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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس 
األحـد، أن العراق اتخـذ خطوة مهمة نحو 
اسـتكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساته 
الدستورية، الفتا اىل ان املحكمة االتحادية 
هي الحـارس األمني للنظـام الديمقراطي 
وحمايـة الحقوق.وذكـر بيـان صـدر عن 
رئاسـة الجمهورية تلقته ”الـزوراء“: أن 
”رئيس وأعضاء املحكمـة االتحادية أدوا، 
امـس، اليمـني الدسـتورية أمـام رئيـس 
الجمهوريـة برهـم صالح“.وقـال صالح 
خـالل مراسـم اليمـني الدسـتورية، وفقا 
للبيـان: إن العراق اتخذ خطوة مهمة نحو 
اسـتكمال متطلبات إحدى أهم مؤسساته 

الدستورية. مشرياً إىل أن املحكمة االتحادية 
هي الحـارس األمني للنظـام الديمقراطي 
وحماية الحقوق والحريات العامة وضمان 
نفاذ القانون وصيانة الدسـتور، والرقابة 
عىل دستورية القوانني واألنظمة.وأضاف: 
أن إكمال تشـكيل املحكمة االتحادية يمثل 
خطـوة مهمة وأساسـية نحو اسـتكمال 
املتطلبـات القانونية والدسـتورية إلجراء 
االنتخابات املبكرة، والتي تمثل استحقاقاً 
وطنيـاً وشـعبياً يتطلـع إليـه العراقيون، 
للتعبري عن إرادتهم بعيداً عن كل التأثريات 
للـرشوع بمرحلة جديدة عـىل طريق بناء 
عمليـة سياسـية تنهض بمجلـس نيابي 

يعرب عن إرادة الناخبني.

بغداد/ مصطفى العتابي:
أعلنـت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، 
املوقـف الوبائي اليومي لفـريوس كورونا 
املستجد يف العراق، وفيما اكد تسجيل6791 
اصابـة جديـدة و35 حالة وفاة وشـفاء 
5190 حالة، حددت دائرة صحة الرصافة 
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيـان تلقته ”الزوراء“: 
ان عـدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
38833 ، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
8508732 ، مبينـة انه تم تسـجيل6791 
اصابـة جديـدة و35 حالة وفاة وشـفاء 
ان عـدد حـاالت  5190 حالة.واضافـت: 

الشفاء الكيل: 814853 (%88.1) ، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: 924946 ، أما 
عدد الحاالت التـي تحت العالج: 95380 ، 
يف حني ان عدد الحـاالت الراقدة يف العناية 
الوفيـات  حـاالت  وعـدد   ،436 املركـزة: 
الكيل: 14713، الفتـة اىل ان عدد امللقحني 
ليوم امـس: 8321، ليصبح عدد امللقحني 
الـكيل: 141059.مـن جهتـه، اعلن مدير 
عـام صحـة بغـداد الرصافة، عبـد الغني 
الساعدي، تسـجيل   1432 اصابة جديدة 
بفـريوس كورونا، بينها 1257 حالة رصد 

الوبائي للقطاعات الصحية.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت الرئاسـة العامة لشؤون الحرمني 
بالسـعودية صدور موافقة امللك سلمان 
بن عبـد العزيز عىل إقامة صالة الرتاويح 
إىل  وتخفيفهـا  الرشيفـني  الحرمـني  يف 
خمـس تسـليمات.وأكد الرئيـس العـام 
واملسـجد  الحـرام  املسـجد  لشـؤون 
النبـوي، الشـيخ الدكتـور عبدالرحمـن 
بن عبدالعزيز السـديس، عىل ”اسـتمرار 
واالحرتازيـة  التنظيميـة  اإلجـراءات 
التـي أعدتهـا رئاسـة شـؤون الحرمني 
والجهـات املشـاركة يف خدمـة ضيـوف 
الرحمـن خالل شـهر رمضـان املبارك“.
وتابـع ”هـذه املناسـبة حـرص القيادة 
الرشيدة عىل اسـتمرار إقامة الشعائر يف 
الحرمني الرشيفني وتسـخري كل السـبل 

لتمكـني ضيوف الرحمن من أداء النسـك 
والعبادات يف بيئة صحية آمنة ومستوفية 
لـكل املعايـري الصحيـة العامليـة املتبعة 
يف مجـاالت مكافحـة العدوى“.وأضـاف 
العامـة  الرئاسـة  ”جهـزت  السـديس 
لشؤون املسـجد الحرام واملسجد النبوي 
كامل إمكاناتها البرشية واآللية من أجل 
خدمة املعتمرين واملصلني خالل موسـم 
رمضان بتعاون مع كل الجهات املشاركة 
يف خدمة ضيوف الرحمن“.وأشـار إىل أن 
”خـادم الحرمني الرشيفني امللك سـلمان 
بن عبد العزيز آل سعود وويل عهده األمني 
األمري محمد بن سلمان يتابعان، وبشكل 
متواصـل، كل مـا من شـأنه توفري أرقى 
الخدمـات لقاصدي الحرمـني الرشيفني 

خالل املوسم االستثنائي“.

تونس/ متابعة الزوراء:
اكـد الرئيس التونيس، قيس سـعيد، إن 
بالده انتقلت من عـرص الحزب الواحد 
إىل عرص اللوبي الواحد.وبحسـب بيان 
للرئاسة التونسية نرشته عرب صفحتها 
يف موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، 
فقد تأسـف الرئيس التونيس ”لالنتقال 
يف تونس من الحـزب الواحد، إىل اللوبي 
الواحد، السـيما أن رئيـس الجمهورية 

النظـام  وأن  الشـعب،  مـن  منتخـب 
والحكومـة يفـرتض أنهمـا منبثقـان 
عـن األغلبية“.وقال سـعيد إن ”الواقع 
السـيايس والدسـتوري بتونس مؤلم“، 
اإلرادة  أن تتوفـر  إىل ”رضورة  مشـريا 
السياسـية الحقيقية للخروج من هذا 
التونـيس  الرئيـس  الوضع“.تأكيـدات 
جـاءت خـالل لقـاء، بعـدد مـن أفراد 
الجاليـة التونسـية املقيمة يف مرص، يف 

مقـر السـفارة التونسـية يف القاهرة.
واعتـرب الرئيـس التونـيس أن ”تونـس 
تملك إمكانات هائلة، ما يجعلها قادرة 
عـىل صنع املعجـزات“، الفتـا إىل ما تم 
منذ أيام من إطـالق قمر صناعي بأياد 
تونسـية.وانتقد سـعيد مـا وصفه بـ 
”غيـاب النيـة الصادقة يف إنقـاذ البالد 
رغم ما تزخـر به من طاقات وكفاءات 
برشية“.وأكـد أن ”العقبـات املوجودة 

هـي مـن الداخـل“، مشـددا عـىل أنه 
”سـيتحمل مسـؤوليته إليجاد الحل“.

وقد تحدث سعيد عما أسماه ”املناورات 
واملؤامرات التي فاقمت مظاهر البؤس 
والفقر“، قائـال إن تونس انتقلت ”من 
الحـزب الواحـد، إىل اللوبـي الواحد، ال 
سيما أن رئيس الجمهورية منتخب من 
الشعب، وأن النظام والحكومة يفرتض 
أنهمـا منبثقان عـن األغلبية“.وتحدث 

سـعيد عن الشباب، قائال: ”إنهم طاقة 
مهـدورة يف ظـل عـدم تمكينهـم مـن 
اآلليـات القانونية لتفجـري طاقاتهم“، 
البـالد مـن  داعيـا إىل رضورة خدمـة 
منطلق املسؤولية ضمن مقاربة تساير 
خصوصيات املرحلة التاريخية الجديدة 
لتونـس، ”والتـي تتطلب تغيـري الكثري 
من املفاهيم التي ترسخت، وعفا عنها 

الزمن“، وفق تعبريه.

بغداد/ الزوراء:
اعلن رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
خـالل زيارته اىل البرصة، امس االحد، الرشوع بتنفيذ 
مينـاء الفاو الكبري، مبينا ان املرشوع سـيوفر فرصا 
كبرية للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية باملنطقة، 
وفيما كشـف عن ارتفاع احتياطـي البنك املركزي إىل 
أكثر من ٦٠ مليار دوالر، اكد حرص الحكومة وجّديتها 
عىل تطوير الصناعات النفطيَّة.وذكر املكتب االعالمي 
لرئيس مجلس الوزراء يف بيـان تلقته «الزوراء»: أن» 
الكاظمي وضع حجر األسـاس ملـرشوع ميناء الفاو 
الكبري ( العقود الخمسـة)، مبينا أن العقود الخمسة 
تتضمـن األرصفة الخمسـة للحاويات وردم سـاحة 

خـزن ومناولـة الحاويـات وحفـر القنـاة املالحيـة 
الداخليـة وحفـر وتأثيث القنـاة املالحيـة الخارجية  
ونفق قناة خـور الزبري، فضالً عـن  الطريق الرسيع 
الرابط بني ميناء الفـاو وأُم قرص.وقال الكاظمي، يف 
كلمته خالل حفل وضع حجر األساس ملرشوع ميناء 
الفاو الكبـري، وتابعتها «الزوراء»: « نعلن اليوم البدء 
بمرشوع اسرتاتيجي مهم انتظره ابناء البلد سنوات 
طويلة»، مبينا ان «ميناء الفاو سـيوفر فرًصا كبرية 
للعـراق ويعـزز مكانتـه الجيوسياسـية يف املنطقـة 
والعالم، وسـيخلق فـرص عمل كثـرية ألهل البرصة 

وباقي املحافظات، ويساهم يف تطوير املحافظة».

الزوراء / يوسف سلمـان:
ال تزال ترشيعات القوانني املهمة تنتظر 
عرضهــا يف جـدول اعمـال جلسـات 
الترشيعـي  للفصـل  النـواب  مجلـس 
الجديد، بعد اعالن رئاسة مجلس النواب 

عن انتهـاء الفصـل الترشيعـي األول، 
وذلك استنادا للمادة (٥٧) من الدستور 
، حيـث قررت هيئة الرئاسـة ان تكون 
بداية الفصل الترشيعي الثاني/ السنة 
الترشيعية الثالثة يـوم الثالثاء املوافق 

٢٠ نيسـان الحـايل .ورغـم ان الربملان 
اعلـن تأجيـل التصويت عـىل مرشوع 
قانون الخدمة املدنية االتحادي، اواخر 
شـهر كانـون االول املـايض، لغـرض 
انضاجـه وعرضه للتصويت الحقا مرة 

اخـرى، لكن اللجـان النيابيـة املعنيـة 
بصـدد التحقق من صياغـات القانون 
لتمريره دون عقبات مسـتقبال .وازاء 
ذلك طمأنت اللجنـة القانونية النيابية 
االوسـاط الشـعبية واملجتمعيـة بعدم 

وجـود تبعـات مالية يف ترشيـع قانون 
الخدمـة املدنية االتحادي، واشـارت اىل  
ان الخالفـات بني اللجان الربملانية وراء 

تأجيل التصويت عىل القانون  .
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طهران/ متابعة الزوراء:
اكـد رئيـس منظمـة الطاقـة الذريـة اإليرانية، عـيل أكرب 
صالحي، بأن الحـادث الغامض الذي وقع فجر اليوم األحد 
(امس) يف منشـأة نطنـز لتخصيب اليورانيـوم كان بفعل 
فاعل.ووصف صالحـي، يف ترصيحات أدىل بها امس األحد، 
حـادث نطنـز بأنه ”تحرك شـائن وإرهاب نـووي مدان“، 
مشددا عىل أن هذا الحادث يمثل مؤرشا عىل عجز معاريض 
التقدم الصناعي والسيايس يف إيران عن منع تطور الصناعة 
النووية يف هذا البلد.كما أشـار املسـؤول إىل أن حادث نطنز 
يـدل عىل عجز معـاريض املفاوضـات النوويـة التي ترمي 
لرفع العقوبات األمريكية عن إيران.ودعا صالحي املجتمع 
الـدويل والوكالـة الدولية للطاقـة الذريـة إىل ”التعامل مع 

اإلرهـاب النووي ضد إيران“، مضيفـا أن طهران ”تحتفظ 
بحقها يف الـرد عىل منفذي حادثة نطنز ومن يقف وراءهم 
ويدعمهم“.وتعهـد رئيس املنظمة بـأن تعمل إيران بجدية 
عـىل تطويـر صناعتهـا النووية ورفـع العقوبـات ”ألجل 
إحباط مثل هذه التحركات اليائسة“.وسبق أن أكد املتحدث 
باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية، بهروز كمالوندي، أن 
شـبكة توزيع الكهرباء يف منشأة نطنز تعرضت فجر امس 
األحد لحادث لم يسـفر عن وقـوع اصابات برشية أو تلوث 
إشـعاعي، مشـريا إىل أن التحقيقات جارية لكشف أسباب 
الحادث.وجـاء هـذا عقب إعـالن الرئيس اإليراني، حسـن 
روحاني، أمس، البدء بضخ غاز اليورانيوم ”uf6“ يف أجهزة 

الطرد املركزي يف موقع نطنز.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
اعرتض مجلس النواب الليبي عىل امليزانية 
العامة املقرتحة لعام 2021، والتي تقدمت 
بها حكومة الوحدة الوطنية برئاسـة عبد 
الحميـد الدبيبة.واعتـرب مجلـس النـواب 
الليبـي يف تقريـر أن إنفـاق ميزانية تصل 
لقرابة 100 مليار دينار ليبي (21.6 مليار 
دوالر) خـالل أقل من سـنة سـيكون أثره 
سـيئاً عىل االقتصاد الوطنـي. مضيفا أنه 
تم إعـداده دون مراعاة أهـداف الحكومة 
االقتصادية.وأضاف  وظروفها  الحقيقية، 
الربملـان أن مـرشوع املوازنة حـددت فيه 

أقسـاط الديـن العـام بقيمـة 4.7 مليار 
دينار (893 مليون دوالر)، وأعطى لرئيس 
حكومـة الوحـدة الوطنيـة عبـد الحميد 
الدبيبـة صالحية اسـتخدام هـذه املبالغ، 
وهو إجراء غـري صحيح، وفق الربملان. إىل 
ذلك اسـتند الربملان إىل أن املادة الخامسـة 
من املرشوع تنص عىل جواز استخدام أي 
زيادة يف العائدات النفطية من قبل مجلس 
الوزراء الليبي، وهو ما سيفتح الباب أمام 
اإلرضار باحتياطـات الدولـة مـن العملة 

الصعبة.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت سـلطة الطريان املدني عن 
ضبط حاالت تزوير بشهادات فحص 
الـ (PCR) لعدد من املسافرين، وفيما 
حـددت آليـة جديدة ملنـع التزوير يف 
الفحص، اكـدت عدم تلقيها توجيها 
رسميا بشأن جلب املسافرين بطاقة 

تلقيح عند املغادرة او القدوم.
سـلطة  باسـم  املتحـدث  وقـال 
يف  جـواد،  جهـاد  املدنـي،  الطـريان 
حديث لـ“الـزوراء“: انه ال توجد أي 
اجـراءات او تعليمات جديدة بشـأن 
املسافرين سوى االجراءات السابقة 
التي تشرتط جلب شهادة فحص الـ 
(PCR)من قبل املسـافرين الوافدين 
واملغادرين، قبل 72 ساعة من موعد 
اقـالع الرحلة.واضاف: انـه ال يوجد 
أي توجيه رسـمي لسـلطة الطريان 
املدنـي بشـأن جلب املسـافر بطاقة 
تلقيـح ضد فـريوس كورونـا. الفتا 
اىل: ان هنالـك مقرتحـا تقدمـت بـه 
وزارة الصحـة والبيئـة بشـأن جلب 
املسـافر بطاقة تلقيح عنـد املغادرة 
او القـدوم، إال انه حتى اآلن ال يوجد 
أي توجيه رسـمي.وتابع: انه يف حال 
مخاطبة وزارة الصحة بشكل رسمي 
فسـيكون هنـاك توجيـه عاجل من 
قبل سلطة الطريان املدني اىل النواقل 

الوطنيـة ورشكات الطـريان بشـأن 
ذلك.واشار جواد اىل: ان هناك حاالت 
تزويـر تم ضبطهـا يف اآلونة االخرية 
(PCR) بشـأن شـهادات فحص الـ

لبعض املسافرين، ما استدعى سلطة 

الطـريان لوضع آلية جديدة للحد من 
التزوير. مبينـا: انه تم اطالق منصة 
الكرتونية حـددت فيها عـدد مراكز 
الفحـص املعتمدة عامليا، حيث يقوم 
املسـافر بمـلء البيانـات الخاصـة.

واوضح: ان املسـافر عند املغادرة او 
القـدوم سـيتم التعرف عـىل بياناته 
عـن طريق رقـم جوازه عنـد وضعه 
يف الحاسـبة الخاصة وسيتم اظهار 
الفحـص  الكاملـة عـن  املعلومـات 

بالنسبة للمسافر سواء السم املركز 
او تاريـخ الفحـص وغريهـا، وبذلك 
سيتم الحد من حاالت التزوير.ولفت 
اىل: ان هنـاك بعـض الـدول اغلقـت 
اجواءهـا امـام املسـافرين بسـبب 
تفـيش فـريوس كورونا، وهـذا يعد 
شـأنا داخليـا. مؤكـدا: ان العراق لم 
يغلق اجـواءه امـام أي دولة، وليس 
لديـه منع سـفر لدول اخـرى، إذ ان 
كل مواطن لديه فيزا دخول ألي دولة 
بإمكانه السـفر من العراق.ويف وقت 
سابق، اتخذت وزارة الصحة والبيئة 
عـددا من االجراءات بشـأن التطعيم 
بلقـاح كورونا.وقال املتحدث باسـم 
وزارة الصحة، الدكتور سـيف البدر، 
يف بيـان تلقته ”الزوراء“: إن ” وزارة 
الخطـوط  مكاتـب  دعـت  الصحـة 
الجويـة اىل عـدم قطـع اي تذكـرة 
سـفر ألي مواطن ما لم يربز بطاقة 
التلقيـح“، مشـريا اىل ان ” الوزارة“ 
سـتقوم بغلـق اي مـول او محل او 
مطعـم ما لـم يتـم حمـل العاملني 
فيها بطاقـة التلقيح“.واكد البدر ان 
” وزارة الصحة سـتقوم ايضا بغلق 
كل املستشـفيات االهلية واملختربات 
والصيدليات واملذاخـر يف حال وجود 
أي مـن العاملـني ال يحمـل بطاقـة 

التلقيح“.
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بغداد/ الزوراء:
َرشعت قيادة عمليَّات األنبار، امس االحد، بعمليَّة 
أمنيَّة من سبعة محاور يف املحافظة.وذكرت خلية 
إن «قيادة  «الزوراء»:  تلقته  بيان  االمني يف  االعالم 
سبعة  من  أمنية  بعملية  َرشعت  األنبار  عمليات 
األوىل  املشاة  فرقتيِّ  قطعات  خالل  من  محاور 
األمنية  الوكاالت  من  بعنارص  معززة  والعارشة 
يف  والتفتيش  البحث  بواجب  املعالجة  ومفارز 
والوليد–  طريبيل  منفذي  رشق  (جنوب  مناطق 
املطلوبني  عىل  القبض  إللقاء  الكرمة)  جزيرة 
وتدقيق العوائل، ورفع املخلفات الحربية للعصابات 

االرهابية وتعزيز األمن واالستقرار».
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بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الصحة، حسن التميمي، امس االحد، 
وصـول أوىل وجبـات لقـاح فايـزر إىل العراق، 
فيمـا اعدت قيـادة العمليات املشـرتكة خطة 
لتوزيـع لقاح كورونـا إىل جميـع املحافظات 
وإقليـم كردسـتان.وقال التميمي، يف ترصيح 
صحفـي: إن «٥٠ ألف جرعـة كوجبة أوىل من 
لقـاح فايزر وصلـت امس االحـد إىل العراق»، 
مشـرياً إىل أن «لقاح فايزر سيكون متوفراً من 
اليـوم  االثنني يف عموم البالد».وأضاف أن «٥٠ 
منفذاً يف بغداد واملحافظات سُتَخصص لتقديم 
اللقاح للمواطنني».وبني التميمي أنه «وصلت 
امس ٢٠٠ ألـف جرعة مقدمة مـن الحكومة 

الصينية من لقاح سـينوفارم».اىل ذلك، أعلنت 
خلية اإلعالم األمنـي، امس األحد، إعداد قيادة 
العمليات املشرتكة خطة لتوزيع لقاح كورونا 
بـني جميـع املحافظـات وإقليم كردسـتان.

وذكـرت الخلية يف بيـان تلقته «الـزوراء»: أن 
«قيادة العمليات املشرتكة بالتعاون مع وزارة 
الصحة، وبعد وصول الوجبـة الخاصة بلقاح 
كورونـا ملطار بغداد الـدويل اليوم(امس)، تعد 
خطة توزيع بمشاركة القوات األمنية كافة».

اىل جميـع  «الخطـة إليصالـه  أن  وأضافـت: 
املحافظات وإقليم كردسـتان العراق، وتأمني 
الحمايـة الالزمة للشـاحنات والـربادات التي 

تنقل هذا اللقاح».

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية ، امس األحد، عدم وجود 
دوٍر ثـاٍن لالمتحانـات التمهيديَّة للمتقدمني 
حـذَّرت  فيمـا  الخارجـي،  االمتحـان  عـىل 
املواطنني من املواقع الوهميَّة.وقال املتحدث 
باسـم الـوزارة، حيـدر فـاروق، يف ترصيح 
صحفي: إن «االمتحانات التمهيديَّة بالنسبة 

للمتقدمـني عىل االمتحان الخارجي إذا كانوا 
مصابني بكورونا أو أسـباب أخرى، فال يحق 
لهـم إعـادة االمتحان ألنه امتحـان تمهيدي 
وُيَعدُّ دوراً واحداً وليس دورين».وعن املواقع 
الوهمية التي تنرش االخبار الكاذبة، أشار إىل 
أن «الوزارة تتواصل مع هيئة االتصاالت من 

أجل اإلبالغ عن هذه الصفحات الوهمية».
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بغداد/ الزوراء:
اعلن ديوان الوقف السني واملجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واالفتاء، امس 
االحد، ان غدا الثالثاء غرة شهر رمضان املبارك.وقال رئيس ديوان الوقف السني، سعد 
لعدم  نظرا  انه  «الزوراء»:  تابعته  القرى  أم  جامع  يف  عقده  صحفي  مؤتمر  يف  كمبش، 
االثنني مكمال  اليوم  بأن يكون  املبارك تقرر  الرشعية لهالل شهر رمضان  الرؤية  ثبوت 
لشهر شعبان وغدا الثالثاء اول ايام شهر رمضان املبارك.من جهته، ذكر املجمع الفقهي 
انه عقد مجلسا لبيان  العلماء للدعوة واالفتاء، يف بيان تلقته «الزوراء»:  العراقي لكبار 
الحكم الرشعي يف اثبات رؤية هالل شهر رمضان لعام ١٤٤٢ وبعد التشاور مع الهيئة 
العليا ملراقبة ثبوت الرؤية هالل شهر رمضان توصلنا اىل اآلتي: ثبت عىل الوجه الرشعي ان 

اليوم االثنني يكون متمما لشهر شعبان، وان غدا الثالثاء هو غرة شهر رمضان املبارك.
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الزوراء / يوسف سلمـان:
ال تزال ترشيعات القوانني املهمة تنتظر 
عرضهـا يف جدول اعمال جلسات مجلس 
بعد  الجديد،  الترشيعي  للفصل  النواب 
انتهاء  عن  النواب  مجلس  رئاسة  اعالن 
استنادا  وذلك  األول،  الترشيعي  الفصل 
للمادة (57) من الدستور ، حيث قررت 
الفصل  بداية  تكون  ان  الرئاسة  هيئة 
الترشيعية  السنة  الثاني/  الترشيعي 
نيسان   ٢٠ املوافق  الثالثاء  يوم  الثالثة 

الحايل .
التصويت  اعلن تأجيل  الربملان  ان  ورغم 
املدنية  الخدمة  قانون  مرشوع  عىل 
االول  كانون  شهر  اواخر  االتحادي، 
وعرضه  انضاجه  لغرض  املايض، 
للتصويت الحقا مرة اخرى، لكن اللجان 
من  التحقق  بصدد  املعنيـة  النيابية 
عقبات  دون  لتمريره  القانون  صياغات 

مستقبال .

القانونية  اللجنة  طمأنت  ذلك  وازاء 
واملجتمعية  الشعبية  االوساط  النيابية 
بعدم وجود تبعات مالية يف ترشيع قانون 
اىل   واشارت  االتحادي،  املدنية  الخدمة 
وراء  الربملانية  اللجان  بني  الخالفات  ان 

تأجيل التصويت عىل القانون  .
حسني  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
سحب  تم   ” انه  لـ“الزوراء“:  العقابي، 
القانون واعرتضنا عىل عرضه للتصويت 
النهائي، الن القانون موجود منذ الدورة 
السابقة لدى اللجنة املالية النيابية وهو 
 ” ان  اىل  مشريا   ،” اختصاصها  خارج 
القانون  سحب  طلبت  القانونية  اللجنة 
وحرصه  االخرى  اللجان  جميع  من 
وتقديمه  دراسته  إلعادة  بعهدتها 

للتصويت النهائي الحقا ”.
بتنظيم  يتعلق  القانون   ” ان  واضاف 
التنظيمي  الهيكل  إلدارة  قانونية  مراكز 
حقوق  يوجز  كما  العراقية  للدولة 

وواجبات املوظف، وهي مسائل قانونية 
القانونية  اللجنة  اختصاص  من  بحتة 
ينظم  القانون   ” ان  مبينا   .” غريها  ال 
القطاع  وادارة  العامة  الوظائف  عمل 
الحكومي، بوجود خربات ادارية عمرها 
الدولة  تشكيل  ابان  عام،   100 من  اكثر 
بما  صقلها  اعادة  من  والبد  العراقية، 
الجديد  الدستوري  النظام  مع  يتناسب 

.”
املالية  اللجنة  اعلنت  ان  بعد  ذلك  يأتي 
النيابية أن ترشيع قانون الخدمة املدنية 
االتحادي سيفيض إىل اعادة النظر بسلم 

رواتب املوظفني يف دوائر الدولة.
ماجدة  النائبة  اللجنة،  عضو  وذكرت 
مؤخرا  صحفي  ترصيح  يف  التميمي، 
املدنية  الخدمة  قانون  ترشيع   ” أن  
رواتب  بسلم  النظر  اعادة  اىل  سيفيض 
مشرية   ،” ككل  الدولة  دوائر  موظفي 
إىل أن  ”التصويت عىل القانون سيكون 

ضمن جلسات الفصل الترشيعي املقبل، 
ولحيـن انضاج الصياغات القانونية من 

قبل اللجان املعنيـة ”.
100 مادة  القانون يضم   ” ان  واضافت 
بل  املوظفني،  رواتب  يمس  وال  اجماال، 
اعادة  تتطلب  مالية  تداعيات  سترتتب 
النظر بسلم الرواتب“. مبينة ان ”اللجان 
واملالية  االنسان  وحقوق  القانونية 
النيابية قدمت طلبات رسمية اىل رئاسة 
املدنية  الخدمة  قانون  لسحب  الربملان 
للتصويت  بعرضه  والرتيث  االتحادي 
حقوق  وضمان  التدقيق  اعادة  لحني 

املوظفني دون مساس ”.
وكان مجلس النواب أرجأ التصويت عىل 
مرشوع قانون الخدمة املدنية االتحادي 
بناًء  املايض،  االول  كانون  شهر  أواخر 
نيابية  لجان  عدة  قدمتها  طلبات  عىل 
لغرض انضاجه، وعرضه عىل التصويت 

خالل الجلسات املقبلة.

بغداد/ الزوراء:
الوزراء،  مجلس  رئيس  اعلن 
مصطفى الكاظمي، خالل زيارته اىل 
بتنفيذ  الرشوع  االحد،  البرصة، امس 
ميناء الفاو الكبري، مبينا ان املرشوع 
ويعزز  للعراق  كبرية  فرصا  سيوفر 
باملنطقة،  الجيوسياسية  مكانته 
احتياطي  ارتفاع  عن  كشف  وفيما 
مليار   60 من  أكثر  إىل  املركزي  البنك 
الحكومة وجّديتها  اكد حرص  دوالر، 

عىل تطوير الصناعات النفطيَّة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
األساس  حجر  وضع  الكاظمي  أن“ 
العقود   ) الكبري  الفاو  ميناء  ملرشوع 
الخمسة  العقود  أن  مبينا  الخمسة)، 
للحاويات  الخمسة  تتضمن األرصفة 
وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات 
وحفر القناة املالحية الداخلية وحفر 
الخارجية   املالحية  القناة  وتأثيث 
عن   فضالً  الزبري،  خور  قناة  ونفق 
ميناء  بني  الرابط  الرسيع  الطريق 

الفاو وأُم قرص.
وقال الكاظمي، يف كلمته خالل حفل 
ميناء  ملرشوع  األساس  حجر  وضع 
 ” ”الزوراء“:  وتابعتها  الكبري،  الفاو 
نعلن اليوم البدء بمرشوع اسرتاتيجي 
سنوات  البلد  ابناء  انتظره  مهم 
الفاو  ”ميناء  ان  مبينا  طويلة“، 
ويعزز  للعراق  كبرية  فرًصا  سيوفر 
املنطقة  يف  الجيوسياسية  مكانته 
كثرية  عمل  فرص  وسيخلق  والعالم، 
املحافظات،  وباقي  البرصة  ألهل 

ويساهم يف تطوير املحافظة“.
عىل  راهنوا  ”الكثريين  ان  واضاف: 
إشاعات  ونرشوا  املرشوع  إفشال 
املرشوع  ولكن  الشعب،  إلحباط  عدة 
ينطلق اليوم رسمًيا بعد ان إنتهينا من 
مراحل التخطيط واملفاوضات ومّولنا 
العام“،  هذا  موازنة  من  املرشوع 
الكبري  الفاو  مرشوع   ” ان  موضحا 
مرشوع  هو  بل  للبرصة،  فقط  ليس 
واعمار  تطوير  يف  يسهم  اسرتاتيجي 
جميع محافظات العراق، ويجعل من 
مختلف  يربط  إقتصاديا  جرسا  البلد 

بلدان املنطقة“.
مرحلة  أمام  ”اننا  الكاظمي  وتابع 
الحديث،  العراق  تاريخ  من  جديدة 
نحو  ونتجه  األزمات،  نتجاوز  حيث 
داعيا  واإلزدهار“،  واإلعمار  البناء 
كل  ويف  الفيحاء  البرصة  يف  ”االهايل 
باألمل،  يتحلوا  أن  اىل  العراق  أنحاء 
وأن نضع أيدينا مًعا، ونبني بلدنا من 

الفاو اىل زاخو“.
سينهض  ”العراق  ان  الكاظمي  واكد 
وشاباتنا،  شبابنا  بسواعد  جديد  من 
املرشوع  نفتتح  الله  بركة  وعىل 
كي  واملتابعة  اإلرشاف  وسنواصل 

يكتمل بنجاح ودون تأخري“.

مجلس  رئيس  أكد  اخر،  سياق  ويف 
اهمية  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
اإلرساع بإنجاز مرشوع محطة تحلية 
بمحافظة  الخصيب  ابو  يف  للمياه 

البرصة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان تلقته ”الزوراء“: أن“ 
الكاظمي تفقد مرشوع محطة تحلية 
الخصيب  ابو  قضاء  يف  ”محيلة“ 
بمحافظة البرصة، وذلك خالل زيارته 

اىل املحافظة برفقة وفد حكومي.“
انجاز  مراحل  عىل  الكاظمي  واطلع   
فيما  به،  العمل  ومستوى  املرشوع، 
النجازه  اإلرساع  أهمية  عىل  اكد 
جاهزا  ليكون  االمكانيات  بأفضل 

لخدمة اهايل البرصة.
مصطفى  الوزراء،  رئيس  أعلن  كما 
البنك  احتياطي  ارتفاع  الكاظمي، 
املركزي من العمالت االجنبية اىل أكثر 

من 60 مليار دوالر.
لرئيس  االعالمي  املكتب  ونقل 
مجلس الوزراء، أهم ما جاء يف كلمة 
األساس  الكاظمي خالل وضع حجر 
ملرشوع(fcc)  لرشكة مصايف الجنوب 
املحسن  البنزين  انتاج  قدرة  لتعزيز 
”رئيس  أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
املركزي  البنك  احتياطي  ارتفاع  أعلن 
من العمالت االجنبية اىل أكثر من 60 
51.9 ملياراً  أن كان  بعد  مليار دوالر 
االصالحية  باالجراءات  الرشوع  قبل 

لهذه الحكومة“.
إن  للبيان:  وفقاً  الكاظمي،  وقال 
االجراءات  نتيجة  جاءت  ”الزيادة 
الحكومة  اتخذتها  التي  االصالحية 
بعد أن راهن الكثري عىل فشلها وعدم 
يف  ”نجحنا  أننا  مبيناً  استمرارها“، 
مزاد  يف  الكبري  والفساد  الهدر  إيقاف 
البنك املركزي سيئ الصيت وماضون 

بإجراءاتنا ولن نتوقف“.
محاربة  يف  ”اجراءاتنا  ان  واضاف 
العراقيل  رغم  مستمرة  الفساد 
لكننا  وضعها  البعض  يحاول  التي 
اىل  مشرياً  تراجع“،  دونما  سنستمر 
يف  املشاريع  من  العديد  ”انجزنا  اننا 
املحافظات الجنوبية املحرومة بسبب 
بكل  ونعمل  اإلدارة،  وسوء  الحروب 
الجهود منذ ان تسلّمنا هذه الحكومة 
عىل إنصاف هذه املدن وجميع مناطق 

العراق ”.
وتابع: ”تجاوزنا العديد من التحديات 
عىل  البلد  وضع  أجل  من  ونعمل 
الطريق الصحيح، وما نطلبه من أبناء 

شعبنا الصرب والتحيل بروح األمل“.
الوزراء،  رئيس  َه  وجَّ اخر،  سياق  ويف 
للقاء  بالتهيئة  الكاظمي،  مصطفى 

وفٍد من متظاهري البرصة.
تلقته  بيان  يف  اإلعالمي  مكتبه  وذكر 
التقى  ”الكاظمي،  أن  ”الزوراء“: 

البرصة،  محافظة  زيارته  خالل 
املتظاهرين  الشباب  من  مجموعة 
مرشوع  بوَّابة  قرب  تجمعوا  الذين 

ميناء الفاو الكبري“.
الوزراء  ”رئيس  أن  البيان  وأضاف 
أن  وأكد  طروحاتهم،  إىل  استمع 
التظاهر حٌق مرشوٌع وتحميه الدولة 
يؤدي  ال  أن  عىل  كافة،  بأجهزتها 
ويهدد  أرضار  إحداث  اىل  الحق  هذا 

املمتلكات العامة والخاصة“.
ه بحسب البيان ”بالتهيئة للقاء  ووجَّ
وفٍد يختاره املتظاهرون لغرض اللقاء 
ملطالبهم  واالستماع  بغداد،  يف  بهم 

ووضع الحلول لها“.
اىل ذلك، اكد رئيس الوزراء، مصطفى 
عىل  الحكومة  حرص  الكاظمي، 
استضافة  ملف  متعلقات  إكمال 

خليجي 25.
تلقته  بيان  يف  اإلعالمي  مكتبه  وذكر 
الوزراء،  ”رئيس  أن  ”الزوراء“: 
إىل  زيارة  أجرى  الكاظمي،  مصطفى 
األوملبي،  امليناء  نادي  ملعب  مرشوع 
وذلك خالل زيارته الحالية إىل محافظة 
مبيناً  حكومي“،  وفد  برفقة  البرصة 

د َسرْيَ األعمال يف امللعب“. أنه ”تفقَّ
العمل  بـ“مضاعفة  الكاظمي  َه  وَوجَّ
وإكمال  إلنجازه  كبرية،  وبهمة  فيه 
جميع مرافقه، ليكون جاهزاً لبطولة 
العراق  يسعى  التي   25 خليجي 

الستضافتها يف محافظة البرصة“.
عىل  حريصة  ”الحكومة  أن  وتابع 
الذي  امللف  بهذا  يتعلق  ما  كل  إكمال 
قدرته  ويظهر  العراق  سمعة  يعكس 
األنشطة  مختلف  استضافة  عىل 

والفعاليَّات الرياضيَّة“.
الوزراء،  رئيس  أكد  اخر،  سياق  ويف 
مصطفى الكاظمي، حرص الحكومة 
الصناعات  تطوير  عىل  وجّديتها 
تقليل  عىل  شدَّد  فيما  النفطيَّة، 
منتجات  استرياد  عىل  االعتماد 

الوقود.
بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وقال 
تلقته ”الزوراء“: أن ”رئيس مجلس 
وضَع،  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
األساس ملرشوع  األحد، حجر  اليوم 
الرابع  البنزين  تحسني  وحدتي 
 (NHT) النفثا  وهدرجة   ،(CCR)
ضمن  وذلك  البرصة،  محافظة  يف 
يف  الجنوب  مشاريع  هيئة  اعمال 
بوزارة  النفطيَّة  املشاريع  رشكة 

النفط“.
الحكومة  ”حرص  الكاظمي  وأكد 
الصناعات  تطوير  عىل  وجديتها 
النفطيَّة يف العراق، كونها من الركائز 
وتنميته،  العراقي  لالقتصاد  ة  املهمَّ
زيادة  يف  مساهمتها  عن  فضالً 
اإليرادات املاليَّة، وتقليل االعتماد عىل 
إىل  وصوالً  الوقود  منتجات  استرياد 

مرحلة االكتفاء الذاتي“.

بغداد/ مصطفى العتابي:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االحد، 
العراق،  يف  املستجد  لفريوس كورونا 
اصابة  تسجيل6791  اكد  وفيما 
جديدة و35 حالة وفاة وشفاء 5190 
الرصافة  صحة  دائرة  حددت  حالة، 
حسب  لالصابات  الجغرايف  التوزيع 

املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
املختربية ليوم امس: 38833 ، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية: 8508732 ، 
اصابة  تسجيل6791  تم  انه  مبينة 
جديدة و35 حالة وفاة وشفاء 5190 

حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
بينما   ،  (88.1%)  814853 الكيل: 
عدد حاالت االصابات الكيل: 924946 
، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،  95380
 ،436 املركزة:  العناية  يف  الراقدة 
وعدد حاالت الوفيات الكيل: 14713، 
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس: 
الكيل:  امللقحني  عدد  ليصبح   ،8321

.141059
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، 
جديدة  اصابة   1432 تسجيل   
1257 حالة  بينها  بفريوس كورونا، 

رصد الوبائي للقطاعات الصحية.
تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
الصحية  ”املؤسسات  ان  ”الزوراء“: 
الرصافة  جانب  يف  امس  سجلت 
بفريوس  جديدة  اصابة   1432
1257حالة  كالتايل:  موزعة  كورونا 
للقطاعات  الوبائي   الرصد  خالل 
 33 الثاني  البلديات  قطاع  الصحية: 
الوبائي/  الرصد  خالل  من  حالة 

خالل  من  حالة   111 املدائن  قطاع 
الرصد الوبائي /قطاع البلديات األول 
247حالة من خالل الرصد الوبائي/ 
قطاع الرصافة 169 حالة من خالل 
الوبائي/ قطاع بغداد جديدة  الرصد 
الوبائي  الرصد  154 حالة من خالل 
خالل  من  حالة   77 الصدر  قطاع   /
 147 الشعب  الوبائي/ قطاع  الرصد 
حالة من خالل الرصد الوبائي/ قطاع 
النهروان 179 حالة من خالل الرصد 
الوبائي/ قطاع االعظمية 119 حالة 
قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل  من 
االستقالل 21 حالة من خالل الرصد 
الوبائي، 175 حالة خالل مراجعتهم 
يف  40حالة    ، الصحية  للمؤسسات 
املحالت  عىل  موزعة  الصدر  مدينة 
الغاز / 14 / معمل  /  الحميدية / 

الحبيبية /حي طارق /  االورفيل  / 
 /  520  /  519  / ق51    / جميلة  
521 / 546 / 550 / 544 /  و 54  
فلسطني  6حاالت يف شارع   ،    55/
محلة / 505/ 508/ املستنرصية / 
502 / ، 12حالة   يف الشعب  محلة/ 
سبع قصور/  قرب النادي العربي/ 
/الجمعيات / 337 /حي اور /  حي 
البساتني / 333/ 341/321 / 324 
الزعفرانية  منطقة  يف  حالة   11،
  /979/ 769 توزعت عىل املحالت / 
952/ حي السكك / 62 9 / 954 ، 6 
حاالت يف النهروان / الزراعي / حي 
الوحدة،11 حالة يف منطقة البلديات 
 ، وشوارعها   محالتها  عىل  توزعت 
دياىل /  /   جرس  املدائن  5حاالت يف 
الجعارة / مرشوع الوحدة،6 حاالت 
يف الحسينية محلة / كمرية / االنصار 
/ 222   ، 8حاالت يف منطقة الكرادة 
يف  5حاالت   ،  906  /  910  / محلة 
منطقة بغداد جديدة محلة /السوق 
 /  719  /  725  / املسبح  شارع   /

االمني  منطقة  يف  حاالت    6،  703
املعلمني/   /  731  /  738  / محلة 
الثانية / االمني االوىل  / نواب ضباط 
محلة  املشتل  منطقة  يف  4حاالت   ،
يف  حاالت   5،  730  /  756  /  729
7حاالت يف منطقة   ، منطقةالصليخ 
 / السوق    /714  / محلة  العبيدي 
زيونة   منطقة  يف  حاالت  الشهداء،7 
 ، ميسلون  تقاطع   /   714  / محلة 
4 حاالت يف منطقة املعامل / 777 / 
الزوية    منطقة  يف  4حالت  الزراعي، 
 6 الكمالية،  حي  منطقة  يف  حالة   4
7 حاالت يف   ، القاهرة  حاالت يف حي 
منطقة شهداء العبيدي ، 6  حاالت يف 
منطقة الطالبية ،3 حاالت يف منطقة 
حي  منطقة  يف  حاالت    3، الضباط 
تونس ،4  حاالت يف االعظمية محلة 
 / 314  / 332 / شارع الضباط /  

312/ 310 / جامع براثا / 314 .
واضاف الساعدي انه ”تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
العالج وفق الربوتوكوالت املعتمدة“، 
الرتاكمي  ”العدد  ان  اىل  مشريا 
تويف   121689 اىل  ارتفع  لإلصابات 
اكتسب  فيما  لالسف   1580 منهم 
شفاء  حالة   106213 الشفاء 

واملتبقي قيد العالج 13896.“
تلك  ”مراعاة  اىل  الساعدي  ودعا 
هذا  عن  اسفرت  والتي  الجهود 
خالل  من  الشفاء  اعداد  من  الحجم 
ولبس  الوقائية  بإجراءات  االلتزام 
التباعد  عىل  والرتكيز  الكمامات 
وتقدير  التهاون   وعدم  االجتماعي  

تلك الجهود“. 
تبذل  التي  ”الجهود  الساعدي  وثمن 
الرصافة  صحة  مالكات  قبل  من 
كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة 
املصابني  إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني 

الفريوس“.
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أشـاد تشـارلز، أمـري ويلـز ويل عهـد 

بريطانيـا، بــ ”والـده العزيـز“، دوق 

إدنربه الراحل، قائال إنه واألرسة املالكة 

يفتقدانه ”بشدة“.وقال إن الدوق، الذي 

تويف يف قلعة وندسور الجمعة عن عمر 

يناهـز 99 عاما، قـدم ”خدمة متميزة 

ومخلصـة“ للملكـة والعائلـة املالكـة 

والبـالد والكومنولث.وأضاف األمري أن 

والده كان ”شخصية محبوبة ومقّدرة 

للغايـة“.. وجاءت ترصيحات تشـارلز 

بعد اإلعالن عن تفاصيـل جنازة األمري 

فيليب.

وقال، متحدثا من منزله يف هايغروف يف 

جلوسيسرتشـاير، إن والده وعىل مدار 

السـبعني عامـا املاضية ”قـدم خدمة 

متميـزة ومخلصـة للملكـة، ولعائلتي 

وللبلـد، وأيضـا للكومنولـث بـأرسه“.

وأضاف األمري أن العائلة املالكة ”تأثرت 

بعمـق“ بعـدد األشـخاص يف اململكـة 

املتحـدة وحـول العالـم والكومنولـث 

الذين قال إنهم يشـاركوننا ”خسارتنا 

العزيـز“  ”أبـي  أن  وحزننـا“.وأردف 

كان ”شـخصا مميـزا للغايـة ... وقبل 

كل يشء، كان سـيذهل مـن رد الفعـل 

واألشياء املؤثرة التي قيلت عنه“.وقال 

األمـري إنـه وعائلته ”ممتنـان للغاية“ 

لهذا األمر، مضيفا: ”سيكون ذلك عونا 

لنـا يف هـذه الخسـارة بالـذات ويف هذا 

الوقت الحزين بشكل خاص“.

وأعلـن قرص باكنغهـام أن جنازة دوق 

إدنـربه الراحل سـتقام السـبت املقبل، 

17 أبريـل/ نيسـان، السـاعة الثانيـة 

بعد الظهر بتوقيت غرينتش يف كنيسة 

سانت جورج يف مدينة وندسور.

وُعدلـت جميع ترتيبـات الجنازة، التي 

سـتحيي وتعكس حيـاة األمري املهنية، 

بما يتوافق وإجراءات مواجهة جائحة 

فريوس كورونا.

وستقل طائرة خاصة دوق ساسكس، 

األمـري هـاري، مـن منزلـه يف الواليات 

املتحـدة لالنضمـام إىل أعضـاء آخرين 

مـن العائلـة املالكـة لحضور مراسـم 

الجنازة.

ويف ظهـر السـبت، أطلقـت املدفعيـة 

امللكية يف جميع أنحـاء اململكة املتحدة 

ويف البحر ومدن أخرى خارج بريطانيا 

طلقات تكريما للدوق الراحل.

وسيسـبق الجنـازة ثمانيـة أيـام من 

الحـداد الوطنـي، وسـتكون الجنـازة 

امللكية احتفالية وليست جنازة رسمية 

كـربى كتلك التي تقام لتشـييع أي من 

أفراد األرسة امللكية.

ولن يعرض نعـش األمري فيليب للناس 

إللقاء نظرة وداع عليه.

وقـال متحدث باسـم قـرص باكنغهام 

”يف حني أن هـذا وقت حزن، فإن األيام 

املقبلة ستكون فرصة لالحتفال بحياة 

رائعة“.

وزار أفـراد مـن العائلة املالكـة امللكة 

يف قلعة وندسـور بعد وفـاة الدوق يوم 

الجمعة.

وقالت كونتيسـة ويسيكس إن ”امللكة 

كانـت متماسـكة“. وجـاء الترصيـح 

عندما غـادرت الكونتيسـة القلعة مع 

إيـرل ويسـيكس، األمـري إدوارد أصغر 

أبناء امللكة، السبت.

وزار أيضـا، دوق يـورك، األمـري أندرو 

االبن الثالث للملكة، وندسـور السبت، 

بينما سـافر تشـارلز، أمـري ويلز وويل 

العهد، إىل هناك بعد ظهر الجمعة.

ومن املقرر أن ينقل نعش األمري فيليب، 

يف يـوم الجنـازة، ملسـافة قصـرية إىل 

كنيسة القديس جورج إلقامة املراسم.

وسيسري أفراد العائلة املالكة بمن فيهم 

أمري ويلز خلف النعش، بينما سـتذهب 

امللكة بشكل منفصل إىل الكنيسة.

وبعد املراسـم الكنسية، سيدفن الدوق 

يف املكان امللكي املخصص يف الكنيسة.

وقد ُطلـب من املواطنني عـدم حضور 

أي مـن فعاليات الجنازة، تماشـياً مع 

نصائح الصحة العامة. وطلبت العائلة 

املالكة من الناس عدم وضع الزهور أو 

بطاقات التعزية يف القصور امللكية.

عـىل  املالكـة  العائلـة  موقـع  وعـىل 

اإلنرتنـت، ُطلـب مـن النـاس تقديـم 

تربعـات للجمعيـات الخرييـة بدال من 

تـرك األزهـار حزنا عـىل الـدوق. كما 

وفـر املوقع صفحة تعـاز عىل اإلنرتنت 

للجمهور لنرش تعازيهم الشخصية.

وُطلب من جميـع املباني الحكومية يف 

اململكة املتحـدة تنكيس األعالم تكريماً 

للـدوق حتـى السـاعة 08:00 صبـاح 

اليوم التايل لجنازة الدوق.

السـابقة لأليام  الرتتيبـات  وبموجـب 

التي ستعقب وفاة الدوق، والتي تحمل 

االسـم الرمزي فورث بريـدج، كان من 

املتوقـع أن يتجمع آالف األشـخاص يف 

لندن وويندسـور، حتى أن البعض كان 

سـيخيم للحصـول عىل موقـع متميز 

ملشاهدة املسرية العسكرية.

وكان مـن املفـرتض أن يصطف املئات 

من أفراد القوات املسـلحة يف الشـوارع 

تكريمـا للـدوق، جنبـا إىل جنـب مـع 

اآلالف مـن ضباط الرشطة للسـيطرة 

عىل الحشود.

ولكن منذ أن بدأ الوباء، يعمل املنظمون 

عىل خطط للطوارئ من شـأنها تجنب 

جذب التجمعـات الجماهريية يف حالة 

وفاة الدوق.

وأعلـن قـرص باكنغهـام، الجمعة، أن 

األمـري فيليـب، زوج امللكـة إليزابيـث 

الثانية، تويف عن 99 عاما.

وجاء يف بيان صادر عن قرص باكنغهام: 

”ببالغ األىس، ُتعلـن جاللة امللكة وفاة 

زوجها املحبوب، صاحب السمو امللكي 

األمري فيليب، دوق إدنربة“.

وأضـاف البيان: ”تويف صاحب السـمو 

امللكـي بسـالم هـذا الصبـاح يف قلعـة 

وندسور“.

املدفعيـة،  أطلقـت  للـدوق،  وتكريمـا 

السـبت، 41 طلقة، يف مـدن عدة بما يف 

ذلك لندن وإدنـربه وكارديف، ويف قلعة 

هيلزبره يف مقاطعة داون. كما أطلقت 

طلقات يف جبل طارق.

يف  امللكيـة  البحريـة  سـفن  وأطلقـت 

البحر، بما يف ذلك سفينة املاسة امللكية 

وسـفينة مونـرتوس امللكيـة، طلقات 

تحيـة وتكريمـا للـدوق، الـذي عمـل 

كضابط بحـري خالل الحـرب العاملية 

الثانية وحمل لقب لورد أدمريال.

بغداد/ الزوراء:

نعـى اتحـاد الصحفيـني السـوريني، عضو 

اتحاد الصحفيني العرب الصحفي واالعالمي، 

فؤاد بالد، عن عمر ناهز 81 عاما.

وذكـر االتحـاد يف برقيـة تعزيـة وجهها اىل 

رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب، مؤيـد 

الالمـي، تلقت ”الـزوراء“ نسـخة منها: انه 

”ببالغ الحزن واالىس ينعى اتحاد الصحفيني 

يف الجمهوريـة العربية السـورية الصحفي 

واالعالمي، فؤاد بالط، عن عمر ناهز الحادية 

والثمانني سـنة“. الفتا اىل ان ”الراحل الكبري 

يعد قامة اعالمية كبـرية من قامات االعالم 

السوري والعربي، حيث شغل مواقع عدة يف 

عمله املهني، منها املدير العام للهيئة العامة 

لالذاعـة والتلفزيون ومعـاون وزير االعالم 

ونائب رئيس املجلس الوطني لالعالم“.

وتابع: ”كما قدم خدمات جليلة للصحفيني 

من خالل عملـه النقابي، حيث انتخب امينا 

للـرس العام يف اتحـاد الصحفيني عام 1974 

حتى عام 1990 ، ويعد واحدا من مؤسـيس 

اتحـاد الصحفيني، كما كان عضوا يف املكتب 

الدائـم التحـاد الصحفيـني العـرب يف هـذه 

الفرتة“.

واضاف: ”لقد عـرف الراحل الكبري بمهنيته 

وسـعة اطالعـه والتزامـه باملعايـري املهنية 

والوطنية فكان معلما بحق لزمالئه، وما زال 

اسـمه يرتدد يف الوسـط االعالمي يف سورية 

عىل انه احدى الشخصيات املؤثرة يف مسريته 

االعالمية والنقابيـة“، مبينا ان ”الراحل من 

مواليد دير الزور – امليادين 1940“.

واوضح انه ”برحيله يكون االعالم السـوري 

والعربي قـد خرس رائدا مـن رواد االعالم ملا 

قدمـه خـالل حياتـه“، الفتـا اىل ان ”اتحاد 

الصحفيني يتقدم اىل اهله وذويه واصدقائه 

ومحبيـه ومـن االرسة االعالميـة السـورية 

والعربية بأحـر التعازي، راجيـا من الله ان 

يتغمـده بواسـع رحمته ويسـكنه فسـيح 

جناته“. 

عمان/متابعة الزوراء:
 ظهـر العاهـل األردني امللك عبداللـه الثاني 
وويل العهد السابق األمري حمزة، امس األحد، 
معـا للمرة األوىل منذ الخالف الذي هّز البالد، 
األسـبوع املـايض، وذلـك يف حفل بمناسـبة 

مئوية تأسيس الدولة األردنية.
وأظهرت وسـائل اإلعـالم الحكومية العاهل 
األردنـي وأفراد آخرين مـن العائلة الحاكمة 
يضعون أكاليل الزهور عىل النصب التذكاري 

للجندي املجهول.
ويرى متابعـون أن يف ظهور العاهل األردني 
وأخيه غري الشـقيق رسالة طمأنة لألردنيني 
بـأن صفحة الخالفات يف العائلـة امللكية قد 
طويـت وال داعي للتوجس من تأثرياتها عىل 

األوضاع السياسية واالقتصادية يف البالد.
وزار العاهل األردنـي برفقة عدد من األمراء 
الهاشميني، األرضحة امللكية، بعد أيام قليلة 
من رسـالة وجههـا إىل األردنيـني مؤكدا أن 
أخاه غري الشـقيق األمري حمزة بن الحسني 
بات تحت ”رعايته“، مشريا يف اإلطار نفسه 

إىل أن ”الفتنة وئدت“.
وقال ”إن األمري حمزة يف قرصه ومع عائلته 
وتحـت رعايتـي، واألمـري التزم بـأن يكون 
مخلصا لرسـالة اآلباء واألجداد، وبأن يضع 
مصلحة األردن ودستوره فوق أي اعتبارات“، 
مشريا إىل أنه قرر التعامل مع موضوع األمري 
حمزة يف إطار األرسة الهاشـمية، موكالً هذا 

املسار إىل عمه األمري الحسن بن طالل.
كما أضاف ”نواجه هذه التحديات كما فعلنا 
دائما متحدين يدا واحـدة يف األرسة األردنية 
الكبرية“.وكانـت السـلطات اتهمـت األمري 
حمـزة، الذي كان وليا للعهـد قبل عزله عام 
2004، وآخريـن، بينهـم الرئيـس السـابق 
للديوان امللكي باسـم عوض الله، والرشيف 
حسـن بن زيد، بالضلوع يف مخطط لزعزعة 

”أمن واستقرار“ األردن.
ويف حـني اعتقلـت السـلطات عـوض اللـه 
والرشيف حسن بن زيد وآخرين، بقي األمري 
حمزة يف منزله، حيث طلب منه قائد الجيش 
السـبت ”التوقـف عن تحركات ونشـاطات 

األردن  أمـن  السـتهداف  توظيفهـا  يتـم 
واستقراره“، قبل أن ينرش ويل العهد السابق 
يف اليوم نفسـه فيديو يعرب فيه عن رفضه 

لهذه اإلجراءات.
وتوالت إثـر ذلك بيانات املؤسسـات املحلية 
والـدول العربية واألجنبيـة معربة عن تأييد 
غري مسـبوق لألردن ودعمـه يف حفظ أمنه 

واستقراره.
وانتهت األزمة بجهود تسوية يف إطار العائلة 
املالكة قادها األمري الحسن عم امللك عبدالله 
الثاني باسـتجابة األمري حمزة اللتزام نهج 

األرسة الهاشمية.
وأعلـن الديـوان امللكي توقيـع األمري حمزة 
عىل رسـالة تنهي اإلشـكال غري املسبوق يف 
األرسة الحاكمة بـاألردن، وذلك بعد اجتماع 
أرسي ضـم األمري الحسـن واألمراء هاشـم 
بن الحسـني، وطالل بن محمـد، وغازي بن 
محمد، وراشـد بن الحسـن إضافة إىل األمري 

حمزة نفسه.
ويقـول متابعـون إن األمري حمـزة ال يعترب 
مصدر خطر عـىل النظام امللكي الذي يتمتع 
واألجهـزة  الجيـش  الكامـل مـن  بالتأييـد 
األمنية، لكنه يحاول كسب ود أبناء العشائر 
األقل حظا الذين شـعروا يف السنوات األخرية 
بوطـأة االنكماش االقتصـادي وعجز الدولة 
عـن مواصلـة توفـري الوظائف التـي كانت 
تسـتوعب لفـرتة طويلـة أبناء العشـائر يف 

املناطق الريفية والبدوية.
ويـرى آخـرون أنـه حتـى لـو تـم تطويق 
املوضوع داخل األرسة الحاكمة بالنسـبة إىل 
األمري حمزة فإن القضيـة لن يتم تعويمها، 
خاصة أن األردنيني ينتظرون نتائج التحقيق 
وإحالـة املسـألة إىل محكمة عسـكرية وإىل 
أي مـدى يمكـن أن تصـل هـذه املحاكمـة، 
ومـا هي الجهات التي تقـف وراءها خاصة 
يف وجـود اعتقـاالت واتهامات لشـخصيات 
بارزة سياسـيا وعشـائريا ومن الصعب أن 
ترتك األمور دون كشـف الحقائق التي تثّبت 
تهمة املؤامرة أو تنفيها وتكشف من وراءها 

محليا وخارجيا.

بغداد/ الزوراء:

شهدت محافظات ميسان وكربالء 

وذي قـار، امـس األحـد، تظاهرات 

تطالـب بالتعيينـات واإلصالحـات 

تخللها قطع للشـوارع وإغالق عدد 

مـن الدوائـر مـا تسـبب بزحامات 

كبرية.  

أن  محليـة:  مصـادر  وذكـرت 

أمام رشكة  املعتصمني  ”املهندسني 

نفـط ميسـان ألكثـر مـن عامـني 

أغلقوا مبنى الرشكة بالكامل لحني 

تحقيـق مطالبهم املرشوعـة، التي 

الـرشكات  يف  بتعيينهـم  تتلخـص 

النفطية العاملة يف حقول ميسـان 

املحافظـات  يف  بأقرانهـم  أسـوة 

االخرى“.

ويف ذي قار، أفـادت مصادر محلية 

القانـون  كليـات  ”خريجـي  بـأن 

أمـام  (امـس)  اليـوم  تظاهـروا 

مبنى محافظة ذي قـار، للمطالبة 

بتعينهم“، مؤكـدة أن ”املتظاهرين 

قطعوا جسور الحضارات والزيتون 

والنرص وسط مدينة النارصية“. 

فيما نظم منتسـبو معمل النورة يف 

كربالء املقدسـة وقفـة احتجاجية 

أمـام املعمل للمطالبة بفسـخ عقد 

الرشكة املتعاقدة الستثماره.

وقال مسـؤول الفحص الهنديس يف 

املعمـل، املهنـدس فالح عبـد عون، 

يف ترصيـح صحفـي: ان ”القانون 

العراقي ينص عىل أحقية الرشكات 

العراقية يف التعاقد رشط أن تتوافر 

فيهـا الرصانـة والخـربة يف مجال 

عملهـا“. مبينا أن ”معمل النورة يف 

كربالء وّقع عقداً مع رشكة عراقية 

السـتثماره، إالّ أنها لم تقّدم شـيئاً 

للعاملني يف املعمل ولم تسدد الديون 

املرتتبـة يف ذمتـه، ولم توفـر املواد 

األولية التي يحتاجها املعمل إلدامة 

إنتاجه“.

وأضاف: أن ”املعمـل متوقف حالياً 

بسـبب تلكـؤ الرشكة املسـتثمرة، 

وأنها لم تحرّك ساكناً لتجاوز االزمة 

التي يمر بها املعمل والعمال عىل حد 

سواء، ولذلك بدأنا بتمشية إجراءات 

فسخ العقد مع هذه الرشكة كونها 

تجربة فاشـلة وال تلبي احتياجات 

الوزراء  املوظف“، مناشـدا رئيـس 

ووزير الصناعـة برضورة ”التدخل 

الرسيع يف امليض بفسـخ العقد مع 

هذه الرشكة“.

يانغـون /رويـرتز- بروكسـل- 
األناضول:

السياسـة  مسـؤول  قـال   
الخارجيـة يف االتحـاد األوروبي، 
جوزيـب بوريل، امـس األحد، إن 
روسـيا والصني تعرقـالن أي رد 
فعـل دويل موحـد عـىل االنقالب 
العسكري يف ميانمار، مضيفا أن 
التكتل يمكـن أن يقدم املزيد من 
إذا عادت  االقتصاديـة  الحوافـز 

الديمقراطية إىل البالد.
وقـال بوريـل يف تدوينـة ”ليس 
مـن املفاجـئ أن تعرقل روسـيا 

والصني محـاوالت مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة لفرض حظر 

عىل األسلحة عىل سبيل املثال“.
وأضـاف بوريـل الـذي يتحـدث 
باسـم الدول األعضاء يف االتحاد 
األوروبي وعددها 27 ”املنافسـة 
ميانمـار  يف  الجيوسياسـية 
سـتجعل من الصعب جدا إيجاد 
لكـن مـن  أرضيـة مشـرتكة… 

واجبنا أن نحاول“.
وقال بوريل إن قوات األمن قتلت 
أكثـر من 550 محتجـا أعزل من 
بينهم 46 طفـال يف حملة دموية 

منذ استيالء الجيش عىل السلطة 
يف األول مـن فربايـر شـباط من 
حكومـة أونـج سـان سـو تيش 

املنتخبة.
وتتمتـع كل من الصني وروسـيا 
بعالقات مع الجيـش يف ميانمار 
باعتبارهما أول وثاني أكرب مورد 

أسلحة للبالد عىل الرتتيب.
ودعـا مجلـس األمـن األسـبوع 
املايض إىل إطالق رساح سـو تيش 
وآخرين اعتقلهم الجيش لكنه لم 

يصل إىل حد إدانة االنقالب.
ويعـد االتحـاد األوروبـي حزمة 

أفـراد  عـىل  جديـدة  عقوبـات 
يف  للجيـش  مملوكـة  ورشكات 
ميانمار. ووافق التكتل يف مارس 
مـن  أوىل  مجموعـة  عـىل  آذار 
العقوبات عىل 11 فردا مرتبطني 
باالنقالب من بينهم القائد العام 

للجيش.
اىل ذلـك ارتفـع عـدد القتىل بني 
املتظاهريـن املناهضني لالنقالب 
العسـكري يف ميانمـار إىل 701، 
شـباط  فربايـر/  مطلـع  منـذ 

املايض.
جاء ذلك بحسب ما أكدته جمعية 

مساعدة السجناء السياسيني يف 
ميانمار (غـري حكومية) يف بيان 

لها امس األحد.
وأوضحـت الجمعية أن الحصيلة 
ارتفعـت إىل 701، عقب سـقوط 
قتىل جدد يف األيام الثالثة األخرية، 
إثر إطالق قـوات األمن النار عىل 
متظاهريـن مناهضـني النقالب 

فرباير املايض.
السـبت يومـا  أمـس  اول  وكان 
داميا، إذ شهد مقتل 82 متظاهرا 
يف مدينـة ”باغـو“ جنوبي البالد 

برصاص قوات الجيش.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
اعرتض مجلـس النواب الليبي عـىل امليزانية 
العامـة املقرتحة لعـام 2021، والتي تقدمت 
بهـا حكومـة الوحـدة الوطنية برئاسـة عبد 

الحميد الدبيبة.
واعتـرب مجلـس النـواب الليبـي يف تقرير أن 
إنفاق ميزانية تصـل لقرابة 100 مليار دينار 
ليبي (21.6 مليار دوالر) خالل أقل من سـنة 
سـيكون أثره سـيئاً عىل االقتصـاد الوطني. 
مضيفا أنـه تم إعـداده دون مراعـاة أهداف 

الحكومة الحقيقية، وظروفها االقتصادية.
وأضـاف الربملان أن مـرشوع املوازنة حددت 
فيه أقسـاط الديـن العام بقيمـة 4.7 مليار 
دينـار (893 مليـون دوالر)، وأعطى لرئيس 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 
صالحية اسـتخدام هذه املبالـغ، وهو إجراء 

غري صحيح، وفق الربملان.
إىل ذلك استند الربملان إىل أن املادة الخامسة من 
املرشوع تنص عىل جواز اسـتخدام أي زيادة 
يف العائدات النفطيـة من قبل مجلس الوزراء 
الليبي، وهو ما سـيفتح البـاب أمام اإلرضار 

باحتياطات الدولة من العملة الصعبة.
لكـن قانـون املوازنـة، وفق مجلـس النواب، 
أتـاح لـوزارة املالية حق الـرصف املبارش من 
مخصصـات أي جهـة ممولـة مـن الخزينة 

العامـة بعـد موافقـة مجلـس الـوزراء، مـا 
سـيعطي للحكومـة حقـا مـن مخصصات 

الجهات، واالنحراف يف قانون امليزانية.
أمـا فيمـا يتعلـق ببنـد التـرصف يف ميزانية 
الطوارئ من قبل الحكومة الليبية، فإنه حسب 
الربملان، سـيفتح الباب أمام توسـيع اإلنفاق 
العام، وبذلك يجـب معالجة مخصصات هذا 
البـاب، مبينـا أن تخصيص مبلـغ 1.2 مليار 

دينار كمتفرقات كبري جدا.
وكشـف التقريـر الربملانـي عـن ”خطر فتح 
أبواب للفسـاد“ يف نفقـات العالج يف الخارج، 
حيـث خصـص لتغطيتها مبلـغ 705 ماليني 
دينار ليبي، معترباً إياه مبلغاً كبرياً سيستنزف 
مخصصات وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

كما رصح التقرير بأن توسـعا كبريا حدث يف 
ميزانيات بعض دواويـن الوزارات، وأن هناك 
فروقـات كبرية بـني وزارة وأخـرى، مبيناً أن 
الحكومـة الليبية أدرجـت العديد من الجهات 

التي ال تتبع لها.
وبعد أسابيع من دراسة املوازنة، قدم التقرير 
عددا مـن التوصيـات، بينها إعـادة مرشوع 
املوازنة للحكومة ملراجعتها، وتحقيق الهدف 
األسـايس من وضعها، وتحديد احتياجات كل 
القطاعات بخارطة تنفيذية متكاملة، وإيجاد 

مصادر تمويل بديلة النفط.

ولتمويل هذه امليزانية، تعّول السلطة الجديدة 
بدرجـة أوىل عـىل اإليـرادات النفطيـة التـي 
تحسنت منذ رفع القوة القاهرة عىل الحقول 
النفطية واسـتئناف اإلنتاج والتصدير شـهر 
أكتوبـر املايض، وبلغت حتى يـوم 10 مارس 
الحـايل، 7.767 مليـار دوالر، حسـب أرقـام 

املؤسسة الوطنية للنفط.
كمـا أوىص تقريـر الربملـان الليبـي برتشـيد 
اإلنفاق، وتقليص الباب الثاني لـ 9 مليارات، 
والثالـث لــ 15 والرابـع لـ 20 مليـار دينار، 
وإلغـاء البـاب الخامس مـن امليزانيـة، وهو 

ميزانيـة الطوارئ، واسـتبداله ببند مسـتقل 
يسمى ”احتياطي امليزانية“ بمليار دينار.

إىل ذلك رفض الربملان ملـرشوع امليزاية املقدم 
من حكومة الدبيبة من شـأنه أن يتسـبب يف 
تعطيـل تنفيذ املرشوعات التـي تعهد الدبيبة 
بحلّهـا واملتصلـة بمعيشـة املواطـن كأزمة 

الكهرباء والصحة واملواد الغذائية.
يذكر أن األطراف الليبية اتفقت شـهر فرباير 
املـايض عـىل ميزانيـة موحـدة، للمـرة األوىل 
منذ عـام 2014، عقب االنقسـام السـيايس 

واملؤسساتي الذي شهدته البالد.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أبدت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان استغرابها 
من تغيريات طالت قانون «الناجيات االيزيديات» 
يف املسودة التي جرى التصويت عليها يف الربملان، 
مؤكدة أن الفقرات التي جرى تغيريها تسـتثني 
مكونـات أخرى طالهـا إجرام عصابـات داعش 

االرهابية.
ونـرش الناطـق باسـم املفوضية العليـا لحقوق 
االنسـان، عيل البياتي، عرب حسـابه يف تويرت: إن 
«قانون الناجيات املنشـور يف (الوقائع العراقية) 
ال يشـمل أي ناجيـة مـن أي مكـون آخـر غـري 
 االيزيديات، فاملـادة أوالً وثانياً حرصت املوضوع 
بتاريخ االختطـاف ٣٨٢٠١٤ وهي بعد اختطاف 
األخريـات، وحددت األطفال االزيديني فقط، كما 
أن ذكر الناجـني من املكونات االخرى ال قيمة له 

ألنهم قتلوا جميعا». 
وأوضح البياتي، يف حديث صحفي: ان «املفوضية 
استغربت من مواد القانون املنشورة يف (الوقائع 
العراقية) وهي مختلفة عن املسودة التي نرشت 

قبل التصويت يف الربملان».

وبـني أنه «بحسـب األرقـام املتوفـرة لدينا، فإن 
هنالك أكثر من ١٢٠٠ مواطن تم اختطافهم من 
الرتكمان، وفيهم أعداد كبرية من النساء ولم يعد 
منهم إال عرشات، وهم بانتظار أي دعم وتعويض 
من الحكومة كحق من حقوقهم حسب الدستور 

العراقـي، إذ لـم تقدم الحكومـة أي يشء لهم اىل 
اآلن، فضالً عن غياب دعم املنظمات الدولية التي 
توجهت للمجتمع االيزيدي، حرصاً، يف هذا امللف، 

وهذا يعد تمييزاً واضحاً».
وأضاف أن «أكثر من ألف من العراقيني الرتكمان 

بطـش  مـن  وخالصهـم  التحريـر  ينتظـرون 
العصابـات اإلرهابية، وهنالك معلومات بشـأن 
وجودهـم يف سـوريا وتركيا، وكل هـذه الجهود 
توقعنا أن يدفع بها الترشيـع الجديد، فالقانون 
الـذي تم نـرشه يف جريدة (الوقائـع) صادم وال 

يشمل الرتكمان وحتى الشبك واملسيحيني».
وتابـع البياتي: ان «من الواضح يف املادة (أوالً/١ 
) من القانـون أن الناجيات تم حرصهن بتاريخ 
االختطـاف وهـو ٣٨٢٠١٤، إذ ان الرتكمانيـات 
والنسـاء مـن األقليـات االخرى تـم اختطافهن 
قبل هـذا التاريخ وتحديـداً يف ١٠ حزيران ٢٠١٤ 
أو بعـده بأيام، أمـا األطفال فقد تـم تحديدهم 
بااليزيديـني فقـط يف املادة (ثانيـَا/ ٣)، علماً أن 
هنالـك العرشات مـن الناجـني والناجيـات من 
الرتكمان واالقليات األخرى حالياً هم موجودون 
وعـادوا، ولكن كانـت أعمارهم عنـد االختطاف 
دون سـن الـ ١٨، وبالتايل ال يشـملهم القانون، 
بينما الناجون (الذكـور) وإن تم ذكرهم جميعاً 
يف املادة (ثانيـًا /٤)، ولكن من خالل الواقع فإن 

الرجال أغلبهم قتلوا».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة عن 

تمكنهـا مـن تنفيـذ عمليَّتـي ضبٍط 

ألمني صندوق و مسؤول مستودعات 

رشكـة لتوزيع املنتجـات النفطيَّة يف 

النجف ونينوى .

وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة،يف 

بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: ان 

َذتا  «تفاصيـل العمليَّتيتـن اللتـني ُنفِّ

رتني قضائيَّـتني، أفادت  بموجب ُمذكَّ

بـأن فريق عمـٍل من مكتـب تحقيق 

الهيئـة يف محافظـة النجف األرشف، 

وبعد إجراء التحريـات عن معلوماٍت 

وردت مـن الفريـق امليدانـي الخاص 

بوزارة املاليـة ودوائرها يف املحافظة، 

فـرع   - الرضيبـة  دائـرة  إىل  انتقـل 

ـن من ضبط أمني  الكوفة، حيث تمكَّ

الصندوق متلبساً بالتالعب بوصوالت 

القبـض محاسـبة( ٣٧/أ) الخاصـة 

بمبالـغ اإليـرادات واألمانـات خـالل 

العامني املنرصمني».

وتابعت الدائرة إنه» تم ربط األوليات 

التـي تثبـت قيـام املُتَّهـم بالتالعـب 

واختالس مبالـغ ماليٍَّة تصل إىل أكثر 

مـن (٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليـون دينـار 

عراقي من جراء ذلك التالعب»،  الفتًة 

إىل أن «هنـاك مبالـغ ماليَّـة أخـرى 

تـم اختالسـها أيضـاً ببد أنـه لم يتم 

حرصها، مؤكدًة أن» تدقيقات املكتب 

مسـتمرة؛ بغية كشـف كامل املبالغ 

املختلسة».

ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، كشـفت الدائرة 

ـن فريـق عمٍل مـن مديريَّة  عن تمكُّ

تحقيـق الهيئـة يف محافظـة نينوى 

من ضبط مسـؤول أحد املستودعات 

املنتجـات  توزيـع  لرشكـة  التابعـة 

النفطيَّـة يف نينـوى اسـتناداً ألحكام 

املـادَّة (٣٤٠) من قانـون العقوبات؛ 

لوجـود نقـٍص بكميـاٍت كبـريٍة من 

مادتـي البانزيـن العادي واملحسـن، 

وزيادة يف مادة النفط األبيض.

ونوهت «بإجراءات التقيص والتحري 

التي قام بها الفريق من خالل الكشف 

املوقعي عىل الخزانات يف املسـتودع»، 

مؤكدًة أنه» الحظ وجود آثار سـحب 

املنتوج من الخزان عىل األرض، وعدم 

وجود «سـيالت تىل االدرين» (فتحات 

الخزانات)».

وتابعـت انـه «تـم تنظيـم محرضي 

بالعمليَّتـني،  أصوليَّـني  ضبـٍط 

وعرضهما رفقـة األوراق التحقيقيَّة 

واملُتَّهمـني واملـربزات املضبوطة عىل 

اللذين  املختصـني  التحقيق  قاضيـي 

ذمـة  عـىل  املُتَّهمـني  توقيـف  قـرَّرا 

التحقيق». 
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت قوات الرشطة االتحادية املتمثلة بوزارة الداخلية، امس األحد، القبض عىل إرهابي 

نفذ أربع عمليات اغتيال يف العاصمة بغداد.
وذكـر بيـان للرشطـة االتحادية، تلقـت «الزوراء» نسـخة منـه: إنه «وفقـا ملعلومات 
اسـتخبارية دقيقة، وبعملية نوعية تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية رشطة 

اتحادية من القاء القبض عىل احد املطلوبني وفق املادة ٤ إرهاب».
وأضاف البيان أن «العملية تمت من خالل متابعة تحركاته واتصاالته ونصب كمائن يف 

املنطقة التي يتواجد فيها اسفرت عن االطاحة به».
وتابـع البيان أن «املتهم عمل يف مايسـمى قاطـع والية بغداد، واعـرتف اثناء التحقيق 
االبتدائـي بقيامـه بأربعة اغتياالت ملنتسـبي األجهـزة االمنية واملواطنـني، كما اعرتف 

بإنتمائه اىل تنظيم القاعدة ومشاركته مع عصابات داعش اإلرهابية».
وأشـارت الرشطة االتحادية إىل أنه «تمت احالته اىل جهة االختصاص إلكمال اإلجراءات 

التحقيقية والقانونية بحقه».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس االحد، 
عثور قوات اللواء ٢٣ عىل عدد من القوارب 
النهريـة التي يسـتخدمها عنارص داعش 
للتنقـل يف بحرية حمرين.وذكـرت الهيئة 
يف بيـان تلقـت «الـزوراء» نسـخة منـه: 
أن «قـوات اللواء ٢٣ يف الحشـد الشـعبي 
عثرت عىل عـدد من القوارب النهرية التي 
يستخدمها عنارص داعش للتنقل يف بحرية 

حمرين».واضاف البيـان أن «قوات اللواء 
تواصل تقدمها يف الخطط األمنية لتحقيق 
أهدافها املرسـومة ضمن عمليات تفتيش 

وتأمني مناطق شمال رشق دياىل».
ورشعت قوة مشرتكة من الحشد الشعبي 
والـرد  االتحاديـة  والرشطـة  والجيـش 
الرسيع، صباح امس االحد، بعملية أمنّية 
واسـعة ملالحقة فلول داعش شمال رشق 

دياىل.

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت هيـأة املنافـذ الحدوديـة، امس 

االحـد، ضبـط حاويـة خـارج الحـرم 

الكمركي عند سـيطرة البحث والتحري 

تم التالعب بوصـف بضاعتها وكمياتها 

مما سـبب هدرا باملال العـام بقيمة (٦ 

مليـون) دينار عراقـي يف منفذ ميناء ام 

قرص الشمايل.

تلقـت  بيـان  يف  الهيـأة  اعـالم  وذكـر 

«الزوراء» نسـخة منه: أن «منفذ ميناء 

ام قـرص الشـمايل ضبط حاويـة خارج 

الحـرم الكمركـي عنـد سـيطرة البحث 

والتحـري تم التالعـب بوصف بضاعتها 

وكمياتها مما سـبب هدرا باملـال العام 

بقيمة (٦ مليون) دينار عراقي».

واضـاف البيـان انـه «تمـت إحالـة ما 

تـم ضبطـه وفـق محـرض اصـويل اىل 

قايض تحقيق محكمـة ام قرص إلتخاذ 

اإلجـراءات القانونيـة الالزمـة بحقهـا 

وبحـق املقرصيـن مـن لجنة الكشـف 

الكمركـي منجـزي املعاملـة الكمركية 

خالفاً للضوابط والتعليمات». 

بغداد/ الزوراء:
رشعت الجامعـات العراقية، امس االحد، بالفصل الدرايس الثاني للدراسـات العليا عىل 

وفق توقيتات التقويم الجامعي للعام الدرايس ٢٠٢٠/٢٠٢١.
ووجهـت وزارة التعليـم العـايل والبحـث العلمي يف بيان تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: 
«مجالس الجامعات وكلياتها باتخاذ اإلجراءات املناسبة التي تقتضيها رصانة الدراسات 
العليا يف التخصصات املختلفة واألداء الحضوري للفصل الدرايس الثاني حسب توصيات 
وتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية بقرارها الرابع عرش لعام ٢٠٢١».  
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بغداد/ الزوراء:
افتتـح رئيس مجلـس القضاء األعـىل، القايض 
فائـق زيدان، امس األحد، املقـر الجديد ملحكمة 
الكاظميـة  منطقـة  يف  الشـخصية  األحـوال 

بالعاصمة بغداد.
وذكـر املركـز االعالمـي ملجلس القضـاء األعىل 
يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: أن زيدان 
«اطلـع بعد افتتاحه للمقـر الجديد عىل مكاتب 
القضـاة ونائـب املدعـي ومكاتـب املوظفني»، 
مشـريا اىل أن «زيـدان وبرفقة نقيـب املحامني 
ضياء السـعدي، افتتح غرفة ُمحامي الكاظمية 

ضمن بناية املحكمة».
واملوظفـني  القضـاة  املجلـس  رئيـس  وبـارك 
واملحامني «مكانهم الجديد، متمنياً لهم النجاح 

يف عملهم يداً بيد».
وبحسـب البيـان، فقـد «رافق رئيـس املجلس 
رئيـس االدعـاء سـالم محمـد نـوري ورئيـس 
االرشاف القضائي جاسـم محمد عبود ورئيس 
محكمة اسـتئناف بغداد الكـرخ خالد طه، كما 
حرض الحفل قائممقام قضاء الكاظمية يوسف 
السـعدي الذي كان لـه دور متميز يف تخصيص 

البناية اىل املحكمة».

بغداد/ الزوراء:
قدمـت مديرية املرور العامـة مقرتحات وحلوال 
آنيـة ومسـتقبلية اىل الجهات املعنيـة للتخفيف 
مـن ازمـة االختناقـات املرورية التي تشـهدها 

العاصمة بغداد يوميا.
وقـال مدير العالقات واالعالم يف املديرية، العميد 
حيدر كريم، يف ترصيح صحفي: ان «املقرتحات 
املقدمـة تضمنـت العمـل عـىل انشـاء جسـور 
ومجـرسات وانفـاق يف التقاطعات والسـاحات 
الرئيسة لخلق انسيابية اكرب بحركة املركبات».

واضاف ان «املقرتحات املقدمة من قبل املديرية 
تضمنـت تشـجيع النقـل الجماعـي وتفـاوت 
سـاعات الدوام الرسـمي يف الوزارات واملديريات 
وتنفيذ مرشوع املرتو والعمل عىل فتح الشوارع 

والطرق الرئيسة والفرعية املغلقة».
واشـار كريـم اىل «وجـود اسـتجابة مـن قبـل 
الجهات املعنيـة لبعض املقرتحـات التي قدمت 
للتخفيـف مـن هذه االزمـة». وبـني ان «تنفيذ 
القـرارات االخرية لرئيس الـوزراء برفع عدد من 
السيطرات يف الشوارع الرئيسة للعاصمة اسهم 

بشكل ملحوظ يف التخفيف من حاالت الزحام يف 
جانبي الكرخ والرصافة».

وتقـوم قيادة عمليـات بغداد بني فـرتة واخرى 
برفع عدد من السيطرات االمنية وفتح الشوارع 

املغلقة اسهاما بحل هذه املشكلة.
واعدت وزارة التخطيط دراسة متكاملة إلنشاء 

مدينـة إداريـة جديدة يف املنطقـة املقابلة ملدينة 
بسـماية السـكنية، وعىل مسـاحة تـرتاوح من 
٣٠ اىل ٥٠ كم مربعاً لتكون مجمعاً للمؤسسـات 
الحكوميـة الواقعة ضمن رشيط بغـداد القديم 
بهـدف امتصـاص أو تقليـل الزخـم الحاصل يف 

مركز العاصمة.

بغداد/ الزوراء:

رشعت قوة مشـرتكة من الحشد 

والرشطـة  والجيـش  الشـعبي 

االتحاديـة والـرد الرسيـع، امس 

واسـعة  أمنّيـة  بعمليـة  االحـد، 

ملالحقة فلول داعش شمال رشق 

دياىل.

وذكرت هيئة الحشـد الشعبي يف 

بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: 

«عـىل بركة اللـه تعـاىل وبتوفيق 

منه سـبحانه، انطلق فجر امس 

االحد ابناؤكم واخوانكم يف قيادة 

عمليـات دياىل للحشـد الشـعبي 

والقطعات امللحقـة بها بعمليات 

أمنية واسعة لتعقب فلول داعش 

يف مناطـق شـمال رشق بحـرية 

مـن  يتخـذون  الذيـن  حمريـن، 

املنطقة القريبة من البحرية مأوى 

النطالق جرائمهم اإلرهابية».

يف  «تشـارك  البيـان  وبحسـب 

العمليـة قوات متمثلـة بااللوية: 

لـواء   ،١١٠  -٢٤  –  ٢٣  -٢٠  -٤

نـداء ديـاىل، والصنوف املسـاندة 

الهيئة،  من معاونيات ومديريات 

باإلضافـة إىل قـوة مـن الجيش، 

والـرد  االتحاديـة،  والرشطـة 

الرسيع».

«العمليـة  أن  الهيئـة  وأضافـت 

بقايـا  القضـاء عـىل  إىل  تهـدف 

عنـارص فلـول داعـش اإلرهابي 

ومنع إيجاد موطأ قدم لهم وتأمني 

كامل املنطقة املستهدفة».

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزير الهجرة واملهجرين، 

ايفان فائق جابرو، امس االحد، 

االٔرس  لعـودة  األوان  آن  انـه 

النازحـة اىل مناطقهـا االٔصلية 

وإنهاء كابوس النزوح.

وجاء يف البيان الـوزاري، تلقت 

«الـزوراء» نسـخة منـه: انـه» 

برعايـة رئيس مجلـس الوزراء 

وبإرشاف  الكاظمـي  مصطفى 

وزيرة الهجرة واملهجرين إيفان 

فائـق جابـرو، انطلقـت امس 

اعمـال املؤتمـر االول الخـاص 

اىل  النازحـني  اعـادة  بتسـهيل 

تحديـات  ومواجهـة  ديارهـم 

العـودة الـذي تقيمـه الـوزارة 

تحت شـعار ( نازحونـا .. تحد 

وانجاز ) يف فنـدق بابل ببغداد، 

نائب رئيـس مجلس  بحضـور 

الـوزراء وزير التخطيـط خالد 

بتال ونائبة ممثـل االمني العام  

لالمم املتحدة منسـقة الشؤون 

االنسـانية ايرينا فوياشـكوفا، 

الـوزراء  السـادة  مـن  وعـدد 

النواب ووكالء  واعضاء مجلس 

العامـني  واملـدراء  الـوزارات 

وممثيل الهيئات، فضال عن عدد 

من املراكز البحثية املشـاركة يف 

املؤتمر واملنظمات الدولية».

وقالت جابرو، عن ملف النزوح 

« لقد أعطى دولة رئيس الوزراء 

مللـف النـزوح أهميـة قصوى، 

إذ أوعز بجعل مسـألة تسـهيل 

عودة النازحني تتصدر الربنامج 

الحكومي الـذي بلغت اعدادهم  

ثمانمأيـة واثنني وتسـعني ألف 

عأيلة نازحـة، غالبيتهم قامت 

الـوزارة بإيوائهـم يف املخيمات 

ووفرت لهم ماليني املسـاعدات 

االغاثية واالنسانية «.

اسـتمرار  جابـرو»  واكـدت   

الـوزارة حتى يومنا هـذا بدعم 

بعـد  حتـى  كافـة  النازحـني 

عودتهـم بالتعـاون مـع بعض 

املنظمـات الدوليـة التـي مدت 

يد العون للـوزارة لتجاوز هذه 

املأسـاة والتقليـل مـن معاناة 

االٕمـكان،  قـدر  االٔرس  هـذه 

باالٕضافة اىل مشاركتها يف إقامة 

العديد من املشـاريع واالٔنشطة 

يف  تسـاهم  التـي  والفعاليـات 

تشـجيع النازحني عـىل العودة 

واالستقرار يف مناطقهم بهدف 

التمهيـد الٕنهـاء ملـف النزوح، 

ومـن بينهـا توفـري املشـاريع 

املدرة للدخـل وخصوصاً لالٔرس 

التي تعيلها النساء االٔرامل».

وبشأن العائدين بينت جابرو ان 

« فئة العائدين وبشـكل خاص 

النساء والفتيات، بحاجة ماسة 

إىل جملـة من الخدمـات امللحة 

كوجود مساحات آمنة، وسكن 

الئـق، ورعايـة صحيـة جيدة، 

وفـرص تعليم وفرص لكسـب 

العيـش يف مناطـق العـودة، لذا 

يف  املختلفـة  والـوزرات  نعمـل 

الحكومـة والـرشكاء الوطنيني 

تأمـني  أجـل  مـن  والدوليـني 

وتطبيق حلول مستدامة تقربنا 

أكثر من هدفنا الرامي اىل تأمني 

راحة البال ملواطنينا». مشـرية 

اىل ان» الـوزارة بحاجة اىل املزيد 

من الدعم بكل أشكاله للنهوض 

بواقع العوائل العائدة يف مناطق 

العودة».
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يرسُّ (وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
بموجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما ياتي: 

١- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (رشكة دياىل العامة) وعرب الربيد 
االلكرتوني (www.dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:-

أ - الكلفة التخمينية للمناقصة هي (٣٣٤٦٥٠) دوالر امريكي (ثالثمائة واربعة وثالثون الف وستمائة وخمسون  دوالر 
ال غريها) واصل CIP مخازن رشكة دياىل العامة.

ب - مقـدار مبلـغ التامينات االولية للمناقصة هو (١٠٠٣٩٥) دوالر امريكي (فقط عرشة االف وتسـعة وثالثون دوالر 
وخمسون سنتا) واملطلوب تقديمها مع العطاء.

ج- ان سـعر بيع مسـتندات للمناقصة هو (١٠٠٠٠٠) دينار عراقي (فقط مائة  الف دينار عراقي الغريها) غري قابل 
للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.

د-عىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع (نماذج العطاء) ويجب ان يتم تعبئة 
النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة.

• مالحظة: تعفى الرشكات االجنبية الرصينة التي ليس لديها فرع او تمثيل رسـمي او وكيل تجاري مسـجل يف العراق 
من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة. 

• ان رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعراً.
• يف حالـة كانـت طريقـة الدفع (نقداً) فيتـم الدفع بـ(الدينار العراقـي) وبما يعادل قيمة الدوالر حسـب نرشة البنك 

املركزي العراقي ليوم اطالق املستحقات للمواد املجهزة.  
• تقديم تعهد خطي يف القسـم القانوني لرشكتنا بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني واملؤسسـات والرشكات التابعة 

لها.
٢- متطلبات التاهيل املطلوبة : (كما مبينة يف وثائق العطاء)       

٣- يتم تسـليم العطـاءات اىل العنوان االتي(رشكة ديـاىل العامة /طريق بغداد بعقوبة الجديـد- قرب تقاطع القدس)  
وان اخر موعد لتسـليم العطاء سيكون السـاعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف ٢٠٢١/٥/٢٣ وان العطاءات 
املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضـور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبـني بالحضور يف العنوان 
االتي(مقر رشكتنا/ غرفة لجنة فتح العروض) يف السـاعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢١/٥/٢٤ ويف حالة مصادفة يوم 
الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق ... مع التقدير 
املهندس
عبد الستار مخلف عليوي
معاون مدير العام/ وكالة 

Ê˝«a@O‚
ÚÌÜa7néa@Úó”b‰fl

·Ó‹èn€a@fiÎáu@Ú‡ˆb”Î@ÚÓ‰–€a@pb–ñaÏæa@kèyÎ@HpbébÓ‘€a@—‹n¨@…†b‘fl@áÌáyI@çÓË§@RPRQOc@@ÜO‚OT
@RPRQOUO@RS@’‹Ã€a@ÑÌäbm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H∂Î¸a@Òã‡‹€@Ú‰‹»flI@@@@@@@@@@@@@@

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ
اعالن

قدم املدعي (عيل جبـار مريدي) طلبا يروم 
فيـه تبديل (اللقـب) من (الفرطـويس) اىل 
(بني طرف) فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعـة هذه املديرية خـالل مده اقصاها 
(خمسـة عرش يوم) وبعكسه سوف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة (٢٢) من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ .
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة
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بغداد / الزوراء:
أكد وزير العمل والشـؤون االجتماعية، عادل 
الركابي، امس االحد، ان ادارة صندوق التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال قررت رفع الحد 
االدنـى لرواتـب العمال املضمونـني من 350 
اىل 450 الف دينار شـهريا، بينما اشـار اىل ان 
الوزارة تستهدف توفري الضمان ملا بني 4 اىل 5 

ماليني عامل بالقطاع الخاص.
وقـال الركابي يف ترصيح صحفـي: ان ”عدد 
العمـال املتقاعديـن الذين سيسـتفيدون من 
هذه الزيادة يقارب 21 الف عامل مضمون“، 
الـوزراء  مجلـس  اىل  القـرار  ”رفـع  مؤكـدا 
للمصادقـة عليـه بعـد ادراجه ضمـن جدول 

االعمال».
واضاف ان ”عدد العاملني املضمونني املسجلني 
والذين سيحالون مسـتقبال عىل التقاعد بلغ 
561 الف عامل“، مبينا ان ”العدد املسـتهدف 
للعمال لشـمولهم بقانون الضمان والتقاعد 
يـرتاوح بـني 4 اىل 5 ماليـني مـن العاملني يف 
القطاع الخاص، بينما وصل عدد املشـمولني 

حتـى اآلن اىل 561 الف عامل بقانون الضمان 
والتقاعد».

وعن ملـف البطاقة التموينيـة، اوضح وزير 
العمل والشؤون االجتماعية: أن ”هناك آليات 

جديدة سـتعمل عليها الوزارة بالتنسـيق مع 
التجارة تعديل الفئات املسـتهدفة بالشـمول 
يف ملف البطاقـة التموينيـة“، مبينا ان ”تلك 
الخطوات ستسـتهدف جميـع الرشائح التي 
ترعاهـا وزارة العمـل والشـؤون االجتماعية 
الحمايـة  شـبكة  مسـتفيدي  مـن  تحديـدا 
واالحتياجـات  االعاقـة  وذوي  االجتماعيـة 
الخاصة والعمال املضمونني والفئات االخرى 
الضعيفـة التـي ترعاهـا وزارة العمـل مـن 

معدومة او محدودة الدخل“.
وأشـار الركابي اىل ان ”مجلـس الوزراء وجه 
الوزارات كافة بتزويد وزارة التجارة بأسـماء 
موظفيهـا الذيـن يتقاضون رواتب شـهرية 
تزيد عىل مليون و500 الف دينار بهدف حجب 
البطاقـة التموينية عنهـم، فضال عن الفئات 
االخرى املسـجلة يف دائرة مسجل الرشكات يف 
وزارة التجارة واتحاد الغرف التجارية واتحاد 
املقاولـني وبعض من نقابات اطباء االسـنان 
والصيادلة من اصحاب الدخول العالية الذين 

ال يحتاجون اىل البطاقة التموينية“. 

بغداد / الزوراء:
أعلنـت وزارة الزراعـة، امـس األحـد، 
ودخـول  الحـدود  عـىل  سـيطرتها 
البضائـع، فيما أكدت اىل أنها سـتحدد 

سعر البيض والدجاج.
وقـال وزيـر الزراعـة، محمـد كريـم 
الخفاجي، خالل املؤتمر األول (زرع يف 
العراق.. صنع يف العـراق)، الذي عقده 
امس يف مجلس النـواب برعاية النائب 
األول لرئيـس الربملان حسـن الكعبي: 
ن دعم لجنة الزراعة والنائب االول  ”نثمِّ
لرئيس الربملان للقطاع الزراعي“، الفتاً 
اىل أن ”الوزارة حاربت الفساد وتمكنت 
مـن اصدار القـرارات الجريئة لحماية 

املنتج املحيل“.
وتابـع ”اننـا سـيطرنا عـىل الحـدود 
ودخـول البضائـع بدعـم مـن رئيس 
الـوزراء ورئيـس املنافـذ الحدودية“، 
موضحـاً أن ”القـرار األهـم هو وضع 

تسعرية للحنطة والشعري والشلب“.
واوضـح ان ”هـذا املؤتمر هـو نرصة 
لقطـاع الزراعة والفالحـني“، الفتاً اىل 
أن ”دخول الدجـاج ومقاطعتها يؤدي 

اىل تهديد الثروة الحيوانية“.
نسـعر  ”سـوف  الخفاجـي  واوضـح 
طبقة البيض والدجاج للسـيطرة عىل 
السـوق“، مبيناً أن ”حماية املسـتهلك 
هدف مركـزي ألن الفقراء تأثروا كثرياً 

بارتفاع سعر الرصف“.

من جانب اخر، كشفت وزارة الزراعة، 
امـس األحـد، عـن تفاصيـل مبـادرة 
صندوق اإلقراض امليرسَّ التي تمَّ اقراره 

يف موازنة العام الحايل.
وقال مستشار الوزارة، مهدي القييس، 
بحسـب الوكالة الرسمية: إن ”مبادرة 
صنـدوق اإلقـراض امليـرسَّ الـذي تـمَّ 
اقـراره يف موازنـة 2021 سـيكون يف 
إدارة الـوزارة وبمسـؤولية وزيرها“، 
مبيناً أن ”الصندوق سيشمل الحيازات 

الصغرية أو صغار املزارعني ألن مبالغ 
اإلقراض املوجودة فيه ستعتمد عىل ما 
مرصـود له من مبالغ واملسـرتجع من 

املبادرة الزراعيَّة“.
وأضـاف القييس أن ”اإلقـراض الثاني 
من صندوق البنك املركزي للمشـاريع 
املوجـودة بالفعـل تكـون فيـه مبالغ 
 ،“ اإلقـراض أكرب من الصنـدوق امليرسَّ
الفتاً اىل أن ”تلك املبادرات من الوسائل 
املهمـة لنمو وتطور القطـاع الزراعي 

وبناء واكمال املشـاريع، باإلضافة اىل 
حني واملزارعني يف العملية  شـمول الفالَّ

اإلنتاجيَّة“.
مـن جانـب آخـر، أفـاد القيـيس بأن 
املنتجـات  بعـض  أسـعار  ”ارتفـاع 
يعـود  الخضـار،  السـيما  الزراعيَّـة، 
الرتباطهـا باملواسـم ولـكل محصول 
بيئة مناسبة وظرف زماني لزراعته“، 
مبيناً أن ”موسـم الطماطـم يف الزبري 
بمحافظـة البرصة انتهى وسـيبدأ مع 

بداية شـهر ايار املقبـل يف محافظات 
املقدسـة  وكربـالء  األرشف  النجـف 

واملحافظات األخرى“.
ولَفـت إىل أن ”هـذه الفجـوة تحصـل 
سـنوياً وتعالـج باالسـتهالك املعقول 
املتناسب مع َشـحِّ املحصول“، مشرياً 
للصناعـات  يفتقـد  ”القطـاع  أن  إىل 
الغذائيَّـة والتحويليَّة كمعامل معجون 
الطماطـم التـي يجـب ان يسـتوعب 
الطماطـم  محصـول  مـن  الفائـض 

واملحاصيل األخرى“.
وتابـع: ”البـدَّ مـن وضـع معالجـات 
منها توفـري املخازن املربَّدة، فضالً عن 
توفري الطاقة وبأسعار مناسبة لخزن 
الفائـض ومعالجـة اإلغراق السـلعي 
بمعجون الطماطم ويكون لذلك تربير 

بيئي“.
َه بفتح  ونـوَّه بأن ”رئيس الـوزراء وجَّ
االسـترياد لخمسـني ألـف طـن مـن 
محصـول الطماطـم وللشـهر الحايل 
فقـط، بغيـة تغطيـة الحاجـة، وهذه 
إحـدى املعالجـات الرسيعـة ملعالجـة 

انتهاء موسم املحصول محلياً“.
يف  وفـرة  ”وجـود  إىل  القيـيس  وَنبَّـه 
اإلنتاج باملحاصيل الزراعيَّة، إذ تمَّ نرش 
قائمة املمنوعـات يف أكثر من موقع“، 
مشـدداً عىل ”تحقيق االكتفـاء الذاتي 
باألسـماك، عـالوة عىل وجـود نهضة 

ببيض املائدة ولحوم الدواجن“.

بغداد / الزوراء:
اعلـن مـرصف الرافدين، امـس االحد، 
مبارشتـه باسـتقبال طلبـات الراغبني 
بالحصول عىل شـقق مجمع بسـماية 
وفـق الضوابـط الجديدة، مـن جهته، 
اعلـن مرصف الرشـيد توجيـه فروعه 
لرتويـج طلبات رشاء وحدة سـكنية يف 

مجمع بسماية
ودعـا املكتب االعالمي ملرصف الرافدين 
يف بيـان تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
ان ”املـرصف دعـا املواطنـني اىل زيارة 
بسـماية  ملنـح  املخصصـة  فروعـه 
لرتويج معامالتهم وتسـجيل اسمائهم 
للحصول عىل الوحدات السـكنية، وذلك 
بعد تخفيض نسبة املقدمة اىل ١٠ باملئة 

والتسديد ٢٥ سنة“.
واوضح ان ”الفروع التي تمنح قروض 
بسـماية هـي: املسـتنرص، والخلفاء، 
واالمـني، والباب الرشقـي، والفردوس، 
وحي الزهراء، وبراثا، والقرص االبيض، 

والحي العربي، وحي العامل، واملعرفة، 
وسبع قصور، والحرية، واملدائن“.

من جهته، اعلن مرصف الرشـيد، امس 
االحد، عن توجيه فروعه لرتويج طلبات 

رشاء وحدة سكنية يف مجمع بسماية
بيـان  يف  االعالمـي  املكتـب  واوضـح 
تلقت ”الزوراء“ نسـخة منـه: انه ”تم 

تخصيـص عـدد من فـروع املرصف يف 
بغداد لتسلم طلبات الراغبني، والفروع 
هي (معـرض بغـداد الـدويل/ البياع/ 
السـيدية/ الكـرخ/ دجلـة/ االعتمـاد 
التجـاري/ االمام االعظـم/ الطالبية/ 
راغبـة  العرشيـن/  ثـورة  جميلـة/ 

خاتون/ الريموك )“.

بغداد / نينا:
 احتفـت رشكة جنـرال الكرتيك للطاقـة ووزارة املالية العراقية 
ورشكاؤهما املاليني باسـتكمال الجانب املايل من مرشوع زيادة 

 .(PUP4) الطاقة الكهربائية
وكانت ”جنرال إلكرتيك“ قد سـاهمت بـدور محوري يف الجمع 
بـني وزارات املاليـة والكهربـاء والتخطيط العراقيـة مع العديد 
من املؤسسـات املالية، بما يف ذلك االتحـاد الئتمان الصادرات يف 
دولة االمارات العربية املتحدة والبنوك التجارية وغريها يف سبيل 

تأمني التمويل الالزم للمرشوع.
وقـال وزير دولة للتجارة الخارجية لـدى دولة اإلمارات العربية 
املتحـدة، نائـب رئيـس مجلـس إدارة رشكـة االتحـاد الئتمان 
الصادرات، الدكتـور ثاني بن أحمد الزيودي: يمكن لالقتصادات 
املفتوحة والرشاكات بني القطاعني العام والخاص أن تلعب دوراً 
محورياً يف دعم مساعي البلدان لتطوير البنية التحتية الحيوية. 
مـن جهته، قـال سـفري جمهورية العـراق لدى دولـة اإلمارات 
العربيـة املتحدة، الدكتور مظفر الجبوري: جـاءت الزيارة التي 

قـام الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق 
إىل دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة مؤخراً تأكيـداً عىل العالقات 
الوطيدة التي تجمع بني البلدين الشـقيقني، وتزامناً مع الرتكيز 
املتزايـد الذي توليـه دولة اإلمارات لالسـتثمار يف العـراق دعماً 

للتقدم االجتماعي واالقتصادي للبالد.
واضـاف: يأتي الدعـم املتميز الذي سـتقدمه ‘االتحـاد الئتمان 
الصادرات’ ملـرشوع زيادة الطاقة الكهربائيـة (PUP4) بمثابة 
داللة واضحة عىل عمق الرشاكة بني البلدين وسيسـهم بالتأكيد 

يف دفع عجلة تطوير البنية التحتية لطاقة الكهرباء يف العراق. 
بـدوره، قال الرئيـس املدير التنفيـذي لرشكة ”جنـرال إلكرتيك 
لطاقـة الغـاز“ يف أوروبا والرشق األوسـط وإفريقيـا، جوزيف 
أنيـس: بفضـل عملها عـن كثب مـع وزارات املاليـة والكهرباء 
والتخطيـط يف العـراق، تعاونت ‘جنرال إلكرتيـك’ مع العديد من 
املؤسسـات املاليـة يف القطاعـني العام والخـاص لتأمني تمويل 
يزيد عـن 2.4 مليار دوالر منذ عام 2015 دعماً ملشـاريع قطاع 

الطاقة يف أنحاء الدولة.
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بغداد / الزوراء:
اعلـن مسـؤول حكومـي يف دياىل، امـس االحد، تسـجيل اعىل معـدل للتبادل 

التجاري يف منفذ منديل الحدودي مع ايران خالل نيسان الجاري.
وقـال مديـر ناحيـة منـديل وكالة(90كـم رشق بعقوبـة) مـازن الخزاعي يف 
حديـث صحفـي: ان“ منفذ منديل شـهد تدفق اكثـر من 60 شـاحنة محملة 
بمحتلف البضائع والسـلع االيرانية يف معدل هو االعىل من نوعه خالل نيسان 

الجاري“.
واضاف الخزاعي ان“ معدالت تدفق الشاحنات عىل منفذ منديل ترتاوح من 40 
– 60 شـاحنة يوميا كمعدل شبه ثابت خالل نيسان“. مؤكدا ”ان املعدل العام 
اليزال دون خط الوسـط قياسـا بمعدالت التبادل قبل ظهـور فريوس كورونا 

وتداعياته القاسية عىل النشاط التجاري ”.
واشار اىل ان“ املنفذ اليزال يمثل نقطة مهمة للنشاط التجاري يف مناطق رشق 

دياىل باعتبارها االكثر فقرا عىل مستوى املحافظة“.
ويعد منفذ منديل من املنافذ الربية املهمة يف دياىل وافتتح قبل سنوات لتنشيط 

التبادل التجاري يف مناطق رشق املحافظة.

بغداد / الزوراء:
اعلنـت الحكومـة املحليـة يف صالح الديـن تخصيص مبلـغ 70 مليار دينار 
بالتعـاون مع صندوق اعادة االعمار لتنفيـذ خطط الخدمات واعادة تأهيل 

عدد من املؤسسات املدمرة خالل العام الحايل
وتعرضت محافظة صالح الدين اىل تدمري وتخريب واسـع من قبل عصابات 
داعـش االرهابية طال البنى التحتية واملرافق الخدمية والصحية ومنشـآت 
اخرى، مـا دفع الحكومـة اىل اطالق تخصيصات سـنوية إلعـادة اعمارها 

لضمان عودة النازحني اىل مناطقهم االصلية.
وقـال املحافـظ، عمار جرب، يف ترصيـح صحفي: ان ”هنـاك تطورا كبريا يف 
عمل صنـدوق اعادة االعمار شـهدته املحافظة اكثر من االعوام السـابقة، 
وحاليا توجد خطة بلدية شـاملة سـتنطلق قريبا تشـمل تطوير الخدمات 

والطرق واملتنزهات وبقية االمور الخدمية“.
واشـار اىل ”تخصيص مبلغ يتجـاوز 70 مليار دينـار موزعة بني محافظة 
صـالح الدين وصندوق اعـادة االعمار، إلنجاز الخطة املذكـورة خالل العام 

الحايل بعد ان تم اكمال توفري املتطلبات املالية“.
واوضـح جـرب ان ”صندوق اعـادة اعمار املناطـق املترضرة مـن العمليات 
االرهابيـة يقـوم بإعادة اعمـار عدد من املراكـز الصحيـة يف املحافظة، تم 
افتتاح عدد منها بعد اكمال املرحلة االنشائية وتجهيزها باالجهزة واملعدات 

الطبية“.
بـدوره، ذكر مدير املنـح والقروض واملسـاعدات الدولية يف صنـدوق اعادة 
االعمـار، ليـث ضاري محمود، يف حديـث صحفي: ان ”مشـاريع الصندوق 
مستمرة ضمن اطار املنح واملساعدات الدولية والقروض املقدمة من الدول 

الشقيقة والصديقة إلعادة االعمار والحياة اىل املناطق املترضرة“.

@›ÓÁdmÎ@äb‡«g@ÒÜb«g@ãíbjm@äbj„˛a
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بغداد / الزوراء:
اعلـن قائممقام قضاء القائم بمحافظة االنبـار، احمد املحالوي، امس االحد، 
املبارشة بإعـادة اعمار وتأهيل اكرب املعامل الصناعيـة املتوقفة منذ اكثر من 

17 عاما يف املناطق الغربية .
وقـال املحالوي يف ترصيح صحفي: ان “ رشكة املسـرية االسـتثمارية بارشت 
بأعمال اعادة اعمار وتأهيل معمل سمنت قضاء القائم غربي االنبار، ااملتوقف 
عـن الخدمـة منـذ اكثر من 17 عـام نتيجـة االحـداث االمنية التي شـهدتها 
املحافظة ضمن خطة اعدتها الحكومة املركزية بالتنسـيق مع حكومة االنبار 
املحليـة إلعادة اعمار وتأهيل وتشـغيل كل املصانع الحكومية املترضرة جراء 

العمليات االرهابية يف االنبار ”.
واضـاف ان“ املبـارشة بإعادة اعمار وتأهيل معمل سـمنت القائـم تأتي بعد 
سـاعات من اعادة اعمار وتشـغيل معمل سـمنت الفلوجـة يف خطوة تهدف 
اىل منـع عمليات االسـترياد لهذه املادة بالتزامن ايضا مـع حركة االعمار التي 

تشهدها املحافظة ”.
يشـار اىل ان حكومة االنبار املحلية طالبت، يف وقت سـابق، الحكومة املركزية 
بفتح ملفات آلية اسـتثمار معمل سـمنت القائم لوجود عمليات فسـاد مايل 

واداري.

@¿@ä¸Îá€a@äb»édi@—Ó–†@ b–mäa
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بغداد / الزوراء:
ارتفع سعر رصف الدوالر بشكل طفيف يف العراق، امس األحد.. وبلغ سعر 

الدوالر يف بغداد عند 1472 ديناراً، أي 147 الفاً و200 دينار للمائة دوالر.
ويف محافظة البرصة سـجل 1473 ديناراً، أي 147 الفاً و300 دينار للمئة 

دوالر وهو السعر نفسه يف محافظة أربيل.

بغداد / الزوراء:
اعلـن اتحاد مصـدري األثاث والـورق ومنتجات الغابات يف إسـطنبول ان 

العراق خامس الدول املستوردة للموبيليا الرتكية.
وقال رئيس اتحاد مصدري األثاث والورق ومنتجات الغابات بإسـطنبول، 
أحمـد غوالتش: ان ”قيمة الصادرات الرتكية يف قطاع األثاث املنزيل اقرتبت 
من حاجز مليار دوالر، خالل الربع األول من العام الجاري، مسـجلة 962 

مليون دوالر“.
وأوضح أن ”صادرات قطاع األثاث والورق ومنتجات الغابات سـجلت نموا 
بنسـبة 14.64 باملئـة يف الربـع األول، بواقع 1.5 مليـار دوالر، بينها 962 
للموبيليـا“، مبينا إن ”أملانيا والواليات املتحدة وفرنسـا وإرسائيل والعراق 

تأتي يف مقدمة الدول املستوردة للموبيليا الرتكية“.
وأشـار غوالتـش إىل أن ”تركيـا تحل يف املرتبـة الثامنة عامليـا يف صادرات 
املوبيليا“، الفتا إىل تحديدهم اسـرتاتيجية شاملة بهدف االرتقاء 3 درجات 

والدخول يف قائمة الخمس األوائل“.

بغداد / الزوراء:
اعلـن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، امس االحد، إنجاز خطة اإلصالح والتعايف 
قصرية األجـل التي اعدتها الـوزارة، اسـتكماال لخطة التنميـة الوطنية (٢٠١٨-

٢٠٢٢) وانسجاما مع ورقة االصالح الحكومية.
وقـال الوزير، خـالل كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الـوزراء، باملؤتمر االول الخاص 
بتسـهيل اعادة النازحـني لديارهم ومواجهة تحديات العـودة، الذي نظمته وزارة 
الهجرة واملهجرين: ان ”هذه الخطة عمرها سـنتان وتسري بثالثة محاور اساسية 
هي محور االسـتجابة االقتصادية ويتضمن معالجات لالقتصاد الكيل واالستثمار 
والقطـاع الخاص“.وبـني أن ”املحـور الثانـي هو االسـتجابة والتعـايف للمجتمع 
ويعالج قضايا الصحة والتعليم وملف النزوح والفئات الهشـة باملجتمع من خالل 

الحماية والخدمات االجتماعية  وتعزيز التماسك االجتماعي“.
ولفـت الوزير إىل أن ”املحور الثالث هو التنميـة املكانية املتوازنة والعادلة  وتوفري 
الخدمـات وتطويـر البنى التحتيـة“. مبينا ان ”اغلبية النازحني عـادوا اىل مناطق 
سـكناهم، لكنهـم مازالـوا يواجهون تحديات كثرية بسـبب بـطء عمليات اعادة 
االعمـار،  نتيجة الظروف االقتصاديّة والصحية ايل يمر بها البلد، وإن الكثري منهم  

مازالوا بانتظار العودة اىل ديارهم“.
وشـدد النجم عـىل ان ”وزارة الهجـرة واملهجرين ،وبالتعاون واالسـناد من وزارة 
التخطيـط، تمكنـت من إنجـاز الخطة الوطنية لعـودة النازحني، وصـادق عليها 
مجلـس الوزراء، والتي تعمل بمسـارين، االول العمل عىل اعـادة اإلعمار وتحقيق 
االسـتقرار باملناطق املحررة، من خالل سلسلة إجراءات ومعالجات مهمة، واآلخر 

توفري السبل والظروف املناسبة لتأمني العودة الطوعية للنازحني“.
واشـار اىل ”نجـاح وزارة الهجرة يف إغـالق العديد من املخيمـات، وقد حظيت تلك 
الجهـود بدعـم دويل من قبل األمـم املتحدة والـوكاالت االممية سـواء فيما يتعلق 
بإعـداد الخطة الوطنية إلعادة النازحني او إعـداد خطة اإلصالح والتعايف“، مؤكًدا 
”الرغبـة باملزيد من التعاون املشـرتك وتوحيـد الجهود إلنجاح هـذه الخطط بما 
يسـهم يف زيادة وترية عمليـات اعادة االعمار وتحقيق التنميـة يف البالد ومعالجة 
تداعيـات االزمـة املركبـة، الصحيـة واالقتصادية يف إطـار رؤية العـراق للتنمية 

املستدامة ٢٠٣٠“. 
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باالمـس حلـق الصقـور وبجـدارة يف 
بطولة االندية االسـيوية عندما اجتاز 
املالعـب  ويف  الجويـة،  القـوة  فريـق 
السعودية، منافسه فريق الوحدة احد 
االنديـة املعروفـة بتاريخـه الكـروي، 
حيـث اسـتطاع ابنـاء ايـوب اديشـو 
خطف بطاقة التأهل والوصول لدوري 
ابطال اسـيا، إذ سـيقابل يف منافسات 
الجولة الثانية فرق الشارقة االماراتي 
وتراكتور اإليراني وباختاكور األوزبكي 

وهي فرق ال يستهان بيها.
هكـذا قالهـا الصقـور كلمتهـم امام 
نجاحـات  نعـم  السـعودي،  الوحـدة 

الصقور هذه كانت يف الدوري العراقي 
ملـا  االسـيوية، وتأتـي  املشـاركة  ويف 
ودعـم  متابعـة  مـن  االدارة  تقدمـه 
مسـتمر فتصدر الجوية الئحة الدوري 
العراقي ولها اكثـر من داللة اىل جانب 
تفوقه يف كاس االتحاد االسيوي سابقا 
وهاهو يقول كلمتـه يف بطولة االندية 

االسبوية.
بتاريخـه  الجويـة  نعـم كان تحليـق 
مفخـرة للكـرة العراقيـة، حيـث اثلج 
قلوبنـا بكل فخـر وجـدارةن وكم كنا 
نأمـل تأهل الزوراء لكـن هذا هو حال 
كـره القـدم، وان نادي القـوة الجوية 

الـذي يعـد واحدا مـن انديتنـا الكبرية 
والعريقـة وصاحـب السـجل الحافل 
والالمع واملميز لهذا النادي الجماهريي 
بجمهـوره العريـض، يشـهد قفـزات 
يف مسـريته الطويلـة فعندمـا نتحدث 
عن هـذا النـادي الـذي كانـت يل معه 
ذكريـات جميلة فإننـا نتحدث عن ناٍد 
عريق وكبري له تاريخ وبطوالت كبرية، 
فهـو واحد من اقطـاب الكرة العراقية 
يف  الوطنيـة  منتخباتنـا  رفـد  الـذي 
املايض والحـارض بالعديد من الالعبني 
املوهوبـني الذيـن كان لهم شـأن كبري 
وهم يرتدون قميص املنتخب العراقي.

النادي يمتلك شعبية وجمهورا يعشق 
فريقـه ألبعد الحدود، لقـد قال العبونا 
كلمتهـم وادخلـوا الفرحـة يف قلـوب 
عشـاق هذا النـادي الذي نكـن له كل 
احرتام للمالك التدريبي واالدارة املثابرة 
تحـت قيادة رئيسـها وزمالئـه، آملني 
النجاح للفريـق بنجومـه واملنا كبري 
بحمـادي وزمالئه بمواصلـة العطاء، 
ونحـن يف بـالد الغربـة نتابع مسـرية 
الكرويـة االخـرى..  الجويـة وفرقنـا 
مبارك للصقـور وجمهوره رفعة راس 
واىل االمام، مع املنا يف تحقيق النتاىج 

املرجوة. äÏjßa@Êb„á«
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بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف مصـدر مقرب من إدارة نادي امليناء عن أسـباب إقالة املدرب عـادل نارص من القيادة 
الفنيـة للفريق.وقـال املصـدر قـرار اإلقالة ألسـباب إدارية بحتـة وال دخل للمسـتوى الفني 
والنتائـج بقرار عزلـه عن الفريق.وأضـاف «اإلدارة تحملت الكثري من تدخـل املدرب يف العمل 
اإلداري وبالتـايل قرار إقالته كان ال بد منه».وأشـار إىل أن عادل نارص اصطحب الالعبني ملدير 
عام رشكة املوانئ وحاول إثارة الشـكوك حـول نزاهة اإلدارة من دون أن يحرض أي عضو من 
اإلدارة وهذا الترصف مرفوض قطعا.وأوضح املصدر أن تدخالت املدرب يف العمل اإلداري كثرية 

ال تعد وال تحىص من بينها تغيري الفندق الذي اختارته اإلدارة أثناء تواجد الفريق يف بغداد.

ãºcÎ@ã–ñc
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بغداد/ حسني عمار 

أوضحت وزارة الشـباب والرياضة سبب تأخر إنجاز العمل يف 

ملعب الزوراء من قبل الرشكة االيرانية املنفذة للمرشوع الذي 

من املؤمل له أن يفتتح قبل نهاية العام الحايل.

وقـال مدير عام دائرة الشـؤون الهندسـية والفنيـة يف وزارة 

الشـباب والرياضة نجم عبد الواحد إن“ فريق العمل الخاصة 

بالرشكة املنفذه مللعب الزوراء سيصل قريباً إىل بغداد ملواصلة 

العمـل بعد فـرتة التوقف بسـبب إغـالق الحدود بـني العراق 

وايران“. مبيناً أن ” نسـبة اإلنجـاز يف امللعب وصلت اىل 90% 

ف وبعض األعمال التكميليَّة  وما تبقى من العمل يخص املسقَّ

للمرشوع“.

@k»‹fl@åb≠a@kè„@Zlbjì€a@ÒäaåÎ
@EYP@∂g@o‹ñÎ@ıaäÎç€a

الزوراء / رأيد عبد الوهاب

انطلقت  منافسـات اختيار العبي 

للمتقدمـني   الوطنـي  املنتخـب 

بفاعليـة التايكوانـدو عـىل قاعـة 

نادي وسـام املجد للفـرتة من -11

14 نيسـان الحايل ، وقد شهد اليوم 

االول مـن البطولة اختبارات الوزن  

لالعبني املشـاركني وسيكون اليوم 

االثنـني موعدا النطالق منافسـات 

البطولة .

وتأتـي هـذه االختبـارات الختيـار 

مجموعة الالعبني اللذين سيمثلون 

املنتخبـني االوملبـي والوطني الذي 

املٔوهلـة  التصفيـات  سيشـارك 

الٔوملبياد طوكيـو  يف 21/5 باالردن 

وبطولة آسيا 16/6يف لبنان. 

من جانبه، اعرب املدير الفني لنادي 

امانة بغداد املاسرت (عباس كاظم) 

عـن  ثقته   الكبرية بالعبي  الفريق 

من خالل استعدادهم املستمر لهذه 

التصفيات.

مٔوكـداً حصـول العبيـه عىل حجز  

اكثـر مـن مقعـد لتمثيـل املنتخب 

الوطنـي بهذه البطولة والتصفيات 

، مشرياً اىل دعم ادارة ناديه للفريق 

ومالكـه التدريبـي مـن خـالل ما 

انجـاح  مسـتلزمات  مـن  وفرتـه 

الفريق  لهذه املنافسات .

بغداد/ الزوراء

تصدر املنتخـب العراقي بالعاب 

القـوى منافسـات اليـوم االٔول 

مـن سـباقات الجأيـزة الكربى 

االسـيوية الجاريـة احداثهـا يف 

مدينة مشهد االيرانية بمشاركة 

١٤ دولة. 

حيـث أضـاف املنتخـب العراقي 

ذهبيتـني وبرونزية ليكون العدد 

اربع ذهبيـات وبرونزية يف اليوم 

االٔول من السباق. 

وقـال املديـر التنفيـذي لالتحاد 

الدكتـور زيـدون جـواد ان وفد 

منتخبنا أضاف ذهبية وبرونزية 

يف سـباق ٤٠٠م، حيث حقق طه 

حسـني ياسـني ميداليـة ذهبية 

بزمـن ٤٦.٢٢ثـا، بينمـا حصـد 

زميله محمد عبد الرضا جنجون  

امليدالية الربونزية للسباق نفسه 

بزمن ٤٧.٣١ثا. 

وبني: أن منتخـب العراق للتابع 

٤×١٠٠م املٔولـف مـن فالح عبد 

الزهـرة وأكثم يونس وحسـنني 

ناهـي  عـيل  وحسـني  حسـني 

تمكنوا من حصد ذهبية السباق 

 ٤ امليداليـات  مجمـوع  ليكـون 

ذهب وبرونزية واحدة.

واوضـح: كمـا حصـد منتخبنا 

الوطني بألعاب القوى وسـامني 

بطولـة  منافسـات  يف  ذهبيـني 

االسـيوية  الكـربى  الجأيـزة 

الجارية احداثها يف مدينة مشهد 

االيرانية.

وبني جواد: ان الالعب حسني عيل 

ناهر خطف اول ذهبيات املنتخب 

الوطني يف سـباق ركض ١٠٠ م 

بزمن قدر ١٠،٤٥ ثا متفوقا عىل 

بطل اسيا العداء االيراني .

واضاف جواد: ان الوسام الذهبي 

الثاني احرزه العداء محمد حسن 

يف سـباق ١١٠م حواجـز بزمـن 

قدره ١٤،٠٨ ثا .

Òãój€a@¿@25@ÔvÓ‹Ç@Úœbõné¸@·«á€a@fibÿíc@›◊@ãœÏné@ÚflÏÿ®a@ZÔ‡√bÿ€a
ÚÓöbÌã€a@Ú‰Ìáæa@ÈmäbÌå@k‘«

بغداد/ قيص حسن 
أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، ووزير الشـباب والرياضة 
إىل  تفقديـة  زيـارة  درجـال  عدنـان 
املدينـة الرياضية يف محافظة البرصة، 
واطلعـا يرافقهمـا محافـظ البـرصة 
أسـعد العيدانـي وعدد من املسـؤولني 
عىل املنشـآت يف املدينة وملعب البرصة 
ألـف متفـرج، وملعـب   (65) الـدويل 
الفيحـاء ( ١٠) آالف متفـرح واملالعب 

التدريبيـة، كما تجـوال يف باقي مرافق 
املدينة الرياضية.

كبـرًيا  اهتماًمـا  الكاظمـي  وأبـدى 
املدينـة  العمـل يف مرافـق  باسـتمرار 
الرياضيـة التـي تعـد رصًحـا رياضًيا 
تطويـر  مواصلـة  ورضورة  كبـرًيا، 
املنشآت الرياضية يف محافظة البرصة 
عموًمـا، التـي باتت مؤهلـة لتضييف 
مختلف الفعاليات واألنشطة الرياضية 
يف مقدمتها خليجي ٢٥، مؤكًدا حرص 

الحكومة عىل تقديم كل الدعم واإلسناد 
من أجِل إنجـاح البطولة واسـتضافة 

األشقاء يف البرصة الفيحاء.
وقال مدير عام دائرة شـؤون األقاليم 
واملحافظـات طالـب جابـر: إن رئيس 
الوزراء أثنى عىل مالكات وزارة الشباب 
والرياضـة والعاملني يف مدينة البرصة 
الكبـرية  جهودهـم  عـىل  الرياضيـة 
وإظهـار هـذه املدينـة بهذا املسـتوى 

الجميل. 

وقدم جابر رشًحا مفصـالً عن املدينة 
الرياضيـة التي تضم ملعبني رئيسـني 
وأربعـة مالعـب تدريبيـة، والفنـدق، 
فضًال عـن املرافق واملنشـآت الحيوية 
األُخرى التي تحظى باملتابعة واإلرشاف 
من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال لتكـون يف الجاهزيـة املطلوبة 
السـتقبال االحداث الرياضيـة. مبيًنا: 
أن الصيانـة واإلدامـة لهـذه املنشـآت 
تتـم بمـالكات ومهندسـني عراقيـني 

وبإمكانيات بسيطة، و هذا العمل أثمر 
عن إظهار هذه املدينة بالشـكِل املميز 
مـن خـالل حـرص ومهنيـة وكفاءة 

املالكات العراقية.
وبني جابـر: ان دور محافـظ البرصة 
مهـم وكبري إلنجـاح مسـاعي الوزارة 
يف تنظيـم خليجي 25 مـن خالل دوائر 
املحافظة، وإكمال املشـاريع السـاندة 
التـي تصب يف دعم ملف تنظيم الحدث 

الخليجي.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت 
تعازيهـا الحـارة اىل عضـو االتحـاد العراقـي 
للصحافة الرياضية الزميل عمار ساطع وذلك 
لوفـاة خالته ... سـائلني الله العـيل القدير ان 
يتغمـد الفقيدة برحمتها الواسـعة ويسـكنها 
جنـات الفردوس ويـرزق اهلهـا ومحبيها الصرب 

والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
 *********************

العـدد الثامن والعرشون مـن صحيفة الريايض 
التـي تصـدر عـن االتحـاد العراقـي للصحافة 
الرياضيـة رأى النور يوم امـس االحد، وتضمن 
العديد من املقاالت واالخبار واملواضيع الخاصة 
برياضة كرة القـدم وبقية االلعاب االخرى التي 
زينت بأقالم صحفية مرموقة.. خالص االمنيات 
ألرسة الصحيفـة الرائعـة بمواصلـة النجاح يف 

قادم االيام.
  ***************

صـدر امـس االحـد العـدد الرابـع والعرشون 
لصحيفـة رشطاوي التـي تصدر عـن الدائرة 
االعالميـة لنـادي الرشطـة الريـايض.. العـدد 
تضمن مجموعة من املواضيع التي تخص فرق 
النـادي االخرض والبطوالت التي تشـارك فيها 
عىل املسـتوى املحـيل، فضال عـن موضوعات 
اخرى تخـص رياضتنا املحليـة... كل التوفيق 

والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.

Újéb‰æbi
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بغداد/ متابعة الزوراء
الجويـة  القـوة  فريـق  يختتـم 
الـدوري  يف  مبارياتـه  النسـوي 
املمتـاز بمواجهـة الـزوراء عـىل 
قاعة نـادي االعظميـة الريايض 
اليـوم االٕثنـني لحسـاب الجولـة 
عمـر  مـن  واالٔخـرية  الثامنـة 

املسابقة.
ويف هـذا الصـدد، قالـت مرشف 
الفريق رشـا طالب ان ”الالعبات 
لحصـد  الفـوز  عـىل  عازمـات 
اللقـب سـيما أن الفريـق حقـق 

نتائج مميـزة يف املرحلـة الثانية 
واسـتطاع مـن تصـدر الـدوري 
خاصة بعد عـىل التغلب عىل غاز 

الشمال بخماسية“.
يذكـر ان فريـق القـوة الجويـة 
يحتـل املركـز االول برصيـد  17 
باملركز  الشـمال  نقطة،يليه غاز 
الثانـي بفارق نقطـة واحدة عن 

املتصدر.
وسـتقام املباراة يف تمام الساعة 
الحاديـة عـرشة صباحـا اليـوم 

االثنني.

بغداد/ متابعة الزوراء
ت الهيئة اإلدارية لنادي الكهرباء املدرب الشاب أحمد صالح، مدرًبا للفريق،  سمَّ
خلًفا للمسـتقيل عباس عطية.وقال خيام الخزرجي، مدير املكتب اإلعالمي: ان 
املدرب السابق عباس عطية قدم استقالته بأجواء طيبة، وفسخ عقده بالرتايض 
وقدمـت لـه إدارة النادي الشـكر له ولطاقمه الفنـي عىل الجهـود التي بذلوها 
بالفرتة املاضية“.وبني أن رئيس الهيئة اإلدارية عيل األسدي أعلن تسمية املدرب 
الشـاب احمد صالح مدرًبا للفريق، وسيسـاعده عىل مهمته مازن عبد الستار، 
فيمـا حافظت إدارة النادي عىل وجـود مدرب حراس املرمى بدر شاكر.وأشـار 
إىل أن املـدرب قاد الوحـدة التدريبية األوىل للفريق امـس االحد عىل ملعب النادي 
تحضريًا للجولة الـ28 من الدوري، والتي سـيواجه خاللها فريق القاسم. يذكر 

أن فريق الكهرباء يحتل املركز الـ17 برصيد 24 نقطة يف الئحة الرتتيب.



حقق بورتو االنتصار الخامس عىل التوايل، يف الدوري الربتغايل املمتاز، 
بالتغلـب عـىل تونديـال (2/0)، يف املرحلـة السادسـة والعرشين من 

املسابقة.
ورفـع بورتو رصيـده إىل 60 نقطـة، يف املركز الثانـي، بفارق خمس 
نقاط خلف سـبورتينج لشـبونة املتصدر، بينما تجمد رصيد تونديال 

عند 28 نقطة، يف املركز الثاني عرش.
وحسـم بورتـو املبـاراة لصالحه بهدفـني نظيفني، سـجلهما توني 

مارتينيز ومهدي طارمي، يف الدقيقتني 19 و83.
ويف مبـاراة أخـرى، تغلـب بنفيـكا عىل مضيفـه باكوس 

سـجلها  نظيفـة،  أهـداف  بخمسـة  فرييـرا،  دي 
ديوجو جونسـالفيس ورافا سـيلفا وهاريس 

سـيفريوفيتش (الثالث والرابع) وداروين 
نونيـز، يف الدقائـق 38 و44 و45 و78 

و89. ورفـع بنفيكا رصيـده بذلك 
إىل 57 نقطـة، يف املركـز الثالث، 

بينمـا تجمد رصيـد باكوس 
دي فرييـرا عند 44 نقطة، 

يف املركز الخامس.

بايرن  متاعب  من  برلني  أونيون  زاد 
بإجباره  واملتصدر  اللقب  حامل  ميونيخ 
املوسم  هذا  الثانية  للمرة  التعادل  عىل 
من   ٢٨ املرحلة  يف   ١-١ النتيجة  وبنفس 
ليتحرض  القدم،  لكرة  األملاني  الدوري 
العمالق البافاري بشكل مهزوز الختباره 

القاري الشاق غدا الثالثاء يف باريس.
وخاض بايرن اللقاء وسط ازدياد الحديث 
هانزي  مدربه  بني  العالقة  توتر  عن 
حسن  البوسني  الريايض  ومديره  فليك 
سياسة  خلفية  عىل  صالحميدزيتش 
األول  التزام  وعدم  النادي  يف  االنتقاالت 
الصيف  بعد  املشوار يف مهماته  بمواصلة 
بعدما  تأزماً  الوضع  ازداد  املقبل.كما 
التنازل  شفري  عىل  البافاري  النادي  بات 
بخسارته  أوروبا  أبطال  دوري  لقب  عن 
أمام  أرضه  عىل  األسبوع  منتصف  يف 
ذهاب  يف  الفرنيس  جريمان  سان  باريس 
أمام مهمة  النهائي ٢-٣، ما يجعله  ربع 
الفرنسية  العاصمة  الثالثاء يف  شاقة غدا 

للثأر  مرشحاً   «١ «ليغ  بطل  يبدو  حيث 
أمام  املايض  العام  نهائي  خسارته  من 
الباريسية  الرحلة  وبانتظار  فليك.  رجال 
مهمته  إتمام  عن  بايرن  عجز  الشاقة، 

املحلية أول أمس السبت وتقلص الفارق 
بينه وبني مالحقه اليبزيغ، الفائز بنتيجة 
كبرية عىل مضيفه فريدر بريمن ٤-١، من 

سبع نقاط اىل خمس.

املاضية  املرحلة  يف  الفائز  بايرن،  وعانى 
١-صفر،  األخري  ملعب  يف  اليبزيغ  عىل 
زوله  ونيكالس  غنابري  سريج  بغياب 
الهداف  اىل  املنضمني  غوريتسكا  وليون 
ليفاندوفسكي،  روبرت  املصاب  البولندي 
الفوز  تحقيق  يف  مهمته  من  عقد  ما 

السادس توالياً.
إىل  السبت  البافاري  النادي  وتعرض 
الفرنيس  الجناح  بإصابة  إضافية  رضبة 
كينغسيل كومان بعد قرابة نصف ساعة 
عىل البداية، لكنه أكمل الشوط األول قبل 
الشوطني  اسرتاحة  خالل  يستبدل  أن 

بلوروا سانيه.
الذي  العقيم  األول  الشوط  غرار  وعىل 
عجز فيه بايرن عن تهديد مرمى الحارس 
أي  يف  حقيقي  بشكل  لوثه  أندرياس 
فعلياً  كانوا  الضيوف  أن  بل  مناسبة، 
نجاعة  دون  من  لكن  األخطر  الطرف 
البافاري  العمالق  بدا  أيضاً،  املرمى  أمام 
عاجزاً تماماً أمام املرمى يف الشوط الثاني 

انتهت عند مشارف  أيضاً وكل محاوالته 
املنطقة.

 ٦٥ الدقيقة  حتى  فليك  فريق  وانتظر 
من  حقيقي  بشكل  ضيفه  مرمى  لتهديد 
املنطقة  أطلقها سانيه من مشارف  كرة 
لكنها علت العارضة بقليل بعدما تحولت 

من أحد املدافعني.
إثر  معدودة  دقائق  بعد  جاء  الفرج  لكن 
عن  برلني  أونيون  دفاع  عجز  حرة  ركلة 
الكرة  املناسب، فوصلت  إبعادها بالشكل 
داخل املنطقة اىل توماس مولر الذي حولها 
لجمال موسياال، فتالعب ابن الـ١٨ ربيعاً 
بثالثة مدافعني قبل أن يسدد يف الشباك . 
(٦٨) لكن الضيوف كرروا نتيجة الذهاب 
 ٨٦ الدقيقة  يف  التعادل  خطفوا  بعدما 
لتصل  مباغتة  نفذوها  جانبية  رمية  إثر 
يف  املتوغل  أندريش  روبرت  إىل  الكرة 
للبديل  اليرسى، فعكسها عرضية  الجهة 
الذي  إينغفارتسن  ماركوس  الدنماركي 

تابعها يف شباك مانويل نوير.
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يخـىش زيـن الدين زيدان مـدرب ريال مدريد، مـن فقدان اثنني 
مـن أبرز العبيه، خالل املواجهـة املرتقبة أمام ليفربول األربعاء 

املقبل بإنجلرتا بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتعـرض كل مـن لـوكاس فاسـكيز، واألوروجوايانـي فيـدي 
فالفريدي، لإلصابة أول أمس السـبت خالل مباراة الكالسـيكو 

أمام برشلونة التي انتهت بفوز امللكي .(2 - 1) 
ومن املنتظر أن يخضع فاسكيز وفالفريدي، لفحوصات ملعرفة 
طبيعـة إصابتهمـا، ومـا إذا كانا سـيتمكنان من خـوض لقاء 

ليفربول .
كان فاسكيز قد غادر الكالسيكو يف الدقيقة (43) بعد اصطدامه 
بالعب برشـلونة سريجيو بوسـكيتس، ما أدى لشعوره بآالم يف 

الركبة اليمنى.
أمـا فالفـريدي فغـادر امللعـب وهـو يعـرج يف الدقيقـة (61) 
بعد شـعوره بـآالم، وقالت رفيقتـه العاطفيـة الصحفية مينا 
بونينو عىل الشـبكات االجتماعية، إنـه تعرض لرضبة يف القدم 

وسيخضع لفحوصات.
وأنهـى الربازيـيل ميليتاو الكالسـيكو بمشـكالت بدنيـة، لكن 
أوضحـت مصـادر مـن الريـال، أنه سـيتمكن من اللعـب أمام 
ليفربـول، يف املباراة التـي يتطلع فيها امللكـي القتناص بطاقة 

التأهل لنصف النهائي بعدما فاز ذهابا عىل أرضه .(3 - 1) 
ويفتقـد زيـدان أمام ليفربـول لجهـود قائد الفريق سـريجيو 
رامـوس الذي مـا زال يتعاىف من إصابة، وكذلـك املدافع رافاييل 
فـاران إلصابته بفريوس كورونا املسـتجد، وسـيكون عليه أن 
يقرر ما إذا كان البلجيكي إيدين هازارد مستعدا للعودة للمالعب 

بعد تعافيه من إصابته.

كشـف تقرير صحفي إسـباني، عن العقوبة التي تلقاها جريارد 
بيكيه، مدافع برشلونة عقب مباراة الكالسيكو.

وكان بيكيه اعرتض عىل الوقت بدل الضائع املحتسـب من الحكم 
جيـل مانزانو الذي أدار لقاء البارسـا وريـال مدريد يف الجولة 30 

من الدوري اإلسباني.
ولـم يشـارك بيكيه يف املبـاراة، لكنه قفـز إىل أرض امللعب بمجرد 

انطالق صافرة النهاية ليوبخ الحكم.
وواصل مدافع برشـلونة ومدربـه رونالد كومـان االعرتاض عىل 
جيـل مانزانـو يف النفق املـؤدي إىل غرفة املالبس، مـا جعل العبي 

ريال مدريد يتدخلون للفصل بني الطرفني.
ووفًقـا لصحيفة ”ماركا“ اإلسـبانية، فإن الحكم كتب يف التقرير 
الرسـمي للمبـاراة، أن بيكيـه حصل عـىل بطاقة صفـراء فقط، 

بسبب سلوكه عقب الكالسيكو.

فـاز ريال مدريد عىل برشـلونة 2 - 1 يف الجولة 30 
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وسـجل كل مـن الفرنـيس كريـم بنزيمـة (13) 
واألملانـي طوني كروس (28) هـديف الفريق امللكي 
يف املقابـل سـجل أوسـكار مينغويـزا (60) هدف 

برشلونة الوحيد.
واعتـىل ريال مدريد صـدارة الـ“ليغا“ مؤقتاً بـ66 
وبنفـس رصيـد نقاط جـاره أتلتيكـو مدريد الذي 
حل ضيفاً أمـس عىل ريال بيتيـس يف املقابل يأتي 

برشلونة يف املركز الثالث بـ65 نقطة.
وعقب املباراة، أعرب الهولندي رونالد كومان املدير 
الفني لربشلونة، عن غضبه الشديد خالل مواجهة 
ترصيحـات  خـالل  كومـان،  وقـال  الكالسـيكو، 
نقلتها صحيفة ”ماركا“ اإلسـبانية: ”إذا كنت من 
برشلونة، فأنت غاضب وغري سعيد للغاية بقرارات 
الحكـم، وأوال أريـد أن أقول إننا لـم نكن جيدين يف 

الشوط األول، ال دفاًعا وال هجوًما“.
وأضاف: ”يف الشـوط الثاني تحسـنا، وأطلب فقط 
من الحكـم أن يرى لقطـة برايثوايـت، فهي ركلة 
جـزاء، وأعتقد أنه احتسـب 4 دقائـق وقتا إضافيا 
رغم أنه أوقـف املباراة لدقيقتـني أو ثالث من أجل 

كتفه، وركلة الجزاء كانت واضحة للغاية“.
وبسـؤاله عمـا إذا أثـر الحكم عىل نتيجـة املباراة، 
أجـاب: ”إذا لـم تكن النتيجـة (2-2) فهذا واضح، 
وال أعـرف سـبب وجود حكـم الفيديو املسـاعد يف 

إسبانيا، لقد شاهد الجميع ما حدث“.
وتابع: ”يكون من السـهل الدفاع حني ُتعيد العديد 
من الالعبني إىل الخلف، لكننا لم ندافع بشـكل جيد 

يف العديد من املباريات، واللمسة األخرية لنا لم تكن 
جيدة، ولم نستغل الكثري من الفرص“.

وأردف: ”بالنسـبة يل ركلـة الجـزاء كانت واضحة 
للغايـة، والطريقـة التـي سـقط بهـا برايثوايـت 

تستحق الخطأ، ومن األفضل عدم قول املزيد“.
وواصل: ”القتـال عىل الليجا؟ أنا متفائل، وأظهرنا 

أننا نقاتل، وسنقاتل حتى املباراة األخرية“.
واختتـم: ”أنا لسـت الشـخص الوحيـد الغاضب، 

فالالعبون حزينون أيًضا بسبب قرار الحكم“.

أمـا الفرنيس زين الدين زيـدان مدرب ريال مدريد، 
”مـاركا“  صحيفـة  نقلتهـا  ترصيحـات  خـالل 
اإلسـبانية: ”أشـعر أننا بحالة جيدة للغاية، وبدأنا 
املباراة بشكل جيد، وحققنا فوزا مستحًقا، وأتيحت 

لنا الكثري من الفرص لتسجيل الهدف الثالث“.
وأضـاف: ”ترصيحـات كومـان؟ كل شـخص لـه 
شـعوره الخـاص، وأعتقد أنه إذا لـم يطلق الحكم 
صافرتـه الحتسـاب ركلة جزاء فهي ليسـت ركلة 
جزاء، واليشء املهم هو ما فعلناه عىل أرض امللعب، 

وعانينا ألن برشلونة فريق رائع“.
وتابـع: ”لقد قمـت وضع العب إضايف يف الوسـط، 
مـع العلـم أن فالفريدي كان لـه الحريـة للتقدم، 
وهذا ما فعله يف الهدف األول، فهو العب رسيع جًدا 
ويتحسـن بني الخطوط، وخط الوسط لدينا كانوا 

جيدين جًدا“.
وعـن هـدف النجـم الفرنيس كريـم بنزيمـا، علق 
املدير الفني لريال مدريـد قائًال: ”هذه هي جودته 
وموهبتـه، فكريـم موهـوب جـًدا وأنا سـعيد من 

أجله“.
وأوضح: ”أنا سعيد من أجل الالعبني، واليوم قمت 
بالعديد من التغيريات وأرشكت ماريانو وأودريوزوال 
وإيسكو ومارسيلو، وجميعهم ملتزمون ويريدون 

اللعب، وهذا يشء جيد“.
لـم يتغـري أي يشء، وال زال  وأردف: ”الصـدارة؟ 
هناك طريق طويل لنقطعـه، وعلينا أن نرتاح بعد 
مباراتني صعبتني، وال أعرف كيف سننهي املوسم، 

فنحن وصلنا إىل الحد األقىص بدنيا“.
وعـن إصابة فاسـكيز، أجـاب زين الديـن زيدان: 
”لـم ُتغري هذه اإلصابـة أي يشء، فرغم أنه تعرض 

لرضبة قوية، لكن أودريزوال شارك بدال منه“.
واسـتكمل املدير الفني لريال مدريد صاحب الـ48 
عاًمـا: ”13 مباراة بدون هزيمة؟ نحن لم نفز بأي 

يشء“.
وأتم: ”ناتشـو العـب نثق فيه للغايـة، ودائًما عىل 
اسـتعداد للعب، وأدى بشـكل جيد جًدا الليلة، وأنا 
سـعيد من أجـل الالعبـني ألن مـا يفعلونه صعب 

للغاية، وجميع الالعبني ملتزمني بما نطلبه“.
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إبراهيموفيتـش،  زالتـان  ُطـرد 
مهاجم ميالن، خالل فوز فريقه 
(3 - 1) عـىل مضيفـه بارما، يف 

دوري الدرجة األوىل اإليطايل.
وتقـدم ميالن بهدفني يف الشـوط 
ريبيتـش  أنتـي  افتتـح  إذ  األول، 
التسـجيل يف الدقيقـة الثامنة، بعد 

تمريـرة رائعـة مـن إبراهيموفيتـش، وأضاف 
فرانـك كيـيس الهـدف الثاني، قبل االسـرتاحة 
مبـارشة. وزادت مهمـة ميـالن صعوبـة، بعد 
طـرد إبراهيموفيتـش لالعرتاض عـىل الحكم، 

قبل مرور ساعة من اللعب.
وبعـد ذلـك بسـت دقائـق، أحيـا ريتشـياردو 
بتقليـص  العـودة  يف  بارمـا  آمـال  جايليولـو 

الفـارق، لكـن رفائيل لياو حسـم فـوز ميالن 
بهدف متأخر.

بذلك، قلص فريق املدرب ستيفانو بيويل الفارق 
إىل 8 نقاط، مع إنرت ميالن املتصدر، الذي واجه 

كالياري أمس األحد.
وبقـي بارمـا يف املركز الــ19، متأخـرا بأربع 

نقاط عن األمان.

دك تشـيليس شباك مسـتضيفه وجاره اللندني كريستال 
بـاالس بأربعـة أهـداف مقابل هـدف يف إطـار املرحلة 
الحادية والثالثني من الـدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
القـدم. وشـكل الفوز أهميـة خاصة لالعبـي البلوز 
خاصـة أنـه جـاء بعـد أن منـي االسـبوع املـايض 
بالخسـارة األوىل بـإرشاف مدربـه األملاني توماس 
توخل عندما سـقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 
عىل أرضه أمام وسـت بروميتش بعد سلسلة من 
14 مباراة من دون هزيمة يف جميع املسـابقات.
وواصل تشـيليس تألقه خـارج ملعبه حيث جاء 
انتصـار أول أمس السـبت بعد فـوزه يف منتصف 
األسـبوع عىل بورتو الربتغايل 2 -صفر يف ذهاب 
ربـع نهائي دوري األبطال. وافتتـح األملاني كاي 
هافريتـس الـذي اسـتعاد بعضاً مـن بريقه منذ 
وصول توخل، التسـجيل بتسديدة زاحفة جميلة 
بيرساه مـن زاوية ضيقة يف الزاويـة اليمنى (8)، 
قبل أن يضيف األمريكي كريستيان بوليسيك الذي 
بدأ أساسًيا بدالً من األملاني تيمو فرينر ضمن ثالثة 
تغيريات أجراها توخل عىل التشكيلة التي بدأت ضد 
بورتـو، الهدف الثاني بتسـديدة قوية بيرساه أيًضا 
مـن زاويـة صعبـة يف سـقف املرمـى .(10) وأحرز 

املدافع الفرنيس كورت زوما الذي بدأ أساسًيا بدالً من الدنماركي 
أندرياس كريستنسـن، الثالث برأسـية إثر عرضية من كرة ثابتة 
نفذها مايسـون ماونت (30)، فيما سـجل البلجيكي كريستيان 
بنتيكـي هـدف باالس برأسـية إثـر عرضية من الغانـي جيفري 
شـلوب . (63) وسـجل بوليسـيك هدفـه الشـخيص الثاني بعد 
عرضيـة من البديل ريس جيمس تابعهـا يف املرمى . (78) وغاب 
املدافع الربازييل تياغو سـيلفا عن صفوف الـ“بلوز“ لطرده بعد 
مرور نصف ساعة ضد وست بروميتش. واستعاد تشيليس املركز 
الرابع رسيعاً من ليفربول والذي كان قد ارتقى له عقب فوزه عىل 
أسـتون فيال، إذ أصبح رصيد البلوز حاليـاً 54 نقطة فيما توقف 

رصيد كريستال باالس عند 38 نقطة يف املركز الثالث عرش. 
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فاجأ حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز املنقوص بسبب 
القوي واملرشح لخالفته عىل  اإلصابات بروكلني نتس 
أرضه وهزمه ١٢٦-١٠١، يف دوري كرة السلة األمريكي 

للمحرتفني.
ليربون  املميزين  نجميه  دون  املباراة  ليكرز  ودخل 
جيمس وأنتوني ديفيس الغائبني بسبب اإلصابة، لكنه 
عّوض بلعب دينامي ونسبة تسديد مميزة باإلضافة اىل 

حصار دفاعي عىل املضيف.
من  «تمكّنا  ليكرز:  العب  رشودر  دنيس  األملاني  قال 
أفضل  هذا  القول،  بمقدوري  ونعم،  سّددنا،  املنافسة، 

فوز لنا هذه السنة».
ويف ظل غياب جيمس، املتّوج مع ثالثة أندية مختلفة 
األدنى  بني  ليكرز  كان  وديفيس،  الزاخرة،  مسريته  يف 
القليلة املاضية، افتقد  الدوري يف األسابيع  تسجيالً يف 
الحادية عرشة توالياً،  للمباراة  الفريق االصفر «امللك» 

فيما غاب ديفيس عن آخر ٢٥ مواجهة.

املقابل،  يف 
أيضاً  غاب 
نتس  عن 
فه  ا هد

يد  لجد ا
من  القادم 

ستن  هيو
جيمس  روكتس 

بسبب  هاردن 
خرس  ثم  اإلصابة، 

الذي  إرفينغ  كايري  نجمه 
مسريته  يف  األوىل  للمرة  ُطرد 

النجم  الثاني.واجرب  الشوط  يف 
تحّمل  عىل  دورانت  كيفن  املخرضم 

عبء بروكلني بمفرده. ويف ثاني مباراة 
بفخذه  عضلية  إصابة  من  عودة  بعد  له 

أبعدته عن ٢٣ مباراة، سّجل دورانت ٢٢ نقطة، 
٧ متابعات و٥ تمريرات حاسمة، أمام جماهري 

بلغ  كورونا،  فريوس  برتوكول  بسبب  محدودة 
سنرت. باركليز  ملعب  عىل  متفرج   ١٧٠٠ عددها 

قال دروموند بعد فوز فريقه: «تعلّمت الكثري من 
مباراة اليوم، إننا نملك الكثري من الشبان األقوياء 
الطرف  عىل  نواجه  ما  برغم  املالبس،  غرفة  يف 
بقوة». ويلعبون  يخرجون  امللعب،  من  املقابل 

وحقق فيالدلفيا فوزاً سهالً عىل أوكالهوما سيتي 
ثاندر ١١٧-٩٣، وتألق العمالق الكامريوني جويل 

امبيد مع ٢٧ نقطة و٩ متابعات.
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الجزائر/متابعة الزوراء:

ال تخفـي الحكومـة الجزائريـة اهتمامها 
باإلعـالم الرقمـي، معلنـة «انتهـاء» عهد 
الصحافة الورقية، إذ كشـف وزير االتصال 
عمار بلحيمر، نهاية مـارس/آذار املايض، 
للصحافـة  أولويـة  تعطـي  «الدولـة  أّن 
اإللكرتونية التي هي مستقبل الصحافة»، 
قائالً إّن «عهد الصحافـة الورقية انتهى»، 
وإّن «٧٠ يف املائة من الجزائريني يصلون إىل 

األخبار بالوسائل اإللكرتونية».
بلحيمـر أفاد أيضاً بأّن سـحب الصحف يف 
املطابـع انخفـض بنسـبة ٨٠ يف املائة بني 
عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨، مشرياً إىل أّن «األزمة 
الصحية الحالية دفعت صحفاً عدة إىل عدم 
توزيـع أعدادها». واضطـرت أكثر من ٦٠ 
صحيفة إىل تعليق طباعتها، وتحّول بعضها 
إىل مواقع إلكرتونية، فيما حافظت كربيات 
الصحـف، عىل غـرار «الخـرب» و»الرشوق 
اليومي» و»ليربتي» و»لوسوار» و»الوطن»، 
عىل طبع الحّد األدنى من أعدادها، لضمان 
الحضـور يف األكشـاك، طاملـا أّن اإلعـالن 
(عائدات اإلعالنات التي تمنحها الحكومة) 
املمنوح للنسخ الورقية ما زال متوفراً، مع 
تدعيـم حضورها عىل الفضـاءات الرقمية 
وتطوير املحتوى بالصوت والصورة، كجزء 
من التحضـري للمرحلة املقبلـة، خصوصاً 

مع ارتفاع أسعار الورق وكلفة الطبع.
ويعتقد الباحـث يف مجال اإلعـالم، زواغي 
عبد العـايل، أّن عهد الصحافـة الورقية لم 
يأفل تماماً، متوقعاً قدرتها عىل االستمرار 

يف الجزائـر لبعض الوقـت. ويقول زواغي، 
إّن قـدرة الصحافـة الورقية عـىل الصمود 
مرتبطـة بالقـارئ، لكّنه يشـري أيضـاً إىل 
معطـى أجـدر بالنقـاش، يتعلـق بالحرية 
اإلعالميـة عامـة، وهـو معطـى «يجـب 
تصحيحه يف إطار من املسؤولية املجتمعية 
واالعتمـاد املتبادل بـني السـلطة واإلعالم 
الـذي يقـود إىل صـون الحقيقـة وحماية 

املصالح الحيوية للبالد».

وتضم الجزائر أكثر من ١٥٠ موقعاً إعالمياً 
وإخباريـاً إلكرتونياً، حصـل ٤٥ منها عىل 
ترخيـص رسـمي مـن السـلطات يف إطار 
تنظيـم القطاع. كمـا تعترب السـلطات أّن 
كّل هذا الحضور املكثف للمواقع اإلخبارية 
مـا زال قابالً لالرتفاع، وتشـجع الحكومة 
الشـباب، يف مختلـف الواليات، عىل إنشـاء 
مواقـع إلكرتونيـة تغطـي أنحـاء الوطـن 

كافة.

ويبقـى اإلعـالن وطـرق الحصـول عليـه 
للصحافـة  األكـرب  الهاجـس  وتوزيعـه 
الرقميـة يف الجزائـر. حتـى اآلن، فال يوجد 
قانون ينظم اإلعالنات، فيما تعد الحكومة 
بإصـداره قبل نهايـة العام الحـايل، وبأن 
«تكـون األولويـة ملنـح اإلعـالن للصحافة 
اإللكرتونية بكّل شـفافية وتنافسية». كما 
تنتظـر املواقع اإللكرتونية االسـتفادة من 
صنـدوق مسـاعدة الصحافة الـذي قررت 

الحكومة إعادة تفعيله بعد ٧ سـنوات من 
تجميده يف ٢٠١٤، ملسـاعدة وسائل اإلعالم 
يف تجاوز صعوباتهـا املالية التي زادت من 

تعقيداتها أزمة كورونا.
ويعّد «سبق برس» من بني املواقع اإلخبارية 
البارزة يف الجزائر الذي الحظ مبكراً التوجه 
نحـو الصحافـة الرقميـة يف البـالد، رغـم 
إطالقـه يف ظـروف سياسـية ملتبسـة يف 
عالقـة السـلطة بالصحافة. يعتقـد مدير 
«سـبق برس»، محمـد رابح، أّن املرسـوم 
التنفيـذي الـذي يحـدد كيفيـة ممارسـة 
اإلعـالم عـرب اإلنرتنـت، يأتـي اسـتكماالً 
لقانـون اإلعـالم الصادر سـنة ٢٠١٢ الذي 
أبقـى تنظيم الصحافة اإللكرتونية لصدور 
املرسـوم. ويقول: «مبدئيـاً نحن أمام نّص 
ينظـم قطاعـاً مهماً مـن الصحافـة التي 
باتـت تسـتحوذ عـىل مسـاحات واسـعة 
سـواء يف الجزائر أو غريهـا، وهو رضورة 
ملّحـة تمليها رضورة االحتـكام للقانون، 
ونّص واضح يف تأطري املهنة، وأيضاً إلنهاء 
الفـوىض التي يعرفها اإلعـالم الرقمي منذ 

سنوات».
لكـّن صـدور هـذه القوانـني والخطـاب 
الرسـمي املشـجع لإلعالم الرقمـي كبديل 
لإلعـالم التقليـدي والصحافـة الورقية، ال 
يكفيان لتكريـس القطاع وتنظيمه، ويرى 
إذا  مهمـة،  السياسـية  «اإلرادة  أّن  رابـح 
توفرت، للتقيد بمضمون املرسـوم يف منح 
شـهادات التسـجيل وتجسـيد مبدأ تكافؤ 
الفـرص. غـري أّن تنظيـم هـذا النـوع من 

الصحافة بصورة عملية، سيكون يف مرحلة 
الحقة، ملنـح االعتمادات وتنصيب سـلطة 
لضبـط الصحافـة اإللكرتونيـة وإصـدار 
قانون لإلعالن، كما أّن التنظيم الشامل لهذا 
القطاع بتجسيد القوانني املكتوبة وتشكيل 
الهيئات املرتبطة بها سيعطي جرعة حياة 
جديـدة لإلعالم الجزائـري الذي بـدأ يفقد 
كّل املكاسـب التي حققهـا بفضل نضاالت 
املخلصـني بعـد االنفتـاح، يف ظـّل التمييع 
السـائد وثقافة الريع التي استحوذت عىل 

املجال».
وتعكس ترصيحـات رابح مخـاوف جدية 
إزاء تمييع مشهد اإلعالم الرقمي، عىل غرار 
تجربتني سـابقتني لالنفتاح اإلعالمي الذي 
رافـق انطالقـة تجربة الصحافـة املكتوبة 
(املسـتقلة) بدايـة التسـعينيات، واإلعالم 

املرئي (املستقل) منذ عام ٢٠١٢.
وبالعـودة إىل تجربة الصحافة الورقية بعد 
االنفتاح، وحتى تجربة السـمعي البرصي، 
نستخلص أّن هناك إرادة للمهنيني رضورية 
لبناء مؤسسـات إعالمية تحرتم أخالقيات 
املهنة وتجسـد املفهـوم الحقيقي لإلعالم، 
وتكون انعكاساً لتنوع املجتمع وتعبرياً عن 
التطـورات الحاصلة داخلـه، غري أّن غياب 
قانـون اإلشـهار وأيضـاً سـلطة الضبط، 
أو ما يسـمى «املجلـس الوطنـي لإلعالم» 
سـيخلق قيوداً، بعضها مفروض وبعضها 
اصطفـاف مـن املـّالك، وسـيذهب اإلعالم 
املسـتقل وأصحـاب املشـاريع الحقيقية، 

ضحية ذلك.
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املنامة/متابعة الزوراء:
 ألغـت الحكومـة البحرينيـة عقوبـة حبـس الصحفي، ووافقـت عـىل إدراج اإلعالم 
اإللكرتوني وتنظيم املواقع وحسـابات املؤسسات اإلعالمية يف قانون تنظيم الصحافة 

والطباعة والنرش الجديد.
وأقر مجلس الوزراء البحريني االسـبوع املايض تعديالت يف قانون الصحافة والطباعة 
والنرش، وتضمنت تعديالت القانون تعريفات جديدة تتناسب مع التطور الذي يشهده 

املجال اإلعالمي.
والقـت التعديـالت ترحيبـا من الوسـط الصحفـي البحريني الـذي اعتـرب أنها نقاط 

ومضامني هامة تبني مالمح التطور والتغيري يف قانون الصحافة القادم.
وقـال الصحفي راشـد الغائب رئيس قسـم الشـؤون املحليـة واملحتـوى اإللكرتوني 
بصحيفـة ”البـالد“ البحرينية إن الجسـد الصحفـي يف انتظار القانون منذ سـنوات 

طويلة.
وأكـد أهميـة تعزيـز الحريـات وتمكني الصحافـة مـن أداء رسـالتها، فاملتوخى من 
النصوص املوجودة يف املذكرة يدلل عىل االسـتجابة ملالحظات الصحف عند مشاورتها 

سابقاً مثل التأكيد عىل عدم حبس الصحفي يف قضايا النرش.
ومنـذ عـام ٢٠٠٨ يطالـب الصحفيـون يف البحرين بإلغـاء عقوبة الحبـس يف معظم 

املخالفات التي ترتكبها الصحف، وخاصة قضايا النرش.
ونـوه الغائب إىل أن الرهان الحقيقي اليـوم يف ظل الفضاء املفتوح هو رهان املحتوى 
بغـض النظر عن املنصة، فاملحتوى الجاذب هو األسـاس، وكل الصحف اليوم غادرت 
مفهوم الصحافة الورقية ولديها مواقعها ومنصاتها، وأصبحت تتعامل مع الصحافة 

الذكية. وأّكد أن مواكبة القانون لتنظيم اإلعالم اإللكرتوني باتت رضورة ملحة.
وأشارت وكالة األنباء البحرينية إىل أن التعديالت عىل القانون تضمنت تخصيص فصل 
مسـتقل لإلعـالم اإللكرتوني، وحظر أي دعـوة إىل الكراهية القوميـة أو العنرصية أو 

الدينية من شأنها الحّض عىل التمييز أو العداوة أو العنف واإلرهاب.
وأكد الكاتب الصحفي هشام الزياني عىل أهمية تطوير الترشيعات الخاصة بالصحافة 
واإلعالم وخصوصا الترشيع الخاص باإلعالم اإللكرتوني الذي يعّد من األمور املهمة إذ 
ال بد من تنظيمه للحد من الفوىض وتناقل األخبار املغلوطة، فالصحافة كانت وستظل 

حائط صد منيعا لكل من يريد اإلرضار بالوطن.
وأوضح أن تطور املهنة يعّد جزءاً أساسياً من املقاييس التي تحدد مدى تطور الدولة، 

مؤكدا عدم وجود صحفيني مسجونني يف قضايا نرش أو قضايا تتعلق باملهنة.
ومـن جانبه قـال الكاتب الصحفي يوسـف الحمـدان إن أي تعديل يطـرأ عىل قانون 
الصحافـة هو تعديل يصب أوالً وأخـرياً يف صالح دعم الحريات الصحفية املسـؤولة، 

بصفتها حقاً لكل الصحفيني والصحافة بمختلف حقولها ومجاالتها.
وبـنّي الحمـدان أنه ال بد من قانون ينظم العملية، فمـا ينطبق عىل اإلعالم اإللكرتوني 
ال يمكـن أن ينطبق عـىل الصحافة التقليدية، ذلك أن فضـاء اإلعالم اإللكرتوني يدخل 
فيه اإلعالمي وغري اإلعالمي، وال بد من التفريق بينهما، وثمة حاجة إىل قانون متطور 
وعـرصي يضمن عـدم اإلخالل بأساسـيات العمل والرسـالة اإلعالميـة وبما يضمن 

الحفاظ عىل ثوابت الوطن والتنمية خاصة.
وأكدت وزارة شـؤون اإلعالم البحرينية أن الحكومة انتهت من إعداد قانون الصحافة 

الجديد، وستقوم بإحالته إىل السلطة الترشيعية يف الفرتة املقبلة لدراسته وإقراره.
وأشارت الوزارة إىل أن البحرين ال تعاني من فراغ ترشيعي يف مجال اإلعالم، بل سيسهم 
القانون الجديد ”يف حماية الصحفي ومؤسسته اإلعالمية، ويدعم حرية الرأي والتعبري 
املسـؤولة، وتعزيز الثوابت الوطنية، كما تمت إضافة فصل خاص باإلعالم اإللكرتوني 

يف القانـون الجديـد“.
وقال الصحفي محمد السـاعي إنه ”لسنوات طويلة تجاوزت العقد بقي الجسم الصحفي 
مرتقبا لثمار إصدار القانون، ومن هنا يأتي تحريك املاء الساكن من خالل موافقة مجلس 
الـوزراء  عىل مذكـرة اللجنة الوزارية بشـأن تعديل بعض أحكام قانـون تنظيم  الصحافة 
والطباعة والنرش، ليعترب أمرا جديدا يعيد للجسـم الصحفي أمله يف أن يشـهد قريباً قانوناً 

متطوراً متناسباً مع التغريات املتالحقة يف عالم اإلعالم والصحافة“.

@¿@p˝Ìá»m@ã‘Ì@ıaäåÏ€a@ê‹™
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أعلن نشـطاء حقوقيون مغاربة، 
السـبت، دخولهم يف إرضاب رمزي 
عن الطعام ملدة ٢٤ ساعة، تضامناً 
الـرايض  عمـر  الصحفيـني  مـع 
وسليمان الريسوني، املرضبني عن 
الطعام يف سـجن عكاشـة بمدينة 

الدار البيضاء.
وكشفت كل من لجنة التضامن مع 
رئيس تحرير «أخبار اليوم» املغربية 
املتوقفـة عـن الصدور، سـليمان 
الريسـوني، ولجنـة التضامن مع 
الصحفـي عمـر الـرايض، ولجنة 
التضامن مـع الحقوقـي واملؤرخ 
املعطي منجب، عن خوض إرضاب 
عن الطعام ملدة ٢٤ سـاعة، ابتداًء 
من الساعة الخامسة مساء امس 
األحد ١١ إبريل/ نيسـان، تضامناً 
عـن  املرضبـني  الصحفيـني  مـع 
الطعـام احتجاجاً عىل «اعتقالهما 
التعسـفي الذي دام قرابة السـنة 
بالنسبة إىل سليمان وتسعة أشهر 

بالنسبة إىل عمر».
وتأتي خطـوة اإلرضاب التضامني 
يف وقـت كشـف فيـه بيـان صادر 
الرايض  الصحفيـني،  عن عائلتـي 
والريسوني، أّنهما دخال يف إرضاب 
مـن  بـدءاً  واملـاء،  الطعـام  عـن 
الجمعة، بالنسبة إىل عمر الرايض، 
وإرضابـًا عـن رشب املـاء وتناول 

الطعام بالنسبة إىل الريسوني.
وقال بيـان للعائلتني، إن اإلرضاب 
جاء بعد تعرض زنزانة الريسـوني 
«لتفتيش مهني والعبث بأمتعته»، 

و»نتيجة للظلم الـذي طالهما من 
تحرش أمني وإعالمـي وقضائي، 
مـن  باليـأس  وإلحساسـهما 
تحقـق العدالة التـي تأخرت كثرياً 
إلنصافهما ووضع حد العتقالهما 
السـنة  الـذي قـارب  االحتياطـي 
بالنسـبة إىل سـليمان الريسـوني 
وأكثر من ثمانية أشـهر بالنسـبة 

إىل عمر الرايض».
وأوضح البيان أن العائلتني التزمتا 
دائماً الحفاظ عـىل االعتدال وعدم 
السـري يف اتجـاه تصعيـد األمور، 
محملتـني «ما قد يرتتـب عن هذا 
اإلرضاب مـن خطـر عـىل صحـة 
سـليمان وعمـر للدولـة املغربيـة 
وكل األجهـزة املسـؤولة عن هذه 

املأساة».
من جهة أخرى، أصدرت املندوبية 
العامـة إلدارة السـجون وإعـادة 
اإلدمـاج، بيانـاً أوضحـت فيه أن 
الريسوني «يستفيد من  الصحفي 
حقوقـه كافـة املخولة لـه قانوناً 
داخـل املؤسسـة السـجنية»، وأن 
«اإلشـعار بدخوله يف اإلرضاب عن 
الطعام الذي تقـدم به ال عالقة له 
بظروف اعتقاله». وقالت املندوبية 
إن إدارة املؤسسة السكنية عكاشة 
يف الـدار البيضـاء حاولـت التدخل 
من أجل ثنيه عن مواصلة إرضابه 
عن الطعـام، نظراً ملا لهـذا القرار 
مـن عواقـب وخيمـة عـىل حالته 
الصحيـة، غـري أنـه رفـض ذلـك، 

للمراقبة  ما اسـتوجب إخضاعـه 
الطبية تحت إرشاف الطاقم الطبي 
إىل  املندوبيـة  للمؤسسـة.ولفتت 
أن «الريسـوني يتحمل مسـؤولية 
النتائـج التي يمكـن أن ترتتب عن 
دخولـه يف اإلرضاب عـن الطعـام، 
وكـذا عائلتـه، وكل الجهـات التي 
تدفعه إىل الدخول يف هذا اإلرضاب، 
وتنسـق بينه وبني السـجني عمر 
الرايض، بغيـة الضغط عىل الدولة 
القضائي  املسـار  وااللتفاف عـىل 
أمـام  الرائجتـني  لقضيتيهمـا 
منـع  املندوبيـة  القضاء».ونفـت 
الريسوني من التواصل مع عائلته، 
وأن يكون قـد تعرض ألي تفتيش 
مهني، و»إنما بإجراء ُيتََّخذ يف إطار 

املسـطرة املعمـول بهـا يف حالـة 
دخـول أحـد السـجناء يف إرضاب 
عـن الطعام، ويطبَّـق عىل جميع 

النزالء دون استثناء».
وكان القضـاء املغربـي قـد قرر، 
الخميـس املـايض، اإلبقـاء عـىل 
اعتقـال الريسـوني، بعـد رفض 
محكمة االستئناف بالدار البيضاء 
مؤقـت  رساح  إلطـالق  التماسـاً 
تقدمـت به هيئة دفـاع الصحفي 
العـرض  «هتـك  بتهمـة  املتابـع 
انطالقـاً  واالحتجـاز»،  بالعنـف 
من عـدد من الضمانـات املتعلقة 
بتوافره عىل سكن، فضالً عن أنه 
متـزوج وأب لطفل عمره سـنة، 

وهو املعيل الوحيد ألرسته.
والقـت جميـع طلبـات اإلفـراج 
املؤقت عن الصحفي الرايض التي 
تقدمـت بهـا هيئة دفاعـه املصري 
نفسـه، بعـد مرور أكثـر من ٢٥٠ 
يوماً عـىل وجوده رهـن االعتقال 
يف سـجن عكاشـة يف مدينـة الدار 
مطالـب  تزايـد  رغـم  البيضـاء، 
منظمـات وهيئات مغربية ودولية 
بوقـف اعتقالـه ومتابعته يف حالة 
رساح، احرتاماً لقرينة الرباءة، مع 
توفري كل رشوط املحاكمة العادلة.
ويتابع الصحفـي الرايض بتهمتي 
«هتك عرض بالعنف واالغتصاب»، 
و»تلقي أموال مـن جهات أجنبية 
الدولـة  بسـالمة  املـس  بغايـة 
الداخليـة، ومبـارشة اتصاالت مع 
عمـالء دولة أجنبية بغاية اإلرضار 

بالوضع الدبلومايس للمغرب».
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لندن/متابعة الزوراء:
أعلن التلفزيون «العربي» عن 
تعـرض مراسـله يف إسـبانيا 
معاذ حامد للتحقيق من قبل 
ضابـط مخابـرات إرسائييل، 
بالتواطؤ مع جهـاز الحرس 

املدني اإلسباني، يف مدريد.
التلفزيون  وبحسـب ما أورد 
فقد اسـتدعى الحرس املدني 
اتصـال  اإلسـباني حامـد يف 
هاتفي للحضور إىل مقر أمني 
تابـع للجهاز وسـط مدريد، 
ليتبنّي أن ضابطاً من املوساد 

اإلرسائييل موجود يف املقر.
وسأله الضابط اإلرسائييل عن 
تفاصيـل وردت يف تحقيقـه 
املنشـور يف موقـع وصحيفة 
بعنـوان  الجديـد»  «العربـي 
«هكذا يسـتهدف «املوسـاد» 
فلسـطينيي الخـارج يف دول 
أوروبيـة». وكان التحقيق قد 
سـلّط الضـوء بالوثائـق عىل 
املخابـرات  جهـاز  محاولـة 
بعـدد  اإليقـاع  اإلرسائيـيل 
مـن الفلسـطينيني يف أوروبا 
وتجنيدهم للتجسس لصالحه 

يف تركيا.
وكان حامـد قـد كتـب عرب 
«تويـرت»:  عـىل  حسـابه 
«أشكر كل من تواصل معي 
وحـاول التواصـل معـي...  
بعد االستدعاء غري الرشعي، 
والكمني الذي تعرضت له... 
أود أن أطمـنئ الجميـع أننا 
قدمنا شكاوى رسمية عدة 
من خالل املحامني، وندرس 
الخيارات القانونية ملقاضاة 
التـي  الرسـمية  الجهـة 

سمحت بما حدث».

لندن/ رويرتز:
قالت هيئة اإلذاعـة الربيطانية (بي بي يس) 
إنها تلقت شكاوى بشأن حجم التغطية التي 
خصصتهـا لوفاة األمـري فيليـب زوج امللكة 
إليزابيث، بعد اسـتياء بعض املشـاهدين من 

إلغاء الربامج العادية.
وكانـت «بـي بي يس» قـد قطعـت برامجها 
املعتـادة يف اإلذاعـة والتلفزيـون بعـد دقائق 
قليلة من إعالن قرص بكنغهام ظهر الجمعة 
وفاة األمري فيليب وألغـت برامج كثرية بقية 

اليوم إلتاحة املجال لتغطية وفاته.

وانتقـد بعـض مسـتخدمي «تويـرت» هيئـة 
اإلذاعة الربيطانية لقيامها بدور هيئة إذاعة 
حكوميـة «عـىل النمـط السـوفييتي» تبـث 
الدعايـة، يف حني قـال آخرون إنهـا تعرضت 
إخباريـة  قصـة  لتغطيتهـا  جائـر  لهجـوم 

رئيسية.
وتـويف األمري فيليب عن ٩٩ عاماً بعدما قىض 
أكثـر من ٧٠ عاماً إىل جانب امللكة إليزابيث يف 

قلب النظام امللكي الربيطاني.
وامتنع متحدث باسم هيئة اإلذاعة الربيطانية 

عن التعليق.
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ذاكرة الزوراء ضيفـت الزميلة نرمني 
املفتي يف حوار موسع ورصيح 

- اهـال وسـهال بـك اخـت نرمـني يف 
اول حـوار معك للـزوراء بعد ان تمت 

احالتك عىل التقاعد .
الغراء  -شـكري وامتناني لجريدتكم 

وترحيبي بكم .
١-رغـم انـك شـخصية معروفة بني 
ان  اننـا نـود  اال  الصحفـي  الوسـط 

تقدمي نفسك لقرائنا الكرام 
-اسـمي الكامل نرمني مظهر حسن 
املفتـي واسـمي املعروف هـو نرمني 
املفتـي، عراقيـة تركمانيـة، مواليـد 
لولـد  ام   ،١٩٥٩/١/٢٢ كركـوك، 
واحـد (عـيل) ربـي يحفظـه وجـدة 
لحفيـد (جـان) وحفيـدة (ايجـان) 

واكتـب  اتحـدث  يحفظهمـا  ربـي 
باللغات الرتكية والعربية واالنكليزية.

عـايل  ودبلـوم  ترجمـة  بكالوريـوس 
صحافة ..

-ومـاذا عن النشـأة حدثينـا عن دور 
العائلـة هـل كان لهمـا دور يف رسـم 

طريقك الثقايف يف الحياة ؟
-كثريا، قبل دخويل املدرسة، مثال، كأن 
والدي (سالم اىل روحه يف جنته) يجلب 

يل قصصـا مصورة للصغار ويقرؤها 
ويرشحها ومن ثم يقوم بقص الصور 
ويطلـب منـي ترتيبهـا كمـا فهمت 
القصة واحيانا كنـت اغري يف القصة 
وارشح لـه سـبب التغيـري وبالتـايل 
كنت اغري ترتيب الصور..والدي، كما 
يصفـه الكاتـب الكبري وحيـد الدين 
بهـاء الديـن (شـاعر لم يحـاول ان 

يجمع قصائده يف ديـوان) ويف عائلتنا 
(مفتي زادة) يف كركوك شعراء وكتاب 
ومرتجمـون عديـدون وجدنـا االكـرب 
املفتي (واالديب (محمد الغوث) اسس 
مدرسـته (الغوثيـة) يف ١٧٥٩ وكانت 
مـن اوائـل املـدارس يف العـراق التـي 
ادخلت السـجالت لبيانات التالميذ وما 
تـزال تلك السـجالت محفوظـة يف دار 
املخطوطات العراقيـة، وما تزال بناية 
املدرسـة قائمـة وتحولـت اىل جامـع 
ومسـجل ضمـن املبانـي التاريخية يف 
العـراق وحـد والـدي (رحمهمـا الله) 
سـليمان لك مفتي زادة كان فضال عن 
كونه قاضيا، شـاعرا واديبا ومرتجما 
وهـو من ترجم ديوان  الشـاعر االكرب 
فضويل (اجمل عشق) من الفارسية اىل 
الرتكية واملعـروف ان فضويل البغدادي 
الرتكماني يعّد واحدا من كبار شـعراء 
العراق الرتكي ومحدد شـعرهم وكان 
يكتـب مثـل شـعراء عـرصه باللغات 
الرتكية والعربية والفارسـية. وتعلمت 
من خـالل والدي العربيـة واالنكليزية 
قبل دخويل اىل االبتدائية وهذبت والدتي 

(سـالم اىل روحهـا يف جنتهـا) لهجتي 
الرتكمانيـة (الرتكمانية احدى لهجات 
القـراءة  وعلمتنـي  الرتكيـة)  اللغـة 
والكتابة بلغـة االم وكانت تاخذني اىل 
املكتبـة العامـة آلتـي كان لها قسـما 
لالطفـال.. كنـت محظوظـة  لوالدين 
مثقفني جـدا وبيت لم يخـل دوما من 
كتاب جديد ومجلـة وجريدة وان يكن 
اي فلـم حديـد يف السـينمات يفوتنـا، 

ايضا من خـالل الوالديـن. كان والدي 
يتمنيـان ان اكون طبيبـة، لكنني وانا 
يف االبتدائيـة قـررت ان اكون صحفية 
وبمرور السنوات ورغم تفوقي الدرايس 
يف الفرع العلمي، اقتنع والداي بحلمي 

ان تكون صحفية وليست طبيبة.
- البدايات الثقافية االوىل والهوايات ؟

البدايـة كانـت املـدارس وانـا صغرية 
االبتدائيـة  مدرسـتنا  يف  ان  اتذكـر   ،
كانـت توجد مكتبتني، واحـدة لتالميذ 
الصفوف مـن االول اىل الرابع والثانية 
الخامـس والسـادس.كانت  للصفـني 
مرشـدة الصف، السـت هناء،  تأخذنا 
اىل املكتبـة ملرتني اسـبوعيا وتقـرأ لنا 
القصـص ويف الصف الرابـع االبتدائي 
اصبـح عدنـا درس اسـمه (التعبـري) 
وكانـت املعلمـة تقـرأ لنـا القصة ثم 
تطلـب مًنا ان نكتبها بعد ان فهمناها، 
كانـت املـدارس تعد نـرشات جدارية، 
لـكل صف ونـرشة جدارية للمدرسـة 
وتتغري شـهريا وانا يف الرابع االبتدائي 
تـم اختياري الكـون من ضمـن كادر 
النـرشة التـي تصدر باسـم املدرسـة. 

يف الخامـس االبتدائـي بـدأت زياراتنا 
اىل املكتبـة العامـة برفقـة املعلمة ويف 
الصف السـادس االبتدائـي كان علينا 
ان نكتـب تقاريـر سـواء يف العلوم او 
التاريخ والجغرافية او الشعر بمصادر 
من املكتبـة العامة ومكتبة املدرسـة، 
كانت تسـمى تقارير وهي يف الحقيقة 
كانت أبحاثا حسب عمرنا وكنت دائما 
االوىل..اول قصـة قصرية كتبتها، كنت 

يف الثالـث متوسـط وشـاركت بها يف 
مسـابقة ادبية وفزت وكان ملدرسـة 
اللغة الست نهال دور كبري يف اتقاني 
اللغـة العربية وكانت قـد توقعت ان 
تكـون كاتبـة قصـة متميزة..كذلك 
كان ملدرسـة اللغة االنكيليزية الست 
نقية دور يف اتقانـي اللغة االنكليزية 
اىل  اشـري  ان  والبـد  بهـا.  والكتابـة 
أستاذي الراحل د.خالد عيل مصطفى 
الـذي سـاعدني كثـريا يف التعرف اىل 
اللغة العربية حني كإن يدرسنا اللغة 
العربية يف املرحلة االوىل من دراسـتي 
الجامعيـة.. وكنـت محظوظـة بان 
اول مـن دربني عـىل التحقيـق كان 
الصديق ماهر فيصل والذي كان وما 
يـزال واحدا من اهم من كتب التحقيق 
ان  محظوظـة  وكنـت  االسـتقصائي 
صحفيا كبـريا بقامة نصري النهر كأن 
يرتأس التحقيقـات والذي علمني عىل 
اهميـة املقدمـة والبد من االشـارة اىل 
الصحفي املـرصي الكبري فتحي خليل 
الـذي كان الجئـا سياسـيا اىل العـراق 
ويعمل يف الف باء وعلمني كيف اختار 
عنـوان قصري وصادم وطبعا الشـاعر 
الـذي كان  الصايـغ  الراحـل يوسـف 
رئيس قسمي يف ١٩٨٤ ولم يرفض اية 
فكـرة يل وكان يدافع عني يف حل واجه 
التحقيـق املشـاكل بعد نـرشه واكيد 
اشـري اىل  الكاتـب والصحفـي الكبـري 
واملغرتب اآلن سـهيل سامي نادر الذي 
دربنـي كيف اهدئ جنونـي واندفاعي 
واملغـرتب  الرائـد  الكبـري  والصحفـي 
.. ايضا محسـن حسـني الـذي وفر يل 
الفرص لتنفيذ تحقيقـات جريئة جدا 
وكيـف اوجه انتقاداتـي دون ان اضع 

نفيس امام املدفع..
هنـا، لن انـىس موقف رؤسـاء تحرير 
عملـت تحت اداراتهم حني كتب رئيس 

تحريـر جريـدة بابـل يف ٢٢ اب١٩٩١ 
مقاال افتتاحيا ضدي حاول ان يشـوه 
من خاللها تاريخي وسـمعتي بسـبب 
مقال يل، وذهبوا اىل وزير االعالم حينها 
حامد حمـادي مدافعني عني..وحينها 
ايضـا تم منعي من الكتابة ملدة سـنة، 
كان مقـايل بعنـوان ( الوطنيـون هم 
االغلبية) ونرشته يف بابل ردا عىل مقال 

افتتاحي 
-كيف نمت الهوايـات وما هي املالمح 

االوىل ؟
-هواياتـي االوىل  فكانت الرياضة وما 
وامليداليـات  بالكـؤوس  احتفـظ  ازال 
التـي تلتها حتى انتهائي من الدراسـة 
الجامعية..كذلك الرسـم وكانت هناك 
لوحات من توقيعي سـواء يف مداريس 
الجامعـة  مرسـم  يف  او  كركـوك  يف 
ومـا  كنـت  املسـتنرصية..والتصوير، 
ازال شـغوفة بالتصويـر وسـبق وان 
نلت جوائز تقديريـة بالتصوير وغالبا 
كنت اقـوم بتصويـر التحقيقات آلتي 
كنـت انفذهـا.. اضافـة لهـذا كانـت 
املطالعة والكتابة ولم تكن هواية، انما 
اعتربتهمـا واجبا، كنت اقـرأ واناقش 
بعـد ان اجمع مالحظاتـي  وكما قلت 

يف جـواب سـابق ، يف الصـف الرابـع 
االبتدائـي عرفت الصحافـة من خالل 
الصحـف وقـررت ان أكـون صحفية 
والبـد ان اشـري اىل دور مكاتب مجلتي 
واملزمار يف تنمية القراءة والوعي وحب 
الصحافة يف طفولتـي ولغابة انتهائي 
من الدراسـة املتوسـطة. اما شـغفي 
بالتصويـر فكان الدافـع والدي وعمي 
الصغـري (رحمهما اللـه) اللذين كانت 

الكامريا ال تقاربهما.
   - مـا دامـت القـراءة واملطالعـة من 
هواياتـك االوىل فحدثينـا عـن قراءاتك 

االوىل ومطالعاتك ؟ 
- منـذ صغـري وماازال اقـرأ كل يشء 
وال اخفي شغفي بالروايات والقصص 

وكتب الطاقة والتنمية البرشية  .
- هل تتذكرين بدايات النرش ؟

الدراسـة  مـن  الثانيـة  املرحلـة  يف   -
الجامعيـة بـدأت انرش مـواد مرتجمة 
واول تحقيـق نرشتـه كان يف ترشيـن 
اول ١٩٨٠ يف الف باء واوا قصة قصرية 

قصرية نرشتها كانت يف الجمهورية.

-  يف أي املجاالت كانت كتاباتك القصة 
ام الشعر ام التحقيقات؟ 

القصـرية  القصـة  بكتابـة  بـدات   -
ونرشها بعد ان اصبحت صحفية .

  - هواجسك وطموحات بعد اول مادة 
نرشت لك وهل لقيت تشجيعا؟

- كان حلمي ان انجح كصحفية وان ال 
اتنازل عن مبادئـي وضمريي وبفضل 

من الله نجحت كما كنت احلم .
- كيف تبلورت قدراتك الصحفية ؟

- بالقراءة وسـعة االطـالع، الصحافة 
موهبـة والبد مـن تنميتهـا والتعامل 
معها بحـذر وحب وضمـري واال فانها 
والثـراء  للفسـاد  وسـيلة  (أسـهل) 
والكـذب وتضليل الـرأي العام والحمد 
للـه، بعـد ٤١سـنة صحافـة مـا ازال 

اسكن بااليجار يف بغداد.
- املؤسسات االعالمية والصحفية التي 

عملت فيها وكيف كان دورك ؟
- يف الف باء، محررة، واذاعة بغداد لفرتة 
قصرية جدا وكنت رئيس قسم التنمية 
وعملت االجـور كمرتجمـة يف مديرية 
االخبار يف املؤسسـة العامة للتلفزيون 
وقبلهـا عملـت الجمهوريـة، رئيـس 
محرريـن ورئيـس قسـم التحقيقات 

وعضـو هيئـة تحرير ونـرشت يف دار 
ثقافة االطفال، سـواء كتـب لالطفال 
او قصص قصـرية لالطفال يف محبتي 
واملزمـار ونـرشت يف غالبيـة املجـالت 
والصحف العراقية سـواء اعمدة رأس 
او حـوارات او تحقيقـات، فضـال عن 
اعـدادي لربامـج ثقافيـة وميدانية يف 
االذاعـة والتلفزيـون وقمـت باعـداد 
وتقديـم برنامج من خـالل الفضائية 

العراقية يف ٢٠٠٠.
-  نرمـني املفتـي قلـم معـروف عـىل 
املسـتويني املحـيل والعربـي والعاملـي  
من خـالل عملها حدثينا عـن أعمالك 

األخرى؟
الكثـري مـن  -يف مسـريتي عملـت يف 
املواقـع التـي لـم اذكرهـا االن فمثال 
عملـت  يف املكتـب االقليمـي لشـبكة 
(يس ان ان) االخباريـة يف بغداد بصفة 
مرتجـم ومنتج  لالعـوام من ٢٠٠٠ اىل 

.. ٢٠٠٥
اضـف اىل ذلـك حصويل عىل شـهادات 
عراقية ودولية يف التصوير الصحفي .. 

وقد نجحت يف ايصال رسالة الصحفية 
امللتزمة املرصة عىل ارئها فانا املتمردة 
عىل الروتني وكشـف الفسـاد ايا كان  

نوعه ولونه 
-هل توليت مسؤولية صحف ومجالت 
معينة غري عملـك يف الجمهورية والف 

باء وشبكة االعالم العراقي ؟
و  اسسـت   ٢٠٠٥ عـام  بعـد  -نعـم 
توليت رئاسـة تحرير جريدة (القلعة) 
االسـبوعية ونجحـت مـن خاللهـا اىل 
حد مـا من تحويل اتجـاه الرأي العام 
العراقي والعربي صوب مدينة كركوك 
والتعريـف  الرتكمانيـة  والقضيـة 
بشـعبها بانـه جـزء اصيـل مـن هذا 

الوطن (العراق) .. 
وحاولت بعمودي الجـريء (انتباهة) 
ان ألفـت انتباه القـاريء اىل ما يجري 
يف محيطه املحيل واالقليمي .. فنرشت 
مئات التحقيقات واملقاالت  والحوارات 
جريـدة  ابرزهـا  عديـدة  صحـف  يف 
الجمهوريـة ومجلة الف بـاء وجريدة 
االهـرام (ويكيل) النسـخة االنكيليزية 
من جريـدة االهـرام القاهرية وكتبت 
عمود راي يف جريدة (َذا نيو اناتولييان) 
الرتكية .. اضافة اىل انتاج فلم وثائقي 
يروي ما آلت اليه جريـدة الجمهورية 
بعـد احداث التاسـع من نيسـان عام 
مؤتمـرات  عـدة  يف  وعرضـه   ٢٠٠٣

دولية..
-هل لك اصدارات معينة ؟

-نعـم يل مجموعة اصـدارات أذكر من 
الجميـل وأعشـاش  : كوكبنـا  بينهـا 
النخيـل  شـجر  يف  وجـروح  الطيـور 
ومجموعـة قصصيـة تحـت عنـوان» 
يوميـات رجل يموت» واخرى لالطفال 
تحت عنوان «عيل والقوس قزح .. كما 
ترجمت العديد مـن الكتب العاملية من 
بينها كتاب «مرتجم االمراض» للكاتبة 
الهندية االصـل (جامبا الهريي) وهي 
بجائـزة  فـازت  قصصيـة  مجموعـة 
بوليسـرت االمريكيـة ورئيسـة تحرير 
جريـدة صبـاح كركـوك التـي تصدر 

بالرتكمانية
-هـل مررت باحراجـات ازعجتك متى 

وملاذا ؟
سـنة  ملـدة  الكتابـة  مـن  -منعـت 
(اب١٩٩١-١٩٩٢) وكنت اول صحفي 
عراقـي يقيم عليه رئيـس الجمهورية 
دعـوى قضائية (جـالل الطالباني) يف 
٢٠٠٦ وخرس القضية يف تموز ٢٠٠٧ .

- عملـك يف مجلة الف بـاء حدثينا عنه 
بالتفاصيل وما هي إبداعاتك فيها؟

- تعينـت يف الف باء بعـد انتهائي من 
دراسـتي الجامعية ونـرشت الكثري يف 
الف باء وكنت اصغـر من كتب عمودا 
وكان   ١٩٨٤ يف  وذلـك  لهـا  اسـبوعيا 
اسـمه (الكتابـة مبـارشة)، يقولـون 
بأني صحفية تحقيقات (تسمى االن 
االسـتقصائية) متميـزة  الصحافـة 
وجريئة، خالل عميل يف الف باء، نلت 
عنـوان افضـل صحفـي يف العراق يف 
سنتي ١٩٨٤ و١٩٨٦ و١٩٨٩ وكذلك 
نلت جائزة افضل نص ادبي من نادي 

جريدة الجمهورية الثقايف يف ١٩٩٣.
- كم سـنة عملت يف الف باء وما هي 

اخر اعمالك الصحفية فيها ؟
- عملـت مـن ١٩٨٠ اىل ١٩٨٩ وعدت 
اليهـا يف ٢٠٠٠، اخر موضوع نرشته 
قبـل تفرغـي للدراسـات العليا كان 
عن فيلم (سكوت ح نصور) ليوسف 
شـاهني وكان عنوانـه (سـكوت ح 

اعتزل)..
- حدثينـا عن مرحلة مـا بعد ٢٠٠٣ 

اين عملـت وهل كان نهجـك يف العمل 
هو نفسه ما قبل ٢٠٠٣.

-لـم اغري نهجي ابـدا، فالصحافة كما 
قلت يف جواب سابق التزام وضمري قبل 
اي يشء اخر.. اسست يف ٢٠٠٥ جريدة 
القلعـة االسـبوعية والتـي كانت كما 
اكدت نقابة الصحفيني يف ٢٠٠٩ االكثر 
مبيعـا يـوم صدورها وكان شـعارها 
(يـدا بيد نحو عـراق حر بـال طائفية 
واثنيـة) ودافعت عـن عراقية كركوك 
وتوقفت بسـبب التمويـل، وكان خربا 
نرشتـه الجريدة سـببا يف رفع الرئيس 
الراحـل مـام جـالل دعـوى قضائيـة 
ضدي ويف مايس ٢٠١٣ اصبحت مديرة 
الفضائية الرتكمانية يف شـبكة االعالم 
العراقـي ويف شـباط ٢٠١٨ اصبحـت 
رئيـس تحريـر مجلة الشـبكة ومعها 
يف ترشيـن اول ٢٠١٨ اصبحـت رئيس 
تحريـر الجريـدة االسـبوعية (صباح 
كركوك) التي تصدر باللغة الرتكمانية 
عـن جريـدة الصباح-شـبكة االعـالم 

العراقي.
     يف ٢٠٠٩ ويف استفتاء عىل االنرتنت، 
تـم اختباري مـن بني افضل  خمسـة 
اعالميني يف العراق وكنت املرأة الوحيدة 

بينهم. 
- كيـف كانـت قيادتك ملجلة الشـبكة 

وهل حققت هذا املجلة طموحاتك 
-مجلة الشبكة العراقية مجلة منوعة 
موجهة للعائلة العراقية والبد من القول 
ان كل رئيس تحريـر قبيل كان قد بذل 
جهوده لتطويرها. ما افتخر به خالل 
عمـيل يف املجلـة السلسـلة التي قررت 
نرشهـا تحت تبويـب (نحـن العراق) 
وعىل مدى اسـابيع تم تسـليط الضوء 
عـىل التنـوع العراقي االثنـي والديني 
واملذهبـي يف محاولـة للقضـاء عـىل 
استخدام املصطلح القبيح (مكونات) 
والذي كان اسـاس املحاصصة املقيتة 
وهذا املصطلح تسبب ان يكون االنتماء 
اىل (املكـون) بينما التنـوع يمنح قوة 
للعراق ويمنح قوة للجميع خاصة وان 
نتيجة  العراقيتني  الثقافة والحضـارة 

هذا التنوع الجميل.
- قـرار احالتـك عـىل التقاعـد كيـف 

تنظرين اليه ؟
- لحـد االن ال اعرف كيـف انظر اليها، 
فالصحافـة مهنـة تختلف عـن املهن 
االخـرى، الصحافـة تمتلـك صاحبها 
بينما املهن االخرى يمتلكها اصحابها، 
الكتابـة  يف  ساسـتمر  اننـي  بمعنـى 
بـاذن اللـه وربما سـافكر بتأسـيس 
وسـيلة اعالم ما خاص باعـالم املرأة، 
ليـس انحيازا، انما اكـون املرأة الحجر 
االسـاس ملجتمـع سـوي وللمصالحة 
واملسـامحة وكلنـا نعرف مـا تواجهه 

املرأة العراقية اليوم.
- هـل ستسـري املجلـة بعـدك وفق ما 

كنت تخططني ؟
- اكيد النها يف ايد امينة. 

٢٢- اين نرمني املفتي بعد التقاعد؟
-االن، منشـغلة بمعاملة التقاعد آلتي 
يعـرف املنبع كـم تحتاج مـن الوقت، 
وسـعيدة بالتفرغ لحفيدي وحفيدتي 

وقراءة كتب جديدة.
- هـل لديـك كالم غـري الـذي قلناه يف 

اسئلتنا ؟
- شـكرا لكـم وللجريـدة عـىل هـذه 
الصفحة التـي تحاول ان تعرف القراء 

بالصحفيني العراقيني. 
- وشـكرا لـك متمنـني لـك الصحـة 
والعافية وتحقيق مـا تصبني اليه من 

مشاريع بعد التقاعد .
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كاتبة وصحفية تجيد الكتابة باللغات العربية والرتكية  واالنكليزية والتحدث بهما بطالقة.. ولدت يف كركوك يف العام 
١٩٥٩ .. استهوتها الكتابة مذ كانت يف العارشة من العمر .. وكانت النرشات الجدارية التي تنظمها ادارة املدرسة هي 
الحافز االول للولوج اىل عالم الصحافة.. والتنفيس عما يختلج يف ذاتها من افكار وخواطر تعرب عن عشقها الشديد للكلمة 
..انهت دراستها االولية يف مدارس كركوك وانتقلت اىل بغداد لتكمل دراستها الجامعية بقسم الرتجمة يف كلية اآلداب / الجامعة 
املستنرصية.. وكان شهر ترشين االول من العام ١٩٨٠ البداية الحقيقية لدخولها عالم الصحافة منترصة إلرادتها يف تحقيق 
حلم الطفولة بعيدا عن رغبة والديها يف ان يرونها طبيبة وذلك بعد حصولها عىل شهادة البكالوريوس يف الرتجمة وشهادة 

الكفاءة يف اللغة االنكليزية ودبلوم صحافة من معهد الصحفيني العاملي يف العاصمة املجرية بودابست ..
هي نرمني مظهر حسن املفتي وشهرتها كقلم وعلم عراقي نرمني املفتي .. تولت مهاما عديدة منها مهمات رئاسة قسم 
التحقيقات يف جريدة الجمهورية اىل جانب عضويتها يف هيئة تحريرها .. وقد تميزت كتاباتها بالجرأة والشجاعة والحكمة.. 

ولعل هذا ماجعلها تتصدر زمالءها  كأفضل صحفية لسنوات ١٩٨٥ و١٩٨٦ و١٩٨٩ و١٩٩٤.. وهي املرأة الوحيدة من 
بني افضل خمسة اعالميني يف العراق لعام ٢٠٠٩ ..
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رغم أن معظـم النـاس يتناولون 
الباميـة إال أن كثرييـن ال يعرفون 
الفوائـد العظيمة لهـذا النوع من 
والتـي  املوسـمية  الخـرضاوات 
فصـل  يف  كبـري  بشـكل  تتوافـر 

الصيف.
وفيمـا يـيل 10 فوائد سـتجعلكم 
البامية وتحرصون عىل  تعشقون 

تناولها باستمرار:
- مكافحة مرض السكري

تساعد البامية يف منع اإلصابة بداء 
السكري بفضل العنارص الغذائية 
والتـي  بهـا  املوجـودة  واألليـاف 
تعمل عىل تنظيم نسـبة السكر يف 
الدم ، كما أن دراسـة تركية أكدت 
مؤخراً أن بـذور البامية املحمصة 
تسـاعد يف خفض نسـبة السـكر 
بالـدم مسـاهمة يف عـالج مرض 

السكري.
- عالج الخمول والتعب

أكدت البحـوث أن البامية تحتوي 
عىل نوعني من مضادات األكسـدة 

يرفعان من نسـبة الجليكوجني يف 
الكبد، وهـو الوقود الذي يسـمح 
للجسـم بالعمـل، وبالتـايل يمنع 
التعب والخمول، ويضمن الحيوية 

والنشاط.
- خفض الكوليسرتول الضار

خفـض  يف  الباميـة  تسـاعد 
الكوليسـرتول  مسـتويات 

السيئ بالجسم، بفضل 
عـىل  احتوائهـا 
األليـاف ومضادات 

األكسدة.
- كبح الشهية

عىل  الحتوائهـا 
كمية وفرية من 
األلياف، تسـاعد 
من  قليلة  كميـة 
الباميـة يف كبـح 

الشـهية لسـاعات 
فقـدان  وبالتـايل 

املرغوب  الوزن غـري 
فيه.

- خفض خطـر اإلصابة بأمراض 
الكبد

أثبتت أبحاث أجريت عىل مجموعة 
مـن الفـرئان أن تنـاول الباميـة 
يمنع تطور مـرض الكبد الدهني 

عـىل  ويحافـظ 

صحة الكبـد، وذلك الحتوائها عىل 
مركبات الفالفونويد والتي تساعد 
الجلوكوز واسـتقالب  عىل تنظيم 
الدهـون من خـالل الربوتينات يف 

الكبد.
- منع نقص الكالسيوم

تمنحـك وجبـة الباميـة 51 مليل 
جرام مـن الكالسـيوم وهو 
القـدر املطلـوب والـذي 
جسـمك،  يحتاجـه 
صحـة  لتحسـني 
وتنظيم  العظـام، 
الـدم،  ضغـط 
تحسـني  و
القلب  صحـة 
خفـض  و
ت  يا مسـتو
الكوليسرتول 

يف الدم.
تحسـني   -

النظر
الباميـة  تحتـوي 

 ،A عـىل بيتـا كاروتـني وفيتامني
وهمـا عنرصان ثبتـا أهميتهما يف 

تحسني النظر واملحافظة عليه.
- تخفيف التوتر

تتميـز بـذور الباميـة بخصائص 
مضـادة لإلجهـاد، فهـي تحد من 
التوتـر وبالتـايل تقلـل مـن خطر 

السمنة والسكري.
-خفض خطر اإلصابه بالرسطان

الحتوائهـا عىل بروتـني الليكتني، 
تمنع البامية نمـو رسطان الثدي 
كما تسـاعد يف التخلص، ما يصل 
إىل 72 % مـن الخاليـا الرسطانية 

بالجسم.
- تعزيز املناعة

تلعب البامية دوراً حيوياً يف تقوية 
الجهاز املناعـي، بفضل احتوائها 
عـىل خصائص مضادة لألكسـدة 
تحـارب الجـذور الحـرة املسـببة 
لألمراض، باإلضافـة إىل احتوائها 
الهامـني   Cو  A فيتامـني  عـىل 

للجسم.

تتأثـر البـالد يف هـذه األيام بموجـة حارة غري مسـبوقة دفعت 
درجـات الحـرارة لتتعـدى حاجـز األربعني يف مختلـف مناطق 
الضفـة فأصبحـت الحاجة ماسـة السـتخدام وسـائل التربيد 
والتكييـف ممـا زاد من أحمـال الكهرباء وتسـبب بانقطاعات 

متكرة للكهرباء .
ولكـن هناك وسـائل ممكـن أن تـربد البيت عـن طريقها دون 

الحاجة اىل إستخدام املكيف ومن هذه الوسائل:
- السـتائر: حيـث تعّد السـتائر مركـز الدفـاع األول من حرارة 
الشـمس خالل النهار، لذا ُينصح بإغالقها خالل ساعات النهار 

وخاصًة من الجهتني الغربية والجنوبية.
- النوافذ: وُينصح عادًة باستخدم النوافذ الزجاجية الشفافة أو 
العاكسـة للضوء، وإغالقها أثناء النهار وفتحها خالل سـاعات 

الليل ليدخل الهواء البارد.

- املروحـة املتحركـة: حيث تعّد املروحـة املتحركة أفضل محرّك 
للهـواء البـارد، وُينصـح بوضعها أمـام النافذة لعكـس الهواء 
البـارد، حيث أن هذا يسـاهم بخفض درجة حرارة الغرفة من 3 

إىل 4 درجات مئوية.
- تحويـل املروحـة إىل مكّيف حيث باإلمـكان تحويل املروحة إىل 

مكّيـف بارد وذلك عن طريق وضع وعـاء يحتوي عىل مكعبات 
ثلج أمامها بحيث يتم تربيد الهواء املتحرك.

- األدوات الكهربائيـة: خـالل سـاعات النهـار الحـاّرة ُينصح 
بالتخفيف من إستخدام األدوات املنزلية الكهربائية، التي تصدر 
حرارًة (مثل الغسـاالت والنشـافات)، والتأكد من إطفاء جميع 
األجهزة خالل عـدم التواجد يف املنزل، واسـتخدامها يف الصباح 

الباكر أو عند املغيب.
- املصابيح: وُينصح دائماً بإسـتخدم املصابيح املوفرة للطاقة 

الكهربائية، وإطفاء األنوار الغري املسـتخدمة.
- الرطوبة: حيث تنتج الرطوبة عادًة من الغسـيل املنشور داخل 
البيت، لذا ُينصح بنرش الغسـيل وتنشيفه يف أول أو آخر ساعات 
النهار. كما أن الشفاطات املتواجدة يف الحمامات أو املطابخ ُتفيد 

من تقليل درجة الرطوبة لذا ُينصح بتشغيلها معظم الوقت.

 ”تزوجـت مـن عائلة“.. ربما سـمعت 
هذه الجملة من قبل، فالزواج ال يقترص 
عـادًة عـىل شـخصني يقـرران العيش 
معا، بـل يشـاركهما يف حياتهما أفراد 
العائلتني، ما يفتـح الباب أمام انفجار 

املشكالت اليومية.
فـإذا أُغلقـت جميـع أبـواب التواصـل 
مع عائلـة زوجك، فما الحـل لتنجحي 
أرستـك  اسـتقرار  عـىل  الحفـاظ  يف 

الصغرية؟
أن لـكل عائلة ”كتالـوج القواعد“ غري 
مكتوب، يشمل عادًة الثقافات والعادات 
والخربات الخاصة بهـا، وربما يتطلب 
التعرف عىل هذه املكونات بعض الوقت 
واملواقـف العمليـة، إال أن احـرتام تلك 
القواعد سيمثل أوىل خطوات النجاح يف 

التعايش مع العائلة.
وال يعتمـد األمر عىل اسـتيعاب عائلتك 
الثانية فحسـب، بل يتطلـب تدخالً من 
رشيك الحياة املسؤول عن إذابة الجليد 
بـني الطرفني، ولكن احـذري لغة اللوم 
الدائمـة، ألنهـا سـتدفعه للتهـرب من 
املواجهة، وربما تدفعه لالنقالب عليك.

فيما ييل، نقدم لك بعد النصائح املفيدة 
لكسب ودة الزوج وعائلته:

أكره أختك
تجنبي قول جمل مثل ”أختك تتجاهلني 
وال أحبهـا“، فاألفضل أن توضحي أنها 
غـري قريبـة منك عـىل عكس مـا كنت 

ترغبـني، ربمـا سـتكون تلـك وسـيلًة 
مناسبًة للحوار.

املواجهة
إذا كنت تواجهني مشكالت واضحة مع 

عائلة زوجك، فعليك باملواجهة املبارشة 
معهـم. تحتمل هذه الخطـة قدراً كبرياً 
من املخاطرة، خاصًة أنهم قد يتخذون 
موقفاً هجومياً ضدك، لكن ضعي خطة 

عمل مشرتكة لقواعد التعامل بينكما، 
هـذا األمـر سـيكون صعبـاً يف البداية 

ولكن سيعتاده الطرفان.
غرية متبادلة

ال تبالغي يف الشـكوى من أفراد عائلة 
زوجـك، فأنـت بحاجـة إىل مزيـد من 

التوازن من أجل حياة مستقرة.
عائلة زوجـك تعترب نفسـها رقم ”1“ 
يف حياته، ومن ثم يصبح أفراد العائلة 
شـديدي الغرية عىل ابنهم حال شعروا 
باحتاللك لتلك املكانة لديه. أنت بحاجة 
إىل الثبات والنعومة والصرب لتنجحي يف 

الحفاظ التوازن.
اللقاءات العائلية

اللقاءات العائلية لدى بعض الزوجات 
تثري املشكالت، خاصًة حال وجود عدد 
مـن املواقف السـابقة، بحيـث يصبح 
لدى كل طرف تاريخ سيئ يحول دون 

التواصل العائيل الطبيعي.
ال تتجنبـي تلـك اللقاءات كثـرياً، حاويل 
أن تتفاعـيل مـع عائلـة رشيـك حياتك 
بالرتحاب واالبتسامة والنقاش يف األمور 
املشـرتكة، وال تتبني وجهات النظر التي 
تؤدي إىل حروب كالمية، أخرجي نفسـك 

من هذه املواقف بلباقة.
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 ترتـدي العديد من النسـاء األحذيـة ذات الكعب 
العايل خـالل الحفالت واملناسـبة االجتماعي، بل 
وترتدي بعضهـن هذا النوع من األحذية بشـكل 
يومي يف العمـل، غري مدركات للمخاطر الصحية 

للكعب العايل عليهن.
وتوضـح الدكتـورة جاكلـني سـوتريا املخاطـر 
املتعلقـة بارتـداء الكعـب العايل، حيـث تقول إن 
تصميـم هـذا النـوع مـن األحذيـة، يجعـل ثقل 
الجسم يرتكز عىل الناحية األمامية من القدمني، 

ويضعهما تحت الضغط املستمر.
الخطـر اآلخـر الذي يحـدث عند ارتـداء األحذية 
ذات الكعب العايل هـو انحناء الركبتني والوركني 
إىل األمـام، مما يجـرب الظهر عـىل االنحناء أيضاً 
للتعويـض وإعـادة ضبط الجسـم، بحسـب ما 

نقلت صحيفة بيزنس إنسايدر.
ويمكن التعرض للكسـور الناتجة عن اإلجهاد يف 
مشـط القدم، باإلضافة إىل آالم يف الركبة، وآالم يف 
الوركني والظهر، والتهـاب يف األوتار، ناهيك عن 
العديـد من اآلالم واألورام األخـرى التي تحدث يف 

أماكن متفرقة من الساقني وباقي الجسم.
وتنصح الدكتورة جاكلني مرضاها باالمتناع قدر 
اإلمـكان عن ارتـداء األحذية ذات الكعـب العايل، 
باإلضافـة إىل عـدم ارتداء حـذاء بنفـس ارتفاع 
الكعب بشـكل يومي، واالبتعاد عن ارتداء الكعب 

العايل إىل العمل، واستبداله باألحذية املريحة.

 املقادير: 
½ كيلـو بطاطـس مقـرشة، 
متوسـطة  رشائح  ومقطعـة 

الُسمك.
½ كيلو لحم مفروم.

مقـرشة،  طماطـم  كيلـو   ½
ومفرومة.
كوب ماء.

½ كوب صلصة طماطم.
ثمـرة جـزر كبـرية مقطعـة 

رشائح متوسطة الُسمك.
كبـرية  أخـرض  فلفـل  ثمـرة 
مقطعـة مكعبات متوسـطة 

الحجم.
قرن فلفل حار مفروم.

فص ثوم مفروم.
بقسـماط  كبـرية  مالعـق   3

مطحون.
بقدونـس  كبـرية  ملعقـة   2

طازج مفروم.
كمـون  صغـرية  ملعقـة 

مطحون.
بيضة.

2 ملعقة كبرية زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.
الطريقة: 

سـخني الفـرن عنـد درجـة 
حرارة 180.

يف وعـاء كبـري ضعـي اللحـم 
والبقسـماط والبيضة والثوم 
والفلفـل الحـار والبقدونـس 
والفلفـل،  وامللـح  والكمـون 
وقلبـي جيـًدا حتـى تختلـط 

املكونات.
يف وعـاء كبري ضعي الطماطم 
وصلصـة  واملـاء  املفرومـة 
والفلفـل  وامللـح  الطماطـم 

األسود وقلبي جيًدا.
شـكيل اللحم عىل شكل كرات 
متوسـطة الحجـم. يف صينية 
فرن، ضعي البطاطس والجزر 
والفلفـل األخـرض، ثـم ريص 

فوقها كرات اللحم.
صبـي خليـط الطماطم فوق 
اللحـم، ثـم غطـي الصينيـة 
بالفويل، ثـم ضعيها يف الفرن 

ملدة 45 دقيقة.
يف  وضعيهـا  الفويـل،  أزيـيل 
الفـرن ملـدة 10 دقائـق، ثـم 

قدميها.
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يعّد السـكر سـيئ السـمعة عىل مستوى 
الصحـة العامة، عىل الرغـم من احتياجنا 
له بالعديـد مـن األطعمة واسـتخداماته 
الكثـرية، وكونـه مصـدرا حيويـا للطاقة 

ومذاقه حلو،.
و لكن بالطبع، ال تتشـابه كل السكريات، 
الفواكـه  يف  املوجـود  الفركتـوز  يعـّد  إذ 
والخرضاوات والالكتوز يف األطعمة الغنية 
بمنتجات األلبان من السكريات الطبيعية 
التي ال تدعـو إىل القلق ألنها تحتوي أيًضا 

عىل األلياف والكالسيوم.
و ترتكز الخطورة يف السـكريات املضافة، 
التـي توجـد غالًبـا يف األطعمـة املُصنعة، 
والتي ينصح الخرباء باالسـتغناء عنها أو 

تقليل كمياتها.
وتشمل قائمة السـكريات املضافة كل ما 
يتم إضافته إىل طعام أو رشاب لجعله حلو 
املـذاق، بما يف ذلـك السـكريات الطبيعية 

مثل العسل.
ويف السـياق، تـرى جيسـيكا كوردينـغ، 
مدربـة صحيـة يف مدينـة نيويـورك أنـه 
عـىل الرغم احتمال أن تكون (السـكريات 
املضافة) مفيدة أكثر من سـكر املائدة، إال 
أنها تسـهم يف زيـادة السـعرات الحرارية 

مقابل القليل من الفيتامينات واملعادن.

ويوجد أكثر من 61 اسـما مختلفا للسكر 
ممـا يؤدي إىل تنـاول الكثـريون ملزيد من 
السـكر أكثر مما يتمنـون، عىل الرغم من 
أنهـم يبذلـون قصـارى جهدهـم التخاذ 

خيارات غذائية صحية.
و تطـرأ التأثـريات السـلبية للسـكر عىل 
معظمـه  تكسـري  يتـم  بعدمـا  الجسـم 
وامتصاصـه يف األمعـاء الدقيقـة، حيـث 
بتحويـل  املتخصصـة  اإلنزيمـات  تقـوم 
الجزيئات األكرب إىل ثالث سـكريات أبسط 
هـي الغلوكـوز والجاالكتـوز والفركتوز، 
حيث يخـزن الكبد والعضـالت بعًضا من 

الغلوكوز يف شكل غليكوجني، وهو جزيء 
يمكـن تحويلـه مـرة أخـرى إىل غلوكوز 

عندما يحتاجه الجسم.
وعندمـا يدخل الغلوكـوز إىل مجرى الدم، 
ترتفع مستوياته ومن ثم يقوم البنكرياس 
بإفـراز األنسـولني ملسـاعدة الغلوكوز يف 
الوصـول إىل حيث يحتاجه الجسـم، فإذا 
كان اإلنسـان يتنـاول كميـات كبرية من 
السـكر املضاف، فيمكن أن تصبح الخاليا 
مقاومة لألنسـولني بمـرور الوقت، فيما 
يعد سـبًبا الحتماالت اإلصابـة بااللتهاب 
الجهـازي ومرض السـكري مـن النوع 2 

والحاالت املزمنة األخرى.
12 عالمة عىل اإلفراط:

وتشـمل قائمة األعـراض والعالمات عىل 
تناول كميات من السكريات املضافة أكثر 

مما يحتاجه الجسم ما يأتي:
1. زيادة الشعور بالجوع وزيادة يف الوزن

2. التهيج ورسعة االنفعال
3. الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة

4. عـدم تمييز املذاق الحلـو لألطعمة بما 
فيه الكفاية

5. الرغبة الشديدة يف تناول الحلويات
6. ارتفاع ضغط الدم

7. ظهور حب الشباب والتجاعيد
8. آالم املفاصل

9. اضطرابات النوم
10. مشكالت الجهاز الهضمي

11. ضبابية الدماغ
12. تسوس األسنان

حلول واقعية وبسيطة
و يعّد تجنب السـكريات املضافة بشـكل 
تام غري واقعـي، ينصح الخرباء بالحرص 
عـىل قراءة امللصقات عـىل كافة املنتجات 
مع الرتكيز عىل اختيـار األطعمة الكاملة 
غـري املصنعة قدر اإلمـكان واملواظبة عىل 

اتخاذ خيارات غذائية صحية.
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كشـف علماء أنه مـن املحتمل أن 
يكون هناك عدد أقل من الوفيات 
 (19 (كوفيـد-  مـرض  بسـبب 
الناجـم عـن فـريوس (كورونا)، 
بسـبب بدء ارتفاع درجة الحرارة 

يف بعض دول العالم.
األماكـن  أن  الخـرباء  ووجـد 
املشمسة شهدت عدد وفيات أقل 
بحوايل الثلث بسبب تفيش فريوس 
(كورونا) منذ أكثر من عام، حيث 
إن األشعة فوق البنفسجية يمكن 
أن تطلق مادة كيميائية عىل الجلد 
تمنـع انتشـار الفـريوس القاتل، 
وسط مع تاليش القيود املفروضة 

بسبب الوباء شيئا فشيئا.
جامعـة  مـن  باحثـون  وقـارن 
إدنـربة يف اململكـة املتحـدة بـني 
الوفيات املسجلة بسبب (كوفيد-
19) مع مسـتويات األشعة فوق 
البنفسـجية، يف 2474 مقاطعـة 
يف الواليـات املتحـدة، بـني يناير 

وأبريل من العام املايض.
الذيـن  األشـخاص  أن  ووجـدوا 
يعيشون يف املناطق ذات املستوى 
األعىل من التعرض لألشـعة فوق 
البنفسـجية، لديهم مخاطر أقل 
للوفاة بسبب فريوس (كورونا)، 

وذلك بنسبة 95%.
وتكـررت النتائج ذاتها يف إنجلرتا 
وإيطاليـا، وفـق نتائـج دراسـة 
منشـورة يف املجلـة الربيطانيـة 
لألمراض الجلدية، و لكن الخرباء 
قالـوا: ”إن االنخفـاض يف عـدد 
الوفيات بسبب فريوس (كورونا) 

بارتفـاع  تفسـريه  يمكـن  ال 
مسـتويات فيتامـني د، حيث إن 
املناطـق التـي تـم تحليلهـا بها 
مستويات غري كافية من األشعة 
فوق البنفسجية إلنتاج ما يكفي 

من الفيتامني يف الجسم“.
ويبقـى أحـد التفسـريات هو أن 
ضوء الشمس يتسـبب يف إطالق 
الجلد ألكسـيد النيرتيك، الذي قد 
يقلل هذا من قدرة الفريوس عىل 

التكاثر واالنتشار.
وقـال الدكتـور ريتشـارد ويلر، 
مـن جامعـة إدنـربة: ”ال يـزال 
هنـاك الكثري ممـا ال نفهمه عن 
(كوفيد- 19)، الـذي أدى للعديد 
مـن الوفيـات يف جميـع أنحـاء 
العالـم، حيـث إن هـذه النتائـج 
املبكرة تبرش بأن التعرض ألشعة 
الشـمس يمكن أن يكون طريقة 
مفيـدة لتقليـل خطر املـوت من 

جراء اإلصابة بالفريوس“.
وقال الربوفيسـور كريس ديبني، 
الدراسـة:  يف  املشـارك  املؤلـف 
”العالقـة بـني معـدل الوفيـات 
19) والتعرض  بسـبب (كوفيد- 
للشـمس كانـت مذهلـة للغاية، 
وهنـا نقدم تفسـرياً بديـًال لهذه 

الظاهرة“.
وأظهرت أبحاث سابقة أن زيادة 
التعرض ألشعة الشمس مرتبطة 
القلـب  بتحسـني صحـة  أيًضـا 
واألوعيـة الدموية، مع انخفاض 
النوبـات  وتقليـل  الـدم  ضغـط 

القلبية.
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هـل تالحظني وجود اشـارة ”X“ يف كف 
يـدك؟ حـددي موقها وأي صورة تشـبه 
لنقـول لـك مـا تكشـفه مـن أرسار ال 

تعرفينها عن صفات شخصيتك:
1 - شخصية غامضة:

عندما تربط االشارة X خط الرأس بخط 
القلب. هـذا يعني أن هؤالء االشـخاص 
لديهم قوة حدسـية خارقة والقدرة عىل 
استخدام الحاسة السادسة باالضافة اىل 
مهارة قراءة املسـتقبل، وهي أيضا رمز 

الحماية من الحظ السيئ.
2 - شخصية فنية:

عندمـا يتالقي فـرع خط الـرأس بخط 
الشـمس باالشـارة X. مـن يملـك هذه 
االشـارة، يعترب شـخصية فنية بموهبة 
ابداعية كبرية كالفن واالدب، كما أن لديه 

فرصة نجاح كبرية يف مجال الفنون.
3 - شخصية خرّية:

عندمـا تقـوم االشـارة X بوصـل خـط 
هـذا  اصحـاب  الحيـاة.  بخـط  القـدر 
الشـكل يملكون روحـاً خريية خدماتية 

قوية. فلديهم رغبة بمسـاعدة اآلخرين 
ويضحون بأنفسهم من أجل العالم. هم 
االفضـل للعمل يف مجـال الرتبية والرفاه 

والرعاية الصحية أو كمتطوعني.
4 - شخصية مستقلة

مـن  ايـا   X االشـارة  تربـط  ال  عندمـا 

الخطوط ببعضها البعض. فاالشـخاص 
الذين يملكون هذه الخطوط هم يعملون 
بشكل حر. ومن جهة أخرى، ال يمكنهم 
اظهار مهاراتهم إن كانوا يعملون يف بيئة 
عمليـة منظمة. فهم يربعـون يف مجال 

التصوير واملكياج والرسم وغريه...

كان  املستشـفيات  أحـد  يف 
غرفـة  يف  مريضـان  هنـاك 
واحـدة كالهمـا معه مرض 
كان  أحدهمـا  عضـال... 
مسـموح لـه بالجلـوس يف 
رسيره ملدة ساعة يوميا بعد 
العرص أما األخر فكان مجرباً 
عـىل التمـدد طيلـة أيامه .. 
ولحسـن حظ املسـموح له 
بالجلـوس فقـد كان رسيره 
بجانـب النافـذة الوحيدة يف 

الغرفة ..
يقضيـان  املريضـان  كان 
وقتهما يف الكالم دون أن يرى 
أحدهما اآلخر ألن كالً منهما 
كان مسـتلقياً عـىل ظهـره 
ناظراً إىل السـقف تحدثا عن 
أهليهما.. بيتيهما.. حياتهما 
.. كل يشء ويف كل يـوم بعـد 
العـرص كان األول يجلس يف 
رسيره حسب أوامر الطبيب 
واصفـاً  النافـذة  يف  ينظـر 
الخارجي  العالـم  لصاحبـه 
، وكان اآلخـر ينتظـر هـذه 
السـاعة كما ينتظرها األول 
ألنهـا تجعل حياتـه مفعمة 
يسـتمع  وهـو  بالحيويـة 
لوصـف صاحبـه للحيـاة يف 

الخارج.
وكان الرجـل يقول لصاحبه 
بحـرية  هنـاك  الحديقـة  يف 
كبـرية يسـبح فيهـا البـط 
زوارق  صنعـوا  واألوالد 
مـن مـواد مختلفـة وأخذوا 
يلعبـون فيهـا داخـل املاء ، 
ـر املراكب  وهنـاك رجل يؤجِّ
الصغـرية للنـاس يبحـرون 
بهـا يف البحرية والنسـاء قد 
أدخلـت كل منهـن ذراعهـا 
والجميـع  زوجهـا  ذراع  يف 
يتمىش حـول حافة البحرية 
..وآخـرون جلسـوا يف ظالل 

الزهور  أو بجانب  األشـجار 
الجذابـة...  األلـوان  ذات 
ومنظـر السـماء كان بديعاً 

يرس الناظرين.
وفيمـا يقـوم األول بعمليـة 
الوصف ينصت اآلخر يف ذهول 
لهـذا الوصف الدقيـق الرائع 
.. ثـم يغمـض عينيـه ويبدأ 
يف تصـور ذلك املنظـر البديع 
للحياة خارج املستشفى ويف 
أحـد األيام وصف لـه عرضاً 
عسكرياً ورغم أنه لم يسمع 
عزف الفرقة املوسيقية .. إال 
أنـه كان يراهـا بعيني عقله 
مـن خـالل وصـف صاحبه 

لها.
ومرت األيام واألسابيع وكل 
منهمـا سـعيد بصاحبه ويف 
أحـد األيام جـاءت املمرضة 
صباحـاً لخدمتهما كعادتها 
فوجدت املريض الذي بجانب 
النافذة قد قىض نحبه خالل 

الليل.
ولم يعلم اآلخر بوفاته إال من 

خـالل حديـث املمرضة عرب 
الهاتف وهي تطلب املساعدة 
إلخراجه من الغرفة،  فحزن 
عـىل صاحبـه أشـد الحـزن 
وعندما وجد الفرصة مناسبة 
طلـب من املمرضـة أن تنقل 
رسيـره إىل جانـب النافذة .. 
ولم يكن هناك مانع فأجيب 
طلبه وملا حانت سـاعة بعد 
العرص تذكر الحديث الشـيق 
الذي كان يتحفه به صاحبه 
انتحب لفقده وطلب بشـدة 
من الطبيب أن يسمح له بأن 
ينهـض مرة واحـدة كل يوم 
لينظر مـن النافذة فوافق له 

تعاطفاً معه.
السـاعة،  جـاءت  عندمـا 
تحامل عىل نفسه وهو يتألم 
ورفـع رأسـه رويـداً رويـداً 
اتكأ  بذراعيه ثـم  مسـتعيناً 
عىل أحد مرفقيه وأدار وجهه 
ببـطء شـديد تجـاه النافذة 
لينظـر العالـم الخارجـي .. 
وهنـا كانت املفاجـأة  حيث 

لم يـر أمامه إال جـداراً أصم 
من جدران املستشـفى، فقد 
كانـت النافـذة عىل سـاحة 
املمرضـة  نـادى   .. داخليـة 
وسـألها إن كانـت هذه هي 
النافـذة التـي كان صاحبـه 
ينظر من خاللها .. فأجابت 

إنها هي!!
وقالـت لـه أيضـاً إن الغرفة 
نافـذة  سـوى  فيهـا  ليـس 
واحدة .. ثم سألته عن سبب 
تعجبـه فقص عليها ما كان 
يرى صاحبه عرب النافذة وما 
كان يصفـه لـه كان تعجب 
املمرضـة أكـرب إذ قالـت له 
:ولكن املتوىف كان أعمى ولم 
يكـن يرى حتى هـذا الجدار 

األصم .
كان أعمـى وكان قريبـاً من 
املـوت لكنـه لم يغـادر هذه 
الحيـاة إال وهو يحاول جعل 
حياة شـخص أخر سـعيدة 
باليـأس  يصـاب  ال  حتـى 

فيتمنى املوت.
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غزل عراقي
ويـن يل  گـول  بـس  يازمـن  عذابـك 
اللفانـه يــــــــــــــوم  مـن  تعبانـني 
املعانــــــاة ليـش  هـيل  يـا  ونسـأل 
خيانــــــه؟! توجـد  قاموسـكم  يف 
والخـري الطيبـه  عرفنـه  عدكـم  مـن 
معانــــه؟؟ قـايس  الزمـن  چاليـش 
االنقـاض ونبيـع  للدمــــــــع  نرجـع 
اشـرتانه صفقـه  الحـزن  وكالعـاده 
وفـّــاي هـو  بـس  للدمــــــع  وشـكراً 
ونسـانـــه اصلـه  ومانكـر  رشيـف 

أبـــــــراج

الوضع العاطفي يتحسـن تدريجيا وستالحظ 
ذلك اليـوم. عليك أن تخطط اليوم للمشـاركة يف 
بعـض الندوات االجتماعية حتـى تتعرف عىل وجوه 
جديدة. اختيارك ملالبسـك مميز جدا ولذلك قد يسـتعني 

بك أحد األشخاص ملساعدته يف اختيار مالبسه.

عـىل الرغم من أنك تحب عملـك جدا إال أنك ال 
تشعر أنه مناسب لك ولشـخصيتك الطموح. 
ربمـا تفكر يف طلب إجازة من مديرك. ستسـتغل 
إجازتك يف رسـم بعـض اللوحات الرائعـة أو ربما يف 
كتابـة قصيدة رومانسـية. سـيدعمك ويشـجعك من 

حولك بالتأكيد.

تحـاول اليـوم توسـيع دائرة معرفتـك ببعض 
الفنـون. قد تقـرر اليوم زيارة بعـض املعارض 
أو حضـور مرسحيـة أو حفل كبـري أو رشاء بعض 
األنتيكات والتحف القديمة. قد يعرض عليك أحد الزمالء 
مرافقتك إىل هذه األماكن. استغل هذا اليوم املختلف واشرت 

مجموعة من الكتب والقطع األثرية القيمة.

عليـك أن تقاوم اليـوم رغبتـك يف الذهاب إىل 
التسـوق بمفـردك، فـإذا فعلت ربما تشـرتي 
أغراضـا ال حاجة لك بها. بأي حـال من األحوال، 
أن تريـد أن تفعـل ذلك اليـوم لتعـوض نقص معني 
يف حياتـك. بدال مـن أن تخرس أموالـك، عليك أن تحاول 

التوصل إىل حل ملشكلتك. مارس أي نوع من الرياضة.

قـد تفكر يف االنتقـال من املـكان الذي تعيش 
فيه خالل الفرتة املقبلة، ولكنك تتعرض اليوم 
لبعض األحداث التي تجعلك تغري رأيك، ربما يأتي 
أحد األشخاص املفضلني لديك ليعيش يف نفس املكان 

وأنت ترغب يف العيش بجواره.

ليست لديك أي نية ملحاربة أي شخص اليوم، 
فأنت شخص ليس لديك أعداء، ولكن عليك أن 
تنظر حولك جيدا، فمهما كنت شـخصا محبوبا، 
فبالتأكيـد لديـك عـدو ولكنـك ما زلت حتـى اآلن ال 

تعرفه.

ال تثـق باآلخرين كثريا وال تملك الكثري من الصرب. 
تتبـع اليوم خطـى معينـة ويف اليوم التـايل يتغري 
تفكـريك وتـرتدد وترتاجـع للخلف. عندمـا يقلل أحد 
من شأنك واحرتامك اليوم، سرتد عليه بشكل جارح وقد 
تنتقـم أحيانا. تحب الـربوز دائما وتكـره أن يتجاهلك أحد، 

ولذلك ستقع يف العديد من املشاكل مع الحاقدين اليوم.

تحتاج اليوم إىل االهتمام بالرشيك واستخدام 
املرونة ىف التعامل معه، فهو ال يستحق منك إال 
الخري واالهتمام. قد تعانى اليوم من توتر األجواء 
ىف مجـال العمـل، ال تغضب فقد تحميـك تلك األجواء 
مـن التعـرض لنظرات الحسـد التى يرميـك بها بعض 

الزمالء الحاقدين عىل إنجازاتك.

أقـرب  سـتجعلك  لآلخريـن  فهمـك  رسعـة 
إليهم من أنفسـهم. سـتتعرف عـىل أحالمهم 
وطموحاتهم وستتعرف أيضا عىل أدق أرسارهم. 
قـد يكذب عليـك أحدهـم ولكنك سـتعرف الحقيقة 
التي يخفيها عنك. ال تشـغل نفسك بتفاصيل عن حياة 

اآلخرين إال إذا كنت تفكر يف مساعدتهم.

حياتـك  يف  التفاصيـل  أدق  عـىل  تعلـق  ال 
الشخصية أو املهنية فبهذه الطريقة ستضيع 
وقتـك يف أمور ال جدوى منهـا يف النهاية. الرتكيز 
عـىل التفاصيل لـن يؤثر فيك باإليجـاب كما تتخيل. 
التفكـري بهذه الطريقة سـيجعلك ترتاجـع للخلف ولن 

تتقدم لألمام أبدا.

قـد تتعـرض اليوم ملشـاجرة بينـك وبني أحد 
األصدقاء قد تجعلك تتنازل عن بعض القرارات 
بشـكل مفاجئ، ليـس من السـهل أن تتحدث إىل 
هذا الصديق برصاحة مطلقة ولكن قوة الشـخصية 
التي تتحىل بها تسـاعدك عىل املحاولة، أمانتك هي رس 

النجاح والتقدم. 

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

قد تنظـر إىل أصدقائك اليـوم نظرة مختلفة، 
وربما يكون السبب هو مالحظة بعض التغيري 
يف شـخصيتهم وأسـلوب حياتهم. قـد يكون من 
املحتمل أيضا أن عددا منهم قد أنجز عددا ال بأس به 
من املهام الصعبة ولذلك سـتبدي إعجابك به. قد تتغري 

عالقة أحدهم بك من صداقة إىل حب.

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

رأيس
1قـارن يف الحجـم لـريى مـدى 

التطابق o سقوط
2جعـل اآلخر رشيكا o نظام نقل 

الرسائل
حـول  األفـكار  يف  3مشـاركة 

موضوع ما o ما بعده.
4مجمـوع احتياجات املكتب من 

الورق واألقالم وغري ذلك
5نصـف مركز o وضـع اليشء يف 

الركن وبمعنى اعتمد عليه
6كريه الرائحة o متشابهات

7طيب الطعم وارائحة o عاصمة 
اروبية (معكوسة)

8نصـف يرجـو o حمـام بخـار 
حديث o نصف تايل.

9املرأة التـي ال زوج لها أو الرجل 
الـذي ال زوجـة لـه o خالون من 

النجاسة
زنـاد   o كالخـوخ  10فاكهـة 

(مبعثرة).

أفقي
1قائل العبارة: ” البحر من ورائكم 

والعدو أمامكم
2أعطـى رأيا خبريا o إعـادة تدوير 

املواد الطبيعية
3البلـد الوحيـد يف العالـم الـذي ال 
 o يضع اسـمه عـىل طوابـع الربيد

حرف نفي.
4نصف قارب o نصف أرسل

5مرسحية سياسـية قدمهـا دريد 
لحام

6هوادة o نصف ناشط
7مدينة أسبانية يف أفريقيا محاطة 
بـأراض مغربية o يقـرتب كثريا يف 

القيمة أو العدد
8خلف (بالعامية) o مناسبة تعود 

بشكل مستمر o نصف راجع
اشـتهر  سـابق  أميكـي  9رئيـس 

بفضيحة لونسكي
10مدينـة ترفيهيـة امريكية كبرية 

منها نسخة يف فرنسا
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صــــورة و حــــدث

1663 - الدولة العثمانية تعلن الحرَب عىل 
 56 بعد  املقدسة  الرومانية  اإلمرباطورية 
عاماً من معاهدة سيتفاتوروك التي أوقفت 
الحرب السابقة بينهم، وكان سبب الحرب 
هذه املرة هو بناء األملان قلعة حصينة عىل 

الحدود مع الدولة العثمانية.
يف  األمريكية  األهلية  الحرب  بدء   -  1861

واليات الجنوب.
يف  دويل  معرض  أول  تعقد  اليابان   -  1872

قاعة يوشيما.
1877 - تأسيس جامعة طوكيو.

أول  يخترب  ويتل  فرانك  السري   -  1937
واملصمم  األرض  عىل  وهو  نفاث  محرك 
لتشغيل طائرة يف ”مصنع بريتش تومسون 

هيوستون“ يف ”مدينة رجبي“ يف إنجلرتا.
املتحدة  الواليات  رئيس  وفاة   -  1945
ترومان  هاري  ونائبه  روزفلت،  فرانكلني 
الرئيس  ليصبح  له  خلًفا  الرئاسة  يتوىل 

الثالث والثالثون لها.
1946 - سوريا تحصل عىل استقاللها من 

االنتداب الفرنيس.
عىل  تحصل  الشمالية  فيتنام   -  1954

اعرتاف فرنسا بها.
يوري  السوفيتي  الفضاء  رائد   -  1961
إىل  إلنسان  رحلة  بأول  يقوم  جاجارين 

الفضاء عىل متن السفينة فوستوك 1.
ناطحة  أول  أعمال  من  االنتهاء   -  1968
 36 147 مرتًا وتتكون من  سحاب بارتفاع 

طابًقا يف كاسوميغاسيكي يف طوكيو.
توافق  األمريكية  األوملبية  اللجنة   -  1980
بمقاطعة  كارتر  جيمي  الرئيس  طلب  عىل 

تستضيفها  التي  األوملبية  األلعاب  دورة 
الغزو  بسبب  وذلك  يوليو   19 يف  موسكو 

السوفيتي ألفغانستان.
الفضاء  ملركبة  األوىل  الرحلة   -  1981

كولومبيا.
نجاح  عن  تعلن  هارفارد  جامعة   -  1988
علمائها يف إنتاج ساللة جديدة من الفرئان 

بعد استخدام الهندسة الوراثية ألول مرة.
1989 - طائرة الخطوط الجوية الربيطانية 
يف  دفتها  من  كبريًا  جزًءا  تفقد  الكونكورد 

رحلة بني كرايستشريش وسيدني.
ملدينة  األوروبي  الفرع  افتتاح   -  1992
املالهي األمريكية الشهرية ديزني الند، وقد 
العاصمة  خارج  فرنسا  يف  املدينة  أقيمت 

باريس وحملت اسم يورو ديزني.
”جيسيكا  األمريكية  الطيارة   -  1996
سنوات  سبع  العمر  من  البالغة  دوبروف“ 
قيايس  رقم  وضع  محاولة  خالل  تتوىف 
الواليات  أنحاء  يف  يحلق  شخص  ألصغر 

املتحدة.
2007 - تفجري جرس الرصافية يف بغداد.

يف  النار  إطالق  وقف  رسيان  بدء   -  2012
سوريا وفق خطة كويف أنان، ولم ينفذ وقف 
ولم يصمد ألكثر  كامل  النار بشكل  إطالق 

من أسبوع.
ُتعلن  أوبك+  مجموعة  دول   -  2020
 12,5 بني  ما  النفط  إلنتاج  قياسًيا  خفًضا 
رعته  باتفاق  يوميًّا،  برميل  مليون   20 إىل 
التوازن ألسواق  السعودية وروسيا، إلعادة 
جائحة  بسبب  تأثرت  التي  العاملية  النفط 

فريوس كورونا.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
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هنأت املمثلة اللبنانية، نادين نسـيب نجيـم، زمالءها يف لبنان 

ومرص والدول العربية عىل أعمالهم الجديدة التي سـُتعرض يف 

شهر رمضان املبارك، فكتبت عىل صفحتها عىل موقع التواصل 

اإلجتماعي:“بدي قول مربوك وبالتوفيق لكل زمالئي وزميالتي 

بلبنـان ومـرص والوطن العربـي ولكل حدا تعب واشـتغل بهل 

الظـروف الصعبـة تيقـدم عمـل جميل ومـن القلـب رمضان 

كريم“.

مبادرة نادين لم تسـلم من اإلنتقادات والهجوم من بعض رواد 

مواقع التواصـل اإلجتماعي، الذي اتهموهـا بتهميش زمالئها 

السوريني وأعمالهم الرمضانية، إال أنها رّدت موضحًة األمر:“يا 

جماعة نيتي طيبة وال قصدي اي تهميش عطول بحكي باملنيح 

عن الكل وكل الحب لزمالئي بسـوريا بس انا اخترصت بكلمة 

وطـن عربي وذكـرت مرص ألول مـرة كعربون محبـة كونهم 

بحبوني كمـان وبالتوفيق للجميع بتمنـى ما تعطوا املوضوع 

اكرت من حجموا النه مش هيدا املقصود.“

األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a
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@Ô”aã»€a@äaÏ®a@wˆbn„
ÔÿÌãfl˛a

ان جولـة الحـوار العراقـي االمريكـي الثالثـة التـي جـرت يوم 

٢٠٢١/٤/٧ تعد نرصا سياسـيا للكاظمي بـكل االوصاف عندما 

قبلـت امريكا االٔخذ بقول العراق ان الوجود العسـكري االمريكي 

يف العراق مـن اختصاص الجهات العسـكرية العراقية، فهي من 

تقدر الحاجة للوجود االمريكي من عدمها، إذ اودع رئيس الوزراء 

االمر اىل لجنة يرأسـها رئيس اركان الجيـش وهي الجهة االٔدرى 

بالحاجة للوجود العسكري االمريكي ومقداره. 

أما موقف الكرد بشـأن رفض االنسـحاب االمريكي بشكل عام، 

فهو وإن كان واقعياً بشكل كبري للتخوف من داعش، لكن تنقصه 

تقدير الظروف االقليمية، وهي معروفة.

بينمـا املوقف السـني يف عدم التأييـد وعدم الرفض لـه ما يربره 

ملعاناة املحافظات املحررة من اسـتغالل النفوذ بعد داعش، ولكن 

الوقـوف امام مـن يريد ذلك ال يـربر املوقف السـاكت من نتيجة 

جولة الحوار.

وقد اصاب الحقيقة بعض قادة الشـيعة عندما رحبوا بما توصل 

اليه الحوار العراقي االمريكي، ولكن يبقى رفع العقوبات االمريكية 

عىل ايران ذا أثر كبري عىل العالقات االمريكية العراقية.

lãy@÷äb†

@pb‡‰‡‰fl

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

@ÈÓuÏm@È‰ÿ‡Ì@›uä˛a@Ô«biä@pÏiÎä
Ú‘Óõ€a@paã‡‡€a@ãj«@ÂÓœÏ–ÿ‡€a

@Ú‹yã€a@›Óudm@·m@aàb‡€
@ãniÏÿÓ‹Á@Òãˆb�€@Û€Î˛a
_ÑÌã‡€a@Û‹«@Ingenuity

@˝Ó‡zm@ãr◊˛a@’Ój�n€a@\⁄Ïm@ŸÓm@^
Ôöb‡€a@ëäbfl@fi˝Ç@·€b»€a@Ôœ

@ÒáÌáu@ÒçÓfl@ãjnÉm@H⁄Ïi@êÓœI@
Ú–ˆaç€a@äbjÇ˛a@çÓÓ‡n€

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

طـور باحثـون أمريكيـون نظام 
كالب إرشـاد آيل رباعـي األرجـل 
يمكنه أن يقـود املكفوفني بأمان 
ممـرات  وعـرب  العقبـات  حـول 
ضيقـة، فهـذه الروبوتـات تعمل 
حقيقيـة،  مسـاعدة  كالب  مثـل 
حيث يوجه الروبوت مسـتخدمه 
ويتميز بنظام تحديد املدى بالليزر 
لرسـم ما يحيط به وكامريا لتتبع 

اإلنسان الذي يوجهه.
الروبـوت ينظـر إىل نقطـة نهاية 
للوصول إليها، ويرسم آليا مساًرا 
بسـيًطا، مع تكييف مساره أثناء 

تقدمه الستيعاب العوائق.
يمتلـك الروبوت القدرة عىل تقليل 
وقـت ونفقـات تدريـب الـكالب 
املرشدة، عىل الرغم من أنها تفتقر 
إىل الفوائـد العقليـة واالجتماعية 

لحيوان حقيقي.
وعالـم  الرئيـيس  الباحـث  قـال 
مـن   Zhongyu Li الروبوتـات 

جامعـة كاليفورنيا ببـريكيل، إن 
تدريـب كالب التوجيه امليكانيكية 

سيكون قابالً للتطوير.
”باسـتخدام  الباحـث:  وأضـاف 
كلب إرشاد آيل، يمكننا نرش الكود 
الخاص بنا مبارشة من روبوت إىل 
آخر، ومع مرور الوقت سـتصبح 

األجهزة يف متناول الجميع“.
اختـرب يل وزمـالؤه الروبوت الذي 
يوجـه ثالثة أشـخاص معصوبي 
األعـني حول مسـار عقبـة ضيق 
الـذي يقل عرضه عن ثالثة أقدام، 
وأفـادوا أنـه أثبت نجاحـه يف كل 

حالة.
يتوقـع الفريـق يف املسـتقبل، أن 
الناس قادرون عىل مزامنة تقويم 
الهواتـف  أو  الكمبيوتـر  أجهـزة 
الذكية الخاصة بهم مع الروبوت، 
والتي يمكن أن تنقلهم تلقائًيا إىل 
مواعيدهم عن طريق نظام تحديد 

.(GPS) املواقع العاملي

قالت وكالة ناسا إن مهندسيها قرروا تأجيل الرحلة األوىل 
لطائـرة هليكوبـرت Ingenuity عـىل املريخ إىل يـوم األربعاء 

14 أبريـل عىل األقل، بعد تعرضهم لخلل بسـيط يف الكمبيوتر أثناء 
اختبـار دوران الدوار، وعىل الرغم مـن أن املركبة الصغرية جيدة، فإن 
املهندسـني يحتاجون إىل مزيد من الوقت ملراجعة بيانات القياس عن 

 .the verege بعد وذلك بحسب ما نقله موقع
 وكان مـن املقرر مبدئًيـا إجراء أول اختبار طريان لها يف وقت متأخر 

من ليلة األحد أو يف منتصف النهار بتوقيت املريخ. 
وقالت ناسا إن البيانات من اختبار الدوار عايل الرسعة الذي تم إجراؤه 
يوم الجمعة أظهرت أن تسلسل االختبار ”انتهى مبكرا بسبب انتهاء 
-Ingen  صالحية مؤقت“ املراقبة ”، حدث ذلك عندما كان كمبيوتر

ity يحاول التبديل من وضع ما قبل الرحلة إىل وضع الطريان.
 و“مؤقـت املراقبة“ من Ingenuity هو مجرد جهاز مراقبة قائم عىل 
الربامج يرشف عىل تسلسل اختبار املروحية وينبه املهندسني إذا كان 
أي يشء يبدو غري طبيعي. وقالت وكالة ناسا يف إحدى املدونات: ”إنها 
تسـاعد النظام عىل الحفاظ عىل سـالمته من خالل عـدم املتابعة إذا 

لوحظت مشكلة وعملت كما هو مخطط لها“.
وأكدت وكالة ناسـا أن املركبة تتمتع بصحة جيـدة، وال يزال اإلبداع 
عىل اتصال جيد باملهندسـني يف مخترب الدفـع النفاث التابع للوكالة 

يف كاليفورنيا.

ذكر تقرير صادر عن رشكة ”سينسور تاور“ املعنية بأبحاث التطبيقات، 
أن ”تيـك تـوك“ كان التطبيـق غري املخصـص لأللعاب األكثـر تحميال يف 

العالـم خـالل مارس 2021 ، حيث سـجل التطبيق أكثـر من 58 مليون 
عملية تثبيت الشـهر املايض.وذكر التقرير أن قائمة أفضل خمسة 

تطبيقـات غـري مخصصـة لأللعاب تـم تنزيلها عىل مسـتوى 
-Inst Facebook وانسـتجرام   العالم، شـملت : فيسـبوك

 .Messenger وماسـنجر WhatsApp وواتسـاب gram
وجاء فيسبوك يف املركز الثاني كأكثر التطبيقات غري 

املخصصة لأللعـاب تحميال يف جميع أنحاء العالم 
مع أكثر من 56 مليون عملية تحميل.

كشفت رشكة (فيس بوك) عن اختبار ميزة جديدة، تساعد املستخدمني 
بتزويدهـم بمعلومـات أكثـر حـول الصفحات التـي يتابعونهـا، داخل 
الواليـات املتحـدة، كخطوة أولية قبل تعميمها عـىل الدول األخرى.وقال 
حسـاب مدونة (فيس بوك)، يف تغريدة له عىل (تويرت): ” بدءا من اليوم 
يف الواليـات املتحـدة، نخترب طريقة ملنح األشـخاص مزيدا من السـياق 
حول الصفحات التـي يرونها“.ووفًقا للمثال الـذي أوردته املنصة، فإن 
التصنيفـات الجديدة تظهر أسـفل عنوان الصفحة يف املنشـورات، التي 
توفر سـياًقا فورًيا لسـبب قيام الصفحـة بنرش مثل هذه املنشـورات، 
مما قد يسـاعد عىل تقليل االلتباس، و يمكن أن تثري منشـورات (فيس 
بـوك) الكثـري من الجدل، حيث يلعب التفسـري الخطـأ دورا كبريا يف هذا 
املجال.وأظهر بحث (فيس بوك) الخاص أن سـوء الفهم األسايس يمكن 
أن يكـون غالبا عنرصا رئيسـيا يف إثارة القلق عـرب اإلنرتنت، لذا فإن أي 
سياق إضايف أو معلومات توضيحية يمكن أن تساعد عىل تقليل االرتباك 
وتخفيـف التوترات.ويميل املسـتخدمون إىل أخذ املنشـورات السـاخرة 
عـىل محمـل الجد، حتى لو كانت تلك املنشـورات من مصـادر معروفة، 
وغالبـا مـا تـرى ردودا غاضبـة يف قسـم التعليقـات الخاصـة بهم من 
األشخاص الذين يعتقدون أن املنشورات من مصادر أخبار فعلية، حيث 
تواجه (فيس بوك) مشـكلة كبرية مع األخبـار الخطرية املزيفة، وحتى 
املنشورات الساخرة التي يتم تفسـريها بشكل خاطئ.وبالنظر إىل هذا، 
فمن الواضح أن هناك قيمة يف تقديم رشح إضايف حيثما أمكن، ويبدو أن 

هذا طريقة بسيطة وغري متداخلة للتخفيف من بعض تلك الحاالت.

رحمـة  العراقيـة  الفنانـة  تركـت 
ريـاض بصمة إسـتثنائّية يف قلوب 
الجماهري وذلك يف آخر حلقة 
عـراق  برنامـج  مـن 

أيدول.
ت  ء جـا و
لتهـا  طال إ

تصميـم  مـن  بفسـتان  املـرة  هـذه 
العاملـي زهري مـراد، وتألّقـت باللون 
األرجواني امللكـي.. وقد لّقبت بامللكة 
من قبـل جمهورهـا حيـث تصّدرت 
وسـم ”رحمة امللكة“ عىل أحد مواقع 
التواصـل كعادتهـا خـالل كّل حلقة 
أطلّت بها رحمة منـذ بداية الربنامج 

وحّتى اآلن.
يشـار إىل ان زهـري مـراد تعـاون مع 
نجـوم عامليني مثـل جينيفـر لوبيز، 
ريتـا أورا، كاثرين زيتـا جونز، هاييل 
بيرب، سـوفيا فريغـارا وغريهـم. أّما 
اآلن فسـّلط الضوء عـىل فنانة تألقت 
من العالم العربي إىل كّل العالم رحمة 

رياض.
وفاجـأت رحمـة الجمهـور بمسـك 
الختـام للحلقة، حيث أعـادت إحياء 
أغنية ”واجب بالروح أرشيك“ لوالدها 
املرحوم ريـاض أحمد، وغّنتها باألداء 
املبـارش إىل جانـب األوركسـرتا عـىل 

رأسهم املنتج املوسيقي داني الحلو.

رحمة رياض تتألق في ختام عراق أيدول بفستان من توقيع زهير مراد

قـرر أهـايل ناحيـة القيـارة التـربع بمبلغ 

مـايل لعالج أحد املرىض، بعـد ان عرض ذوو 

املريض منزلهم للبيع يف مدينة املوصل.

وقال شـهود عيان انه ”بعـد أن عرض ذوو 

أحـد املـرىض منزلهـم للبيع لـرشاء العالج 

البنهـم، والذي ُيكلف ٧٠ مليـون دينار، قرر 

أهـايل املنطقـة جمـع املبلـغ بالتـربع فيما 

بينهم“.

واضافـوا ان ”االهـايل حولـوا عبـارة ”الدار 

للبيع“ إىل ”تبقى الدار عامرة بأهلها“.

تحت شعار ”أحببن نفسكّن أّوالً ” وبعد أن أطلقت 
روان بـن حسـني أغنيتها األوىل ”كان يـا ما كان“ 
حرصّياً وفقط عرب قناتها الرسـمّية عىل يوتيوب، 

وذلك يف نهار املرأة العاملي يف 8 آذار 2021. 
إّن الفيديـو كليب الذي كانت قـد صّورته يف لبنان 
دعمـاً للمواهـب اللبنانيـة وخاّصـة بعـد كارثـة 

انفجار مرفأ بريوت، يتخّطى اليوم عتبة 12 مليون 
مشـاهدة بعد شـهر واحد من إطالقه. وكانت قد 
وّجهـت روان رسـالة مهّمـة إىل كل نسـاء العالم 
قالـت فيها عـرب الفيديـو: ”يف يوم املـرأة العاملي، 
أهدي لكل نساء العالم أغنيتي األوىل، تذّكرن دوماً، 

لستّن وحدكّن!...وأحببن نفسكّن أّوالً.“

وراهنـت رشكـة Music Is My Life وروان عـىل 
فكـرة ونجاح أغنيتهـا األوىل وقد كسـبا الرهان.. 
فنذكـر أّن الفيديـو احتّل املراتـب األوىل عىل قوائم 
األكثـر تداوالً عىل يوتيوب يف كاّفـة الدول العربية. 
واحتفلـت كل مـن الرشكة وروان بهـذا اإلنجاز يف 

بريوت مع أخذ جميع االحتياطات ضد كورونا.

شهدت بغداد صدور كتاب جديد 
يتنـاول حيـاة الفنـان العراقي 

”فؤاد سالم“ للكاتب والصحفي 
زيدان الربيعي.

واحتـوى الكتـاب، الـذي جـاء 
بعنـوان ”فـؤاد سـالم.. صوت 
الوطن والنـاس“ وصدر عن دار 
”جلجامش“ للطباعة والتوزيع 
والنـرش، عـىل 416 صفحة من 
القطع املتوسط معززة بالصور 
الفوتوغرافيـة التي تتحدث عن 
مسـرية املطرب العراقي الراحل 
منذ طفولتـه حتى بعد وفاته يف 

عام 2013.
13 فصـًال  الكتـاب  وقـد ضـم 
تناول فيها املؤلف أبرز املحطات 
يف حيـاة املطـرب فؤاد سـالم يف 

البرصة وبغداد والكويت واليمن 
والسعودية والبحرين والواليات 
املتحـدة وسـوريا، كمـا تنـاول 
السـيايس لفؤاد  املوقف  الكتاب 
سالم، حيث كان معارضاً لنظام 

صدام حسني.
وذكر املؤلـف زيدان الربيعي أنه 
”منـذ اللحظـات االوىل لصـدور 
الكتـاب حصل عليـه اقبال جيد 
مـن قبـل محبـي املطـرب فؤاد 
سـالم“، مشـرياً اىل أن ”هنـاك 
طبعات أخرى للكتاب سـتتم يف 

االسابيع املقبلة“.

املنتجـة  الرشكـة  اسـتعانت   
نفـرتق“  مـا  ”وكل  ملسلسـل 
للنجمة ريهـام حجاج، باملخرج 
مصطفى أبو سـيف، الستكمال 
إخراج باقـي أحداث العمل، الذي 
سيعرض يف سباق دراما رمضان 
2021، ومـن املنتظـر أن ينافس 
بقـوة حيث يراهن عليه الكثريون 
خاصة بعد مشاهدة الربومو الذي 
تضمن إثـارة كبرية وتواجد قطاع 
كبري من النجوم املشـاركني ضمن 
أحـداث العمل مـن خـالل توليفة 
مميزة، باإلضافة إىل قالب مشـوق 
عكس ما تحمله حلقات املسلسـل 

من إثارة كبرية.
وال تعـد تلـك املـرة األوىل التـي يتم 
فيهـا االسـتعانة بمخـرج آخر من 
أجل اسـتكمال تصوير باقي أحداث 

عمـل درامـي، حيـث شـهد 
العام املايض األمر نفسه 

مع املخرجة كاملة أبو 
مسلسـل  يف  ذكـرى 
”زى الشمس“، قبل 
أن يتـم االسـتعانة 
سـامح  باملخـرج 
عبـد العزيـز وقتها، 

باإلضافـة إىل أعمـال 
أخـرى شـهدت نفـس 

األمر مثل مسلسل ”لعبة 
اعتذار  الذي شـهد  النسيان“، 

املخـرج هانـى خليفة عن اسـتكمال 
تصويـره وتمـت االسـتعانة بعدهـا 
بوحدتي عمل من أجل انهاء التصوير 

العام املايض.
وعلم أنه لـم يكن هناك أي خالف بني 
ريهـام حجـاج واملخرج كريـم العدل 

البعض،  ردد  مثلمـا 
األمـر  أن  إال 
يرجـع  كان 
لتصوير عدد 
املشاهد  من 
مـا  ببـطء 
م  سـتلز ا
نة  السـتعا ا
ج  بمخـر
آخـر مـن أجل 
تصوير  استكمال 
أنـه  العمـل، خاصـة 
يتـم تصويره بأكثـر من موقع 
ولوكيشن مختلف، باإلضافة القرتاب 

موسم دراما رمضان.
ويعرض مسلسـل ”وكل مـا نفرتق“ 
تليفزيونيـة  قنـاة  مـن  أكثـر  عـىل 
بماراثون دراما رمضان عرب مجموعة 

 Cbc من القنوات املميزة مثل الحياة و
وonوdmc ، باإلضافة إىل القناة األوىل 
وقناة املحـور ومجموعة من القنوات 

الخليجية.
مـن جانبه، نفى املخـرج كريم العدل 
مؤخـراً،  انتـرشت  التـى  الشـائعات 
وأطلقها البعض خالل الفرتة األخرية، 
والتي تفيد بوجود خالفات بينه وبني 
الفنانة ريهام حجاج، بسبب مسلسل 
”وكل ما نفرتق“، وكتب عرب حسـابه 
الشـخيص بموقـع فيـس بـوك: ”يا 
ريـت األسـاتذة واإلخـوة الصحفيني 
مـا يجتهـدوش ويتخيلـوا مواقف ما 
حصلتـش ويكتبوهـا شـكرًا“، جـاء 
رد العدل بعد انتشـار شـائعات تفيد 
بوجـود خالفات بينـه وبـني الفنانة 
ريهام حجاج، وهو األمر الذي حرص 

العدل عىل نفيه جملة وتفصيالً.

ذكـر أن عـرض مسلسـل ”حـارة القبة“ 

لن يكـون يف رمضـان عـىل MBC، وإنما 

بعد الشـهر املبـارك مبـارشة، بعكس ما 

تم نرشه عرب مواقـع التواصل االجتماعي 

،وسـيعرض عـىل قنـوات أخـرى وإحدى 

املنصات الرقمية.

ويؤدي أدوار البطولة يف العمل الذي يتناول 

فـرتة االحتـالل العثماني لبالد الشـام كل 

من: عباس النوري وسالفة معمار وخالد 

القيش وفـادي صبيح وشـكران مرتجى 

وناديـن تحسـني بيـك ومحمـد حداقـي 

ويامـن الحجـيل ووفاء موصلـيل وصباح 

الجزائـري وعبـد املنعم عمايـري ونادين 

خوري وآخرون.

إشارة إىل أن املسلسل يتناول مجموعة من 

القصـص والحكايات الشـعبية يف حارات 

سـوريا و ما تتضمنه من أحداث انسانية 

مؤثرة.

في الموصل.. مواطنون يحولون عبارة ”الدار للبيع“ إلى 
”تبقى الدار عامرة بأهلها“ 

حياة ”فؤاد سالم“ في كتاب جديد ببغداد

روان تتخطى الـ 12 مليونا على ”كان يا ما كان“

نادين نسيب نجيم هنأت زمالءها فاتهمت بتهميش سوريا    
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االستعانة بمخرج آخر الستكمال تصوير مسلسل ”وكل ما نفترق“

تغيير في موعد عرض ”حارة القبة“


