سلطة الطريان :إجالء الرحلة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
األوىل للعالقني يف اهلند اليوم
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
اعلنت سلطة الطريان املدني العراقي ،امس
االحد ،إجالء الرحلة األوىل للعراقيني العالقني يف
الهند اليوم االثنني.وذكر بيان للسلطة الطريان
تلقته «الزوراء» :انها «تبني ملواطنينا العراقيني
املتواجدين يف الهند بأنه سيتم اليوم االثنني إجالء
الرحلة األوىل للعالقني هناك عىل متن الخطوط
الجوية العراقية والتي ستكون هناك رحالت
أخرى منتظمة لغرض إجالءهم إىل العراق».وكان
رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،وجه ،يف وقت
سابق ،بإجالء العراقيني العالقني يف الهند.

بعد تسجيل  4564إصابة و 38حالة وفاة

 12استمرار تراجع إصابات كورونا يف العراق
صفحة
وعدد امللقحني يتجاوز الـ  358ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  4564اصابة جديدة و 38حالة وفاة وشفاء  7859حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،31746 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية ، 9408134 :مبينة انه تم تسجيل  4564اصابة جديدة و38
حالة وفاة وشفاء  7859حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل، )%89.0( 957200 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل ، 1074930 :اما عدد الحاالت التي تحت العالج، 102194 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ، 578 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،15536 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ، 6475 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.358104 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7480 :االثنين  3ايار 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7480 Mon 3 May 2021

جلنة العشائر واملصاحلة تدافع عن تغيري تسميتها اىل جلنة اجتثاث البعث

طلب نيابي إلدراج استجواب وزير املالية يف اجللسة املقبلة وحراك رفع احلصانة يعاود نشاطه
الزوراء /يوسف سلمان:
قدمت لجن�ة النزاه�ة النيابية ،طلبا
رس�ميا اىل رئاس�ة مجل�س الن�واب
إلدراج اس�تجواب وزي�ر املالي�ة عيل
عالوي يف الجلسة املقبلة  ،واشارت اىل
اس�تكمال كافة االجراءات القانونية
واالداري�ة املتعلقة بطلب اس�تجواب
وزي�ر املالي�ة  ،حيث حددت رئاس�ة
مجل�س الن�واب الجلس�ة االوىل م�ن
ش�هر اذار املايض موعدا لالستجواب
 ،ث�م اعلن�ت هيئ�ة الرئاس�ة ارجاء
االس�تجواب بس�بب ع�رض قان�ون
املوازن�ة العام�ة  2021ال�ذي صوت
عليه مجلس النواب .
باملقاب�ل  ،اع�ادت بع�ض االوس�اط
النيابية مرة اخرى السعي الجل تفعيل
طلب�ات رف�ع الحصان�ة ع�ن بعض
الن�واب املطلوبني للتحقي�ق بقضايا
فس�اد من قبل لجنة االم�ر الديواني
 29الخاصة بمكافحة الفساد  ،يأتي
ذل�ك حيث تس�لمت رئاس�ة مجلس
النواب  ،مطلع ش�هر نيس�ان الحايل
 ،طلبا رس�ميا من مجل�س القضاء
االعلى للنظ�ر يف رف�ع الحصانة عن
النائب كريم عفتان  ،استنادا ألحكام
املادة (/ 63ثانيا/ب) من الدس�تور.
وتضم�ن الطل�ب القضائ�ي  ،النظر
يف رف�ع الحصان�ة عن عفت�ان  ،عىل
خلفي�ة تورط�ه بته�م فس�اد م�ايل
واداري ورشاوى تتعلق بتوقيع عقود

وزارة الكهرب�اء الخاص�ة بمحطات
تولي�د ونق�ل وتوزي�ع الكهرب�اء ،
ومنه�ا إحال�ة عقد مشروع محطة
االنب�ار الغازية  ،وم�ا ترتب عىل ذلك
من قل�ة الطاقة املجه�زة وهدر املال
الع�ام  ،حي�ث اس�تحوذت مجموعة
م�ن الشركات غير الرصينـ�ة مع

مجموع�ة م�ن رج�ال االعم�ال عىل
تلك املش�اريع .اىل ذل�ك  ،اكدت لجنة
املصالحة والعش�ائر النيابية  ،اهمية
تطبيق قوانني العدالة االنتقالية التي
ال تس�تهدف االش�خاص انما لتنفيذ
عدال�ة القوانين بعيدا ع�ن التعاطي
السيايس التي لم يكن لرئيس الربملان

محمد الحلبويس “ اي تدخل او امر يف
هذا املوضوع  ،مبينة ان صدور االمر
النيابي كان توجيها اىل اللجنة وبحكم
القان�ون م�ن النائ�ب األول بإعتباره
ام�رآ نيابي�ا .وقالت اللجن�ة  ،تعليقا
على االم�ر النياب�ي بتعديل تس�مية
لجن�ة املصالحة والعش�ائر اىل لجنة

موائد افطار مجاعي يقيمها مواطنون يف املوصل

اجتث�اث البع�ث الصادر ع�ن النائب
األول لرئيس مجلس النواب  ،انه جاء
“ بإعتب�اره رئيس�آ للمجلس يف حالة
تمتع رئيس الربملان محمد الحلبويس
باج�ازة اعتيادية “  ،واش�ارت اىل ان
“ النائ�ب االول “ ه�و املرشف “ عىل
عمل اللجان النيابي�ة بحكم القانون
والنظ�ام الداخلي ملجلس الن�واب “
.واضاف�ت  ،ان “ صدور الكتاب جاء
لغرض وضع قانون املساءلة والعدالة
“ اجتثاث البعث “ بعيدا عن املزايدات
السياس�ية والخصومات الشخصية
واالنتخابية وع�دم التعاطي مع هذا
امللف لتصفية الخصوم السياس�يني
يف االنتخاب�ات القادم�ة “ ،مبينة ان
االمر النيابي نس�ب النائب االول مع
ع�دد من الن�واب  ،كأعض�اء يف هذه
اللجن�ة النيابية املهم�ة “.وصادقت
رئاس�ة مجل�س النواب  ،على االمر
النيابي الخاص بتعديل تسمية لجنة
املصالح�ة والعش�ائر النيابي�ة  ،اىل
لجن�ة اجتث�اث البع�ث النيابية .كما
قررت هيئة الرئاس�ة  ،بموجب االمر
النيابي الذي تداولته اللجان املعنية ،
اضافة  10ن�واب اىل عضوية اللجنة
الجديدة التي ستكون برئاسة النائب
االول لرئيس الربملان  ،وتتوىل متابعة
كافة االج�راءات املتعلق�ة باجتثاث
البع�ث وتفعي�ل القوانين الناف�ذة
بذلك.

املرور تعلن اجناز أكثر من مليون حجز الكرتوني خالل شهرين

ص4

املخرج التلفزيوني حيدر علي االنصاري يروي لـ «الزوراء» مسريته الفنية

ص9

بعد هروب سجناء متهمني باملخدرات يف املثنى

الغامني يأمر بتشكيل جلنة حتقيقية واحملافظ
خيصص مكافأة مالية ملن يعتقل الفارين

بغداد /الزوراء:
هرب عدد من الس�جناء املتهمني باملتاجرة
يف محافظ�ة املثن�ى ،وفيم�ا اص�در وزي�ر
الداخلي�ة ،عثم�ان الغانمي أمرأا بتش�كيل
لجنة تحقيقية عليا بحادث هروب موقوفني
يف املثنى ،قرر محاف�ظ املثنى ،احمد منفي
جودة ،من�ح مكافئة وترقية لكل منتس�ب
يلق�ي القبض عىل أحد الهاربني من س�جن

ناحي�ة الهالل.وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلعالم
األمني تلقته “الزوراء” :أن “وزير الداخلية
أرسل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة
الفريق عم�اد محمد محم�ود اىل محافظة
املثن�ى للوق�وف على تفاصيل ومالبس�ات
ه�روب موقوفني من مرك�ز رشطة قضاء
الهالل يف محافظة املثنى”.

تفاصيل ص2

سقوط صاروخي كاتيوشا يف حميط
مطار بغداد

بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر أمني ،امس األحد ،بسقوط
صاروخ�ي كاتيوش�ا يف محي�ط مطار
بغ�داد الدويل.وق�ال املص�در يف حدي�ث
صحف�ي :إن “صاروخ�ي كاتيوش�ا
س�قطا قب�ل قلي�ل يف محي�ط مط�ار

بغ�داد ال�دويل” ،مشيرا ً اىل أن منظومة
الدف�اع الصاروخي�ة  ”C-RAMصدت
اح�د الصواري�خ والثاني س�قط ضمن
املحيط العس�كري” .وأضاف املصدر أن
“صاف�رات االنذار انطلق�ت يف القاعدة
العسكرية”.

صرف رواتب املتقاعدين املدني
والعسكري

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ،امس االحد ،توزيع
رواتب املتقاعدين املدني والعسكري لشهر
اي�ار .وقال املكت�ب االعالمي للمرصف يف
بي�ان تلقته “ال�زوراء” :ان�ه “تم رصف

روات�ب املتقاعدي�ن املدن�ي والعس�كري
ع�ن طري�ق أدوات الدف�ع االلكرتوني”.
وأض�اف أنه “بإم�كان املتقاعدين املدني
والعسكري تس�لم رواتبهم من اي مكان
يتواجدون فيه”.

العراق وست دول أخرى مسؤولة عن
حرق ثلثي الغاز يف العامل

بغداد /الزوراء:
اف�اد البنك ال�دويل بأن العراق وس�ت دول
أخرى مس�ؤولة عن ح�رق ثلث�ي الغاز يف
العال�م خلال س�نة .2020وق�ال البنك يف
تقرير ل�ه “ :ان العراق وس�ت دول اخرى
ش�ملت روسيا ،وإيران ،والواليات املتحدة،
والجزائر ،وفنزويال ،ونيجرييا ال تزال تحرق
الغ�از عىل مدى تس�ع س�نوات متتالية”.
واضاف” ان هذه البلدان السبعة تنتج أكثر
من  40%من النفط العاملي س�نويا ،لكنها
تمث�ل نح�و ثلث�ي ( )65%عملي�ات حرق
الغ�از عىل مس�توى العالم”.وبني البنك أن
“صناع�ة النفط والغاز ش�هدت عاما ً غري
مسبوق خالل سنة  ،2020حيث انخفض

إنتاج النفط بنس�بة  ،8%يف حني انخفض
حرق الغ�از العاملي بنس�بة  ،5%مما ادى
اىل انخفاض النفط م�ن  82مليون برميل
يوميا يف عام  2019إىل  76مليونا يف ،2020
ويف الوقت نفس�ه تراجع ح�رق الغاز عىل
مس�توى العالم من  150مليار مرت مكعب
يف  2019إىل  142مليون�ا يف ع�ام .”2020
وأش�ار البنك إىل انه “ال ي�زال العالم يحرق
كمي�ات م�ن الغاز تكف�ي إلن�ارة أفريقيا
جنوب الصح�راء” ،الفت�ا اىل ان “الواليات
املتحدة ش�كلت نس�بة  70%م�ن الرتاجع
العامل�ي ،حي�ث انخفض ح�رق الغاز فيها
بنسبة  32%من  2019إىل .”2020

تفاصيل ص5

اقرتحت إنهاء التعليم احلضوري يف املدارس واجلامعات

األزمة النيابية توصي بفرض حظر
شامل للتجوال يف أسبوع عيد الفطر
والسلامة الوطنية بمنع السفر مع كل
دولة تس�جل إصابات مؤكدة بالساللة
الهندي�ة الجديدة».وأضاف أن «من بني
التوصي�ات إنه�اء التعلي�م الحضوري
يف امل�دارس والجامع�ات ،وأن يك�ون
ً
الكرتوني�ا ،فضالً عن توصي�ة بتطبيق

بغداد /الزوراء:
كش�فت خلي�ة األزم�ة النيابي�ة ،امس
األح�د ،ع�ن توصي�ات جدي�دة رفعتها
لوزارة الصحة تتعلق بالتعليم والس�فر
وحظر التج�وال يف البالد ،وفيما اوصت
بفرض حظر ش�امل للتجوال يف اسبوع
عي�د الفط�ر ،اقرتح�ت انه�اء التعلي�م
الحض�وري يف امل�دارس والجامع�ات.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة ،مقرر
خلي�ة االزمة النيابية ،جواد املوس�وي،
يف ترصيح صحف�ي :إن «اللجنة رفعت
توصيات إىل وزارة الصحة ولجنة الصحة

حظ�ر ش�امل يف أس�بوع عي�د الفط�ر
املبارك».وأش�ار إىل أن «خلي�ة األزم�ة
بانتظار األوامر االداري�ة والوزارية من
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
خالل الـ  24أو  48ساعة املقبلة إلعالن
قراراتها».

احملكمة االحتادية تقضي بعدم
دستورية استمرار جمالس احملافظات
والخاصة بمجالس املحافظات ،وقررت
الحكم بعدم دس�تورية امل�ادة  / 14أوالً

بغداد /الزوراء:
قضت املحكمة االتحادي�ة ،امس األحد،
بعدم دستورية اس�تمرار عمل مجالس
املحافظات.وق�ال بي�ان ص�ادر عنه�ا
تلقته «الزوراء» :إن «املحكمة االتحادية
أصدرت ق�رارا ً بالدع�وى املرقمة /118
اتحادي�ة  2019 /يف  2اي�ار 2021

من قانون رقم  10لسنة  ( 2018قانون
التعديل الثالث لقان�ون املحافظات غري
املنتظم�ة بإقلي�م رقم  21لس�نة 2008
) واملتعلق�ة باس�تمرار عم�ل مجال�س
املحافظات واألقضية».

أهداف زيارة رئيس اجلمهورية األخرية لكردستان
مستشار صاحل حيدد لـ
ويؤكد وجود نية حلل املشكالت العالقة

الزوراء /حسني فالح:
حدد مستش�ار رئيس الجمهورية ،حس�ن جهاد،
اب�رز اهداف زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح
االخيرة اىل اقلي�م كردس�تان ،وفيم�ا اك�د وجود
ني�ة لتصفير الخالفات ما بين املرك�ز واالقليم،

كش�ف عن زيارات مرتقبة ملسؤولني يف الحكومة
االتحادي�ة وحكوم�ة االقليم اىل اربي�ل وبغداد من
اجل حل املش�كالت العالقة.وق�ال جهاد يف حديث
لـ»ال�زوراء» :زي�ارة رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م
صال�ح ،االخيرة اىل اقليم كردس�تان كانت مهمة

جدا ،التق�ى خاللها رئي�س الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني مس�عود بارزان�ي ،ورئي�س اقلي�م
كردس�تان نجريف�ان بارزان�ي ،ورئي�س حكومة
االقليم مسرور بارزاني ،وكذلك م�ع نائب رئيس
وزراء االقليم قوباد طالباني ،فضال عن املسؤولني

يف املكتبني السياسيني لالتحاد الوطني الكردستاني
ورئيس جماعة العدل يف اقليم كردستان ،باالضافة
اىل ان االمين العام لالتحاد الوطني الكردس�تاني،
حيث التقى جميع القيادات يف اقليم كردستان.

تفاصيل ص2

أكدت دفع  7مليارات دوالر و 400مليون جنيه اسرتليين هلا

طهران تعلن موافقة واشنطن ولندن على صفقة تبادل أسرى وأمريكا تنفي

طهران /متابعة الزوراء:
أعلن�ت مص�ادر إيراني�ة ،الي�وم األحد،
موافق�ة اإلدارة األمريكي�ة على دفع 7
ملي�ارات دوالر إىل طهران ،واإلفراج عن
 4إيرانيني محتجزي�ن بالواليات املتحدة
مقاب�ل إفراج طه�ران ع�ن  4معتقلني
أمريكيين ،لك�ن واش�نطن نف�ت هذه
األنب�اء ف�ور إعالنها.وق�ال التلفزي�ون
الرس�مي اإليران�ي ،نقلا ع�ن مص�در

مطل�ع ،إن «األمريكيني وافقوا عىل دفع
 7ملي�ارات دوالر وتحرير أربعة إيرانيني
ناش�طني يف االلتف�اف على العقوب�ات
مقاب�ل أربع�ة جواس�يس أمريكيين
قضوا ج�زءا م�ن عقوبته�م يف إيران».
وأض�اف املصدر أن «لندن س�تدفع 400
ملي�ون جنيه استرليني مقابل اإلفراج
عن الربيطانية اإليراني�ة األصل نازنین
زاغري املس�جونة يف طهران».وبدورها،

علق�ت الخارجية األمريكية عىل األخبار
املتداول�ة يف إي�ران ،مؤكدة ع�دم صحة
التقارير الت�ي تؤكد موافقتها عىل إبرام
الصفق�ة م�ع الجان�ب اإليراني.وق�ال
مستش�ار األمن القومي األمريكي ،جيك
س�وليفان ،يف مقابل�ة م�ع محطة «إيه
ب�ي يس»« ،ل�م نتوص�ل بع�د التفاق يف
فيينا ،ال يزال هن�اك طريق طويلة نوعا
ما حتى يتسنى لنا سد الثغرات املتعلقة

بماهي�ة العقوب�ات التي س�وف تلغيها
الواليات املتحدة والدول األخرى ،وكذلك
تتعلق بما س�وف تقبله إي�ران من قيود
على برنامجه�ا الن�ووي لضم�ان عدم
حصولها على سلاح نووي».وأضاف،
«سيواصل دبلوماسيونا العمل األسابيع
املقبل�ة يف محاولة للتوصل لعودة ثنائية
لخطة العمل الش�املة املشتركة».وأكد
مس�اعد وزير الخارجية اإليراني ،وكبري

املفاوضين بمحادث�ات فيين�ا ،عب�اس
عراقجي ،السبت ،أنه تمت املوافقة خالل
املحادثات حول االتفاق النووي عىل رفع
العقوبات ع�ن عدة قطاع�ات يف إيران،
ش�ملت قطاع�ات الطاق�ة والقطاعات
النفطي�ة واملرصفي�ة والبيرتوكيماوية،
وأيضا شطب معظم األسماء والرشكات
ً
الفت�ا إىل أن
م�ن قائم�ة العقوب�ات،
املباحثات أصبحت أكثر وضوحا.

تركيا تعلن اعتقال قيادي يف “داعش” كان على أملانيا ..إصابة أكثر من  50شرطيا واعتقال
صلة بالبغدادي
 250يف أعمال شغب

انقرة /متابعة الزوراء:
أف�ادت وس�ائل اإلعلام الرتكي�ة الرس�مية ب�أن
أجه�زة األمن يف البلاد ألقت القب�ض عىل مواطن
أجنب�ي يعتقد أن�ه كان على صلة بزعي�م تنظيم
“داعش” الراحل ،أبو بك�ر البغدادي.ونقلت وكالة
“األناضول” عن مصادر أمني�ة تركية تأكيدها أن
عنارص جهاز االس�تخبارات الرتك�ي نفذت عملية
للكش�ف والقبض عىل عدة أشخاص مشتبه فيهم
بأنه�م مرتبطون بـ”داعش” وش�اركوا يف الرصاع
املس�لح إىل جانب ه�ذا التنظيم يف مناط�ق القتال.
وأوضحت املصادر أن عنارص االس�تخبارات خالل
العملي�ة الت�ي نفذت يف منطقة أتاش�هري بالش�ق

اآلس�يوي من إس�طنبول ،األربعاء املايض ،تمكنت
من إلق�اء القبض على املواطن األجنب�ي املذكور،
ال�ذي لم يتم الكش�ف عن اس�مه الكامل.وتبني أن
هذا الش�خص تواجد يف مناطق القتال عام ،2014
حيث كان يقدم تدريبات عسكرية داخل “داعش”،
وت�وىل مهم�ات قيادية يف التنظي�م ،وتحرك مع ما
يس�مون بـ”أم�راء” رفيعي املس�توى داخل هيئة
اتخاذ الق�رار فيه.وذك�رت املص�ادر أن التحريات
كش�فت أن ه�ذا الش�خص لع�ب دورا يف عب�ور
البغ�دادي إىل مناطق آمنة يف س�وريا ،قبل القضاء
علي�ه خالل عملي�ة للقوات الخاص�ة األمريكية يف
محافظة إدلب عام .2019

برلني /متابعة الزوراء:
أصيب أكث�ر من  50ضابطا بالرشطة واعتقل
أكث�ر م�ن  250متظاه�را ،بع�د أن تحول�ت
مسيرات عي�د العم�ال التقليدي�ة يف برلني إىل
أعمال عنف ،حس�بما ما أف�ادت به الرشطة.
وج�رت أكث�ر م�ن  20مسيرة مختلف�ة يف
العاصم�ة األملاني�ة الس�بت ،وكان�ت الغالبية
العظم�ى منه�ا س�لمية .وم�ع ذل�ك ،تحولت
مسرية يسارية ضمت  8000شخص عرب حي
نويكول�ن وكروزبرغ باملدين�ة ،والتي غالبا ما
شهدت اشتباكات يف العقود املاضية ،إىل أعمال
عنف .ألقى املتظاهرون الزجاجات والحجارة

على الضب�اط ،وأحرق�وا حاوي�ات القمام�ة
وال�واح الخش�ب يف الش�وارع.وقال س�تيفان
كيل�م ،نائ�ب رئي�س نقابة الرشط�ة يف برلني
لوكالة األنباء األملاني�ة “ :ليس لدينا أي أرقام
نهائي�ة ،ولكن فيما يتعلق بأكثر من  50زميال
(رشطي�ا) مصاب�ا وأكث�ر م�ن  250معتقال،
فم�ن الواضح أننا كن�ا بعيدين ج�دا عن عيد
العمال الس�لمي”.ودان كيلم إلقاء الزجاجات
والحج�ارة وإح�راق الحواج�ز يف الش�وارع،
قائال“ :هذه إش�ارات واضح�ة عىل أن األمر ال
يتعلق بالتعبري السيايس ،بل عىل انتهاك الحق
يف التجمع الرتكاب جرائم خطرية”.

بعد ختطي العامل الـ 151مليون إصابة ووفاة أكثر من  3ماليني

الواليات املتحدة تتصدر قائمة أكثر عشر دول تضررا من كورونا حتى اآلن

بغداد /متابعة الزوراء:
أفادت جامعة جونز هوبكنز األمريكية
بارتفاع إجمايل عدد اإلصابات بفريوس
كورون�ا يف العال�م إىل أكثر م�ن 151.7
مليون إصابة ،وإجمايل الوفيات إىل أكثر
من  3.1مليون وفاة.وبحس�ب بيانات
الجامعة بلغ إجمايل اإلصابات بفريوس

كورون�ا يف العال�م ،151.768.526
وإجم�ايل الوفي�ات .3.188.206
وتصدرت الواليات املتحدة قائمة الدول
من حيث ع�دد الوفيات جراء الفريوس
ب�ـ 576722حالة وفاة ،وبل�غ إجمايل
اإلصاب�ات فيه�ا .32.398.650تلته�ا
الربازيل يف املرتبة الثانية من حيث عدد

الوفيات بـ 406437حالة فاة ،وإجمايل
اإلصابات .14.725.975يف املرتبة الثالثة
تأتي املكسيك بإجمايل وفيات ،216907
وإجم�ايل إصاب�ات .2.344.755وتأتي
الهن�د يف املرتبة الرابعة م�ن حيث عدد
الوفيات بـ ،211853وإجمايل إصابات
.19.164.969ويف املرتب�ة الخامس�ة

بريطاني�ا بإجم�ايل وفي�ات ،127782
وإجمايل إصابات .4.434.157وسادسا
إيطالي�ا بإجم�ايل وفي�ات 121033
وإجم�ايل إصاب�ات .4.035.617ويف
املرتبة الس�ابعة تأتي روس�يا بإجمايل
وفي�ات  ،108675وإجم�ايل إصاب�ات
.4.759.902ويف املرتبة الثامنة فرنس�ا

بإجم�ايل وفي�ات  104867وإجم�ايل
إصاب�ات .5.703.505ويف املرتب�ة
التاس�عة أملانيا بإجمايل وفيات83111
 ،وإجمايل إصاب�ات .3.410.821تليها
يف املرتب�ة الع�ارشة إس�بانيا ،بإجمايل
وفي�ات  ،78216وإجم�ايل إصاب�ات
.3.524.077
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كشف عن زيارات متبادلة ملسؤولني يف احلكومتني االحتادية واإلقليم

أهداف زيارة رئيس اجلمهورية األخرية
مستشار صاحل حيدد لـ
لكردستان ويؤكد وجود نية حلل املشكالت العالقة

الزوراء /حسني فالح:
حدد مستشار رئيس الجمهورية،
حسن جهاد ،ابرز اهداف زيارة
رئيس الجمهورية برهم صالح
االخرية اىل اقليم كردستان ،وفيما
اكد وجود نية لتصفري الخالفات
ما بني املركز واالقليم ،كشف
عن زيارات مرتقبة ملسؤولني
يف الحكومة االتحادية وحكومة
االقليم اىل اربيل وبغداد من اجل
حل املشكالت العالقة.
وقال جهاد يف حديث لـ”الزوراء”:
زيارة رئيس الجمهورية ،برهم
صالح ،االخرية اىل اقليم كردستان
كانت مهمة جدا ،التقى خاللها
رئيس الحزب الديمقراطي
الكردستاني مسعود بارزاني،
ورئيس اقليم كردستان نجريفان
بارزاني ،ورئيس حكومة االقليم
مرسور بارزاني ،وكذلك مع
نائب رئيس وزراء االقليم قوباد
طالباني ،فضال عن املسؤولني
يف املكتبني السياسيني لالتحاد

الوطني الكردستاني ورئيس
جماعة العدل يف اقليم كردستان،
باالضافة اىل ان االمني العام
لالتحاد الوطني الكردستاني،
حيث التقى جميع القيادات يف
اقليم كردستان.
واضاف :ان املباحثات جرت
يف جو ودي وواضح ورصيح،
وكانت الجهود جميعها منصبة
عىل تثبيت وتحسني العالقات
مع الحكومة االتحادية يف
بغداد وتطبيق االتفاقات حسب
الدستور العراقي ،كذلك كانت
هنالك مباحثات مكثفة حول
تحسني العالقات بني القوى
الكردستانية املوجودة يف االقليم
بشكل عام واملشاكل العالقة بني
االحزاب واملشاكل املوجودة يف
الحكومة باالقليم ،حيث كانت
املباحثات بناءة ومفيدة جدا.
واشار اىل :ان هناك نية لتحسني
العالقات بني بغداد واربيل،
وايضا هنالك زيارات ستقوم

العراقية للتوصل إىل اتفاق شامل
ونهائي لحل كافة املشاكل.
وقال بارزاني يف تغريدة عىل
حسابه بتويرت“ :باسم حكومة
إقليم كردستان أرحب وأدعم
دعوة رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،من أجل عقد حوار
وطني بني األطراف العراقية
لحل جميع املشاكل والرصاعات
بشكل جذري”.
وأعرب بارزاني عن “االستعداد
اىل التوصل التفاق شامل ونهائي
لحل كل املشاكل بني الحكومة
االتحادية وإقليم كردستان عىل
أساس الدستور”.
ودعا رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،يف وقت سابق ،إىل
حوار وطني يشارك فيه جميع
املختلفني من قوى سياسية
وفعاليات شعبية وشبابية
احتجاجية ومعاريض الحكومة،
ليكون معربا ً لتحقيق تطلعات
الشعب.

بها االحزاب والقوى السياسية
بكردستان اىل بغداد ،وكذلك
ستكون هناك زيارات ملسؤولني
كبار يف الحكومة االتحادية
اىل اربيل يف الفرتة القادمة من
اجل تصفري جميع الخالفات
واملشكالت العالقة.
هذا ووصل رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،األربعاء املايض ،إىل
أربيل.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس
الجمهورية يف بيان ،تلقته
“الزوراء” :أن “رئيس الجمهورية
برهم صالح وصل إىل أربيل لبحث
االوضاع السياسية يف البالد،
وأهمية تعزيز التعاون بني
الحكومة االتحادية وحكومة
إقليم كردستان من أجل حسم
املسائل العالقة وفقا للدستور”.
وكان رئيس حكومة إقليم
كردستان ،مرسور بارزاني،
قد أعرب ،يف وقت سابق ،عن
استعداده لالتفاق مع الحكومة

بعد هروب سجناء متهمني باملخدرات يف املثنى

الغامني يأمر بتشكيل جلنة حتقيقية واحملافظ خيصص مكافأة مالية
ملن يعتقل الفارين
بغداد /الزوراء:
هرب عدد من السجناء املتهمني باملتاجرة يف
محافظة املثنى ،وفيما اصدر وزير الداخلية،
عثمان الغانمي أمرأا بتشكيل لجنة تحقيقية
عليا بحادث هروب موقوفني يف املثنى ،قرر
محافظ املثنى ،احمد منفي جودة ،منح
مكافئة وترقية لكل منتسب يلقي القبض عىل
أحد الهاربني من سجن ناحية الهالل.
وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقته
“الزوراء” :أن “وزير الداخلية أرسل وكيل
وزارة الداخلية لشؤون الرشطة الفريق عماد
محمد محمود اىل محافظة املثنى للوقوف عىل
تفاصيل ومالبسات هروب موقوفني من مركز
رشطة قضاء الهالل يف محافظة املثنى”.
وأضاف البيان ان “الغانمي امر بتشكيل لجنة
تحقيقية عليا برئاسة معاون وكيل الوزارة
لالستخبارات والتحقيقات االتحادية وعضوية

ضباط برتب متقدمة من الدائرة القانونية
ومديرية امن االفراد للتحقيق يف حادث هروب
املوقوفني واطالع الوزير عىل تفاصيل التحقيق
بشكل كامل التخاذ االجراءات القانونية بحق
املقرصين واحالتهم اىل القضاء”.
يشار اىل ان األجهزة األمنية القت القبض عىل
 9فارّين من اصل  21فروا من موقف مركز
الهالل ،وان االجهزة االمنية واالستخبارية
يف وزارة الداخلية تقوم ومنذ الساعات االوىل
للعملية بإجراءات البحث والتحري والتعقب
االستخباري إللقاء القبض عىل بقية
الهاربني.
فيما وجه محافظ املثنى احمد منفي جودة
ندا ًء لجميع منتسبي القوات األمنية من رشطة
وجيش واستخبارات خالل فيديو تابعته
“الزوراء” ،إن “كل من يتمكن من القبض عىل
أي هارب من سجن ناحية الهالل ،فله مكافأة

مجزية وترقية وكتاب شكر وتقدير و ِقدم”.
وأضاف جودة “اليوم لن ننام ،ال أنا وال مدير
رشطة املحافظة وال الضباط حتى نلقي
القبض عىل الهاربني من السجن”.
وكان مصدر أمني ،قد أفاد بأن  21نزيال
هرب من سجن ناحية الهالل يف محافظة
املثنى املخصص لتجار املخدرات واإلرهاب،
فجر اليوم (امس) ،الفتا إىل أن األجهزة األمنية
رشعت بمالحقة النزالء”.
ويف األثناء وجه محافظ املثنى أحمد منفي
جودة بـ”حجز جميع الضباط يف مديرية
مكافحة املخدرات فوراً ،لحني إكمال التحقيق
معهم بحادثة هروب السجناء ومعرفة
املقرص” ،وفقا إعالم املحافظ.
فيما وجه قائد عمليات سومر ،اللواء الركن
جواد عباس ،بـ”توقيف جميع املتواجدين يف
سجن الهالل لحني اكمال التحقيقات معهم”.
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منوذج إعالن /دعوة تقديم العطاء
مجهورية العراق/وزارة النفط/شركة احلفر العراقية/شركة عامة
إىل/شركات االطعام املتخصصة
م/إعالن املناقصة العامة(بطريقة التأهيل الفين)املرقمة -2خدمات  - 2021 -البصرة
(معلنة للمرة الثانية)
نوع املوازنة(تشغيلية)  -نوع التبويب/اطعام مقاوالت وخدمات

َ .1
يرس(رشك�ة الحف�ر العراقية-رشكة عامة) دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تقديم خدمة االطعام وتنظيف ومستلزمات املعيشة االخرى يف مقر اقامة
العاملني يف املخيمات (مخيم الزبري الجديد-مخيم الطواقم االجنبية –بديل مخيم غرب الزبري)وملدة 365
يوم واالش�خاص املراد تقديم الخدمة اليهم بحدود ( )1400ش�خص يعملون بنظام املناوبة لكل وجبة
منه�م بحدود ( )700ش�خص تواجد فعيل قابل للزيادة والنقصان حس�ب طبيع�ة العمل ،موزعني عىل
املخيمات ومواقع عمل االجهزة.
 .2تتوفر لدى (رشكة الحفرالعراقية -رشكة عامة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة التشغيلية وتنوي
استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (تقديم خدمة االطعام وتنظيف ومستلزمات املعيشة االخرى يف مقر
اقامة العاملني يف املخيمات (مخيم الزبري الجديد-مخيم الطواقم االجنبية –بديل مخيم غرب الزبري).
 .3بإم�كان مقدم�ي العط�اء الراغبني يف رشاء وثائق للعط�اء باللغات (اللغة العربي�ة) بعد تقديم طلب
تحري�ري اىل (رشكة الحف�ر العراقية -رشكة عامة يف محافظة البرصة -الزبري -الربجس�ية) وبعد دفع
قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( )300,000ثالثمائة الف دينار عراقي ،بإمكان مقدمي العطاء
الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
 .4اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي (مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة-الزبري-الربجسية-
مقر لجنة فتح العطاءات) يف املوعد املحدد هو(يوم الثالثاء املصادف  2021/5/25الساعة الثانية عرش
ظهراً) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبين بالحض�ور يف العنوان االتي (البرصة -الزبري -الربجس�ية -مقر رشكة الحف�ر العراقية -لجنة
فتح العطاءات) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا ً من يوم الثالثاء املصادف )2021/5/25
يج�ب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة) وبمبلغ
( )43,452,450ثالث�ة واربع�ون مليون واربعمائة واثنان وخمس�ون الف واربعمائة وخمس�ون دينار
عراقي.
 .5اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم (االحد) املصادف . 2021/5/23
 .6يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي
ويكون موعدا ً لفتح العطاء.
 .7الكلفة التخمينية لتنفي�ذ االعمال ملدة ( )365يوم تبلغ ( )4,348,245,000اربعة مليارات وثالثمائة
وثمانية واربعون مليون ومائتان وخمسة واربعون الف دينار عراقي.
 .8يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فأنه سيتم استبعاد
عطاءه.
 .9يتم اس�تبعاد العطاء الذي ل�م ترفق به معايري التأهيل املطلوبة (الس�يولة النقدية ،االعمال املماثلة)
الواردة بتعليمات ملقدمي العطاء (ورقة بيانات العطاء ) بموجب وثائق املناقصة.
عـ.املدير العام
رئيس مجلس االدارة
مدير الهيأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

اعالن رقم ()14
رقم الطلبية 2021 / 4714 :
تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن مناقصة
تطوير الشبكة الكهربائية يف مصفى السماوة
للم�ر ِة (االوىل) وبكلفة تخميني�ة مقداره�ا ( )4,625,000,000دينار عراقي فقط (
اربعة مليارات وس�تمائة وخمسة وعرشون مليون دينار عراقي ال غري) وبمدة تنفيذ
( )730ي�وم ،بموج�ب املواصف�ات والرشوط التي يمك�ن الحصول عليه�ا من امانة
الصن�دوق لقاء مبلغ قدره ( )150,000دينار (مائة وخمس�ون الف دينار ال غري)
غري قابل للرد فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار
العراق�ي (م�ع مراعاة ترقيم صفح�ات هذه العروض) ويكون ناف�ذا ملدة ال تقل عن
( 120ي�وم) مع ارفاق التأمينات االولي�ة والبالغة ( )46,250,000دينار عراقي فقط
(ستة واربعون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي فقط).
عىل ان يتضمن العرض عىل املعلومات التالية -:
رقم املناقصة :موضوعها :تاريخ الغلق
تأريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
تاريخ نفاذ التأمينات االولية
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني وتسلم اىل استعالمات
الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها
الساعة (الواحدة بعد الظهر) ليوم  2021/5/24ويتحمل من ترسو عليه املناقصة
اجور نرش االعالن مع التقدير.
مالحظة-:
 -1يت�م تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف
تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فأنه سيتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض
مراعاة ذلك عند التقديم .
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر-:
أ -كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
 -3اذا تص�ادف تاري�خ الغلق اعاله عطلة رس�مية يرحل اىل اليوم الت�ايل بعد العطلة
مبارشة.
 -4تق�دم التأمينات االولية باس�م الرشك�ة او مديرها املفوض او احد املس�اهمني يف
الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة .
 -5بإم�كان كافة ممثلي الرشكات او املكاتب املشتركني يف املناقصة التواجد يف مقر

الرشك�ة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجن�ة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ
الغلق الساعة العارشة صباحا.
 -6يف حالة وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه االنذارات من القسم القانوني يف
رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
 -7تصادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة
الفنية والتجارية للطلبيات .
 -8تقدم التأمينات االولية عىل شكل (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) ومن
املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا ً .
 -9ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة
االسترياد ويتحمل املشرتك يف املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا ( اذا
تضمن العمل تجهيز مواد) .
 -10ال تت�م املطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز ألس�باب تتعل�ق بإخراج املواد من
املوانئ (اذا تضمن العمل تجهيز مواد) .
 -11يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة  %20فاكثر من الكلفة التخمينية .
 -12يمكن االطالع عىل رشوط تقدي�م العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني www.mrc.
. oil.gov.iq
 -13س�يتم اس�تقطاع ( 1000دين�ار) الف دينار عراقي رس�م طابع لبن�اء مدارس
ورياض االطفال .
 -14عىل الرشكات املتقدمة االشتراك يف املناقصة اعاله تقديم كتاب تأييد من وزارة
العمل والش�ؤون االجتماعي�ة /دائرة التقاعد والضم�ان االجتماعي إلكمال اجراءات
املوافقات االمنية يف حال التأهل .
 -15ال تصرف اي مس�تحقات اىل املجه�ز اال بعد جلب براءة ذمة م�ن دائرة التقاعد
والضمان االجتماعي .
 -16يتم استقطاع مبلغ ( )25000الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات
العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد .
د .عائد جابر عمران
ع/املدير العام
رئيس مجلس ادارة الرشكة

تقارير
العدد 7480 :االثنين  3آيار 2021

التجارة 70 :باملئة من املواطنني مل
يتسلموا حصصهم التموينية
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة التجارة ،ام�س األحد ،أن 70
باملئ�ة م�ن املواطنني ل�م يراجع�وا وكالء
التموينية لتسلُّم حصصهم.
وقال مدير عام الرقاب�ة التجارية واملالية
يف الوزارة ،محمد حن�ون ،يف بيان اطلعت
علي�ه “ال�زوراء” :إن “بع�ض ال�وكالء
يش�كون م�ن ع�دم مراجع�ة املواطنين

لتس�لُّم حصصهم التموينية” ،الفتا ً اىل أن
نس�بة ”عدد املواطنني الذين لم يـتسلموا
حصصه�م يف املحافظات تتراوح بني 60
اىل  70باملئة”.
وكان رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،قد وجَّ ه ،يف وقت س�ابق ،وزارة
التجارة بمواصلة العم�ل عىل توفري مواد
البطاقة التموينية.

التعليم تعلن بدء التقديم إىل
الدراسات العليا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث
العلمي بدء التقديم إىل الدراسات العليا
ابتدا ًء من امس االحد.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان :إنه�ا “تعلن
بدء التقديم إىل الدراس�ات العليا للعام
الدرايس  2022/2021ابتدا ًء من امس
االح�د املواف�ق الثاني من اي�ار الحايل
ولغاية الثالث من حزيران املقبل”.

واضافت إن “ألفا وتس�عمائة برنامج
درايس مت�اح للتقدي�م والتناف�س
على وف�ق ش�هادات الدبل�وم الع�ايل
واملاجس�تري والدكتوراه ،وأن التقديم
اإللكرتوني يك�ون عرب منظومة دائرة
البحث والتطوير (http://adm.rdd.
 )edu.iqوحس�ب ضواب�ط التقدي�م
والقب�ول يف الدراس�ات العلي�ا داخ�ل
العراق”.

النفط :إيرادات نيسان من الصادرات
بلغت أكثر من  5مليارات دوالر
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النفط ،امس األحد ،أن صادرات
النفط الخام لشهر نيسان املايض بلغت أكثر
من  88مليون برمي�ل وحققت ايرادات زادت
عن  5.5مليارات دوالر.
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن وزارة النف�ط تلقته
“الزوراء” :أنه “ وبحس�ب االحصائية األولية
الص�ادرة عن رشكة تس�ويق النفط العراقية
“س�ومو” ،فق�د بلغ�ت مجموع الص�ادرات
للنف�ط الخام لش�هر نيس�ان امل�ايض ()88
مليونا ً و( )398الفا ً و( )319برميالً ،بإيرادات
بلغت (  )5مليارات و( )525مليونا ً و ()330

الف دوالر”.
واضاف ان “االحصائية أشارت اىل أن مجموع
الكمي�ات املص�درة م�ن النفط الخام لش�هر
نيس�ان املايض من الحقول النفطية يف وسط
وجنوب العراق بلغ�ت ( )85مليونا ً و( )534
الف�ا ً و (  )916برميالً ،أما من حقول كركوك
عرب ميناء جيهان فقد بلغت الكميات املصدرة
مليونني و( )863الفا ً و( )403برميالً “..
وتابع�ت ال�وزارة يف بيانه�ا أن “ مع�دل
الص�ادرات اليومية بلغ مليونني و( )947الف
برميل ،فيما بلغ معدل س�عر الربميل الواحد
( )62.505دوالرا ً “.

جمموعة السبع ستبحث إنشاء آليّة
لل ّرد السريع على “الدعاية” الروسية

لندن/رويرتز:
قال وزير الخارجية الربيطاني دومينيك راب
لرويرتز إن مجموعة الدول الس�بع ستبحث
مقرتحا بإنشاء آلية للرد الرسيع يف مواجهة
“الدعاية” الروسية والتضليل.
وأضاف راب يف ترصيحات قبل اجتماع وزراء
خارجي�ة املجموع�ة يف لن�دن أن بريطاني�ا
“تعمل عىل توحيد ص�ف املجموعة للخروج
بآلي�ة تفني�د رسي�ع” ملواجه�ة التضلي�ل
الرويس.
وتاب�ع قائلا “ليتس�نى لن�ا حني ن�رى تلك
األكاذي�ب والدعاي�ة أو األخب�ار الكاذب�ة أن
نقدم مع�ا ،وليس بش�كل منفرد فحس�ب،
تفني�دا وإلظه�ار الحقيق�ة برصاح�ة ليس

فق�ط للناس يف ه�ذا البلد بل ويف روس�يا أو
الصني أو حول العالم”.
وكان مس�ؤولون بريطاني�ون وأمريكي�ون
وأوروبي�ون يف مجال األمن قد أش�اروا إىل أن
روس�يا والصني تح�اوالن غرس ب�ذور عدم
الثقة يف الغ�رب بنرش املعلوم�ات املضللة يف
االنتخاب�ات أو األكاذيب املتعلق�ة بلقاحات
الوقاية من كوفيد.-19
وتض�م مجموع�ة الس�بع الوالي�ات املتحدة
والياب�ان وأملاني�ا واململكة املتحدة وفرنس�ا
وإيطاليا وكندا ويصل الناتج املحيل اإلجمايل
للدول األعض�اء فيها إىل ح�وايل  40تريليون
دوالر أي م�ا يقل قليال ع�ن نصف االقتصاد
العاملي.
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املفوضية تكشف عدد املرشحني لالنتخابات وتشرع بإعداد
“سجل ناخبني رصني”
بغداد /الزوراء:
ج�ددت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخابات ،امس االحد ،التزامها بإجراء
االنتخاب�ات بموعده�ا املق�رر ،وفيم�ا
كش�فت ع�دد املرش�حني لالنتخاب�ات،
رشعت بإعداد “سجل ناخبني رصني”.
وقالت املفوضية يف الكلمة االس�بوعية،
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان�ه “يف الوقت الذي
تش� ّدد في�ه املفوضي�ة ،على أن موع�د
إج�راء انتخاب مجلس الن�واب العراقي
يف  10ترشي�ن األول  2021حتم�ي ال
تراجع عنه ،تؤكد أنها تواصل خطواتها
وتحضرياته�ا ملرحلة االقرتاع بعد انتهاء
فترة تحديث س�جل الناخبين وإصدار
مجلس املفوضني لقراره بإيقاف عملية
التس�جيل البايومرتي لغاية االنتهاء من
إجراء االنتخابات النيابية املبكرة”.
واضافت“ ،س�ترشع املفوضي�ة بإعداد
س�جل ناخبني رصين ،يت�م طباعته يف
مطبعة ش�بكة اإلعالم العراقي بحس�ب
موافق�ة مجلس الوزراء خالل جلس�ته
املنعق�دة يف  27/4/2021وبأس�لوب
التعاق�د املب�ارش لطبع س�جل الناخبني
الع�ام والخ�اص النهائ�ي ،وك�راس
املرشحني ،و(بوسرت) س�جل الناخبني،
وتخويل مفوضي�ة االنتخابات صالحية
التف�اوض والتعاق�د املب�ارش مع إحدى
الشركات العاملي�ة الرصين�ة لطباع�ة
وتجهي�ز أوراق االقتراع واالس�تمارات
النتخاب�ات مجل�س الن�واب2021/
اس�تثناء م�ن تعليم�ات تنفي�ذ العقود
الحكومية والضوابط امللحقة بها”.

ويف س�ياق آخ�ر اش�ارت اىل ،ان “م�دة
تسجيل التحالفات السياسية واألحزاب
واملرش�حني ،انقض�ت يف األول م�ن أيار
لع�ام  ،2021وس�يجرى تباع�ا ً التحقق
من أهلية املرش�حني الذين يقدر عددهم
بأكثر من 3500مرش�ح ،بالتنسيق مع
املؤسس�ات ذات العالق�ة وه�ي (وزارة
الداخلي�ة /األدل�ة الجنائي�ة ،الهيئ�ة
الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ،هيئة
النزاه�ة ،وزارة الرتبي�ة ،وزارة التعلي�م
العايل والبحث العلمي)”.
ويف اطار االس�تعدادات لعملية االقرتاع،
ان “املفوضية ش�كلت ،اللجنة املركزية
الختيار موظفي االقرتاع برئاس�ة عضو
مجلس املفوضني القايض (فياض ياسني
حسين) ,وتعمل هذه اللجنة عىل إعداد

آلي�ة دقيقة تضمن سير عم�ل اختيار
موظف�ي االقتراع بش�فافية ونزاه�ة
واستقاللية حيث س�يتم اختيارهم من
فئ�ة موظف�ي الدول�ة على أن ال يكون
مسجالً لدى املفوضية كمرشح أو وكيل
حزب سيايس أو مراقب”.
وبتوجي�ه من رئي�س مجلس املفوضني
الق�ايض (جلي�ل عدنان خلف) تس�تمر
عملي�ة املتابع�ة امليداني�ة ملكات�ب
املحافظات االنتخابية ومراكز التسجيل
التابع�ة له�ا والف�رق الجوال�ة من قبل
املديرين العامين يف املفوضية؛ للوقوف
على اس�تعداداتهم للعملي�ة االنتخابية
واملعوقات التي تواجه عملهم.
واس�تقبل رئي�س مجل�س املفوضين،
الخمي�س امل�ايض ،كالً م�ن الس�فري

الس�ويدي الرس رون�اس والس�فري
الفنلندي فيزا هاكينن والقائم باألعمال
النرويجي رور هوكسدال.
ورشح رئيس مجلس املفوضني للسفراء
الثالث�ة الخط�وات واالس�تعدادات التي
تقوم به�ا املفوضية إلقامة االنتخابات،
مؤك�دا ً إن دع�وة املفوضي�ة لع�دد من
الدول يف العالم بإرسال مراقبني دوليني،
تأت�ي من ب�اب إعادة الثق�ة باملفوضية
ومجلس�ها الجديد ولك�ي تطمنئ الدول
لإلجراءات املتخذة.
ويف إط�ار التواصل وتنظي�م العالقة مع
وسائل االعالم التي تعد الرشيك األسايس
يف عم�ل املفوضية ملا لها م�ن دور مهم
ومح�وري يف توعي�ة وتثقي�ف الناخبني
بأهمي�ة مش�اركتهم يف االنتخاب�ات،
ضمانا ً لنزاهة وعدالة وشفافية العملية
الديمقراطية.
ّ
“ترحب
وتابعت املفوضية يف كلمتها ،إنها
ب�كل املهتمني يف الش�أن االنتخابي ومن
ضمنه�م وس�ائل اإلعلام لإلطالع عىل
مجري�ات عمل املفوضية ونقل الصورة
الحقيقية لل�رأي الع�ام بأمانة ومهنية
وحيادية ،ويف الوقت ذاته فإن املفوضية
توخ�ي ّ
تدع�و إىل ّ
الدقة يف نق�ل املعلومة
واستقائها من مصادرها الرسمية ،كما
تدع�و إىل تضافر ّ
كل الجه�ود الصادقة
يف دع�م عم�ل املفوّضية م�ن خالل ّ
حث
الناخبني وتثقيفهم عىل ممارسة ّ
حقهم
الدس�توري يف التصوي�ت يف انتخ�اب
مجلس النوّاب العراقي املزمع إجراؤه يف
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كوريا الشمالية تتهم بايدن باتباع “سياسة عدائية” جتاهها
بيونغ يانغ/بي.بي.يس:
هاجم�ت كوري�ا الش�مالية إدارة
الرئيس األمريكي ج�و بايدن ،التي
تستعد للكشف عن استراتيجيتها
للتعامل مع بيونغ يانغ وبرنامجها
النووي.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة الكوري�ة
الش�مالية ّ
إن التعليق�ات األخيرة
الص�ادرة م�ن واش�نطن ُتظهر أن
بايدن يعتزم الحفاظ عىل “سياسة
عدائية”.
ويف األس�بوع املايض ،وصف بايدن
الربنامج النووي لكوريا الش�مالية
بأنه “تهديد خطري” لألمن العامل�ي.
ويق�ول البي�ت األبي�ض إن باي�دن
يعتزم اتباع نهج “محسوب” تجاه
كوريا الشمالية.
وقالت املتحدثة باسم البيت األبيض،
جين بس�اكي ،ي�وم الجمع�ة ،إنه
ت�م االنتهاء من مراجعة للسياس�ة
األمريكية ،مشرية إىل أن بايدن تعلم
من تجربة اإلدارات األربع الس�ابقة

التي حاولت وفشلت يف حمل كوريا
الشمالية عىل التخيل عن برنامجها
لألسلحة النووية.
وقال�ت“ :سياس�تنا ل�ن تركز عىل
تحقي�ق صفقة كبيرة ،ولن تعتمد
عىل استراتيجية الصرب” ،مشيرة
إىل أن الواليات املتحدة س�تتبع بدالً
من ذل�ك “نهج�ا عمليا محس�وبا،
يك�ون منفتح�ا ً عىل الدبلوماس�ية
واستطالعها” مع كوريا الشمالية،
مع القيام يف الوقت نفس�ه بإحراز
“تق�دم عميل” يف م�ا يتعلق بتعزيز
أمن الواليات املتحدة وحلفائها.
ومن املتوقع أن تستضيف الواليات
املتح�دة قريب�ا ً مستش�اري األم�ن
القوم�ي لكل م�ن الياب�ان وكوريا
الجنوبية ملناقشة املراجعة.
ويف بي�ان بثت�ه وس�ائل اإلعلام
الرس�مية يف كوريا الش�مالية امس
األح�د ،وصف�ت وزارة الخارجي�ة
تعليق�ات باي�دن بش�أن برنامجها
النووي  -يف خطاب أمام الكونغرس

األسبوع املايض  -بأنها “ال تطاق”
و”حماقة كبرية”.
وق�ال ك�وون جون�غ غ�ون م�ن
قس�م الش�ؤون األمريكية يف وزارة
الخارجي�ة الكوري�ة الش�مالية ّ
إن
“ترصيحات�ه (باي�دن) تعك�س
بوض�وح نيت�ه يف مواصل�ة تطبيق
السياس�ة العدائية تجاه جمهورية
كوريا الديمقراطية الشعبية [كوريا
الش�مالية] مثلم�ا فعل�ت الواليات
املتحدة ألكثر من نصف قرن”.
وقال بيان منفصل لوزارة الخارجية
ّ
إن التعليقات السابقة التي انتقدت
وض�ع حق�وق اإلنس�ان يف كوري�ا
الش�مالية تهني كرامة الزعيم كيم
جون�غ أونُ ،
وتظه�ر أن الوالي�ات
املتحدة “تستعد ملواجهة شاملة”.
وق�ال باي�دن يف جلس�ة مشتركة
للكونغرس ،بمناس�بة م�رور 100
يوم عىل توليه املنصبّ ،
إن الربنامج
النووي لكوريا الشمالية ،إىل جانب
إي�ران ،يمثلان “تهدي�دات خطرية

ألمن أمريكا وأمن العالم”.
وأض�اف“ :س�نعمل ع�ن كثب مع
حلفائن�ا ملواجهة التهدي�دات التي
يش�كلها كال البلدي�ن م�ن خلال
الدبلوماسية والردع الصارم”.
ولي�س م�ن الواض�ح أي تعليقات
ع�ن حق�وق اإلنس�ان أش�ار إليها
بي�ان بيون�غ يان�غ ،لك�ن صحيفة
“واش�نطن بوس�ت” ذكرت أن من
املتوق�ع أن ُيعّي�نّ البي�ت األبي�ض
مبعوث�ا ً خاصا ً لحقوق اإلنس�ان يف
كوريا الشمالية قريباً.
وتقول واش�نطن إنها تحاول إجراء
اتص�االت دبلوماس�ية م�ع كوري�ا
الش�مالية من�ذ منتص�ف فرباير/
شباط.
وقللت واش�نطن من ش�أن اختبار
كوريا الش�مالية لصواريخ قصرية
امل�دى الش�هر امل�ايض ،قائل�ة إنها
“نشاط عسكري عادي”.
وحت�ى اآلن ،لم تعترف بيونغ يانغ
بجو بايدن كرئي�س جديد للواليات

املتحدة.
ووص�ف باي�دن ،خلال حملت�ه
االنتخابي�ة ،كي�م جون�غ أون بأنه
“بلطج�ي” ،وقال إن نزع السلاح
الن�ووي لكوري�ا الش�مالية يج�ب
أن يح�دث قبل تخفي�ف العقوبات
االقتصادية القاسية التي تفرضها
الواليات املتحدة واألمم املتحدة.
وقبل فترة وجيزة من ت�ويل بايدن
منصبه ،ألقى كيم خطابا ً وصف فيه
الواليات املتح�دة بأنها “أكرب عدو”
لبالده وأعلن عن طموحاته لتوسيع
ترسانته النووية .لكنه أضاف أيضا ً
أنه ال يستبعد الدبلوماسية.
وكان س�لف بايدن ،دونالد ترامب،
أول رئي�س أمريك�ي يتواص�ل
مبارشة م�ع كيم جون�غ أون  -إذ
قابله ثالث مرات .ومع ذلك ،فش�ل
الرجلان يف التوص�ل إىل أي اتف�اق
بش�أن وق�ف برنامج بيون�غ يانغ
الن�ووي أو تراج�ع واش�نطن عن
العقوبات.

مستفيدين من تراخي احلكومة

فلول البشري يعودون إىل الواجهة و يلجأون إىل التجمع واالحتفال
الخرطوم/متابعة الزوراء:
ع�اد أنص�ار الرئي�س الس�ابق عمر
حسن البشير إىل الواجهة مستغلني
تراخ�ي حكوم�ة عبدالل�ه حم�دوك
واستغراق الحكم االنتقايل يف السودان
يف التسويات السياسية.
وفرّقت الرشط�ة الس�ودانية بالغاز
املس�يل للدموع والعصي والهراوات
تجمع�ا محس�وبا على النظ�ام
الس�ابق كان يعت�زم تنظي�م إفطار
بمنطق�ة الري�اض رشق الخرط�وم
بحض�ور العرشات م�ن املنتمني إليه
واملحس�وبني علي�ه ،لتوجيه رس�الة
إىل الس�لطة بأنه�م متمس�كون
بمواقفه�م ،واختبار نواياها حيالهم
بعد أن فهمت الحركة اإلسالمية التي
تس�توعب ه�ؤالء أن هناك ت�رددا يف
ْ
بحسم مع كوادرها.
التعامل
ودع�ت إىل حف�ل اإلفط�ار “رابط�ة
خريجي جامعة أم درمان اإلسالمية”
ودعمته ق�وى موالية لحزب الرئيس
املع�زول (املؤتم�ر الوطن�ي) بغرض
االحتفال بذكرى غ�زوة بدر يف الـ17
من رمضان ،لكن الس�لطات اعتربت
األمر تحايلا عىل قرار حظر الحزب،
والتفافا على لجنة التفكي�ك وإزالة
التمكين الت�ي منع�ت الح�زب م�ن
مزاولة ّ
أي نشاط.

ويقول مراقبون إن االرتباك الذي ساد
عم�ل اللجن�ة يف الفترة املاضية وما
كشفه من انقس�امات بني أعضائها
أوحى لفلول البشري بأن السلطة غري
ج�ادة يف التعام�ل معه�م ،لكن فض
اإلفط�ار الجماع�ي ج�اء ليثبت أنها
عازمة عىل مواصل�ة تضييق الخناق
عليهم.
ونس�قت رابط�ة خريج�ي جامع�ة
أم درمان م�ع هيئة عملي�ات جهاز
املخاب�رات العام�ة (جه�از األم�ن
واملخاب�رات الوطني س�ابقا) والتي
ت�م حله�ا منذ ح�وايل ع�ام ،وهو ما
يعني أن حفل اإلفط�ار كان ينطوي
عىل دوافع سياس�ية وأمنية ملتحفة
ب�رداءدين�ي.
وظه�ر العدي�د من منتس�بي النظام
الس�ابق وك�وادره يف مقاط�ع فيديو
بثت عىل منصات التواصل االجتماعي
قب�ل موعد اإلفط�ار ،وه�م يتح ّدون
لجن�ة إزال�ة التمكين ويتباه�ون
بالتجم�ع يف املوع�د ال�ذي رضب�وه،
م�ا دفع الحكوم�ة إىل التعامل معهم
بحسم ،ألن تمرير االختبار يف األجواء
القاتمة الراهنة يمنح فلول البشير
املزيد من الجرأة السياسية.
وأش�ارت الباحثة السودانية تمارض
الطيب إىل أن جرأة فلول البشير عىل

تجمي�ع عنارصه�م تأتي م�ن عدم
مالحقتهم أو محاس�بتهم بالش�كل
الس�يايس املطلوب ،فال ي�زال الكثري
منهم طلقاء مع أنه�م كانوا رشكاء
يف ممارس�ات س�يئة خالل نظامهم
املباد.
وأضاف�ت تم�ارض ،أن هن�اك

مجموع�ات متفرق�ة تح�اول خل�ق
اضط�راب يف الش�ارع الس�وداني،
ول�ن يجد ّ
أي تجمع إسلامي للفلول
فرص�ة حقيقي�ة للعمل الس�يايس،
فالثورة أسقطت حزبهم الحاكم ولم
يعد املواطنون يثق�ون يف ّ
أي كيانات
إسلامية قديمة أو جديدة ،وترفض

غالبي�ة الق�وى السياس�ية التعاون
معهم ومن شاركهم يف السلطة.
وكانت عنارص محس�وبة عىل نظام
البشير نظم�ت إفط�ارا جماعي�ا
األس�بوع املايض تحت الفتة ش�باب
الحرك�ة اإلسلامية م�ا دف�ع لجنة
تفكي�ك نظ�ام البشير إىل التهدي�د

بمالحق�ة املش�اركني بم�ن فيه�م
ضباط يف الجيش وجه�از املخابرات
العامة.
وح�ذر القي�ادي يف “حرك�ة اإلصالح
اآلن” أس�امة توفيق ،يف منشور عىل
صفحته عىل فيس�بوك م�ن أن قمع
مجموع�ات ش�بابية إسلامية ربما
يقوده�مإىلالعم�لتح�تاألرض.
وتتردد فكرة العمل تحت األرض من
وق�ت إىل آخ�ر وتحم�ل يف جوهره�ا
تهديدا للحكومة وأنها لن تس�تطيع
مالحقته�م وس�ط األزم�ات الت�ي
تواجهه�ا يف محاولة للقبول بالحوار
معه�م ومنحه�م مرشوعي�ة للعمل
الس�يايس بحرية بدال م�ن إجراءات
التقويض والتضييق.
وعندم�ا ش�ددت أجه�زة األم�ن عىل
منع إقامة ّ
أي نشاط سيايس بساحة
الحري�ة الش�هرية يف الخرط�وم لجأ
فلول البشير إىل التجم�ع واالحتفال
يف حدائ�ق عام�ة مج�اورة بمنطقة
الري�اض ،يف إط�ار تكتي�ك يرمي إىل
إنه�اك الحكومة ودفعه�ا إىل ارتكاب
تج�اوزات بحقه�م تفت�ح الب�اب
ملظلومي�ةجدي�دةيتاج�رونبه�ا.
وحدث�ت مواجهات بني ق�وات األمن
وأنص�ار البشير الخمي�س بع�د أن
هرب�وا إىل ش�وارع جانبي�ة وهتفوا

بس�قوط حكوم�ة حم�دوك ،وألقي
القبض عىل  12منهم.
وكش�فت مص�ادر محلي�ة أن لجنة
إزالة التمكني تنوي توجيه املزيد من
الرضبات لفلول البشري بينها رضبة
مالي�ة جدي�دة لع�دد م�ن القيادات
الس�ابقة ،وتش�مل استرداد أم�وال
العديد م�ن القطاعات واملؤسس�ات
الحكومية السودانية منهم.
ويتبنى منتس�بو الحركة اإلسلامية
بألوانهم املختلفة تكتيكات ترمي إىل
حض السلطة االنتقالية عىل االعرتاف
به�م سياس�يا ب�دال م�ن املالحقات
الجارية ،فهناك العديد من األساليب
الت�ي يمكن اللج�وء إليه�ا والتخفي
وراءها ،سوف تؤدي إىل إجهادها.
وأعلن األمين العام املكل�ف للحركة
اإلسلامية عيل كرتي امليض يف اتجاه
تكوين تيار إسالمي جامع باسم “أنا
املس�لم” بزعم ترس�يخ قيم املواطنة
وتأكي�د معان�ي الوف�اق الوطني ،يف
محاول�ة التفافي�ة جدي�دة دينية يف
ظاهرها ولكنها يف جوهرها سياسية،
ألنه�ا تمك�ن الحركة اإلسلامية من
الع�ودة إىل تجني�د الك�وادر بع�د أن
ابتعدت عنه�ا أعداد كبرية منذ رحيل
نظ�ام البشير ،واخت�ارت عن�ارص
انتمت إليها الهج�رة إىل دول أخ�رى.
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كشفت عن سبب غياب العراق عن التصنيف العاملي للتعليم

الصحة :العراق مل يسجل أي إصابة
بالساللة اهلندية
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الصح�ة ،أمس األحد ،أن العراق خال من أي إصابة بالسلالة الهندية
حت�ى اآلن ،فيما أش�ارت اىل عدم رفع اية توصية بش�أن حظر التج�وال اىل اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية.
وقال مدي�ر الصحة العامة ،رياض عبد األمري الحلفي ،يف ح�وار تابعته «الزوراء»:
إن “ارتف�اع ع�دد إصاب�ات كورون�ا املس�جلة يع�ود يومي�ا اىل اس�تمرار التهاون
والرتاخ�ي يف تطبيق التعليمات الصحية والوقائية ،وقلة إقبال املواطنني عىل املنافذ
التلقيحية”.
ونبه الحلفي “اىل عدم إمكانية فرض اي حظر بكل أجزائه بسبب الوضع االقتصادي
الذي يعاني منه املواطن”.
وأوض�ح أن “وزارة الصحة لم ترفع حتى اآلن أي�ة توصية إىل اللجنة العليا للصحة
والسلامة الوطنية بش�أن الحظر يف األيام املقبلة وربما ال تتوافق اللجنة العليا مع
توصي�ات الوزارة ،ويبقى القرار النهائي من صالحية اللجنة” ،نافيا “تس�جيل اي
إصابة بالساللة الهندية بالعراق حتى اآلن”.

انطالق عملية عسكرية يف” حوض
خريسان” بدياىل
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الرتبية تعلن املباشرة بتحويل حماضري مراكز حمو األمية إىل عقود
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،أمس األحد ،عن املبارشة
بتحويل املحارضي�ن املجانيني يف مراكز محو
األمي�ة اىل عق�ود ضم�ن قاطع الك�رخ األوىل.
وفيم�ا أكدت ان الع�راق رغم قل�ة اإلمكانات
والظروف القاس�ية التي م�ر بها ال يزال يمثل
قاعدة علمية مقارنة باألنظمة التعليمية عىل
املس�توى العربي ،لفت اىل ان الس�بب الرئييس
لعدم وجود الع�راق ضمن الخارطة التعليمية
العاملية هو الجانب املايل.
وقال الوكيل اإلداري بال�وزارة ،فالح القييس،
يف ترصي�ح صحفي :ان “مديرية تربية الكرخ
األوىل بارشت تحوي�ل املحارضين املجانيني يف
مراكز محو األمية اىل عقود إلكمال معامالتهم
بعد ش�مولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 130
لسنة .”2021
وأك�د القيسي “مس�اعي ال�وزارة الحثيث�ة
لتعيينه�م على امللاك الدائم مس�تقبال ،وأن
تك�ون األولوية لهم متى م�ا توفرت الدرجات
الوظيفي�ة” ،موضح�ا أنه “س�يتم التنس�يق
م�ع الجه�ات ذات العالق�ة إلنص�اف ه�ذه
الرشيحة”.
وأش�ار اىل ان�ه “س�يتم تحوي�ل املحارضي�ن

املجانيين اىل عق�ود ضم�ن مراك�ز مح�و
األمي�ة بأج�ر ش�هري  250ألف دينار إس�وة
باملحارضي�ن املجانيين يف م�دارس التعلي�م
العام” ،مبينا ان “املحارضين املش�مولني هم
ضمن مراكز :بغداد املركز واألطراف يف قضاء
أبي غريب”.
من جان�ب اخ�ر ،أك�دت وزارة الرتبية ،امس
األحد ،ان العراق رغم قلة اإلمكانات والظروف

القاس�ية التي م�ر بها ال ي�زال يمث�ل قاعدة
علمي�ة مقارن�ة باألنظم�ة التعليمي�ة على
املس�توى العربي ،الفتة اىل ان السبب الرئييس
لعدم وجود الع�راق ضمن الخارطة التعليمية
العاملية هو الجانب املايل.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :أن�ه «يتوج�ب على الدولة الت�ي ترغب
بالظه�ور بالتصني�ف العامل�ي دفع اشتراك

س�نوي يف مدينة (اله�اي) يف هولن�دا للهيئة
الدولية لتقييم منجزات التعليم ( ،)TiMssوال
يتعلق األمر باألداء التعليمي كما يشاع ويروج
له البعض».
وأش�ارت ال�وزارة اىل انه�ا «قطع�ت ش�وطا ً
كبيرا ً يف االس�تعداد للمش�اركة يف االختبارات
الت�ي س�تجري يف ع�ام  ،»2023معرب�ة ع�ن
«ثقته�ا العالية بإمكان�ات الطال�ب العراقي
املع�روف بتميزه عىل مدى الس�نوات املاضية
وتحقيقه اإلنجازات العالي�ة واملتقدمة وكان
آخره�ا إحرازه امليدالية الربونزية بعد خوضه
اختبارات العل�وم والرياضي�ات التي نظمتها
منظمة االلكسو بمشاركة عربية واسعة».
يذك�ر ان هن�اك فريقا متخصص�ا من وزارة
الرتبي�ة يتواص�ل م�ع منظم�ة االختب�ارات
الدولية يف مدينة (الهاي) املسؤولة عن تقييم
الدول تعليمياً ،والت�ي بدورها تقيم اختبارات
لعينات من طلبة الدول املش�اركة وفق قواعد
علمية رصينة لطلب�ة الرابع االبتدائي والثاني
املتوسط ملواد (العلوم والرياضيات) لكل اربع
س�نوات ،حيث تعطي يف النهاية مؤرشات عن
حال�ة التعليم يف البلد املش�ارك وتحدد موقعه
عىل الخارطة الرتبوية العاملية.

النزاهة تطيح مبنتحل صفة يوهم املواطنني بالتعيني مقابل مبالغ مالية
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف دي�اىل ،أمس
األحد ،عن انطالق عملية عسكرية لتعقب
خاليا داعش يف حوض خريس�ان ش�مال
رشق املحافظة.
وقال مدي�ر ناحية العبارة(19كم ش�مال
رشق بعقوبة) ش�اكر التميمي يف ترصيح
صحف�ي :ان” ق�وات امني�ة مشتركة
مدعوم�ة بطيران الجي�ش ب�دأت عملية
عس�كرية م�ن محوريين يف ح�وض نهر
خريس�ان ابت�داء م�ن بس�اتني بودج�ه
ومحيطه�ا وصوال اىل بس�اتني املخيس�ة
م�ن الجهة الرشقية لتعق�ب خاليا داعش
اإلرهابية”.
وأضاف التميمي ان” العملية هي صفحة

أخ�رى م�ن حمل�ة الوق�ف العس�كرية
املس�تمرة لألس�بوع الثان�ي على التوايل
إلنه�اء خط�ر فل�ول داع�ش اإلرهابي يف
رشي�ط زراعي يمت�د آلالف الدونمات من
البساتني واألرايض الزراعية عقب مجزرة
الجيزاني التي استهدفت املدنيني والقوات
األمني�ة قب�ل  8أيام وأس�فر عن س�قوط
شهداء وجرحى”.
وأش�ار اىل ان” العمليات تحقق نتائج من
ناحي�ة ضب�ط مضافات وتفكي�ك عبوات
ناسفة وإعادة االنتشار األمني”.
وتش�هد منطقة الوقف شمال رشق دياىل
عملي�ات عس�كرية مس�تمرة لألس�بوع
الثان�ي على الت�وايل إلنهاء خط�ر داعش
اإلرهابي.

بغداد /الزوراء:
تمكنت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة من
ضب�ط متهم ينتحل صفة العمل بأحد
ً
مبين�ة أنه يطلب
األجه�زة الرقابيَّ�ة،
مبالغ ماليَّة من املواطنني مقابل وعود
كاذبة بالتعيني يف مؤسسات الدولة.
وذكرت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة،
بحس�ب بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان
«عمليَّ�ة الضبط التي تمَّ�ت بموجب
مُ َّ
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة ،أفادت بتلقي مديريَّة

تنفيذ عملية دهم وتفتيش لتعقب
خاليا داعش يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
نفذت القوات األمنية والحش�د الشعبي ،أمس األحد ،عملية دهم وتفتيش لتعقب خاليا
اإلره�اب رشق محافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية إعالم الحش�د الش�عبي ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أن «قوة مشتركة من اللواء  52بالحشد الشعبي والقوات
األمنية ،نفذت عملية دهم وتفتيش لتعقب خاليا اإلرهاب رشق محافظة صالح الدين».
وأضاف البيان أن «العملية شملت تفتيش قرية شلخة ووادي محاسن غرب قضاء طوز
خورماتو».

تحقي�ق الهيئ�ة بمحافظ�ة البرصة
معلوم�ات عن وجود ش�خص ينتحل
ٍ
صف�ة موظف يعمل يف أح�د األجهزة
الرقابيَّ�ة ويمارس عملي�ات النصب
على املواطنين وأخ�ذ مبال�غ مال َّي ٍة
ً
مؤكدة
لقاء وعود كاذب�ة بالتعيني»،
«تأليفه�ا فريق عم� ٍل م�ن املديريَّة،
وبع�د نص�ب كمين محك�م؛ تمكن
الفريق م�ن ضبطه مُ تلبّس�ا ً بالجرم
املشهود».

دياىل تضبط شحنة
”دواجن” استوردت من
دولة حمظورة
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة صحة دياىل ،امس األحد ،عن ضبط
ش�حنة دواجن اس�توردت من دول�ة محظورة
بسبب انفلونزا الطيور.
وق�ال مدير إعالم صحة دي�اىل ،فارس العزاوي،
يف حدي�ث صحف�ي :ان” فرق الرقاب�ة الصحية
نجح�ت من ضب�ط ش�حنة منتوج�ات دواجن
اس�توردت م�ن دولة محظ�ورة بس�بب تفيش
أنفلون�زا الطي�ور يف حقوله�ا» .الفت�ا إىل «ان
الش�حنة والتي تصل اىل أكثر من طن تم إتالفها
بالكامل وفق محرض رسمي”.
وأض�اف العزاوي ان” هن�اك روزنامة حكومية
تش�دد على حظ�ر ومن�ع اس�ترياد منتوج�ات
الدواج�ن من ال�دول الت�ي تنترش به�ا أنفلونزا
الطي�ور لتفادي انتق�ال اإلصاب�ات اىل الحقول
العراقية ومنها دياىل”.
وكان�ت دياىل س�جلت مؤخرا اصاب�ة اثنني من
حق�ول الدواج�ن بأنفلونزا الطي�ور ،فيما تمت
إبادة نحو  13الف دجاجة الحتواء اإلصابات.

أكدت افتتاحها مكابس لطباعة أرقام اللوحات

املرور تعلن اجناز أكثر من مليون حجز الكرتوني خالل شهرين

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديريـة املرور العامة إنجـاز مليـون
و 400أل�ف حج�ز إلكرتون�ي بجه�ود ذاتي�ة
خالل الشهرين املاضيــني ،مبينة أنها قامت
بافتتاح  4مكاب�س لطباعة أرقام اللوحات يف
بغداد.
وذكر مدي�ر امل�رور العامة الل�واء الحقوقي،
طارق إس�ماعيل حسين الربيع�ي ،يف حديث
صحف�ي :أن «هن�اك  4.1ماليــين حج�ز
الكرتوني تـم انجازه�ا بجهود ذاتيـة خـالل
ش�هرين وتس�هيل أمور املواطنني ،خاصة أن
جائحة كورونا أوقفت عمل مواقع التس�جيل
والشؤون الفنية ستة أشهر تقريبا ً منذ بداية
الجائح�ة ،وه�ذا أثر بش�ـكل س�لبي يف هذه
املواق�ع نتيج�ة الزخ�م الحاص�ل للمواطنني
الذي�ن يرومون تس�جيل مركباتهم أو تحويل
ملكية أو تسجيل سنوية».
وتابـ�ع اللـ�واء الربيع�ي «ومـ�ن أج�ل أال
يستغل الحجز االلكرتوني ملآرب أخرى ،رفعنا
قب�ل ثالثة أي�ام كتابا ً اىل وكيل وزارة ش�ؤون
الش�ـرطة طلبن�ا م�ن خاللـ�ه رف�ع الحجز
االلكرتون�ي ،ليس�تطيع املواط�ن يف أي موقع
اس�تكمال عمل�ه ،دون تنفيذه ه�ي جائحة
إال أن م�ا وقف حائال كورونـ�ا ،والغرض من
رفـع الحجز هـو خدمة املواطنني».
ولفـ�ت إىل أن�ه «مـ�ن أج�ل تقلي�ل الزخ�م
والتخل�ص م�ن مس�ألة الرش�اوى ،ج�رى

فت�ح مكاب�س لطباعة األرق�ام؛ يف الكاظمية
والحس�ينية والتاجي�ات ،وقبل أي�ام تم فتح
مكبس يف الرستمية» ،مؤكدا ً أن «جميع هذه
املكابس تعمل».
وفـ�ي مـا يتعل�ق باملركب�ات «املعالية» ،بني
مدي�ر امل�رور العامـ�ة :أن «ق�رار مجلـ�س
الـوزراء كان واضحا ً بتس�جيل هذه املركبات
بفرتة تم تحديدها بستة أشهر ،إال أن مديرية
املرور العام�ة أغلقت أبوابها بس�بب جائحة
كورونا ،وانته�ت املدة دون تس�جيل املواطن
له�ذه املركب�ات ،لـ�ذا رفعنا كتابا ً اىل الس�يد
وزي�ر الداخلي�ة ال�ذي بـ�دوره رف�ع كتاب�ا ً

ملجلـ�س الوزراء م�ن أجل فتح األب�واب أمام
أصحاب ه�ذه املركب�ات لتس�جيلها بصورة
اعتيادية وملدة عام.
واختت�م الل�واء الربيع�ي حديثه بالق�ول :إنه
«وفق السياقات املعمول بها ،سـتطلق قريبا ً
اللوحات وفق األحرف (ق ،ل ،ز) املتوقفة منذ
عام ،وجاءت املوافقة الرسمية بعد نرشها يف
صحيف�ة الوقائع العراقية ،ويع�د هذا األمـر
نافذا ،ووفق الس�ياقات املعمول بها سيجري
بيع هذه اللوحات وإيرادها النهائـي لخزينة
الدول�ة كأج�ور خ�دم وكذلك س�تطلق بقية
األحرف».

وتابعت الدائرة َّ
أن «الفريق َدو ََّن أقوال
املتهم الذي اعرتف رصاحة بأنه انتحل
هذه الصفة ،وطل�ب مبالغ ماليَّة من
ً
متلبس�ا
املواطنين ،إىل أن ت�م ضبطه
بالجرم املش�هود بمنطق�ة الجزائر يف
املحافظ�ة أثناء تس�لمه مبلغ�ا ً ماليا ً
من إحدى املواطنات لقاء وعود كاذبة
بتعيينه�ا يف رشك�ة ناقلات النف�ط،
إذ أوهمه�ا بأن�ه ت�م إكم�ال معاملة
تعيينها من قبل أحد موظفي الرشكة،

ال�ذي ادع�ى أنه س�وف يتم تس�ليمه
املبلغ املتس�لم منها والذي تم ضبطه
بالعملية».
َّ
وأك�د البيان ان�ه «ت�م تنظيم محرض
ضب�ط أص�ويلٍّ بالعمليَّ�ة ،وعرض�ه
ٍ
رفق�ة املُ َّته�م واألوراق التحقيقيَّ�ة
واملضبوط�ات ،على ق�ايض التحقيق
ِّ
املختص؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة
املُناسبة».
يٌش�ا ُر إىل َّ
أن الهيئ�ة س�بق أن دع�ت

املُواطنين كاف�ة إىل التع�اون معه�ا
من خالل اإلبلاغ عن حاالت الفس�اد
واملُساومة واالبتزاز التي قد يتعرَّضون
لها أثناء مراجعتهم مُ َّ
ؤسسات الدولة،
ُ
وذلك عرب ّ
االتصال بمنافذها امل َّ
خصصة
َّ
لذلك ،فيما حض رئيسها القايض(عالء
ج�واد) على تصعي�د وتيرة عمليَّات
الضب�ط بالج�رم املش�هود ،والول�وج
امليداني م�ن خالل الحضور
إىل العمل
ّ
الدائم داخل مُ َّ
ؤسسات الدولة.

اإلعالن عن سجل وطين موحد للمفقودين يف العراق
بغداد /الزوراء:
تس�تعد اللجنة الدولية لش�ؤون املفقودين
بعد عطلة عيد الفطر املبارك إلنش�اء سجل
وطني موحد للمفقودين ،مؤكدة مساندتها
لجه�ود تعوي�ض املترضرين م�ن اإلرهاب
والعمليات العسكرية.
وق�ال نائب رئي�س بعثة الع�راق يف اللجنة،
ف�واز عب�د العب�اس ،يف ترصي�ح صحفي:
إن “اللجن�ة كان�ت ق�د منح�ت مؤسس�ة
الش�هداء ودائ�رة الط�ب الع�ديل ،ترخيصا
باس�تخدام برنام�ج نظام قاع�دة البيانات

التعريفي تمهيدا إلنشاء سجل وطني موحد
للمفقودين يف البالد ضمن جهودها ملساندة
جهود الكش�ف عن مصير املفقودين جراء
الحروب واإلرهاب والرصاعات التي شهدتها
البالد”.
وأض�اف عبد العباس أن “املنظمة ستس�لم
بع�د عيد الفطر املبارك ،دائرتي الطب العديل
يف وزارة الصح�ة ،وش�ؤون حماي�ة املقابر
الجماعي�ة بمؤسس�ة الش�هداء ،برنامج�ا
للنظ�ام عليه قاعدة البيانات التي س�تكون
نواة السجل الوطني املوحد ،إذ سيتم إدخال

بيان�ات املفقودي�ن آني�ا بموجب�ه ليك�ون
اداة رب�ط الكرتونية بين الدائرتين لتبادل
املعلومات بشأن أي مفقود”.
وأوض�ح أنه “س�يتم أيض�ا ،تش�كيل فرق
ميداني�ة مشتركة لزيارة األرس املس�تحقة
الس�يما باملناط�ق البعي�دة كس�نجار،
لتعريفهم بآلية تعويضهم ،وكذلك مساندة
الدائ�رة للعمل بأس�لوب الناف�ذة الواحدة”،
مؤك�دا “دعم املنظم�ة للجه�ود الحكومية
كاف�ة وبحس�ب األولوي�ات الت�ي تحددها
بشأن التعويضات”.

إجهاض حماولة تهريب أكثر من
مليون كمامة يف أم قصر الشمالي

إحباط عملية إرهابية بدراجات
نارية مفخخة غربي نينوى

بغداد /الزوراء:
تمكن منفذ ميناء ام قرص الش�مايل ،أم�س األحد ،من إحباط محاولة
تهريب أكثر من مليون كمامة يف ميناء ام قرص الشمايل.
وذك�ر بيان لهي�أة املنافذ الحدودية تلقت «الزوراء» نس�خة منه :انـه
ت�م «تمكن منفذ ميناء ام قرص الش�مايل من إحب�اط محاولة تهريب
مستلزمات طبية (كمامات) بكمية (.»)1،200،000
مضيف�ا ً أنه «ت�م ضبطها خارج الحرم الكمركي عند س�يطرة البحث
والتح�ري هيأتنا مخبأة يف حاوية تحت�وي عىل مواد متنوعة ،وتحتاج
هذه املادة إىل موافقات رسمية من وزارة الصحة الستريادها».
وبين البي�ان» أن معاملته�ا الكمركية منجزة من قبل لجنة الكش�ف
الكمرك�ي التاب�ع اىل مركز كمرك ام قرص الش�مايل» .مشيرا ً إىل أنه»
تم�ت إحالة ما ت�م ضبطه إىل قايض تحقيق محكم�ة ام قرص إلتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة».

بغداد /الزوراء:
أحبطت مفارز االستخبارات العسكرية عملية إرهابية بثالث دراجات نارية
مفخخة غربي نينوى.
وذك�رت املديرية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان�ه» بعملية نوعية
واس�تباقية نفذت وفق معلومات اس�تخبارية دقيقة أش�ارت لوجود عجلة
بي�ك أب وثلاث دراجات ناري�ة مفخخة تابع�ة لعصابات داع�ش اإلرهابي
ومخبأة يف جزيرة الحرض غربي نينوى».
وأضاف�ت» على اثر تلك املعلومة وبالتنس�يق مع قس�م اس�تخبارات قيادة
عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة
 ٢٠وفصيل اس�تطالع لواء املش�اة  ٦٦م�ن مداهمة املكان واالس�تيالء عىل
العجل�ة والدراجات املفخخة التي كانت معدة الس�تخدامها يف تنفيذ عملية
إرهابية كبرية بنينوى».
وأش�ارت اىل» قيام الجهد الهن�ديس املرافق للقوة بتدمير الدراجات النارية
املفخخة وتسليم العجلة وفق السياقات املعمول بها».

العتبة احلسينية :مجيع مراكز الشفاء مزودة مبنظومات
اإلنذار وإطفاء احلرائق

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة ،أمس
األح�د ،ع�ن تحقيق نس�ب إنج�از متقدمة
يف مشروع مستش�فى الش�فاء ال�ذي يتم
تنفيذه يف منطقة الش�علة وسط العاصمة
بغداد لدعم جهود وزارة الصحة يف مواجهة
جائحة (كورونا)
وق�ال رئيس قس�م املش�اريع الهندس�ية،
حسني رضا مهدي ،يف بيان تلقته «الزوراء»
إن الكوادر الفنية والهندسية تواصل العمل
يف مرشوع مستشفى الشفاء والذي تنفذه
العتبة الحسينية املقدسة يف منطقة الشعلة
بالعاصمة بغداد من اجل دعم وزارة الصحة
ملواجهة تفيش فريوس (كورونا)
وأوض�ح أن العم�ل دخل مرحل�ة االنهاءات
واللمس�ات األخيرة للمشروع ،مبين�ا أن
«نس�بة االنج�از بلغ�ت ( .»)%90وأض�اف
أن «مس�احة املستش�فى تبلغ (3000م)2
وبطاقة استيعابية تقدر بـ( )150رسيرا».
وتاب�ع أن «املستش�فى يحت�وي عىل صالة
عمليات ،وصالة افاقة و( )6غرف لغس�يل
الكىل ،ومختربا ً لألشعة واستشارية ،وغرفا ً

لفحص املرىض ،باإلضافة اىل أماكن خاصة
الستراحة الك�وادر الطبي�ة ،كم�ا س�يتم
توفير األوكس�جني الطب�ي يف املستش�فى
عبر تنصي�ب معم�ل مرك�زي خ�اص ب�ه
لتأمني هذه املادة املهم�ة للمرىض ،كأغلب
مستش�فيات ومراكز الش�فاء التي نفذتها
العتبة الحسينية».
وأش�ار إىل أن�ه «صم�م وفق�ا للمواصفات

الفني�ة والجمالية لرياع�ي الجانب الصحي
والنفيس للمريض».
ولفت اىل :أن كل متطلبات السالمة مأخوذة
بنظر االعتبار ،فضال عىل أن الجدران نفذت
بطريق�ة البن�اء بالبلوك االس�منتي املقاوم
للظروف الجوي�ة والخارجية ،باإلضافة إىل
أنه م�زود بمنظومات اإلنذار املبكر وإطفاء
الحرائق.
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الدوالر يشهد استقرارا نسبيا يف
البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
ش�هدت اس�عار رصف الدوالر مقابل الدينار يف العراق ،امس األحد ،استقرارا ً
نسبيا ً مع سعرها يف األيام السابقة.
وس�جل سعر الرصف يف بورصة الكفاح يف بغداد  147,950دينارا مقابل مئة
دوالر ،فيم�ا كان س�عره التقريبي يف باق�ي الصريفات  ،147,500وس�جلت
صريف�ات أربي�ل  148,200وس�جلت البصرة  148,000مقاب�ل  100دوالر
أمريكي.

الرافدين يوزع رواتب موظفي صحة
الكرخ والرصافة
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس األحد ،رصف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ
والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة يف عدد من املحافظات.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي للمرصف ،يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :أن
املصرف “دفع رواتب موظفي دوائر الصحة يف الك�رخ والرصافة بعد تغذية
الصكوك الخاصة بهم”.
وأض�اف ان “الرصف تم عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني بطاقة املاستر
كارد” ،مبين�ا انه “بإمكان املوظفني تس�لم رواتبهم من أي مكان يتواجدون
فيه”.

مبيعات مزاد العملة تنخفض لـ 162
مليون دوالر
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بغداد وطهران تتباحثان بشأن اتفاقية صادرات الغاز

البنك الدولي 7 :دول من بينها العراق مسؤولة عن حرق ثلثي الغاز يف العامل
بغداد /متابعة الزوراء:
أف�اد البنك ال�دويل ب�أن العراق وس�تة
بلدان أخرى مس�ؤولة عن ح�رق ثلثي
الغاز يف العالم خالل سنة  .2020وفيما
رشع وزي�ر الكهرباء العراق�ي يف البدء
بمباحث�ات مع وزي�ر النفط اإليراني يف
س�بيل تس�ديد العراق الدي�ون املرتتبة
عليه إزاء صادرات الغاز اإليراني ،أشار
الجانبان اىل اتفاقيتني مهمتني لتصدير
الغ�از اإليران�ي اىل الع�راق أبرمتا خالل
األعوام املاضية.
وقال البنك الدويل ،امس األحد ،يف تقرير
له اطلعت علي�ه “الزوراء”“ :ان العراق
وس�تة بل�دان أخرى ش�ملت روس�يا،
وإي�ران ،والواليات املتح�دة ،والجزائر،
وفنزويال ،ونيجرييا ال تزال تحرق الغاز
عىل مدى تسع سنوات متتالية”.
وأضاف “ ان هذه البلدان الس�بعة تنتج
أكثر من  40%من النفط العاملي سنويا،
لكنه�ا تمثل نحو ثلثي ( )65%عمليات
حرق الغاز عىل مستوى العالم”.
وبني البن�ك أن “صناع�ة النفط والغاز
ش�هدت عاما ً غري مس�بوق خالل سنة
 ،2020حي�ث انخف�ض إنت�اج النف�ط
بنس�بة  ،8%يف حين انخف�ض ح�رق
الغ�از العاملي بنس�بة  ،5%مما أدى اىل
انخفاض النفط م�ن  82مليون برميل

يومي�ا يف ع�ام  2019إىل  76مليون�ا يف
 ،2020ويف الوق�ت نفس�ه تراجع حرق
الغاز عىل مستوى العالم من  150مليار
متر مكع�ب يف  2019إىل  142مليونا يف
عام .”2020
وأشار البنك إىل انه “ال يزال العالم يحرق
كميات من الغاز تكف�ي إلنارة أفريقيا
جنوب الصحراء” ،الفتا اىل ان “الواليات
املتحدة شكلت نسبة  70%من الرتاجع

العراق�ي ،ماج�د مه�دي حنت�وش ،يف
الب�دء بمباحث�ات م�ع وزي�ر النف�ط
اإليران�ي بيجن نامدار زنكنة يف س�بيل
تسديد العراق الديون املرتتبة عليه إزاء
صادرات الغاز اإليراني.
وأش�ار وزي�ر النف�ط اإليران�ي ،خالل
االجتماع اىل ،اتفاقيتني مهمتني لتصدير
الغ�از اإليران�ي اىل الع�راق أبرمتا خالل
األع�وام املاضي�ة م�ع وزارة الكهرب�اء

العاملي ،حيث انخفض حرق الغاز فيها
بنس�بة  32%من  2019إىل .”2020
و ُي َ
قصد بعملية حرق الغاز إحراق الغاز
الطبيعي املصاحب الس�تخراج النفط،
وهو يحدث بسبب مجموعة من األمور
ترتاوح من القيود واملعوقات الس�وقية
واالقتصادية إىل نقص التنظيم املناسب
واإلرادة السياسية.
من جانب متصل ،رشع وزير الكهرباء

النفط :نسبة إجناز مصفى كربالء بلغت أكثر من % 90

بغداد /الزوراء:
انخفضت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ،امس األحد،
لتسجل  162مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البن�ك املركزي العراقي ش�هد خالل م�زاده لبيع ورشاء
العمالت األجنبية امس انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة  8.47باملئة لتصل اىل
 162مليونا و  293الفا ً و  297دوالراً ،غطاها البنك بس�عر رصف أس�اس
بل�غ  1460دين�ارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم الخمي�س املايض ،حيث بلغت
املبيعات  177مليونا و 231ألفا و  378دوالراً.
ً
وذهبت املشتريات البالغ�ة  140مليونا و 693ألف�ا و 297دوالرا ،لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  21مليونا و  600ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قام بتلبي�ة طلبات تعزي�ز األرصدة يف
وأش�ار املص�در اىل أن 30
الخ�ارج ،و 16مرصف�ا ً لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة ،و 11رشك�ة رصافة
مشاركة.

العراق األول يف استرياد املنتجات
احليوانية من تركيا

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت جمعية مصدري املنتجات الحيوانية ،أمس االحد ،ان العراق جاء باملرتبة
األوىل باسترياد املنتجات الحيوانية من تركيا يف الربع األول من العام .2021
وق�ال رئي�س جمعية مص�دري تربية األحي�اء املائية واملنتج�ات الحيوانية يف
اسطنبول ،مجدات سيزر ،يف بيان اطلعت عليه “الزوراء” :ان “صادرات تركيا
م�ن تربية األحياء املائية واملنتجات الحيوانية ارتفعت بنس�بة 12.45باملئة يف
الفترة م�ن كانون الثان�ي إىل آذار من ه�ذا العام مقارنة بالفرتة نفس�ها من
العام السابق ،حيث بلغت  674مليون دوالر”.وأضاف أن “القطاعات الخمسة
األوىل يف قط�اع تربية األحياء املائية واملنتج�ات الحيوانية  ،والتي كانت معظم
الص�ادرات إليها يف الفرتة من كانون الثاني (يناير) إىل آذار (مارس) من العام
 2021هي املنتجات السمكية بـ  304ماليني دوالر ،لحوم الدواجن 135مليون
دوالر ،والبي�ض  84ملي�ون دوالر ،والحلي�ب ومنتج�ات األلب�ان  80.6مليون
دوالر  ،والعس�ل الطبيعي  63مليون دوالر” .وأش�ار سيزر إىل أن “معظم هذه
الصادرات من قطاع تربية األحياء املائية واملنتجات الحيوانية تتجه إىل العراق
بقيم�ة  92ملي�ون دوالر ،تليه روس�يا  57مليون دوالر ،وإيطالي�ا  39مليون
دوالر ،وأملاني�ا  29ملي�ون دوالر ،وهولندا  28مليون دوالر على التوايل” ،الفتا
إىل ان “العراق س�جل انخفاضا كبريا يف االس�ترياد لهذه املواد خالل هذه الفرتة
مقارنة بالفرتة نفس�ها من العام املايض”.ويس�تورد العراق معظم منتجاته
الزراعية والحيوانية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران عىل الرغم من قيام
وزارة الزراعة يف اآلونة األخرية بحظر استرياد بعض هذه املنتجات.

التجارة تعلن زيادة يف كميات
احلنطة املسوقة عن 2020
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مدير ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب ،عبد الرحم�ن الجويرباوي،
أمس األحد ،عن زيادة مضطردة يف كميات الحنطة املسوقة عن العام املايض.
وق�ال الجويرباوي ،يف ترصيح صحفي :إن” كميات الحنطة التي س�وقت من
ِّ
واملس�وقني وتم تس�لمها يف مخازن الرشكة بمحافظات البرصة
قبل الفالحني
وميسان وذي قار وواسط واملثنى والنجف والديوانية و كربالء وبابل والرصافة
ببغداد بلغت حتى اآلن (  ) 353,815ألف طن”.
وأض�اف انه”بعد مرور أس�بوعني عىل ب�دء حملة تس�ويق الحنطة تصاعدت
وترية التس�ويق يف عموم املحافظات وتجاوزت الكميات التي ُس ِّ
�وقت بموسم
 2021عن العام املايض بما يقرب من  220ألف طن”.
وكش�ف الجويرباوي عن”إجمايل كميات الحنطة درجة أوىل التي ُسوّقت بلغت
أكث�ر من (  )303,108آالف طن ،فيما بلغت كمية الحنطة من الدرجة الثانية
( )50,021أل�ف ط�ن ،أم�ا الحنطة م�ن الدرج�ة الثالثة التي س�وقت بلغت (
 ) 686.240الف طن”.وأشار إىل أن”حملة التسويق تتصاعد وتريتها ومازالت
واسط يف مقدمة املحافظات العرش التي بارشت حملة التسويق”.
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بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النفط ،امس األحد ،ان إنجاز
مصف�ى كربالء بلغ�ت أكثر من تس�عني
باملئ�ة ،مشيرة إىل ان املصف�ى سيرفد
منظوم�ة الطاق�ة الكهربائية للمحافظة
بطاقة توليدية تصل إىل ( )200ميكاواط
هذا الصيف.
وق�ال وزير النفط ،إحس�ان عب�د الجبار
إس�ماعيل ،يف بيان له ورد “لل�زوراء” إن
“املصفى يمثل قيمة عليا وإضافة مهمة
لقط�اع التصفي�ة يف الع�راق م�ن حي�ث
النوعي�ة والجودة ،ألنه س�وف ُيس�هم يف
تغطية نسبة تزيد عىل تسعني يف املئة من
الحاجة املحلية للمش�تقات النفطية بعد
إنجاز وتش�غيل عدد من املشاريع األخرى
يف قط�اع التصفية التي تنفذها الوزارة يف
هذا اإلطار اىل جانب هذا املرشوع”.
وأض�اف أن�ه أوع�ز “اىل إدارة املصف�ى
ب�اإلرساع يف إنج�از اإلج�راءات الفني�ة
املطلوبة لرفد منظومة الطاقة الكهربائية
للمحافظة بطاقة توليدية تصل إىل ()200
ميكاواط هذا الصيف”.
وكش�ف إس�ماعيل عن “إنجاز الوحدات

العراقية وقال :انه تم لغاية اآلن تصدير
 27ملي�ار مرت مكعب من الغاز اإليراني
اىل الع�راق ، ،وفق�ا ملا أفادت ب�ه اليوم
األحد وكالة “إرنا” اإليرانية الرسمية.
ونقل�ت الوكال�ة ع�ن “رنكن�ة” قوله:
العالق�ات قوي�ة ج�دا بين ش�عبي
وحكومتي اي�ران والع�راق ،معربا عن
أمل�ه ان ت�ؤدي زي�ارة وزي�ر الكهرباء
العراق�ي لطه�ران اىل تنمي�ة العالقات
بني الجانبني ووزارت�ي النفط اإليرانية
والكهرب�اء العراقية والتي تم تأس�يس
ركائز جيدة لها يف املايض.
وق�ال زنكن�ة :بطبيع�ة الح�ال ف�إن
تس�ديد الدي�ون (املرتتبة على العراق)
إزاء ص�ادرات الغاز (اإليران�ي) يواجه
مش�اكل ،لكنن�ا نأم�ل ان نتمك�ن من
الوصول اىل حل يف هذا املجال.
من جانبه ،قال وزير الكهرباء العراقي،
خالل االجتم�اع :ان العالقات بني ايران
والع�راق عالق�ات ممت�ازة ونس�عى
لتنميتها يوما بعد يوم.
وأش�ار حنت�وش اىل اتفاقي�ة صادرات
الغ�از بين البلدي�ن لتش�غيل محطات
الكهرب�اء العراقية ،وقال :اننا نس�عى
للوصول اىل س�بيل لحل مشكلة تسديد
املس�تحقات ،وان ندف�ع ثم�ن الغ�از
إليران.

الزراعي يوقع اتفاقاً مع اهليئة
لتوطني رواتب املتقاعدين

بغداد /الزوراء:
وق�ع املصرف الزراع�ي التعاوني ،أم�س االحد ،مع هيئ�ة التقاع�د الوطنية
اتفاق�ا يتم بموجبه توطني رواتب املتقاعدين.وقال إعالم املرصف يف بيان ورد
“للزوراء” :إن “قسم التوطني يف املرصف الزراعي قام بتوقيع االتفاق ،فيما قرر
مجلس ادارة املرصف الزراعي تقديم عرض خاص للمتقاعدين مع ش�مولهم
بالقروض والسلف”.وأضاف أن “التعليمات ستنرش حال صدورها”.

املباشرة بإنشاء مشاريع ترفيهية يف
املناطق الغربية
اإلنتاجية للمصفى التي تضم ( )35وحدة
تش�غيلية وخدمي�ة منه�ا أرب�ع وحدات
إلنت�اج البنزي�ن ،وتضم وحدة التكسير
الحراري بالعامل املساعد ( )FCCووحدة
الب�ويل نفثا وبعدد أوكتين�ي ( )95و()90
اىل جانب تنفيذ إنشاء ( )44خزاناً”.
م�ن جانب�ه؛ قال وكي�ل الوزارة لش�ؤون
التصفية ،حام�د يونس :إن “وزير النفط
أكد رضورة وضع ج�دول زمني لربنامج

التدري�ب والتأهي�ل للجه�د الوطني الذي
سيقوم بإدارة الوحدات اإلنتاجية والفنية
باالس�تفادة من خربة الشركات العاملية
سواء االستشارية أو املشغلة للمرشوع”،
مبين�ا أن “املشروع أنجز من�ه أكثر من
رّ
.”90%وعّب� يون�س ع�ن أمل�ه أن “تبدأ
عملي�ات التش�غيل التجريبي للمصفى يف
الربع األول من العام القادم تدريجيا ً وفق
جدول زمني” وفقا للبيان.

حتذيرات برملانية من ركود كبري يلتهم أسواق العراق
بغداد /الزوراء:
حذرت عض�و اللجنة االقتصادي�ة النيابية ،النائبة ندى ش�اكر،
امس الس�بت ،من ركود كبري يلتهم أس�واق العراق حاليا بسبب
سياسات الحكومة.
وقالت ش�اكر يف ترصي�ح صحفي :ان “ركودا كبريا يف األس�واق
العراقية منذ أسابيع عىل نحو دفع نشاطها اىل أدنى املعدالت ما
يعطي مؤرشا سلبيا عىل الوضع االقتصادي املتدهور الذي يدفع
ثمنه ماليني العراقيني يف كل املحافظات”.
وأضافت ان “سياس�ة الحكومة يف احتواء الغالء والسيطرة عىل
األس�عار فش�لت يف تحقي�ق مبتغاها بل ال توجد حت�ى اآلن آلية
واضحة املعالم للسيطرة عىل األسعار ما أدى اىل ارتفاع مضاعف
يف نسب الفقر والبطالة”.
وأش�ارت اىل ان “الص�ورة الت�ي تص�ل اىل قيادات البلاد املؤثرة
التعكس حقيقة املش�هد االقتصادي العام من ناحية املأس�اوية
وتأثرياتها عىل الفقراء والبس�طاء” ،الفت�ة إىل ان “الوضع يزداد
تعقي�دا يوما بعد اخر يف ظل عم وجود أي إستراتيجية حكومية

الحتواء حمى األس�عار التي خلقها رفع س�عر ال�دوالر دون اي
بدائل تحمي املواطن من ارتفاع األسعار”.
وتعان�ي األس�واق العراقي�ة م�ن تداعي�ات رفع س�عر الرصف
رغم مرور اش�هر على تطبيقه لعدم القدرة عىل الس�يطرة عىل
األسعار.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مدير دائرة بلدية جب�ة بمحافظة االنبار ،قط�ري العبيدي ،أمس االحد،
املبارشة بإنش�اء مشاريع ترفيهية عىل ضفاف نهر الفرات يف املناطق الغربية
.وقال العبيدي يف ترصي�ح صحفي :ان ” أقضية الفلوجة والرمادي والحبانية
شهدت إنش�اء كورنيش�ات عىل ضفاف نهر الفرات للتنقل هذه التجربة التي
تق�ام ألول م�رة يف االنبار اىل املناطق الغربية يف خط�وة ملعالجة النقص الكبري
يف املواق�ع الرتفيهي�ة يف املحافظ�ة خاصة ان ضف�اف نهر الف�رات كانت من
املواق�ع املهملة منذ عرشات الس�نني ولم تس�تغل رغم افتق�ار مدن املحافظة
اىل تل�ك املواقع “.واضاف ان” كورنيش الفلوجة والرمادي والحبانية ش�هدت
إقب�اال كبريا من قبل املواطنني وتح�ول اىل متنفس للعوائل بعد زراعته ووضع
أماكن استراحة وافتتاح اكش�اك لبيع القهوة والش�اي والعصائر ،فضال عن
إن�ارة مناطق ضفاف نهر الفرات التي كانت س�ابقا مكب�ا للنفايات ،وعانت
من اإلهمال عىل مر الس�نوات املاضية ولم تخصص له�ا اي مبالغ مالية رغم
ان ه�ذه املواق�ع تعد واجهة ملواقع س�ياحية” .مؤكدا “ان نقل تجربة إنش�اء
كورنيش يف ناحية البغدادي وهيت ويف مناطق مختلفة من مدن االنبار الغربية
س�وف يس�هم يف إعطاء صورة اجمل ملناطق كانت بؤرة للمجاميع اإلرهابية
“.يش�ار اىل ان مدن االنبار ش�هدت افتتاح كورنيش الفلوجة والرمادي ،ومن
املؤمل افتتاح مشاريع أخرى عىل ضفاف نهر الفرات.

توقعت عودة االحتجاجات الشعبية بسبب تفاقم األزمة االقتصادية

جلنة اخلدمات :عرض طرق رئيسة لالستثمار مبواصفات عاملية تربط بغداد باحملافظات

بغداد /الزوراء:
ح�ددت لجن�ة الخدم�ات واإلعم�ار
النيابيَّ�ة الط�رق الرئيس�ة املعروضة
لالس�تثمار بمواصفات عاملية .وفيما
توقع�ت اللجن�ة ع�ودة االحتجاج�ات
الشعبية بشكل أوسع وذلك مع تفاقم
األزمة االقتصادية واألمنية والخدمية،
ح�ذرت م�ن اس�تغالل االحتجاج�ات
الش�عبية من بع�ض القوى املفلس�ة
سياسيا.
وق�ال عضو لجنة الخدم�ات واإلعمار
النيابيَّة ،أمس األحد ،جاس�م البخاتي،
يف ترصيح�ات تابعتها “ال�زوراء” :إن
“أغل�ب الط�رق التي ترب�ط العاصمة
بغ�داد باملحافظ�ات ،وكذل�ك الط�رق
بين املحافظ�ات ،أصبحت غير قابلة
لالستعمال”.
وأض�اف أن “الط�رق القديمة س�تتم
صيانته�ا وإدامتها من دوائر البلديات
يف بغ�داد واملحافظ�ات وكذل�ك دائ�رة
الطرق والجس�ور العام�ة” ،مبينا ً أنه
“تم البدء بطريق بسماية بغداد بواقع
 20كم وطري�ق اليوس�فية بواقع 14
كم”.

ولف�ت اىل أن�ه “ت� َّم ع�رض الط�رق
لالس�تثمار واملتمثل�ة بط�رق بغ�داد
– كربلاء ،بغ�داد – النج�ف ،بغداد –
واسط ،وكذلك طريق دياىل وكركوك –
بغ�داد” ،مؤكدا ً أن “جميع هذه الطرق
َّ
محل نقاش يف هيئة االستثمار
مازالت
لغرض إحالتها لالس�تثمار بالتنس�يق
مع وزارة اإلسكان واالعمار”.

وأوض�ح أن “املشروع س�يكون
بمواصف�ات عاملي�ة ،بحي�ث يتم اخذ
رس�وم بسيطة عليها” ،مشيرا ً اىل أن
“االستثمار س�يكون من خالل إنشاء
محط�ات وق�ود وس�احات للوق�وف
ومحال تجارية والتي س�تكون ادوات
مشجعة للمستثمرين”.
وأش�ار اىل ان “هناك مشاريع معطلة

كاملرشوع الحلقي الذي يحيط ببغداد،
ال�ذي كان م�ن املفرتض ل�ه أن ينجز
لكي يتم خاللها منع دخول الشاحنات
ً
موضح�ا أن “املرشوع
اىل العاصمة”،
يتضمن إنش�اء س�احات تبادل بواقع
 6س�احات بين الح�دود اإلداري�ة
للمحافظة”.
وتاب�ع “كذل�ك إنش�اء ط�رق حلقية

بعرض  100مرت أو  60مرتا ً بمواصفات
خاصة لألثقال واألوزان الثقيلة”.
من جان�ب اخ�ر ،توقع عض�و لجنة
الخدم�ات النيابية ،ازاد حميد ش�في،
ام�س االح�د ،ع�ودة االحتجاج�ات
الشعبية بشكل أوسع وذلك مع تفاقم
األزمة االقتصادية واألمنية والخدمية،
مح�ذرا م�ن اس�تغالل االحتجاج�ات
الش�عبية من بع�ض القوى املفلس�ة
سياسيا.
وق�ال ش�في يف ترصي�ح صحفي :إن
“األس�ابيع املقبل�ة ق�د تش�هد تجددا
لالحتجاجات الشعبية يف عدد من املدن
واملناطق تنديدا بالخدمات السيئة”.
وأض�اف ان “االحتجاج�ات س�يكون
بعضها واقعي والبعض اآلخر سيكون
له منحنى س�يايس آخ�ر” ،الفتا إىل أن
“بعض القوى املفلسة سياسيا تحاول
اس�تغالل عودة االحتجاجات الشعبية
للتأثري عىل األحداث لصالحهم”.
يش�ار إىل أن ع�ددا م�ن املناط�ق يف
العاصمة بغداد تشهد تظاهرات ليلية
باستمرار وذلك تنديدا بسوء الخدمات
واس�تمرار انقط�اع التي�ار الكهرب�اء
لساعات طويلة.

الرياضي

أصفر وأمحر

وزير الداخلية يوجه بتشكيل هيئة ادارة
مؤقتة لنادي الشرطة

بغداد /متابعة الزوراء
وج َه وزير الداخلية عثمان الغانمي ،بتشكيل هيئة ادارية جديدة لنادي الرشطة الريايض.
وقال مصدر يف وزارة الداخلية ان “ وزير الداخلية امر بدخول اربعة ضباط يف الهيئة العامة لنادي الرشطة
وم�ن ثم تش�كيل هيئ�ة مؤقتة تقود النادي بعد اس�بوع م�ن االن».واوضح ان “الضاب�ط االربعة الذين تم
اختياره�م م�ن قبل الوزير عىل اس�اس رياضيني والعبني س�ابقني هم كل من الل�واء صباح حويش محمد
عميد كلية الرشطة واللواء حس�ن خماط مدير عام الجنائية والعب منتخب وطني بالطائرة واللواء حسني
س�بهان مدير دائرة التقاعد لقوى االمن الداخيل والعب سابق والعميد نبيل مطلك ماجستري تربية رياضية
والعب منتخب العراق بالفروسية».يذكر ان هذه الخطوة تأتي بعد اخفاق الفريق يف دوري ابطال اسيا.
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استعدادا للمشاركة يف بطولة العرب

منتخب ألعاب القوى للرجال والنساء يعسكر يف حمافظات اربيل والسليمانية والنجف
بغداد  /ميثم الحسني
س�مى االتحاد العراقي أللعاب القوى
اس�ماء املنتخ�ب الوطن�ي للرج�ال
والنس�اء الذين س�يدخلون معس�كرا
تدريبي�ا يف ثالث�ة م�دن تحضيرا
لالختب�ارات النوعي�ة التي من خاللها
س�يتم اختي�ار املنتخ�ب املش�ارك يف
بطولة العرب يف تونس.
وناق�ش االتحاد يف االجتماع الذي عقد
اول امس السبت عىل منصة زوم كثري
م�ن التفاصي�ل ومناقش�ة املعس�كر
التدريبي واملش�اركة يف بطولة العرب
وقضايا اخرى مهمة.
وقس�م االتح�اد املعس�كر يف ثالث�ة
م�دن ففي معس�كر النجف س�يكون
مخصص�ا للقف�ز بالزان�ة والرم�ي
والسباقات املركبة وتم اختيار االسماء
وف�ق النتائ�ج يف البطول�ة األخيرة
واالرقام الش�خصية للرياضيني ففي
النج�ف سيش�مل املعس�كر د .حيدر
فائ�ق علي ود .عم�ار مكي علي ود.
محمد جاس�م محمد وهاني عبد وليد
وفاض�ل عباس حس�ن وجاس�م جرب
محم�د وعيل ك�رم عي�ال ومصطفى
كاظ�م داغ�ر وم�رزوق رضا يوس�ف
وكرار رعد محي وأحمد حميد خضري
ومنتظ�ر فالح عبد الواحد وأمري فالح
رزاق وذو الفق�ار حيدر حس�ن وعيل
حسني عيل ومحمد حيدر حسن وعبد
الس�جاد س�عدون نارص وحسني عيل
كرم ومحمد ناهض عبيد وأفاق فائق
هادي وزهراء جمال سكران.
اما معسكر الس�ليمانية فيضم نايف
شلال فرح�ان إداري�ا ود .أحمد بهاء
الدي�ن عيل ود .سيروان حام�د رفيق
ومحس�ن صالح دول�ت وعباس جبار
عب�د الل�ه وزردش�ت رفي�ق س�عيد
وش�مام صم�د كاكا م�د ون�زار أكرم
أحمد ويونس محسن صالح وحسني
ثامر عبد الواحد ومروة قيس مرهون
وصفا أحمد شهاب وجاوان بهاء الدين
حس�ن وبانو طه ياسني وكوردستان

منفي :وزير الشباب تعهد بضمان حقوقنا
وسننجز ملعب املدينة ببغداد خالل شهرين

به مو جمال وأسيا عزيز قادر وهونيا
رفع�ت محم�د وديري�ن بختي�ار عيل
وزيلان صالح حس�ن ون�وروز أحمد
قادر.
فيما يضم معس�كر أربيل خالد محمد
رساج عيل وعباس لفته مريزا اداريني
ومحم�د عب�د الواح�د حمي�د معالجا
وخزعل جبار س�باهي ورعد عبد الله
اسكندر ويوسف عبد الرحمن يوسف
وعلي يحي�ى ردي�ف ووس�ام حام�د
عطش�ان وعيل حسين مهدي وجبار

بعيوي :مواجهتا منتخب تايلند
بكرة الصاالت ستقامان يف اإلمارات
بغداد /متابعة الزوراء
اتفق منتخبا العراق وتايلند ،عىل ارض محايدة القامة مباراة
امللحق املؤهل لكأس العالم للصاالت.
وق�ال مدرب الفريق هيثم بعي�وي ان “اتحاد الكرة اتفق مع
نظيره التايلن�دي عىل اقام�ة امللحق الفاص�ل املؤهل لكأس
العالم لكرة الصاالت يف دولة اإلمارات”.
واوض�ح ان “اختي�ار االمارات جاء بس�بب تع�ذر إقامتها يف
العراق بس�بب مشاكل تنظيمية وأيضا يف تايالند بسبب قيود
فريوس كورونا  ،حيث ينتظر االتحادان قرار االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم لحسم القرار النهائي”.
ً
يذك�ر ان امللحق س�يقام ذهاب�ا ً و ايابا يوم�ي  20و  25أيار
الحايل والفائز س�يمثل آس�يا يف مونديال ك�رة الصاالت الذي
س�يقام بالفترة ( 12ايلول لغاية  3ترشي�ن االول  )2021يف
ليتوانيا.

اعالمنا الرياضي
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد العراقي للصحافة
الرياضية س�مري الس�عد اعلن عن اصابته مع
كريمتي�ه (يقني وامني�ة) بفاي�روس كورونا
املس�تجد ،امنياتنا الصادقة بالش�فاء العاجل
للخلوق الس�عد وكريمتيه وان يلبسهم الرحمن
ث�وب الصح�ة والعافية التامتين وان يعود الزميل
العزيز ملمارسة عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
*************
العدد الح�ادي والثالثون من صحيف�ة الريايض التي
تص�در عن االتحاد العراق�ي للصحافة الرياضية رأى
الن�ور ي�وم امس االح�د وتضمن العديد م�ن املقاالت
واالخب�ار واملواضي�ع الخاص�ة برياضة ك�رة القدم
وبقي�ة االلعاب االخ�رى التي زينت باقلام صحفية
مرموقة ..خالص االمني�ات ألرسة الصحيفة الرائعة
بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
****************
عضو اللجنة املهنية يف االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية الزميل قاسم حسون الدراجي ،احتفل
بعيد ميالده اول امس السبت ،خالص االمنيات
للعزيز الدراجي بالعمر املديد ومواصلة النجاح
يف حياته ومشواره املهني.

قاس�م بني�ان وحي�در ج�واد كاظ�م
وقاسم عباس حسن عيل ماجد بالسم
ورعد محي جياد ومعتز رسيع حميد
ود .فاهم عب�د الواحد عيىس وكاروخ
صال�ح محمد وعدن�ان طعيس عكار
وحسين عيل ناهي وفالح عبد الزهرة
مهدي وأكث�م يونس حسين ومحمد
حسن عيل وحس�نني حسني عبد عيل
وسيف رعد عبد الواحد وخضري عباس
نجم وطه حسين ياسني ومحمد عبد
الرض�ا جنج�ون وي�ارس علي محمد

وأحم�د فاضل محمد وجس�ام محمد
ماي�ل وف�اروق أحم�د جاس�م وعلي
نارص حسين وايه�اب جبار هاش�م
ومصطفى عطوان جبارة وليث حاكم
حسني وحس�ن س�عد كاظم ومحمد
نج�اح ه�ادي وصالح كاظ�م صالح
ومصطفى رزاق عبد وجواد عبد كاظم
فرحان وفت�اح تيمور عب�د الله وعبد
العزيز حارض لعيبي ودانة حسني عبد
الرزاق وأفني س�عيد مصطفى ورقية
جميل س�عد وعذراء نبيل جليل وأمال

خرض محم�د وبراء مم�دوح محمود
ومريم عبد الحميد عبد االله .
يشار بأن املعس�كر سيبدأ اعتبارا من
اليوم االثنني املوافق الثالث من ش�هر
اي�ار الح�ايل ويس�تمر حت�ى الحادي
والعرشين من الشهر ذاته عىل ان يتم
بعده�ا إج�راء اختبار موح�د الختبار
التش�كيلة النهائي�ة لالعب�ي املنتخب
الوطني الذين سيش�اركون يف بطولة
العرب يف تونس حيث سيسبق البطولة
معسكر يف تونس.

بغداد /امري الداغستاني
أعلنت رشكة گلوبل سبورت العراقية ،أنها
حصلت عىل ضمانات من وزارة الشباب
والرياضة بضمان حقوق الرشكة املنفذة
مللعب املدينة ببغداد.
ووصل فالح منفي املدير املفوض لرشكة
گلوبل سبورت العراقية اىل بغداد ،قادما ً
من أوكرانيا مكان إقامته ،بدعوة من
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال
الذي سبق وان اعلن بموعد افتتاح امللعب
مطلع حزيران املقبل بحضور رؤساء
االتحاد الدويل واالسيوي والخليجي
وشخصيات اخرى النجاز ملعب املدينة
 32الف متفرج.
وقال منفي لقد غادرت بغداد بعد اكمال
االنجاز االويل للملعب ،مضيفا ً انه وصل
ً
مبارشة بالكابتن عدنان
بغداد واجتمع
رسم خطة إنجاز املرشوع بالكامل خالل
شهرين ،كما تعهد بضمان حقوقي.
وأضاف منفي؛ ان درجال وعد أن يضمن
مستحقاتي من خالل مخاطبة اللجنة
االقتصادية يف مجلس الوزراء بشكل
رسمي لضمان حقوقه.
واوضح ان فقرات اإلنجاز التي يحتاجها
امللعب هي انارة العشب الطبيعي الذي
يعوض عن اشعة الشمس كون امللعب
شبه مغلق من االعىل والبد من اشعة
اصطناعية تعوضه عن الشمس وهذا ما

معمول به يف كل دول العالم ،أما الفقرة
املهمة الثانية هي نصب لوحات االعالنات
يف امللعب كون االتحاد اآلسيوي متفقا
مع مستثمرين لإلعالنات فالبد أن يكون
امللعب مجهزا ً بلوحات خاصة باإلعالنات
اسوة بالدول االخرى.
وتابع :أن هناك فقرات أخرى يجب
إنجازها خالل الشهرين منها مرآب
سيارات الضيوف ومالعب مرافقة
للتدريب والتي يحب أن تكتمل خالل املدة
املحددة للتسليم ،مبينا أن كل هذه االمور
يجب ان تنجز خالل مدة قصرية وأن
الفقرات بحاجة اىل عمل استثنائي وجهد
جبار جدا والسيما ان هذا امللعب بالذات
سيحدد مصري رفع الحظر عن مالعبنا يف
بغداد.
وبني ان العراق مقبل عىل اهم مرحلة
وهي رفع الحظر عن مالعب بغداد وباقي
املحافظات وهنا البد من اقناع االتحاد
الدويل لعودة الحياة ملالعبنا ،والسيما
مالعب بغداد وتحديا ً ملعب املدينة النه
يعد امللعب النظامي الوحيد يف بغداد والبد
من انجازه بارسع وقت وبالشكل الالئق.
وثمن منفي دور وزير الشباب والرياضة
الكابتن عدنان درجال لجهوده الكبرية
التي يبذلها من أجل تطوير الرياضة
العراقية التي شهدت بفرتته تقدما
ملفتاً.

التونسية رحاب احلجاج  :هديف قيادة براييت ملنصات التتويج بدوري الدراجات
حوار /ساجد سليم
رح�اب الحج�اج العب�ة تونس�ية بالدراجات
تحترف ألول مرة يف العراق مع ن�ادي برايتي
وتطم�ح ان يك�ون له�ا حض�ور ممي�ز م�ع
الالعب�ات العراقي�ات وه�ذه رحلته�ا االوىل يف
االحتراف حيث س�بق له�ا ان حقق�ت نتائج
متقدمة عىل مستوى العرب واسيا حيث كانت
بدايته�ا قوية مع املنتخ�ب التونيس بعمر ١٤
عام وتمت دعوتها اىل املنتخب الوطني التونيس
وحظي�ت باحرتام جمي�ع املدربني التوانس�ة
فبعد انضمامها لنادي برايتي يف اربيل وكانت
لنا هذه الوقفة معها حيث اكدت يف البداية انا
س�عيدة جدا بتواجدي بني اهيل وبلدي الثاني
العراق وذلك من اجل النهوض بلعبة الدراجات
العراقي�ة علم�ا ان هذه زيارت�ي االوىل للعراق
وشاهدت العكس عندما يتحدثون عن العراق
واه�ل الع�راق وان ش�اء لله س�تكون اضافة
قوي�ة لفري�ق برايتي الذي يش�ارك يف الدوري
العراق�ي بالدراج�ات وس�أحقق نتائج طيبة

مع ه�ذا الفريق ال�ذي يمتلك العب�ات جيدات
واصحاب خربة طويلة .
وقال�ت الحج�اج س�بق يل ان حقق�ت نتائ�ج
جيدة ج�دا مع املنتخب التونسي يف البطوالت
العربي�ة منه�ا بطولة الع�رب يف مرص وبطلة
تونس ألكثر من مرة وبطولة العالم للمارثون
الدراج�ي عام  ٢٠٢٠يف مصر ويف عام ٢٠٠٧
حصلت عىل املركز الثال�ث يف البطولة العربية
وحصلت عىل لق�ب كاس العرب يف مرص عام
 ٢٠٠٨ويف عام  ٢٠١١حصلت عىل املركز االول
يف بطولة العرب يف قطر .
ه�ذا وتحم�ل الحجاج  ٣٠عاما س�جال حافال
باأللقاب واملشاركات القارية والدولية ابرزها
ذهبية العرب والبطولة العربية وش�اركت مع
فريق يف اي بي البحريني حيث اختارت رحاب
الحجاج تغيير بداية تجربتها م�ن املنامة اىل
اربيل بكردستان العراق بان تكون اول دراجة
تونسية تدخل عالم االحرتاف باالنتقال لفريق
برايتي وهو فريق يضم العبات من جنس�يات

اخرى .
واضاف�ت انها س�تعمل عىل تأكيد مس�تواها
وس�معتها بفريقه�ا الجدي�د حيث س�تكون
التحضيرات لبداي�ة املنافس�ات الت�ي تنطلق
بع�د عيد الفطر املبارك وايضا س�أعمل واقدم
مس�توى افضل من اج�ل املش�اركة والتأهل
لبطول�ة افريقيا للعام  ٢٠٢١والعبور الوملبياد
ل�وس انجل�وس بالواليات املتح�دة االمريكية
عام . ٢٠٢٤
وختم�ت حديثها بالش�كر اىل فيص�ل الصالح
مدي�ر فريق يف اي بي ملا ق�دم يل من امكانيات
مادي�ة ومعنوي�ة ولوجس�تية كم�ا قدم�ت
ش�كرها لهدير نعم�ة كابتن منتخ�ب العراق
بالدراج�ات التي رافقتها من املطار ولحد االن
يف الوحدات التدريبية املس�ائية وشكرا اىل اهل
العراق الطيبني الرائعني الذين احتضنوني ولم
احس بالغربة قط ،وكأنني يف تونس بني اهيل
وصديقاتي وش�كرا لكم واهتمامكم املستمر
واتمنى لكم التوفيق .

منتخب ناشئات كرة السلة يتأهل اىل كأس العامل لتحدي
املهارات االساسية

بغداد /متابعة الزوراء
تأهل منتخب الناشئات تحت  15سنة اىل كأس
العالم بحصد البطاقة الثانية عىل املجموعة.
وق�ال رئي�س االتح�اد حسين العمي�دي ان
“منتخب العراق للناش�ئات لتح�دي املهارات

االساس�ية الفردية حق�ق امس االح�د فوزه
الثان�ي على منتخب غ�وام يف تح� ّدي االياب
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم”.
واوضح ان “منتخبن�ا حقق يف املواجهة االوىل
حصيلة الزم�ن  151ثانية وغ�وام  200ثانية

وبعده�ا خرس م�ن منتخب نيوزلن�دا وحقق
الفوز الثاني بفارق  51ثانية عىل منتخب غوام
ليحصد البطاقة الثانية والتأهل للمونديال”.
يذكر ان البطولة تقام عن طريق البث املبارش
عرب االنرتنت.

النجم حسني سعيد يرتأس اجتماعا للجنة املسابقات باحتاد غرب آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
ناقش اتح�اد غرب آس�يا ،موعد
انطالق بطولة كرة القدم للرجال
واملقرر اقامتها يف االمارات خالل
العام الحايل.
وذك�ر املوق�ع الرس�مي لالتحاد
أن “لجن�ة املس�ابقات يف االتحاد
عق�دت اجتماع�ا ً عبر تقني�ة
االتصال املرئي برئاس�ة حسين
س�عيد ( العراق) ،وبحضور أمني
ع�ام اتح�اد غ�رب آس�يا خلي�ل
الس�الم ونائ�ب الرئي�س جه�اد

الش�حف (لبنان) واألعض�اء :د.
خال�د ب�ن مق�رن (الس�عودية)،
صلاح القناع�ي (الكوي�ت)،
س�يف املنص�وري (اإلم�ارات)،
حم�د املناع�ي (قط�ر) ،إبراهيم
البوعينني ( البحرين) ،د .إبراهيم
أبازيد (سوريا).
واض�اف “فيم�ا يتعل�ق ببطولة
الرج�ال الع�ارشة الت�ي ت�م
تأجيله�ا من بداية الع�ام الحايل،
فق�د ج�رى مناقش�ة املواعي�د
املقرتح�ة إلقامتها بما يتناس�ب

م�ع االلتزامات واالس�تحقاقات
اآلس�يوية والدولي�ة والعربي�ة،
واإلجم�اع عىل رضورة اس�تمرار
التنس�يق لالتف�اق على تحدي�د
موعده�ا الجدي�د والنهائ�ي
والدقي�ق ،م�ن خلال التش�اور
والتباح�ث مع االتح�اد اإلماراتي
املضيف واالتح�اد الخليجي بهذا
الش�أن ،وخصوص�ا ً م�ع ع�دم
اتضاح موعد بطولة كأس الخليج
بع�د ،وضغ�ط االس�تحقاقات
وتحدي�دا ً على مس�توى بطوالت

منتخبات الرجال”.
وكان�ت بطولة الرجال ستش�هد
مش�اركة  12اتح�ادا ً يمثل�ون
كاف�ة االتح�ادات املنضوي�ة
تح�ت مظل�ة اتحاد غرب آس�يا:
البحرين والعراق واليمن وسوريا
ولبن�ان ُ
وعمان وقط�ر والكويت
والس�عودية واألردن وفلس�طني،
إضافة إىل املنتخب اإلماراتي الذي
يش�ارك ألول م�رة بالتزام�ن مع
قيام اتحاده باستضافة البطولة
ألول مرة كذلك.
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البطوالت األوروبية لكرة القدم

اعالم الكرتوني

ريال مدريد يتمسك باملنافسة على لقب الدوري وميالن يعزز آماله األوروبية
اجتاز ريال مدريد عقبة ضيفه أوساسونا
بصعوبة وهزمه بثنائية نظيفة يف إطار
املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وتأخر الفوز كثريا ً عىل كتيبة املدرب زين
الدين زيدان ،وافتتح املدافع إيدر ميليتاو
التسجيل بإحرازه الهدف األول يف الدقيقة
 76قبل أن يحرز كاسيمريو الهدف الثاني
يف الدقيقة .80
ورفع ريال مدريد رصيده إىل  74نقطة يف
املركز الثاني بفارق نقطتني خلف أتلتيكو
مدريد فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 40
نقطة يف املركز الحادي عرش.
ميالن يعزز آماله األوروبية
ـ عزز ميالن حظوظه بالتأهل إىل مسابقة
دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل بعد
فوزه عىل ضيفه بينيفينتو ،بهدفني دون
رد يف إطار املرحلة الرابعة والثالثني من
الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وتوجب عىل فريق املدرب ستيفانو بيويل
الذي استعاد جهود مهاجمه املخرضم
السويدي زالتان إبراهيموفيتش (39
عاماً) ،الر ّد رسيعا ً بعد خسارتني تواليا ً أمام
ساسوولو  2-1والتسيو بثالثية نظيفة.
وهذا ما تحقق إذ حقق ميالن فوزه الثاني
عىل بينيفينتو الذي يرشف عىل تدريبه
املهاجم الدويل السابق فيليبو إنزاغي ،يف
هذا املوسم بعدما كان فاز ذهابا ً بهدفني
نظيفني.
ومني بينيفينتو املهدد بالهبوط إىل الدرجة

الثانية ،بأربع هزائم يف مبارياته الخمس
األخرية ،علما ً ان فوزه االخري يف الدوري
يعود إىل  21آذار/مارس املايض عىل أرض
يوفنتوس بهدف نظيف.
ورفع ميالن رصيده إىل  69نقطة بفارق
نقطة أمام أتاالنتا الثالث ،وثالث نقاط أمام
نابويل ويوفنتوس صاحبي املركزين الرابع
والخامس.
من جانبه ،تجمد رصيد بينيفينتو عند 31
نقطة يف املركز الثامن عرش.

ليل يستعيد الصدارة
ـ استعاد ليل صدارة الدوري الفرنيس لكرة
القدم بفوزه عىل ضيفه نيس بهدفني
نظيفني بعد أن كان باريس سان جريمان
تربّع عليها مؤقتا بفوزه عىل النس  1-2يف
املرحلة الخامسة والثالثني.
ويملك ليل  76نقطة مقابل  75لسان
جريمان قبل نهاية املوسم بثالث مراحل.
وحمل فوز ليل عىل نيس بثنائية من دون
ر ّد نكهة تركية ألن الهدفني حمال توقيع

املخرضم براق يلماز ( 35عاماً) من تسديدة
زاحفة ( )13وزكي شيليك من كرة سددها
عىل «الطاير» لتجد سقف الشباك )55(.
وكان الفريق البارييس قد تربّع عىل صدارة
الـ»ليغ  »1مؤقتا اليوم بفوزه عىل النس
.1-2
دورتموند يلحق باليبزيغ إىل النهائي
ـ سحق بوروسيا دورتموند منافسه
هولشتاين كيل من الدرجة الثانية
بخماسية نظيفة يف نصف نهائي مسابقة

كونيت :أنهينا هيمنة يوفنتوس..
ولن نطلب شيئا من أحد

كأس أملانيا لكرة القدم ليلحق باليبزيغ إىل
النهائي.
ّ
تخطى فريدر بريمن بصعوبة
وكان اليبزيغ
بالغة بعد فوزه عليه  1-2بعد التمديد،
مسجالً هدف الفوز يف الدقيقة األخرية من
الوقت اإلضايف.
ويمني دورتموند النفس يف إحراز لقبه
األول يف املسابقة منذ عام  ،2017يف حني
يسعى اليبزيغ إىل تقديم هدية وداعية ملدربه
الشاب يوليان ناغلسمان الذي سينتقل
لتدريب بايرن ميونيخ خلفا ً لهانزي فليك
يف املوسم املقبل.
خاض دورتموند املباراة يف غياب هدافه
النرويجي إيرلينغ هاالند بسبب إصابة
عضلية ،لكن نجاعته التهديفية لم تتأثر
إطالقا ً كما تدل النتيجة وقد نجح يف
حسم النتيجة يف الشوط األول بتسجيله
أهدافه الخمسة عن طريق األمريكي
الشاب جيوفاني رينا ( 16و )23وماركو
رويس ( )26والبلجيكي ثورغان هازار
( ،)32قبل أن ينهي اإلنكليزي الشاب
جود بيلينغهام مهرجان األهداف )42(.
وتقام املباراة النهائية لكأس أملانيا عىل
ملعب برلني األوملبي يف  13أيار/مايو
الحايل لكن من دون حضور جماهريي
بقرار من االتحاد األملاني لكرة القدم الذي
أصدر بيانا جاء فيه أنه «وفقا ً للقوانني
املرعية اإلجراء يف مكان املباراة يف برلني،
من املستحيل التقدم بطلب الستقبال
الجماهري».

ق�ال أنطونيو كونت�ي مدرب إنرت ميالن ،إن العبيه يس�تحقون
الثن�اء بع�د أن أصبحوا قاب قوسين أو أدنى م�ن وضع حد إىل
 9س�نوات م�ن هيمن�ة يوفنتوس على لقب ال�دوري اإليطايل،
وتحقيق اللقب األول للنادي بالكالتشيو يف  11عاما.
وتغل�ب إنرت ( )0 - 2عىل كروتون�ي ،ليبتعد بفارق  13نقطة يف
الصدارة عن غريمه ميالن ،وس�يتوج بطال قبل  4مباريات عىل
نهاية املوس�م إذا فش�ل أتاالنتا ،صاحب املركز الثالث حاليا ،يف
الفوز خارج ملعبه عىل ساسولو أمس األحد.
وإذا ل�م يح�دث ذلك س�يحتاج فري�ق كونتي إىل نقط�ة واحدة
ليحس�م اللقب ،ويضع ح�دا لتتويج يوفنت�وس صاحب املركز
الخامس ،بفضل تفوقه يف املواجهات املبارشة ضد أتاالنتا.
وأبلغ كونتي شبكة “سكاي إيطاليا”“ :املوسم الذي نمر به هو
نتيجة لنمو مستمر يف كافة الجوانب ،ليس فقط فنيا وخططيا،
ب�ل أيضا من الناحية الذهنية” .وزاد“ :كل الالعبني ،حتى الذين
ال يش�اركون كثيرا ،صنع�وا ش�يئا صلب�ا للغاية .لق�د فهمنا
أهمي�ة القيام بيشء غري عادي ودخ�ول تاريخ إنرت ،ونجحنا يف
إنهاء هيمنة اس�تمرت  9س�نوات .هؤالء الالعبون يستحقون
التهنئة” .ويف حني س�يحرز إنرت اللقب إذا فشل أتاالنتا يف الفوز
عىل ساس�ولو ،ال يعتمد كونتي عىل نتيجة ه�ذه املباراة ،حيث
قال“ :ال يج�ب االعتماد عىل اآلخرين ،لدين�ا أفضلية مهمة وال
نطلب شيئا من أحد ،ألن لسنا يف حاجة إىل ذلك”.

دونتشيتش يقود داالس مافريكس للفوز على ويزاردز
حقق السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش
«تريبل دابل» مع  31نقطة 20 ،تمريرة
حاسمة و 12متابعة ليقود داالس مافريكس
إىل فوز مثري  124-125عىل واشنطن
ويزاردز ،ويرتقي إىل املركز الخامس عىل
حساب حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز يف
دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.
وكانت هذه «تريبل دابل» األوىل لدونتشيتش
( 22عامً ا) منذ  15آذار/مارس.
وقال ريك كاراليل مدرب داالس بعد الفوز:
«الجميع يتوقع هذه العظمة منه كل
ليلة .فكرّوا فقط يف ذلك ،إنه يف سن الثانية
والعرشين وهناك هذا الكم من التوقعات
ٌ
العب رائعٌ ».
منه كل ليلة .لكنه
وتابع« :يقوم بعمل رائع لتحمّل واستيعاب

كل ذلك».
سجل دوريان فيني-سميث الثالثية
الحاسمة بتمريرة من دونتشيتش قبل تسع
ثوان من النهاية أمام زهاء  4300متفرج
ٍ
ُسمح لهم بالتواجد يف «أمرييكان ايرالينز
سنرت» مع استمرار القيود بسبب جائحة
فريوس كورونا.
أنهى فيني-سميث املباراة مع  22نقطة،
مقابل  17لألملاني ماكيس كليرب و 16لتيم
هارداواي لصالح مافريكس الذي حقق
انتصاره الـ 36هذا املوسم مقابل 27
هزيمة.
من جانب الخارس ،لم يساهم سجل راسل
ويستربوك القيايس هذا املوسم مع 42
نقطة من تجنيب ويزاردز الخسارة.

أك�د يورج�ن كلوب م�درب ليفرب�ول ،أن فرص مش�اركة
املداف�ع فريجيل فان دايك مع هولن�دا يف بطولة أوروبا هذا
العام تتوق�ف عىل تعافي�ه وعودته للع�ب بجاهزية تامة،
مشددا عىل أنه ال يمكن التعجيل بعودته.
وخض�ع فان دايك ( 29عاما) لجراحة يف الركبة يف أكتوبر/
ترشي�ن األول ،وقال كلوب يف وقت س�ابق إن موعد بطولة
أوروب�ا ،الت�ي تنطل�ق يف يونيو/حزي�ران ،مبك�ر جدا عىل
املدافع.
وأوضح فرانك دي بور مدرب هولندا ،أنه لن يس�تدعي فان
دايك ،إال إذا كان مستعدا للبطولة.
وعل�ق كل�وب“ :ركبة فريجيل ه�ي التي س�تحدد ،وال أريد

عرقلته ،لكن ال يمكن إجباره عىل العودة أيضا”.
وأض�اف :بع�د  10أش�هر أو  11ش�هرا من الغي�اب ليس
من املمكن التدريب أس�بوعيا ولعب ك�رة القدم .ال أحد
يمنع�ه وأعد الناس يف هولن�دا ويف أي مكان بذلك ،لكن
ال يمك�ن الضغط عليه للعب فنح�ن نتحدث عن العب
ومسريته”.
ول�م يعد فان دايك للتدريبات بش�كل كام�ل مع ليفربول
لكنه أظهر عالمات عىل التحسن.
وواصل املدرب األملاني“ :يحاول أن يكون جاهزا يف أرسع
وق�ت ممك�ن .يف الوق�ت الح�ايل ال يع�رف أحد
موع�د عودته لكن يمكن تخيل ضيق
الوقت مع بطولة أوروبا ألنه
ل�م يتدرب م�ع الفريق،
ول�ن يفع�ل ذل�ك يف
األس�ابيع املقبل�ة
لذا ال أعرف”.
وخت�م“ :لكن�ه
ق�رار فريجي�ل
النهاي�ة،
يف
س�يتعلق
و
القرار بشعوره
بركبته”.

ألفيس :ندمت على مغادرة برشلونة
أكد الربازييل داني ألفيس ،العب ساو باولو
الحايل وبرشلونة السابق ،أنه تواصل مع
األرجنتيني ليونيل مييس ،قائد الربسا ،عندما
كان عىل وشك مغادرة كامب نو .وطلب مييس
الرحيل عن برشلونة يف الصيف املايض ،بعد
دخوله يف خالفات مع اإلدارة السابقة بقيادة
جوسيب ماريا بارتوميو .وقال داني ألفيس
يف ترصيحات لصحيفة جارديان الربيطانية:
«لقد قلت عدة مرات أن مييس ولد ليكون الع ًبا
يف برشلونة ،وولد برشلونة ليكون ناديه».

وأضاف« :لقد قدم يل النصيحة من قبل
وفعلت اليشء نفسه معه ،ذات مرة
كنت أفكر يف مغادرة برشلونة ،وأخربني
بالبقاء ألنه لم يكن هناك مكان أفضل،
حيث قال يل ً
نصا (أين ستكون أكثر
سعادة من هنا؟ برشلونة أفضل مكان
عىل اإلطالق) ،لذلك بقيت حينها ،لقد
ذكرته اآلن بتلك املحادثة ،لكن لم أحصل
عىل إجابة منه حتى اآلن» .وتابع ألفيس:
«كل الالعبني ،وأعني كل الذين رحلوا عن
برشلونة ،ندموا عىل ذلك ،الجميع يندمون
عىل املغادرة ،بغض النظر عن السبب».
وأكمل« :أنا نفيس وكذلك نيمار أردنا العودة
بعد وقت قصري من الرحيل ،لكن لألسف،
نفس األشخاص ،الذين كانوا ضدي عندما
كنت يف النادي ،بقوا يف مناصبهم».وختم
ألفيس« :لقد أظهرت أنه يمكنني اللعب
لربشلونة ملدة  10سنوات أخرى ،حاولت
العودة إىل برشلونة ،كنت أرغب يف العودة
بالفعل ،لكنهم لم يرحبوا».

مورينيو :لن أفكر مرتني أمام
عرض لتدريب منافس اإلنرت

كش�ف املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو عن موقفه من تدريب
أح�د منافسي إنرت ميالن مس�تقبلاً  ،بعد أن رحل ع�ن توتنهام
هوتسبري مؤخرا.
ويعد مورينيو أحد املدربني املميزين يف تاريخ اإلنرت ،بعد أن قاد
النرياتزوري لحصد الثالثية التاريخية يف .2010
وق�ال مورينيو ،يف ترصيحات أبرزها موق�ع فوتبول إيطاليا”:
كنت أحاول السري يف اتجاه أصدقائي .أين الناس الذين تواجدوا
يف عهدي؟ نفس الرئيس؟ نفس املالك؟ أين الالعبني الذين كانوا
معي؟” .وأضاف“ :أنا ممتن لهم جميعا .لقد دفعتهم من خالل
عميل لتحقيق الفوز ،إنني أعطي كل ما لدي لكل نادٍ”.
وتاب�ع موريني�و“ :عندم�ا أغ�ادر األندية ،أقول فقط األش�ياء
الجيدة عن النادي .أنا لس�ت من األش�خاص الذين يناقش�ون
األمور غري السارة .أنا دائما أذهب إىل األمور اإليجابية”.
وواص�ل“ :إنتر! لقد ف�زت بكل يشء م�ع إنرت .هن�اك عاطفة
خاصة ،لك�ن إذا اضطررت للذهاب إىل إيطاليا ذات يوم لتدريب
فريق منافس ،فلن أفكر مرتني” .وختم مورينيو“ :لدي طريقة
احرتافية يف النظر إىل األشياء .وأشعر بالرضا مع نفيس”.

سجل دونتشيتش ثنائية قبل  34ثانية
معادالً  .122-122وأعاد براديل بيل الذي
أنهى اللقاء مع  29نقطة التقدم للضيوف
مع رميتني حرتني قبل  26ثانية قبل أن
يمرر دونتشيتش الكرة لفيني-سميث الذي
سجل الثالثية الحاسمة.
وباءت محاولة ثالثية لبيل بالفشل يف آخر
ثانيتني كانت لتهدي الفوز لفريقه.
وقبل تسع مباريات عىل نهاية املوسم
املنتظم ،يجد ليكرز ( 36انتصارًا و27
هزيمة) نفسه يف املركز السادس عىل بعد
مقعد واحد من السابع الذي يحتله بورتالند
ترايل باليزرز ( 35انتصارًا و 28هزيمة)
والذي يخوض ملحق التأهل إىل االدوار
االقصائية.

كلوب :مشاركة فان دايك يف اليورو حيسمها أمر واحد
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بوجبا حيدد شروطه للتجديد مع مانشسرت يونايتد
ح�دد الفرنيس ب�ول بوجبا ،العب وس�ط مانشستر يونايتد،
رشوطه للتجديد مع الشياطني الحمر.
وينته�ي عقد بوجبا مع مانشستر يونايت�د يف صيف ،2022
ولم يوافق الالعب عىل التجديد حتى اآلن.
ً
ووفق�ا لصحيفة ذا صن الربيطانية ،فإن بوجبا يطلب رات ًبا
أسبوع ًيا يبلغ  500ألف إسرتليني يف العقد الجديد.
وأش�ارت إىل أن مس�وؤيل مانشستر يونايت�د متمس�كون
باس�تمرار بوجبا ،ويأملون أن يح�دث تقدما يف مفاوضات
التجديد عقب نهاية بطولة يورو  .2020يذكر أن بعض التقارير
الصحفية زعم�ت أن برونو فرينانديز ،نجم مانشستر يونايتد،
يرفض التجديد مع الش�ياطني الحم�ر ،إال عقب التأكد من بقاء
بوجب�ا وتوقيع�ه على عق�د جدي�د .وأك�د أويل جونار
سولس�كاير مدرب مانشستر يونايتد ،أنه
يتمنى أن يس�اهم تط�ور الفريق هذا
املوس�م يف إقن�اع الع�ب الوس�ط
الفرنيس ب�ول بوجب�ا ومهاجم
أوروجواي إدينس�ون كافاني
يف البقاء بأولد ترافورد.

وينته�ي عقد بوجبا الفائز بكأس العالم ،واملنضم إىل يونايتد من
يوفنتوس يف  2016مقابل  89مليون إسرتليني عام .2022
وقال سولس�كاير ،الذي يحتل املركز الثاني يف الدوري اإلنجليزي
املمت�از ،ووضع قدما يف نهائي ال�دوري األوروبي“ :يعرف بوجبا
مشاعري تجاهه لذا أريد أن يستمر هنا”.
وأض�اف“ :يتعلق األمر بالبيئة التي نتط�ور فيها والتحديات من
أجل األلقاب” .ووصل كافاني إىل يونايتد يف أكتوبر/ترشين األول،
بعد التعاقد لعام واحد مع خيار التمديد لعام آخر.وتابع“ :يعرف
بوجبا وإدينس�ون أننا نملك عقلية الف�وز ،لكننا برش ومن املهم
االس�تمتاع باللعب للفريق ..إذا ش�عرا بأن الفريق يتطور فربما
فرصن�ا أكرب يف اإلبقاء عليهما” .وقال وكيل بوجبا يف ديس�مرب/
كانون األول ،إن الالعب ليس سعيدا ويحتاج لتغيري عىل مستوى
األندية إلحياء مسريته .وأوضح أن عالقته مع بوجبا ،الذي دربه
عىل مس�توى الناش�ئني ،س�اعدت الالعب الفرنيس يف اس�تعادة
مس�تواه املعه�ود .وخت�م امل�درب النرويج�ي“ :يري�د أن يتطور
واستمع لنا ويمكن رؤية استمتاعه معنا .تعاملت معه منذ كان
صبيا ولطاملا قلت إنني أستمتع بتدريبه وبالحديث معه وبفرض
تحديات عليه ألنه يعشق الفوز”.

دوناروما يشعل ثورة ألرتاس ميالن

أك�د تقرير صحفي إيط�ايل ،أن الوضع ب�ات متوترًا
للغاي�ة بين ألتراس ميلان وح�ارس الفري�ق
جيانلويجي دوناروم�ا .وينتهي عقد دوناروما مع
ميالن يف املوس�م الح�ايل ،ولم يواف�ق الحارس عىل
ً
ووفقا لقناة “س�كاي
ع�رض التجديد حت�ى اآلن.
س�بورت إيطالي�ا” ،ف�إن ألرتاس ميلان ذهب إىل
النادي ،وطلب عقد لقاء مع دوناروما .وأش�ارت
إىل أن مسؤويل ميالن رفضوا األمر ،لكن دوناروما
خ�رج عىل أي حال للتحدث م�ع األلرتاس .وقال
األلتراس لدوناروم�ا إذا ل�م توق�ع على العقد
الجدي�د خلال األس�بوع املقب�ل ،ال يج�ب أن
تشارك يف مباراة يوفنتوس يوم األحد املقبل.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7480 :االثنين  3ايار 2021

كان يعمل سائقا على تكسي عمومي

حممد أبو صفية حتول من مستمع إىل
مقدم برنامج إذاعي

عمّان/متابعة الزوراء:
يتخ�ذ املذيع محم�د أبوصفية م�ن املايكروفون صديق�اً ،يرافقه يف رحلت�ه اإلذاعية
اليومية إلنص�اف أبناء مهنته األصلي�ة ومتابعة مش�اكلهم واحتياجاتهم ،ووضعها
أمام املسؤولني لحلها وتخفيف الرضر أمام زمالئه العاملني يف مهنة السياقة.
وأبوصفي�ة رجل خمس�يني ،يمتلك من الثقافة واملعرفة الكثير عىل الرغم من أنه لم
يكم�ل تعليمه ،إال ّ
أن ذهنه يتفت�ق عن ذاكرة قوية تحفظ قوانني وأنظمة وترشيعات
وضعتها الحكومة األردنية لتنظيم عمل س�ائقي النقل العام يف مختلف أرجاء البالد،
فهو يحفظها صما ً ويتابع تعديالتها ويناقش مع املسؤولني صوابية قراراتهم ومدى
مالئمتها ألوضاع السائقني ،والقدرة عىل تطبيقها.
يروي أبوصفية حكايته بالقول« :لم أتخيل يوما ً بأنني سأتحول من مستمع إىل مقدم
الربنام�ج اإلذاعي الذي كنت أتابعه بش�غف .كنت أعمل س�ائقا ً على تكيس عمومي،
وألنن�ي مغرم بعمل اإلعلام كنت أتابع الربامج اإلذاعية عبر محطات الراديو ،فلفت
انتباهي برنامج س�يارة  ))FMالذي ُيعنى بالس�يارات بش�كل عام ويناقش مشاكل
الس�ائقني وكان يبث مرة أس�بوعيا ً عرب (راديو البلد) ،فصرت من أصدقاء الربنامج
واملتصلني الدائمني مع مقدمه محمد ش�ما ،ونش�أت فيما بعد عالقة طيبة مع أرسة
الراديو الذين دعوني لزيارتهم ،وبقيت العالقة مس�تمرة حتى عرض ّ
عيل عام ،2017
الكات�ب والباحث داوود ّ
كتاب رئيس مجل�س إدارة الراديو ،فكرة تقديم الربنامج بعد
تحويله من س�اعة أس�بوعية إىل برنامج يومي ،وهو ما أقدمه حاليا ً إىل جانب فريق
مهتم بقضايا السائقني وهم خالدة العطاري وسلمان أبو عذية ونبيل القييس».
كتاب يف إس�ناد مهمة تقدي�م برنامج «س�يارة  »FMإىل أبوصفية ،منطلقا ً
ل�م يرتدد ّ
م�ن قناعت�ه بأنه داعم رئي�س لألفكار الجدي�دة والطازجة وغير املألوفة ،ويضيف:
«لن نجد دراية وخربة يف أوضاع الس�ائقني ومش�اكلهم إال ش�خص يمارس مهنتهم،
وألن محمد أبوصفية كان س�ائقا ً مختلفا ً وعميق الثقافة ولديه االطالع عىل القوانني
واالس�تعداد ملساعدة زمالئه ،جاءت فكرة إس�ناد تقديم الربنامج له ،وقمنا يف شبكة
ً
فني�ا وتقنياً ،حتى ظهر مذيعا ً عىل أثير الراديو مع فريق
اإلعلام املجتمعي بتدريبه
عمل�ه ،ولغاي�ة اليوم حقق الربنام�ج العديد من اإلنجازات التي تحس�ب لقطاع كبري
ومهم ومؤثر يف األردن ،وهو قطاع النقل العام ،حتى صارت بقية اإلذاعات املنافس�ة
تقلدنا يف سنة حميدة ،عرب تخصيص برامح مشابهة».
يقول أبوصفية إن الربنامج مس�تمر يف التوس�ع باملواضيع التي يناقش�ها ،لتش�مل
رشكات النق�ل التجاري واألهيل والجامعي والس�ياحي ،ش�ارحاً« :الهدف هو خدمة
قطاع النقل ،من س�ائقني ومواطنني ،ولهذا السبب خصصنا حلقة أسبوعية نقدمها
من امليدان ،نس�عى فيها لحل املش�اكل العالق�ة مروريا ً وخدمياً ،حت�ى أننا يف بعض
الحلقات س�لطنا الضوء عىل حالة الطرق ،ومدى مواءمتها لسير الس�يارات عليها،
كما ناقش�نا مع هيئة تنظيم قطاع النقل ،تأثري جائحة كورونا عىل السائقني ،وأؤكد
أن الربنام�ج س�اهم يف حل معظم القضاي�ا العالقة التي يعاني منه�ا قطاع النقل».
ويخرج برنامج «س�يارة  »FMمن رتابة الروتني ،باعتماده عىل التواصل املبارش بني
املواطن واملس�ؤول ،يضيف أبوصفية« :هدفنا حل املش�كالت ال استمراريتها ،وتنبيه
املواطنين لحقوقه�م ،وذلك نق�دم خالل وق�ت الربنامج ،فقرات توعوية وإرش�ادية
تتعلق بالقوانني».
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«ويكيليكس» :توقيف أسانج شوّه مسعتها بهذا االجتاه

لندن/ا.ف.ب:
رأى رئي�س تحري�ر موق�ع
كرس�تن
«ويكيليك�س»
ّ
هرافنس�ون ،أن س�معة اململكة
املتح�دة كمدافعة ع�ن الحريات
ُ
شوّهت بسبب توقيفها جوليان
أسانج.
وأس�انج ( 49عام�اً) ،مؤس�س
«ويكيليكس» ،محتجز يف اململكة
املتح�دة ،يف انتظار نظر القضاء
الربيطاني يف االستئناف الرافض
لتسليمه إىل الواليات املتحدة.
وق�ال هرافنس�ون ،لصحفيني،
عش�ية «الي�وم العامل�ي لحري�ة
الصحاف�ة»« :واق�ع ّ
أن جوليان
ّ
يرض
أس�انج ال يزال يف الس�جن
بش�كل خطير بق�درة اململك�ة
املتح�دة على املجاه�رة بأنه�ا
تداف�ع ع�ن حري�ة الصحافة يف
أنح�اء العال�م كاف�ة» .وأوقفت
الرشط�ة الربيطاني�ة جولي�ان
أس�انج يف إبريل/نيس�ان ع�ام

 ،2019بعدم�ا أمضى س�بع
س�نوات مع�زوالً داخل س�فارة
اإلكوادور يف لندن التي لجأ إليها
أثناء اإلفراج عن�ه بكفالة .وهو
كان يخىش تس�ليمه إىل الواليات
املتح�دة أو الس�ويد ،حيث كان

موض�وع ته�م اغتص�اب جرى
التخلي عنه�ا الحق�اً .ويواج�ه
األسرتايل ،الذي يحظى بدعم عدد
من املنظم�ات املس�اندة لحرية
الصحاف�ة ،عقوبة ق�د تصل إىل
 175عام�ا ً س�جنا ً يف الوالي�ات

باريس/ا.ف.ب:
تعرض�ت ثلاث م�ن كل أرب�ع
صحفي�ات يف العالم للعنف عرب
اإلنرتن�ت ،كم�ا أن ه�ذه اآلفة
تنتقل حت�ى إىل الحياة الفعلية
م�ع  20يف املئ�ة منه�ن ،وف�ق
دراس�ة عاملية أجرتها «منظمة
األم�م املتح�دة للرتبي�ة والعلم
والثقافة» (يونسكو).
وأش�ارت املنظم�ة األممي�ة يف
الدراس�ة التي نشرت نتائجها
الجمع�ة ،إىل أن العن�ف عبر
اإلنرتن�ت بح�ق الصحفي�ات
يتفاوت بني «هجمات عىل نطاق
واس�ع ،أو تهدي�دات قص�وى
يف وق�ت معين» ،و»اعت�داءات
متواصل�ة من مس�توى أدنى»
عرب الشبكات االجتماعية.
وتشمل الدراسة تحقيقا ً عامليا ً
أج�ري على  901صحفية من
 125بل�دا ً و 173لق�اء معمقاً،
إضافة إىل  15دراسة حالة تبعا ً
للبل�دان ،وتحليل ألكثر من 2.5
مليون رس�الة عرب «فيسبوك»
و»تويرت» تستهدف صحفيتني
استقصائيتني ،هما الربيطانية
كارول كادواالدر واألمريكي�ة
ّ
ريسا الحائزة
الفيليبينية ماريا
«جائ�زة اليونس�كو/غيلريمو

كانو العاملية لحرية الصحافة»
لسنة .2021
وقال�ت املستش�ارة الرئيس�ة
لش�ؤون تطوي�ر التواص�ل
واملعلوم�ات واإلعلام يف
اليونس�كو ،س�اورال ماكاب�ي،
لوكال�ة «فران�س ب�رس» ،إن
«التميي�ز ض�د النس�اء يضاف
إىل أش�كال تمييزية أخ�رى ،إذ
إن الصحفي�ات الس�وداوات أو
املثلي�ات أو املنتمي�ات إىل ديانة
معينة عىل سبيل املثال يواجهن
تمييزا ً أكرب بكثري».
فيم�ا أف�ادت  64يف املئ�ة م�ن
الصحفيات البيض�اوات بأنهن
تعرض�ن للعن�ف اإللكرتون�ي،
تص�ل النس�بة إىل  81يف املئ�ة
ل�دى الصحفيات الس�وداوات.
واألمر نفسه يرسي عىل صعيد
املي�ول الجنس�ية ،إذ إن  72يف
املائ�ة م�ن الصحفي�ات ذوات
املي�ول الجنس�ية املغايرة يقلن
ّ
إنهن تعرضن لهذا الش�كل من
العنف ،يف مقابل  88يف املئة من
الصحفيات املثليات.
وأش�ارت ماكاب�ي إىل أن
الهجم�ات الت�ي تتع�رض له�ا
الصحفيات «تتمحور يف أحيان
كثرية عىل الصفات الش�خصية

مثل الش�كل أو األصول اإلتنية
أو الثقافي�ة ،أكثر من مضمون
عملهن».
ويتوس�ع نط�اق ه�ذا العن�ف
اإللكرتوني ليط�ال أيضا ً العالم
الفعلي ،إذ إن  20يف املائ�ة من
الصحفيات املستطلعة آراؤهن
يؤكدن أنهن تعرّضن النتهاكات
أو إهان�ات أو مضايق�ات
على أرض الواق�ع على صل�ة
بالهجم�ات الت�ي تطالهن عرب
اإلنرتنت .وترتفع هذه النس�بة
إىل  53يف املئ�ة لدى الصحافيات

املتحدة ،لنشره منذ عام 2010
أكث�ر م�ن  700أل�ف وثيق�ة
رسيّة عن األنش�طة العس�كرية
والدبلوماس�ية األمريكي�ة ،يف
الع�راق وأفغانس�تان ،عىل وجه
الخصوص.

وقال هرافنس�ون إن التهم ض ّد
أس�انج ،وقد وجهت إليه يف عهد
الرئيس الس�ابق دونالد ترامب،
شكلت س�ابقة خطرية بالنسبة
إىل الصحاف�ة الدولي�ة .وأضاف
أن روس�يا وأذربيجان اس�تندتا
إىل معامل�ة الوالي�ات املتح�دة
واململكة املتحدة ألسانج ،لفرض
مزي�د م�ن القي�ود على حري�ة
التعبري والصحاف�ة ،مضيفا ً أنه
يمك�ن اس�تغالل ذل�ك م�ن قبل
دول أخ�رى مس�تقبالً.وأثارت
املحامي�ة ضم�ن فريق أس�انج
القانون�ي ،جينيفر روبنس�ون،
مخاوف بش�أن صحت�ه ،وقالت
إن ظ�روف احتجازه يف س�جن
ِبلمارش شديد الحراسة «صعبة
للغاية».ودع�ت ،إىل جان�ب
هرافنس�ون ،اإلدارة األمريكي�ة،
إىل إس�قاط الته�م عن أس�انج،
وأيض�ا ً الحكومة األسترالية إىل
بذل املزيد للدفاع عن قضيته.

اليونسكو % 73 :من الصحفيات يتعرضن للعنف اإللكرتوني

العربيات ،وفق اليونسكو.
وينعكس الوض�ع عىل الصحة
النفس�ية ل�دى  26يف املئ�ة من
الصحفي�ات اللواتي ش�ملتهن
الدراس�ة (بعضه�ن يعانين
اضطراب�ات ما بع�د الصدمة).
كم�ا أن  30يف املئ�ة م�ن
الصحفي�ات يف الدراس�ة قل�ن
إن ه�ذه املضايق�ات تدفعه�ن
إىل ممارس�ة رقاب�ة ذاتية عرب
الشبكات االجتماعية.
م�ن هن�ا ُتطرح تس�اؤالت عن
مسؤولية الشبكات االجتماعية

التي عرّفت عنها الدراسة بأنها
«الوسائط الرئيسة» املستخدمة
يف ه�ذا العن�ف اإللكرتون�ي ،إذ
إن «فيس�بوك» و»تويتر» هما
املنصتان األكثر اس�تخداما ً من
الصحفيني.
ودع�ت س�اورال ماكاب�ي إىل
«ش�فافية أكرب» حول الطريقة
«التي يتم م�ن خاللها التعامل
مع هذه الهجمات بواسطة آلية
اإلرشاف» املعتمدة من املنصات
املختلفة والخوارزميات املتصلة
بها.

عجز مالي بلغ أكثر من  7ماليني جنيه
القاهرة/متابعة الزوراء:
كش�ف عض�و مجل�س نقاب�ة الصحفيني
املرصيين ،محم�ود كامل ،بع�ض كواليس
اجتم�اع مجلس النقابة األخري ،األربعاء 28
إبريل/نيسان املايض ،وما إذا كان هناك نية
إلعادة تشكيل مجلس النقابة أم ال.
وكتب كامل ،بعدما تلقى عددا ً من االتصاالت
م�ن صحفيين يس�تفرسون عمّ�ا دار يف
اجتماع مجلس النقابة األخري؛ أن «االجتماع
لم يناقش سوى الوضع املايل للنقابة ،وهو
الوض�ع الذي اتض�ح أنه م�أزوم ،بعد قيام
أمني الصن�دوق بعرض الوضع املايل ،وقيام
النقيب بتصحيح بعض األرقام غري الدقيقة
التي عرضها أمني الصن�دوق ،لكن العرض
كشف لنا عن مفاجأة أن النقابة تعاني من
عجز مايل يتعدى سبعة ماليني جنيه ،خالل
الثالثة أشهر القادمة».
وتاب�ع كام�ل« :طل�ب النقيب م�ن أعضاء
املجل�س وضع اقرتاح�ات ملحاول�ة تجاوز
العج�ز وزيادة م�وارد النقابة لحني وصول
الدعم الحكومي مع امليزانية القادمة ،وكان
من بني الحلول املطروحة اس�تعادة األموال
املدفوع�ة كقس�ط أول ألرض مستش�فى
الصحفيين ،خاصة يف ظل امل�ؤرشات التي
تؤكد اس�تحالة إقامة املستش�فى ،وهو ما
رفض�ه بع�ض الزملاء ،لتدور مناقش�ات
حول جدوى ومدى إمكانية بناء ما يس�مى
مستش�فى الصحفيني ،انتهت إىل تش�كيل
لجنة تض�م الزميلني محمد يحيى يوس�ف
بصفت�ه رئي�س لجن�ة اإلس�كان وأيم�ن
عب�د املجي�د بصفت�ه رئيس لجن�ة الرعاية
االجتماعية ،وهي اللجنة التي كلفت ببحث
وض�ع األرض املخصص�ة له�ذا الغ�رض،
وتحدي�د كل التفاصي�ل املتعلق�ة بإمكانية
اس�تثمار النقابة لهذا املشروع من عدمه،
عىل أن تق�دم تقريرها للمجلس بحد أقىص
يوم  25مايو/أيار الجاري».
ورغ�م العجز املايل الذي تعاني منه النقابة،

األزمات تعصف بنقابة الصحفيني املصريني

وال�ذي أك�د جان�ب م�ن األعضاء أن�ه كان
يس�تدعي وقف الق�روض واإلعانات خالل
الفرتة املاضية ،خاصة أن العجز يطال أموال
املعاش�ات والعالج ،وهي خدمة عامة تقدم
لجم�وع الصحفيني؛ ّ
فإن ع�ددا ً من أعضاء
مجلس النقابة ،أرصوا عىل استئناف رصف
القروض الحس�نة واإلعان�ات التي يقدمها
املجلس ،يف مواجهة رأي آخر أرص عىل وقف
الرصف إال للحاالت العالجية الطارئة ،وفقا ً
لتقري�ر طبي معتم�د ،بمنط�ق أن النقابة
يف حاج�ة لكل جنيه لتجاوز أزمة الش�هور
الثالثة.
وانته�ت املناقش�ات إىل اس�تمرار تعطي�ل
رصف اإلعان�ات والق�روض لحين اجتماع
املجلس املقبل قبل عيد الفطر املبارك ،فيما
ال زال جانب م�ن أعضاء املجلس يرص عىل
رصف  400ألف جنيه شهريا ً كقروض ،هي

إجمايل األقس�اط املستردة من الصحفيني
لس�داد القروض التي حصل�وا عليها ،رغم
حاج�ة النقاب�ة ل�كل جني�ه لتج�اوز أزمة
الش�هور القادمة ،فضالً عن رضورة وضع
ضوابط لصرف الق�روض واإلعانات لعدم
تكرار املشكلة مرة أخرى.
وشهد االجتماع خالفا ً عندما ُطلب الحصول
عىل نس�خة من األوراق الت�ي عرضها أمني
الصن�دوق حول الوضع امل�ايل للنقابة ،لكن
هذا الطلب تم رفضه ،وتم االكتفاء بالعرض
الشفوي الذي قدمه أمني الصندوق.
ويشار إىل أن عضو مجلس نقابة الصحفيني
املرصي�ة ،هش�ام يونس ،س�بق أن كش�ف
عن مخالف�ات مالية كبيرة يف النقابة منذ
عام مىض ،وأعلن أس�باب رفضه للميزانية
املقدمة ملجلس النقابة ،وتحذيراته املتكررة
من الس�لطة املالي�ة املطلقة ،وع�دم وجود

قواعد للرصف دون جدوى.
ويف املذك�رة الت�ي تقدم به�ا يونس ملجلس
النقاب�ة ،ج�اء م�ن ضم�ن أس�باب رفضه
للميزاني�ة« :ع�دم مصارح�ة الجمعي�ة
العمومي�ة بحقيق�ة املشروع املزعوم عن
إنش�اء مستش�فى للصحفيني ،واس�تمرار
بقاء  4.4مليون جنيه لدى وزارة اإلس�كان
دون وجود م�ا يفيد بوجود عق�د أو اتفاق
أو طريق�ة لتقس�يط املبل�غ املتبق�ي ،أو
حت�ى رس�ومات أو طريقة التموي�ل وفقا ً
الشرتاطات الوزارة».
والس�بب الثان�ي لرفض امليزاني�ة يتمثل يف
«عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة
أرض الن�ادي االجتماع�ي بمدين�ة نصر،
والت�ي خرسنا قضيتها أم�ام رشكة مدينة
نرص لإلس�كان والتعمري يف مرحلة النقض،
وتقاعس�ت اإلدارة القانوني�ة عن متابعتها

حتى خرسنا القضية واألرض ،كما أرصوا،
دون أن يحاس�بهم أحد ،عىل أن القضية ما
زالت منظورة منذ عام  2008وهو أمر غري
حقيقي».
ّ
يتمثل يف «مضاعفة مكافآت
السبب الثالث
وبدالت املوظفني بنس�بة تقرتب من %100
رغ�م إغلاق النقاب�ة معظم ش�هور العام
املنقضي» ،وعلّ�ق« :إن عدم وض�ع قواعد
عادلة ملن�ح املكافآت للموظفني تس�بب يف
وص�ول املكاف�آت والبدالت وم�ا يف حكمها
لنح�و  100أل�ف جني�ه ش�هرياً ،معظمها
لفئ�ة مح�دودة وأس�ماء مك�ررة .وق�د
كش�فت للمجل�س كي�ف أن موظفا ً حصل
عىل أربع�ة آالف جنيه مكافأة عن س�فره
إىل اإلس�كندرية لحض�ور انتخاب�ات نقابة
الصحفيني الفرعي�ة يف  28أكتوبر/ترشين
األول املايض ،رغم سفره يف سيارة النقابة،
وعدم بذل أي جهد يس�تحق هذا املبلغ ،بما
يؤكد وجود حالة من السفه يف اإلنفاق».
وتمثل السبب الرابع لرفض ميزانية النقابة
يف «زي�ادة إيجار املوقع اإللكرتوني بنس�بة
 %25رغم أنني اتفقت عىل تخفيض النسبة
نفس�ها عندما توليت أمانة الصندوق ،وتم
التطبيق فعالً يف  .2019واس�تمرار الرصف
على ما يع�رف بموق�ع الخبر اإللكرتوني
للصحف الحزبية ،دون اتخاذ خطوة لتفعيل
العمل في�ه ،أو إغالق املق�ر وتوفري األموال
املهدرة يف الفراغ».
وخام�س األس�باب ه�و «زي�ادة العجز يف
امليزاني�ة نتيج�ة سياس�ات اإلرساف وعدم
وض�ع قواعد للرصف ،خاص�ة فيما يتعلق
باإلعانات والقرض الحسن بقيمة  10آالف
جنيه ،ومكافآت وبدالت املوظفني» ،معلقاً:
ّ
ح�ذرت منه م�رارا ً وتك�راراً ،لكن
«ه�ذا ما
هن�اك يف مجلس النقابة من أصبح مربمجا ً
عىل ص ّم أذنيه عمّ�ا أقول مهما كان صائبا ً
أو صادقاً».
والسبب الس�ادس هو «عدم املحاسبة عىل

إرس�ال مبل�غ  5.5ملي�ون جني�ه ملحافظة
اإلسكندرية ،رغم أن املجلس قد وافق مبدئيا ً
على دفع املبل�غ من حس�اب أرض النادي،
وترك األمر للنقيب للتفاوض حول تقسيط
املبلغ بس�بب عجز امليزانية ،غير أن املبلغ
تم إرس�اله كامالً قبل بدء التفاوض أصالً،
بس�بب ع�دم الصياغ�ة الدقيق�ة واملتابعة
والفهم لقرارات مجلس النقابة».
واألس�باب الثالثة األخرية هي «عدم تقديم
موازنة عن العام املقبل يف سابقة لم أعهدها
يف أي مجلس س�ابق» ،وبني أنه «س�بق أن
حذر من السلطة املطلقة املمنوحة للرصف
لدى الس�كرتري العام وأمني الصندوق دون
ع�رض عىل مجلس النقاب�ة ،صاحب الحق
األصيل يف إنش�اء الق�رارات املالية ،وهو ما
انعكس سلبا ً عىل عجز امليزانية».
وكان هش�ام يونس ،ق�د تقدم باس�تقالة
مس�ببة يف أكتوبر/ترشي�ن األول ،2019
ح�ول م�ا رأى أن�ه إه�دار للم�ال الع�ام
ومخالف�ات تس�توجب الحس�اب وتجاهل
املجل�س التحقي�ق فيها وإطلاع الجمعية
العمومي�ة على نتائجه�ا ،مم�ا يط�رح
تس�اؤالت عميقة حول النزاهة والشفافية
وإعمال قواعد الرقابة واملحاس�بة يف أروقة
نقابة الصحفيني.
وتأتي هذه األزمة يف أعقاب أزمة اس�تبعاد
أربعة أعضاء من مجلس النقابة ،محسوبني
على املعارض�ة ،من تش�كيل هيئ�ة مكتب
مجل�س النقابة ولجان�ه املختلفة ،وتوزيع
اللجان كلها عىل باقي أعضاء املجلس ،عىل
أن يت�وىل كل منه�م إدارة لجنتني ،يف واقعة
جديدة عىل نقابة الصحفيني املرصيني.
وبعدها أعلن األعضاء األربعة املس�تبعدين
وه�م محم�ود كام�ل ومحم�د س�عد عبد
الحفي�ظ ومحم�د خراجة وهش�ام يونس،
لجوئه�م للقض�اء ،للطع�ن أم�ام القضاء
اإلداري على تش�كيل هيئ�ة مكتب مجلس
نقابة الصحفيني ولجانه املختلفة.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

أول عمل يف تلفزيون العراق هو “برج العقرب” جبزئية
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املخرج حيدر علي االنصاري لـ”الزوراء” :انا من املؤسسني لقناة الشرقية واول عمل لي فيها برنامج” بطاقة متوينية”
املخرج حيدر عيل االنصاري هو من عائلة فنية معروفة ،والده املخرج التلفزيوني عيل االنصاري وعمه املخرج االذاعي
الراحل مهند االنصاري وعمه االخر حسن االنصاري .
هو مخرج الربامج يف قناة الرشقية وابرز برنامج من اخراجه هو برنامج ( اطراف الحديث ) الذي يعده ويقدمه الدكتور مجيد
السامرائي
حيدر عيل االنصاري مخرج متطور تقع عىل كاهله اخراج الكثري من الربامج الثقافية وامليدانية ،اما سريته الفنية ومراحل
تطوره فقد كان منذ الطفولة يرافق والده املخرج عيل االنصاري ويالزمه يف اعماله فتأصل حب االخراج والتمثيل يف داخله
وهو يف السادسة من عمره رافق والده الراحل وهو يخرج مسلسل قضاة ومسلسل الخطوة الواثقة ومسلسل مشكالت
فنجان ومسلسل الوصية ومسلسل ذات الهمة انتاج عراقي اردني مشرتك الحائز عىل السعفة الذهبية ملهرجان القاهرة االول
حيدر االنصاري بعد ان امتلك الخربة من والده استطاع ان يعمل يف تلفزيون العراق كمساعد مخرج للفنان اكرم كامل ثم عمل
مساعد مخرج مع والده يف مسلسل التيار للكاتب فاروق محمد وعمل مساعد مصور ايضا مع املصور عمران حمودي ومن ثم
عمل مساعد مخرج ملسلسل سوق الجواهر ومخرج مساعد ملسلسل االصمعي لسان العرب الحائز عىل ثالث جوائز يف مهرجان
القاهرة لألذاعة والتلفزيون وخالل عمله كان يدرس يف معهد الفنون الجميلة قسم املرسح للدراسة املسائية لكي يستطيع
العمل يف الفرتة الصباحية يف التلفزيون ومن ثم عمل مخرج منفذ ملسلسل برج العقرب بجزئية ومساعد مخرج ملسلسل قناديل
للمخرجة رجاء كاظم لصالح مكتب الديار لألستثمار الفني لإلعالمي الكبري فيصل اليارسي وايضا عمل مخرج مساعد ملسلسل
املالذ آمن للمخرج فالح زكي لتلفزيون العراق وبعدها مخرج مساعد ملسلسل حي األلغاز للمخرج عيل األنصاري وأيضا عمل
مساعد مخرج يف اذاعة بغداد ملسلسل مشاعل ورايات ومسلسل حمورابي وبعدها عمل يف مسلسل الطب عند العرب
للمخرج عيل االنصاري واكمل دراسته يف كلية الفنون الجميلة قسم االذاعة والتلفزيون 2005
حوار -مجال الشرقي
ال�زوراء ترح�ب بك اخ حي�در اجملترحيب .
اهال وس�هال بك�م وبك وانا مس�تعدللحوار لجريدتكم الغراء .
الس�ؤال االول ال�ذي تعودن�اه ه�والتعري�ف بش�خصك الكري�م لقرائن�ا
الكرام ؟
 حيدر عيل عب�د الصاحب االنصاريالعم�ر  43س�نة دبلوم معه�د الفنون
الجميلة ف�رع التمثي�ل وبكالوريوس
كلي�ة الفن�ون الجميل�ة جامع�ة
بغ�داد قس�م اإلذاع�ة والتلفزي�ون
بغ�داد الكاظمي�ة (مخ�رج ومونتري)
تلفزيوني.
 -لكل مبدع بيئة نشأ فيها وأثرت فيهه�ل كان للبيئ�ة واالرسة اثرا يف رس�م
طريقك يف الحياة ؟
 بالتاكي�د له�ا اثر كبري الني نش�أتوس�ط عائل�ة فني�ة نح�ن م�ن مدين�ة
الكاظمي�ة ج�دي املرح�وم الش�يخ عبد
الصاح�ب األنص�اري اول م�ن ق�دم
الفنان الكبري الراحل جعفر الس�عدي يف
مرسحية ذي قار التي كانت من اخراجه
وعمي املرحوم املخ�رج مهند االنصاري
ووال�دي املخ�رج الراحل علي االنصاري
وعمي املخرج االذاعي حس�ن االنصاري
وعمي املصور سعد االنصاري لقد نشأت
يف بيئ�ة مرسحي�ة واذاعي�ة وتلفزيونية
وسينمائية
ابداعات�ك وهوايات�ك خلال مرحل�ةالدراس�ة – االبتدائي�ة – املتوس�طة
االعدادية ؟
 كنت احب جدا واستمتع بالذهاب معوالدي املخرج الراح�ل عيل االنصاري اىل
االذاعة والتلفزيون اثناء تصوير االعمال
الدرامي�ة من�ذ الصغ�ر واالطلاع على
االس�تديو وكادر العم�ل التلفزيوني من
فنيني وفنانين من بداي�ة اول لقطة اىل
النهاية ومش�اهدة عملية التصوير بكل
دقه وايضا عملية املونتاج واملكس�اج اىل
ان يجهز العمل للعرض.
 ه�ل لك ابداع�ات وهوايات مارس�تهاخالل الكلية حدثنا عنها بالتفصيل
 كن�ا نس�اهم يف عم�ل افلام تخ�صنش�اطات الكلية من الناحي�ة الثقافية
لتغطية املع�ارض الفني�ة واملهرجانات
التي كانت تقام يف ذلك الوقت واملساهمة
به�ا من اج�ل كس�ب املمارس�ة املهنية
بوجود اساتذتنا والخربة.
هل عملت س�ابقا يف االذاع�ة والتفزيون
وملاذا ؟
 شاركت يف اول عمل تلفزيوني مساعدمص�ور م�ع املص�ور عم�ران حم�ودي
للمخ�رج اك�رم كام�ل مسلس�ل بدوي
بعن�وان وادي النم�ور وم�ن ث�م عملت
مس�اعد مخرج(راك�ور) يف مسلس�ل
التيار الذي كان من اخراج والدي املخرج
عيل االنصاري ومسلسل سوق الجواهر
كمس�اعد مخرج ومسلس�ل االصمعي
لس�ان العرب الحائز عىل ثالث جوائز يف
مهرج�ان القاهرة لالذاع�ة والتلفزيون
للمخرج علي االنصاري ومخ�رج منفذ
ملسلس�ل ب�رج العق�رب بجزئي�ة ايضا
للمخرج عيل االنصاري ومساعد مخرج
يف مسلسل قناديل للمخرجة رجاء كاظم
ومخرج مس�اعد يف مسلس�ل املالذ آمن
ال�ذي اخرجة فالح زك�ي لصالح االذاعة
والتلفزيون ومخرج مس�اعد يف مسلسل
ح�ي االلغاز الذي عمل ب�ه ممثلني عرب
امث�ال زهير النوبان�ي وابراهي�م اب�و
الخري ومحمود سعيد ونجوم التلفزيون

العراقي ومخرج مس�اعد ملسلسل الطب
عند العرب للمخرج عيل االنصاري
ان العم�ل يف االذاع�ة والتلفزي�ون
واالس�تمراية واملس�اهمة باعم�ال
ملخرجين يس�اعد يف تراك�م الخربة من
الناحية الفكري�ة والعملية الن تجاربهم
تصب�ح امام�ك مدرس�ة ومن ث�م تعمل
عىل ايجاد بصم�ة تختص بها يف اعمالك
املستقبلية
هل كانت نيت�ك العمل كمخرج كمعد او
مقدم برامج ؟-

عملت كمخرج منفذ م�ع والدي املخرج
علي االنص�اري وكان م�ن بطولة مكي
عواد وايناس طالب ولؤي احمد وسليمة
خضير وف�ارس عج�ام وعام�ر جهاد
واخرون .
كي�ف كان�ت رؤية االخري�ن تجاه اولعمل قدمته .
 كان ملسلس�ل ب�رج العق�رب يف س�نة 1998االث�ر الكبير يف تح�ول الدرام�ا
الكوميدي�ة اىل ناحية النقد لالحوال التي
تس�ود يف تلك الفرتة وخصوصا الحصار

نعمل قرعة للبطاق�ة التموينية ويظهر
رق�م البطاق�ة واملحافظ�ة ونتوج�ة
أليصال الجائزة للفائز من خالل الس�فر
الي�ه وتصوي�ر الرحلة م�ن البداية وكل
تفاصيلها اىل النهاية
 كيف كانت رؤيتك اإلخراجية ؟ نقل الواقع بش�كل س�هل وبسيط مناج�ل ايص�ال الفك�رة امل�راد توضيحها
بشكل سلس وانيق الن الجماليات مهمة
بالعم�ل التلفزيون�ي والعم�ل على ادق
التفاصي�ل الن التلفزيون يدخل لكل دار
وه�ذه امانة يجب ان نعم�ل عليها بكل
حرص .
 كي�ف توال�ت علي�ك االعم�ال وكي�فطورت نفسك ؟
 عندم�ا تكون دقيقا يف العمل وحريصاه�ذا يجعل كل الذين م�ن حولك يقفون
عند ه�ذه النقطة ويثقون بك الن العمل
املتقن مطلب الجميع واالس�تمرارية لها
االث�ر البالغ يف تطوير العمل من الناحية
الفنية والفكرية.
 ه�ل قدم�ت اعم�اال اذاعي�ة اذكره�ابالتفاصيل؟
 عمل�ت بصف�ة مخ�رج مس�اعد يفمسلس�ل مش�اعل وراي�ات الكث�ر م�ن
 250حلق�ة للكات�ب جمي�ل الجب�وري
وللمخرج عيل االنصاري الذي كان يقدم
كل ش�خصية بعرش حلقات من ضمنها
جميل صدق�ي الزهاوي ومحمد س�عيد

التأريخ لدعم املعلومة املراد ايضاحها و
مرشوع الش�باب الذي قدمنا من خالله
ش�خصيات متواج�دة االن يف الس�احة
الفني�ة واذكر منهم املمثل واملخرج عيل
فاضل واخرين.
واخرج�ت برنام�ج ح�واري نخل�ة من
الع�راق بثالث�ة اج�زاء للراحل�ة املمثلة
الكبرية ناه�د الرم�اح وبرنامج محمد
ش�كري جميل بني ايامة وافالمة بثالثة
اج�زاء وبرنام�ج عمونئيل رس�ام بني
ايامة وافالمة وبرنامج امراه مع رجال
يف الظل للمثلة ايناس طالب 2008
ويف عام  2009اخرجت برنامج سيرة
للفنان�ة التش�كيلية راجح�ة الق�ديس
صداق�ة ام�رأه وحمام�ة وح�وار م�ع
الراح�ل الكبري التش�كييل ماهود احمد
وسيرة حياة التش�كيلية الكبيرة وداد
االورفيل يف (تجربة حياة) وبرنامج ازياء
وقباب عن سرية الفنانة فريال الكليدار
الذي اعدتهم وقدمتهم االعالمية ميسم
سعدي
ويف عام  2010اخرجت الفيلم الوثائقي
جائحة العرص انفلون�زا الخنازير الذي
كان من اع�داد االعالمي محم�ود االغا
واخرج�ت فيل�م ع�ريف غري معترف بة
وثائق�ي ع�ن ال�زواج الع�ريف وبرنامج
ت�راث عىل الكيت�ار حواري م�ع الفنان
الهام املدفع�ي اعداد وتقدي�م نور رعد
وفيل�م نه�ر الليطان�ي ووثائق�ي ع�ن

برنامج تقيص حقائق واقتفاء اثر .
ه�ل لك مش�اركة يف برنام�ج اطرافالحديث وه�ل تتدخل بامور معينة منه
ام انك مخرج فقط ؟
 املخرج قائد البد ان يبس�ط س�لطانالهدوء عىل االجواء هناك طاقة ايجابية
يج�ب توفريه�ا للجمي�ع روح الفريق
يجب ان تس�ود املكان ودواخل االنسان
واح�ب ان اذك�ر فريق العم�ل االعالمي
الكبري مجيد السامرائي واملعلق االردني
عب�د الكامل خاليل�ه واملصورين غزوان
القيسي وزي�د الفتي�ان وعم�ر ف�وزي
وجرافكس وائل حسني .
 ه�ل ل�ك راي يف طريقة اعداد اطرافالحديث ؟
 باتأكي�د العم�ل م�ع إعالم�ي مث�لالدكت�ور مجي�د الس�امرائي الكات�ب
والصحف�ي ومقدم الربام�ج الذي حفر
اسمة يف ذاكرة املشاهدين بجهد متميز
له نكهة خاصة ومتعة نابعة من الثراء
الفكري الذي يملك�ة وبالتايل عىل اثراء
الربنامح بحواراتة ولكننا نعمل جلسات
عم�ل مع الضيوف من اجل ان نقدم كل
ماه�و مهم يخ�ص الضي�ف الظهاره
بش�كل اني�ق م�ن الناحي�ة الفكري�ة
ومختصره وانفع�ال الضي�ف الف�ت
لالنظ�ار نحاول رصد نفس االنس�ان يف
اقل من س�اعة تلفزيونية ان�ه برنامج
يش�تغل بش�كل غير معل�ن على علم

عملت يف االذاعة بصفة خمرج مساعد يف مسلسل مشاعل ورايات الكثر من  250حلقة
اخرجت ثالثة افالم لصاحل الشرقية “دنيا بائعة املناديل” وفيلم “ايقونة الرمحة” و”ايقونة احلرية”
-م�ن البداي�ة كن�ت متمس�ك بالعملكمخ�رج الن االخراج فيه قي�ادة للعمل
م�ن التحضير االول من ناحي�ة كتابة
العم�ل ان كان درامي واختي�ار املمثلني
وال�كادر الفن�ي اىل النهاي�ة في�ه متعة
وانت ترى والدة العمل امامك وخصوصا
بعد العرض عىل الشاش�ة .
كيف تم تعيينك ومتى ؟-
عملت يف االذاعة والتلفزيون عىل نظامالقطعة الني كنت ادرس يف معهد الفنون
الجميل�ة ومن ثم كلي�ة الفنون الجميلة
وبعده�ا عمل�ت يف رشكات منها رشكة
الزقور ورشكة الدي�ار ورشكة الفيصل
لالنتاج الفني
اول عمل استلمته ؟ -
 -اول عم�ل هو (ب�رج العقرب بجزئية)

االقتصادي ال�ذي دام فرتة طويلة فكان
املسلس�ل يقف عىل الحاالت الس�لبية يف
املجتمع جراء ا لحرب والحصار.
نهج�كيف العم�لالتلفزيون�ي؟ لكل عمل رس�الة وخصوص�ا االعمالاالنس�انية مثل برنام�ج الرشقية الكبري
صاية ورصماية ال�ذي عمل عىل اعطاء
مساعدات للناس من اجل فتح باب رزق
للعمل وفتح مش�اريع وتوس�يعها وكنا
نتابع املشاريع والعمل بتغطيتها واعطاء
جائزة كل اسبوع (درع االنتاج) من اجل
تحفير املتس�ابقني للعمل واالس�تمرار
حيث كان العمل من اخراجي
 اول عم�ل عملته كمخ�رج يف الرشقيةومن كان كادرك ؟
 -برنامج بطاقة تموينية لقناة الرشقية

الحبوب�ي ومصطف�ى ج�واد واخ�رون
ويف مسلس�ل حموراب�ي يف ثالثني حلقة
ومسلسل ليلة سقوط غرناطة يف ثالثني
حلقة من اخراج الراحل عيل االنصاري .
 ه�ل ش�اركت اعمالك بمس�ابقات اومهرجانات؟
 حصلت عىل الجائزة الفضية ألطروحةالتخرج من كلية الفنون الجميلة والعديد
من الش�هادات التقديرية اثناء ممارسة
عملي يف تلفزي�ون الع�راق والشركات
الخاصة يف العراق ويف قناة الرشقية.
 ه�ل ش�اركت باعم�ال خ�ارج دائرةاالذاعة والتلفزيون اول عمل فني لك ؟
 عمل�ت مس�اعد مخرج يف مسلس�لقناديل من اخراج املخرجة رجاء كاظم
وال�ذي كان م�ن بطولة النج�م الراحل
عبد الخال�ق املختار واملمثلة ليىل محمد
والفن�ان الرائد الراحل جعفر الس�عدي
وط�ه عل�وان واخ�رون لصال�ح رشكة
الديار لصاحبها االعالمي الكبري فيصل
اليارسي.
 حدثنا عن مضامني بعض اعمالك؟ برنام�ج ن�ص س�تاو الذي ق�دم منشاش�ة قن�اة الرشقي�ة ال�ذي كان من
بطول�ة فن�ان الش�عب الراح�ل راس�م
الجميلي والفنان�ة الراحل�ة ام�ل ط�ه
برنام�ج كومي�دي س�اخر يعتم�د عىل
الكامريا الخفية وعمل مقالب وبرنامج
رشقي�ات الذي يع�ده الدكت�ور خزعل
املاجدي الذي كان خاص بمراقد األولياء
والصالحني بتقديم سيرة الش�خصية
واخذ ش�هادات م�ن املختصني يف مجال

املغ�رب وموريتانيا (من رحم القمامة)
م�ن اع�داد ميس�م س�عدي يتح�دث
عن ظاه�رة االطف�ال اللقط�اء وايضا
اخرجت برنامج تراجي الذي كان يعنى
بالنش�اطات الفنية والثقافية يف العراق
والوط�ن العربي والعالم م�ن  2008اىل
سنة 2019
حدثنا عن رؤيت�ك االخراجية يف برنامج
اطراف الحديث؟-
جمه�ور اط�راف الحدي�ث بس�طاءواصحاب بس�طيات ورجال مرور قبل
قادة الرأي والنخبة هو يف خدمة الشعب
مشاهدوه ال انتماء معني لهم يجمعهم
وال دافع يدفعهم س�وى فضول املعرفة
عرب ش�خوص يقولون افض�ل مالديهم
راغبين غري مرغمين هذا ه�و العراق
الذي يسعى اىل مناهضة اندثار الفكرانه

النف�س عىل مدى  13س�نة قدمنا جردا
بنف�وس عراقية وعربي�ة محبة للعراق
تنعم بنجومية املعرفة .
 حدثنا ع�ن عملك يف الرشقية وما هيالربامج التي اخرجتها؟
 انا من املؤسسين يف قناة الرشقية يفاول برامجه�ا حيث عملت مخرج منفذ
يف برنامج كاريكاتري وبرنامج كرس�تة
وعم�ل  2004ومن ثم فطوركم علينا يف
جزئ�ة االول وعيديتكم علينة الذي كان
من اخراج الدكت�ور عيل حنون وبرامج
اخرى .
 بم�اذا يتمي�ز العم�ل يف الرشقية عنالقنوات االخرى؟
 نحن قدمنا الحياة املعارصة النقالباتعظم�ى يف تاري�خ الف�رد العراق�ي بعد
ع�ام  2003لم يكن م�ا جرى نرصا عىل

املايض بل تكريس�ا للبدائية هناك حياة
امثل يستحق العراقي الذي دفع رضيبة
حروب ال معنى لها ان ينعم بحياة دون
مفرقع�ات وانا اس�هم يف برامج الواقع
وسعينا بالتضامن معا لخدمة العرق .
 هل اخرجت افالما معينة ؟ اخرج�ت ثالث�ة افلام لصال�ح قن�اةالرشقية تخص ثورة ترشين فيلم (دنيا)
بائعة املناديل وفيل�م (ايقونة الرحمه)
ام محمد وفيلم (ايقون�ة الحرية) التى
اعدها الدكتور مجيد السامرائي وتعترب
من افالم تلفزيون الواقع
 اكثر االعمال تعتز بها ؟ مسلس�ل االصمع�ي لس�ان الع�ربال�ذي عملت ب�ه مخرج منف�ذ كان من
بطولة كريم محسن وشذى سالم وعبد
الخال�ق املخت�ار ومحمود اب�و العباس
واملرح�وم ع�ز الدي�ن طاب�و واملرحوم
زهريعباس وعواطف الس�لمان وسمر
محمد وعماد الصايف وحسين السلمان
واملرحوم صاحب نعمة
 اي االعمال اقرب اىل نفسك الوثائقيةام الربامج الثقافية وملاذا؟
 كل عم�ل له نكه�ة خاصة وبصمةيف اخراجه ولكل عمل مشاهدية ال اميل
اىل التخص�ص يف مج�ال واح�د  ,الحياة
متعددة وفيها ايق�اع متصاعد انا اميل
اىل التغري والتجديد .
 اخر ما بيدك االن ؟ اعم�ل عىل تحضري حلق�ات جديدةم�ن برنامج اط�راف الحدي�ث من اجل
عرضها بعد شهر رمضان املبارك .
كذال�ك على ايج�اد نص�وص درامي�ة
اجتماعي�ة ذات صل�ة بأيجابي�ات
وس�لبيات املجتم�ع ذات طاب�ع درامي
تراجيدي او كوميدي .
؟ -هل عملت مرسح
 عمل�ت يف مسرح النهري�ن بالصوتواالض�اءة يف مرسحي�ة حفل�ة س�يد
محترم التي كان يخرجها قاس�م وعل
الرساج ومن بطولة ماجد ياسين وعيل
جاب�ر وطلال القيسي وبي�داء رش�يد
واخري�ن ع�ام  1996اثناء دراس�تي يف
معهد الفنون الجميلة
 هل مثلت ؟ من�ذ الطفول�ة كن�ت اراف�ق وال�دياملخرج الراحل عيل االنصاري وارافقه يف
اعمالة فتأصل حب االخراج والتمثيل يف
داخيل وانا يف السادسة من عمري مثلت
يف مسلسل قضاة املس�لمني مع الفنان
الراح�ل وج�دي العان�ي واملمثل�ة هناء
عبد القادر والفنان الكبري عبد الس�تار
البصري وتمثلية البريون�ي مع املمثل
الراح�ل ف�وزي مهدي وتمثيلية س�عاد
مع الفنان عدنان شلاش والوارثة مع
املمثل�ة هن�د كامل وكن�ت ارافق والدي
يف مسلس�ل الخطوة الواثقة ومسلس�ل
مش�كالت فنج�ان ومسلس�ل الوصية
ومسلس�ل ذات الهمة ومسلس�ل قيس
وليال
 هل تحتفظ باعمالك السابقة ؟ نحن كعائلة نحتفظ باالرش�يف كلاعم�ال وال�دي املخ�رج علي االنصاري
متواج�دة لدين�ا م�ن ارش�يف صوت�ي
وص�وري وصح�ف وص�ور واعم�ايل
م�ن البداي�ة اىل االن متواج�دة لدي الن
االرشيف مهم لكل فنان .
 ش�كرا جزيلا ل�ك متمنني ل�ك دوامالعطاء والعافية .
 جزيل شكري وامتناني للزوراء ولكماخي جمال .
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل...هلم

اخلضراوات والفواكه يف
تنظيف املنزل

 ١0أسباب وراء نفور األشخاص منك
ه�ل تالح�ظ أن االخرين ال تت�ودد لك و
تبتعد عنك بل وتنفر أحيانا كثرية منك ؟
ترى إنك ال تمتلك الكثري من األصقاء ؟ إن
الحفاظ والتمس�ك بأصدقائك يف مرحلة
الشباب يختلف عن مرحلة الطفولة تلك
املرحل�ة التي تتس�م بالبراءة وال يوجد
فيها أي مظاهر لتحمل املسؤولية فقط
كل ما يش�غل بال األطف�ال هو اللعب يف
الحدائق معا ً  ،ولكن عند مرحلة الشباب
اإلحتف�اظ باألصدق�اء يس�تغرق املزيد
من الوقت .وإذا ل�م يكن لديك املزيد من
األصدقاء من املهم أن تنظر إىل األس�باب
املحتملة وراء ذلك.
يف التايل أكثر األشياء التي تجعل االخرين
تنف�ر منك وتجعل�ك ال تمتلك الكثري من
األصدقاء
- 1الشكوى باستمرار :
إذا كن�ت دائما ً ما تش�كو بس�بب العمل
أو نق�ص املال أو ظل�م الحياة  ،فهذا قد
يدف�ع الن�اس أن تتجن�ب قض�اء املزيد
من الوق�ت معك .لذلك حاول دائما ً تبني
موقف اكث�ر إيجابية عن�د التحدث عن
أم�ور حياتك مع األفراد األخرين .وأيضا ً
علي�ك بالبحث ع�ن املوضوع�ات املثرية
لإلهتمام عند املناقشة مع األخرين .

- 2ق�د تكون ش�خصية تتخلى عن مَ ن
حولك وأصدقائك عندما ترتبط عاطفيا
بشخص أخر
إذا كنت ش�خصا يتخىل عن أصدقائه يف
كل مرة ترتبط بها بشخص أخر  ،وبعد
كل ذل�ك صديق�ك غير مجبر للجلوس
مع�ك و إنتظارك حت�ى تع�ود إليه مرة
أخ�رى وتحكي له قصة إنفصالك ولكنه
س�وف يكمل حياته بدون�ك  .لذلك عليك
عم�ل ت�وازن بين أصدقائ�ك وعالقاتك
العاطفية .
- 3الشخصية األنانية :

املطبخ ..
لطاملا رب�ط األطب�اء والباحثون
بين تن�اول الس�مك م�ن جهة،
وانخف�اض مع�دالت اإلصاب�ة
بأم�راض القل�ب والس�كتة
الدماغي�ة واالكتئ�اب والزهايمر
من جهة أخ�رى ،إال أن الحصول
عىل ه�ذه الفوائد يعتمد بش�كل
أس�ايس على أس�لوب تن�اول
األسماك
وتقدم صيفة هافينغتون بوست
مجموع�ة م�ن النصائ�ح ح�ول
كيفية إع�داد وطهي األس�ماك،
به�دف الحف�اظ على فوائده�ا

ع�ادة م�ا ينظ�ر إىل أصح�اب ه�ذه
الشخصية يف الحقيقة أنهم ليس لديهم
أصدقاء .فالصداقة تتطلب منك العطاء
عندم�ا يحتاج املوق�ف ذل�ك .وإذا كنت
ش�خصية أنانية ال تنظر إال إىل نفس�ها
فقط م�ن الطبيع�ي بعد م�رور فرتة ال
يتحمل أصدقاؤك ذلك .
 - 4ال تعتن�ي بأصدقائ�ك واألش�خاص
التي تتقرب منك :
إذا كن�ت ال تهت�م بم�ا يح�دث يف حي�اة
أصدقائ�ك ل�ن يبق�وا مع�ك .م�ن املهم
أن تظه�ر اهتمام�ك عن�د الترصف مع

أصدقائك .حتى ال يشعر أصدقاؤك بأنك
تتجاهل مشاعرهم .
 - 5تعشق الدراما:
إذا كنت ش�خص يثري املتاعب واملشاكل
فالن�اس تتجن�ب الدرام�ا .أو أنك تلقي
اللوم عىل األخرين باس�تمرار وهذا يثري
غضب الناس منك  ،س�وف تجد صعوبة
يفبق�اء أصدقائ�كحول�ك.
 - 6تسعي دائما ً للمنافسة :
لي�س للمنافس�ة م�كان بين األصدقاء
 .إذا كن�ت تنتظر دائما ً م�ن عليه الدور
يف اختي�ار م�كان العش�اء أو م�ن عليه
الدور يف اإلتصال فمن املحتمل أن يرحل
أصدق�اؤك بعي�دا ً عن�ك .ك�ن دائما ً عىل
اس�تعداد للعطاء بدالً من الرتكيز يف مثل
هذه األش�ياء التي التجدي.
- 7الشخصية الغيورة :
إذا كن�ت تش�عر بالغرية عندما يشتري
أحد أصدقائك سيارة جديدة أو الحصول
عىل ترقي�ة يف العمل  ،فم�ن املحتمل أن
يؤدي ذلك إىل مش�اكل بينك�م .من املهم
جدا ً أن تش�ارك أصدقائك يف س�عادتهم
عند تحقي�ق النجاح.فالغرية تظهر عىل
الش�خص يف ترصفاته حت�ى وإن حاول
إخفاء ذلك.

- 8تتوقع الكثري من األصدقاء :
إذا كنت تتوق�ع أن صديقك فاض دائما ً
لتلبية احتياجاتك  ،غالبا ً س�وف تصاب
بخيب�ة األم�ل .أحيان�ا ً ق�د تش�عر أن
أصدقاءك أذوا مشاعرك بسب ذلك .فهذا
ال يعني أنهم ال يحبوك هم فقد ينشغلون
عنك ببعض األمور .لذلك حاول أن تتعلم
التسامح عندما تؤذي مشاعرك .
 - 9تهتم بالقيل والقال(النميمة ) :
إذا كن�ت ال تتوق�ف ع�ن القي�ل والقال
أمام أصدقائ�ك ،قد يدرك أصدقائك أنهم
س�يكونوا مجال حديث�ك بعد ذلك  ،ومن
املحتم�ل أن يبتع�دوا عنك لهذا الس�بب.
لذل�ك ال تنشر الش�ائعات أو التح�دث
بالس�لب عن األش�خاص األخرين .بدالً
من ذلك احرتم خصوصية األخرين .
- 10التأمر عىل أصدقائك:
كثريا ً ما يحدث ذلك مع طالب املدارس
الثانوي�ة  .إذا كن�ت تس�يئ معامل�ة
أصدقائ�ك بكث�ر األوام�ر والطلب�ات ،
فالن�اس ال يعجبه�ا ذل�ك .ال مانع من
أن تك�ون حازم مع الناس ولكن يجب
عليك عدم الخلط بني الحزم والترصف
بعدواني�ة وعلي�ك احترام حق�وق
األخرين.

أفضل  5وسائل لطهي السمك

الغذائية ،وجن�ي الفوائد الكبرية
منها

استخدام الزيت املناسب
قب�ل الطب�خ ،ينص�ح بده�ن

األسماك بواسطة فرشاة مناسبة
بزي�ت الزيت�ون البك�ر أو زي�ت
جوز الهن�د ،أو نقعه�ا بصلصة
الطماط�م املجفف�ة والفلف�ل
األحمر املشوي أو الريحان ،وبعد
الطبخ ،توضع رشائح األفوكادو
املقطع�ة واملكسرات املفروم�ة
ناعما ً وحبات الزيتون فوقها
إضافة األعشاب والتوابل
تتوف�ر العدي�د م�ن األعش�اب
والتواب�ل الت�ي يمك�ن إضافتها
لألس�ماك واملأك�والت البحري�ة،
وم�ن بينه�ا الث�وم واألعش�اب

اإليطالي�ة ،كم�ا يمك�ن تحضري
العديد من الخلط�ات والتتبيالت
لألس�ماك ،مثل عصير الليمون
والكزبرة والفلفل األسود والثوم
املفروم و الكركم والفلفل األحمر
املسحوق والشبت الطازج
إضافة األطعمة الصحية
بعد طهي السمك ،ينصح بإضافة
طبق�ات م�ن أطعم�ة صحي�ة
كالحمص والس�بانخ والطماطم
والع�دس والفط�ر املقلي واألرز
البري والبطاط�ا املهروس�ة
وصلصة املانغو أو الكرنب

التربيد
يمكن تقديم أي نوع من األسماك
واملأك�والت البحري�ة ب�اردة بعد
تحضريها ،وأفضل وس�يلة لذلك
هي إضافة بعض أنواع السلطات
الب�اردة املصنوعة م�ن الخضار
الطازجة بأنواعها
أطباق صحية بجانب السمك
يفضل تقديم األس�ماك إىل جانب
أطباق صحية أخرى ،مثل حساء
الخض�ار واملعكرون�ة بالخضار
وغريه�ا م�ن الوجب�ات الغني�ة
بالعنارص املغذية

نصائح طبية

من الشخص الذي يتحمل أن تتكرر إصابته بفريوس كورونا ؟
كش�ف الدكت�ور نيق�والي
كريوتش�كوف ،األخصائ�ي
الرويس بأم�راض املناعة ،عن
أن كث�رة األجس�ام املضادة يف
الدم ،بعد الش�فاء أو التطعيم
ض�د (كوفي�د )19 -ال تضمن
عدم تكرار اإلصابة باملرض.
و أش�ار الخبري ال�رويس إىل أن
املتعافين من (كوفي�د،)19 -
والذي�ن تلق�وا التطعي�م ،يقل
احتم�ال إصابته�م بامل�رض
ثاني�ة ،بي�د أن ه�ذا ال يعن�ي
مطلق�ا أنه�م ال يصاب�ون
باملرض م�رة أخرى ،ألنه حتى
إذا أظه�رت نتائ�ج تحليل الدم
وجود عدد كبري من األجس�ام
املضادة ،ال يعني أن الش�خص
يف أمان تام.
و قال”:تحمي الجسم يف الواقع
خاليا خاصة يف منظومة املناعة
ذات وظائ�ف وقائي�ة ،وكذل�ك
األجس�ام املض�ادة الوقائية ،أي

طبيبك يف بيتك
أفاد أطباء عل�م النفس أن األلوان
تؤث�ر بش�كل مبارش على الصحة
النفسية ،وكل لون له تأثري وطابع
خ�اص ب�ه ،وتثير بع�ض األلوان
املشاعر والعواطف أيضا.
يف حين أن بعض األل�وان تمنحنا
ش�عورا بالكآبة والح�زن واألىس،
فإن بعضها األخر يمنحنا ش�عورا
بالس�عادة والبهج�ة والسرور،
وتسهم يف تحسني املزاج أيضا.
وهنال�ك أربع�ة أل�وان يمكنها أن
تجعلك سعيدا وتحسن من مزاجك،
وتشمل ما يأتي:
األزرق:
يمث�ل هذا الل�ون اله�دوء واللطف
والسلام ملعظم الن�اس ،إنه أيضا
فع�ال يف إدارة اإلجه�اد ،إذ وفقا ملا
أفاد ب�ه األطب�اء ،فإن ه�ذا اللون
يخف�ض مس�تويات ضغ�ط الدم
ويقل�ل م�ن القلق ويبط�ئ معدل
رضب�ات القل�ب ويجعل�ك تش�عر
بالس�عادة ،ل�ذا ينص�ح بارت�داء
مالبس زرقاء اللون أو طالء الغرفة
بالل�ون األزرق املناس�ب لتش�عر

ليس لجميع األجس�ام املضادة،
خصائ�ص وقائي�ة ،صحي�ح
األجس�ام املض�ادة موج�ودة
ولكنه�ا ضعيف�ة ال يمكنه�ا
تحييد الفريوس ،وبالتايل ال تؤثر

يف عملية انتق�ال العدوى ،حتى
أن بع�ض الخبراء يعتقدون أن
لها تأثيرا س�لبيا ،و لذلك يهتم
األطب�اء بالدرج�ة األوىل بع�دد
األجسام املضادة الوقائية ،التي

قد تك�ون غري كافي�ة يف حاالت
معينة”.
و أك�د على جمي�ع م�ن تلق�ى
التطعي�م أو تع�اىف م�ن املرض،
عدم تجاه�ل التدابير الوقائية

ً
مضيف�ا”
والقي�ود املفروض�ة،
نح�ن نعلم أن احتم�ال اإلصابة
يقل كثريا بعد التطعيم والشفاء
من امل�رض ،ولك�ن ال ينخفض
ه�ذا االحتمال إىل الصف�ر ،لذلك
تبق�ى هن�اك فرص�ة لإلصاب�ة
ثاني�ة بامل�رض ،ولك�ن يف حال
تك�رار اإلصابة فإنه�ا لن تكون
شديدة أو متوسطة”.
و تاب�ع” أكثر عرض�ة لإلصابة
ثاني�ة بامل�رض هم األش�خاص
ضعيفو املناع ،أي الذين شخصت
إصابتهم بنق�ص املناعة األويل،
أو الثان�وي األكث�ر ش�يوعا ،و
ه�ؤالء األش�خاص عىل س�بيل
املث�ال ،يتناول�ون أدوية مثبطة
للمناع�ة ،أو الذي�ن يعانون من
أم�راض املناعة الذاتي�ة وكذلك
املصابون بالرسطان واألمراض
املزمنة الش�ديدة ،كما تنخفض
االس�تجابة املناعي�ة ل�دى كبار
السن”.

 4ألوان حتسن املزاج وجتعلك سعيدا
باملزيد من السعادة واإليجابية.
األخرض:
يرتب�ط ه�ذا الل�ون إىل ح�د كبير

بالطبيع�ة ،وه�و م�ن األل�وان
املريح�ة للنظ�ر أيض�ا ،ويصف�ه
األطباء بمهدئ لألعصاب ويساعد

على تخفي�ض القل�ق ،إذ يش�عر
األش�خاص باإليجابية والنش�اط
والتفاؤل عن�د رؤية هذا اللون ،لذا
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ينص�ح بارت�داء مالب�س خرضاء
اللون للشعور بالس�عادة ولتقليل
التوتر والقلق.
الوردي:
الل�ون اآلخ�ر الذي يعزز الس�عادة
والف�رح ه�و اللون ال�وردي ،فهو
يس�اعد على تبدي�د القل�ق ويمأل
املكان بالطاق�ة اإليجابية ،ويقول
الكثير م�ن األش�خاص أن اللون
ال�وردي الفات�ح يمنحهم ش�عورا
باالنتعاش والتفاؤل لكونه يذكرهم
باألزه�ار والورود ،يمكن�ك ارتداء
مالب�س بالل�ون ال�وردي الفات�ح
إلضافة ملس�ة م�ن روح الش�باب
ولتبدو بإطاللة أنيقة للغاية.
األبيض:
يرتب�ط ه�ذا الل�ون يف الغال�ب
بالنقاء والنض�ارة ،ويجعل الناس
يش�عرون بالسلام مع أنفس�هم،
والل�ون األبي�ض الس�اطع يجعل
الش�خص يش�عر باإليجابي�ة من
نواحي كثرية ،ويفضله الكثري من
األشخاص العتبارهم أن هذا اللون
يشري إىل البدايات الجديدة.

يف التدبري املنزيلُ ،ي َّ
فضل االستعانة
ببع�ض أن�واع الخضراوات
والفواك�ه ،بعي� ًدا ع�ن منتج�ات
التنظي�ف الكيميائيَّ�ة .ويف ه�ذا
اإلطارُ ،تفيد نصائح التدبري املنزيل
اآلتية:
الليمون الحامض
• إلبع�اد الروائ�ح الكريه�ة ع�ن
ً
وخصوصا رائحة السمك،
املطبخ،
يوضع قرش الليم�ون الحامض يف
قدر م�ن امل�اء ،و ُيغىل على النار،
و ُيترك دون غط�اء َّ
حت�ى تنترش
الرائحة.
• ُي َّ
نظ�ف الـ”مايكرووي�ف” ،من
خلال وض�ع حبَّ�ة م�ن الليمون
الحامض يف وعاء ميلء باملاء داخله
لخم�س دقائق عىل درج�ة حرارة
عالي�ة ،وذلك َّ
حتى ت�ذوب الدهون
ُ
العالق�ة .ث�مَّ ،تمس�ح جوان�ب
الـ”مايكروويف” من الداخل.
• َّ
تنظ�ف أدوات املطبخ ،مثل :لوح
تقطيع الطعام واملالعق الخش�ب
بالليم�ون الحام�ض ،بغي�ة إزالة
البكرتيا والجراثيم عنها.
امللح
• للتخلُّ�ص من الدهون املنس�كبة
داخ�ل فرن الغاز ،والت�ي تؤدي إىل
انبع�اث الدخ�انُ ،تغل�ق الش�علة
ُ
وتس�كب كميَّ�ة م�ن املل�ح على
الده�ون ،م�ع مراع�اة أن يك�ون
ً
محتفظا بدرج�ة حرارته.
الف�رن
ُ
وبع�د دقيق�ة ،يمس�ح املل�ح
بإسفنجة نظيفة.
• إذا س�قطت بيضة على األرض،
ُي ُّ
رش املل�ح عليها ،ويرتك لعرشين
ِّ
ُ
دقيقة ،ممَّا يسهل تنظيفها.

• ُيخلط  200ج�رام من امللح ،مع
ثالث حبَّات من الليمون الحامض،
والقليل من امل�اء يف إبريق الخلاَّ ط
الكهربائي ،ث َّم ُي َّ
سخن هذا الخليط
ص�بِّ
نصف
لعشر دقائ�ق ،م�ع
ليرت من امل�اء ،وذلك للحصول عىل
صابون قوي لتنظي�ف فرن الغاز
والبقع املستعصية.
املوز
• ُتس�تخدم قرشة امل�وز الداخليَّة
يف تلمي�ع أوراق نبات�ات الزين�ة
الطبيعيَّة يف املنزل ،وذلك الحتوائها
عىل املاغنسيوم والبوتاسيوم.
• ُتس�تخدم قشرة امل�وز يف دع�ك
املفروش�ات املصنوعة م�ن الجلد،
بغية إزالة البقع الداكنة عنها.
• ُت َّ
قطع قشرة املوز ،ث َّم توضع يف
ماء ساخن ،ليستخدم الخليط بعد
ِّ
الفضياتُ ،
وتمس�ح
ذلك يف تلميع
هذه األخرية بقماش نظيف.
الزبادي
• توضع معلقة (أو ملعقتان) من
الزب�ادي فوق الحبر أو البقع عىل
املالبس ،قبل غس�ل ه�ذه األخرية
بمسحوق الغسيل.
الخيار
• ُتدعك مفاص�ل األبواب برشيحة
م�ن الخي�ار ،بغي�ة التخلُّ�ص من
رصيرها املزعج.
• ُتدع�ك خربش�ات الطف�ل على
الجدران بقرشة الخيار الخارجية،
م�ع تك�رار ه�ذه العمليَّ�ةَّ ،
حتى
ُتمحى تمامً ا.
• ُتدع�ك صنابير املي�اه بقط�ع
الخي�ار ،ممَّ�ا يزي�ل الص�دأ عنها
ويلمِّعها.

لطلة ابهى....

بشرتك هذا الصيف
 5نصائح مفيدة حلماية ِ

رغم أهمية الش�مس يف الحياة
ودورها يف من�ح عنارص هامة
للجسم ،إال أن األمور بدأت تتغري
اآلن ،خاص�ة م�ن وجه�ة نظر
النس�اء اللواتي أصبح�ن أكثر
اهتمام�ا ً ببرشته�ن وحيويتها
وصحتها .ومعل�وم أن اإلفراط
يف التع�رض ألش�عة الش�مس
قد ي�ؤدي اىل ظه�ور التجاعيد
والبقع الداكنة واألسوأ من هذا
كل�ه أنه ق�د يزيد م�ن إحتمال
اإلصابة برسطان الجلد.
فإلي� ِك  5نصائ�ح بس�يطة
لحماي�ة برشت� ِك م�ن أش�عة
الش�مس خالل موس�م الربيع
والصيف:
 ال تدع�ي رأس� ِك مكش�وفا ًألشعة الشمس ،إحميه بإرتداء
قبعة ممي�زة الش�كل وطبقي
كريم�ا ً واقي�ا ً م�ن الش�مس
بدرجة حماية عالية يف املناطق
املكش�وفة كاألن�ف واليدي�ن
وغريها.
 توقف�ي ع�ن أخ�ذ حماماتالش�مس الت�ي تدمّ �ر البرشة.
إذا كن�ت تريدي�ن الحص�ول

عىل س�حنة برونزي�ة ،يمكن ِك
مس�تحرضات
اس�تخدام
الس�مرة ،وتحصلين معه�ا
على لون بشرة برون�زي لكن
تدريجياً .وق�د يكون ذلك جيدا ً
لتوفير مادة امليالنين يف الجلد
الت�ي تؤم�ن بع�ض الحماي�ة
للبشرة .ال تس�تعميل زي�وت
س�مرة الش�مس الت�ي تع�زز
آثار األش�عة فوق البنفس�جية
وتفاقممش�اكلالجلد.
 تابعي تطبيق املس�تحرضاتالواقي�ة م�ن أش�عة الش�مس
يف كل م�رة تخرجين فيه�ا اىل

اله�واء الطلق ،حت�ى ولو كان
الطقس غائم�اً ،ألن الغيوم لن
تمنع أش�عة الش�مس الضارة
من الوصول اىل برشتكِ.
 ضعي نظارات شمس�ية منالن�وع الجي�د لتحم�ي عيني� ِك
ومحيطهما.
 إطلع�ي م�ن الطبي�ب ع�نتأثيرات بع�ض األدوي�ة التي
تتناولينه�ا ،س�واء بش�كل
مؤقت أو دائم ،ألنها قد تكون
م�ن النوع الذي يعزز األش�عة
الضارة للش�مس ،فت�ؤدي اىل
ترضر برشتكِ دون أن تدري.

سر االعشاب..؟؟؟

فوائد اليانسون والبابونج
اليانسون :
فوائ�ده  :فعال لتس�كني املغص
و تنش�يط الهض�م ،إدرار البول
 ،إزال�ة انتف�اخ البط�ن ،إزال�ة
أم�راض الص�در و الحل�ق و
الس�عال  ،طرد الري�ح البطنية،
مهدئ عصبي خفيف ،يدر اللبن
ويسكن الصداع  ،يعطي لألطفال
لط�رد الغ�ازات و تخفي�ف حدة
بكائهم .
طريقة االستعمال :يغىل بذرة ثم
يصفى و يرشب و إذا أضيف مع
الش�مر كانت الفائدة عظيمة و
أنفع و كذلك مع العسل.
البابونج:
فوائ�ده :يعال�ج املغ�ص املعدي
و املع�وي  ،رمل ال�كىل و حرقان
البول ،يفيد يف التهابات املثانة و
مغص الرحم أثناء دورة الحيض

و النفاس ،يعالج التهاب اللوزتني
و الحنج�رة و بح�ة الص�وت إذا
تغرغر به  ،لعالج العيون املصابة
بالرمد ،فعال للجروح و القروح
إذا غسل أو مسح مغليه األماكن
املذكورة .

طريق�ة االس�تعمال :تض�اف
نص�ف ملعقة منه ل�كل فنجان
ماء س�اخن و يرتك ملدة خمس�ة
دقائق ثم يصفى و يحىل بالعسل
و يرشب.
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كلمات متقاطعة

الحمل

أنت اليوم مختلف عن أي يوم مىض حيث تتمع
بثقة يف النفس غري طبيعية .لديك تأثري قوي عىل
اآلخري�ن أكثر من ذي قبل .تفك�ر يف يشء ما تتمنى
حدوثه خلال س�اعات اليوم .اح�م أف�كارك وأحالمك
واحرتس من اآلخرين.

الثور

إذا كنت تس�عى منذ فرتة لتحقيق مكاس�ب
مالية معين�ة ،ربما تصل إىل ه�ذه الغاية هذا
اليوم .طاقت�ك العاطفية والبدني�ة تمنحك قدرة
على التفكير والتخطيط .س�تنبهر يف نهاي�ة اليوم
بالنتائ�ج التي حققتها عىل املس�توى امل�ادي واملهني.
مشاريعك الشخصية تسري عىل ما يرام.

الجوزاء

م�ن املحتمل اليوم أن تكون متحمس�ا للعمل
الفن�ي بالتحدي�د .تأك�د أنك إذا كن�ت مجتهدا
يف عمل�ك وإذا كنت مرصا عىل النجاح ،س�تتقدم
وس�تحقق م�ا تري�د .ال تتعج�ب إذا التقي�ت فج�أة
بالش�خص املناسب الذي يس�اعدك ويعطيك النصيحة
واملعلومات الصحيحة .ليس كل من حولك خونة.

املسحرجي من العادات الرتاثية يف العراق

السرطان

ربم�ا تحظ�ى بمقابل�ة مجموع�ة م�ن
الش�خصيات الت�ي تهت�م باألف�كار الفني�ة
والدينية واإلنس�انية يف منزلك اليوم .ربما يسهم
ه�ؤالء يف تطوير أفكارك وش�خصيتك بش�كل عام.
يف املس�اء ،ننصح�ك بأن تحدد موعدا م�ع الحبيب فهو
بحاجة إليك.

األسد

أناقت�ك تف�وق كل الح�دود ،ولذلك ستش�عر
بالثق�ة يف نفس�ك .الضح�ك وامل�رح والرتفيه
أمور مهمة وأساسية يف يومك .عندما تضحك أو
تبتسم ،يضحك من حولك عىل الفور ،وهذا يعني أنك
تؤثر فيهم جدا .ابتسم وافرح وال داع للتكلف.

العذراء

تتعجب الي�وم ألن كل من حولك ينجذب إليك
ويعتربون�ك صديق�ا .أنت مس�تمع جيد جدا
ولذل�ك يفضل الجميع املناقش�ة معك .تهتم بمن
حول�ك وتتناق�ش معه�م يف أفكارهم .ولك�ن اهتم
بالجمي�ع فهناك ش�خص ما يمر بأزمة م�ا ويحتاجك
بجواره.

الميزان
أنت ال تستطيع التوقف عن التفكري يف األحالم
املس�تحيلة ،ولكن ال تقدم عىل أي مخاطرة قد
ينتج عنها خسارة ما سبق إنجازه .بعض األفكار
تش�كل خطرا ألنها تنب�ع من حالة من ع�دم الرضا،
لذلك عليك اكتشاف السبب يف عدم الرضا.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1814الش�يخ جابر بن عبد الله الصباح يتوىل
الحك�م يف الكويت خلفا لوالده الش�يخ عبد الله
بن صباح بن جابر الصباح.
 - 1868فتح قلعة إيدو سلميا نتيجة محادثات
سايغو تاكاموري وكاتسو كايشو.
 - 1902الس�لطان العثماني عبد الحميد الثاني
يرفض اقرتاحا من مؤسس الحركة الصھيونية
ثي�ودور ھرت�زل بإنش�اء جامع�ة يھودي�ة يف
القدس.
 - 1906اق�رار اتفاقي�ة بين اململك�ة املتح�دة
والدول�ة العثماني�ة تقضي بضم ش�به جزيرة
س�يناء إىل مرص وذلك لتحقي�ق خطه بريطانية
ب�أن تبق�ى قن�اة الس�ويس يف أرايض مرصي�ة
خاضع�ه لربيطاني�ا وال تنازعھ�ا عليھ�ا دولة
أخرى مجاورة.
 - 1920اململك�ة املتح�دة تعل�ن االنت�داب على
العراق.
 - 1924زح�ف الجيش اليمني لحرب األدارس�ة
وھزم األدارس�ة واس�توىل اليمني�ون عىل ميناء
الحدي�دة وعين اإلم�ام والت�ه عليھ�ا  ،وتقدم
الجي�ش صوب عسير ،وح�ارص مدينتي صبيا
وجازان.
 - 1933افتتاح أول مرتو أنفاق يف أوساكا.
 - 1945قوات الحلفاء تدخل ھامبورغ يف أملانيا
خالل الحرب العاملية الثانية.
 - 1946محكم�ة طوكيو تب�دأ بالنظر يف قضية
“محاكمة القوات الدولية للرشق األقىص”.
 - 1947دس�تور الياب�ان الجدي�د يدخ�ل حي�ز

من صفحات التاريخ

الحرب الروسية ()1921 - 1917

القوس

الش�خص املنظم والق�وي هو الفائ�ر اليوم،
فهل أنت مس�تعد؟ كن ح�ذرا ،فهناك فئة من
الن�اس يحاولون إبع�ادك عن مه�ام عملك .أنت
مش�غول بمرشوع مهم جدا وربما تقرر أخذ قس�ط
من الراحة ،ولكن لس�وء الحظ ربما ال تجد وقتا بسبب
مكاملة تليفونية قد تزيد من ضغوطك.

الجدي

اه�دأ ورتب أم�ورك قبل أن تع�رض أو تطرح
أفكارك على اآلخرين .كن ح�ذرا عند التحدث
عن حيات�ك العاطفي�ة أمام األصدق�اء والزمالء.
عندما تتط�رق إىل الحديث عن هذا املوضوع ،تتحول
املناقشة إىل مشاجرة وتضطرب األجواء تماما.

الدلو
أن�ت متفائ�ل جدا الي�وم ولذلك ربم�ا تحظى
بدع�م من حولك .التجمع م�ع األهل واألحباء
ق�د يكون هو مص�در تفاؤل�ك وس�عادتك .ربما
تش�عر بالرضا عن نفس�ك النضمام�ك إىل مجموعة
م�ن األصدقاء اليوم .يجب أن تنىس األمور املزعجة عىل
األقل هذا اليوم.

الحوت

ربما تق�رأ مقالة أو دراس�ة تقنعك برضورة
املش�اركة يف بع�ض املج�االت املختلف�ة يف
مجتمعك .ربما تكتش�ف أن هذه الفكرة مزعجة
جدا .ح�اول أن تهتم فقط باملعلوم�ات التي تتعرف
عليها من أفراد عائلتك فقط .اهتم بنفس�ك وبالحبيب
حتى ال يبتعد عنك.

غزل عراقي
م��ن كتل��ك احب��ك كتل��ي عن��دي ه��واي
وان��ه ادري التحبه��م مايصونونــ��ك
عف��ت حب��ي احلقيق��ي ورح��ت لهن��اك
كع��دت ب�ين اديه��م ع��ود يحبونـــــ��ك
ي��ااول ج��رح الب��د اجل��رح حيطيـــ��ب
والش��مس تش��رق غصب��ا ع��ن عيون��ك

من الفيسبوك

acebook

الحرب الروس�ية األهلية وهي مجموعة من املعارك بني البالش�فة الروس،
وال�روس البيض والت�ي انتهت بانتصار البالش�فة الذين أمس�كوا بالحكم
وقاموا بإعدام القيرص الرويس وعائلته هذه الحر كانت قبل كل يشء فوىض
ش�ديدة وحادة تحللت فيها الس�لطة ،وتفكك املجتمع الرويس تحت ضغط
ق�وى متعادي�ة إىل أن اعي�د تركبيه�م وتوحيدهم تحت القبضة البلش�فية
املنترصة ،لقد ش�هدت الحرب فعليا عدة مجموعات ثورية تقاتل أيضا ضد
البالش�فة بصف�ة فردية أحيان�ا و بالتحالف مع الجن�راالت البيض أحيانا
أخرى ،ولقد زادت هذه الحركة من محاوالت تحرر األقليات الوطنية والدفاع
عن مش�اريع اجتماعية وسياسية ،مناهضة للتدخالت األجنبية التي زادت
م�ن حدة الرصاع الداخيل ،حيث كث�رت االنقالبات وتغريت املواقف يف مرات
عدة خالل الحرب التي راح ضحيتها مايزيد عن سبعة مليون ضحية.

العقرب

إذا وج�دت أن الحبي�ب يتصرف ترصف�ات
غريبة ويق�وم بأعماله بش�كل رسيع ،حاول
أن تسانده وال تنتقده .البس�اطة والليونة أمران
مهم�ان ج�دا يف حياتك الي�وم .اجع�ل الحبيب يعلم
م�ا تبذله من أجله .ال تقلق فلي�س هناك احتمال واحد
لحدوث أي سوء تفاهم.

التنفيذ.
 - 1951حل مجليس الن�واب واألعيان األردنيني
بمرس�وم ملكي نتيجة اعرتاض مجلس األعيان
عىل املوازنة العامة.
 - 1956ب�دأ منافس�ات أول بطول�ة يف العال�م
بالجودو يف طوكيو.
 - 1964عب�د ال�رزاق الس�نھوري يكت�ب ثاني
دس�تور للعراق ،وكان قد كت�ب القانون املدني
العراقي عام .1935
 - 1965رائ�د الفض�اء األمريك�ي ري�د واي�ت
يقوم بامليش عىل القم�ر ليكون أول من مىش يف
الفضاء.
 - 1982غ�رق املدمرة الربيطانية “ش�يفيلد” يف
حرب الفوكالند بعد تعرضھا لقصف صاروخي
أرجنتيني.
 - 1991عرض آخر حلقة من املسلسل األمريكي
الشھري داالس.
 - 2004رف�ض مبدئ�ي لخط�ة أرئيل ش�ارون
بس�حب الق�وات اإلرسائيلي�ة م�ن قط�اع غزة
وتفكيك املستوطنات فيھا.
 - 2009التوقيع يف الدوحة عىل اتفاق مصالحة
سوداني  /تشادي برعاية قطرية  /ليبية.
 - 2017مقتل وزير األش�غال العامة واإلسكان
الصوم�ايل عب�اس عب�د الل�ه رساج ع�ن طريق
الخطأ يف مقديشو.
 - 2018مقت�ل أكثر من  150ش�خصا وإصابة
 150آخرين جراء عاصفة رملية رضبت شمال
الھند.

أفقي
1األمريكي الذي ابت�دع الكلمات
املتقاطعة  oهدم
2نزاالت ومواقع  oمتشابهان
3ح�ب  oعاصم�ة جمهوري�ة
ايرلندا
4نواعير  oاس�م عل�م مؤن�ث
بمعنى نظر بحب وشغف.
5ال�ه  oيرتاج�ع يف أدائ�ه أو يف
طموحه.
6االسم القديم ملاليزيا
7تس�بب يف تعطي�ل العم�ل
ع�ن االس�تمرار  oمهن�دس
أملان�ي اشترك يف صنع س�يارة
مرسيدس
8وحدة قي�اس متناهية الصغر
تع�ادل ج�زء م�ن امللي�ون م�ن
املليمت
9أغنية لعبد الحليم حافظ
10ش�اعر جاهىل م�ن أصحاب
املعلقات.

رأيس
1ذرة من املادة مشحونة بشحنة سالبة
أو موجبة oنبات عطري يس�تخدم مع
الشاي
2بيوت  oحايل
3ح�رف عطف  oاح�د الوالدين  oدعاء
أثناء الصالة.
4نزيف األنف  oش�اعر فرنيس معارص
تميز شعره بالتعقيد (بول .)....
5نص�ف واحد  oينقص  oرمز الكربيت
يف الكيمياء
6س�قيا ال�زرع (معكوس�ة)  oانتفاء
اليشء ونفاده (معكوسة).
7حالة نفسية فيها من الحزن والضغط
والغضب الكثري oيصبح طريا.
8سلس�لة م�ن األح�داث للرتفي�ه أو
كأوامر للكمبيوتر
9أديبة أمريكي�ة كانت مصابة بالعمى
والصمم والبكم
10حي�وان زاح�ف ضخ�م منقرض o
حاجز مائي

اختبارات شخصية

طقوسك الجمالية تكشف عن شخصيتك؟

الروتني الجمايل الصباحي الخاص بك تقومني
اعتدت على القيام
ب�ه م�ن دون تفكري ألن�ك
ِ
ب�ه كل ي�وم ،فهو أش�به بالتوج�ه من نقطة
إىل أخ�رى ،الرسير فتنظي�ف الوجه ثم وضع
املكياج أو ع�دم وضعه وفقا ً مل�ا هو مخطط
ليوم�ك .لكل ام�رأة روتينها الجم�ايل الخاص
ولكل إمرأة مقاربتها الخاصة للعناية بالبرشة
وتطبي�ق تقني�ات املكياج وتصفيف الش�عر.
جمي�ع هذه االمور يمكنها كش�ف الكثري عن
شخصيتك ونظرتك للحياة بشكل عام.
املقلدة ملكياج اآلخرين
النمط الجم�ايل :تحصلني عىل الوحي الخاص
بك من مواقع التواصل ومن املشاهري .تحبني
تجربة االمور الجديدة وتعتمدين طلة مختلفة
كل يوم.
الش�خصية :أنت إمرأة تحب املخاطرة .نمطك
غير مح�دد أو متزم�ت ،ومس�تعدة دائم�ا ً
لتكوني مرحة وجريئة يف مكياجك وش�عرك.
لكن�ك يف الوقت عينه تعانني من أزمة الهوية،
فلا تعرفين م�ن أنت حق�اً .عليك اكتش�اف
ما تش�عرين ب�ه حق�ا ً وتوجي�ه االهتمام إىل
مش�اعرك واهتمام�ك وليس فق�ط مظهرك
الخارج�ي .قد تصلني يوما ً إىل نمط خاص بك
لكنك أم�ام رحلة طويلة م�ن القفز من نمط
إىل آخر .ولنسهل عليك االمر كل ما عليك فعله
هو اكتش�اف ما هو مشرتك بني االنماط التي
تقومين بتقليده�ا ودمجه�ا لتحصلين عىل
أسلوبك الخاص.
املهووسة بالعناية بالبرشة
النم�ط الجم�ايل :تهتمين بالعناي�ة بالبرشة
أكثر مم�ا تهتمني باملكي�اج .تعتمدين روتني
يستغرق وقتا ً طويالً للعناية ببرشتك وتقومني
بذلك بسعادة.
الش�خصية :على االرج�ح خض�ت معرك�ة
طويلة خالل مراحل س�ابقة م�ن حياتك مع
مش�اكل البرشة الدهنية أو الجافة أو البثور.
وأن�ت حالي�ا ً يف مرحل�ة تدركني فيه�ا أهمية

البشرة الصحية الخالية م�ن العيوب .نمطك
ال يركز فقط عىل مس�احيق التجميل بل عىل
االرجح تعتمدي�ن نظاما ً غذائيا صحياً .ورغم
أن صح�ة البرشة م�ن االولوي�ات لكنك أيضا
تهتمين باملكي�اج لكنك تلجأي�ن إىل املنتجات
الطبية بش�كل عام .تملكين هويتك الخاصة
من دون شك  ،ش�خصيتك القوية هي واحدة
م�ن صفاتك االيجابي�ة العديدة الت�ي تجعلك
إمرأة واثقة بنفسها.
املعتمدة عىل االساسيات فقط
النم�ط الجم�ايل :ال تملكين نمط�ا ً خاص�ا ً ،
تستعملني أي مس�احيق تجدينها يف خزانتك.
نمط�ك يف املكي�اج بس�يط ج�داً ،فونديش�ن،
ماسكارا وقليل من أحمر الشفاه.
الش�خصية :املقارب�ة هذه يمكن أن تكش�ف
عن ش�خصيتني مختلفتين كلي�اً .أحيانا قد
تعك�س الثقة بالنف�س وبالتايل ف�إن املرأة ال
تب�ذل الكثري من الجه�ود النها تعلم مس�بقا ً
أنها جميلة وال تحت�اج للمكياج .أو قد تكون
العكس تمام�اً ،أي امرأة فاق�دة للثقة قررت
التخلي ع�ن طقوس�ها الجمالية لش�عورها
باالحب�اط .هذه املرأة قد تش�عر بأن عليها أن
تثور عىل عبء مس�تحرضات التجميل وعالم
املوضة بش�كل عام .باختصار النمط الجمايل

هذا قد يكون المرأة تؤمن بأنها جميلة بال أي
مجه�ود ،أو امرأة تؤمن بأنها لن تبدو جميلة
مهما حاولت.
املتحمسة جماليا ً
النمط الجمايل :تستيقظني باكرا ً أو تخصصني
س�اعة قب�ل أي موع�د لالهتم�ام بش�عرك
ومكياج�ك .مس�تحرضات التجمي�ل ترافقك
أينما ذهب�تِ وتحرصني عىل إقتناء كل ما هو
فريد ومميز.
الش�خصية :أن�ت على االرج�ح إم�رأة تحب
الس�يطرة ،فأنت ال تس�عني الن يكون شعرك
مرتب أو مكياجك جميل بل تنش�دين املثالية.
لعلك كنت خالل س�نوات الدراس�ة تدرسين
قبل االمتحانات بأس�ابيع وتقومني بمراجعة
دروس�ك مرة تلو االخرى .تقسني عىل نفسك
حني ال تسري االمور كما تشائني ،لكنك بشكل
ع�ام تتفادين هكذا حوادث مزعجة من خالل
القيام بالعمل عىل أكمل وجه من املرة االوىل.
عاشقة التدليل
النم�ط الجم�ايل :تزوري�ن صال�ون تصفيف
الش�عر كل يومين عىل االقل ،ول�و كان األمر
يعود إليك لحرصتِ على قيام مزينك الخاص
بوضع مكياج�ك يومياً .وحين تخرجني ليالً
تضع مكياجك بنفس�ك بل
من املؤك�د أنك لن
ِ
ستلجئني ملحرتف.
الش�خصية :هذا النمط الجمايل يعكس أيضا ً
ش�خصيتني .فقد تكون إم�رأة ال تملك الثقة
الكافي�ة بالنف�س وبالتايل تخ�اف من وضع
املكي�اج بنفس�ها أو أنه�ا ال تهت�م كثريا الن
تصبح محرتفة يف هذا املجال لكونها منشغلة
بأم�ور أخرى .يف املقابل قد يعكس هذا النمط
شخصية امرأة يهمها شكلها الخارجي كثريا ً
وق�د بات�ت يف مرحلة م�ن حياته�ا تظن بأنه
م�ن حقه�ا أن تدل�ل نفس�ها .وس�واء كانت
ه�ذه النوعي�ة أو تلك ف�إن اهتم�ام االخرين
به�ذه النوعية من النس�اء يجعلهن يش�عرن
بالسعادة والرىض عن النفس.

قـــــــصة

وعربة

كوب وقهوة

اجتمع عدد من أصدقاء الجامعة م ًعا بعد فراق طويل يف منزل مدرّس�هم
القدي�م .وم�ا لبث أن تح�وّل الحديث فيم�ا بينهم إىل ش�كوى وتذمّ ر من
َ
نهض األس�تاذ واتجه إىل مطبخه ليع ّد بعض
عملهم وحياتهم .يف حينها،
ً
ّ
القه�وة ،ث ّم عاد بعد ع ّدة دقائق حاملا معه صينية فيها أكواب متعددة،
منها ما هو أنيق جميل من الكريس�تال أو الزج�اج الالمع ،وبعضها من
البالس�تيك أو الزجاج الشاحب رخيص الثمن .ودعا األستاذ بعدها طالبه
ّ
التفض�ل وأخ�ذ كوب من القهوة .بعد أن تن�اول ّ
كل واحد كوبه ،أردف
إىل
األس�تاذ قائالً“ :هل الحظتم أن األكواب الرخيصة الباهتة هي فقط التي
بقيت عىل الطاولة ،فيما ت ّم أخذ جميع األكواب الكريستالية الباهظة؟ ويف
أن يرغب ّ
الوق�ت الذي من املنطقي فيه ّ
كل واحد يف الحصول عىل األفضل
أن هذا سبب ّ
لنفسه ،غري ّ
كل املشكالت والتوترات يف الحياة ،الكوب نفسه
لن ُيضي�ف ّ
أي قيمة للقهوة ،ولن يغيرّ مذاقه�ا ،ففي معظم األحيان هو
أغىل س�عرًا فقط ،و ُيخفي املرشوب الذي تتناوله ”.صمت األس�تاذ قليالً،
ث� ّم واصل“ :ما ترغبون في�ه جمي ًعا هو القهوة وليس الكوب ،لكنكم مع
وعي رحت�م تبحثون عن أجم�ل األك�واب ومقارنتها بأكواب
ذل�ك وبكل
ٍ
وكذلك األمر مع وظائفكم ،عائالتكم ّ
وكل ممتلكاتكم األخرى،
زمالئك�م!
ما تملكونه ال ّ
يؤثر ّ
بأي ش�كل من األش�كال عىل جودة حياتكم!” العربة
املس�تفادة من القصة :كث ً
ريا ما نفشل يف االس�تمتاع بقهوتنا ،فقط ألننا
ّ
نركز على الكوب الذي يحتويها .أن تكون س�عي ًدا ال يعني بالرضورة ّ
أن
ّ
ّ
كل يشء م�ن حولك مثايل ،وإنما يعني أن تك�ون قادرًا عىل رؤية ما وراء
ّ
كل العيوب والعثور عىل الس�كينة والراحة .هذه السكينة تكمن يف داخلك
ّ
أن�ت ،وليس يف حجم منزلك أو نوع س�يارتك أو ط�راز هاتفك أو أي يشء
ما ّدي آخر يف حياتك.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
سماعات تقرأ عقلك وتعرف متى
تحتاج إلى استراحة ذهنية
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انطالق اجلزء الثالث من مسلسل «سوق احلرير »3قريباً
ذك َر أن قناة « »mbcقررت البدء بتحضري
جزء ثالث من مسلسل «سوق الحرير»
مع اإلبقاء عىل املخرج املثنى صبح ،ومع
ّ
الكتاب.
احتمال تغيري أسماء
الرشكة املنتجة للعمل ستحافظ عىل
جميع أبطال العمل وخاصة بسام كوسا،
سلوم حداد ،قمر خلف ،نادين تحسني
بيك ،وكاريس بشار بينما من املقرر أن
تضم العديد من املمثلني ليكونوا أبطال
الجزء الجديد.
ويشار إىل أن الجزء األول أخرجه مؤمن
املال لكنه لم يحقق أي نجاح ،بينما أخرج
الثاني املثنى صبح الذي أحدث تغيريا ً
جذريا ً يف العمل وحقق عدة نجاحات.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

يف املرآة

نيللي كريم تنهار من البكاء وتطلب حذف تصرحيها
ْ
كشفت إحدى رشكات التكنولوجيا
العصبي�ة أن س�ماعاتها الجدي�دة
يمكنها قراءة أفكارك ،وهي سماعة
رأس بواجهة بني الدماغ والكمبيوتر
( )BCIم�ن  ،Neurableالت�ي تتخذ
من بوس�طن مقرا ً له�ا ،والتي تبدو
وكأنه�ا زوج ع�ادي من س�ماعات
ال�رأس املتط�ورة ،لك�ن أجه�زة
االستشعار يف النظام تتعقب الخاليا
العصبي�ة الخاص�ة بك مث�ل جهاز
تخطي�ط كهربية الدم�اغ املحمول،
وتراق�ب النبض�ات الكهربائي�ة يف
دماغ�ك ،وتتعلم كيف تب�دو عندما
تركز.
وذكر أن�ه “يمكن للنظ�ام بعد ذلك
تعطي�ل اإلش�عارات أو تش�غيل
الضوضاء البيضاء إللغاء الضوضاء
أو حت�ى اقتراح استراحة إلع�ادة
شحن عقلك”.
ويق�ول رمس�يس ألكاي�د ،الرئيس
التنفي�ذي لرشك�ة  ،Neurableإن�ه
اس�توحى من عمه تصميم سماعة
رأس “تق�رأ العق�ل” ،ال�ذي صن�ع
األط�راف االصطناعي�ة الخاصة به
بعد أن فقد ساقيه يف حادث سيارة.

واض�اف ألكاي�د أنه “لق�د أصبحت
ً
مفتون�ا بكيفي�ة االس�تفادة م�ن
الهندسة لتحسين التنقل البرشي،
وبالتايل استقاللية اإلنسان”.
ولف�ت ألكاي�د إىل أن�ه “وم�ن خالل
ه�ذه العملي�ة ،أدركت أن�ه من أجل
معالجة ه�ذه القضايا األساس�ية،
كن�ت بحاج�ة للذهاب مب�ارشة إىل
املصدر ،وهو الدماغ”.
واوضح أن “املستشعرات مصنوعة
من القماش ،مما يعني أن سماعات
ال�رأس يمك�ن تش�غيلها وإيقافها
بسهولة” ،مشريا اىل إنه “يعمل عىل
النظري�ة القائل�ة بأن البشر عادة
م�ا يك�ون لديهم فقط س�اعتني إىل
ثالث س�اعات من اإلنتاجية العالية
يف الي�وم  ،ويمكن أن تقرتح التقنية
الت�ي تس�مى  Entenفترات راحة
وحظ�ر اإلش�عارات وزي�ادة إلغ�اء
الضوضاء لزي�ادة تركيزك عىل مدار
اليوم بأكمله”.
ويس�تخدم التطبي�ق املصاح�ب
للنظ�ام خوارزمي�ات التعل�م اآليل
للتع�رف عىل الوقت ال�ذي يركز فيه
عقلك أو يشتت انتباه.

أول هبوط ليلي على األرض لمركبة
فضائية أمريكية
انفصل�تِ كبس�ولة  Crew Dragonالتابع�ة لرشك�ة  SpaceXم�ن محطة
الفضاء الدولية ،وتوجهت إىل سواحل فلوريدا يف وقت مبكر من امس األحد،
حيث ش�ملت أربعة رواد فضاء داخل كبس�ول ة  ،Dragonالتي تس�مى eR
 ،silienceوالذين س�يقومون بأول هبوط مائي لييل يف الواليات املتحدة منذ
أكثر من  50عامً ا.
ووفقا ملا ذكره موقع “ ”Spaceاألمريكي ،ش�مل الطاقم رواد فضاء ناس�ا
مايك هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر ورائد فضاء وكالة استكشاف
الفضاء اليابانية سوييش نوغوتيش ،الذين أنهوا مهمة مدتها ستة أشهر إىل
املحطة.
انطل�ق رواد الفض�اء م�ن املحط�ة يف الس�اعة  8:35مس�ا ًء بتوقيت رشق
الواليات املتحدة ( 0035بتوقيت جرينتش) يوم الس�بت املوافق  1مايو ،ثم
أجرت مركبتهم الفضائية دراجون سلس�لة من املناورات القصرية لالبتعاد
عن املحطة الفضائية.
أمضت املجموعة الرباعية لرواد الفضاء س�تة أش�هر يف الفضاء كجزء من
أول رحلة طويلة بطاقم لـ ،SpaceXتس�مى  ،Crew-1والتي تم إطالقها يف
نوفمرب املايض فوق صاروخ فالكون .9
جاءت تلك الرحلة يف أعقاب رحلة تجريبية ناجحة ملركبة دراجون الفضائية
التي نقلت رائدي فضاء من ناسا إىل املحطة الفضائية يف مايو املايض.

(فيس بوك) يواجه تهديد كلوب
هاوس الجديد بميزة اضافية

ْ
كش�فت منصة تطبيق تبادل الصور
(إنس�تغرام) اململوكة لرشكة (فيس
ب�وك) ،ع�ن إضاف�ة مي�زات جديدة
تس�مح للمس�تخدمني بكت�م صوت
امليكروفون�ات الخاص�ة بهم وحتى
إيقاف تشغيل الفيديو أثناء استخدام
البث املبارش “”Instagram Live
و تس�تفيد الرشكة اآلن من أحد أكرب
منتجاتها (إنس�تغرام اليف ) aInst
 – gram Liveملواجه�ة تهديد كلوب
ه�اوس ،اإلضاف�ة إىل منافس كلوب
هاوس م�ن رشكة (فيس بوك) الذي
ت�م إنش�اؤه داخ�ل غرف ماس�نجر
وتجاربه�ا م�ع منص�ة األس�ئلة
واألجوب�ة عبر الوي�ب التي تش�به
كلوب هاوس.
و كش�فت (إنس�تغرام) عن أن هذه
املي�زات الجدي�دة تمن�ح املضيفين
مزي ًدا من املرون�ة أثناء تجارب البث
املبارش ،حيث يمكنهم تقليل الضغط
ليب�دو بطريق�ة معين�ة أثن�اء البث

املبارش.
و تح�اول املنص�ة تمكين تجرب�ة
إيقاف تش�غيل الفيديو التي تشجع
على املزيد م�ن املحادث�ات ،وعندما
ال يضط�ر األش�خاص إىل القل�ق
بشأن مظهرهم ،فس�يكونون غال ًبا
أكث�ر قابلية لالنضمام إىل الدردش�ة
الصوتية.
وباإلضاف�ة إىل ذلك ،يس�مح الصوت
فقط لصناع املحت�وى بالتفاعل مع
مجتمعه�م أثناء تع�دد املهام ،حيث
يقومون بأعمال روتينية أو يتنقلون
وال يمكنه�م الجل�وس والتحدي�ق يف
الكامريا مبارشة.
وكانت ه�ذه إحدى مزايا اس�تخدام
كلوب هاوس مقابل الدردشة املرئية
املب�ارشة ،حيث يمكنك املش�اركة يف
غ�رف الدردش�ة الصوتي�ة يف كلوب
ه�اوس دون الحاج�ة دائمًا إىل منح
املحادث�ة انتباه�ك الكام�ل أو القلق
بشأن ضوضاء الخلفية.

الفنانة املرصية
كشفتِ
نيليل كريم ،يف برنامج «شيخ
الحارة والجريئة» ،الذي تقدمه
املخرجة إيناس الدغيدي ،عن
موقفها من تجسيد اإلغراء
ومشاهد «القبالت» يف األفالم.
وكشف مصدر من داخل
الربنامج ،عن أن نيليل كريم
تواصلت بشكل شخيص مع
الدغيدي ،لحذف ترصيحها الذي
وضعت خالله رشطا ً لقبول
اإلغراء والقبالت ،موضحا ً أن

األخرية حاولت إقناعها برتكه
كما هو لكنها رفضت..
و بعد عرض الحلقة تبني أن
الترصيح تم حذفه بالفعل
حيث تم االكتفاء برد كريم أنه
لم يعرض عليها أفالم فيها
مشاهد إغراء وقبالت ،فقط
وحذف الرشط الذي أطلقته
والذي فهم من حديث الدغيدي،
بعدها.
وكانت كريم رصحت مازحة
أنها ممكن أن توافق عىل

مشاهد «القبالت» ،يف األفالم
بالقول« :ممكن أقبل عادي بس
عىل حسب هبوس مني».
وأضاف املصدر» إن كريم
استغلت صداقتها بإيناس
الدغيدي ،وطلبت حذف إجابتها
من الحلقة معللة ذلك بأنها
وافقت عىل الظهور يف «شيخ
الحارة» ،بسبب تلك الصداقة،
و عقب املصدر أن الدغيدي،
تواصلت مع إدارة القناة التي
لبت طلبها عىل مضض».

قصة كل امرأة
منى زكي حتكي ّ
ُ
تعيش معها كل لحظة تمر بها هنا أو منى زكي،
ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد «لعبة
نيوتن» الذي عادت به منى زكي إىل جمهورها
بعد غياب سنوات ليست قصرية ،لترتبع عىل
عرض املنافسة وتحتل أعىل نسبة مشاهدة
هذا املوسم.
بمشاعر أنثوية صادقة ،نجحت منى
زكي يف تجسيدها بكل براعة من خالل
ً
حياة
شخصية هنا؛ تلك املرأة التي تعيش
زوجية طبيعية مع زوجها حازم محاولة
اإلنجاب ،فتلجأ إىل الحقن املجهري بعد فشل
أكثر من تجربة وتقرر أن تلد يف أمريكا لتمنح
ابنها الجنسية األمريكية مثلها مثل الكثري من
األمهات اللواتي ّ
يفكرن يف هذا الحل لضمان مستقبل
أفضل ألبنائهم.
ورغم أنها شخصية تبدو كأنها ضعيفة دائماً ،سافرت ونجحت يف أن
تحقق حلمها وتعيش أصعب اللحظات بمفردها هناك حتى تحقق ما
سافرت من أجله وتعود إىل مرص ،ولكن بشخصية وروح أخرى .كلها

أحداث مرّت بها هنا يف الحلقات املاضية من مسلسل
«لعبة نيوتن» الذي أصبح مثار جدل منذ عرض
الحلقات األوىل منه عرب الشاشات الفضائية،
فمن منا لم يشعر بما مرّت به هنا يف رحلة
الغربة بمفردها ،ومن ّ
منا لم يبكِ لبكائها
ّ
عىل ابنها الوحيد «إبراهيم» ،ومن منا لم
َّ
يتمن
يرصخ ألملها عىل فراقه ،ومن منا لم
أن تكتشف حقيقة املحامي مؤنس وما
يخطط له ،ومن ّ
منا لم ُ
يدع لها أن تحتضن
ابنها ثانية وأن تعود به لبلدها ساملة من
دون أذى.
كلها مشاعر صادقة نقلت واقعا ً مرّت به
الكثري من النساء يف مجتمعنا العربي ،ممّن
ّ
شخصياتهن لكل من حاولوا إبعادهن
يحاولن إثبات
ّ
عن تحقيق أحالمهن ،حتى إن كلف هذا املرور برحلة من
ّ
ّ
أحالمهن
مرادهن وتحقيق
املخاطر غري املحسوبة من أجل الوصول إىل
ّ
وطموحاتهن يف غد أفضل ،وبالفعل نجحت منى زكي وفريق عمل
مسلسل «لعبة نيوتن» يف أرس الجمهور منذ الوهلة األوىل.

صبا مبارك حتتفل بنجاح عملية حورية فرغلي
احتفلتِ الفنانة األردنية صبا
مبارك بنجاح جراحة أنف جديد
لزميلتها الفنانة املرصية حورية
فرغيل ،ووجهت لها رسالة خاصة
عرب خاصية (ستوري) عىل
حسابها الشخيص عرب تطبيق
تبادل الصور (انستغرام).
و قامت صبا مبارك بإعادة
مشاركة أحدث صورة لحورية
فرغيل بعد اجتياز أربع جراحات

إلعادة بناء أنف جديد لها ،وعلقت
عليها قائلة :ألف حمد وشكر لله
عىل السالمة يا حورية يا قمر.
ونرشت حورية فرغيل أول
صورة لها بعد نجاح العملية
عرب حسابها بموقع الفيس بوك
وعلقت عليها قائلة« :الحمدلله
حتى يبلغ الحمد منتهاه».
وأعلنت حورية عودتها إىل مرص
لقضاء عطلة عيد الفطر بعد

رحلة عالج استمرت شهرين،
عىل أن تعود إىل أمريكا يف شهر
أغسطس املقبل للخضوع
لجراحة خامسة.
وسبق أن طمأنت الفنانة
حورية فرغيل جمهورها عىل
حالتها الصحية ،قبل خضوعها
للجراحة الرابعة واألخرية لرتميم
وإعادة بناء عظام األنف ،مؤكدة
أنها تتوقع العودة إىل مرص بعد

أمينة خليل :أحببت زيزي كثرياً
بشخصية زيزي التي خطفت قلوب املشاهدين ،تتص ّدر
أمينة خليل املنافسة؛ فمن خالل شخصية فتاة لديها
صفات حادة تعيش حياة زوجية مضطربة تحاول
اإلنجاب فتفشل أكثر من مرة ،ما يجعلها تنفصل عن
ً
حياة جديدة نكشف من خاللها ملاذا عانت
زوجها وتبدأ
زيزي يف حياتها املاضية.نجحت أمينة خليل يف جذب
الجمهور لعملها الدرامي الجديد «خيل بالك من زيزي»
لتخوض به ثاني تجاربها الدرامية بالبطولة املطلقة عرب
شاشة الـأم بي يس وشاشة منصة شاهد اإللكرتونية.

عىل هامش كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني
«خيل بالك من زيزي» ،قالت أمينة خليل إن
شخصية زيزي هي شخصية مجنونة ومندفعة
جداً ،ولكن بمرور الوقت ّ
يتضح أن ما وصلت
إليه من طباعها الحادة له أسبابه الخاصة ،وهي
بالعكس شخصية طيبة حنونة كثريا ً وأكدت انها
أحبت شخصية زيزي بمجرد أن بدأت التصوير.
وكشفت أمينة خليل أنها تستمتع بالعمل مع
الكاتبة مريم نعوم وأحد أحالمها أن تعمل معها
فتجمعهما لغة تفاهم واضحة.وأضافت أن مريم
تكتب شخصيات حقيقية وواقعية كثرياً ،أما عن
العمل مع املخرج كريم الشناوي فتقول أمينة خليل
إنه يحب املمثل الذي يعمل معه كثريا ً ما يجعل
العمل متناغما ً دائماً.ونفت أمينة خليل أن
يكون مسلسلها شبيها ً بفيلم «خيل بالك
من زوزو» وأنه لم يكن بنيتهم أبدا ً
استغالل اسم الفيلم من أجل العمل.
فاملسلسل ال يناسبه سوى هذا االسم
«خيل بالك من زيزي» وال عالقة له
بفيلم الراحلة سعاد حسني تماماً.

تغريدات

(واتساب) يطلق ميزة تفعيل حذف
الرسائل تلقائياً

َ
أطلق تطبيق املراس�لة الفوري (واتس�اب) ،خاصية حذف الرس�ائل املؤقتة بش�كل
تلقائي ،حيث يحتوي التطبيق عىل خاصية تدمري املحادثات تلقائياً.
و بمجرد تنش�يط هذا الخيار ،س�تختفي الرس�ائل الجديدة يف الدردش�ة يف غضون
سبعة أيا ،و لكن احذر ال تؤثر هذه امليزة عىل الرسائل النصية املرسلة قبل تنشيطها
وس�يكون لدى جه�ة االتصال طرق لحفظها ،وباملثل ،لن تختفي ملفات الوس�ائط
املتعددة من أي مكان خارج الدردشة أو من األجهزة التي تم حفظها فيها.
خطوات تفعيل رسائل واتساب املؤقتة:
افتح دردشة (واتساب).
اضغط عىل اسم جهة االتصال.
ابحث عن الخيار “الرسائل املؤقتة”.
قم باختيار “تفعيل” ،وإللغاء تنش�يطها قم بنفس الخطوات فقط اس�تخدم خيار
“غري نشط” يف هذه الخطوة.
و سيعرض التطبيق عىل املستخدمني خيار حذف الرسائل تلقائيا بعد  24ساعة من
إرسالها ،وستكون هذه امليزة متاحة عىل املحادثات الفردية والجماعية.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

لؤي الخطيب

اليسا

القائ��د احلقيق��ي هو ال��ذي يصنع قادة
أفض��ل من��ه لدميوم��ة املس�يرة وبناء
مس��تقبل زاهر حتى ال ينتهي كل شيء
بغيابه ،وال يبه��ره كَم األتباع وصخب
النفاق بقدر ما ُتثقله هموم املسؤولية
جتاه اآلخرين.
كلن��ا عم نصلي لس�لامة وش��فاء
العمالقني مسري غامن ودالل عبد
العزي��ز .اهلل يعطيهن بالس�لامة
وي��ردن لعيل�تن ول��كل حمبين��ن
بسرعة وصحة يا رب.

أسبوع أو  10أيام عىل األكثر.
وقالت حورية فرغيل خالل
مداخلة مع اإلعالمي سيد عىل:
«أنا الحمد الله زي الفل عملت
 3عمليات وناقص عملية
هعملها يوم األربعاء والدكتور
وقتها هيقدر يحدد يل إمتى
أقدر أركب طيارة وأرجع ملرص،
وده هيبقى يف خالل أسبوع 10
أيام».

الصحافة والشعور
باملسؤولية

حييى الزيدي

الشعور باملسؤولية عامل من أهم العوامل التي يجب ان تتوفر يف
الشخص املسؤول ،الذي يعتمد عليه دون غريه يف تحمله للمسؤولية
املناطة له .
ان مفهوم املسؤولية لدى االنسان هو قدرته عىل تحمل نتائج أقواله
وأفعاله التي يقوم بها ،مع علمه املسبق بنتائجها ،سواء كانت جيدة ،أم
سيئة ..وهي شعور أخالقي ايضا.
اذا ً املسؤولية هي التزام الشخص بما يصدر عنه من قول ،أو فعل.
وتحمّل املسؤولية له فوائد كثرية تنعكس عىل شخصية املسؤول ،منها
«اكتساب االحرتام الذاتي ،والحصول عىل احرتام اآلخرين ،من خالل عدم
إلقاء اللوم ،أو املسؤولية عليهم يف األمور التي يقوم بها ،والحصول عىل
املزيد من العمل واملهمات».
س ُئ ُ
ول َ
يقول الله سبحانه وتعاىل َ ﴿:و ِق ُف ُ
وه ْم إ ِ َّن ُه ْم مَ ْ
ون﴾ .أما رسولنا
ُ ُّ ُ
س ُئ ٌ
َاع ،و َُكلُّ ُك ْم مَ ْ
ول َع ْن
الكريم محمد عليه الصالة والسالم قال  (:كلك ْم ر ٍ
ر َِع َّي ِت ِه).
فاملسؤولية هي التزام أمام الله أوالً ،وأمام االخرين مهما اختلفت
مسمياتهم ثانيا.
وللمسؤولية أنواع متعددة ،منها «القانونية ،واألخالقية ،واالجتماعية
«.
أيها القارئ العزيز ..عندما ترى وتسمع ان مسؤوالً ما يف دائرته يمتلك
من الخربة املهنية من خالل تدرجه الوظيفي ،يدير العمل بشكل صحيح
ومنضبط ،وال يتثاقل من االمانة واملسؤولية املناطة اليه ،نتيجة لضغوط
العمل أو الحياة ،ويعرف كل ما يجري يف أروقة عمله ،ويضع الحلول
الناجعة ألي مشكلة تواجهه ..اليس هذا شعورا ً جميالً؟
كما يجب عىل املسؤول أن يحسن االختيار يف أدوات عمله ،والسيما
املناصب الحساسة التي تمس أمن وسمعة البلد ،أو تلك التي تكون يف
تماس مبارش مع املواطنني .
وهنا أذكر موقفا يف عهد نوري السعيد الذي شغل منصب رئاسة الوزراء
يف اململكة العراقية  14مرة من  1930إىل .1958
كان هناك حلاّ ق يف العاصمة بغداد إعتاد نوري السعيد أن يحلق شعره
عنده ،ولدى الحالق يف محله نجله الذي يمسك املنشفة لنوري السعيد
بعد إكمال الحالقة ليمنحه إكرامية…
وبمرور الزمن جاء نوري السعيد ليحلق شعره عند ذلك الحلاّ ق ،وكان
الشاب يمسك املنشفة له ،عندها قال الحلاّ ق لرئيس الوزراء :باشا هل
علمت أن ولدي أكمل الدراسة اإلعداديةّ ..
هنأه السعيد بذلك ،وم ّد يده
لاّ
إىل جيبه ليعطيه إكرامية الحالقة والنجاح ،ولكن بادره الح ق يا باشا
ّ
تتوسط له وتقبله يف الكلّية العسكرية  ،عندها صمت نوري
أريدك أن
السعيد برهة ،وقال للحلاّ ق أستطيع أن أقبله يف أي كلّية يريد غري الكلّية
العسكرية ..استغرب الحلاّ ق من ذلك وسأله ملاذا؟
أجابه السعيد ابنك تعلّم أن يستلم اإلكرامية عىل مسك املنشفة ..حني
يكون قائدا ً يف الجيش كيف يترصّ ف أمام املغريات.
يف هذا املوقف استشعر نوري السعيد حجم الخطر الحقيقي الذي قد
يحصل يف تعييني ابن الحالق يف املؤسسة العسكرية ،ولم يجامل الحالق
عىل حساب امن البلد وسمعته.
لذلك البد ان يعرف كل مسؤول كيفية قيامه بأداء واجباته والقضايا
املناطة له ،وكيف من املفرتض أن يظهر املسؤولون لدينا لحل كل
القضايا التي تم ّر علينا بني الحني واآلخر ،وخاصة القضايا العاجلة
التي تحتاج اىل تدخل رسيع من هؤالء املسؤولني الذين وضعوا عىل رأس
القيادة يف مؤسساتهم.
إن صحافتنا اليومية ومؤسساتنا االعالمية ال تخلو من رصد القضايا
التي تمس حال املواطنني ،وأغلب االحيان تتصدر هموم املواطنني
وشكواهم ابرز العناوين فيها.
وبعض املسؤولني يقومون باالتصال بمن كتب أو تحدث يف االعالم،
ويلومونه للجوئه اىل االعالم والصحافة.
لم يأتِ دور الصحافة واالعالم هذا من فراغ  ،بل من الشعور باملسؤولية
اتجاه البلد واملواطن ...فال أحد يستطيع تكميم افواه الصحفيني
واالعالمني يف اي بلد .
اقول...غرور املسؤولية واملنصب قد يدمر املسؤول ومؤسسته يف
آن واحد ،وتواضعه وحنكته قد تجعله مسؤوال وقائ ًدا استثنائيا ً
وناجحاً.
ً
نعم ..املسؤول وإن كانت كفاءته يشار لها بالبنان ،ومتمكنا من عمله
وتخصصه ،فالعملية اإلدارية وحسن االختيار أكرب من ذلك كله.
كثرية هي املواقف واملشاهد التي مرت علينا ،وشاهدنا كيف تعامل
معها مسؤولونا ..فهناك من قام بدوره ومهماته عىل أفضل وجه،
وهناك من م ّر عليها مرور الكرام.

أمل رزق تفقد القدرة على
احلركة بعد اصابتها بكورونا
بعد إصابتها بفريوس كورونا ،ما زالت
تعاني املمثلة املرصية أمل رزق من أعراض
الفريوس التي تزداد يوميا ً بعد يوم ،إذا قالت
»:مش قادرة أوصف مدى أملي وإحسايس
الفرتة الحالية ،فقدت القدرة عىل الحركة ،يشء
غريب جداً ،فعال فريوس لعني جدا واألعراض تزداد
يوما بعد يوم من تكسري ودرجة حرارة إىل عدم القدرة
عىل الحركة».
وأضافت رزق»:أتمنى من كل محبيني الدعوات يل هذه
الفرتة العصيبة ألن الدعاء يغري األقدار ،وكل الحب
والتقدير لكل من اهتم وسأل عني هذه الفرتة
شكرا ملحبتكم».
وكان انترش خرب إصابة رزق بالفريوس يوم
الخميس املايض ،وأكدت املمثلة إصابتها
بالفريوس ،وقالت »:الحمد لله شعرت
بأعراض برد شديد ومن خويف وقلقي قررت
إجراء مسحة وفحوصات لتثبت ايجابيتها ،وأخضع
حاليا للعزل املنزيل».
وأضافت »:األمر ليس هينا ،أشعر بتكسري عظام
وارتفاع يف الحرارة ،األمر صعب فعال والفريوس لعني
وعىل الجميع توخي الحذر وربنا يحفظنا جميعا
دعواتكم».

