
بغداد/ الزوراء:
كشـف االتحـاد الـدويل للصحفيني عن 
مقتل ٦٥ صحفيا يف جميع أنحاء العالم 
يف العـام ٢٠٢٠، أثنـاء تأديتهم لعملهم، 
حيث واجهوا عنفـا متزايدا خالل العام 

املايض.وأشـار تقريـر لالتحـاد الـدويل 
ارتفـع  العـدد  أن هـذا  إىل  للصحفيـني 
مقارنـة بالعـام الـذي سـبقه (٢٠١٩) 
بـ١٧ حالة، موضحـا أن حوادث العنف 
قد أودت بحياة ٢٦٨٠ صحفيا وإعالميا 

منـذ العام ١٩٩٠.وأفـاد بأن الصحفيني 
والعاملني يف مجال اإلعالم كانوا ضحايا 
عنف ارتكبته جماعات الجريمة املنظمة 
واملتطرفون واملنظمات الطائفية.ولفت 
تقريـر االتحاد الـدويل للصحفيي، إىل أن 

املكسـيك كانـت أخطـر دولة بالنسـبة 
للصحفيـني يف عـام ٢٠٢٠، بنـاًء عـىل 
إجمايل الوفيات، متصدرة الدول الخطرة 
عىل الصحفيني، حيـث قتل ١٤ صحفيا 
فيهـا، تلتهـا أفغانسـتان، إذ بلـغ عدد 

الصحفيني القتىل فيها ١٠ حاالت، تليها 
باكسـتان بــ٩ قتـىل مـن الصحفيني، 
والهند بـ٨، فيما سجلت الفلبني وسوريا 

٤ قتىل من الصحفيني لكل منهما.
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بغداد/ الزوراء:
هنـأ نقيب الصحفيـني العراقيـني، رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، امس 
االحـد، ابنـاء الصابئة املندائيني بمناسـبة 
عيد الخليقة.وقال الالمي يف تغريدة له عىل 
”تويرت“ تابعتها ”الـزوراء“: ”أتقدم بأحر 
التهاني وأزكى التربيكات إىل األخوة األعزاء 
أبناء طائفـة الصابئة املندائيني بمناسـبة 
عيـد الخليقة، سـائال الله العـيل القدير أن 
يجعلـه عاماً للسـالم واملحبـة، وأن يعيده 
عىل إخوتنا املندائيني خصوصاً، والعراقيني 
بشـكل عـام بالخـري واألمـان... وكل عام 

والعراق وشعبه بألف ألف خري“.

بغداد/ الزوراء:
العامـة، امـس  املـرور  دعـت مديريـة 
االحـد، املواطنني ممن اكملـوا معامالت 
تسجيل مركباتهم لغرض تثبيت لوحات 
التسجيل.وقال اعالم املديرية يف بيان ورد 

”للـزوراء“: ان ”مديريـة املـرور العامة 
تدعو املواطنـني ممن اكملـوا معامالت 
تسجيل مركباتهم لغرض تثبيت لوحات 
التسـجيل، وخـالف ذلك تتوعـد املديرية 
بمحاسبة املخالفني عىل وفق القانون“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مـرصف الرافديـن، امـس االحد، 
املبارشة بمنح السـلف للموظفني اليوم 
إلعـالم  مقتضـب  بيـان  االثنني.وذكـر 

املـرصف تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
ان التوزيع سيكون ”عرب فروع املرصف 
وتسـلمها فوريـاً مـع اتخاذ اجـراءات 

وقائية من جائحة كورونا“.

طهران/ متابعة الزوراء:
قدمت وزارة الخارجية اإليرانية مقرتحا 
إىل مجلـس الـوزراء يف بالدهـا يقـيض 
بإلغاء سمات الدخول بني إيران والعراق 

لحملة الجوازات العادية.
وأفادت وكالـة ”إرنا“، نقـال عن املوقع 
اإلعالمي ملكتب مجلس الوزراء اإليراني، 
بأن وزارة الخارجيـة قدمت اإلقرتاح إىل 
مجلس الوزراء لدراسته واملوافقة عليه، 
بعـد اتفاقـات مبدئية تـم التوصل إليها 
اإليرانيـة والعراقية،  بـني الحكومتـني، 
بشأن إلغاء تأشريات الدخول بني البلدين 

بالنسبة لحملة الجوازات العادية.
الحكومـة  إىل  املقـرتح  تقديـم  وتـم 
اإليرانية لدراسـته واملوافقـة عليه بناًء 
عـىل املالحظـة رقـم (43) مـن قانـون 
املوازنـة املعدل لعـام (1963)، من أجل 
وضـع لوائـح إلعفـاء حاميل جـوازات 
السـفر العادية مـن التأشـرية من قبل 
والعراقيـة،  اإليرانيـة  الحكومتـني، 
بـرشط املعاملة باملثل.وأشـارت الوكالة 
اإليرانيـة إىل أن املقـرتح قـد أصبـح قيد 
الدراسة واإلقرار من قبل لجنة الشؤون 

السياسية والدفاع بمجلس الوزراء.

عمان/ متابعة الزوراء:
أكـد رئيـس مجلـس األعيـان األردني، 
فيصـل الفايـز، أنـه سـتتم محاسـبة 
املسؤولني عن حادثة مستشفى السلط، 
التي أودت بحياة 9 أشخاص، الفتا إىل أن 
هناك تقصريا من الحكومة، وعدم التزام 
من املواطنني أيضا بشـأن أزمة كورونا 
التـي تعصف بالبالد.وكان 9 أشـخاص 
قـد فقـدوا حياتهـم نتيجـة انقطـاع 
إمدادات األكسـجني عن مستشـفى يف 

مدينة السـلط األردنيـة، يف الوقت الذي 
تواجـه فيه البالد ارتفاعا غري مسـبوق 
كورونـا  بفـريوس  اإلصابـات  بأعـداد 
املسـتجد.وقال فيصل الفايـز، يف حوار 
مع ”سـكاي نيـوز عربيـة“: إن رئيس 
الـوزراء ”تحمـل املسـؤولية األخالقية 
للحادثـة، كمـا أن وزيـر الصحـة قدم 
اسـتقالته“، معتربا أن هـذه اإلجراءات 
ال تزال ”غري كافية“.وأضاف: ”القضاء 
هو الفيصل.. تحويل املسؤولني للقضاء 

ومحاسبتهم عىل هذه املصيبة هو يشء 
أسـايس... كان هناك تقصـري وإهمال 
من موظفي مستشفى السلط لألسف، 
وكل من تسـبب بالكارثة يجب أن يدفع 
الثمن“.وتابع: ”وزير الصحة ال يتحمل 
املسؤولية وحده، وبالنسبة للمتورطني 
اآلخرين فإن الطريق الوحيد ملحاسبتهم 
هو القضاء، والتهمـة هنا هي اإلهمال 
الذي يؤدي للوفاة“.ونـوه الفايز إىل: أن 
لجنـة يف مجلس األعيان األردني، سـبق 

أن قدمـت توصيـات للحكومـة بشـأن 
املنظومـة الصحيـة، قائـال إنـه لم يتم 
األخـذ بها.واسـتطرد: ”عقدنا اجتماعا 
وجددنـا دعـوة الحكومـة بعـده لألخذ 
بتلك التوصيات.. يجب أن نحل املشاكل 
التـي تواجهها املنظومـة الصحية مثل 
اإلهمال والتقصري ونقص الكوادر، وإذا 
لـم نبـدأ بإيجـاد الحلول اآلن سـتتكرر 
هذه املشـاكل يف املسـتقبل، وسـتواجه 
أي قطاعات يف دوائـر الدولة مصائب.. 

يجـب أن تكـون هنـاك ثـورة بيضـاء 
إلعادة النظـر يف اإلدارات العامة ككل“.

وفيما يتعلق بسـحب الربملان الثقة من 
الحكومة األردنيـة، أكد الفايز: أن األمر 
مرتوك للنـواب الذين انتخبهم الشـعب 
األردني التخـاذ مثل هـذا القرار.وفيما 
يتعلـق بتفاقم أزمة فـريوس كورونا يف 
األردن، أكد الفايز: أن املسـؤولية ”تقع 
عىل عاتـق الجميع، وليسـت الحكومة 

فقط“.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسـته االعتيادية صباح اليوم 
االثنـني والتي يتصـدر جـدول اعمالهـا اسـتكمال 
التصويـت عـىل املـواد الثالثــ املتبقيـة يف مرشوع 
قانـون املحكمـة االتحاديـة، فيمـا اكـدت اللجنـة 
املالية النيابيـة رفع الفقرة الخاصة بالتصويت عىل 

مـرشوع قانـون املوازنـة العامـة ٢٠٢١ من جدول 
أعمال جلسـة اليوم االثنني .كما سـيتضمن  جدول 
اعمـال الجلســة التصويـت عىل مـرشوع قانون، 
والقراءة االوىل ملرشوعي قانونني، وتقرير ومناقشة 
القـراءة الثانية ملرشوعني اخريـن .وازاء ذلك، اكدت 
اللجنة القانونية النيابية عدم امكانية تجاوز النص 

الدستوري الخاص بتعيني خرباء الفقه اإلسالمي يف 
املحكمة االتحادية، واشـارت اىل ان آليات التصويت 
من الخالفات التي تعرقل استكمال تمرير القانون .

العقابـي  حسـني  النائـب  اللجنـة  عضـو  وقـال 
لـ»الـزوراء»: ان « املتبقـي مـن قانـون املحكمـة 
االتحادية يعد فقرات بسيطة ال يشكل عقبة كبرية، 

ويمكن تمريره تباعا «. واضاف ان « الكتل الكردية 
التـزال تعرتض عىل آليات التصويـت داخل املحكمة 
، وتـرص عىل اعتماد التصويت وفقـا ملبدأ األغلبية». 
مبينـا ان» اغلب الكتل االخرى تدعم النص القانوني 

باعتماد التصويت وفق ثلثي االعضاء «. 
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الكويت/ الزوراء:
غـادر أمري دولة الكويت، نواف األحمد، الواليات املتحدة 
متوجهـا إىل أوروبا يف زيارة خاصة.وقالت وكالة األنباء 
الرسـمية (كونا)، امـس األحد، إن أمري البـالد غادر إىل 
أوروبـا يف زيـارة خاصـة دون أن تكشـف عـن وجهته 
تحديدا.وأضافـت ”أن األمـري أجرى يف مدينـة نيويورك 
األمريكية فحوصات طبية معتـادة ”تكللت بالنجاح“.

وكان يف وداع األحمد سفري الكويت لدى واشنطن، سالم 
عبدالله الجابر الصباح، واملنـدوب الدائم لدولة الكويت 
لدى األمم املتحدة السفري منصور عياد العتيبي، وقنصل 
عام دولـة الكويت لـدى مدينة نيويورك حمـد الهزيم، 
وأعضاء السـفارة، بحسـب املصدر ذاته.ويف الرابع من 

مـارس/آذار الجاري، غادر أمري الكويـت نواف األحمد 
بـالده متوجها إىل الواليات املتحـدة، ”إلجراء فحوصات 

طبية معتادة“، عىل ما أفادت به ”كونا“ وقتها.

تونس/ متابعة الزوراء:
جدد الرئيس التونيس، قيس سعيد، خالل كلمة 
ألقاهـا بمقـر والية قابـس، اتهامـه ألطراف 
لم يسـمها تعمل عىل عرقلـة جهوده من أجل 
حل مشاكل البالد.وقال سـعّيد، خالل معاينة 
الحريق الذي نشب باملنطقة الصناعية بالجهة، 
”إن اسـتعمال عبـارة ”األزمـة“ عـىل جميع 
األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
”متعمـد“، كمـا اعتـرب خطـاب األزمـة هـو 
”عندهم“ وسـيلة من وسـائل الحكم“، وفقا 
ملـا نقله موقـع قناة ”التاسـعة“ التونسـية.
وأضاف سـعيد: ”لوكان نظام الحكم يف تونس 
رئاسـيا، ملا آلت األوضاع إىل هذا املسـتوى من 

الخراب ”.كمـا انتقد سـعيد ”خطاب البعض 
وحديثهـم عن الفقر وتربير ما ال يربر، والذين 
يدفعـون أمـواال لألبـواق املسـعورة والخونة 
والعمـالء، ولكنهم ال يجـدون أمواال للضعفاء 
واملستضعفني“.واندلع، صباح السبت، حريق 
ضخـم يف مصنع الزفـت يف املنطقة الصناعية 
يف قابس تسـبب يف إنفجار حاوية لصنع مادة 
اإلسفلت، مخلّفا 6 وفيات.وتعيش تونس أزمة 
سياسية عىل وقع خالف دائر بني قيس سعّيد 
رئيس الجمهورية، وهشـام املشـييش رئيس 
الحكومـة املدعوم من رئيـس الربملان وحركة 
النهضة، بسـبب التعديل الوزاري، وما قيل إنه 

رصاع عىل نفوذ داخل السلطة التونسية.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت اللجنـة املاليـة النيابيـة عـن 
اسباب عدم ادراج مسودة موازنة 2021 
عىل جدول اعمال جلسـة اليوم االثنني، 
وفيما رجحت ادراجها خالل االسـبوع 
الجاري، اكدت ان اجتماعات حاسـمة 
للقـوى السياسـية واللجـان الربملانية 

ستعقد خالل هذه االيام بشأنها.
وقـال عضـو اللجنـة املاليـة النيابية، 
شـريوان مريزا، يف حديث لـ“الزوراء“: 
 2021 موازنـة  قانـون  مسـودة  ان 
مـا زال عليهـا بعـض الخالفـات وغري 
مكتملـة حتـى اآلن. مبينـا: ان املـادة 
عليهـا  كردسـتان  بإقليـم  الخاصـة 
نقاشـات  محـل  ومازالـت  خالفـات 
الكتـل السياسـية.واضاف: ان القـوى 
السياسية السنية لديهم مالحظات عىل 
بالرعايـة االجتماعية،  الخاصـة  املادة 
ما يعني ان الخالفات مازالت مسـتمرة 
وغـري محسـومة. الفتـا اىل: ان هنـاك 
اجتماعات ستعقد بني القوى السياسية 
خالل هذه االيام عىل امل حسـم جميع 
املـواد، ومـن ثـم عـرض املـواد املعدلة 
عىل اللجنـة املالية لغرض مناقشـتها.

وتابع: ان اقرار املوازنة مرهون بتوافق 
الكتـل السياسـية عـىل مـواد املوازنة 
كافة. مرجحا اقرارها خالل االسـبوع 
الجاري.مـن جهته، ذكـر عضو اللجنة 
املالية النيابيـة، احمد الحاج، يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان مسودة قانون موازنة 

2021 اكتملت ما عدا املادة 11 الخاصة 
ان  الحاج:  بإقليـم كردسـتان.واضاف 
اقليم كردسـتان والحكومـة االتحادية 
متفقون عىل نص املادة 11 التي جاءت 
يف مسودة املوازنة إال ان القوى الشيعية 
مـا زالـت تتحفظ عىل املـادة وتعرتض 
عليهـا ولم يتم التوافـق عىل نص املادة 
حتـى اآلن.واشـار اىل: ان اللجنة املالية 
تنتظـر النواب الشـيعية ان يتفقوا عىل 
املادة 11 لكي تتم مناقشـتها يف اللجنة 

املاليـة ومن اجـل عـرض املوازنة عىل 
رئاسة مجلس النواب لغرض التصويت. 
مؤكـدا: انه يف حال عدم التوافق سـيتم 
تأجيل جلسة التصويت عىل املوازنة اىل 
اشـعار اخر.وكان عضـو اللجنة املالية 
النيابيـة، محمد صاحـب الدراجي، قد 
اكـد، يف وقـت سـابق، حـرص اللجنـة 
عـىل مراجعة مرشوع قانـون املوازنة، 
وانهـا بذلـت بجهودا لتحسـني شـكل 
املوازنة باسـتخدام  األطر الديمقراطية 

املتبعة دسـتوريا عـرب التصويت داخل 
اللجنة حـول الفقرات باألغلبية.واضح 
الدراجـي، يف بيـان: ان ”الهدف من ذلك 
يكمـن يف تهيئة قانـون املوازنة العامة 
للتصويـت عليه داخل مجلس النواب“.
واضـاف الدراجي ان ” هذه املمارسـة 
ال تمنع من بيان بعـض النقاط املهمة 
التي تشـكل خلال يف بنية املوازنة والتي 
قـد تـؤدي إىل آثـار سـلبية يف االقتصاد 
العراقـي يف حـال تـم اقـرار القانـون 

بوضعه الحايل“.ولفـت اىل ان ”العيوب 
الحاليـة يف قانـون املوازنـة تتمثل بأن 
ومنهـا  املتبعـة،  االقـرتاض  سياسـة 
القـروض الجديـدة، سياسـة خاطئـة 
تـؤدي اىل زيادة الدين العـام بال حاجة 
رضورية، خاصة  ان عام 2020 شـهد 
غطـاًء قانونيـا القـرتاض 27 تريليون 
دينـار، والـذي أثر سـلبيا عـىل طبيعة 
االقتصاد العراقي. داعيا النواب اىل عدم 
التصويت عىل اي قـرض جديد.وتابع: 
ان مبدأ تحديد مرشوع معني يف املوازنة 
لتمويله باالسـم يثري كثريا من شبهات 
الفسـاد، سـواء بالقروض او التمويل 
مبارشة، الن السـياق الطبيعي يقتيض 
ان تخصص املوازنة امواال تقسـم عىل 
القطاعات الخدمية والجغرافية وتكون 
الحكومة مسـؤولة عن ادارتها بصورة 
ان  املفـروض  ”مـن  مبينـا   فعالـة“. 
تتحـول الحكومـة اىل حكومة ترصيف 
اعمال يف اخر ٣ اشـهر من السـنة التي 
انقضت، ما يعني ان صالحية الحكومة 
يف املشـاريع الجديدة هي ملدة ٦ اشـهر 
فقـط، وهـي مدة غـري كافيـة لرصف 
املبالغ املخصصة، آخذين بنظر االعتبار 
والبريوقراطيـة  االداريـة  االجـراءات 
لـإلدراج واالحالة“. مشـددا عىل ”رفع 
مسـميات املشاريع الجديدة من قانون 
املرونـة  الحكومـة  واعطـاء  املوازنـة 
الكافيـة للبـدء بـأي مـرشوع حسـب 

الحاجة واالمكانية“ .
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بغداد/ الزوراء:
املحال  بعض  يف  الدوالر  رصف  أسعار  ارتفعت 
ببغداد ويف البورصة الرئيسية يف اقليم كوردستان، 
امس االحد.ولعى الرغم من ان اسواق البورصة 
الثاني  لليوم  مقفلة  تزال  ال  بغداد  يف  الرئيسية 
اليوم  سينتهي  الذي  الشامل  الحظر  نتيجة 
بعض  يف  قليال  ارتفعت  االسعار  ان  إال  االثنني، 
 ١٤٥٨٠٠ البيع  سعر  ليسجل  املفتوحة  املحال 
بواقع ١٤٥٥٠٠  لكل مائة دوالر، والرشاء  دينار 

دينار لكل مائة دوالر أمريكي.
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بغداد/ الزوراء:
امـس  والبيئـة،  الصحـة  اعلنـت وزارة 
االحـد، املوقف الوبائـي اليومي لفريوس 
كورونا املسـتجد يف العـراق، فيما اكدت 
و٣٢  جديـدة  اصابـة   ٣٨٦٦ تسـجيل 
حالة وفاة وشـفاء ٣٩٤٢ حالة.وذكرت 
الـوزارة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان 
عـدد الفحوصات املختربيـة ليوم امس: 
٣٣٤٠٥، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 

٧٣٨٦٤٥٧، مبينة انه تم تسـجيل ٣٨٦٦ 
اصابة جديـدة و٣٢ حالة وفاة وشـفاء 
٣٩٤٢ حالة.واضافـت: ان عـدد حـاالت 
الشـفاء الـكيل: ٦٨٥٧٧٠ (٩٠٫٤٪)، أما 
عدد حـاالت االصابات الـكيل: ٧٥٨١٨٤، 
بينمـا عدد الحـاالت التي تحـت العالج: 
٥٨٦٦٣، يف حـني عـدد الحـاالت الراقدة 
يف العنايـة املركـزة: ٤٥٧، وعـدد حاالت 

الوفيات الكيل: ١٣٧٥١.

بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة الرتبيـة االسـبوع الحـايل 
موعدا لإلعالن عن موعد إجراء امتحانات 
نصف السنة ونهاية الكورس األول، فيما 
اشـارت اىل حرصها عـىل أداء االمتحانات 
الوزارة،  حضورياً.وقـال املتحدث باسـم 
حيـدر فـاروق، يف ترصيـح صحفـي: إن 
«الوزارة ال يمكنها وضع جدول امتحاني 
يف يومي السبت واألحد، إضافة إىل املوقف 
الوبائـي لديـه سـلطة يف اتخـاذ القرار»، 

مؤكـداً أن «وزارة الرتبيـة سـتعلن موعد 
االمتحانات خالل االسبوع الحايل».وتابع: 
أنه «بعد اسـتحصال املوافقة من األمانة 
العامة ملجلس الوزراء عىل أداء امتحانات 
نصـف السـنة، سـتقوم الـوزارة باتخاذ 
القـرارات يف الظـرف االسـتثنائي وغـري 
الطبيعي، ووضع آلية جديدة تتناسب مع 
معطيـات الواقـع ومع معطيـات املوقف 

الوبائي».

Â‡r€a@…œáÓé@¡‹è€a@Û–ìnèfl@Úqäbÿi@kjèm@Âfl@›◊@ZÊÜä˛a@ÊbÓ«c@ê‹™@êÓˆä
µvè◊Î˛a@paÜaáflg@ b�‘„a@ÚvÓn„@ôbÉíc@Y@ÒbœÎ@á»i

بغداد/ الزوراء:
اطلع وزير الرتبية، عيل حميد الدليمي، امس االحد، عىل معوقات العملية الرتبوية 
الكاظمي.وذكرت  الوزراء، مصطفى  بناًء عىل توجيه رئيس  يف محافظة  ذي قار 
محافظة ذي قار يف بيان تلقته «الزوراء»: أن» املحافظ عبد الغني االسدي استقبل 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  توجيه  بعد  الدليمي  عيل  الرتبية  وزير 
املقدمة  الخدمات  دوائرهم ومستوى  ملتابعة  قار  ذي  اىل محافظة  الوزراء  بذهاب 
النارصية  الرتبوي يف  الواقع  الدليمي سيطلع عىل  الوزير  أن»  للمواطنني».واضاف 
والعمل عىل ايجاد حلول للمشاكل واملعوقات التي تواجه العملية الرتبوية».وكان 
رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه، يف وقت سابق، الوزراء بزيارة 

محافظة ذي قار أسبوعياً.

@›óÌ@ãÌåÎ@fiÎc@NNÔ‡√bÿ€a@ÈÓuÏm@á»i
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الزوراء/ يوسف سلمـان:

يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية صباح 

اعمالهـا  جدول  يتصدر  والتي  االثنني  اليوم 

استكمال التصويت عىل املواد الثالثـ املتبقية يف 

مرشوع قانون املحكمة االتحادية، فيما اكدت 

الخاصة  الفقرة  رفع  النيابية  املالية  اللجنة 

بالتصويت عىل مرشوع قانون املوازنة العامة 

٢٠٢١ من جدول أعمال جلسة اليوم االثنني .

الجلسـة  اعمال  جدول  سيتضمن   كما 

التصويت عىل مرشوع قانون، والقراءة االوىل 

القراءة  ومناقشة  وتقرير  قانونني،  ملرشوعي 

الثانية ملرشوعني اخرين .

النيابية  القانونية  اللجنة  اكدت  ذلك،  وازاء 

عدم امكانية تجاوز النص الدستوري الخاص 

املحكمة  يف  اإلسالمي  الفقه  خرباء  بتعيني 

التصويت  آليات  ان  اىل  واشارت  االتحادية، 

تمرير  استكمال  تعرقل  التي  الخالفات  من 

القانون .

العقابي  حسني  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

لـ»الزوراء»: ان « املتبقي من قانون املحكمة 

االتحادية يعد فقرات بسيطة ال يشكل عقبة 

كبرية، ويمكن تمريره تباعا «.

واضاف ان « الكتل الكردية التزال تعرتض 

 ، املحكمة  داخل  التصويت  آليات  عىل 

ملبدأ  وفقا  التصويت  اعتماد  عىل  وترص 

االخرى  الكتل  اغلب  ان»  مبينا  األغلبية». 

التصويت  باعتماد  القانوني  النص  تدعم 

عمل   » ان  مبينا   .» االعضاء  ثلثي  وفق 

ال  اصيل  هو  االسالمية  الرشيعة  الفقهاء 

املحكمة  يف  استشاري  اىل  تحويله  يمكن 

االتحادية، الن املواد الدستورية تنص عىل 

مخالف  قانون  أي  ترشيع  امكانية  عدم 

للرشيعة االسالمية «.

يأتي ذلك بعد ان صوت مجلس النواب، مساء 

االثنني املايض، عىل ثالثـ من اصل ست مواد 

متبقيـة يف مرشوع قانون املحكمة االتحاديـة 

قبل  االسبوع  يف  عليهـا  التصويت  يتم  لم 

النواب،  مجلس  جلسة  شهدت  حيث  املايض، 

انذاك، اختالل النصاب القانوني مع انسحاب 

قانون  عىل  التصويت  من  االقليات  نواب 

املحكمة االتحادية .

واملكونات  الكتل  «ممثيل  بأن  نواب  وتحدث 

املسيحيـة والصابئة وااليزيدية، انسحبوا من 

جلسة التصويت عىل قانون املحكمة االتحادية، 

يف  املكونات  هذه  تمثيل  عدم  عىل  احتجاجا 

عضويـة قضاة املحكمة االتحادية».

السياسية  الكتل  ابلغت  االثناء،  تلك  ويف 

ممثليهـا يف مجلس النواب انه تم االتفاق عىل 

تأجيل املواد الثالث املتبقية من قانون املحكمة 

االتحاديـة اىل الجلسات املقبلة ، واملواد هي ٢ 

.٣ - ١٢ -

كما افصح نواب كتل مختلفـة عن جانب من 

مجلس  لرئاسة  املشرتك  االجتماع  تفاصيل 

ورؤساء  القانونية  اللجنة  واعضاء  النواب 

من  املتبقية  املواد  مناقشة  الستكمال  الكتل، 

مرشوع قانون املحكمة االتحادية.

وتداول بعض النواب عدم االتفاق عىل تمرير 

املادتني ٣ - ١٢ املتبقيتني من مرشوع قانون 

املحكمة االتحاديـة، وان التوجه العام بامليض 

لتأجيلهـما اىل الجلسات املقبلة .

ÚÄÌÜb•¸a@Ú‡ÿ0a@ÊÏ„b”@Û‹«@oÌÏón€a@‚ÏÓ€a@›‡ÿnèÌ@Êbæ5€aÎ@fib‡«˛a@fiÎáu@xäbÇ@Ú„åaÏæa
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سياسة

تعلـن رشكة مصايف الشـمال (مصفـى الصمود) احدى تشـكيالت وزارة النفـط عن اعالن 
(مناقصـات عامـة محلية) وحسـب التفاصيـل املبينة يف الجـدول ادناه وجـدول الكميات 
واملواصفات الفنية واملناشـئ، فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات او املكاتب املتخصصة 
ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي-ىمصفى 
الصمـود، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن السـتالم نسـخة من جـدول املواصفات والكميات 
ووثائـق املناقصـة مقابل مبلغ قـدره (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة الف دينـار عراقي غري قابلة 
للـرد إال يف حال إلغاء املناقصة او تغيري اسـلوب تنفيذها عىل ان يتم تسـليم العطاء بظرف 
مغلق يف او قبل السـاعة الواحدة ظهرا ليوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٤/٦ ويف حالة مصادفة 
يـوم الغلق عطلة رسـمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسـمية فيكون تاريخ الغلق 
يف اول يوم دوام رسـمي يـيل تاريخ العطلة او الحظر، ويتحمل مـن تحال بعهدته املناقصة 
أجـور نرش االعالن والرسـوم القانونية، علما انه سـيتم عقد املؤتمـر الخاص باالجابة عىل 
االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٣/٣٠ يف نفس 

مكان القطع.

اوال :- املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء 
١.  هويـة الرشكـة او مكتب (متخصص) نافذة لعام ٢٠٢١ مع ارفاق (شـهادة التأسـيس 

–اجازة ممارسة مهنة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة).
٢.  التأمينات االولية حسـب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شـكل صك مصدق ممغنط او 
خطـاب ضمان صادر من مرصف حكومـي او مرصف اهيل معتمد من قبـل البنك املركزي 
العراقي ألمر رشكة مصايف الشـمال عـىل أال يكون ضمن املصارف املحظـور التعامل معها 
واملبينـة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصـادرة التأمينات عند النكول عن 
توقيـع العقـد بعد التبليغ بكتـاب االحالة او عند سـحب مقدم العطـاء لعطائه خالل فرتة 
نفـاذه وبعد غلـق املناقصة او رفض التصحيـح عىل أخطاءه الحسـابية يف العطاء وتتخذ 

بحقه االجراءات القانونية .
٣.  جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة 

لعام ٢٠٢١ (تصوير ملون) بإسم الرشكة مقدمة العطاء (حرصا).
٤.  اعمـال مماثلـة بالتجهيز عـىل ان يتم تقديم العطـاء مع املستمسـكات اعاله (بظرف 

مغلق).
٥.  وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل).

٦.  تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات الحجب .
ثانيا:- تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد :-

١.  يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض حرصاً.
٢.  يكـون التجهيز حسـب ما محـدد من كميـات ومواصفات ومناشـئ ورشوط يف جدول 

املواصفات او الكميات.
٣.  يعتـرب العطاء نافذا ملدة (١٢٠) يوما من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي تحفظ يرد عىل 

فرتة نفاذية العطاء .
٤.  يكون الصنف املطلوب بالنسـبة للمناقصة اعاله للمكاتب والرشكات ال يقل عن الصنف 

(االول).
٥.  رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار .

٦.  يكـون التسـعري بالدينـار العراقي حـرصا ويتم تثبيت االسـعار رقما وكتابـة (طباعة 
الكرتونيـة او باملداد) عـىل جدول الكميات املرفقـة طي هذه املناقصة خاليـة من الحك او 
الشـطب وختمهـا ومصادقتها عـىل جميع الصفحات ويعول عىل السـعر املـدون كتابة يف 
حال اختالفه مع السـعر املدون رقما، كما يعول عىل سـعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ 

الفقرة.
٧.  ال يجـوز ملقـدم العطاء شـطب او حك أي بنـد من بنود وثائق املناقصـة او إجراء تعديل 

عليها .
٨.  ال يجوز ملنتسـبي دوائر الدولة او القطاع العام االشـرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او 

غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية .

٩.  ال يجـوز للمديـر املفـوض يف اكثر مـن رشكة تقديم اكثـر من عطاء واحـد يف املناقصة 
الواحدة .

١٠.  تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد أدنى.
١١.  ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر، ويف حالة ثبوت ذلك يعد ناكال 

وتتخذ االجراءات القانونية بحقه .
١٢.  يتحمل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني 

النافذة .
١٣.  العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 

٥٦ لسنة ١٩٧٧ والقوانني العراقية النافذة .
١٤.  يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة والضوابط 

امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية .
١٥.  يعترب مبلغ االحالة قطعيا واليجوز التفاوض عليه.

١٦.  عـىل املتقدم تثبيت اسـمه وعنوانه وارقـام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشـكل دقيق 
وواضح.

١٧.  يلتـزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حسـن التنفيذ بنسـبة (٥٪) من مبلغ 
االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب 
ضمـان او صك مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط 

والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
١٨.  يمكنكـم االطالع عىل صيغـة العقد والرشوط التعاقدية من خالل االطالع عىل نسـخة 

.(http://nrc.oil..gov.iq) العقد املنشورة عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنت
١٩.  املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ 
املعدلة والوثائق القياسـية ومعايري الرتجيح املرفقـة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع 
وثائـق املناقصة مع مراعاة االسـتثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبـول العطاء الذي يقل 
بنسبة اكثر من (٢٠٪) عن الكلفة التخمينية إذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية 

حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم (١) لسنة ٢٠١٩.
٢٠.  لرشكتنـا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او إلغاءها يف أي مرحلة من مراحلها دون 

تحمل أي تبعات مالية او قانونية .
٢١.  يتم رصف املسـتحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حسـاب (I BAN) حسب 

نظام املدفوعات العراقي .
٢٢.  يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن .

٢٣.  للجنة دراسة وتحليل العطاءات إهمال أي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسعار او حك 
او شطب او تصحيح او تعديل حتى وإن كان املتقدم أوطأ العطاءات.

٢٤.  يكون القطع واالشـرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسـبوع (ايام الدوام الرسـمي) من 
الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة ظهراً واعتباراً من تاريخ نرش االعالن .

٢٥.  بإمكان كافة املشـرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام 
السـاعة التاسـعة من صباح يـوم االربعاء املوافـق ٢٠٢١/٤/٧ يف مقـر رشكتنا يف بيجي-

مصفى الصمود .
٢٦.  ال ترصف املستحقات النهائية إال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب .

٢٧.  تدفع املسـتحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات 
والكميات الواردة يف جدول الكميات .

٢٨.  لرشكات القطاع العام أفضلية بالسـعر بنسـبة ال تزيد عـن (١٠٪) عند تحقق القيمة 
املضافـة البالغـة (٢٠٪) للمواد املصنعة مـن قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسـب 
الدليل السـنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات العامة املصنعة استناداً اىل 

املادة (٣) من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية .
٢٩.  إلزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط 
/ دائـرة العقود الحكومية العامة – قسـم االستشـارات والتدريب املرقـم ع/١٩٠٠٦/٧ يف 

.٢٠١٩/٨/٦
٣٠.  لالطـالع عىل الـرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفـات الخاص باملناقصة اعاله 

.(  http://nrc.oil.gov.iq) يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
٣١.  يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها .

nrclocalcontract@) ٣٢.  لالستفسـار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
.(nrc.oil.gov.iq

قاسم عبد الرحمن حسني 
                                            املديرالعام 
                                           رئيس مجلس اإلدارة 
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بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة الرتبية االسـبوع الحايل موعدا 
لإلعالن عـن موعد إجـراء امتحانـات نصف 
السنة ونهاية الكورس األول، فيما اشارت اىل 

حرصها عىل أداء االمتحانات حضورياً.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، حيدر فاروق، 
يف ترصيح صحفـي: إن ”الـوزارة ال يمكنها 
وضـع جـدول امتحانـي يف يومـي السـبت 
واألحد، إضافة إىل املوقف الوبائي لديه سلطة 
يف اتخـاذ القـرار“، مؤكـداً أن ”وزارة الرتبية 
سـتعلن موعـد االمتحانات خالل االسـبوع 

الحايل“.
وتابع: أنه ”بعد استحصال املوافقة من األمانة 
العامـة ملجلس الـوزراء عـىل أداء امتحانات 
نصف السنة، ستقوم الوزارة باتخاذ القرارات 
يف الظرف االسـتثنائي وغري الطبيعي، ووضع 
آلية جديدة تتناسب مع معطيات الواقع ومع 

معطيات املوقف الوبائي“.
وأشـار إىل ”أن التكهـن بشـأن إنهـاء العـام 

الـدرايس بعد امتحانات نصف السـنة يعطي 
فرصـة للطلبـة والتالميذ للتكاسـل عن أداء 

دراستهم واتمام مهامهم“.
ولفـت إىل أن ”املسـؤول الوحيـد عـن هـذه 
القرارات هـي وزارة الرتبية، التي لم تعلن إىل 
اآلن موعد امتحان نصف السـنة لكنها قريبا 

جدا ستعلن اآلليات ومواعيد االختبارات“.
وأكـد أن ”الـوزارة حريصـة عـىل أن يـؤدي 
الطالـب االمتحـان حضوريـاً داخـل الصف، 
خصوصا انها وضعـت تكثيفاً للمنهج بما ال 

يؤثر يف  القيمة املعلوماتية للطالب“.
وكانـت وزارة الرتبيـة قـد ذكـرت، يف وقـت 
سابق: ان ”قرارا سيصدر للمالكات التعليمية 
والتدريسـية حـول اعطـاء دروس الكورس 
الثانـي والرتكيز عىل مراجعـة مادة الكورس 

االول“.
وأضافـت ان ”التلفزيـون الرتبوي سـيطلق 
حملـة مراجعة كبرية بالتنسـيق مع التقويم 

واالمتحانات ملساعدة الطلبة“.

بغداد/ الزوراء:
هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، ورئيـس مجلس النواب، 
محمد الحلبويس، امس االحد، أبناء 
الصابئـة املندائيـني بمناسـبة عيد 

الخليقة.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
مجلس الوزراء تلقته ”الزوراء“: أن 
”رئيس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، يتقـدم بأحـر التهانـي 
والتربيكات إىل أبناء طائفة الصابئة 
املندائيـني، بمناسـبة عيـد الخليقة 

(الربونايا)، متمنياً وافر الخري واملحبة 
والوئـام ألهلنـا املندائيـني يف عيدهم، 

وعموم الشعب العراقي“.
وأضـاف أن ”“ثروة مجتمعنا العراقي 
يف التنوع ما انفكـت تغتني بتالحمها 
وتآرصهـا، وهذه املناسـبات الكريمة 
فرصـة لتعزيـز الرتابـط ومشـاركة 
األفراح وتقاسـم املشـاعر بـني أبناء 
الوطـن الواحد، ولتأكيد وحدة القلوب 
والعقـول بحـب العـراق، خيمـة كل 

العراقيني“.
من جهته، هنأ رئيس مجلس النواب، 

محمد الحلبويس، أبناء طائفة الصابئة 
املندائيني بمناسبة عيد الخليقة.

وذكـر بيان ملكتـب الحلبـويس تلقته 
مجلـس  ”رئيـس  أن  ”الـزوراء“: 
النواب يتقدم بأجمـل التهاني وأزكى 
التربيـكات إىل أبنـاء طائفـة الصابئة 
الخليقـة  عيـد  بمناسـبة  املندائيـني 
(الربونايا)، سـائال الله العـيل القدير 
أن يجعلـه عامـا ينعـم فيـه الجميع 
باالطمئنـان، وأن يعيـده عـىل إخوتنا 
املندائيـني والعراقيـني بالخري والوئام 

واألمان“.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت قيادة العمليات املشـرتكة، 
امس االحد، احباط محاولة تسـلل 
األرايض  مـن  داعـش  لعصابـات 

السورية .
تلقتـه  بيـان  القيـادة يف  وذكـرت 
”الـزوراء“: أن ”قـوة مـن الفـوج 
الثالـث اللـواء السـادس يف قيـادة 

حـدود املنطقة السادسـة تصدت، 
ليلـة السـبت، اىل محاولـة تسـلل 
من قبل مجموعـة ارهابية لغرض 
العبور من الجانب السوري بإتجاه 
”منطقـة  يف  العراقيـة  االرايض 
الدوكجـي الحدوديـة غـرب جبـل 

سنجار“.
واضافـت أن ” القوة اشـتبكت مع 

مجموعـة إرهابية اخرى من داخل 
االرايض العراقية يف جبل سـنجار، 
بعـد ان قامـت بفتح النـار باتجاه 
االشـتباك  ذاتـه واسـتمر  الفـوج 
خاللـه  تـم  سـاعة  نصـف  مـدة 
ايقـاف عمليـه التسلسـل وهروب 
املجموعة االرهابية باتجاه االرايض 

السورية.

وتابعت: يف حـني قامت قوة اخرى 
مـن قطاعـات الحـدود بمالحقـة 
العنارص املوجودة عىل جبل سنجار 
ومعالجتهـم بمختلـف االسـلحة، 
وقد الذت هذه العنـارص االرهابية 
بالفـرار ، حيـث ادى الحـادث اىل 
استشـهاد احـد منتسـبي الفـوج 

الثالث اللواء السادس ”.

ووجهت قيادة العمليات املشرتكة، 
غـرب  عمليـات  البيـان،  بحسـب 
نينـوى بتقديم الدعم واالسـناد اىل 
جميع املخافر الحدودية عىل طول 
الحـدود مـع تأمـني إسـناد جوي 
لجميع القطعات يف الوقت املناسب 
مـن قبـل طـريان الجيـش والقوة 

الجوية .
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                          العدد :١٨٧٦/ب/٢٠١٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                            
محكمة بداءة النارصية                                           التاريخ:٢٠٢١/٣/٤

إعالن
سـتبيع محكمة بـداءة النارصية وعـن طريق املزايـدة العلنية العقارات تسلسـل 
١٤٨/٣٩ شامية و ٩٠/٣٩ شامية و ٣٧٥/١١٠ جزيرة يف النارصية وخالل خمسة 
عـرش يومـا اعتبارا من اليـوم التايل للنـرش واذا صادف يوم الخامـس عرش عطلة 
رسـمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة 
البـداءة النارصيـة، فعـىل الراغبني بالـرشاء الحضور يف املـكان والزمـان املعينني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية 

عىل املشرتي.
االوصاف:

العقار االول تسلسل ١٤٨/٣٩ شامية 
١-  عبـارة عـن دار من ثـالث طوابق الطابـق االريض مؤلف من سـاحة امامية يف 
مقدمته استقبال وهول وغرفة طعام وصالة ومطبخ وغرفتني ومجموعة صحية. 
أما الطابق االول والثاني مشـابه للطابق االريض من حيث املشـتمالت بأقل حداثة، 

عموم العقار مجهز باملاء والكهرباء ومسقف بالكونكريت املسلح.
٢-  مساحة العقار ٦٣٧م٢ .

٣-  القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره سـتمائة وثالثة وسبعون مليون 
وثالثمائة الف دينار عراقي فقط.

٤-  الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء كمستأجرة للدار بعد 
البيع .

العقار الثاني تسلسل ٩٠/٣٩ شامية 
١-  العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.

٢-  مساحة ٦١٢ م٢.
٣-  القيمـة املقـدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره خمسـمائة وخمسـون مليون 

وثمانمائة الف دينار عراقي فقط.
العقار الثالث تسلسل ٣٧٥/١١٠ جزيرة 

العقـار مؤلف من طابقـني الطابق االريض يتكون من عدد مـن املحالت مجموعها 
اربعة عرش محل متقابلة عىل شكل صفني. اما الطابق االول عبارة عن شقة سكنية 
تتكون من غرفتني وهول ومطبخ وصحيات وسطح خارجي مجهز باملاء والكهرباء 

مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ودرجة العمران متوسطة .
١-  مساحة العقار ١٧٣,٤٥ م٢ .

٢-  القيمـة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلـغ قدره ثالثمائة وثمانية ماليني ومائة 
واربعون الف دينار عراقي فقط.

٣-  العقار مشـغول من قبـل الرشيك احمد عبد الرضا ويرغب بالبقاء كمسـتأجر 
بعد البيع.

القايض االول
عادل خلف جاسم



بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس األحد، قرب رفد املنظومة 
محطة  اىل  اشارت  فيما  واط،  ميغا   ٦٣٠ بـ  الوطنية 
صالح الدين الحرارية، إذ بلغت نسب انجازها اىل املراحل 

النهائية استعداداً لدخولها العمل قبل موسم الصيف.
أن  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  للوزارة  بيان  وذكر 
زيارًة  اجرى  األمارة،  مهدي  ماجد  الكهرباء  «وزير 
ملحطة صالح الدين الحرارية للوقوف ميدانياً عىل إنجاز 
املنظومة  ورفد  العمل  ادخالها  بغية  النهائية  مراحلها 
فصل  استعدادات  قبالة  جديدة  بطاقات  الكهربائية 

الصيف».
واضاف البيان انه «تم عقد اجتماع موسع مع مالكات 

نوقشت   ،(cmec) املنفذة  الصينية  والرشكة  الكهرباء 
الالزمة  الفنية  والفحوصات  العمل  انجاز  مراحل  فيه 
وامدادات  املحطة،  معّدات  فيها  نصبت  التي  والكيفية 
واجهزة  واملراجل  التوربينات  وجهوزيات  الوقود 

السيطرة الالزمة للمحطة».
طرحتها  امور  «لجملة  الكهرباء  وزير  واستمع 
الدخول  سمات  تسهيل  منها  والتي  املنفذة  الرشكة 
مجلس  رئيس  توجيهات  وفق  املحطة  يف  للعاملني 
ميدانيا  لع  اطَّ كما  ومتابعتها،  بحلها  واوعز  الوزراء، 
والبارد  الحار  وسالل  واملراجل  التوربينات  قاعات  عىل 
ومخترب تصفية املياه ومعالجتها، ومنظومات التربيد، 

واملضخات، والغسل الكيمياوي للمراجل».

من  املحطة  داخل  الشبكة  نصب  «أعمال  واستطلع 
بربط  ستتكفل  والتي  يف،  كي  و١٣٢  الـ٤٠٠  جهتي 
مشدداً  املحطة»،  من  املنتجة  الطاقة  ونقل  الخطوط 
 ،٢ رقم  بغداد  الدين/غرب  صالح  خطوط  «اكمال  عىل 
خط  جهوزية  عن  االستعالم  بعد  يف  كي   ٤٠٠٠ بسعة 
استكمال  ورضورة   ،١ رقم  بغداد  الدين/غرب  صالح 
سامراء  وديزالت  سامراء،  وجنوب  بيجي،  خطوط 
ملحافظة  منها  واالستفادة  املحطة  احمال  لترصيف 

صالح الدين،وسامراء وغرب بغداد».
إلنجاز  املقررة  الزمنية  بالتوقيتات  «االلتزام  وأكد 
لرتفد  األوىل  التوليدية  الوحدة  وخصوصاً  املحطة، 

املنظومة بـ٦٣٠ ميكا واط».

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  االتصاالت،  وزارة  أكدت 
عدم وجود أي تأخري بإجراءات مرشوع 

الكابل الضوئي. 
رعد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

الرسمية:  الوكالة  بحسب  املشهداني، 
الكابل  بإجراءات  تأخري  يوجد  «ال  إنه 
الـ  مشاريع  ان  منها  ألسباب  الضوئي 
مستمر،  فيها  والعمل  شغالة   FTTH
بمرشوع  العمل  استمرار  عن  فضال 

منطقة  يف  انطلق  الذي  الوطني  التطور 
زيونة ببغداد».

قدم  عىل  تعمل  الوزارة   » أن  وأضاف 
وساق بعدد من املشاريع، منها مرشوع 
الكابل الضوئي FTTH ، لتوسيع سعات 

مع  املرتو  ومرشوع  الرئيسة  الشبكات 
مرشوع  وايضا  النقال،  الهاتف  رشكات 
الرتبية  وزارة  مع  الرقمي  التحول 
لغرض انشاء منصة تعليمية الكرتونية 

متكاملة».

بغداد/ الزوراء:
امس  الركابي،  عادل  االجتماعية  والشؤون  العمل  وزير  أعلن 
األحد، قرب اطالق دفعة جديدة من القروض للباحثني عن العمل 
ان  «الزوراء»:  تابعتها  ترصيحات  يف  الركابي  والعاطلني.وقال 
«الوزارة ستطلق الدفعة (٣٠) من القروض خالل االيام القليلة 
آالف   ٥ اىل  آالف   ٤ القروض سيبلغ من  أن «عدد  املقبلة»، مبيناً 

قرض لجميع املحافظات».
من  ستكون  املحافظات  عىل  القروض  توزيع  «آلية  ان  واضاف 
اعىل  القروض  من  اسرتداد  نسبة  فيها  التي  املحافظة  خالل 
بال  ستكون  القروض  أن»  مؤكداً  أكثر»،  قروض  لها  سيكون 
املقرتض  يكون  ان  القروض تشرتط  ان «ضوابط  فائدة».وتابع 
مسجالً يف قاعدة بيانات وزارة العمل كباحث عن العمل او عاطل 
بغض النظر عن تحصيله الدرايس رشط ان يقدم مرشوعاً صغرياً 
اىل أن» الوزارة ستتابع املرشوع الذي يتقدم  مدراً للدخل»، الفتاً 
اىل  املبلغ  املقرتض، وهو مسؤول عنه النه سيقوم باسرتداد  به 
برنامج  الغرض».وبشأن  لهذا  موضوعة  ضوابط  وفق  الوزارة 

قرضاً  يمنح  «الربنامج  ان  الركابي:  اوضح  االعمال،  حاضنات 
اىل  لكل متقدم وفق ضوابط مشددة»، مشرياً  بقيمة ٢٠ مليوناً 
أن «املتقدمني عىل الربنامج قليلون جداً بسبب الضوابط املشددة 
موجود  مرشوع  هناك  يكون  ان  عىل  الوزارة،  وضعتها  التي 
حقيقة عىل االرض ووصل اىل مرحلة االنتاج، حيث تقوم الوزارة 
بمتابعته ملدة سنة».وأكمل ان «املبالغ متوفرة لهذا الربنامج إال 
أن املتقدمني عليه قليلون»، مبيناً أن «سبب تشدد الوزارة يأتي 
من أجل ان تكون هناك مشاريع حقيقية ذات جدوى اقتصادية 
انجاز أي  املبلغ يف حال عدم  إعادة هذا  وتحمل املقرتض تبعات 
لديها  ستكون  «الوزارة  بأن  حقيقي».ونوه  انتاجي  مرشوع 
تفاهمات مع األمانة العامة ل مجلس الوزراء والبنك املركزي من 
اجل الحصول عىل دفعة قروض جديدة لصندوق تمويل املشاريع 
الصغرية املدرة للدخل خالل املدة القليلة املقبلة».ومىض الركابي 
بالقول انه»ستكون لدى الوزارة تفاهمات مع وزارتي التخطيط 
أكثر  العمل  واملالية إلطالق دفعات قروض جديدة للعاطلني عن 

من دفعة واحدة خالل الفرتة القليلة املقبلة.

بغداد/ الزوراء:
والبيئة  الصحة  لجنة  عضو  كشفت 
النيابية، وفاء حسني الشمري، امس 
برملانية  تواقيع  جمع  عن  األحد،  
من  املترضرين  املواطنني  لتعويض 

جراء فرض حظر التجوال.
وقالت الشمري يف ترصيح صحفي: 

 ٥٥ من  أكثر  تواقيع  ادراج  ”تم  إنه 
وإصدار  املوضوع  لعرض  نائبا 
من  املترضرين  تعويض  بشأن  قرار 
فرضته  الذي  التجوال  حظر  جراء 

الحكومة“.
األخرية  ”االجراءات  ان  وأضافت 
أفقدت من ذوي الدخل املحدود قوتهم 

”املوضوع  أن  إىل  مشرية  اليومي“، 
تمت إحالته إىل اللجنة القانونية“.

”الجلسات  أن  إىل  الشمري  ولفتت 
القادمة سيشهد إصدار قرار برملاني 
املترضرين  تعويض  الحكومة  يلزم 
فريوس  من  الحظر  جراء  من 

كورونا“.
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ورد سهًوا يف جريدة الزوراء 

يف   (٧٤٤١) املرقـم  بالعـدد 

إعالن مناقصة   ٢٠٢١/٣/٤

رقـم ٢٠٢١/٣، وإعالن رقم 

٢٠٢١/٢٢ خطأ، والصحيح 

هو إعـالن رقـم ٢٠٢١/٢٣ 

لـذا اقتىض  الثانية..  للمـرة 

التنويه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                          العدد :٨٨٩/ب/٢٠١٩
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                            
محكمة بداءة الشطرة                                           التاريخ:٢٠٢١/٣/٤

اعالن
عطفـا عىل قرار محكمتنا سـتبيع هذه املحكمة يف املزاد العلني العقار تسلسـل ٧١٢/٢٧ 

الرساي، والعائد للرشكاء عيل ساجت حميد ورشكاؤه.
املدعي/ عيل ساجت حميد 

املدعى عليهم/ حسني عجيل زغري
واملكتسـب الدرجة القطعية فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل مدة (٣٠) 
يومـا اعتبـارا من اليوم التايل للنـرش يف الصحف املحلية مسـتصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وشهادة الجنسية العراقية وتأمينات قانونية بنسبة ١٠٪ من القيمة املقدرة للعقار 

عند وضع اليد إن لم يكن من الرشكاء ويتحمل املشرتي اجور االعالن والداللية.
القايض
عيىس عطوان عبدالله

االوصاف:
عرصة فارغة من البناء والشاغل تقع يف مدينة الدواية عىل شارع الدواية الرئيس

القيمة املقدرة خمسة وسبعون مليون وتسعمائة وخمسة وثمانون الف دينار
الشاغل/ ١

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                         العدد :١٦٩٠/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                            
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية                       التاريخ:٢٠٢١/٢/٢٥

اىل/ املدعى عليه (عبد الرحمن صباح مطرش) 
م/ تبليغ

اصـدرت هـذه املحكمـة حكمـا غيابيـا بحقـك بالعـدد ١٦٩٠/ش/٢٠٢١ يف 
٢٠٢١/٢/٢٢ واملتضمن عزلك عن القيمومة عىل شقيقك (هشام صباح مطرش) 
وتنصيب املدعي (غزوان صابـح مطرش) قيما بدال عنك وملجهولية محل اقامتك 
تقـرر تبليغـك بصحيفتني محليتـني يوميتني بالحكـم املذكور اعـاله وبإمكانك 

االعرتاض عليه خالل مدة عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن.
القايض 

عباس معني كاظم

جمهورية العراق
وزارة العدل                                          رقم االضبارة :١٦٢/ت/٢٠٢١

دائرة التنفيذ                                           التاريخ:٢٠٢١/٣/٩
مديرية تنفيذ الشطرة

اىل/ املنفذ عليه
سعدية عكار نارص

لقـد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محـل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او 
مختـار يمكن اجراء التبليغ عليه واسـتنادا للمـادة (٢٧) من قانون التنفيـذ تقرر تبليغك 
اعالنـا بالحضـور يف مديرية تنفيذ الشـطرة خالل خمسـة عرش يوما تبدأ مـن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمد باقر عبد الرضا محمد

اوصاف املحرر:-
١-  قرار حكم بالعدد ٣١٣/ب/٢٠٢٠.

٢-  مقدار الدين (سبعة وخمسون مليون دينار عراقي).
٣-  تبليغ من مركز رشطة قلعة سكر

ولم يتم التبليغ لكون املدينة مرتحلة اىل جهة غري معلومة.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                          العدد :٤٦٠٨/ش

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                           
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية           التاريخ:٢٠٢١/٣/٩

اىل/ املدعى عليه (امري محمد ثامر)
م/ تبليغ

أقامـت املدعية (هبـة هادي صويلـح) الدعوى الرشعيـة املرقمة اعاله 
والتـي تطلب فيها (النفقة املاضية واملسـتمرة) وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتـني بالحضـور امام هـذه املحكمـة صباح يـوم املرافعـة املوافق 
٢٠٢١/٣/٣٠ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من 

ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
بسام فريد حسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                          العدد :٦٧٤/ش/٢٠٢١
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                            

محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة           التاريخ:٢٠٢١/٣/٩
اعالن

اىل/ املدعى عليه حسني حامد جابر
ملا جاء بقرار محكمة االحوال الشـخصية يف الشـطرة املؤرخ ٢٠٢١/٣/٤ والذي 
تضمـن النـرش يف صحيفتـني محليتـني بالدعـوى املرقمـة (٦٧٤/ش/٢٠٢١) 
وموضوعهـا طلب الحكم بوفاة املفقود (حسـني حامد جابـر) فإذا كان املفقود 
حيـاً او مـن له حق االعرتاض عىل موضوع الدعوى مراجعة املحكمة بنفسـه او 
مـن ينوب عنه خالل مدة (عرشة) ايام من تاريخ النرش يف الصحيفة اليومية ويف 
موعد املرافعة املصادف يف ٢٠٢١/٣/٢٥ وبعكسـه سوف تقوم املحكمة بإصدار 

قرار حكم بوفاة املفقود اعاله.
القايض
بسيم شنان خلف
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اسم املناقصة (تجهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق وجسور واسط)
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام وفقا للوثائق القياسية (وثيقة عقود التجهيز)

مدرج ضمن التبويب (٢-٥٥-١-٣-١٢-٣-١٧)
١.  يرس ديوان محافظة واسـط/ قسـم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة 
واملسـجلة يف وزارة التجـارة / دائرة تسـجيل الرشكات او هويـة غرفة التجارة نافذة مـن (الصنف املمتاز) تجـارة عامة، وكذلك 
رشكات القطاع العام املتخصصة للمرة الثانية لتقديم عطاءاتهم لعمل (تجهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق 
وجسـور واسط) وبكلفة تخمينية (٦,٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ستة مليارات ومائتان وخمسة وعرشون مليون دينار عراقي فقط وبمدة 

انجاز (١٢٠) مائة وعرشون يوم.
٢.  ان املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح الجديد، العدالة، الزوراء).

٣.  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(ديوان محافظة واسط/قسم العقود) 
خالل (اوقات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

٤.  متطلبات او معايري التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة:- كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).
٥.  ان معـدل االيـراد املطلـوب هـو ٤,٤٨٢,٠٠٠,٠٠٠ والسـيولة املالية املطلوبـة ٣,١١٦,٥٠٠,٠٠٠ والخـربة التخصصية املطلوبة 

.  ٣,٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠
٦.  الـرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانهـا تعمل وفق القانون التجاري وقانون 

الرشكات العامة .
٧.  عىل مقدمي العطاءات من الرشكات واملكاتب تقديم شهادة تأسيس املكتب او الرشكة  وعقد التأسيس او هوية غرفة التجارة 

نافذة من (الصنف املمتاز) تجارة عامة. 
٨.  كتـاب عدم ممانعة من االشـرتاك يف املناقصات (نسـخة اصلية +نسـخة مصـورة) نافذ وصادرة من الهيئـة العامة للرضائب 

معنونة اىل محافظة واسط /قسم العقود.
٩.  وصل رشاء املناقصة (نسـخة اصلية+نسـخة مصورة).

١٠.  بإمـكان مقدمـي العطـاء املهتمني رشاء وثائـق املناقصة اعتباراً من اخر نـرش لالعالن بعد تقديم طلـب تحريري اىل (ديوان 
محافظة واسط /سكرتري لجنة فتح العطاءات) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار.

١١.  يتم تسليم العطاءات اىل (ديوان محافظة واسط /سكرتري لجنة فتح العطاءات) يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرش ظهراً من 
يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢١/٣/٣٠ وهو (تاريخ غلق املناقصة)، علماً بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضـور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضـور يف العنوان التايل (واسط/الكوت/شـارع املحافظة/ ديوان محافظة 

واسط بناية قسم العقود/ الطابق االول) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهراً من يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢١/٣/٣٠.
١٢.  كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سـفتجة ) وبمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 
مائة خمسـون مليون دينار عراقي معنون اىل محافظة واسـط /االدارة العامة واملحلية (نفقات املشاريع االستثمارية) ويتضمن 
االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادراً من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني 
للمـرصف الصادر منـه نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوماً اعتباراً من تاريـخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات 

االولية بإسم مقدم العطاء أو (أي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة وبموجب عقد عقد مشاركة).
١٣.  ان مـدة نفاذ العطاء (٩٠) تسـعون يومـاً من تاريخ غلق املناقصة، وان تقديم العطاء يجـب ان يكون من قبل املدير املفوض 
للرشكة او أحد املساهمني أو من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع 

صفحات مسـتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسـم ورقم املناقصة.
١٤.  يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل 

ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا.
١٥.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح.

١٦.  ان جهـة التعاقـد غـري ملزمـة بقبـول أوطـأ العطـاءات.
١٧.  يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة عقود التجهيز) بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم .
١٨.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة.

١٩.  عىل املناقصني ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة وتمعن وإرفاق جميع املستمسكات املطلوبة .
٢٠.  الـرشوط العامـة والخاصة للعقد املنصوص عليها يف وثيقة التجهيز املعدة من وزارة التخطيط مع باقي اقسـامها تعد جزءاً 

من العقد.
الدكتور 
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
من نقابة املهندسني، بإسم 
(هاشم ليث نوري)، فعىل 
من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقـدت منـي الوثيقـة املرقمـة 
١٠١٩٤٥٦ والصادرة من اعدادية 
بإسـم  للبنـني،  االهليـة  املنـار 
الطالـب (كـرار صـالح ضياء) 
 ،٢٠١٥/٢٠١٤ الـدرايس  للعـام 
فعـىل من يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة االصدار.

اعالن
اىل الرشيـك (محمـد جاسـم محمـد) اقتـىض 
حضورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيـت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(حمـودي عبـود سـليم) بالبنـاء عـىل حصتـه 
املشـاعة يف القطعة املرقمـة ٢/٢٩١٦ املقاطعة 
حي العلماء حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن، وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                      العدد :٤٦/ج/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                            
محكمة جنح الحيدرية                    التاريخ:٢٠٢١/٢/١٧

اىل املتهم الهارب (كرار عيل حسني آل جميل)
م/اعالن

ملجهوليـة محل اقامتك يا (كرار عيل حسـني آل جميل/ اسـم 
االم : بندلـه عاكـول /   تولـد :١٩٨٧)، تقـرر تبليغك باالعالن 
بالصحف املحلية للحضور امام هذه املحكمة خالل فرتة امدها 
٣٠ يـوم من تاريخ االعـالن يف الدعوى املرقمة اعاله املشـتكي 
فيهـا (محمد فالح عبيد) وفق احكام املادة ١/٤٥٩ من قانون 
العقوبات واثناء الدوام الرسـمي وبعكسـه ستجري املحاكمة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
القايض
عيسم عيل الجبوري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل             العدد :٧٩٦/ش٢٠٢٠/٣

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية                                            
محكمة االحوال الشخصية يف النجف       التاريخ:٢٠٢١/٢/١٧

اعالن
اىل املدعى عليه (هشام عبد الحسني هاشم)

اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة ٧٩٦/ش٢٠٢٠/٣ 
يف ٢٠٢١/١/٣١ غيابيا بحقك والقايض بتصديق الطالق الرجعي 
للمدعيـة (ليىل خـرض محمد) وملجهولية محل اقامتك وحسـب 
رشح القائم بالتبليغ واشـعار مختار حي الرباك /النجف، قررت 
املحكمة تبليغك بالقرار بواسـطة صحيفتـني محليتني يوميتني 
ولـك حق االعـرتاض عىل القـرار الغيابي خـالل املـدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

اعالن
اىل املتهم الغائب/ املفوض كاظم صالح حسن عسل 

محل العمل مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
العنوان النجف حي االنتصار قرب مدرسة املعرفة 

بما انـك متهم وفق احكام املـادة (٢٩٨) من ق.ع.ع رقم ١١١ 
لسـنة ١٩٦٩ املعـدل وملجهوليـة محل اقامتك اقتـىض تبليغك 
بواسـطة هذا االعالن عىل ان تحرض امـام محكمة قوى االمن 
الداخـيل املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا 
من تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب عىل التهمة 
املوجـه ضدك، وعنـد عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك 
غيابيا استنادا ألحكام املواد (٦٥ و ٦٨ و ٦٩) من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل.
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة

اعالن
محكمة بداءة غماس                        العدد:٣١٣/ب/٢٠٢٠
                                                        التاريخ:٢٠٢١/٣/١١

اسـتنادا اىل قـرار الحكـم الصـادر يف الدعـوى املرقمـة ٣١٣/ب/٢٠٢٠ بتاريـخ 
٢٠٢٠/١٢/٣٠ واملكتسـب الدرجـة القطعية واملتضمن ازالة شـيوع للعقار املرقم 
١٦١٠/الغـرب بيعا، واملدرجة اوصافه ادناه، لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل من يرغب املشاركة باملزايدة الخاصة 
ببيع العقار مراجعة هذه املحكمة يف الساعة الثانية عرش ظهرا ومن اليوم الثالثني 
ملدة النرش ولالشرتاك باملزايدة عىل ان يودع الراغب بالرشاء تأمينات ال تقل عن ١٠٪ 
مـن قيمة العقار اذا كان من غري الرشكاء مسـتصحبني معهم املستمسـكات التي 

تثبت شخصيتهم، علما ان اجور النرش و الداللية واالعالن يتحملها املشرتي.
القايض االول 

ماهر صاحب شاكر
االوصاف

١- العقـار املرقـم ١٦١٠/الغرب جنسـه ارض الدار مع بناء يحتـوي عىل ٤ غرف 
نوم وغرفة اسـتقبال وصالة وصحيات ومطبخ ودرج داخيل وغرفة نوم يف الطابق 
العلوي مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان مع محل تجاري مفرز بصورة غري 

رسمية.
٢- مساحة العقار واحد اولك و ٨٨,٤٩ مرت مربع.

٣- تقدر قيمة العقار بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مائتني وخمسون مليون دينار .

اعالن
اىل الرشيكـني (قائد بـدر عبدالله 
و ماجـدة بـدر عبداللـه) اقتىض 
حضوركم اىل مديرية بلدية النجف 
االرشف لغرض اصدار اجازة بناء 
للرشيك (ارشـد غطريـف كاظم) 
يف   ٥٥٧٨٧/٣ املرقمـة  للقطعـة 

النجف حي النداء مقاطعة ٤٫٤.

اعالن
اىل الرشيك (سبع رفه مصحب) 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
بلديـة النجـف االرشف لغـرض 
اصدار اجازة بناء للرشيك (ازهر 
مسـلم وحيد) للقطعـة املرقمة 
٥١٦٩٥/٣ يف النجـف حي النداء 

مقاطعة ٤.

احوال النجف

بناًء عىل طلـب املواطن (حمادي كاظـم بتور) طلبا 

لغـرض تبديل لقبـه وجعله الـزريف بدال مـن الرزيف، 

فمـن لديه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 

اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 

املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من قانون 

البطاقـة الوطنية رقم ٣ لسـنة ٢٠١٦ واالمر االداري 

املرقم ٢٤١٩٥ يف ٢٠١٦/٦/١٢.

اللواء

رياض جندي الكعبي

مدير الجنسية العام وكالة
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بغداد/ الزوراء:
أكدت عضو لجنة لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، ليال محمد البياتي، 
امـس األحـد، أن انعـدام مفـردات البطاقـة التموينيـة تشـكل عبئا عىل 
املواطنـني يف الظروف االستثنائية التي تمر بـه البالد، محذرة من أن تأخر 

توزيع املفردات تهدد بأزمة انفجار شعبي“.
وقالـت البياتـي يف ترصيـح صحفي: إنـه ”سبـق أن تمت مطالبـة وزير 
التجـارة خالل استضافته داخل مجلس النواب بمعالجة مفردات البطاقة 

التموينية دون جدوى“.
وأضافـت أن ”الـوزارة لم تنظـر بعني الفقـراء الذين هم أحـوج ملفردات 
الطحـني والـرز وكالهمـا يتأخران ألشـهر عـن موعد االستـالم ويصالن 
بنوعية رديئة“، مشرية إىل أن ”بغداد تعد أكثر املحافظات العراقية ارتفاعا 

لألسعار وأكثرها غالء“.
وأشـارت البياتي إىل أن ”املتعاقبني عىل وزارة التجارة السابقون والحايل ال 

يمتلكون أي خطط إلنعاش مفردات البطاقة التموينية“.
وكانـت عضـو لجنة االقتصـاد واالستثمـار النيابية، ندى شـاكر جودت، 
اعتـربت، يف ترصيـح سابـق، أن ملف البطاقـة التموينية عانـى منذ زمن 
النظام السابـق من مشاكل الفساد املايل واإلداري، مبينة أن ملف البطاقة 

التموينية انهكته أيادي الفساد االخطبوطي. 

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبـري االقتصادي، باسم جميل انطوان، امـس االحد، أن اي زيادة يف 
اسعـار النفط ستؤدي بالنهـوض االقتصادي اىل مستويـات اعىل يف البلد، 

مبينا ان الزيادة تؤدي اىل تقليل عجز املوازنة ومعالجة االقرتاض. 
وقـال انطـوان يف ترصيـح صحفي: إن ”العـراق اكثر ريعية مـن اي دولة 
نفطيـة اخرى“، مؤكدا ان ”اي زيادة يف اسعار النفط تؤدي به اىل مستوى 
جيـد، وهذا بدوره ينعكس ايضا عىل تقليل العجز املايل يف املوازنة وتنشيط 

االقتصاد“.
وأضـاف أن ”استخـدام الفروقـات يف اسعـار النفط يـؤدي اىل استثمارية 

وخلق فرص عمل وانتاج محيل“. 
واشـار انطوان اىل أن ”العراق متقرض، واالقرتاض قسم منه غري انتاجي، 
إذ انه يثقل كاهل العراق، ويدفع العراق ما ال يقل عن 10 تريليونات دينار 

عراقي سنويا عىل فوائد الديوان“.
واسرتسل الخبري االقتصادي: نحـن ”بحاجة اىل تحسني االدارة الستخدام 
هذه االمـوال لالستفادة منها، لخلـق قطاع انتاجي وتقليـل االعتماد عىل 

القطاع النفطي“.  

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة النفـط أن مرشوع نـرباس يحتاج 
اىل قـرار مركـزي، مبينة انه سـريى النور خالل 
األسابيـع املقبلة. مـن جانب اخـر، كشفت عن 
انتاج الغاز املصاحب خالل شـهر كانون الثاني، 

مبينة انه بلغ 2580 مقمقا باليوم.
وقـال وزيـر النفط، احسـان عبد الجبـار، امس 
األحـد، يف حديـث صحفـي: ان ”برتوكيمياويات 
البرصة مرشوع قديـم“، مبينا ان ”هذا املرشوع 
والذي يسمى بمرشوع نرباس حاليا تتم مناقشة 
التقنيـات املوجودة فيه مع رشكة شـل منذ أكثر 

من 5 سنوات“.
وأضـاف وزيـر النفـط: ان اخر ”ما تـم االتفاق 
عليه هو ان اللجنة املركزية املعنية بهذا املرشوع 
الـوزاري  للمجلـس  النهائيـة  ستقـدم رؤيتهـا 
للطاقة خـالل االسابيع املقبلـة، وتحديد العقدة 
االساسيـة يف اقتصاديـات املـرشوع وهـو سعر 
املادة الخام الداخلة للمرشوع وكيفية احتسابها 
مع املعطيات الحالية التي تتمثل بأهمية أن يبيع 
العـراق هذا املـادة الخام الداخلـة بسعر يختلف 
عـن سعر هـذه املـادة يف السوق الحاليـة، وهذه 
العقدة جعلت وزارة الصناعة ال تقرر ملدة خمس 

سنوات“ .
وأشار وزير النفط اىل انه ”سيتم عرض املوضوع 
عىل مجلس الـوزراء وزير املاليـة إليجاد الحلول 
املناسبـة خـالل االسابيـع املقبلـة“، متوقعا ان 
”بقـاء هذه العقدة سوف ال يـرى املرشوع النور 

إال بقرار مركزي“.
واكـد ان ”القرار سيكون امـا باالتجاه نحو بناء 
مرشوع نرباس او الطلـب من رشكائنا التي هي 

رشكة شل تغيري سعر هذه املادة“.
اتفاقيـة  واملعـادن  الصناعـة  وزارة  ووقعـت 
مبدئيـة مع رشكـة ”شـل“ الدوليـة لالستثمار 
يف عـام 2012، لتطويـر مجمـع عاملـي مرتقب 
للبرتوكيماويـات يف محافظـة البـرصة، والـذي 

سيحمل اسم ”نرباس“.

للصناعـات  ”النـرباس“  مدينـة  ومـرشوع 
البرتوكيمياوية يف البـرصة والذي طرحته رشكة 
رويال داتش شـيل للتنفيذ قرب موانئ ام قرص، 
يعد رابع أكرب مصنـع للبرتوكيمياويات يف العالم 
واألكـرب عـىل مستوى الـرشق االوسـط.. وتقدر 
تكلفـة االنشـاء 11 مليـار دوالر، امـا االربـاح 
السنوية املتوقعة فأكثر من مليار دوالر، واألرباح 
املتوقعة خالل مدة عمل املرشوع تقدر 70 - 110 
مليار دوالر، وأن مدة التنفيذ 5 سنوات.. وسيوفر 

فـرص العمـل بـني 10 االف اىل 30 الـف فرصـة 
عمـل خالل مـدة التنفيذ و 50 الف شـخص من 
الصناعـات التحويلية االخرى. أمـا كمية اإلنتاج 

السنويـة فتبلـغ مليـون و 800 الـف طـن.
من جانب اخر، كشفت وزارة النفط، امس االحد، 
عـن انتاج الغـاز املصاحـب خالل شـهر كانون 

الثاني، مبينة انه بلغ 2580 مقمقا باليوم.
وذكـرت الـوزارة يف احصائيـة لهـا نـرشت عىل 
موقعها الرسمـي: ان ”انتاج الغاز املصاحب من 
قبـل الرشكات النفطيـة يف عموم العـراق لشهر 
كانـون الثاني املايض بلغ 2580 مقمقا باليوم“، 

مبينة أن ”املحروق بلغ  1288 مقمقا باليوم“.
وأضافت الـوزارة أن ”انتاج رشكة نفط الشمال 
والوسـط من الغـاز املصاحب بلـغ 336 مقمقا 
باليـوم واملحروق منه بلـغ 98 مقمقا باليوم، يف 
حني بلغ انتاج الغـاز املصاحب من نفط البرصة 
وذي قار وميسان 2244 مقمقا باليوم واملحروق 

1190 مقمقا باليوم“.
واشـارت الوزارة اىل ان ”انتاج العـراق من الغاز 
الجاف بلغ 1225 مقمقـا يومياً، فيما بلغ انتاج 

الغـاز السائـل 5826 طنـا يوميـاً“.
وتفيد التقديرات األولية لوزارة النفط بأن العراق 
يمتلـك احتياطياً يقدر بنحـو 132 تريليون قدم 
مكعـب من الغاز، حيث أن نحـو %70 من الغاز 
العراقـي هو غـاز مصاحـب الستخـراج النفط 
ملعالجتـه، ويحل العراق املرتبة الحادية عرش بني 

دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة العمـل والشؤون 
االجتماعيـة، امـس االحد، عن 
املشاريـع  بإغـالق  مبارشتهـا 
لقوانـني  املخالفـة  الصناعيـة 
العمل، مؤكدة تكثيف جهودها 
لرصد تلك التي تستخدم عمالة 

االطفال.
وقـال مدير عـام دائـرة العمل 
بالـوزارة،  املهنـي  والتدريـب 
رائـد جبار باهـض، يف ترصيح 
صحفـي: ان ”الـوزارة تعمـل، 
مـن خـالل رصـد املخالفـات، 
عىل تحقيـق الشفافية يف عمل 

املشاريـع الصناعية، فضال عن 
السعي لشمـول عاميل  القطاع 
العمـل  بقانونـي  الخـاص، 
ضمانا  االجتماعـي  والضمـان 

لحقوقهم“ .
وأضاف باهـض ”الدائرة تكثف 
جهودها من اجل رصد املشاريع 
املخالفـة يف مـا يخـص عمالة 
االطفال، اذ قامت شعبة عمالة 
15 زيـارة  االطفـال فيهـا بــ 
ميدانيـة خـالل املـدة املاضية، 
وسجلت 36 حدثا عامال، الذين 
سيتم إدخالهم بدورات تدريبية 
وصفوف التعليم املرسع بحسب 

رغبتهم“ .
واشـار  اىل ”وجـود تنسيق مع 
الرشكـات االستثماريـة لتزويد 
بأسمـاء  التفتيشيـة  اللجـان 
ومعلومـات جميـع الرشكـات 
املتعاقـدة مع الرشكة  الثانوية 
االم، ليتـم شـمولهم بقانونـي 
التقاعد والضمـان االجتماعي، 
50 باملئـة  اضافـة اىل تشغيـل 
مـن العاملـني املحليـني امتثاال 
بشـأن  الصـادرة  للقوانـني 
ذلك“، مؤكـدا ”احالة املخالفني 
املحاكـم  اىل  لتعليماتهـا 

املختصة“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن السفري الرتكي لدى بغداد، فاتح يلدز، أن مذكرة التفاهم املربمة بني بالده والعراق بشأن 

املياه، ستدخل حيز التنفيذ قريبا.
وقال يلدز وفقا لوكالة ”االناضول“: إن ”تركيا تنظر بإيجابية للتعاون مع العراق بخصوص 
امليـاه.. تركيا قدمت عـام 2019 خطة عمل بشأن مشكلة امليـاه إىل الجانب العراقي حينها، 

تضمنت خططا ومشاريع يف مناطق محددة حسب حاجتها إىل املياه“.
وأضـاف: ”التباين يف وجهات النظر بني أنقرة وبغداد يف موضوع املياه ينبع من نظرة العراق 
إىل القضية عىل أنها مشكلة تقاسم للمياه.. للمشكلة خطوط أبعد من حصص املياه، وتكمن 

يف عدم استخدام العراق للمياه بالشكل األمثل“.
وتابـع: ”القحط عام 2018، والسيول عام 2019، أظهـرا أن العراق ال يستغل موارده املائية 
بشكل صحيح“، مؤكدا استعداد بالده لتقاسم خرباتها مع العراق، سواء من الناحية التقنية 

أو من حيث املوارد البرشية.
وجاءت ترصيحات السفري الرتكي عىل هامش مؤتمر املياه الدويل األول يف بغداد، الذي يشارك 
فيه وزير املوارد املائية العراقي مهدي رشـيد، ومبعـوث الرئاسة الرتكية إىل العراق فيصل أر 

أوغلو عرب اتصال مرئي، باإلضافة إىل ممثلني عن سوريا واألردن وهولندا.
ووقـع البلـدان يف ديسمرب عام 2014 مذكرة تفاهم يف مجال امليـاه تتضمن 12 مادة، أبرزها 
التأكيد عىل أهمية التعاون يف مجال إدارة املوارد املائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة 

املائية لكل دولة يف مياه النهرين، والتأكيد عىل أهمية تقييم املوارد املائية.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلـن املدير العام لدائـرة املواصفات النوعية بمحافظـة ايالم غرب ايران، 
مهنـاز همتي، انه تم منذ بدايـة العام االيراني الجاري (ينتهي يف 20 اذار) 
تصديـر 68 الفا و641 طنا من البضائع ذات الجودة العالية اىل العراق عرب 

منفذ مهران الدويل.
وقـال همتي بحسب وكالة أنباء (إرنا)، امس األحد: إن من أهم العوامل يف 
الصـادرات هو االلتزام باملعايري ومؤرشات الجـودة، ويمكن أن تؤدي هذه 

القضية إىل فرصة االهتمام بجودة اإلنتاج وبالتايل خلق فرص عمل.
 مبينا: ان االهتمام باملواصفات هي إحدى أدوات زيادة الطاقة التصديرية 
عىل حدود مهران، وعىل التجار وكذلك املديرية العامة للمواصفات النوعية، 

االهتمام بهذا املوضوع املهم .
واشار اىل تصدير 158 ألف طن من البضائع ذات الجودة العالية عرب منفذ 
مهـران خالل العام املايض. مبينا: ”ان البضائع الرئيسية املصدرة شـملت 
أحجـار البنـاء وخام الحديـد والبالط وحديـد التسليح واملـواد الكيماوية 

وقطع غيار السيارات“.

بغداد/ الزوراء:
أوضحت لجنة االقتصاد النيابية، امس االحد، بعض االثار السلبية الناجمة 
عن رفع سعر رصف الـدوالر وتأثريها عىل املواطن والعراق بصورة عامة، 
مبينة أن بعض االسعار ارتفعت بنسبة %100، واملواطن لم يعد قادرا عىل 

تمشية اموره االعتيادية اليومية.
وقالـت عضو اللجنة، النائبة ندى شـاكر جـودت، يف ترصيح صحفي: إن 
”اثـار ارتفاع سعر رصف الدوالر كارثية وبـدأت باالتضاح اكثر، وال سيما 
مـع االرتفـاع الكبري يف البضائع املستـوردة واملواد الغذائيـة“، الفتة إىل أن 

”املواطن لم يعد قادرا عىل تمشية اموره املالية االعتيادية اليومية“.
وأضافـت أن ”بعض السلع ارتفعت ألكثر من %100 فيما يتسارع ارتفاع 
اعـداد العاطلـني عن العمـل ونسـب الفقراء بسبـب سياسيـة الحكومة 

االقتصادية وفرض حظر التجوال الصحي وغريها من االجراءات“.

بغداد/ الزوراء:
اىل  تتجـه  االنظـار  كانـت  بينمـا 
جلسـة اليـوم االثنـني، يف انتظـار 
الحسـم النهائـي والتصويـت عىل 
مسـودة مـرشوع قانـون املوازنة 
 2021 املاليـة  للسنـة  االتحاديـة 
التي طال انتظارها كثرياً، اشـارت 
امكانيـة  اىل  برملانيـة  ترجيحـات 
تأجيلها اىل جلسة الخميس املقبل، 
فيمـا استبعـد آخـرون تمريرهـا 
باالغلبية، ملمحني اىل وجود ترابط 
بني تمريرهـا واستكمـال االتفاق 
والتصويت عىل النقاط املتبقية من 

قانون املحكمة االتحادية.
عضـو اللجنـة املاليـة الربملانيـة، 
شـريوان مـريزا، استبعـد تمريـر 
املوازنـة االتحاديـة للعـام الحـايل 
باالغلبية السياسية، فيما أشار اىل 
ان حسم النقاط املتبقية من قانون 
ستنعكـس  االتحاديـة  املحكمـة 
ايجابيا عىل تمرير املوازنة يف جلسة 

اليوم االثنني.
وقـال مـريزا يف حديـث صحفـي: 
ان ”االجـواء السياسيـة، وبحسب 
قراءتنا لها، فـأن املوازنة ال نعتقد 

انها ستمر باالغلبية دون اتفـاق“.
واضـاف مـريزا ان ”ماتبقـى مـن 
املوازنـة هـي املـادة 11 والخاصة 
وجميـع  كردستـان،  بإقليـم 
متقاربـة  املطروحـة  املقرتحـات 

جدا وليـس هنالك اختالفات كبرية 
كمـا كانت عليـه يف بداية مناقشة 
املوازنة، فاالجـواء ايجابية وهناك 
مرونة من حكومة إقليم كردستان 
واستعداد كامل لاللتزام بما جاء يف 
املوازنة“، الفتـا اىل ان ”املقرتحات 
نشعـر  مايجعلنـا  جـدا  قريبـة 
بشـكل  تمريرهـا  مـن  بالتفـاؤل 

توافقي“.
أما رئيس كتلة الرافدين الربملانية، 
يونادم كنا، فرجح عرض التصويت 
عىل املوازنة االتحادية للسنة املالية 

2012 اىل جلسة الخميس املقبل.
ان  صحفـي:  حديـث  يف  كنـا  وقـال 
”هنالـك توجهـا لـدى بعـض القوى 
السياسيـة اىل تمريـر قانون املحكمة 
االتحادية يف جلسة اليوم االثنني، وان 
يتـم تمرير املوازنة يف جلسة الخميس 
املقبـل“، مشريا اىل ان ”االمر باملوازنة 
ان كـان متعلقـا بتقسيـم الثـروات 
والحصص فهي ليست مشكلة كبرية 
لكـن املشكلـة بقضيـة التسوية من 
عام 2014 اىل عـام 2020، اضافة اىل 
قضية اقيـام النفط، وهـذه مختلفة 

بـني مبيعـات سومـو واالقليـم، عىل 
اعتبار ان مبيعات االقليم هي بصيغة 
الرشاكة مع الرشكات ما يجعل قيمة 
النفـط اقل، امـا سومو فهـي عقود 
خدمـة وال توجـد رشاكـة مـا يجعل 

قيمة النفط أكرب“.
واضـاف كنا ان ”الشعـب العراقي 
يعاني، وهنالـك وزارات وعاطلون 
املوازنـة،  ينتظـرون  العمـل  عـن 
بالتايل فإن خيار االغلبية قد يكون 
حـارضا لتمرير املوازنـة، ولكن قد 
يصار اىل عـرض موازنـة تكميلية 

تتضمن حال للمشكلـة بني االقليم 
واملركز“.

مـن جهتـه، اعـرب النائـب عـن 
كتلـة املستقبـل الكردية، رسكوت 
شمس الدين، عن تأييده للتصويت 
قانـون  مـرشوع  عـىل  باالغلبيـة 
املوازنـة ملالية لعـام 2021 برشط 

ضمان حقوق جميع املواطنني.
وقال شـمس الدين يف بيـان تلقت 
”الـزوراء“ نسخة منـه: انه ”يؤيد 
التصويـت بأرسع وقت ممكن عىل 
املوازنـة، وباالغلبية التي يروج لها 
البعض، مـع ضمان حصـة اقليم 

كردستان فيها“.
واضاف انه“ اليوجـد هنالك اي مانع 
من التصويت عـىل املوازنة باالغلبية، 
مـن  النـوع  هـذا  يتضمـن  ان  عـىل 
التصويت حقـوق جميـع العراقيني، 
بضمنهـم مواطنو وموظفـو االقليم، 

وال يستثني محافظة عن اخرى“.
واكد شـمس الدين ان ”العربة ليست 
بالتصويت عىل املوازنة، ليظهر ممثلو 
الشعب حسن نيتهم لـه، بل يجب ان 
يستفيد مـن هذه املوازنة جميع ابناء 
الشعب من شماله اىل جنوبه“. مشرياً 
اىل ان ”الحديـث الـذي يجـري خلـف 
الكواليـس باستبعـاد الكـرد وحصة 
االقليـم والضغط اكثر عـىل موظفي 
كردستان ومواطنيهم مرفوض جملة 

وتفصيالً“. 
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بغداد/ حارث النعيمي

عدسة املصور/ يحيى محمد 

القدم  بكرة  الزوراء  فريق  مدرب  اكد 

صحيفة  مع  حديثه  يف  شنيشل  رايض 

يقارب  ما  الكالسيكو  أن  الزوراء  

أصبح  إىل خمس سنوات تقريباً  االربع 

فقرياً وال وجود له, فهو مجرد اسم أو 

معنى  ال  ولكن  البعض  به  يتغنى  حلم 

باملستوى  جداً  متفاجأ  وكنت  له, 

الفريقني  الذي قدمه كال  الفني  واالٔداء 

كونهما يضمان نخبة كبرية من العبي 

املنتخب الوطني, باالٕضافة إىل ان هذه 

واهتماما  قيمة  االٔكثر  تعترب  املباراة 

لها  ملا  العراقي  الدوري  مستوى  عىل 

بقية  عن  أداءه  يختلف  طابع  من 

املباريات.

وقال شنيشل يف حديث خاص لصحيفة 

الجوية  القوة  فريق  أداء  أن  (الزوراء) 

الزوراء  فريق  حال  من  أفضل  يكن  لن 

ولكن الحظ هو من حالفهم من خالل  

خاللها  من  استطاع  فقط  فرصتني 

مستخدماً  اللقاء  نتيجة  يحسم  ان 

االٔسلوب اململ وهو قتل روح املنافسة 

أنا  املربرة,  غري  التوقيفات  خالل  من 

والجميع  الخاص  منظوري  من  أرى 

أي  هنالك  تكن  لن  معمي,  يتفق  قد 

حماسية يف استمرار اللعب وإنما فقط 

الٕضاعة الوقت.

السلوكية  الجوانب  أن  إىل  وأشار 

الجوية  القوة  العبي  استخدمها  التي 

الوقت  إضاعة  أجل  من  متعمدة  كانت 

واضحاً  كان  والتعمد  اللعب,  وإيقاف 

االٔخطاء  لخلق  هو  للتربير,  يحتاج  وال 

حيث  اللعب,  ايقاف  اجل  من  الكثرية 

بهذا  اللعب  متعمداً  الجوية  فريق  كان 

باستخدام  اململ,  واالٔسلوب  االداء 

عالم  يف  مرشوع  الغري  السلوك  سوء 

فهو  الفني  املستوى  عن  أما  الرياضة, 

أن  أظن  وانا  اللقاء  من  تماماً  مجرد 

العبي  فيها  قاموا  التي  الحاالت  هذه 

من  مبارشة  بتوجيهات  الجوية  القوة 

فريق  العبي  عكس  التدريبي  الطاقم 

احرتاماً  أكثر  أداءه  كان  الذي  الزوراء 

وانضباطاً للمباراة, وأنا أكرر حديثي أن 

فريق القوة الجوية قد تعمد باستخدام 

الفريق  عىل  االستفزازي  االسلوب 

االٔسلوب عىل  املنافس واستخدم نفس 

الجيد  تعامله  من  بالرغم  اللقاء  حكم 

وسيطرته عىل مجريات املباراة, وأيضاً 

مصطبة  قبل  من  تدخالت  هناك  كانت 

االحتياط بالرغم من تصدرهم الدوري, 

والطرق  الوسأيل  كل  أن  ارى  أنا 

الجوية  القوة  فريق  استخدمها  التي 

خارساً  الفريق  يكون  عندما  تستخدم 

أو مظلوم فلماذا كل هذه االحتدامات 

يوجد  الفوضوي,  والتعامل  والعصبية 

الضغط  اسلوب  بني  كبري  فرق  هناك 

استخدمه  الذي  رشعي  الغري  واللعب 

الجوية وكان واضح جداً,  القوة  فريق 

أما عن االداء فكان فقري جداً وال يرتقي 

باملستوى املطلوب.

وأوضح أن فرصة الهدفني كانت بخلل 

أنه  من  بالرغم  الدفاع  خط  جانب  من 

قدم مباراة ممتازة ولكن خطأين جاء 

أحداث  لتنهي  الهدفني  خاللهما  من 

تحدثنا  وإذا  النتيجة,  بهذه  اللقاء 

مفصل  بشكل  االٔهداف  تفاصيل  عن 

كبري  بجزء  يتحمله  االٔول  فالهدف 

باستطاعته  كان  حيث  املرمى  حارس 

كونه  ترصفها  يحسم  أو  يخرجها  أن 

إليه  اتت  التي  باملكان  متواجداً  كان 

وبالزاوية  الجوية  القوة  العب  تسديدة 

ليست  هذه  لكن  بها  واقف  كان  التي 

باملشكلة, أنا ال الوم العبي فريقي عن 

خطأ غري متعمد, عموماً هذا هو حال 

واقع كرة القدم عبارة عن أخطاء.

نعول  كنا  الذين  العبينا  برصاحة  وزاد 

الهجومي  بالشق  وخصوصاً  عليهم 

عيل  وحسني  املوريتاني  الالعب  أمثال 

لن  أيضاً  فاضل  واحمد  كامل  ومهدي 

من  املطلوب  االداء  بمستوى  يكونوا 

الناحية الهجومية الذي كنا نعول عليه 

الثاني  الشوط  أما  املباراة,  تخليص  يف 

الرحيم  الالعب مهند عبد  بمجرد نزول 

صار هناك نوع من العزيمة والخطورة 

بهجمتني  الجوية  فريق  مرمى  عىل 

كانت أن تهز شباك القوة الجوية وكنت 

 (  ٠  –  ١) النتيجة  كانت  عندما  اتوقع 

كانوا  العبينا  كون  الرد  هدف  سيأتي 

وبالتايل  للتعادل,  ومتحمسني  يقضني 

القدم فوز وخسارة  هذا هو حال كرة 

والدوري ال يزال باملقتبل وأميل بالعبينا 

لغمار  العودة  باستطاعتهم  و  كبري 

املنافسة  ان  يتوقع  احد  وال  املنافسة, 

اللقب,  عىل  حدتها  اشتدت  بل  انتهت 

والدليل دخلت فرق لخط املنافسة مثل 

وهذا  أخرى,  وفرق  والنجف  الرشطة 

بحد ذاته انا اعتربه املنافسة الحقيقية 

لسخونة الدوري.

وأكد بأن الزوراء فريق كبري وال يمكن 

االستهانة به وقادر عىل العودة مجدداً 

يوجد  ومنضبط,  مثايل  فريق  كونه 

مباراة   ١٥ الـ  يقارب  ما  االَن  لدينا 

النقاط  من  املزيد  حصد  باستطاعتنا 

بدوري  وانا  للصدارة,  العودة  أجل  من 

احيي  املوقرة  صحيفتكم  خالل  ومن 

اليشء  وهذا  املنافسة  الفرق  جميع 

إيجابي يحسب لهم.

للمباراة  التنظيمي  االداء  مسألة  وعن 

التنظيمي  االٔداء  كان  قأيالً:  فتحدث 

يف  ساعدت  عوامل  وهناك  جداً  ممتاز 

إنجاح هذا التنظيم خاصة من مرشف 

بـ  املعروف  عيل  محمد  حازم  املباراة 

إدارته لالزمات يف مثل هكذا أجواء من 

التعامل,  فيها  يعصب  التي  املباريات 

الجاد  وتعامله  املعهود  بأسلوبه  ولكن 

وواردة,  شاردة  لكل  جداً  متيقظاً  كان 

أن هناك عدم انضباط من  بالرغم من 

املساعدة,  عليها  ينبغي  التي  االٔطراف 

واحدد من خالل هذه النقطة مصطبة 

القوة الجوية, من اجل االرتقاء بجمالية 

من  بعض  عىل  عتبي  وأوجه  املباراة, 

من  االندية  إداري  خاصة  االٔشخاص 

أو  اثارت  أو  يحاولون  الذين يتعمدون 

خلق أجواء مشحونة, بسبب تدخالتهم 

الفتنة  من  نوع  لخلق  مرشوعة  الغري 

اعرتاضهم  نتيجة  الرشارة  واشعال 

بسيطة  حاالت  أو  اللقاء  حكم  عىل 

هذه  كل  أن  عليها,  التهاون  ينبغي 

من  فقط  تطرأ  التي  السلبية  االٔمور 

أجل تشويه املباراة ال غري, وعىل لجنة 

املسابقات ولجنة االنضباط العاملة يف 

الهيأة التطبيعية وضع الرادع الحقيقي 

لكل من يحاول تشويه سمعة الدوري 

للحكم  تقييمي  عن  أما  وجماليته, 

وكان  (محمد سلمان) فكان جيد جداً 

شجاعاً يف إدارته للمباراة, وأنا دأيماً ما 

كانت  لو  حتى  الحكام  بمجهود  أشيد 

ان  من  بالرغم  اتجاهنا  أخطاء  هنالك 

املترضرة  الفرق  أكثر  الزوراء  فريق 

تحكيماً, لكن ال يمكن املساس بسمعة 

الصافرة العراقية.

أسفي  أوجه  انا  قأيالً:  حديثه  وخلص 

لم  كوني  الزوراء  لجمهور  الشديد 

استطع ان اقدم لهم الفرحة التي كانوا 

بأن  دأيم  يقني  عىل  أنا  ولكن  يتمنوها 

وهو  ومتفهم  كبري  الزوراء  جمهور 

قادر  والفريق  والرضاء,  بالرساء  معنا 

أن يعود مجدداً للمنافسة ان شاء الله.

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ عادل سندي

أمام ضيفه زاخو بهدفني  الطلبة  سقط 
االحد،  امس  مساء  واحد،  هدف  مقابل 

لحساب الجولة ٢٤ من الدوري املمتاز.
وتمكن  لزاخو،  أفضلية  شهدت  املباراة 
زياد  مهاجمه  عرب  لهدف  ترجمتها  من 
أحمد يف الدقيقة ٣٨، لينهي الشوط االٔول 
الطلبة  عاد  الثاني  الشوط  متقدما.ويف 
سجل  جزاء  ركلة  من  للمباراة  رسيعا 
ضغط  التعادل.زاخو  جفال  محمد  منها 
العارضة  لكن  يسجل،  أن  وكاد  بقوة 
وقفت مع الطلبة. وتمكن محرتف زاخو 

الفوز  هدف  تسجيل  من  مونتريو  هيلو 
إىل  رصيده  زاخو  برأسية.ورفع  لزاخو 
السابع فيما تجمد  املركز  النقطة ٣٤ يف 
املركز  يف   ٢١ النقطة  عند  الطلبة  رصيد 
١٨.فيما خيم التعادل السلبي عىل مباراة 
مساء  أقيمت  التي  والسماوة،   الكرخ 
رايض  أحمد  الساحر  ملعب  يف  اليوم 
لحساب الجولة ٢٤.أهدر الكرخ عدد من 
الفرص السهلة عرب العبيه محمود خليل 
ومنتظر عبد االٔمري.ورفع الكرخ رصيده 
العارش فيما رفع  النقطة ٢٩ باملركز  إىل 
املركز  يف  نقطة   ١٩ إىل  السماوة رصيده 

االٔخري.

بغداد/ متابعة الزوراء
ثالثة العبني يف مباراة  البرصة،  يفتقد نفط 
اليوم  إقامتها  املقرر  امليناء،  أمام  الديربي 
الجولة  ضمن  الفيحاء،  ملعب  عىل  االٕثنني، 
املمتاز.وقال عالء نريوز،  الدوري  الـ٢٤ من 
سيفتقد  الفريق  ان  للفريق  االٕداري  املدير 
لخدمات ٣ العبني مهمني يف مواجهة امليناء، 

تعرضه  بعد  للحرمان  زامل  صادق  وهم 
للطرد يف املباراة املاضية، ووأيل عبد الحسني، 
«مباراة  لالٕصابة».وأضاف  جواد؛  وحسني 
اليوم ستكون بظروف مشابهة تماًما ملباراة 
يف  متساوين  الفريقني  إن  حيث  الذهاب؛ 
لفك  للفريقني  مهمة  واملباراة  النقاط  عدد 
الٔيحة  يف  املنافس  عن  واالبتعاد  الرشاكة 

الرتتيب».وأوضح «نفط البرصة يدرك أهمية 
مرحلة  دخلنا  وبالتايل  ونقاطها  املباراة 
التحضري لها عقب الجولة املاضية مبارشة، 
تقام  التي  املباريات  أن  يدركون  والالعبون 
يف البرصة يجب أال نفرط يف نقاطها لتأمني 
وضعنا يف الٔيحة الرتتيب الٔن فريقنا مازال يف 

دأيرة الخطر ومهددين بالهبوط».

بغداد/ متابعة الزوراء

أكد مدرب النفط الدكتور يحيى علوان 

جاهزية فريقه ملواجهة القاسم اليوم 

االثنني ضمن منافسات الجولة ٢٤ من 

الدوري املمتاز والتي ستقام يف ملعب 

التاجي.

وقال علوان ان الفريق جاهز ملواجهة 

املصابني  الالعبني  أن  رغم  القاسم 

يف  ونأمل  الخدمة،  خارج  مازالوا 

املقبل  االٔسبوع  خالل  عودتهم 

حيث  عدنان  موىس  الالعب  باستثناء 

الفريق  مع  الجماعي  مرانه  امس  بدأ 

لعدم  صعبة  املباراة  يف  ومشاركته 

اكتمال جاهزيته البدنية».

املحرتمة  الفرق  من  «القاسم  وبني: 

وأحرج  جماعية  كرة  تلعب  التي 

طموح  نحرتم  وبالتايل  كبرية  فرقا 

يف  موقعه  لتأمني  الساعي  الفريق 

الٔيحة الرتتيب وبالتايل وجهنا الالعبني 

من  كونه  املنافس  احرتام  برضورة 

الفرق الطموحة».

من  قريبا  بات  النفط  أن  إىل  وأشار 

يف  هدفهم  وأن  االٔوىل  االٔربعة  املراكز 

الٔنها  الثالث  النقاط  القاسم  مواجهة 

ستقربهم من املركز الخامس وبعدها 

يتطلعون لدخول املربع الذهبي.

املركز  يحتل  النفط  فريق  أن  يذكر 

السادس برصيد ٣٤ نقطة فيما يحتل 

القاسم املركز الثامن عرش برصيد ٢١ 

نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء

الدوري  استٔيناف  موعد  السلة،  بكرة  العراقي  االتحاد  حدد 

املمتاز ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

إن  نجم  خالد  السلة  بكرة  العراقي  االتحاد  رس  أمني  وقال 

االستحقاق  بسبب  السابقة  الفرتة  يف  توقف  املمتاز  ”الدوري 

االسيوي للمنتخب الوطني يف تصفيات اسيا“.

يوم  املمتاز  الدوري  استٔيناف  قرر  السلة  ”اتحاد  ان  واوضح 

كي  الحايل  اذار  شهر  من  والعرشين  الرابع  املصادف  االربعاء 

يستكمل خالل الفرتة القليلة املقبلة“.

التصفيات  غادر  السلة،  بكرة  الوطني  املنتخب  ان  يذكر 

االسيوية من دون تحقيق أي انتصار.

äÎá€a@Û‹«@ aãó€a@¿@‚˝èné¸a@ÚÌaä@…œãÌ@Â€@ıaäÎç€aÎ@≈®bi@åbœ@ÚÌÏßa@Z›ìÓ‰í
o”Ï€a@Ú«böa@aÎá‡»m@êœb‰æa@Ïj«¸

äÎá€bi@ÒÎb‡è€aÎ@Öãÿ€a@µi@=‹é@fiÜb»mÎ@’Ó„¸a@Òb„b»fl@—«bõ�Ì@ÏÇaå @“b‰˜néa@›j‘æa@ Ïjé¸a
åbn‡æa@Ï‹è€a@äÎá€a@pbèœb‰fl

@Û»èÓé@ÜaáÃi@Ú„bflcZ@áº@‚bó«
äáónæa@‚bfla@ÒáÓu@ÚvÓn‰i@xÎãÉ‹€

ıb‰Óæa@‚bflc@ÔiãÌá€a@ıb‘€@¿@µj«¸@Úq˝q@á‘n–Óé@Òãój€a@¡–„@ZåÎ7„
بغداد/ متابعة الزوراء 

أكد عصام حمد، مدرب أمانة بغداد، أنه يسعى للحفاظ عىل النتأيج املميزة يف مواجهة الفرق 
املنافسة عىل الدوري املمتاز، بتحقيق نتيجة طيبة عندما يلتقي اليوم االٕثنني، املتصدر فريق 
له ظروف  االٔوىل كان  املرحلة  الجوية يف  القوة  الفوز عىل فريق  إن  الجوية.وقال حمد  القوة 
االٓن متصدر وبفارق كبري من  الجوية  «القوة  الثانية.وأضاف  املرحلة  مختلفة عن مواجهة 
النقاط ونحن ال ننظر لنتيجة مباراة الذهاب، بل نركز عىل مبارياتنا يف املرحلة الثانية لحصد 
املباراة هو الحفاظ عىل سجل نتأيجنا  أن هدفنا من  إىل  النقاط».وأشار حمد  أكرب عدد من 
يف املوسم الحايل مع الفرق الكبرية املنافسة عىل اللقب، لذا بدأنا بالتحضري للمباراة ونسعى 
لالستفادة من عامل االٔرض كون املباراة ستقام يف ملعبنا.وأوضح «هناك ٣ العبني سيغيبون 
باملباراة  حمراء  بطاقة  تلقيه  بعد  أولفريا  العاجي  املحرتف  وهم  الجوية  القوة  مباراة  عن 

املاضية أمام الطلبة وإصابة سجاد حسني وميالد فالح».

=Áâ€a@…iãæa@Âfl@ãr◊a@la6”¸a@’Ìã–€a@“áÁ@Z@¡–‰€a@läáfl

6الرياضيالرياضي @÷Ï–m@ÔöbÌã€a@Új‹�€a@Üb„@ÊÏÌÜ
@äb‰ÌÜ@äbÓ‹æa

بغداد/ متابعة الزوراء 
بلغ املجموع الكيل للديون املرتتبة عىل نادي الطلبة الريايض مليار و٦٤ مليون و٨٦٥ الف دينار عراقي.

وعقـدت الهئية العامة لنادي الطلبة اجتماعها االسـتثنأيي نهاية االسـبوع املايض يف مقر وزارة الشـباب 
والرياضة العراقية.وذلك بناًء عىل دعوة الهئية االٕدارية، وبحضور وزير الشـباب والرياضة، عدنان درجال، 
وأحمد املوسـوي، مدير دأيرة الرتبية البدنية يف وزارة الشـباب. وتضمن االجتمـاع قراءة التقريرين االٕداري 
واملايل، والتصويت عليهما، إضافة إىل تسمية محمد طالب الهاشمي ممثال عن النادي، يف الجمعية العمومية 
لالتحاد املركزي لكرة القدم.وتألفت الهئية املٔوقتة من صالح هادي الفتالوي رٔييسـا، وباسـم عباس نأيبا 

للرٔييس، وعيل نعيم جاسم أمينا ماليا، ووصفي كريم عباس أمينا للرس، ووأيل حسن عضوا.

ãºcÎ@ã–ñc
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
االوساط الرياضية واالعالمية قدمت تعازيها الحارة 
اىل الزميـل ريبـني رمزي مدير املكتـب االعالمي يف 
نادي اربيل الريايض وذلك لوفاة خالته ... سـأيلني 
اللـه العـيل القديـر ان يتغمـد الفقيـدة برحمتـه 
الواسـعة ويسـكنها جنات الفردوس ويرزق اهلها 
ومحبيهـا الصري والسـلوان وانا لله وانـا اليه راجعون، 
ايضا خالص التعازي قدمتها االوسـاط الرياضية واالعالمية اىل الزميل 
مشـتاق رمضان لوفاة خالته ايضا، سـأيلني الله العيل القدير ان يتغمد 
الفقيدة برحمته الواسـعة ويسـكنها جنـات الفردوس ويـرزق اهلها 

ومحبيها الصري والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. 
 *******************

الزميـل عيل املعمـوري اصيب بفايـروس كورونا 
مؤخـرا ويتلقـى العالج حاليـا يف العزل الصحي 
..نبتهـل إىل الله العيل القدير أن يمن عىل الزميل 
املعمـوري بالشـفاء العاجـل وان يلبسـه ثوب 

الصحـة والعافيـة التامتني وان يعـود من جديد 
ملمارسة عمله املهني.

 *********************
الزميل عـيل درعم اعلن عن انضمامـه لفريق عمل 
قناة (شباب سبورت)... كل االمنيات للزميل درعم 
بالتوفيق والنجاح يف مشواره املهني الجديد، حيث 
سـبق وان عمـل يف العديد من القنـوات الفضأيية 

خالل السنوات القليلة املاضية.



سكـة  إىل  دورتمونـد  بوروسيـا  عـاد 
االنتصـارات بعد خسارتـه ”الكالسيكر“ 
أمام بايـرن ميونيخ يف املرحلـة املاضية، 
بفـوزه عىل ضيفـه هرتا برلـني بهدفني 
يف  برانـدت  يوليـان  سجلهمـا  نظيفـني 
الدقيقـة 54 والبديـل الكامريوني األصل 
املرحلـة  (1+90) يف  يوسوفـا موكوكـو 

الخامسة والعرشين.
وأكمل هرتا برلني املبـاراة بعرشة العبني 
إثـر طرد العب وسطه التشيكي فالديمري 

داريدا يف الدقيقة 80.
وصعـد دورتمونـد اىل املركـز الخامـس 
مؤقتـاً برصيد 42 نقطـة بفارق نقطتني 
أمـام بايـر ليفركـوزن الـذي استضاف 
أرمينيا بيليفيلد أمـس األحد، فيما تجمد 
رصيـد هرتا برلني عند 21 نقطة يف املركز 

الخامس عرش.
وعـزز بايـرن ميونيـخ صدارتـه للدوري 
األملانـي يف كـرة القـدم بفـوزه السهـل 
عـىل مضيفـه فـريدر بريمـن 1-3 بينها 
هـدف لنجمـه الـدويل البولنـدي روبرت 
ليفاندوفسكـي أصبـح بـه ثانـي أفضل 
هـداف يف تاريـخ البوندسليغـا يف املرحلة 

الخامسة والعرشين.
وحسم النادي البافـاري نتيجة املباراة يف 
شـوطها األول بتسجيله هدفني صنعهما 

نجمه توماس مولر بتمريرتني حاسمتني 
لليون غوريتسكـا (22) وسريج غنابري 
(35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه 
بهـدف ثالـث منتصـف الشـوط الثانـي 
(67) ليصبح ثاني أفضل هداف يف تاريخ 
البوندسليغا مشاركـة مع النجم السابق 
لشالكـه وكولن وبوخـوم كالوس فيرش 

برصيد 268 هدفاً.
وسجل نيكالس فولكـروغ هدف الرشف 

ألصحاب االرض يف الدقيقة 86.
يذكر ان الرقم القيايس املطلق بحوزة نجم 
بايـرن ميونيخ السابق ”املدفعجي“ غريد 

مولر برصيد 365 هدفاً يف 427 مباراة.
وهو الهـدف الــ32 لليفاندوفسكي هذا 

املوسـم فعـزز موقعـه يف صـدارة الئحة 
الهدافـني، وبات عىل بعـد ثمانية أهداف 
ملعادلة رقم مولر يف عدد األهداف املسجلة 
يف موسم واحد يف الـدوري األملاني بعد ان 
سجـل االخـري 40 هدفاً موسـم -1971

.1972
وأكـد ليفاندوسكـي عشقـه لهز شـباك 

فـريدر بريمـن كونه الفريـق الذي سجل 
فيه أكرب عدد من األهداف يف الدوري حيث 
رفعهـا إىل 21 هدفـا يف 21 مبـاراة ضده. 
كمـا أكد النادي البافـاري عقدته لربيمن 

الذي لم يفز عليه منذ 13 عاماً.
وهـو الفـوز الثالث عـىل التـوايل لبايرن 
ميونيخ والثامن عرش هـذا املوسم فعزز 
موقعه يف الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد 
مؤقتـاً بفارق خمس نقـاط عن مطارده 
املبارش اليبزيغ الذي يستضيف إينرتاخت 
فرانكفورت األحـد يف ختام املرحلة، علما 
بأن العمالق البافاري واليبزيغ سيلتقيان 

يف قمة املرحلة السابعة والعرشين.
وأكـد بايـرن ميونيـخ استعـداده الجيد 
الستضافة التسيو اإليطايل األربعاء املقبل 
يف إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال 
أوروبا التي يحمـل لقبها، علماً بأنه كان 
حسم مبـاراة الذهـاب يف صالحه 1-4 يف 

العاصمة روما قبل ثالثة أسابيع.
وزاد فولفسبـورغ محـن ضيفه شـالكه 
عندمـا أكرم وفادتـه بخماسيـة نظيفة 
تناوب عىل تسجيلها شكوردان مصطفي 
(31 خطـأ يف مرمى فريقـه) والهولندي 
فوتـر فيخورسـت (51) وريدلـه باكـو 
(58) والكرواتـي يوسيـب بريكالو (64) 

وماكسيميليان فيليب (79).

شـهد تاريخ دوري كرة السلة األمريكـي رقماً قياسياً يف من حيث عدد 
الـ“تريبل دابل“ يف يوم واحد، وأبرزها لنجمي ميلووكي باكس اليوناني 

يانيس أنتيتوكونمبو وبروكلني نتس جيمس هاردن.
وحقق خمسة العبني ”تريبل دابل“، أي وصلوا إىل 10 عىل األقل يف ثالث 
من الفئـات اإلحصائية الفرديـة الخمس: نقاط، متابعـات، تمريرات 
حاسمـة، رسقة الكـرة أو صدها، وهو أمـر لم يحصل سابقـاً يف يوم 

واحد.
ورغـم تألق ملك الـ“تريبل دابل“ راسـل وستربوك بتسجيله 42 نقطة 
مـع 10 متابعـات و12 تمريرة حاسمة، خرج نجـم أوكالهوما سيتي 
ثانـدر وهيوستـن روكتس سابقاً خـارساً من مواجهـة فريقه الجديد 
واشـنطن ويزاردز وميلووكي باكس 125-119، بعدما افتقد إىل جهود 
زميلـه براديل بيل، أفضل مسجـل يف الدوري حتى اآلن، بسبب إصابة يف 

الركبة.
وحقـق وستربوك الـ“تريبل دابل“ للمرة الحادية عرشة هذا املوسم، إال 
أّن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب ويزاردز السقوط عىل أرضه، بعدما عجز 
عن الحـد من خطورة أنتيتوكونمبو الذي حقق بدوره الـ“تريبل دابل“ 
للمباراة الثانية توالياً والسادسـة هذا املوسم، بتسجيله 33 نقطة مع 

11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.
ورأى مـدرب باكـس مايك بودنهولـزر أن ما قام بـه ميدلتون ”حسم 
املباراة“، مضيفـًا: ”عندما يتحدث املرء عن الفوز باملباريات من خالل 

الدفاع، فهذا ما تمكنا من فعله“.
وعـّزز باكـس مركزه الثالـث يف املنطقة الرشقية بفـارق مباراتني عن 
فيالدلفيـا سفنتي سيكرسز املتصـدر ومباراة ونصـف خلف بروكلني 

نتـس الثاني الـذي حقق فوزه الثاني عـرش يف آخر 16 مبـاراة بتغلبه 
عـىل ضيفه ديرتويـت بيستونز 95-100 بفضل جهـود هاردن بشكل 

خاص.
وسجـل هـاردن 12 مـن نقاطه الــ24 يف الربـع األخـري، وأضاف 10 
متابعـات مع 10 تمريرات حاسمة، ليحقق الـ“تريبل دابل“ التاسع له 

بقميص فريقه الجديد والـ55  يف مسريته.
وقال هـاردن بعد اللقاء الذي سجل فيه إيرفينـغ 18 نقطة ودياندري 
جـوردان 14 مـع 9 متابعات، إّنـه ”كان يتوجب عـّيل أن أكون عدائياً، 
األمور لم تكن تسري بالشكل املناسب بالنسبة لنا عىل الصعيد الهجومي، 

أعتقد أننا لعبنا بقوة دفاعيا وهذا األمر أعطى ثماره“.

وعىل غـرار وستـربوك، أنتيتوكونمبو وهاردن، جقـق جوليوس راندل 
الـ“تريبل دابل“ الثاني له هذا املوسم وساهم يف قيادة نيويورك نيكس 
لفوزه العرشيـن عىل حساب مضيفه أوكالهومـا سيتي ثاندر بنتيجة 

.119-97
وسجـل راندل 26 نقطة مـع 12 متابعة و12 تمريرة حاسمة، ليصبح 
أول العب من نيكس يحقق ”تريبل دابل“ أكثر من مرة يف املوسم الواحد 

منـذ مـارك جاكسـون موسـم 1987-1988.
وكان الليتواني دومانتـاس سابونيس الالعب اآلخر الذي حقق ”تريبل 
دابـل“ يف أمسية األحد وذلك للمرة الخامسة لـه هذا املوسم، بتسجيله 
22  نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة يف املباراة التي فاز بها 

فريقه إنديانا بيرسز عىل فينيكس صنز 111-122 عىل أرض األخري.
كمـا بـرز يف صفوف بيـرسز مالكوم بروغـدون بتسجيلـه 25 نقطة، 
وأضـاف كاريس ليفـريت 13 يف أول ظهور له بقميـص فريقه الجديد 
الـذي انتقل اليـه من بروكلني يف صفقـة التبادل الكبرية التي شـهدت 
حصول األخـري عىل هاردن مـن هيوستن.ويف أبـرز املباريات األخرى، 
أوقـف داالس مافريكـس مسلسل انتصـارات مضيفه دنفـر ناغتس 
عنـد خمس مباريات عىل التوايل، بالفوز عليه 103-116 بفضل جهود 
السلوفينـي لوكـا دونتشيتـش (21 نقطة مـع 12 تمريـرة حاسمة) 
والالتفي كريستابس بورزينغيس (25 نقطة)، وذلك رغم تألق الرصبي 
نيكوال يوكيتش.وفـاز تشارلوت هورنتس عىل تورونتو رابتورز -114
104 بقيـادة الميلو بول وأتالنتا هوكـس عىل ساكرامنتو كينغز -121
106، كمـا قاد املخرضم كارميلو أنتونـي بورتالند ترايل باليزرز للفوز 

عـىل مينيسوتـا تمربوولفـز 125-121.

7الرياضي
Ô„Î6ÿ€a@‚˝«a Â∫ãi@Û�ÉnÌ@ÊãÌbiÎ@µ€ãi@bm7Á@Û‹«@÷Ï–nÌ@á„Ï∏äÎÜ
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تلقـى النرويجي أويل جونار سولسكايـر، املدير الفني ملانشسرت 
يونايتـد، مكافأة من إدارة الشياطـني الحمر عىل عمله يف الفرتة 
إدارة  فـإن  الربيطانيـة،  ”مـريور“  لصحيفـة  األخرية.ووفًقـا 

مانشسـرت جهـزت عقـًدا 
مع  لسولسكايـر،  جديـًدا 
 9 إىل   7 مـن  راتبـه  رفـع 

ماليني يورو سنوًيا.
ينتهـي  أن  املقـرر  ومـن 
لسولسكاير  الحـايل  العقد 
مـع مانشسـرت يونايتد يف 
إىل  2022.وأشـارت  صيف 
إد وودوارد، املدير التنفيذي 
يونايتد، أشـاد  ملانشسـرت 
بسولسكايـر ومـا يقدمـه 

للفريـق، حتـى قبل االنتصـار يف الديربي عـىل مانشسرت سيتي 
بنتيجـة 0-2.وأوضحـت إد وودوارد يعتقـد أن سولسكاير أعاد 
الحمـض النووي للنادي، والذي تم فقدانـه مع مدربني سابقني 
مثل جوزيه مورينيو ولوي فان خال.ورغم أن مانشسرت يونايتد 
لـم يفـز بـأي بطولة حتـى اآلن تحت قيـادة سولسكايـر، لكن 
وودوارد واملالك األمريكيني رأوا ما يكفي للتأكد أن الفريق يسري 

عىل الطريق الصحيح.

تعـرض خوان البورتـا، الرئيـس الجديد لربشـلونة، للرضبة 
األوىل عقب أيام قليلة من نجاحه يف االنتخابات.

ووفًقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ اإلسبانية، فإن خاومي 
جـريو، نائـب الرئيـس للشـؤون االقتصاديـة وأحـد أعمدة 
الحملة االنتخابية لالبورتا، اعتذر عن عدم االستمرار يف إدارة 

برشلونة.
وأوضحت الصحيفـة أن األزمة تعود إىل منصب الرجل الثاني 
يف اإلدارة، حيـث طلـب جريو الحصول عىل هـذا الدور، بينما 

فضل البورتا منحه لصديقه رافائيل يوستي.
وكـان جريو أحـد األسماء التي يراهن عليهـا البورتا بقوة يف 
عملية إنقاذ النادي من الديون، بسبب عالقاته الجيدة يف عالم 

املال واألعمال.
وأشـارت إىل أن جـريو كان يعمل يف األيـام األخرية عىل قرض 
بقيمـة 124.6 مليون يورو، وهو الرقـم الذي يحتاج مجلس 
اإلدارة الجديد إىل تقديمه لرابطة الليجا، للموافقة عىل تنصيب 

البورتا رئيًسا جديًدا.

Òäaáó€a@—�©@ÊbÓ»èÌ@ÊbìyÎ@Ú„Ï‹íãiÎ@áÌäáfl@fibÌä@ZÔ„ÏÓ‡Óé
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قـال األرجنتينـي دييجـو سيميوني املديـر الفني 
التلتيكو مدريد عقب سقوط فريقه يف فخ التعادل 
السلبـي أمـام خيتـايف إن ريال مدريد وبرشـلونة 
”وحشان يسعيان وراء صدارة“ الدوري اإلسباني 
التـي يحتلهـا ”الروخيبالنكـوس“ وأنهمـا ”لـن 
يخـرسا أي لقاء من اآلن وحتـى نهاية البطولة“.
جـاءت ترصيحـات سيميونـي يف مؤتمر صحفي 
عقب املباراة التـي أقيمت مساء أول أمس السبت 
واستمـر بعدهـا أتلتيكو يف الصـدارة بـ63 نقطة 
مقلصـا الفارق مع ريال مدريد الوصيف حاليا إىل 
6 نقـاط، مع العلم أن الفارق مـع البارسا الثالث 
قـد يرتاجـع إىل 4 نقـاط يف حالة فـوز األخري عىل 

هويسكا اليوم االثنني يف ختام الجولة واستعادته 
املركـز الثاني مـن امللكي.وقـال سيميوني: ”هذا 
(الضغـط) أمـر طبيعـي. لقـد تصدرنـا البطولة 
غالبيـة املوسم وتتبقـى 11 جولـة أي الكثري من 
املباريـات. كنتـم تقولون إن برشـلونة يقدم أداء 
سيئـا وقدم رأيتم ماذا فعـل يف باريس عندما كان 
يف إمكانه االنتفاضـة (أمام باريس سان جريمان 
بـدوري أبطال أوروبـا) والريال ينجـح يف تجاوز 
مبارياته. ونحـن بعملنا نحاول أن نميض قدما يف 
طريقنا مبـاراة تلو األخرى بهدوء“.وتابع: ”لدينا 
وحشـان خلفنا يسعيـان النتـزاع مركزنا“.وعن 
مواجهة خيتايف قال سيميوني: ”لم نقدم أداء جيدا 
يف الشـوط األول ولكننا تحسنا يف الشوط الثاني“.
وأضـاف: ”أرى أن الفريـق يلعب جيـدا. علينا أن 

نتحىل بمزيـد من الهـدوء فالـدوري اإلسباني 
صعـب للغاية وهنـاك خصمـان استثنائيان 

هما ريال مدريد وبرشلونة اللذان لن يخرسا 
أي مباراة من اآلن وحتى النهاية“.وتابع: 

”نـدرك هـذا األمـر وعلينـا أن نتحـىل 
بالهدوء وامليض قدما ”.وحول تلقي 

فريقـه العديد من اإلنـذارات علق 

الكثري  ”تلقينـا  سيميونـي: 
الصفـراء  البطاقـات  مـن 
عـىل  االحتجـاج  بسبـب 

القرارات وهذا ليس جيدا، 
لخسارة  يعرضنـا  ألنـه 
العبـني مهمـني. عندما 
تجادل والحكام يشهرون 

البطاقات الصفراء رسيعا 
فإنك تتعرض للعقوبة. نأمل 

أن نتمكـن مـن تحسـني هـذا 
األمر“.
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كشف تقرير صحفـي إيطايل،  عن موعد 
عـودة األرجنتينـي باولـو ديبـاال، نجـم 

يوفنتوس، عقب تعافيه من اإلصابة.
كـان ديبـاال أصيـب يف الركبـة يـوم 10 
يناير/كانـون ثـان، خـالل الفوز عىل 
ساسولو (1-3)، ومنـذ ذلك الوقت لم 

يشارك يف أي مباراة. ووفًقا ملوقع ”كالتشيو 
مريكاتـو“ اإليطـايل، فـإن ديباال تعـاىف من 
اإلصابـة، وجاهـز للعـودة إىل املباريات ضد 
بينيفينتو، األسبوع املقبل، لكن أندريا بريلو، 
ل عودتـه عقب نهاية فرتة  مـدرب اليويف، أجَّ
التوقـف الدويل املقبلة.وستكـون أول مباراة 

لديباال عقب التعايف هـي ديربي تورينو يوم 
3 أبريل/نيسان املقبل.وأشار املوقع اإليطايل 
إىل أن عملية تعايف ديباال كان من املفرتض أن 
تستمر من 15 إىل 20 يوًما فقط، لكن الالعب 
غاب ملا يقرب من 3 أشهر، ما يعني أنه حدث 

خطأ أثناء عالج النجم األرجنتيني.

أعلن شيفيلد يونايتد صاحب املركز األخري يف الدوري اإلنكليزي املمتاز تخليه عن خدمات مدربه كريس 
وايلـدر بالرتايض.وقال النادي يف بيـان: ”مجلس اإلدارة وكريس وايلدر الذي قـاد الفريق إىل أكثر من 

100 فوز يف ما يقرب من 5 مواسم يف برامال الين، اتخذا القرار بعد مناقشته“.
وقـال وايلدر الـذي لعب يف النادي كظهـري أيمن يف التسعينيـات: ”كان تدريب 

شيفيلد يونايتد مغامرة خاصة ولن أنساها أبًدا“.
وقاد وايلدر فريق مسقط رأسه من الدرجة الثالثة إىل الدوري املمتاز حيث 
حقق املوسم املايض أفضل مركز يف تاريخه بإنهائه يف املرتبة التاسعة.

وكتـب النادي: ”مـن اآلن فصاعداً، سريكـز النادي عىل إنهـاء املوسم 
بأفضـل طريقـة ممكنـة، وإذا هبطنـا، فسنستعـد لبطولـة الدرجة 

الثانية“، دون تحديد من سيتوىل مسؤولية تدريب الفريق األول.

سيتـي  مانشسـرت  تخطـى 
مستضيفـه  عقبـة  بسهولـة 
فولهـام وتغلـب عليـه بثالثة 
أهداف دون رد يف إطار املرحلة 
الثامنة والعرشين من الدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
املواجهـة أقيمـت عىل معقل 

فـني  ا كوتاج معقل فولهام وانتهى كر
طها  األول بالتعادل السلبي بدون شـو

 ، ف ا هـد ومع انطـالق الشوط الثاني أ
عىل مجريات األمـور وأحرز سيطر سيتي 

أهـداف  متتالية أولهـا عن طريق املدافع ثالثـة 
جـون ستونز يف الدقيقـة 47 بينما سجـل الثاني املهاجم 

غابرييل جيسوس يف الدقيقة 56.
ويف الدقيقـة 60 استعـاد املهاجـم املخـرضم سريخيو 
أغويرو ذاكرته التهديفية أخـرياً وسجل الهدف الثالث 
مـن ركلـة جزاء.وهـو أول هـدف يسجلـه أغويرو يف 
الـدوري اإلنكليزي منـذ هدفه يف كانـون الثاني/يناير 
عـام 2020 الذي أحرزه يف شـيفيلد يونايتد منهياً 417 
يومـاً من الغياب عن التهديف.وعـزز مانشسرت سيتي 
موقعـه يف الصـدارة برصيـد 71 نقطـة بعـد أن حقق 
انتصاره رقـم 22 يف الدوري هذا املوسم مقابل خمسة 
تعـادالت وثالث هزائم، بينمـا استمر فولهام يف املركز 

الثامن عرش برصيد 26 نقطة.

وينافـس مانشسرت سيتي عىل أربع جبهـات هذا املوسم، ففضالً 
عـن الدوري ومسابقـة دوري أبطال أوروبا، بلغ املبـاراة النهائية 
ملسابقـة كأس الرابطـة للعام الرابـع عىل التـوايل يف سعيه للقب 
رابع توالياً والثامن ملعادلة الرقم القيايس املوجود بحوزة ليفربول 
حيث سيالقي توتنهام يف 25 نيسان/أبريل املقبل، وبلغ الدور ربع 
النهائـي ملسابقة كأس االتحاد االنكليـزي حيث سيالقي ايفرتون 
السبـت املقبل.وأجرى مدرب سيتي اإلسبانـي جوزيب غوارديوال 
7 تعديـالت عـىل التشكيلة التي تغلبـت عـىل ساوثهامبتون 5-2 
األربعـاء، فغاب االملاني إلكـاي غوندوغـان والبلجيكي كيفن دي 
برويـن والجزائري رياض محرز وكايـل ووكر وفيل فودن ورحيم 
سرتلينـغ واالوكرانـي ألكسنـدر زينتشنكـو، فيما لعـب أغويرو 

اساسيا بعد غياب لفرتة طويلة بسبب اإلصابة.
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أنقرة / متابعة الزوراء:
أسس حـوايل 200 صحفي مستقل 
مـن تركيـا وخارجهـا وكالـة أنباء 
جديدة، بهـدف اتباع نهـج جديد يف 
الصحافـة، ليـس متاحـا يف غالبية 
وسائل اإلعالم الرتكيـة مع سيطرة 
حكومـة الرئيـس رجـب أردوغـان 

بشكل واسع عليها.
وذكرت صحيفـة ”زمـان“ الرتكية 
املعارضـة، أن وكالة األنباء الجديدة 
 “ (Ajans Bizim) اجانـص بيزيـم”
ضمت صحفيـني متخصصني يف كل 

مجاالت الصحافة.
ورصحت الوكالة التي تبث بالرتكية 
للمبـادئ  وفًقـا  ستعمـل  بأنهـا 
أنهـا:  وقالـت  للمهنـة  األساسيـة 
”ستنشـئ شـبكة إخباريـة وطنية 
ودوليـة واسعة تجمـع الصحفيني 

املستقلني“.
وأوضـح القائمون عىل الوكالة أنهم 
يخططـون لضـم صحفيني شـباب 
يف طاقمهـا املكـون مـن مراسلـني 

ومحررين ذوي خربة.
وأشـارت الوكالـة إىل أنها من خالل 
هـذا النهـج، ستمنـح الصحفيـني 
املوهوبـني الذيـن ال يمكنهم العثور 
عـىل مكان يف وسائل اإلعالم الحالية 
الفرصـة للدخـول إىل املهنـة، حيث 

والتحقيقـات  التقاريـر  سيعـدون 
التقاريـر  إىل  باإلضافـة  املعمقـة 

الروتينية والخاصة.

وأكـدت أنهـا ستقـدم كل مـا هـو 
جديـد ملشرتكيهـا مـن السياسة إىل 
االقتصـاد، والقضـاء والدفاع، ومن 

األخبار الخارجيـة إىل الدبلوماسية، 
والتكنولوجيـا،  والعلـوم  والتعليـم 
والصحة والبيئة، والرياضة والثقافة 

والفنون، والسياحة واملوضة، محليا 
وعامليا.

الوكالة الجديدة ستمنح الصحفيني 

الذيـن ال يمكنهـم العثور عىل مكان 
يف وسائـل اإلعالم الحاليـة الفرصة 

للدخول إىل املهنة.
ويشعـر الصحفيون األتـراك بقيود 
مشددة تكبل أيديهـم وتمنعهم من 
العمـل بحريـة، حيـث تخضـع 90 
باملئـة مـن وسائل اإلعـالم يف تركيا 
لرجال أعمال مقربني من الحكومة.

ولوحـظ أن الصحفيـني كثـريا مـا 
يحاكمون بموجب قانون ”مكافحة 
اإلرهاب“، بسبب تغطيتهم لقضايا 
تتعلـق بالسياسة خصوصا األكراد، 
ويالحـق الصحفيـون العاملـون يف 
مجـال االقتصـاد بسبـب القوانـني 

املتعلقة بالبنوك وأسواق املال.
وقالت منظمة ”مراسلون بال حدود“ 
يف تقريرهـا األخـري حـول أوضـاع 
الصحفيني وسائل اإلعـالم يف تركيا 
أن 48 صحفًيـا أمضوا يوًمـا واحًدا 

عىل األقل يف الحجز عام 2020.
وذكر التقرير أن الصحفيني احتجزوا 
بسبـب تغطيتهـم ألوضـاع طالبي 
اإلجـراءات  أو  السوريـني،  اللجـوء 
التي اتخذتهـا الحكومة ضد جائحة 
أو   ،-19 كوفيـد  كورونـا  فـريوس 

بسبب تغطيتهم للقضية الكردية.
كمـا سلطـت املنظمـة الضـوء عىل 
تعرض ما ال يقـل عن 139 صحفًيا 

لالعتـداء يف تركيـا منذ عـام 2016، 
وخالل العـام املايض فقـط تعرض 

18 صحفيا لالعتداء.
وخـالل عام 2020 تـم حذف 1358 
خـربا مـن عـىل اإلنرتنت، بقـرارات 
املحكمـة تخص الرئيس رجب طيب 
أردوغـان  بـالل  ونجلـه  أردوغـان 
ورجـال  ألبـرياق  بـريات  وصهـره 
األعمـال أو السياسيني املقربني من 

الحكومة.
وكتب الصحفي دوري بوسكارين يف 
مجلة ”بي.آر.آيـز وورلد“ ليس من 
السهـل أن تكون صحفًيـا يف تركيا 
حيـث ال تـزال االتهامـات بالتواطؤ 
مع منظمـة إرهابية ليسـت بعيدة 
عنك“. وأضـاف: ”كونك كردًيا فقط 

يعّمق الضغط.“
وأضاف بوسكارين إن وسائل اإلعالم 
الكردية يف جميع أنحـاء البالد تعيد 
نرش قصـص ميزوبوتاميـا، وتلعب 
الوكالة دوًرا حاسًما كصوت بديل يف 

”مشهد إعالمي متزايد التجانس“.
وكالـة  مكتـب  رئيـس  وقـال 
ميزوبوتاميـا يف إسطنبـول صـادق 
توبـال أوغلو إن الوكالـة التي تضم 
حـوايل 100 صحفـي، نشطـت منذ 
ثالث سنوات، تعرض خاللها جميع 

صحفييها لالحتجاز.
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كركوك /نينا:
اعلـن رئيـس فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف كركوك محمـد الداغستاني عن تأجيل انتخابات 

الهيئة االدارية للفرع بسبب تحديات واجراءات مواجهة جائحة كورونا .

القاهرة/متابعة الزوراء:
مع اقرتاب موعد التجديـد النصفي النتخابات 
نقابة الصحفيني املرصيـني عىل مقعد النقيب 
و6 من األعضاء، املقرر يوم الجمعة املقبل، زاد 
القلـق يف األوسـاط الصحفيـة إزاء عدم إعالن 
املرشـح ضياء رشوان، النقيب الحايل واملنتهية 
التدريـب  مخصصـات  زيـادة  عـن  واليتـه، 

والتكنولوجيا.
وتسـود مخـاوف لـدى املؤسسـات الصحفية 
املرصيـة بعـدم زيـادة املخصصـات، بسبـب 
الظـروف االقتصاديـة الصعبة التـي تمر فيها 
البالد يف ظل أزمة جائحـة ”كوفيد19-“، فيما 
يتوقـع البعض أن يكـون اإلعالن عـن الزيادة 
خـالل األيام املقبلـة من قبل مرشـح السلطة 
الذي سيدفـع به للمنافسة عـىل املنصب، عىل 
أن تكـون قيمتهـا مـا بـني 400 و525 جنيهاً 

مرصياً.
وكشف صحفي حّر عضو يف نقابة الصحفيني 
املرصيـني، فضـل عـدم ذكـر اسمـه، أن عدم 
اإلعالن عـن زيـادة املخصصـات زاد هواجس 
العاملـني يف املؤسسـات الصحفيـة الحزبيـة 
واملستقلة املتوقفة عن العمل، العتماد كثريين 

منهم عليها.
وكان ضياء رشـوان وعد يف فرباير/شباط عام 
2019، عقب إعالن ترشحه يف مؤتمر صحفي، 
وقبـل االنتخابات التـي جرت يف مـارس/آذار 
من العام نفسه، بزيـادة املخصصات لـ2100 
جنيه مرصي مـن 1680 جنيهاً مرصياً، ما لم 
ينفـذ إىل اليوم، رغم كونه من املقربني للجهات 

السيادية يف الدولة.
وتوقع الصحفـي نفسه فشل انعقاد الجمعية 
العمومية للصحفيني للمرة الثانية يوم الجمعة 
املقبـل، إذا لـم يحسـم هـذا امللـف، خاصة أن 
رشـوان لم ينجح يف حسم ملفـات عدة تشغل 
بال الصحفيني، وأخطرها تزايد أعداد الصحف 
املغلقـة بسبب ظروف ماليـة تمر بها وترشيد 

العاملني فيها.
ويتنافـس عىل مقعد النقيـب 6 صحفيني، هم 
ضياء رشـوان النقيب الحـايل ورئيس ”الهيئة 
العامـة لالستعالمـات“، وعضـو مجلس إدارة 
صحيفة ”أخبـار اليوم“ رفعت رشـاد، ونائب 
الجمهوريـة سيـد  تحريـر صحيفـة  رئيـس 
اإلسكندراني، ورئيـس تحرير صحيفة ”مرص 

الفتاة“ طلعت هاشم، والكاتب الصحفي كارم 
يحيى، والكاتب الصحفي يف صحيفة ”الشعب“ 

محمد مغربي.
يذكـر أن رصف مخصصـات التدريـب الـذي 
تتـواله النقابة وتدبـره وزارة املالية بدأ بقيمة 
10 جنيهات مرصية، يف فرتة والية صالح جالل 
الـذي فاز حينها عىل كامل زهريي يف انتخابات 
عـام 1981، وبعدهـا تفاوتت الزيـادات خالل 
فرتات ترشـح النقيـب الراحل إبراهيـم نافع، 
لتصـل إىل 20 جنيهـاً مرصيـاً، ثـم ارتفعت يف 
عهـد مكرم محمد أحمد إىل مائة جنيه مرصي 
أوائل التسعينيات، حتى وصلت إىل 290 جنيهاً 
مرصياً يف 2003، وارتفعت مجدداً يف االنتخابات 
التـى تنافس فيها جالل عارف وصالح منترص 
الـذي حصـل عىل وعـد حكومـي بزيادتها 40 
جنيهـاً مرصياً لتصـل إىل 330 جنيهاً مرصياً، 
لكـن الصحفيـني رضبـوا بهـذا الوعـد عرض 
الحائـط، وصوتوا لعـارف، وأعلنـت الحكومة 

حينها تنفيذ وعدها بالزيادة املذكورة.
عـام 2007 أجريت انتخابـات ساخنة تنافس 
فيها عـىل منصب نقيـب الصحفيني املرصيني 
مكـرم محمـد أحمد ورجـاء املريغنـي. ودخل 
مكرم املنافسة ويف جعبته وعد حكومي بزيادة 
مخصصـات التدريب 200 جنيه مرصي لتصل 
إىل 530 جنيهـًا مرصياً، وفاز بفرتة والية ثانية 
مـن 2009 لــ2011، وشـهدت املخصصـات 
زيادات مختلفة، وصلت إىل 610 ثم 760 وأخرياً 

900 جنيه مرصي.
وبعـد ثـورة يناير/كانون الثاني عـام 2011، 
انتخب الصحفيـون ممدوح الويل نقيباً، لتصل 
قيمـة املخصصـات إىل 1200 جنيـه، بزيـادة 
قـدرت بنحـو 300 جنيـه يف يوليو/تموز عام 
2013. انتخـب رشـوان نقيباً يف مـارس/آذار 
من العـام نفسه، لتصل قيمـة املخصصات يف 
فـرتة واليتـه إىل 1380 جنيهاً مرصيـًا، ثم فاز 
يحيـى قالش بمنصب النقيب يف انتخابات عام 
2015، من دون زيـادة املخصصات ألول مرة، 
وخاض االنتخابـات لفرتة ثانية أمـام النقيب 
عبـد املحسن سالمـة الذي استطـاع الحصول 
عىل وعد حكومي بزيادة املخصصات إىل 1680 
جنيهـاً مرصيـاً. ويف املحطة األخـرية، وصلت 
قيمـة املخصصـات إىل 2100 جنيه مرصي يف 

عهد رشوان.

بغداد/ الزوراء:
كشف االتحاد الـدويل للصحفيني عن مقتل 
65 صحفيا يف جميـع أنحاء العالم يف العام 
2020، أثناء تأديتهم لعملهم، حيث واجهوا 

عنفا متزايدا خالل العام املايض.
وأشـار تقريـر لالتحاد الـدويل للصحفيني، 
إىل أن هـذا العـدد ارتفـع مقارنـة بالعـام 
الذي سبقـه (2019) بـ17 حالة، موضحا 
أن حـوادث العنـف قد أودت بحيـاة 2680 

صحفيا وإعالميا منذ العام 1990.
وأفاد بـأن الصحفيني والعاملـني يف مجال 
اإلعالم كانوا ضحايا عنف ارتكبته جماعات 
الجريمـة املنظمة واملتطرفـون واملنظمات 

الطائفية.
ولفـت تقرير االتحـاد الـدويل للصحفيني، 
إىل أن املكسيـك كانت أخطـر دولة بالنسبة 

للصحفيني يف عـام 2020، بناء عىل إجمايل 
الوفيـات، متصـدرة الـدول الخطـرة عـىل 

الصحفيـني، حيـث قتـل 14 صحفيا فيها، 
تلتهـا أفغانستان، إذ بلغ عـدد الصحفيني 

القتـىل فيهـا 10 حـاالت، تليهـا باكستان 
بــ9 قتـىل مـن الصحفيـني، والهنـد بـ8، 
فيمـا سجلـت الفلبني وسوريـا 4 قتىل من 
الصحفيني لـكل منهمـا، تليهمـا نيجرييا 
واليمـن بــ3 قتـىل لـكل منهما، كمـا قتل 
صحفيان يف العراق والصومال، بينما سجل 
كل مـن بنغالديش والكامريون وهندوراس 
وباراغواي وروسيا والسويد مقتل صحفي 
واحد.وقـال األمـني العـام لالتحـاد الدويل 
للصحفيني، أنتوني بيالنجر، يف هذا الصدد: 
”لـم يكن عام 2020 استثنـاء من التقرير، 
الجريمـة يف  لبارونـات  القـايس  فالحكـم 
املكسيـك، وعنـف املتطرفـني يف باكستـان 
وأفغانستـان والصومـال، فضـال عن عدم 
تسامح املتشددين يف الهند والفلبني، ساهم 

يف استمرار إراقة الدماء“.

رانغون/وكاالت:
العسكريـة يف  السلطـات  تقمـع 
اليوميـة  التظاهـرات  ميانمـار 
األول  انقـالب  عـىل  احتجاجـاً 
مـن فرباير/شـباط الـذي أطاح 
املدنيـة، وتتشدد مع  بالحكومـة 
الصحافة، إذ وجهت الجمعة تهماً 
لخمسة صحفيـني، يعمل أحدهم 
بـرس“،  ”أسوشـييتد  وكالـة  يف 
بعدما أوقفوا الشهر املايض، أثناء 

تغطيتهم تظاهرة يف رانغون.
والتهم املوجهة إىل الصحفيني هي 
”إثارة الرعب، ونرش أخبار زائفة، 
والطعن يف موظف حكومي بشكل 
مبـارش أو غـري مبـارش“، وهـم 
مهددون بالسجن بـني عامني إىل 
القانون  أعـوام، بموجـب  ثالثـة 
الجديد الذي وضعـه العسكريون 

االنقالبيون.
وكانت املجموعة العسكرية أمرت 
بعمليات دهم ملكاتب وسائل إعالم 
عـدة خـالل األسبـوع، وسحبت 

رخص نرش.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية 
توقيـف  الجمعـة،  البولنديـة، 

ميانمـار،  يف  بولنـدي  صحفـي 
دبلوماسييهـا  أن  وأوضحـت 

يعملون عىل التواصل معه.
االضطرابـات  هـذه  ودفعـت 
بريطانيا، القوة املستعمرة سابقاً 
للبـالد، إىل حـض رعاياهـا عـىل 
املغادرة إذا تمكنوا من ذلك، محذرة 
مـن ”انتشـار التوتـر السيـايس 
واالضطرابـات، منذ تـويل الجيش 
السلطـة، فيمـا مستويات العنف 
ترتفع“.أمـا موسكـو، فخرجـت 
عن تحفظها، وعّربت الجمعة عن 
قلقهـا ”إزاء املعلومات اآلتية من 
هناك التـي تشري اىل عـدد متزايد 
من الضحايا يف صفوف املدنيني“، 
وفـق ترصيـح للمتحـدث باسـم 

الكرملني ديمرتي بيسكوف.
وقـال شـهود ووسائل إعـالم إن 
خمسة محتجني عـىل األقل ُقتلوا 
برصاص قوات األمـن يف ميانمار 
مع إحياء الناشطني اليوم السبت 
ضـد  انتفاضـة  انـدالع  ذكـرى 
الحكومـة العسكرية عام 1988، 

بسبب مقتل طالب.
وُقتل شـخصان وأصيب آخرون، 

عندمـا أطلقت الرشطة الرصاص 
باتجـاه اعتصام يف مانداالي ثاني 
كربى مـدن ميانمار، حسبما قال 
شـاهد لوكالة ”رويرتز“. وذكرت 
وسائـل إعالم محلية أن شـخصا 
آخر ُقتل يف بلدة بياي وسط البالد، 
وتويف شخصان برصاص الرشطة 

يف يانغون العاصمة التجارية.
وقالـت جماعة حقوقيـة، ُتدعى 

السجنـاء  مساعـدة  ”جمعيـة 
السياسيـني“، إن مـا يربـو عـىل 
70 شـخصاً ُقتلـوا يف احتجاجات 
واسعة النطـاق تشهدها ميانمار 
منـذ االنقالب العسكـري يف األول 

من فرباير/ شباط.
وخرجت االحتجاجات يوم السبت 
إىل  تدعـو  الفتـات  انتشـار  بعـد 
النـزول للشـوارع والتظاهر ضد 

املجلس العسكري، وإحياء ذكرى 
وفـاة طالب برصاص قوات األمن 
أشـعلت  1988، يف حادثـة  عـام 
فتيل احتجاجـات واسعة النطاق 
العسكريـة،  الحكومـة  لرفـض 
وبلغـت ذروتهـا يف أغسطس/آب 
من ذلـك العام. ولقـي نحو ثالثة 
آالف شـخص حتفهم، جراء قمع 

الجيش لالنتفاضة آنذاك.

الجزائر/متابعة الزوراء:
استدعت السلطات الجزائرية، عرب وزير االتصال واملتحدث 
باسـم الحكومة عمار بلحيمـر، مراسل قناة ”فرانس 24“ 
املعتمـد يف الجزائر، إلبالغه تحذيرات رسمية بشأن ”أعمال 

تحريض“.
ونقلـت اإلذاعة الحكوميـة أن بلحيمر حـذر مكتب القناة 
الفرنسيـة ممـا وصفته بـ“أعمـال تقرتب مـن نشاطات 

تحريضية وأعمال غري مهنية معادية للبالد“.
وذكـر بيـان لـوزارة االتصـال أنـه تـم توجيه إنـذار أخري 
لـ“فرانـس 24“، وذلـك ”قبـل السحب النهائـي لالعتماد، 
بسبب تحيز صـارخ يف تغطيتها ملسريات يوم الجمعة، من 
خالل الذهاب من دون رادع إىل استعمال صور من األرشيف 
ملساعدة البقايا املناهضـة للوطنية، املشكلة من منظمات 

رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية“.
واعتـرب البيـان أن القناة تقوم ”بنشـاط تخريبي يتجىل يف 
ممارسـات غري مهنية معادية، والتكالب اإلعالمي لفرانس 
24 وتالعبهـا ينمان عن سوء نية وجنـوح مفرط للسلبية 
واالفرتاء، هدفه تغليط الرأي العام وتشويه سمعة الجزائر 

لفائـدة بلـد مجاور، حيـث إن حركة شـعبية قائمة هناك 
منـذ سنـني مـن دون أن تحظـى بـأي اهتمام مـن طرف 
نفـس وسيلة اإلعالم الفرنسية، وذلـك بالرغم من األحكام 

القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها“.
وأبـرزت وزارة االتصـال: ”خـط تحريـر القنـاة قائم عىل 
شـعارات معادية لبلدنـا واستقالله وسيادتـه ومصالحه 

األمنية وجيشه الوطني الشعبي، وهناك إرصار مهما كلف 
األمر عـىل إثارة تقلبات مفربكة مضادة للثورة، بإيعاز من 
منظمـات غـري حكومية ذات صيـت يف باريس وغريها من 

العواصم األوروبية“.
وأبـدت السلطات الجزائرية عدم رضاها عىل تغطية القناة 
الحكوميـة، التي تتبع وزارة الثقافـة الفرنسية ، لألحداث 
والقضايـا الجزائرية وملظاهرات الحـراك الشعبي وطبيعة 

الضيوف الذين تستضيفهم.
ويف يوليو/تموز من العام املايض، كانت السلطات الجزائرية 
اعتقلـت لساعات مراسل القناة، تحت مربر عمله من دون 
ترخيص، وذلك عىل الرغـم من أن الرئيس عبد املجيد تبون 
كـان منح القنـاة حواراً خاصاً يف الرابـع من نفس الشهر، 

وأكد ترحيبه بالقناة يف الجزائر.
وسبق للحكومة الجزائرية أن أعلنت قبل أشهر منع قناتي 
”فرانـس 5“ و“أم 6“ الفرنسيتـني مـن العمـل يف الجزائر 
مستقبـًال، عىل خلفيـة بثهما ألعمال وثائقيـة عن الحراك 
اعتربتهـا السلطـات الجزائريـة موجهـة وذات خلفيـات 

مريبة.
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نـارص حسن مخرج شـارك يف العديد 
من اعماله بمهرجانات عربية وعاملية 
وحصد الكثري من الجوائز يسكن االن 
اربيـل ويواصـل عملـه يف الرشكـات 

االهلية والحكومية ايضا.
ولكـي نطلع عىل مسرية نارص حسن 

اتصلنا به فكان معه الحوار اآلتي 
-مرحبـا بـك استـاذ نـارص حسن يف 

جريدة الزوراء ضيفا عزيزا .
-اهال ومرحبا بكم وبالجريدة العتيدة 
التي تتواصل مع املبدعني يف كل مكان 

.
-لنـرتك الحديـث لـك ولتعرفنـا بأول 
الخطـوات التـي وطأتهـا قدمـاك يف 

االعالم .
-اول خطواتـي يف االعـالم كانـت  يف 
مجاالت الراديـو قبل التلفزيون أي يف 
طفولتـي كنـت متابعا جيـدا للراديو 
وكنـا نعيـش يف خانقـني اضافـة اىل 
هذا كـان عندنـا كرامافـون نستمع 
اليـه  يف منزلنـا بمدينـة خانقني كان 
الجرامافـون شـيئا مهما جـدا البيت 
لسمـاع االغانـي العربيـة والكرديـة 
االجنبيـة  اىل  اضافـة  والفارسيـة 
بالصـوت واملوسيقى وعـىل مستوى 
القضـاء كانـت لدينا  تعـرض االفالم 
املستوردة يف حينهـا وكنا نعتمدها يف 
تطوير الـذوق واالحساس كانت دور 
السينمـا مفتوحـة للعوائـل وكانـت 
الناس تذهب ملشاهدة االفالم فيها ويف 
تلك الفرتة كان اهيل يرغبون مشاهدة 
االفالم يف السينما وكنت اذهب معهم 
وشـيئا فشيئا نمت رغبتـي ملشاهدة 
تلـك الشاشـة , كنـا ال نـرتك فلما اال 

ونذهب اليه فنراه.
وهكذا كانت االيام بني متابعة الراديو 
والكرامافون والسينمـا املحلية حتى 
افكـاري واصبحـت طالبـا يف  نمـت 
الدراسـة املتوسطـة ومـا ازال اتابـع 
السينما فشاهـدت افالما رائعة منها 
ملك طـروادة وافالم عربيـة واجنبية 
كثرية مثل افالم هرقل الجبار وافالما 
عـن سقوط االمرباطوريـة الرومانية 
وكـان ملشاهدتـي تلك االفـالم اهمية 
كبرية حتى يف دراستي بمعهد الفنون 

الجميلة فيما بعد.
ايضـا  خانقـني  يف  ذكرياتـي  ومـن   
كنـت اهتم كثـريا يف التمثيـل واقامة 
يف  فمثـال  املدرسيـة  املرسحيـات 
يـوم مـن ايـام الدراسـة املتوسطـة 
طلـب منـا مـدرس الفنيـة ان نعمل 
مرسحيـة فبادرت انـا وتـم تكليفي 
الطلبـة  وانتقـاء  باعـداد املرسحيـة 
املناسبـني لها  فسالنـي املعلم ما هي 
املرسحية التـي سوف تقـوم بالعمل 
بها فاجبته اسمها فندق للمنام  وهي 
مرسحيـة كوميدية وفعـال استطعنا 
انـا ومجموعـة مـن طلبـة املدرسـة 

ان ننتجهـا وتـم عرضهـا عـىل قاعة 
املدرسة وصارت مشهـوره وحصلنا 
عىل التشجيـع الكامل فازادت رغبتي 
القامـة مرسحيـات اخـرى وكنت انا 
احـد املمثلني فيهـا ونتيجة للتشجيع 
راودتني فكرة هـي انني استطيع ان 
اكون يف املستقبل ممثل بارع, اضافة 
اىل كـل هذا كـان اخي جعفـر حسن 
مولعـا باملوسيقى فاستطاع ان يعمل 
الـة موسيقية بسيطـة اسمها الناي 
كان يصنعه من اعواد القصب وعندما 
تطورت قابلياته يف صناعة الناي كان 
يصنع مجموعة كبرية ويذهب بها اىل 
بغداد ويبيعها يف محالت الجقماقجي 
بشارع الرشـيد وبسعر زهيد وكانت 
هوايته تلـك ذات تاثري عـىل نفسيتي 
وعندمـا تجـاوزت املتوسطـة قررت 
دخول معهد الفنون الجميلة يف بغداد 
فقدمـت للمعهـد  لتطويـر قابلياتي 
ورغباتـي الفنيـة وعندمـا تـم قبويل 
يف  املعهـد  وكـان  بغـداد  اىل  انتقلـت 
منطقـة الوزيرية قـرب البالط امللكي 
حينها وفعال تم قبويل يف املعهد بعد ان 

عرف االساتذة بقدراتي.
-حدثنـا عـن فـرتة تقديمـك للمعهد 

والدراسة فيه؟ 
-عندمـا دخلـت املعهـد وتـم قبـويل 
فيـه كان هو الوحيـد يف العراق وكان 
يقبـل اعـدادا قليلة خاصـة بالنسبة 
للمحافظات وخالل دراستي شاهدت 
الكثـري مـن الفنانـني املعروفـني هم 
طلبة يف املعهد ومنهم طعمه التميمي 
ورشيد شـاكر ياسني وفاروق فياض 
وكريم عواد واتذكر ان القسم املسائي 
يومـا اخـرج مرسحيـة واخـذ مـن 
الطلبـة الصباحي طلبـة ككومبارس 
وكان اسـم املرسحية (القـرد كفيف 

الشعر)  وكـان بطل املرسحية طعمة 
التميمـي وكريم عواد وعـدد اخر من 
الطلبة املمثلني وانـا اعترب تلك الفرتة 
هـي اول احتكـاك يل مـع فنانني بهذا 
املستوى واتذكر جيدا انه بمرور شهر 
عـىل وجـودي يف القسم قـام االستاذ 
بـدري حسون فريد باخراج مرسحية 
عنوانهـا عـدو الشعـب وقـام باخنا 
معه كومبارس وكان يدرسنا املرسح 
ومثلنا وتدربنا يف قاعات املعهد وكانت 
كل هـذه يف اسنة االوىل مـن دراستنا 
وهـذا يعنـي انني دخلـت يف عملني يف 

عام واحد.
-وماذا عن االختبـار يف معهد الفنون 

الجميلة؟ 
-عندمـا دخلـت اىل قاعـه االختبـار 
شاهدت اكثر من ٩ اشخاص جالسني 
كنت اشعر برهبة خاصة وكان منهم 
بـدري  و  ميخائيـل  بهنـام  االستـاذ 
حسـون فريد حامد االطرقجي الحاج 
ناجـي الـراوي وكـان حينهـا رئيسا 
لفرقة الزبانية للتمثيل وكانوا عمالقة 

املرسح العراقي.
-وكيف كانت استعداداتك لالختبار؟

-انـا حسـب معلوماتـي حاولـت ان 
اتصل ببعض الطلبـة الذين سبقوني 
يف دخـول املعهد فعرف انـي مطلوب 
مني ان اكون مستعدا لتحضري مشهد 
مرسحـي معـني فاخـرتت مرسحية 
لشكبـري ملشهد مـن شـخصية رجل 
خمـارة وكان دوره يرتنـح اما عمله 
فكان خياطا للمالبس فحفظت املشهد 
وحاولت ان اتدرب عىل شـخصية ذلك 
تقليـده كرجـل  الخيـاط ومحاولـة 
يف  االختبـار  وعنـد  يرتنـح  سكـران 
املعهد امـام االساتذة حاولت ان اجيد 
الدور فسالني االستـاذ الراحل بهنام 

ميخائيل عن نوعية املرشوع الذي كان 
يحتسيـه الخياط فاجبتـه انه يرشق 
العرق فضحك الجميع الن الشخصية 
لـم تكـن يف العـراق وبعـد االختبـار 
وتقديـم املشهد شـعرت ان اللجنة قد 
شعرت بوجود امكانية تصلح للقبول 

فتم قبويل يف املعهد.
-تحـدث لنا عن فرتة اقـرتاب التخرج 

كيف كان دورك فيها؟
فقـد  االخـرى  للسنـوات  -بالنسبـة 
استمـر تدريبنـا وقدمنـا العديـد من 
املرسحيات واملشاركـات اما بالنسبة 
ملرحـل التخـرج فقـد كـان مطلـوب 
منـا ان نقـدم عمال متكامـال يسمى 
اطروحـة التخرج وكانـت اطروحتي 
هي مرسحية اسمها النـار والزيتون 
من تأليف الفريـد فرج كاتب مرصي 
واشـرتك  اخرجتهـا  وقـد  معـروف 
فيها عـدد من الطلبة وكـان محتوى 

القضيـة  موضـوع  هـو  املرسحيـة 
الفلسطينيـة وكانـت تمثـل املـرسح 
السيايس وقد عرضت عىل قاعة معهد 
الفنـون الجميلـة وقـد حرضها عدد 
كبري مـن الطلبة واالساتـذ و ضيوف 
من خارج املعهد واتذكر جيدا ان ادارة 
املعهـد قـررت ان تعـرض املرسحيـة 
بعرض خاص وتمـت دعوة وفود من 
مؤتمر اتحـاد الجامعيني العرب الذي 
عقد يف بغداد عام ١٩٧١ وكانت فرصة 
يل ان يرى مرسحيتي شخصيات كبرية 
من خـارج املعهد وهكـذا تم تخرجي 
بحصـويل عىل درجـة الطالـب الثاني 

عىل دورتي .
-طيب ومـاذا بعد التخرج .هل فكرت 

بالتعيني ام اكمال الدراسة؟
االذاعـة  دائـرة  يف  للعمـل  -قدمـت 
والتلفزيـون كاجـور مقطوعـة وتم 
تنسيبـي اىل االذاعـة الكرديـة باجور 
دينـارا   ٤٠ قـدره  وبراتـب  شـهرية 
واستمـر عمـيل يف االذاعـة الكرديـة 
كمخرج للربامج االذاعية ومن الربامج 
التـي اخرجتها هـو جريـدة الصباح 
يومي مبـارش وبرنامج اخـر عنوانه 
فنون تشكيلية ويقدمه محمد عارف 
وبرامـج اخرى عديدة وخالل وجودي 
يف االذاعة قمت بتاسيس فرقة تمثيلية 
تختـص بالدراما االذاعيـة واستعنت 
الفنـون  معهـد  بطلبـة  حينهـا  يف 
واالكاديمية من الطلبـة االكراد واول 
تمثيليـة قمنا بانتاجهـا هو مسلسل 
درامـي بعنـوان كـاوا الحـداد تاليف 
الشاعـر الراحـل شـريكو بيكس كما 
قمنـا بانتاج تمثيليات اخرى واستمر 
عميل يف االذاعـة الكوردية ملدة سنتني 
ثم تحركت للعمل التلفزيوني كمخرج 
للربامـج التسجيليـة ويف التلفزيـون 
قمـت باخـراج العديـد مـن الربامج 
ومنهـا الكامـريا كانـت هنـاك وفعال 
سجلنا الكثري من الحلقات التي وثقت 

النواعـري ومشاهـد اجتماعية كثرية 
كصيـد الطيـور والغـزالن يف االهـوار 
وبادية الرطبة وغريها  واستمر عميل 
يف التلفزيـون فقدمنـا اكثـر مـن ٥٢ 
موضوعا عن الريـف العراقي عنوانه 
الريـف الجديـد كمـا وثقـت حلقات 
تاريخيـة اخـرى ومـن االعمـال التي 
اعتـز بها قمـت باخراج فيلـم قارب 
الـربدي وخذوهـم صغـارا والطبيعة 
يف الجبـال ونخيـل العـراق وبرامـج 

تسجيلية كثرية.
-وهل عملت دراما كودرية ؟

-نعم عملـت الكثري أبرزهـا مسلسل 
الدفـال وقـد ادتـه فرقـة السليمانية 
للتمثيـل كما اخرجت فيلما تلفزيونيا 
عنوانه ضيف بال موعد وفيلم الكاتب 
الظريـف وفيلـم اخـر عنوانـه بوكه 
خان ومسلسل الحجر يف مكانه ثمني 
واستمر عمـيل يف الدراما الكردية من 

سنة ١٩٧٤ وحتى وقتنا الحايل.
-متى غادرت التلفزيون؟

-كانـت مغادرتـي عنـد احالتـي عىل 
التقاعـد عـام ١٩٩١ وعندهـا تحول 
عمـيل مـن موظـف يف التلفزيـون اىل 

الرشكات الخارجية املحلية.
- - ومـا الذي قدمتـه بعد ان أصبحت 

حرا يف عملك؟
-سافـرت اىل اليمـن وهنـاك عملت 
ثالثـة افـالم تسجيليـة عـن االثـار 
 art اليمنيـة وكانـت لصالـح قنـاة
الدوليـة وقمت الول مرة مرة كممثل 
يف مسلسـل عنوانه التوهـان تاليف 

واخراج محمـد الدعيس وتم عرضه 
يف قناة عـدن واستمر عميل يف اليمن 
اربـع سنوات ثم عـدت اىل اربيل عام 
محطـة  بتاسيـس  فقمـت   ٢٠٩٧
تلفزيـون محلية باسم االقليم تابعة 
اىل وزارة الثقافـة يف االقليـم وخالل 
عمـيل فيها قمـت بتدريـب وتاهيل 
الكـواد يف مجـال االخـراج واملونتاج 
وفيهـا استطعت ان ادرب العديد من 

الكوادر الشابة هناك. 
-وماذا بعدها؟

-بعدهـا تمت دعوتي النشا اول قناة 
فضائيـة كرديـة اسمهـا ( فضائية 
كوردستـان) فاصبحت مديـرا فنيا 
للقناة وكان عمـيل فيها ملدة سنتني 
استطعنـا خاللها اقامـة العديد من 
الدورات الفنيـة وتخرج منها العديد 
من الكوادر املختلفة التي استطاعت 
ان ترفد القنوات واملؤسسات الكردية 

يف االقليم.
-اين انت االن؟

-حاليـا ان اعمـل يف مجـال السينما 
فبعـد تلـك الفـرتة الطويلـة وجدت 
اننـي يجب ان اخوض غمار السينما 
فقدمت باخراج افالم قصرية لبعض 
االقليـم  يف  االعالميـة  املؤسسـات 
وفعـال قمت باخراج افالم سينمائية 
لصالـح وزارة الثقافـة يف كردستان 
ومؤسسـات اخـرى ومـن االعمـال 
االخرى التي قدمتهـا يف هذه الفرتة 
هـي مشاركتي كممثل الدوار عديدة 
لصالح القطـاع الخاص فاستطعت 
ان اشـارك باكثـر مـن ثالثـة عرش 
فيلمـا سينمائيـا طويال منهـا فيلم 
وجه الرماد وفيلـم السنونوة وافالم 

كثرية اخرى 
- طموحاتك الحالية؟

لتدريـب  معهـد  انـيش  ان  -اتمنـى 
وتاهيـل الكـوادر الشابـة يف مجـال 
االخـراج واملونتـري واعـداد املراسـل 
والتصوير وكثـري من االختصاصات 

الفنية. 
-هل تود ان تقول شيئا اخر؟

-شـكري الجزيـل لجريدة الـزواراء 
ولجنابـك متمنيـا لكـم املزيـد مـن 

العطاء والتواصل .
نتمنـى  الـزوراء  جريـدة  -وباسـم 
للمخـرج املخـرضم االستـاذ نارص 
حسن العمر الطويل والصحة واملزيد 

من العطاء.
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مخـرج متعـدد القابليات تدرجـت مسريته بني 
االذاعـة ثـم اىل التلفزيـون ثم السينمـا, ابدع يف 
جميع مجاالته حتى صار اليوم من الشخصيات الفنية 
يف كردستـان, يعتمد عليـه ويؤخذ رأيـه يف املهرجانات 
وإنشاء املؤسسات اإلعالمية, نارص حسن مخرج كردي 
عراقـي مواليد ١٩٤٧ ـ خانقني,  بـدأ حياته يف  االخراج 
االذاعـي يف االذاعـة الكردية ببغداد ثـم عمل يف مجاالت 
التلفزيـون مخرجـا وممثـال منـذ بدايـة السبعينيـات 
مـن القرن املـايض، وملع اسمه كمخـرج متميز لالفالم 
الوثائقية، وله يف هذا املجال انجازات ومشاركات دولية 

عديـدة. وله ايضا مساهمة بـارزة يف تأسيس مؤسسة 
الراديو والتلفزيون الكردي يف مركز الحكومة االقليمية 

اربيل وكذلك قناة KTV الفضائية.
من افكاره املمتازة يف العمل التلفزيوني والسينمائي هي 
فكـرة انتاج (ممي آالن)  عام ١٩٨٩ يف بغداد، وقد اتفق 
عـىل انتاجها يف رشيـط سينمائي ٣٥ ملـم، ومن اجلها  
تـم تاسيس رشكـة، وتجهيزها بالسيناريـو، وتكاليف 
االنتـاج لكنـه مع كادره  اصطـدم يف حينها بحواجز ال 

حـد لها من املمنوعـات الحكومية التي اجهضت 
املرشوع ـ الحلم.

Ô”ãì€a@fibª –@äaÏy

_Ô”ãì€a@lbj€a@¿@ÚÌã®a@kó„@…öÎ@aàbæ
ال شك ان نصب الحرية الذي صممه ونفذه الفنان 
العراقـي الراحـل جـواد سليـم يعد ابـرز نصب يف 
بغـداد ومن خاللهـا صارت ساحة البـاب الرشقي 
معلمـا مهما مـن معالم بغـداد الحبيبـة وساحة 
الهم املناسبات التاريخية والوطنية وقد تعدى هذا 
املوقع ليكون مكانا لرضب املواعيد واللقاءات لدى 

الناس .
قيـل ان فكرة انشاء نصب الحرية يف مدخل حديقة 
االمـة يف البـاب الرشقي كانـت بعد قيـام ثورة ١٤ 
تموز ١٩٥٨ وقد ولدت فكرة انشاء نصب الحرية يف 
ساحة التحريـر، ليجسد واقع الشعب العراقي قبل 

الثورة وبعدهـا، وقد وضع املهندس املعماري رفعة 
الجادرجي التصاميم املعماريـة للنصب، مستلهما 
الفكرة مـن الالفتـات التـي يرفعهـا املتظاهرون. 
وضعـت التصاميـم االنشائية لهـذا العمل الضخم، 
وارشفـت عىل تنفيـذه، اما املقاول فكـان املهندس 
حسيـب صالـح وقـد صمـم املنحوتـات الربونزية 

ونفذها الفنان جواد سليم .
يعـد هذا العمـل الضخم من اهم االعمـال يف تاريخ 
النحـت العراقـي والعربي، ثم تقسيـم الجدارية إىل 
ثـالث اقسام قبل الثـورة، يوم الثورة، بعـد الثورة، 
يستحرض العمـل امجاد املايض وحضارته باسلوب 

معارص، وتظهر االهمية االستثنائية ملوقع النصب، 
حيـث تتصـدر حديقـة االمـة. يمتـد اللـوح املعلق 
خمسني مـرتاً بارتفـاع ثمانية امتار عـن مستوى 
االرض، وتعمل دعامتان كبريتان، يمينا ويسارا عىل 

رفع الجدار املعلق.
والجديـر بالذكر ان هذا النصـب قد حظى باهتمام 
الزعيـم عبد الكريـم قاسم الذي كـان حريصا عىل 
متابعة العمل شـخصيا ويف فـرتات متعاقبة ونظرا 
الهميـة هذا املعلم العراقي الكبـري بقي منذ نشوئه 
وحتـى وقتنا الحـايل يتجدد كلما اكـل الدهر بعضا 

منه .

 

˝ÌÏ†@bÓˆb‡‰Óé@b‡‹Óœ@ãì«@Úq˝q@Âfl@ãr◊bi@›r‡‡◊@o◊äbí

ÊÏÌç–‹n€aÎ@Ú«aà¸a@µi@Èm7èfl@\ıaäÎç€a@\Ä€@ÎãÌ@Âèy@ãñb„@Üãÿ€a@xãÉæa

ÊÏÌç–‹n€aÎ@Ú«aà�a@Òã◊aà@Âfl

No: 7446 Mon 15 Mar 2021العدد: 7446 االثنين - 15 اذار 2021



أصبحـت الرشكـات التـي تصنـع الهواتـف 
الحديثة، تقوم بتصنيع هواتف بميزة مقاومة 

املاء والغبار كمعيار أسايس.
و ُيقـاس مدى جودة مقاومـة الهاتف الذكي 
-Ingress Pr  للماء والغبار باستخدام معيار
 ،(IP) أو مـا ُيعـرف اختصـاراً برمز tection
وكلما ارتفع الرقم الذي يرافقه، مثل IP67 أو 
IP68 فهذا يعني أن هاتفك لديه حماية عالية 

ضد املاء والغبار.
و إذا كان الهاتف الذكي يحتوي عىل تقييم أقل 
من التقييمني السابقني، أو لم يحصل عىل أي 
تقييم عىل اإلطالق، فيجـب أن تستعد لألسوأ 
يف حالـة تعرضه للماء أو الغبـار بأي طريقة 
كانت، لذا بـدالً من محاولة إنقاذ الهاتف عند 
وقوعـه يف املـاء بالطرق التقليديـة، مثل هزه 
بقـوة ملحاولـة إخراج قطـرات املـاء العالقة 

بالداخل، إليك الطريقة الصحيحة لفعل ذلك.
1. قم باسرتجاع الهاتف بأقىص رسعة

بمجرد سقـوط الهاتف يف املاء قـم بإخراجه 
يف بأقىص رسعـة، فكلما طالت مـدة وجوده 
يف املـاء زاد احتمـال رضره، ثـم قـم بإيقاف 
تشغيله عـىل الفور، وال تحـاول الضغط عىل 
أي من األزرار األخرى أو تحميل أي تطبيقات، 

فقط قم بإيقاف تشغيله.
2. إزالة بطارية الهاتف برسعة

قـم بإزالـة البطارية برسعة إذا كـان الهاتف 
لديه بطارية قابلة لإلزالة، وذلك من أجل قطع 
التيار الكهربائي عن الجهاز بأرسع ما يمكن 
ملنع احتمال حدوث ماس كهربائي، حيث نجد 

 Nokia 1.3 أن بعـض الهواتـف الذكية، مثـل
تتيح لك إزالة البطارية، بينما معظم الهواتف 
الذكيـة الحديثـة تأتـي ببطاريـة غـري قابلة 
لإلزالة وهي يف األسـاس قد يكون لديها ميزة 

مقاومة املاء والغبار بمعدل تصنيف عايل.
3. ال تجفـف الهاتف املبلل باملجفف أو تضعه 

يف الفرن
يمكـن للحـرارة أن تلحـق الـرضر باملكونات 
اإللكرتونيات الدقيقة املوجودة بالداخل، وبدالً 
من ذلـك قم بمسـح الهاتف رسيعـاً بقطعة 
قماش قطنيـة جافة، والتأكد من عدم دخول 
 SIM امليـاه إىل منفذ الشحن أو فتحات بطاقة

أو MicroSD أو مقبس سماعة الرأس.
وإذا الحظـت أن هنـاك قطرات مـاء ما زالت 
موجودة يف املنافذ فحاول تجفيفها باستخدام 

علبـة الهواء املضغوط ولكـن بحذر من خالل 
توجيه هواء قليل وبهدوء نحو هذه املنافذ.

4. اتـرك الهاتف يجف تمامـاً قبل استخدامه 
ً مجددا

ال تحـاول استخـدام الهاتـف مبـارشة بعـد 
مسـح املاء عنه أو إذا وجـدت قطرات املاء قد 
اختفـت، وبدالً مـن ذلك اتركه ليجـف تماماً، 
حيث يمكنك لف الهاتف بقطعة قماش جافة 
ووضعـه يف كيس فيه أرز ثم اغلقه ملدة 12 إىل 
24 ساعـة، حيـث ُيساعـد األرز يف امتصاص 

الرطوبة بشكل رائع.
5. االستعانة باملتخصصني

إذا وجـدت أن هاتفك ما يـزال مبلالً حتى بعد 
استخدامك للخطوات السابقـة أو أن الهاتف 
ال يعمـل بشكل جيد، فقد يكـون من األفضل 

لـك اللجـوء إىل مركـز صيانة للحصـول عىل 
املساعـدة، حيـث تقـدم بعض متاجـر البيع 
بالتجزئة خدمات مخصصة إلصالح الهواتف 
الذكيـة التي وقعت يف املاء من خالل استخدام 

أدوات مصممة خصيصاً لسحب املياه منها.
كيف تكـون مستعداً يف حالة وقوع الهاتف يف 

املاء ؟
يف بعض األحيان، من الجيد أن تكون مستعداً 
لهـذه الحـاالت، وأفضـل طريقـة لذلـك هـو 
االحتفاظ بالعبوات التي تحتوي عىل الحبيبات 
البيضـاء التي تجدهـا يف الحقائب الجديدة أو 
األحذية الجديدة أو األدوات الكهربائية – التي 
تعرف باسم (السيليكا) Silica، حيث تساعد 

يف امتصاص الرطوبة برسعة وكفاءة.
يمكنـك رشاءها بكميات كبـرية، ومن ثم يف 
املرة التاليـة التي يقع فيها هاتفك أو هاتف 
أي فـرد من العائلـة يف املاء مـا عليك سوى 
وضـع هذا الهاتف يف عبـوة محكمة اإلغالق 
تحتوي عىل هـذه الحبيبات وتركها ملدة يوم 
أو يومـني المتصاص الرطوبـة املوجودة يف 

الهاتف.
و يمكنـك أيضـاً رشاء الحقائـب املخصصة 
لذلـك، مثل Nine Lives Wet Phone Fix، أو 
Nanoflow X التـي تعد حـًال جاهزاً يمكنك 
االحتفاظ به يف املنزل، كل ما عليك فعله هو 
وضع الهاتـف الذي وقع يف املـاء داخل هذه 
الحقيبـة وغلقـه بإحكام، ثـم االنتظار ملدة 
من الزمـن ترتاوح ما بـني 12 إىل 24 ساعة 

للسماح لهاتفك أن يجف.

 مقادير عمل الديك الرومي املشوي:
١ ديك رومي صغري أو متوسط الحجم

الحجـم  متوسطـة  بصـل  ثمـرة   ١
مفرومة

١ ثمرة ثوم مفرومة
٢ ثمرة طماطم مبشورة

ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة)
١ ملعقة صغرية قرفة

١ ملعقة كبرية عصري ليمون
١ ملعقـة صغـرية مـن أوراق الزعـرت 

املفروم
٢ ثمرة فلفل ألوان (حسب الرغبة)

١/٢ كوب من الزبد السائح
طريقة عمل الديك الرومي املشوي:

١- بعـد تنظيـف الديك الرومـي جيدا، 
ضعيـه يف وعـاء كبـري، واضيفـي إليه 
التوابل السابقة مع الحرص عىل حشو 
قليل من الخلطـة داخل الديك الرومي. 
اتركـي الديـك الرومـي يف الخلطة ملدة 

ساعتني يف الثالجة.
٢- اضبطـي درجة حـرارة الفرن عىل 

٣٥٠ درجة مئوية.
٣- ضعي الديك الرومي املتبل يف صينية 
مناسبـة لحجمه، ثـم ادهنيـه بالزبد 

السائل. يفضل أن تضعي يف الزبد قليل 
من امللح والفلفل األسود والزعرت.

٤- قومـي بوضـع الصينيـة يف الفرن 
واتركيها ملـدة ساعتني ونصف. تأكدي 
مـن تمـام نضـج الديـك الرومـي عن 
طريق غرس الصدر بسكني رفيع أو يف 

املسافة بني الساق والفخذ.
٥- عنـد تمام النضـج، سيصبح الديك 

الرومي جاهزا للتقديم.
يمكنك تقديـم الديك الرومـي املشوي 
مع بعض من الخضار السوتيه أو األرز 

بالخرضوات.

يوجد بأغلب العالقـات الزوجية العديد 
مـن املشـكالت، لذلـك ال توجـد حيـاة 
زوجية مثاليـة؛ ألن لكل مـن الزوجني 
لهـا  ومنفصلـة  مستقلـة  شـخصية 

أفكارها ونمط تحليلها لألمور.
ويعّد االختالف أمر صحي طبيعي لكن 
يجـب التعامـل معـه بوعـي، حيث إن 
االختـالف ال يعنـي الخـالف، وال يعني 
استحالة الحياة املشرتكة بني الزوجني، 
بيئـة  منهمـا عـاش يف  أن كالً  حيـث 
مختلفة، وأجواء مختلفة، واجتماعهما 
يف بيـت واحد وحياة واحدة يعني وجود 
الكثري مـن نقاط التشعـب يف األفكار، 
الفكريـة  االختالفـات  بسبـب  وذلـك 

واالجتماعية بينهما.
و تقـوم املسامحة عىل أساسات متينة 
من الثقة والحب واالحرتام املتبادل بني 
الزوجـني، وتنتـج عنها راحـة نفسية 
متبادلة لـدى الرشيك املخطئ والرشيك 
الـذي يسامـح، ومـن فوائـد وأهميـة 
املسامحـة يف العالقـة الزوجيـة يمكن 
عرض بعض معـان للتسامح وأهميته 

يف الحياة الزوجية.
التسامح ينطوي عىل االحرتام والقبول

- يحوي التقدير بني الزوجني.

- التسامح يعطـي مساحة من الراحة 
النفسية بني الزوجني.

بإيجابياتـه  اآلخـر  تقبـل  يعنـي    -
وسلبياته، وهو أسمى أشكال الحب.

- التسامـح يزيـد الحـب والتقدير بني 
الزوجني.

- التسامـح يجنب الزوجـني الخالفات 
واملشاكل العائلية.

- التسامـح يرسخ االستقـرار والراحة 
النفسية يف العالقة الزوجية.

التسامح ال يتناىف مع الحوار املنطقي
- التسامـح يمحـو الحديـث العقالني 

والنقاش البناء.
- يجعلك تشعر بتقّبل األخطاء والعمل 
املشـرتك عـىل تصويبهـا وتصحيحها، 

حيث يعزز سالمة العالقة الزوجية.
- عـدم الحاجة للجـوء لشخص غريب 
عندمـا يكـون التسامح هـو أساس يف 

العالقـة الزوجيـة ، فيكتفـي الزوجان 
ببعضهمـا البعـض يف تفـادي املشاكل 

وحل املعيقات التي تواجههما.
-التسامح خطوة للتخلص من مسببات 

الخالفات الزوجية.
- منـح الرشيـك اآلخـر فرصـة إلثبات 
سلوكـه  عـىل  وندمـه  نيتـه  حسـن 

الخاطئ.
- التسامـح يمنـح العالقـة الزوجيـة 
لالستمرارالتسامـح  جديـدة  فرصـة 
يستوجـب الحوار والحديـث بشفافية 

ورصاحة
- اتخاذ قرار باالنفصال بالرتايض دون 

أي حقد أو مشاعر سلبية.
- رشح وجهـات النظـر، فقـد تكـون 
املشكلـة بجوهرهـا هـي سـوء تقدير 
لألمور، وفهم خاطئ لترصف الرشيك، 
ما يستوجب الحوار والحديث بشفافية 

ورصاحة وصدق.
- ديمومة الود واالحـرتام بني الزوجني 
ما يضمن االستقرار النفيس والعاطفي 

يف العالقة الزوجية.
- ندم الطرف امليسء واملخطئ وتراجعه 
عن أي ترصف قد ييسء ويزعج الرشيك 

مستقبالً.

10واحة
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 تتميز األسماك بالعديد من الفوائد 
الصحية املذهلة، التي ترتاوح من 
أحمـاض ”أوميغا 3“ إىل الربوتني، 
ولكن هناك عدد من األسماك التي 

تعترب صحية أكثر من غريها.
أنـواع  أفضـل  قائمـة  وجـاءت 
األسماك عـىل الصحة العامة عىل 

النحو اآلتي:
-1 الرسدين

يقدم الرسديـن مجموعة متنوعة 
مـن الفوائـد، والتي تعـّد مصدرا 
 “3 ”أوميغـا  ألحمـاض  رائعـا 
الدهنيـة، عـالوة عـىل أنهـا تعـّد 

رخيصة الثمن.
مـن  غـرام   2 الرسديـن  ويوفـر 
أوميغـا 3 الصحيـة للقلـب لـكل 
3 أونصـات، والتـي تعـد واحـدة 
مـن أعـىل مستويـات أوميغـا 3 

أي  يف  الزئبـق  مستويـات  وأقـل 
سمكة، وتحتوي عىل مصدر كبري 
للكالسيوم وفيتامـني د، لذا فهي 
تدعم صحة العظـام أيًضا، حيث 
يعترب خيـارا آمن للنساء الحوامل 

واملرضعات.
-2 الرنجة

توفر األسماك الدهنية مثل الرنجة 
حوايل 1.5 غرام من أوميغا 3 لكل 
3 أونصات، وتحتوي الرنجة أيًضا 
عـىل أحمـاض أوميغـا 3 الدهنية 
أكثر من سمك السلمون أو التونة، 
وهي رضورية لصحة اإلنسان ألن 
أجسامنـا ال تستطيـع صنع هذه 

الدهون.
وتحتوي الرنجة عىل كمية أقل من 
الزئبق من األسماك األخرى الغنية 
باألوميغا 3 التي قد تتناولها، مثل 
التونة واملاكريل وسمك أبو سيف 

والهلبوت.
-3 املاكريل

األطلـيس واملاكريـل مـن أالسكـا 
يحتويـان عـىل نسبـة عالية من 
أوميغـا 3، املقاومـة لاللتهابـات 
ومنخفضـة الزئبـق، ولكن يحذر 
الخرباء أن بعض أنواع من املاكريل 
تحتـوي عـىل نسبـة عاليـة مـن 

الزئبق، مثل املاكريل اإلسباني.
أسوأ أنواع األسماك:

-1 البلطي
أنـواع  أسـوأ  مـن  البلطـي  يعـّد 
األسماك عىل الصحة، ألنه مصدر 

قليل الدهـون والربوتني، ويفتقر 
إىل محتوى ”أوميغا 3“.

-2 التونة
تعد التونة الطازجة مصدًرا رائًعا 
ألوميغـا 3، لكن رغبـة الجميع يف 
السويش قد تعرضنا لخطر التسمم 
بالزئبـق، كمـا أن التونـة املعلبة 
تحتوي أيضا عـىل نسب مرتفعة 
من الزئبق أيضـا، ويزيد التعرض 
ملستويـات عالية مـن الزئبق من 
مخاطر العيوب اإلدراكية وغريها 

من املشكالت الصحية.
واألمـر نفسه ينطبق عـىل التونة 
تكـن  لـم  املعلبـة مـا  الخفيفـة 
تشرتيهـا من رشكـة تتحقق من 
مستويات الزئبق يف كل علبة، لكن 
عدًدا قليالً جًدا من الرشكات تتخذ 

هذه الخطوة اإلضافية حالًيا.

 ملـاذا تستمـر مشكلـة األمكنـة الداكنـة تواجهنا 
جميعـاً من دون حلول فّعالـة؟! لعّل السبب يف ذلك 
هو عدم فعالية املنتجـات املستخدمة عىل البرشة، 

أو عدم استخدامنا لها بالطريقة الصحيحة!
فلـَم ال نقـوم بتجربة إحـدى الوصفـات الجديدة! 

فلربما تكون املنقذة لنا من شبح املناطق الداكنة!
 تعتمـد هـذه الوصفة السحرية عـىل الرمان، الذّي 
ُيعـّد واحـداً من أهـّم الفواكـه املضـادة لألكسدة، 
والناجعـة يف تفتيح البرشة ومعالجة البثور. كذلك، 
يحتوي الرمان عىل فيتامينات عديدة، كفيتاميني: 
يحافظـان عـىل نضـارة وشـباب  اللذيـن   A , B
البـرشة، باإلضافة إىل فيتامني C املسؤول عن إفراز 

الدهون.
إذاً، احريص عىل تنـاول الرمان باستمرار للحصول 
عىل برشة شـابة متألقة ونرضة، واجعليه وسيلتك 
للقضـاء عـىل األلـوان الداكنـة يف بعـض مناطـق 

جسمك، يف طريقتني:
•الطريقـة األوىل: سهلة وبسيطة، وال تحتاج سوى 
إىل هـرس بعض بذور الرمـان، وفركها عىل البرشة 
واألمكنـة الداكنة األخرى. فهـذه الطريقة ستعمل 
عـىل إزالة الخاليا امليتة يف الحـال، وستساعدك عىل 

تخفيف دكانة البرشة مع االستعمال املتكرر.

•الطريقـة الثانيـة: وهـي مركبـة بعـض اليشء، 
وتعتمد عىل مزج مكونات هي:

-كوب من بذور الرمان املطحونة.
-كوب من دقيق الشوفان.

-ملعقتان من العسل.
ملعقتان من اللبن.

الطريقة:
-امزجي املكونات مًعا.

-ضعيهـا عىل مناطـق برشتك الداكنة مـع التدليك 
الرقيق.

-اتركي املزيج لبعض الوقت.
-اشطفي باملاء الفاتر.

تريد األمهات معرفة متى يتوقف 
الطول عنـد اإلنـاث ويالحظ أن 
النمـو عنـد اإلنـاث يختلف عن 
النمو عند الذكـور وهنا نجد أن 
للعامـل الوراثـي دوراً بـارزاً يف 
تحديد مقدار الطول عند اإلناث.

الهرمونات غري املتوازنة
قد يؤدي انخفاض هرمون الغدة 
الدرقية إىل قرص يف طول الفتاة .

تناول بعض األدوية
هناك بعـض األدوية التي تبطئ 
من عملية النمـو كما هو الحال 
لعـالج  أدويـة  استخـدام  عنـد 

الربو.
سوء التغذية

للتغذيـة السليمـة دور يف النمو 
كمـا أن لسـوء التغذيـة دوراً يف 
قـرص القامـة، لذلـك يفضل أن 
تحـرص الفتيـات عـىل تنـاول 
ومتنوعاً  غذائيـاً صحيـاً  نظاماً 
وذلـك لضمـان الحصـول عـىل 
الالزمة لعملية  املعادن وغريهـا 

النمو.
الجينات

تعّد الجينات من العوامل املهمة 
التـي تلعـب دورا يف الطول لدى 
الفتيـات، عـىل الرغم مـن كونه 

ليس العامل الوحيد له.
متى يتوقف الطول عند األناث

مـروراً  الـوالدة  مرحلـة  منـذ 
أن  الطفولـة، يالحـظ  بمرحلـة 
اإلنـاث تأخذ نمواً رسيعـًا، ومن 
ثم تأخذ مرحلة النمو لديهم مرة 
ثانيـة عند سـن البلـوغ ويمكن 
معرفـة السن الـذي يتوقف فيه 
نمـو الطول عند اإلنـاث وهو ما 

بـني 14 إىل 15 سنـة وهذا السن 
قد يختلف من فتاة إىل أخرى تبعاً 
ملوعد بدء الدورة الشهرية لديها.

كيفيـة تعزيـز نمو الطـول عند 
اإلناث

-1 ممارسة التمارين الرياضية 
بشكل منتظم.

-2 إتبـاع نظـام غذائـي صحي 
الصحيـة  األطعمـة  وتنـاول 
املعادن  املحتويـة عـىل  املفيـدة 
تساعـد  والتـي  والفيتامينـات 

جسم طفلك عىل النمو.

عادة مـا يشعر الطفل األكـرب بالحزن عندما يعلـم بانضمام أخ جديد 
إىل أرستـه؛ العتقـاده بـأن األخ الجديد سـوف يستأثـر باهتمام وحب 

الوالدين.
وكـي ال يشعر الطفل بالغرية تجاه أخيه الجديد، ينصح اآلباء برضورة 

تهيئة طفلهم جيداً الستقبال العضو الجديد يف األرسة.
وأنه ينبغي عىل اآلباء إطالع طفلهم من البداية عىل أنه سيصبح له أخاً 

أو أختاً يف وقت قريب وأن هذا ُيعد حدثاً سعيداً للغاية.
كمـا نوكد عـىل أهمية إرشاك الطفـل يف استعدادات فـرتة الحمل، كأن 

تقول له األم مثالً:
“هل تّود الذهاب معي لرشاء مالبس ألخيك الصغري؟“ أو :“سوف أذهب 

غداً إىل الطبيب ملتابعة الحمل، هل ترغب يف املجيء معي؟“.
أن مثل هذه األشياء تهيء الطفل الستقبال أخيه الجديد؛

ومـن ثـّم ال يتفاجأ بقدومـه وبأن اهتمـام أبويه لم ُيعـد منصباً عليه 
فقط.

وعـىل الرغـم من ذلك يمكـن أن تنتاب مشاعـر القلق والحـزن الطفل 
األكرب؛

لـذا نوكد عىل أهمية أن ُيزيـد اآلباء من رعايتهـم واهتمامهم بطفلهم 
األكرب يف هذا الوقت بشكل خاص، موضحاً

“يجـب عـىل اآلبـاء التأكيد لطفلهـم األكرب بالقـول والفعل عـىل أنهم 
سيظلوا يحبونه تماماً كأي وقت سبق“.

أن إطـالع الطفل عىل التغيريات اإليجابية التي ستحدث يف حياته بقدوم 
ُيمكن أن ُيفيد بشكل كبري يف تهيئته الستقباله عىل نحو جيد،

وذلك بأن يقول له والداه مثالً :“سوف تلعب دوراً رائعاً مع أخيك، فأنت 
اآلن األخ األكـرب وُيمكنك فعل الكثري مما ال ُيمكنه هو القيام به وسوف 

يتعلمه منك“.
ومن ناحية أخرى أكد عالم النفس األملاني عىل رضورة أن يحرص اآلباء 

أيضاً عىل التعامل مع طفلهم األكرب بشكل متوازن يف هذا الوقت؛
ألنـه ربما ُيبالغ بعض اآلبـاء يف االعتناء بطفلهم بشـكل خاطئ. وكي 

يسهل عىل اآلباء القيام بذلك، يقول بوميلت :
“يجب أن يتعلم الطفل أن يلعب بمفرده يف بعض األحيان دون أن يكون 

أحد أبويه جالساً إىل جانبه عىل الدوام“.
ليس بإمكان اآلباء مضاعفة وقتهم وطاقتهم عند والدة طفل ثان

لـذا فمـن الطبيعي جداً أن يقـل اهتمام الوالديـن بالطفل األكرب بعض 
اليشء بعد والدة أخيه الجديد
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مكة  من  يخرج  محمد(ص)  النبي   -  632
مناسك  أتم  بعدما  املنورة  املدينة  نحو  متجھا 

الحج فيما عرف باسم حجة الوداع.
دا غاما  الربتغايل فاسكو  املستكشف   -  1498
إىل  للوصول  حملته  ضمن  مدغشقر  إىل  يصل 

الھند بحرا.
حق  املرأة  تمنح  الفنلندية  الحكومة   -  1907
يف  دولة  أول  لتصبح  االنتخابات  يف  التصويت 

أوروبا تعطي املرأة ھذا الحق.
1917 - إحدى قطعات الجيش العثماني تصل 
دخول  بعد  بغداد  من  منسحبة  خانقني  إىل 
”خليل  أخفق  حيث  إليھا،  الربيطانية  القوات 
باشا“ يف إعداد خنادق تمتد من الكوت إىل بغداد 
ھذه  بريطانيا  واستغلت  جيشه  بھا  ليحتمي 
األسباب فضال عن إن القوات العثمانية كانت 
بعد  له من ھزائم متكررة  تعرضت  قليلة وما 
معارك الكوت التي استطاعت بريطانيا تحقيق 
أشعر  مما  العثمانية  القوات  عىل  فيھا  الغلبة 

العثمانيني برضورة االنسحاب من بغداد.
- 1922إعالن استقالل مرص بموجب ترصيح 

28 فرباير الصادر من طرف بريطانيا.
تغيري  يعلن  إسماعيل  الخديوي  بن  األول  فؤاد 
نظام الحكم من سلطنة إىل مملكة ويغري لقبه 

من السلطان فؤاد إىل امللك فؤاد األول.
1939 - زواج شقيقة ملك مرص فاروق األول 
رضا  محمد  إيران  عھد  ويل  من  فوزية  األمرية 

بھلوي.
الدكتور  برئاسة  اإليرانية  الحكومة   -  1951
محمد مصدق تقرر تأميم صناعة النفط والتي 

كانت خاضعة لسيطرة الرشكات األمريكية.
الديمقراطية  اليمن  جمھورية   -  1968

الشعبية تشھد تمردا سياسيا بعد أقل من عام 
عىل استقاللھا. 

2009 - افتتاح السفارة اللبنانية يف العاصمة 
عىل  اللبناني  العلم  ورفع  دمشق  السورية 
لبنانية يف سوريا  مبناھا لتكون ھناك سفارة 

للمرة األوىل منذ استقالل البلدين.
ضد  سوريا  يف  االحتجاجات  اندالع   2011  -

نظام الرئيس بشار األسد.
يعلن  عيىس  بن  حمد  البحرين  مملكة  ملك 
قائد  ويكلف  شھور  ثالثة  ملدة  الطوارئ  حالة 
قوة الدفاع باتخاذ كل التدابري الالزمة لحماية 
من  يوم  بعد  وذلك  واملواطنني  البالد  سالمة 
ملواجھة  للبحرين  الجزيرة  درع  قوات  دخول 
أعمال العنف املصاحبة لالحتجاجات مناھضة 

للحكومة.
بطريركا  الراعي  بشارة  املطران  انتخاب 
الله  نرص  للبطريرك  خلفا  املارونية  للكنيسة 
البطريرك السابع  بطرس صفري، ليكون بذلك 

والسبعون للكنيسة.
2015 - املرصد السوري لحقوق اإلنسان ُيعلن 
أن إجمايل ضحايا األزمة السورية بلغ 215 ألف 

قتيال منذ بداية األزمة قبل 4 سنوات.
2016 - أندرو وايلز يفوز بجائزة أبيل إلثباته 

ملربھنة فريما األخرية.
يعفي  السادس  محمد  املغرب  2017ملك   -
بعد  الحكومة  ابن كريان من رئاسة  اإلله  عبد 
تاريخ  من  أشھر   5 خالل  تشكيلھا  يف  فشله 

االنتخابات.
العاصمة  يف  انتحارية  تفجريات  عدة  وقوع 
السورية دمشق، أسفرت عن مقتل 40 شخصاً 

وإصابة حوايل 120.

11 مرفأ
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غزل عراقي
اويـاك واتعاتـب  العتـب  وكـت  يجـي 
اويـــــــاي اذنوبـك  بديـك  واخليهـن 

بالجفـوف يحـرك  جمـر  الشلتـك  انـا 
املـاي يلوحـك  عليـك  خايـف  واضـل 

أداويــــــه منـك  املضـه  سهـم  أثـر 
الجـاي لسهمـك  مكـان  وأحـرضيل 

بيــــــك وأهـم  منـك  الحـزن  أتلكـه 
ملكــــاي مثـل  اليـرسك  ملكـه  ويـا 

جــروح واتحمـل  صـرب  روحـي  وكل 
اهـــــــــواي اتحمـل  التخـاف  اجـرح 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

الكلمات العمودية
-1 مهنة التذوق - فيه ما ال يوجد يف البحر 

- عظام الرأس (م)
-2 كل يـوم ُيحتفل فيه بذكـرى كريمة - 

حرف أبجدي - عملة آسيوية (م)
-3 مدينة تونسية - كَتب - غادر املكان

-4 لالستفهام - من الحرشات (م) -  نوع 
عر  من الشِّ

-5 حرف مكرر - زلق
 - املعاملـة  يف  أو  الرتبيـة  يف  تساهـَل   6-

الرضوري (م)
-7 يصالـح و يهـادن - امرباطوريـة من 
العصـور الوسطـى كانت يف وسـط اسيا. 
ضمـت بخـارى و سمرقنـد و معظم بالد 
فارس, قىض عليهـا املغول بقيادة جنكيز 

خان (م)
-8دولة بأمريكا الالتينية - يوّقر

-9 أداة نصب - للتمني
-10 بحـر داخيل يربط البحر األسود ببحر 

إيجة - ناعم
-11 متشابهان - عبيد - تكلم

-12 ممثل مرصي راحل - نامور

الكلمات االفقية
-1 اكتشـف الطريـق إىل الهنـد عـن 

طريق رأس الرجاء الصالح
-2 نعاتب - عمـل عمال تقرب به إىل 

الله (م) - وجهة نظر
-3 حرس - من مؤلفات عميد األدب 

العربي
-4 السهل (م) - للنفي - االسم األول 
لشخصية خيالية من سلسلة هاري 

بوتر 
-5 دّمر - للنهي - صنم جاهيل 

-6 كتل من الشحم محدبة عىل ظهر 
البعري - للنصب - نضح

-7 متشابهـان -  أكثـر مـن مهم - 
أدنى 

-8 ما انهال من الرمل عىل الطريق - 
رتبة عسكرية (م)

-9 متشابهان - قائد نازي - يرمي
-10  هز - استنكار (م)

-11 غري محايد - أرسَع - أرشد (م)
-12 روائـي جزائـري مـن أعماله ” 

الوطن يف القلب ” 

 هي أول عاملة ذرة يف مرص، ولدت يف قرية 
بمركـز زفتىعـام 1917 م، ولقبت باسم 
”ميس كوري الـرشق“ وهي أول معيدة 

يف كلية العلوم بجامعة فؤاد األول.
تعلمـت منـذ الصغـر القـراءة والكتابة، 
وحفظت أجزاء من القرآن الكريم، كانت 
أول فتاة مرصية يجتمع مجلس الوزراء 
مـن أجـل تعيينهـا ىف الجامعـة؛ وكانت 
املرصية الوحيدة التي زارت معامل الذرة 
الرسيـة يف الواليـات املتحـدة األمريكية؛ 
وكانـت تريـد أن يصبـح العـالج بالذرة 

كالعالج باألسربين متاحا للجميع.
عاشت عمرها الذي لم يتجاوز الخامسة 
والثالثني عاما يف تفوق؛ حصدت الجوائز 
األوىل يف جميع مراحل تعليمها، فقد كانت 
األوىل عىل شهادة التوجيهية عام 1935. 

واختارت كليـة العلوم بجامعة القاهرة، 
رغـم أن مجموعها كـان يؤهلها لدخول 
نظـر  لفتـت  وهنـاك  الهندسـة،  كليـة 
أستاذها الدكتور مصطفى مرشفة، أول 
مـرصي يتوىل عمادة كليـة العلوم، وهي 

تأثرت به تأثرا مباًرشا.
حصلت عىل بكالوريـوس العلوم وكانت 
األوىل عىل دفعتهـا وعينت كمعيدة بكلية 
العلوم ودافـع د.مصطفـى مرشفة عن 

احتجاجـات  بشـدة وتجاهـل  تعيينهـا 
األساتذة األجانب (اإلنجليز).

يف  املاجستـري  شـهادة  عـىل  حصلـت 
موضـوع التواصـل الحراري للغـازات ؛ 
وسافـرت يف بعثـة إىل بريطانيـا درست 
فيهـا اإلشـعاع النـووي، وحصلـت عىل 
الدكتوراه يف األشـعة السينيـة وتأثريها 

عىل املواد املختلفة.
تمكن خالل دراساتها املتنوعة من تفتيت 
املعادن الرخيصة مثـل النحاس ومن ثم 
صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون 
يف متناول الجميع، ولكن لم تدون الكتب 
العلميـة العربيـة األبحاث التـي توصلت 

إليها.
قامـت بتأسيـس هيئـة الطاقـة الذرية 
بعد ثالثة أشـهر فقط من إعـالن الدولة 
اإلرسائيليـة عـام 1948؛ وحرصـت عىل 

إيفاد البعثات للتخصص يف علوم الذرة؛ 
وكانت أول من دعـت إىل أهمية التسلح 

النووي.
أمريكـا  إىل  ثـم  بريطانيـا  إىل  سافـرت 
لتـدرس يف جامعـة ”أوكـردج“ بواليـة 
تنييس األمريكية؛ واستجابت بعد ذلك إىل 

دعوة للسفر إىل أمريكا يف عام 1952.
أتيحت لها فرصة إجراء بحوث يف معامل 
جامعـة سـان لويـس بواليـة ميسوري 
األمريكية، وتلقـت عروضاً لكي تبقى يف 

أمريكا لكنها رفضت.
وقبـل عودتهـا بأيـام استجابـت لدعوة 
ضواحـي  يف  نوويـة  معامـل  لزيـارة 
كاليفورنيـا يف 15 أغسطـس، ويف طريق 
كاليفورنيـا ظهـرت سيارة نقـل فجأة؛ 
لتصطـدم بسيارتها بقـوة وتلقى بها يف 

وادي عميق.
وأوضحـت التحريـات أن السائـق كـان 
يحمل اسًما مستعـارا وأن إدارة املفاعل 

لم تبعث بأحد الصطحابها.
يذكـر عـن نبوغهـا أنهـا قامـت بإعادة 
صياغة كتاب الجـرب الحكومي يف السنة 
األوىل الثانوية، وطبعتـه عىل نفقة أبيها 
الخاصة، ووزعتـه باملجان عىل زميالتها 

عام 1933، وتوفيت عام 1952 م.

 يمكنك تحديد عالقتك وطبيعة 
شـخصيتك باملطبخ من خالل 

اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
االختبار:

عندمـا   تدخلـني   املطبـخ  
 وتجدينه   مليئا ً  بالفوىض، ماذا 

تفعلني؟
 أ-  تطبخني   ثم   تنظفني .

. ً ب-  تنظفينه   فورا
ج-  ترتكينه   لحني   ترتاحني.
يمكنك   القول   إن   مطبخك   ؟

 أ-  يشبهك   تماما ً  فقد   شاركت  
 يف   ديكوراته .

ب- بسيط   وعميل.
ج-  يشبه   مغارة   عيل   بابا   فهو  

 مكدس   باألواني   والتوابل .
مـا  يف   نظـرك   األداة   األكثـر  

 أهمية؟ 
أ-  طنجرة   كبرية .
ب-  سكني   جيد .

ج-  أداة   لفتح   العلب.
يف   ثالجتك   أكثر   يشء   موجود  ؟

أ-   الجبن.
ب-  االعشاب   الطازجة.

ج - البيتزا   املجمدة .
ما   الـذي   تكرهـني   نقصانه   يف  

 املطبخ  ؟
أ- امللح   والزيت .

ب- االبتكـار   يف   إعـداد   وجبـة  
 جديدة .

ج- السلطات   والخضار.
عندمـا   تعديـن   عشـاء   طيبـا ًً 

 وتتلقني   مديحا : 
 أ - - تعتربينه   مجاملة   رقيقة.

ب -  أمـر  يسعدك   جـدا ً  ويؤثر  
 فيك.

ج -  ال   تهتمني   كثرياً.
 هل   تشرتين   كتبا ًً  للطبخ  ؟

أ -  بالتأكيد.
ب - أفضل   كتب   التغذية.

ج - ال   أفعل   ذلك .
دخلت   محال ًً  فخما ً  لبيع   بعض  

 األشياء   املختلفة ..  تشرتين؟
أ -  أصيص   زرع.

ب -  مقالة   من   نوع   متميز.
ج -  كريمات   العناية   باليدين.

تقضني   بمطبخك  ؟
أ-ساعة   فقط.

ب -  ساعتني   فأكثر.
ج -  ال   أطيـق   أكثر   مـن   نصف  

 ساعة .
حينمـا   تعوديـن   مـن   عملـك  
 متأخـرة   عـىل   موعـد   تحضري  

 الطعام  ؟
 أ-  تحرضين   طعام   أمس.

ب- تترصفـني   وتقدمني   وجبة  
 متكاملة.

ج -  ترسعـني   عـىل  الهاتـف  

 وتطلبني   دليفري.
هـل   أنت   مبدعـة   تبحثني   عما  

 هو   جديد  ؟
أ-  أحيانا ً.
 ب -  جداً.

ج -  ال   أهتم   بهذه   األمور.
النتيجة:

”أ “  درجتني،   ضعي   لالجابـة: 
 و“ب“   درجـة   واحـدة ،  بينمـا  
 “ج “  ثالث   درجات.. اآلن   قومي  
 بجمع   النقـاط   التي   حصدتها  
 لكل   نقطة   واكتشفي   نفسك!!

-   إذا   حصلـت   عـىل   مـا   بـني  
16  فأنـت   مبدعـة   11  إىل  
 باملطبخ،   تعشقـني   تقديم   كل  
 ما   هو   جديـد   ومفيد   ألرستك ، 
 ومتميـزة   من   الدرجـة   االوىل، 
 نظيفـة   جـدا ًً  فمطبخـك   هـو  
 مملكتـك   التـي   تفعلـني   فيها  
 ما   تشاءيـن ،  بل   إنـك   ال بد   أن  
 تدخيل   تعديالت   عىل   وصفاتك  
 وتضيفـي   ملساتـك   الخاصـة ، 
 فأنت   تهتمـني   بصحة   عائلتك  
 بشكل   كبري   وبنظافة   منـزلك . 

 أنيقـة   يف   تحضـري   طعامـك  
 وتسعدين   جدا ً  حينما   يمدحك  
 أحـد   عـىل  طعامـك   وتهتمني  
 بجـودة   املكونـات   الطازجـة،  
 ألن   الطعـام   الصحـي   أسايس  

 عندك .
- إذا   حصلـت   عىل   مـا   بني  17 
 إىل  22  فأنـت   تطبخـني   ألنـك  
 تستمتعـني   بذلـك،   والطبـخ  
 بالنسبـة   لـك   مشاركـة  
 وتستمتعـني   بقضاء   الوقت   يف  
 تحضري   وجبة   غذائية   متكاملة  
 تعرفـني   أنهـا   تسعـد   أرستك  
 ومن   تحبني ،  وتخصصني   وقتا ً 
 لقراءة   أو   متابعة   برنامج   لفن  

 الطهي. 
-  إذا   حصلـت   عـىل 23  فأكثر، 
فأنـت   تعتمديـن   كثـريا ً  عـىل  
 الطعـام   الجاهـز   وتتجنبـني  
 قضـاء   وقتـا   كبـريا   باملطبـخ  
 وتعتقدين   أنها   مضيعة   للوقت  
 ما   دام   هناك   أكل   جاهز   ألنك   ال  
 تستثمرين   املال   يف   رشاء   ما   هو  
 رضوري   يف   املطبـخ   من   أدوات  
 تساعدك   عىل   اختصار   الوقت،  
 وحتـى   الـكل   ليس   مهمـا   لك،  

 فأنت   تأكلني   لتعييش   فقط.
هكذا تكونني قد كونت الصورة 
الكاملـة عـن شـخصيتك من 
خـالل هذا االختبـار البسيط، 
تكـون  أن  دومـاً  فاحـريص 
شخصيتك تتالءم وطموحاتك 
وشـعورك باملسؤوليـة اتجاه 

أرستك وبيتك.

*عند سمـاع اسم الشخص الـذي ُتحبه 
بشـكٍل ُمباغـت فـإن جهـازك العصبي 

ينشط وقد تزداد دقات قلبك تلقائياً...
*يف بحث لخـرباء النوم تم التوصل إىل أن 
االستيقاظ قبـل 9 صباحاً يومياً للذهاب 
إىل املدرسـة أو العمل هـو تعذيب للبرش 
ومـن األفضـل بدايـة املهمـات بعـد 10 

صباحاً...
*ارتفاع ذكـاء الشخص يجعـل تفكريه 
ه يف الكتابة  أرسع مما يؤثـر سلباً يف خطِّ
لذا فالخط السيئ هـو دليل عىل الِفطنة 

والذكاء...
*طـالب الجامعـات هـم أكثـر النـاس 
حرماناً من النـوم إذا ما تمت مقارنتهم 

بأي مجموعة أخرى من الناس...
*خوف وهلـع األنثى من الحرشات ليس 
سلوكاً ُمصطنعاً بل هو يف الحقيقة خوف 
فطري مزروع يف جيناتها منذ والدتها...

تبـوح  وال  قلبـك  يف  تكتمـه  يشء  *كل 
بـه يأخذ مـن عافيتك ويضعفـك نفسياً 

وعقلياً...
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أبـــــــراج

أصحـاب بـرج الحمل حظـك لليوم :مـن األفضل أال 
تبوح بكل يشء تعرفه ملـن حولك، احتفظ بتلك األمور 
بداخلـك وال تـرصح بها ألحـد حتى تتأكد مـن ثقتك بهذا 

الشخص 

أصحاب بـرج القوس حظك لليـوم :رفضك الدائم 
االعرتاف باألمر الواقـع ال ينفع. تعد لرحلة طويلة 

بعيداً عن الضجيج 

أصحاب بـرج الجوزاء حظك لليـوم :ال تلق اللوم 
دائمـاً عىل الظـروف بل انظـر اىل افعالـك وحاول 

اصالح اخطائك 

أصحـاب برج امليزان حظك لليوم :تمر بفـرتات إيجابية بناءة 
ومليئـة بالشغـف والحركـة والنجـاح، أنـت مولـود متحفظ 
بطبيعتـك تحسـن استغـالل الفـرص ومثابـر يف أهدافـك، يجب 
أن تستفيـد مـن هذه الفـرتة ألن أي مرشوع أو خطـوة تقدم عليها 

ستحظى بنجاح فوري 

أصحاب برج الدلو حظك لليوم :حاول آن تقوم بخطوات 
جدية إلظهار الوجه اآلخر من شـخصيتك وهذا سيكون 
ملصلحتـك وألظهـر ثقتك القويـة بالنفـس فاملحيطون بك 
يخشـون ثقتك القوية بالنفـس فاملحيطون بك يخشون ثقتك 

القوية الزائدة أحيانا. 

أصحـاب بـرج الثور حظـك لليـوم :الرسميات يف 
مصلحتك هذا اليوم وتستطيع االفادة منها. 

أصحاب بـرج العذراء حظك لليـوم :ال تتأخر عن 
إسداء خدمة لصديق ألنـه يمكن أن تكون الوحيد 

القادر عىل مساعدته 

أصحاب بـرج الجدي حظك لليوم :بعض القرارات 
التـي اتخذتها مؤخراً تعـود عليك بالنفـع. وقريباً 

ستحصد نتائج اعمالك 

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم :ال تبذر اموالك 
اذ ان االمور قد تسوء جدا وقد تنتهي كل االتفاقات 

والوعود من دون اعطاء الثمرة املنتظرة 

أصحاب بـرج العقرب حظك لليـوم :تتمكن اخرياً 
من تحقيـق حلم راودك طويـًال. عليك ضبط درجة 

انفعاالتك. 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم :قلقك ال مربر له 
النـك ركن اسايس ال يستغنـى عنه ىف عائلتك ولكن 
اال تظـن انك مقـرص تجاههم فحاول بـذل املزيد من 

الجهد السعادهم

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحاب برج األسد حظك لليوم :توجد لديك رغبه 
غامـره ليشء او اخص معني ستجده امامك وعنده 
نفـس الرغبة فقط انتظـر النه حانـت قريبا اللحظة 

املثرية بحياتك 

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع االرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية 
, ثم أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 9 يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اإل مرة واحدة .

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

تقال للمرأة الكسولة والغربة، والتي ال تشتغل وكسالنة، وان عملت شيئا 
سوت مشاكل.. اي هي تقال لالستهزاء منها، بالقول اي صحيح من كثر 
شـغلچ وتعبچ جسمـك ضعف وهزل، يف حني هي بـس تاكل وترشب وال 

عمل وال اي يشء تقوم به.

نادرة يا من ذبل عودج
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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اقرتاح مجلس القضاء بشأن خرباء الفقه االسالمي وفقهاء القانون 

يتضمن تطبيق حكم الدستور الخاص بتكوين املحكمة العليا اوالً وال 

يؤدي اىل طغيان خرباء الفقه االسالمي وفقهاء القانون عىل الصفة 

القضائية لهذه املحكمة ثانياً، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة كما 

ان يكون هنالك خبري فقه  الدستور لها هذه الصفة، ورشيطة  قرر 

اسالمي واحد وفقيه قانون واحد ايضاً وليس اكثر، إذ ان الدستور لم 

يحدد عدد خرباء الفقه االسالمي ولم يحدد ايضا عدد فقهاء القانون، 

القانون  االسالمي وفقيه  الفقه  اي خبري  املفرد  ان  لقاعدة  وتطبيقاً 

والجمع  القانون  وفقهاء  االسالمي  الفقه  خرباء  أي  الجمع  به  يراد 

يراد به املفرد، وباعتماد خبري الفقه االسالمي الواحد وفقيه القانون 

الواحد نكون قد طبقنا حكم الدستور الخاص بخرباء الفقه االسالمي 

وفقهاء القانون يف املحكمة العليا اوالً، وجملنا تطبيق هذا الحكم بأن 

اسالمي  هو خبري فقه  ثانياً  واحد  بعضو محكمة  جعلناه  محدوداً 

واحد وفقيه قانون واحدد، ورشيطة التويل واالدبار عما يدور بشأن 

منح خرباء الفقه االسالمي وفقهاء القانون حق النقض، إذ ان احكام 

حتى  جهة  اية  من  للنقض  او  للتدقيق  خاضعة  غري  العليا  املحكمة 

الربملان والرئاسات ليس لها سلطة عىل املحكمة العليا، وال توجد هيئة 

اعىل من املحكمة العليا يف جميع العالم وليس يف دستورنا، وال يوجد 

ما ينقض احكامها ولم يتطرق الدستور اىل مثل هذا الحكم الغريب 

العجيب الذي تتداوله البعض من الكتل السياسية يف الربملان، فكيف 

يتم اعتماد مثل هذا الحكم الخطري وهو سلطة نقض بعض قرارت 

املحكمة العليا عىل الرغم من ان الدستور لم يورده، كما ان قرارات 

املحكمة العليا تصدر باالغلبية املطلوبة دونما اي امتياز لخبري الفقه 

شأن  شأنهم  واحد  صوت  فلهم  القانون،  لفقيه  امتياز  او  االسالمي 

بقية قضاة املحكمة العليا. أما من يختارهم فإننا نقرتح طريقة تبعد 

من يتوىل هذا املنصب عن الطائفية وتؤكد استقالليته، وهذا الطريق 

واالصول  الفقه  كليات  جميع  مرشحي  بني  التفاضل  يتم  ان  هو 

بني  والتفاضل  االسالمي  الفقه  لخبري   بالنسبة  العراق  يف  والرشيعة 

مرشحي جميع كليات القانون يف العراق بالنسبة  لفقيه القانون يف 

جميع انحاء العراق، حيث تتوىل كل كلية ترشيح واحد، وتتوىل وزارة 

التعليم العايل اجراء القرعة بني مرشحي الكليات، وبرصف النظر عن 

القرعة يكون  او مذهب اي مرشح، فمن تقع عليه  او ديانة  قومية 

تتوفر  طاملا  العليا   املحكمة  يف  قانون  وفقيه  االسالمي  للفقه  خبرياً 

فيه رشوط الرتشيح كرشط االستاذية مثالً يف كليات الفقه والرشيعة 

االستاذية ملرشح كل  االسالمي، وكذلك رشط  الفقه  لخبري  واالصول 

كلية قانون مثالً لفقيه القانون، وبذلك نتخلص من التأثري الطائفي 

وتجنبنا الخالف الطائفي الحايل ألعضاء املحكمة، وتوصلنا اىل االفضل 

يف االختيار، فتكون محكمتنا املحكمة االنموذج بني املحاكم العليا يف 

العالم.  

 
خطفت الفنانة، ياسمني صربي، األنظار، 
بعد ارتدائها أغىل عقد بالعالم أهدته لها 
ألحدث  كسفرية  اختيارها  بعد   Cartier
بمنطقة   Panthere de Cartier حمالت 

الرشق األوسط.
وقالت ياسمني صربي إن العقد عبارة عن 
قطعة نادرة عىل شكل تمساحني، مكون 
«من أكثر من ١٢٠ قرياطا»، ويحتوي عىل 
الثمينة  واملجوهرات  الزمرد  من  فصوص 
باللون األخرض واألصفر، وأنه تم تصميمه 
من قبل «Cartier» يف العام ١٩٧٥، الفتة 
ولكنه  «ثقيل»،  العقد  هذا  وزن  أن  إىل 

«يستحق عناء ارتدائه».
ثالث  أنها  ياسمني صربي عن  وكشفت 
النادرة  القطعة  هذه  ترتدي  امرأة 
املكسيكية، ماريا  الفنانة  بعد  بالعالم، 
فيليكس، والفنانة اإليطالية املشهورة، 
عام  يف  ارتدته  التي  بيلوتيش،  مونيكا 

٢٠٠٦ بمهرجان «كان».
لقصة  رسدها  يف  صربي  وأضافت 
ماريا  املكسيكية،  املمثلة  إن  العقد، 
تمساحني  تمتلك  كانت  فيليكس، 
العام  يف    Cartierلـ صغريين، وذهبت 
١٩٧٥، وطلبت تصميم عقد عىل هيئة 
التماسيح، وبعد عدة شهور تم تصميم 
العقد، وأصبح قطعة نادرة يحتفظ بها 

حتى اآلن.

واجه الفنان املرصي وبطل برنامج املقالب 
قانونيا  رشطا  جالل،  رامز  الرمضانية، 
يف  للمقالب  الجديد  برنامجه  عرض  إلجازة 

شهر رمضان.
عىل  املرصيني  اإلعالميني  نقابة  واشرتطت 
لن  وإال  داخلها،  وضعه  تقنني  جالل  رامز 

يحصل عىل ترصيح مزاولة املهنة.
وتعد النقابة رامز جالل أنه يمارس نشاطا 

إعالميا كمقدم برنامج عرب فضائية «إم 
بي يس»، وهي موجهة للمجتمع املرصي، 
بينما  املرصية،  الدولة  اسم  وتحمل 
يندرج  ال  يقدمه  ما  أن  محاميه  أوضح 
تخضع  التي  الحوارية  الربامج  بند  تحت 
لقوانني نقابة اإلعالميني.ورفضت نقابة 
تقدم  الذي  التظلم،  املرصيني  اإلعالميني 
غري  أنه  لها  تبني  بعدما  جالل،  رامز  به 

ملزاولة  أو حاصل عىل ترصيح  بها  مقيد 
مهنة اإلعالم.

وكانت تقارير ذكرت الفرتة املاضية 
جالل  رامز  برنامج  اسم  أن 

«رامز  للمقالب هو  الجديد 
ولكن  نفيس»،  مريض 

بي  «إم  شبكة  نفت 
يس» هذه املزاعم.

من  البحريي،  راندا  الفنانة،  انتهت 
مسلسل  يف  مشاهدها  نصف  تصوير 
سباق  به  تخوض  الذي   «٢٥ «كوفيد 
ويعد   ،٢٠٢١ املقبل  رمضان  دراما 
يوسف  الفنان  مع  لها  األول  التعاون 

الرشيف يف الدراما التليفزيونية.
ترصيح  يف  البحريي،  راندا  وقالت   
لوكالة أنباء الرشق األوسط: إن أبطال 
تصوير  ببدء  الحظ  سعداء  املسلسل 
يوما   ٤٥ قبل  وتحديدا  مبكرا،  العمل 
مقارنة  مبكرا،  منه  لالنتهاء  تقريبا 
ببعض األعمال الدرامية األخرى املقرر 
املقبل،  الرمضاني  املوسم  يف  عرضها 

وبدأ أبطالها يف تصوير مشاهدها منذ 
أيام قليلة وسيمتد تصويرها إىل شهر 

رمضان املقبل. 
عىل  كورونا  فريوس  تأثري  وعن 
املسلسل، قالت راندا  تصوير مشاهد 
البحريي: إن املسلسل شأنه شأن كل 
ظل  يف  تصويرها  يتم  التي  األعمال 
معدالت  تسري  حيث  كورونا،  أزمة 
املعدالت  عن  ببطء  املشاهد  تصوير 
اإلجراءات  بسبب  وذلك  الطبيعية، 
االحرتازية التي يتبعها القائمون عىل 
يف  املشاركة  األعداد  وتقليص  العمل 

التصوير.

حولها  يدور  التي  القصة  وعن 
البحريي:  راندا  قالت  املسلسل، 
بمثابة  سيكون  املسلسل  إن 
أحداثه  يف  للجمهور  مفاجأة 
يف  تدور  حيث  املقاييس،  بكل 

ويحوي  تشويقي،  إطار 
نوًعا  أحداثه  يف  العمل 

العلمي،  الخيال  من 
الكشف  رافضة 
من  املزيد  عن 
حول  التفاصيل 
املسلسل  أحداث 

أو دورها فيه.

أصيب الفنان، محمد رمضان، 
ظهره  يف  شديدة  إصابة 
إىل  ذهابه  استدعت 
أثناء  املستشفى 

التصوير .
رمضان  ونرش 
عرب  فيديو 
بموقع  حسابه 
صل  ا لتو ا
عي  جتما ال ا
م  ا نستجر ا
عليه:  وعلق 
الحمد لله وقدر 
شاء  وما  الله 

أثناء  شديدة  كانت  إصابتي  فعل، 
لله  الحمد  ولكن  النهارده،  تصوير 
حقيقي  يوصلكم  الشغل  إن  األهم 
الله  يف  ثقة  يهون..  حبكم  يف  وكله 
يجمعنا.  رمضان  وأبداً..  دائماً  نجاح 
رمضان  محمد  أن  بالذكر  الجدير 
الرمضاني  الدراما  موسم  يف  يشارك 
عدد  ويشاركه  «موىس»،  بمسلسل 
من النجوم من بينهم سمية الخشاب، 
سيد  الخويل،  رياض  صربي،  عبري 
رياحنة،  منذر  فواز،  صربى  رجب، 
من  واملسلسل  وأخرون  مجدي،  هبة 
وإخراج  عبدالرحمن،  نارص  تأليف 

محمد سالمة.

أخرى،  بعد  حلقة  املنافسات  تشتد 
ويحرص كل مشرتك عىل تطوير أدائه كي 
يحصل عىل نسبة تصويت من الجمهور، 
«عراق  برنامج  يف  استمراره  تكفل 
العراق».. ويف الحلقة   MBC» آيدول» عىل
قدمت  املبارشة،  العروض  من  السادسة 
وأمام  املرسح،  عىل  أغنيات  مواهب   ٨
حاتم  من  املؤلفة  الثالثية  التحكيم  لجنة 
نبيل  وسيف  رياض،  ورحمة  العراقي، 
وأشادوا  املالحظات،  بعض  أبدوا  الذين 

حيناً وانتقدوا أحياناً. 
املواهب  فيها  احتفلت  الحلقة  وبعد 
حارث  رحلة  انتهت  العراقية،  باألغنية 
عىل  حصوله  بسبب  الربنامج،  يف  العربي 

أقل نسبة تصويت من الجمهور. 
للمرأة  تحية  الحلقة،  بداية  شهدت  وقد 
رائدات  صور  عرض  خالل  من  العراقية، 
تقديم  أثناء  كبرية،  شاشة  عىل  عراقيات 
أغنية  وهي  غنائية  تحية  املشرتكني 
«زيديني عشقا» لكاظم الساهر من شعر 
نزار قباني.. وقبيل غناء كل مشرتك، تحدث 
والدراما  بالسينما  عالقته  عن  منهم  كل 

الغنائية  الترتات  إىل  إضافة  التلفزيونية، 
وكالعادة،  ويحبونها.  يحفظونها  التي 
قّدمت الحلقة ميس عنرب، فيما رافق مهند 

املرسومي املشرتكني يف الكواليس.
 ويف لحظة إعالن النتائج، كان املشرتكون 
النتائج  إعالن  أعصابهم  عىل  ينتظرون 
ملعرفة من سيغادر الربنامج، فدعت ميس 
عنرب كّالً من حارث العربي، وحسني فلك 

الخطر،  دائرة  يف  للوقوف  سّجاد  ومحمد 
حارث  رحلة  انتهاء  عن  تكشف  أن  قبل 
العربي، ولينتقل بالتايل ٧ مشرتكني فقط 

إىل العرض املبارش املقبل. 
 -«IRAQ IDOL» برنامج  وُيعرض 
العراق»،   MBC» عىل  العراق  محبوب 
ليالً   ١٠ الساعة  تمام  يف  جمعة  ليلة  كل 

بتوقيت بغداد. 

مكادي  األردنية  املطربة  تجتمع 
نوفا  العراقية  املطربة  مع  نحاس 
من  واحد،  غنائي  عمل  يف  عماد 
«يا  أسمهان  رائعة  إحياء  خالله 

حبيبي تعاىل» بطريقة عرصية.
أشهر  إحياء  يعيد  غنائي  دويتو 
طريقة  عىل  أسمهان،  أغنيات 
تقديم  قررتا  اللتني  ونوفا،  مكادي 
الناحية  من  الخاصة  نسختهما 
الخالد  للعمل  والغنائية  املوسيقية 

األغاني  عالم  يف  ثورة  اعترب  الذي 
وقدمته  الجميل،  الزمن  أيام 
أسمهان بلحن أغنية كوبية شهرية 
أنطونيو  األرجنتيني  للموسيقي 
حتى  حارضة  ومازالت  ماتشني، 

يومنا هذا.
نحاس  مكادي  الثنائي  وانتهى 
األغنية  تسجيل  من  عماد  ونوفا 
اإلسبانية  املطربة  بمشاركة 
مغاير  موسيقي  بتوزيع  مايرا، 

الكوبي  بلحنها  االحتفاظ  مع 
األصيل، وتنويان طرحها للجمهور 
العربي بشكل فيديو كليب مصور 
مطلع شهر أبريل املقبل، والذى تم 
تصويره عن بعد بني عمان وكندا.

الفنية  نحاس  مكادي  رحلة  تمتد 
نتاجها  سنة،  عرشين  من  ألكثر 
ياما  «كان  أولها  ألبومات،  خمسة 
كان» الذي خاضت خالله مغامرة 
العراقية يف مطلع  التغني باللهجة 

األلفينات، وأتبعته بألبوم «خلخال 
غاصت به يف عوالم موسيقى بالد 
وسوريا  واألردن  لبنان  من  الشام 
مرشوعها  رؤية  فيه  وجسدت 
أغاني،  وكاتبة  كملحنة  املوسيقي 
ومن بعدها غنت لألطفال ألبومها 
ثم  ومن  األحالم»،  «جوا  الثالث 
مع  ألبوماتها  مشوار  اختتمت 
«نور» برفقة مقام لإلنتاج، منذ ٦ 

سنوات.

كشفت النجمة اللبنانية، نانيس عجرم، عن موعد 

 ١٦ يف  وذلك  «أمي»  الجديدة  أغنيتها  طرح 

من  األم،  عيد  مع  تزامًنا  الجاري  مارس 

كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، 

وتوزيع باسم رزق. 

حسابها  عرب  عجرم،  نانيس  ونرشت 

بموقع تويرت «فيديو» ردت من خالله 

عالقتها  حول  األسئلة  بعض  عىل 

بوالدتها، وجاء ردها عىل موقف شعرت 

قائلة:  بها،  فخورة  بأمها  خاللها  من 

وتحرضني  املرسح  عىل  بكون  ملا  «يمكن 

اليف موجودة يف حفلة أنا فيها، وأول ما أطلع 

عىل املرسح بتشوف تفاعل ومحبة الناس ىل، أكيد 

يف  وتضحك  تبكي  بدها  فخورة،  حالها  يف  تحس 

ذات الوقت».

مطلع  طرحت  قد  عجرم  نانيس  وكانت 

تحكم  «ما  أغنية  الجاري  مارس  شهر 

بوعساف،  منري  كلمات  من  عحدا» 

باسم  وتوزيع  عجرم،  نبيل  وألحان 

املسلسالت  أحد  ترت  أغنية  وهى  رزق، 

شهر  يف  عرضها  املقرر  اللبنانية 

رمضان املقبل.

اللبنانية  النجمة  انتهت  أنه  إىل  يشار 

جديدة  أغنية  تسجيل  من  عجرم  نانيس 

طرحها  أجل  من  وذلك  «أمي»،  اسم  تحمل 

بالتزامن مع عيد األم إهداء لجميع األمهات.
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إذا كنت ترغب ىف اسـتعادة هاتفـك إىل اإلصدار الذى كان عليه قبل أن تنىس 
كلمة مرورك، فمن املهم أن تقوم بنسخه احتياطًيا عىل iCloud أو قد تفقد 

جميع الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.
-1 للوصـول إىل وضع االسـرتداد، تحتـاج إىل توصيل جهـاز أيفون بجهاز 

.iTunes كمبيوتر وفتح متجر
-2 بعد ذلك، تحتاج إىل فرض إعادة التشغيل عىل هاتفك.

-3 يتطلـب هـذا أزراًرا مختلفـة بنـاًء عىل جهـاز أيفون الـذى لديك ولكن 
بالنسـبة إىل أيفـون 8 ومـا فوق، تحتـاج إىل الضغط عىل زر رفع مسـتوى 
الصوت وتحريره ثـم الضغط عىل زر خفض الصوت، متبوًعا بالضغط عىل 

الزر الجانبي.
-4 عـىل أيفـون 7، اضغـط مع االسـتمرار عـىل زر خفض الصـوت والزر 
الجانبـى ىف نفس الوقت وألجهزة أيفون األقدم، اضغط مع االسـتمرار عىل 

زر الصفحة الرئيسية والزر العلوى ىف نفس الوقت.
-5 كل هذه املجموعات يجب أن تجعل شاشة وضع االسرتداد تظهر.

6 - يجـب أن تظهر شاشـة عىل جهاز الكمبيوتر الخـاص بك تقول ”هناك 
مشـكلة ىف أيفون تتطلب تحديثها أو اسـتعادتها“ وتحتاج فقط إىل تحديد 

.“Restore”
قد تسـتغرق استعادة هاتفك بضع دقائق، ولكن إذا استغرق األمر أكثر من 

15 دقيقة، فقد تضطر إىل بدء العملية مرة أخرى.
ال تقـم أبـًدا بفصـل هاتفـك أثناء اسـتعادته، وبمجـرد اسـتعادة هاتفك، 
ستتمكن من اسـتخدامه مرة أخرى، وإذا قمت بعمل نسخة احتياطية من 
جهـاز أيفون الخاص بـك، فيمكن اسـتعادة جميع معلوماتك باسـتخدام 

معرف أبل الخاص بك.
 iCloud انتقل إىل ”التطبيقات والبيانات“ وانقر عىل ”استعادة من نسخة -

االحتياطية“.
- قم بتسجيل الدخول إىل iCloud الخاص بك واخرت أحدث نسخة احتياطية 

لديك.
- قـم بتسـجيل الدخول إىل حسـاب معـرف Apple الخاص بك السـتعادة 

تطبيقاتك.
- إذا كنـت ال تزال مغلًقـا بعد كل هذا، فمن األفضل أن تحجز موعًدا ملقابلة 

أحد املتخصصني ىف متجر أبل املحيل.

عطلت العديد من الخلفيات املستخدمة عىل أجهزة الهواتف الذكية عدة 
برامج، وقامت بتوقيفها عن العمل.

وأشار كوساريف إىل مجموعة من الخلفيات التي ظهرت قبل عام والتي 
كانت قادرة عىل إيقاف تشغيل نظام ”أندرويد“ عىل الهواتف.

وقـال: ”تبـدو هـذه الخلفيات صورا عاديـة ملنظر طبيعـي، ولكن عند 
تثبيتها عىل سـطح املكتب، تبدأ الشاشـة بالتشـغيل واإليقاف بشـكل 
 ،IOS 9.2 مستمر“، مضيفا ”أن مشكلة التاريخ كانت موجودة يف نظام
 IOS منذ 2016، حيث تم اكتشـاف خطأ آخر يف اإلصـدارات املبكرة من
13، لتتعطل هواتف ”آبل“ بسـبب رسالة قصرية بها رمز تعبريي للعلم 

اإليطايل ورمز باللغة السندية“.
 iPad ولفـت إىل أنـه إذا تم عـرض مثل هذه الرسـالة يف إشـعارات عىل
أو iPhone ، فسـتبدأ واجهـة النظام يف إعادة التشـغيل دوريا حتى يتم 

استهالك البطارية بالكامل.

أوضحت تقاريـر أمريكية أنه تم 
رفع دعوى قضائية جماعية ضد 
رشكـة ”غوغـل“، والتـي تتعلق 
بتتبـع وضع ”التصفـح الخفي“ 

.(Incognito)
وذكرت القاضيـة، لويس كوه: أن 
”غوغـل“ لم تخطر املسـتخدمني 
بأنهـا ال تـزال تجمـع البيانـات 
منهم بينما كان وضع خصوصية 
التصفـح املتخفـي نشـطا، مما 
يمنح أصحاب الدعوى حقا كافيا 

للميض قدما يف قضيتهم.
واتهم املشـاركون الرئيسـيون يف 
الدعوى رشكـة ”غوغل“ بتضليل 
أن  وإخبارهـم  املسـتخدمني 
معلوماتهـم خاصـة حتـى أثناء 

مراقبة عاداتهم.
ويف املقابل، جـادل عمالق البحث 
األمريكي بأن املستخدمني وافقوا 
عىل سياسة الخصوصية الخاصة 

به، وبالتـايل عرفـوا أن ”غوغل“ 
تجمع البيانات، وبحسـب ما ورد 
فقد حذرت من أن وضع التصفح 
الخفـي ال يعني االختفـاء وعدم 
املرئيـة، وأن املواقـع ال تزال ترى 

نشاًطا.
وأنشأت ”غوغل“ وضع ”التصفح 
إلبقـاء   (Incognito) الخفـي“ 
املواقع خارج سجل البحث املحيل 
وملفات تعريـف االرتباط، وليس 
ملنـع كل حركات املـرور التي من 

املحتمل أن تحددها.
مـن  ليـس  فإنـه  ذلـك،  ورغـم 
الواضـح أن عامـة الجمهور عىل 
دراية بسـلوك التصفـح املتخفي 
الحقيقـي، وقـد تجـرب الدعـوى 
رشكـة  الجماعيـة  القضائيـة 
”غوغل“ عىل إخبار املسـتخدمني 
بشـكل أكثر رصاحة بمـا تفعله 

ببياناتهم وما ال تجمعه.

 أعلنت الصفحة الشخصية ملؤسس 
تطبيـق املراسـلة (تليجـرام) بافل 
دوروف، عن أن مستخدمي الشبكة 
عىل موعد مع ميزة جديدة ستضاف 

إليها يف املستقبل القريب.
عـىل  املقبلـة  امليـزة  وسـتكون 
متخصصـة  (تليجـرام)  منصـة 
باالتصال الصوتي، حيث سـيتمكن 
املستخدمون من القيام باملحادثات 
الصوتيـة مع عدد غـري محدود من 

الناس.

وكانـت هذه امليـزة متاحة فقط يف 
املجموعـات التـي كان يصـل عدد 
أعضائها إىل 5 آالف شـخص، حيث 
الصفحـات  مسـؤولو  سـيتمكن 
التسجيالت  واملجموعات من حفظ 
باإلضافـة  بودكاسـت،  كملـف 
بالنقاشـات  املشـاركة  إلمكانيـة 

الحية.
وبحسب مؤسس املنصة فإن امليزة 
الجديدة ستظهر يف التحديث الجديد 

القادم يف املستقبل.
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