ضمن خطة حمرم ..عمليات بغداد رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
تصدر توجيها للقوات األمنية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أصدرت قيادة عمليات بغداد توجيها ً
للقوات األمنية يتعلق بنظام اإلجازات
البديل ،وذلك ضمن الخطة األمنية الخاصة
بشهر محرم الحرام.وقال مصدر أمني يف
حديث صحفي :إن «قيادة عمليات بغداد
وجهت بإلغاء نظام االجازات البديل والعمل
بنظام الثالث وجبات لكل ضباط ومنتسبي
القوات األمنية».وأشار املصدر إىل أن «ذلك
يأتي ضمن الخطة األمنية الخاصة بشهر
محرم الحرام».

الوقف السين يعلن اليوم غرة شهر حمرم
وأمانة جملس الوزراء تعطل الدوام الرمسي

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلن ديوان الوقف السني ،امس االحد ،أن اليوم االثنني غرة شهر محرم الحرام
للعام الهجري  ،1443فيما قررت االمانة العامة ملجلس الوزراء تعطيل الدوام
الرسمي اليوم االثنني بمناسبة بداية العام الهجري.وذكر الوقف يف بيان مقتضب
تلقته «الزوراء» :أنه «نظرا ً لثبوت رؤية الهالل بالوجهني الرشعي والفلكي ،فإن
لجنة تحديد أوائل األشهر الهجرية يف ديوان الوقف السني ،تعلن أن اليوم اإلثنني
املوافق  2021/8/9هو أول أيام غرة شهر محرم الحرام للعام الهجري 1443
«.من جانبها ،ذكرت االمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء» ،انها
تعلن اعتبار اليوم اإلثنني  2021/8/9عطلة رسميّة ،ملناسبة بداية العام الهجري،
املوافق ،لألول من شهر املحرم الحرام ،للعام  1443للهجرة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7540 :االثنين  9آب 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7540 Mon 9 Aug 2021

أكدت إطالق  430مليار دينار كانت جممدة حملافظة نينوى

األقاليم النيابية لـ  :أكثر من  6500مشروع وزاري متلكئ يف احملافظات وجيب منح الصالحيات للحكومات احمللية

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجن�ة االقالي�م واملحافظ�ات
النيابي�ة ع�ن تلك�ؤ انج�از اكث�ر من
 6500مرشوع تابع للوزارات يف عموم
املحافظ�ات ،وفيما ش�دد عىل رضورة
منح الصالحيات الواسعة للمحافظات،
اك�دت اطلاق  430مليار دين�ار كانت
مجمدة ملحافظة نينوى.
وق�ال رئي�س اللجنة ،النائب شيروان
الدوبردان�ي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء”:
ان هن�اك نوع�ا م�ن التق�دم يف اداء
الحكوم�ات املحلي�ة يف املحافظ�ات،
خاص�ة يف مش�اريع تنمي�ة االقالي�م
الخاص�ة ب�االدارة املحلي�ة ،ال س�يما
بعد انه�اء عمل مجال�س املحافظات،
وتخفيف الضغط على ادائها والرقابة
واملشاكل التي كانت تحصل بينها وبني
مجالس املحافظات.واضاف :ان هناك
مضاعفة لتخصيص�ات تنمية االقاليم
باملوازن�ة اىل  400ملي�ار .الفت�ا اىل
وج�ود اكثر من ب�اب يف املوازنات لدعم
االس�تقرار يف محافظ�ة نين�وى ،حيث
تم اطلاق املبالغ املجم�دة للمحافظة
والبالغة  430مليار دينار من قبل رئيس
ال�وزراء ،وكذلك وج�ود صندوق اعمار
املناط�ق املح�ررة واملتضررة ،اضافة
اىل املن�ح الدولي�ة والق�روض الداخلية
والخارجي�ة املش�مولة به�ا محافظة
نين�وى .وتابع :نح�ن ،ومن خالل هذه
املوازن�ة ،داعمون وبق�وة إلكمال نقل

الصالحيات حس�ب قانون املحافظات
رق�م  21اىل املحافظ�ات ودع�م اللا
مركزية واعطاء الصالحية للمحافظني
والحكوم�ة املحلية .مبينا :ان الوزارات
فش�لت خلال االع�وام الس�ابقة
وباعتراف من قب�ل الحكوم�ة ،حيث
هن�اك ح�وايل  6500مشروع متوقف

ل�وزارات الصح�ة والرتبي�ة واالعم�ار
واالسكان والشباب والرياضة والتجارة
والصناعة يف عم�وم املحافظات.واكد:
ان تحوي�ل تل�ك املش�اريع واملش�اريع
القادم�ة اىل االدارات املحلي�ة س�تكون
الرقاب�ة اس�هل وانجازه�ا وتنفيذه�ا
تكون بصورة اس�هل.ويف وقت سابق،

اك�د محاف�ظ واس�ط ،محم�د جميل
املياح�ي ،ان أكث�ر م�ن  200مشروع
وزاري متوقف يف املحافظة ،فيما اشار
اىل تمويل املحافظ�ة بالدفعة األوىل من
تخصيصاتها من املوازنة.وقال املياحي
يف حدي�ث متلف�ز :ان “ق�رارات إيقاف
املش�اريع ع�ام  2014مازال�ت تلق�ي

التحالف الدولي :قوات  OTHعادت اىل الكويت بعد إكمال مهمتها يف العراق

بظالله�ا عىل املحافظ�ات” ،مؤكدا انه
“تم تمويل واس�ط بالدفع�ة األوىل من
تخصيصاته�ا م�ن املوازن�ة والبالغ�ة
 62ملي�ار دينار”.واض�اف ان “أغل�ب
املحافظ�ات لم تتمكن من رصف كامل
تخصيصاته�ا ع�ام  ،”2019مبين�ا ان
“أكثر من  200مرشوع وزاري متوقف
يف واسط”.واشار اىل ان “مبالغ املوازنة
ال ت�وازي س�وى  30%م�ن حاج�ة
املحافظ�ة” ،منوه�ا اىل ان “الفالحين
بواسط لم يتسلموا مستحقاتهم حتى
اآلن”.وتابع“ :لدينا مرشوع س�يتبناه
مجلس الوزراء باعتبار واسط عاصمة
الع�راق الزراعية”.كما أعل�ن محافظ
النجف األرشف ،لؤي اليارسي ،وصول
 50ملي�ار دين�ار اىل املحافظ�ة م�ن
تخصيصاته�ا باملوازنة.وقال اليارسي
يف حدي�ث متلف�ز :ان “التخصيص�ات
الت�ي وصلتنا تبل�غ  50ملي�ار دينار”،
مؤكدا “بدأنا منذ أيام العمل باملشاريع
يف األقضي�ة والنواحي ومركز النجف”.
وتابع“ :لدينا مشاريع جديدة ستكون
نقلة نوعي�ة باملحافظ�ة” ،الفتا اىل ان
“جمي�ع املش�اريع املتلكئ�ة يف النجف
األرشف وزارية”.واش�ار اىل انه “طلب
م�ن رئي�س ال�وزراء تخصي�ص مليار
و 250ملي�ون دينار ش�هريا ً لتش�غيل
املستش�فى األملاني بالنج�ف” ،مؤكدا
ان “املستشفى األملاني كان يفرتض أن
يسلم يف عام .”2013

وزارة الصحة تعلن وصول الوجبة األكرب من لقاحي فايزر وسينوفارم

ص4

املدرب فابيو لوبيز لـ «الزوراء»  :املفاوضات مع إدارة الشرطة مل تتوقف
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رئيس الوزراء يؤكد أهمية إجراء
االنتخابات يف موعدها

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
والنائ�ب عدن�ان ال�زريف ،ام�س االح�د،
أهمية إجراء االنتخابات بموعدها.وقال
املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان “رئي�س مجلس
ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي ،اس�تقبل
يف مكتب�ه ،عضو مجل�س النواب عدنان
ال�زريف” ،مبين�ا انه “جرى خلال اللقاء

بحث ع�دد م�ن القضاي�ا ،ورضورة أن
تتوحد الجهود كاف�ة؛ من أجل مواجهة
التحديات يف مختل�ف قطاعات الدولة”.
واضاف ان “اللقاء ش�هد أيض�اً ،التأكيد
على أهمية إج�راء االنتخابات بموعدها
املقرر يف العارش من ترشين األول املقبل،
وتوفير متطلب�ات الدع�م للمفوضي�ة
وبقية األجهزة املعنية؛ للقيام بدورها يف
تأمني العملية االنتخابية وانسيابيتها”.

وزير التعليم :العودة إىل الدوام احلضوري
مرهونة بقرار اللجنة العليا للصحة والسالمة

بغداد /الزوراء:
كش�ف وزي�ر التعلي�م الع�ايل والبح�ث
العلمي ،نبيل عبد الصاحب ،امس االحد،
عن مناقش�ات مع وزارة الصحة بش�أن
آلية الدوام يف الجامعات يف العام الدرايس
املقب�ل ،فيم�ا اك�د ان الع�ودة اىل الدوام
الحض�وري يف الجامع�ات مرهون بقرار
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.
وقال عب�د الصاح�ب ،يف مؤتمر صحفي
عق�ده خالل زيارت�ه اىل محافظ�ة دياىل

تابعت�ه “ال�زوراء” :إن “هناك نقاش�ات
مس�تمرة م�ع اللجن�ة العلي�ا للصح�ة
والسالمة الوطنية ووزارة الصحة بشأن
آلي�ة الدوام يف الع�ام ال�درايس الجديد”،
مبينا أن “الوزارة تأمل يف العودة اىل الدوام
الحض�وري” .وأض�اف أن “الع�ودة اىل
الدوام الحض�وري مرهونة بقرار اللجنة
العليا وما يتعلق بالوضع الصحي” ،معربا ً
عن “تأييده للعودة للدوام الحضوري من
اجل املعرفة والرصانة العملية”.

التجارة حتذر الوكالء من املطالبة
مببالغ مالية مقابل السلة الغذائية

بغداد /الزوراء:
ح�ذرت وزارة التج�ارة وكالء توزي�ع املواد
التموينية ببغداد واملحافظات ،من تعرضهم
للمس�اءلة القانوني�ة يف ح�ال مطالبته�م
املواطنين بمبال�غ اضافية نظير مفردات
الس�لة الغذائي�ة ،مؤك�دة الت�زام مخازنها
بجميع اجراءات السالمة املهنية بالتنسيق
مع الدف�اع املدني.وقال املتحدث الرس�مي
باس�م ال�وزارة ،محم�د حن�ون ،يف حديث
صحف�ي :إن “الوزارة ح�ذرت وكالء توزيع
امل�واد التمويني�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات،

م�ن تعرضهم للمس�اءلة القانونية يف حال
مطالبته�م املواطنني بدف�ع مبالغ اضافية
نظري تجهيزهم بمفردات السلة الغذائية”.
واضاف ان “الوزارة اتخذت اجراءات رادعة
به�ذا الس�ياق ،من خلال تفعي�ل خطوط
س�اخنة لتلق�ي اي�ة مخالفات ق�د تحصل
بش�أن الس�لة الغذائية” ،داعي�ا الوكالء اىل
“عدم التقاعس بتسلم الحصص ،ومراجعة
املخ�ازن ليتس�نى للمواطنين املش�مولني
بالبطاقة ،تسلم كامل مفرداتهم ،سواء من
خالل الدوام الصباحي او املسائي”.

األردن يعلن بلوغ املناعة اجملتمعية يف
العاصمة عمان لـ % 85

عمان /متابعة الزوراء:
أك�د وزي�ر الدول�ة لش�ؤون اإلعلام ،الناطق
الرس�مي باس�م الحكوم�ة األردني�ة ،صخر
دودين ،أن نس�بة متلقي اللق�اح ضد كورونا
يف املؤسس�ات الحكومية يف البالد بلغت 80%
قبل تطبي�ق أمر الدفاع .32وأش�ار دودين إىل
أن بعض الوزارات بلغت فيها النسبة ،100%

فيم�ا بع�ض البلدي�ات يف األط�راف م�ا زالت
النس�بة بها  60اىل .50%وأضاف أن “تطبيق
س�ند س� ّهل معرفة متلق�ي اللق�اح ومَ ن لم
يتلق�اه بعد”.وق�ال دودي�ن إن “ع�دد متلقي
اللق�اح الواق�ي من فريوس كورون�ا يف عمان
بل�غ  1.588مليون ش�خص ،وبالتايل وصلت
نسبة املناعة املجتمعية فيها إىل نحو .”85%

العراق والسعودية يبحثان العالقات الثنائية وسبل دعمها

أردوغان يتسلم دعوة من الكاظمي
حلضور قمة دول اجلوار يف بغداد

بغداد /الزوراء:
س�لم وزير الخارجية ،فؤاد حسني ،الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان ،دعوة من رئيس
الحكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي ،لحض�ور
قم�ة دول الج�وار الت�ي س�تعقد يف بغداد،
فيم�ا بحث حسين م�ع نظريه الس�عودي
األمير فيصل بن فرحان ب�ن عبدالله اوجه
العالقات الثنائية وس�بل دعمها.وذكر بيان
ل�وزارة الخارجية العراقي�ة :أن الوزير فؤاد
حسين س�لم أردوغان ،دعوة من الكاظمي
«لحض�ور اجتماع القمة املزمع انعقادها يف
بغداد نهاية الشهر الحايل عىل مستوى قادة
الدول».وأضاف البيان أن «حسني بحث مع
أردوغ�ان مجموعة قضايا تتصل بالعالقات
الثنائي�ة والوض�ع يف املنطق�ة».ويف س�ياق
اخر ،التق�ى وزير الخارجية فؤاد حسين ،
وزي�ر خارجي�ة اململكة العربية الس�عودية

فيص�ل بن فرحان بن عبد الل�ه يف الرياض.
وذكرت وكالة االنباء الس�عودية (واس) ،ان
وزير الخارجية األمري فيصل بن فرحان بن
عبدالل�ه  ،اس�تقبل بمكتبه يف مق�ر الوزارة
بالرياض  ،وزير خارجية جمهورية العراق
ف�ؤاد محم�د حسين.واضافت ،ان�ه جرى
خالل االس�تقبال استعراض أوجه العالقات
السعودية العراقية ،وسبل دعمها وتعزيزها
بم�ا يخ�دم مصال�ح البلدي�ن والش�عبني
الش�قيقني ،كما تطرق الجانب�ان إىل تعزيز
التنس�يق الثنائي املشرتك وكل ما من شأنه
أن ُيس�هم يف استقرار املنطقة وحفظ األمن
والسلم الدوليني ،باإلضافة إىل تبادل وجهات
النظر حي�ال العديد من القضاي�ا اإلقليمية
والدولية.وحضر االس�تقبال وكي�ل وزارة
الخارجية للشؤون السياسية واالقتصادية
السفري عيد بن محمد الثقفي.

اجتماعات نيابية جديدة مع مسؤولني يف النفط والكهرباء وقادة أمنيني وعسكريني
الزوراء /يوسف سلمان:
تواص�ل اللجان النيابي�ة اجتماعاته�ا الدوريـة،
فيما اليزال موعد انعقاد جلس�ات مجلس النواب
مؤجلا اىل إش�عار اخـ�ر ،حي�ث تنش�غل الكتل
السياس�ية بالحمالت الدعائية ملرشحيهـا تزامنا
م�ع قرب موع�د االنتخابات يف العارش من ش�هر

ترشي�ن االول املقب�ل .حي�ث قررت لجن�ة النفط
والطاقة النيابية استضافة مدراء رشكات تسويق
النفط الوطنية « سومو « ونفط البرصة و توزيع
املنتجات النفطية ،ووكيل وزارة الكهرباء لشؤون
االنت�اج ومدي�ر الهيئ�ة الفنية يف رشك�ة توزيع
املنتجات النفطية ،خالل االسبوع املقبل باالتفاق

مع رئاسة مجلس النواب  ،حول عقود الرشكات
ومحط�ات انت�اج الطاق�ة .كم�ا تعت�زم لجن�ة
االمن والدف�اع النيابية اس�تضافة ق�ادة امنيني
وعس�كريني من وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة
العمليات املشرتكة ،خالل االسبوع الحايل ،لبحث
ملف اس�تهداف ابراج نقل الطاقـ�ة واالجراءات

االمنية لحماية شبكات التوزيع ومحطات تجهيز
الطاق�ة الكهربائيـة .اىل ذلك ،اك�دت لجنة املرأة
وش�ؤون األرسة والطفول�ة النيابي�ة ان مرشوع
قان�ون حماية الطفل س�يعرض للقراءة االوىل يف
الجلسات املقبلة .

تفاصيل ص3

العلماء يتابعون سالالت جديدة من الفريوس

ما بني دلتا والمبدا ..كورونا يواصل التحور و«املزيد يف الطريق»!
بغداد /متابعة الزوراء:
أف�رز االنتش�ار املس�تمر لفيروس
س�ارس-كوف 2-سلس�لة من أسماء
السالالت بأحرف الهجاء اليونانية من
خالل نظام تسمية تستخدمه منظمة
الصح�ة العاملي�ة يف تتب�ع التح�ورات

الجدي�دة املقلق�ة للفيروس املس�بب
مل�رض كوفيد.19-وق�د زودت بع�ض
ه�ذه التح�ورات الفيروس بوس�ائل
أفضل لنقل الع�دوى للبرش أو ملراوغة
الحماي�ة الت�ي توفره�ا اللقاحات.وال
يزال العلماء يركزون عىل دلتا الساللة

جناة رئيس وزراء بريطانيا من الغرق
لندن /متابعة الزوراء:
أفادت الصح�ف الربيطانية بأن رئيس
الوزراء الربيطاني ،بوريس جونسون،
“كاد أن يغ�رق” يف البح�ر خالل عطلة
صيفي�ة عائلي�ة يف أس�كوتلندا الع�ام
املايض.وكتبت صحيفة “”The Times
أن رئيس الوزراء قىض بعض الوقت عىل
الساحل الشمايل الغربي من املرتفعات
مع عروس�ه آن�ذاك ،كاري س�يموندز،
وابنهما ويلفريد.ونقلت الصحيفة عن
مص�ادر مطلع�ة القول إن جونس�ون
كان يف إح�دى املرات آن�ذاك بحاجة إىل
من ينق�ذه بعد أن جرفت�ه مياه البحر
بعيدا ع�ن الس�احل.ونقلت الصحيفة
ع�ن مص�ادر لم تذك�ر اس�مها أنه تم

إخراجه من املاء أثن�اء التجديف.وقال
مصدر للصحيف�ة“ :لقد انجرف ووجد
نفس�ه يذهب أبع�د فأبعد”.وبحس�ب
التقري�ر ،كان أف�راد األمن الش�خيص
لرئي�س ال�وزراء يتابع�ون الوض�ع
من الس�احل ويفك�رون يف اس�تدعاء
مروحي�ة اإلنقاذ.وأك�دت الصحيفة أن
جونسون تمكن أخريا من التجديف إىل
الخلف يف منتصف الطريق ،لكن ضباط
أمن�ه احتاج�وا إىل الس�باحة إىل جنبه
ملس�اعدته عىل ط�ول الطريق.وأضاف
املص�در“ :كان كل يشء عىل ما يرام يف
النهاية ،لكن كان يمكن أن تكون هناك
كارثة”ُ .يذكر أن جونسون سباح قوي
إىل حد معقول.

املهيمن�ة اآلن ،والتي تسري كالنار يف
الهشيم يف مختلف أنحاء العالم لكنهم
يتابعون سلاالت أخ�رى ملعرفة ما قد
يحتل مكانه�ا يف يوم من األيام.ال تزال
ساللة دلتا التي رصدها العلماء للمرة
األوىل يف الهن�د أكث�ر السلاالت مدعاة

للقل�ق ،فهي تصيب أع�دادا كبرية من
غري املحصنني باللقاحات يف دول عديدة
وق�د أثبت�ت قدرتها عىل نق�ل العدوى
ألعداد من املحصنني أكرب من سابقاتها
من السالالت.وتصنف منظمة الصحة
العاملية دلتا بأنها سلالة موضع قلق

أي أنه�ا أثبت�ت قدرتها عىل االنتش�ار
على نحو متصاع�د والتس�بب يف عدد
أكبر من الح�االت املرضي�ة الحادة أو
عىل تقليص فوائد اللقاحات ووس�ائل
العالج.

تفاصيل ص3

بعد انطالق أكرب عملية تطعيم ضد كورونا

الرئيس التونسي :بالدنا ستستعيد مكانتها ولن تكون
لقمة سائغة وستتخلص من كل األدران
تونس /متابعة الزوراء:
أكد الرئي�س التونيس ،قيس س� ّعيد ،أن بالده “ستس�تعيد
مكانته�ا ول�ن تكون لقم�ة س�ائغة وس�تتخلص من كل
األدران ،وس�يبقى الش�عب التونسي مرفوع ال�رأس أينما
ح�ل ال يقبل غير العز بديال”.جاء ذلك خالل تفقد س�عيّد،
مركز التلقيح بمعهد فرحات حش�اد برادس.وتوجه سعيّد
بـ”جزيل الشكر للقوات املسلحة العسكرية واألمنية ولكل
املتدخلني يف أيام التلقيح املكثف” ،وثمن “حس�هم الوطني
العايل وش�عورهم الكبري باملس�ؤولية ووقوفهم الثابت عىل
جبه�ة واحدة ومس�اهمتهم يف صنع تاري�خ جديد لتونس

بفض�ل عزيمتهم الصادق�ة وإرادته�م القوية”.وانطلقت
صب�اح امس األح�د عملية مكثفة للتلقي�ح ضد كوفيد 19
يف كام�ل تونس ،والتي تعد األكبر منذ بدء الحملة الوطنية
يف م�ارس  2021لكب�ح جم�اح جائح�ة كورون�ا التي راح
ضحيته�ا أكثر م�ن  20أل�ف شخص.وتس�تهدف العملية
حرصيا األش�خاص الذين تبلغ أعمارهم  40سنة فما فوق
من املسجلني يف منظومة إيفاكس أو من غري املسجلني عىل
أن يكون�وا مصحوبني بوثيقة تثبت هويتهم س�واء بطاقة
تعريف وطنية أو جواز سفر.

تفاصيل ص3

من خالل تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”

اليوم  ..السعودية تبدأ استقبال طلبات العمرة بطاقة مليوني معتمر شهرياً

الرياض /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الح�ج والعم�رة يف
الس�عودية ب�دء اس�تقبال ضي�وف
الرحم�ن م�ن املواطنين واملقيمين،
باإلضافة إىل استقبال طلبات العمرة
م�ن مختل�ف دول العال�م تدريجي�ا ً
ابت�دا ًء م�ن الي�وم االثنين املوافق 9
أغس�طس 2021م ،ألداء مناس�ك
العم�رة والزيارة والصالة يف املس�جد
الح�رام واملس�جد النب�وي الرشيف،
بطاقة اس�تيعابية تص�ل إىل  60ألف

معتمر موزعة بني  8فرتات تشغيلية،
لتصل الطاقة االستيعابية إىل مليوني
معتم�ر ش�هرياً.وقالت ال�وزارة إن
إص�دار التصاري�ح يكون م�ن خالل
تطبيق�ي “اعتمرنا وتوكلنا” ،وس�ط
منظوم�ة متكامل�ة م�ن الخدم�ات
والتدابير الوقائي�ة ،الت�ي اتخذته�ا
اململك�ة العربية الس�عودية من أجل
سلامة وصح�ة الراغبين يف أداء
مناس�ك العم�رة والزيارة.من جهته،
أوض�ح نائب وزي�ر الح�ج والعمرة،

عبد الفتاح بن س�ليمان مش�اط :أن
وزارة الحج والعمرة عملت بالتنسيق
مع الجهات املعني�ة األخرى قبل بدء
موس�م عم�رة 1443ه�ـ ،عىل وضع
اآللي�ات التنفيذية وتهيئ�ة بيئة آمنة
وميسرة لضيوف الرحم�ن عىل مدار
رحلتهم لتحقيق األمن واألمان وصحة
االنسان ،وفق وكالة األنباء السعودية
“واس”.وع�ن معايري خدم�ات النقل
اآلم�ن أف�اد مش�اط أن ع�دد الركاب
يف الحافل�ة لن يتجاوز ال�ـ 50%من

الطاق�ة االس�تيعابية للحافل�ة ،م�ع
املحافظة عىل ترك مسافة آمنة داخل
الحافل�ة وتوفير املعقم�ات والتأكد
من تصاري�ح املعتمرين الصادرة من
تطبيق�ي “اعتمرن�ا وتوكلن�ا” قب�ل
الصعود للحافلة.كما أش�ار إىل أنه تم
تجهيز مراكز النقل يف محطتي (كدي
والششة) ،ونقاط التجمع حول الحرم
املكي (أجياد ،باب عيل ،الشبيكة) وفق
إجراءات دقيقة لتطبيق أعىل املعايري
واإلج�راءات االحرتازية الصحية التي

وضعتها الجهات املختصة ،الستقبال
املعتمرين واملصلني من داخل وخارج
اململكة.وأك�د أن ضي�وف الرحم�ن
الحاصلين على تصاري�ح الدخ�ول
للح�رم املك�ي م�ن خلال تطبيق�ي
“اعتمرنا وتوكلنا” يمكنهم دفع قيمة
تل�ك الخدم�ة االختياري�ة م�ن خالل
تطبيق�ي “اعتمرنا وتوكلن�ا” ،وذلك
للحفاظ عىل الوقت وتاليف االنتظار يف
مراكز النقل.

تفاصيل ص3
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القضاء يوافق على إشراك هيئة رعاية الطفولة
بالدعاوى املتعلقة حبقوق األطفال
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية،
رئي�س هيئ�ة رعاي�ة الطفول�ة ،عادل
الركابي ،ام�س األحد ،موافقة القضاء
على إرشاك هيئ�ة رعاي�ة الطفول�ة
بالدعاوى املتعلقة بحقوق األطفال.
وق�ال الوزير نيابة عن رئي�س الوزراء
يف كلمته بمناس�بة يوم الطفل العراقي
ال�ذي أقامت�ه هيئ�ة رعاي�ة الطفولة
بالتع�اون م�ع منظم�ة إنق�اذ الطفل
العاملي�ة بحض�ور ممث�ل منظم�ة
اليونس�يف وع�دد م�ن الش�خصيات
السياس�ية واالكاديمية ونقلها مكتبه
اإلعالم�ي يف بيان تلقت�ه “الزوراء” :إن
“وزارة العمل تتطلع لصنع عالم يعيش
فيه االطفال بكرامة ومحبة وسالم من
خالل التخطيط املتكامل والسليم الذي
يعتمد عىل مبدأ التشارك الحقيقي بني
مختلف الجهات املعنية”.
وأض�اف أن “هيئ�ة رعاي�ة الطفول�ة
عمل�ت على تعزي�ز حق�وق الطف�ل
وحمايته�ا عبر انش�طة وفعالي�ات
مختلفة ابرزه�ا انجاز مرشوع قانون
حماي�ة الطف�ل وإحالت�ه اىل مجل�س

النواب ليأخ�ذ طريقه نح�و الترشيع،
فضال عن اس�تحصال موافقة القضاء
عىل أن تك�ون الهيئة طرفا يف الدعاوى
التي تتعلق باملطالبة بحقوق الطفل”،
مشيرا اىل أن “السياس�ة الوطني�ة
لحماي�ة الطفل تعد من اهم املش�اريع
الوطني�ة التي ت�م انجازها مع منظمة
اليونيس�يف ،ويج�ري اع�داد الخط�ة
التنفيذية لها من خالل الوزارات التسع
املمثلة يف الهيئة”.
وأوض�ح إن “العم�ل مس�تمر لزي�ادة
اوارص التعاون مع املنظمات االقليمية
والشركاء الدوليين لتعزي�ز حماي�ة
حقوق الطفل يف العراق رغم التحديات
االمني�ة واالنس�انية” ،مؤك�دا “اهمية
الدع�م الحكومي والربملان�ي من خالل
توفير بيئ�ة ترشيعي�ة تحم�ي الطفل
وتعزز حقوقه”.
ه�ذا وش�هدت االحتفالي�ة فعالي�ات
مرسحي�ة وق�راءات ش�عرية وفيلم�ا
وثائقي�ا عن واقع الطفول�ة يف العراق،
فيما ت�م االعالن عن مس�ابقة ملواهب
االطفال تب�دأ يف االول من ايلول ولغاية
شهرين.

بعد انطالق أكرب عملية تطعيم ضد كورونا

الرئيس التونسي :بالدنا ستستعيد مكانتها ولن
تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل األدران

تونس /متابعة الزوراء:
أك�د الرئيس التونسي قيس س� ّعيد أن بالده
“ستس�تعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة
وستتخلص من كل األدران ،وسيبقى الشعب
التونسي مرفوع الرأس أينما حل ال يقبل غري
العز بديال”.
ج�اء ذلك خالل تفقد س�عيّد ،مرك�ز التلقيح
بمعهد فرحات حشاد برادس.
وتوج�ه س�عيّد بـ”جزي�ل الش�كر للق�وات
املس�لحة العس�كرية واألمني�ة ولكاف�ة
املتدخلين يف أي�ام التلقي�ح املكث�ف” ،وثمن
“حس�هم الوطني الع�ايل وش�عورهم الكبري
باملس�ؤولية ووقوفه�م الثاب�ت على جبه�ة
واح�دة ومس�اهمتهم يف صنع تاري�خ جديد
لتونس بفضل عزيمته�م الصادقة وإرادتهم
القوية”.
وانطلق�ت صباح امس األح�د عملية مكثفة
للتلقيح ضد كوفيد  19يف كامل تونس ،والتي
تع�د األكرب منذ بدء الحملة الوطنية يف مارس
 2021لكبح جم�اح جائحة كورونا التي راح
ضحيتها أكثر من  20ألف شخص.
وتس�تهدف العملية حرصيا األشخاص الذين
تبلغ أعمارهم  40سنة فما فوق من املسجلني
يف منظومة إيفاكس أو من غري املسجلني عىل
أن يكونوا مصحوبني بوثيق�ة تثبت هويتهم
سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.
وأعلن�ت وزارة الصحة أن ع�دد امللقحني ضد
فيروس كورونا خلال الي�وم األول لعمليات
التقليح املكثف بل�غ  302751وذلك إىل حدود
الساعة الواحدة ظهرا.

وأوضح�ت ال�وزارة يف آخ�ر تحين لألرق�ام
املتعلق�ة بتقدم عملية التالقيح التي انطلقت
عىل الس�اعة الس�ابعة صباحا أن والية نابل
تصدرت واليات الجمهورية من حيث التالقيح
بـ 28100تلقيح تليه�ا والية بنعروس بـ25
ألف تلقيح ثم بنزرت بـ 20ألف تلقيح.
وخصصت الوزارة  335مركز تلقيح باملعاهد
وامل�دارس اإلعدادي�ة بمع�دل مرك�ز يف كل
معتمدية مع تخصيص مركزين يف املعتمديات
الت�ي تعد نس�بة اإلقبال على التلقي�ح فيها
منخفضة.
ووضع�ت وزارة الصحة التي تنظ�م العملية
بالتعاون مع وزارة الدفاع والصحة العسكرية
كل الوس�ائل الرضورية إلنجاح هذه العملية
وذلك بالتنسيق مع عدد من املنظمات الوطنية
التي تعهدت بتوفري متطوعني لتنظيم طوابري
االنتظار.
وتتطلع الوزارة حسب عضو اللجنة العلمية،
أمان الله املس�عدي إىل تلقيح مليون شخص
من الفئة العمرية املس�تهدفة ( 40عاما فما
فوق) ،مشيرا إىل أن الهدف هو تلقيح نصف
املجتمع التونيس قبل موىف ش�هر أكتوبر عىل
أن تصل نس�بة املناعة املجتمعي�ة  80باملائة
بعد األخذ بعني االعتبار األشخاص املتعافني.
وكش�فت وزارة الصح�ة أن  30باملائ�ة م�ن
األشخاص الذين تس�اوي أعمارهم أو تفوق
 40س�نة لم يس�جلوا إىل حد اآلن يف منظومة
إيفاكس للتلقيح ضد كورونا أي حوايل مليون
و 700ألف شخص.
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اجتماع��ات نيابية جديدة مع مس��ؤولني يف النف��ط والكهرباء
وقادة أمنيني وعسكريني
الزوراء /يوسف سلمان:
تواصل اللجان النيابية اجتماعاتها
الدوريـة ،فيما اليزال موعد انعقاد
جلس�ات مجلس النواب مؤجال اىل
إش�عار اخـر ،حيث تنشغل الكتل
السياس�ية بالحملات الدعائي�ة
ملرش�حيهـا تزامنا مع قرب موعد
االنتخاب�ات يف الع�ارش من ش�هر
ترشين االول املقبل .
حيث ق�ررت لجنة النفط والطاقة
النيابية اس�تضافة مدراء رشكات
تسويق النفط الوطنية “ سومو “
ونفط البصرة و توزيع املنتجات
النفطية ،ووكي�ل وزارة الكهرباء
لش�ؤون االنت�اج ومدي�ر الهيئ�ة
الفني�ة يف رشكة توزي�ع املنتجات
النفطي�ة ،خلال االس�بوع املقبل
باالتفاق مع رئاسة مجلس النواب
 ،حول عق�ود الرشكات ومحطات
انتاج الطاقة .
كم�ا تعتزم لجن�ة االم�ن والدفاع
النيابي�ة اس�تضافة ق�ادة امنيني
وعس�كريني م�ن وزارت�ي الدفاع
والداخلي�ة وقي�ادة العملي�ات
املشرتكة ،خالل االس�بوع الحايل،
لبح�ث ملف اس�تهداف ابراج نقل
الطاقـ�ة واالج�راءات االمني�ة
لحماية شبكات التوزيع ومحطات

تجهيز الطاقة الكهربائيـة .
اىل ذلك ،اكدت لجنة املرأة وشؤون
األرسة والطفول�ة النيابي�ة ان
مشروع قان�ون حماي�ة الطف�ل
س�يعرض للق�راءة االوىل يف
الجلسات املقبلة .
وقال�ت مق�رر اللجن�ة ،النائ�ب
وصفي�ة محم�د ش�يخو :ان “
مشروع قان�ون حماي�ة الطف�ل
املوج�ود حالي�ا ً بعه�دة مجل�س
النواب س�يعرض للقراءة االوىل يف

ح�ال تم اس�تئناف عقد جلس�ات
مجل�س الن�واب ،ث�م املضي يف
اإلج�راءات الترشيعي�ة والس�عي
إلق�راره بجهود النواب ومس�اندة
اللجان املعنية “ ،واشارت اىل ان “
العراق علي�ه التزامات واتفاقيات
دولية وصادق عىل اتفاقية حقوق
الطف�ل والربوتوك�والت يف ه�ذه
القضية اإلنسانية “.
باملقاب�ل ،كش�فت لجن�ة الصحة
والبيئة النيابية عن شبهات فساد

بأكث�ر م�ن  ٤ملي�ارات دينار عن
مل�ف االجه�زة الطبي�ة يف دائ�رة
صحة محافظة البرصة .
وطالب�ت اللجنة ،رس�ميـا ،وزارة
الصح�ة بالتحقي�ق القانون�ي
العاجل وعدم التأخري او التسويف
يف محاس�بة الفاس�دين ،وان
تتضمن التوصيات محاسبة جميع
الفاس�دين بضمنه�م اصح�اب
الرشكات واملكات�ب العلمية ممن
دفع العموالت والرش�اوى للتعاقد

مع دوائ�ر الصحة لشراء اجهزة
طبية بأضعاف اثمانها الحقيقية،
مع إلغ�اء إج�ازات ه�ذه املكاتب
ووضعه�م على الالئحة الس�وداء
لوزارة الصحة.
يأت�ي ذل�ك ،بعد ان انتق�دت لجنة
متابع�ة تنفيذ الربنامج الحكومي
والتخطيط االستراتيجي النيابية
ع�دم تمك�ن مجلس الن�واب من
عقد جلس�اته نتيجة عدم اكتمال
النصاب القانوني.
واكد عضو اللجن�ة ،النائب محمد
ش�ياع الس�وداني ،لـ”ال�زوراء”
مؤخرا :ان “عدم انعقاد الجلسات
مؤرش س�لبي على اداء الس�لطة
الترشيعي�ة وال يمك�ن تربي�ر هذا
الع�زوف والغي�اب الواض�ح ع�ن
حضور الجلسات تحت أي مربر”.
واض�اف ان “ عدم عقد جلس�ات
مجلس النواب عطل الدور الرقابي
للربمل�ان ،حي�ث عرق�ل اتم�ام
اس�تجواب كب�ار املس�ؤولني رغم
اس�تكمال اج�راءات االس�تجواب
الش�كلية واملوضوعية ،فضال عن
ذل�ك أهمية دور اللجان النيابية يف
مراقبة رصف ام�وال املوازنة لهذا
العام  ٢٠٢١والتي تقدر ب ()١٣٠
ترليون دينار”.

من خالل تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا”

اليوم  ..السعودية تبدأ استقبال طلبات العمرة بطاقة مليوني معتمر شهرياً
الرياض /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الح�ج والعم�رة يف الس�عودية ب�دء
اس�تقبال ضيوف الرحمن من املواطنني واملقيمني،
باإلضافة إىل اس�تقبال طلب�ات العمرة من مختلف
دول العال�م تدريجياً ابتدا ًء من اليوم االثنني املوافق
 9أغس�طس 2021م ،ألداء مناسك العمرة والزيارة
والصالة يف املسجد الحرام واملسجد النبوي الرشيف،
بطاقة اس�تيعابية تصل إىل  60ألف معتمر موزعة
بني  8فرتات تش�غيلية ،لتصل الطاقة االس�تيعابية
إىل مليوني معتمر شهرياً.
وقال�ت ال�وزارة إن إص�دار التصاري�ح يك�ون من
خالل تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” ،وسط منظومة
متكامل�ة م�ن الخدم�ات والتدابري الوقائي�ة ،التي
اتخذتها اململكة العربية الس�عودية من أجل سالمة
وصحة الراغبني يف أداء مناسك العمرة والزيارة.
م�ن جهته ،أوضح نائب وزير الح�ج والعمرة ،عبد
الفتاح بن سليمان مشاط :أن وزارة الحج والعمرة
عملت بالتنس�يق مع الجهات املعني�ة األخرى قبل
بدء موس�م عم�رة 1443ه�ـ ،عىل وض�ع اآلليات
التنفيذي�ة وتهيئ�ة بيئ�ة آمن�ة وميسرة لضيوف
الرحم�ن عىل مدار رحلتهم لتحقي�ق األمن واألمان
وصحة االنس�ان ،وف�ق وكال�ة األنباء الس�عودية
“واس”.
وع�ن معايري خدم�ات النقل اآلمن أفاد مش�اط أن
ع�دد ال�ركاب يف الحافل�ة لن يتجاوز ال�ـ 50%من
الطاق�ة االس�تيعابية للحافلة ،م�ع املحافظة عىل
ترك مس�افة آمنة داخل الحافل�ة وتوفري املعقمات
والتأك�د م�ن تصاري�ح املعتمري�ن الص�ادرة م�ن

تطبيقي “اعتمرنا وتوكلنا” قبل الصعود للحافلة.
كما أشار إىل أنه تم تجهيز مراكز النقل يف محطتي
(ك�دي والشش�ة) ،ونق�اط التجم�ع ح�ول الحرم
املكي (أجياد ،ب�اب عيل ،الش�بيكة) وفق إجراءات
دقيق�ة لتطبيق أعىل املعايري واإلجراءات االحرتازية
الصحية التي وضعتها الجهات املختصة ،الستقبال
املعتمرين واملصلني من داخل وخارج اململكة.
وأكد أن ضي�وف الرحمن الحاصلين عىل تصاريح
الدخ�ول للحرم املكي من خلال تطبيقي “اعتمرنا
وتوكلنا” يمكنهم دفع قيمة تلك الخدمة االختيارية
م�ن خلال تطبيق�ي “اعتمرن�ا وتوكلن�ا” ،وذل�ك
للحفاظ عىل الوقت وتاليف االنتظار يف مراكز النقل.
إىل ذلك بينّ مش�اط أن الوزارة تعمل بالتنس�يق مع
الجه�ات املختص�ة على تحدي�د الدول الت�ي يقدم
منها املعتم�رون ،وأعدادهم بصفة دورية حس�ب
تصنيف اإلجراءات الوقائية ،واالشرتاطات الخاصة
بالدول القادم منها املعتم�رون والزوار إىل اململكة،
واعتم�اد مقدم�ي الخدم�ات (رشكات العم�رة،
والفنادق ،ورشكات النقل) املؤهلني وفقاً لضوابط
هذه املرحلة االس�تثنائية واالشتراطات االحرتازية
والربوتوكوالت الصحية ،وإتاحة خدماتهم للعرض
عبر منص�ات التس�ويق اإللكرتوني�ة املعتم�دة يف
املح�رك الس�عودي للحج�ز املرك�زي ،والتصدي�ق
اإللكرتوني من قب�ل وزارة الخارجية ووزارة الحج
والعم�رة للعق�ود املربمة بين ال�وكالء الخارجيني
ورشكات العمرة الس�عودية ،تماشياً مع متطلبات
العم�ل عن بعد للحماية من خطر انتش�ار فريوس
كورونا.

وع�ن الربوتوكوالت الصحي�ة للمعتمرين من داخل
اململكة لفت مشاط إىل أن التحصني سيكون رشطاً
أساس�ياً ألداء مناس�ك العمرة والصالة يف املس�جد
الح�رام والزيارة للمس�جد النبوي وف�ق ما يظهره
تطبيق “توكلن�ا” لفئات التحصني الثالث (محصن
حاصل عىل جرعتني م�ن لقاح كورونا ،أو محصن
أمىض  14يوماً بعد تلقيه الجرعة األوىل من اللقاح،
متعاف م�ن اإلصابة) لجمي�ع الفئات
أو محص�ن
ٍ
العمرية املحصنة ملعتمري الداخل.
أما بخصوص املعتمرين القادمني من خارج اململكة
فيجب إرفاق ش�هادة التحصني املصادق عليها من
الجه�ات الرس�مية يف بلد املعتمر ضمن مس�وغات
طلب أداء املناسك مع اشتراط أن تكون اللقاحات

معتم�دة يف اململك�ة ،إضاف�ة إىل إق�رار بصح�ة
املعلوم�ات ،وااللت�زام بإج�راءات الحج�ر الصحي
املؤسسي لدخول املس�افرين القادمين إىل اململكة
م�ن الدول التي ما زال تعليق الق�دوم املبارش منها
إىل اململكة مستمراً ،وذلك وفق اآلليات املعتمدة من
الجهات املختصة.
كم�ا دع�ا مش�اط إىل رضورة االلت�زام بالخط�ط
التنظيمي�ة واإلج�راءات الصحي�ة الت�ي وضعته�ا
ال�وزارة بالتع�اون م�ع الجهات املختصة لسلامة
ضي�وف الرحم�ن والعاملين عىل خدمته�م ومنع
انتش�ار كورون�ا ومتحورات�ه ،ورضورة الحصول
عىل ترصي�ح العمرة م�ن خالل تطبيق�ي “توكلنا
واعتمرنا”.

العلماء يتابعون سالالت جديدة من الفريوس

ما بني دلتا والمبدا ..كورونا يواصل التحور و”املزيد يف الطريق” !
بغداد /متابعة الزوراء:
أف�رز االنتش�ار املس�تمر لفيروس
س�ارس-كوف -2سلس�لة من أس�ماء
السلاالت بأحرف الهجاء اليونانية من
خالل نظام تس�مية تستخدمه منظمة
الصح�ة العاملي�ة يف تتب�ع التح�ورات
الجديدة املقلقة للفريوس املسبب ملرض
كوفيد.-19
وق�د زودت بع�ض ه�ذه التح�ورات
الفريوس بوس�ائل أفضل لنقل العدوى
للبرش أو ملراوغ�ة الحماية التي توفرها
اللقاحات.
وال ي�زال العلم�اء يرك�زون على دلت�ا
السلالة املهيمن�ة اآلن ،والت�ي تسري
كالن�ار يف الهش�يم يف مختل�ف أنح�اء
العال�م لكنهم يتابعون سلاالت أخرى
ملعرف�ة ما قد يحتل مكانه�ا يف يوم من
األيام.
ال تزال ساللة دلتا التي رصدها العلماء
للم�رة األوىل يف الهن�د أكث�ر السلاالت
مدعاة للقلق ،فهي تصيب أعدادا كبرية
من غير املحصنني باللقاح�ات يف دول
عدي�دة وق�د أثبت�ت قدرته�ا على نقل
الع�دوى ألعداد م�ن املحصنني أكرب من
سابقاتها من السالالت.
وتصنف منظم�ة الصح�ة العاملية دلتا
بأنها سلالة موضع قلق أي أنها أثبتت
قدرتها عىل االنتشار عىل نحو متصاعد
والتس�بب يف ع�دد أكبر م�ن الح�االت
املرضية الح�ادة أو على تقليص فوائد
اللقاحات ووسائل العالج.

ويقول شين كروتي ،خبري الفريوسات
يف معهد ال جوال للمناعة يف سان دييغو،
إن “القوة الخارقة” يف ساللة دلتا تكمن
يف قدرتها عىل االنتشار.
وق�د وج�د باحث�ون صيني�ون أن عدد
الفريوس�ات يف أنوف املصابني بسلالة
دلت�ا يزي�د  1260م�رة باملقارن�ة م�ع
النس�خة األصلية من فيروس كورونا.
ويشير بعض الباحثين األمريكيني إىل
أن “الحم�ل الفيرويس” عن�د األف�راد
املحصنني باللقاح الذين أصيبوا بعدوى
دلتا يتس�اوى مع الحمل الفريويس لدى
غري املحصنني غري أن األمر بحاجة ملزيد
من البحث.
ورغم أن فريوس كورونا األصيل يحتاج
ما يصل إىل  7أيام لكي يتسبب يف ظهور
أع�راض على املص�اب ،فف�ي سلالة
دلت�ا يمك�ن أن تظه�ر األع�راض قب�ل
ذل�ك بيومين أو ثالثة بم�ا يتيح لجهاز
املناعة فرتة أقرص لالس�تجابة وإقامة
الدفاعات.
دلتا بلس
كذلك يبدو أن ساللة دلتا تتحور أيضا إذ
ظهرت تقارير عن ظهور سلالة “دلتا
بل�س” الت�ي يمكنها مراوغ�ة الحماية
املناعية.
ويف يوني�و املايض صنفت الهند سلالة
دلتا بلس عىل أنها ساللة موضع قلق غري
أن املراكز األمريكي�ة ملكافحة األمراض
والوقاية منها ومنظمة الصحة العاملية
لم يفعال ذلك حتى اآلن.

منه�ا ،قال خرباء األم�راض إن المبدا ال
يس�بب فيما يبدو زي�ادة يف القدرة عىل
االنتش�ار ،وقال الدكتور وليام ش�افنر،
خبري األم�راض املعدي�ة باملركز الطبي
بجامع�ة فاندربيل�ت ال�ذي ش�ارك يف
املؤتم�ر ،إن اللقاح�ات تس�تطيع فيما
يبدو دحره.
بي .. 1.621.ساللة تستحق املتابعة

ويقول موقع أوتربي�ك دوت إنفو ،وهو
قاعدة بيانات مفتوح�ة ملرض كوفيد-
 ،19إن�ه تم رصد دلتا بل�س يف  32دولة
عىل األقل .ويقول الخرباء إنه لم يتضح
بع�د ما إذا كانت خطورة هذه السلالة
أكرب.
المبدا  -ساللة تتقهقر؟
اجتذبت ساللة المبدا االهتمام كمصدر
جدي�د محتم�ل للخط�ر .غير أن هذه
النس�خة م�ن فيروس كورون�ا الت�ي
اكتش�فت ألول مرة يف بريو يف ديس�مرب

امل�ايض بدأت تنحرس فيما يبدو وفق ما
قال�ه عدد م�ن خرباء األم�راض املعدية
لـ”رويرتز”.
وتصنف منظم�ة الصحة العاملية المبدا
عىل أنها سلالة موضع اهتمام أي أنها
تحم�ل تحورات ّ
تمكنه�ا فيما يبدو من
إح�داث تغري يف القدرة عىل االنتش�ار أو
التس�بب يف ح�االت مرضية أش�د حدة.
لكنه�ا ال ت�زال قي�د البح�ث .وتظه�ر
الدراس�ات املختربي�ة أن له�ا تحورات
تقاوم األجس�ام املض�ادة التي تحفزها

اللقاحات.
وق�ال الدكت�ور إيري�ك توب�ول ،أس�تاذ
الطب الجزيئي ومدير معهد س�كريبس
لألبحاث يف ال جوال بوالية كاليفورنيا :إن
النسبة املئوية إلصابات المبدا الجديدة،
الت�ي تم رصدها يف قاعدة بيانات (جي.
آي.إس.ايه.آي.دي) التي تتابع سالالت
الفيروس ،يف تراجع وذلك يف مؤرش عىل
أن الساللة تتقهقر.
ويف مؤتم�ر عبر الهاتف ،عق�د مؤخرا
مع مراكز مكافح�ة األمراض والوقاية

لم يخصص حتى اآلن اس�م من حروف
الهجاء اليونانية للسلالة ب�ي1.621.
الت�ي ظه�رت ألول م�رة يف كولومبيا يف
يناي�ر حيث تس�ببت يف انتش�ار املرض
عىل نطاق كبري.
وقد صن�ف املرك�ز األوروب�ي ملكافحة
األم�راض والوقاية منها هذه السلالة
عىل أنها موضع اهتمام يف حني تصفها
هيئ�ة الصح�ة العامة يف انجلترا بأنها
ساللة قيد التحقيق.
وتحمل هذه الساللة عددا من التحورات
الرئيسية منها إي484كي وإن501واي
ودي614ج�ي والتي تم ربطه�ا بزيادة
القدرة عىل االنتش�ار وتقلي�ل الحماية
املناعية.
وحت�ى اآلن ظه�رت  37حال�ة مؤك�دة
ومحتمل�ة به�ذه السلالة يف بريطانيا،
وفقا لتقرير حكومي صدر مؤخرا ،كما
تم اكتش�اف ه�ذه السلالة يف عدد من
املرىض بوالية فلوريدا.
املزيد يف الطريق؟
ح�ذر الدكت�ور ،أنتوني فاوتشي ،كبري

املستش�ارين الطبيني بالبيت األبيض يف
الفرتة األخرية ،م�ن أن الواليات املتحدة
ق�د تواجه مش�اكل م�ا لم يت�م تطعيم
عدد أكبر من األمريكيني ألن وجود عدد
كبير من غري املحصنني يتيح للفريوس
فرص�ة أكبر يف االنتش�ار والتح�ور إىل
سالالت جديدة.
ويقول املن�ادون برضورة قي�ام الدول
الغني�ة بتوزيع قدر أكبر من اللقاحات
عىل مس�توى العالم إن األمر نفس�ه قد
يحدث مع ظهور سلاالت جديدة دون
رادع بني س�كان الدول الفقرية التي لم
يتلق اللقاح فيها س�وى أعداد قليلة من
الناس.
ورغ�م ذل�ك ،ق�ال الدكت�ور غريغوري
بوالن�د ،خبير اللقاحات يف مستش�فى
ماي�و كليني�ك :إن إح�دى املش�اكل
الرئيس�ية ه�ي أن اللقاح�ات الحالي�ة
تمنع ظهور حاالت مرضية حادة لكنها
ال تمنع العدوى.
ويرجع ذلك إىل أن الفريوس ال يزال قادرا
عىل استنس�اخ نفسه يف األنف حتى بني
املحصنني باللقاح الذين يمكنهم حينئذ
نقل املرض آلخرين.
وأضاف بوالن�د :إن التغلب عىل فريوس
س�ارس-كوف -2سيحتاج عىل األرجح
جيال جدي�دا من اللقاحات التي يمكنها
أيضا منع االنتش�ار .وحت�ى ذلك الحني
س�يظل العالم عرضة لظهور سلاالت
جدي�دة من فريوس كورون�ا وفقا آلراء
بوالند وخرباء آخرين.
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أصدرت تنويها اىل املواطنني بشأن موعد املقابالت

الصحة تعلن وصول الوجبة األكرب من
لقاحي فايزر وسينوفارم
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة  /الرشكة العامة لتسويق االٔدوية واملستلزمات الطبية عن
وص�ول جرعات جديدة من اللقاح املض�اد لفايروس كورونا املس�تجد وبواقع مليونني
جرعة ،فيما تعد الكميات املستلمة اليوم اعىل كميات مستلمة خالل يوم واحد
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «اللقاحات الواردة اليوم (امس)
م�ن انت�اج كل من رشكة فايزر االمريكية ورشكة س�ينوفارم الصينية وكل منهما مقر
من قبل منظمة الصحة العاملية».
واوضحت الوزارة بأنه «س�يتم توزيع الش�حنة لكافة املنافذ التلقيحية يف بغداد وعموم
املحافظ�ات وبم�ا فيها اقلي�م كردس�تان والنازحني وكل م�ن وزارة الدف�اع والداخلية
ٔ
منايش عاملية
وهيئة الحش�د الش�عبي» ،م ٔوكدة ان «جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن
رصينة».

املنتجات النفطية تكشف موعد إطالق
البطاقة الوقودية الشتوية
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عمليات بغداد تعلن اختاذ سلسلة إجراءات لتحقيق السالمة املرورية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة عملي�ات بغداد ،ام�س االحد،
تنفي�ذ سلس�لة م�ن الفعالي�ات ضم�ن
ممارس�اتها اليومي�ة للح�د م�ن املخالفني،
واملتجاوزي�ن عىل قانون السير والسلامة.
من جانب اخر ،أصدرت قيادة عمليات بغداد
تنويها اىل املواطنني بشأن موعد املقابالت.
وقال اعلام القيادة يف بي�ان ورد «للزوراء»:
ان�ه «تنفي�ذا لتوجيهات الفري�ق الركن قائد
عملي�ات بغداد ،نفذت مديري�ة مرور الكرخ
سلس�لة من الفعالي�ات ضمن ممارس�اتها
اليومية للحد من املخالفني ،واملتجاوزين عىل
قانون السري والسالمة».
واض�اف البيان ان�ه «تم تنفي�ذ ايضا حملة
توعية وارش�ادات مرورية توعوية لعدد من
االخوة س�ائقي املركبات ،بما يضمن تحقيق
السالمة واألمان خالل قيادة املركبات ،وكذلك
سالمة سالكي الطريق من املشاة».

وتاب�ع البي�ان ان�ه «ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات
القانوني�ة بح�ق املخالفين وق�د ش�ملت
اإلج�راءات املروري�ة مناط�ق :املنص�ور،

العلاوي ،س�احة النس�ور ،والكاظمي�ة،
وال�دورة ،والطارمي�ة ،والط�رق الخارجي�ة
ملدينة بغداد».

من جانب اخر ،أصدرت قيادة عمليات بغداد،
امس االحد ،تنويها اىل املواطنني بشأن موعد
املقابالت.
القي�ادة قال�ت يف بي�ان ورد «لل�زوراء» :انه
«بتوجي�ه من الفري�ق الركن قائ�د عمليات
بغداد يواصل قسم الشؤون املدنية لألغراض
العس�كرية اس�تقبال املواطنني من س�كنة
العاصم�ة (حرصي�اً) لغ�رض االس�تماع اىل
ش�كاواهم والعراقي�ل الت�ي تواجهه�م قدر
تعل�ق االم�ر بقيادتنا وفيما يخ�ص الجانب
األمن�ي فق�ط والعم�ل على إيج�اد الحلول
املناسبة لها».
واض�اف البي�ان ان�ه «تق�رر تغيير موع�د
مقابلات املواطنين م�ن ي�وم الخميس اىل
يوم الثالثاء من كل أس�بوع ويجب ان يكون
املواطن صاحب الشأن متواجد يف استعالمات
القيادة يف تمام الساعة التاسعة صباحا ً يوم
الثالثاء من كل أسبوع».

اهلجرة :نتابع قضية العراقيني من ضحايا شبكات االجتار بالبشر

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مدير ع�ام رشكة توزي�ع املنتجات
النفطي�ة ،حسين طال�ب ،موع�د إطالق
البطاقة الوقودية للمواطنني.
وق�ال طالب يف حدي�ث صحفي »:الرشكة
هي�أت أموره�ا بش�أن إطلاق البطاق�ة
الوقودي�ة للمواطنين» .وأضاف «س�يتم
إطلاق البطاق�ة يف مطل�ع ش�هر ترشين

األول املقبل» .وأشار طالب اىل ان «البطاقة
تطلق خالل فصل الش�تاء واالس�تعدادات
كاملة لذلك».
يذكر ان رشكة توزي�ع املنتجات النفطية
ق�د وزع�ت وعلى م�دى الفترة املاضية
البطاق�ات الوقودي�ة الجدي�دة عىل وكالء
الحص�ة التمويني�ة يف بغ�داد م�ن اج�ل
تسليمها بدورهم للمواطنني.

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزي�رة الهج�رة واملهجري�ن،
ايف�ان فائ�ق جاب�رو ،التزام ال�وزارة
بالعودة الطوعية ،فيما اعلنت متابعة
قضية العراقيين الذين يقعون برشاك
ش�بكات االتجار بالبرش والهجرة غري
الرشعية.
وقالت جابرو يف بي�ان تلقت «الزوراء»

القضاء :السجن عشر سنوات ملتاجرين
باملواد املخدرة
بغداد /الزوراء:
أصدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاس�ة اس�تئناف بغداد الرصافة االتحادية ،امس
االحد ،حكما بالسجن  10سنوات ملدانني اثنني لالتجار باملواد املخدرة.
وذكر مجلس القضاء االعىل يف بيان ورد لـ «للزوراء» :ان «املحكمة الجنائية املركزية يف
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية اصدرت حكما ملدانني اثنني بالسجن ملدة عرش
سنوات عىل كل واحد منهما عن جريمة االتجار باملواد املخدرة خالفا ً ألحكام القانون»،
مبين�ا ان «املدانين اعرتفا يف مرحلة التحقي�ق االبتدائي والقضائي ببي�ع وترويج مادة
الكرستال املخدرة بعدما ضبطت بحوزتهم ( )20غرام من مادة الكرستال وحبوب نوع
صفر واحد عدد(  )1286حبة ،إضافة إىل بايبات عدد ( )3وقداحات عدد (.»)3
وأضاف البيان أن «الحكم بحق املدانني جاء اس�تنادا ألحكام املادة  / 28اوالً من قانون
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم  50لسنة .»2017

ضبط إرساليتني خمالفتني للضوابط يف
املنطقة الشمالية
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس االحد،
ضب�ط إرس�اليتني محملتين (منظف�ات
وانابيب بالس�تيكية للمرش�ات الزراعية)
مخالفة للضواب�ط والتعليمات النافذة يف
كمرك املنطقة الشمالية.

وذكرت الهيئة يف بي�ان ورد لـ «للزوراء»:
أن «قس�م التحري ومكافح�ة التهريب يف
مديرية كمرك املنطقة الشمالية تمكن من
ضبط ( )٢إرس�اليات محمل�ة (منظفات
وانابيب بالس�تيكية للمرش�ات الزراعية)
مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة «.

نس�خة من�ه :ان « ال�وزارة تتاب�ع عن
كث�ب ،قضي�ة أبنائن�ا م�ن العراقيين
ممن يقعون يف رشاك ش�بكات االتجار
بالبشر والهج�رة غير الرشعي�ة
وضحية االس�تغالل امل�ادي ،كما نقدر
كل املس�ببات الت�ي تدفع ش�بابنا لهذا
الطريق» ،مؤكدة» أنهم جوهر املجتمع،
ويحزنن�ا أن نفق�د أي�ا منه�م نتيج�ة

إحباط حماولة تسلل
 9سوريني إىل األراضي
العراقية

بغداد /الزوراء:
تمكنت مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة
الدفاع ،امس االحد ،من إحباط محاولة تسلل 9
سوريني إىل األرايض العراقية.
وقال�ت خلي�ة االعلام االمن�ي يف بي�ان ورد
«للزوراء» :ان «مديرية االستخبارات العسكرية
يف وزارة الدفاع ،تمكنت من رصد حركة أشخاص
بالجانب الس�وري بواسطة الكامريات الحرارية
قرب قرية (الش�عالن) التابع�ة اىل ناحية ربيعة
واملحاذية للرشيط الحدودي مع س�وريا ،ضمن
قاط�ع الفوج الثاني يف لواء املش�اة  71بالفرقة
 15وهم يحاولون عبور الس�اتر الحدودي حيث
تم توجيه قوة الكمني املوجودة باملنطقة وأثناء
اجتيازهم الحدود تم القبض عليهم وتبني بأنهم
عائلة مكون�ة من( )9أفراد يحملون الجنس�ية
السورية».
واض�اف البي�ان ،انه «تم تس�ليمهم إىل الجهات
املختصة».

استهداف جديد يوقف خطا حيويا لنقل الكهرباء يف نينوى

العمليات املشرتكة :توجه الستخدام الطائرات املسرية يف
محاية أبراج الطاقة

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشرتكة عن نية استخدام
الطائرات املسيرة يف حماية أب�راج نقل الطاقة
الكهربائية مع تصاعد استهدافها مؤخراً.
وق�ال املتحدث باس�م العمليات اللواء تحسين
الخفاجي يف ترصيح صحف�ي« :القوات األمنية
تبذل جهدا ً استثنائيا يف حماية أبراج الطاقة التي
يركز عليها إرهابيو داعش يف اآلونة األخرية».
وأكد ان «الطائرات املسيرة سلاح مهم جدا ً يف
حماي�ة وتأمين أب�راج الطاقة وتعط�ي مرونة
ودقة عالي�ة يف ضبط األمن وإحب�اط العمليات
االرهابية».
يش�ار اىل ان العراق يش�هد هجم�ات متصاعدة
تس�تهدف أبراج نقل الكهرباء ومحطات التوليد
يف مناطق متفرقة بالبالد.
م�ن جانب متصل ،أعلنت الرشك�ة العامة لنقل
الطاقة الكهربائية الشمالية ،امس األحد ،توقف
الخ�ط الناقل رشق املوصل  -س�د املوصل جهد
 400ك.ف ،اث�ر تفجير برج طاق�ة يف محافظة
نينوى.
وذكرت الرشكة يف بيان ورد «للزوراء» :أن «خط
رشق املوصل -سد املوصل جهد  400ك.ف توقف
فج�ر الي�وم نتيج�ة تعرض�ه اىل عم�ل تخريبي
جبان من خالل تفجري عبوة ناس�فة عىل الربج
املرق�م  23نوع ( )XYBبرج عبور وبارتفاع 60
مرتا ،برج عبور نهر دجلة مما ادى اىل س�قوطه
وحدوث تقطع يف االسلاك يف منطقة السلامية
قرب قري�ة الكرص بمحافظة نين�وى ،مما ادى

اىل ضع�ف يف تجهيز الطاقة الكهربائية يف عموم
محافظة نينوى».
وأضافت أن «كوادرنا قد عملت عىل نفس الخط
وانجزت اعمال نصب الربج املرقم  28من خالل
عمل متواصل اس�تمر لغاية الخامسة فجرا من
إعادة نص�ب الربج واع�ادة الخ�ط اىل الخدمة،
وفعلا دخ�ل الخ�ط بالخدمة الس�اعة ()5:30
وتوقف نتيجة العمل التخريبي الساعة (،)5:45
أي ان�ه اس�تمر  15دقيق�ة فق�ط بالعم�ل وتم
استهدافه وخرج عن الخدمة».
وتاب�ع البي�ان «على الف�ور رشع�ت مالكاتن�ا
الهندس�ية والفني�ة من مجاهدي ف�رق صيانة

الخطوط ش�بكة نينوى وبالتع�اون مع الجيش
العراق�ي ورشط�ة الكهرب�اء والجه�د الهنديس
اىل م�كان العارض وبارشت بالعم�ل عىل اعادة
تشييد الربج الس�اقط وتصليح االرضار واعادة
تسليك الخط إلعادته اىل الخدمة بأرسع وقت».
وأش�ار إىل« ،تع�رض منظوم�ة نق�ل الطاق�ة
الكهربائية الش�مالية اىل ع�دد كبري من االعمال
التخريبية واالس�تهدافات املب�ارشة ألبراج نقل
الطاقة خلال االيام القريب�ة املاضية ،مما أدى
اىل توقف خطوط ناقلة عدة وس�قوط  16برجا
ناقلا للطاق�ة يف محافظ�ات نين�وى وكركوك
وصالح الدين».

لوع�ود كاذب�ة ،ونحثهم على الصمود
أمام التحدي�ات والوقوف معنا لتجاوز
كل م�ا يعصف بالوطن من محن ،فمن
دونهم يستحيل النهوض والعمل « .
واضاف�ت» أنن�ا ملتزم�ون بموقفن�ا
الرس�مي الذي نعرب عنه يف كل املحافل،
بأننا مع العودة الطوعية ألي مهاجر»،
داعية من يرغب بالع�ودة اىل» التواصل

مع الوزارة مبارشة أو عن طريق وزارة
الخارجية».
ودعت جابرو الشباب اىل أن» ال يكونوا
لقم�ة س�ائغة مل�ن تس�ول له نفس�ه
لدفعه�م إىل التهلك�ة ،ويف الوقت الذي
نقف فيه بالضد من منع العراقيني من
السفر كونه حرية ش�خصية ،نطالب
بتش�ديد اإلج�راءات ملن�ع الهجرة غري

الرشعية ،واستغالل املواطنني».
وتابع�ت « أننا بدورنا س�وف نتواصل
مع املجتمع ال�دويل واملنظمات الدولية
بش�أن رضورة االلت�زام بالتعام�ل
اإلنس�اني والكريم مع كافة العراقيني
العالقني يف بيالروسيا وليتوانيا وتوفري
كافة املس�تلزمات املعيش�ية الخاصة
لهم لحني البت بشأنهم « .

العمل النيابية :مليون أجنيب ينافسون العمالة احمللية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت لجن�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعية
والهجرة واملهجرين ،امس األحد ،عن وجود ما
يقارب مليون عامل أجنبي ينافسون العمالة
املحلية عىل فرص العمل.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،فاض�ل الفتلاوي :إن
“اللجن�ة متهي�أة إلنج�از قان�ون الضم�ان
والتقاع�د االجتماع�ي ال�ذي يع�د أح�د أكبر
اإلنج�ازات للتقنين والس�يطرة على دخ�ول
العمالة األجنبية ومنافسة العمالة العراقية يف
فرص العمل”.

وأض�اف الفتالوي أن “نس�بة عالي�ة من تلك
العمالة األجنبية دخلت اىل العراق بطريقة غري
رشعية ومخالفة للقانون عن طريق رشكات
أو التهريب بطرق معين�ة” ،مبينا أن “أولوية
ف�رص العم�ل يجب أن تكون الب�ن البلد وعىل
الحكوم�ة أن تعم�ل عىل تقنني ه�ذه العمالة
األجنبي�ة وتخص�ص ف�رص العم�ل للعمالة
العراقي�ة ،داعيا ً “الحكومة اىل الس�يطرة عىل
املنافذ الحدودية واملطارات”.
وأوض�ح أن “توفير ف�رص العم�ل للعمال�ة
العراقي�ة سيس�هم يف التقلي�ل م�ن البطال�ة

وإنهائها ،وهو ما يقلل نس�بة الفقر ويسهم
بانتعاش الس�وق املحلية وارتفاع الطلب عىل
االنت�اج املحيل والذي يس�هم ب�دوره يف تقنني
عملي�ة االس�ترياد ،إضافة اىل صق�ل الخربات
املحلية وتطويرها”.
وأشار الفتالوي إىل أن “نشاط وزارة الداخلية
واض�ح يف الس�يطرة على العمال�ة األجنبي�ة
الداخل�ة بطرق غري رشعية أو منتهية االقامة
وتسفريها ومنع تزويدها باإلقامة مرة ثانية
وذل�ك لتقنينه�ا وإعطاء فرص أكبر للعمالة
املحلية”.

الرتبية :إعالن نتائج امتحانات
الثالث املتوسط خالل أسبوعني

تنفيذ عملية تفتيش للسالح غري
املرخص يف بغداد

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية ان نسب النجاح االولية ملرحلة الثالث املتوسط
جي�دة ،بينما اش�ارت اىل ان النتائج س�تعلن خالل اس�بوعني من
اآلن.
وق�ال الوكي�ل االداري بالوزارة فالح القيسي يف حوار صحفي :ان
«النتائ�ج االولية لطلب�ة الصف الثالث املتوس�ط ،جيدة ،إذ لوحظ
وج�ود اجابات جيدة من طلب�ة الخارجي واملدارس املس�ائية ،ما
يؤكد ان اجابات طلبة مدارس التعليم العام جيدة».
واضاف ان «اعالن نتائج الثالث املتوسط ستتم خالل اسبوعني من
اآلن» ،مشيرا يف السياق ذاته اىل «توجيه الوزارة بمراعاة الظروف
العام�ة للبالد من انقط�اع الكهرب�اء ودرجات الح�رارة املرتفعة
وجائح�ة كورون�ا ،واخذه�ا باالعتب�ار عن�د تصحي�ح دفاترهم
االمتحانية».
وكان�ت لجنة الرتبية النيابية قد اعلنت وج�ود تحرك نيابي لجعل
درجة القرار عرش بدال من خمس لطلبة الثالث املتوس�ط املكملني
بال�دور االول للع�ام ال�درايس الح�ايل ،إس�هاما بنج�اح اكرب عدد
منهم.
وبين القييس ان «االمتحانات س�ارت بش�كل طبيعي ولم تش�هد
مراكزها اي خروقات ،مما يؤكد نجاحها ويمهد إلجراء امتحانات
مرحل�ة الس�ادس االع�دادي ،الس�يما يف ظ�ل تطبيق االج�راءات
الوقائية يف املراكز االمتحانية».

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة الرشطة االتحادية التابعة لوزارة الداخلية ،امس األحد ،القبض عىل
 6مطلوبني بينهم متهم بقضايا التزوير ،فيما نفذت عملية تفتيش عىل السلاح
غير املرخ�ص يف العاصمة بغداد.وذك�رت القيادة يف بيان ورد ل�ـ «للزوراء» :انه
«ضمن الجهود األمنية املس�تمرة لقطعات الرشط�ة االتحادية يف تنفيذ مذكرات
القب�ض الصادرة من املحاكم املختصة والقبض عىل الجناة وتس�ليمهم للقضاء
لينال�وا جزاءهم العادل ،تمكنت ق�وة من اللواء الخام�س الفرقة الثانية رشطة
اتحادي�ة باالشتراك مع مف�ارز اس�تخبارات الف�وج الثالث لل�واء ومفرزة من
مكافح�ة اج�رام الحرية ،م�ن إلقاء القبض على متهم صادر بحق�ه أمر قبض
وف�ق أح�كام املادة ( ٢٩٥تزوير) عىل أثر عملية رص�د وتحري يف منطقة الحرية
غ�رب بغداد».ويف الس�ياق ذاته «ألقت ق�وة أخرى من اللواء ذاته باالشتراك مع
مفارز اس�تخبارات الفوج الثالث ،القبض عىل اح�د املطلوبني وفق أحكام املادة
( ٤٣٠تهديد) يف منطقة الحرية غرب بغداد».واش�ار البيان اىل ان «قوة من اللواء
الس�ادس الفرقة الثانية رشط�ة اتحادية تمكنت من إلق�اء القبض عىل متهمة
مطلوب�ة وفق أحكام املادة ( ٤٥٦نصب واحتي�ال) يف منطقة حي العامل جنوب
غرب بغداد».واضاف ان «قوة من اللواء الس�ابع الفرق�ة الثانية رشطة اتحادية
باالشتراك مع مفارز اس�تخبارات الف�وج الثاني تمكنت م�ن إلقاء القبض عىل
 3اش�خاص طريف مش�اجرة بعد إخبار من احد املواطنني بوجود مشاجرة ضمن
منطق�ة (البياع) جنوب غرب بغداد وعلى الفور تم توجه القوة اىل املكان وإلقاء
القب�ض عليهم».وبحس�ب البيان ،ف�إن «قوة من الل�واء الس�ابع للفرقة نفذت
عملي�ة تفتيش عىل السلاح غري املرخص يف منطقة الس�يدية ببغداد ،تم خاللها
العثور عىل مس�دس ومخزن مس�دس و 15اطالقة مسدس».ولفت البيان اىل انه
«تم تسليم املتهمَني إىل جهة الطلب والتعامل مع املضبوطات اصولياً».

التعليم توجه باستحداث معهد تقين يف بلدروز والشروع
بتخصص التمريض يف جامعة دياىل
بغداد /الزوراء:
وج�ه وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلمي،
الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ،بالرشوع
باستحداث معهد تقني يف بلدروز بمحافظة
دياىل واملضي بتوفري مس�تلزمات تخصص
التمريض.
وق�ال خلال االجتم�اع واملؤتم�ر الصحفي
املشترك م�ع الس�يد محاف�ظ دي�اىل مثنى
التميم�ي يف جامع�ة دياىل بحضور رئيس�ها
ورئيس الجامعة التقنية الوسطى وعدد من
املدراء العامين يف وزارة التعليم :إن االتجاه
نح�و مشروع اس�تحداث املعه�د التقن�ي
ضم�ن الجامع�ة التقني�ة الوس�طى ضمن
محافظة دي�اىل يهدف اىل اعتماد تخصصات
تقني�ة نوعية حديث�ة تخدم املجتم�ع .الفتا
اىل أن الخط�ة الوزاري�ة املعتمدة تتحرك عىل
وفق رص�د املس�احات التي تتطل�ب تعزيزا
للتخصصات العلمية والتقنية.
وأش�ار اىل التنس�يق مع املحافظ�ة لتغطية
واس�تكمال املش�اريع ضم�ن خط�ة تنمية
األقاليم واالتفاق عىل دعم أساتذة وتدريسيي
الجامعة ومنتسبيها باألرايض السكنية.

بدوره أكد الس�يد محافظ دياىل االتفاق مع
وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي عىل
خط�ة عمل للنه�وض بواقع البن�ى التحتية
الجامعي�ة يف املحافظ�ة والعم�ل املشترك
انطالق�ا م�ن مب�دأ التكامل بني مؤسس�ات
الدولة.
من جهته ،وصف رئيس جامعة دياىل الدكتور
عب�د املنعم عباس كريم زيارة الوفد الوزاري

باملهم�ة كونه�ا قدمت معالج�ات أكاديمية
وإجرائية مللفات املشاريع الجامعية.
ويف سياق الزيارة ،افتتح وزير التعليم العايل
والبحث العلمي األس�تاذ الدكتور نبيل كاظم
عبد الصاح�ب ملحق املركز الثق�ايف يف كلية
الهندس�ة وقاع�ة العدال�ة يف كلي�ة القانون
مش�يدا بح�رص املحافظ�ة والجامع�ة عىل
التكامل والتعاون املؤسيس.

أسواق
العدد 7540 :االثنين  9آب 2021

الرشيد ينشر تعليمات جديدة ملنتسيب
مكافحة اإلرهاب يف منح القروض
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مرصف الرش�يد ،امس األحد ،ع�ن تعليمات جديدة ملنتس�بي جهاز
مكافحة اإلرهاب يف منح قروض السيارات.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقته “الزوراء” :إن “املرصف قرر
اس�تثناء منتس�بي جهاز مكافحة اإلرهاب من رشط الرقعة الجغرافية يف
منح قروض السيارات”.
وأضاف أن “القرار جاء كون حسابات املنتسبني املركزية يف بغداد”.
وأعل�ن املصرف يف وقت س�ابق عن ش�مول منتس�بي الجه�از بقروض
السيارات والتي تصل اىل ( )٦٠مليون دينار كحد أعىل.

ارتفاع بأسعار الدوالر يف بغداد
واإلقليم
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي مقابل الدين�ار العراقي ،امس
االحد ،يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ،وإقليم كردستان .
وق�ال مص�در ا ٕن بورص�ة الكفاح والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت،
صباح اس  147900دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
وأشار املصدر ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء شهدت ارتفاعا يف محال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغداد؛ حيث بلغ س�عر البيع  148500دينارا عراقيا،
بينما بلغت أسعار الرشاء  147500دينارا لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا
ايض�ا ،حيث بلغ س�عر البي�ع  148200دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  148000دينار لكل  100دوالر.

العراق يستورد بيض الرتبية من
تركيا بنحو  20مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
اعلنت جمعية مصدري مصايد األسماك واملنتجات الحيوانية يف بحر ايجة
أن العراق اس�تورد بيض الرتبية من تركيا بقيمة تبلغ أكثر من  20مليون
دوالر خالل الـ 5أشهر االوىل من عام .2021
وقال بدري جرييت رئيس الجمعية يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء” :ان
“صادرات تركيا من البيض زادت بنس�بة  63يف املائة من  93مليون دوالر
إىل  151.4مليون دوالر يف الفرتة من يناير إىل مايو من عام .“ 2021
وأوضح جرييت أن “روس�يا اصبحت الدولة الت�ي يتم فيها تصدير معظم
البيض ويف الفرتة من كانون الثاني (يناير) إىل أيار (مايو) من عام ،2021
احتلت روس�يا املرتبة األوىل يف ص�ادرات البيض بقيمة  26.5مليون دوالر،
فيم�ا جاءت اإلم�ارات العربية املتح�دة يف املرتبة الثانية ب�ـ  23.3مليون
دوالر ،وت�م تصدي�ر بي�ض الرتبي�ة اىل الع�راق بقيمة بلغ�ت  20.3مليون
دوالر م�ن البيض”.وتابع جرييت“ :تلت هذه الدول س�وريا وقطر وعمان
والكويت وكازاخس�تان والبحرين” ،الفتا إىل أن�ه “تلقينا ً
أيضا طل ًبا كب ً
ريا
من الجمهوريات الرتكية عىل تصدير بيض الرتبية”.

الصناعة تعتزم إنشاء مدن
صناعية يف مجيع احملافظات

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصناعة واملعادن ،امس األحد ،وجود توجه من أجل إنش�اء مدن
صناعي�ة يف جمي�ع محافظات العراق م�ن أجل الحفاظ على العملة الصعبة
وتشغيل األيادي العاملة لتلك املحافظات.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة ،مرتىض الص�ايف ،يف بيان :إنه “م�ن أجل تقليل
البريوقراطية؛ فقد تم إنجاز الحكومة االلكرتونية للتنمية الصناعية يف قس�م
العالم�ات التجارية ،وهذه الدوائ�ر مختصة ولديها تواص�ل دائم مع املواطن
لذلك تم جعلها الكرتوني�ة ،للتواصل عرب االنرتنت تقليالً للروتني والوقت ،كما
أنها تقيض عىل الرش�وة” ،مبينا ً أن “باقي الدوائر س�تميض باتجاه الحكومة
االلكرتونية”.وأضاف الصايف أن “هناك مش�اريع ضخمة ستكون جاهزة عىل
أرض الواقع إذا تمت املوافقة عليها وستحدث طفرة نوعية يف الصناعة وتعزز
من قدرة أي محافظة عىل تشغيل أبنائها وكذلك توفري العملة الصعبة للعراق
واملحافظات وهي عملية بناء املدن الصناعية”.
وأوضح أن “هناك توجها نحو املدن الصناعية ونريد أن تكون يف كل محافظة
مدين�ة صناعية متخصصة فيها ،وتكون البنى التحتية مخصصة للصناعيني
إلنشاء املعامل واملصانع يف تلك املدن الصناعية ،وإذا تم إنجاز تلك املدن فإنها
س�تعمل عىل توفري فرص عمل ألبناء املحافظة وتوفير العملة الصعبة ونقل
التكنولوجيا ،وتكون هناك مواد منتجة عراقية تحمل شعار (صنع يف العراق)
وتكون منافسة للمواد املستوردة التي تدخل من دول الجوار”.

العراق يعاود إجراء املناقصات
لشراء الرز
بغداد /الزوراء:
ع�اود الع�راق لعقد املناقص�ات لرشاء الرز بع�د توقفها من�ذ نهاية العام
 2019نتيجة انخفاض أسعار النفط.
ووفق�ا لتقرير اعدته رشكة  S&P Global Plattsاالنكليزية واطلعت عليه
“الزوراء” فإن “العراق عاود اىل إجراء املناقصات لرشاء الرز حيث لم يكن
ق�د عقد مناقص�ة األرز منذ ايل�ول  ،2019بعد أن أعاق انخفاض أس�عار
النفط قدرته عىل الرشاء األرز يف العام .”2020
وقالت الرشكة إن “الحكومة العراقية اشترت عن طريق رشكة خاصة ما
مجموعه  220ألف طن م�ن األرز األمريكي والتايالندي واألوروغواياني يف
األيام األخريةً ،
وفقا ملصادر متعددة قريبة من التجارة”.
واضافت ان الرشكة العراقية الخاصة الذي يملكها العويس أنهت مبيعاتها
بوترية رسيعة منذ أن نقلت وزارة التجارة العراقية إليها مس�ؤولية رشاء
األرز يف حزيران  ،2021حيث اشترت يف النصف الثاني من ش�هر حزيران
 60 ،أل�ف ط�ن مرتي م�ن أرز أوروغ�واي بس�عر يبلغ ح�وايل  560دوالرًا
للط�ن الواحد عىل ظهر الس�فينة ،وق�د غادرت الش�حنتان البالغ وزنهما
 30أل�ف طن متري ميناء مونتيفيديو إىل الع�راقً ،
وفقا ملصدر رئييس من
أوروغواي.
وتابع�ت كما تم التفاوض عىل مذكرة تفاهم منفصلة بني العويس وهيئة
صناعة األرز األمريكية ،حيث تم اإلبالغ عن مبيعات  80.000طن من األرز
األبيض بكميات كبرية من أركنس�اس عرب  ADMو  40.000طن من األرز
األبيض يف أكياس من لويزيانا عرب سوبريم رايس يف أواخر تموز.
واش�ارت اىل ان�ه “ت�م رشاء  40ألف طن م�ن األرز األبي�ض التايالندي إىل
العويس ،وس�تمثل  -يف حالة تنفيذها  -أول شحنة من األرز التايالندي إىل
الحكومة العراقية يف السنوات األخرية”.
واك�دت إن “إجم�ايل  220أل�ف ط�ن مرتي م�ن األرز املب�اع إىل العراق من
ثالثة مصادر يف أقل من ش�هر ونصف يمثل تحوال ملحوظا عن الس�نوات
األخرية”.
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وزير املالية يؤكد أهمية اعتماد آليات وخطوات ممنهجة وفق ما جاء يف الورقة البيضاء

( :باب�ل  ،األنبار  ،ذي قار  ،واس�ط)
ورؤيته�ا املس�تقبلية يف اط�ار
تحقيق تنمي�ة اقتصادية وتنش�يط
جان�ب االس�تثمارات فيه�ا ودع�م
جه�ود النه�وض بالواق�ع الخدم�ي
والبن�ى التحتية وتوفير فرص عمل
والح�د من مس�تويات الفق�ر يف تلك
املحافظات”.
وتاب�ع ،ان “االجتم�اع ،بحث تحديد
س�قوف االي�رادات النفطي�ة وغير
النفطية ومناقش�تها وفق�ا ً للتقرير
املقدم من رئيس الهيئة العامة ملراقبة
تخصيصات الوزارات االتحادية”.
ً
وفق�ا للبيان “ ،اهمية
واكد عالوي ،
اعتم�اد آلي�ات وخط�وات ممنهجة
وف�ق األط�ر العلمي�ة ومنه�ا وف�ق
ماج�اء بورقة اإلصلاح االقتصادي
(الورقة البيضاء)”.

بغداد /الزوراء:
أك�د وزي�ر املالي�ة علي عب�د األمري
علاوي ،امس األحد ،أهمي�ة اعتماد
آلي�ات وخط�وات ممنهج�ة وفق ما
جاء بالورقة البيضاء.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي لل�وزارة يف
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “وزي�ر
املالي�ة عب�د األمير علاوي ،ت�رأس
الجلسة السادسة عرش للجنة إعداد
استراتيجية املوازنة لألعوام -٢٠٢٢
 ٢٠٢٤وبحضور كل من رئيس الهيئة
العامة ملراقبة تخصيصات الوزارات
االتحادية ووكيل الوزارة ومستشاري
رئي�س ال�وزراء ومستش�ار الوزارة
وعدد من املديرين العامني للوزارة”.
واض�اف ،انه “جرى خالل الجلس�ة
ع�رض تقري�ر ش�امل بش�أن
الخط�ط االستراتيجية ملحافظ�ات

وزير النفط يشدد على ضرورة التعاطي بشفافية
حلل املشاكل العالقة مع إقليم كردستان
بغداد /الزوراء:
أكد وزي�ر النفط إحس�ان عب�د الجبار إس�ماعيل ،امس
األحد ،رضورة التعاطي بش�فافية عالية مع إدارة الثروة
النفطية يف عموم البالد وحل املشاكل العالقة مع اإلقليم.
وقال املكتب اإلعالمي للوزارة يف بيان تلقته “الزوراء” :إن
“وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل استقبل وزير
الثروات الطبيعية يف االقليم كمال حميد االترويش ،ورحب
وزي�ر النفط بالتع�اون م�ع وزارة الث�روات الطبيعية يف
اقليم كردس�تان واستعداد وزارته للعمل عىل ازالة جميع
املش�اكل واملعوق�ات الفني�ة واملالية حفاظا ً على الثروة
الوطنية التي هي ملك للش�عب العراقي بحس�ب ما نص
عليه الدستور”.
وأضاف إس�ماعيل وفقا للبي�ان ،أن “الحكومة االتحادية
وال�وزارة تؤك�دان رضورة التعاطي بش�فافية عالية مع
ادارة الث�روة النفطي�ة يف عموم الع�راق ،والعمل عىل حل
املش�اكل العالقة بالحوار وتب�ادل واحرتام وجهات النظر
مع وضع املصلحة الوطنية فوق جميع االعتبارات”.
وعبر ع�ن “امله يف أن تس�فر اللق�اءات والح�وارات مع
االقليم وخصوصا بعد تس�نم الوزير االترويش ملهامه عىل
فت�ح صفحة جدي�دة من الح�وار املوضوع�ي الجاد لحل
املش�اكل العالقة وبما يخدم الش�عب العراقي من شماله
اىل جنوب�ه وحس�ب النصوص الدس�تورية الت�ي نظمت
حقوق املحافظات واالقاليم”.
م�ن جانبه عرب وزي�ر الثروات الطبيعي�ة كمال االترويش

عن “امله يف التعاون املشرتك مع وزارة النفط والحكومة
االتحادي�ة ،والعمل معا ً عىل فتح افاق جديدة يف العالقات
الثنائية نحو االس�تثمار االمثل للث�روة الوطنية يف جميع
انح�اء الع�راق والعم�ل على تطوي�ر الحق�ول النفطية
والغازية واقامة املشاريع املشرتكة بصورة تكاملية وبما
يؤدي اىل حس�ن اس�تغالل الثروة النفطية خدمة للصالح
العام”.
وأش�ار االترويش إىل أن�ه “قد ملس خالل اللق�اء مع وزير
النف�ط واملس�ؤولني يف ال�وزارة تعاونا ً وتجاوب�ا ً كبريين
لبحث وحل جميع املش�اكل العالقة بين املركز واالقليم،
فضالً عن تفعيل صي�غ واتفاقات جديدة تضمن التعاون
لتطوي�ر الصناع�ة النفطي�ة والغازي�ة دعم�ا ً لالقتصاد
الوطني والتنمية املستدامة”.

العراق يتباحث مع البنك الدولي إلجناز خط
الربط الكهربائي اخلليجي

بغداد /الزوراء:
يتجه الع�راق للتباحث مع البنك الدويل
لتموي�ل التزاماته املتعلقة بإنجاز خط
الربط الكهربائ�ي العراقي  -الخليجي
والذي من املتوقع أن تنجز املرحلة األوىل
من�ه صيف عام  ،2022بينما كش�فت
وزارة الكهرباء عن امتناع املؤسس�ات
الحكومية عن تس�ديد م�ا بذمتها من
أجور كهرباء مس�تحقة والتي تتجاوز
الـ  3تريليونات دينار.
وق�ال الناط�ق باس�م وزارة الكهرباء،
أحم�د العب�ادي ،يف ح�وار صحفي :إن
“رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
عىل اطالع مبارش على مرشوع الربط
الخليجي وخطط العم�ل التي قام بها
يف العراق ،إذ تم إنجاز ما يقارب % 86
م�ن التزاماته ويج�ري التفاوض بهذا
الش�أن الس�يما ان ط�ول خ�ط الربط
يمت�د ملس�افة  300كم منه�ا  220كم
داخ�ل األرايض الكويتية و 80كم داخل
األرايض العراقي�ة ،وه�ذا ال يعن�ي أن
يكون الربط مع دولة الكويت فقط بل
يكون الربط مع دول الخليج من خالل

الكويت”.
وأض�اف أن “إنش�اء ه�ذا الخ�ط
االستراتيجي س�يتكفل بربط محطة
الزور الكويتية بالف�او العراقية ،وقدر
تعلق األمر بالجانب العراقي فانه أنجز
خطوطا ناقل�ة  kv132ومحطة الفاو
التحويلي�ة  kv 400وه�ي اآلن جاهزة
للعم�ل ويج�ري البح�ث ع�ن تموي�ل
له�ا ،وت�م االتف�اق م�ع هيئ�ة الربط

الخليج�ي على أن يمول م�ن صناديق
االئتمان الخليجية وينشأ عىل حسابها
باعتباره مرشوعا استثماريا وسيعنى
ببيع الطاقة للعراق ،وحس�ب الحاجة
باملرحل�ة االوىل س�يغطى يف االرايض
الكويتي�ة والعراقية من خالل صناديق
االئتمان الخليجية وه�م اآلن يقدمون
الضمان�ات لتمويل هذا املشروع لهذا
الخط”.

املنافذ :ضبط وإحباط هدر باملال
العام بأكثر من  12مليون دينار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودي�ة ،اس االحد ،ضبط وإحب�اط محاولة غش
وتالعب وهدر باملال العام بأكثر من  12مليون دينار عراقي.
وذك�ر بيان للهيئة ،تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان “جه�ود هيئة املنافذ
الحدودية مس�تمر يف التصدي ملح�اوالت الغش والتالع�ب ومنع محاوالت
اله�در بامل�ال العام حي�ث تمكن منفذ مين�اء أم قرص الش�مايل من ضبط
حاوية خارج الحرم الكمركي يف بوابة البحث والتحري”.
واض�اف البيان“ :من خالل إجراءات الكش�ف والتدقي�ق تبني وجود مواد
مخبأة غري مرصح بها وتمت اإلحالة لوجود تالعب يف الترصيحة الجمركية
مما س�بب ه�در باملال الع�ام بمبلغ يق�در بأكثر م�ن (  )12مليون دينار
عراقي”.واش�ار اىل انه “تم تنظيم محرض ضبط أصويل واإلحالة إىل قايض
التحقيق التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفني”.

العراق يتصدر الدول املنتجة
للنفط يف صادراته اىل اهلند

بغداد /الزوراء:
تص�در العراق الئحة الدول املنتجة للنفط يف صادرات�ه النفطية اىل الهند وفقا
لبيانات صادرة عن مؤرش فورتكسا لتتبع السفن.
وأظهرت بيانات فورتكسا أن “ 64%من واردات الهند من النفط الخام البالغة
 3.27مليون برميل يوم ًيا لشهر يوليو/تموز ،ما يعادل  2.1مليون برميل يوميا
ج�اءت من الرشق األوس�ط” ،مبينة أن “هذه الواردات انخفضت عن الش�هر
الس�ابق الت�ي بلغت  2.3مليون برمي�ل يوميا”.واضاف�ت ان “العراق كان من
أكرب املصدرين للنفط الخام للهند يف تموز حيث بلغت هذه الصادرات  853ألف
برميل يوميا تاله الس�عودية بمقدار  622ألف برمي�ل ومن ثم جاءت الواليات
املتح�دة االمريكية بمق�دار  340ألف برميل يوميا تاله�ا نيجرييا بمقدار 310
الف برميل يوميا ومن ثم جاءت اإلمارات بمقدار  305ألف برميل يوميا”.

النزاهة تشخص املعوقات اليت تعرتض الصناعة الوطنية وتقرتح احللول
بغداد /الزوراء:
أوصت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة بإقرار
املوازن�ة العام�ة للدولة يف بداية الس�نة
املاليَّة؛ لتس�هيل عمل ال�وزارات املُنتجة
يف تأهي�ل وتحدي�ث املعام�ل واملصانع؛
لتمكينها من تلبية الطلب عىل منتجاتها،
ً
فضلا عن مراجعة القوانين والقرارات
والتعليم�ات الناف�ذة التي تمث�ل عائقا ً
أمام النهوض بالصناعة الوطنيَّـة.
دائ�رة الوقاية يف الهيئ�ة َّ
أكدت ،يف تقرير
أع َّدت�ه للتع�رُّف على م�دى اس�تخدام
دوائ�ر الدولة املُختلف�ة ملنتجات القطاع
الحكوم�ي ،من خلال قيامه�ا بزياراتٍ
ِّ
إىل ع�د ٍد م�ن ال�وزارات ،رضورة قي�ام
الدولة بحماي�ة الصناع�ة الوطنيَّة عرب
العمل الجا ِّد عىل تطبيق قوانني وقرارات
التعريفة الگمرگيَّة وحماية املس�تهلك،
إضاف�ة إىل أحكام الس�يطرة عىل املنافذ
الحدوديَّة؛ ملنع دخول الس�لع والبضائع
املُس�توردة دون امل�رور بالفح�ص
والتقييس والسيطرة النوعيَّة ومطابقة
تل�ك الس�لع والبضائ�ع للمواصف�ات

القياسيَّة.
ٌ
نس�خ منه إىل
وش� َّدد التقرير ،املُرس�لة
مكتب رئي�س الوزراء ولجنت�ي النزاهة
واالقتص�اد واالس�تثمار النيابيَّتين،
ومكات�ب وزي�ري الصناع�ة واملع�ادن
والزراعة ورئيس هيئة التصنيع الحربي،
على تفعيل العمل بالقوانين والقرارات

الت�ي تحق�ق البيئ�ة اآلمنة والس�ليمة؛
ّ
املحلي ،مُ شيرا ً إىل
للنه�وض باملنت�ج
رضورة ف�رض الرس�وم الگمرگـيَّ�ة
والرضائب عىل املـنتـجات املس�تـوردة،
وتفـعي�ل ق�رار حماي�ة الـمُ نـتـ�ج
الـوطـني الــصادر عن مجـلس النوَّاب
ِّ
عام  ،2019بم�ا ينـعكـس إيجـابا ً عىل

الـوطـني ،ومـن�ع الوزارات من
الناتج
ِّ
ِّ
املحيل .واقرتح قيام
التعامل بغري املنتج
املصارف العاملة يف العراق بدعم الصناعة
قروض بفائد ٍة مُ رَّ
يس ٍة
الوطنيَّة عرب منح
ٍ
للرشكات املُ ِّ
صنعة وملُ َّ
�د ٍة زمن َّي ٍة طويل ٍة؛
إلعادة تأهيل املصان�ع واملعامل ،وتذليل
عقبات اس�ترياد امل�واد األوليَّة الالزمة يف
الصناع�ة ،وتقلي�ص حلق�ات الروتني،
إضاف�ة إىل وضع تعليم�اتٍ حاكم ٍة ذات
مُ رون� ٍة عىل إج�راءات التعاقد بالنس�بة
للوزارات املُنتجة ،من ش�أنها املُساهمة
يف رسعة اإلجراءات وضمان حماية املال
ِّ
املحيل.
العام ودعم املنتج
ودعا التقرير إىل قيام وزارة املاليَّة برصد
مبال�غ للمُ وازن�ة االس�تثماريَّة ل�وزارة
الصناع�ة؛ لتأهي�ل املصان�ع واملعام�ل
ً
إضافة إىل دعم
وتحديث خطوط اإلنتاج،
(ال�دوالر الصناعي)؛ لتقلي�ل كلف املواد
األوليَّة املُستوردة الـداخلة يف الصناعـة،
النـهائي
التي تؤثر بدورها عىل السعـر
ِّ
ً
الفت�ا إىل أهميَّة عدم منح أيَّة
للمُ نـتـج،
رخص ٍة استرياديَّـ ٍة أو إجاز ٍة استثماريَّـ ٍة

ملنتجاتٍ لها مثيالتها محلياً.
خط�ط استراتيج َّي ٍة
وأوىص بوض�ع
ٍ
تتضمَّ�ن زي�ادة اإلنتاج وتوس�يع رقعة
انتش�اره يف األس�واق املحليَّة ،والتنسيق
بين ال�وزارات املُنتج�ة واملُس�تهلكة
بخصوص نوع وطبيعة املُنتج وإمكانيَّة
ً
فضلا عن االس�تخدام األمثل
التجهيز،
للخط�وط اإلنتاجيَّ�ة ،وتوفير املالكات
ِّ
املُ ِّ
الفعلي
تخصص�ة ،وإدراج االحتي�اج
م�ن امل�وارد البرشيَّـ�ة ضم�ن املوازنة،
َّ
بذلك.وح�ث
ومفاتح�ة وزارة املاليَّـ�ة
التقرير عىل إع�ادة النظر بقانون وزارة
الزراعة؛ بغية تغيري طبيعة نشاطها من
ٍّ
وإرش�ادي؛
إنتاجي
وبحث�ي إىل
خدم�ي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
لتوس�يع نطاق العمل بما يسهم يف دعم
االقتص�اد بش�ك ٍل أوس�ع ،وتفعيل دور
اللج�ان الرقابيَّ�ة الصحيَّـة بالتنس�يق
والتع�اون م�ع الجه�ات ذات العالقة يف
متابع�ة األس�واق؛ لغ�رض القضاء عىل
ظاه�رة املُنتج�ات املُهرَّب�ة واملنتهي�ة
الصالحيَّ�ة ،وف�رض عقوباتٍ مُ ش� َّدد ٍة
ِّ
بحق املُخالفني.

الرياضي

أصفر وأمحر

خروقات مالية يف خليجي  21تبعد مرشحني
لعضوية احتاد الكرة

بغداد /متابعة الزوراء
كش�فت مص�ادر مطلع�ة يف الهيئة التطبيعية عن أس�باب إبعاد عدد من املرش�حني لعضوي�ة اتحاد الكرة
العراقي ،فيما أش�ارت إىل تس�ببهم بخروقات مالية رافقت الوفد املش�ارك ببطولة خليجي  21يف البحرين.
أحد املصادر اكد اس�تبعاد املرش�حني لعضوية اتحاد الكرة( ،عيل جبار) عن منصب النائب األول النتخابات
اتح�اد الك�رة ،و(كامل زغري) و(نعيم ص�دام) و(يحيى زغري) لعضوية االتح�اد ،باإلضافة إىل إبعاد (فراس
بحر العلوم) و(كوفند عبد الخالق) و(محمد نارص شكرون) و(حسني العنكويش) و(خليل ياسني) و(عماد
فاهم) ألس�باب مختلفة».وأش�ار املصدر ،إىل أن «ثالثة مرش�حني أرسلت أس�ماؤهم لألدلة الجنائية للنظر
بسالمة أوراقهم ومدى أحقيتهم بالدخول يف االنتخابات وهم (عيل جبار ،كامل زغري ،ونعيم صدام)».
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املدرب االيطالي فابيو لوبيز لـ الزوراء

املفاوضات مع إدارة الشرطة مل تتوقف وأتلقى دعما كبريا من مجاهري األخضر
حوار /امري رسول
ق�ال امل�درب االيط�ايل ،فابي�و لوبيز،
الع�ب ن�ادي روم�ا الس�ابق وعض�و
الجه�از الفن�ي الس�ابق يف نادي�ي
اتالنت�ا وفيورنتين�ا االيطاليين :ان
الكرة العراقية تتمتع بمس�توى جيد
والالع�ب العراقي معروف عنه بأدائه
الفردي املميز.
ٔ
واكد :ان وكيل اعمايل اجرى مفاوضات
س�ابقة ومتقدم�ة م�ع املعنيين يف
ن�ادي الرشطة لكن كل يشء مطروح
للنقاش ومن جهت�ي يرشفني قيادة
ك�رة االخرض يف املوس�م املقبل كوني
ٔ
مس�وولية التدريب يف
قريبا من تويل
ٔ
ه�ذا النادي الرايع  ،لك�ن اعود واكرر
يف الوق�ت الحايل ال يوج�د يشء م ٔوكد
وعىس ان تك�ون االي�ام املقبلة حبىل
باملفاج�آت وتناط بي املهمة بش�كل
رسمي.
وذك�ر :ان جمه�ور ن�ادي الرشط�ة
جمه�ور رائع�ا ودائم�ا ما يرس�لون
يل الكثير م�ن الرس�ائل يف انتظ�اري
ٔ
شيئا جيدا مع
ويتمنون مني أن أفعل
الفري�ق وه�م عىل حق فه�و يريدون
االفض�ل دائما لفريقه�م الٔنه عندما
ً
محظوظا بما فيه الكفاية
يكون املرء
ٔ
الرتداء قميص مهم فيجب ان يحرتمه
وأن يق�دم االٔفضل دائم�ا يف املباريات
التي يشارك فيها.
وبين :ان فلس�فة الك�رة العراقي�ة
تختل�ف ع�ن ك�رة الق�دم يف ايطاليا
واوروب�ا فالكرة االيطالية تعتمد عىل
التكتيكات الجماعي�ة مع التكتيكات
الفردي�ة وربما تك�ون ا ٕيطاليا الدولة
الوحي�دة يف العال�م الت�ي تتمتع بهذا
االم�ر ،وعلى العكس من ذل�ك الكرة
العراقي�ة لديه�ا خصائ�ص وخصال
مختلف�ة تمام�ا .مبين�ا :ان�ه قاب�ل
العبين عراقيني يف جمي�ع البطوالت

رئيس اللجنة األوملبية حيضر ختام
بطولة منتخبات املناطق باملواي تاي

بغداد /إعالم اللجنة االٔوملبية
حرض رئيس الجنة االٔوملبية الوطنية العراقية ،رعد حمودي ،منافسات بطولة العراق باملواي
تاي ملنتخبات املناطق لفئتي الشباب واملتقدمني التي احتضنت فعالياتها محافظة السليمانية
واستمرت عدة أيام .وأشاد حمودي بمنهج تنظيم البطولة واملستويات املتميزة التي ظهر بها
الالعبون الذين شاركوا يف منافسات البطولة التي شهدت ندية وإثارة كبريتني.وفاز منتخب بغداد
بلقب البطولة بحصوله عىل ( )13ميدالية بفئة املتقدمني توزعت بني ثماني ذهبيات وفضية
واحدة وثالث برونزيات ،فيما حصل منتخب املنطقة الجنوبية عىل املركز الثاني بعد ان حصد ()9
ميداليات متنوعة وبواقع بثالث ميداليات ذهبية ومثلها من الفضة والنحاس ،تاركا ً املركز الثالث
ملنتخب املنطقة الشمالية برصيد ( )11ميدالية ،منها ذهبيتان ومثلها من الفضة و( )7برونز.كما
فاز منتخب بغداد لف ٔية الشباب باملركز االٔول ،جامعا ( )14ميدالية منها ( )9ذهب و( )2فضة
و( )3برونزيات ،فيما جاء منتخب الفرات االٔوسط باملركز الثاني بوصيد ( )14ميدالية منها ()4
ذهبيات و( )5فضها ومثلها من النحاسيات ،تاركا املركز الثالث ملنتخب املنطقة الجنوبية برصيد
( )13ميدالية كان حصيلة الذهب منها ميدالية واحدة و( )3فضيات و( )9نحاسيات.هذا وقد
حرض ختام البطولة التي اقيمت برعاية وزير النفط احسان عبد الجبار ا ٕسماعيل ،أيضا كال من
عضوي املكتب التنفيذي بختيار فريق وهرده رؤوف فضال عن مدير عام شباب ورياضة االٔقليم
شاكر احمد سمو ومقررة لجنة الشباب والرياضة الربملانية ارزو محمود.

املدافع سامح سعيد جيدد عقده مع
فريق اجلوية من دون مقابل

الت�ي ش�ارك فيها م�ع االندي�ة التي
ارشف عىل تدريبها وشاهد ان الالعب
العراق�ي يمكنه اللعب يف أوروبا وذلك
م�ن خلال املس�تويات الت�ي ظهروا
بها واالدوار الت�ي اضطلعوا فيها مع
انديته�م ،وبالتايل نش�اهد ع�ددا من
الالعبني العراقيني سبق ان احرتفوا يف

املنتخب الوطين يصل اىل ملقا االسبانية إلقامة
معسكر تدرييب حتضريا لتصفيات املونديال
بغداد /متابعة الزوراء
وص�ل املنتخب الوطني العراق�ي لكرة القدم  ،امس االحد ،اىل مدينة ملقا
االس�بانية للدخول بمعس�كر تدريبي يس�تمر مل�دة عرشة أي�ام تحضريا
للتصفيات الحاس�مة املؤهلة ملونديال قطر .2022وقال املنس�ق اإلعالمي
للمنتخب الوطني هش�ام محمد :ان املنتخب وصل إىل إس�بانيا للدخول يف
معس�كره التدريبي يف مدينة ملقا ويس�تمر ملدة عرشة أيام عىل أن يكمل
تحضرياته يف معس�كر ثان يقام يف تركيا يس�بق مواجه�ة منتخب كوريا
الجنوبي�ة يف الثاني من ش�هر أيل�ول املقبل.وبين  ”:ان املنتخب تجمع يف
ملعب الش�عب الدويل وأكمل الفحوصات الخاصة بفريوس كورونا ووصل
إىل إس�بانيا كم�ا وصل الجهاز الفن�ي بقيادة الهولندي ادف�وكات إىل مقر
إقامة املنتخب من أجل املبارشة باملهمة “.يش�ار إىل أن ادفوكات استدعى
ً
العب�ا ،هم ٌ
كل من  :جالل حس�ن ومحمد حميد وفهد طالب لحراس�ة
24
املرمى ،واحمد إبراهيم وس�عد ناطق وميث�م جبار وعيل فائز وكرار عامر
وعالء مهاوي ورضغام إسماعيل وعيل عدنان لخط الدفاع ،وأمجد عطوان
ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش ورشيف عبد الكاظم وحسني
عيل وس�جاد جاسم وبس�ام شاكر لخط الوسط ،وشيركو كريم ومحمد
داود ومهند عيل وعالء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم لخط الهجوم.

إعالمنا الرياضي
الع�دد الثاني واالربع�ون من صحيف�ة الريايض التي
تصدر ع�ن االتحاد العراقي للصحاف�ة الرياضية رأى
النور امس االحد ،وتضمن العديد من املقاالت واالخبار
واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب
األخ�رى التي زينت بأقالم صحفي�ة مرموقة ،خالص
االمنيات الرسة الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف
قادم األيام.
******************
االوس�اط الرياضي�ة واالعالمي�ة والصحفي�ة
قدم�ت تعازيه�ا الح�ارة اىل مق�دم الربامج يف
القن�اة الرياضية العراقي�ة الزميل اثري محمد ،
وذلك لوفاة والدته  ...س�ائلني الله العيل القدير
ان يتغم�د الفقي�دة برحمته الواس�عة ويس�كنها
جن�ات الفردوس وي�رزق اهلها ومحبيها الصرب والس�لوان وان�ا لله
وانا اليه راجعون.
*************************
مق�دم برنام�ج (هاتري�ك) ال�ذي يب�ث من عىل
شاش�ة قناة (يو تي يف) الزميل داود إس�حاق،
اعلن اكتسابه الشفاء التام من االزمة الصحية
الت�ي تع�رض له�ا مؤخ�را ،امنياتن�ا الصادقة
بالشفاء التام للزميل الخلوق وان يلبسه الرحمن
ثوب الصحة والعافية التامتني.

االندية االوربية وايضا يوجد اآلن عدد
من الالعبني ممن ينش�طون يف القارة
الصفراء فهم اقوياء جدا ويستحقون
ان يلعبون يف اندية اوروبية جيدة.
وتابع :ان كرة القدم كما هي الحياة،
يمك�ن تحسين كل يشء ا ٕذا توف�رت
الظروف املناس�بة للتكيف ،فأنا كنت

أعم�ل يف الخ�ارج لس�نوات عدي�دة ،
وا ٕذا ل�م يكن لدى امل�درب القدرة عىل
التكي�ف م�ع ثقاف�ة وعقلي�ة البل�د
الذي يعمل فيه س�يكون من الصعب
الحص�ول عىل نتائ�ج ا ٕيجابية ،ولكن
م�ن ناحية أخ�رى يجب على االندية
و املنتخب�ات التي تتعاق�د مع مدرب

أجنب�ي أن يدرك�وا أن امل�درب الجديد
سترافقه االٔفكار الجديدة ويجب أن
يكون الجميع عىل اس�تعداد لقبولها
ووضعها موضع التنفيذ للفوز وعليه
أن تمن�ح املدرب الوق�ت للعمل ومنح
الالعبين الوقت للتكيف مع أس�اليب
التدريب الجديدة .

بغداد /متابعة الزوراء
جددت ادارة نادي القوة الجوية الريايض
تعاقدها مع املدافع سامح سعيد ملدة موسم
واحد دون مقابل مادي .كما تعاقد نادي القوة
الجوية مع مصطفى مؤيد ،نجم النجف ،بعقد
يمتد ملوسمني مع األزرق الجوي.وقال عالء
محمد ،املنسق اإلعالمي للقوة الجوية اإلدارة
نجحت يف ضم العب جديد ينضم لصفقات
النادي يف مريكاتو بعد أن تعاقدت اإلدارة
رسميا مع مصطفى مؤيد قادما من صفوف

النجف بعقد يمتد ملدة موسمني».وأضاف:
«القوة الجوية مايض يف إبرام تعاقداته بشكل
جيد وفق الخطة التي تبنتها اإلدارة بالتوافق
مع املدرب أيوب أوديشو ،حيث قدم املدرب
قائمة من األسماء نجحت اإلدارة بإبرام عدد
منها».وواصل املنسق اإلعالمي للقوة الجوية:
«هناك مفاوضات مع صفقة مميزة نأمل أن
تنتهي خالل اليومني املقبلني ،حيث يتطلع
الجهاز الفني إلكمال التعاقدات املبارشة يف
مرحلة اإلعداد للموسم املقبل».

النجم األرجنتيين ميسي يودع برشلونة بالدموع
برشلونة /متابعة الزوراء:
أجهش االٔرجنتين�ي ،ليونيل مييس ،امس االحد ،بالبكاء
بعد دخوله امل ٔوتمر الصحفي الوداعي عقب ا ٕعالن رحيله
رسميا ً عن برشلونة.
ٔ
وظهر النجم االٔرجنتيني ،ليونيل مييس ،للمرة االخرية يف
الكامب نو من خالل م ٔوتم�ر صحايف ،بعد ا ٕعالن رحيله
رسميا ً عن النادي الكتلوني.
وقال مييس خالل امل ٔوتمر الصحفي تابعته “الزوراء” ”:
أش�عر أنني غري قادر عىل الكالم االٓن بعد هذه السنوات
الطويلة وقضاء كل حياتي يف برش�لونة ،انا حزين جدا
املفاجي ،العام املايض كنت اتمنى
لرحييل بهذا الش�كل
ٔ
الرحيل ولكني اردت البقاء هذا املوسم وهذا ما احزنني
كثريا”.
واضاف مييس “ :تعلمت الكثير من هذا النادي وهناك
أشياء را ٔيعة وأخرى سي ٔية مررت بها ،دا ٔيما أعطيت كل
يشء من أجل هذا القميص وهذا النادي منذ اليوم االٔول
ٔ
س�ارحل ودا ٔيما ً أش�كر حب
لوصويل حتى اليوم االٔخري،
الناس ،لم أتخيل أبدا ً أنني سأعيش هذه اللحظة ،لحظة
ال�وداع ،أتمنى أن أعود يوما ً ما لكي أكون جزءا ً من هذا
النادي ،ويكون دا ٔيما ً النادي االٔفضل”.

املدرب التشيكي سوكوب خيتار قائمة العيب األومليب ملعسكر تركيا
بغداد /الزوراء
َ
أعلن مدرب منتخبن�ا االوملبي لكرة القدم،
التش�يكي (مريوسالف س�وكوب) ،قائمة

املنتخب النهائية التي س�تخوض املعسكر
الخارجي خالل االيام املقبلة.
َ
وقال املدير االداري ملنتخبنا االوملبي ،جليل

صال�ح  :إن امل�درب ق�رر دع�وة  30العب�ا ً

للمعس�كر الخارج�ي الذي م�ن املؤمل أن
يقام يف تركيا للفرتة من الثامن عرش حتى
الواحد والثالثني من الشهر الحايل.
مؤكداً :أن اختيار القائمة النهائية جاء بعد
اطالع املدرب عىل مستويات الالعبني خالل
املعس�كر الداخلي للمنتخ�ب يف محافظة
كربالء املقدسة والذي ضم  54العباً.
َ
وأض�اف املدي�ر االداري للمنتخب االوملبي:

أن امل�درب س�وكوب س�يختار  28العب�ا ً

للمعس�كر الخارجي من مجموع  30العبا
من الذين تمت دعوته�م للقائمة النهائية،
وذل�ك يف حال حدوث إصاب�ة ألحد الالعبني
أو بسبب الجاهزية التي قد تعيق التحاقهم

للمعسكر الخارجي.
وأشار صالح  ”:أن دعوة الالعبني املغرتبني
للمعسكر الخارجي قد تكون صعبة لكونه
خ�ارج اي�ام الفيف�ا دي وأغل�ب الالعبين
يلعبون مع انديتهم حاليا ً تحضريا ً للموسم
الجدي�د ،وس�وف يت�م التحاقه�م بأق�رب
تجم�ع للمنتخب خالل الفترة املقبلة يف (
الفيف�ا دي) ،واملدرب على تواصل مبارش
مع جميع الالعبني الذين ستتم دعوتهم.
وضمت قائم�ة االوملبي النهائية لحراس�ة
املرمى كال من مصطفى عذاب (النارصية)
وعماد عيسى (زاخو) وعب�د العزيز عمار
(الكرخ) وحسن أحمد (الس�ماوة) ،بينما
ضمت قائمة الالعبني كال من :محمد الباقر

كريم (الديوانية) وناج�ي ناطق (النجف)
وعب�اس ياس وس�الم أحمد وعيل ش�وقي
(املين�اء) وحس�ن رائ�د (الق�وة الجوية)
ومنتظر عبد االمري ورافد طالب ومصطفى
وليد وحسن عبد الكريم (الكرخ) ومنتظر
محمد جرب واحمد حسن مكنزي (الزوراء)
وعيل محسن وصهيب رعد واحمد رستيب
(النفط) وزيد تحسني وكرار محمد ووكاع
رمض�ان (الطلبة) وعبد االمري عبد الكاظم
ومؤم�ل عبد الرض�ا ورضا فاض�ل (أمانة
بغ�داد) وأثير صال�ح (القاس�م) واحم�د
زامل (نفط البرصة) وعمار غالب وصادق
زام�ل (الرشط�ة) واحم�د هدي�ب (رديف
الرشطة).
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ليسرت سييت يتوج بطال لدرع االحتاد اإلنكليزي على حساب مانشسرت سييت
أحرز فريق ليسرت سيتي لقب درع االتحاد
اإلنكليزي عقب تغلبه عىل مانشسرت
سيتي بهدف دون رد ،يف املباراة التي
أقيمت عىل ملعب ويمبيل يف العاصمة
الربيطانية لندن.
وسجل النيجريي كيليتيش إيهياناتشو
هدف الفوز لليسرت وحسم اللقب عن
طريق ركلة جزاء أحرزها يف الدقيقة
 ،89وأهدى فريقه الدرع للمرة الثانية يف
تاريخه ،بعد  1971عىل حساب ليفربول
-1صفر ،عندما كانت تعرف باسم الدرع
الخريية.
وخاض الفريقان مباراة افتتاح املوسم
أمام مدرجات ممتلئة بعد قرار السلطات
السماح بدخول املشاهدين إىل املالعب.
وكان حوايل  60ألف متفرج تابعوا يف
«ويمبيل» أيضا ً املباراة النهائية لبطولة
أمم أوروبا االخرية التي جمعت منتخب
انكلرتا بإيطاليا وانتهت بخسارة «االسود
الثالثة» بركالت الرتجيح  3-2بعد التعادل
 1-1يف الوقتني األصيل واإلضايف.
وفشل سيتي الذي أستعاد املوسم املايض
لقب الدوري املمتاز من ليفربول ،يف إحراز
الدرع للمرة السابعة يف تاريخه والثالثة يف
األعوام األربعة األخرية ،بعد فوزه أعوام
 1937و 1968و 1972و 2012و2018
و.2019
ويبدأ فريق املدرب اإلسباني بيب غوارديوال
مشوار الدفاع عن لقب الدوري املمتاز

األحد املقبل يف رحلة محفوفة باملخاطر
اىل ملعب توتنهام ،فيما يستهل ليسرت،
الفائز بالكأس املوسم املايض عىل حساب
تشيليس ،مشواره عىل أرضه باستقبال
وولفرهامبتون.
ودفع غوارديوال بتشكيلة رديفة عىل
خلفية العودة املتأخرة لعدد من نجومه

ملشاركتهم مع منتخبات بلدانهم يف بطولة
أوروبا وكوبا أمريكا.
وأرشك املدرب اإلسباني بعض األساسيني
الذين شاركوا يف التحضريات قبل انطالق
املوسم أمثال قلب الدفاع الربتغايل روبن
دياش ومواطنه جواو كانسيلو وأكي
والظهري األيرس الفرنيس بنجامان مندي

والربازييل فرناندينيو واألملاني إلكاي
غوندوغان واملتألق الجزائري رياض
محرز واإلسباني فريان توريس ،فيما
وقف الحارس األمريكي زاك ستيفن بني
الخشبات الثالث للدفاع عن عرين فريقه.
وخاض سيتي اللقاء عىل وقع التعاقد مع
قائد أستون فيال جاك غريليش مقابل

اعالم الكرتوني

الذهبية األوملبية األوىل لسيدات الواليات
املتحدة يف الكرة الطائرة

صفقة محلية قياسية ق ّدرتها وسائل
االعالم بقيمة  139مليون دوالر ،وقد
كان متواجدا ً مع الفريق لكنه جلس عىل
مقاعد البدالء حتى الشوط الثاني قبل أن
يزج به غوارديوال.
وبعد فرصة أوىل لسيتي يف الدقيقة 7
من ركلة حرة لغوندوغان تألق الحارس
الدنماركي كاسرب شمايكل يف صدها،
فرض فريق املدرب اإليرلندي الشمايل
برندن رودجرز أفضليته وهدد مرمى
الحارس ستيفن الذي تألق يف صد
فرصتني خطريتني جدا ً لإلسباني أيوزي
برييز ( )23ثم لجيمي فاردي بمساعدة
القائم ( )45قبل أن يطلق الحكم صافرة
انتهاء الشوط األول.
وتحسن أداء سيتي اىل حد ما يف الشوط
الثاني وكان محرز قريبا ً من افتتاح
التسجيل حني انفرد بشمايكل لكنه سدد
الكرة فوق العارضة )59(.
وبعد دخول الربتغايل برناردو سليفا
وغريليش ،فرض سيتي هيمنته عىل
اللقاء تماما ً يف ربع الساعة األخري لكن
من دون فعالية ،ليدفع الثمن يف الوقت
القاتل حني أخطأ آكي يف السيطرة عىل
كرة معادة اليه ،فحاول تدارك املوقف
لكنه ارتكب خطأ يف املنطقة املحرمة عىل
البديل إيهياناتشو ،فانربى لها األخري
بنفسه وسددها بنجاح يف الشباك (،)89
ليهدي فريقه اللقب.

أحرزت س�يدات الواليات املتحدة األمريكي�ة ذهبية الكرة الطائرة
يف أوملبياد طوكيو  2020عقب فوزهن يف النهائي عىل الربازيليات
بثالثة أشواط نظيفة.
وكانت تفاصيل األشواط 25-21 ،و 25-20و.25-14
وه�ذه أول مرة تتوج س�يدات أميركا يف كرة الطائ�رة بامليدالية
الذهبية.
ويف طريقهن نحو النهائي ،انتصرت األمريكيات عىل جمهورية
الدومني�كان يف رب�ع النهائ�ي (3-صف�ر) ويف نص�ف النهائ�ي
الرصبيات (3-صفر).وأحرزت س�يدات رصبيا امليدالية الربونزية
عقب فوزهن عىل كوريا الجنوبية بثالثة أشواط نظيفة تفاصيلها
 25-18و 25-15و.25-15

اجتماع حاسم بني ميسي وسان جريمان

املصرية ميار شريف إىل نهائي بطولة كلوج للتنس
واصلت ميار رشيف مغامرتها التاريخية يف دورة
كلوج لكرة املرضب ،وباتت أول العبة مرصية تصل
اىل نهائي إحدى دورات رابطة املحرتفات «دبليو تي
أيه» وذلك بفوزها يف نصف النهائي عىل الرومانية
ميخاييال بوزارنيسكو  )1-7( 6-7و.4-6
وكانت ابنة الـ 25عاما ً حققت اإلنجاز بمجرد
وصولها اىل ربع النهائي بفوزها الخميس عىل
الفليبينية ألكسندرا إيال  2-6و ،2-6بعدما أطاحت
بالفرنسية أليزيه كورنيه املصنفة أوىل يف الدورة
من الدور األول عندما تغلبت عليها  2-6و،4-6
وذلك ألن أيا ً من مواطناتها لم يصلن اىل هذا الدور
يف دورات رابطة املحرتفات.
لكن رشيف ،املتخرجة من إحدى جامعات
كاليفورنيا ،لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت اىل
نصف النهائي بفوزها عىل السلوفاكية كريستيانا
كوتشوفا  3-6و ،1-6قبل أن تعزز انجازها
التاريخي ببلوغ املصنفة  119عامليا ً املباراة
النهائية.وأضافت املولودة يف القاهرة هذا اإلنجاز
اىل الذي حققته يف بطولة روالن غاروس عام 2020
حني كانت أول مرصية تشارك يف ثانية بطوالت
الغراند سالم ،أو الذي حققته يف أسرتاليا املفتوحة

أوائل العام الحايل حني باتت أول العبة من بالدها
تتأهل اىل الدور الثاني يف أوىل بطوالت الغراند سالم.
وخالفا ً ملبارياتها السابقة يف هذه الدورة ،عانت
املرصية إذا كانت قاب قوسني أو أدنى من خسارة

املجموعة األوىل قبل أن تنقذ نفسها ،ثم حافظت
عىل رباطة جأشها يف الثانية حني عادت منافستها
الرومانية من تخلفها صفر 4-لتدرك التعادل ،4-4
وقادت املباراة اىل بر األمان.

بعثة قطر األوملبية تعود إىل الديار مرصعة بالذهب

عادت البعثة األوملبية القطرية إىل العاصمة
الدوحة بعد مشاركة تاريخية يف دورة األلعاب
األوملبية «طوكيو  »2020كلل فيها الرياضيون
القطريون مجهودهم الرائع بالتتويج بميداليتني
ذهبتني يف رفع األثقال والوثب العايل إضافة
إىل برونزية يف كرة الطائرة الشاطئية للرجال.
وتصدرت قطر ترتيب الدول العربية املشاركة

يف أوملبياد طوكيو بعد أن حلت يف املركز التاسع
والثالثني عىل الئحة ترتيب امليداليات برصيد
ثالث ميداليات (ذهبيتني وبرونزية).وافتتح
الرباع فارس إبراهيم سجل اإلنجازات القطرية
يف ألعاب طوكيو األوملبية بعد أن حصل عىل
امليدالية الذهبية يف وزن  96كغ ضمن مسابقة
رفع األثقال.وكانت امليدالية الذهبية الثانية
من نصيب البطل التاريخي معتز برشم
يف الوثب العايل والذي قفز بارتفاع
 2.37م فحصل عىل الذهبية
باملشاركة مع البطل اإليطايل
جانماركو تامبريي بعد أن
وافق الحكم عىل اقرتاح
برشم بمنح الذهبية
للبطلني يف لقطة
تجسد
تاريخية

صفقة آرسنال تهدد حلم كني

معنى الروح الرياضية يف األوملبياد.وكان ختامها
مسك يف اليوم قبل األخري من أوملبياد طوكيو
عندما تمكن الثنائي القطري رشيف يونس
وأحمد تيجان من إحراز امليدالية الربونزية يف
مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية.

وتلتقي رشيف يف املباراة النهائية األملانية أندريا
بتكوفيتش املصنفة ثانية يف الدورة والتي تغلبت
بدورها عىل الرصبية ألكسندرا كرونيتش 4-6
و ،2-6يف ثاني مباراة لها السبت بعدما اضطرت
اىل إكمال لقاء ربع النهائي مع األسرتالية سيوني
منديز والذي حسمته  )8-6( 7-6و 4-6و.1-6
وُلدت رشيف يف  5أيار/مايو  1996يف القاهرة،
تعرّفت إىل كرة املرضب بعمر الرابعة من خالل
والديها ولها ثالث شقيقات روان ،داليا ورنا.
حصلت الالعبة التي تهوى االستماع اىل العزف
عىل الطبول وترغب ممارستها يوما ما بحسب
موقع رابطة املحرتفات ،عىل شهادة العلوم يف
الطب الريايض من جامعة بيربداين من ماليبو
كاليفورنيا يف الواليات املتحدة ،وتتحدث االنكليزية،
العربية ،الفرنسية واالسبانية.
بعدما أمضت أربع سنوات تشارك يف بطوالت
الجامعات يف الواليات املتحدة ،كان  2019أول
موسم احرتايف لعاشقة النادي األهيل والعبة
الرشطة سابقا .ومنذ كانت بعمر السادسة عرشة،
تتدرّب مع االسباني خوستو غونزاليس مارتينيس
يف إلتيش.
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تواصل الصحافة الفرنس�ية كش�ف املزيد من تحركات إدارة نادي
باريس سان جريمان التي تسابق الزمن إلتمام صفقة التعاقد مع
نجم برشلونة السابق ،ليونيل مييس.
وكان مييس قد توصل التفاق مع برشلونة حول تجديد عقده ،وكان
من املفرتض أن يوقع علي�ه ،الخميس املايض ،قبل أن يعلن النادي
أن أس�طورته األرجنتيني سيرحل رسميا ،إذ فش�لت إدارة النادي
الكتالون�ي يف ضب�ط ملف رواتب الالعبني املتضخم ،مما تس�بب يف
فشل تسجيل العقد الجديد للربغوث لدى رابطة الليجا.
ً
ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنس�ية ،فإن مس�ؤويل سان جريمان
س�يحددون موعد االجتماع الرئييس (الحاس�م) م�ع ممثيل مييس
إلتم�ام املفاوضات.وزعم�ت تقاري�ر أرجنتينية أمس الس�بت ،أن
خورخ�ي مييس ،والد وممثل الربغوث ،وصل إىل فرنس�ا اس�تعدا ًدا
للتفاوض مع س�ان جريمان.لكن فابريزيو رومانو ،خبري انتقاالت
الالعبين واملدربين يف أوروبا ،غرد عرب حس�ابه بموقع تويرت“ :لم
يس�افر خورخ�ي مييس إىل باري�س ،ألنه يخطط لحض�ور املؤتمر
الصحفي لليونيل ،يف كامب نو”.

دورمتوند إىل الدور الثاني بثالثية هاالند

بلغ بوروسيا دورتموند
حامل اللقب الدور
الثاني من مسابقة
كأس أملانيا لكرة
القدم بفضل الهداف
إرلينغ
النرويجي
هاالند الذي سجل
ثالثية الفوز عىل فايسبادن
من الدرجة الثالثة -3صفر،
وذلك قبل أسبوع من انطالق
منافسات الدوري.
ومنذ انضمامه إىل دورتموند يف
كانون الثاني/يناير  ،2020سجل
النروجي البالغ من العمر  21عاما ً  60هدفا ً
يف  60مباراة خاضها بقميص النادي ،بينها سبعة
يف ست مباريات يف مسابقة الكأس.
وخاض دورتموند اللقاء بغياب املدافع البلجيكي توما
مونييه ومهاجمه جوليان براندت املوجودين بالحجر
الصحي إلصابتهما بفريوس كورونا الذي تسبب
بتأجيل مباراة يوم الجمعة املايض بني العمالق بايرن
ميونيخ بطل الدوري مع بريمر أي يف من الدرجة
الخامسة بسبب ثالث حاالت إيجابية بـ»كوفيد»19-
يف صفوف األخري.وكان هاالند بطل التتويج بلقب

الكأس املوسم املايض حني سجل ثنائية يف النهائي ضد اليبزيغ
( ،)1-4وأثبت السبت مجددا ً أنه هداف من الطراز الرفيع جدا ً
بعدما وضع الضيوف يف املقدمة بعد  27دقيقة إثر تمريرة من
ماركو رويس ،قبل أن يضيف هدفا ً ثانيا ً بعد أربع دقائق من
ركلة جزاء انتزعها بنفسه من حارس املرمى.
وأكمل النرويجي ثالثيته يف الشوط الثاني وحسم الفوز لفريقه
يف الدقيقة  51بعد تمريرة من األمريكي جيوفاني رينا.
وحقق املدرب األمريكي جييس مارش بداية واعدة مع وصيف
بطل الدوري اليبزيغ الذي خرس جهود مدربه يوليان ناغلسمان
لصالح بايرن ميونيخ ،بالفوز -4صفر عىل فريق الدرجة الثانية
ساندهاوزن.
كما تأهل باير ليفركوزن بفوزه عىل لوكوموتيف اليبزيغ من
الدرجة الرابعة -3صفر ،وشتوتغارت باكتساحه دينامو برلني
من الدرجة الرابعة -6صفر ،فيما سجل أرمينيا بيليفيد ثالثة
أهداف متأخرة للفوز عىل هواة بايروث .3-6
وعوض آوغسبورغ تخلفه أمام غرايفسوالدر من الدرجة
الخامسة وخرج منترصا ً  ،2-4فيما ودع العائد مجددا ً اىل
دوري األضواء غروثري فيورث من الدور األول بخسارته بركالت
الرتجيح أمام فريق الدرجة الرابعة بابلسربغ  5-4بعد تعادلهما
 2-2يف الوقتني األصيل واإلضايف.
كما انتهى مشوار فريدر بريمن الهابط اىل الدرجة الثانية
عند الدور األول بخسارته أمام أوسنابروك من الدرجة الثالثة
صفر.2-

الدراج جيسون كيين أول بريطاني حيرز  7ميداليات ذهبية أوملبية
يرفض مالك توتنهام دانييل ليفي ،التفريط بهداف الفريق هاري
كني بمبلغ زهيد ،لسبب يتعلق بالغريم التقليدي آرسنال ،وفقا ملا
أكدته تقارير صحفية.
وذكرت صحيفة «ذا صن» عرب موقعها اإللكرتوني ،أن ليفي كان
مقتنعا بأن كني لن يحصل عىل عرض يزيد عن  100مليون جنيه
إسرتليني ،بسبب األوضاع االقتصادية السيئة التي تعاني منها
األندية نتيجة لفريوس كورونا.
وأضافت الصحيفة ،أن ليفي غري رأيه بشأن هذا املوضوع فورا،
عندما أقدم آرسنال عىل التعاقد مع مدافع برايتون واملنتخب
اإلنجليزي بن وايت ،مقابل  50مليون جنيه إسرتليني.
وواصلت «ذا صن» ،أن ليفي يعتقد أن كني يف هذه الحالة ،يساوي
 160مليون جنيه إسرتليني ،وهو مبلغ لن يقوى مانشسرت سيتي
املهتم بضم هداف توتنهام ،عىل دفعه يف الفرتة الحالية.
وكان مانشسرت سيتي قد أنفق  100مليون جنيه إسرتليني عىل
ضم قائد أستون فيال جاك جريليش ،لذلك فإنه من املستحيل
تقريبا أن يدفع أكثر من ذلك الستقطاب كني ،األمر الذي قد يعني
بقاء الالعب يف صفوف فريقه اللندني األبيض هذا املوسم.

بعد أن أحرز ذهبية الـ»كريين» للرجال يف سباق دراجات
املسار يف أوملبياد طوكيو  ،2020بات الربيطاني جيسون
كيني أول بريطاني يحرز  7ميداليات ذهبية أوملبية.
ومنذ أوملبياد بيكني  ،2008لم يتخلف جيسون كيني (33
عاماً) عن منصات التتويج.
وحصد امليدالية الذهبية األوىل يف أوملبياد بيكني ثم نجح
يف أوملبياد لندن  2012من احراز ذهبيتني ورضب يف
ريو  2016بقوة وظفر بـ 3ذهبيات.
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اكدوا حاجتها إلى المزيد من المراجعة

احلكومة السودانية تستشري الصحفيني
بشأن قوانني اإلعالم اجلديدة

الخرطوم/متابعة الزوراء:
طرح�ت وزارة الثقافة واإلعالم الس�ودانية مش�اريع قوانني الصحاف�ة والحصول عىل
املعلومات وقانون هيئة اإلذاعة والتلفزيون للنقاش قبل رفعها ملجلس الوزراء ،وطلبت
من املعنيني باألمر إبداء رأيهم.
وقال وزير الثقافة واإلعالم حمزة بلول ،خالل اس�تعراضه ملقرتحات القوانني يف مؤتمر
صحف�ي بمقر ال�وزارة ،إن اللجنة االستش�ارية بال�وزارة أجازت مقرتح�ات القوانني،
وطال�ب كل املهتمين بتطوي�ر اإلعالم باملس�اهمة يف تصويب املقرتحات عىل مس�توى
الحقوق واللغة.
وتقر الحكومة السودانية بأن البيئة اإلعالمية طاردة ،إىل جانب تدني أوضاع الصحفيني.
وتق�ول إن املَخ�رج من املش�اكل التي تواج�ه اإلعلام يتمثل يف وضع أس�س ترشيعية
سليمة.
وتف�اءل الصحفي�ون يف الس�ودان بإعلان الوزير بلول عن اس�تعداد ال�وزارة لدعم أي
مقرتح�ات تنعك�س إيجاب�ا ً عىل أوض�اع الصحفيين االقتصادية وأي مب�ادرة لتوحيد
األوساط الصحفية ،غري أنهم قالوا إن مواد القانون بحاجة إىل إعادة نظر.
ونص مشروع القانون عىل حق�وق وواجبات الصحفي ،حيث حصر حقوقه يف ثالث
فقرات ،مقابل س�تة التزامات عىل الصحفي أن يمتثل لها .وتشير حقوق الصحفي إىل
اس�تقالله يف أداء عمله وأنه ال س�لطان علي�ه إال بالقانون ومنع إجباره عىل اإلفش�اء
بمصدر املعلومات.
الصحفي باملبادئ الرئيس�ة للس�لوك املهني ال�واردة يف ميثاق
وأل�زم مشروع القانون
َّ
الرشف الصحفي ،ويف حالة انتهاكه القواعد يعرّض نفسه للمساءلة واملحاسبة.
وتناول القانون مس�ألة تمويل وس�ائل اإلعالم بطريقة مش�ددة ،حي�ث حظر القانون
املقترح عىل الصحفي أو الصحيفة قبول تربعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات
محلي�ة أو أجنبي�ة بصورة مب�ارشة أو غري مبارشة ،فيما حظر أيض�ا ً عىل الصحفي أو
الصحيف�ة تلقي معونة من حكومة ما لم تكن جزءا ً من إعانات عامة ومعلنة ومطبقة
عىل الجميع بكامل الشفافية.
وحظ�ر على الصحفي جلب اإلعالن�ات أو أن يحصل عىل أي مزاي�ا أو مبالغ أو عموالت
مبارشة أو غري مبارشة عن نرش أي إعالن ،كما ال يجوز أن يوقع باسمه عىل إعالن ،ويف
حالة انتهاك القواعد السابقة يعرض مرتكب املخالفة نفسه للمحاسبة.
ورأى صحفيون أن النظرة العامة ملسودة القانون تؤكد أنه يحتاج إىل املزيد من املراجعة،
خصوصا يف مسألة العقوبات.
وق�ال الصحف�ي حيدر أحم�د خريالله إن الصحفيين يرزحون اآلن تحت عقابيل س�تة
قوانين تب�دأ بالقانون الجنائ�ي وقانون جرائ�م املعلوماتية وقانون األم�ن واملخابرات
وقان�ون الصحافة واملطبوعات ،ففي ظل ه�ذه القيود ال بد من وجود قانون للصحافة
واملطبوعات يحمي الصحفي واملؤسسات الصحفية ويشيع جو الحريات العامة ،ودون
ذلك لن تكون الصحافة سلطة رابعة.
وأض�اف يف مق�ال صحفي أن املادة الت�ي تتحدث عن حظر قبول تربع�ات أو إعانات أو
مزاي�ا خاصة من جهات محلية أو أجنبية ،تحت�اج إىل وضع النقاط عىل الحروف؛ فمن
يش�ارك يف مراجعة سياس�ات قوانني قطاع اإلعالم يف الس�ودان الس�فارة الربيطانية يف
الخرط�وم ومنظمة اليونس�كو ،وهذان الرشيكان هم�ا اللذان يضعان املادة الس�ابعة
م�ن قان�ون الصحافة يف مفرتق طرق .كم�ا أن املادة التي حظرت على الصحفي جلب
اإلعالنات لم تتطرق إىل مسألة أجر الصحفي ولم تتحدث عن رواتب الصحفيني.
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مركز حقوق لدعم حرية التعبري يقيم ورشة صحفية للتحقق من االخبار املضللة
الزوراء /حسني فالح:
أق�ام مركز حق�وق لدع�م حري�ة التعبري،
دورة تدريبي�ة مجانية لعدد من الصحفيني
للتحق�ق م�ن االخب�ار املضلل�ة والح�د من
املعلومات املغلوطة.
وج�رت الدورة الت�ي حرضتها «ال�زوراء»،
بحضور  13مشرتكا ً بينهم طلبة جامعيون
و صحفي�ون م�ن تخصص�ات مختلفة ،إذ
تلقى املش�اركون تدريب�ات نظرية وعملية
باس�تخدام متصف�ح «غوغ�ل ك�روم» عرب
األنرتن�ت ،و تدريب�ات ح�ول التحق�ق م�ن
املعلومات ،والط�رق الخاصة بتحويلها من
ض�ارة إىل معلومات خاطئ�ة ،باإلضافة إىل
التحقق من األخبار والحسابات عىل مواقع
التواصل االجتماعي ،فضالً عن تدريبهم عىل
الطريقة املثىل إلجراء بحث عىل االنرتنت.
وتمت دعوة املش�اركني عرب إعالن يف مواقع
التواص�ل االجتماعي ،ويأت�ي اختيار العدد
بسبب ظروف كورونا والتباعد االجتماعي.
ويف عصر اول ام�س الس�بت ( 7آب/
أغس�طس) انتهت ال�دورة التدريبي�ة التي
ب�دأت صب�اح الجمع�ة املايض يف بغ�داد ،إذ

تلقى املش�اركون البالغ عددهم  13شخصا ً
تدريبات عملية ونظرية عن العنارص املهمة
يف املشاهد املصورة وعملية البحث العكيس
وطرق البحث عن املش�اهد املصورة خارج
ً
فضلا عن تحدي�د املوق�ع الجغرايف
غوغ�ل
للمشاهد.
كم�ا تلق�ى املش�اركون تدريب�ات ح�ول

اس�تخدام تويرت يف تعقب املعلومة ،و أدوات
إضافية للتحقق من املعلومات ،واس�تمرت
التدريبات  8ساعات خالل اليومني.
ومن املق�رر أن يك�ون  20آب املقبل موعدا ً
لبدء دورة جديدة يف مكافحة التضليل.
وق�ال عض�و مرك�ز حق�وق لدع�م حرية
التعبري زيد شبر يف حدي�ث لـ»الزوراء» :إن

«ال�دورة التي أقيم�ت الجمعة ه�ي واحدة
م�ن سلس�لة دورات س�يقيمها املركز وفق
خطته الخاصة بالتدريبات للعام الجاري»،
مبين�ا أن « اختيار مكافح�ة التضليل يأتي
بعد تفشي املعلوم�ات املضلل�ة واملغلوطة
على اإلنرتنت ،والذي بات يس�بب مش�اكل
للمجتمع العراقي».
واض�اف :أن «مركز حقوق يه�دف لتدريب
أكثر عدد من األشخاص ليكون مساهما ً يف
الح�د من االنحرافات املوجودة ،فيما يخص
تضليل الناس ،ليأخذ عىل عاتقه املس�اهمة
بإنه�اء ه�ذه الظاه�رة ومن أج�ل صناعة
حرية تعبري ناصعة».
يشار إىل أن مركز حقوق لدعم حرية التعبري،
هو منظمة مجتمع مدني تأسست يف خريف
 ،2017ومس�جلة رس�ميا ً ل�دى الحكوم�ة
العراقي�ة ،تعم�ل على توثي�ق االنته�اكات
الخاص�ة بحري�ة التعبير ،وتبن�ي حمالت
الدفاع عرب الوس�ائل التي كفلها الدس�تور،
فضالً ع�ن إقامة تدريب�ات يف التخصصات
الصحفي�ة واألم�ن الرقم�ي ،وورش عم�ل
للقوانني الخاصة بحرية التعبري.

اململكة املتحدة ستستقبل األفغان املتعاملني مع وسائل إعالم بريطانية
لندن/ا.ف.ب:
بإم�كان األفغان الذي�ن تعاملوا م�ع الصحفيين الربيطانيني
والذي�ن يواجه�ون خط�را ً على حياتهم بس�بب تق�دم حركة
طالب�ان ،أن يطلبوا االنتق�ال لإلقامة يف اململكة املتحدة ،عىل ما
أوردت صحيفة «ذا تايمز».
وبع�د حملة قامت بها وس�ائل إعلام بريطانية ،ق�ررت لندن
توس�يع برنامجه�ا لنقل املرتجمين واملوظفني األفغ�ان الذين
تعاونوا مع جيش�ها ،ليش�مل أولئك الذين تعاملوا مع وس�ائل
اإلعالم.
وصدر هذا القرار غداة نرش رس�الة به�ذا الصدد تحمل توقيع
جمي�ع الصحف الربيطاني�ة الكربى وش�بكات تلفزيونية مثل
«س�كاي نيوز» و»آي تي إن» ،شددت عىل وجوب حماية هؤالء
األفغان.
ورد وزي�ر الخارجي�ة الربيطان�ي دومينيك راب عبر صحيفة

تايمز بالقول« :إننا نقر بش�جاعة الصحفيين األفغان والذين
تعاون�وا بلا كل�ل لدعمه�م يف دفاعهم ع�ن حري�ة الصحافة
وحقوق اإلنس�ان» .وتاب�ع« :إن الصحافة األفغانية

الحيوي�ة من أكرب إنجازات أفغانس�تان خالل الس�نوات الـ19
األخرية ،ويجب االحتفاء بها وحمايتها».
وأفغانستان منذ زمن طويل من أخطر دول العالم للصحفيني.
وه�ي مصنف�ة يف املرتبة ال�ـ  122من أص�ل  180من تصنيف
منظمة «مراس�لون بال حدود» األخري لحرية الصحافة الصادر
يف مايو/أيار.
يف يوليو/تم�وز ،قتل املص�ور الهندي يف وكال�ة رويرتز دانيش
صديق�ي ،يف أثن�اء تغطيته مع�ارك بني قوات األم�ن األفغانية
ومقاتيل طالبان قرب معرب سبني بولداك.
ويف مايو/أي�ارُ ،قت�ل الصحفي األفغاني املع�روف نعمت روان
بعدم�ا حذرت طالبان وس�ائل اإلعلام من «تغطي�ة منحازة»
لألحداث.
ونفت الحركة التي يتم عادة تحميلها مسؤولية االغتياالت التي
تطال الصحفيني ،أي عالقة لها بمقتله.

اتهما بنشر «حمتوى فاضح»

إدانات العتقال صحفيني باكستانيني
الهور /أسوشييتد برس:
احتج�زت الس�لطات الباكس�تانية
لفترة وجيزة اثنني م�ن الصحفيني
البارزي�ن ،يف مدين�ة اله�ور رشقي
البالد ،م�ا أثار إدانات من ناش�طي
حقوق اإلنس�ان والقادة السياسيني
ووسائل اإلعالم يف البالد.
وق�ال مس�ؤول ب�ارز يف وكال�ة
التحقيقات الفيدرالية الباكستانية،
إن أمري مري وعمران ش�وكت اعتقال
بعد نرشهما «محتوى فاضحا» عىل
وسائل التواصل االجتماعي ،ما دفع
وزي�را حكوميا إىل التقدم بش�كوى.
ولم يذكر املسؤول ما إذا كان االثنان

قد وجهت لهما أي اتهامات.
وقال باب�ار بخت قرييش ،من وكالة
التحقيقات الفيدرالية الباكس�تانية
«قاما بتحمي�ل محتوى فاضح عىل
موق�ع يوتيوب ،ويتم اس�تجوابهما
بش�أن ش�كوى قدمها الوزي�ر مراد
س�عيد» .ويف وق�ت الح�ق ،أصدرت
وكال�ة التحقيق�ات الفيدرالي�ة
الباكستانية بيانا أعلنت فيه اإلفراج
عن االثنني بكفالة بعد استجوابهما،
وأن االتهامات س�وف تقدم يف وقت
الحق إىل املحكمة.
كان املقط�ع املصور املعني نقاش�ا
غري رس�مي عىل طاولة مس�تديرة،
حيث ناقش الصحفيون دور الجيش

يف السياس�ة والقضاء يف باكس�تان.
ولم يص�در تعليق من الحكومة عىل
االعتق�االت التي تم�ت يف مداهمتني
منفصلتني.
ونشر حمي�د ،ش�قيق مير ،نب�أ
اعتقالهم�ا عىل تويتر .وحميد هو
نفس�ه صحفي بارز ،يقدم برنامجا
حواري�ا تلفزيوني�ا ش�هريا ،لكن�ه
أوقف بعد شهرين من بثه ،النتقاده
مؤسس�ة الجيش الناف�ذة يف البالد.
ومنذ ذلك الحني ،لم يعد مري إىل قناة
جيو نيوز التي يعمل فيها.
والصحف�ي اآلخر ال�ذي اعتقل يوم
السبت هو عمران شوكت .وقد عمل
يف ع�دة صح�ف ،وهو ناش�ط أيضا

عىل وسائل التواصل االجتماعي.
وتأت�ي االعتق�االت يف الوق�ت ال�ذي
تتع�رض في�ه حري�ة الصحاف�ة
للتهديد بش�كل متزايد يف باكستان،
حيث يتهم املدافع�ون والصحفيون
الجي�ش ووكاالت�ه بمضايقته�م
واالعتداء عليهم.
ويف إح�دى القضايا األخيرة التي لم
تتم تس�ويتها بعد تعرّض أس�د عيل
ت�ور ،وهو منتق�د ل�دور الجيش يف

السياس�ة ،للرضب على أيدي ثالثة
مجهولني يف مس�كنه يف إسالم أباد.
وأك�دت الرشط�ة أنه س�يتم تقديم
املتورطين للعدال�ة ،لك�ن ل�م يت�م
القبض عىل أي شخص حتى اآلن.
ويف بيان عىل تويرت ،نددت مفوضية
حق�وق اإلنس�ان الباكس�تانية
باالعتق�االت ،وحث�ت على إنهاء ما
وصفته بـ «املمارسة الشائنة» التي
تهدد حرية الصحافة.

«إهانة الرموز» ..تهمة فضفاضة تهدد احلريات اإلعالمية

مشروع قانون لردع الشتائم يهدد الصحفيني يف موريتانيا بالعقوبات
نواكشوط/متابعة الزوراء:
أث�ار مشروع قان�ون يتعل�ق “بحماي�ة
الرموز الوطنية” جدال واسعا يف موريتانيا
عىل مدى األيام املاضية ،بش�أن تأثريه عىل
حرية الصحافة والتعبير ،ما دفع الربملان
لتأجيل نقاشه إىل الدورة الخريفية املقبلة.
وصادق�ت الحكوم�ة يف الراب�ع عشر من
يولي�و امل�ايض ،عىل مرشوع قان�ون جديد
يج�رم املس�اس بهيب�ة الدول�ة ،وبشرف
املواط�ن ،ويحم�ي الرموز الوطني�ة ،لكنه
واج�ه انتق�ادات عدي�دة من قب�ل مدونني
وصحفيين اعتبروه تكريس�ا لن�وع من
التضييق عىل حرية الرأي.
وقال�ت الحكوم�ة ،يف بي�ان ،إن مشروع
القانون “يأتي لسد الثغرات التي تم رصدها
يف املنظوم�ة الجنائية للبلاد ،ملنح القضاة
واملحققني آليات قانوني�ة واضحة لفرض
سيادة القانون واحرتام قيم الجمهورية”.
ويض�م مشروع القان�ون ثمان�ي م�واد،
ويس�عى وف�ق مادت�ه األوىل إىل “تجري�م
ومعاقب�ة األفع�ال املرتكب�ة ع�ن قص�د
باس�تخدام تقني�ات اإلعلام واالتص�ال
الرقمي ،ومنص�ات التواص�ل االجتماعي،
املرتبطة باملساس بهيبة الدولة ،ورموزها،
وباألمن الوطني ،والس�لم األهيل ،واللحمة
االجتماعي�ة ،والحياة الش�خصية ،ورشف
املواطن”.
وتق�ول امل�ادة الثاني�ة م�ن ه�ذا القانون
إنه “يعد مساس�ا بهيبة الدول�ة ورموزها
م�ن يقوم ع�ن قصد عن طريق اس�تخدام
تقنيات اإلعالم الرقمي أو منصات التواصل
االجتماعي باملس�اس بثوابت ومقدس�ات
الدين اإلسالمي أو الوحدة الوطنية والحوزة
الرتابية أو بس�ب أو إهانة ش�خص رئيس
الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطني”.

وعلق صحفي�ون عىل هذه البنود بمطالبة
وزي�ر الع�دل بتعري�ف محدد “لإلس�اءة”
ومت�ى يكون القول إس�اءة يف حق الرئيس
وبأي مفردات! مضيفني أن القانون الجديد
مطاط وقاب�ل للتكييف وبالتايل انتكاس�ة
لحرية التعبري.
واعتبر املحامي والخبير القانوني محمد
املام�ي م�والي أعلي أن مشروع قان�ون
“حماي�ة الرم�وز” يمث�ل تراجع�ا كبيرا
بمضامين�ه والعقوبات الت�ي ينص عليها
كتجريمه إلهان�ة الرئيس ومعاقبته عليها
بالحبس من س�نتني إىل أربع سنوات ،الفتا
إىل أن بع�ض مواده ج�اءت تكرارا لقوانني

أخرى.
وتشير امل�ادة الرابع�ة أنه “يعد مساس�ا
بالس�لم األهلي وباللحم�ة االجتماعية كل
توزي�ع عبر وس�ائل اإلعلام الرقمي�ة أو
وسائل التواصل االجتماعي ملواد صوتية أو
نصي�ة أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا
أو س�با موجه�ا لجهة من جه�ات الوطن
أو مكون�ا م�ن مكون�ات الش�عب أو تب�ث
الكراهي�ة بني ه�ذه املكون�ات أو تحرض
بعضها عىل بعض”.
وعبرت العدي�د م�ن األح�زاب السياس�ية
والهيئات النقابية والربملانيني عن رفضهم
ملشروع القانون ،محذرين من أنه يش�كل

“تكريسا للدكتاتورية”.
ووص�ف عدد من النواب مشروع القانون
بـ”الخطير” ،وبأنه يك�رس الدكتاتورية،
وانتهاك لحرية املواطن.
وقال النائب العيد ولد محمد يف تدوينة عىل
حس�ابه يف فيس�بوك إن مشروع القانون
“يتضمن مقتضيات خطرية عىل الحريات،
ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويم ِّيز بني
املواطنني”.
أما النائب الش�يخاني ول�د بيب فاعترب ،يف
تدوينة ل�ه ،أن مرشوع القانون “من أوغ ِل
القوانني يف تكري�س الدكتاتورية ،وانتهاك
حري�ة املواط�ن ،وتعمي�ق تس�لط وبطش

أجهزة األمن به”.
ويف أول تعلي�ق له عىل الجدل املثار بش�أن
مشروع القان�ون ،أوض�ح الرئيس محمد
ولد الغزواني ،أنه حريص عىل عدم املساس
بالحريات.
وأض�اف ولد الغزوان�ي ،يف مقابلة مع قناة
“فران�س ،”24نهاية ش�هر يوليو املايض،
“ينبغي أن يك�ون املواط�ن مطمئنا ،ومن
واجبي أن أطمئنه ،أنه ال مس�اس بالحرية
يف موريتانيا ،ال يف حق املدون وال الصحفي
وال من يتحدث بلسانه دون حتى أن يكتب.
ال مساس بالحرية”.
واعتبر أن من ح�ق أي موريتاني أن ينتقد
أي س�يايس ،وقال إن مس�توى الحريات يف
البلاد س�يبقى عىل ما كان عليه ،وس�وف
يتحسن.
وي�رى من�ارصو مشروع القان�ون ،أن�ه
رضورة بع�د “تفاق�م موج�ات الس�باب
والشتائم والترسيبات التي ّ
أرضت بالحياة
العام�ة والخاص�ة للمس�ؤولني واألف�راد،
وأجج�ت الضغائن واألحقاد بين الجهات
والعرقيات”.
وقال الرئيس الس�ابق لحزب “االتحاد من
أج�ل الجمهورية” الحاكم ،س�يدي محمد
ول�د محم“ ،بع�د مطالع�ة متأنية ملرشوع
القان�ون املتعلق بحماية الرم�وز الوطنية
وتجري�م املس�اس بهيب�ة الدول�ة ورشف
املواط�ن ،أجزم بأنه ال توج�د فقرة واحدة
من�ه تش�كل مساس�ا بالحري�ات العام�ة
وال ح�ق مواطنين�ا يف التعبير ع�ن آرائهم
ومواقفهم”.
واعتبر ولد محم ،يف تدوينة ،أن َ
“س ّ�ن هذا
القان�ون يش�كل رضورة ملح�ة لضب�ط
فض�اءات اإلعالم وتنظيفه�ا وتمكني الكل
م�ن الدخول إليه�ا دون أن يتلقى ش�تيمة

أو قذف�ا أو إهان�ة يف عرض�ه أو دولت�ه
ورموزه�ا” .وتابع “ال تتحدث�وا عن النقد
فه�و حق مصان ،وح�ق كل مواطن يف نقد
سياس�ات الرئيس وقراراته وأداء حكومته
وإدارت�ه محف�وظ بق�وة القوانين ،ب�ل
ومطلوب بإلحاح ،ولن نقبل املساس به”.
واستدرك “إال أنه علينا أن نضع حدا فاصال
بين النقد مهما كانت حدته وصفته ،وبني
اإلس�اءة والتجريح ،هذا القانون ال يعاقب
النقد ب�أي معنى من املعان�ي ،إنما يعاقب
اإلس�اءة والتجريح واملساس بهيبة الدولة
ورموزها وأمنها”.
يف املقاب�ل هن�اك آراء أخ�رى تط�رح رؤية
مخالف�ة ،وترف�ض الحج�ج القائل�ة إن
املشروع ملواجه�ة الش�تائم على مواق�ع
التواصل .وقال نقيب املحامني املوريتانيني
إبراهي�م ول�د ابتي ،أن “ما عرفته وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي مؤخرا من أس�اليب
طبعها الس�ب والقذف بجميع أش�كاله ال
يس�تدعي إص�دار قانون خ�اص بالرموز،
ألن الرتس�انة القانوني�ة املوج�ودة كفيلة
بمواجهة تلك األساليب”.
وأض�اف ولد ابت�ي ،يف بيان ل�ه“ ،إن توفري
الحماية من النوع الذي سن قانون الرموز
للقوات املس�لحة وقوات األم�ن ،يخىش أن
يس�تغل لحمايتها من كل ج�رم ترتكبه إن
اعت�دت عىل املواط�ن يف إط�ار التظاهرات
والتجمع�ات التي تطب�ع كل نظام تعددي،
ً
وإذنا لها باإلفراط يف استعمال السلطة”.
وبينّ أن “إعطاء الصالحيات للنيابة العامة
يف تحريك الدعوى تلقائيا يف املسائل املتعلقة
بالجرائ�م الت�ي نص عليها قان�ون الرموز
يخرج هذا النوع من
يش�كل توجها جديدا ِ
الجرائ�م عن إطارها األصيل الجاري العمل
به”.
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املذيع ومقدم برامج السومرية وليد منعم لـ” الزوراء” :بدأت كمذيع ربط ثم قراءة مواجيز األخبار ونشراتها
عرف�ت الزميل املذيع وليد منعم ايام كان مذيعا يف إذاعة جمهورية
الع�راق ،وليد منع�م مذيع ومق�دم برامج ناجح ،ق�دم العديد من
الربام�ج املنوعة اضافة اىل كونه مذي�ع اخبار جيد متمكن يف اللغة
يحاول تطوير نفس�ه باس�تمرار ،عمل يف اذاعة بغداد مدة طويلة وش�ارك يف
تقديم برنامج استوديو عرشة وبرامج اخرى وبعد انتقاله اىل قناة السومرية
كان مقدم�ا ناجحا يف الربنامج التلفزيوني املعروف ( اكو فد واحد ) ولد عىل
ضفاف نهر الفرات يف مدينة تس�مى مدينة الدارمي ...تشبع أهلوها بالشعر
والطيب�ة ...إنه�ا مدينة (الديواني�ة) الغافية تحت ظالل األش�جار الخرضاء
تتوس�د سنابل ( العنرب) الفواح ...ينتمي لعائلة من عوائل الديوانية املعروفة

كان والده أستاذا ً للغة العربية تخرج عىل يديه شخصيات معروف من أطباء
ومهندسني وضباط وقضاة .كان ش�غوفا ً بالشعر والطرب العراقي والعربي
األصي�ل ...يف ه�ذا الجو تنام�ي لديه حب الش�عر والطرب وكان�ت تختلج يف
داخله حس�ب قوله رغبات كثرية نمت معه حتى دخوله الدراس�ة الجامعية
فش�عر أنه أقرب إىل أن يكون فاعالً يف مج�ال اإلعالم رغم أن تخصصه البعيد
عن ه�ذا الجانب ....بقيت الرغبة دفينة حتى بعد تخرجه فس�نحت الفرصة
لدخوله دائرة اإلذاعة والتلفزيون .كنت لم يس�تعجل الش�هرة كان
جل اهتمامه ضبط أدوات�ه وأن يكون ملتزما ً يحرتم املهنية فصار
من االعالميني الناجحني .

حوار – مجال الشرقي
ال�زوراء اتصلت بالزمي�ل وليد منعم
الس�اكن حالي�ا يف تركيا ف�كان معه
الحوار االتي -:
اهال ومرحبا بكم
ال�زوراء تتصل بك اخ وليد متمنني ان
تجيب عىل اسئلتنا وان تعرف نفسك
لجمهور الكريم
االس�م الكام�ل ..وليد منع�م ناجيمحمد ..العمر  ٦٥ :سنة
محل الوالدة  :مدينة الديوانية
التحصي�ل ال�درايس؛ بكالوري�وس
اقتصاد _جامعة بغداد.
 حدثن�ا عن البيئة وه�ل كان للبيئةواالرسي�ة دور يف رس�م طريق�ك يف
الحياة؟
 نع�م ...كان لعائلت�ي أث�ر كبري يفتنمي�ة مواهب�ي وخصوص�ا ً وال�دي
الذي كان ينمي عندي إحساسا ً خفيا ً
برضورة ان أتميز يف عميل وحياتي
 طي�ب ه�ل مارس�ت عملا يمكنان نس�ميه ابداع�ا خلال املراح�ل
الدراسية؟
 كانت عندي رغب�ة كبرية يف الغناءوتأثرت كثريا ً بنجوم الطرب العراقي
والعرب�ي حينها ...وقدم�ت لالختبار
يف أح�د برام�ج اله�واة يف تلفزي�ون
الع�راق وش�اركت يف تس�جيل إحدى
الحلقات ولكن لم أكمل املشوار بسب
ظرف ط�ارئ حينه�ا ...الهواية التي
استحوذت عىل كل اهتمامي هي كرة
القدم وكن�ت مهاجما ً مراوغا ً برباعة
ومثل�ت منتخب اإلعدادي�ة التي كنت
أدرس فيه�ا ولعبت أمام نجوم الكرة
مثل نزار أرشف وواثق أسود ...ولعبت
يف منتخ�ب كلي�ة اإلدارة واالقتص�اد
حينها
 مت�ى ش�عرت إن�ك تمتل�ك مواهبإعالمية ؟
 دعن�ي أكن واضحا ً ال أقول مواهبإعالمي�ة بالتحدي�د وإنم�ا رغب�ة
جامح�ة يف تقليد املذيعين يف طريقة
أدائه�م وخصوصا ً كان وال�دي دائما ً
مايرصد األخط�اء اللغوية يف نرشات
ّ
ويعق�ب على أدائه�م كونه
األخب�ار
مدرس�ا ً للغة العربي�ة وكان زميله يف
الجامعة الش�اعر الكبير عبد الرزاق
عب�د الواح�د ....يف ه�ذا الج�و بدأت
أشعر بأنني ربما أكون مؤهالً ألصبح
مذيعا ً .
ً
ً
 ه�ل مارس�ت ش�يئا إعالمي�ا قبلدخولك الكلية؟
 إذا ما اعتربنا مش�اركتي يف الفرقةاملرسحي�ة يف اإلعدادي�ة وإس�هامي
يف تنقي�ح النشرات املدرس�ية جزءا ً
من نش�اط إعالمي تك�ون هذه هي
البوادر األوىل .
 ميول�ك واهتمامات�ك ه�ي الت�يحتمت عليك اختيار الكلية؟
 ال ..أب�دا فأن�ا خريج كلي�ة اإلدارةواالقتص�اد _ قس�م االقتص�اد وكما
تعل�م كان القب�ول يف الجامع�ة
خاضع�ا ً لشرط املع�دل ...إذن كان
تحصي�ل حاصل والعالق�ة له بميويل
وتوجهاتي.
السؤال  :إبداعاتك اإلعالمية يف الكلية
خالل سنوات األربع ؟
ربما كانت فرتة الدراس�ة الجامعيةالفترة األه�م يف عم�وم حياتي فمع
بلوغي س�ن النض�وج ب�دأت تتضح
مالم�ح رغبات�ي وتوجهات�ي العامة
وكأنما ارتسمت أمام عيني صورة ما
أرغب فيه وم�ا ال أرغب فيه ...ورغم
أني كنت طالبا ً مجدا ً بحيث كنت من
العرشة األوائل يف قسمي وقد تم قبويل
عىل دراس�ة املاجس�تري ولك�ن وزير
الدف�اع حينه�ا رف�ض ترسيحي من
الجي�ش إلكمال الدراس�ة ألنني كنت
ضابطا ً مجن�دا ً وتم ترسيح املقبولني
الجنود...
أقول رغ�م اهتمامي بالدراس�ة فقد
كن�ت عض�وا ً يف الفرق�ة الفني�ة يف

قدمت لالختبار كمغن يف أحد برامج اهلواة ومل أكمل املشوار

كنت اقلد املذيعني بأصواتهم وادائهم
الكلية وعضوا ً نش�طا ً فقد كنا نؤلف
املرسحي�ات و نمثله�ا وكنت يف أغلب
األحي�ان عريف�ا ً لحفلات الكلي�ة...
كانت أيام التنسى لها دور كبري عىل
األيام التالية .
 مت�ى فك�رت بالعم�ل يف اإلذاع�ةوالتلفزيون ...وملاذا؟
 ب�دأت مالم�ح تفكيري بالعمل يفاإلذاع�ة والتلفزيون تتضح من خالل
نشاطاتي يف الكلية وتشجيع األرسة
وخصوص�ا ً الوال�د ال�ذي كان ي�رى
عندي مايؤهلني ملث�ل هكذا عمل....
نع�م كان�ت لدي رغب�ة كبيرة يف أن
أكون مذيعا ً ومقدما ً للربامج ...ومن
املناس�ب أن أذك�ر ان الزميل املرحوم
أك�رم محس�ن كان طالب�ا ً معن�ا يف
الكلية وكنت أرى مدى اهتمام الطلبة
ب�ه كونه وجها ً إعالمي�ا ً بارزا ً فكانت
تتملكني رغبة جامح�ة أكون هكذا
يف يوم ما.
كيف دخلت اإلذاعة والتلفزيون؟ قبل أن أذكر الدخول الرسمي لإلذاعةوالتلفزيون كان عيل أن أتذكر دخوالً
غير رس�مي كان قب�ل ه�ذا التاريخ
ً
مهندسة تعمل
فلقد كانت ش�قيقتي
يف قسم الشؤون الهندسية يف اإلذاعة
والتلفزي�ون وذات م�رة اصطحبتني
بن�اء على رغبتي يف زيارة املؤسس�ة
وأخذتن�ي يف جولة عىل أس�تديوهات
البث العام وأستديوهات التسجيل...
وكان حينها يف اس�توديو التس�جيل
األستاذ خريي محمد صالح ولم أكن
أعرفه حينه�ا فعرفتني ب�ه وعرفته
ب�ي وقال�ت له إن أخي لدي�ه رغبة يف
أن يصبح يف يوم ما مذيعاً ...فابتسم
وقال ...ولم ال وطلب مني أن أس�جل
خربا ً بصوتي.
وفعالً تم التسجيل واستمعت لصوتي
عىل جهاز التس�جيل فانبهرت حينها
النه كم�ا تعلم ف�إن األجه�زة كانت
تعطي للصوت مداه الحقيقي.
ه�ذا الدخ�ول غير الرس�مي ...أم�ا
الدخ�ول الرس�مي فق�د كان صدف�ة
جميلة غري متوقعة ...فلقد اتصل بي
هاتفيا ً املذيع ( ياسين خالني) الذي
كان صديقي وزمييل املقرب جدا ً أيام
الجامعة ليخربني أن هناك نية إلعادة
افتتاح إذاعة صوت الجماهري بمذيعني

ومذيعات جدد لم يسبق لهم العمل يف
اإلذاع�ة وقد قدمت طلبا ً باس�مك ألن
فرتة التقديم انتهت اليوم ...فشكرته
كثيرا ً وانتظ�رت إىل أن تم اإلعالن عن
موعد املقابلة األوىل.
ذهب�ت إىل املقابل�ة وهذا ال�كالم عام
 ١٩٩٥وكان�ت املقابل�ة يف معه�د
التدري�ب اإلذاع�ي والتلفزيون�ي...
وعلم�ت حينها أن عدد اللذين تقدموا
بطلباته�م أكث�ر م�ن  ٣٧٥م�ن كال
الجنسني.
تمت مقابلتي األوىل من قبل األس�تاذ
الرائ�د غ�ازي فيص�ل ال�ذي أب�دى
ارتياحه عن�د قراءتي خربا ً من إحدى
الصحف ...وجرت بعد ذلك اختبارات
الصوت عىل امليكرف�ون ....ومن هذا
الع�دد الكبري تم اختيار  ١٥ش�خصا ً
أتذك�ر منه�م رين�اس على وأن�ور
الحمدان�ي ولي�ث عب�اس وابتس�ام
جاس�م ومحم�د صبح�ي وسوس�ن
فرحان وعىل بريس�م ومهلهل حميد
وأس�ماء عبيد ...وعذرا ً مل�ن لم أتذكر
أسماءهم .
بعد أن ت�م اختيارنا من بني املجموع
التحقنا ب�دروة ملدة  ١٥يوما ً يف مركز
التدري�ب اإلعالم�ي يف وزارة الثقافة

واإلعالم.
بعد هذه ال�دورة دخلنا مبنى اإلذاعة
والتلفزيون وتحديدا ً إىل أس�تديوهات
إذاعة ص�وت الجماهير وكان مدير
اإلذاع�ة وقتها األس�تاذ املرحوم عالء
املوىل ورئيس قس�م املذيعني األس�تاذ
الرائ�د عب�د الواح�د محس�ن ...ت�م
اس�تقبالنا برحاب�ة ص�در وعرفون�ا
عىل الزملاء والزميالت الذي�ن كانوا
يمارس�ون العم�ل اإلذاع�ي قبلن�ا...
ومن هنا بدأت الرحلة.
أول األقسام التي دخلتها؟ ربم�ا من غريب الص�دف انه طيلةعميل اإلذاعي لم أعمل سوى يف قسم
البث الع�ام مذيع�ا ً للرب�ط واألخبار
ومقدما ً للربامج املنوعة املبارشة.
 حدثنا عن مجم�ل أعمالك يف إذاعةصوت الجماهري بتسلسل زمني؟
 كمذي�ع مبت�دئ كان�ت البداي�ةمتواضع�ة والخط�وات مدروس�ة
فليس سهالً يف العرف اإلذاعي السليم
الصع�ود الرسيع أو القفز عىل س�لم
املراح�ل الطبيعي�ة ...ب�دأت كمذي�ع
ربط للربنام�ج العام لإلذاعة ومن ثم
بدأت بعد فرتة بقراءة مواجيز األخبار
وصوالً إىل ق�راءة نشرات األخبار...
وكنت والفخر مثريا ً إلعجاب مسؤويل
اإلذاعة.
بخص�وص الربام�ج املنوع�ة فلق�د
كان�ت الفرص�ة األوىل م�ع األس�تاذ
عب�د الواح�د محس�ن يف برنامج�ه (
اس�توديو املس�اء) وال�ذي س�مح يل
باملشاركة يف تقديمه فاكتسبت خربة
طيبة يف تقدي�م الربام�ج املبارشة...
بعدها بفرتة عرضت عىل السيد مدير
اإلذاعة فك�رة تقدي�م برنامج منوع
مبارش عىل الهواء ويتم فيه استقبال
مش�اركات املس�تمعني مبارشة عىل
اله�واء ....وكان�ت يف حينه�ا خطوة
تحم�ل يف مضمونه�ا مجازفة كبرية
خوف�ا ً م�ن تج�اوز املس�تمع على
السلطة يف حينها ....وبعد تردد كبري
تمت املوافقة عىل الربنامج الذي كان
من إعدادي وتقديم�ي وجرت األمور
بسالسة....
قدمت أيضا ً من صوت الجماهري مع
الزمي�ل ماجد س�ليم برنام�ج ( من
ه�و) وكان حينه�ا برنامج�ا ً ناجحا ً
تتلخص فكرته باستضافة شخصية
مش�هورة يف املج�االت املختلفة ومن
خلال األس�ئلة واإلجاب�ات نطل�ب
من املس�تمع التعرف عىل ش�خصية
الضيف.
متى انتقلت إىل إذاعة بغداد وماهيالربامج التي اشرتكت بتقديمها؟

أنا نادم جداً على مشاركيت يف
تقديم برنامج اكو فد واحد

 انتقل�ت إىل إذاعة بغ�داد أواخر عام ١٩٩٨م�ن إذاع�ة ص�وت الجماهري
وكان�ت خط�وة مهم�ة يف عملي
اإلذاع�ي كونه�ا اإلذاع�ة األم وتضم
أفض�ل الكوادر اإلذاعي�ة من مختلف
االختصاص�ات فكان�ت فرصة كبرية
لتنمي�ة رغبت�ي يف التط�ور نح�و
األفض�ل ...قدمت الفترة الصباحية
يف اإلذاع�ة الت�ي كانت مهم�ة جدا ً يف
ب�ث اإلذاعة الع�ام وتتضمن قراءة يف
صحف الصباح ...قرأت جميع نرشات
اإلخبار يف اإلذاعة ماعدا نرشة الثانية
والنصف ظه�را ً ألن كان يتناوب عىل
قراءته�ا زمالء م�ن ال�رواد ومذيعي
التلفزي�ون وكنت حينها أعترب مذيعا ً
جديدا ً بالنس�بة له�م ...كانت رغبتي
كبرية بقراءة هذه النرشة ...شاركت

يف تقدي�م برنام�ج مس�ائي منوع (
مرحبا بغداد) مع الست الرائدة هدى
رمض�ان على الهواء مب�ارشة وكان
من إعداد الزميلة الرائدة أمل املدرس
ويتناوب على إخراج�ه الزمالء عالء
محسن وفائز جواد بمساعدة الزميل
أحم�د من�ادي ....وكان برنامج�ا ً
يبدأ عند الس�اعة الع�ارشة ليالً حتى
منتصف الليل ...وقد حظي الربنامج
بإعجاب كبري من قبل املستمعني.
 ه�ل كانت نيتك العم�ل كمخرج أومعد أو مذيع أو مقدم برامج؟
يف البداي�ة كان�ت رغبت�ي عارمة يفالعمل كمذيع أخبار ألنني كنت أعتقد
أن لغتي العربية تس�اعدني عىل ذلك
وفعالً رشعت يف قراءة األخبار وكنت
موفق�ا ً يف ذل�ك ...إال أن�ه وبع�د فرتة
ش�عرت بمي� ٍل كبري لتقدي�م الربامج
املبارشة ألني رأيت فيها مساحة أكرب
يف التحرر من قيود األخبار وتستطيع
من خاللها أن تس�تعرض إمكانياتك
الثقافي�ة فيه�ا وأقوله�ا وبرصاحة
الحظت أن ش�هرة مقدم�ي الربامج
هي أوس�ع من شهرة مذيعي االخبار
فص�ار اهتمام�ي بتقدي�م الربام�ج
املبارشة حتى غدوت أشعر مع نفيس
أني كنت متمكنا ً منها.
 اهتمام�ك اللغ�وي ه�ل ل�ه عالقةبدراستك أم بعملك كمذيع؟
دائم�ا ً م�ا أس�أل ه�ذا الس�ؤالوالحقيق�ة األمر متعل�ق بحبي للغة
العربية الذي نش�أ م�ن داخل األرسة
حي�ث ذك�رت أن والدي كان مدرس�ا ً
للغ�ة العربية وأس�تاذي يف الدراس�ة
اإلعدادية وكان ش�اعرا ً جي�دا ً ولكنه
مق�ل يف كتاب�ة الش�عر وكان دائم�ا ً
يذكر أجم�ل أبيات الش�عر العربي يف
مختل�ف األغراض فنش�أ مع�ي هذا
الحب للغة العربية ويف فرتة ما بدأت
بكتاب�ة الش�عر ونشرت يل أكثر من
قصيدة يف الصحف قبل  ٢٠٠٣وألنني
بدأت أكتب الشعر عكفت عىل دراسة
قواع�د اللغة العربي�ة بإمعان ورغبة

يدفعها ح�ب اللغة هذه ...حتى أنني
عندم�ا تم قبويل كمذيع كنت أس�تند
على أرضي�ة واس�عة لكن رغ�م ذلك
تطلب األم�ر مني بعد عملي كمذيع
أن أطور من بحثي يف اللغة ودراس�ة
األخطاء الش�ائعة وما يجب أن يقال
وما اليجب أن يق�ال ...ال عالقة للغة
العربية باختصايص فأنا خريج قسم
االقتصاد.
 ماذا بعد  ٢٠٠٣حدثنا عنه؟ بعد هذا التاريخ بقينا نرتدد بالعمللظ�روف يعرفها الجمي�ع حتى نرش

إعلان من إذاع�ة  bbcيدعو املذيعني
العراقيني للمراجعة يف فندق املريديان
وذهب�ت إىل هن�اك وت�م اس�تقبالنا
والتأكيد عىل أنهم بحاجة إىل الخريات
العاملة س�ابقا يف اإلذاعة ...وتم أول
بث لنا من الطابق  ١٧يف الفندق وكان
الب�ث ضعيف�ا ً حينها ومشوش�ا ً وتم
إيقاف البث من هناك
بعده�ا ع�رض علي أن أك�ون مدي�را ً
ومذيع�ا ً يف إذاعة تم تأسيس�ها حديثا ً
اس�مها ( راديو الن�اس) وبقيت فيها
مديرا ً ألربعة أش�هر وقبل البث الفعيل
قدم�ت اس�تقالتي م�ن ه�ذه اإلذاعة
لخاليف مع مجلس إدارتها حول أسلوب
العمل وفرتات دوام العاملني فيها.
تمت بعد ذلك دعوتي للعمل يف ( إذاعة
املس�تقبل) وكان�ت تابع�ة للمؤتمر
الوطني برئاس�ة أي�اد عالوي وبقيت
فيه�ا أكث�ر م�ن ثالث�ة أش�هر لحني
انضمامي إىل ( راديو س�ومر) التابع
لقناة السومرية
ويف رادي�و س�ومر قدم�ت الربنام�ج
اإلذاع�ي الش�هري ( ألو ولي�د) وكان
يومي�ا ً وملدة ثالث س�اعات متواصلة
كان الربنامج من إعدادي وتقديمي
كان برنام�ج ( ألو وليد) ش�امال لكل
جوانب الربنامج املنوع فمن الش�عر
إىل س�ؤال الربنام�ج إىل املعلوم�ات
الغريبة واأللغاز الطريفة ما أثار لدى
املستمع إعجابا ً باهراً ...أتعبني إعداد
الربنامج ولكنني كنت سعيدا ً بتفاعل
املس�تمعني مع�ه ...وألنسى الزميل
املخرج س�عد سعدون الذي كان أكثر
من رافقني يف إخراج الربنامج
 أول عمل استلمته يف التلفزيون؟ بعد نجاح برنامج ( ألو وليد) إذاعيا ًعرض�ت علي إدارة قناة الس�ومرية
فك�رة نق�ل الربنام�ج تلفزيونيا ً من
اس�توديو اإلذاعة ...ت�رددت كثريا يف
البداي�ة ألن أس�لوب العم�ل اإلذاعي
ليتالءم مع طريق�ة البث التلفزيوني
ألس�باب كثرية وبع�د إلح�اح القناة

عىل ه�ذه الفك�رة وافق�ت وتم نقل
الربنام�ج تلفزيوني�ا ً وكان�ت ه�ذه
أول تجرب�ة يف العراق لتقديم برنامج
تلفزيون�ي م�ن اس�توديو اإلذاعة...
ورغ�م نج�اح الربنامج ألن�ه تجربة
جدي�دة تعاملنا معها بدراية وحرفية
إال أنني ال أخفيك�م رسا ً أن الربنامج
اإلذاعي فقد من بريق�ه أمرا ً واضحا
فلقد كان س�حر العمل اإلذاعي أكثر
جاذبية من سحر التلفزيون.
 مش�اركتك يف برنام�ج أك�و ف�دواحد ...كي�ف تم اختيارك لهذا النوع
الربامج؟
 أن�ا ال أنك�ر أن ه�ذا الربنام�ج ق�دنج�ح ناجح�ا ً كبيرا ً والزال الن�اس
لح�د اآلن يتابعون حلق�ات الربنامج
على اليوتي�وب ....ولكنن�ي أقوله�ا
وبرصاح�ة إنن�ي ن�ادم ج�دا ً على
مش�اركتي يف تقدي�م ه�ذا الربنامج
وأعترب هذه املش�اركة خطأ كبري لم
أحسب له حساب ألسباب أحتفظ بها
لنفيس ...أما كيف تم اختياري لتقديم
هذا الربنامج فألنني لس�ت كوميديا
وال عالق�ة يل بالكوميديا ولكن ألنني
وحس�ب رأي إدارة القناة كنت األكثر
إمكانية لتقديم هذا الربنامج ....قبلت
الفكرة عىل مضض لوجود مس�اومة
بيني والقن�اة يف حينها فقبلوا طلبي
يف أم�ر معني عىل رشط أن أوافق عىل
تقديم الربنامج.
 هل أعددت برامج تلفزيونية؟ قدم�ت الكثير م�ن الربام�جالتلفزيونية منها
_ ياصايغني الذهب
_ عروسة والحبايب زافيها
_ماجينا ياماجينا
أما يف إعداد الربامج وتقديمها...
فق�د كان ال�و ولي�د م�ن إع�دادي
وتقديمي
وأعددت وقدمت سهرة مطولة يف ليلة
العيد ( سبع شباب وسبع بنات)
كان�ت مس�ابقة منوع�ة بني س�بعة
مذيعني وس�بع مذيع�ات يف تلفزيون
الس�ومرية وكان�ت م�ن أجم�ل
السهرات
انتقالك إىل تركيا ...حدثنا عنه؟ يف أواخ�ر عام  ٢٠١٥ولظروف البلدالخانق�ة يف كل املج�االت عزمت عىل
الرحيل صوب العالم االخر وخصوصا ً
َ
المهنة
بعد أن أصبح اإلعالم مهنة من
له وأصبحت القن�وات اإلعالمية تدار
من قبل م�ن ليس له�م عالقة بهذه
املهنة الصعبة...
حزمت حقائبي وقررت ركوب البحر
م�ع من ركب�وا صوب املجه�ول علك
تلق�ى حلم�ا َ ط�ال انتظ�ارك إليه...
وصل�ت إىل تركي�ا على اعتب�ار انها
محط�ة للعب�ور ولكنني استأنس�ت
بها ووج�دت فيها مايرس ويغني عن
ركوب البحر ...ففضلت البقاء فيها
ماذا تعمل اآلن؟ لي�س لدي أي عم�ل أجلس لوحديأسامر أحالمي الضائعة وأندب الحظ
الذي جعلني أعيش غريبا ً بني جدران
صامت�ة تكاد تحدثن�ي بهمس خفي
أن الحي�اة له�ا نهاية حتمي�ة عاجالً
أم أجالً ...هل س�أحزم حقائبي مرة
أخ�رى؟ لس�ت أدري فالزم�ن كفيل
بالجواب .
 ش�كرا يا اخ ولي�د منعم متمنني لكالصح�ة ومعاودة النش�اط االعالمي
والعودة اىل بلدك الحبيب .
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لطلة ابهى....

حنو مستقبل افضل...هلا

تساعدك يف احلد من
خلطات
ِ
جتاعيد اليدين

للمقبالت على الزواج ..احذري االقرتان بـ  7أنواع من الرجال
هناك بع�ض التوصيات ل�كل املقبالت
عىل ال�زواج أن ترتوى يف اختيار رشيك
الحياة ،واحيانا بسبب السن الصغرية
أو ع�دم الخربة الكافية تخت�ار الفتاة
اختي�ارا غير مناس�با لش�خصيتها
وأرسته�ا وثقافته�ا وأيض�ا لطبيع�ة
عمله�ا ،وتقول هن�اك بعض النصائح
البس�يطة الختي�ار الرشي�ك ،وهن�اك
تحذيرات لالبتعاد عن ش�خصيات غري
مناسبة لالرتباط وهي:
1ابتعدي عن الرجل الصامت ،حيث أنه
كثري الصم�ت ال تعلم امل�رأة ماذا يريد
وهل هو سعيد أم حزين ،وكل مالمحه
تك�ون جام�دة وال تفه�م أي يشء به،
مما يبعدها عنه بعد الزواج وقد يبتعد
هو عنها وال تدري السبب.
2ابتعدي عن الرجل األناني ،حيث رأت
خبرية التنمية البرشي�ة أن هذا الرجل
عادة ما يك�ون وحيد أبويه أو األصغر
س�نا ً بين إخوت�ه ،ويكون مدل�ل لدى
أرسته مما يتطلب من الزوجة مجهود
جب�ار يف تدليل�ه بعد ال�زواج إىل جانب
ع�دم رغبته بتدليل أي حد غري نفس�ه
ويظهر يف اهتمامة بش�كله ومالبس�ه
والحدي�ث ع�ن نفس�ه أكث�ر م�ن أي
شخص آخر.
3تجنب�ي الرج�ل املتش�ائم ،فهو رجل

ي�رى كل الن�اس س�يئة األخلاق وأنه
ال يوج�د خير يف البل�د وال يف الن�اس
ويرفض أن يس�امح أو يغفر األخطاء
من رشيكة حياته.
 4اح�ذري البخي�ل :الفت�اة يج�ب أن

تف�رق بين البخيل وبني م�ن ال يملك،
فهناك ش�اب اليس�تطيع رشاء الهدايا
والخروج كثيرا لضيق ذات اليد ولكنه
إنس�ان فاضل ،أما البخيل فهو يمتلك
مقومات الحياة ولكنه يرفض اإلنفاق،

مضيف�ة أن البخيل بمال�ه ليس دائما
بخيل بمشاعره عىل عكس الشائع ألن
املش�اعر ال تكلفة يشء م�ادي ينفقه،
ولكنه إنسان مضطرب ال يصلح زوج،
ألن�ه بعد ذلك س�ينفق على بيته بأقل

القليل وقد يشرك الزوجة باإللتزمات
املادية مما يرهقها.
 5إياك والرجل “العالة” :وهو الش�اب
ال�ذي تجدينه يقبل الهدايا باس�تمرار
م�ن حبيبت�ه أو خطيبت�ه ويش�كرها
أو ي�رد الهدي�ة بأقل بكتيرأو يكتفي
بمعس�ول الكالم ،حي�ث إن هذا الرجل
“عال�ة” واعتمادي يعتم�د عىل غريه،
ومادي ي�زن األم�ور باملال ف�إذا وجد
فتاة أغنى من فتاته يرتكها فورا.
 6ح�ذاري م�ن الرجل املس�وف :وهو
الذي يوع�د وال ينفذ ويظل يس�وف يف
الكالم إذا ما تم سؤاله عن يشء تجدي
رده مثل :بكرة ،بعده ،ربنا يسهل ،مش
عارف ،أنا تفاجأت “فهذه هي طبيعة
كالم�ه ال يف�ي بوع�د أو عه�د ودائما
نج�ده (يتل�كك) للفت�اة ويتهمها أنها
التحب�ه وأنها غري مقدرة مس�ؤولياته
ومشاعره وأنها بها العيوب وتسقطها
عليه.
 7الرج�ل “اب�ن أم�ه” :وه�و الرج�ل
ال�ذي ال يتصرف إال ب�إذن والدته ،بل
ويجعله�ا تتدخ�ل يف حيات�ه الزوجية
بشكل مبارش ،بحيث تكون هي قائدة
العالق�ة بين الزوجني ،كم�ا أنه رجل
أناني ومدل�ل وغري ناض�ج وال يصلح
زوجاً.

املطبخ ..

شوربة العدس واملكرونة
مقادير الوصفة
زيت ذرة
2ملعقة كبرية
بصل ،مفروم
1حبة كبرية
2فص ثوم ،مهروس
كزب�رة خضراء،
كوب
1/2
مفرومة
1كوب عدس بني
ملح
1ملعقة صغرية
فلف�ل
ملعقة صغرية
1/4

اسود
بهار مشكل
1ملعقة صغرية
كمون
1ملعقة صغرية
معجون طماطم
4ملعقة كبرية
1كوب كي دي دي
طريقة التحضري
 .1يف قدر متوسط سخني الزيت ،اضيفي
البصل والثوم ،قلبي اىل ان يصبح ذهبي
اللون .اضيفي الكزبرة وقلبي لتذبل.

 .2اضيف�ي الع�دس ،املل�ح ،الفلف�ل،
البه�ار ،الكمون ،معج�ون طماطم كي
دي دي ،عصري الليمون ،اضيفي  4كوب
ماء ،دعي�ه يغيل بهدوء  20دقيقة اىل ان
ينضج العدس.
 .3اضيف�ي املكرون�ة واتركي الش�وربة
تطهي بهدوء  10دقائق .
 .4ضع�ي الش�وربة يف طب�ق التقدي�م.
قدميها مع رشائح الليمون.

طبيبك يف بيتك
كشفت دراس�ة حديثة أنه يجب
إضاف�ة بعض م�ن البيض املقيل
للسلطة للحصول عىل أكرب قيمة
غذائي�ة للخضراوات .وتعتم�د
الدراس�ة الت�ي عىل بحث س�ابق
عن تن�اول الدهون والخرضاوات
معا ،حيث قام الباحثون بتقديم
بأش�كال مختلف�ة من الس�لطة
الخرضاء إىل ع�دد من املتطوعني
الرج�ال ،حيث كان�ت دون بيض
أو ببيضة ونص�ف وأخرى بثالث
بيضات.
ويه�دف الباحثون من الدراس�ة
معرف�ة مدى امتص�اص الرجال
للكاروتينات  -نوع من مضادات
األكسدة  -من السلطة ،وبفحص
دم�اء املتطوعين وج�دوا أن من
أكل�وا الس�لطة بالبي�ض لديهم
مس�تويات أعىل من الكاروتينات
يف الدم ،وكان التأثري أعىل للرجال
الذي�ن أكل�وا ثلاث بيض�ات يف
الس�لطة .لكن الباحثني قالوا إن
بيضتين من املفترض أن تكونا
كافيتني لتحقيق تأثري كبري.
وباإلضاف�ة المتص�اص أقصى

قيم�ة غذائية من الخضراوات،
هناك بعض فوائد البيض األخرى
والت�ي بس�ببها ينص�ح العلماء
بتناوله عىل اإلفطار يوميا ،والتي
نرسدها فيما ييل:
ضمن أغنى األطعمة باملغذيات
يحتوي البيض عىل الفيتامينات،
واملع�ادن ،ونس�بة عالي�ة م�ن
الربوتين ،وده�ون غير ض�ارة

وكثري من املغذيات األخرى.
الشعور بالشبع
البي�ض يش�عرك بالش�بع لفرتة
أط�ول مقارن�ة بالبقولي�ات أو
الخب�ز ،فالربوتين والده�ون يف
البيض تدعم مس�تويات الطاقة
لديك ،كم�ا أنها تقلل من حاجتك
لوجب�ة صغيرة بين اإلفط�ار
والغداء.

الكولسترول ال�ذي نأكل�ه يؤثر
يف نس�بة الكولسترول بال�دم،
وبالتايل ال قلق من تسبب البيض
يف أمراض القلب.
يساعد عىل نمو املخ والذاكرة
يحفز الكولني ،وهو مغذ موجود
يف البي�ض ،نمو امل�خ ووظائفه،
كم�ا يربط�ه البع�ض بزي�ادة
الحف�ظ والتذك�ر ،كم�ا يحس�ن
اليقظة واالنتباه.
يحمي النظر
اثن�ان من مض�ادات األكس�دة،
ليوتني وزيازانثين ،موجودان يف
البي�ض ويرتبطان بحماية العني
من أرضار التع�رض للتلفزيون،
كم�ا ت�م ربطهم�ا أيض�ا بتقليل
خطورة اإلصاب�ة باملياه البيضاء
يف سن متقدمة.
مفيد للحامل
ينص�ح بتن�اول البي�ض للم�رأة
الحام�ل نظ�را مل�ا يحوي�ه م�ن
مغذي�ات من فيتامين وبروتني،
واألخير هو املكون األس�ايس يف
خالي�ا الجنني الت�ي تنمو بمعدل
رسيع.

سلوكيات

اإلنرتن�ت لديهم وتحدي�د أوقات
لألنشطة اإللكرتونية ،مع مراعاة
تخصيص أوقات كافية لألنشطة

العادية أيضاً.
العالقات االجتماعية
ي�ويص بويت�ل اآلب�اء بمالحظة

العالق�ات االجتماعية ألطفالهم
وتعزيزه�ا عن�د الضرورة م�ن
خلال تش�جيعهم على زي�ارة

لتجنب اإلصابة بأمراض اجلهاز اهلضمي
ال تبدأ يومك بهذه املشروبات!
أعلنت الدكتورة آنا بيلوؤسوفا،
خبرية التغذية الروسية ،عضو
الجمعي�ة الوطني�ة لخبراء
التغذي�ة ،أنه ال ينص�ح بتناول
القه�وة وعصير الحمضي�ات
واملياه الغازية املحالة واألطعمة
التي تحتوي عىل التوابل الحارة
عىل الريق.
وتشير الخبيرة يف حدي�ث
تلفزيون�ي ،إىل أن الكافيين
يكبح الشهية ،لذلك من األفضل
تناول القهوة بعد بعض الوقت
من تناول وجبة الفطور.
وتضيف ،كما يجب التخيل عن
التواب�ل الح�ارة والصلصات يف
الصب�اح ،ألنها تزي�د من خطر
اإلصاب�ة بالته�اب املع�دة أو
القرحة.
وتقول إنه “بالطبع من جانب
تناول ش�طائر م�ع الخردل أو

غريه من التوابل الحارة ،تنشط
الجس�م ،ولك�ن م�ن جان�ب
آخ�ر تؤدي مب�ارشة إىل التهاب
املعدة”.
وتشري الخبرية إىل أن أكثر املواد
الض�ارة للمع�دة الفارغة هي
املرشوب�ات الغازي�ة املحلاة،
مؤكدة أن رشبها باستمرار عىل
الريق يسبب اإلصابة بأمراض

الجه�از الهضمي مث�ل التهاب
املعدة والقرحة.
وتضيف ،يجب أن يرافق تناول
عصائ�ر الحمضي�ات وجب�ة
فط�ور كامل�ة ،ألنها بعكس�ه
تس�بب اضطراب�ات يف الجهاز
الهضم�ي ،مش�ددة على أن
تكون ه�ذه العصائ�ر طبيعية
وطازجة.

تدبري منزلي

خطة مليزانية منزلية ناجحة

 4أسلحة حملاربة إدمان اإلنرتنت لدى األطفال
يقع بعض األطفال يف فخ إدمان
الكمبيوت�ر واإلنرتنت ،فيقضون
أوقات�ا ً طويل�ة أم�ام شاش�ة
األجه�زة اإللكرتوني�ة ويهملون
بقية األنشطة الحياتية.
وملحارب�ة إدم�ان الكمبيوت�ر
واإلنرتن�ت ل�دى األطف�ال ،يقدم
الطبيب األملان�ي مانفريد بويتل،
مدير عيادة الطب النفسجسدي
والعالج النفيس بمدينة ماينتس
األملاني�ة ،النصائ�ح األربع�ة
التالية:
إظهار االهتمام
ي�ويص الطبي�ب األملان�ي اآلب�اء
بإظه�ار االهتم�ام ألبنائه�م،
مش�ددا ً على رضورة معرفة ما
يفعل�ه أطفاله�م على اإلنرتنت
بش�كل مبكر ومساعدة األطفال
على تنظي�م أوق�ات تصف�ح

الي�دان تحتاج�ان للعناي�ة مثلهم�ا
مث�ل بشرة الوج�ه ،وذل�ك ملن�ع
ظه�ور التجاعي�د الي�د وعالم�ات
الشيخوخة .من هنا ،يمكنكِ اللجوء
إىل مستحرضات العناية ببرشة اليد،
كما يمكن�كِ تطبيق بعض الخلطات
الطبيعي�ة الت�ي تق�وم على علاج
التجاعي�د وتمنحكِ يدي�ن جميلتني،
ش�ابتني وناعمتين .يف ه�ذا املقال،
س�نعرفكِ عىل أهم الخلطات املنزلية
الت�ي يمكن�كِ تحضريه�ا وتطيقها
وبالتايل تس�اعكِ يف الحد من تجاعيد
اليدين واألصابع.
خلطة زب�دة الش�يا وفيتامني ه من
أجل عالج تجاعيد اليدين
فوائ�د زبدة الش�يا للبشرة :تحتوي
زبدة الش�يا على الفيتامين�ات أ و ه
و ف التي تس�اعد يف ش ّد برشة يديكِ
وترطيبه�ا يف آن واح�د .كما تحتوي
أيضا ً عىل نسبة عالية من األحماض
الدهنيّة التي تع� ّزز إنتاج الكوالجني
لبرشة خالية من التجاعيد.
فوائ�د فيتامين ه للبشرة :يحافظ
فيتامني هـ عىل رطوبة البرشة ،كما
يساعد عىل انتاج الكوالجني.
طريقة التحضري:
ضعي ملعقة و 1/2من زبدة الشيا،
م�ع  1/2ملعقة من زيت جوز الهند
م�ع ملعق�ة م�ن ش�مع العس�ل يف
املايكرويف ملدة  15ثانية.
أضيف�ي إىل املكون�ات قطرت�ان من
زيت الفيتامني ه وزيت الالفندر.
ضعي املزيج داخل وعاء ،واتركيه يف
الثلاّ جة ليربد ويصبح متماسكاً.
طبّق�ي ه�ذه الخلطة على يديكِ كل
ي�وم صباح�ا ً ومس�ا ًء لتحصيل عىل
يدين ش�ابّتني وناعمتين كالحرير،
وال تنسي أن تطبّقيها حول أظافركِ
للتخلّص من الجلد امليت.
خلط�ة الفازلني وزي�ت الزيتون من
أجل عالج تجاعيد اليدين
فوائ�د الفازلين للبشرة :الفازلني

فيح�ارب التجاعيد وه�و فعال ألنه
يمنع البرشة من الجفاف بس�هولة،
ويق�وم بم�لء الخط�وط الخفيف�ة
املسببة للتجاعيد.
فوائد زيت الزيتون للبرشة :يس�اهم
زيت الزيتون املوجود يف هذه الخلطة
يف ترطي�ب البشرة وتغذيّته�ا م�ن
األعم�اق .كم�ا أن�ه مص�در لتغذية
البرشة وعالج تجاعيدها أيضاً.
طريقة التحضري:
ا ِمزج�ي  1/2كوب من زيت الزيتون
م�ع  3مالع�ق كبيرة م�ن الفازلني
وعصري حبة من الليمون.
ا ِحتفظ�ي به�ذا الخلي�ط يف وع�اء
زجاجي محكم اإلغالق.
ّ
قوم�ي بتدلي�ك يديكِ به�ذه الخلطة
قبل النوم ثم ارت�دي قفازات قطنيّة
لتبقي هذا القن�اع عىل اليدين طوال
الليل.
خلط�ة العس�ل وبيكربون�ات
الصودي�وم م�ن أجل علاج تجاعيد
اليدين
فوائ�د العس�ل للبشرة :يحت�وي
العسل عىل نسبة كبرية من املركبات
النباتية املفي�دة ،واملواد املغذية التي
تخلّص البرشة من التجاعيد.
فوائد بيكربونات الصوديوم للبرشة:
بيكربون�ات الصوديوم يس�اعد عىل
تقشير البرشة وتخلصها من الجلد
امليت.
طريقة التحضري:
اخلط�ي ملعقتين كبريتين م�ن
بيكربون�ات الصودي�وم والعس�ل،
باإلضاف�ة إىل ملعق�ة صغيرة م�ن
زيت جوز الهند ذات املفعول املبيّض
وملعق�ة صغرية من م�اء الورد ذي
املفعول املهدئ.
دلّكي يديكِ لعدة دقائق بهذا الخليط
ث�م اتركي�ه عليه�ا ملدة ربع س�اعة
قب�ل ش�طفه بامل�اء وغس�ل اليدين
بالصاب�ون ث� ّم ترطيبه�ا برشته�ا
بالكريم الخاص باليدين.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

تعرف على أشهر  10فوائد للتناول البيض
خسارة الوزن
البي�ض يس�اعد على خس�ارة
الوزن ،والسبب يف ذلك أنه يجعلك
تشعر بالش�بع ،كما أن دراسات
أظه�رت أن من يأكلون البيض يف
وجبة اإلفطار أكثر ميال لخسارة
الوزن من غريهم.
بروتني متكامل
البي�ض مص�در غن�ي للربوتني،
فالبيض�ة بأكمله�ا تع�د أكث�ر
مص�ادر الربوتين اكتم�اال ،مما
يعن�ي أنه�ا تحت�وي على كل
األحم�اض األميني�ة الرضوري�ة
والتي علينا الحص�ول عليها من
األنظمة الغذائية.
البيض منخفض الثمن نسب ًيا
مقارن�ة باألطعمة ذات النس�ب
العالية م�ن الربوتني مثل اللحوم
الحمراء ،فإن البيض يعد مالئما
للميزانية.
ال يرفع الكولسرتول
على الرغ�م م�ن حقيق�ة أن
البي�ض يحت�وي على كمي�ة
ضخمة م�ن الكولسترول ،فقد
تب�ددت األس�طورة القديمة بأن
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أصدقائه�م أو دع�وة أصدقائهم
إىل املنزل.
مثل أعىل
باإلضافة إىل ذلك ،ينبغي أن يكون
ً
مثلا أعىل يحتذى به؛ فمن
اآلباء
الضروري أن يالحظ اآلباء مدى
استعمال وس�ائل اإلعالم بشكل
عام يف املنزل ،ففي حال تش�غيل
التلفزي�ون يف غرف�ة املعيش�ة
بلا انقط�اع ،يصع�ب توق�ع أن
يغلق األطفال أو الش�باب جهاز
الكمبيوتر أيضاً.
تقديم بدائل
وأكد بويتل على أهمية أن يقدم
اآلباء ألبنائه�م بدائل عن تصفح
اإلنرتن�ت وممارس�ة ألع�اب
الكمبيوت�ر ،وذل�ك م�ن خلال
األنش�طة املشتركة املتاحة بني
اآلباء واألبناء.

ال تعن�ي امليزاني�ة الحرم�ان
والتقش�ف ،بل هي تح ّد ين ّم عن
ذكاء وحس�ن تدبري ،إذ تس�اعد
يف تنظيم شؤون املنزل والتحكم
باملصاريف لتجنب هدر املال.
يف م�ا يأت�ي نس�اعدك يف وض�ع
ميزانية منزلية شهرية:
 .1اجعيل املفكرة صديقتك
تس�تدعي عملية تنظيم ميزانية
املن�زل أمورا ً عدة ،أهمها :تدوين
وتس�جيل الفواتير واملصاريف
الخاصة بكل ش�هر عىل املفكرة
الشهرية ،عىل أن تتضمّن:
 نفقات املنزل الثابتة ،وتشمل:اإليج�ار وفواتري املياه والكهرباء
والتدفئ�ة والج�وال والهات�ف
الثابت.
 األقس�اط الش�هرية ،مث�ل:قروض البنك وأقساط السيارة.
 نفق�ات املعيش�ة ،كالطع�امواملواصالت واملالبس.
 -نفق�ات ترفيهي�ة :تتمث�ل يف

مصروف اإلج�ازات والرحلات
واملناسبات االجتماعية كافة.
 .2لوضع امليزانية املنزلية:
 ال بد من التخطيط للمستقبل،ومعرفة األه�داف التي تطمحني
لتحقيقها.
 يمكن خوض تجربة االستثمارالتي تس�اعدك يف االدخار بشكل
مضمون.
 -ح�ددي مبلغا ً معينا ً كل ش�هر

واحريص عىل عدم تخطيه.
 ال تغفلي ع�ن تخصيص مبلغمن امل�ال للط�وارئ واملصاريف
املستقبلية.
 تجنب�ي اس�تعمال بطاق�اتاالئتم�ان الت�ي تس� ّهل عملي�ة
اإلنف�اق ،بل اح�ريص عىل رشاء
األغراض بالنقود (الكاش) ،مما
ّ
التذكر كم تنفقني
يس�اعدك عىل
يف الواقع؟
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كلمات متقاطعة

الحمل

اق�ض وقت�ك م�ع األصدق�اء واألرسة ،وفك�ر
يف قض�اء يوم عىل الش�اطئ .س�يكون األطفال
بحاجة إىل مراقبة دقيقة ،ولكنك عىل قدر املسؤولية
وس�تقوم بها عىل أكمل وج�ه .اهتم بالحبيب حتى لو
كان يف مكان بعيد عنك.

الثور

ال داع ألن تك�ون مس�يطرا على كل
املوجودي�ن حول�ك ألن ش�خصيتك تبعث
على النف�ور الي�وم لقوت�ك وديكتاتوريتك،
فهناك مناوش�ة ضمن نطاق العمل يف ساعات
الظهرية قد تنشب بينك وبني أحد زمالئك يف العمل،
يف املساء كن حذرا يف كل كلمة تقولها ملن تحب ألن
الظروف األخرية ال توحى بأن العالقة جيدة .

الجوزاء

خططك الت�ي تضعها م�ن أجل مس�تقبل أفضل
تتطل�ب منك اهتماما وعناية أفضل .إذا كنت تفكر
يف مس�تقبلك بجدية ولديك أفكار وخطط جيدة ،عليك
أن تطبقه�ا عىل أرض الواقع ،فاألحالم واألمنيات وحدها
ال تكف�ي .ال تحاول أن تنفذه�ا بالكامل اليوم ولكن عليك أن
تتحرك ولو خطوة لألمام.

السرطان

هل تعلم ما س�يحدث عندما تق�رر أن تهتم
بنفسك وبصحتك هذا اليوم؟ هذا ما ستخربك
به الكواكب .أنت بحاجة إىل االسرتخاء والراحة.
عليك أن تغمض عيني�ك وتحلم .ال تفكر يف أي يشء
وحاول أن تنىس هموم العمل ومش�اغله .ال تحتاج أي
يشء سوى الراحة والهدوء.

األسد

أنت محظوظ بأصدقائك وعائلتك ،هذا اليوم
ستس�تمتع بقض�اء وقت فراغ�ك بجانبهم.
عرب لهم عن حبك وس�عادتك لوجودك بجانبهم.
أي ش�خص يتمن�ى أن يك�ون مكان�ك اليوم.يومك
ميلء بالسعادة واإلبداع والبهجة واملرح والضحك .أنت
مصدر اإللهام الوحيد ملن حولك.

العذراء

تش�عر بالرعب عندما تج�د أن كل يشء من
حولك يسري ببطء ش�ديد .ربما تنظر لألمور
بطريق�ة مختلف�ة ف�كل يشء عىل ما ي�رام .قد
ينتابك شعور بأن البعض يتجاهلك ولكن ربما يكون
ذلك بسبب توترك واضطرابك .تحتاج إىل تغيري أسلوب
حياتك حتى تتخلص من هذه املشاعر املضطربة.

الميزان
يجب أن تكون الي�وم أكثر عفوية وتلقائية.
كم�ا يتعين عليك أيضا أن تتوق�ف عن مهمة
تنظيم حي�اة اآلخرين .لديك رغبة دائما يف ترتيب
كل يشء ولكن من املشوق أيضا أن ترتك األمور تسري
بطبيعته�ا فاألح�داث غير املتوقعة أحيان�ا ما تكون
مثرية.

العقرب

يع�اود الي�وم الحبي�ب االتصال ب�ك وربما
تك�ون هذه املكاملة رس إع�ادة العالقة مرة
أخ�رى .تالحظ أن�ه عاطف�ي ورومانيس جدا
ولذلك س�يتقرب إليك بكل الوسائل .تحفزك هذه
األج�واء على ق�راءة بع�ض القصائ�د أو الروايات
الرومانسية.

القوس

س�يتم إعادة بح�ث وتقييم أرائ�ك أو أعمالك
بشكل من األشكال.
اذا لم تكن األمور تسري عىل ما يرام ،قد تميل إىل
إرجاع السبب إىل خطأ صدر من اآلخرين أو كنتيجة
للظ�روف الحالي�ة .م�ن األفض�ل االحتي�اط والتحيل
بالصرب.

الجدي

تطرح اليوم حلوال منطقية للمش�كالت التي
تواجهك .كما تحاول اليوم أن تعرض أفكارك
على م�ن حول�ك حت�ى تس�تفيد م�ن خرباتهم
وتجاربه�م .تسترجع بع�ض ذكري�ات املايض عىل
الرغم من عدم التفكري فيها منذ فرتة طويلة جدا .كن
متفائال وال تدع أي يشء يفسد عليك يومك.

الدلو
األفكار والرؤى النابع�ة من داخلك تعزز من
كفاءت�ك يف أي يشء تق�وم ب�ه الي�وم .تفكر
بش�كل عميل ومنطقي جدا .تق�وم عادة بعملك
عىل أكمل وجه،
ولكن إن كان ذلك األمر مس�تحيال هذا اليوم ،ال تحمل
نفسك ما ال تطيق.

الحوت

تواج�ه مش�كلة معق�دة اليوم على الصعيد
املادي .ربما تحاول نسيان هذه املشكلة لحني
وجود حل لها وتس�تأنف عملك بش�كل طبيعي.
أن�ت معتاد عىل التحكم يف أي موقف يواجهك وهذه
املش�كلة لن تفس�د يومك .تماس�كك وثقتك يف نفسك
هما وسيلة اآلمنة الجتياز هذه األزمة.

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 70االعتق�اد بتدمير هي�كل س�ليمان
بالقدس عىل يد الرومان.
 - 1805زيبول�ون باي�ك يب�دأ رحل�ة من
س�انت لوي�س الستكش�اف مص�ب نهر
ميسيسيبي.
 - 1842توقي�ع معاه�دة وبستر-
أشربتون.
 - 1892مدين�ة فاكافيلي بمقاطع�ة
س�والنو يف والية كاليفورني�ا تحصل عىل
صفة مدينة.
 - 1896الطيران االخير لرائ�د الطيران
االملان�ي أوتو ليلينت�ال ،وال�ذي نجم عنه
سقوطه ثم وفاته يف اليوم التايل.
 - 1928مصطف�ى كمال أتات�ورك يطلع
املشاركني يف احتفال “كلخانه” من حزب
الشعب الجمهوري عىل الحروف االلتينية
املزمع اس�تخدامها يف كتابة اللغة الرتكية
تمه ًيدا ملا عرف باالنقالب اللغوي.
 - 1929ان�دالع ث�ورة البراق يف مدين�ة
الق�دس إب�ان االنت�داب الربيطان�ي على
فلسطني.
 - 1942ق�وات االس�تعمار الربيطانية يف
الهن�د تعتقل مهاتما غان�دي بعد إطالقه
املقاومة السلمية لالحتالل.
 - 1945الوالي�ات املتح�دة تس�قط قنبلة
ذرية أطلق عليها اس�م الرجل البدين عىل
مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 60000
إىل  80000نسمة.

قصة مثل

 - 1956استقالل سنغافورة عن ماليزيا.
 - 1960اعتم�اد عل�م جمهورية الغابون
رسمًيا.
 - 1971توقي�ع معاه�دة صداقة وتعاون
بني الهند واالتحاد السوفيتي.
 1990مجل�س االم�ن ال�دويل يتبن�ىباالجم�اع القرار رق�م  662الذي يعترب أن
ضم الكوي�ت إىل الع�راق أًيا كان الش�كل
والذريعة ليس له أي أس�اس قانوني وهو
ملغ�ي وكأنه لم يك�ن ،ويطلب من جميع
ال�دول واملنظم�ات الدولية واملؤسس�ات
املختص�ة ع�دم االعتراف به�ذا الض�م
واالمتن�اع عن أي إجراء وأي اتصال يمكن
أن يفرس بأنه اعرتاف غري مبارش بالضم.
الس�عودية تقرر اس�تقدام قوات الحلفاء
ملواجهة الغزو العراقي للكويت.
 - 1991وزراء خارجي�ة دول منظم�ة
التعاون االسلامي يؤي�دون يف مؤتمرهم
ال�ذي عق�د يف إس�طنبول برتكي�ا إبق�اء
الحصار عىل العراق.
 1993الباب�ا يوحنا بول�س الثاني يقدماعت�ذاًرا ع�ن ت�ورط الكاثولي�ك يف تجارة
الرقيق يف أفريقيا.
تتوي�ج االمري ألبري ملًكا عىل بلجيكا تحت
اسم ألبري الثاني.
 - 1999الرئي�س الرويس بوريس يلتس�ن
يقيل رئيس وزرائه سيرجي ستيبالشني
بعد ثالثة ش�هور من تولي�ه مهامة بدون

يرضب للش�خص الكسول الذي تعوّد عىل
البطالة وعاش عالة عىل غريه من الناس
أصله :أن رجال كان له ولد كس�ول  ،وكان
كلما يح�اول إصالح�ه وإرش�اده  ،يزداد
ّ
ومل
كسلا وبلادة  ،حتى تع�ب الرج�ل
ويأس م�ن إصالحه وس�لم أم�ره إىل الله
تع�اىل  .ويف ذات يوم قرر الرجل أن يرس�ل
ابن�ه إىل مجم�ع التنابل�ة ليعي�ش بينهم
ويصبح واح�دا منهم ،فرييح ويستريح
 .وكان التنابلة آنذاك يعيش�ون يف بستان
كبير يف إحدى ضواح�ي بغ�داد ،ينامون
في�ه طيلة يومهم  .ف�إذا جاعوا أكلوا مما

إب�داء االس�باب ،ويكلف ب�دال منه رئيس
املخابرات وسكرتري مجلس االمن القومي
فالديمير بوتين بمه�ام رئيس ال�وزراء
بالوكالة.
 - 2001كتائب القس�ام تنفذ هجوم عىل
ً
ش�خصا يف
االحتالل االرسائييل وتقتل 19
عملية مطعم سبارو.
 - 2005مكوك الفضاء ديس�كفري يهبط
بس�الم يف قاعدة إدواردز لسلاح الجو يف
كاليفورني�ا يف أول رحل�ة مكوكي�ة من�ذ
انفج�ار املك�وك كولومبي�ا يف  2فرباي�ر
.2003
 2012الرئيس السوري بشار االسد يعنيوزير الصحة وائل الحلقي رئ ًيس�ا للوزراء
وذلك بعد أيام من انش�قاق رئيس الوزراء
السابق رياض فريد حجاب.
الجيش السوري يقصف قلعة حلب وذلك
بع�د تحصن قوات الجيش الس�وري الحر
بالقرب منها.
 2014محكم�ة القض�اء االداري املرصي�ةتحك�م بحل ح�زب الحري�ة والعدال�ة الذراع
السيايس لجماعة االخوان املسلمني يف مرص.
مقت�ل  15جن ًديا ً
يمنيا يف مجزرة الحوطة
بعد اختطافهم من قبل عنارص من تنظيم
القاعدة يف محافظة حرضموت.
 - 2016تتويج الير مدريد بكأس الس�وبر
االوروب�ي بعد ف�وزه عىل فريق إش�بيلية
بنتيجة .3-2

تنبل أبو رطبة

يتس�اقط عليهم م�ن رطب ،م�ن النخيل
ّ
أحسوا بالظمأ
املوجودة يف البس�تان ،وإذا
رشب�وا م�ن ماء الس�اقية  .ذه�ب الرجل
ّ
وس�لم
إىل ش�يخ التنابل�ة ورشح له األمر
له ولده الكس�ول  .فرحب ش�يخ التنابلة
بالتنب�ل الجدي�د وقال له  (( :ش�وف بابا
روح ن�ام هناك يم الس�اكية  ..وملا توكع
يمك رطبة من النخلة أكلها وإذا عطش�ت
ارشب م�ن م�اي الس�اكية  ..وإن�ت م�ا
مطل�وب من�ك أي عمل هن�ا ))  .فانبطح
الولد عىل األرض ،قرب الساقية ،يف إنتظار
س�قوط الرط�ب بالقرب من�ه ،وبعد مدة

أفقي
1حرم الله قولها للوالدين  oعوضا عن  oطري
اسطوري يف قصص السندباد
2حيوان بحري يموه يف محيطه له ثالثة قلوب
3دار دورانا  oيابسة  oضوء ضعيف
4نصف سوار  oنصف ايوب  oعصفور
5طائر اسطوري يحرتق ويعود يبعث من جديد
6نصف واعد  oعدم القدرة عىل البيع لظروف
السوق أو السلعة (معكوسة)
7قلما  oزوائد ابرية يف النبات  oثلثا حوت
8زه�رة تحي�ة الصب�اح  oاالس�م االنجليزي
لعصف�ور س�مي ب�ه ش�خصية انجليزي�ة
اسطورية
9طائ�ر منقاره طويل ذك�ر يف القرآن الكريم
 oطائ�ر مغرد وغالبا اصفر اللون س�ميت به
جزر قرب املغرب
10قرد من الطبقة العليا موطنه جنوب رشق
آسيا

وجيزة س�قطت رطبة بالقرب من رأسه،
فلم يكلّف نفسه عناء إلتقاطها ووضعها
يف فمه  ،فقال بكالمه البطيء املتثائب (( :
يّ
يخل الرطبة بحلكي
رحم الله والديه اليل
))  .فس�مع ش�يخ التنابلة ماقاله التنبل
الجديد فضحك منه واستدعاه إليه  ،وقال
ل�ه  (( :ك�وم ولك ك�وم روح ألب�وك كول
ل�ه  :آني تنبل ون�ص  ..و ماأحتاج أعيش
ويه التنابلة حتى أتعلّم منهم ))  .ثم علم
الناس بحكاية ذل�ك الصبي  ،وعجبوا من
كس�له وضحكوا من فعله  ،فقالوا فيه ((
تنبل أبو رطبة )) وذهب ذلك القول مثال.

اختاري المجرة التي تجذبك واكتشفي نفسك !

حال كان هؤالء يس�عون ،بشكل
دائ�م إىل إظه�ار تفوقه�م عليك.
فش�عور ه�ؤالء بالغيرة منك قد
يزعج�ك ويفقدك ثقتك بنفس�ك.
أما يف حال كنت تشعرين بالغرية
من ش�خص ما ،فاحريص عىل أن
يشكل هذا دافعا ً إيجابيا ً يساعدك
على تحقي�ق اإلنج�ازات وعلى
تحديد أهدافك ومجرى حياتك.
الشكل 3
اختيارك هذا الشكل يعني ما ييل:
أن علي�ك أن ت ّدعي بع�ض األمور
مرارا ً وتك�رارا ً إىل أن تحدث فعالً.
فاألفعال تيل املشاعر .إذاً ،إدفعي
نفس�ك إىل االبتسام بش�كل دائم،
م�ا س�يولد الس�عادة يف داخل�ك.
كذل�ك أظه�ري ثقت�ك بذاتك وإن

من الفيسبوك

acebook

غزل عراقي

اختبارات شخصية
انظ�ري إىل الس�ماء املرصع�ة
بالنج�وم واألش�كال املختلف�ة
املذهلة .راقبي تلك اللوحة األخاذة
وج�دي الش�كل ال�ذي ُيش�عرك
باالرتياح ويعكس ما يف ذهنك من
أف�كار وما يف قلبك م�ن تطلعات.
أم�ا يف حال لم تتمكن�ي من ذلك،
فندع�وك إىل أن تختاري أحد هذه
األش�كال الس�تة لتتعريف إىل ذاتك
ع�ن كثب ولتكتش�في الكثري من
جوانب شخصيتك وحياتك.
الشكل 1
إذا ً لق�د وق�ع اختي�ارك على هذا
الش�كل .ويف ه�ذه الحال�ة نقدم
ل�ك ه�ذه النصيح�ة :ال تدع�ي
يّ
تحل
اآلخرين يس�يطرون عليك،
بطيب�ة القل�ب وحس�ن األخالق،
لك�ن ال تب�دي ضعيف�ة بحي�ث
يمك�ن األش�خاص املحيطني بك
أن يتحكم�وا بإرادت�ك .ففي حال
الحظ�ت أن ه�ؤالء يس�تغلون
طيبتك ولطف�ك ،ال تفرحي لذلك،
ب�ل اعملي على تجنبه ألن�ه أمر
خاطئ .فعىل اآلخرين أن يظهروا
مشاعر االحرتام تجاه شخصيتك
وطباع�ك الجي�دة .فاس�عي إىل
أن تجعليه�م يعي�دون النظ�ر يف
سلوكياتهم.
الشكل 2
ال تعمدي مطلقا ً إىل عقد املقارنة
بينك وبني اآلخرين ،وال س�يما يف

رأيس
1حيتان صغرية يف قمة الذكاء  oصوت الضحك
2طير صغير مهاج�ر يصط�اد عىل ش�واطئ
املتوسط oمحب (معكوسة)
3يف السلم املوسيقي  oأثر الضوء  oقط
4األماكن التي تخفى فيها األشياء  oافتداء
5طري ال يطري يعيش يف القارة القطبة الجنوبية
 oاصاب اآلخر بحيث لم يقو عىل الحركة
6حي�وان ضخم يبيت فرتة الش�تاء  oيف الس�لم
املوسيقي  oحرفان من كراج
7حي�ث تدخ�ل (معكوس�ة)  oح�روف ك�روان
(مبعثرة)
8طائر ال يقوى عىل الطريان ألوانه زاهية خالبة
 oوحدة قياس الطاقة
9هرب  oثعبان شديد السمية ذو أوداج منتفخة
كان من مقدسات قدماء املرصيني
10حي�وان أفريقي ضخم له قرنان من الش�عر
الكثيف oحيوان اسطوري يف الرتاث الصيني

بش�كل مصطنع يف حال احتجت
إىل ذل�ك ،كما لو أن�ك ممثلة تؤدي
دورا ً ما ،ألن ه�ذا ينعكس إيجابا ً
على حض�ورك أم�ام اآلخري�ن.
أم�ا يف حال ش�عرت بالخوف من
القيام بأمر ما ،فأقدمي عىل ذلك
برسع�ة كي ال يتح�ول خوفك إىل
رف�ض .استراتيجية ناجحة من
دون شك!
الشكل 4
م�ن خلال خي�ارك ه�ذا يمك�ن
القول إن عليك أن تقومي ببعض
األعم�ال املمي�زة يف مع�رض هذا
األس�بوع أو الش�هر لكي تحوليه
إىل نقط�ة تحول يف حيات�ك أو إىل
ذك�رى ال ُتنسى :ابحثي عن عمل
جديد ،خططي للقي�ام برحلة إىل

مكان م�ا ،غيرّ ي لون ش�عرك أو
ش�كله ،اشتري مالب�س جديدة،
تعريف إىل صديقة جديدة .فالتغيري
أمر رضوري يف حيات�ك وال بد لك
من القيام به.
الشكل 5
ال تس�عي إىل إيجاد اإلجابات عىل
األس�ئلة كافة ،إذ ال يس�عك ذلك.
فثم�ة الكثير م�ن األم�ور الت�ي
تحت�اج إىل أن تكتش�فيها يف هذه
الحياة وال يسعك أن تقومي بذلك
دفعة واح�دة .إذاً ،يتعني عليك أن
تخويض الكثري م�ن املغامرات .ال
ّ
شك يف أنك ستش�عرين دائما ً بأن
ً
ثمة نقصا م�ا يف حياتك .هذا أمر
طبيع�ي .ومن الطبيع�ي أيضا ً أن
تشعري أحيانا ً باإلحباط وبالفرح
والفخر أحيانا ً أخرى .إنها الحياة
بكل ما للكلمة معنى.
الشكل 6
تحت�اج عالقات�ك االجتماعية إىل
املزي�د م�ن الدف�ع والتغذي�ة بني
الحني واآلخر ،سواء كانت ترتبط
بصديقاتك أو قريباتك أو زميالتك
أو أف�راد عائلت�ك .فلا تنتظ�ري
دائما ً أن تق�وم األخريات بذلك أو
أن تق�ول لك إحداهن يوماً :فلنبدأ
م�ن جديد أو فلنق�دم الدعم ألحد
م�ا ...عليك أن تكوني املبادرة من
خلال الق�ول وغالب�ا ً الفعل وأن
تتخيل عن كل ما هو سلبي.

الوت��ر مل��ن تضرب��ه نغ��م ينطيــــــــــ��ك
وانت��ه بجف��ي ألزم��ك تنط��ي ال��ف نغم��ه
وس��بحان اهلل عن��دك بالوج��ه شمس��يـن
وس��ط كل ش��مس بيه��ن تنوج��د جنمـ��ه
ه��اي جنم��ه ش��امه احت��ده كل رس��ــــام
منظ��ر هيج��ي ن��ادر يك��در يرس��مـــــــه
عن��دك س��ر غري��ب ورادو يفهمـ��وه
مح��د ك��در س��رك يفهمــــــــــــــــــ��ه
امليش��وفك أق��ل ش��ي م��رة باالس��بوع
خ��ل يع��رف ب��أن مس��تقبأل يعمـــــــ��ه
ألن أوصف��ك اتق��وي النظ��ر بالعيـ��ن
علي��ك لهالس��بب العي��ون مزدحمــــ��ه
وبع��د ه��م س��رغريب ام��دوخ العش��اك
ورب��ك ال��ه بهاي��ه يات��رف حكمـــــــ��ه
بأصبع��ك انت��ه م��ن تبص��م ع��االوراق
قل��ب ح��ب امنصبع��ك تطل��ع البصم��ه

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغيرة  ,ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املرب�ع الكبري وال تس�تخدم الرقم اإل مرة
واحدة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
علماء يرصدون ظاهرة “األشباح
الراقصة” في الفضاء
كشف باحثون من جامعة ويسرتن
س�يدني وهيئة البحوث األسرتالية
( )CSIROووكال�ة العلوم الوطنية
األسترالية ،زوج�ا من “األش�باح
الراقصة” يحومان حول مجرتني يف
أعماق الفضاء عىل بعد حوايل مليار
سنة ضوئية من األرض.
ووج�د الباحث�ون أن “األش�باح
الراقص�ة” ه�ي يف الواق�ع س�حب
من اإللكرتونات املنبعثة من ثقبني
أس�ودين هائلين يقع�ان يف مركز
املجرات.
وت�م التق�اط ه�ذه “األش�باح
الراقص�ة” ،املس�ماة PKS 2130-
 ،538خلال مشروع الخريط�ة
التطورية للكون ( ،)EMUبواسطة
تلسكوب “ ”ASKAPالجديد التابع
لهيئة البحوث األسترالية ،لتحليل
مصادر الراديو يف الفضاء.
ورصح�ت جامع�ة ويسترن
س�يدني وهيئة البحوث األسرتالية
( ،)CSIROووكالة العلوم الوطنية
األسترالية ،يف بي�ان له�ا“ :عندما
رأينا ألول مرة األشباح الراقصة ،لم
يكن لدينا أي فك�رة عما هم عليه،

وبعد أس�ابيع من العمل ،اكتشفنا
أننا نشاهد مجرتني مضيفتني عىل
بعد حوايل مليار سنة ضوئية”.
وأضاف البيان“ :يوجد يف مركزهما
ثقب�ان أس�ودان هائلان للغاي�ة،
ينفث�ان دفع�ات م�ن اإللكرتونات
الت�ي تنثن�ي بعد ذل�ك إىل أش�كال
بشعة بفعل الرياح بني املجرات”.
وتاب�ع البي�ان أن “االكتش�افات
الجدي�دة تثري دائما أس�ئلة جديدة،
وهذا ليس شيئا مختلفا ،إذ ما زلنا
ال نع�رف من أين تأتي الرياح؟ ملاذا
ه�ي متش�ابكة للغاية؟ وم�ا الذي
يسبب تيارات البث الالسلكي؟ ومن
املحتمل أن يستغرق األمر املزيد من
املالحظات والنمذجة قبل أن نفهم
أيّا من هذه األجسام”.
ووفقا للباحث الرئييس الربوفيسور
راي نوريس ،من جامعة ويسترن
سيدني وهيئة البحوث األسرتالية،
فإن هذا االكتشاف ،الذي يصف أول
مس�ح تجريبي ملشروع الخريطة
التطوري�ة للك�ون ( ،)EMUه�و
واحد من عدة أجسام وظواهر يقع
الكشف عنها يف البحث العميق.

فيسبوك يعيد سياسة خصوصية
منسية منذ  3سنوات

كش�فت تقارير صحفية عاملية أن موقع التواصل االجتماعي “فيس�بوك”
ق�رر أن يعيد سياس�ة خصوصية منس�ية لديه منذ  3س�نوات.وجاء قرار
“فيس�بوك” بعد انتق�اد مجلس الرقابة يف “فيس�بوك” ،لفقدانه سياس�ة
مهمة منذ  3سنوات ،وتمثل هذا األمر بشكل رئييس ،بسبب حذف فيسبوك
منش�ورات خاصة بعبد الله أوجالن ،أحد األعضاء املؤسسني لحزب العمال
الكردس�تاني ،بس�بب تصنيفها من قبل “فيس�بوك” عىل أنها “خطرية”.
وأكد مجلس الرقابة أن هذا املنش�ور املحذوف تناىس سياس�ية داخلية
يف “فيس�بوك” ،برضورة دعم “الس�جناء السياسيني” ،وعدم
تصني�ف منش�وراتهم على أنها خطيرة ،مشيرة إىل أنه
كان يمك�ن أن يت�م مراجعة املنش�ورات التي ترجع إىل
عام .2018وق�دم مجلس الرقابة لـ”فيس�بوك” 12
توصي�ة ،بكيفي�ة التعامل مع املنش�ورات املماثلة،
التي تتعلق بالسجناء السياسيني.

ميزة Twitter Spaces
تتيح إضافة مضيفين
مشاركين عبر الدعوة

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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عقد قران رمحة رياض وألكسندر علوم
احتفلت املطربة العراقية ،رحمة رياض،
بعقد قرانها عىل املمثل العراقي األمريكي
ألكسندر علوم ،وذلك بعد شهرين ونصف
من خطبتهما التي تم اإلعالن عنها يف مايو
املايض.
وتداول رواد منصات التواصل االجتماعي
مقاطع فيديو من الحفل تضمنت ظهور
الفنانة العراقية رحمة رياض ،مع زوجها
الفنان العراقي ألكسندر علوم وهما يطالن
عىل الحضور وسط مقابلتهما بالورود
وأهازيج األفراح.
ويف مقطع آخر ظهر الثنائي رحمة رياض
وزوجها وهما يرتاقصان عىل موسيقى
إحدى األغاني وسط تفاعل من جانب
الحضور ،فيما تداول أصدقاء مقربون عرب
”االستوري“ يف موقع ””إنستغرام“ مقاطع
فيديو هنأوا خاللها رحمة رياض بعقد
قرانها.
وجرت خطوبة رحمة رياض يف  23مايو
الجاري ،فيما عرف املمثل العراقي األمريكي
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منمنمات
ألكسندر علوم ،بعدما ملع اسمه خالل شهر
رمضان املايض بسبب دوره يف مسلسل ”أم
بديلة“.
ونرشت رحمة رياض ،عرب صفحتها يف
موقع ””إنستغرام“ ،عند خطوبتها صورة
لها وهي تمسك بيد ألكسندر علوم ،واكتفت

بتعليق ”باركويل“ عىل الصورة دون أن تديل
بأي تفاصيل ،لكن املتابعني اعتربوا ذلك
بمثابة إعالن خطوبتها عىل املمثل العراقي.
وانهالت حينها تعليقات التهنئة للفنانني
العراقيني التي تبارك لهما بالخطوبة وتتمنى
لهما السعادة ودوام الحب والتفاهم.

درب الشعر جيمع أشعار «فزاع» وصوت حسني اجلسمي انفجار مرفأ بريوت ضمن
مسلسل نادين جنيم اجلديد

من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد دبي «فزاع»،
وتحت عنوان «درب الشعر» ،طرح الفنان
اإلماراتي حسني الجسمي «السفري املفوّض
فوق العادة» أغنية عاطفية جديدة تحمل
أسلوبا ً شعريا ً مختلفا ً ومميزا ً يف أسلوب
املحبة والغزل ،حيث يقول الشاعر بني أبيات
القصيدة:
ال تجعل البسـمه من شفاتك حبيبي
تنسـرق
وتحـس ّ
كنك شـاي ٍل يف وسط صـدرك
مقبـره
إن غاب نور الشمس وجهك نوره الباذخ
رشق

يصغر مقام الشمس واالّ انته مقامك ما
اكربه
ويجدد الجسمي تعاونه يف أغنية «درب
الشعر» مع ألحان الفنان فايز السعيد بعد
مجموعة من التعاونات الناجحة ،ليقوم
املوزع املوسيقي نور هاشم بتوزيع موسيقى
األغنية التي قام بعملية املكساج واملاسرت لها
من قبل املهندس جاسم محمد.
وعرضت أغنية «درب الشعر» بشكل حرصي
عرب قناة حسني الجسمي الرسمية يف موقع
 YouTubeبفيديو خاص تضمن كلمات
األغنية كاملة ،وعرضت عرب جميع اإلذاعات
الخليجية والعربية ،وباتت متوفرة يف جميع
املتاجر املوسيقية اإللكرتونية املختلفة.

منة شليب :أنتظر رأي اجلمهور بأدائي

بعد غياب فرتة ليست قصرية عن السينما،
عادت منة شلبي إىل الجمهور من خالل
شخصية «عفريتة» ضمن أحداث فيلم
«النمس واإلنس» الذي يجمعها للمرة األوىل
مع محمد هنيدي بطل الفيلم يف املوسم
السينمائي الحايل الذي احتفل ّ
صناعه بأوىل
عروضه الخاصة.تحدثت منة يف البداية عن
ً
مؤكدة أن فريق
موافقتها الرسيعة عىل الدور،
العمل هو أكثر ما شجعها للموافقة
عىل الشخصية من دون تردد،
باإلضافة إىل أن الدور مختلف
كثرياً؛ فهو دور «عفريتة» لم
تقدمه من قبل ،ورأت هذا
العمل من التجارب القريبة
لقلبها ألن كل فريق

الفيلم عىل عالقة صداقة قوية بهم.
وذكرت أنها ال تعلم مدى كونها ممثلة
كوميدية ،وتنتظر رأي الجمهور بعد مشاهدة
الفيلم.
رأت منة شلبي أن نجاحها يف تقديم املوسم
الثاني من مسلسل «ليه أل» توفيقا ً من الله،
ولم تستبعد فكرة ّ
تبنيها لطفل ،فعند سؤالها
عن استعدادها لذلك أجابت مرسعة «ليه أل».
وكانت منة قد تص ّدرت ترند وسائل السوشيال
ميديا فور ظهورها يف العرض الخاص،
ال سيما بعد أن سارعت إىل تقبيل رشيف
الدسوقي أحد أبطال العمل قبلة عىل جبهته
عند تصويره من قبل كامريات الصحافة
واإلعالم وهو جالس عىل كريس متحرك بعد
برت قدمه.

قبل أيام ،كشفت نادين نسيب نجيم للمرة األوىل
عن صور خاصة من داخل منزلها ليلة الحادث
الخطري الذي تعرضت له وقت انفجار مرفأ
بريوت ،بعد مرور عام عىل الحادث املؤلم الذي
أصاب لبنان ،لتتذكر نادين مع متابعيها لحظات
صعبة مرت بها يف ذلك اليوم بعد تعرضها إلصابات
خطرية يف وجهها وتتساءل ملاذا كل هذا الدمار.
وبعيدا ً عن هذا الحادث املأساوي ،تستعد نادين
نجيم ألوىل تجاربها الدرامية عرب شاشة منصة
شاهد اإللكرتونية بعد أيام ،حيث تنطلق أوىل
حلقات مسلسلها الجديد «صالون زهرة « يف 19
أغسطس حرصياً عرب شاشة املنصة.وذكر أن
إدارة الـأم بي يس يف طريقها لإلعالن عن عرضها
لحلقات مسلسل «صالون زهرة» عرب شاشتها
قبل نهاية العام الحايل فور إنهاء عرضها عرب
شاشة منصة شاهد اإللكرتونية ،خاصة أنها
التجربة األوىل لنادين نجيم يف الدراما القصرية،
ويتوقع تحقيق نسب مشاهدة عالية فور
عرضها.وسيشهد املسلسل تناول أحداث انفجار
مرفأ بريوت وتأثريه عىل أبطال املسلسل ضمن
األحداث.عىل صعيد آخر ،علم أن فكرة مسلسل
«صالون زهرة» كانت من األساس فكرة نادين
نسيب نجيم التي حضرّ ت لها قبل ثالثة أعوام،
ولكن جرى تأجيلها أكثر من مرة بسبب ارتباطها
بأعمالها الرمضانية كل موسم.املسلسل ينتمي
للدراما االجتماعية الكوميدية ،حيث يتناول العديد
من القضايا االجتماعية املهمة التي تشغل الشارع
اللبناني ،ولكن بشكل اليت كوميدي ،وستجمع
بني بطيل املسلسل نادين نجيم ومعتصم النهار
قصة حب تنتهي بصدمة قوية.

بلقيس فتحي تثري اجلدل مبا قالته عن العنف األسري
قامت الفنانة اليمنية ،بلقيس فتحي ،بالرد عىل
مجموعة من األسئلة املتنوعة بكل جرأة ورصاحة
خالل استضافتها يف برنامج «،»gossiponline
مؤكدة عىل أنها شخصية فرفوشة وتحب
الحياة.
وأكدت بلقيس عىل أنها كانت تدرس يف
كلية الطب البرشي وقالت بطرافة« :كنت
بدي أدخل طب األسنان عشان الشبان
الوسيمني» ،وأكملت بعدها بأنها
كانت ترغب يف دراسة طب التجميل
وليس فقط تغيري الجسم والوجه
إنما أيضا ً أعمق من ذلك كالحروق،
ولكن والدها كان يريدها أن تكمل يف
الطب البرشي ،ولكن منظر الجثث
أتعب أعصابي ولم أستطع تحمل

طرح�ت منص�ة تويتر مي�زة أخ�رى إىل
املس�احات املنافس�ة يف ،Clubhouse
حي�ث أض�اف الق�درة على إضافة
مضيفني مش�اركني إىل املحادثات
الصوتي�ة يف  ،Spacesويمك�ن
إضافة هذين املضيفني املشاركني
عبر الدع�وة فقط ويق�ال إنهما
يس�هالن على املضي�ف الرئيسي
إدارة املحادث�ات واإلرشاف عليه�ا.
وم�ع اإلضاف�ة الجدي�دة ،س�يكون
ل�دى  Twitter Spacesمضيف رئييس
ومضيفان مشاركان وما يصل إىل 10
مكبرات ص�وت ،وقد ت�م اإلعالن عن
التحدي�ث من خلال حس�اب Twitter
ً
ووفقا للمنشور،
الرس�مي لـ ،Spaces
سيس�اعد املضيف�ون املش�اركون
املضي�ف الرئيسي يف إجراءات مث�ل دعوة
و تثبي�ت
املتحدثني وإدارة الطلبات وإزالة املش�اركني
صورة GIF
التغري�دات.ويف التغري�دة ،ش�اركت الرشك�ة
على إضاف�ة
إلظهار كيفية عمل امليزة ،حيث أن القدرة الجديدة
مضيفني مشاركني لها بعض القيود ،أوالً ،يمكن للمضيف الرئييس فقط
إضاف�ة  /دع�وة اآلخرين كمضيفني مش�اركني ،وال يمكن للمضيف
املشترك دع�وة الثان�ي .عالوة على ذل�ك ،ال يمكن إنه�اء غرف
املحادث�ة يف  Spacesإال بواس�طة املضي�ف الرئييس ،لن تكون
القدرة متاحة للمضيفني املشاركني يف الوقت الحايل.

تغريدات

رؤيتها.
وعن املواصفات التي تحبها يف الشاب ،قالت
بإنها باتت «تحبه ان يكون ريايض ويحافظ عىل
صحته ،وبشوش ويحافظ عىل اسنانه المعة
ومرتبة» ،وأيضا ً يدين ناعمتني ،مؤكدة ّ
أن «أهم
يشء ان يكون داعم للمرأة اليل معاه».
ولفتت إىل أن ما يجعلها تنهي اي عالقة ان
مع رجل او صداقة قلة االحرتام» ،مؤكدة انها
ترفض كل أشكال العنف ضد املرأة ولو حصل
معها ذلك فهي حاسمة يف قراراتها.
وأضافت» ّ
إن أفضل  3قرارات يف حياتها هي:
ً
ّ
زواجها وانفصالها وإنجابها ،موضحة أن هذه
القرارات اتخذتها يف الوقت املناسب ،عىل خالف
قرارات أخرى يف أعمالها الفنية والتي كانت
«غري املوفقة».

حوادث بغداد سنة
١٩٥٦

طارق حرب

كانت سنة  ١٩٥٦حافلة باألحداث التي حصلت ببغداد ومن هذه االحداث
اتجاه النية اىل تعديل نظام الطرق واألبنية وتوسيع حدود امانة العاصمة
بغداد واحاطتها بالحزام األخرض ،ونجح احد االطباء يف بغداد وألول مرة يف
تجميد جسم امرأة مصابة بالرسطان وتوىل استئصال الرسطان من جسمها،
وقدم اقرتاحا لتخفيض الرسم املفروض للموايش ومنتجاتها املعدة للتصدير.
طلب البنك املركزي من الوزارات تقديم قوائم الٔسماء املوظفني واملستخدمني
لتوزيع االرايض عليهم بسعر منخفض ،ومساعدات تقررها الحكومة لالٔردن
وليبيا وخصصت الحكومة مبالع إلنشاء معاهد ثقافية واتخذت وزارة الصحة
ما يلزم لفتح كلية طب املوصل وشكلت لجنة وزارية الستثمار الكربيت وتوىل
اراض للموظفني بأسعار متواضعة ووصل اىل بغداد وفد
البنك املركزي بيع
ٍ
برملاني ايراني.
ووصل اىل بغداد الخبري العاملي عن السياسة النقدية بدعوة من البنك الوطني
(املركزي) ووصل ايضا ً الخبري الربيطاني ملوضوع انشاء جامعة بغداد وطلبت
املانيا الغاء تأشريات دخول االملان كونها الغت تأشريات دخول العراقيبن
ألملانيا وارتفعت اسعار النفط ،ووصل اىل بغداد عالم الذرة الربيطاني
(التيمان) لتنظيم مركز التدريب الذري ببغداد ،وزادت عدد الطائرات ملكافحة
االٓفات الزراعية ،وانضمت بغداد التفاقيات جنيف الخاصة بحماية ضحايا
الحرب ،وحصلت املوافقة عىل انشاء دور معلمني جديده و( اعتذرت ) بغداد
عن قبول الزماالت االملانية واحالت الحكومة مرشوع استخدام الطاقة الذرية
لالٔغراض السلمية اىل مجلس االعمار ،وحصلت املوافقة عىل قبول الطالب
االردنيني يف كلية طب بغداد ،وصدر نظام تعديل نظام البعثات وطلبت
املكتبات األمريكية الكونغرس ونيويورك العامة وجامعات هارفارد وجورج
واشنطن وجون هوبكنز وبوستن ،واعلن املرصف العقاري العمل يف بناء دور
يف الصليخ والجادرية وقبلها محلة املأمون ووصل بغداد االستاذ ( ديوك)
الشهري يف امراض العيون واتخذ مجلس النواب خطوات يف ترشيع قانون
جديد لالنتخاب يعتمد االنتخاب املبارش ،ووصل بغداد اول ممثل دبلومايس
ياباني ووصل بغداد شقيق شاه ايران وشقيقته ،وافتتح مصفى القري
جنوب املوصل وغادر آخر رسب بريطاني من العراق وقطعت الحكومة شوطا ً
بعيدا ً يف مكافحة املالريا ،وتم اكمال الخارطة الجديدة لتصميم بغداد والتي
وضعها احد الخرباء للتوسع الحاصل يف بغداد ،ويف  ٢/٥افتتح امللك فيصل اول
محطة تلفزيون وهي االوىل يف العالم العربي والرشق االوسط ،واقر مجلس
املعارف قانون الخدمة التعليمية ،وصدرت تعليمات استحقاق البحث العلمي
للمكافآت املالية وافتتح اول خط هاتف مع باكستان وتم شمول العراق
بمنهاج (فولربايت) املساعدات الفنية األمريكية ،واكمل مرشوع قانون
املرصف الصناعي ورصدت اموال رأس ماله ،وزادت رواتب العاملني يف رشكات
النفطية وعني مجلس لجامعة بغداد برئاسة ناجي االصيل وعضوية فاضل
الجمايل وخليل كنه ومنري القايض ،واعداد اول مرشوع للدفاع املدني ووزع
املرصف العقاري الدور التي قام بإنشائها يف محلة العلوية ومحلة املأمون
وتوىل هذا املرصف افراز ارايض منطقة (الطوبچي) محلة السالم لبناء دور
عليها ،وبدأت امانة بغداد فتح عدد من الشوارع والساحات وزادت من حدود
األمانة وبدا ٔ العمل إلنشاء دور ملستخدمي مصلحة نقل الركاب مقابل املشتل،
وابلغت وزارة الداخلية املحافظات بأنها تنفق بسخاء ملشاريع املاء ،وصدر
قانون جامعة بغداد وتم تشكيل مجلس استشاري للملك ولويل العهد االمري
عبد االله ،وتولت الحكومة ارسال قوات عسكرية لالٔردن لحمايته وقدم بعض
النواب اقرتاحا ً بضم االردن للعراق ،وافتتح مؤتمر اتحاد الربيد العربي ،ووصل
وفد برملاني تركي لالطالع عىل التطور والنهضة يف العراق ،واقامت محافظة
بغداد معرضا ً للحيوان وحدث زلزال احدث بعض االرضار ،ووصل وفد برملاني
سوري لبغداد ،وتويف السيد محمد الصدر صديق امللك فيصل االول الدي رافقه
من جدة اىل بغداد للتتويج ،ورئيس مجلس االعيان ورئيس الوزراء ومناصب
عليا كثرية ،وافتتحت مشاريع الثرثار وسدة سامراء والحبانية وسد الرمادي،
وافتتح خط جوي مبارش بني بغداد ولندن ،وهنا محطة تلفزيون بغداد نطق
بها محمد عيل كريم اول مذيع تلفزيوني ،واذاعة اول نرشة اخبار ،فكانت اول
محطة تلفزيون يف الدول العربية ،واقامة معرض الذره من اجل السالم ،وزار
الشيخ عبد الله السالم الصباح بغداد لحضور عقد قران االمري عبد االله من
اآلنسة هيام كريمة شيخ قبائل ربيعة.

اللي يريدون يصوتون باالنتخابات:
عليه��م واج��ب جت��اه بلده��م بان
خيتاروا املرشحني املستقلني االكفاء
يف دوائرهم االنتخابية.
وعليه��م ايضا ان يدرك��وا ان عضو
الربملان له وظيفتان هما  :تش��ريع
صالح الحمداني
القوان�ين ومراقب��ة احلكومة .اما
املاء واجملاري والس��بيس والتبليط
وتعقيب املعامالت فهي لشراء االصوات.

نعم اني اعش��ق ري��ال مدريد قبل
ان يول��د نص��ف مجهور برش��لونة
م��ن العراقي�ين طبعاً اذا م��ا قارنا
بني فرتة دخول الس��تاليت للعراق
وكذلك الفرتة الذهبية مليس��ي مع
البارسا!!.
سعد قيس
ولكين حب��ق تأثرت بوداع ميس��ي
ودموعه وكلماته االخرية..
الدوري االسباني سيفقد بريقه برحيل الدون ثم ميسي.

أهدى جوائز فوزه إىل روح املخرج الدكتور عوني كرومي

املخرج صاحل كرامة :الفوز يعد إجنازاً للسينما اإلماراتية

الزوراء  /دبي  /ظافر جلود:
فاز املخرج والكاتب اإلماراتي الفنان ،صالح
كرامة ،بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصري
بمهرجان «مانهايم» بأملانيا عن فيلمه
«توزيعة» واختيار فيلمه الوثائقي اآلخر
«سايرين الغوص» ضمن قائمة أفضل األفالم
القصرية باملهرجان الذهبي بإيطاليا ،واختيار
الفيلم نفسه أيضا ً كأفضل األفالم القصرية
بمهرجان برلني فالش.
وأكد الفنان كرامة :أن هذا الفوز يعد إنجازا ً
عامليا ً وانتصارا ً للسينما اإلماراتية يف املحافل
الدولية .مشريا إىل أن هذه األفالم تعد من أفالمه
األخرية التي تم توزيعها عن طريق مؤسسة
أنايس لألفالم والتي ترتأسها الشيخة اليازية بنت
نهيان بن مبارك آل نهيان ،التي يعود لها الفضل
يف تعريف العالم بالفيلم اإلماراتي .وأشار كرامة
اىل :أن هذا الفوز يعد إنجازا ً للسينما اإلماراتية
ألنه يشكل لها انطالقة نحو العاملية.
وعن تفاصيل هذه األفالم قال  :فيلم «توزيعة»

يف مجمله يعد فيلما ً قصريا ً يدور حول مجموعة
من الصبية وهم يلعبون الكرة يف ميدان ترابي
بالحي الشعبي ،ثم تطري كرتهم وتصطدم
بعربة مرسعة فتتلف بعض أجزائها ،فيخرسون
متعتهم يف اللعب ،ويعودون إىل منازلهم خائبني
ملا حصل لهم ،والقصة تعرب عن محاوالت
اإلنسان الدائمة يف الحياة ليواصل التجربة ،وأن
يترصف وفق املعطيات املتاحة له .وأضاف:
أن تصوير هذا الفيلم تم عام  2020وعرض
بمهرجان العني السينمائي ،وجرى تصويره
بواسطة طاقم متخصص ،بمساهمة مؤسسة
فراديس لإلنتاج الفني .ولفت كرامة إىل :أن
الفكرة ظلت قوية ومسيطرة عىل الحدث وتدور
يف فلسفة الفقد ورصاع اإلنسان مع صعوبة
الظروف ،لهذا فرض الفيلم نفسة بقوة وفاز
بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصري ،ألنه يصور
طبيعة الحياة بكل أبعادها.
مضيفا :أما فيلم «سايرين الغوص» الذي أنتج
عام  2019وشارك بمهرجان العني السينمائي

المخرج صالح كرامة
من قبل ،فإنه يصور مهنة الغوص عند األجداد
بشكل عفوي مع مجموعة من الغواصني
املواطنني الذين اندفعوا إىل عرض البحر بلباسهم
التقليدي ،وخاضوا غمار البحر وغاصوا يف
جوفه من أجل استخراج اللؤلؤ ومكثوا عىل تلك
الحالة أسبوعا ً كامالً تحت قسوته .وأضاف:

الراحل عوني كرومي
استطاع الفيلم بعفوية أن يعيد عاملا ً مفقودا ً
يف عنفوان البحر وأهازيجه ،لقد كانت رحلة
يف غاية الواقعية ولذلك كان الفيلم عبارة عن
أيقونة بحرية بحق ومن هنا كتب له النجاح.
صالح كرامة عمل كثريا مع مخرجني عراقيني
اثروا فيك  ،فلمن تهدي هذا الفوز  :بالتأكيد

اقدمه هدية من أعماقي اىل أستاذي ومعلمي
املخرج العراقي الكبري الراحل عوني كرومي
الذي تعلمت منه الكثري  ،وللمصادفة أن تكون
جوائز أفالمي تأتي من مهرجان «مانهايم»
بأملانيا  ،حيث يرقد كرومي رقدته األخرية ،حيث
سبق أن قدم يل مرسحيتي « املصباح «  ،فأي
يرس يحمله هذا املبدع الكبري .
وعن كونه بدأ مرسحيا  ،مؤلفا ومخرجا و
ممثال  ،،والرس يف تحوله باتجاه السينما ،فقال
 :هذا عالم وذلك عالم ،ولو رجعت إىل أساس
األشياء أقول لك إن املرسح هو هاجيس ،بالذات
الكتابة الن الكتابة يف املرسح هي أنا ،وأنا فعال
تدخلت كثريا ً يف معرتكات ورصاعات مع كثري
من الفنون ولكن الكتابة للمرسح أجد فيها
نفيس ،صحيح إن السينما هي انبثاق عما
أحسه وهي األسهل يف التطبيق ولكن املرسح
هو عمود فقري إلبداعي ،والكتابة املرسحية
هي فتح نحو فضاءات رصفة ونحو مقدرة
عىل كينونية األشياء بما فيها مقدرة محددة

عىل التطويع.
وعن هل باتت السينما مستقبال له  ..قال :
الصورة هي الكلمة ،وقد نخزن كل ما نريد أن
ترشحه يف صورة جيدة وترتفع مما تقول ،أنا
أحيانا ال أميل إىل الصورة الجميلة بقدر ما يخدم
العمل اإلبداعي وتكون مشحونة بإشكالية
الجمال املنتظر يف التعبري ،وقد تكون الصورة
املختزلة هي صورة مبيتة يف الذهن ولكنها
تأتي بشكل مرن إىل التطبيق وعندما الذي أعنيه
إن الصورة السينمائية لها مواصفات وتكنيك
معني لكي تظهر وعندما يتم تخليدها أمام
الكامريا إنما هي تأتي بشكل مربمج مسبق ،
كنت يف السابق مياال إىل هذا الجمالية العالية
ولكنني وجدتها تأخذ كثريا ً من منهاج الكلمة
وترقعها ،أي عندما تصور الكامريا زقاقا ً ليس
هنا ان تلتقط حيثيات الزقاق بقدر ما تلتقط
الحياة فيه وهلم جراء ،يف كثري من أفالمي فيها
الرسعة يف خطف األشياء هي األشياء نفسها
فال نبعد كثريا ً عنها .

