس�عودية 
وتون�س والجزائ�ر وجزر القم�ر والكوي�ت ولبنان 
واليم�ن، إضاف�ة إىل م�رص وفلس�طن كعضوي�ن 

دائمن.
مجل�س وزراء اإلع�ام الع�رب يؤكد دعم�ه ملقرتح 
الس�عودية املتعل�ق بتطوي�ر إس�رتاتيجية موح�دة 

للتعامل مع رشكات  اإلنرتنت الدولية
ويقول متابعون إن اجتماعات وزراء اإلعام العرب 
تبق�ى يف إطار االحتف�اء واملجامات الدبلوماس�ية، 
والتوصي�ات الت�ي تص�در ع�ن ه�ذه االجتماعات 
غالب�ا ال يت�م األخ�ذ به�ا من قب�ل ال�دول األعضاء 
ويعاد تدويرها إىل االجتماعات املقبلة مع مناقش�ة 

املس�تجدات  الطارئة.
وقد اس�تقطب االجتماع الذي اختتم أعماله األربعاء 
اهتمام�ا يف وس�ائل اإلعام العربية، غ�ري أن الافت 
ه�و اهتمام اإلعام املح�يل يف كل دولة بالرتكيز عىل 
كلم�ة ممثلها اإلعامي خال االجتماع، وتس�ميتها 
عاصم�ة لإلعام العربي يف األع�وام املقبلة، أكثر من 
املخرج�ات واملقرتح�ات التي صدرت عن�ه. وقد تم 
اختيار طرابلس عاصمة لإلعام العربي لعام 2022 

وبريوت لعام 2023 واملنامة لعام 2024.
وانتق�د صحفي�ون لبناني�ون وزيرة اإلع�ام منال 
عبدالصم�د الت�ي احتفت باعتبار ب�ريوت “عاصمة 
اإلع�ام العرب�ي للع�ام 2023” متجاهل�ة البح�ث 
يف املش�اكل الت�ي يعانيه�ا اإلعامي�ون يف ظل تردي 
األوضاع، إىل جانب املش�اكل داخل “تلفزيون لبنان” 

وأبرزها عدم تعين  رئي�س مجل�س إدارة جدي�دة.

8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

بعد حوار مسيئ لألمري عبد القادر اجلزائري

أبوالغيط: التحدي األكرب يف وجه اإلعالم يتمثل يف صناعة حمتوى إعالمي قادر على الوصول إىل اآلخر 

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء حيتفي 
بالعيد الوطين للصحافة العراقية

مجعية الصحفيني اإلماراتيني 
تكرم جملس إدارتها السابق

كرباء/نينا:
احتفى فرع نقابة الصحفين العراقين 
يف كرب�اء املقدس�ة، مس�اء اول ام�س 
وبالزمي�ل  الصحاف�ة  بعي�د  الس�بت، 
الصحف�ي الرائ�د عب�د األم�ري الكناني، 

للحديث عن تجربته اإلعامية.
وح�ر االمس�ية ع�دد م�ن اإلعامين 
والصحفي�ن واملثقفن، وب�دأت بكلمة 
لرئيس فرع النقابة حس�ن الش�مري، 
بمناسبة العيد الوطني ال� ١٥2 للصحافة 
العراقية، تاها تعري�ف الحارضين عن 
سرية الزميل الكناني قدمها نائب رئيس 

الفرع طارق الطريف.
وتح�دث الضيف عن تجربته ومس�ريته 
الصحفي�ة التي تخللتها ع�دة محطات 
إبداعية كان لها االثر يف حياته، وإستذكر 
ظروف العمل الصحفي يف أعوام ما قبل 
2003 وإنعكاس�اتها ع�ىل العامل�ن يف 
ه�ذا املجال آنذاك. وتوق�ف الكناني عند 
مهام الصحفي وحياديته بالعمل وعدم 

تجيريه أو إحتس�ابه عىل املؤسسة التي 
يعم�ل بها، فض�ًا عن بيئة العمل اإلعامي يف املؤسس�ات الحكومية. وكان للحارضين 
باالمسية مش�اركات وإطراءات بحق الصحفي عبد األمري الكناني واستذكار املحطات 
التي عملوا بها معاً، وُختمت االمسية بتقديم درع فرع نقابة الصحفين للزميل الكناني 

تثميناً لسريته االبداعية ومنجزه الصحفي طيلة فرتة عمله املستمرة لغاية اآلن.

دبي/ نينا:
 كرمت جمعية الصحفين اإلماراتية أعضاء مجلس إدارتها السابق، خال حفل أقامته 

يف فندق »امليدان - ند الشبا« يف بدبي.
وأكدت فضيلة املعيني أمن رس الجمعية أن هذا التكريم يأتي نهجاً ثابتاً وترسيخاً لعمل 
الجمعية تجاه منتس�بيها وتقديراً للدور الكبري الذي قدمه زماؤنا يف املجلس الس�ابق 
الذي�ن عملنا معهم جنباً إىل جنب خال الفرتة املاضية امتدت ألكثر من ثاث س�نوات.

وقالت: »أنجزنا خال الدورة السابقة من املجلس العديد من األمور الخاصة بالصحافة 
والصحفين، رغم الظروف الراهنة من مرور جائحة »كورونا« والتي أثرت بشكل كبري 
ع�ىل تنظيم األنش�طة والفعاليات، ولكن األبرز كان هو تنفي�ذ مبنى جديد للجمعية يف 
إمارة دبي«. وأضافت إن املجلس الجديد س�يواصل مسرية املجالس السابقة، ويف إطار 

فريق عمل واحد يتسم بروح التاحم والتعاون بن الصحفين كافة يف الدولة.
وق�ام محمد الحم�ادي رئيس الجمعية بتس�ليم ش�هادات التقدي�ر إىل أعضاء مجلس 
اإلدارة الس�ابق وه�م: عبد الله رش�يد وعبد الرحم�ن نقي وعىل الهن�وري ومصطفى 
الزرعون�ي وعمران محمد وآمنة الكتبي وحس�ن رش�يد. يذك�ر أن الجمعية العمومية 
لجمعية الصحفين اإلماراتية انتخبت مطلع الشهر الجاري مجلس إدارة جديد يضم يف 

عضويته 9 أعضاء أساسين وتستمر ملدة 3 سنوات مقبلة.

طرابلس/متابعة الزوراء:
مرحلة جديدة تنتظر اإلعام الحكومي يف ليبيا، 
بعد قرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد 
الحميد الدبيبة حّل »املؤسس�ة الليبية لإلعام« 
وإعادة توزيع تبعية عرش مؤسس�ات إعامية 

كانت تخضع لها.
أرب�ع مؤسس�ات إعامي�ة، من بينه�ا »وكالة 
األنب�اء الليبية«، س�تؤول تبعيته�ا إىل مجلس 
ال�وزراء مبارشًة، وس�تذهب ثاث مؤسس�ات 
إعامي�ة إىل وزارت�ّي الش�باب والرياضة، فيما 
س�تنقل تبعية قناة األمازيغية الليبية إىل وزارة 
الثقاف�ة والتنمي�ة املعرفية، و«إذاع�ة القرآن 
الكري�م« إىل الهيئ�ة العام�ة لألوق�اف، وقن�اة 

»الهداية« إىل دار اإلفتاء.
كما ن�ّص الق�رار، عىل حّل س�تة مؤسس�ات 
إعامي�ة أخ�رى، م�ن بينه�ا »مرك�ز تطوي�ر 
اإلعام الجديد«، وقنات�ا ليبيا الفضائية وليبيا 
اإلخباري�ة، وينته�ي إىل تش�كيل لجن�ة فني�ة 
وإداري�ة تت�وىل تنس�يب العامل�ن يف الجهات 

املنحلة حسب تخصصاتهم.
ويشمل القرار، ضمنياً، إقالة رئيس »املؤسسة 
الليبي�ة لإلعام« محم�د بعيو، ال�ذي كثرياً ما 
س�ببت قرارات�ه وترصيحات�ه جدالً واس�عاً يف 
األوس�اط اإلعامي�ة، منذ أن عين�ه يف منصبه 
رئي�س املجلس الرئايس الس�ابق فائز الرساج، 
يف س�بتمر/ أيلول امل�ايض، ومنحه صاحيات 
واس�عة. ورغم إيقافه احتياطياً عن العمل من 
قب�ل ديوان املحاس�بة، منذ منتص�ف فراير/ 
ش�باط املايض، لوجود ش�بهات فس�اد، إال أن 
بعيو ظل يمارس نفوذه بشكل قوي عىل رأس 

»املؤسسة الليبية لإلعام«؛وشملت ممارساته، 
منع موظف من الدخول بسبب إعجابه بمنشور 
عىل »فيسبوك« ينتقده، وتهّجم عىل مدير عام 
قن�اة ليبيا الوطنية التابعة للمؤسس�ة، وكلف 

نفسه بإدارتها بدالً منه.
»أس�قط القرار ديكتات�وراً كان يري�د التحكم 
يف اإلع�ام الحكومي والخاص ب�أي طريقة«، 
يقول رئيس »املنظمة الليبية لإلعام املستقل« 
رضا فحيل البوم. ويس�تطرد: »لكنه )القرار( 
لم يأت ببديل للفوىض اإلعامية التي يش�هدها 
اإلع�ام الليب�ي يف الداخل والخ�ارج، فا هيئة 
تنظيمي�ة حكومية لإلعام، يف الوقت الذي تبث 
فيه إذاع�ات أجنبية داخ�ل العاصمة من دون 

ترخيص«.

يضي�ف فحيل البوم، »لم يلِب القرار طموحات 
منظمات املجتمع املدني املعنية بحرية التعبري 
التي طالبت منذ أشهر رئيس الحكومة بتعديل 
الق�رار بدالً من إلغائه؛ كان من األوىل تش�كيل 
وتقلي�ص  الحكوم�ي  لإلع�ام  إدارة  مجل�س 

صاحيات املؤسسة«.
»مسألة تبعية وسائل اإلعام لجهات حكومّية 
يف املجم�ل أمر ي�دّل عىل ني�ة الحكومة تفتيت 
قطاع الصحافة واإلعام وتوجيه هذه الوسائل 
اإلعامية العامة لصالح أطراف معينة«، يقول 
رئي�س »املركز الليبي لحرية الصحافة« محمد 

الناجم.
أكث�ر م�ا أث�ار الجدل يف مس�ألة نق�ل تبعيات 
الجهات اإلعامية هو نقل تبعية »إذاعة القرآن 

الكري�م« إىل هيئ�ة األوق�اف اإلس�امية الت�ي 
يس�يطر عليها التيار السلفي املدخيل، بموازاة 
نق�ل تبعية قناة »الهداي�ة« إىل دار اإلفتاء التي 
يس�يطر عليها تيار ديني مختلف يعيش حالة 

رصاع حاّد مع األول.
ويس�تأنف الناج�م حديثه »وضع مؤسس�ات 
إعامي�ة دينّية حكومّية تح�ت ترصف تيارين 
دينين مختلفن، معروفن بخطابهما املتشّدد 
وغري املتزن إطاقاً، يبرش بإشعال رصاع ديني 

داخل مؤسسات الدولة الليبّية«.
وم�ن ب�ن س�ت مؤسس�ات إعامي�ة حلّته�ا 
الحكوم�ة، تس�بب قرار ح�ّل قن�اة الفضائية 
الليبية التي أنشأت أساساً بقرار من الحكومة 
املؤقت�ة برئاس�ة عبد الل�ه الثني ع�ام 20١6، 
ب�ردود فعل س�لبية يف مدينة بنغ�ازي تحديداً، 
باعتباره�ا القن�اة الحكومي�ة الوحي�دة رشق 

الباد.
إىل ذلك، اعتصم موظّفو قناة الفضائية الليبية 
تندي�داً بإغ�اق القن�اة التي كرس�ت جهودها 
»لدع�م الرشعي�ة املتمثل�ة يف مجل�س النواب 
برئاس�ة عقيل�ة صال�ح، وس�اندت املجل�س 
طيل�ة الس�نوات املاضي�ة بنقل جلس�اته عىل 
الهواء مبارشة واس�تضافة أعضائه يف حلقات 

مطولة«، وفق نّص البيان الصادر عنهم.
اعتصام أتى اُُكله بش�كل رسي�ع، بعدما تعّهد 
نائ�ب رئيس ال�وزراء )عن املنطق�ة الرشقية( 
حس�ن القطراني، بتنفيذ مطالب املعتصمن، 
املتمثل�ة يف اس�تمرار القناة، عر س�داد قيمة 
ال�رتدد الخ�اص بالقناة لرشكة »نايل س�ات« 

ودفع رواتب املوظفن.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أخذت قضية الحوار التلفزيوني الذي 
بثت�ه قن�اة جزائري�ة م�ع الس�يايس 
آي�ت  الدي�ن  ن�ور  الس�ابق  والنائ�ب 
حمودة، تعرض فيه باإلس�اءة لحياة 
األم�ري عبد الق�ادر وعدد م�ن الرموز 
الجزائ�ر؛  يف  والوطني�ة  التاريخي�ة 
أبعاداً سياس�ية ومتابعة من الهيئات 

الرسمية.
ويف أول رد فع�ل رس�مي، اس�تدعت 
سلطة ضبط السمعي البرصي، مدير 
قن�اة الحي�اة هاب�ت حن�ايش، لطلب 
توضيح�ات ح�ول بث القناة ح�واراً ، 
ثارت عىل خلفية الح�وار ردود أفعال 
وطنية غاضبة وساخطة حول ما جاء 
يف هذا اللق�اء التلفزيوني من تجريح 

وتشكيك يف هذه الرموز الوطنية.
وكانت املقابل�ة التلفزيونية قد أثارت 
ج�دالً واس�عاً يف الجزائ�ر، واس�تياء 
م�ن الس�ماح ببث ترصيح�ات مثرية 
ورم�وز  زعام�ات  بح�ق  ومزعوم�ة 

تاريخي�ة ووطنية جزائري�ة، أدىل بها 
نجل أحد قادة ثورة التحرير الجزائرية 
والنائب الس�ابق يف الرملان الجزائري 
طال�ت  حم�ودة،  آي�ت  الدي�ن  ن�ور 
ش�خصية األمري عبد القادر مؤس�س 
الدولة الجزائرية، قال فيها إن »األمري 
عبد القادر بتوقيع�ه معاهدة التافنة 
فإن�ه ق�د ب�اع الجزائر لفرنس�ا، وأن 
أحفاده ما زالوا يتلق�ون إعانات من 

فرنسا إىل يومنا هذا«. ووصف مؤسس 
الحركة الوطنية يف الجزائر خال عهد 
االس�تعمار الفرنيس، مص�ايل الحاج، 
بأن�ه خائ�ن )لرفض�ه إط�اق ث�ورة 
التحري�ر(، كما وجه انتق�ادات حادة 
ضد الرئيس الراح�ل هواري بومدين، 
وق�ال إن »الجزائر تعاني إىل اليوم من 
األلغام التي وضعها بومدين، ووصفه 
»بالعقي�د الوحي�د يف العال�م الذي لم 

يطلق رصاصة واحدة يف حياته«.
واس�تبق مدي�ر قن�اة الحي�اة هابت 
الس�معي  هيئ�ة  اس�تدعاء  حن�ايش 
البرصي بنرشه توضيحاً، تنصل فيه 
من املسؤولية حول املقابلة الصحفية 
م�ع نور الدين آيت حمودة، واعتر أن 
»ما جاء يف ه�ذه املقابلة من ترصيح 
ال يع�ر ب�أي ش�كل م�ن األش�كال 
ع�ن وجه�ة نظ�ر القن�اة أو مق�دم 
الرنام�ج، بل تل�زم قائلها فقط وهو 
ن�ور الدين آي�ت حم�ودة«، وبصفتي 
مق�دم الرنامج ومدي�ر القناة كذلك، 
ال أقاس�م الس�يد آيت حم�ودة وجهة 
نظره، وإج�راء املقابلة ال يعني أنني 
مواف�ق عىل م�ا ج�اء يف ترصيحاته، 
ولس�ت داعماً أو مؤيداً لألحكام التي 
أطلقه�ا بحق األم�ري وعائلته أو بحق 
شخصيات أخرى، وقد عرت عن ذلك 
بوض�وح خ�ال املقابلة، لك�ن هذا ال 
يسمح يل بمنعه عن الكام أو التدخل 

فيما قاله ورصح به«.

واعتر حنايش أن »الهدف من املقابلة 
ل�م يك�ن أب�داً املس�اس باألم�ري عبد 
القادر أو أي ش�خصية وطنية أخرى 
أو أي رم�ز آخ�ر م�ن رم�وز الدولة، 
أو التش�كيك يف تاري�خ ه�ذه األم�ة 
ورجاله�ا، بل الهدف هو فتح النقاش 
يف قضايا تاريخي�ة تتطلب تدخاً من 
املؤرخ�ن واملختص�ن، ولي�س ع�ىل 

مواقع التواصل االجتماعي«.
وأكد مدي�ر قن�اة الحياة أنه »س�يتم 
فتح الباب نفس�ه أم�ام عائلة األمري 
عب�د الق�ادر وكل من يري�د تقديم ما 
لدي�ه ليعاكس ما ج�اء يف ترصيحات 
آي�ت حمودة، وهذا ح�ق من الحقوق 
الت�ي يكفلها قان�ون اإلعام وتوفرها 
القن�اة للجمي�ع«، رافضاً م�ا وصفه 
»استغال هذه املقابلة والترصيحات 
الت�ي تضمنته�ا، من ط�رف كثريين، 
لتصوي�ر املقابلة الصحفي�ة عىل أنها 
مس�عى للتأثري عىل السلم االجتماعي 

أو املساس برموز الدولة واألمة«.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
غان�م«  لتوفي�ق  »الحري�ة  صفح�ة  أطلق�ت 
عىل موق�ع التواص�ل االجتماعي »فيس�بوك« 
واملخصص�ة لن�رش أخب�ار الكات�ب الصحفي 
امل�رصي املعتق�ل توفيق غانم حملة ش�اركت 
فيه�ا منظم�ات حقوقي�ة مرصي�ة ودولي�ة، 

للدفاع عنه واملطالبة بحريته.
وتوفي�ق غانم، 66 س�نة، هو صحفي مرصي 
وصاح�ب خرة مهني�ة كبرية إقليمي�اً ودولياً 

تمتد ألكثر من 30 عاماً، شغل خالها مناصب 
مهم�ة يف مؤسس�ات إعامي�ة ك�رى، قب�ل 
تقاع�ده ع�ام 20١٥، كما أنه عض�و يف املعهد 
ال�دويل للصحافة )IPI( ومؤسس�ات صحفية 

دولية أخرى.
ويف ظهر ي�وم الجمعة 2١ ماي�و/ أيار املايض 
اعتقلت�ه ق�وات األم�ن املرصية م�ن منزله يف 
القاهرة، ولم توضح س�بب اعتقال�ه أو التهم 
املوجه�ة إليه، واقتي�د إىل جهة غ�ري معلومة، 

وُع�رض يف 26 ماي�و/ أي�ار ع�ىل نياب�ة أمن 
الدولة واقترص اس�تجوابه عىل س�ؤاله بشأن 
عمله الصحفي الس�ابق، ثم وجهت اليه تهمة 

االنضمام لجماعة إرهابية.
وطالبت منظمات حقوقي�ة وصحفية دولية، 
منه�ا منظمة العف�و الدولي�ة، ولجنة حماية 
الصحفين، ومنظم�ة هيومن رايتس ووتش، 
واالتحاد الدويل للصحفين، السلطات املرصية 

بإخاء سبيل الصحفي توفيق غانم.

ليبيا تعيد هيكلة إعالمها احلكومي

السلطات تستدعي مدير قناة جزائرية

مطالبات حقوقية باإلفراج عن الصحفي املصري توفيق غامن

وزراء اإلعالم العرب يطالبون مبواجهة فيسبوك وغوغل قبل إنقاذ إعالم بلدانهم
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أعماله التلفزيونية
كثرية ه�ي االعمال التي ش�ارك بها 
الراح�ل منه�ا تلفزيوني�ة ومنها يف 

السينما ندرج بعضا منها 
الرسج والوتد   1995

حكايات املدن الثالث   1997
مسور

السياب   1998
النبع املر   1998

سور الضباب   1999
صفقة ساخنة   2000

املالذ آمن   2001
باشوات آخر زمن   2004

خالد كوبرا   2005
مللك  ا رياح املايض   2005

غاري
بيت الشمع   2005

حارث
أيهم أوركسرتا   2006

أرسار ورجال   2006
حامد

ثلج يف زمن النار   2008
الرسداب   2008

رسائل من رجل ميت   2008

شوك الصحاري   2009
مقرن

بكاء الحجر   2009
البيت املنيس   2010

شناشيل حارتنا   2010
ماجد

سعد السيدة   2010
نهر   2010

الشيخة   2010
أيوب   2011

البقاء عىل قيد العراق   2012

رصخة الرتاب   2012
رفعت

م.م   2012
بقايا حب   2012

نزف جنوبي   2013
حفيظ   2013

أنا واملجنون   2014
حرائق الرماد   2014

الجماعة )الجزء الثاني(   2017

سهيل الزيبق   2017
)الج�زء  قض�اة عظم�اء   2017

الثاني( 
السهام املارقة   2018

شيخ أبو أنس

ل�ه  كان�ت  فق�د  الس�ينما  يف  ام�ا 
مش�اركات مش�هودة ن�درج بعضا 
منها حس�ب االنتاج وحس�ب السنة 

التي انتج وعرض الفيلم فيها 
اعرتافات زوجة   2001

رس القوارير   2014
إىل بغداد   2020

وكانت للراحل مشاركات يف الدبلجة 
ايضا ندرج منها 

صدى الروح    2011
طموحاته

كان فنانن�ا الراح�ل طموح�ا باداء 
ادوار اك�ر واوس�ع وكث�ريا ما كان 
يرصح بها لنا كصحفيني يف كافرتيا 
الس�ينما وامل�رسح بان�ه كان يقول 
مرسح�ي  عم�ل  ل�تقدي�م  :أطم�ح 

عراقي يف مرص 
 وكان كام�ل ابراهيم يق�ول دائما : 
العراقي ايقون�ة، واملنصب  امل�رسح 

يقتل االبداع 
 كانت له له خمسة أداور تلفزيونية 
مختلفة وكثريا ما كان يقول عنها  : 

أترك الحك�م للجمهور ليقول كلمته 
بشأنها 

 وكان الفنان كامل ابراهيم ياس�ف 
الن الدوبالج كان يشغله عن اداء ما 
يطمح فيقول : الدوبالج التلفزيوني 

أبعدني عن املرسح 
 -: ايض�ا  للصحاف�ة  اقوال�ه  وم�ن 
اختارني املخرج محمد شكري جميل 
لبطول�ة املسلس�ل الدرام�ي الكب�ري 
)حكاي�ة املدن الث�الث( وكنت طالبا 
حينها س�نة 97 وبعده�ا توالت عيل 
االعم�ال منها مسلس�ل )النبع املر( 
واس�تمريت يف العم�ل يف التلفزي�ون 

والسينما واملرسح.
اعم�ال متميزة مثل مسلس�يل بقايا 
ح�ب وامل�دن الث�الث وغريهم�ا من 

االعمال .
فنانون قالوا عن الراحل 

الدكتور ميمون الخالدي قال
م�ن  ع�دد  اراء  ال�زوراء  اس�تقرأت 
الش�خصيات الفني�ة والتع�رف عىل 
ارائهم وعالقاته�م مع الراحل فكان 

من بينهم .

كان اح�د تالمذت�ي يف الص�ف االول 
ع�ام 1992 وم�ن ذلك الص�ف اثبت 
قدرات�ه كون�ه فنان�ا موهوب�ا وقد 
ش�ارك باعمال كثرية ج�دا وقد عمل 
مع اغلب املخرج�ني العراقيني وكان 

حضوره رائعا وكبريا .
جبار جودي نقيب الفنانني العراقيني 
يمك�ن  ال  حقيقي�ة  خس�ارة  ق�ال 
تعويضه�ا باي حال من االحوال وقد 
فجعن�ا جميعا يف الوس�ط الفني ويف 
غ�ريه بالرحيل املبك�ر للفنان كامل 
ابراهيم لهذا النجم الذي كان يش�ق 
طريقه بكل توأدة واحرتام وانطالقه 
يف االعمال العربية والعراقية ووفاته 
مفاج�أة كب�رية وصدم�ة لكن هي 
مشيئة الله فانا لله وانا اليه راجعون 

.
رحل كامل ابراهي�م وترك رحيله املا 
يف نفوس محبيه من االوساط الفنية 
وغري الفنية وقد اكدت كل االوس�اط 
ان رس�الة محبة والسالم والطموح 
الت�ي لطاملا حلم بها كام�ل ابراهيم 

ستبقى حارضة ال تغيب .
الفنان ماجد ياسني قال

تلقينا نبأ وف�اة االخ والصديق كامل 
ابراهي�م بح�زن بال�غ وس�ط هذه 
الظروف املتعبة ظروف كورونا اللهم 

بردا وس�الما لكل العراقيني والعالم 
والف رحم�ة ونور تنزل عىل قرك يا 
كامل ابراهيم هذا االنس�ان الخلوق 
امل�ؤدب الرائ�ع وكان مؤدب�ا بمعنى 

الكلمة بترصفاته وطيبته وصداقته 
م�ع زمالئه نق�ول ال�ف رحمة عىل 

روحه .
الفنان زهري محمد رشيد قال 

 ش�كرا ل�كل م�ن ح�ر التش�ييع 

الجبار وقد حرنا لنعر بحزن بالغ 
عن مش�اعرنا لرحيل كامل ابراهيم 

الفنان القدوة .
الفنان مازن محمد مصطفى قال 

ال�ذي  ال�دفء  الن  كب�رية  خس�ارة 
يحمل�ه كام�ل ابراهي�م ل�م اره يف 

حيات�ي ووفاته خس�ارة كبرية جدا 
.ق�د تخونني الكلم�ات والتعبري عن 
مش�اعري تج�اه وف�اة كام�ل ان�ه 

الفنان الحقيقي بفنه واخالقه .
صحف كتبت عن الراحل 

كث�رية هي الصح�ف واملواق�ع التي 
كتبت عن الراحل يف مناس�بة رحيله 

منها .
جري�دة الصب�اح الجدي�د - س�مري 

خليل
فجع الوسط الفني والثقايف يف العراق 
اليوم برحيل فنان من فرسان الدراما 
العراقي�ة الحديث�ة، الفن�ان كام�ل 
ابراهيم، الذي تميز بكاريزما خاصة 

و)كاركرت( مميز اغنى س�ريته بكم 
االعمال الدرامية الرصينة.

 عمل اىل جان�ب كوكبة من مجايليه 
عىل رفع مس�توى الدرام�ا العراقية 
والحف�اظ ع�ىل ديموته�ا وتألقه�ا، 
اضاف�ة مل�ا كان يحم�ل م�ن دماثة 
االخ�الق ورقيها والعالق�ة الحميمة 

م�ع جميع مبدع�ي الف�ن العراقي، 
لذل�ك اوج�ع رحيل�ه القل�وب الت�ي 
وجف�ت حزن�ا علي�ه وه�و الفت�ى 

الطيب..
 توال�ت بعدها االعمال حيث ش�ارك 
يف اعم�ال تلفزيوني�ة عدي�دة مث�ل 
مسلس�الت )م م( )نزف جنوبي( و 
)حفيظ( و)رصخة ت�راب( و)بقايا 

حب(.
 لف�ت اليه انظ�ار املنتج�ني العرب، 
فش�ارك يف مسلس�الت )النب�ع املر( 
املأخوذ  و)الزيبق( املسلسل املرصي 
م�ن ملفات املخاب�رات املرصية وتم 
التصوير يف مرص واليونان بمشاركة 
نج�وم من مرص والدول العربية عىل 
رأس�هم كري�م عبد العزي�ز ورشيف 
من�ري وريه�ام عبد الغف�ور وطلعت 
كان  واالخ�راج  وآخروض�ن  زكري�ا 

لوائل عبد الله، ومسلس�ل )الس�هام 
رشي�ف  النج�وم  بجان�ب  املارق�ة( 
سالمة وش�ريين عادل وهاني عادل 
والنجمة التونس�ية عائشة بن احمد 

م�ن اخ�راج محم�ود كام�ل، والذي 
ع�رض يف قن�وات عربية ع�دة خالل 
رمض�ان املايض وجس�د الراحل فيه 

ش�خصية قائد الجناح العسكري يف 
تنظيمات “داعش” االرهابي.

 كان الراحل يستعد للعودة اىل مرص 
للمش�اركة يف مسلسل جديد بعنوان 
)ال م�كان للقم�ر( تألي�ف الكاتب�ة 
املرصية علياء الزيني وإخراج محمد 

سامي.
 ل�ه تجرب�ة س�ينمائية يف فيل�م )اىل 
بغ�داد( الذي عرض يف بغ�داد تأليف 
الكات�ب البرصي عب�د الخالق كريم 
واخ�راج انور الي�ارسي بجانب نجم 
ذي فوي�س س�تار س�عد والنج�وم 
آسيا كمال وسامي قفطان وفاطمة 

الربيعي.
عانى الراحل من املرض الخبيث ولم 

يقو عىل التغلب عليه لريحل ما شكل 
صدمة يف الوس�ط الفني والجمهور، 
خاص�ة وانه بدأ رحل�ة العالج وكان 

متحمسا إلعالن شفائه من املرض.
جريدة املدى بعد عام عىل رحيله..

 الفن�ان كام�ل إبراهي�م يع�ود عىل 
ضفاف دجلة

عامر مؤيد
اس�تذكر الفنانون العراقيون رحيل 
ابراهي�م  الفن�ان كام�ل  صديقه�م 
ملناسبة مرور عام كامل عىل وفاته.

ابراهي�م ال�ذي غيبه م�رض عضال 
ع�ن املش�هد الفن�ي كان قريب�ا من 
الجميع وولد رحيله حزنا كبريا لدى 

الجميع.
ولم يمهل املرض ابراهيم كثريا حيث 
ت�ويف برسع�ة كب�رية وتم تش�ييعه 
بمش�اركة كب�رية من زمالئ�ه ومن 

محبيه قرب املرسح الوطني.
وع�ىل ضف�اف نه�ر دجل�ة اقام�ت 
نقاب�ة الفنان�ني حف�ال اس�تذكاريا 
لكامل ابراهيم ش�ارك به الكثري من 

الفنانني.
التأبينية إليقاد  الوقفة االستذكارية 
الش�موع لم تشمل كامل ابراهيم بل 
جمي�ع الذين رحلوا ع�ام 2020 واىل 

يومنا هذا من نجوم الفن العراقي.
وبدأ الحفل التأبيني بكلمة تعريفية 
ع�ن الح�دث ألقاها نقي�ب الفنانني 
العراقي�ني جبار جودي ومن ثم رفع 
الس�تار عن صور الراحل�ني والبالغ 
عدده�م 78 فنانا وفنان�ة من كافة 
محافظ�ات الع�راق الذي�ن غ�ادروا 

الحياة عام 2020 واىل يومنا هذا.
بعد ذلك كانت هناك فقرة للمايسرتو 
كريم وصفي حيث عزف للحارضين 

مجموعة من مؤلفاته.
وشهد التأبني حضورا ملفتا ونوعيا 
من شخصيات فنية وثقافية ونجوم 
والش�باب  الكب�ار  العراق�ي  الف�ن 

املميزين.
وكام�ل ابراهي�م ُول�د يف البرصة ثم 
انتق�ل مع عائلت�ه إىل بغداد)وتخرج 
يف كلية الفنون الجميلة عام 1998( 
ش�ارك بأول عمل درامي عام 1997 
عندما اختاره املخرج محمد شكري 
جمي�ل لبطول�ة املسلس�ل الدرام�ي 
التاريخ�ي )حكاي�ة امل�دن الث�الث( 
وكان م�ا ي�زال طالب�اً، ق�دم العديد 
امل�رسح  الس�ينما  يف  األعم�ال  م�ن 
والتلفزي�ون كما ش�ارك يف أعمال يف 
س�وريا ومرص، من أعماله مسلسل 
ح�ب،  وبقاي�ا  والس�يدة،  الزيب�ق، 
وحكاي�ات امل�دن الث�الث، ورصخ�ة 

الرتاب.
رحيله

رح�ل كام�ل ابراهي�م بعد مس�رية 
طويلة وبع�د ان قدم الكث�ري الكثري 
. رحل ماس�وف عليه بع�د ان اكدت 
نقاب�ة الفنانني يف ترصي�ح لنقيبها 
جبار جودي نبأ رحيله باس�ف بالغ 
وبرحيل�ه فق�دت االوس�اط الفني�ة 
نجم�ا اث�رى الس�احة بالكث�ري من 

روائع مشاركاته .
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

كتابة    مجال الشرقي

 

الزوراء تستذكر مسرية الفنان الراحل كامل إبراهيم 

د. ميمون اخلالدي : كان أحد تالمذتي عام 1992 وقد أثبت قدراته كونه فنانا موهوبا

جبار جودي : فجعنا مجيعا يف الوسط الفين ويف غريه بالرحيل املبكر

جبار جودي د. ميمون اخلالدي

ماجد ياسني : تلقينا نبأ وفاة االخ 
والصديق كامل ابراهيم حبزن بالغ 

مازن حممد مصطفى : الدفء الذي 
حيمله كامل ابراهيم مل أره يف حياتي

زهري حممد رشيد : حضرنا لنعرب 
حبزن بالغ عن مشاعرنا

اضافة اىل متابعاتها واقامة الحوارات مع االحياء من منتسبي االذاعة والتلفزيون وجميع الرواد الذين تعاونوا 
معنا يف رفد مسريتنا باعمال عديدة فان الزوراء ال تنس املنتسبني والفنانني الذين رحلوا وقدموا للحركة الفنية 
الكثري . واليوم تستذكر الزوراء واحدا من عمالقة الفن الذين رحلوا بعد ان ساهمت االذاعة والتلفزيون بعرض اعمالهم 

وفسح املجال ملشاركاتهم فتستذكر مسرية الفنان الراحل كامل ابراهيم الذي تويف قبل ما يقرب من عام .
ُول�د يف الب�رصة10 أبريل 1972  ث�م انتقل مع عائلته إىل بغداد، وتخرج يف كلية الفنون الجميلة عام 1998 ش�ارك بأول 
عمل درامي عام 1997 عندما اختاره املخرج محمد ش�كري جميل لبطولة املسلس�ل الدرامي التاريخي )حكاية املدن 
الثالث( وكان ال يزال طالباً، قدم العديد من األعمال يف السينما املرسح والتلفزيون كما شارك يف أعمال يف سوريا و مرص 
من أعماله مسلس�ل الزيبق، والس�يدة، وبقايا حب، وحكايات املدن الثالث، ورصخ�ة الرتاب عام 2017 وظهر كموديل 
يف فيديو كليب الفنانة نور عرقس�ويس معقولة...  كامل ابراهيم هو فنان وممثل عراقي مش�هور، من مواليد البرصة 
عام 1972م، ويحمل الجنس�ية العراقية، وديانته االسالم، بدأ مشواره الفني وهو يف عمر 14 سنة يف املسلسل الدرامي 

» حكاية املدن الثالث« . 
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بينت نتائج دراسات علمية أجريت 
املس�تخدمة  املبي�دات  ان  مؤخ�را 
للقضاء ع�ى الحرشات ه�ي أكثر 
خط�را ع�ى صح�ة اإلنس�ان من 

دخان السجائر. 
فق�د أج�رى علم�اء م�ن جامع�ة 
كاليفورني�ا  والي�ة  يف  ب�ركيل 
األمريكي�ة دراس�ات عديدة بهدف 
تحدي�د تأث�ر املبي�دات يف صح�ة 
اإلنسان، واستنتجوا منها ان املواد 
الكيميائية املس�تخدمة يف املبيدات 
اإلنس�ان  جس�م  يف  س�لبا  تؤث�ر 

وخاصة يف جسم األطفال.
فاملبي�دات املس�تخدمة يف حماي�ة 
املزروع�ات من الح�رشات الضارة 
تؤثر س�لبا يف جس�م الطف�ل أكثر 
بكثر من دخان الس�جائر يف حالة 

)التدخني السلبي)
علمي�ا،  املس�ألة  ه�ذه  وإلثب�ات 
أجرى العلماء بالتعاون مع خرباء 
مركز س�اليناس لحماي�ة األمومة 
والطفولة تجربة اشرتك فيها 279 
طفال )1.5 – 5 سنة( جميعهم من 

املقيمني يف مدينة ساليناس، حيث 
توج�د مجمعات زراعي�ة صناعية 
املبيدات واألسمدة  تس�تخدم فيها 
املختلف�ة س�نويا.وقد بينت نتائج 
فحص األطفال ان أغلبهم يعانون 
من مشاكل صحية. فمثال ظهر ان 
حجم رئتي األطفال الذين يعيشون 
ع�ى مقربة م�ن األرايض الزراعية 
اصغر بنس�بة 8 باملئة مقارنة بما 
ألقرانهم املقيم�ني يف مناطق ابعد. 
وملقارنة هذا ب�”التدخني السلبي” 
نجد أن تقلص حجم رئتي األطفال 
هنا يعادل 4 باملئة فقط، أي نصف 

تلك النسبة.

 العبوا مع اطفالكم يف البيت
القي�ام  يحب�ون  االطف�ال  ان 
بنش�اط بدن�ي وهم يله�ون مع 
م�ن يحبون، واوق�ات اللهو هذه 
تق�وي املحبة والثق�ة بني الكبار 

والصغار.
نصائح حول الجمع بني النشاط 

البدني والتسلية:
-اخت�اروا الوقت الذي يكون فيه 

الطفل سعيداً شبعان مرتاحاً.
-ابداوا بالعناق والحديث.

-شجعوا االطفال عى ان يجربوا 
انشطة مختلفة.

-اجعلوا العناق واالطراء مكافاة 
لالداء الجيد.

-راقبوا عالمات التعب والعطش 
عند االطفال.

راقبوا س�لوك الطف�ل ملعرفة ما 
يح�ب، فاذا رايتم الطفل يبتس�م 
ويضح�ك، فك�رروا اللعب�ة مرة 
اخ�رى، فبينم�ا يفض�ل بع�ض 
العنيفة,يفضل  االلعاب  االطفال 

اخرون الحركات البطيئة.
انشطة مسلية داخل البيت

الغناء والرقص
اغان�ي  ع�ى  وارقص�وا  العب�وا 

اطفالكم املفضلة.
حديقة الحيوانات

اذكروا اس�ماء حيوانات مختلفة 
واطلبوا م�ن الجمي�ع ان يقلدوا 

حركات هذه الحيوانات.
التزلج داخل البيت

ضع�وا قطعاً م�ن ال�ورق تحت 
الحذاء,ثم انزلقوا لالمام والخلف 

وكأنكم تتزلجون.
مضمار الحواجز

حواجز,وذلك  مضم�ار  اصنع�وا 
والوسائد  الصناديق  باس�تخدام 
والك�رايس واش�ياء اخرى يمكن 
القف�ز من فوقه�ا او الزحف من 

تحتها او التحرك حولها.
بناء قلعة

رشش�فاً  او  بطاني�ة  ضع�وا 
ف�وق الطاولة بحي�ث يتدىل عى 
جوانبها,وثبت�وا بعضه�ا ببعض 
بواس�طة مش�ابك بحيث تصبح 

مثل قلعة يلعب تحتها االطفال.
الغماية

يختبئ االطفال يف اماكن مختلفة 
م�ن البيت,ويطلب من الطفل او 

الوالد البحث عنهم.
انشطة مسلية خارج املنزل

الهوكي
يمكنكم لعب الهوكي باستعمال 

عيص بالستيكية وكرات لينة.
اللعب بالكرة

بالرم�ي بالرج�ل او الدحرجة او 
الرمي باليد واالمساك بها.

لعبة)انا ارى)
بينم�ا يم�ي الجمي�ع، ين�ادي 
بعين�ي  ارى  )ان�ا  احده�م 
ش�يئا،  الصغرة….(ويس�مي 
فيقوم الشخص الذي يليه باملي 

او الجري نحو ذلك اليء.
الكنز

يت�م البحث ع�ن اش�ياء جميلة 
مث�ل الحج�ارة واوراق الش�جر 
وري�ش الطيور,وتجمع وتوضع 

يف صندوق.
فقاعات الصابون

اصنع�وا فقاعات وذل�ك بالنفخ 
يف املحل�ول الخ�اص بذل�ك، ث�م 
حاول�وا االمس�اك بالفقاعات او 

تفجرها.
اللعب بالطباشر

ارس�موا صوراً بالطباش�ر فوق 
الطري�ق، او ارس�موا اث�ار اقدام 

للحيوانات واتبعوها.

تمتاز الفواكه والخرضاوات ذات اللون 
البنفس�جي بلونه�ا املمي�ز الجمي�ل، 
ولكنه�ا أيضا تحتوي ع�ى العديد من 
الفوائد الصحية، ه�ذه األطعمة لذيذة 
ومغذية للجس�م، ولهذا ينصح خرباء 
نظام�ك  ضم�ن  بإدراجه�ا  التغذي�ة 

الغذائي اليومي.
امللفوف البنفسجي

هو من الخ�رضاوات املعروفة بني 
فئ�ة الطع�ام البنفس�جية، ُيعرف 
أيضا باس�م امللفوف األحمر، وهو 
مفيد بشكل ملحوظ وله خصائص 
تع�زز الصحة نظ�را الحتوائه عى 
مرك�ب األنثوس�يانني، الذي يتميز 
بخصائص�ه املعززة لصحة القلب، 
 A كم�ا أن�ه م�يلء بالربوفيتامني
وفيتام�ني C واأللي�اف، أيض�ا له 

خصائص مضادة لاللتهابات.
الباشن فروت )املاراكويا(

تعت�رب باش�ن ف�روت أو املاراكويا 
م�ن أكث�ر الفواك�ه انتش�ارا هذه 
األيام يف البالد العربية، حيث تتميز 
بمذاقه�ا اللذي�ذ للغاي�ة وتحتوي 
عى مركب “ piceatannol“، وهو 
مض�اد أكس�دة خ�اص م�ن مادة 

البوليفينول، وكذلك تعترب الباشن 
فروت مفي�دة لصحة الجلد كونها 
تحتوى عى فيتام�ني C وفيتامني 

A ، كما أنها تقوي جهاز املناعة.
الباذنجان

يتواف�ر الباذنجان بكثرة يف األس�واق، 
وهو مصدر غن�ي باأللياف ومضادات 
األكسدة، كما أنه عنرص أساس لعملية 
التمثي�ل الغذائي وصح�ة العظام، إىل 
جان�ب بع�ض الخصائ�ص املض�ادة 

لاللتهابات والتي تحمي القلب.
التوت

يحمل الت�وت الكثر من املغذيات، 
كما أنه غني بمضادات األكس�دة، 

ارتف�اع  تقلي�ل  يف  يس�اعد  كم�ا 
الكوليس�رتول والسكر  مستويات 
يف ال�دم، ل�ذا فه�و إضاف�ة رائعة 

لنظامك الغذائي اليومي.
الجزر البنفس�جي، ويتميز الجزر 
البنفس�جي بمذاق حلو مقرمش، 
ويحت�وي عى حمض الس�يناميك 
وحمض الكلوروجينيك ومضادات 
األكس�دة، ويس�هم يف الوقاية من 
أمراض القلب والسكري والسمنة، 
كما أنه محمل بمجموعة متنوعة 
مث�ل:  الغذائي�ة  العن�ارص  م�ن 
فيتامني C، وفيتامني A، واملنغنيز، 

والبوتاسيوم، واأللياف.

الصاب�ون األس�ود املغربي ه�و العالج رق�م واحد يف 
الحمامات الشعبية الرشقية. ويتم الحصول عليه من 
خليط من زيت الزيتون مع الزيتون األس�ود املفروم. 
يف القرن التاسع عرش كان الصابون املغربي يستخدم 
لعالج األم�راض الجلدية، وأصب�ح يف وقت الحق أداة 
الجمال الحقيقي املناسبة لكل نوع من أنواع البرشة. 
يعم�ل الصاب�ون املغربي عى تهيئة البرشة لتقش�ر 
الجلد حيث يجعله أكثر ليونة وجاهز للفرك. جنباً إىل 
جنب مع عمل قفاز اللوف، فإنه سيتم إزالة الشوائب 
والجل�د املي�ت. وبفض�ل ذل�ك التقش�ر وخصائص 

الرتطيب، فإنه يلني ويغذي البرشة.
خصائص وفوائد الصابون األسود املغربي:

-1الصاب�ون املغربي يزيل الجل�د امليت الذي يكون 
السطح الخارجي الخشن والجاف.

2-يعمل الصابون املغربي عى تنظيف الجلد بعمق 
عن طريق إزالة الس�موم وخاليا الجل�د امليتة، مما 

يجعل البرشة أكثر ليونة ونعومة.
-3تقش�ر البرشة بالصابون املغرب�ي يعزز الدورة 

الدموية الليمفاوية.
مض�ادة  بخ�واص  املغرب�ي  الصاب�ون  4-يتمي�ز 

.E للميكروبات باإلضافة اىل أنه غني بفيتامني
5-ُينص�ح باس�تخدام الصابون املغرب�ي لتخفيف 
حك�ة الظهر الناتجة من انس�داد املس�ام بس�بب 

زيوت البرشة والجلد امليت.
-6الصابون املغربي حل مثايل للحد من نمو الشعر 

عى الجسم.
-7فرك الجلد بانتظام باستخدام الصابون املغربي 
يجعل الجلد عى استعداد الستيعاب أفضل لعالجات 
الب�رشة املختلفة مثل الرتطيب وماس�كات التغذية 

وكريمات التسمر.
كيفية استخدام الصابون املغربي:

أثناء االستحمام، دلكي جسمك بالصابون املغربي 
ثم اشطفي الصابون من عى جسمك باملاء الفاتر. 
اس�تخدمي لوفه أو قفاز االستحمام لفرك جسمك 
بق�وة للتخلص من الخاليا امليت�ة وتنظيف البرشة. 

يفضل تكرار استخدامه أسبوعياً.
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حنو مستقبل افضل...هلا
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املقادير 
١ و٢/١ كيلو سمك

١ كيلو رز بسمتي
حفنة شعرية

بصلة متوسطة الحجم
ملعقة صغرة كركم

ملعقة صغرة فلفل اسود
ملعقة صغرة زعفران

زبيب اشقر للتزيني

ملح حسب الرغبة
زيت للقيل

طريقة التحضر 
١. ننظف الس�مك ونقطع كل سمكة 
اىل نصفني، نملحها ونتبلها بالكركم 

والفلفل االسود.
٢. نغس�ل األرز وننقعه، نفرم البصل 

ناعماً ونغسل الزبيب ونصّفيه.
حام�ي  زي�ت  يف  الس�مك  نق�يل   .٣

ونحّمصه عى الجهتني.
٤. نحّم�ر البصل بالقلي�ل من الزيت، 

ثم نضيف الزبيب للبصل ونقلّب.
٥. نحّمر الش�عرية، نضيف األرز مع 
رشة كركم وزعفران ونقلب، نضيف 

ماء حسب الحاجة ونطبخ األرز.
٦. بعد النضج نس�كب األرز يف طبق، 
نزّين�ه بالزبي�ب والبص�ل ث�م نضع 

السمك فوق األرز.

املطبخ ..

وصفة مطبق السمك العراقي اللذيذة

أو  االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 
السوش�يال ميديا قلبت حياتنا رأًس�ا 
ع�ى عق�ب، إذ أصب�ح نم�ط حياتن�ا 
وطقوس�نا اليومية خاضع�ة لقوانني 
السوشيال ميديا. العالقات االجتماعية 
أيًض�ا أصب�ح له�ا أش�كال جديدة يف 
ع�رص التكنولوجيا، فهن�اك العالقات 
االفرتاضية التي تنش�أ عى فيس�بوك 
وغره من مواقع التواصل االجتماعي 
بعيًدا ع�ن معرفة ال�زوج أو الزوجة، 
والت�ي نق�ف حائري�ن أمامه�ا، ه�ل 
تدخل هذه العالق�ات يف إطار الخيانة 
أم ال، ولنجيب�ك ع�ن ه�ذا  الزوجي�ة 
الس�ؤال واصيل الق�راءة. ما ٠الخيانة 
الفيس�بوكية؟ صدق�ي أو ال تصدقي، 
هذا األمر أصبح شائًعا حتى إنه يوجد 
ل�ه مصطلًحا خاًصا ب�ه وهو الخيانة 
 ،)Facebook cheating( الفيسبوكية
فهن�اك الكثر م�ن األش�خاص ممن 
نتعرف عليهم ع�ن طريق مجموعات 
الفيس�بوك )الج�روب(، حي�ث نلتقي 
بأش�خاص تجمعن�ا به�م اهتمامات 
مش�رتكة أو أش�خاص يربطن�ا به�م 
أصدقاء مشرتكون. ويبدأ األمر ببعض 
الدردش�ة والتع�ارف ث�م ق�د يتطور 
األم�ر ملا هو أكثر من ذل�ك، كالتحدث 
ألوق�ات طويل�ة أو تب�ادل املجامالت 
وتأخذ ه�ذه العالقة حي�زًا من حياتك 
أكثر من كونه�ا مجرد صداقة عابرة، 
خاصة أن مواقع التواصل االجتماعي 
تجعلنا متاحني عى م�دار اليوم، مما 
يس�نح الفرص�ة لالرتب�اط العاطفي 
باألش�خاص الذي�ن نتواص�ل معه�م 
عرب هذه الدردش�ة. مل�اذا تعد عالقات 

فيس�بوك غر جديرة بالثقة؟ التحدث 
م�ع أي ش�خص لس�اعات طويلة، ال 
يعن�ي أن�ك أصبح�ت تعرفين�ه جيًدا. 
التعامل مع ش�خص آخر عى أساس 
افرتايض، قد يجعل�ك تثقني به رسيًعا 
حتى إذا ل�م يكن جدي�رًا بالثقة. ميل 
الن�اس ع�ادة إىل أن يظه�روا بمثالية 
ع�ى مواقع التواص�ل االجتماعي، لذا 
فإن الكثرين ال يترصفون بطبيعتهم. 
بعض األشخاص يستمتعون بمالحقة 
اآلخرين برسية أو اخرتاق حساباتهم، 
الص�ور  وتب�ادل  معه�م  والحدي�ث 
وامللفات ق�د يمنحه�م الفرصة لذلك. 
متى أش�عر أن العالقة الت�ي تربطني 

بشخص عرب فيسبوك خيانة زوجية؟ 
إذا الحظ�ت أن ه�ذه العالق�ة تتطور 
وتأخذ من مس�احتك اليومية مع هذا 
الشخص فقط. إذا الحظت أنك تميلني 
إىل إخفاء هذه العالقة أو الصداقة عن 
زوجك، وأن كل يشء فيها يتم يف رسية 
تامة. إذا أصبحت ه�ذه العالقة امللجأ 
الذي تقصدينه، كلما واجهِت مشكلة 
أو صعوب�ات يف عالقتك مع زوجك. إذا 
الحظ�ِت أنك تش�اركني أرساًرا خاصة 
بعالقتك الزوجية مع الطرف اآلخر من 
هذه العالقة أو كان هو يقوم بذلك. إذا 
الحظ�ت أن هذه العالق�ة تصبح عادة 
أساس�ية يف روتني يوم�ك، وال يمكنك 

تمضية يوم دون التواصل مع الطرف 
اآلخ�ر من هذه العالقة. إذا الحظِت أن 
املحادثة تأخذ بعًدا جنسًيا أو حميمًيا، 
حت�ى إذا لم يكن مب�ارًشا أو كان عى 
سبيل املزاح. إذا ش�عرِت بأنك ترغبني 
يف مالمس�ة الط�رف اآلخ�ر م�ن هذه 

العالقة. 
ال داعي إىل أن يتحول األمر إىل نوع من 
أنواع الوس�واس القه�ري، لكن هناك 
عالمات قد تخ�ربك بأن زوجك مرتبط 
بش�خص آخر عن طريق فيس�بوك أو 
غره م�ن مواقع التواصل. إذا الحظِت 
أنه عادة ما يكون مس�تغرًقا تماًما يف 
محادثاته عرب فيس�بوك، وعند سؤاله 

ع�ن املحادثة يتهرب م�ن اإلجابة. إذا 
الحظ�ِت أنه يس�تقبل رس�ائل طوال 
الوق�ت - حت�ى خ�الل اللي�ل - وأن�ه 
ع�ادة يرد عليها يف الح�ال. إذا اقرتبِت 
منه وهو يتحدث عى فيس�بوك، فإنه 
رسعان ما يغلق هاتقه ويضعه بعيًدا. 
إذا الحظ�ِت أن�ه يمس�ك هاتفه طوال 
الوق�ت وال يرتك�ه أب�ًدا، وإذا تحدثِت 
ع�ن األمر أو حتى مزحِت بش�أنه يرد 

بأسلوب دفاعي ويقلب األمر عليِك. 
وال يمك�ن الج�زم بأن هن�اك طريقة 
واح�دة مثالي�ة للتعامل م�ع الخيانة 
الفيس�بوكية، فهي تماًم�ا كالخيانة 
االعتيادي�ة وأن�ت من تقرري�ن ما هو 
األفض�ل ل�ك ولعالقت�ك م�ع زوج�ك، 
ومن الحلول الت�ي يمكن التفكر بها: 
مواجه�ة ال�زوج: هذا األم�ر ال يكون 
ع�ادة ناجًح�ا، خصوًص�ا إذا لم يكن 

لديك يشء ملموس عن هذه الخيانة.
 تجاه�ل األمر: ربم�ا تقررين تجاهل 
األم�ر ومواجهت�ه بطريق�ة مبارشة، 
لكن م�ع التلميح لزوجك بأنك تعرفني 
ع�ن األم�ر وترتكين�ه يرتاج�ع عن�ه 
بصم�ت. التواص�ل مع الط�رف اآلخر 
من العالقة: إذا اس�تطعت التوصل إىل 
هوية املرأة التي يتواصل معها زوجك، 
يمكن�ك التواص�ل معه�ا ومطالبته�ا 

باالبتع�اد ع�ن زوج�ك. 
إنه�اء العالق�ة: ه�و بالتأكي�د الح�ل 
األكثر حس�ًما، فالخيانة تظل خيانة، 
وربم�ا يحول هذا األم�ر دون إمكانية 
الثقة بزوجك مجدًدا، لكن يظل القرار 
بيدي�ك، فإنه�اء الزواج لي�س بالقرار 

اليسر.

متى تصبح عالقات الفيسبوك خيانة زوجية؟ 
تدبري منزليحنو مستقبل افضل...هلا

دراسات حديثة

ختلصي من 5 أشياء يف املطبخ 
واحلّمام فوًرا

املبيدات أخطر من دخان السجائر

 من الرضوري التخلّص من بعض األش�ياء املستعملة فوًرا، حتى لو بدت 
نظيفة أو غر منتهي�ة الصالحية، منًعا من تراكم الجراثيم عليها ونقلها 
ألفراد العائلة، ومنها:| فرشاة األسنان: يجب استبدال فرشاة األسنان كّل 

شهر، خصوًصا ملن يعانون من مرض ما أو نوع من الحساسّية.
| فرشاة الشعر: ُيفّضل تجديد فرشاة الشعر كّل سّتة أشهر، مع الحرص 
عى تنظيفها بعد كّل استعمال. ويفيد ترسيح الشعر بها أثناء االستحمام، 
به�دف تتظيفه�ا وتعقيمه�ا.| حافظة العدس�ات الالصق�ة: يجب تغير 
حافظة العدسات الالصقة مرّة كّل شهر، فهي تحتوي عى بكتريا ضارة 
قد تتسّبب يف التهابات العني.| فوط الحّمام: يجب تبديل فوط الحّمام مرّة 

كل سنة، مع الحرص عى غسلها باملاء الساخن لتعقيمها فور رشائها.
| اس�فنجة الجيل: ُيستحس�ن رمي اس�فنجة الجيل كّل أس�بوع، بس�بب 
تعرّضها املس�تمر للدهون والجراثيم، م�ع الحرص عى تخصيص واحدة 

لجيل الحلل واألطباق وأخرى لتنظيف األسطح.

انت�رشت يف اآلون�ة األخ�رة التطعيمات ضد 
ف�روس )كورون�ا( حي�ث تلقاه�ا املالي�ني 
منها، و لكن هذه التطعيمات قد تسبب آثار 

جانبية و آالم و التهابات للشخص.
وكش�ف الخ�رباء أن جرع�ات اللقاحات قد 
تس�بب التهاًبا بالذراع لدى بعض األشخاص 
ويف بع�ض الح�االت ق�د تش�عر بزي�ادة يف 
األل�م خ�الل الي�وم الت�ايل، نظ�را ألنه�ا من 
اآلث�ار الجانبية الش�ائعة الت�ي يعانى منها 

األشخاص مع أي لقاح أو فحص دم.
و تش�ر آالم ال�ذراع إىل ح�دوث ع�دد م�ن 
التفاع�الت الخفيفة التي تعك�س أن جهاز 
املناعة لديك يعم�ل بطريقة صحيحة، حيث 
تندف�ع الخالي�ا املناعي�ة إىل تل�ك املنطق�ة 
وتس�بب التهابا لذا يتح�ول ذراعيك إىل اللون 

األحمر ويصاب بالتورم.
وفيما يتعل�ق بمدة التعايف من ألم الذراع بعد 
تطعيمات )كورونا(، أوضح الخرباء أن األلم 

ينح�رس يف غضون ي�وم أو يومني بعد تناول 
الجرع�ات املق�ررة، لك�ن إذا س�اءت حالتك 
الصحية يف غضون 24 ساعة من الوخز وألم 
ال�ذراع، فالب�د من الرج�وع اىل الطبيب، فقد 
يش�ر األلم الش�ديد إىل إصابة يف الكتف مثل 
التهاب األوتار أو تمزق الكفة املدورة ويطلق 
ع�ى تلك الحال�ة ب “Covid arm” ، الناتجة 

عن “تأخر فرط الحساسية الجلدية”.
لتخفي�ف  نصائ�ح  بع�دة  الخ�رباء  وأوىص 
األل�م الناتج عن تلقي تطعيم�ات )كورونا( 

بالذراع:
1.ح�اول تحريك ذراع�ك طوال الي�وم حيث 
يس�اعدك يف انحس�ار االلته�اب وتخفي�ف 

األلم.
2.تناول بعض املسكنات التي تحسن حالتك 

الصحية وتساعد يف تخفيف األلم أيضا.
3.يمكنك عمل كمادات باستخدام املاء البارد 
ع�ى موض�ع الحق�ن والتي تنج�ح يف تربيد 

املنطقة وإزالة االلتهاب.
4. اح�رص عى تن�اول الس�وائل واملاء كثرا 

التي تعمل عى تخفيف االلتهاب.
5. تجنب تدليك الذراع فعى الرغم  أن تحريك 
ال�ذراع يس�اعد عى الح�د من الته�اب هذه 

املنطق�ة بش�كل أرسع، إال أن التدلي�ك بقوة 
يسهم يف تفاقم االلتهاب واأللم.

6. اح�رص ع�ى تن�اول قس�ط م�ن الراحة 
وتجن�ب ب�ذل أي مجهود ق�وى بع�د تناول 

اللقاح حتى ال تتفاقم حالتك الصحية.

سلوكيات

نصائح طبية

فوائد و تأثري اللعب مع االطفال

إليك أفضل النصائح لتخفيف االلتهاب ما بعد تطعيمات فريوس )كورونا(

طبيبك يف بيتك

لطلة ابهى..

األطعمة البنفسجية عالية األكسدة تقي اجلسم من اخلاليا السرطانية 

تعريف على الفوائد اجلمالية للصابون األسود
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مهني�اً: توق�ع الال متوق�ع، ربما يكون خرباً جي�داً يتعلق 
بوض�ع مايل أو فرصاً مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك 
وواجباتك، وقد تحصل عىل مكاف�أة لجهودك .عاطفياً: يتعزز 
وضعك العاطفي وتبدو سعيداً بلقاءات وتطورات، يحالفك الحظ 
يف نش�اطات اجتماعية وش�خصية، حرض نفس�ك لالس�تفادة من 
الف�رص املقبلة إلي�ك .صحياً: تخ�ف الضغوط النفس�ية عليك هذا 
الي�وم، فرتتاح أعصاب�ك وتبدأ برؤية الحياة م�ن منظار إيجابي ما 

ينعكس إيجاباً عىل صحتك

مهنياً: تتأخر املعامالت وتستاء من تأجيل ملرشوع معينّ 
يف اللحظة األخرية، فتحاول أن  تس�يطر عىل  انفعاالتك 

وتفقد السيطرة عىل أعصابك .
عاطفياً: يتضح لك أنك وقعت أسري حب عاصف، مما يضطرك 

إىل اتخاذ قرار حاسم بشأنه، قد يكون إيجابياً .
صحي�اً: ال تلجأ إىل الطعام كوس�يلة لتخفيف الضغط عن نفس�ك، 
علي�ك إيجاد منف�ذ آخر كممارس�ة الرياض�ة والخ�روج إىل الهواء 

الطلق.

مهني�اً: يوم خال من الحماس�ة والطاق�ة، خفف عنك 
األعب�اء املهنية، لكن ال تهمل الواجبات حتى لو ش�عرت 

بالتعب والتوتر 
عاطفي�اً: ُكن متحفظاً جداً يف حيات�ك العاطفية واالجتماعية، 

وال تتهرب من املسؤوليات  العائلية 
صحي�اً: عليك الحفاظ ع�ىل حياتك الصحية من األم�راض املعدية، 

فأنت ال تنتبه إىل كثري من التفاصيل التي قد تؤذيك

مهنياً: يبدأ مركور بالرتاجع، ما قد يعني بعض التأجيل 
يف مشاريع مالية، وإمكانية التعرنّض لبعض النزاعات أو 

العدائية، وإيجاد نفسك أمام استحقاق مهم. 
عاطفي�اً: تتمك�ن م�ن تحقي�ق العديد م�ن الرغب�ات واآلمال، 
كذل�ك تج�د الرشي�ك أو الحبي�ب املناس�ب، وتتخ�ذ ق�راراً مهم�اً 
ي فأنت  بش�أن مس�تقبلك العاطفي. صحي�اً: إحذر الرتاجع الصحنّ
ل األوج�اع أو الخضوع لفحوص مخربية  تبدو غ�ري  قادر عىل  تحمنّ

أو صور شعاعية.

مهنياً: كن أكثر جدية وانفتاحاً مع الزمالء، وكثرة املزاح 
ت الحدود  ترتك تأثريات سلبية إذا تخطنّ

عاطفي�اً: س�وء التفاه�م م�ع الرشي�ك يول�د مضاعفات 
خطرية، لذا، يفضل أن تأتي املعالجات هادئة وواضحة ومبنية 

عىل نقاط واضحة 
صحياً: تجنب قدر اإلمكان األشخاص الذين يسعون إللحاق الرضر 
ب�ك وابتعد عن أصحاب النيات املبيت�ة الذين ال يريدونك أن تكون يف 

وضع صحي جيد

مهنياً: تناقش موضوعاً تمويلياً أو مسألة تتعلق بإرث 
ف األجواء وحاول تقريب املسافة  أو تأمي أو عقار، لطنّ

بينك وبي اآلخرين 
عاطفياً: تكون الحظوظ قوية ومشجعة واألجواء ناشطة، ما 
يس�مح ل�ك أن تطرح األس�ئلة  التي تريد،  ومن حق�ك  أن تعرف 
الحقيقة  وخفايا األمور .صحياً: توتر يف األعصاب، حاول االسرتخاء 
أو خف�ف عن�ك الضغ�ط قليالً يف العم�ل، وخذ فرتة م�ن الراحة وال 

تحاول النظر إىل الوراء.

مهني�اً: ثق بقدرك أيها العذراء، واعل�م أن األيام املقبلة 
قد تكون اس�تثنائية يف حياتك، ربم�ا يهبط عليك الحظ 

فجأة وترى أن حالً يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة األمل. 
عاطفياً: ضغوط العمل قد تؤثر س�لباً يف حياتك العاطفية، لذا 
اترك مشاكلك خارج البيت وأوِل الرشيك االهتمام الذي يستحقه 

صحياً: إذا كنت تعاني ضغوطاً نفسية تراها تضمحل تدريجياً، هذا 
اليوم يبدو اس�تثنائياً ويوفر لك فرصة ثمينة جداً لالهتمام بوضعك 

الصحي.

مهني�اً: ي�وم حافل بالنش�اطات املتعددة يفت�ح أمامك 
اآلفاق وتس�جل انقالب�ًا ملصلحتك، لذل�ك تجنب االرهاق 
واستنفاد طاقتك وال تستفز اآلخرين وُكن متحفظاً  وحذراً 
عاطفيا:ً تنظر إىل األمور من وجهة أوسع، قد تسافر بحثاً عن 

عالقة جديدة أو من أجل االستمتاع بعض اليشء 
صحي�اً: ال تس�مح للقل�ق بالتأث�ري يف أدائ�ك، ابتع�د ع�ن االنفعال 

والقرارات االرتجالية، إنه يوم فارغ من اآلمال والتوقعات

مهني�اً: تمي�ل إىل الق�رار الحاس�م وال ت�رتدد يف إدخال 
الت�وازن،  تس�تعيد  اليوم�ي،  روتين�ك  ع�ىل  تغي�ريات 
وتتوص�ل اىل حل�ول وق�رارات بننّ�اءة من خ�الل املباحثات 
والعم�ل الجماع�ي .عاطفي�ا:ً يصعب عليك تمال�ك األعصاب، 
لك�ن املطل�وب هواتخ�اذ القرار الحاس�م بعدم الوقوع يف املش�اكل 

والورطات، واالبتعاد عن األفكار السود 
صحي�اً: اإلصابة بوعكة صحية فجأة واردة يف كل لحظة، عليك اخذ 

االحتياطات الالزمة لتتفادى التعرض لوعكة

مهنياً: احذر فخاخاً يف العمل وعروضاً واهمة ومحاوالت 
العرقل�ة املحتمل�ة أيضاً، ح�اول أن تس�رتيح بعيداً عن 

الضغوط 
عاطفي�اً: عالق�ة قديمة تل�وح يف األفق، لكن م�ن األفضل أن 

تتطلع إىل املستقبل، ألن التخلنّص من الرشيك الحايل ليس سهالً 
صحي�اً: ح�اول أن تبتعد قدر املس�تطاع عن األماك�ن ذات الحرارة 
املرتفعة، فهذا أفضل لصحتك، قلنّة النوم ستسبب لك الجهد والتعب، 

فحاول ان تعونّض ذلك بالتمارين الرياضية

مهني�اً: تعيش تجدداً وتتاح أمام�ك حرية الترصف كما 
تري�د، فاوض بمهارة، قد يحمل إلي�ك هذا اليوم ربحاً او 

تقدماً او تكريماً وال تعرنّض نفسك للفضائح 
عاطفياً: مزاج الرشيك يف أفضل حاالته، فحاول أن تطرح معه 

كل املوضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود املناسبة.
صحي�اً: تهت�م بصحت�ك وتعتن�ي بنوعية غذائ�ك، وقد تش�كو من 
زي�ادة يف الوزن، فحاول القيام ببعض النش�اطات الرياضية إلبعاد 

التشنجات عنك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

بع�ض  يؤخ�ر  م�ا  بالرتاج�ع  مرك�ور  يب�دأ  مهني�اً: 
االس�تحقاقات، ويؤج�ل الحص�ول عىل العائ�دات كما 

العمليات االستثمارية. 
عاطفياً: يس�اورك قلق ما أو تضط�ر إىل التكيف مع ما يؤملك 

وما شابه من أمور صغرية تبلبل األفكار، لكنها ليست خطرية 
صحياً:   يحافظ املاء عىل الجسد يف درجة الحرارة الصحيحة ويزيل 

السموم، لذا أكثر من رشب املياه لتبقى صحيحاً معاىف.

كلمات متقاطعة

217 ق م - ق�وات قرطاجنة بقي�ادة حنبعل 
تنص�ب كمين�ا للجي�ش الرومان�ي بقي�ادة 
جاي�وس فامليني�وس وتلح�ق ب�ه الهزيم�ة 
يف معرك�ة بح�رية تراس�مانيا خال�ل الحرب 

البونيقية الثانية.
1318 - وقوع معرك�ة البرية يف غرناطة بي 
النص�ارى القش�تاليي واملس�لمي، وكان�ت 

نتيجة املعركة انتصار املسلمي.
أودا  اليابان�ي  الداي-مي�و  انتح�ار   �  1582

نوبوناغا يف معبد هونو جي يف كيوتو.
1621 � إعدام 27 من النبالء التشيك يف ساحة 
املدين�ة القديم�ة يف ب�راغ يف أعق�اب معرك�ة 

الجبل االبيض.
يف  هاليفاك�س  مدين�ة  تأس�يس   �  1749

مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.
ع�ىل  تص�ادق  نيوهامش�ري  والي�ة   -  1788
الدس�تور االمريك�ي لتكون الوالية التاس�عة 
التي تص�ادق علي�ه، وبذلك أصبح الدس�تور 

وثيقة قانونية حاكمة
عىل االرايض االمريكية.

1824 - القوات املرصية تس�تويل عىل جزيرة 
بس�ارا اليوناني�ة الواقعة يف بح�ر إيجة إبان 

حرب االستقالل اليونانية.
1898 - الواليات املتحدة تس�تويل عىل جزيرة 
غ�وام م�ن إس�بانيا ب�ال مقاوم�ة تذكر من 

حامية الجزيرة.
1854 - من�ح صليب فيكتوري�ا للمرة االوىل، 

وذلك أثناء قصف بومارزوند يف جزر أولند.

1940 - الق�وات االملانية تس�يطر عىل كامل 
االرايض الفرنس�ية وذل�ك يف الح�رب العاملية 

الثانية.
الق�وات  بأي�دي  دمش�ق  س�قوط   -  1941
الربيطانية وقوات فرنسا الحرة، وخالل االيام 
التالية بس�ط الحلفاء سيطرتهم عىل سوريا 

واستسلمت قوات
حكومة فييش الفرنس�ية بموجب هدنة عكا 

التي وقعت الحقا يف 12 تموز.
1942 - الجنرال إرف�ي رومل يهاجم القوات 
الربيطاني�ة يف ط�ربق بليبي�ا، وانته�ى ه�ذا 
الهج�وم باالنتص�ار عليهم، واستس�الم أكثر 

من ثالثي ألف
جندي للقوات االملانية.

1958 - إعالن الجمهورية يف موريتانيا.
1963 - الحكوم�ة الفرنس�ية تعل�ن عن 
سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف 

شمال االطليس.
1976 - قوات الردع العربية تبدأ بالوصول 
إىل لبن�ان بعد قرار جامع�ة الدول العربية 

إرسالها لوقف االقتتال الدائر هناك.
1981 - مقتل الدكتور مصطفى تشمران 
فيزيائي وس�يايس ومن مؤس�يس حركة 
أم�ل اللبناني�ة وأول وزي�ر دف�اع إيران�ي 
بعد الثورة االس�المية يف الح�رب العراقية 

االيرانية.
2003 - الجي�ش االرسائي�ي يغتال القائد 
القس�امي عبد هالل القواسمي، املطلوب 

االول لالحتالل االرسائيي آنذاك.
2004 - مركب�ة الفض�اء س�بيس ش�يب 
وان تهبط بس�الم بعد قيامها بأول رحلة 
خاصة مأهولة إىل الفضاء الخارجي والتي 

وصلت إىل الطبقات
العليا من الغالف الجوي.

2005 - اغتي�ال جورج ح�اوي يف تفجري 
سيارته يف لبنان.

2009 - جرينالن�د تحص�ل ع�ىل الحك�م 
الذاتي تحت التاج الدنماركي.

2011 - الجمعية العامة ألملم املتحدة تعيد 
انتخ�اب أمي عام لالم�م املتحدة بان كي 

مون لوالية ثانية تبدأ يف 1 يناير 2012.
ية  2016 - محكمة القضاء االداري املرصَّ
ية  تقيض ُببط�الن تنازل اُلحكوم�ة املرصَّ
عن جزيرة تريان لصال�ح اململكة العربَّية 

اُلسعودَّية.
- 2017تدم�ري الجامع النوري مع منارته 
الحدب�اء التاريخي�ة خالل مع�ارك تحرير 

املوصل من سيطرة داعش.
ملك اململكة العربية السعودية سلمان بن 
عب�د العزيز آل س�عود يعفي االمري محمد 
بن نايف من جميع مناصبه ويعلن محمد 

بن سلمان ولًيا
للعهد.

2020 - كس�وف ش�ميس لوح�ظ يف معظ�م 
أنحاء أفريقيا وآس�يا، باالضافة إىل أجزاء من 

acebookجنوب رشق أوروبا. من الفيسبوك

غزل عراقي
الغي�����������م ع  معتم��د  وردت��ك  التش��تل 
يكط���������ع ياوك��ت  مبطره��ن  مات��دري 
بي��ه روح��ك  وحت��ط  خي��ال....  ولتعاش��ر 
ويش��ل������ع يعوف��ك  ظلم��ه  اصي��ر  ب��س 
ك����ان اي  راح  ل��و  دم��ع....  والت��ذرف 
مايرج����������ع وال��راح  دمعت��ك  تخس��ر 
يش��ري����ك املاع��رف  ع  أب��د  ولتعات��ب 
ماتس��م������ع احليط��ان  ع  تعت��ب  ش��ما 

ه�ل تعل�م م�اذا يفع�ل الصقر.. 
عندما يصل اىل س�ن األربعي من 

عمره؟!
فالصقر يعيش 70 عاماً كاملة.. 
ولك�ن ليصل اىل ه�ذا العمر يجب 
علي�ه اتخاذ ق�رار صعب ج�داً.. 

ليكمل حياته فماذا يفعل؟!
فعندم�ا يصل اىل س�ن االربعي.. 
ف�إن اظاف�ره تفق�د مرونته�ا.. 
وتعجز عن اإلمس�اك بالفريس�ة 
وهي مص�در غذائ�ه الوحيد كما 

نعلم.
وكذل�ك يصب�ح منق�اره الق�وى 
الحاد .. معقوفاً شديد االنحناء.. 
فال يمكن�ه م�ن الته�ام الطعام 

بس�هولة ويرس.
كذلك وبس�بب تقدم�ه يف العمر.. 
تصب�ح أجنحت�ه ثقيلة.. بس�بب 
وتلتص�ق  ريش�ها  وزن  ثق�ل 
بالص�در.. ويصب�ح الط�ريان يف 

غاية الصعوبة بالنسبة له.
هذه الظ�روف مجتمع�ة.. تضع 
الصق�ر يف خي�ار صع�ب.. إما أن 

يستسلم للموت.. أو يقوم بعملية 
تغي�ري مؤملة جدا ملدة 150 يوما.. 

فماذا يفعل؟!
تتطلب العملي�ة ان يقوم الصقر 
بالتحليق اىل قمة أي جبل.. حيث 

يكون عشه هناك.
منق�اره  ب�رضب  يق�وم  أواًل 
املعقوف بش�دة.. عىل الصخرة.. 

حتى ينكرس.
ثانًي�ا عندما تت�م العملية ينتظر 
حت�ى ينمو منق�اره.. ث�م يقوم 

بكرس أظافره أيًضا.
ثالًث�ا بعد كرس مخالب�ه.. ينتظر 
حت�ى تنمو من جدي�د.. ثم يقوم 

بنتف ريشه بالكامل حتى يصبح 
عارًيا تماًما من الريش.

بخمس�ة  املعان�اة  ه�ذه  وبع�د 
اش�هر.. يقوم الصق�ر بالتحليق 
من جديد.. يف الس�ماء وكأنه ولد 
من جديد.. ويعيش ملدة 30 س�نة 

أخرى.
القص�ة  ه�ذه  م�ن  الحكم�ة.. 
كات�ب  يق�ول  كم�ا  الفري�دة.. 
القص�ة.. أننا يف بع�ض االحيان.. 
يجب علينا تغي�ري حياتنا.. حتى 
نس�تمر يف أفضل ح�ال حتى وإن 

كان التغيري صعبا ومؤملا!!
قصة فريدة يهديه�ا لنا الصقر.. 

أقوى الكائنات الطائرة يف الدنيا.. 
حت�ى نتعل�م األم�ل والتجدي�د.. 
س�اعة  كله�ا  الحي�اة  وتغي�ري 
الل�زوم.. قد يكون تغي�ري عمل.. 
يعوق نجاحنا وانطالقنا.. أو حتى 
تغيري البل�د بأكمل�ه.. إذا ضاقت 
علين�ا الحياة فيه�ا.. وتخيلوا لو 
أن عاملن�ا النوب�ي أحم�د زويل.. 
يس�افر  ول�م  لواقع�ه  استس�لم 
الربوفيس�ور  وكذل�ك  ألمري�كا.. 
مجدى يعقوب.. أو فاروق الباز.. 
وغريه�م املئ�ات.. والذي�ن أخذوا 
قرارات مؤملة.. برتك األهل والولد.. 
بل والبلد بأكملها.. عندما شعروا 
بأن طموحهم يختنق.. فهاجروا 
وس�افروا بعيدا.. ليحققوا ذاتهم 
ويؤك�دوا نجاحهم الذي ش�هدت 

به الدنيا بأكملها!
الخالص�ة.. ُخذ ق�رارك يف الوقت 
املناس�ب.. وحل�ق م�ن جدي�د.. 
كما يحلق الصق�ر لتحقق ذاتك.. 
الدني�ا  ع�ىل  نجاح�ك  وتف�رض 

بأكملها.

ه�ذا االختب�ار وطريق�ة اختيارك 
الول يشء تفعلين�ه م�ن املهمات 
االتي�ة: ال�رد ع�ىل الهات�ف، نزع 
اإلبريق ع�ن النار، حم�ل الطفل، 
من�ع الحي�وان األليف م�ن إتالف 
األريك�ة... إذاً ح�ددي املهمة التي 
تفضلي القيام بها أوالً وستعرفي 

اإلجابة عىل السؤال؟
1 نزع إبريق الشاي عن النار

بدأ إبريق الش�اي بالغلي�ان. فإذا 
اخ�رتت االهتمام بذل�ك أوالً يعني 
ه�ذا أننّ�ك ذات ش�خصية عني�دة 
وانفعالي�ة م�ا ي�ؤدي اىل اتخاذك 
قرارات خاطئ�ة ترفضي الرتاجع 
عنه�ا. وحيويت�ك املفرطة تنقلب 
ض�دك أحيان�اً وتجعلك تش�عرين 

بالتعب وتزعج اآلخرين.
2 اإلجابة عىل الهاتف

إذا كان�ت اإلجاب�ة ع�ىل الهات�ف 

ه�ذا  في�دل  األول،  خي�ارك  ه�ي 
عىل انك ش�خصية س�هلة ومرنة 
مع االخري�ن. ما يجع�ل بعضهم 

يستغل قدراتك وينسب اإلنجازات 
إىل نفس�ه. إذاً األفض�ل أن تحاويل 
التمتع ببعض األنانية وأن تعتادي 

انتقاد أخطاء اآلخرين.  
3 تهدئة الطفل

يف ح�ال اخ�رتت تهدئ�ة الطف�ل 
ال�ذي يبكي قبل القيام بأي مهمة 
أخرى، فهذا يدل عىل أننّ شخصيتك 

انعزالية وتخافي من املجتمع. 
4  من�ع الحي�وان ض م�ن إتالف 

األريكة
إذا اخرتت منع الحيوان األليف من 
إت�الف قماش األريك�ة، فيدل هذا 
ع�ىل أن ش�خصيتك غ�ري منظمة 
وفوضوية وحيات�ك وافكارك غري 

مرتبة . 

ه�ل تعلم أن قوس ق�زح ال يظهر إال إذا كانت 
الزاوية بي الش�مس وخ�ط األفق أقل من 40 

درجة مئوية.
-ه�ل تعل�م أن بصم�ة اللس�ان َتختل�ف من 

شخص آلخر، مثل بصمة األصبع
-ه�ل تعل�م أن اس�تخدام املُطه�رات املُضادة 
للبكتريي�ا أق�ل كف�اءة م�ن اس�تخدام امل�اء 

والصابون يف قتل الجراثيم

-ه�ل تعل�م أن ُفقدان الوعي َيح�ُدث بعد ُمدِّة 
ق الدم إىل الدماغ.  ف َتدفُّ 10-8 ثواٍن من توقُّ

-هل تعلم أن طول الحبل الش�وكي لإلنس�ان 
يف  س�م  و43  الرج�ال  يف  س�م   45 ُيس�اوي 

النساء. 
-هل تعلم أن عدد الخاليا املُس�تقبالت لحاسة 
الشم عند اإلنسان ُتس�اوي تقريباً 40 مليون 

خلية. 

ه�ل تعلم أن القيام بتناول الخرضاوات يومياً 
يق�وم بتحس�ي ِصح�ة الجس�م، وُيقلِّل من 

مخاطر اإلصابة بأمراض عديدة
ه�ل تعلم أن التمس�اح ال يس�تطيع أن يقوم 

بإخراج لسانه من فمه. 
هل تعلم أن صاحب أك�رب عيون يف العالم هو 

حيوان الحبَّار العمالق.
هل تعلم أن قلب الروبيان يقع يف رأسه.

قصة وعربة

اختبارات شخصية

هل تعلم 

غّير حياتك... تحقق نجاحك

ما الذي تفعلينه أوال؟ إجابتك تحدد شخصيتك

نادرة يا من ذبل عودج
قصة مثل ...

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

حدث يف مثل هذا اليوم
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تقال للمرأة الكسولة والغربة والتي ال تشتغل وكسالنة وان عملت 
ش�يئا سوت مش�اكل.. اي هي تقال لالس�تهزاء منها بالقول اي 
صحيح من كثر ش�غلچ وتعبچ جس�مك ضعف وهزل يف حي هي 

بس تاكل وترشب وال عمل وال اي يشء تقوم به.



الزوراء / دبي / ظافر جلود:
مدير  جواد،  فيصل  الفنان،  أعلن 
واإلعالم،  للثقافة  الفجرية  هيئة 
مسابقة  للنرش  راشد  دار  إطالق 
أن  إىل  وأشار  للقراءة«،  »آفاق 
فئات؛  خمس  تستهدف  املسابقة 
 ،12 سن  دون  األطفال  هي: 
 17 إىل   12 بني  والفتيات  والفتيان 
سنة، والشباب من 18 إىل دون 40، 
والعاملني  الهمم  أصحاب  إىل جانب 
ورشكات  الحكومية  املؤسسات  يف 

القطاع الخاص.
وقال، خالل مؤتمر صحفي عقدته 
ترجمة  »املسابقة  الدار:  يف  الهيئة 
راشد  الدكتور  الشيخ  لرؤية  أمينة 
إىل  وتهدف  الهيئة،  رئيس  الرشقي، 
دفع عجلة الثقافة يف اإلمارة بالرتكيز 
تتنافس   « وأضاف  القراءة«.  عىل 
بعناوين  القراءة  يف  الفئات  هذه 
وتشمل  للنرش  راشد  دار  تحددها 
إصداراتها املتمثلة يف األعمال الفائزة 
بجائزة راشد بن حمد الرشقي لإلبداع 

والقصة  الشعر  اآلتية:  بفئاتها 
وأدب  املرسحي  والنص  القصرية 
والرواية  العربية  والرواية  األطفال 
فائز  هناك  وسيكون  اإلماراتية، 
العمرية  الفئات  من  فئة  لكل  واحد 
خصصت  كما  أعاله،  املذكورة 
املسابقة فئة خاصة ألصحاب الهمم 
معايري  لها  املشرتكني  مع  للتنافس 
االتفاق  سيتم  التحكيم  يف  خاصة 
عليها من قبل اللجنة وتم فتح باب 
االشرتاك يف املسابقة والتنافس عىل 
وغري  الحكومية  للمؤسسات  لقبها 
يمثلها  ملن  اختيارها  بعد  الحكومية 
التكريم  ويكون  فيها،  العاملني  من 

للفائز واملؤسسة عىل حد سواء.
»آفاق  مسابقة  ان  اىل:  جواد  وأشار 
يف  مهماً  منعطفاً  تمثل  للقراءة« 
القرائي  التقليد  قواعد  ترسيخ 
والنهوض بالبنية املعرفية والثقافية 
إدخال  وبالتايل  القراء،  لدى 
املتسابقني يف فضاء القراءة املستمر 
ك  متال ال

االستيعاب  يف  القرائية  املرونة 
واالستنباط الذي يمكن أن تتمخض 
الكتاب  من  لجيل  والدات  عنه 
ان  وأوضح:  والباحثني.  والنقاد 
الفئات املستهدفة تتنافس يف قراءة 
األعمال  يف  املتمثلة  الدار؛  إصدارات 
حمد  بن  راشد  بجائزة  الفائزة 
الشعر،  بفئاتها:  لإلبداع،  الرشقي 
املرسحي،  النص  القصرية،  القصة 
العربية،  الرواية  األطفال،  أدب 

أن  إىل  ولفت  اإلماراتية.  والرواية 
وجاذبة؛  مرنة  املشاركة  رشوط 
عرب  التسجيل  للجميع  يمكن  حيث 

صفحة املسابقة.
 27 وزعت  الدار  أن  إىل:  وختم 
يف  مشاركتها  خالل  كتاب  ألف 
من  وعدد  للكتاب،  أبوظبي  معرض 
بالفجرية؛  الحكومية  املؤسسات 
عدم  عىل  القائمة  لفلسفتها  تعزيزاً 

الربحية.

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة
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عـين على العالم

بني  تقدمها  التي  الشخصيات  يف  الرشبيني،  دينا  النجمة،  تجدد 
السينما والتلفزيون لتنافس يف موسم عيد الفطر وحتى اآلن بفيلمها 
»ثانية واحدة« مع النجم مصطفى خاطر، لتقدم جرعة كوميدية 
مع مواقف محرجة يف إطار اجتماعي عائيل ساخر أصبح نادراً 
بشدة يف السينما املرصية، وتتألق يف تقديم الكوميديا ألول 

مرة، بعد نجاحها درامياً يف أكثر من عمل.
العمل  »أحببت  ترصيحاتها:  يف  الرشبيني  دينا  وقالت 
عن  وأيضاً  السائد،  عن  مختلفاً  كونه  الفيلم  يف 
الشخصيات التي قدمتها من قبل، واستمتعت بشدة 
بالنسبة  تحدياً  ُيعد  الذي  الكوميدي،  العمل  تقديم  يف 
إيل، تابعت السوشال ميديا ورأي الجمهور، وأسعدتني 
ردود الفعل، فمهمة إضحاك الجمهور ليست سهلة، 
ولكن اكتملت يف هذا الفيلم بسبب السيناريو واإلخراج 
النجم  وبالطبع  للسبكي،  املتميز  واإلنتاج  السلس، 
مصطفى خاطر أحد أشهر نجوم الكوميديا يف الوقت 

الحايل«.
هذا  ملشاهدة  الجمهور  من  كبري  جانب  مال  وقد 
املوسم،  هذا  شهدها  التي  املنافسة  وسط  الفيلم، 
قصته  وُتعد  األعمار،  لكل  مناسباً  لكونه  وذلك 
فتاة  تعيش  حيث  املرصية،  السينما  عىل  جديدة 
مع رجل ناضج بعقل طفل صغري، ومعها تحدث 

الكثري من املواقف الكوميديا.
وقد كتبت الناقد محمد الربعي عن فيلم »ثانية 
السينما  عىل  جديدة  الفيلم  »فكرة  واحدة«: 
املرصية، والفيلم كوميدي خفيف ال يستهدف 
سوى الضحك ويحتوي عىل جرعة جيدة من 
الكوميديا«، كما كتبت رحاب عليوة: »الفيلم 
للمرور  خرضاء  بطاقة  الرشبيني  لدينا  يعد 
السينما،  يف  املطلقة  البطولة  اختبار  من 
خصوصاً مع اختيار صعب بالنظر إىل تجربة 
الرومانيس – كوميدي، فهو نوع ال تؤديه 

يف مرص الكثري من الفنانات«.

علم من مصدر متابع أن فريق عمل 
السنة  ُعرض  الذي  الديفا  برنامج 
التابعة  شاهد  منصة  عىل  املاضية 
ملجموعة أم بي يس، يتحرضرّ لتصوير 
جزء ثاٍن من العمل الذي أدرّت بطولته 
سريين عبد النور ويعقوب الفرحان 
وتمحور  مرص،  من  بويس  والفنانة 
الشهريات  النجمات  تعانيه  عما 
خاطفة. حب  قصة  إىل  حياتهن  يف 

أو  املسلسل  فإنرّ  املصدر،  وبحسب 
الربنامج حقق صدًى جيداً يف العالم 
العربي وحصد مزيداً من املشاهدات، 

ما دفع إدارة اإلنتاج اىل تكليف فريق 
العمل بإعداد الجزء الثاني املفرتض 
مع  الصيف  هذا  تصويره  يبدأ  أن 
أخرجت  التي  العلم  رندة  املخرجة 
مسلسل  أن  األول.ُيذكر  الجزء  أيضاً 
»دور العمر« لسريين عبد النور يبدأ 
عرضه منتصف الشهر املقبل تموز/

يوليو عىل منصة شاهد؛ وهو العمل 
املخرج  مع  يجمعها  الذي  األول 
سعيد املاروق يف إطار درامي مشوق 
ويشاركها عادل كرم ومجموعة من 

املمثلني اللبنانيني.

دورته  يف  السينمائي  الجونة  مهرجان  كشف 

الخامسة 2021 عن منحه جائزة اإلنجاز اإلبداعي 

بمسريته  اعرتاًفا  السقا،  أحمد  املرصي  للنجم 

يف  الفائقة  ومساهمته  االستثنائية  السينمائية 

ألكثر  تمتد  التي  املرصية  السينما  صناعة  مشهد 

من عقدين. 

»إنه  قائاًل:  السقا  أحمد  قال  ذلك،  عىل  وتعليًقا 

اإلنجاز  بجائزة  تكريمي  يتم  أن  يل  عظيم  لرشف 

العام..  هذا  السينمائي  الجونة  ملهرجان  اإلبداعي 

عظماء  جميع  أتذكر  مسريتي،  اسرتجع  بينما 

املهنية  مسريتي  يف  أثروا  الذين  السينما  صناعة 

وعلموني وألهموني.. أنا ممتن جًدا لهم، جنًبا إىل 

جنب مع عائلتي وجمهوري العزيز عىل 

كل الحب والدعم الذي قدموه يل عىل 

اإلنجاز  بهذا  أدين  ين..  السن  مر 

املدهشني  األفراد  هؤالء  لكل 

كل  يف  جانبي  إىل  وقفوا  الذين 

خطوة«.

رياض،  نعمة  العراقية،  اإلعالمية  قامت 
بشن  رياض،  رحمة  الفنانة  شقيقة 
هجوم قاٍس عىل مواطنتهما الفنانة شذى 
انرّها  معتربًة  تسميتها،  دون  من  حسون 

»دون املستوى«.
عىل  الرسمي  حسابها  يف  حسون  وغررّدت 
الشعبي  املثل  »معنى  )تويرت(:  تطبيق 
الجهلة  لبعض  غزال«  امه  عني  يف  »القرد 
قصة  من  مستوحى  قديم  مثل  وهو 
وهو   ... الروماني  العرص  يف  كتبت  قديمة 
مع   .. فقط  لألغبياء   .. مسبة  وليس  مثل 

تحياتي«.
وقالت نعمة رياض من جهتها: »يف فنانة 
امه  بعني  القرد  بكلمة  تتلفظ  محرتمة 

غزال؟ دون املستوى تماماً«.
العراق  »نجمة  لقب  حول  النزاع  وكان 
الفنانتني  بني  جديداً  فصالً  شهد  األوىل« 
بأنها  حت األخرية  إذ رصرّ رياض وحسون، 

صاحبة الصدارة من دون منافسة.
دون  من  األوىل  العراق  نجمة  »أنا  وقالت: 
ألبومات  ولدي  تاريخ،  يل  أنا  منازع، 
كبار  مع  وعملت  كبرية  ومهرجانات 
الفنانني، ولم أنجح بأغنية واحدة أو اثنتني 
أو عرب حفالت الزفاف أو موقع »يوتيوب« 
الذي ال يعترب مقياس نجاح وال نجومية«.

مواطنها  أنرّ  إىل  أشارت  آخر،  سياق  ويف 
تحبرّ  من  أكثر  هو  املهندس  ماجد  الفنان 

أن تقدرّم معه دويتو غنائياً يف املستقبل.
ترصيحات  يف  أعلنت  قد  رياض  وكانت 
تلفزيونية أنها »نجمة العراق األوىل«، لرتدرّ 
ون يف ترصيحات صحافية أرّنها  عليها حسرّ

هي األوىل.
ُيذكر أنرّ املطربتني دخلتا مجال الفن وعرفتا 
إذ بدأت  الشهرة من خالل برامج املواهب، 
حسون مسريتها عند فوزها بلقب املوسم 

الرابع من »ستار أكاديمي« عام 2007.

بينما خاضت رياض غمار »سوبر ستار« 
إىل  تصل  أن  دون  من  الخليج«  و«نجم 
»ستار  من  السابع  املوسم  ثم  النهائيات، 
أكاديمي« يف عام 2010 حني خرست اللقب 
أمام الفنان السوري ناصيف زيتون، علماً 
ال  أعلنت دعمها لألخري حينها  أنرّ حسون 

ملواطنتها رياض.
لجنة  يف  أخرياً  رياض  رحمة  وشاركت 
جانب  إىل  آيدول«  »عراق  برنامج  تحكيم 
وسيف  العراقي  حاتم  الفناَنني  مواطَنيها 

نبيل.

 أحدثت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، الكثري من الجدل بعد 
سلسلة منشورات وتعليقات شاركتها عىل صفحتها 

تضمنت  )انستغرام(،  الصور  تبادل  تطبيق  يف 
بزوجها  عالقتها  انتهاء  إىل  أشارت  عبارات 
بلقيس عدة  السعودي.وشاركت  األعمال  رجل 
منشورات عىل صفحتها يف )إنستغرام(، حيث 
أتى يف أحد املنشورات صورة كتب عليها كلمة 

»انتهى«.
عليها  كتب  أخرى  صورة  الحق  وقت  يف  ونرشت 

قائلة:  الصورة  عىل  وعلقت  أكرهه«،  وال  أحبه  »ال 
السعادة  لك  اتمني  لكن  تعليقي  سيقرأ  من  أعرف  »ال 

وتوقع  بلقيس،  منشورات  مع  الكثريون  البال«.وتفاعل  وراحة 
أزمتها مع زوجها  انتهاء  املنشورات إشارة إلعالن  بعض متابعيها من 
رجل األعمال السعودي.باإلضافة إىل متابعي بلقيس، تفاعل الكثري من 
الفنانني عىل املنرشات، عىل رأسهم الفنانة السورية أصالة نرصي، حيث 

قالت يف تعليق عىل منشور بلقيس: »انتهى وكأنه لم يكن«.
قضية  عىل  اجتمعتا  وأصالة  بلقيس  الفنانتني  أن  الجمهور  واعترب 

لسان  وكأن  تساندها  أن  حاولت  األخرية  وأن  الطالق، 
حالها يقول )نعم انتهى(«.وشاركت الفنانة بلقيس 
مقطع فيديو، يظهر من خالله ما يشبه اإلعالن 
عنوان  يحمل  جديد  فني  لعمل  الرتويجي 
»انتهى«، األمر الذي من شأنه أن يضح حدا 
للكثري من التكهنات والتوقعات حول عالقتها 
مع زوجها.وفاجأت الفنانة اليمنية، بلقيس 
قبل  األوىل،  للمرة  بإعالنها  الجمهور  فتحي، 
أشهر ومن خالل اتصال هاتفي مع أحد الربامج 
رجل  زوجها  عىل  خلع  قضية  رفع  التلفزيونية، 
األعمال السعودي، سلطان عبد اللطيف.وردت بلقيس، 
عىل سؤال حول سبب غياب زوجها عن الظهور معها مؤخراً، 
وهو الذي كان يرافقها دائماً يف كل تحركاتها ورحالتها، قائلة: »رفعت 
قضية خلع من فرتة يف املحاكم اإلماراتية وكلنا ثقة بالقضاء النزيه«.

وأضافت« أنها ال تستطيع الحديث كثرياً يف املوضوع، ألن بينهما أجمل 
هدية يف العالم وهي ابنهما الوحيد تركي«، مشرية إىل أنها كثرياً ما ُتسأل 

عن سبب عدم مرافقة زوجها لها يف اآلونة األخرية«.

دينا الشربيين: أواجه حتديا 
جديدا يف السينما

قريبا.. اجلزء الثاني من »الديفا«

مهرجان اجلونة مينح السقا جائزة اإلجناز 
اإلبداعي يف دورته اخلامسة

شذى حسون تتعرض هلجوم قاٍس من شقيقة 
رمحة رياض

بلقيس تثري اجلدل بـ »انتهى« وأصالة بـ»كأنه مل يكن«

شاب تونسي يخترع نظارة 
لفاقدي البصر

مقابل اشتراك مادي.. أبل تخطط 
إلطالق خدمة صحية

قدم ششاب تونيس اخرتاعا جديدا، ضمن مشرشوع تخرجه من الجامعة، 
هو عبارة عن “نظارة لفاقدي البرص”.

وبحسب موقع قناة “نسمة” التونسية فقد ابتكر مرتىض التواتي نظارة 
يستخدمها فاقدو البرص تمكنهم من تحديد هوية األشياء.

ابتشكار التواتشي جشاء كمشرشوع تخرج لشه من املعهشد العشايل لإلعالمية 
وامللتميديا بوالية قابس التونسية، جنوب رشقي البالد.

وعمشا تقدمه هشذه النظارة لفاقشدي البرص، أكد التواتي أنها تسشاعدهم 
عشىل التواصل مع محيطهم عن طريق تقنية التعرف عىل الصوت والوجه 
واألشياء والكلمات، ما يسهل عليهم إدراك األمور حولهم بصورة أفضل.

وتمنى الششاب التونيس أن يتم تسشويق هذا االخرتاع وتطويره ليسهم يف 
إسعاد فاقدي البرص.

يششار إىل ان رشكشة “مايكروسشوفت” كانت قشد تمكنت يف اوائشل العام 
املايض، من تطوير نظارات واقع معزز جديدة تدعى “طوكيو بروجيكت” 
ملساعدة األششخاص الذين يعانون من مشاكل البرص، عن طريق تطوير 
جميشع املؤثرات الصوتية للنظام للمسشاعدة عىل تحديشد مواقع اآلخرين 
يف املكان املحيط، باسشتخدام تكنولوجيا “هولو لينس” للواقع املعزز من 
مايكروسشوفت، إلعطاء املسشتخدم إششارات صوتية خفية تساعده عىل 
تحديشد موقع من ينظر أو يششري إليشه أثناء التحدث مشع مجموعات من 

الناس، ملساعدته عىل النظر إىل األفراد.

أوضحشت تقارير األسشبوع املشايض أن رشكشة “ابشل” األمريكية تخطط 
إلطالق خدمة صحية خاصة بها، قائمة عىل االشرتاك املادي.

وكانشت “ابل” أرسشت فكشرة خدمتها الصحيشة منذ عشام 2016، ولكنها 
لم تتخشذ خطوات جادة إلحيائها، بسشبب تركيز جهودهشا يف ذلك الوقت 
عشىل مجال الرعاية الصحية املقدمة من سشاعتها الذكية وتطبيقها “ابل 

هيلث”، إىل جانب منتجات وخدمات أخرى.
ونبعشت فكرة الخدمشة الصحية لدى رشكة “ابل” عندمشا حاولت معرفة 
كيفية اسشتخدام رزم البيانات التي يتم جمعها من مستخدمي ساعاتها 
الذكية لتحسشني الرعايشة الصحية، لتقرر من بعدهشا توفري خدمة طبية 
خاصشة بهشا تربط البيانشات التي تم إنششاؤها بواسشطة أجهشزة “ابل” 

بالرعاية االفرتاضية والشخصية التي يقدمها أطباء الرشكة.
ولشن تقشوم جهود “ابل” عىل توفري الرعاية األولية فحسشب، بل سشتقدم 

أيضا برامج صحية مخصصة قائمة عىل االشرتاك املادي.
وعىل سبيل التجربة، اسشتحوذت رشكة “ابل” عىل عيادة صحية بالقرب 
من حديقة “آبل”، ووظفت الطبيبة، سمبل ديساي، من جامعة ستانفورد 
إلدارة املشرشوع، وذلشك بغشرض أن تخترب الرشكة خدمتهشا الصحية عىل 
موظفيهشا، كما أنها ششكلت فريقشا يضم أطباء ومهندسشني ومصممي 
منتجشات.وكان من املفرتض أن تكون إحدى مبادرات خدمة ابل الصحية 
طرح تطبيق اسشمه “Health Habit” )العادة الصحية(، يربط املوظفني 
باألطباء عرب الدردششة معهم، ويشجعهم عىل وضع أهداف صحية، لكن 
ورد أن التطبيق واجه صعوبات يف التسشجيل املنخفض واألسشئلة بششأن 

صحة البيانات يف مجال ارتفاع ضغط الدم.

أعلنشت وكالة الفضشاء األمريكية 
 2010 الكويكشب  أن  “ناسشا” 
NY65 سيقرتب جدا من األرض يف 
الش25 من يونيو الجاري. وأشارت 
صحيفشة “دييل إكسشربيس” نقال 
“الكويكشب  أن  إىل  “ناسشا”  عشن 
يبلشغ طولشه 187 مشرتا، وهشو ما 
يمثل ضعف حجشم تمثال الحرية 
برسعشة  ويتحشرك  نيويشورك،  يف 
13.4 كيلومشرت يف الثانية”.ووفقا 
تعشد   ،”RT“ موقشع  ذكشره  ملشا 
الكويكبات أجرام سماوية صغرية 
نسشبيا يف النظشام الششميس تدور 
حول الششمس، وهشي عىل عكس 
أششكالها غشري  الكواكشب تكشون 
منتظمشة وليس لها غشالف جوي 

ولكن يمكن أن يكون لها أقمار.

 ويتزامشن ذلشك مع اقشرتاب اليوم 
العاملشي للكويكبشات والذى يوافق 
30 يونيو من كل عام، حيث تخلد 
املجتمشع  وجمعيشات  منظمشات 
العلمشي العاملشي ذكشرى سشقوط 
كويكب عىل األرض، وهو ما حدث 
يف تونجوسشكا 1908 يف سيبرييا، 
حيث دمر كويكب صغري نسشبًيا، 
يبلشغ عرضشه حشوايل 40 مشرًتا أو 
بحجم مبنى صغشري، منطقة غري 
مأهولشة بالسشكان تقريًبا بحجم 
مدينشة كشربى. وتعد وكالة ناسشا 
أن أي يشء يمر عىل مسشافة 120 
مليشون ميل )193 مليون كم( من 
كوكبنشا هشو أجسشام قريبشة من 
األرض، ألخشذ كل االحتياطات قبل 

أي تهديد قد يكرر مأساة املايض.

قرر موقع )يوتيوب( للفيديوهات، 
طشال  لتطبيقشه،  ميشزة  طشرح 
انتظارهشا عىل هواتشف “آيفون” 

التابعة لرشكة “آبل”.
cPicture in Pi “وامليزة اسشمها 

ture” )صشورة داخشل صشورة(، 
والتي تتيح للمستخدمني مشاهدة 
يف  “يوتيشوب”  فيديشو  مقاطشع 
مششغل صغشري بينما هشم خارج 
الششهرية  الفيديوهشات  تطبيشق 

ويتصفحون هواتفهم الذكية.
وأشار متحدث باسشم “يوتيوب” 
إىل أنشه تشم طشرح امليشزة ألعضاء 
خدمشة “يوتيوب بريميشوم” عىل 
أجهشزة “آيفون” و”آيبشاد”، كما 
لكافة  لتوفريها  الرشكشة  تخطط 

جمهور رشكشة “آبشل” يف أمريكا 
أيضا.

وكانت رشكة “آبشل” وفرت ميزة 
عشىل   ”Picture in Picture“
هواتف “آيفشون” يف العام املايض 
2020، وذلشك كجشزء مشن نظشام 
تشغيلها الجديد “آي أو إس 14”.

يششار إىل أن العديد من تطبيقات 
ميشزة  تدعشم  الفيديوهشات  بشث 
مثشل  صشورة”،  داخشل  “صشورة 
و”تويتشش”  “نيتفلكشس” 
و”أمازون برايم فيديو” و”ديزني 
بلشس” و”آبل تشي يف”، وقد طرح 
)يوتيشوب( ميشزة “صشورة داخل 
صورة” عشىل هواتشف “أندرويد” 

منذ عام 2018.

ناسا تكشف عن كويكب ضخم 
سيقترب من األرض قريبا

 )يوتيوب( يطرح الميزة المنتظرة 
على هواتف آيفون

  

تغريدات

سهير القيسي

دنيا سمير غانم

كل سنة وانت طيب يا أمجل أب و رجل يف العامل  ..
 حببك أوي و بشكرك علي كل الذكريات احللوة اللي 

شفناها معاك ..
ــعادة و حنية و طيبة ــك و دلع و س ــا حب و ضح   كله
ــك  ــا يرمح ــك أوي ربن ــجيع.. حبب ــام و تش  و اهتم

و يسعدك يا بابي مسري غامن.

ــون  الك ــى  عل ــم  ُأقح ال  أن  ــت   تعلم
ــيناريو خاص .. أؤمن أن اهلل تعاىل  س
يتقبل الدعاء ويرتب السيناريو مبا 

يناسبين بعد بذل السعي..

ال يشرتط يف املرشح لالنتخابات 
حسن السرية والسلوك 

منمنمات 

قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة 2020 لم يمنع من ارتكب 

جريمة نزاهة )فساد مايل او اداري( من الرتشيح لالنتخابات طبقاً 

للمادة )8( من هذا القانون، كذلك فإن هذا القانون ألغى رشط حسن 

االنتخابات  قوانني  يف  املرشح  يف  يشرتط  كان  الذي  والسلوك  السرية 

السابقة، أي يجوز الرتشيح حتى لو لم يتوافر يف املرشح رشط حسن 

 10 قانونها  يف  الوارد  والعدالة  املساءلة  رشط  أما  والسلوك.  السرية 

لسنة 2008 فهي احكام مرنة جداً تعطي الهيئة القضائية االنتخابية 

من  اكثر  ان  واعتقد  عدمه،  من  االستبعاد  تأييد  يف  واسعة  صالحية 

من  فقط  ويبقى  االنتخابية،  للمنافسة  سيعودون  املستبعدين  ربع 

ارتكب جريمة مخلة بالرشف بحكم قضائي بات، ومن ذلك نالحظ 

مدى االنحراف الحاصل يف قانون االنتخابات، إذ لو تم اعتماد رشط 

املايل  الفساد  مرتكب  ابعاد  باالمكان  فكان  والسلوك  السرية  حسن 

اداري  او  مايل  فساد  جريمة  ارتكاب  ان  إذ  الرتشيح،  عن  واالداري 

يعني حتماً عدم توافر رشط حسن السرية والسلوك، إذ كيف يمكن 

ان يكون املرشح حسن السرية والسلوك وهو قد ارتكب جريمة فساد 

مايل واداري، فمن عالمات سوء السرية والسلوك اإلقدام عىل جريمة 

من جرائم النزاهة، حتى لو تم شمول هذا بالعفو، ذلك ان العفو ال 

بارتكاب جريمة مخلة  التي فقدها  السرية والسلوك  له حسن  يعيد 

بالرشف، لذا فإن عدم تطلب قانون االنتخابات يف املرشح ان يكون 

الالزم  من  كان  جسيماً  وخطأ  كبرياً  نقصاً  والسلوك  السرية  حسن 

عدم اقرتافه، ولكن يبدو ان السائد عند ترشيع قانون االنتخابات هذا 

الربملان، وإال  اىل  السرية  السلوك قبيح  املوافقة عىل دخول يسء  هو 

بماذا تفرس موقف قانون انتخابات الذي ال يشرتط يف النائب حسن 

السرية والسلوك؟!.

طارق حرب

دار راشد تطلق مسابقة »آفاق للقراءة«


