القبض على  19أجنبياً رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
يف بغداد
بغداد /الزوراء:
ألقت قوة أمنية ،امس االحد ،القبض عىل 19
أجنبيا ً يف العاصمة بغداد.وذكر بيان لقيادة
عمليات بغداد تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
«قوة من الفرقة األوىل يف الرشطة االتحادية
ألقت القبض عىل ( )19متهما يحملون
جنسيات أجنبية مخالفني لرشوط قانون
اإلقامة».

الزوراء /حسني فالح:
كش�ف مستش�ار رئي�س ال�وزراء
لش�ؤون االنتخاب�ات ،عبد الحسين
الهن�داوي ،ع�ن اس�تبعاد مجموع�ة
ثاني�ة م�ن املرش�حني لالنتخاب�ات
املقبل�ة ،مؤك�دا ان�ه س�يتم االعلان
ع�ن االس�ماء قريبا ،وفيما اش�ار اىل
اكم�ال جمي�ع االس�تعدادات إلجراء
االنتخابات يف  10ترشين االول املقبل،
اكد ان انتخابات مجالس املحافظات
مرتوكة اىل مجلس النواب النها تحتاج
اىل قانون خاص به.
وقال الهنداوي يف حديث لـ”الزوراء”:
ان جمي�ع االم�ور واالس�تعدادات
تذه�ب باتج�اه اج�راء االنتخابات يف
العارش من ترشي�ن االول املقبل ،ولن
يتم تأجيل املوعد مطلق�ا .مؤكدا :ان
هن�اك عمال متس�ارعا خلال الفرتة
االخيرة على اكث�ر م�ن مس�توى
س�واء من الحكوم�ة او املفوضية او
االجه�زة والدوائ�ر املعنية.واض�اف:
ان االنتخاب�ات س�تجرى يف موعدها
املحدد ،وس�تكون ناجحة واملشاركة
فيها جيدة ومقبولة من قبل الش�ارع
العراقي وكذل�ك املجتمع الدويل .الفتا
اىل :ان الحكوم�ة ش�كلت لجنة امنية
علي�ا م�ن جمي�ع ال�وزارات االمنية
واالس�تخبارات واالجه�زة االمني�ة
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أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :استبعاد جمموعة ثانية من املرشحني لالنتخابات املقبلة سيتم اإلعالن عنها قريبا

والبيش�مركة والحش�د الش�عبي،
والكل يشارك فيها من اجل تذليل كل
الصعوبات االمنية .واوضح :انه تمت
جدول�ة العملي�ة من قب�ل املفوضية
العليا لالنتخابات .مبينا :ان موضوع
الناخبني اصبح عمليته شبه منتهية،

حيث بدأت توزيع البطاقات وترسيع
تس�ليم البطاق�ات البايومرتي�ة مل�ن
س�جل عليه�ا مؤخرا.وتاب�ع :انه تم
تس�جيل نح�و  44تحالف�ا وتقريب�ا
 3500مرش�ح بعضهم ت�م رفضهم.
الفتا اىل :انه س�يتم رف�ض مجموعة

ثاني�ة س�يتم االعلان عنه�ا قريب�ا.
ولف�ت اىل :ان املجتم�ع ال�دويل ق�رر
ارسال رقابة دولية بطلب من العراق.
مؤكدا :انها س�تكون نوعية وليس�ت
فق�ط ش�كلية.وبني :ان الصعوب�ات
االمني�ة موج�ودة من�ذ انتخاب�ات

موظفو جامعة االمام الكاظم يتظاهرون إلحلاقهم بوزارة التعليم العالي

 ،2005والت�ي كان يف حينه�ا تنظيم
القاعدة االرهابي يسيطر عىل مناطق
واس�عة م�ن االنب�ار وصلاح الدي�ن
إال ان االنتخاب�ات اجري�ت بالرغ�م
من ان نس�بة املش�اركة كانت قليلة.
وبش�أن مصري مجال�س املحافظات
بع�د قرار املحكم�ة االتحادية االخري،
ق�ال الهنداوي :ان موضوع انتخابات
مجالس املحافظات راجع اىل مجلس
النواب ،النه ال يوجد قانون خاص به.
مبينا :ان الربملان تقريبا اوقف قانون
املحافظ�ات وجم�د عم�ل مجال�س
املحافظ�ات ألس�باب كثيرة ،وت�م
منح الصالحي�ات للمحافظ ونائبيه.
ولف�ت اىل :ان تجمي�د عم�ل مجالس
املحافظ�ات كان بشرط ترشيع�ي
من مجل�س النواب.ومضى بالقول:
يتطل�ب م�ن مجلس الن�واب ان يعيد
االمور اىل مجال اخر اما يعيد القانون
وينه�ي املس�ألة كلي�ا او ينظمها او
يعيدها من جدي�د ،وبالتايل تحتاج اىل
قانون خ�اص .مؤكدا :ان ه�ذا االمر
يس�تغرق وقتا طويلا ،وليس ممكنا
ان ينجز عمليا خالل االش�هر القليلة
القادمة مع تعطيل عمل املجلس وحل
نفس�ه الحقا ،ال اعتقد ان هناك وقتا
كافيا ،لكن القرار يبقى بيد الس�لطة
الترشيعية.

مدير بيطرة البصرة يعلن السيطرة على بؤرة أنفلونزا الطيور
اليوم  ..منتخبنا الوطين يواجه كمبوديا يف التصفيات اآلسيوية املزدوجة
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رئيسا اجلمهورية والوزراء يشددان على
ضرورة تعزيز التعاون بني بغداد وكوبنهاكن

واإلره�اب ،والتع�اون الصح�ي ،وكذل�ك
مواجه�ة التغير املناخي وحماي�ة البيئة
باعتبار ذلك تحدي العرص”.وتابع البيان،
“ج�رى خالل اللق�اء بحث س�بل تطوير
العالق�ات الثنائية ،وتعزي�ز آفاق التعاون
بني البلدين الصديقني يف مختلف املجاالت،
فضالً عن اس�تعراض الجه�ود الدولية يف
الح�رب على اإلرهاب”.من جهت�ه ،اثنى
رئيس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي ،عىل
ق�رار الحكوم�ة الدنماركي�ة بإعادة فتح
سفارتها يف بغداد ،فيما اكد تطلعه للدور
الدنمارك�ي واألورب�ي بإس�ناد العملي�ة
االنتخابي�ة املقبل�ة باملراقبني.وذكر بيان
ص�در عن املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “رئي�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،اس�تقبل وزي�ر
خارجي�ة الدنمارك جيبي كوف�ود والوفد
املرافق له” ،مبينا انه “جرى خالل اللقاء
التباحث بش�أن تنمية العالق�ات الثنائية
بني البلدين ،ومناقش�ة األوضاع االقليمية
والدولية ذات االهتمام املشرتك”.

تفاصيل ص3

الصحة :اللقاحات املضادة لكورونا
ستزداد  10أضعاف الشهر املقبل

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ان كميات
اللقاح�ات املضادة لفريوس كورونا يف
الع�راق ومنافذ التطعيم س�تتضاعف
يف ش�هر تم�وز املقبل.وقال�ت عض�و
الفري�ق اإلعالم�ي ل�وزارة الصح�ة،
رب�ى فلاح ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
“وزارة الصح�ة وضع�ت خطة لزيادة
أع�داد املراك�ز الصحي�ة الت�ي تس�لم
اللق�اح ،حيث س�تتضاغف م�ن ثالثة
إىل خمس�ة أضعاف لتقليل الزخم عىل

املستشفيات ،وايضا لتلقيح أكرب عدد
من املواطنني ،إذ أن زيادة أعداد املراكز
الصحي�ة املوزعة للقاح سيس�هل عىل
املواطنني عملية التطعيم”.وأكدت انه
“ويف كل أسبوع تصل وجبة جديدة من
اللقاح ضمن الجدول األسبوعي لتسلم
اللقاح ،لكن يف بداية الشهر السابع او
بداي�ة النصف الثاني م�ن العام الحايل
س�تزداد الكمية إىل عرشة أضعاف من
التجهيز الحايل”.

تفاصيل ص2

املغرب ..أول بلد عربي يصدر جواز
سفر للمحصنني من كورونا

الرباط /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الحكومة املغربية ص�دور “الجواز
التلقيح�ي” لألش�خاص الذي�ن تلق�وا
جرعتني من اللقاح املضاد لكورونا ،ابتدا ًء
من  7يونيو الجاري عرب املوقع اإللكرتوني
“لقاح كورونا”.وأشارت الحكومة يف بيان
لها إىل أنه “يمكن تحميل الجواز التلقيحي،
الذي يحتوي عىل رمز االستجابة الرسيعة
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أكد أن موضوع انتخابات جمالس احملافظات مرتوك إىل جملس النواب
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بغداد /الزوراء:
ش�دد رئي�س الجمهورية ،بره�م صالح،
ورئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،على رضورة تعزي�ز التعاون
الثنائ�ي بين بغ�داد وكوبنهاك�ن ،فيم�ا
اك�د وزي�ر الخارجية الدنمارك�ي ،جيبي
كوف�ود ،دع�م بلاده للع�راق يف مواجهة
داعش.وذك�ر مكتب�ه االعالمي لرئاس�ة
الجمهورية يف بيان تلقت�ه “الزوراء” :ان
“الرئي�س صالح اس�تقبل قرص السلام
ببغ�داد ،وزي�ر الخارجي�ة الدنمارك�ي
ّ
كوفود”.وأكد رئي�س الجمهورية
جيب�ي
أن “العراق يتطلع اىل العمل مع األش�قاء
واألصدق�اء يف املجتم�ع ال�دويل لرتس�يخ
األمن واالس�تقرار يف املنطق�ة ،وتخفيف
حدة التوترات ونزع فتيل االزمات من أجل
ترس�يخ األمن اإلقليمي والدويل”.وش�دد
على ان “اس�تقرار العراق وضم�ان أمنه
وسيادته وعالقاته الدبلوماسية املنفتحة
عىل الجميع متطلب مهم ألمن واستقرار
ً
الفت�ا اىل “رضورة تعزي�ز
كل املنطق�ة”،
التعاضد الدويل يف مواجهة تحديات العنف

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني إسقاط طائرتني مسريتني يف قاعدة عني األسد الجوية
غربي العراق.وقالت الخلية يف بيان ،امس االحد :إن منظومة الدفاع الجوي يف قاعدة
عني األسد الجوية يف محافظة األنبار ،وبالساعة  0030من يوم  6حزيران ،تتصدى
لطائرتني مسرية وتتمكن من اسقاطهما.وف ّعلت القوات األمريكية ،فجر األحد،
صفارات اإلنذار يف قاعدة عني األسد يف محافظة األنبار ،حيث تتواجد ،بالتزامن مع
قصف صاروخي بالقرب من مركز بغداد للدعم الدبلومايس .BDSCويعد هذا الهجوم
الثاني من نوعه بطائرة مسرية مفخخة ضد عني األسد منذ شهر ،يف تقنية جديدة
بدأت الفصائل املسلحة باستخدامها مؤخرا.وقال مصدر أمني إن حالة إنذار قصوى يف
قاعدة األسد تضمنت تفعيل صفارات اإلنذار والتنبيه عىل اخذ الحيطة والحذر تحسبا ً
من هجمات صاروخية.
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مستشار الكاظمي لـ

ثاني هجوم خالل شهر ..إسقاط طائرتني
مسريتني فوق قاعدة عني األسد

( )code QRويمك�ن التحق�ق من صحته
عبر تطبي�ق مخصص له�ذا الغ�رض ،يف
شكل قابل للطباعة أو يف صيغة إلكرتونية
يمك�ن عرضها عىل هاتف ذكي”.وأضافت
أنه “يمكن أيضا س�حب الجواز التلقيحي،
يف شكل ورقي ،لدى السلطات املحلية التي
يق�ع ضم�ن اختصاصه�ا مرك�ز التلقيح
الخاص بالشخص املعني”.

يف تقرير لشركة أحباث الطاقة «ريستاد إنرجي»

الطاقة النظيفة تهدد العراق و 3دول
أخرى مبخاطر تراجع اإليرادات النفطية
بغداد /الزوراء:
يف تقرير مخيف للع�راق وثالث دول
أخرى منتجة للنفط ،كشفت رشكة
أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي عن أن
اربع دول ،من ضمنها العراق ،االكثر
تعرض�ا ملخاط�ر تراج�ع اإلي�رادات
نتيج�ة التح�ول للطاق�ة النظيفة،
مشيرة إىل أن ع�ام  2021س�يكون
ه�و العام األخير الذي تقترب فيه
رضائب النف�ط والغ�از العاملية من
عالمة تريليون دوالر.وقالت الرشكة
يف تقرير لها اطلعت عليه «الزوراء»:
إن «إي�رادات ال�دول املنتج�ة للنفط
والغاز س�تتعرض لصفعة قوية مع
عملية تحوّل الطاقة ،التي تفرضها
أزم�ة تغّي�رّ املناخ ،وس�ط تحذيرات
بمخاط�ر محتمل�ة م�ا لم تس�ارع
ه�ذه البلدان لتنوي�ع اقتصاداتها»،
مبينة أن «االقتصادات املعتمدة عىل
الوق�ود األحف�وري تمثل م�ا يقرب
م�ن ثل�ث س�كان العالم ،كم�ا أنها
مسؤولة عن خمس انبعاثات غازات

االحتب�اس الحراري».واضاف�ت ان
«الدخل الحكومي العاملي املحقق من
رضائ�ب النفط والغ�از انخفض إىل
أدنى مس�توى يف عدة سنوات خالل
ع�ام  ،2020ليص�ل إىل  560ملي�ار
دوالر ،مع تراجع اإلنتاج واألس�عار
ج�رّاء تداعي�ات فيروس كورونا»،
مشيرة إىل أن ع�ام  2021س�يكون
ه�و العام األخير الذي تقترب فيه
رضائب النف�ط والغ�از العاملية من
عالم�ة تريلي�ون دوالر ،لتص�ل إىل
ح�وايل  975مليار دوالر ،بمس�اعدة
ارتفاع أس�عار النفط ،وأن�ه اعتبارًا
من عام  ،2022س�تقترص الرضائب
عىل النط�اق املنخف�ض  800مليار
دوالر ،وسترتفع فق�ط يف أوائ�ل
 2030إىل ح�وايل  900ملي�ار دوالر،
قبل أن تب�دأ يف االنخف�اض النهائي
وغري املنقطع إىل  580مليار دوالر يف
ع�ام  2040وحوايل  350مليار دوالر
يف عام .2050
تفاصيل ص5

األسبوع املقبل ..استضافة رئيس هيئة التقاعد الوطنية

طلب رمسي إلدراج قانون اخلدمة املدنية يف اجللسات املقبلة وعدم ترحيله إىل الدورة القادمة

الزوراء  /يوسف سلمان:
قدمت لجن�ة متابع�ة تنفيذ الربنام�ج الحكومي
والتخطي�ط االستراتيجي النيابي�ة طلبا رس�ميا
اىل رئاس�ة مجلس الن�واب إلدراج مرشوع قانون
الخدمة املدنية االتحادي يف جدول اعمال الجلسات
املقبلـ�ة ،وع�دم ترحيل�ه اىل ال�دورة الربملاني�ة
القادمة ملا له من اثر يف حسم سلم رواتب منصف

للموظفيـ�ن .كم�ا قدم�ت لجن�ة متابع�ة تنفيذ
الربنام�ج الحكوم�ي والتخطي�ط االستراتيجي
النيابي�ة طلبا رس�ميا اىل هيئة التقاع�د الوطنية
لبي�ان اس�باب عدم تطبي�ق املادتين  14-13من
قانون التقاعد املوحد رقم  9لسنة  ، 2014وتعديله
الالح�ق رق�م  26لس�نة  ، 2019واملتعلقة برصف
الحقوق التقاعديـة ملستحقيها كافة وفق القوانني

الناف�ذة .وقد قررت لجنة مراقب�ة تنفيذ الربنامج
الحكوم�ي والتخطي�ط االستراتيجي النيابي�ة
اس�تضافة رئيس هيئة التقاعد الوطنية يف  15من
الش�هر الجاري ملعرفة اس�باب التلكؤ الحاصل يف
رصف املستحقات املالية لنهاية الخدمة واملكافأة
لضحايا االرهاب واملعاقني ،وبخالف ذلك س�يكون
هناك اس�تجواب لرئيس الهيئة امام الربملان .كما

دعت اللجنة وزارة املالية وهيئة التقاعد املوحد اىل
االرساع بإصدار التعليمات الخاصة بموضوع حق
الجم�ع بني رات�ب االصابة واالستش�هاد وراتبهم
بموجب القانون الخاص بحقوق الش�هداء ،فضال
عن سعي الحكومة لتوفري االطراف الصناعية من
مناشئ عاملية للجرحى واملصابني.

تفاصيل ص2

إصابة أربعة من رجال األمن العام قرب عمان

شغب ومواجهات يف ناعور بعد فصل النائب يف الربملان األردني أسامة العجارمة

عمان /متابعة الزوراء:
بع�د أن أعلن مجل�س الن�واب األردني،
ام�س األح�د ،املوافق�ة على مذك�رة
نيابي�ة طالب�ت بفص�ل النائب أس�امة
العجارم�ة ،املجم�دة عضويت�ه ،إث�ر
ترصيحات مسيئة صدرت عنه ،اندلعت
مواجه�ات عنيف�ة يف منطق�ة الناعور
غرب العاصمة عمان ،بني أنصار النائب

املفص�ول والق�وات األمنية.وح�ارصت
ق�وى األم�ن منطق�ة يتحص�ن فيه�ا
أنصار العجارمة ،إث�ر اندالع مواجهات
مسلحة بني الطرفني.وسمع إطالق نار
كثي�ف من مناط�ق تش�هد اضطرابات
يف ناع�ور ،فيما ارس�لت تعزيزات أمنية
إىل «أم البس�اتني».إىل ذل�ك ،أظه�رت
مقاط�ع مص�ورة من املكان ،احتش�اد

املئ�ات من أنص�ار العجارمة ،وس�ماع
دوي رصاص.ب�دوره ،أعلن األمن العام
األردني عن انتش�ار أمني كثيف يف لواء
ناع�ور ملنع أي تج�اوز للقانون ،مؤكدا
أن�ه س�يعتقل كل من يح�اول الوصول
ملكان التظاهرات.وكان مجلس الوزراء
أك�د ،يف جلس�ة عقده�ا بوق�ت س�ابق
امس ،أن ما ج�رى من تجمعات ،خالل

أردوغان يعلن تصفية قيادي يف العمال
الكردستاني داخل العراق
انقرة /متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئي�س الرتك�ي ،رج�ب طي�ب أردوغان،
تصفية القي�ادي يف حزب العمال الكردس�تاني،
س�لمان بوزقير ،املس�ؤول الع�ام ع�ن مخي�م
مخم�ور لالجئين داخ�ل األرايض العراقية.وقال
أردوغ�ان يف تغري�دة عىل منصة “تويتر”“ ،أريد
أن أنقل برشى ألمتنا ..تم تحييد سلمان بوزقري،
امللقب بـ “دكتور حسين” ،املدي�ر األول ملنظمة
 PKKواملدير العام ملخمور ،من قبل أبطال جهاز
املخابرات الوطني�ة لدينا “.وكان الجيش الرتكي
اس�تهدف ،الس�بت ،مخيم مخم�ور لالجئني من
كرد تركيا ش�مال البالد ،بعد أي�ام عىل تهديدات

تركي�ة بـ”تطهريه”.ويض�م املخيم ،الذي يقع يف
إقليم كردستان ،الجئني من كورد تركيا ،تعرض
لقص�ف بطائ�رة تركي�ة مسيرة ،فيم�ا أفادت
املعلومات بسقوط ثالثة قتىل يف القصف.

األي�ام املاضية ،مخالف للقانون ويمس
أمن املواطن والس�لم األهيل.كما ش�دد
عىل أن الحكومة لن تس�مح باس�تمرار
تلك التجمع�ات واملظاهر غري القانونية
وكل الس�لوكيات املرافقة لها من تأزيم
وتحريض وس�تتعامل معها بكل حزم.
واندلعت ،السبت ،أعمال شغب وإحراق
مركبات وإطالق عيارات نارية يف الهواء

قام بها مجموعة من أنصار العجارمة يف
منطق�ة ناعور غربي العاصمة األردنية
عمان ،ما أدى إىل إصابة أربعة من رجال
األم�ن العام.وق�ال الناط�ق اإلعالم�ي
باس�م مديرية األمن العام إن قوة أمنية
تعاملت مس�اء السبت مع أعمال شغب
وإحراق مركبات يف ناعور.

تفاصيل ص2

ترامب يطالب الصني بدفع  10تريليونات دوالر
ألمريكا بسبب كورونا
واشنطن /متابعة الزوراء:
دعا الرئيس األمريكي السابق ،دونالد ترامب ،الصني
إىل دف�ع “تعويضات” للوالي�ات املتحدة عن األرضار
الت�ي س�ببها وب�اء كوفي�د -19والذي ب�دأ يف مدينة
ووه�ان.ويف خط�اب نادر أم�ام مؤتم�ر جمهوري،
عق�د بمدينة جرينفي�ل بوالية ن�ورث كارولينا ،قال
ترام�ب :يج�ب على الصين أن فات�ورة بقيمة 10
تريليون�ات دوالر ويجب عىل جميع الدول التي تدين
بأم�وال لبكني إلغ�اء ديونه�ا “كدفع�ة مقدمة عىل
التعويضات”.وأضاف ترامب أنه يتعني عىل الواليات
املتحدة فرض رس�وم جمركية بنس�بة  100يف املائة

عىل جميع السلع القادمة من الصني ،الفتا“ :نطالب
بتعويضات من الحزب الش�يوعي الصيني .يجب أن
تدفع الصني .يج�ب أن يدفعوا”.كما زعم ترامب أنه
ً
محق�ا يف قوله إن فريوس كورون�ا الذي اجتاح
كان
العال�م منذ يناير/كان�ون الثاني م�ن العام املايض،
وقتل ما ال يقل عن  3.7مليون ش�خص ،تم إنش�اؤه
عمدا ً يف املخترب.يش�ار إىل أنه ال يزال هناك عدم يقني
بش�أن أصول كوفيد  ،-19إذ يق�ر بعض الخرباء أنه
كان من املمكن أن يكون من صنع اإلنس�ان بدالً من
انتش�اره إىل البرش إما بش�كل مبارش أو غري مبارش
بواسطة الخفافيش.

أكد ضرورة أن تكون ملكيتها ملكية مجاعية مشرتكة

شيخ األزهر يدعو العامل لوقف العبث مبلكية املوارد املائية وعدم االستبدادبها

األمم املتحدة /متابعة الزوراء:
دع�ا ش�يخ األزه�ر ،الدكت�ور أحم�د
الطيب ،إىل تكات�ف العالم للوقوف أمام
ادع�اء بع�ض ال�دول ملكية ع�دد من
امل�وارد الطبيعية ،والتصرف فيها بما
يضر بحي�اة دول أخرى.وخالل كلمته
يف احتفالية األمم املتحدة باليوم العاملي

للبيئة ،ق�ال الطي�ب“ :إن ادعاء ملكية
بع�ض امل�وارد الطبيعي�ة واالس�تبداد
بالتصرف فيه�ا بما يضر بحياة دول
أخرى يعد من اإلفس�اد يف األرض ،الذي
يج�ب أن يتكاتف العال�م لوقفه قبل أن
تنتق�ل ع�دواه إىل نظائره م�ن البيئات
والظروف املشابهة”.وأكد شيخ األزهر

أن”املاء”بمفهوم�ه الش�امل الذي يبدأ
منالجرعةالصغيرة وينتهي باألنهار
والبح�ار“ :يف مقدمة املوارد الرضورية
الت�يتنصرشائع األدي�ان عىل وجوب
أن تك�ون ملكيته�ا ملكي�ة جماعي�ة
ومن�عأن يس�تبدبه�ا فرد
مشتركة،
ِ
أو أن�اس ،أو دول�ة دون دول أخ�رى”.

وأوض�ح الطي�ب أن س�بب ه�ذا املن�ع
املشدد الستغالل املوارد املائية يرجع إىل
ّ
وخص
أن الله “جعل املاء أصل الحياة،
نفسه بملكيته ،وجعله حقا مشرتكا”،
مضيفا أنه يجب عىلالجهات املسؤولة
محليا وإقليمي�ا ودوليا ،حماية حقوق
البرش املائي�ة من “تغوّل” و”إفس�اد”

مدعي ملكية ه�ذه املوارد ،واملترصفني
بها.وش�دد ش�يخ األزه�ر على أن أي
إنس�ان ليس حرايف أنيفسد يف األرض،
الفت�ا إىل أن الطبيع�ة ب�كل عنارصه�ا
وموارده�ا ه�ي مل�كلل�ه ،و”ال يح�ل
إلنس�ان أن يتعام�ل معه�ا إال يف إط�ار
إصالحها ،كأمانةأؤتمنعليها”.
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الداخلية حتدد آلية التقديم على
حيازة السالح املرخص

بغداد /الزوراء:
حددت وزارة الداخلية ،امس األحد،
آلية التقديم عىل حيازة السالح
املرخص فيما حذرت من عقوبات
قانونية بحق الحائزين عليه بشكل
غري قانوني.
وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء
خالد املحنا يف ترصيح صحفي :إن
“عىل الراغبني بالتقديم عىل رخصة
السالح وحيازته التقديم الكرتونيا
عىل موقع وزارة الداخلية ،ومن
خالل مطابقة الرشوط يجري اعالم
املتقدم إن كان مشموالً بحيازة
السالح أم ال”.

وأضاف أن “هناك فئات يف املجتمع
سمح لهم بحيازة السالح مثل
االعالميني والصحفيني واملحامني،
كونهم يتعرضون للتهديد حسب
عملهم وايضا ً أصحاب املال واألعمال
والدرجات الخاصة ،باإلضافة إىل
وجود رشوط تطبق عىل املتقدم تتمثل
بالفحص الطبي والنفيس وفحص
قدرته عىل استخدام السالح”.
وأضاف أن “العقوبة القانونية
لحمل السالح غري املرخص ،ترتبط
بنوع السالح اذا كان حربيا ً وإن
كان مشموالً بحيازة السالح من
عدمها”.
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الصحة :اللقاحات املضادة لكورونا ستزداد  10أضعاف الشهر املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ان كميات
اللقاحات املضادة لفريوس كورونا يف
العراق ومنافذ التطعيم ستتضاعف يف
شهر تموز املقبل.
وقالت عضو الفريق اإلعالمي لوزارة
الصحة ،ربى فالح ،يف ترصيح
صحفي :ان “وزارة الصحة وضعت
خطة لزيادة أعداد املراكز الصحية
التي تسلم اللقاح ،حيث ستتضاغف
من ثالثة إىل خمسة أضعاف لتقليل
الزخم عىل املستشفيات ،وايضا
لتلقيح أكرب عدد من املواطنني ،إذ أن
زيادة أعداد املراكز الصحية املوزعة
للقاح سيسهل عىل املواطنني عملية

التطعيم”.
وأكدت انه “ويف كل أسبوع تصل
وجبة جديدة من اللقاح ضمن الجدول
األسبوعي لتسلم اللقاح ،لكن يف بداية
الشهر السابع او بداية النصف الثاني
من العام الحايل ستزداد الكمية إىل
عرشة أضعاف من التجهيز الحايل”.
وأضافت “نالحظ ان هنالك تذبذبا يف
املوقف الوبائي لهذه األيام حيث ترتفع
اإلصابات يف بعض األحيان وتنخفض
يف أحيان أخرى ،وال نستطيع أن نعتمد
انخفاض اإلصابات يف املوقف الوبائي
خالل أيام متفرقة حيث ما زال الوقت
مبكرا لتقييم الوضع الوبائي بشكل
عام حتى نقول ان أعداد اإلصابات

انخفضت اكثر ،وبالتايل ال يمكن أن
نعتمد عىل أيام متفرقة بانخفاض
أعداد اإلصابات ،ونحتاج إىل وقت
أطول لتقييم املوقف الوبائي”.
وتابعت فالح “أيضا ً عدم التزام
املواطنني باإلجراءات الوقائية
بالتأكيد ستؤدي إىل زيادة يف أعداد
اإلصابات ،فكلما كان املواطن ملتزما
باإلجراءات الوقائية وايضا اخذ
اللقاح سينعكس بصورة إيجابية
عىل املوقف الوبائي وانخفاض يف
أعداد اإلصابات”.
من جانب متصل ،أعلنت وزارة
الصحة والبيئة تطوير الخارطة
الوبائية التفاعيلة الخاصة بجائحة

كورونا.
وذكر بيان للوزارة “تنفيذا
لتوجيهات مدير عام دائرة
التخطيط وتنمية املوارد يف وزارة
الصحة زامل العريبي وبمتابعة
معاون املدير العام كريم شحل،
قامت شعبة الخرائط الجغرافية
الصحية والفريق الوزاري الخاص
بتطوير النظام باستحداث قاعدة
بيانات جديدة خاصة ببيانات
امللقحني وبتعاون وارشاف قسم
ادارة املعلومات يف منظمة الصحة
العاملية ( )WHOالتي كان لها دور
كبري يف تبني هذا املرشوع وتقديم
الدعم اللوجستي الكامل من حيث

التصميم واالستشارات الربمجية”.
وأضاف “تم جمع بيانات امللقحني
منذ بداية بدء التلقيحات بتاريخ
 28/3/2021من خالل وحدات
الخرائط الجغرافية الصحية يف
بغداد واملحافظات بما فيهم اقليم
كردستان وتم اضافة التوزيع
الجغرايف للم ٔوسسات الصحية يف
بغداد واملحافظات كافة بما فيهم
اقليم كردستان املخولة بإعطاء
اللقاح ،باالضافة اىل مخططات
إحصائية خاصة بإعداد التوزيع
اليومي للقاح ،باالضافة اىل االرقام
الرتاكمية للمصابني نسبة اىل عدد
امللقحني لكل دائرة”.

األسبوع املقبل ..استضافة رئيس هيئة التقاعد الوطنية

طلب رمسي إلدراج قانون اخلدمة املدنية يف اجللسات املقبلة وعدم ترحيله إىل الدورة الربملانية القادمة

الزوراء  /يوسف سلمان:
قدمت لجنة متابعة تنفيذ الربنامج الحكومي
والتخطيط االسرتاتيجي النيابية طلبا رسميا اىل
رئاسة مجلس النواب إلدراج مرشوع قانون الخدمة
املدنية االتحادي يف جدول اعمال الجلسات املقبلـة،
وعدم ترحيله اىل الدورة الربملانية القادمة ملا له
من اثر يف حسم سلم رواتب منصف للموظفيـن
.كما قدمت لجنة متابعة تنفيذ الربنامج الحكومي
والتخطيط االسرتاتيجي النيابية طلبا رسميا اىل

هيئة التقاعد الوطنية لبيان اسباب عدم تطبيق
املادتني  13-14من قانون التقاعد املوحد رقم 9
لسنة  ، 2014وتعديله الالحق رقم  26لسنة 2019
 ،واملتعلقة برصف الحقوق التقاعديـة ملستحقيها
كافة وفق القوانني النافذة .وقد قررت لجنة مراقبة
تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي
النيابية استضافة رئيس هيئة التقاعد الوطنية يف
 15من الشهر الجاري ملعرفة اسباب التلكؤ الحاصل
يف رصف املستحقات املالية لنهاية الخدمة واملكافأة

لضحايا االرهاب واملعاقني ،وبخالف ذلك سيكون
هناك استجواب لرئيس الهيئة امام الربملان .كما دعت
اللجنة وزارة املالية وهيئة التقاعد املوحد اىل االرساع
بإصدار التعليمات الخاصة بموضوع حق الجمع بني
راتب االصابة واالستشهاد وراتبهم بموجب القانون
الخاص بحقوق الشهداء ،فضال عن سعي الحكومة
لتوفري االطراف الصناعية من مناشئ عاملية للجرحى
واملصابني.باملقابل تعهدت اللجنة القانونية النيابية
بتقديم مقرتح تعديل للمادة ( )١٣من قانون التقاعد

املوحد رقم  ٩لسنة . ٢٠١٤وناقشت اللجنة ،خالل
اجتماع مشرتك مع رئيس هيأة التقاعد العامة ومدير
الدائرة القانونية يف مجلس الوزراء ،امكانيـة معالجة
االشكاالت الحاصلة حاليا يف الرواتب التقاعدية ،حيث
قدمت هيأة التقاعد العامة رشحا بشأن آلية احتساب
عمر املحالني عىل التقاعد الذين بلغوا ( )٤٥سنة ،مع
تأكيدهـا ان النص ال يرسي عىل الحاالت قبل نفاد
القانون حسب قرارات قضائية والذي جاء متوافقا
مع رأي الدائرة القانونية يف وزارة املالية .كما تضمن

االجتماع تقرير ومالحظات اللجنة القانونية النيابية
بشأن مرشوع قانون مجلس الوزراء والوزارات،
باالخص بعض مواد وبنود القانون التي ارتأت اللجنة
رضورة تعديلها أو حذفها لتعارضها مع قوانني
نافذة اخرى ،حيث اعلنت اللجنة القانونية انها بصدد
مخاطبة رئاسة الربملان إلدراج القانون عىل جدول
اعمال الجلسات القادمة للتصويت عليه بعد انهاء
التعديالت االخرية .كما اقرتحت لجنة العمل والهجرة
واملهجرين النيابية اقامة اجتماع مشرتك طارئ مع

رئاسة مجلس النواب واللجنة املالية ووزارتي املالية
والعمل والشؤون االجتماعية لوضع حل لراتب شمول
الحماية االجتماعية .وناقشت اللجنة ،خالل اجتماع
مشرتك مع وزير العمل والشؤون االجتماعية واملدراء
العامني يف الوزارة ،موضوع شمول راتب الحماية
االجتماعية ضمن تخصيصات الوزارة يف موازنة
 ، 2021مؤكدة أهمية تقديم تقرير مفصل من
قبل وزارة العمل فيما يخص راتب شمول الحماية
االجتماعية.

إصابة أربعة من رجال األمن العام قرب عمان

شغب ومواجهات يف ناعور بعد فصل النائب يف الربملان األردني أسامة العجارمة
عمان /متابعة الزوراء:
بعد أن أعلن مجلس النواب األردني ،امس
األحد ،املوافقة عىل مذكرة نيابية طالبت
بفصل النائب أسامة العجارمة ،املجمدة
عضويته ،إثر ترصيحات مسيئة صدرت
عنه ،اندلعت مواجهات عنيفة يف منطقة
الناعور غرب العاصمة عمان ،بني أنصار
النائب املفصول والقوات األمنية.
وحارصت قوى األمن منطقة يتحصن
فيها أنصار العجارمة ،إثر اندالع مواجهات
مسلحة بني الطرفني.
وسمع إطالق نار كثيف من مناطق تشهد
اضطرابات يف ناعور ،فيما ارسلت تعزيزات
أمنية إىل “أم البساتني”.
إىل ذلك ،أظهرت مقاطع مصورة من املكان،

احتشاد املئات من أنصار العجارمة،
وسماع دوي رصاص.
بدوره ،أعلن األمن العام األردني عن
انتشار أمني كثيف يف لواء ناعور ملنع أي
تجاوز للقانون ،مؤكدا أنه سيعتقل كل من
يحاول الوصول ملكان التظاهرات.
وكان مجلس الوزراء أكد يف جلسة عقدها
بوقت سابق امس أن ما جرى من تجمعات،
خالل األيام املاضية ،مخالف للقانون
ويمس أمن املواطن والسلم األهيل.
كما شدد عىل أن الحكومة لن تسمح
باستمرار تلك التجمعات واملظاهر غري
القانونية وكافة السلوكيات املرافقة لها
من تأزيم وتحريض وستتعامل معها بكل
حزم.

واندلعت السبت أعمال شغب وإحراق
مركبات وإطالق عيارات نارية يف الهواء
قام بها مجموعة من أنصار العجارمة
يف منطقة ناعور غربي العاصمة األردنية
عمان ،ما أدى إىل إصابة أربعة من رجال
األمن العام.
وقال الناطق اإلعالمي باسم مديرية األمن
العام إن قوة أمنية تعاملت مساء السبت
مع أعمال شغب وإحراق مركبات يف
ناعور.
وقرر الربملان قبل أيام تجميد عضوية
النائب أسامة العجارمة ملدة عام إلهانته
املجلس مما دفع أفراد من عشريته للدعوة
الحتجاجات.
يف املقابل ،أطلقت قوات الدرك الغاز املسيل

للدموع عىل املجموعة ،وذلك ملنع التجمهر
والتجمع املخالف للقانون.
يذكر أن قضية العجارمة ،بدأت الشهر
املايض عندما صوت الربملان األردني عىل
تجميد عضويته عاما ً واحداً ،بسبب
إساءته للمجلس وهيبته وسمعته
وأعضائه والنظام الداخيل للربملان.
كما ،نص قرار املجلس حينها ،عىل
حرمانه من االشرتاك بأعمال املجلس
وقطع مخصصاته خالل فرتة التجميد.
ووقعت املشادة الكالمية بني العجارمة
ورئيس مجلس النواب عبد املنعم العودات
يف  24مايو املايض ،بسبب انقطاع التيار
الكهربائي قبلها بثالثة أيام يف العديد من
محافظات البالد.

وأرص النائب عىل إن انقطاع الكهرباء
كان الهدف منه وقف مسرية حاشدة
للعشائر األردنية اىل عمان لنرصة القضية
الفلسطينية حيث لم يستطيعوا التزود
بالوقود يف املحطات بسبب إنقطاع
الكهرباء .وتساءل “ملاذا دب الرعب يف
قلوب العمالء؟”.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان األحد إن
“أي تجاوز عىل القانون وأي اعتداء عىل
مرتبات جهاز األمن العام سيتم التعامل
معها بحسم وحزم وفقا للقانون وبما
يحفظ أمن وأمان املواطنني وممتلكاتهم
واملمتلكات العامة ،وأمن وسالمة مرتبات
األمن العام الذين يسهرون عىل إنفاذ
القانون وحفظ األمن والنظام”.

اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
يرسن�ا دعوتك�م لالشتراك باملناقصات أدناه والتي تتضم�ن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علم�ا أن ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل م�ن مليون  $هو ( )1,000,000مليون دينار عراقي غري قابل للرد واملناقصات الت�ي مبلغها اكثر من مليون  $هو ()2,000,000
مليون�ان دين�ار عراقي غري قابل للرد ،ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة أجور اإلعلان وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أم�ا التأمينات األولية والتي يجب أن
تكون بنسبة  %1من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة
مرصفية ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون (حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الش�حن (  ) CIPأو حس�ب الرشوط وان
الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب
ضم�ان أو كفال�ة مرصفية أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ،ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موق�ع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن
املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الثالثاء .2021/6/29
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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احللبوسي والسفري الروسي يبحثان
سبل تعزيز التعاون الثنائي

بغداد /الزوراء:
بح�ث رئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د
الحلبويس ،امس االحد ،مع س�فري روس�يا،
ايلربوس كوتراشيف ،س�بل تعزيز التعاون
بني البلدين.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس النواب
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان “الحلبويس،
اس�تقبل ،س�فري روس�يا االتحادية الجديد
لدى العراق ايلربوس كوتراشيف”.
واش�ار البي�ان اىل “رئي�س مجل�س النواب

هن�أ ،يف مس�تهل اللقاء ،الس�فري ايلربوس
بمناس�بة تس�لُّم مهامه الجدي�دة ،متمنيا ً
ل�ه التوفيق ،وج�رى خالل اللقاء مناقش�ة
العالق�ات الثنائي�ة ،وتعزيز س�بل التعاون
يف املج�ال االقتص�ادي واألمن�ي ومكافح�ة
اإلرهاب ،كم�ا بحث عددا ً من املواضيع ذات
االهتمام املشرتك”.
من جهته ،رَّ
عب الس�فري ال�رويس عن “دعم
بلاده وحرصه�ا على تطوي�ر العالق�ات
والتعاون مع العراق يف املجاالت كافة”.

مظهر حممد :ارتفاع النفط إيراد إضايف
لتغطية العجز وتعويض االقرتاض
بغداد  /نينا:
اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون املالية،
مظهر محمد صالح ،ان ارتفاع اسعار النفط
اي�راد اض�ايف لتغطية العج�ز والتعويض عن
االقرتاض الداخيل والخارجي.
وق�ال صالح :تع�د فروق�ات اس�عار النفط
العراقي املصدر والتي تفوق اس�عاره السعر
املح�دد يف املوازن�ة العام�ة االتحادي�ة البالغ
 45دوالر للربمي�ل الواح�د بمثابة ايراد نقدي
اضايف.واض�اف صالح :ان هذا االيراد االضايف

يتدفق اىل ارص�دة املوازنة العام�ة االتحادية
ليتوىل س�د فجوة العجز يف املوازنة الس�نوية
واملقدرة بنحو  29تريليون دينار .
وتاب�ع :يعد هذا االيراد االض�ايف تعويضا عن
االقتراض املخطط كال او ج�زءا ،وبديال ألي
ديون سواء اكانت داخلية ام خارجية.
واش�ار صالح اىل :ان املؤرشات حتى اللحطة
تبين ان ه�ذه الفروق�ات س�تغطي اذا م�ا
اس�تمرت اس�عار النفط بهذا التحسن حوايل
 80٪من فجوة العجز.

حلف مشال األطلسي حيذر موسكو ومينسك
من تهديد احللفاء
برلني/د ب أ:
ح�ذر األمين الع�ام لحلف ش�مال األطليس
(نات�و) كل م�ن روس�يا وبيالروس�يا م�ن
تهديد حلف�اء الحلف ،بعد إجبار الس�لطات
البيالروس�ية لطائرة عىل الهبوط اضطراريا
داخ�ل االتح�اد األوروبي ،وذل�ك يف تعليقات
نرشت ،امس األحد.
وقال األمني العام للحلف ،ينس ستولتنربج،
لصحيف�ة فيل�ت آم زونت�اج األملانية“ :نحن
بالطبع جاهزون ،يف حالة الطوارئ ،لحماية
والدف�اع ع�ن أي حلي�ف ض�د أي ن�وع من
التهديد القادم من مينسك وموسكو”.
وأضاف“ :نح�ن يقظون ونتابع ما يحدث يف
بيالروسيا عن كثب”.
وذك�ر أن بيالروس�يا أصبح�ت “تعتمد أكثر
فأكثر” عىل روسيا.
وق�ال س�تولتنربج إن حلف األطليس يش�عر
بقلق بال�غ إزاء التعاون الوثيق بش�كل أكرب
بني موس�كو ومينسك يف الش�هور املاضية.
وق�ال“ :كان علين�ا أن نفه�م يف امل�ايض أن
روس�يا انتهكت عىل نطاق واس�ع الس�يادة

على أرايض دول مث�ل أوكراني�ا وجورجي�ا
ومولدوفا”.
وأضاف ستولتنربج أنه ال يريد التكهن كثريا،
مشريا إىل أن “الناتو هو تحالف دفاعي”.
وتشترك ليتوانيا والتفيا وبولندا ،وجميعها
أعضاء يف الناتو ،يف حدود مع بيالروسيا.
وقبل أس�بوعني ،أجبر الرئي�س البيالرويس
ألكس�ندر لوكاش�ينكو رحلة طريان تجارية
تابع�ة لرشك�ة ري�ان اي�ر بين العاصمتني
األوروبيتين أثين�ا وفيلنيوس ،على الهبوط
اضطراريا يف مينسك.
وت�م القبض عىل الصحف�ي املعارض رومان
بروتاس�يفيتش وصديقته صوفيا س�ابيجا،
اللذين كانا عىل متن الطائرة ،واحتجازهما.
وبينم�ا رد االتحاد األوروبي بفرض عقوبات
عىل بيالروس�يا ،اس�تضاف الرئيس الرويس
فالديمير بوتني نظيره لوكاش�ينكو إلجراء
محادث�ات وق�ال إن موس�كو س�وف تدعم
بيالروسيا بمبلغ  500مليون دوالر كائتمان.
كما أكد بوتني استمرار دعمه للوكاشينكو يف
مواجهته مع الغرب.
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وزير اخلارجية الدمناركي يؤكد دعم بالده للعراق يف مواجهة داعش
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رئيسا اجلمهورية والوزراء يشددان على ضرورة تعزيز التعاون بني بغداد وكوبنهاكن
بغداد /الزوراء:
ش�دد رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م
صال�ح ،ورئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،على رضورة
تعزي�ز التع�اون الثنائي بين بغداد
وكوبنهاكن ،فيما اكد وزير الخارجية
الدنماركي ،جيبي كوفود ،دعم بالده
للعراق يف مواجهة داعش.
وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي لرئاس�ة
الجمهورية يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان “الرئي�س صالح اس�تقبل قرص
السلام ببغ�داد ،وزي�ر الخارجي�ة
الدنماركي جيبي كوفود”.
ّ
وأكد رئي�س الجمهورية أن “العراق
يتطل�ع اىل العم�ل م�ع األش�قاء
واألصدقاء يف املجتمع الدويل لرتسيخ
األم�ن واالس�تقرار يف املنطق�ة،
وتخفيف حدة التوت�رات ونزع فتيل
االزم�ات م�ن أج�ل ترس�يخ األم�ن
اإلقليمي والدويل”.
وش�دد على ان “اس�تقرار الع�راق
وضم�ان أمن�ه وس�يادته وعالقاته
الدبلوماس�ية املنفتحة عىل الجميع
متطل�ب مهم ألم�ن واس�تقرار كل
ً
الفت�ا اىل “رضورة تعزيز
املنطقة”،
التعاضد ال�دويل يف مواجهة تحديات
العنف واإلرهاب ،والتعاون الصحي،
وكذل�ك مواجه�ة التغير املناخ�ي
وحماي�ة البيئة باعتب�ار ذلك تحدي
العرص”.
وتاب�ع البي�ان“ ،جرى خلال اللقاء
بحث سبل تطوير العالقات الثنائية،
وتعزي�ز آف�اق التعاون بين البلدين
الصديقين يف مختل�ف املج�االت،
فضالً عن استعراض الجهود الدولية
يف الحرب عىل اإلرهاب”.
م�ن جهت�ه ،اثن�ى رئيس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،على ق�رار
الحكوم�ة الدنماركي�ة بإع�ادة
فت�ح س�فارتها يف بغ�داد ،فيما اكد
تطلعه لل�دور الدنمارك�ي واألوربي
بإس�ناد العملية االنتخابي�ة املقبلة
باملراقبني.

وذكر بيان صدر عن املكتب االعالمي
لرئي�س ال�وزراء تلقته “ال�زوراء”:
أن “رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،اس�تقبل وزي�ر خارجية
الدنمارك جيبي كوفود والوفد املرافق
ل�ه” ،مبينا انه “جرى خلال اللقاء
التباح�ث بش�أن تنمي�ة العالق�ات
الثنائي�ة بين البلدي�ن ،ومناقش�ة
األوض�اع االقليمي�ة والدولي�ة ذات
االهتمام املشرتك”.
واض�اف أن�ه “ت�م التباح�ث يف
تطوي�ر التعاون املشترك بني بغداد
وكوبنهاك�ن يف مج�االت اقتصادية
متع�ددة ،ويف مج�ال الح�رب على
داع�ش والتدري�ب والبن�اء األمن�ي
املؤسس�اتي ،وكذل�ك التع�اون
يف مج�ال االس�تثمار باملج�االت
الصناعية والزراعية والتجارية ،ويف
مج�ال الطاق�ة ،والطاق�ة النظيفة
ً
فضلا عن
على وج�ه الخص�وص،
التعاون الصحي يف مواجهة جائحة
كورونا”.
واثنى الكاظمي “عىل قرار الحكومة
الدنماركية بإعادة فتح سفارتها يف
بغ�داد والذي أكد على جدية العالقة
بني البلدين”.

واك�د الكاظم�ي ان “الع�راق ي�ويل
اهتماما ً كبريا ً بالعالقة مع الدنمارك
واالتح�اد االورب�ي بش�كل ع�ام،
والس�عي لتطويره�ا ضم�ن إط�ار
سياس�ة العراق الخارجي�ة والنهج
االيجاب�ي والبن�اء ال�ذي اعتمدت�ه
هذه الحكومة” ،مشيرا اىل “التطلع
لل�دور الدنماركي واألوربي بش�كل
ع�ام يف اس�ناد العملي�ة االنتخابية
املقبل�ة باملراقبني وف�ق االحتياجات
العراقية”.
وحس�ب البي�ان أع�رب كوف�ود عن
“ش�كره للع�راق حكوم�ة وش�عبا ً
ودوره�م يف الح�رب على عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة ،وأك�د الت�زام
حكومت�ه بدع�م الع�راق والعمل اىل
جانبه يف مكافحة االرهاب”.
واش�اد بـ”ال�دور العراق�ي على
الس�احة االقليمي�ة ،وتنامي فعالية
ه�ذا ال�دور مؤخ�را ً بما يع�زز أمن
املنطق�ة واس�تقرارها” ،الفتا اىل أن
“الدنم�ارك تش�عر بالفخر بتس�لم
قيادة بعثة الناتو يف العراق ،وتتطلع
اىل لعب دور الس�تثمار ذل�ك لتعزيز
آليات دعم الق�وات االمنية العراقية
يف مجاالت التدريب واملش�ورة وبناء

القدرات املؤسساتية”.
واك�د “اس�تعداد الدنم�ارك لتوفير
املس�اعدة املتعلق�ة باالس�تحقاق
االنتخاب�ي املقب�ل ،وكذل�ك دع�م
التوجه�ات االصالحي�ة للحكوم�ة
العراقي�ة يف املج�ال االقتص�ادي،
وحشد الدعم الدويل لها”.
اىل ذلك ،أعلن وزي�ر الخارجية ،فؤاد
حسين ،أن هناك أكثر م�ن  33ألف
مواط�ن عراق�ي يف الدنم�ارك ،فيما
أش�ار وزير الخارجي�ة الدنماركي،
جي كوفود ،اىل التزام بالده مع حلف
الناتو بمساعدة العراق يف حربه ضد
داعش.
وق�ال حسين ،يف مؤتم�ر صحف�ي
عق�ده م�ع نظيره الدنمارك�ي
جيب�ي كوف�ود تابعت�ه “ال�زوراء”:
إن “الجالي�ة العراقي�ة املوج�ودة يف
الدنمارك تص�ل إىل أكثر من  33ألف
مواط�ن عراقي ،وأكثره�م اصبحوا
مواطنني دنماركيني”.
وأضاف “تحدثنا مع وزير الخارجية
الدنمارك�ي ع�ن الجالي�ة العراقي�ة
هن�اك ،وكيفي�ة العم�ل املشترك
وتش�جيع الجالية ك�ي تكون حلقة
وصل وجرسا ً بني املجتمعني العراقي

والدنماركي”.
وتابع “كما تحدثنا بش�أن القضايا
الثائي�ة بين البلدي�ن ،وخاص�ة
العالق�ات التجاري�ة وكيفي�ة دع�م
ودعوت الرشكات الدنماركية للعمل
يف العراق”.
وأشار إىل أن “الدنمارك دولة زراعية
لكنه�ا صناعي�ة يف الوقت نفس�ه،
ونحتاج للعمل املشرتك معها” .مبينا ً
أن “الرشكات الدنماركية تس�تطيع
مس�اعدة العراق يف مختلف املجاالت
منها الزراعة والصناعة الزراعية”.
وعّب�رّ ع�ن ش�كره لدول�ة الدنمارك
لـ”مش�اركتها يف التحال�ف ال�دويل
والح�رب على داع�ش” ،مؤك�دا ً
أن “جه�ود الدنم�ارك والحكوم�ة
الدنماركية ملموسة يف العراق”.
وأوض�ح أن “الدنم�ارك له�ا دور يف
الناتو ،حيث االخيرة قامت بتدريب
القوات املسلحة العراقية”.
ولفت إىل أن “دولة الدنمارك قامت
بمس�اعدة إع�ادة إعم�ار املناطق
املح�ررة والت�ي دم�رت بس�بب
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة”.
مبين�ا ً أنه “ل�دى وزي�ر الخارجية
الدنمارك�ي برنام�ج مكث�ف
وس�يلتقي املس�ؤولني العراقيين
وسيعود اليوم لبلده”.
وأك�د “لدين�ا لق�اءات مس�تقبلية،
وتحدثن�ا ع�ن كيفية بناء الوس�ائل
لتقوية العمل املشرتك بني البلدين”،
مشيرا ً إىل أن “الزي�ارات املتتالي�ة
لبغداد من وزراء الخارجية دليل عىل
أن بغ�داد أصبح�ت مركزا ً للنش�اط
الدبلومايس يف املنطقة والعالم”.
م�ن جانب�ه ،اك�د وزي�ر الخارجية
الدنماركي انه “بحث تعزيز التعاون
بني البلدين” ،مشريا ً اىل “التزام بالده
مع حلف الناتو بمس�اندة العراق يف
حربه ضد داعش”.
يذكر ان وزير الخارجية الدنماركي،
جيب�ي كوفود ،وصل صباح امس اىل
بغداد يف زيارة رسمية.

بعد تسجيل  3314إصابة جديدة و 20حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس املليون و 225ألفا وعدد امللقحني  643ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف
الوبائ�ي اليوم�ي لفيروس كورونا املس�تجد يف
الع�راق ،وفيم�ا اك�دت تس�جيل  3314اصابة
جدي�دة و 20حال�ة وف�اة وش�فاء  4398حالة،
ح�ددت دائرة صحة الرصاف�ة التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء” :ان
ع�دد الفحوصات املختربية لي�وم امس32804 :
 ،ليصبح عدد الفحوصات الكلية، 10679333 :
مبينة انه تم تس�جيل  3314اصابة جديدة و20
حالة وفاة وشفاء  4398حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ، )93.2%( 1142093بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات ال�كيل ، 1224992 :أم�ا عدد الحاالت
الت�ي تح�ت العلاج ، 66361 :يف حين ان ع�دد
الح�االت الراقدة يف العناي�ة املركزة ، 448 :وعدد
ح�االت الوفي�ات ال�كيل ،16538 :الفت�ة اىل ان
عدد امللقحين ليوم امس ، 12391 :ليصبح عدد
امللقحني الكيل.643358 :
م�ن جهتها ،اعلنت دائرة صح�ة بغداد الرصافة
تس�جيل 353اصابة جدي�دة بفيروس كورونا
بينه�ا  275خلال الرص�د الوبائ�ي للقطاعات

الصحية.
وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
“املؤسس�ات الصحي�ة س�جلت ام�س يف جانب
الرصاف�ة  353اصابة جديدة بفيروس كورونا
موزع�ة كالتايل 275 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحي�ة /قطاع الرصافة  24حالة
من خلال الرصد الوبائي /قط�اع النهروان 14
حال�ة من خالل الرصد الوبائي /قطاع الش�عب
 27حالة من خالل الرصد الوبائي /قطاع املدائن
9حاالت من خالل الرصد الوبائي /قطاع الصدر
 34حالة من خالل الرصد الوبائي  /قطاع بغداد
جدي�دة 75حال�ة م�ن خلال الرص�د الوبائي/
البلدي�ات الثان�ي  63حال�ة م�ن خلال الرص�د
الوبائي /قطاع االس�تقالل  19حالة من خالل
الرصد الوبائي /قط�اع البلديات االول  11حالة
من خالل الرصد الوبائي .
واش�ارت اىل ان  78حال�ة خلال مراجعته�م
للمؤسسات الصحية  12 /حالة يف مدينة الصدر
موزعة عىل محالتها  6 /حاالت يف الش�عب 9/
ح�االت يف البلديات  5/ح�االت يف منطقة بغداد
جدي�دة  5/حال�ة يف منطق�ة الزعفراني�ة 4 /
ح�االت يف منطق�ة املس�تنرصية  4/ح�االت يف
منطقة االمني  6 /حاالت يف منطقة النهروان 4/

ح�االت يف منطقة العبيدي  4/حاالت يف منطقة
الك�رادة  /وحالتني يف كل م�ن املناطق التالية /
االعظمي�ة  /جرس دياىل  /البنوك  /الصالحية /
بوابة الحسينية  /الصحفيني /سبع ابكار .
واضاف�ت صحة الرصاف�ة انه “ت�م نقل جميع
الح�االت اىل الحجر الصحي لتلق�ي العالج وفق
الربوتوك�والت املعتم�دة” ،مشيرا اىل ان “العدد
الرتاكم�ي لإلصاب�ات ارتف�ع اىل  166194تويف
منه�م  1726فيم�ا اكتس�ب الش�فاء 159957

حالة شفاء واملتبقي قيد العالج .”4511
ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن
هذا الحجم من اعداد الش�فاء من خالل االلتزام
بإج�راءات الوقائية ولبس الكمام�ات والرتكيز
عىل التباع�د االجتماعي وع�دم التهاون وتقدير
تلك الجهود”.
وثمن�ت “الجه�ود التي تب�ذل من قب�ل مالكات
صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس كورونا
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفريوس”.

قبل االقرتاع التشريعي يف سبتمرب

اختبار انتخابي أخري يف أملانيا قبل نهاية عهد مريكل
برلني/أ .ف .ب:
تناف�س املحافظون األمل�ان مع اليمني
املتط�رف ،امس األح�د ،يف انتخابات يف
رشق البالد تش�كل اختب�ارا أخريا قبل
االقتراع الترشيع�ي الذي س�يجرى يف
أيلول/س�بتمرب ،ويمث�ل نهاي�ة عه�د
املستش�ارة أنغيال مريكل الذي اس�تمر
 16عاما.
و ُدع�ي نح�و  1,8ملي�ون ناخ�ب إىل
صنادي�ق االقتراع لتجدي�د برمل�ان
ساكس�ونيا أنهالت الوالي�ة التي كانت
جزءا من جمهورية أملانيا الديموقراطية
الشيوعية السابقة ،إىل التصويت ابتدا ًء
من الساعة الثامنة ( 06,00ت غ).
ولم يس�بق أن أث�ارت انتخابات يف هذه
الوالية الصغرية التي يقودها منذ توحيد
أملانيا بال انقطاع االتحاد الديموقراطي
املس�يحي بزعامة املستشارة ،اهتماما
كما يحدث اليوم.
وتشير اس�تطالعات ال�رأي إىل تق�دم
حزب االتحاد الديمقراطي املسيحي بما
بين  27و 29باملئة م�ن األصوات ،لكن
املنافس�ة س�تكون حامية عىل األرجح
مقابل ح�زب “البديل من أج�ل أملانيا”
املناه�ض للمهاجرين الذي أصبح ثاني
ق�وة سياس�ية يف الوالي�ة من�ذ .2016
وترجح استطالعات الرأي حصوله عىل

ما بني  24و 28باملئة من األصوات.
وس�تعتمد النتيج�ة إىل ح�د كبير عىل
املرتددين الذين يمثل�ون ثلث الناخبني،
حس�ب آخر تقدي�رات بثه�ا التلفزيون
العام “تيس دي اف”.

وي�رى مراقب�ون أن فوز ح�زب البديل
من أجل أملانيا الذي س�يكون سابقة يف
البالد ،سيش�كل كارثة ألرمني الش�يت،
رئي�س ح�زب االتح�اد الديموقراط�ي
املس�يحي ال�ذي ال يحظ�ى بش�عبية

واملرشح لخالفة مريكل بعد االنتخابات
الترشيعية التي س�تجرى يف  26أيلول/
سبتمرب.
وق�ال هاي�و فونك�ي أس�تاذ العل�وم
السياس�ية يف جامع�ة برلين الحرة إن

ه�ذا من ش�أنه أن يحيي الج�دل حول
رشعيت�ه كمرش�ح لليمين و”يضعف
مكان�ة ح�زب االتح�اد الديموقراط�ي
املسيحي بأكمله”.
ويواجه أكرب حزب يف أملانيا منذ أش�هر
أزم�ة ثقة مرتبط�ة بإخفاقات يف إدارة
الحكوم�ة للموج�ة الثالث�ة م�ن وباء
كوفي�د -19وفضائح فس�اد عىل صلة
بعقود رشاء كمامات طالت نوابه.
ومن�ي الح�زب أيض�ا بانتكاس�تني
قاس�يتني يف آذار/م�ارس يف انتخابات
يف واليتين ويعان�ي م�ن ن�زاع داخلي
عنيف .فقد اعرتض زعيم حزب االتحاد
االجتماعي املسيحي البافاري ماركوس
س�ودر الذي يعترب وفقا الس�تطالعات
ال�رأي األكثر قدرة على خالفة مريكل،
عىل ترشيح الشيت.
وفرض رئي�س االتح�اد الديموقراطي
املسيحي نفسه خليفة لها لكنه ما زال
يفتقد للشعبية يف أملانيا .وهو يحتاج إىل
تحقيق فوز لتعزي�ز موقف املحافظني
الذي�ن تق�دم عليه دعاة حماي�ة البيئة
(الخضر) يف نواي�ا التصوي�ت على
املستوى الوطني لبعض الوقت ،لكنهم
عادوا إىل الصدارة.
وإذا ف�از حزب البديل م�ن أجل أملانيا ،
فلن يتمكن بالتأكيد من تشكيل ائتالف

إذ ترف�ض جمي�ع األح�زاب األخ�رى
التحالف معه.
وح�ذر أرمين الش�يت م�ن “صح�وة
مؤمل�ة” ألن إغ�راء التق�ارب مع حزب
البدي�ل ألملانيا ما زال حارضا بقوة لدى
بعض املحافظني.
وك�رر الش�يت تحذيره .وق�ال إن “اي
تق�ارب مع حزب البديل من أجل أملانيا
ال يمكن أن يش�مل” حزبه ،ومن يفعل
ذلك عليه مغادرة االتحاد الديموقراطي
املسيحي”.
ساكس�ونيا أنهالت معروف�ة بصناعة
الفحم وهي واحدة م�ن أفقر الواليات
يف الشرق التي تأثرت بنزوح الس�كان
منذ إعادة التوحيد يف .1990
وهي تعد أرضا خصبة لحزب البديل من
أجل أملاني�ا الذي بنى نجاحه من خالل
تأجيج املخاوف بشأن تدفق املهاجرين
إىل البلاد يف  2015ويته�م برلين
باس�تمرار بإهمال مناط�ق جمهورية
أملانيا الديموقراطية السابقة.
ومنذ بداية الوباء ،تبنى الحزب نظريات
مؤامرة تشكك يف إجراءات الوقاية.
ومن�ذ  ،2016يحك�م الزعي�م املحيل
لح�زب املحافظني راينر هاس�يلوف
الذي ف�از حزب�ه بثالثين باملئة من
األص�وات ،على رأس ائتلاف غير

مس�بوق يف البالد م�ع حزب الخرض
الديموقراطيين.
واالشتراكيني
وحصل حزب البديل م�ن أجل أملانيا
على أكثر بقلي�ل م�ن  24باملئة من
األصوات.
بع�د ع�ام من ذل�ك ،وعىل املس�توى
الوطني ،تمك�ن اليمني املتطرف من
دخ�ول مجلس النواب (بوندس�تاغ)
ليصبح القوة املعارضة الرئيسية مع
نسبة  12,6%من األصوات.
ويف حين تب�دو انتخاب�ات األح�د يف
األس�اس مواجه�ة بني ح�زب االتحاد
الديموقراطي املس�يحي وحزب البديل
من أجل أملانيا ،فقد يستفيد منها حزب
الخرض الضعيف تقليديا يف رشق البالد
واملتع�ادل مع املحافظين إن لم يكون
متفوقا عليهم يف نوايا التصويت.
ويأمل حزب الخرض يف االس�تفادة من
استطالعات الرأي الجيدة عىل املستوى
الوطن�ي لتعزيز موقعه والحصول عىل
عرشة باملئة من األصوات.
ويمك�ن أن يج�دد راين�ر هاس�يلوف
تحالفه معهم ومع الحزب االشتراكي
الديموقراط�ي ولكن�ه ق�د يفك�ر يف
تش�كيل تحال�ف آخ�ر م�ع ليربالي�ي
الحزب الديموقراطي الحر الذين يرجح
أن يعودوا إىل برملان الوالية.
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سلطة الطريان تناقش آلية جديدة
لرتخيص املطارات العراقية
بغداد /الزوراء:
ناق�ش رئيس س�لطة الطريان املدني العراقي ،نائل س�عد عبد اله�ادي ،امس األحد ،مع
مدراء املطارات العراقية طبيعة اإلجراءات الجديدة الخاصة برتخيص املطارات العراقية
العاملة يف البالد.
وبني معاون املدير العام لشوؤن املطارات العراقية ،عيل محمد تقي ،خالل االجتماع :أن
«سلطة الطريان املدني ملتزمة بتطبيق جميع متطلبات املنظمة الدولية للطريان املدني
 lCAOوال�ذي يأتي ذلك اس�تعدادا ً لربنام�ج التدقيق (  ) USOAPاملعد من قبل الس�لطة
لغرض تهيئة املطارات وعملها ضمن السياقات املعمول بها دولياً».

بيطرة البصرة تعلن السيطرة على
بؤرة أنفلونزا الطيور
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حمافظة بغداد توضح آلية حتديد سعر األمبري
بغداد /الزوراء:
أوض�ح مع�اون محاف�ظ بغ�داد لش�ؤون
الصحة والطاقة ،قيس الكالبي ،آلية تحديد
سعر األمبري ملولدات الكهرباء األهلية.
وقال الكالبي يف ترصيح صحفي« :تم تخويل
الوحدات اإلدارية بتحديد س�عر األمبري لهذا
الشهر للمولدات األهلية والحكومية بنسبة
للتش�غيل الصيفي والذهبي ،بسبب تفاوت
تجهي�ز وزارة كهرباء بالطاق�ة الكهربائية
بني منطقة وأخرى وقضاء وآخر».
وأش�ار اىل «املراقبة الش�ديدة واملتابعة عىل
ان ال يتج�اوز س�عر األمبري ح�دودا معينة
وت�م تحدي�د ذل�ك م�ع مس�ؤويل الوحدات
اإلداري�ة وفقا لخصوصية الوح�دة اإلدارية
ووضعها يف املناطق حس�ب الوضع املعايش
واالقتصادي».
وأكد الكالبي «وجود متابعة جدية من قبلنا

ومن قبل املحافظ ولجنة الطاقة ومختاري
املحالت ومكتب املحافظ لش�ؤون املواطنني

لتلق�ي أي ش�كوى ومتابع�ة ومحاس�بة
املقرصين وفق ضوابط وتعليمات نافذة».
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وكان محاف�ظ بغ�داد ،محمد العط�ا ،أعلن
تجهي�ز أصح�اب املول�دات بم�ادة (الكاز)
مجان�ا ً ملن�ع رف�ع س�عر األمبير .مبينا ان
«س�عر األمبير يح�دد م�ن خلال لجنة يف
مجلس املحافظة».
وأش�ار اىل ان «اللجنة أعط�ت التعليمات اىل
االقضية والنواحي لتحديد ما تراه مناس�با ً
ومن�ح صالحي�ة لالقضي�ة والنواحي كون
أن بعضه�ا تتمت�ع بتجهي�ز جيد لس�اعات
الكهرب�اء ما يكون س�عر املول�د منخفضا
مقارنة باالقضية االخرى التي تشهد تراجعا ً
يف معدل التجهيز للطاقة».
ولف�ت اىل ان « %90م�ن الوح�دات اإلدارية
يؤكدون أن األسعار املعلنة مجزية ألصحاب
املول�دات» .مؤك�دا ً ان «أصح�اب املول�دات
حصلوا يف بعض األش�هر عىل أرباح مجزية
ومن املفرتض تعويض ذلك خالل الذروة».

التعليم العالي :العام الدراسي املقبل سيكون حضورياً
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مدي�ر املستش�فى البيط�ري يف
البرصة ،رياض محمد ،الس�يطرة عىل
بؤرة أنفلونزا الطيور يف املحافظة.
وقال محمد يف ترصيح صحفي ،امس:
«تمت الس�يطرة على الب�ؤرة واليوم
نغلق الحقل املصاب».

وأض�اف «أخذن�ا عين�ات م�ن قضاء
الفاو وسنعلن النتائج الحقاً».
وكانت ناحية سفوان سجلت اصابات
بافالون�زا الطي�ور ..ووص�ل وزي�ر
الزراعة محم�د الخفاج�ي ،امس ،اىل
املحافظ�ة لتفق�د حق�ول الدواجن يف
الناحية.

احلشد يبدأ عملية لتعقب خاليا
داعش يف دياىل
بغداد /الزوراء:
اعل�ن القيادي يف الحش�د الش�عبي ،محم�د التميمي ،ام�س االحد ،عن انطلاق عملية
عسكرية واسعة يف حوض مردان شمال رشق دياىل.
وقال التميمي يف حديث صحفي :ان” قوة امنية مشرتكة انطلقت من  3محاور رئيسية
لتعقب خاليا داعش االرهابي يف حوض مردان الذي يتألف من قرى مردان وعيل السعدون
واملناطق الزراعية املحيطة بها رشقي قضاء خانقني(100كم شمال رشق بعقوبة)”.
واضاف التميمي ان” العملية تأتي لتعقب  9اهداف يف هذه املناطق التي تمتاز بها معقدة
من ناحية التضاريس من اجل تامينها ومنع وجود أي مالذ للجماعات ارهابية”.
وتنتشر قوات مشتركة يف املناط�ق الزراعية يف خانقني ومنها الوية الحش�د الش�عبي
والجيش والتشكيالت الساندة االخرى.

اإلطاحة خبلية إرهابية نائمة يف
كركوك
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت خلية االعالم االمن�ي ،امس االحد،
القب�ض على خلي�ة ارهابي�ة نائم�ة يف
محافظة كركوك.
وذك�رت الخلية وف�ق البي�ان :ان «مفارز
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة تمكنت من
القاء القبض على اربعة ارهابيني كخلية
نائمة ينش�ط عمله�ا يف محافظة كركوك
تق�وم بتقديم الدعم اللوجس�تي لعنارص
عصاب�ات داعش ،كم�ا اشتركوا بعملية
مايسمى {الضباب االرهابية} ضد القوات

االمني�ة قب�ل عملي�ات التحري�ر ونص�ب
س�يطرات وهمي�ة يف منطقت�ي داق�وق
والرشاد».
واض�اف البيان ان�ه «تم تدوي�ن اقوالهم
ابتدائي�ا وقضائي�ا ،واتخ�ذت بحقه�م
االجراءات القانونية اصوليا».
إىل ذلك تمكنت مفارز وكالة االستخبارات
أيض�ا من ضب�ط ك�دس للعت�اد يف منفذ
الوليد الحدودي ضمن محافظة االنبار من
مخلفات داعش اإلرهاب�ي احتوى () ٣٠
عبوة ناسفة مختلفة االنواع تم تفجريها
تحت السيطرة من قبل الجهد الهنديس.

			
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل		
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

بغداد /الزوراء:
رجح�ت وزارة التعلي�م العايل والبحث
العلم�ي ان يكون ال�دوام خالل العام
الدرايس املقبل حضوريا ،بعد التوسع
يف حمالت التطعيم.
وتب�دأ امتحان�ات الك�ورس الثان�ي
أو النهائي�ة يف الجامع�ات واملعاه�د
الحكومية واألهلية يف الـ  25من شهر
تموز املقبل.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة،

حي�در العب�ودي ،يف ترصيح صحفي:
إن�ه «تم فت�ح مراك�ز لتلق�ي اللقاح
الخاص بفريوس كورونا بالجامعات
والكليات الحكومية واالهلية لتطعيم
الطلب�ة واملنتس�بني واملوظفين فيها
م�ن خلال ف�رق صحي�ة مختصة»،
كاش�فا «عن وج�ود اقب�ال كبري عىل
هذه املراكز».
ورجح أن «يكون الدوام يف الجامعات
حضوري�ا للع�ام ال�درايس املقب�ل،

النقل تؤكد عزمها إجناز
مشروع القطار املعلق
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة النقل ،امس االحد ،انها عازمة عىل
انج�از مرشوع القطار املعلق ملا فيه من اهمية
كبرية ،الفتة إىل انه» يعد من املش�اريع الحيوية
االسرتاتيجية لخدمة سكان بغداد وكذلك توفري
فرص عمل كثرية للشاب البغدادي».
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «وزارة النق�ل عقدت يف مق�ر الوزارة،
اجتماعاً ،ملناقشة الدراسة املقدمة من الرشكة
االستش�ارية فيم�ا يخ�ص قطار بغ�داد املعلق
ال�ذي يع�د م�ن املش�اريع الخدمي�ة الحيوي�ة
واالسرتاتيجية املهمة».
وت�رأس االجتم�اع الوكي�ل االداري ،س�لمان
البه�اديل ،بحضور مدي�ر عام الرشك�ة العامة
لس�كك حديد الع�راق طال�ب جواد الحس�يني
ومدي�ر عام دائ�رة العق�ود والرتاخي�ص مؤيد
حس�ن ومدير ع�ام دائرة التخطي�ط و املتابعة
عبد العظيم البدران
وق�ال البهاديل« :بتوجيه مبارش من وزير النقل
نارص حسين بندر الشبيل تم االجتماع ملناقشة
الدراس�ة املقدم�ة م�ن الرشك�ة االستش�ارية
ومناقش�ة آلي�ة ادراج املرشوع ضمن اس�لوب
القروض ضم�ن املوازن�ة العامة واس�تعراض
املالحظات الفني�ة واملالية التي تخص املرشوع
ال�ذي س�يتم تنفيذه م�ن قبل رشكة اليس�توم
الفرنسية ورشكة هونداي الكورية».

العدد/1876:ب2016/
التأريخ2021/6/6 :

اعالن
س�تبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلس�ل  148/39ش�امية و
 90/39ش�امية و  375/110جزيرة يف النارصية وخلال ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش
واذا صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا يف
قاعة محكمة بداءة النارصية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني
معهم التأمينات القانونية بنس�بة  %10بصك مصدق مع رس�م تس�جيل العقار بنسبة  %3وال نقبل
املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
االوصاف-:
العقار االول تسلسل  148/39شامية
-1عب�ارة ع�ن دار من ثالث طوابق الطابق االريض مؤلف من س�احة امامية يف مقدمته واس�تقبال
وه�ول وغرفة طعام وصالة ومطبخ وغرفتني ومجموعة صحية .اما الطابق االول والثاني مش�ابه
للطاب�ق االريض م�ن حيث املش�تمالت بأقل حداثة عم�وم العقار مجهز باملاء والكهرباء ومس�قف
بالكونكريت املسلح .
-2مساحته  637م.2
-3القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره ستمائة وسبعة وثالثون مليون دينار عراقي .
-4الدار مش�غولة من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء كمس�تأجرة للدار بعد البيع .
العقار الثاني تسلسل  90/39شامية
-1العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء .
-2مساحة 612م. 2
-3القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره خمس�مائة وخمس�ة وثالثون مليون وخمسمائة
الف دينار عراقي فقط.
العقار الثالث تسلسل  375/110جزيرة
العق�ار مؤل�ف من طابقني الطابق االريض يتكون من عدد م�ن املحالت مجموعها اربعة عرش محل
متقابل�ة عىل ش�كل صفين .اما الطابق االول عبارة عن ش�قة س�كنية تتكون م�ن غرفتني وهول
ومطبخ وصحيات وسطح خارجي مجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت
املسلح ودرجة العمران متوسطة .
-1مساحة  173,45م.2
-2القيم�ة املقدرة للعقار ارضا وبناء مبلغ قدره مائتان وخمس�ة وس�بعون ملي�ون دينار عراقي
فقط .
-3العقار مشغول من قبل الرشيك احمد عبد الرضا ويرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع .
القايض األول
عادل خلف جاسم

السيما بعد التوعية الصحية بخطورة
الجائح�ة وتش�جيع الطلب�ة عىل اخذ
اللقاح».
من جانبه ،اوضح عضو لجنة التعليم
النيابية ،رياض املسعودي ،يف ترصيح
صحفي :أن «امتحانات نهاية السنة يف
حال تم اقرارها حضوريا يف الجامعات
والكلي�ات ،سيرتبط نجاحها برشط
تطبيق االج�راءات الوقائي�ة لجائحة
كورونا بالش�كل الصحي�ح ،بينما ع ّد

االلت�زام بتطبي�ق االج�راءت منذ بدء
الجائحة ضئيال جدا».
واشار اىل ان «تسجيل االصابات بشكل
يومي وعىل مستوى ارتفاع واحد بني
ثالثة اىل خمس�ة االف ،ينذر بمخاطر
كبيرة عىل املس�توى البعيد ،الس�يما
ان امل�دارس والجامعات حاليا معطلة
وملتزمة بالتعلي�م االلكرتوني» ،الفتا ً
اىل أن «االصاب�ات بس�بب التنق�ل يف
الباصات العامة أو إقامة املناس�بات

وارتي�اد املطاع�م والكافيرتي�ات من
دون أي اجراءات».
ودعا املسعودي املواطنني اىل «االلتزام
باالج�راءات الوقائية وتطبيق التباعد
االجتماعي ،لك�ون املنظومة الصحية
متكاملة ،وقد رتب�ت عملها يف جميع
قطاعات الحي�اة التي ته�م املواطن،
السيما ان الحظر الصحي اثبت فشله
يف التقليل أو الحد من انتشار فريوس
كورونا بني افراد املجتمع».

حقوق اإلنسان تسجل  87حماولة انتحار يف النصف األول من ٢٠٢١
بغداد /الزوراء:
كشفت مفوضية حقوق االنسان ،امس االحد،
ان النص�ف االول من عام  ٢٠٢١ش�هد توثيق
( )٨٧حال�ة ومحاولة انتح�ار منهم ( )٤٧من
الذكور و( )٢٧من االناث و( )١٣من االحداث،
الفت�ة اىل ان محافظ�ة ذي ق�ار س�جلت اعىل
مع�دالت باالنتحار بواق�ع (  )١٩حال�ة تلتها
محافظة بغداد بـ ( )١٨حالة.
وأكد عضو مفوضية حقوق االنس�ان ،فاضل
الغراوي ،بحس�ب بيان تلقت «الزوراء» نسخة

من�ه :ان «انتش�ار جائح�ة كورون�ا وت�ردي
االوض�اع االقتصادي�ة والبطالة وخ�ط الفقر
والصدمات النفسية وضعف املنظومة القيمية
والواعز الديني واالس�تخدام السئ لالتصاالت
والعن�ف االرسي ق�د تك�ون أس�بابا ضاغطة
الرتفاع معدالت االنتح�ار يف عموم محافظات
العراق».
واض�اف ان»ابرز انواع االنتحار كان بالش�نق
او الغ�رق او الحرق او تناول الس�م او االطالق
الناري ،وأن ارتفاع معدالت االنتحار يس�تدعي

قي�ام الحكومة بواجباتها بمعالجة االس�باب
الت�ي ادت اىل تفاقم ه�ذه الظاهرة وخصوصا
لدى فئة الشباب بتوفري فرص العمل وتحسني
االوض�اع االقتصادي�ة والواق�ع الصح�ي
والتعليمي والبيئي وتنظيم اس�تخدام وس�ائل
التواصل االجتماعي».
وطالب الغراوي« :بإطالق حملة توعوية دينية
وارش�ادية وإعالمي�ة لتبيان خط�ورة ظاهرة
االنتحار ومخالفتها للرشيعة والقانون كونها
تمس حقا مقدسا هو حق الحياة».

صرف مستحقات مسوقي احلنطة والذرة الصفراء
بغداد /الزوراء:
ب�ارشت وزارة الزراع�ة ،ام�س
األحد ،برصف املستحقات املالية
للفالحين واملزارعني املس�وقني
لب�ذور محص�ول الحنط�ة
ومحصول الذرة الصفراء.
وذك�رت وزارة الزراع�ة يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه:

ان�ه «تم�ت املب�ارشة بصرف
املس�تحقات املالي�ة للفالحين
واملزارعين واملس�وقني لب�ذور
محص�ول الحنط�ة ومحص�ول
الذرة الصفراء للموسم الزراعي
 ٢٠٢١-٢٠٢٠م�ن خالل رشكة
مابني النهرين العامة للبذور».
واوضح�ت ان «رشك�ة م�ا بني

النهرين العام�ة للبذور بارشت
بتحوي�ل كل املس�تحقات املالية
املتبقي�ة بنس�بة  ٪١٠٠اىل
مراكزه�ا كاف�ة يف املحافظات،
وب�إرشاف مدي�ر ع�ام الرشكة
نسيم عريبي» .داعية»الفالحني
واملزارعين ومنتج�ي ب�ذور
الحنط�ة ومس�وقي محص�ول

الذرة الصفراء للموسم الزراعي
 ٢٠٢١-٢٠٢٠اىل االرساع
بالتوج�ه اىل معام�ل تفري�ط
وتجفيف الذرة الصفراء ومواقع
تنقي�ة وتعفير الب�ذور لتس�لم
مستحقاتهم املالية مستصحبني
معه�م املستمس�كات الثبوتي�ة
االصلية».

العمل تعلن إطالق راتب املعني املتفرغ
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية،
امس األحد ،إطالق الدفعة الخامس�ة من راتب
املعني املتفرغ.
وق�ال رئي�س هيئ�ة رعاي�ة ذوي االعاق�ة
واالحتياج�ات الخاص�ة يف ال�وزارة ،عص�ام
عبداللطيف التميم�ي ،يف بيان تلقت «الزوراء»

فقدان هوية
فق�دت هوي�ة الطالبة (آي�ة عصام
مجي�د) الصادرة من كلي�ة بغداد -
العلوم االقتصادية املرحلة الرابعة ..
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار ..مع الشكر والتقدير.
العدد/1571 :ب2021/
		
جمهورية العراق
التاريخ2021/6/3 :
		
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
(( اعالن ))
اىل املدعى عليه  ( :عالء حمود عيل)
بن�ا ًء عىل الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله واملقام�ة ضدكم من قبل
املدعي ( نقيب املعلمني /اضافة لوظيفته ) بخصوص ( مبلغ دين/
بدالت ايجار ) وملجهولية محل اقامتكم قرر تبليغكم اعالنا بواسطة
صحيفتين محليتني عىل موع�د املرافعة املواف�ق  2021/6/20ويف
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق االصول.
القايض
عادل خلف جاسم
الع�دد/6003 :ش2021 /
جمهوري�ة الع�راق
التاريخ 2021/6/3:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /سنان محسن شمخي
م /تبليغ
قامتِ املدعية (رحيمه محسن شمخي) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي
تطلب فيها لغرض تصحيح القس�ام الرشعي الخاص باملتويف (زهري محس�ن
شمخي) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم
املرافعة املوافق  2021/6/15الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
حسني شبيب عايد

نسخة منه :إنه «تم رصف راتب املعني املتفرغ
لجميع املتسلمني سابقا يف بغداد واملحافظات
الدفعة الخامسة لشهر أيار لعام  ٢٠٢١لحاميل
البطاقة الذكية املاسرت كارد وملختلف املصارف
التي تم التوطني عليها يف وقت سابق».
وأض�اف أن «الهيئة أكملت جمي�ع االجراءات
املتعلق�ة بإطلاق رات�ب املعين املتف�رغ

للمتس�لمني س�ابقا الدفعة الخامسة من عام
 ٢٠٢١وللش�مول الجديد لعام  ٢٠١٩الذين لم
يتسلموا راتب االش�هر االربعة االوىل يف الدفعة
الس�ابقة ،إذ سيكون تس�لمهم لراتب  ٥اشهر
ابتدا ًء من مس�اء امس االحد» .داعيا ً اياهم اىل
«التوجه ملنافذ الرصف لتس�لم مس�تحقاتهم
املالية».

كشفت عن تفاصيل حكم جديد ملدير املصرف الزراعي األسبق يف ميسان

النزاهة توقف عملية تالعب بنماذج فحص
احلنطة املسحوبة يف سايلو النجف
بغداد /الزوراء:
تمكنت مالكات هيئة النزاهة االتحاديَّة،
ام�س االحد ،من إيقاف عمليَّة التالعب
َّ
الخاص�ة بمحصول
بنم�اذج الفحص
الحنط�ة املس�حوبة يف س�ايلو النجف
ً
مؤكدة ضب�ط املُ َّتهم بالتالعب
األفقي،
متلبسا ً بالجرم املشهود
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف
معرض حديثه�ا عن تفاصي�ل عمليَّة
الضب�ط التي ُن ِّف َ
�ذت بنا ًء على مُ َّ
ذكرة
ُّ
بتمكن فريق
َّ�ة ،أف�ادت
ٍ
ضبط قضائي ٍ
عم� ٍل م�ن مكت�ب تحقي�ق الهيئ�ة يف
محافظ�ة النج�ف األرشف ،بع�د رصد
معلوم�اتٍ تلقاه�ا املكت�ب ،واالنتقال
موظف يف
إىل مقر الس�ايلو ،من ضبط
ٍ
س�ايلو املحافظة (س�احب النماذج)،
متلبس�ا ً بالتالع�ب بنم�اذج الفح�ص
الخاصة بمحصول الحنطة املس�حوبة
وفق البيان.
وتابع�ت الدائرة أن «تحقيقاتها األوليَّة
كش�فت أن املته�م كان يق�وم بتهيئة
نم�اذج م�ن حب�وب الحنط�ة (درجة
أوىل) ووضعه�ا يف أح�د (الكاونترات)
القريب�ة منه من خالل حضوره مبكرا ً
ً
الفت�ة إىل أن�ه «أقدم
ألي�ام متتالي� ٍة»،
على التالعب أثن�اء الفح�ص للنماذج
الحقيقيَّ�ة املس�حوبة م�ن س�يارات
املس�وقني ،وذلك عبر تبدي�ل النماذج
الحقيقيَّ�ة ،وهي ذات نوعي�اتٍ رديئةٍ،
ووضع بدلها نماذج الدرجة األوىل التي
أخفاها يف (الكاونرتات)».

وأضاف�ت إن»الفريق َّ
تمك�ن أيضا ً من
ضبط نماذج ح َّي ٍة من الحنطة التي تم
َّ�ة مصدق ٍة
التالعب بها ،ونس�خ ضوئي ٍ
طبق األصل من شهادات تحليل الحبوب
وكش�ف تفاصي�ل الح�ركات اليوميَّة
الخاصة بتسلم املنتوج املسوق ،فضالً
ع�ن ضبط ص�ورة من محرض س�ابق
للرقابة الداخليَّة يثبت الواقعة».
ضب�ط أص�ويلٍّ
وت� َّم تنظي�م محضر
ٍ
بالعمليَّة ،وعرضه رفقة املُ َّتهم واألوراق
التحقيقيَّ�ة واملضبوط�ات كاف�ة ،عىل
ق�ايض التحقي�ق املُ
ِّ
ختص؛ ال�ذي قرَّر
توقيف املُ َّتهم عىل ذمَّ ة التحقيق.
وس�بق لهي�أة النزاه�ة أعلن�ت نتائج
تحريه�ا ع�ن وج�ود نق�ص يف م�ادة
الحنط�ة يف مخ�ازن س�ايلو النج�ف
األفق�ي ،مبينة أن كمي�ة النقص تصل
إىل أكثر من ( )750طناً ،بقيمة تتجاوز
 400مليون دينار.
من جانب اخ�ر ،أعلنت هيئ�ة النزاهة
حكم بحق
االتحاديَّ�ة عن صدور ق�رار
ٍ
املدير العام األس�بق للمرصف الزراعي
ً
مشيرة إىل أن
التعاوني فرع ميس�ان،
الحكم يقيض بالحبس الشديد للمدان،
اس�تنادا ً إىل أح�كام امل�ادة ( )340من
قانون العقوبات.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة،ويف
معرض حديثها ع�ن تفاصيل القضيَّة
التي حققت فيها وأحالتها إىل القضاء،
أف�ادت بإص�دار محكم�ة جناي�ات
ميس�ان /الهي�أة األوىل ق�رارا ً غيابي�ا ً

بالحكم على املدير األس�بق للمرصف
الزراع�ي التعاون�ي /ف�رع ميس�ان
بالحب�س الش�ديد مل�دة س�نتني ،على
خلفيَّة القضيَّ�ة التي تتلخص وقائعها
ق�روض خالفا ً للقانون ودون
يف رصف
ٍ
علم وموافقة املقرتضني وفق البيان.
وتابع�ت الدائ�رة أن «املحكم�ة ،وبعد
اطالعها عىل األدلة املتحصلة يف القضيَّة
وأق�وال الش�هود واملمث�ل القانون�ي
للمرصف الزراعي ،توصلت إىل القناعة
التامة بمقرصيَّة املدان ،فقررت الحكم
علي�ه اس�تنادا ً إىل مقتضي�ات امل�ادة
الحكميَّة».
وس�بق للهيئ�ة أن»أعلن�ت مجموع�ة
ِّ
بح�ق مس�ؤولني يف
أح�كام ص�ادر ٍة
املرصف على خلفيَّ�ة قضاي�ا حققت
فيها وأحالتها إىل القضاء ،منها أحكام
بح�ق امل�دان بالس�جن والحبس وصل
مجم�وع عقوباته�ا إىل ( )٣٩س�نة
وإلزام�ه ب�رد املبالغ املختلس�ة ،فضالً
ع�ن الحكم على مدان� ٍة أخ�رى تعمل
ً
محاس�بة يف املصرف بالس�جن مل�دة
ً
( )٣٠سنة وإلزامها برد املبلغ املختلس
البالغ (  )٩٩٦.٠٠٠.٠٠٠مليون دينار،
وإص�دار أم�ر قب�ض بحقه�ا ،وحجز
أموالها املنقولة وغري املنقولة».
يشار إىل أن»الهيئة نفذت عدة عمليات
ضبط أس�فرت ع�ن تمكنها من ضبط
ٍ
العشرات م�ن اضابري الق�روض التي
رصف�ت الس�ماء وهمي�ة يف املصرف
الزراعي بالعمارة».
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النقل تفتتح (ساحة مثانني) خلزن
البضائع واحلاويات يف أم قصر

بغداد /الزوراء:
افتت�ح وزي ُر النقل ،الكابتن نارص حسين بندر الشبيل ،امس االحد( ،س�احة
ثمانني) يف ميناء ام قرص إليواء وخزن وتخريج الحاويات والبضائع واملركبات
الواردة والحاضنات للمناولة .
َ
ادارة ميناء ام قرص والكواد َر الفنية والهندسية
ووجه الوزير بحس�ب بيان “
العامل�ة يف امليناء بتس�هيل آلية دخول وخروج الشاحن�ات ،ورسعة تخليص
ومتابعة اجراءات عملية التنقل وانسيابية العمل يف تمشية املعامالت لسائقي
املركبات والشاحنات.

العمل واملركزي يستعدان
إلطالق مبادرة “الشمول املالي”

بغداد /الزوراء:
تس�تعد وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية بالتعاون م�ع البنك املركزي
إلطالق مبادرة “الشمول املايل” لدعم الشباب وتوفري الخدمات املالية.
بينما كشف مدير دائرة التشغيل والتدريب يف الوزارة ،رائد جبار باهض،
يف ترصيح صحفي ،عن وجود “مكاتب وهمية” ملكاتب التشغيل يف عموم
البالد.
وق�ال باهض :إن “ املادة  23من قانون العمل النافذ اتاحت لوزارة العمل
من�ح تراخيص ملكاتب التشغيل الخاصة ،وه�ذه املكاتب لديها صالحيات
تشغي�ل الشباب والعمالة االجنبية” ،مشريا اىل ان “الوزارة لم تمنح حتى
اآلن سوى  40ترخيصا فقط ملكاتب يف بغداد واملحافظات”.
واض�اف ان “هناك لجن�ة وزارية برئاس�ة وزارة العم�ل وعضوية جهاز
املخاب�رات ووزارة الداخلي�ة واالمن الوطني ودائرة االقام�ة تقوم بزيارة
املكات�ب الوهمية بشكل مفاجئ وتلقي القبض عىل اصحاب تلك املكاتب،
فضلا عن اللج�ان التفتيشية التابعة للوزارة ،اذ تق�وم بإحالة املخالفني
عىل القضاء ومحكمة العمل التخاذ االجراءات القانونية بحقهم”.
وكش�ف عن أن “اجتماعا موس�عا عقد م�ع ممثلني ع�ن وزارة الداخلية
ومديري�ة االقامة ملناقشة غل�ق مكاتب التشغيل الوهمي�ة التي انترشت
بص�ورة الفت�ة للنظ�ر ،االم�ر ال�ذي اس�تدعى تدخلا صارم�ا م�ن قبل
الجهات املس�ؤولة للحد من هذه الظاهرة املخالف�ة للقوانني والتعليمات
الحكومية”.
مشيرا اىل ان “هن�اك مليون�ا و 600ألف عاطل عن العمل هم املس�جلون
فقط يف قاعدة بيانات الوزارة ،وهناك الكثري غريهم لم يسجلوا”
م�ن جانب اخر ،ذكر مدير دائ�رة التشغيل والتدريب يف الوزارة ان “اتفاقا
اب�رم م�ع اليونيس�يف للتع�اون يف مجال دع�م الشباب واطلاق مبادرة
الشمول املايل بالتع�اون مع البنك املركزي لتزويد املجتمعات املضيفة من
النس�اء والرجال والرشكات الصغرية بالخدمات املالية التي تشتد الحاجة
اليها والتي ستساعدهم عىل بدء وتطوير اعمالهم الخاصة”.

مزاد العملة يبيع أكثر من 200
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
اس�تمرت مبيعات البنك املرك�زي العراقي من العمل�ة الصعبة باالرتفاع،
امس االحد ،لتسجل أكثر من  207ماليني دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي ش�هد خلال مزاده لبي�ع ورشاء العمالت
األجنبي�ة ،ام�س ،ارتفاع�ا ً يف مبيعاته لتص�ل اىل  207ماليين و 146ألفا ً
و 525دوالراً ،غطاه�ا البنك بس�عر رصف أس�اس بل�غ  1460دينارا ً لكل
دوالر واحد ،مقارنة بيوم الخميس املايض ،حيث بلغت املبيعات فيها 197
مليونا ً و 830ألف دوالر.
وذهب�ت املشرتيات البالغ�ة  180مليونا ً و 446ألف�ا و 525دوالراً ،لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  26مليونا ً و 700ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قام بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف
وأش�ار املص�در إىل أن 34
الخ�ارج ،و 18مرصف�ا ً لتلبية الطلب�ات النقدية ،اضاف�ة اىل مشاركة 12
رشكات رصافة.
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الطاقة النظيفة تهدد العراق و 3دول أخرى ملخاطر تراجع اإليرادات النفطية
بغداد /الزوراء:
يف تقري�ر مخي�ف للع�راق وثلاث دول
أخ�رى منتج�ة للنف�ط ،كشفت رشكة
أبح�اث الطاقة ريس�تاد إنرجي عن أن
ارب�ع دول ،من ضمنها الع�راق ،االكثر
تعرض�ا ملخاطر تراجع اإليرادات نتيجة
التح�ول للطاقة النظيفة ،مشرية إىل أن
ع�ام  2021س�يكون هو الع�ام األخري
الذي تقترب فيه رضائب النفط والغاز
العاملية من عالمة تريليون دوالر.
وقال�ت الرشكة يف تقري�ر لها اطلعت
عليه “ال�زوراء” :إن “إي�رادات الدول
املنتج�ة للنف�ط والغ�از س�تتعرض
لصفع�ة قوي�ة م�ع عملي�ة تح�وّل
الطاق�ة ،الت�ي تفرضه�ا أزم�ة تغيرّ
املن�اخ ،وس�ط تحذي�رات بمخاط�ر
محتمل�ة ما لم تس�ارع ه�ذه البلدان
لتنوي�ع اقتصاداته�ا” ،مبين�ة أن
“االقتص�ادات املعتم�دة على الوقود
األحف�وري تمث�ل ما يق�رب من ثلث
س�كان العالم ،كما أنها مسؤولة عن
خم�س انبعاث�ات غ�ازات االحتباس
الحراري”.
واضافت ان “الدخل الحكومي العاملي
املحقق م�ن رضائ�ب النف�ط والغاز
انخف�ض إىل أدن�ى مس�توى يف ع�دة
س�نوات خالل ع�ام  ،2020ليصل إىل
 560مليار دوالر ،م�ع تراجع اإلنتاج
واألس�عار ج�رّاء تداعي�ات فيروس

حوايل  900مليار دوالر ،قبل أن تبدأ يف
االنخف�اض النهائي وغري املنقطع إىل
 580مليار دوالر يف عام  2040وحوايل
 350مليار دوالر يف عام .2050
وأش�ارت إىل أنه “م�ع تصاعد تحول
الطاق�ة ،ق�د ال يك�ون ل�دى البل�دان
التي تعتمد بش�كل كبري عىل عائدات
الرضائ�ب م�ن صناع�ة املنب�ع خيار
آخر س�وى تنويع اقتصادها للحفاظ

كورون�ا” ،مشيرة إىل أن ع�ام 2021
سيكون هو العام األخري الذي تقرتب
في�ه رضائب النف�ط والغ�از العاملية
من عالم�ة تريلي�ون دوالر ،لتصل إىل
ح�وايل  975ملي�ار دوالر ،بمس�اعدة
ارتفاع أسعار النفط ،وأنه اعتبارًا من
عام  ،2022س�تقترص الرضائب عىل
النط�اق املنخف�ض  800مليار دوالر،
وسترتفع فق�ط يف أوائ�ل  2030إىل

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا
بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف سوق العراق
لالوراق املالية ،امس االحد ،منخفضا
بنسبة (.)0.38%
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق
الع�راق للأوراق املالي�ة لي�وم امس
كم�ا ييل :بلغ ع�دد االس�هم املتداولة
( )375.814.571سهما ،بينما بلغت
قيم�ة االس�هم ()700.693.935
دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار  ISX 60يف
جلس�ة امس على ( )562.94نقطة
منخفض�ا بنس�بة ( )0.38%ع�ن
اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ

( )565.10نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم ( )30رشكة من
اصل ( )103رشكة مدرجة يف السوق،
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليم�ات االفص�اح امل�ايل ()19
رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املشتراة م�ن
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )91مليون سهم بقيمة بلغت ()355
ملي�ون دين�ار من خلال تنفي�ذ ()84
صفقة عىل اسهم ست رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة من
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق

( )58مليون سهم بقيمة بلغت ()163
ملي�ون دين�ار من خلال تنفي�ذ ()52
صفقة عىل اسهم خمس رشكات.
يذك�ر ان س�وق العراق للأوراق املالية
قد اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني
واالي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام ،2009
ويس�عى إلطلاق نظ�ام الت�داول عرب
االنرتنت للمس�تثمرين ،وينظم خمس
جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل
الخمي�س ،وم�درج في�ه  105رشكات
مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة
والزراع�ة والتأمين واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

ارتفاع طفيف مبعدل التبادل التجاري عرب منفذ مندلي
بغداد /الزوراء:
اعلن مس�ؤول حكومي يف دياىل ،امس
االح�د ،ارتفاع معدل التب�ادل التجاري
يف منديل خلال األيام املاضية بنس�بة
 ،10%مؤك�دا أن القي�ود الكمركي�ة
سبب رئيس يف تراجع التبادل التجاري
يف املنفذ.
وقال مدير ناحية منديل ،وكالة ،مازن
الخزاعي ،يف ترصيح صحفي :ان نسبة
التب�ادل التج�اري ،اي دخول البضائع
االيرانية عرب منفذ منديل رشقي دياىل،
ارتفع�ت اىل نح�و  10%بمع�دل - 60
 70ش�احنة يوميا ،بعدما اقترص عدد
الشاحنات الوافدة طيل�ة العام الحايل
واملايض اىل  60 - 50ش�احنة ،بس�بب
قيود كورونا وإغالق املنفذ واإلجراءات
الكمركي�ة والضوابط الخاصة بدخول
البضائع اىل العراق عرب املنفذ.
واض�اف ان “معدل التب�ادل التجاري
يف منف�ذ منديل لم يصل اىل مس�توياته
قب�ل جائح�ة كورونا من�ذ آذار 2020
وحتى اآلن ،ما حرف املئات من األيادي

العاملة من مصادر رزقهم املعييش”.
وبين الخزاعي :ان أس�باب انخفاض
التب�ادل التج�اري يف منف�ذ منديل هو
من�ع دخ�ول بضائ�ع ومس�تلزمات
موج�ودة ضم�ن اإلنت�اج املحلي يف
االسواق العراقية.
يذكر أن القيود الكمركية التي فرضتها
السلطات العراقية بعد جائحة كورونا
تس�بب بهج�رة جماعي�ة للقواف�ل

التجارية نحو منافذ كوردستان بسبب
التسهيالت الكمركية يف تلك املنافذ.
وأغلق�ت الس�لطات العراقي�ة منف�ذ
من�ديل ( 100ك�م رشق بعقوب�ة) من
اذار لغاية تموز من عام  2020بسبب
قيود كورونا ،ولم يستعد املنفذ عافيته
التجارية حتى اآلن بس�بب اإلجراءات
االمني�ة وس�يطرة ق�وات خاصة عىل
املنفذ.

على ميزاني�ات الدول�ة” ،الفت�ة اىل
ان “م�ن الواض�ح أن هذا هو املس�ار
املنطق�ي ال�ذي يجب عليه�م اتباعه،
ولكن هناك تحديات متأصلة يف شكل
عدم كفاي�ة املؤسس�ات االقتصادية
والقانوني�ة والبني�ة التحتي�ة ورأس
املال البرشي”.
ولفت�ت إىل أن “الجزائ�ر والع�راق
والكوي�ت وليبيا ،وكله�ا تعتمد بشكل

كبري عىل عائدات الرضائب من صناعة
االس�تكشاف واإلنت�اج ،حصل�وا على
 40%م�ن النات�ج املحلي اإلجم�ايل يف
ع�ام  2019عبر العوائ�د املحققة من
رضائ�ب النفط والغ�از” ،مشرية إىل أن
ً
تعرضا ملخاطر
هذه “ال�دول تعد األكثر
تراجع اإليرادات نتيجة لتحوّل الطاقة،
مع حقيقة أن نصف العوائد الحكومية
من هذا القطاع يف خطر”.
ويف تقري�ر س�ابق لريس�تاد إنرج�ي؛
توقع�ت تراج�ع الطلب على النفط إىل
 35ملي�ون برمي�ل يوميا بحل�ول عام
 2050أو ّ
أقل بنحو  70%عن مستويات
ال�ذروة ،حال تمكن العالم من الح ّد من
ظاهرة االحتب�اس الحراري إىل درجتني
مئويتني بحلول منتصف القرن.
وتعد ريس�تاد إنرجي رشكة مستقلة
ألبح�اث الطاق�ة وذك�اء األعم�ال
وتقدم البيان�ات واألدوات والتحليالت
والخدم�ات االس�تشارية للعملاء
املعرضين لصناع�ة الطاقة يف جميع
أنحاء العالم.
وما زال العراق من الدول الريعية التي
تعتمد بشكل كبري يف موازنتها العامة
على الصادرات النفطي�ة من دون ان
تحق�ق اي تق�دم ملم�وس يف تنويع
مصادرها بالرغم من تعهد الحكومات
املتتالية عىل تنويع االقتصاد العراقي
والتحول نحو االقتصاد الحر.

الدوالر يواصل الصعود يف بغداد وكردستان
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر ،امس األحد ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة
العراقية بغداد ،وإقليم كردستان .
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،امس،
 149600دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
وأش�ار املصدر ا ٕىل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة
باألس�واق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع  150000دينار عراقي،
بينما بلغت اسعار الرشاء  149000دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت اسعار الدوالر ارتفاعا
أيض�اً ،إذ بلغ س�عر البي�ع  149700أل�ف دينار لكل مئ�ة دوالر ،والرشاء
وبواقع  149500الف دينار لكل مئة دوالر أمريكي.

الرافدين :مستعدون لتمويل
املشاريع االستثمارية السكنية

بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس األحد ،استعداده لتمويل ودعم مختلف املشاريع
التجارية واالس�تثمارية لالس�هام يف تحريك عجلة االقتص�اد ،وتوفري فرص
عمل عرب تنشيط القطاع الخاص عن االسهام يف الحد من ازمة السكن.
وق�ال املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه :ان
“اب�واب املصرف مفتوح�ة لجمي�ع الراغبني بالحص�ول عىل دع�م وتمويل
مشاريعه�م التجارية واالس�تثمارية بمختلف االتجاهات ،والس�يما املتعلقة
بتشغيل االيدي العاملة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص اضافة اىل تمويل
مشاريع االسكان يف مختلف املحافظات للحد من ازمة السكن”.
واشار البيان اىل ان”املرصف مستمر يف تمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة،
والسيما ألصحاب املحال التجارية والورش الصناعية”.

العراق حيافظ على مرتبته 38
عامليا يف احتياطي الذهب العاملي

أكدت أنه يواجه حتديا كبرياً يف موارد الطاقة

جنرال ألكرتيك 3 :أساسيات حيتاجها العراق للنهوض بواقع الكهرباء
بغداد /الزوراء:
حددت رشكة جنرال الكرتيك االمريكية
للطاقة  3اساسيات يحتاجها العراق
للنهوض بواق�ع الطاق�ة الكهربائية
خالل املرحلة املقبلة.
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي للرشكة يف
العراق ،رش�يد الجنابي ،يف بيان تلقت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان “العراق
يواج�ه يف املرحلة الراهنة تحديا كبريا ً
يف موارد الطاقة ،لكن هنالك العديد من
الحلول املؤهل�ة ملعالجة هذا النقص،
وتمتل�ك {جن�رال إلكرتي�ك} تقني�ات
مبتكرة وموثوقة للمس�اهمة يف ردم
الفجوة ضمن قطاع الطاقة العراقي،
وان ه�ذه الحلول تدع�م الخطة التي
وضعتها الحكومة العراقية لتحسين
واقع الكهرباء يف البالد”.
واضاف “الع�راق بحاج�ة اىل إضافة
الطاقة إىل الشبكة الوطنية عرب تطوير
وبن�اء املحط�ات الجديدة ،وتحسين
العملي�ات واألداء يف املحطات الحالية
املستخدمة لتوليد الطاقة ،وتعزيز أداء
واستقرار ش�بكة الكهرباء الوطنية،
وكل هذا يقع ضمن مسارات متعددة
املحاور”.
وبين الجناب�ي ان�ه “يمك�ن تحويل

محطات الطاق�ة والتي تعم�ل اليوم
عىل الدورة البسيطة إىل الدورة املركبة
لتعزي�ز قدرتها اإلنتاجية بما يصل إىل
 50%دون الحاج�ة الس�تخدام وقود
إضايف أو زي�ادة انبعاثاته�ا” .ضاربا ً
املث�ل “بمحطة بس�ماية والتي تعمل
بال�دورة املركب�ة بوح�دات جن�رال

الكرتي�ك وه�ي اكرب محط�ة كهرباء
الي�وم واكثره�ا كف�اءة يف الع�راق”.
الفتا اىل انه “يمكن للعراق االفادة من
م�واردة من الغ�از الطبيعي وتحويلة
اىل وق�ود إلنت�اج الكهرب�اء من خالل
بن�اء محط�ات عمالقة وباس�تخدام
عشرات التوربين�ات الغازي�ة م�ن

ط�راز  HAوالت�ي تصنعه�ا “جنرال
إلكرتي�ك” والتي ه�ي االكث�ر كفاءة
عامليا لسد الحاجة املستقبلية للطاقة
يف العراق”.
واوضح“ :ان صيانة وادامة ماينتجه
العراق اليوم وإجراء عمليات اإلصالح
والخدم�ة يف محط�ات تولي�د الطاقة

الكهربائي�ة يف مختلف ارجائه ،يمكن
ان يثم�ر يف الحفاظ على تزويد أكثر
م�ن  8آالف ميج�اواط م�ن الطاق�ة
الكهربائية ،لتلبية ذروة الطلب خالل
فصل الصيف”.
واك�د “ان�ه يمكن تعزيز ش�بكة نقل
الطاق�ة العراقي�ة م�ن خلال بن�اء
املحط�ات الثانوي�ة والتي تس�اهم يف
فت�ح االختناقات وخاص�ة يف املناطق
املكتظ�ة س�كانياً ،اضاف�ة اىل نق�ل
الطاق�ة املنتجة من املحطات اىل املدن
واملحافظ�ات ،كم�ا نعم�ل ايضا عىل
رب�ط الشبكة م�ع اململك�ة األردنية،
يف خط�وة ستس�اهم بش�كل كبري يف
إزال�ة الضغ�وط امللقاة على الشبكة
وتزويد الطاق�ة الكهربائية وفق أعىل
مستويات املوثوقية”.
وع�ن امكاني�ة انش�اء محط�ات
كهربائي�ة وثانوية يف املناطق املحررة
كاملوصل واالنب�ار وصالح الدين ،قال
جار على بناء
الجناب�ي“ :ان العم�ل ٍ
محط�ات ثانوي�ة يف املوص�ل وصالح
الدين لدعم اس�تقرار الشبكة يف هذه
املناطق بعد تعرضه�ا لالرضار ،علما ً
ان ج�ي اي كانت م�ن اوىل الرشكات
التي دخلت املناطق املحررة”.

بغداد /الزوراء:
أعلن املجل�س العاملي للذهب ،امس االحد ،ارتف�اع احتياطيات العالم من
الذهب ،مشريا اىل ان العراق لم يزيد من احتياطياته من الذهب منذ أيلول
عام .2020
وق�ال املجلس يف أحدث جدول له يف ش�هر حزيران لع�ام  ،2021واطلعت
علي�ه “الزوراء” :ان “العراق العالم زاد من احتياطياته من املعدن األصفر
لتص�ل اىل  35.394ال�ف طن مرتفع�ا بمقدار  69.4طنا ع�ن الشهر الذي
سبقه”.
واض�اف ان “الزي�ادة يف احتياطي�ات الذه�ب ج�اءت من خمس�ة بنوك
مركزي�ة ،حي�ث قامت تايلن�د بأكرب عملي�ة رشاء للذهب خلال الشهر،
طنا ،واشترت تركيا (ً 13.4
حيث أضافت ً 43.5
طنا) وأوزبكس�تان (8.4
اطن�ان) وكازاخس�تان ( 4.6اطنان) وقرغيزس�تان ( 3.8اطنان) ،مبينة
أن البائعني الوحيدين هم روس�يا وأملانيا ،حيث انخفض احتياطي الذهب
ً
مرتبطا بس�ك العمالت ،كما
ال�رويس بمق�دار  3.1اطنان وجاء البيع منه
انخف�ض احتياطي الذه�ب األملاني بمقدار  1.3طن ،وه�و أيضا مرتبطا
بسك العمالت”.
واش�ار اىل ان “الع�راق حافظ على مرتبته  38عامليا م�ن أصل  100دولة
مدرجة بالج�دول بأكرب احتياطي للذهب يف العالم ،ويف املرتبة الخامس�ة
عربي�ا بعد كل من الس�عودية ولبن�ان والجزائ�ر وليبيا” .مبين�ا انه “لم
يشرتي الذهب منذ ش�هر أيلول من عام  2020عندما اشترى كمية قليلة
بلغت  0.1طنا ،فيما اشرتى  6.5اطنان يف شهر أيلول .”2018
واضاف ان “الواليات املتحدة األمريكية ما زالت تحتل املرتبة األوىل يف أكرب
احتياط�ي للذه�ب بالعالم بمق�دار  8.133ألف طن ،تليه�ا أملانيا بمقدار
 3.361ال�ف ط�ن ،فيما تذيلت القائمة دولة س�ورينام بمق�دار  1.5طن
تسبقها اليمن بمقدار  1.6طن”.
يذكر ان مجلس العاملي للذهب ،والذي يقع مقره يف اململكة املتحدة ،يمتلك
خربة واس�عة ومعرفة عميقة بالعوامل املس�ببة لتغيري السوق ،ويتكون
أعضاؤه من أكرب رشكات تعدين الذهب يف العالم وأكثرها تقدماً.

الرياضي

أصفر وأمحر
العنكوشي يقيل سواريز ويسمي
خلف مدربا للديوانية

بغداد /متابعة الزوراء
أعلن نادي الديوانية ،الذي يرأسه حسني العنكويش ،اقالة املدرب الربازييل لوزانو سواريز
من تدريب فريقها الكروي.وقال حيدر عبد الحسني ،عضو ادارة النادي :ان االدارة قررت
اقالة املدرب الربازييل ألس�باب فنية.واضاف عبد الحسين :ان فريق نادي الديوانية لكرة
الق�دم لم يحقق نتائج ايجابية خالل تس�لم املدرب س�واريز لتقرر اإلدارة فس�خ عقده
واالس�تغناء عنه.واش�ار اىل :ان النادي تعاقد مع املدرب احمد خلف لتسلم املهمة وقيادة
الفري�ق للمرحلة املقبلة.واوضح :ان االدارة اتفق�ت مع املدرب خلف عىل كل بنود العقد،
وقاد الفريق الديواني يوم امس االحد يف أول وحدة تدريبية.
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منتخبنا يتوشح باألبيض أمام كمبوديا اليوم

كاتانيتش :أسود الرافدين جاهزون للفوز بنقاط املباراة رغم سوء أرضية امللعب
بغداد /الزوراء
أب�دى م�درب منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة
القدم ،السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش،
تفاؤل�ه بتحقي�ق املنتخ�ب نتائ�ج جيدة
يف التصفي�ات اآلس�يوية املزدوج�ة رغم
األزمات التي واجهت املنتخب خالل رحلة
التحضير والس�فر إىل البحري�ن لخوض
مباريات املجموعة الثالثة.
َ
وق�ال كاتانيت�ش ،يف املؤتم�ر الصحف�ي
ملب�اراة كمبودي�ا“ :بالنس�بة لفريقن�ا
فجمي�ع األم�ور جي�دة ،لعبن�ا بع�ض
املباريات الودية ،وقدمنا مستويات جيدة،
ونحن جاهزون ملباراة اليوم ونعرف ماذا
سنفعل”.
َ
وأضاف مدرب منتخبنا الوطني“ :صحيح
انن�ا ل�م نلعب مب�اراة رس�مية منذ فرتة
طويل�ة ،ولكنني واثق م�ن الفريق ،رغم
أنني قلق م�ن الوضع الع�ام ،فالالعبون
محج�ورون يف الغ�رف ،وأرضي�ة ملعب
املب�اراة مضحك�ة بالنس�بة يل ،ونأم�ل
أن يعطين�ا ه�ذا الوضع حاف�زا للفوز يف
املباريات”.
وخت� َم كاتانيت�ش“ :يف بع�ض املباريات
تعتقد أنك ستفوز بها ،ولكنك قد تخرسها
يف األخري ،وبالنس�بة لفريقي فهو مركز
بنسبة .”% 120
ومن جهته أك َد ،عيل عدنان ،العب منتخبنا
الوطن�ي لك�رة الق�دم ،جاهزي�ة أس�ود
الرافدي�ن لخ�وض مباري�ات التصفيات
املزدوج�ة بعد غي�اب دام لس�نة ونصف
السنة بسبب جائحة فريوس كورونا.
َ
وق�ال عيل عدن�ان ،يف املؤتم�ر الصحفي
ً
ملب�اراة كمبوديا“ :نحرتم كثيرا منتخب
كمبودي�ا ،ونتطلع لتحقيق الفوز وامليض
بالدفاع عن صدارة املجموعة الثالثة ،نحن
جاه�زون ملباريات التصفي�ات ،وجميع
الالعبين بأت�م الجاهزية رغ�م الغيابات
االضطرارية يف صفوفن�ا بغياب الالعبني
علي فائ�ز إلصابت�ه بفيروس كورونا،
وكذلك غياب سعد ناطق لإليقاف”.
َ
وأضاف عدنان“ :ال توجد مباراة س�هلة،
ظ�روف مختلف�ة ،ومنتخ�ب
نلع�ب يف
ٍ
ضغوط ،كس�ب
كمبودي�ا يلعب من دون
ٍ
النق�اط الثلاث س�يحفزنا بق�وة قب�ل
مبارات�ي هون�غ كون�غ وإي�ران لحس�م
صدارة املجموعة الثالثة”.

حرة مباشرة
همسة وفاء ثم
صرخة إنشاء
د.هادي عبد اهلل

ُ
يخوض منتخبن�ا الوطني لكرة القدم،
و
اليوم االثنني ،أول مباراة رس�مية له بعد
غياب دام لس�نة ونصف الس�نة بس�بب
جائح�ة فيروس كورون�ا ،وذل�ك عندما
يالعب نظيره منتخ�ب كمبودي�ا ضمن
مباري�ات املجموعة الثالث�ة للدور الثاني
من التصفيات اآلسيوية املزدوجة املؤهلة
ملونديال قطر  2022ونهائيات كأس آسيا
 2023يف الصني.

احتاد املواي تاي ينظم دورة أساسية
وتطويرية حلكام اللعبة
بغداد /حيدر العتابي
اختتمت الدورة التحكيمية األساسية والتطويرية برياضة املواي تاي
التي أقامتها لجنة الح�كام العراقية بإرشاف مبارش من قبل رئيس
االتح�اد العراق�ي املركزي للمواي ت�اي مصطفى جب�ار علك وعىل
م�دى  3أيام متتالية للفترة م�ن  3-5/6/2021يف املركز التدريبي
للمنتخب�ات الوطنية يف بغداد ،حارض فيه�ا الحكم الدويل حيدر عبد
الواح�د البهاديل رئيس لجنة الحكام والحكم الدويل محمود هاش�م
الدب�ي عضو لجن�ة الحكام ،وبمش�اركة واس�عة من قب�ل الحكام
الوطنيين والح�كام الج�دد ،حيث تم يف ال�دورة رشح امل�واد نظريا
وعمليا ،وت�م فيها رشح قانون التحكيم الدويل وأهم املس�تجدات يف
الساحة الدولية مع رشح مفصل لدور القايض وحكم الوسط .
ويف ختام الدورة تم توزيع شهادات املشاركة من قبل رئيس االتحاد،
مصطف�ى جب�ار علك ،بني املش�اركني وأخذ الص�ور التذكارية ،هذا
وس�يتم زج هؤالء الح�كام يف دورات أخ�رى وإرشاكهم يف البطوالت
املحلي�ة املقبل�ة كمتمرنني لصق�ل مواهبهم وزي�ادة خربتهم لحني
حصولهم عىل التصنيف املحيل.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيها الحارة اىل االستاذ القدير محمد ابراهيم
زغير ،وذل�ك لوفاة ابن عم�ه  ...س�ائلني الله
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة
ويس�كنه جنات الفردوس ويرزق اهله ومحبيه
الصرب والسلوان ،وانا لله وانا اليه راجعون.
******************
العدد الخامس والثالثون من صحيفة الريايض التي
تصدر ع�ن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى
النور ي�وم امس االحد ،وتضم�ن العديد من املقاالت
واالخب�ار واملواضي�ع الخاص�ة برياضة ك�رة القدم
وبقي�ة االلع�اب االخرى التي زين�ت بأقالم صحفية
مرموق�ة ..خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة
بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
**************
مذي�ع النشرة الرياضي�ة يف القن�اة العراقي�ة
االخباري�ة ،عيل املوس�وي ،احتف�ل بعيد ميالده
قب�ل ايام قليلة ،خالص االمنيات للزميل العزيز
املوس�وي بالعم�ر املدي�د ومواصل�ة النجاح يف
حياته ومشواره املهني.

وسيرتدي منتخبنا الوطن�ي لكرة القدم
الزي األبيض يف مب�اراة منتخب كمبوديا
والت�ي س�تقام على ملع�ب املح�رق يف
العاصم�ة البحريني�ة املنام�ة بتم�ام
الس�اعة الخامس�ة والنص�ف مس�ا ًء ،يف
مباراة يسعى فيها أسود الرافدين لتكرار
الفوز إيابا ً بع�د الفوز ذهابا ً عىل منتخب
كمبوديا بأربعة أهداف نظيفة.
وأنه�ى منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة الق�دم

حصت�ه التدريبي�ة األخيرة على ملعب
مدينة حمد يف العاصمة البحرينية املنامة،
وذلك تحضريا ً ملواجه�ة منتخب كمبوديا
يف املباراة التي س�تقام الي�وم االثنني يف
ملعب املحرق بتمام الس�اعة الخامس�ة
والنصف مسا ًء ضمن مباريات املجموعة
الثالث�ة يف ال�دور الثان�ي م�ن التصفيات
اآلس�يوية املؤهلة لكأس العالم  2022يف
قطر وكأس آسيا  2023يف الصني.

ورك� َز م�درب منتخبن�ا الوطن�ي لك�رة
القدم ،السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش،
يف الحص�ة التدريبية األخيرة عىل بعض
الجوانب الفنية لرسم أسلوب اللعب الذي
سيدخل به منتخبنا الوطني أمام منتخب
كمبوديا ،وكيفية تحقيق النقاط الكاملة
التي س�تعيد منتخبنا الوطني إىل صدارة
املجموع�ة من جدي ٍد قب�ل مباراتي هونغ
كونغ وإيران.

درجال :رياضتنا حباجة لثورةٍ حقيقية وأهل البصرة سيسهمون يف جناح خليجي 25

بغداد /الزوراء
اس�تقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال
ع�د ًدا من ممثلي أندية البصرة ،وأك� َد الوزير
درج�ال أن الحدي�ث ع�ن اس�تضافة البصرة
لخليج�ي  25واس�تعداد أهل البصرة وأنديتها
للعمل م ًعا س�ع ًيا لبطولة مميزة يف كل يشء هو
حديث األرسة الرياضية عمومً ا ورهانها ،مشد ًدا
أن العم�ل ال�ذي يتناغم م�ع الدع�م الحكومي
جعلنا نفلح يف اس�تضافة البطولة ونسعى اآلن
جميع الجوانب،
أن تك�ون البطولة األفضل من
ِ
واالعتماد عىل أهل البصرة ومواردها البرشية

ً
مضيف�ا  :نحت�اج إىل جهو ٍد
أس�اس لنجاحها.
ُ
اس�تثنائية لك�ي نحقق هدفن�ا كوننا م�ا زلنا
بحاجة ألمور عدة تنظيم ًي�ا ،واملرحلة القادمة
تتطلب عملاً كب ً
ريا وتفان ًيا ونكران ذات.
ً
وتابع بالقول :ستفتح البطولة آفاقا مستقبلية
واقتصادي�ة للمحافظة وعلين�ا تجنب األخطاء
ً
سابقا.
التي وقعنا فيها
وأشا َر الوزير إىل حاجة الرياضة لثور ٍة حقيقية
يف كل مفاصلها بسبب فوىض األعوام السابقة.
وخت َم قائلاً  :ش�كرًا جزيلاً لزيارتكم وما تحقق
باس�تضافة خليج�ي  25ه�و ح�ق للبصرة

والعراق ولكي نثبت للجميع إننا نستحق ،علينا
العم�ل ي ًدا بيد وتتظافر جهودنا لتكون البطولة
األفضل واألكثر تمي ًزا.
ُ
م�ن جانبهم ،قدم�ت األندية البرصية ش�كرها
وتقديرها للوزير عىل حفاو ِة االستقبال وسعيه
الدائ�م لخدم� ِة الرياض�ة العراقي�ة وحلحل�ة
املعوق�ات التي تقف يف طريق تطورها ،والفوز
بتنظي�م خليجي  25هو إنج�از للبرصة وأهلها
الذي�ن س�يكونون يف طليع�ة الذي�ن يقدم�ون
الخدم�ات الطوعي�ة إلنج�اح تنظي�م ه�ذه
البطولة.

توثي�ق مسيرة الخالدي�ن يف الرياض�ة العراقية عمل كبير بكل ما
ينطوي عليه من دالالت اخالقية ووطنية ومهنية ،أي رياضية ايضا،
فمعرض الصور الذي أقامه املصور الريايض الفنان قحطان س�ليم
يف قاعة الش�عب هو ملسة وفاء لهذا الشعب الذي خذله السياسيون
وانصفه الرياضيون والفنانون وم�ن هؤالء املنصفني رعد حمودي
رئي�س اللجنة االوملبية وقحطان س�ليم عرب عدس�ته املميزة ،والبد
من االش�ارة بالعرفان اىل النجم الوزير الس�يد عدن�ان درجال الذي
نتمن�ى عليه ان ينظر بعني الجدية وهو أه�ل لذلك اىل فكرة املتحف
الريايض الت�ي طرحناها منذ س�نوات ،إال ان مصريها كان الحبس
يف ادراج من س�بقه ،ولالمانة التاريخية نشير اىل ان الس�يد رئيس
اللجنة االوملبية النجم رعد حمودي قد خاطب الوزارة رس�ميا بشأن
املتحف وتفاصيله التي وضعناها بني يديه .
نستثمر اليوم مبادرة الرائع قحطان سليم بدعم من االوملبية رئيسا
واعالما لنجدد طرح فكرة املتحف الريايض العراقي السيما ان الكثري
من مقوماته جاهزة وكل ما يحتاجه هو االرادة الحقيقية لالنجاز،
ونظن انها ستتوفر بوجود نجمني كبريين عىل رأس اكرب مؤسستني
رياضيتني يف البلد هما رع�د حمودي رئيس اللجنة االوملبية وعدنان
درجال وزير الشباب والرياضة .
ال جدال ان تهيئة الفرق وحصد االوسمة مهمة لها قدر من االولوية
يف التخطي�ط الري�ايض ،ولكنه�ا تبق�ى يف اط�ار الجان�ب اآلني او
اللحظوي يف الحياة فمهما بلغت الفرحة ومهما اتسع مدى االنجاز
فإنهما اىل زوال اذا لم يوثقا وتتواصل عملية التذكري بهما عىل مدى
اجي�ال ،ولن يتم هذا إال بتحقيق فك�رة املتحف الريايض بتفاصيلها
الت�ي تجعل من املتحف معلم�ا رياضيا وطنيا تت�وىل ادارته كل من
االوملبية والوزارة .
كما ان هذه البذرة التي غرس�ها الفنان الفوتوغرايف قحطان س�ليم
يج�ب ان تبق�ى يف القاع�ة ،وان تت�م رعايته�ا وان ال تكون خطوة
مرتبط�ة بزمن افتتاح ومجامالت ثم تغل�ق االبواب ..كال ،ان اهمية
ه�ذه الخط�وة املباركة تكم�ن يف اس�تمراريتها والعم�ل الجاد عىل
تطويره�ا ،ونرى ان كل االطراف قادرة على انجاز هذه املهمة عىل
خير وجه ،والخط�وة االوىل الرتقائها هي ان تتفاعل مع مش�اريع
االكاديمية االوملبية العراقية التي قمعتها ظروف قاهرة يف الس�نتني
االخريتني ،ولن نقلب املواجع الننا اعتدنا النظر اىل االمام.
ش�كرا لالوملبية ..شكرا قحطان س�ليم ..ولنتذكر انها همسة ابداع
نأمل ان تنتهي برصخة انش�اء ..إنشاء املتحف الريايض وما يضمه
م�ن اجنح�ة اكثرها جاهز بنس�بة مئة باملئة ..كل م�ا مطلوب هو
التواص�ل م�ع االكاديمي�ة االوملبي�ة إلنجاز حل�م اس�اتذة وابطال
الرياضة العراقية عىل مدى عقود ،وهي مناس�بة للتذكري واالشادة
بإنجاز الكبريين الراحل احمد الحجية رئيس اللجنة االوملبية السابق
والدكت�ور ضياء املنش�ئ اللذين اخرجا قبل س�نوات الفكرة اىل نور
التطبيق ،إال ان س�حب الجهل غطتها ثانية ،وهي مناسبة ان اشكر
بإش�ادة واعتزاز الجه�د املخلص املثاب�ر للخبري الري�ايض الدكتور
باس�ل عبد املهدي الذي يتحمل بصمت االوفي�اء حتى هذه اللحظة
مس�ؤولية تحقيق الحل�م بالرغم مما بات يس�ببه له من متاعب –
ادام الله عليه نعمة الصحة  .. -رس�الة عاجلة نوجهها اىل حمودي
ودرجال من اجل الخلود يف الذاكرة الوطنية واالنسانية.

األوملبية تستذكر الشهداء والراحلني الرياضيني مبعرض فوتوغرايف
بغداد /إعالم اللجنة األوملبية
إفتت�ح ر ٔيي�س اللجن�ة االوملبي�ة الوطنية
العراقي�ة ،رع�د حم�ودي صب�اح ام�س
ً
معرض�ا للص�ور الفوتوغرافية التي
األحد
ا ٕلتقطته�ا عدس�ة املصور الري�ايض املبدع
قحطان سليم للعالمات الرياضية العراقية
البارزة من الذين أستشهدوا ،أو رحلوا ّ
عنا
يف االٔع�وام االٔخرية عبر ا ٕس�تعراض ّ
يوثق
مش�اهد حياتي�ة ورياضي�ة لحزمة طيبة
م�ن أعالم الرياض�ة العراقية م�ن النجوم
والالعبني واملدربني واالٔداريني الذين قدموا
للوط�ن ورياضت�ه ما جعلهم يس�تحقون
االس�تذكار باحترام يليق بهم وبسيرهم
الزاخرة بالعطاء.
الحف�ل الذي أقي�م بقاعة الش�عب املغلقة
لالٔلعاب الرياضية يف العاصمة بغداد حظي
بحض�ور رس�مي يتقدم�ه ر ٔيي�س لجن�ة
الشباب والرياضة الربملانية عباس عليوي
ً
فضلا ع�ن النائبين يون�ادم ّ
كن�ا وبيداء
خرض ،كم�ا حرض الحف�ل النائ�ب الثاني
لرئي�س اللجن�ة األوملبي�ة حي�در الجمييل
وعض�وا املكتب التنفيذي الدكتور حسين
العميدي والدكتور إبراهيم البهاديل واملدير
التنفيذي للجنة االوملبية جزائر الس�هالني
فضالً ع�ن جمع م�ن الرياضيين النجوم
أمثال نعيم صدام وغانم عريبي وعدد كبري

م�ن ذوي الش�هداء والراحلين وجمع من
ممثيل االعالم والصحافة.
الحفل بدا ٔ بتالوة مباركة من الذكر الحكيم،
وبع�ده إرتج�ل مجموع�ة م�ن الش�عراء
الش�عبيني أبي�ات قصائد تغن�ت بالذكرى
الحس�نة والسري الزاهرة لش�هداء الحركة
الرياض�ة العراقي�ة الذين قدموا مش�اهد
إبداع الجل إعالء كلمة الله أكرب ورفع العلم
العراقي يف املحافل الرياضية الخارجية.
وكان لرئي�س اللجن�ة االوملبي�ة الوطني�ة
العراقية رعد حمودي كلمة باملناسبة ورد
ُ
تابعت صو َر املحتفى بذكرى
فيها “حينما
ُ
رحيلهم اليوم ،لم تسعفني الحروف ألكتبَ
أس� َم أحدهم يف كلمت�ي هذه َ
دون س�واه،
ُ
فالذكري�ات معهم طويلة زاهي�ة جميلة،
ٌ
واملواق�ف منه�م س�امية زاخ�رة باذل�ة،
وصوره�م الت�ي نش�اهدها الي�وم تمث�لُ
َ
رس�ائل حب ّ
منا إليهم ،وتذكريا ً منهم إلينا
ٍ
ً
ُ
خالف�ا وقطيعة ،وال
يس�تحق
بأن ال يش َء
َ
املحب�ة والوفاق،
يش َء أس�مى من مواقف
ِ
ّ
للمصير ذاته ،وس�يعلق
فكلّن�ا س�نميض
ِ
َ
اآلخرون صورنا هنا بع َد سنوات.
لقد وس�منا معرضنا بـ (خالدون يف فضاء
ُ
ندرك ان نجو َم الرياض ِة
الرياضة) ذلك الننا
َ
وجدان جماهريهم وأحبتهم.
يخلدون يف
ِ
لقد ُ
صدم وس�طنا برحيل مبدعيه ،وتابعنا

جميع�اً ،س�خا َء الدم�ع الذي ذرفن�ا ُه معا ً
ِ
لفقدهم ،و إذا كان�ت صورهم أمام أعيننا
َ
الصورة األس�مى كانت تجّ سدت
اليوم فأن
َ
ومجالس عزاءاتهم
مراس�م تش�ييعهم،
يف
ِ
َ
ميادين
ذل�ك الن محبة الناس إنتقل�ت من
ِ

الصدق
دموع باذخ ِة
التناف�س الريايض اىل
ِ
ِ
ٍ
واملعنى”.
ويف نهاي�ة الحف�ل ،أه�دى ر ٔيي�س اللجنة
االوملبي�ة الوطني�ة رع�د حم�ودي دروعا ً
تذكارية لعوا ٔيل الش�هداء والراحلني وكذلك

شارك النا ٔيب الثاني لر ٔييس اللجنة األوملبية
حيدر الجميلي بتوزيع الهداي�ا التذكارية
وأيض�ا ً كان للنا ٔي�ب يونادم كن�ا نصيبا ً يف
إه�داء ال�دروع التذكارية ملن مث�ل عوا ٔيل
الشهداء والراحلني.

الرياضي
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روسيا تهزم بلغاريا وفوز السويد على أرمينيا وديا
هز البديل ألكسندر سوبوليف الشباك
من ركلة جزاء قرب النهاية ليمنح
روسيا الفوز  0-1عىل بلغاريا يف آخر
مباراة ودية لها قبل انطالق بطولة أمم
أوروبا لكرة القدم الجمعة املقبل.
ونفذ سوبوليف ركلة الجزاء بهدوء يف
الناحية اليرسى يف الدقيقة .84
وشارك سوبوليف يف الدقيقة  58بدالً
من القائد أرتيم جيوبا الذي اقرتب من
أن يكون هداف املنتخب الرويس عرب
العصور.
واستحوذت روسيا عىل الكرة لكنها
فشلت يف العثور عىل مساحات يف دفاع
بلغاريا املنظم.
وأهدرت روسيا فرصة افتتاح التسجيل
يف الدقيقة  73عندما أبعد الحارس
جورجي جورجييف كرة من املدافع
يوري جريكوف.
وتستهل روسيا مشوارها يف بطولة
أوروبا ضد بلجيكا يف سان بطرسبورغ
يوم السبت املقبل كما تلعب ضد
الدانمارك وفنلندا يف املجموعة الثانية.
وحقق املنتخب التونيس الفوز عىل
ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية
-1صفر يف مباراة ودية استعدادا ً
للتصفيات اإلفريقية املؤهلة لكأس

العالم  FIFAقطر .™2022
وسجل نعيم السليتي ،العب االتفاق
السعودي ،هدف املباراة الوحيد من
تسديدة قوية يف أواخر الشوط األول.
وقدم املنتخب التونيس ،الثاني إفريقيا ً
والـ 26عاملياً ،أدا ًء متوسطا ً يف هذه
املباراة التي شهدت تميزا ً فنيا ً وبدنيا ً

وتكتيكيا ً ملتوسط ميدان فريينكفارويس
املجري ،عيىس العيدوني ودخول مهاجم
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي حنبعل
املجربي والعب يوفنتوس اإليطايل حمزة
رفيع وعيل يوسف موهبة فريق هاغن
السويدي يف الشوط الثاني.
كما شهدت املواجهة عودة عيل معلول،

مدافع األهيل املرصي ،إىل أجواء
املباريات مع املنتخب التونيس بعد
غيابه لفرتة بسبب اإلصابة.وسيكون
املنتخب التونيس يوم الجمعة  11يونيو
يف مواجهة ودية مرتقبة أمام الجار
املنتخب الجزائري ،بطل إفريقيا.
ويف باقي املواجهات ،انترص منتخب

الكوت الديفوار عىل بوركينا فاسو 1-2
والسينغال عىل زامبيا ( )1-3وتوغو
عىل غينيا (-2صفر) وبذات النتيجة
غامبيا عىل النيجر.
ونجح املنتخب السويدي بالفوز 1-3
عىل ضيفه املنتخب األرميني وذلك يف
موعد ودي.
سجل للسويد إيميل فورشربغ ،16
ماركوس دانييلسون  34وماركوس
بريغ  ،85فيما وقع عىل هدف الخارس
فاهان بيشاخ شيان .64
وأضاع سيباستيان الرسن ركلة جزاء
للسويد .38
وتلعب السويد يف املجموعة الخامسة
من «يورو  »2020إىل جانب إسبانيا
وبولندا وسلوفاكيا.
وانتهت مباراة ويلز وألبانيا بالتعادل
السلبي استعدادا ً لنهائيات بطولة أمم
أوروبا «يورو .»2020ويخوض املنتخب
الويلزي غمار منافسات «اليورو» يف
املجموعة األوىل رفقة منتخبات تركيا
وإيطاليا وسويرسا.ويتواجه  24منتخبا ً
عىل لقب بطولة أمم أوروبا يف كرة القدم
بدءا ً من  11حزيران/يونيو الجاري ،يف
نسخة مؤجلة من صيف  2020بسبب
فريوس كورونا.

يورو  ... 2012ديل بوسكي حيفظ هيبة املاتادور بروح برشلونة
مع تتويج املنتخب اإلسباني بلقبي كأس أمم أوروبا (يورو
 )2008وكأس العالم  2010بجنوب أفريقيا ،كان الفريق أمام
تح ٍد من نوع خاص يف يورو  2012وهو محاولة الحفاظ عىل
لقب أوروبا من ناحية وتأكيد سطوته عىل الساحتني القارية
واألوروبية.
وكان املدرب فيسنتي ديل بوسكي ،نجح يف استكمال مسرية
النجاح التي قدمها لويس أراجونيس مع املاتادور اإلسباني ،وقاد
«الروخا» للفوز باللقب العاملي األول يف تاريخه والوحيد له حتى
اآلن.
ولكن الدفاع عن اللقب األوروبي كان هدفا مهما لديل بوسكي
وفريقه ،يف ظل توافر العديد من عنارص النجاح ،وأهمها الخربة
التي اكتسبها العديد من العبي الفريق بعد الفوز ببطولتني
كبريتني هما يورو  2008ومونديال .2010
وساهم يف ذلك أيضا التألق الهائل لربشلونة عىل الساحة األوروبية
يف نفس التوقيت ،بما يضمه الفريق من عدد كبري من العبي
املاتادور اإلسباني.
ولم يجر ديل بوسكي تغيريات جذرية عىل أداء أو تشكيلة املنتخب
اإلسباني بعد أراجونيس ،وإنما واصل االعتماد عىل العديد من
عنارص الفريق من ناحية وعىل أسلوب «تيكي تاكا» الشهري الذي
فاز به الفريق بلقبي يورو  2008ومونديال .2010
كما توفر لدى الفريق العنرص املعنوي ،يف ظل قدرة دل بوسكي
نفسه عىل التعامل بأفضل شكل ممكن مع النجوم ما ساعده
والفريق عىل تحقيق العديد من األرقام القياسية يف السنوات

غوارديوال ودياز األفضل يف موسم الربميري ليغ

أختري اإلسباني جوزيب غوارديوال كأفضل مدرب يف الدوري اإلنكليزي
املمتاز ملوسم .2020-2021
وق�اد غوارديوال فريقه مانشستر س�يتي إىل التتوي�ج بلقب الدوري
اإلنكليزي املمتاز يف املوسم املنقيض.
وهو اللقب الثالث للـ”س�يتيزنس” منذ يّ
تول “الفيلس�وف” اإلسباني
املقاليد الفنية عام .2016
وه�ي امل�رة الثالث�ة التي يف�وز خاللها بي�ب بالجائ�زة املرموقة بعد
موسمي ( )2017-2018و(.)2018-2019
وخل�ف غواردي�وال املدرب األملان�ي يورغن كل�وب الذي ن�ال الجائزة
يف موس�م  2019-2020بع�د تألق�ه م�ع ليفرب�ول وتتويج�ه بلقب

الـ”بريمريليغ” آنذاك.
أما جائزة العب املوس�م يف الدوري اإلنكليزي املمتاز
فكان�ت من نصي�ب أحد نجوم مانشستر س�يتي،
املدافع الربتغ�ايل روبن دياز ال�ذي نال مكافأة
مستواه املميز هذا املوسم.
واس�تحق دي�از بكل تأكي�د الجائ�زة عقب
إس�هامه يف تتويج مانشستر سيتي بلقب
الدوري املمتاز ،ليثبت صحة قرار اإلس�باني
غواردي�وال بالتعاقد معه الصي�ف الفائت قادما ً من
بنفيكا الربتغايل.
وأعلن�ت رابطة الدوري اإلنكلي�زي املمتاز يف
موقعها الرس�مي عىل اإلنرتنت ّ
أن الدويل
الربتغايل دي�از ( 24عاماً) هو أفضل
العب هذا املوسم.
وخل�ف دي�از زميل�ه البلجيكي
كي�ف دي بروي�ن ال�ذي ن�ال
الجائزة يف املوسم املنرصم.
وب�ات دي�از راب�ع مداف�ع يف
التاريخ يحصل على الجائزة
بع�د الرصب�ي فيديت�ش
كومبان�ي
والبلجيك�ي
والهولندي فان دايك.

بنزميا :انضمام مبابي للريال ال ميثل أولوية اآلن
عل�ق الفرنسي كري�م بنزيم�ا،
مهاج�م ريال مدريد ،عىل األنباء
الت�ي ترب�ط مواطن�ه كيلي�ان
مباب�ي ،نج�م باري�س س�ان
جريم�ان ،باالنتقال إىل املرينجي
يف املوسم املقبل.
وينتهي عق�د مبابي مع س�ان
جريم�ان يف صي�ف ،2022
ويرف�ض الالع�ب الفرنسي كل
عروض تجديد عقده حتى اآلن.
وق�ال بنزيم�ا ،يف ح�وار نقلت�ه

صحيفة ماركا اإلس�بانية“ :هل
ت�ود اللعب مع مباب�ي؟ كيليان
الع�ب ش�اب ذو ق�درات عالية،
كما أنه شاب جيد”.
وأضاف بنزيما“ :سيكون مبابي
موض�ع ترحيب يف ري�ال مدريد
بالطب�ع ،لكن هل يوج�د فريق
ال يري�د التوقيع مع�ه يف الوقت
الحايل؟”.
وتاب�ع املهاج�م الفرنسي:
“مبابي لديه اآلن عقد مع س�ان

جريمان ،وس�نرى
م�ا س�يقرره ،لكن
أولويتن�ا اليوم هي
الف�وز بالبطول�ة
م�ع
األوروبي�ة
فرنسا”.
وواصل“ :كان زي�دان مهمًا
ج� ًدا يف مسيرتك لكن�ه ترك
ري�ال مدريد ..ه�ل توقعت
رحيل�ه؟ ك�ان رحيل�ه
مفاج�أة للجميع وليس يل
فقط ،لكن�ه بالتأكيد كان
دائمً�ا بمثاب�ة األخ األكرب
يل”.واختتم“ :أعرف زيدان
من�ذ فترة طويل�ة وق�د
س�اعدني داخ�ل وخ�ارج
امللعب .لقد كان قرارًا
صع ًبا عىل الجميع،
واآلن لدين�ا م�درب
آخ�ر وس�نحاول
النج�اح م�رة
أخرى”.

األربع األوىل له مع الفريق.
وعىل عكس ما كان عليه الحال قبل يورو  ،2008خاض املنتخب
اإلسباني يورو  2012وهو مرشح بقوة للدفاع عن اللقب.
واستهل الفريق رحلة الدفاع عن لقبه األوروبي بتعادل ثمني مع
املنتخب اإليطايل قبل تحقيق الفوز عىل نظرييه األيرلندي ()0-4
والكرواتي ( )0-1ليتأهل بجدارة إىل دور الثمانية بعد تصدر
مجموعته.
وتخطى الفريق عقبة صعبة يف دور الثمانية بالفوز عىل فرنسا
بثنائية تشابي ألونسو ،ثم أطاح بالربتغال من املربع الذهبي عن
طريق ركالت الرتجيح ،قبل أن يصطدم باملنتخب اإليطايل اآلزوري
يف املباراة النهائية.
ويف النهائي ،كانت املواجهة عىل عكس ما كانت بني الفريقني يف
الدور األول للبطولة نفسها ،حيث تغلب املنتخب اإلسباني عىل
اآلزوري برباعية نظيفة ،ليكتب سطرا جديدا يف إنجازات هذه
الحقبة الذهبية للكرة اإلسبانية.
ويف املقابل ،لم يستطع املنتخب األملاني (مانشافت) ،الذي حقق
العالمة الكاملة يف دور املجموعات بـ 3انتصارات متتالية ،أن
يواصل مسريته حتى النهاية يف هذه النسخة ،حيث سقط أمام
اآلزوري يف املربع الذهبي.
وأقيمت فعاليات هذه النسخة بالتنظيم املشرتك بني بولندا
وأوكرانيا ،لتكون النسخة الثانية عىل التوايل من أمم أوروبا
التي تقام بهذا النظام ،حيث سبقتها نسخة  2008يف سويرسا
والنمسا.
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هافريتز يكشف عن حلمه الوظيفي

قب�ل أيام فق�ط ،خطف ك�اي هافريتز نجم تشيلسي األنظار من
الجمي�ع ،بعدما س�جل ه�دف الف�وز ( )1-0يف مرمى مانشستر
سيتي ،لحساب نهائي دوري أبطال أوروبا.
لك�ن هافريتز ( 21عاما) فجر مفاج�أة ،عندما كشف أنه لم يكن
يرغ�ب يف أن يك�ون العب�ا لك�رة القدم “ألن�ه أراد دائم�ا أن يكون
مصفف شعر”.
وأضاف الدويل األملاني ،خالل جلس�ة أسئلة وأجوبة مع الجمهور،
عرب الحس�اب الرسمي ملنتخب املاكينات عىل تطبيق “إنستجرام”،
أنه حقق حلم ش�بابه عندما س�مح له ش�قيقه بقص شعره ،منذ
حوايل أسبوعني.
ويف أجواء من املرح ،واصل هافريتز كشف املزيد من املعلومات غري
املعروف�ة للجمهور ع�ن حياته الخاصة ،حيث اعترف بأنه افتقد
كثريا حمريه “ماك�س ،وتوني ،وهوب ،وجاكي” ،مضيفا“ :أتطلع
لرؤيتهم مرة أخرى قريبا”.
يش�ار إىل أن ك�اي هافريتز انتقل قبل انطالق املوس�م املايض ،من
باي�ر ليفركوزن األملاني إىل تشيليس اإلنجليزي ،يف صفقة تجاوزت
قيمتها  80مليون يورو.

القبض على سريجي روبرتو يف اليونان

أفاد تقرير صحفي إس�باني ،بأن الرشط�ة اليونانية ألقت القبض
على سيرجي روبرتو ،الع�ب برش�لونة ،خالل تواج�ده يف جزيرة
ميكونوس.
ولم يس�تدع روبرتو ملعسكر منتخب إسبانيا استعدا ًدا لكأس األمم
األوروبية ،التي ستقام يف الشهر الحايل ،ويقيض حال ًيا فرتة إجازة
عقب نهاية املوسم.
وبحس�ب صحيفة س�بورت الكتالونية ،فقد تم إلقاء القبض عىل
روبرت�و يف حفلة غير قانونية خالل إجازت�ه يف جزيرة ميكونوس
اليوناني�ة مع مئات األش�خاص ،دون اتباع اإلج�راءآت االحرتازية
ملنع انتشار فريوس كورونا.
وأضاف�ت الصحيفة ،أن هناك ص�ورًا لروبرتو مع صديقته كورال
سيمانوفيتش داخل منزل ،باإلضافة إىل مئات األشخاص اآلخرين
الذي�ن يرقصون م ًع�ا بدون أي قن�اع أو احرتام مس�افات اآلمان،
وهو أمر ممنوع حال ًيا من قبل الحكومة اليونانية بس�بب الوضع
الصحي يف البالد.
وأظهرت صور أخرى مرسبة ،الع ًب�ا دول ًيا من باناثينايكوس فعل
اليشء نفسه يف مكان آخر عىل الجزيرة.

كافاني يعزز صفوف أوراجواي قبل كوبا أمريكا
انضم نجم أوروجواي ومانشستر يونايتد ،إدينس�ون كافاني،
للفقاع�ة الطبية ملنتخب بالده ،وانخرط يف التدريبات الجماعية
قبل بطولة كوبا أمريكا ،املقرر انطالقها يوم  13يونيو/حزيران
الج�اري ،يف الربازيل.ويغيب كافاني عن مواجهتي
باراج�واي ،التي انتهت بتعادل س�لبي،
وفنزويلا ،فجر األربعاء املقبل (ت
الجولتني الخامس�ة والسادسة
ج) ،يف
من تصفيات أمريكا الجنوبية
املؤهل�ة ملوندي�ال 2022
بقط�ر ،بس�بب اإليق�اف.

وسافرت بعثة “السيليستي” أمس األحد غىل العاصمة الفنزويلية
كاراك�اس ملواجه�ة “العناب�ي الالتيني” على ملع�ب (الجامعة
املركزية األوليمبي).
وس�يغيب ع�ن كتيبة امل�درب املخرضم أوس�كار تاباري�ز يف هذه
املب�اراة العب وس�ط يوفنت�وس اإليط�ايل ،رودريج�و بينتانكور،
بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
ويحت�ل منتخب أوروج�واي املركز الخام�س يف الرتتيب برصيد 7
نق�اط جمعها م�ن انتصارين وتعادل ،وخس�ارتني ،علما بأنه لم
يحق�ق الفوز يف آخر مباراتني أم�ام الربازيل ( ،)0-2ثم باراجواي
)0-0(.
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عاملون يف حمطة تعبئة وقود يف املوصل
يعتدون بالضرب على مصور تلفزيوني

املوصل /نينا:
اعلن مراس�ل قناة (هنا بغداد) س�تار املحل ان عاملني يف محطة تعبئة للوقود يف املوصل
اعتدوا بالرضب عىل مصور تلفزيوني يعمل يف القناة.
وق�ال املح�ل للوكالة الوطنية العراقي�ة لالنباء /نينا /ان» عاملين يف محطة تعبئة وقود
الش�هيد يف حي التاميم اعتدوا بالرضب عىل مصور تلفزيوني بالقناة اثناء تغطيته الزمة
البنزين يف املحطة».
واض�اف املح�ل ان» الق�وات االمنية قامت بحج�ز املصور بعد تعرضه للرضب لس�اعات
طويلة قبل االفراج عنه «.

مجعية الصحفيني اإلماراتية ختتار 9
أعضاء جدد جمللس اإلدارة

دبي /نينا:
أس�فر اجتم�اع الجمعية العمومية لجمعي�ة الصحفيني اإلماراتية ع�ن انتخاب مجلس
إدارة جديد يضم يف عضويته  9أعضاء أساسيني واثنني احتياط،
وأظه�رت نتائ�ج االنتخابات التي أجريت ع�ن بعد ،وبإرشاف م�ن وزارة تنمية املجتمع،
ع�ن حصول الدكتور أحمد املنصوري عىل  78صوتاً ،و 76صوتا ً لكل من حسين املناعي
وفضيلة املعيني ،و 72صوتا ً ملحمد الحمادي ،و  67صوتا ً لحس�ن عمران.
وحصلت حصة س�يف على  65صوتاً ،وسلامة الكتبي عىل  ،64ورائد الش�ايب عىل 58
صوت�اً ،فيم�ا حل يف املركز التاس�ع واألخري لألعضاء األساس�يني كل م�ن خالد الغيالني
ومحمد الطنيجي اللذان حصال عىل أصوات متساوية ،وهي  55صوتاً ،مما أدى إىل إجراء
قرعة بينهما وفقا للنظام األسايس للجمعية ،وهو ما أسفر عن حصول محمد الطنيجي
عىل عضوية مجلس اإلدارة كعضو أسايس
بينم�ا اعترب خال�د الغيالني العضو االحتياط�ي األول ملجل�س اإلدارة ،وعبدالرحمن نقي
العضو االحتياطي الثاني ،بعدد أصوات  51صوتاً.
وجرت املنافسات بني  24مرشحا ً لعضوية مجلس اإلدارة املقبل ،وبلغ عدد الذين صوتوا
يف االنتخاب�ات للمرش�حني  133عض�وا عامالً ،من بين  137عضوا ش�اركوا يف اجتماع
الجمعية العمومية.
ومن املقرر أن يجتمع مجلس اإلدارة الجديد خالل األسبوع الحايل لتشكيل مجلس اإلدارة
الجديد.

بعد أن قرر منعها من دخول ح ّي الشيخ جراح
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االحتالل اإلسرائيلي ُيطلق سراح الصحفية جيفارا البديري
القدس /متابعة الزوراء:
أطلقت قوات االحتلال اإلرسائييل،
رساح اإلعالمي�ة جيف�ارا البديري،
مراس�لة قن�اة «الجزي�رة» ،بع�د
اعتقالها لس�اعات يف مركز رشطة
صلاح الدي�ن يف الق�دس املحتل�ة،
حي الش�يخ
رشط اإلبعاد عن كامل ّ
ج�راح يف الق�دس املحتلة مل�دة 15
يوماً.
وقال محامي الدفاع عنها ،املحامي
خل�دون نجم ،يف ترصيح لوس�ائل
اإلعلام« :إن التس�جيالت أثبت�ت
زي�ف االحتالل وكذب�ه ،يف قوله إن
الزميل�ة جيف�ارا اعت�دت عليه�م،
فج�اء االحتلال بحج�ة كاذب�ة
أخرى ،وهي( :عدم االمتثال ألوامر
الرشطة وعدم إظهار بطاقة هوية
تعريفية) ،م�ع أن الزميلة جيفارا
قال�ت له�م إنه�ا تحت�اج إلحضار
هويته�ا م�ن س�يارتها ،لكنهم لم
يعطوه�ا الفرص�ة لذل�ك ،واعتدوا
ً
مبارشة».
عليها واعتقلوها
وكانت البديري قد اعتقلت ،مس�اء
الس�بت ،خلال تغطيته�ا ألحداث
ُ
واعت�دي عليه�ا
الش�يخ ج�راح،
بالضرب خالل اقتياده�ا إىل داخل
دوري�ة عس�كرية ،حي�ث تعرضت
خلال وجوده�ا داخ�ل الدوري�ة
العت�داء من قب�ل اثنني م�ن جنود
االحتلال ،عىل ما روت�ه البديري يف
حديثها لوس�ائل اإلعالم بعد إطالق
رساحها.
وأك�دت مصادر محلي�ة  ،أن قوات
االحتلال دفع�ت بالقوة مراس�لة
الجزي�رة جيف�ارا البدي�ري إىل
إح�دى دورياته�ا ،ث�م اعتقلته�ا،
وحاولت ق�وات االحتلال االعتداء
عىل كريس�تني الريناوي ،مراس�لة
تلفزي�ون فلس�طني الرس�مي،
حي الش�يخ
وأخرجته�ا من داخل ّ
جراح بالقوة ،وس�ط تدافع ملعظم
الطواقم الصحفية العاملة هناك.
ح�ي
وتع�رض العدي�د م�ن أه�ايل
ّ
الش�يخ جراح خالل ذل�ك لالعتداء
ومحاول�ة إرغامه�م على الدخول
إىل منازله�م بالق�وة ،فيما يواصل

املستوطنون اس�تفزازاتهم لألهايل
الح�ي ،حيث يتحرك�ون بحرية
يف
ّ
هناك.
وأش�ارت البدي�ري إىل أن التحقيق
معه�ا اس�تمر ألكث�ر م�ن ثلاث
س�اعات ،حيث وجهت إليها تهمة
«االعتداء» عىل مجن�دة إرسائيلية،
وهو ما ُدحض م�ن خالل مقاطع
فيدي�و أظه�رت مجن�دات وجنود
وهم يعتدون عليها دون مربر.
وأدانت شبكة «الجزيرة» ،يف سلسلة
تغري�دات ،اعتقال ق�وات االحتالل
اإلرسائيلية البديري ،عقب االعتداء
عليها .وأوضحت ّ
أن «االعتقال يأتي
بعد أسبوعني من قصف (إرسائيل)
برج الجالء بغزة الذي يضم مكاتب
الجزي�رة» .وكانت ق�وات االحتالل
اإلرسائيلي ق�د اعتقل�ت الس�بت
جيف�ارا البدي�ري ،واعت�دى جنود
االحتلال عليها وعلى املصور الذي
يعمل معها ،قبل اعتقالها بطريقة
عنيف�ة ،م�ا أدى إىل كسر كاميرا
الفيديو التي يعمل بها املصور.
وبالتزامن ،قمعت ق�وات االحتالل
اإلرسائيلي ،مس�اء الس�بت،
حي
حش�دا ً م�ن الفلس�طينيني يف ّ
الش�يخ ج�راح بالق�دس املحتل�ة،
امله�ددة منازل�ه بالتهجري ملصلحة
املس�توطنني ،حي�ث كان الحش�د

يحي�ي ذك�رى نكس�ة فلس�طني
الرابع�ة والخمسين ،وذك�رى
استش�هاد األسير عم�ر القاس�م
م�ن قياديي الجبه�ة الديمقراطية
لتحرير فلس�طني .ووف�ق مصادر
محلية ،فقد اعتدى جنود االحتالل
على أطف�ال كان�وا يش�اركون
ً
طفلا آخ�ر أطل�ق طائ�رة ورقية
تحمل أل�وان العلم الفلس�طيني يف
حي الش�يخ ج�راح ،وقمع�ت تلك
ّ
القوات الفلس�طينيني هناك ،الذين
كانوا يش�اركون يف فعالي�ة إحياء
الذكريين ،وأخرجتهم من وس�ط
الح�ي إىل مدخل�ه الرئي�س ،حيث
ّ
بقوا يرددون الهتافات والشعارات
الوطني�ة ،وس�ط تحليق مس�تمر
للطائرة الورقية التي فش�ل جنود
االحتالل يف إسقاطها.
م�ن جانبه�م ،ش�ارك ع�دد م�ن
الصحفيني الفلس�طينيني ،مس�اء
الس�بت ،بوقفة احتجاجي�ة قبالة
مرك�ز رشط�ة االحتالل يف ش�ارع
صلاح الدي�ن بالق�دس املحتل�ة،
تضامن�ا ً م�ع جيف�ارا البدي�ري،
مراس�لة قناة الجزيرة ،حيث كانت
تحتجز .وقال الصحفيون إن قوات
االحتلال اس�تهدفتهم  ،عىل وجه
التحديد بالقمع واالعتقال ،ملنعهم
من تغطية ما يجري من انتهاكات

ح�ي الش�يخ ج�راح،
بح�ق أه�ايل
ّ
مشيرين إىل أن االس�تهداف ب�دأ
باالعت�داء عىل الصحفي�ة البديري
ُ
واعتدي أيضا ً عىل عدد
واعتقاله�ا،
آخ�ر م�ن الصحفيني ،م�ن بينهم:
ياس�مني أس�عد ،ل�واء أب�و رميلة،
رناد الرشباتي ،ميس�اء أبو غزالة،
كريس�تني ريناوي،م�رام بخاري،
ث�روت ش�قرا ،وس�ندس عويس،
بينما ُك رِّسَت كامريات تصوير لعدد
من الصحفيني.
وهذه ليست املرة األوىل التي تعتقل
فيه�ا ق�وات االحتلال صحفيين
يش�اركون يف تغطية االعتصامات
حي الشيخ جراح ،حيث اعتقلت
يف ّ
قبل نح�و  10أيام الصحفيني زينة
الحلوان�ي ووهبي مكية لخمس�ة
أي�ام .ويف  31ماي�و /أي�ار املايض،
أطلق�ت رساحهم�ا رشط الحبس
املنزيل لخمس�ة أي�ام ،واإلبعاد عن
حي الش�يخ ج�راح يف القدس ملدة
ّ
شهر ،ودفع كفالة مالية مقدارها
ألفا شيكل (نحو  600دوالر).
وأدان�ت الحكوم�ة الفلس�طينية
اعتداء ق�وات االحتلال اإلرسائييل
عىل البدي�ري يف أثناء تأدية عملها،
مطالب�ة بتوفير حماي�ة دولي�ة
لإلعالميين ،ومحاكم�ة املعتدي�ن
عليه�م .وقال�ت وزارة اإلعلام ،يف

بي�انّ ،
إن البدي�ري كان�ت «تق�وم
بعملها وتؤدي واجبها املهني الذي
تكف�ل حمايته القوانين واألعراف
الدولية كافة املتفق عليها».
وأشارت الوزارة إىل ّ
أن مشهد اعتداء
قوات كبرية على البديري ،ووجود
املس�توطنني بعد وض�ع األغالل يف
يديه�ا «ي�دل عىل أي مس�توى من
التوحش الذي وصل إليه االحتالل،
يش�ن يف ذات الوق�ت حربا ً
ّ
وال�ذي
رشس�ة عىل الصحفيني ،خاصة يف
القدس» .وج�ددت دعوتها مجلس
األمن إىل تنفيذ ق�راره رقم ،2222
الضام�ن لحماي�ة الصحفيين،
وع�دم إفلات املعتدي�ن عليهم من
العق�اب .وطالب�ت ال�وزارة األطر
األممية ذات الصلة «بالضغط عىل
إرسائيل إلطالق رساح  26صحفيا ً
فلسطينيا ً من معتقالتها».
بدوره�ا ،أدان�ت منظمة «س�كاي
الي�ن» الحقوقية الدولي�ة (مقرها
استوكهولم) اعتداء قوات االحتالل
اإلرسائييل عىل مراسلة «الجزيرة»،
معتربة ذلك «انته�اكا ً واضحا ً لكل
املواثي�ق والقوانين الدولي�ة الت�ي
كفلت حري�ة العمل الصحفي دون
أي تقيي�د أو تهدي�د» .وأعربت عن
بالغ قلقه�ا من تصاعد االعتداءات
اإلرسائيلي�ة على العاملين يف
املج�ال الصحف�ي داخ�ل األرايض
الفلسطينية.
«املرص�د
واس�تهجن
األورومتوسطي لحقوق اإلنسان»
(مقره جنيف) «السلوك العنيف»
م�ن عن�ارص ق�وات االحتلال
اإلرسائيلي تج�اه الصحفي�ة
البديري ،يف أثناء تغطيتها ألحداث
ح�ي الش�يخ جراح
مواجه�ات يف
ّ
بالق�دس املحتلة ،وتحطيم كامريا
«الجزي�رة» يف أثناء عم�ل الفريق
املرافق له�ا .وقال ّ
إن «اس�تهداف
الس�لطات اإلرسائيلية للصحفيني
الفلس�طينيني خلال أداء عملهم
ُي َع� ّد سياس�ة ممنهجة وس�لوكا ً
مشينا ً يف غياب إجراءات محاسبة
دولية تشكل رادعا ً لها».

تعهد مبواصلة رفع راية احلق

اإلعالمي املصري معتز مطر يعلن رحيله عن قناة “الشرق”
القاهرة/متابعة الزوراء:
أعل�ن اإلعالمي املرصي معتز مطر
رحيل�ه رس�ميا م�ع فري�ق عم�ل
برنام�ج “م�ع معت�ز” ع�ن قن�اة
الرشق بعد  7سنوات من العمل.
وقال إن إجازته املفتوحة مع قناة
الرشق الت�ي أعلن عنه�ا منذ نحو
شهرين قد انتهت.
وأضاف معتز يف منش�ور بحسابه
عىل تويرت أنهبعد  7سنوات يحمل
عصاه ويرحل  ..متمنيا ً كل النجاح

واالزدهار لكل رفقائه يف الرشق.
ووج�ه مط�ر التحية ل�كل زمالئه
يف القن�اة جميع�اً ،مؤك�دا أن�ه
سيفتقدهم.
وق�ال إن�ه س�يكمل طريق�ه بكل
ق�وة وس�يواصل السير يف طريق
الحقيق�ة ،مشيرا إىل أن�ه طري�ق
وعر.
ّ
وذك�ر مط�ر باملقول�ة الش�هرية:
ال تستوحش�ن طريق الح�ق لقلة
س�الكيه ،وأردف قائلا :م�ن معه

الله فمن عليه؟
وق�ال إن�ه س�يظل صوت�ا ل�كل
الش�عوب التي تبحث ع�ن حريتها
وكرامته�ا وحقوقه�ا  ،مشيرا إىل
أن�ه س�يواصل ب�ث برنامجه عىل
صفحته الرس�مية عىل الفيسبوك
واليوتيوب من األحد وحتى األربعاء
من الحادية عرشة مس�اء بتوقيت
القدس ،العارشة بتوقيت القاهرة.
واختت�م موجها تحية خاصة ألهل
فلسطني أهل الرباط.

االحتاد الدولي للصحفيني يطالب مبحاسبة معنفيه

صحفي ميين يواجه التعذيب يف تركيا لرفضه التج ّسس على معارضي اإلخوان
بروكس�ل/متابعةالزوراء:
طال�ب االتح�اد ال�دويل للصحفيين،
الس�لطات الرتكية بالتحقيق يف ما تعرض
له الصحفي اليمن�ي عدنان الراجحي ،من
عن�ف واعتراف باإلكراه أثن�اء اعتقاله يف
تركيا ،عندم�ا كان يعمل لدى قناة بلقيس
اليمني�ة الخاصة التي تبث من إس�طنبول
وتملكها ت�وكل كرمان الناش�طة اليمنية
الحائزة عىل جائزة نوبل للسالم.
وتع�رض الراجحي النته�اكات عديدة من
رضب وتهدي�د وعن�ف جس�دي ونفسي
لالعرتاف بتهم مفرتض�ة تتعلق باإلرهاب
والتع�اون م�ع الس�لطات الس�عودية
واالٕماراتية ،وإرس�ال معلوم�ات لهما عن
االٕخ�وان املس�لمني يف تركي�ا ،وذل�ك أثناء
اعتقاله يف تركيا يف يناير .2020
وب�رزت قضي�ة الراجحي بعد كش�فه عن
عمليات مالحق�ة وتهدي�د وتعذيب نفيس
وجس�دي ،تع�رض له�ا عىل م�دار عامني
كاملين خالل فترة عمله يف قن�اة بلقيس
اليمنية.
وض�م االتح�اد ال�دويل للصحفيين صوته
لنقاب�ة الصحفيين اليمنيين يف مطالب�ة
الس�لطات الرتكي�ة بفتح تحقي�ق يف هذه
االنته�اكات ودع�وة تلفزي�ون بلقي�س
إىل تعوي�ض الراجح�ي عم�ا لح�ق به من
أرضار.
وعم�ل الراجح�ي يف تلفزي�ون بلقي�س يف
صنع�اء لغاية ع�ام  ،2015عندما تعرض

مكتب التلفزيون للنهب من قبل الحوثيني
أثناء سيطرتهم عىل املدينة.
وه�رب بعده�ا مع بقي�ة فري�ق العمل إىل
إس�طنبول ،حي�ث أسس�وا مع الناش�طة
اليمنية توكل كرمان مقرا جديدا للتلفزيون
هناك.
ووفقا لبيان صادر ع�ن نقابة الصحفيني
اليمنيين ،فقد تع�رض الراجح�ي للعنف
الجس�دي أثن�اء اعتقاله يف تركي�ا يف يناير
 .2020حيث قال يف بيان موجه إىل النقابة
إن�ه “تع�رض للضرب كما أجبره رجال
األم�ن الذي�ن قام�وا بالتحقي�ق معه عىل
االعرتاف أم�ام الكامريا بأن�ه متعاون مع
الس�لطات الس�عودية واإلماراتي�ة ،وأن�ه
أرسل معلومات لهما عن اإلخوان املسلمني
يف تركيا”.

وأض�اف الراجح�ي أن املخاب�رات الرتكية
طلب�ت من�ه العم�ل لصالحها يف أوس�اط
اإلعالميين اليمنيين املقيمين يف تركي�ا،
واستدراج صحفيني يمنيني من دول أخرى
لزي�ارة تركي�ا وأن�ه رف�ض كل محاوالت
الرتغي�ب والرتهي�ب الت�ي تع�رض لها يف
الفرتة بني عامي  2018حتى يناير .2020
وعندما ت�م اعتقاله مل�دة  15يوما احتجز
يف ثالث منش�آت مختلف�ة للرشطة واألمن
يف إس�طنبول ،حي�ث تع�رض يف آخر فرتة
احتجاز لتعذيب أفضى إىل إصابته بإعاقة
دائم�ة وأرضار بالغ�ة يف العم�ود الفقري،
تطلب�ت من�ه إج�راء عمليات معق�دة بعد
مغادرته تركيا إىل ماليزيا ومنها إىل مرص،
حي�ث يقي�م من�ذ فرباي�ر  2020ويتلق�ى
العالج.

وكشف الراجحي خالل األيام املاضية عن
تعرض�ه لتهدي�دات بهدف ع�دم اإلفصاح
عم�ا جرى ل�ه قب�ل إرغامه على مغادرة
تركي�ا ،واالس�تقالة م�ن قن�اة بلقي�س،
مشيرا إىل أن إدارة القن�اة رفض�ت منحه
اس�تحقاقاته املالية املتأخرة قبل توقيعه
عىل طلب استقالة من القناة ،كما رفضت
تقدي�م تعويض م�ايل له مقاب�ل األرضار
الجسدية والنفسية التي تعرض لها خالل
فرتة اعتقاله.
وأفادت نقاب�ة الصحفيين اليمنية بأنها
“كان�ت على تواص�ل م�ع إدارة تلفزيون
بلقي�س من�ذ أكث�ر م�ن ع�ام لتعوي�ض
الصحفي للخدمات التي قدمها للمؤسسة
والخس�ائر الجس�دية واملالية التي نتجت
عن عمله للمحطة ،ولكن كل هذه الجهود
ذهبت سدى”.
وتق�ول قن�اة بلقي�س الفضائي�ة إنه�ا
دفع�ت للصحفي مكاف�أة نهاي�ة الخدمة
بع�د اس�تقالته الطوعي�ة .ولك�ن نقاب�ة
الصحفيني ترى أن هذا املبلغ تم احتس�ابه
كوضع اعتيادي وطبيعي كما لو أنه يعيش
يف اليم�ن ،وه�و م�ا ال ينطب�ق على حالة
الراجحي وهو املجرب على البقاء يف املنفى
وال يمكنه العودة إىل منزله يف اليمن.
وتعرض الراجحي لحملة إعالمية ممنهجة
من قب�ل إعالميني يمنيني محس�وبني عىل
جماع�ة اإلخ�وان وصاحبة القن�اة كرمان
يف تركي�ا ،ردا على كش�فه ع�ن تفاصي�ل
ومالبس�ات اعتقال�ه وتعذيبه خلال فرتة

عمله يف قناة بلقيس.
وانضم أعضاء يف مجلس نقابة الصحفيني
اليمنيين املنتمني إىل اإلخ�وان أو العاملني
يف املؤسس�ات املدعومة م�ن قطر للحملة،
معتربي�ن أن البي�ان الذي أصدرت�ه نقابة
الصحفيني اليمنيني للتضامن مع الراجحي
ال يمثلهم وال يعرب عن رأي مجلس النقابة،
لكن صحفيني آخرين ساندوا الراجحي.
ووجه ناش�طون يمني�ون انتقادات الذعة
للناش�طة كرم�ان الت�ي تخل�ت ع�ن أحد
الصحفيني اليمنيني العاملني معها يف القناة
وصمت�ت عما تع�رض له م�ن انتهاكات،
بينما ش�نت حمالت رشسة ضد السعودية
يف قضية الصحفي جمال خاشقجي.
واته�م الصحفيون على مواق�ع التواصل
االجتماع�ي كرم�ان بازدواجي�ة املعايير
عندما يتعل�ق األمر باملصالح الش�خصية،
والوالء للحكومة الرتكية وجماعة اإلخوان
على حس�اب قضي�ة عادل�ة لصحفي من
أبن�اء وطنها ،رغ�م أنها تتعل�ق بالحقوق
الت�ي طاملا ادعت الدف�اع عنها ومنارصتها
يف كل ظهور إعالمي يف عدة بلدان.
وقال رئيس رابطة اإلعالميني اليمنيني فهد
طال�ب الرشيف يف تغري�دة عىل تويرت “ظلت
توكل كرمان واإلخوان يسيئون للسعودية
واإلم�ارات ويتصدرون قضية خاش�قجي
بالنواح املصطن�ع ،ويتهمون أجهزة هذه
ال�دول بانته�اك حق�وق الصحفيين .ويف
قصة الصحف�ي اليمني عدن�ان الراجحي
وما تعرض له عىل أيدي املخابرات الرتكية

إدانتهم الدامغة”.
وطالب نش�طاء نقابة الصحفيني يف اليمن
بدعم الراجحي وقضيته ،مشيرين إىل أنه
يعان�ي اآلن م�ن ظ�روف نفس�ية وبدنية
سيئة نتيجة ما طاله من ظلم وتعذيب.
وأف�اد أنطون�ي بيالنج�ي االٔمين الع�ام
لالتح�اد ال�دويل للصحفيني “إنن�ا نطالب
بأن تق�وم الس�لطات يف تركي�ا بالتحقيق
يف االنته�اكات الجس�يمة لحق�وق زميلنا
ومحاس�بة املس ٔوولني عن س�وء معاملته.
كم�ا ندي�ن س�لوك صاحب العمل لفش�له
يف دفع التعويض املناس�ب ل�ه ،بما يف ذلك
تغطية التكاليف الطبية”.
وأض�اف بيالنج�ي “على إدارة املؤسس�ة
أن تتخ�ذ إج�راءات عاجل�ة لتصحيح هذا
الوضع”.وأدان�ت رابط�ة املعون�ة لحقوق
اإلنس�ان والهج�رة م�ا وصفت�ه بجريمة
اعتق�ال وتعذي�ب الس�لطات الرتكي�ة
للراجحي “بعد رفضه محاولة إرغامه عىل
العمل مخربا لديها ضد أبناء اليمن والعرب
يف تركيا وخارجها”.
وقال�ت الرابط�ة يف بيان له�ا إن الراجحي
“تع�رض لالنته�اكات الجس�يمة لحقوقه
عىل ي�د الس�لطات الرتكية القمعي�ة بداية
باعتق�االت متتالية وإخف�اء قرسي وعدد
م�ن االس�تجوابات ب�دأت منتص�ف العام
 2018وانته�ت يف أكتوب�ر  ،2019وتلته�ا
عملية االعتق�ال يف الثالث من يناير ،2020
تع�رض خاللها العتداء جس�دي كبري نتج
عنه أرضار بالغة”.
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الفنان جاسم شرف يروي لـ” الزوراء” رحلته مع الفن اجلاد والكوميديا
الفنان جاسم رشف ..هو (جاسم محمد جوري رشف) ،الفنان الكوميدي املعروف  ..امليالد
كعازف جاز ،ث َّم صعد إىل خشبة املرسح،
 1955هو ابن بغداد  -الكاظمية بدأ مشواره الفني
ِ
يف بداية الثمانين ّيات كممث ٍل يف املرسح العسكري برز من خالل دوره الشهري يف مرسحية (بيت وخمس
بيبان) التي كتبها فاروق محمد واخرجها محسن العيل يف ثمانينيات القرن املايض وخمس نسوان
«ومن اعماله املرسحية دوره يف مسلسالت «العصابجية ،جاي وجذب ،جسوم أبو السموم» وعىل
صعيد السينما دوره يف فيلم العربة والحصان» وغريها عرشات االعمال االخرى ..وادواره
املهمة يف بيت وخمس بيبان  ،جسوم أبو السموم.
حوار -مجال الشرقي
جاسم رشف ..ممثل معروف اضافة
اىل كون�ه مفتشا تربويا بدأ نشاطه
الفن�ي ع�ام  1982وال يزال معطاء
لفنه وعمله.
التاثري العائيل يف حياتك الفنية ؟ الحقيق�ة بالنس�بة اىل عائلتي لميكن لها أي عالقة بالفن او باالعالم
لك�ن تاث�ري بوال�دي ك�ان حنون�ا
بش�كل كبير ك�ان بالنس�بة يل أبي
وأخي وصديقي وكل يشء يف حياتي
 ،وك�ان يحضر ع�رض مرسحي�ة
بي�ت الطين كل ليل�ة ويجل�س يف
الصف األمامي وكنت أحس بارتياح
بوج�وده وأح�اول خلال أدائ�ي
إرض�اءه أوال وإس�عاده وذات ليلة
تويف والدي فألح عيل زمالئي أن الغي
الع�رض ولكنني رفض�ت وأرصرت
على ان يس�تمر الع�رض وان يبقى
يف املس�تشفى التي ت�ويف فيها حتى
أكم�ل الع�رض وكنت ابكي خلس�ة
فانتب�ه الجمه�ور وأصب�ح يتردد
بالضحك ،ويف االسرتاحة اقبل علينا
الجمهور وتس�اءل عن سبب بكائي
فاخربه�م الفنان ضي�اء الشكرجي
الذي كان يشارك معنا بالعمل ( اخو
الفنان جواد الشكرجي ) بان والدي
تويف فتأث�روا وحني انته�اء العرض
وقفوا يصفقون يل مدة نصف ساعة
تقديرا وإعجابا .وهذا املوقف املحزن

بغداد.
طي�ب حدثنا االن ع�ن وجودك معاملرسح العسكري ؟
تقدم�ت اىل املسرح العس�كريعندما كنت جنديا مكلفا يف خانقني
واخربتهم انني ع�ازف جاز متمكن
وفعال ت�م اختباري كعازف ونجحت
يف االختب�ار وتمت املوافقة عىل نقيل
اىل بغ�داد وفيه�ا ت�م انضمام�ي اىل
الفرق�ة املوس�يقية وبع�د فرتة من
العمل طل�ب املخرج محس�ن العيل
من�ي ان اق�وم ب�دو ممث�ل عنده�ا
رفض�ت الن�ي ل�م ام�ارس التمثيل
ولكن بارصار منه وبامر من جهات
معين�ة وافقت على تمثي�ل بعد ان

واملسرح او الفرق�ة القومي�ة
للتمثيل؟
اب�دا ل�م تك�ن يل اي�ة عالق�ة م�عالس�ينما واملرسح بل كنا يف املرسح
العس�كري نشارك فنانني من دائرة
السينما بعقود لقاء مبالغ معينة .
-يف أي عام قمت�م بتمثيل مرسحية

لن أنساه طول حياتي .
وكيف نمت عالقتك مع الفن ؟تط�ورت عالقتي مع الفن بس�بباملدرسة الن مدرستي كانت نموذجا
رائع�ا يف الدراس�ة وحبه�ا للف�ن .
كانت يف مدرس�تي فرقة موس�يقية
اهلي�ة وكن�ت طالب�ا يف الس�ادس
االبتدائي وكنت عازفا عىل الة الجاز
الغرب�ي وكان�ت الفرق�ة معروف�ة
لدى املدارس االخ�رى اىل حد صارت
مدرس�تي تشارك يف اقامة الحفالت
واملناس�بات الت�ي تقيمه�ا املدارس
ومدرستي كانت تابعة لرتبية الكرخ
وهك�ذا تط�ورت يف مج�ال الع�زف
واستمرت هوايتي هذه حتى انهيت
الدراس�ة املتوس�طة وبعده�ا تمت
دع�وة موالي�دي للجيش وت�م نقيل
اىل خانقين ويف خانقني كانت هناك
فرق�ة غربي�ة فتم اشتراكي معهم
واس�تمرت عالقتي مع تل�ك الفرقة
وكنا نقيم الحفالت باس�لوب خاص
وكنت اس�اهم معهم كع�ازف جاز
وعند الحاج�ة اجلب لهم فنانني من
بغداد حت�ى تم نقيل اىل بغداد الكون
ضم�ن جماع�ة املرسح العس�كري
التاب�ع اىل التوجي�ه الس�يايس يف

 مرسحيات فؤاد املهندس* اغنية ترددها باستمرار
 أغاني محمد عبد الوهاب مرحلة متوهجة يف حياتك؟ من التسعينيات . هل ندمت عىل ترصف؟ ارتكب�ت أخط�اء كثيرة يف حياتيواتمن�ى م�ن الزم�ن ان يع�اد

س�بع س�نوات متتالية م�ن تاليفي
واخ�راج فتح�ي زي�ن العابدي�ن
واس�مها بيت الطني وكان مرشوعا
فنيا ناجحا بشكل رائع .
 وما الذي قدمتموه يف عشتار ؟ قدمنا الكثري منها مرسحية جايوجذب ومرسحية وشقة لاليجار ثم
انتقلنا اىل املحافظات .

املخرج حمسن العلي أول من إكتشف موهبيت يف التمثيلأول مسرحية ظهرت فيها على املسرح هي حسني رخيص

الفنان سامي حممود هو قريين يعطيين ويقوي دوري
ت�م اختب�اري ونجاح�ي يف االختبار
وفعلا ش�اركت ب�اول مرسحية تم
عرضه�ا عىل مسرح بغ�داد وكان
اسمها حسين رخيص وكان دوري
كومبارس الربع ش�خصيات وفعال
اديت االدوار ونجحت فيها وحصلت
عىل تشجيع كامل .
وهذا يعني ان الفنان محسن العيلهو من اكتشفك كممثل ؟
نع�م اول من اكتش�ف موهبتي يفالتمثي�ل ه�و املخرج محس�ن العيل
وب�دأت ات�درب م�ع فرق�ة املرسح
العس�كري وبعده�ا اس�ند يل دور
البطل يف مرسحية يونس السبعاوي
وكان ال�دور صعبا وفعال مثلت دور
البطولة فيها وتم العرض يف مرسح
بغ�داد وفيه�ا حصل�ت على صفة
افضل ممثل .
م�ا اول مرسحية ظهرت فيها عىلاملرسح ؟
اول مرسحي�ة ظه�رت فيه�ا عىلاملرسح هي حسني رخيص .
ك�م اس�تمريت ضم�ن املسرحالعسكري ؟
تقريبا عرش سنوات .-وه�ل ل�ك عالق�ة بدائرة الس�ينما

بها ككل ؟
كانت االوىل حسني رخيص ويونسالس�بعاوي و املطحنة و جزر الحب
وبيت وخم�س بيبان وبي�ت الطني
واطراف املدينة
وهل شاركت بمسلسالت معينة ؟نعم هي العصابيجة وجس�وم أبوالس�موم وجاي وجذب وفيلم اسمه
العربة والحصان
أه�م املحط�ات الفنية الت�ي تعتزبها؟
– هي أعمايل املرسحية التي قدمتها
مثل مرسحية يونس الس�بعاوي يف
فرق�ة املسرح العس�كري ،وجذور
الحب (مرسحية غنائية استعراضية
قدمناها على املرسح الوطني ونلت
عنهم�ا جائ�زة أفض�ل ممث�ل .ث�م
مرسحية أطراف املدينة وبيت الطني
وبيت وخمس بيبان .
 ما الذي استفدت منه كفنان .؟– الف�ن اخذ مني كل يشء وأعطاني

بيت وخمس بيبان ؟
يف عام 1985وم�ا املرسحي�ات الت�ي س�بقتهاوشاركت بها انت ؟
مرسحي�ة غنائي�ة عنوانه�ا جزرالحب وعدد اخر وكلهن حصلت عىل
جوائز وهدايا ولقب افضل ممثل .
-كم عدد املرسحيات التي ش�اركت

القليل  ،منها الشهرة وحب الجمهور
الت�ي ه�ي رضيب�ة على الفن�ان .
ولس�ت نادما ألنني خض�ت تجربة
الفن وافتخ�ر كوني فنانا .بقي عيل
أن أحافظ عىل ه�ذه الشهرة وحب
الجمهور باملحافظة عىل مس�تواي
الفن�ي باختي�اري أعم�ايل القادمة
يليق بمستواي الفني الذي وصلت
 ما الكلمات التي يود جاسم رشفان يسمعها من الناس ؟
– كن�ت ومازل�ت اس�مع كلم�ات
ترحيب ومحبة صادقة  ،فالجمهور
يقرن فننا بزمن االس�تقرار واألمان
 ،وبالف�ن الجمي�ل ذي القواع�د
الصحيح�ة ويعتربن�ا أعالم�ا للفن
العراقي.
اه�م دور و أطول ع�رض مرسحي
قدمته .؟
– مرسحي�ة بي�ت الطين اس�تمر
عرضه�ا س�بع س�نوات متواصل�ة
،فقد رزقت بطفل�ة وكربت ودخلت
املدرس�ة االبتدائي�ة ومازلن�ا نق�دم
املرسحية .
 كيف يرى جاس�م رشف املستقبلوكيف تتامله بالنسبة لك ؟
 ضبابي وغري معروف . ما الذي يستفزك جمالياً؟ الطبيعة واملرأة اهم كتاب قرأته؟ كليلة ودمنة -منجز لغريك تمنيته لنفسك؟

الصححها.
 لنتح�دث عن وضع�ك االن هل لكنشاطات معينة مع العراقية مثال ؟
 قدم�ت للعراقي�ة نص�ا رائعا لكنالعراقي�ة طلب�ت مني مم�وال ماليا
للعمل وهذا تعجيز للكاتب
 وما مضمون النص ؟ عمل مكمل ملرسحية بيت وخمسبيبان مضحك وكوميدي ورائع
 هل يجد جاسم رشف نفسه عازفجاز ام ممثال ام مغنيا ؟
 على املمث�ل ان يكون ش�امال وانااغن�ي احيان�ا كممثل يغن�ي وليس
مغنيا خالصا .
 تمثيل�ك واقرتانك بالفنان س�اميمحمود كيف كنت تراه ؟
 الفن�ان س�امي اخ�ي وصديق�يوك�ان يتج�اوب معي بم�ا افكر به
فيطين�ي بالتمثي�ل كلم�ا يريحن�ي
ويقوي دوري ولهذا كنا نشعر كالنا
باالقتران معا والفن�ان عندما يجد
فنانا اخ�ر يؤدي ما بخاطره عندها
يشعر باالرتياح.
 طي�ب وم�اذا قدمت�ه بع�د انتهاءعملك يف املرسح العسكري ؟
 قم�ت بافتت�اح قاع�ة للفن وهيس�ينما روكسي قم�ت بتاجريه�ا
وعمل�ت منه�ا مرسح�ا واس�ميته
مرسح عشتار حالي�ا وعرضت فيه
مرسحي�ة ناجح�ة اس�تمر عرضها

 وم�اذا بع�د عشت�ار أي م�ا الذيقدمتومه يف املحافظات ؟
 بدأنا ننتقل بعرضنا اىل املحافظاتوكن�ت ان�ا دائم�ا اعم�ل دور املنتج
فعندما اخذهم بسيارات اىل املوصل
ارصف عليهم والبي طلباتهم واقوم
على احتياجاته�م كله�ا ويف اللي�ل
نع�رض املرسحيات ثم نعود اىل مقر
مبيتنا وهكذا .
 االن نتحدث ع�ن عالقتك باالذاعةه�ل كان�ت ل�ك عالق�ة وه�ل مثلت
معهم؟
 نعم مرة شاركت قبل فرتة وقدمتعملا اذاعي�ا اس�مه مش�اكل داود
وكان بطال للمسلسل .
 وكي�ف تنظ�ر اىل تجرب�ة بي�توخمس بيبان ؟
 كان�ت اصع�ب عمل ادين�اه بدقةوكان العرض مجانا وكان الجمهور
يقتن�ي البطاق�ات م�ن قبل ش�هر
او اكث�ر نتيج�ة الزخ�م الكامل اما
بالنس�بة يل فك�ان دوري حم�ل الة
االوكردي�ون الذي وزنه يزيد عىل 30
كيلو وانا احمل�ه يف الدور مدة ثالث
س�اعات ارض يف ارج�ا املرسح وانا
احمله وهو ثقيل جدا ومتعب .
 ه�ل تج�د قرين�ا ل�ك يف دوركالكوميدي ؟
 ال اب�دا كان�ت فري�دة م�ن نوعهاوكانت الكوميديا مثمرة فعال .
 هل تجد نفس�ك ممثال ام عازفا اممغنيا ؟
 االدوار والحالة حسب النص . أي االعم�ال تعت�ز به�ا اكث�ر منغريها ؟
 اط�راف املدين�ة النه�ا املرسحيةالتي ارتحت لها وابدعت فيها .
 ما اخر عمل قدمته ؟ اخ�ر عم�ل قدمت�ه على مرسحالنرص وكان اسمه رشطة املجانني
وكانت ذات معنى واملرسح مكتظ .
 واين انت االن ؟ انا االن اتمرن عىل مرسح النجاحوكنا نن�وي الع�رض يف العيد ولكن
توقفن�ا بس�بب ظ�روف كورون�ا
وس�نعرض العيد االضحى ا ن شاء
الله .
 -وما العمل الجديد لديكم ؟

العمل اس�مه حي التنك ومعي جواد
املنتج ورضا طارش واخرين .
 هل تفكر باعتزال الفن ؟– كال .ولك�ن عىل الفنان أن يحافظ
على مس�تواه ال�ذي وص�ل إلي�ه
ويضي�ف اىل أرش�يفه أعماال جديدة
ال تق�ل عما قدم�ه إن لم نقل أفضل
منه�ا  .وقد جاءتن�ي فرص ولكنني
ل�م أجدها باملس�توى املطلوب .فقد
سبق يل أن قدمت مرسحيات جميلة
نالت ش�هرة بني الجمهور مثل بيت
وخمس بيبان وأطراف املدينة وبيت
الطين .كما إن اإلنتاج أصبح صعبا
لتكاليف اإلنتاج الباهظة ..
 كيف تجد الساحة الفنية بالوقتالح�ارض وكي�ف تقي�م نشاطاه�ا
الدرامي واملرسحي .؟
– األعم�ال الدرامي�ة العراقي�ة التي
تقدم أجدها جيدة جدا أما بالنس�بة
للمرسح فال فاألعمال املرسحية التي
تعرض ال ترتقي اىل مستوى الوسط
ب�ل ال تتعدى الصف�ر  .ففيما مىض
كان العمل يس�تغرق انجازه س�تة
أو س�بعة أشهر ويضم فنانني كبارا
يحرتمون املرسح .أما اآلن فاألعمال
تنج�ز بش�كل اعتباط�ي ،وخلال
يومين وثالث�ة  ،فه�ي ضعيفة من
ناحي�ة التأليف واإلخ�راج  ،تتخللها
ألفاظ بذيئة .
 هل تم تكريمك من قبل الدولة .؟– لم أنل أي تكريم من الدولة س�واء
يف النظ�ام الس�ابق أو الح�ايل .علما
إنن�ي خدم�ت الفن خم�س وثالثني
سنة  .فالتكريم يقدم اىل فرق الدولة
ومسرح الدول�ة وأنا اعم�ل ضمن
الفرق األهلية ولحسابي .
 من انت يف جملة؟ الفنان العراقي جاسم رشف هل لديك موهبة لم تكتشف؟موهب�ةالطب�خ. نقاط القوة والضعف لديك ؟ قوت�ي يف محبة الناس واحرتامهميل وضعفي يف رؤية معاناتهم .
 ما اليشء الذي تتفاءل به؟ ترحيب الجمهور بي أينما حللتفمحبتهم تجعلن�ي متفائال بتقديم
املزيد من االعمال.
 ترصف يزعجك؟ النفاق .* متى تعتذر؟
عندما أخطئ .
 اغنيتك املفضلة؟ اغاني عفيفة اس�كندر وأم كلثوممفضلة عندي.
 ما الذي تكرهه يف الرجل.؟ حني يبك�ي الرج�ل ،ال احب هذهالصف�ة فمهما يم�ر الرجل بظروف
صعب�ة يجب ان ال يضع�ف امام أي
ظرف ويبكي.
  -هل تود ان نس�الك ش�يئا اخر ؟ لم يبق يشء . شكر لك ومزيدا من العطاء والعمروالصحة .
 ش�كرا لكم وللزوراء التي ترشفتبها .
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة

افضل...هلم
مستقبل افضل...هلا
حنو مستقبل
حنو

احلوار السليب مع النفس وتأثريه على العالقة الزوجية
كثيرة املش�اكل الت�ي ال نع�رف لها
تفسيراً ،بل ق�د ال نمنحها حقها من
الوق�ت الكايف للتفكري فيها وتفسير
ماهيته�ا م�ن أج�ل إيج�اد الحل�ول
املناسبة لها وتاليف تكرار حدوثها.
نالح�ظ م�ن خلال الس�طور اآلتية
تفسير نفسي منطق�ي للعدي�د من
املش�كالت الزوجي�ة ،وه�و الح�وار
النفيس الس�لبي ال�ذي يفقد الزوجني
الس�يطرة عليه ويستس�لمان له ،ما
يفجر العديد من الرصاعات واملشاكل
بينهما.
الحوار النفيس السلبي يوسع الفجوة
بني الزوجني
بداي�ة الح�وار النفسي الس�لبي هو
الح�وار الداخلي الذات�ي ،أي طريقة
الح�وار م�ع النف�س ،فالح�وار عند
اإلنس�ان ينقس�م إىل :ح�وار داخلي
عبارة عن األفكار الت�ي تدور يف بالك
وما تح َّدث به نفسك ،وحوار خارجي
وهو التعبري اللغوي الذي نس�تخدمه
م�ع اآلخري�ن“ :تبدأ املش�كالت حني
يب�دأ أحد الزوجني يف محادثة نفس�ه
بصورة س�لبية ،فالزوج حني يحدث
ً
قائلا“ :امل�رأة ناقص�ة عقل
نفس�ه

ودي�ن ،يج�ب أن أكون ش�ديدا ً عليها
حتى ال تخرج عن طوعي ،فالنساء ال
أثق بقراراته�ن” ،يؤثر عىل ترصفاته
بلا ش�ك ،وي�ؤدي التس�اع الفج�وة
بينهما.

ً
فمثلا يف موق�ف م ّعني بين الزوجني
عندم�ا يطل�ب ال�زوج م�ن زوجته أن
تس�هر معه وقتا ً طويالً وترفض ذلك؛
ألنها تش�عر بالتع�ب نتيج�ة أعمالها
الش�اقة يف ذلك اليوم وتس�تأذن لتنام،

تختلف ردود فعل األزواج يف هذا املوقف،
وذلك وفقا ً للحوار النفيس الذي يفعله
الرجل ،والذي قد يح ّدث نفس�ه يف هذا
املوقف قائالً“ :إنها ال تحرتمني”“ ،لقد
تصنع�ت التعب لتتهرب من�ي”“ ،إنها

تتعمد إغضاب�ي”“ ،ال تحبني”“ ،إنها
أناني�ة” ،هنا يتضح اس�تخدام الرجل
الحوار النفيس الس�لبي ،وكذلك الحال
لو عكسنا املثال عىل املرأة”.
رضورة التماس األعذار
ام�ا ع�ن النتيجة“ :يدخ�ل كل طرف
يف دائ�رة الح�وار النفسي الت�ي تبدأ
بالفك�رة الس�لبية ،ث�م تضخيم هذه
الفك�رة وإيجاد تفسيرات ذاتية لها،
م�رورا ً بالتوت�ر الداخلي وتصاع�د
التوتر والغضب ،وانتهاء بمشكلة مع
الطرف اآلخر ،فمن يدخل هذه الدائرة
س�واء كان الرجل أو امل�رأة يفتعل أي
مش�كلة مع الطرف اآلخر ويضخمها
عقاب�ا ً له وفق�ا ً ملا يعتقد م�ن أفكار
س�لبية ال تمت للواقع ب�أي صلة ،بل
هي أف�كار وهمية ،فبدل أن يهتم كل
طرف بأفكار س�لبية معينة يجب أن
يستبدلها بأفكار إيجابية ،وال يضخم
هذه األفكار الس�لبية يف نفسه بحيث
يقتن�ع به�ا ويعام�ل الط�رف اآلخر
عىل هذا األس�اس ،فالبد من التماس
األع�ذار اإليجابية للط�رف اآلخر بدالً
من االستسلام له�ذه الدائرة املفرغة
من األحاديث النفسية”.

املطبخ ..

طريقة عمل السمك الفيليه يف الفرن
مقادير عمل الس�مك الفيليه
يف الفرن:
 ١كيلو سمك فيليه
 ١/٤كوب عصري ليمون
 ٢ثم�رة طماط�م مقطعة إىل
قطع صغرية
 ٢ملعق�ة كبيرة كزب�رة
مفروم
 ٢ملعقة كبرية ش�بت أخرض
مفروم
 ٤فص�وص ث�وم متوس�طة
الحجم مفروم

 ١ملعقة كبرية خل
 ١/٤ملعق�ة صغيرة فلف�ل
أسود
ملح حسب الرغبة
طريق�ة تحضير الس�مك
الفيلي�هيفالف�رن:
 -١قوم�ي بم�زج املكون�ات
السابقة جيدا ثم تبيل السمك
الفيليه بها.
 -٢اتركي الس�مك يف الخلطة
من ساعتني إىل ثالث ساعات
يف الثالجة.

 -٣س�خني الف�رن إىل ١٨٠
درجة حرارة مئوية.
 -٤قوم�ي برتتي�ب رشائ�ح
الس�مك الفيليه يف صينية ثم
ضع�ي ما تبقى م�ن الخلطة
عليه.
 -٥ضعي فوق سمك الفيليه
رشائ�ح م�ن الليم�ون حتي
تحصلي عىل م�ذاق أكثر من
رائع.
 -٦اتركي الس�مك الفيليه يف
الف�رنم�دة٣٠دقيق�ة.

كل يوم معلومة

هل يزيد طول اإلنسان بعد سن الــ 18؟ و كيف يكون ذلك؟
م�ن من�ا ال يهت�م بط�ول القامة
ويطم�ح بأن يك�ون أطول؟ ولكن
كم�ا تعملون ان الطول يعتمد عىل
الجينات الوراثي�ة ،وبنفس الوقت
هناك عوامل معينة ممكن أن تزيد
من ط�ول القامة ،وان س�ن ال18
هو مرحلة انتقالي�ة بني الطفولة
والبلوغ ،ويمك�ن هنا أن ينمو من
 2-6بوصة طوالً.
اذ اكتش�ف العلم�اء أن جس�م
االنس�ان قادر عىل مواصلة النمو
والتط�ور وزي�ادة االرتف�اع م�ع
بع�ض املس�اعدات الخارجي�ة،
بجه�ود اضافية من أجل الحصول
عىل نتائج ايجابي�ة ،فالتغذية أمر
حتمي للمزيد م�ن النمو والطول،
وأمور أخرى منها:
 )1النوم والراحة:
يحت�اج املراهقين م�ن  8اىل 11
س�اعة ن�وم يومي�اً ،ألن الجس�م
ينمو ويجدد أنس�جته أثناء النوم،

وبالتايل النوم يعزز الطول.
)2التغذية السليمة:
يجب اتباع نظ�ام غذائي متوازن،
امل�واد الغني�ة بالزن�ك واملنغني�ز
والفوس�فور فهو يساهم مبارشة
يف زيادة الطول.

 )3فطور صحي:
ان تخطي تناول وجبة الفطور هو
أمر خطر عىل نمو الجسم ،وبالتايل
تناول الفطور بش�كل منتظم هو
أمر ايجابي بالنسبة للطول.
 )4وجب�ات طع�ام صغيرة

ومتكررة:
ينصح بتناول ست وجبات صغرية
يف الي�وم ،ب�دالً م�ن  3وجب�ات
رئيسية ،لزيادة التمثيل الغذائي.
 )5الرياضة:
تمارين بس�يطة مثل العقلة يجب
أن تكون جزءا من روتينك اليومى
 ،باإلضاف�ة إىل ذل�ك األنش�طة
الرياضي�ة مث�ل كرة الس�لة وكرة
القدم والس�باحة هي أيضا مفيدة
لزيادة الط�ول واليوغ�ا هي أيضا
فعال�ة ج�دا ،وم�ن املع�روف أنها
تساعد يف زيادة طول االنسان.
 )6الحف�اظ على وزن الجس�م
املثايل:
السمنة تمنع الجس�د من الطول،
لذل�ك من املهم الحف�اظ عىل وزن
مثايل.
 )7رشب الكثري من املاء:
املاء يخلص الجس�م من السموم
ويس�اعد يف عملية الهض�م ،لذلك

علي�ك رشب  8أكواب من املاء عىل
األقل كل يوم كما يوىص األطباء.
 )8تجنب مثبطات النمو:
التدخين والكحول له آثار س�لبية
على النم�و وكذل�ك املض�ادات
الحيوي�ة عليك ع�دم اإلكث�ار من
تناولها.
 )9الجلوس بوضعية سليمة :
وضعي�ة الجل�وس الجي�دة تلعب
دورا حيويا يف تطوير طولك  ،حاول
دائم�ا الحفاظ عىل رأس�ك وعنقك
االنحي�از يف وضعي�ة مس�تقيمة.
االنحناء والرتاخي يسبب نقص يف
نمو الحبل الشوكي.
 )10تجن�ب التدخين ورشب
الكحوليات:
االنغم�اس يف التدخين ورشب
الخم�ور يقم�ع النم�و األس�ايس
الخاص بك ،و تؤثر سلبا يف طولك،
وبالتايل فمن األفضل أن تمتنع عن
األنشطة غري األخالقية.

سلوكيات

أخطاء جيب جتنبها عند تربية البنات
تربي�ة طفل�ة تجل�ب الكثير م�ن البهج�ة.
فبالنسبة لألمهات يمكنهن مشاركة تجاربهن
الخاص�ة ،مع بناته�ن وتعليمهن أن يصبحن
قويات ومس�تقالت ،وه�ن بكام�ل أنوثتهن.
ومع ذلك ،فإن تربية االبنة لها تحدياتها ،مثل
التأكد م�ن أنها لن تقع يف ف�خ كونها أنثى يف
تفكير الطرف اآلخ�ر ،فمهمتك أنت كأب هي
تعليم ابنتك أنها أكثر من مجرد مظهر.
فيما يلي عيوب األب�وة واألموم�ة التي يجب
تجنبها إذا كنت تربي ابنة:
 .1أنت تركز كثريا ً عىل مظهرها
لي�س م�ن الس�هل تجاه�ل الص�ور النمطية
للم�رأة “املثالي�ة” ،وال�ذي طاملا رك�زت عليه
وس�ائل اإلعالم ،ولبناء احرتام ابنتك لنفسها،
ال تهتم كثريا ً بمظهرها الجسدي وما ترتديه.
يف حني أن�ه من امله�م التأكد من أنه�ا تتمتع
ب�وزن صحي وتغذية مناس�بة ،لكن إخبارها
باس�تمرار بأنها “بدين�ة” أو بحاجة إىل اتباع
نظ�ام غذائ�ي يمك�ن أن يك�ون ض�ارا ً فعالً،
فأنت بهذا تفهمها أن قيمتها مرتبطة أساسا ً
باملظه�ر ،م�ا يجعله�ا عرض�ة الضطراب�ات
األكل املحتمل�ة مثل الرشه امل�ريض أو فقدان
الشهية.
 .2أنت مفرط يف الحماية
غالبا ً ما يتم تعليم الفتيات أنهن أكثر حساسية
وضعفا ً من األوالد ،خاصة من الناحية البدنية
حيث يبالغ الكثري من اآلباء يف حماية بناتهم،
ما يمنعهن من املش�اركة يف بعض النشاطات

الرياضي�ة .نتيجة لذلك ،ق�د تعتقد ابنتك أنها
بالفع�ل أق�ل “صالب�ة” م�ن نظريه�ا الذكر.
حيث يمكن للفتيات الصغريات االستفادة من
القليل من اللعب القايس ،وبدونه قد يش�عرن
بالحذر وه�ن برفقة األوالد ،وهذا قد يجعلهن
خجوالت ،وال يقوين عىل التواصل االجتماعي
السليم.
 .3أنت ال تش�جعها عىل أن يكون لها صوت
م�ن املحتم�ل ج�دا ً أن ال تك�ون الفتي�ات يف
الع�ادة رصيحات مثل الفتيان ،فالكثري منهن

يف س�نواتهن االبتدائي�ة يبذلن جه�دا ً
َّ
ليكونن
“مطيع�ات” من خالل محاول�ة الحفاظ عىل
الطريقة التي يريدها األبوان.
واملش�كلة يف هذه النقطة هي أن الفتاة عندما
تقع يف مش�كلة تتج�ه فورا ً لطلب املس�اعدة
م�ن غريه�ا ،فب�دالً م�ن مج�رد طمأنتها أو
مس�اعدتها عىل حل مش�اكلها ،اجعلها تعرب
ع�ن احتياجاته�ا .ه�ذا ّ
يمك�ن الفتي�ات من
النمو ليصبحن شابات يتمتعن بصحة جيدة،
ويعرفن الحدود التي يجب الوق�وف عنده�ا.
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عىل سبيل املثال ،بدالً من أن تنصح ابنتك بأن
“تكون لطيفة” مع األصدقاء املتقلبي املزاج،
اقترح عليها أن تعرب عما تش�عر به ،وعلمها
كيف تكون قادرة على مواجهة مواقفها مع
اآلخرين.
 .4أنت لست متفهما ً ملشاعرها
عىل عكس األوالد الذين يكون غضبهم وقلقهم
أكثر وضوحاً ،ف�إن الفتيات املراهقات يجدن
حقا ً إخف�اء الضغوطات عليهن ،لدرجة أنهن
قد يتأقلمن معها.
ب�دالً م�ن افتراض أن كل يشء عىل م�ا يرام
طوال الوقت ،اس�أل ابنت�ك كيف تترصف مع
الصعوبات التي تواجهها مع أقرانها ،استمع
إليها وقدم مشورتك من دون أن تحاكمها.
طمئنه�ا أن كونه�ا عاطفي�ة ال ينتقص هذا
م�ن قدره�ا ،ال تجعله�ا تص�ل إىل حالة كبت
املش�اعر ،بل علمها أن تكون على طبيعتها،
لي�س رضوري�ا ً أن تك�ون جميل�ة ورياضية
وأذكى من اآلخرين .أرسل لها رسالة مفادها
أنها ذات قيمة وجديرة “كما هي”.
 .5أنت تربط بني قيمتها وإنجازاتها
يف املدرس�ة الثانوية ،تشعر الفتيات بالضغط
األكاديم�ي أكثر من األوالد .فلا تصب الزيت
على الن�ار من خلال تع�داد إنج�ازات ابنتك
األكاديمي�ة ،ال تقارنها بغريه�ا .بل ركز عىل
نقاط قوتها وشخصيتها وقيمها ،وبشكل أقل
عىل مواهبها .تحدث عن الجوانب اإليجابية يف
شخصيتها.

ابعد يدك ..اشياء ال تلمسها
خارج منزلك

م�ع عودت�ك إىل حيات�ك بح�ذر،
تصبح أنت مس�ؤوالً ع�ن وقاية
نفس�ك م�ن فيروس كورون�ا
املستجد “كوفيد  ،”-19وتحدي ًدا
م�ا يجب علي�ك أن تفع�ل وما ال
تفعل خارج منزلك.
وتشتمل قائمة األماكن واألشياء
الت�ي يج�ب الحذر منه�ا ،وعدم
ملس�ها إن أمك�ن ،ويمك�ن لهذه
القائم�ة أن تمتد كلم�ا تواجدت
بح�ذر خ�ارج منزل�ك ،والقائمة
تضم:
وجهكغال ًبا ما يت�م إدخال الجراثيم إىل
أجسامنا عندما نلمس أعيننا أو
أنفنا أو فمنا ،كما يقول الخرباء.
يمك�ن أن يك�ون ارت�داء القناع
تذك ً
ريا جي ًدا .
مقابض األبوابيعي�ش الفريوس مل�دة يومني إىل
ثالثة أيام عىل األس�طح الصلبة
مثل مقاب�ض األبواب ،لهذا ادفع
أي أبواب بذراع�ك أو مرفقك ،أو
ارتد قف�ازات وتخلص منها بعد
ذل�ك ،خاصة عند مل�س مقابض
أبواب دورات املياه.
أيدي اآلخرينيرى بعض الخرباء أن “مصافحة
أي�دي اآلخري�ن مات�ت” يف زمن
كورون�ا ،ألنه�ا أداة مؤك�دة
النتش�ار الفريوس ،والبديل اآلن
ه�و التلويح أو رف�ع الكوع بدالً
من املصافحة.
عربات تسوقمقابض عربات التس�وق نقطة
تجم�ع للجراثيم ،تجنب ملس�ها

أو مسحها بمضاد للجراثيم ،دع
هذه املهمة لعامل املتجر ،واغسل
يديك يف أرسع وقت ممكن عندما
تنتهي من رحلة التسوق.
 قلم التوقيعاصطحب قلمك معك يف أي مكان
قد تحتاج فيه إىل اس�تخدام قلم؛
إىل البنك أو مؤسسة حكومية ،أو
يف أي مهام أساسية أخرى.
النقودبديه ًي�ا أن النقود وس�يلة لنرش
فيروس كورون�ا فتجنبه�ا،
واستخدم بطاقات االئتمان كلما
أمكن ذلك.
عبوات الطعام بمراكز التسوقال تحم�ل عب�وة الطع�ام لتقرر
إن كنت ستشتريها أم ال ،اكتف
بمطالعته�ا على ال�رف ،ف�إذا
قررت الرشاء ارتد قفازات يمكن
التخلص منها عقب التسوق.
 يد السلم املتحركتع�د ي�د الس�لم املتح�رك م�ن
املناطق كثيرة اللمس ،والتي قد
تحت�وي على فيروس كورونا،
فتجن�ب ملس�ها إذا اس�تطعت،
وارت�د قف�ازات يمك�ن التخلص
منها أثناء الخروج ،أو اصطحب
معقم اليدين يف رحلتك.
قوائم الطعام باملطاعمتجنب ملس قوائ�م الطعام ،التي
ن�ادرًا ما يت�م تنظيفها ،ال تضع
قائم�ة على طبق�ك أو أدوات
املائدة الفضي�ة ،وبعد أن تطلب،
ال تلم�س وجهك أو تب�دأ وجبتك
دون غس�ل يدي�ك أو اس�تخدام
مطهر اليدين.

لطلة ابهى....

لشعر قوي  ..توقفي فوراً عن رمي قشر الرمان
لقشر الرم�ان فوائ�د جمالي�ة
عدي�دة ،وبات�ت يف االونة االخرية
تدخل ضمن العالجات الطبيعية
للعدي�د م�ن األم�راض الجلدية،
وذلك الحتوائها عىل كمية كبرية
من مضادات األكس�دة واملعادن
واأللي�اف والفيتامينات  Aو  Cو
 Eوحمض الفوليك.
ويؤك�د خبراء التجمي�ل على
رضورة االحتف�اظ بالقش�ور
واالس�تفادة منه�ا فيم�ا بع�د
للعناي�ة بالش�عر ،الفتني إىل أنها
تحمي بش�كل فعال من تساقط
الشعر والتحكم يف قرشة الرأس،
اذ يس�اعد النش�اط املض�اد
للفطري�ات املوج�ود يف قشر
الرمان عىل تقليل تساقط الشعر

ويمنع قرشة الرأس.
كذل�ك يحتوي قشر الرمان عىل
حمض البونيك الذي يساعد عىل
تقوية بصيالت الشعر عن طريق
تنشيط الدورة الدموية وتحسني
تدفق الدم يف فروة الرأس.
ويمك�ن اس�تخدامه يف بع�ض
االحيان ليس�اعد يف عالج الصلع

وفراغ�ات الرأس النه يس�اعد يف
نم�و بصيالت الش�عر من خالل
الفيتامين�ات واملع�ادن الت�ي
يحتويها.
كذل�ك يحد م�ن ظهور الش�يب
املبك�ر ويمكن اس�تخدامه ايضا ً
لتلوي�ن الش�عر بالل�ون األحمر
الطبيعي.

تدبري منزلي

إزالة اخلدوش من الستانلس ستيل
تتع�رّض األوان�ي واألس�طح
املصنوع�ة من الس�تانلس س�تيل
للخدش بس�هولة ،وبشكل مُ تكرِّر.
ولتنظيف هذه األواني واألس�طح،
ُيستحس�ن البع�د ع�ن اس�تخدام
املنظفات الكيميائيَّةَّ ،
ألنها قد تتلف
املادةُ ،
وتشوِّهها ،مع استبدال مواد
طبيعيَّة بها.
ّ
الخ�ل األبي�ض (أو
• ُيس�تخدم
خ�ل التف�اح) يف تنظي�ف األوان�ي
املصنوعة من الستانلس ستيل (أو
ّ
فالخل ينزع
الفوالذ املقاوم للصدأ)،
الخدوش بفع�ل الحموضة العالية
التي يحتوي عليها .ويف هذا اإلطار،
الخ�ل يف زجاجة ذات َّ
ّ
بخاخ،
ُيفرَّغ
و ُيطبَّ�ق على الس�تانلس س�تيل،
بحيث َّ
يغطي اآلني�ة .وثمَّة طريقة
ثاني�ة ،تقضي بتبلي�ل قطع�ة من
ّ
بالخل ،وفرك الس�تانلس
القم�اش
س�تيل (أو الفوالذ) ج ِّي ً
�دا .ويمكن
تخفي�ف الخ�ل بامل�اء ،م�ن خالل
خل�ط نصف الكوب من الخل يف ِّ
كل
ليرت من امل�اء الدافئ ،ث�م تطبيقه
عىل الستانلس س�تيل .ثمَّ ،يمسح
الخل ج ِّي ًدا عن الستانلس ستيل.
• ُيس�تخدم معج�ون ص�وا الخبز
لغرض تنظيف الس�تانلس س�تيل
وتلميع�ه .ويف ه�ذا اإلط�ارُ ،يعمل
معج�ون من ص�ودا الخب�ز واملاء.
ُيطبّ�ق املعج�ون على الس�تانلس
س�تيل ،و ُيرتك من خمس دقائق إىل
عرش منهاُ .يفرك الستانلس ستيل

بفرشاة أسنان ،ث ّم يمسح بقطعة
قماش رطبة.
• ُي َّ
نظ�ف الس�تانلس س�تيل م�ن
الخ�دوش ،باس�تخدام ملعقة من
ّ
الخ�ل األبيض،
الزي�ت وملعقة من
وذلك من خالل وضع زيت الزيتون
على قطع�ة قم�اش ،ث� َّم ف�رك
الس�تانلس س�تيل به للتخلُّص من
البق�ع .ث�مَّ ،يوضع الخ�ل األبيض
عىل الجانب اآلخر لقطعة القماش،
ويمس�ح سطح الس�تانلس ستيل
َّ
به ،ويرتك األخري َّ
يجف.
حتى
• ُي َّ
نظ�ف الس�تانلس س�تيل م�ن
الخدوش ،باستخدام مزيل الخدوش
ّ
الخاص بالس�تانلس س�تيل ،وذلك
عرب ِّ
رش ه�ذا املحل�ول عىل قطعة
قماش صغرية .تفرك الخدوش عىل
الس�تانلس س�تيل ،مع االستمرار
بالف�ركَّ ،
حت�ى تنزع تمامً �ا .علمًا
َّأن�ه يج�ب ق�راءة التوجيهات عىل
العبوة.
• ُتس�تخدم رشيح�ة م�ن الليمون

الحامض ،يف فرك سطح الستانلس
س�تيل .علمًا َّ
أن الليم�ون ،هو من
املواد الحمضيَّة الق�ادرة عىل إزالة
الخ�دوش عن الس�تانلس س�تيل،
وتقليل الشحوم واألوساخُ .يمسح
الستانلس س�تيل بعد ذلك ،بقطعة
قماش مُ بلَّلة باملاء.
• ُينص�ح بص�بِّ املاء داخ�ل أواني
الس�تانلس س�تيل املحروق�ة ،مع
وضعه�ا عىل ن�ار قويَّ�ة ،وإضافة
معجون الطماط�م (أو ملعقة من
ملح الليم�ون) إىل املاءَّ .
ث�مُ ،تجىل
األواني.
• ُي َّ
فضل تجفيف صواني الستانلس
س�تيل ج ِّي ًدا بع�د االس�تخدام ،ث َّم
طالئها بمعجون األسنان ،لغرض
تغطي�ة ِّ
كل الخ�دوش .ث�مَُّ ،تنقع
س�اخن لنح�و
الصوان�ي بم�ا ٍء
ٍ
س�اعة .إش�ارة إىل َّ
أن معج�ون
األس�نان يحتوي عىل األلومينيوم،
ولذا فهو يلتصق بالصينيَّة ،ويمأل
الخدوش.
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كلمات متقاطعة

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:أمامك الكثري
من التحديات اليوم بالعمل والتي يجب أن تعرف
كيف تتعامل معها عاطفياً:ال تتدخل بشؤون الحبيب
الشخصيه ودعه يحلها بنفسه.

الثور

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً:تجد نفسك
أمام آفاق جديده بالعمل تدعمك وتعطيك املزيد
من فرص النجاح عاطفياً:ابتعد عن الغريه وال تدعها
تفسد عالقتك بالحبيب.

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:حاول
تلطيف أجواء العمل وال تزيد األمور توترا ً
عاطفياً:كن أكثر التزاما ً بقراراتك أمام الحبيب.

السرطان

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم مهنياً:بعض
األمور تسري بصعوبه معك وبطريقة مربكة كن
صبورا ً عاطفياً :األمور العاطفية مستقرة وتعيش
فرتة من الهدوء.

األسد

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:يوم مشغول
تناقش من خالله الكثري من القضايا الهامه مع
رؤسائك بالعمل عاطفياً:بعض املواقف تبعدك عن
الحبيب وال تعرف كيف تترصف حيالها.

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:بعض
األمور تقف عائقا ً أمام تحقيقك لطموحك تحىل
بالصرب عاطفياً:سوء تفاهم قد يقع بينك وبني
الحبيب كن حذراً.

الميزان

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً:تبدو
اليوم أكثر حماسه لعمل جديد يعرض عليك
عاطفياً:تحصل اليوم بعض التغريات التى تكون
لصالحك يف عالقتك مع الحبيب.

العقرب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:تحصل
اليوم عىل نتائج مبهره نتيجه الجتهادك يف عمل
سابق كرست وقتك عاطفياً:اميض املزيد من الوقت
برفقة الحبيب.

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:ال تحدث
اليوم أية تغريات بمجال عملك قد تندم عليها الحقا ً
عاطفياً:تفكر جديا باالرتباط بالحبيب والتقرب منه
أكثر.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:تتخذ
اليوم الكثري من القرارات املصرييه التي من شأنها
أن تغري من مستقبلك الوظيفي عاطفياً:تفكر كثريا ً
بمصلحة الحبيب وتحاول أن ترضيه.

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:احذر
الترسع يف أمور قد تندم عليها الحقا ً عاطفياً:
مسألة عائلية تشغلك عن الحبيب خالل هذه الفرتة.

الحوت

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:تحظى
اليوم بالكثري من العالقات الجيدة مع زمالء العمل
عاطفياً:ال تتعلق بأوهام قبل أن تتأكد من حقيقة
مشاعر الحبيب تجاهك.

مشاكل وحلول

أسرتي مفككة وأعيش فراغاً
عاطفياً ..ما احلل؟

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1099طالئع الصليبيني تصل إىل مدينة القدس
تمه ًي�دا الحتاللها بعد أن اس�تطاعت الس�يطرة
عىل الجزء األكرب من بالد الشام.
 - 1914أول سفينة تعرب قناة بنما.
 - 1929مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة.
 - 1944ق�وات أملانيا النازية تعدم  23من أرسى
الحرب الكنديني يف نرمندية الفرنس�ية وذلك بعد
يوم من إنزال قوات الحلفاء فيها.
 - 1948مقت�ل  43يهودي�ا وفرنسي واح�د يف
أحداث شغب وجدة وجرادة.
 - 1966ملك املغرب الحس�ن الثاني يقرر إعالن
االحك�ام العرفي�ة وتعلي�ق العم�ل بالدس�تور
وذلك ملواجهه االس�تياء الشعب�ي واالضطرابات
السياسية التي تتعرض لها البالد.
 - 1967إرسائيل تحتل كامل القدس الرشقية.
 - 1981مقاتالت إف -16فايتينغ فالكون تابعة
للق�وات الجوي�ة االرسائيلي�ة تقص�ف املفاعل
النووي العراق�ي وذلك ملنع الع�راق من صناعة
سالح نووي.
 - 1989طائرة تابعة لخطوط سورينام الجوية
تتحطم بالقرب من مطار جوهان أدولف بينجال
الدويل بالقرب من العاصمة باراماريبو تؤدي إىل
مقتل  168شخصا.
 - 2006مقاتلات إف -16فايتين�غ فالك�ون
االمريكي�ة تقصف مخبأ أب�و مصعب الزرقاوي
وترديه قتيال.
 2009إجراء انتخابات مجلس النواب اللبنانيوس�ط إقب�ال كثي�ف وغير مس�بوق ،وأجريت
االنتخابات حس�ب قانون االنتخاب لعام 1960
ويأتي ذلك اس�تكماال التف�اق الدوحة الذي وقع
قبل عام.
الس�عودية والكويت وقط�ر والبحرين يوقعون
يف الرياض على اتفاقية إقام�ة الوحدة النقدية
الخليجية املوحدة التي تضمهم ،وقد كانت

االم�ارات ق�د انس�حبت احتجاجا على اختيار
الرياض ً
مق�را للبنك املركزي الخليجي ،بينما لم
تدخلها سلطنة عمان منذ البداية.
 - 2012تنفيذ حكم االعدام بعبد حمود سكرتري
الرئي�س الس�ابق ص�دام حسين وذل�ك الدانته
بجرائم إبادة جماعية.
 2014يوجين غوس�تمان أول برنام�ج ذك�اءاصطناع�ي يجتاز اختبار تورن�غ وذلك بإقناعة
% 33من الحكام بأنه طف�ل أوكراني عمره 13
سنة.
 2015إنته�اء الدورة  114م�ن روالن غاروسبف�وز سيرينا ويليام�ز يف فئ�ة الس�يدات
وستانيسالس فافرينكا يف فئة الرجال.
ح�زب العدال�ة والتنمية يحوز الع�دد االكرب من
االص�وات ،لكن�ه يخسر األغلبي�ة املطلق�ة يف
االنتخابات الترشيعية الرتكية.
ً
ش�خصا عىل االق�ل وإصابة
 - 2016مقت�ل 11
 36آخري�ن يف تفجري حافل�ة للرشطة الرتكية يف
إسطنبول.
 2017هجومان مسلحان متزامنان يستهدفانمبنى مجلس الشورى ورضيح الخميني ،يسفر
عن مقتل ً 17
شخصا وإصابة  40بجروح.
ً
شخصا بعد سقوط طائرة عسكرية
مرصع 122
ميانمارية يف بحر أندامان.
رئي�س إقليم كردس�تان مس�عود برزان�ي يعلن
عن تحديد يوم  25س�بتمرب  2017موعدا الجراء
استفتاء استقالل كردستان العراق يف املستقبل
عن العراق.
اكتش�اف بقايا برشية يف جب�ل إيغود يف املغرب،
تصحح عمر االنس�ان العاقل عىل سطح االرض
من  195ألف سنة إىل  300ألف سنة.
 - 2018وكال�ة ناس�ا تعل�ن اكتش�اف جزيئات
عضوي�ة معق�دة يف املريخ من عين�ات جمعتها
مركبة كوريوستي الجوالة من فوهة غيل.

يف�ز كلب�ي بت�وايل الليـــــــ�ل ويـــ�روح
يم�ك يلي مليت�ه همــــــــ�وم وجـــ�روح
عرشت�ي وي�اك عشرة جس�د وي روح
اذا ترتكن�ي ام�وت اش�لون بيــــــــــــ�ه
---------------------------هج�رت القل�م م�ن بع�دك والكتــــــــ�اب
ودليلي م�ن العش�ك بط�ل ول�ك تـــــ�اب
وح�ك الع�رش والكعب�ة والكتــــــــ�اب
تظ�ل ان�ت اع�ز محب�وب اليـــــــــــــ�ه
-----------------------علي�ك اش�كد رج�ف كلبــــــ�ي وداري
ولج�ل عين�ك بع�ت ملكــــــ�ي وداري
أظن�ك تعل�م بضيمــــــــــــ�ي وداري
ش�كد احب�ك وان�ت تضح�ك عليـــــ�ه

قصة زوجة كان مهرها كيسا من بصل
يحك�ى أنه ذات ي�وم تقدم رجل اىل خطبة فت�اة ابنة رجل تقي
كري�م ،وافق األب على الزواج وبارك لهما وق�د اختار ان يكون
مهر ابنته كيس من البصل !
وبالفع�ل تزوجت الفتاة ومر وقت طويل ثم اش�تاقت الفتاة اىل
رؤي�ة اهلها وطلبت من زوجها ان يقوما معا ً لزيارتهم ،خاصة
ً
طفلا رضيعاً ..ويف الطري�ق اىل بيت االهل
أن�ه قد أصبح لديها
كان هن�اك نهر البد أن يقطع�وه بني بيتهم وبي�ت اهل الفتاة،
فحمل الرجل طفله وترك زوجته وراءه تقطع النهر بمفردها.
وخلال مرور الزوجة زل�ت قدمها وس�قطت يف النهر ،وعندما
اس�تغاثت بزوجها رد عليها قائالً  :انقذي نفس�ك فما ثمنك إال
كيس من البصل!! إال أن الله س�بحانه ارس�ل إليها من أنقذها،
عادت الفتاة اىل بي�ت ابيها وقصت عليه ما حدث معها ،عندها
ق�ال االب لزوج ابنته خذ طفلك وال تع�ود الينا اال و معك كيس
من الذهب.
مرت االيام و كان الطفل يبكي ليل نهار ألنه بحاجة اىل والدته،
و كلم�ا ح�اول الزوج ان يرج�ع إليه زوجته م�ن أهلها يرفض
والده�ا و كلما حاول الزواج من ام�رأة ثانية كان رفض يقابله
دائم�ا ألن زوجته االوىل و اهلها ذوي س�معة طيبة ،و ما حصل
من س�وء تفاهم س�يكون حتما ً هو س�ببه ،فك�ان البد للزوج
م�ن ان يقوم بجمع كيس الذهب ال�ذي طلبه والد زوجته حتى

يس�تطيع اعادتها ،مرت سنوات طويلة اشتغل الزوج ليل نهار
حتى تمكن من ان يأتي بكيس الذهب.
عندها ذهب مرسعا ً مقدما ً كيس الذهب لزوجته واهلها ،حينها
واف�ق االب ان تع�ود ابنت�ه اىل بي�ت زوجها ،ويف طري�ق العودة
عندم�ا ارادت الزوجة ان تضع رجلها يف امل�اء حتى تعرب النهر،
قف�ز ال�زوج رسيعا ً وق�ام بحملها على ظهره ليعبر بها وهو
يق�ول  :حبيبتي انت غالية ،ومهرك يقص�م الظهر ،فقد دفعت
فيك ذهباً .وعندما قصت االبنة عىل ابيها ما حدث ضحك قائالً :
عندما عاملناه بأصلنا خان  ،وعندما عاملناه بأصله صان !!!..
فعال اذا اكرمت الكريم ملكت ُه واذا اكرمت اللئيم تمردا.

أليكسندر غراهام بيل “خمرتع اهلاتف”

أن�ا بن�ت عمري  16س�نة عندي
فراغ عاطفي شديد بسبب تفكك
أرست�ي وه�ذه املشكلة س�ببتيل
الكثري من املشاكل ماذا اعمل؟
النصائح والحلول:
 - 1أقول لك ببساطة ال تبالغي!
 - 2كثريات يف هذا العمر يشعرن
أن عائلته�ن مفكك�ة بس�بب
خالفات يومية بني أفرادها .هذا
الوضع يكتشفن م�ع الزمن أنه
غير صحي�ح وأن الحياة تسير
وبع�ض املش�اكل تحل نفس�ها
بنفسها.
 - 3من جهة إحساس�ك بالفراغ
العاطف�ي ،أنصح�ك أال تبحث�ي
عنه بل تعطيه .نعم .فكري كيف
تعربي�ن ع�ن حب�ك ألم�ك وأبيك
وأخت�ك وأخ�ي وابدئ�ي بإعلان

غزل عراقي

من الفيسبوك

قصة وعربة

شخصيات من التاريخ

حب بالكالم والترصفات وسوف
تجدين استجابة من الجميع.
 - 4تأك�دي أن الكثريي�ن ال
يعرف�ون ش�يئا ً اس�مه املب�ادرة
(يعني أال تنتظ�ري بل أن تبدئي
أن�ت بالترصف) ،فبادري وأحبي
من حولك وعربي له�م بالواتس
وبال�كالم وبجمع�ة لطيفة عىل
طع�ام أو حلوي�ات أو مشاهدة
فيل�م ظري�ف .وس�اعدي م�ن
يحت�اج مس�اعدة ولو بس�يطة
فتفرحي وتنتهي املشكلة.
 - 5الح�ل بس�يط وتس�تطيعني
البدء ب�ه حاالً ..مع نفس�ك أوال
بتنظي�م وقت�ك بين الدراس�ة
والهواية الخاص�ة بك وبصداقة
من تثقني بهم (صديقة أو  2عىل
أبعد حد) ثم مع أفراد عائلتك.

أفقي
1الحمدان�ي ال�ذي غن�ت من ش�عره أم
كلثوم
2من يبني  oصندوق صغري
3م�ن الس�ماء  oم�ن أدرك الجاهلي�ة
واإلسالم
4النتيجة والتايل  oحسم
5أداة نفي جازمة  oعبء ثقيل
6ممثل�ة مرصية من أفالمه�ا جميلة o
متشابهان
7أبنائي
8نضب وانتهى  oوراء
9طبيب وعالم وفيلس�وف مسلم ولد يف
دمشق وتويف يف القاهرة
10مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع

رأيس
1مقدمته أساس علم االجتماع
2لون من ألوان الخشب  oتوقع
الخري أو الرش
3مراقب مؤنب  oما لصق
4رشاب س�اخن لذي�ذ  oغير
ناضج
5فرعون  oاسم مؤنث أعجمي
6ال يمكن كرسه أبدا  oليت
7نقع�ة مائي�ة وس�خة  oبدانة
(مبعثرة)
8نصف بيضة  oيصبح عفنا
9من ترب�ى عند أحدهم  oطرف
(معكوسة).
10شاعر شعراء العرب  oحاجز

هوعال�م ومخترع ولغ�وي ،يعتبر واحدا ً
م�ن أه�م مخرتع�ي الهات�ف ،إضاف�ة إىل
عمله امله�م يف مجال االتص�االت البرصية
مع الصم وله أكثر م�ن  18اخرتاعا أيضاً.
اش�تهر بيل باختراع أول هاتف عميل عام
 1876وأس�س رشك�ة تلف�ون بي�ل ع�ام
.1877
اعتم�د تعليم بيل على التجارب يف الصوت
وكان لعمل أبي�ه يف مجال التدريب اللغوي
للص�م دور كبري،عم�ل بي�ل م�ع توماس
واطس�ون يف تصميم أول هاتف عميل .لقد
حصل بيل على  18براءة اختراع لوحده،
وعلى  12ب�راءة اخرتاع مشرتك�ة .تعرف
على السيرة الذاتي�ة اإلنج�ازات والحكم
واألقوال وكل املعلومات التي تحتاجها عن
أليكسندر غراهام بيل.
بيل هو االبن الثاني اللكسندر ميلفيل بيل
والدته إليزا جريس س�يموندز بيل ،كان له
ش�قيقان توفيا بس�بب مرض السل .لقد
نش�أ يف مدين�ة أدنبرة التي عرف�ت بأثينا
الشمال ،بسبب غناها بالعلوم و الفنون.
كان ج�ده ووال�ده خبيران يف ميكانيكية
الص�وت والخطابة،إضاف�ة إىل أن والدت�ه

أصبحت عازفة بيان�و موهوبة عىل الرغم
م�ن صممها ،مم�ا وضع أمام�ه تحديات
كبيرة .تلق�ى تعليم�ه يف املن�زل م�ن قبل
والدت�ه وق�د كان ش�ديد الفض�ول للعالم
م�ن حوله ،درس س�نة واحدة يف مدرس�ة
خاصة ،ومن ثم سنتني يف املدرسة الثانوية
امللكية يف أدنربه.
على الرغ�م أن بيل ك�ان طالبا ً متوس�ط
املس�توى ،إال أنه أظهر ق�درة غري مألوفة
لح�ل املشكالت ،يف س�نته الثاني�ة عرشة،
بينما كان يلعب مع صديقه يف مكان قريب
م�ن مطحن�ة للحب�وب ،الح�ظ أن عملية

قرش الحبوب بطيئة .عاد إىل املنزل وابتكر
آل�ة مؤلفة م�ن مضارب دوارة ومس�امري
لتسهيل عملية قرش الحبوب.
تم�ت تنش�أة بي�ل م�ن أج�ل إدارة أعمال
العائل�ة ،إال أن بي�ل ل�م يتفق م�ع طبيعة
والده املتسلطة ،وبهدف البحث عن مهرب،
تطوع للعناية بج�ده عندما مرض يف عام
.1862
شجعه جده وزرع فيه حب التعلم والنشاط
الفكري ،ويف س�ن السادس�ة عرشة انضم
ُ
وكلت
إىل وال�ده يف عمله مع الصم ،والحقا ً أ ِ
له كامل املسؤولية للعمل يف لندن.

F

acebook

اختبارات شخصية

اكتشفي شخصيتك من الزهور املفضلة لديك!

هن�اك العدي�د م�ن أن�واع
الزه�ور ،ول�كل زه�رة
معانيها الخاصة يف التعبري
ع�ن الشخصي�ة ،وللتعرف
عليه�ا أكث�ر تابع�ي املقال
االتي:
 .1الزنبق:
أنت تتمتعني بحيوية كبرية
وطاقة ممت�ازة ،وتقومني
بالكثير م�ن األش�ياء يف
حيات�ك حت�ى أن�ك ق�د ال
تجدين وقتا ً خاصا ً بك.
 .2البنفسج:
أن�ت ش�خصية حساس�ة
ومتحفظة وتتمتعني بذكاء
كبير .لي�س م�ن الس�هل
التعام�ل مع�ك .أصدقاؤك
الحقيقي�ون ه�م فق�ط
الذي�ن يعرف�ون الكثري من
الحقائق عنك.
 .3التوليب:
بشخصي�ة
تتمتعين
حساسة ومرحة ،وتسعني
دائما ً للتغيري .كما تقدرين

عالقاتك مع من حولك.
 .4دوار الشمس:
تتمتعني بشخصية قيادية،
وتحبني تكوي�ن الصداقات
والحدي�ث ع�ن أفك�ارك
أمام م�ن حولك ،كثيرا ً ما
يلج�أ إليك الن�اس من أجل
املشورة.
 .5الزه�ور الوردي�ة
والحمراء:
أن�ت تحبين م�ا تفعلين�ه
وتميلين إىل املثالي�ة.
رومانسية وتحبني العالقات
الدافئة واالستقرار وكل ما

هو قديم.
 .6القرنفل:
تتصفين بالوف�اء والوالء،
وكثيرا ً م�ا يلج�أ إلي�ك
أصدق�اؤك ويأتمن�وك عىل
أرساره�م ،تس�عني إىل كل
م�ا ه�و بس�يط وتحبين
مساعدة اآلخرين.
 .7زهرة السوسن:
تتمتعين ب�روح التف�اؤل
واألم�ل ،وتحملين خي�االً
واس�عا ً وتس�تغلينه يف
القيام بالكثري من التجارب
الجديدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
فيسبوك يطرح ميزة جديدة
مخصصة لعشاق األخبار

تن�وي رشكة “فيس�بوك” إطالق
منصة جديدة ستكون مخصصة
لعش�اق األخبار ،قبل نهاية شهر
يونيو/حزيران الجاري.
وأوضح�ت “فيس�بوك” يف تقرير
أنها س�تطرح منص�ة “النرشة”
بإص�دارات مجاني�ة وأخ�رى
مدفوعة األجر.
وتن�وي كذل�ك فيس�بوك أن
ترك�ز عمله�ا يف بداي�ة األمر عىل
بع�ض مجاالت األخب�ار املفضلة
ملس�تخدميها مث�ل الرياض�ة
واملوض�ة والبيئ�ة والصح�ة،
باإلضافة إىل خيار متابعة األخبار
املحلية حس�ب كل بلد ،ووس�ائل
اإلعالم املشتركة يف تل�ك الخدمة
الجديدة.

وس�يتم فتح منصة “النرشة” يف
رابط منفصل عن موقع التواصل
االجتماعي “فيسبوك”.
وأرجعت التقارير ه�ذا القرار إىل
ش�قني ،أولهم�ا رغبة فيس�بوك
ب�أن تجع�ل تل�ك املنص�ة عالمة
تجارية مس�تقلة بذاتها ،والثاني
لتجن�ب دفعها عم�والت ملتجري
التطبيقات يف أبل وغوغل خاصة
بالنسبة للكتاب والنارشين.
وتتجن�ب “فيس�بوك” حتى اآلن
اختيار أي كت�اب أو نارشين لهم
آراء سياسية قد تكون متطرفة،
وتحاول أن تغطي حاليا الجوانب
األخ�رى من األخب�ار حتى ال يتم
مهاجمة املنص�ة يف مهدها ووأد
املرشوع قبل انطالقه.

اكتشاف مخيف ..امرأة إفريقية
يتحور كورونا بداخلها  30مرة
وث�ق باحثون يف جنوب إفريقيا حالة ام�رأة مصابة بفريوس نقص املناعة
البرشي�ة ( ،)HIVوأصيب�ت منذ تس�عة أش�هر بـ  .COVID-19واكتش�ف
الباحثون أن الفريوس لم يغادرها واستطاع التحور داخلها ألكثر من ثالثني
تغي ً
ريا جين ًيا.
وبعد أن شعرت املرأة ،البالغة من العمر  36عامً ا ،بالتعب يف سبتمرب 2020
بينت الفحوص إصابتها بكورونا منذ أكثر من سبعة أشهر ،وفق ما ذكرت
“دييل ميل” الربيطانية.
يق�ول الفري�ق ،من جامعة كوازول�و ناتال يف ديرب�ن ،إن النتائج تقدم أول
دلي�ل حقيقي عىل أن املرىض املصابين بفريوس نقص املناعة البرشية غري
املعالج يمكن أن يكون لديهم جهاز مناعي ضعيف يسمح لفريوس كورونا
بالتجذر والتحول إىل متغريات قاتلة يمكن أن تنترش لآلخرين.
وتق�در األمم املتحدة أن  7.5ملي�ون بالغ وطفل يف جنوب إفريقيا مصابون
بفريوس نقص املناعة املكتسب.
وبمجرد إصابة الشخص بفريوس نقص املناعة ،يبدأ الفريوس يف مهاجمة
وتدمير الخاليا املناعية التي تحمي الجس�م عادة من الع�دوى ،ويمكن أن
تؤدي إىل مرض اإليدز املميت.
يف جن�وب إفريقيا ،غال ًبا ما تم�ر عدوى فريوس نقص املناعة البرشية دون
اكتش�اف ،و ُيعتقد أن ما يقرب من  10%من الناس غري مدركني إلصابتهم
بالفريوس.
ً
وفق�ا ملراكز الس�يطرة عىل األم�راض والوقاية منه�ا ( ، )CDCفإن مرىض
لاً
ً
عالجا فعا ليسوا أكثر عرضة
فريوس نقص املناعة البرشية الذين يتلقون
لخطر التقاط الفريوس أو املعاناة من مضاعفات أكثر خطورة.
وم�ع ذل�ك  ،فإن نتائ�ج الدراس�ات هي أول دليل يشير إىل أن األش�خاص
املصابين بفيروس نقص املناع�ة البرشية يمك�ن أن يتح�ور الفريوس يف
أجسامهم عدة مرات.
تم تش�خيص املريضة الجنوب أفريقية بفريوس نق�ص املناعة البرشية يف
ع�ام  ،2006لك�ن األطباء لم يتمكنوا من الس�يطرة على حملها الفريويس
بالعالج التقليدي املضاد للفريوسات.

تطبيق  Tinderيسمح بحظر
األشخاص باستخدام أرقام هواتفهم

ً
أخيرا بتجنب
يس�مح لك Tinder
جمي�ع صديقات�ك ،وأصدقائ�ك،
وزمالئ�ك ،وأقارب�ك ،وأي ش�خص
آخ�ر قد ال ترغ�ب يف مواجهته عىل
تطبي�ق مواعدة ،وأعلن�ت الرشكة
أنها ستبدأ يف الس�ماح لألشخاص
بحظر جهات اتصال هواتفهم.
يمك�ن للباحثني عن الرومانس�ية
الوص�ول إىل امليزة م�ن إعداداتهم،
ضم�ن قائم�ة “حظ�ر جه�ات
االتص�ال” ،حيث يمكنه�م تحديد
جه�ات االتص�ال الت�ي يرغب�ون
يف حظره�ا ،م�ا يعن�ي أن ه�ؤالء
األش�خاص ل�ن يظه�روا له�م،
والعكس صحيح.
ويمك�ن للمس�تخدمني إما تحميل
قائم�ة جه�ات االتص�ال الكامل�ة
الخاص�ة به�م إىل  Tinderأو
إضافته�ا بش�كل ف�ردي ..يق�ول
 Tinderإنه لن يخزن جهات اتصال
الجمي�ع  -فقط تلك الت�ي اختاروا
حظرها  -ويمكن لألشخاص إلغاء

حظ�ر أو إلغ�اء االتص�ال بقائم�ة
جهات االتصال الخاصة بهم يف أي
وقت .لن يتم إعالم جهات االتصال
املحظورة بأنه تم حظرها .بالطبع،
ال توجد طريقة سهلة ملعرفة ما إذا
كان لدى شخص سابق أو شخص
آخ�ر غير ذي قيمة حتى حس�اب
 ،Tinderإن�ه إج�راء وقائ�ي أكثر،
وإذا قام ش�خص محظ�ور بتغيري
رق�م هاتف�ه وانض�م إىل ، Tinder
فسيظل حسابه يظهر.
لق�د أراد الن�اس تجن�ب احتم�ال
حدوث سباق رقمي محرج إىل األبد
 ،وه�ذا ق�د يمنحه�م ،يف النهاي�ة،
فرص�ة قت�ال للقيام بذل�ك ..ومع
ذل�ك ،فإن�ه يش�عر ً
أيض�ا بالتأخر
س�نوات ..ال أع�رف ملاذا اس�تغرق
ً
ً Tinder
طويلا إلطالق هذا،
وقت�ا
ولكن آمل أال يضطر املس�تخدمون
الج�دد إىل معرف�ة ب�ؤس مواجهة
أحدهم السابقني عىل  Tinderمرة
أخرى.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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حفل غنائي جيمع إليسا ووائل كفوري يف السعودية
يبدو أن ملكة اإلحساس إليسا قررت العودة
بقوة من خالل حفالت املوسم الصيفي لعام
 2021بعد عام من االبتعاد عن الحفالت
الجماهريية واالكتفاء بحفالت األونالين.
فوجئ جمهور إليسا بإعادتها تغريدة
خاصة عرب صفحتها الرسمية عىل تويرت
تجمعها بوائل كفوري من دون اإلعالن
عن أي تفاصيل ،واكتفت الصورة بوضع
تاريخ  17يونيو القادم ليتساءل الجمهور
عن رس هذا التاريخ ،فقد علم أن إدارة
موسم الرياض نجحت يف جمع إليسا ووائل
كفوري يف حفل غنائي واحد يف اململكة
العربية السعودية ضمن موسم الرياض
الذي بدأ قبل أيام.
ويبدو أن هذا الحفل سينجح يف إعادة
الصداقة التي جمعتهما خالل السنوات
املاضية التي كانت قد توترت قليالً خالل
الفرتة املاضية.
وقد ذكر أنه بمجرد طرح اسم وائل كفوري،
لم ترتدد إليسا باملوافقة عىل الحفل والحال
نفسه بالنسبة إىل كفوري الذي رحب
بالفكرة كثرياً ،لتكون ثاني حفالته الغنائية
أيضا ً هذا املوسم بعد نجاح حفله األول
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منمنمات
يف جمهورية الدومينيكان ،ومن املقرر أن
يصل كل منهما إىل السعودية خالل نهاية
األسبوع القادم لبدء بروفات الحفل.
جدير بالذكر أن كالً من نجوى كرم وأصالة
ومحمد عبده ونبيل شعيل وماجد املهندس
قد شاركوا يف الحفالت األوىل ملوسم

الرياض ،فيما تحرص إدارة هيئة الرتفيه
والثقافة عىل كل اإلجراءات الخاصة بمنع
انتشار عدوى فريوس كورونا ،من ارتداء
الكمامات الطبية وقياس درجة الحرارة
ومنع حضور األطفال من عمر  15عاما ً
وما دون.

من تسبق يف العرض األول  ..نادين جنيم أم سريين عبد النور؟
ُتنهي املمثلة سريين عبد النور تصوير آخر
مشاهدها من مسلسل «دور العمر» قريباً،
فيما بدأت رشكة االنتاج «روف توب»
بالربومو الخاص باملسلسل قبل أسبوع،
وقالت إنه سيعرض عىل منصة شاهد،
وهو من كتابة نارص فقيه وإخراج سعيد
املاروق ،ويتقاسم البطولة اىل جانب عبد
النور املمثل عادل كرم.
وقبل أيام ،نرشت املمثلة نادين نسيب نجيم
الصور األوىل من مسلسل «صالون زهرة»،
نص نادين جابر واخراج جو بوعيد يف اول

تجربة للمخرج يف الدراما أو املسلسالت.
وأفادت معلومات أن املسلسل الجديد
يعتمد عىل نفس كوميدي واضح ويخترص
أو ينقل ما يجري يف صالونات التجميل
من قصص الحب والعالقات االجتماعية
واالنسانية.
هكذا يبدو أن سباق منصة «شاهد»
سيتحول مجددا ً إىل منافسة كبرية بني
نادين نسيب نجيم وسريين عبد النور ،فيما
تؤكد معلومات خاصة أن مسلسل «دور
العمر» سيبدأ عرضه يف حزيران/يونيو ،أي

خالل أسابيع قليلة بينما سيؤجل عرض
«صالون زهرة» ،اىل بداية الصيف املقبل
وربما إىل الخريف يف انتظار القرار النهائي
وانتهاء التصوير.
يذكر أن نادين نجيم ظهرت قبل أيام يف
فيديوهات االحتفال الذي أقامه املنتج
صادق الصباح يف دارته ،وذلك عىل رشف
أبطال مسلسل «عرشين عرشين»،
وحرضه املغني رامي عياش وزميله زياد
برجي وكذلك املمثل قيص خويل وبعض
املمثلني.

النجمة اللبنانية لنا داوود حتتفل بتخرجها مع والديها
احتفلت مقدمة الربامج النجمة
اللبنانية ،لنا داوود ،بمناسبة
تخرجها من الجامعة بحضور

والديها املمثل أليكو داوود
واملمثلة نهلة داوود ومجموعة
من أصدقائها الذين شاركوها

فرحتها بهذه املناسبة املميزة.
الحفل أقيم يف منزلها ،
وظهرت وهي ترقص بفرح،
حيث القى الفيديو انتشارا
واسعا بني متابعيها الذين
قدموا لها التهاني .كما نرشت
صورة عفوية جمعتها بوالديها
وعلقت عليها« :أدين لكما بكل
يشء».
ويف السياق ،عبرّ ت داوود عن
سعادتها الكبرية بهذا اإلنجاز
الذي اعتربته أوىل خطوات
النجاح مؤكدة أن العلم هو

السالح الوحيد الذي يجب أن
يتسلح به كل فرد.
كما جددت شكرها لوالديها
وكل من شاركها فرحتها بهذه
املناسبة معتربة أن عائلتها هي
سبب قوتها ونجاحها يف كل ما
تقوم به.
يذكر أن لنا تستعد للمشاركة
يف املوسم الجديد من برنامج
«اليف ستايل» عىل قناة أم بي
يس ،باإلضافة اىل مشاركتها
يف عمل درامي جديد سيبرص
النور قريباً.

يامسني عبد العزيز حتتفل بتخرج ابنتها
احتفلت الفنانة ،ياسمني عبد العزيز ،بحفل
تخرج ابنتها ،ونرشت فيديو عرب حسابها
الرسمي بإنستجرام يرصد لقطة طريفة
من حفل التخرج ،وهي إلقاء قبعات
التخرج يف الهواء ،فيما تظهر أهرامات
الجيزة يف الخلفية.
وعلقت الفنانة ياسمني عبد العزيز:
«ابنتي وأختي وصاحبتي اتخرجت،
ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ
والدكم يارب».
وقد مازحت ياسمني عبد العزيز جمهورها
ومتابعيها بصورة جديدة لها ،حيث استخدمت

فلرت تحويل شكلها إىل رجل ،وعلقت عىل
الصورة قائلة« :ياسمني عبد العزيز»،
ليعلق زوجها النجم أحمد العويض
قائالً« :ال ده أنت عىل الله حكايتك
بجد».
وبعد فلرت تحويل شكلها إىل رجل،
استخدمت فلرتا جديدا من ناحية
تغيري لون العني والشكل ،ونرشت
فيديو عرب حسابها عىل إنستجرام،
وكتبت قائلة »:حلو الفلرت ده» ،ليدخل
محبيها يتغزلون يف جمالها ،وأنها جميلة
بدون أي فلرت.

أنغام تطرح «أنا بعته كتري» عرب
قناتها الرمسية يف اليوتيوب
تطرح مطربة مرص االوىل والوطن العربي
الفنانة انغام أغنية «أنا بعته كتري» عرب
قناتها عىل اليوتيوب يوم االثنني املوافق 7
يونيو .
االغنية من كلمات الشاعر امري طعيمة وألحان
ايهاب عبدالواحد وتوزيع طارق مدكور ،كما
تستعد املطربة الكبرية أنغام إلحياء حفل كبري
ألول مرة يف مرسح النافورة بدار األوبرا املرصية
يوم الخميس  1يوليو الساعه الثامنة مسا ًء.
الجدير بالذكر أن هذا الحفل بمصاحبة
املايسرتو العاملي هاني فرحات ،وفتحت دار
األوبرا املرصية باألمس عرب االنرتنت والحجز
أونالين.

تغريدات

جمانة ممتاز

معز بو لحية

ال ال��وم النس��اء يف احلرك��ة النس��وية ح�ين تكون
ردود افعاهل��ن متطرف��ة ،م��ا دفعهن يف املق��ام االول
هو ك��م الضغط ،حتى مع الرجل املعتدل س��تصدمني
مبحاوالت تقويضك.
باختصار الرجل يريد امرأة غبية ال تسأل وال تفكر
ألن املرأة الذكية بالنسبة له كابوس.
ال تزعلون ،ما اعمم..

برشلونة يفشل يف التعاقد مع فينالدوم
بعد أن اختار باريس س��ان جريمان حسب
عدة تقارير صحفية .
فم��ا اخلي��ار األنس��ب لتعوي��ض صفقة
فينالدوم ؟

تأسيس جملس اإلعمار
العراقي عام 1950

طارق حرب

إن فكرة تأسيس مجلس لإلعمار ضمن اطار االصالح االجتماعي
واالقتصادي راجت كثريا ً يف بغداد بعد الحرب العاملية الثانية ،ففي
السنوات  ٤٧/٤٨طلبت حكومة صالح جرب من البنك الدويل قرضا ً
شأنها شأن الدول االعضاء يف البنك ،فربط البنك موافقته برشطني،
االول جعل حصة العراق النفطية ضامنة ،والثاني تأسيس مجلس
خاص يعهد اليه أمر االرشاف عىل رصف هذا القرض ،وبعد تأليف
وزارة نوري باشا يف الشهر االول من عام  ١٩٤٩زار وفد من
البنك الدويل بغداد ودخل يف مفاوضات مع العراقيني ،وبعد فرتة
قليلة وصل ممثل البنك يف الرشق االوسط وتقدم البنك بمرشوع
يستهدف انشاء مجلس مستقل يسمى مجلس االعمار ،ويف الشهر
الرابع من السنة نفسها تقدمت وزارة املالية بمرشوع قانون اىل
مجلس الوزراء اقرتحت فيه ان يكون رئيس الوزراء رئيسا ً ملجلس
االعمار ،ويضم املجلس يف عضويته وزير املالية وستة اعضاء
ال يكونوا مرتبطني بالدول وظيفيا ً عىل ان تتوفر فيهم الخربة
باالمور املالية واالقتصادية وامور الري ،وتكون مدة عملهم خمس
سنوات ،ومنح املرشوع للمجلس الشخصية املعنوية والصالحيات
الالزمة ،وعىل ان تكون موازنة املجلس من كل املوارد النفطية،
وتوىل مجلس الوزراء يف جلسة خاصة ملناقشة املرشوع .
ويف الرابع من الشهر السادس من السنة نفسها وصل وفد من
خرباء البنك الدويل برئاسة (باين)  ،E A Bayneحيث قام بدراسات
وكشوفات حول املوضوع بعد ان تم تزويده بالوثائق واملعلومات،
ومن بينها مرشوع قانون مجلس االعمار ،حيث ارادت الحكومة
االستئناس برأي البنك الدويل بشأنها ،وبعدها تقدمت حكومة
نوري باشا الذي كان رئيسا ً للوزراء بطلب قرض يخصص
للمشاريع العمرانية ،ووافقت عىل تأسيس مجلس االعمار عىل ان
يمنح الصالحيات القانونية اعتمادا ً عىل مبلغ القرض الذي يوضع
تحت ترصف املجلس وليس تحت ترصف الحكومة ،وهكذا وضعت
اللمسات االخرية للتعاون بني بغداد والبنك الدويل ،ويف نهاية هذه
السنة وصل اىل بغداد وفد من البنك برئاسة (أي .جي .برالند
 )Burlandالذي دخل يف مفاوضات تكميلية مع لجنة عراقية
برئاسة وزير املالية ،ويف االجتماع االخري يف اليوم الثالث من الشهر
االخري من السنة نفسها أيد املسرت(برالند) فكرة تأسيس املجلس
وحث عىل االرساع يف ترشيع قانونه حتى يتسنى للبنك الدويل
منح القرض ،وتأكد ذلك بمذكرة ارسلها مدير شعبة القروض يف
البنك الدويل اىل بغداد يف الخامس من الشهر االول  ،١٩٥٠واشار
اىل ان مرشوع القانون الذي اعدته الحكومة يفي بالغرض ،ويف
الشهر الثاني من السنة نفسها تم تعيني اشد املتحمسني إلٔنشاء
مجلس اعمار مستقل عن وزارة املالية ،وهو السيد عبد الكريم
االزري وزير املالية يف وزارة السويدي الجديدة ،وهكذا تولت هذه
الحكومة اكمال مرشوع قانون مجلس االعمار واودعته اىل مجلس
االمة لترشيعه ،وقد رشع مجلس النواب القانون يف جلسة واحدة
فقط.
وتطبيقا ً الٔحكام الدستور امللكي تم عرض القانون عىل مجلس
االعيان ايضا ً الذي صوت لصالحه دون مناقشة اطالقا ،إذ
اكتفى هذا املجلس بتوصية اللجنة االقتصادية واملالية التابعة
له ،وهكذا صدر قانون مجلس االعمار رقم  ٢٣لسنة  ١٩٥٠وتم
نرشه يف جريدة الوقائع العراقيه الجريدة الرسمية بعددها ليوم
.٢٧/٥/١٩٥٠

رانيا يوسف ترد على منتقديها بعد
صورتها مع رئيس نادي برشلونة
ر ّدت املمثلة املرصية ،رانيا
يوسف ،عىل اإلنتقادات التي
تعرضت لها بعد نرشها صورة
مع خوان البورتا ،رئيس نادي
برشلونة من رحلتها إىل مدينة برشلونة
يف إسبانيا.
ورصحت رانيا يف برنامج
عرب
«الحكاية»
قناة  mbcمرص
الذي يقدمه
ا إلعالمي

املرصي عمرو أديب« :معرفش ليه الدنيا
اتقلبت اتنني مشاهري اتقابلوا بينهم
أصدقاء مشرتكني عرفونا ببعض ،ابنه زميل
بنتي يف الجامعة ،اتصورنا يف الشارع قدام
كافية مشهور يف برشلونة ونزلت صوري
زي أي حد ،معرفش إيه اليل حصل الدنيا
قامت مقعدتش وكأنه أول مرة بيشفوا
واحدة مرصية بتتصور مع واحد أجنبي،
دي مجموعات ممنهجة ملحاربة أي حد
ناجح ومحبوب ،ودول موجودين من زمان
بس هما طفحوا علينا بعد  2001من خالل
السوشيال ميديا».

ملك قورة تنتهي من
مشاهدها يف « 200جنيه»
انتهت الفنانة ،ملك قورة ،من تصوير
مشاهدها يف فيلم « 200جنيه» مع املخرج
محمد أمني ،وذلك قبل سفرها خارج مرص لقاء
إجازة الصيف ،وتجسد فيه دور فتاة جامعية ،وتستعد
خالل األسابيع القليلة املقبلة لتصوير دورها يف مسلسل
«إجازة مفتوحة» والذي تجسد فيه دور شقيقته الصغرى التي
تدخل معه يف العديد من املشادات.
فيلم « 200جنيه» تدور أحداثه حول ورقة الـ  200جنيه ،وكيف
تنتقل من شخص إىل آخر من مختلف الطبقات االجتماعية.
ويف سياق متصل ،تظهر ملك قورة كضيفة رشف يف مسلسل
«شقة « ،6تأليف رفيق القايض ومحمود وحيد وسعاد القايض
ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل ،وبطولة روبي ،رشيف
سالمة ،سيد رجب ،وأحمد بدير ،ومحمود البزاوي ،وصالح عبد
الله ،وحمزة العييل ،وتدور أحداثه يف  15حلقة للعرض عىل احدى
املنصات الرقمية.

