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بغداد/ الزوراء:
لجمي�ع  دع�وة  املالي�ة  وزارة  وجه�ت 
وح�دات انف�اق ال�وزارات إىل مراجعتها 
لتس�لُّم تعليم�ات تنفيذ موازن�ة 2021، 
فيما لفت�ت اىل ان الطعون يف املوازنة لن 
اإلعالمي  املكت�ب  تنفيذها.وذكر  تؤخ�ر 
لل�وزارة يف بيان : “ندع�و جميع وحدات 
انف�اق الوزارات واملحافظ�ات والهيئات 
والجهات غ�ر املرتبطة بوزارة الحضور 
اىل وزارة املالي�ة / دائ�رة املوازن�ة اليوم 
االثن�ن املواف�ق 26/ 4/ 2021 لغرض 
تس�لُّم تعليمات تنفي�ذ املوازن�ة العامة 
للس�نة املالي�ة 2021 وتعليم�ات تنفيذ 

الع�ام  للقط�اع  التخطيطي�ة  املوازن�ة 
والهيئ�ات وال�ركات املمول�ة ذاتي�اً”.
وتاب�ع أن “ذلك جاء بع�د تريع ونر 
قان�ون رق�م 23 لس�نة 2021 املوازن�ة 
العام�ة االتحادي�ة للدول�ة ل جمهوري�ة 
الع�راق للس�نة املالي�ة 2021 يف جريدة 
الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4625 
يف 12 نيس�ان 2021 “.واضافت الوزارة 
يف بيانه�ا أنه “تمَّ االنته�اء من تعليمات 
املوازنة االتحادية لعام 2021 بعد اجراء 
التدقيق النهائي م�ن قبل وزارتي املالية 
والتخطي�ط”، الفت�ًة إىل أن “الطعون يف 

املوازنة لن تؤخر تنفيذها”.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  اعلن�ت وزارة 
االح�د، املوقف الوبائ�ي اليومي لفروس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، فيما اكدت 
و40  جدي�دة  اصاب�ة    6034 تس�جيل 
حالة وفاة وش�فاء 7335 حالة.وذكرت 
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان 
ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس: 
39675 ، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
9116609 ، مبينة انه تم تسجيل 6034  
اصابة جدي�دة و40 حالة وفاة وش�فاء 

7335 حالة، وبهذا يسجل العراق تراجعا 
طفيفا بعدد االصابات ولليوم الثاني عىل 
التوايل.واضافت: ان عدد حاالت الش�فاء 
ال�كيل: 905301 )%87.8( ، بينم�ا عدد 
حاالت االصابات ال�كيل: 1031322 ، اما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 110764 
، يف ح�ن ان ع�دد الح�االت الراق�دة يف 
العناي�ة املرك�زة: 526 ، وع�دد ح�االت 
الوفيات الكيل: 15257، الفتة اىل ان عدد 
امللقحن ليوم امس: 6223 ، ليصبح عدد 

امللقحن الكيل: 304461.

بغداد/ الزوراء:
للرضائ�ب،  العام�ة  الهيئ�ة  فرض�ت 
ام�س األح�د، رضائب ع�ىل الس�كائر 
واملروبات الكحولية والروحية.وقالت 

الهيئة بحس�ب وثيق�ة : أنها “فرضت 
رضائ�ب ع�ىل الس�كائر واملروب�ات 
الكحولي�ة والروحية لزي�ادة حصيلتها 

الرضيبية”.

إندونيسيا/ متابعة الزوراء:
قالت وس�ائل إعالم محلية أن السلطات 
اإلندونيس�ية أعلنت، ام�س األحد، وفاة 
جميع أف�راد طاقم غواصته�ا املفقودة 
ش�خصا.ونقلت   53 عدده�م  والبال�غ 

وس�ائل اإلعالم املحلية ع�ن قائد القوات 
املسلحة، هادي تشاهشانتو، أن “جميع 
أفراد طاقم الغواصة “كيه آر آي ناغاال-

402” لقوا حتفهم.

بغداد/ الزوراء:
تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، 
التع�ازي من مل�وك ورؤس�اء وأمراء 
ع�رب بفاجعة حريق مستش�فى ابن 
الخطيب ببغ�داد، والتي راح ضحيتها 
الع�رات م�ن املواطنن.وذك�ر بيان 
رئ�ايس :” ان رئيس الجمهورية تلقى 

اتص�االً هاتفي�اً م�ن الرئيس املرصي 
عب�د الفتاح الس�ييس معّزياً الش�عب 
العراقي بالحادث األليم، س�ائالً املوىل 
ع�ز وج�ل أن يتغمد الضحايا بواس�ع 
رحمت�ه والش�فاء العاج�ل للجرحى، 
مؤكداً وق�وف مرص ش�عباً وحكومًة 
إىل جان�ب العراق يف هذا الحادث”.كما 

تلق�ى الرئي�س برهم صال�ح برقيات 
تع�از م�ن امللك عب�د الل�ه الثاني ملك 
األردن، وسلطان ٌعمان هيثم بن طارق 
آل س�عيد، وأمر الكويت الشيخ نواف 
األحم�د الجاب�ر الصب�اح وويل العه�د 
الشيخ مش�عل األحمد الجابر الصباح 
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 

خال�د الحم�د الصب�اح، وأم�ر قط�ر 
الش�يخ تميم بن حم�د آل ثاني ونائب 
أمر قطر الش�يخ عبد الله بن حمد آل 
ثاني، والرئيس اللبناني ميش�ال عون 
ورئي�س مجل�س الن�واب نبي�ه بري، 
الفلسطيني محمود عباس،  والرئيس 
حي�ث ع�ربوا يف الربقي�ات ع�ن عميق 

مواساتهم إىل الشعب العراقي سائلن 
الضحاي�ا  يتغم�د  أن  القدي�ر  الع�يل 
بواسع رحمته وأن يمن عىل املصابن 
بالش�فاء العاج�ل، وأن يحفظ العراق 
وش�عبه م�ن كل مك�روه وينعم عليه 

بالخر والسالم.

بغداد/ الزوراء:
اك�د نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن، رئي�س اتح�اد 
الصحفي�ن الع�رب، مؤي�د الالم�ي، رضورة اجراء 
مراجعة ش�املة ألوضاع املستشفيات، فيما تقدمت 
نقاب�ة الصحفي�ن العراقي�ن بالتعازي واملواس�اة 
للش�عب العراقي ولذوي ضحايا فاجعة مستش�فى 
اب�ن الخطيب.وق�ال الالم�ي يف تغري�دة ل�ه تابعتها 
»ال�زوراء«: ان »فاجع�ة مستش�فى اب�ن الخطيب 

وإستش�هاد عرات املواطنن جميعهم من مناطق 
فقرة مآس�اة جديدة بحق العراقين، الذين اصابهم 
فروس كورونا ذهبوا للمستشفى للشفاء من الوباء 
وجدوا ان امل�وت بإنتظارهم يف ظ�ل غياب إجراءات 
الس�المة«.واضاف: »التنف�ع التع�ازي واإلدانات بل 
نحتاج اىل مراجعة شاملة ألوضاع املستشفيات«.ويف 
السياق نفس�ه، تقدمت نقابة الصحفين العراقين 
بالتعازي واملواس�اة للشعب العراقي ولذوي ضحايا 

فاجعة مستش�فى ابن الخطيب.وذك�ر بيان لنقابة 
الصحفين تلقته »ال�زوراء«: ان »نقابة الصحفين 
العراقي�ن واألرسة الصحفية تتق�دم بأحر التعازي 
واملواس�اة ألبن�اء ش�عبنا وعوائ�ل ش�هداء فاجعة 
مستش�فى ابن الخطيب والتي راح ضحيتها العديد 
من االبرياء من امل�رىض واملواطنن«.واضاف البيان 
ان »تلك الفاجعة األليمة ماكانت لتحدث لوال اإلهمال 
والالمباالة وعدم الشعور باملسؤولية كونها تحدث يف 

مكان يجب أن يقدم خدماته اإلنسانية للمرىض من 
املواطنن الذين لم يفكروا يوما ان املوت يف انتظارهم 
».ودعت نقابة الصحفين العراقين، بحسب البيان، 
الجهات املس�ؤولة اىل تحمل مس�ؤولياتها للحد من 
تلك املآيس وعدم تكرارحدوثها.وتابع البيان: »نسأل 
الله ان يتغمد الش�هداء بواس�ع رحمته ويس�كنهم 
فس�يح جنات�ه، وان يمن ع�ىل الجرح�ى واملصابن 

بالشفاء العاجل« .

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
تعقد رئاس�ة مجلس النواب جلسة 
اس�تثنائية، اليوم االثنن، سيتضمن 
ج�دول االعم�ال مناقش�ة الح�ادث 
املفجع يف مستش�فى ابن الخطيب، 
كم�ا دع�ت  لجن�ة الصح�ة والبيئة 
النيابي�ة إىل اجتماع عاجل ملمارس�ة 
ال�دور الرقاب�ي م�ع الجه�ات ذات 

العالق�ة يف الحكوم�ة، للوقوف عىل 
األسباب التي أدت إىل هذه الفاجعة، 
والش�خصيات  الجهات  ومحاس�بة 
املقرصة وتقديمهم إىل العدالة، وكذلك 
متابع�ة إس�عاف املصاب�ن بس�بب 
الحري�ق وعالجه�م داخ�ل وخ�ارج 
الع�راق وتعوي�ض ذوي الضحاي�ا.

وعقدت رئاسة مجلس النواب، امس 

األحد، اجتماعاً مش�رك�ا مع لجنة 
الحادث  الصح�ة والبيئ�ة ملناقش�ة 
املفجع يف مستش�فى اب�ن الخطيب 
يف بغ�داد ،حيث ق�ررت تكليف لجنة 
الصح�ة والبيئ�ة بممارس�ة دورها 
الرقاب�ي بتق�ي الحقائ�ق، ملعرفة 
أس�باب وقوع الح�ادث واملقرصين، 
واملبارشة ميدانياً مع الجهات املعنية 

بجمع البيانات واملعلومات والوقائع 
وعرضها عىل أعضاء مجلس النواب 
يف الجلس�ة االستثنائية اليوم االثنن 
واملخصصة ملناقش�ة الحادث.يف تلك 
االثن�اء، ش�هدت الس�اعات املاضية 
اجتماعا مشرك�ا جديدا بن رئاسة 
مجل�س  ورئي�س  الن�واب  مجل�س 
الوزراء ملناقش�ة الح�ادث املفجع يف 

مستش�فى اب�ن الخطي�ب، تبعه�ا 
اجتماع اخر لرئاس�ة مجلس النواب 
والبيئ�ة  الصح�ة  لجن�ة  وأعض�اء 
النيابي�ة مع رئيس مجل�س الوزراء 
واللجن�ة التحقيقية يف حادث حريق 
مستش�فى اب�ن الخطي�ب لتحدي�د 

املقرصين ومحاسبتهم .

نقابة الصحفيني تتقدم بالتعازي للشعب العراقي ولذوي ضحايا فاجعة مستشفى ابن اخلطيب

جلسة استثنائية طارئة اليوم ملناقشة فاجعة حريق مستشفـى ابن اخلطيب

الالمي: حنتاج إىل مراجعة شاملة ألوضاع املستشفيات

القاهرة/ متابعة الزوراء:
تلق�ى الرئي�س امل�رصي، عب�د الفتاح 
الس�ييس، ام�س األحد، اللق�اح املضاد 
لفروس كورونا، يف إطار حملة التطعيم 
القومية يف البالد.وأفاد املتحدث باس�م 
الرئاس�ة املرصي�ة، بس�ام رايض، عىل 
صفحته الرسمية عىل “فيسبوك”، بأن 
الرئيس الس�ييس تلقى اللق�اح املضاد 
لفروس كورونا، ضم�ن إطار الحملة 
القومية لتطعيم املواطنن.ويف س�ياق 
متص�ل، أص�در الرئي�س عب�د الفتاح 
الس�ييس قرارا بإعالن حال�ة الطوارئ 
يف جمي�ع أنحاء البالد ملدة ثالثة أش�هر 

والصحي�ة  األمني�ة  األوض�اع  بس�بب 
الس�ائدة يف البالد.ويب�دأ العمل بالقرار 
َ يف 

رق�م 174 لس�نة 2021، ال�ذي ُنررِ
الجريدة الرس�مية، ابتداًء من الس�اعة 
الواح�دة من صباح ام�س، 25 أبريل/

نيسان عام 2021، وذلك نظرًا للظروف 
األمني�ة والصحية الخط�رة التي تمر 
به�ا البالد.وأوضح الق�رار أن “القوات 
املسلحة وهيئة الرطة تتوىل اتخاذ ما 
يلزم ملواجهة أخطار اإلرهاب وتمويله 
وحف�ظ األم�ن يف جمي�ع أنح�اء البالد 
وحماي�ة املمتلكات العام�ة والخاصة 

وحفظ األرواح”.

كابول/ متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدف�اع األفغانية مقتل 55 
من عن�ارص حركة “طالبان” املتش�ددة 
بحم�الت يف ع�دة والي�ات، وذل�ك يف ظل 
تعث�ر مفاوضات الس�الم ب�ن الحكومة 
والحرك�ة، إلنه�اء أعمال عن�ف تعانيها 
أفغانس�تان منذ عقود.ففي والية لغمان 
رشق�ي أفغانس�تان، أفاد بي�ان للجيش 
ب�أن “الطران الحربي اس�تهدف، أمس، 
إرهابي�ن يف منطقت�ي راه�ن وجامب�ا 
بمحافظ�ة لغم�ان، ما أس�فر عن مقتل 
20 م�ن حرك�ة طالب�ان وتدم�ر كمية 
كب�رة من أس�لحة وذخائر الع�دو”.ويف 
والي�ة وردك وس�ط البالد، قال�ت الدفاع 
األفغانية، يف بيان “نفذت القوات الخاصة 

بدعم من القوات الجوية، أمس، عمليات 
استهدفت مجموعة من متمردي طالبان 
يف منطق�ة جال�رز والي�ة وردك، ونتيجة 
لذل�ك قتل 28 من مقاتيل طالبان وضبط 
ع�دد م�ن األس�لحة وتدم�ر الذخائر”.
ويف والية غزني رشقي أفغانس�تان، ذكر 
بي�ان للجيش “نفذ س�الح الج�و، الليلة 
املاضية، غارة جوية عىل تجمع لطالبان 
يف مديري�ة مق�ور بوالية غزن�ي ونتيجة 
لذلك، ُقت�ل 7 من مقاتيل طالبان وأصيب 
خمس�ة آخرون”.ويف سياق متصل، ُقتل 
اثنان من عن�ارص الرطة األفغانية و4 
م�ن طالبان خ�الل هج�وم للحركة عىل 
نقطة أمنية بوالي�ة بكتيا جنوب رشقي 
البالد، وذلك بحس�ب مصدر أمني رصح 

لوكالة س�بوتنيك.وأوضح املصدر األمني 
“ُقتل ما ال يقل عن رشطين اثنن وأربعة 
مس�لحن من طالب�ان وأصيب ثالثة من 
عن�ارص الرط�ة أثناء هج�وم لطالبان 
عىل نقط�ة تفتيش للرط�ة يف منطقة 
غاردي�ز بوالي�ة بكتي�ا الليل�ة املاضية”.
واتهمت “طالبان” قوات الحكومة بقتل 
مدنين يف والية وردك، إذ قالت الحركة يف 
بي�ان “أطلق جنود م�ن العدو يف منطقة 
أوت�اري التابعة ملديرية س�يد آباد بوالية 
وردك، الليل�ة املاضية، قذائف هاون عىل 
من�ازل املدني�ن خ�الل ش�هر رمضان، 
ونتيج�ة لهذه الفظائع استش�هد قروي 
وأحد أبنائه وأصيبت زوجته وثالث بنات 

وولدان”.

بعد استشهاد وإصابة حنو 200 شخص بفاجعة حريق مستشفى ابن اخلطيب 

الكاظمي يقرر سحب يد وزير الصحة وحمافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم على التحقيق

العراق يعلن احلداد على أرواح ضحايا املستشفى 

الزوراء/ حسن فالح:
أمىس العراق، ليلة أول أمس السبت، عىل 
فاجعة أليمة تمثلت بحادث اندالع حريق 
داخل مستشفى ابن الخطيب املخصص 
ملرىض كورونا يف بغداد، ما ادى اىل مرصع 
88 ش�خصاً واصابة 110 آخرين باندالع 
حريق مس�اء الس�بت، يف مستشفى ابن 
الخطيب املخص�ص للمصابن بفروس 

كورونا، جنوب رشقي العاصمة بغداد.
يف غض�ون ذل�ك  ق�رر رئي�س ال�وزراء، 
مصطف�ى الكاظمي، س�حب يد كل من 
وزي�ر الصح�ة ومحاف�ظ بغ�داد ومدير 
عام صح�ة الرصافة ومدير مستش�فى 
اب�ن الخطي�ب، كم�ا وجه�ت الحكومة 
ارواح  ع�ىل  الح�داد  بإع�الن  العراقي�ة 
الضحاي�ا، بينما دعا مجل�س النواب اىل 
عقد جلسة طارئة اليوم االثنن ملناقشة 
ح�ادث الحريق املاس�اوي.وعزّى رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، عوائل ضحايا 
حري�ق مستش�فى ابن الخطي�ب ، فيما 
طالب بمحاسبة املقرصين.وقال صالح 
يف بيان ملكتبه االعالمي تلقته “الزوراء”: 
انه “بنفوس يعترصها األلم، تابعنا عن 
كثب الح�ادث املفج�ع الذي تع�رّض له 
أهلنا يف مستشفى ابن الخطيب يف بغداد، 
ونتاب�ع التقاري�ر املتعلق�ة به�ا لحظة 
الق�رارات  “ندع�م  بلحظة”.واض�اف: 
الصادرة عن الحكوم�ة ومجلس النواب 

ب�رضورة فتح تحقيق فوري يف أس�باب 
وقوع الحادث واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
كل  واس�تنفار  املقرصي�ن،  ومحاس�بة 
الجه�ود ملعالج�ة جرحى الحري�ق، كما 
نش�د عىل يد فرق الدفاع املدني وجموع 

املتطوعن يف انقاذ املصابن واسعافهم”.
واش�ار اىل “إننا إذ نتوجه بخالص العزاء 
لعائ�الت الضحايا، نتقدم ألرس املصابن 
بكام�ل املواس�اة، ونس�أل الل�ه ان يمن 
عليه�م بالش�فاء العاجل”.م�ن جهته، 

قرر مجلس ال�وزراء، امس األحد، خالل 
جلس�ته االس�تثنائية، س�حب ي�د وزير 
الصح�ة ومحاف�ظ بغ�داد ومدير صحة 
الرصاف�ة واحالته�م إىل التحقي�ق ع�ىل 
خلفي�ة حادثة مستش�فى ابن الخطيب 

يف بغ�داد .وذكر بيان ص�در عن مجلس 
ال�وزراء تلقت�ه “ال�زوراء”: أن “ رئيس 
مجل�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
ملجل�س  االس�تثنائية  الجلس�ة  ت�رأس 
ال�وزراء املخصص�ة ملناقش�ة الح�ادث 

املأس�اوي يف مستش�فى اب�ن الخطي�ب 
إج�راء تحقي�ق برئاس�ة وزي�ر  وق�رر 
الداخلي�ة، وعضوي�ة: وزي�ر التخطيط، 
وزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، رئيس 
دي�وان الرقابة املالي�ة االتحادي، وممثل 

ع�ن مجل�س الن�واب/ عض�و مراقب”، 
مش�راً إىل أن “التحقيق س�يتم يف حادث 
حريق مستش�فى ابن الخطيب، وتحديد 

املقرصين ومحاسبتهم”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
يف  األحد،  أمس  الدوالر،  رصف  أسعار  انخفضت 
بغداد.وسجلت  بالعاصمة  الرئيسية  البورصة 
بغداد  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح  بورصة 
147750 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.

وشهدت أسعار البيع والراء استقراراً يف محال 
بلغ  حيث  بغداد،  يف  املحلية  باالٔسواق  الصرفة 
بلغت  بينما  دينارا عراقيا،  البيع 148250  سعر 
دوالر   100 لكل  دينارا   147250 الراء  أسعار 

أمريكي.

اخنفاض طفيف بأسعار الدوالر 
يف البورصة احمللية

املالية تدعو مجيع وحدات إنفاق الوزارات 
لتسلم تعليمات تنفيذ املوازنة 

لليوم الثاني على التوالي.. العراق 
يسجل تراجعا طفيفا بإصابات كورونا 

بعد تسجيل 6034 إصابة و40 حالة وفاة

فرض ضرائب على السكائر 
واملشروبات الكحولية

إندونيسيا تعلن وفاة مجيع أفراد طاقم 
غواصتها املفقودة وعددهم 53

السيسي يتلقى اللقاح املضاد لكورونا 
ويعلن حالة الطوارئ 

مقتل 55 من “طالبان” بعمليات للجيش األفغاني يف عدة واليات

درجال يثين على موقف السلطنة الداعم للعراق يف استضافة خليجي 25مؤسسة الشهداء تشكل جلنة إلجناز معامالت ضحايا حادثة ابن اخلطيب ص 6ص 4

العراق يتلقى التعازي من ملوك ورؤساء وامراء عرب ودول اجنبية بفاجعة مستشفى ابن اخلطيب
البيت األبيض يعرض املساعدة يف احلادث املأساوي

بغداد/ الزوراء:
العراقي، مؤكدا  إىل الشعب  بعث شيخ األزهر أحمد الطيب، امس األحد، رسالة تعزية 
الخطيب  ابن  مستشفى  حريق  بحادث  للمصابن  الطبية  املساعدة  لتقديم  استعداده 
»خالص  توير:  عىل  تغريدة  يف  الطيب  كورونا.وقال  فروس  مرىض  لعالج  املخصص 
املخصص  الخطيب  ابن  مستشفى  حريق  ضحايا  يف  الشقيق  العراقي  للشعب  العزاء 
ملرىض كورونا، وأؤكد تضامن األزهر وعلمائه مع إخواننا العراقين يف مصابهم الجلل«.

داعيا املوىل -عز وجل- ان يتغمد الضحايا بواسع فضله ورحمته، وأن ينزل سكينته عىل 
قلوب أرسهم وذويهم، وان يرزقهم الصرب والسلوان، وان يمن عىل املصابن بالشفاء 
بكل  »األزهر  واالستقرار.وأضاف  والسكينة  واالمان  االمن  العراق  يرزق  وان  العاجل، 
هذا  يف  املصابن  من  إخواننا  عن  املعاناة  رفع  يف  للمساهمة  مستعد  الطبية  قطاعاته 

الحادث األليم«.

األزهر يعزي العراقيني ويعلن 
تضامنه معهم يف فاجعة ابن اخلطيب

تفاصيل ص2   



العراق يتلقى التعازي من ملوك ورؤساء وامراء عرب ودول اجنبية بفاجعة مستشفى ابن اخلطيب

جلسة استثنائية طارئة اليوم ملناقشة فاجعة حريق مستشفـى ابن اخلطيب

اخلدمات النيابية: مشاريع 
مرتقبة ملعاجلة الزخم 

املروري يف بغداد

وزير اخلارجية يوجه بفتح سجل إلكرتوني لتلقي تعازي 
حادث حريق ابن اخلطيب

الرتبية تعلن وفاة 5 من مالكاتها إثر حادث مستشفى ابن اخلطيب

املوارد املائية: كميات املياه كافية إلجناح اخلطة الزراعية للموسم الصيفي

إندونيسيا/ متابعة الزوراء:
أعلنت، امس األحد، وفاة جميع  اإلندونيسية  السلطات  أن  قالت وسائل إعالم محلية 

أفراد طاقم غواصتها املفقودة والبالغ عددهم 53 شخصا.
ونقلت وسائل اإلعالم املحلية عن قائد القوات املسلحة، هادي تشاهشانتو، أن »جميع 

أفراد طاقم الغواصة »كيه آر آي ناغاال-402« لقوا حتفهم.
وكشف العثور عىل عدة أجزاء من الغواصة، وكذلك بدالت النجاة الخاصة بالطاقم، وفقا 

للصور التي تم الحصول عليها، »ما يبني غرق الغواصة ووفاة جميع أفراد طاقمها«.
 53 عددهم  البالغ  الغواصة  لطاقم  األكسجني  إمدادات  إن  أكدوا  قد  مسؤولون  وكان 
فردا كانت قد نفذت يف وقت مبكر من السبت، مشددين عىل أنه ال أمل يف العثور عىل 

ناجني.
هاري  اإلندونييس  الغواصات  أسطول  قائد  املفرتضني  القتىل  بني  من  أنه  إىل  يشار 

سيتياوان.
وكانت الغواصة اإلندونيسية قد اختفت أثناء مشاركتها يف تدريب قبالة بايل، وقد تم 
العثور عليها يف أعماق أبعد من حدود البقاء، فحسبما رصح قائد البحرية اإلندونيسية 
ارتفاع 850 مرتا، وهو ما يتجاوز بكثري حدود  الغواصة عىل  فإن »املسح كشف عن 

النجاة البالغة 500 مرت«.
وقد ضمت فرق البحث عن الغواصة سفنا أسرتالية وأمريكية وسنغافورية وماليزية 

إىل جانب تلك املوجودة يف إندونيسيا.
وركز البحث عىل منطقة بالقرب من موضع البداية آلخر غوص له، حيث تم العثور 
عىل بقعة زيت، ولكن لم يكن هناك دليل قاطع حتى اآلن عىل أن بقعة الزيت كانت من 

الباطن.

بغداد/ الزوراء:
دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
وزير  إقالة  إىل  األحد،  امس  الصدر، 
الصحة يف حال ثبت تقصريه، فيما حذر 
الجميع من زج الشعب واألبرياء يف حرب 
»ال ناقة لهم فيها وال جمل«، وذلك خالل 
حريق  حادثة  عىل  فيها  علق  تغريدة 

مستشفى ابن الخطيب.
وقال السيد الصدر يف تغريدة عىل حسابه 
بتويرت تابعتها »الزوراء«: »أعزي نفيس 
قبل أن أعزي ذوي الضحايا الذين ذهبوا 
مستشفى  يف  والفساد  اإلهمال  ضحية 
عىل  يمن  أن  الله  وأسأل  الخطيب..  ابن 

ذويهم بالصرب والسلوان«.
الحادث  ذلك  يكون  أن  »أخىش  وأضاف: 
متتالية  ستكون  حوادث  ضمن  األليم 
من أجل أهداف يضمرها بعض املخربني 
مع  سيما  وال  العراق،  أمن  الستهداف 
مع  وخصوصا  االنتخابات  اقرتاب 
اضمحالل فرصهم يف الفوز بها وتراجع 
شعبيتهم بسبب أفعالهم غري الوطنية«، 
محذرا »الجميع من زج الشعب واألبرياء 

يف حرب ال ناقة لهم فيها وال جمل«.
االنتخابات  عىل  »التنافس  أن  وتابع: 
إنما هو تنافس من أجلهم وأجل أمنهم 
أجل  من  ال  وكرامتهم  بل  ولقمتهم 
الوزراء  رئيس  داعيا  ورضرهم«،  أذاهم 
إن كان مقرصا  الصحة  »إقالة وزير  اىل 
أخرى  وزارات  ضمن  اختاره  من  فهو 
تكون  أن  املفرتض  من  كان  مستقلة 

للكتلة األكرب«.

وال  نفيس  أزج  لن  »إنني  الصدر:  وأكد 
التي  القذرة  الحرب  هذه  بمثل  أتباعي 
أو  لالنتخابات  اقرتاب  كل  مع  خربناها 
لصالح فسطاط  إيجابية  نتائج  كل  مع 
صناديق  حرق  آخرها  وكان  اإلصالح 
االقرتاع آنذاك«، مختتما تغريدته بالقول 
بالفاسدين  الفاسدين  فاشغل  »اللهم 

وأخرجنا من بينهم ساملني«. 
وقرر مجلس الوزراء، امس األحد، خالل 
امس  عقدت  التي  االستثنائية  جلسته 
مستشفى  حريق  حادثة  خلفية  عىل 
الصحة  وزير  يد  سحب  الخطيب،  ابن 
الرصافة  صحة  ومدير  بغداد  ومحافظ 
وإحالتهم إىل التحقيق عىل خلفية حادثة 

مستشفى ابن الخطيب يف بغداد.
امس  النواب،  مجلس  رئاسة  دعت  كما 
األحد، إىل عقد جلسة اليوم االثنني بشأن 

حادث مستشفى ابن الخطيب.

بغداد/ الزوراء:
صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  تلقى 
التعازي من ملوك ورؤساء وأمراء عرب 
بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب 
العرشات  ضحيتها  راح  والتي  ببغداد، 

من املواطنني.
رئيس  ان   »: رئايس  بيان  وذكر 
من  هاتفياً  اتصاالً  تلقى  الجمهورية 
السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس 
بالحادث  العراقي  الشعب  معّزياً 
يتغمد  أن  وجل  عز  املوىل  سائالً  األليم، 
والشفاء  رحمته  بواسع  الضحايا 
مرص  وقوف  مؤكداً  للجرحى،  العاجل 
شعباً وحكومًة إىل جانب العراق يف هذا 

الحادث«.
كما تلقى الرئيس برهم صالح برقيات 
ملك  الثاني  الله  عبد  امللك  من  تعاز 
األردن، وسلطان ٌعمان هيثم بن طارق 
نواف  الشيخ  الكويت  وأمري  سعيد،  آل 
العهد  وويل  الصباح  الجابر  األحمد 
الصباح  الجابر  األحمد  مشعل  الشيخ 
صباح  الشيخ  الوزراء  مجلس  ورئيس 
خالد الحمد الصباح، وأمري قطر الشيخ 
أمري  ونائب  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، 
والرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس 
والرئيس  بري،  نبيه  النواب  مجلس 
حيث  عباس،  محمود  الفلسطيني 
عربوا يف الربقيات عن عميق مواساتهم 
إىل الشعب العراقي سائلني العيل القدير 
الضحايا بواسع رحمته وأن  يتغمد  أن 
يمن عىل املصابني بالشفاء العاجل، وأن 
مكروه  كل  من  وشعبه  العراق  يحفظ 

وينعم عليه بالخري والسالم.
كما تلقى العراق، التعازي من دول عدة 

مستشفى  حريق  ضحايا  ارواح  عىل 
كورونا  ملرىض  املخصص  الخطيب  ابن 
االبيض  البيت  عرض  فيما  بغداد،  يف 
حريق  حادث  بعد  للعراق  املساعدة 

املستشفى.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن 
ابن  مستشفى  حريق  بحادث  تعازيها 

الخطيب يف بغداد.
وقالت الوزارة يف بيان تابعته »الزوراء«: 
الحريق  بالغ األىس لحادث  »نعرب عن 
الخطيب  ابن  مستشفى  يف  اندلع  الذي 
وفيات  من  عنه  نتج  وما  بغداد،  يف 

وإصابات«.
التعازي  خالص  »عن  الوزارة  ت  وعربرَّ
ولجمهورية  الضحايا،  ألرس  واملواساة 
وحكومًة  قيادًة  الشقيقة  العراق 
للمصابني  التمنيات  مع  وشعباً، 

بالشفاء العاجل«.
مرص  جمهورية  أعربت  جهتها،  من 
العربية عن تعازيها اىل حكومة وشعب 
أبن  مستشفى  حريق  بضحايا  العراق 

الخطيب ببغداد.
املرصية  الخارجية  لوزارة  بيان  وذكر 
مرص  »جمهورية  أن  »الزوراء«:  تلقته 
تعازيها  خالص  عن  تعرب  العربية 
جمهورية  لحكومة  مواساتها  وصادق 
ضحايا  يف  الشقيق  وشعبها  العراق 
الحريق املُروع الذي وقع مساء السبت 
كورونا  ملرىض  مخصص  بمستشفى 
وإصابة  وفاة  عن  وأسفر  بغداد،  يف 

عرشات األشخاص«. 
عادل  العربي  الربملان  رئيس  عزى  كما 
العراق  العسومي،  الرحمن  عبد  بن 
بضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب 

يف بغداد.

تابعتها  له  تغريدة  يف  العسومي  وقال 
واملواساة  التعازي  »خالص  »الزوراء«: 
مستشفى  حريق  حادث  ضحايا  ألرس 
، والعزاء موصول  الخطيب ببغداد  ابن 

لحكومة وشعب جمهورية العراق«.
اللبناني  الرئيس  عزى  جانبه،  من 
حريق  بحادث  العراق  عون،  ميشال 

مستشفى ابن الخطيب. 
الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 
»رئيس  أن  »الزوراء«:  تلقته  اللبنانية 
أبرق  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 
اىل نظريه الرئيس برهم صالح، معزيا 
بشهداء الحادث املأساوي الذي وقع يف 

مستشفى ابن الخطيب يف بغداد«.
»إّنني  عون:  الرئيس  برقية  يف  وجاء 
منكم  أتقّدم  األلم،  شديد  اشاطركم  إذ 
شعبكم  اىل  خاللكم  ومن  شخصّياً، 
الشقيق بأّحر التعازي، سائال القدير أن 
الشهداء فسيح جّناته ويبلسم  يسكن 
الدعاء  اليه  رافعاً  الجرحى،  عذابات 
لتبقوا  رّش  اّي  هوان  من  يصونكم  أن 

عنوان العزّة«.

الطبية  لبنان  قدرات  عون  ووضع 
يف  أورد  حيث  الحريق،  جرحى  ملعالجة 
اإلرصار  نتقاسم  نحن  »فيما  برقيته: 
كورونا  وباء  مواجهة  عىل  عينه 
الطبّية  لبنان  قدرات  أضع  ونتائجه، 
ذلك  يف  بما  الحريق،  جرحى  ملعالجة 
إن  الشقيقة  بالدكم  خارج  العالج 

اقتىض األمر«.
املتحدة  الواليات  قدرَّمت  جهتها،  من 
حريق  بحادث  التعازي  األمريكية، 

مستشفى ابن الخطيب يف بغداد.
عىل  ببغداد  األمريكية  السفارة  وقالت 
صفحتها الرسمية بالفيسبوك وتابعته 
املتحدة  »الواليات  إن  »الزوراء«: 
حريق  لضحايا  التعازي  بأحر  تتقدم 
الليلة  ببغداد  الخطيب  ابن  مستشفى 

املاضية وعائالتهم«.
معهم،  وصلواتنا  »قلوبنا  وأضافت 

ونأمل الشفاء العاجل للمصابني«.
األبيض،  البيت  أعلن  ذاته،  السياق  ويف 
عىل  عرضت  األمريكية  اإلدارة  أن 
حادث  بعد  املساعدة،  العراق  حكومة 

حريق مستشفى ابن الخطيب يف بغداد 
نحو  واصابة  استشهاد  إىل  أدى  والذي 

200 شخصا.
وقال مستشار األمن القومي األمريكي 
جيك سوليفان يف بيان نرش عىل موقع 
البيت األبيض تابعته »الزوراء«: »نعرب 
عن حزننا لضحايا الحريق الذي أسفر 
عىل  أشخاص   110 إصابة  عن  أيضا 

األقل«.
وتابع: »إننا عىل تواصل مع املسؤولني 
املساعدة«،  عليهم  وعرضنا  العراقيني 
مشريا اىل أن »رشاكتنا االسرتاتيجية مع 
العراق تمثل بالدرجة األوىل رشاكة بني 
الشعبني، ونستعد لدعم حكومة العراق 

وشعبها يف هذه اللحظة املأساوية«.
تعازيها  البحرين،  مملكة  قدمت  فيما 
بحادث الحريق الذي نشب يف مستشفى 

ابن الخطيب ببغداد.
فإن  »الزوراء«،  تابعته  بيان  وبحسب 
البحرين  مملكة  خارجية  »وزارة 
واملواساة  التعازي  خالص  عن  تعرب 
العراق الشقيقة حكومًة  إىل جمهورية 

الذي  الحريق  حادث  ضحايا  يف  وشعًبا 
يف  الخطيب  ابن  مستشفى  يف  نشب 
مدينة بغداد، مما أدى إىل وفاة وإصابة 
العرشات من نزالء املستشفى املخصص 

للمرىض املصابني بفريوس كورونا«.
كما قدرَّمت إيران التعازي بشأن حادث 

مستشفى ابن الخطيب يف بغداد.
وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف 
يف حسابه عىل تويرت »نتقدم بالتعازي 
ذوي  وخاصًة  وشعباً  حكومًة  للعراق 
ضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب 
وجرح  استشهاد  إىل  أدرَّى  الذي  ببغداد، 
العرشات من املواطنني العراقيني بينهم 

العديد من املرىض«.
كما كتب وزير الصحة والعالج والتعليم 
الطبي اإليراني، سعيد نمكي، رسالة إىل 
التميمي  حسن  العراقي  الصحة  وزير 
استشهاد  نبأ  تلقينا  األىس  »ببالغ 
العراقيني  املواطنني  من  عدد  وإصابة 
يف  الصحية  املالكات  من  ومجموعة 
ابن  مستشفى  يف  وقع  انفجار  حادث 

الخطيب ببغداد«.
ولحكومة  لكم  تعازينا  »نقدِّم  وأضاف 
العراق وشعبه يف هذا الحادث املأساوي، 
ونجدد وقوفنا إىل جانب العراق الشقيق 
والصديق واستعدادنا لتقديم املساعدة 
عىل جميع املستويات يف مواجهة وباء 

كورونا«.
املتحدة  األمم  أعربت  ذلك،  غضون  ويف 
عن صدمتها من حريق مستشفى ابن 
تدابري  اتخاذ  إىل  دعت  فيما  الخطيب، 

حماية أقوى ملنع الكوارث.
العام  لألمني  الخاصة  املمثلة  وقالت   
لألمم املتحدة يف العراق، جينني هينيس-
»الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  بالسخارت، 

لفداحة  واأللم  الصدمة  عن  »نعرب 
مرىض  طال  الذي  املأساوي  الحادث 
ابن  مستشفى  يف  الراقدين  كوفيد-19 
مقدمة  السبت«،  ليل  ببغداد  الخطيب 
الذين  الضحايا  ألرُس  تعازيها  »خالص 
العاجل  الشفاء  وتتمنى  حتفهم  لقوا 

والتام للجرحى«.
تدابري  »اتخاذ  إىل  بالسخارت  ودعت   
تكرار  عدم  لضمان  أقوى  حماية 
إىل  الفتًة  الكارثة«،  هذه  مثل  حدوث 
دعم  تقديم  تواصل  املتحدة  »األمم  أن 
العراق  يف  الصحي  للقطاع  حيوي 
اإلصابات،  وتزايد  الجائحة  وسط 
من  املزيد  لتقديم  استعداد  عىل  وهي 
املساعدة للجهات الصحية يف مكافحة 

املرض«.
 وطالبت األمم املتحدة بـ«اتخاذ تدابري 

حماية أقوى ملنع الكوارث«.
امس  اول  مساء  اندلع،  حريقا  وكان 
الخطيب  ابن  مستشفى  يف  السبت، 
ببغداد ما اسفر عن استشهاد واصابة 

العرشات.
الرتكية  الخارجية  وزارة  قدمت  كما 
يف  الحريق  بحادثة  العراق  إىل  تعازيها 

مستشفى ابن الخطيب يف بغداد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: 
نبأ  واألىس  الحزن  ببالغ  »تلقينا 
مريضا   80 عن  يقل  ال  ما  استشهاد 
من  تاله  وما  االنفجار  إثر  وأقاربهم 
ابن  مستشفى  يف  الحريق  اندالع 

الخطيب يف بغداد عاصمة العراق«.
للشعب  بتعازينا  »نتقدم  وأضافت 
العراقية  والحكومة  الشقيق  العراقي 
العاجل  الشفاء  ونتمنى  الشقيقة، 

للمصابني«.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
جلسة  النواب  مجلس  رئاسة  تعقد 
سيتضمن  االثنني،  اليوم  استثنائية، 
الحادث  مناقشة  االعمال  جدول 
الخطيب،  ابن  مستشفى  يف  املفجع 
والبيئة  الصحة  لجنة  دعت   كما 
ملمارسة  عاجل  اجتماع  إىل  النيابية 
ذات  الجهات  مع  الرقابي  الدور 
عىل  للوقوف  الحكومة،  يف  العالقة 
األسباب التي أدت إىل هذه الفاجعة، 
والشخصيات  الجهات  ومحاسبة 
املقرصة وتقديمهم إىل العدالة، وكذلك 
بسبب  املصابني  إسعاف  متابعة 
وخارج  داخل  وعالجهم  الحريق 

العراق وتعويض ذوي الضحايا.
النواب،  مجلس  رئاسة  وعقدت 
مشرتكـا  اجتماعاً  األحد،  امس 

ملناقشة  والبيئة  الصحة  لجنة  مع 
ابن  مستشفى  يف  املفجع  الحادث 
قررت  ،حيث  بغداد  يف  الخطيب 
والبيئة  الصحة  لجنة  تكليف 
بتقيص  الرقابي  دورها  بممارسة 
وقوع  أسباب  ملعرفة  الحقائق، 
واملبارشة  واملقرصين،  الحادث 
بجمع  املعنية  الجهات  مع  ميدانياً 
والوقائع  واملعلومات  البيانات 
وعرضها عىل أعضاء مجلس النواب 
يف الجلسة االستثنائية اليوم االثنني 

واملخصصة ملناقشة الحادث.
الساعات  شهدت  االثناء،  تلك  يف 
جديدا  مشرتكـا  اجتماعا  املاضية 
ورئيس  النواب  مجلس  رئاسة  بني 
الحادث  ملناقشة  الوزراء  مجلس 
الخطيب،  ابن  مستشفى  يف  املفجع 

لرئاسة مجلس  اخر  اجتماع  تبعهـا 
النواب وأعضاء لجنة الصحة والبيئة 
الوزراء  مجلس  رئيس  مع  النيابية 
حريق  حادث  يف  التحقيقية  واللجنة 
لتحديد  الخطيب  ابن  مستشفى 

املقرصين ومحاسبتهم .
النواب  مجلس  رئاسة  قررت  كما 
تكليف النائب الثاني لرئيس مجلس 
النواب بشري حداد كعضو ملراقبة عمل 
اللجنة الحكومية املشكلة بخصوص 
الخطيب  ابن  مستشفى  حادثة 

ومتابعة اجراءات التحقيق.
الوزراء،  مجلس  رئيس  وكان 
مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس 
عقدا  الحلبويس،  محمد  النواب 
من  عددا  ضم  مشرتكا  اجتماعا 
النائب  بحضور  والنواب،  الوزراء 

حسن  النواب  مجلس  لرئيس  االول 
مناقشة  خالله  جرت  الكعبي، 
الخطيب،  ابن  مستشفى  حادثة 
وتقييم االجراءات الحكومية املتخذة 

بشأنها.
الوطني  النهج  كتلة  اكدت  باملقابل 
النيابية ان مستوى القرارات وحجم 
اإلجراءات واملعالجة التي تعقب هذه 
فداحة  مع  تتناسب  ان  البد  الكارثة 
الفاجعة وهول الكارثة التي وقعت، 
والعقوبة  املحاسبة  تطال  ان  والبد 
وغري  املبارشين  املقرصين  كل 
احد  منها  يستثنى  وال  املبارشين 
ثبتت مقرصيته مهما كرب عنوانه او 

موقعه الوظيفي .
واضافت الكتلة ان » اية مجامالت او 
تغطية عىل تقصري وفساد املتسببني 

بهذه الفاجعة يشكل جريمة خيانة 
املسؤول  ويجعل  املظلومة  للنفوس 
مأمن  يف  واملهمل  واملقرص  الفاسد 
من اي محاسبة او مالحقة مستقباًل  
الكوارث  هذه  مثل  تكرار  حال  يف  

اإلنسانية ».
التقترص  ان  يجب   « انه  واوضحت 
تعويض  عىل  الحكومة  قرارات 
الرعاية  وتوفري  الفاجعة  شهداء 
إجراءات  وتدقيق  للجرحى  والعالج 
عمل  يف  املطلوبة  واألمان  السالمة 
مؤكدة   ،« فقط  الدولة  موسسات 
املنكوبني  أهايل  جراح  »تضميد  ان 
بتقديم  يتم  العراقيني  وعموم 
واملهملني  املقرصين  املسؤولني 
املحاكمة  اىل  والفاسدين  والفاشلني 

العادلة ».

بغداد/ الزوراء:
دراسات  وجود  األحد،  امس  النيابية،  الخدمات  لجنة  أكدت 
االختناقات  لفك  ومجرسات  جديدة  طرق  إلنشاء  وخطط 

املرورية داخل العاصمة بغداد.
وقال عضو اللجنة، النائب مرض السلمان، يف ترصيح صحفي: 
الطرق  قانون  عىل  التصويت  تأمل  الخدمات  »لجنة  إن 
يف  أهمية  من  له  ملا  املقبلة  الربملان  جلسات  خالل  والجسور 
واملحافظات  بغداد  يف  والجسور  الطرق  مشاريع  إحالة 

لالستثمار«.
مشاريع  إحالة  سيتيح  تمريره  بعد  »القانون  أن  وأضاف، 
بإمكانها  التي  مختصة  عاملية  لرشكات  والجسور  الطرق 

إنجاز تلك املشاريع املناطة بها بأرسع ما يمكن«.
وأشار إىل أن »هناك دراسة تتضمن إنشاء طرق حولية وأخرى 
داخل بغداد، عالوة عىل مجرسات جديدة تسهل الحركة وتقلل 

من الزخم املروري«.
يذكر أن الخدمات واإلعمار النيابية، أقامت ورش عمل، يف وقت 
واملوازين  والجسور  الطرق  قانون  مرشوع  ملناقشة  سابق، 
الجرسية، تمهيداً لتقديمه للقراءة الثانية، والتصويت عليه يف 
مجلس النواب، موضحة أن القانون سيمنح وزارة البلديات 

صالحية إنشاء طرق دولية جديدة وفقا لنظام االستثمار.

بغداد/ الزوراء:
حسني،  فؤاد  الخارجّية  وزير  وجه 
إلكرتوني  سجل  بفتح  األحد،  امس 
مستشفى  حريق  حادث  تعازي  لتلقي 

ابن الخطيب.
الخارجّية،  وزارة  باسم  املتحّدث  وقال 
أحمد الَصّحاف، يف بيان تلقته »الزوراء«: 
إن »وزير الخارجّية فؤاد حسني يوجه 
بفتح سجل إلكرتوني لتلقي التعازي يف 
مقّر الوزارة، من قبل البعثات األجنبّية 
املقيمة يف  الدولّية  والعربّية واملنظمات 
وقنصليات  سفارات  وجميع  العراق، 
العراق يف العالم، جرّاء الحادث املُفِجع 

يف  الخطيب  ابن  بمستشفى  وقع  الذي 
بغداد«.

وقرر مجلس الوزراء، امس األحد، خالل 
امس  عقدت  التي  االستثنائية  جلسته 
مستشفى  حريق  حادثة  خلفية  عىل 
الصحة  وزير  يد  سحب  الخطيب،  ابن 
ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة 
خلفية  عىل  التحقيق  إىل  وإحالتهم 
يف  الخطيب  ابن  مستشفى  حادثة 

بغداد.
كما دعت رئاسة مجلس النواب، امس 
األحد، إىل عقد جلسة اليوم بشأن حادث 

مستشفى ابن الخطيب.

بغداد/ الزوراء:

الدليمي،  حميد  عيل  الرتبية،  وزير  اعلنت 

يف  مالكاتها  من   5 استشهاد  االحد،  امس 

حادث مستشفى ابن الخطيب.

»الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الدليمي  وقال 

الحادث  نبأ  تبلغنا  واألىس  الحزن  »ببالغ 

ابن  مستشفى  حريق  عن  الناجم  املفجع 

شهداء   5 سقوط  اىل  أدى  الذي  الخطيب 

وزارة  يف  أشقائنا  من  العرشات  وجرح 

الرتبية«.

ادوار  لها  كان  املالكات  »تلك  ان  واضاف 

جليلة ورائدة يف السلك الرتبوي يف محافظة 

تعازيه  خالص  »عن  معرباً  بغداد«، 

كافة  وذويهم  ألرسهم  مواساته  وعظيم 

ومشاطرتهم أحزانهم بهذا املصاب األليم«.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة املوارد املائية، امس األحد، أن كميات 
للموسم  الزراعية  الخطة  إلنجاح  كافية  املياه 
»القلق  أن  اىل  أشارت  فيما  البالد،  يف  الصيفي 
يكمن يف الخطط املستقبلية للجانب الرتكي« وال 
دجلة  نهري  عىل  الواقعة  املناطق  يف  مائياً  قلق 

والفرات.
يف  ذياب،  عبد  عون  الوزارة،  مستشار  وقال 
ترصيح صحفي: إن »الصعوبات لدينا يف كميات 
االمطار  النحباس  نتيجة  دياىل  يف  فقط  املياه 
املحافظة،  عىل  الكافية  الكميات  سقوط  وعدم 

مما أثر بشكل كبري عىل واردات نهر دياىل التي 
تأتي من جهة الجارة ايران«.

للمحافظة  تأتي  التي  »الكميات  أن  وأضاف، 
محدودة جدا والخزين املتاح يف سدي دربندخان 
أقل  تأتي  التي  الكميات  ألن  يتناقص  وحمرين 

من الكميات التي تسحب«. 
وأشار اىل أن »الوزارة قامت بإجراء رسيع بنقل 
عرب  الخالص  أسفل  اىل  دجلة  نهر  من  مياه 
لنقل  تعزيز  محطة  نصبنا  وحاليا  ضخ  محطة 
نهر  إىل  االنابيب  عرب  الخالص  أسفل  من  املياه 
خريسان وصوال اىل مركز بعقوبة لتأمني مياه 

موسم  يف  الشح  ومعالجة  املحافظة  يف  الرشب 
الصيف«.

دجلة  نهري  عىل  الواقعة  »املناطق  أن  وتابع 
املياه  عليها من شح  قلق  أي  يوجد  ال  والفرات 
بصدد  »الوزارة  أن  مبينا  مائي«،  خزين  بوجود 
الزراعة لزراعة محصول  اعداد خطة مع وزارة 

الرز والذرة عىل نهر الفرات بشكل محدد«. 
املياه  من  كافية  كميات  »هنالك  أن  إىل  ولفت 

إلنجاح الخطة الزراعية للموسم الصيفي«.
ذياب،  بني  الجوار  دول  من  املياه  تدفق  وحول 
أن »الجانب العراقي ليس لديه قلق من الجانب 

املياه املخزونة يف سد السيو  الرتكي باعتبار أن 
تطلق ألغراض توليد الطاقة«، مبينا أن »الوزارة 
تتوقع اطالق كميات كبرية من تركيا يف الصيف 

وسيتم خزنها يف سد املوصل«. 
يف  يكمن  الرتكي  الجانب  من  القلق  »أن  وتابع 
التي سيكون  االمد  البعيدة  املستقبلية  الخطط 
نقصا  يولد  ما  أكرب  فيها  للمياه  استغاللهم 
جيد  فوضعه  نهرالفرات  أما  دجلة،  واردات  يف 
فضال  املياه  من  كافية  كميات  ورود  نتيجة 
حيث  من  السوري  الجانب  استقرار  عدم  عن 

الزراعة«.

إندونيسيا تعلن وفاة مجيع أفراد طاقم 
غواصتها املفقودة وعددهم 53

السيد الصدر يدعو إىل إقالة وزير الصحة 
يف حال ثبت تقصريه

حذر من زج الشعب يف حرب »ال ناقة هلم فيها وال مجل«

البيت األبيض يعرض املساعدة يف احلادث املأساوي

اجتماعات حكومية نيابية متسارعة وإجراءات عقابية تتوعد املقصرين 
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أيام بايدن املئة األوىل يف البيت األبيض هادئة وطموحة
واشنطن /أ. ف. ب:

 بينما باتت الدراما اليومية التي طبعت البيت 
األبي�ض يف عه�د دونال�د ترام�ب صفحة من 
التاري�خ، إال أن ف�رة األيام املئ�ة األوىل لخلفه 
جو بايدن عىل رأس الس�لطة ل�م تكن هادئة 
تمام�ا إذ س�ارع إلحداث تح�ّوالت يف الواليات 

املتحدة.
م�ن املق�رر أن يلق�ي باي�دن خطاب�ا يبث يف 
وقت ذروة املش�اهدة التلفزيونية أمام جلسة 
مش�ركة للكونغرس األربعاء، عشية إتمامه 
أيام�ه املئ�ة األوىل يف الس�لطة، فيم�ا يطم�ح 
الرئيس األكرب س�نا يف تاريخ الواليات املتحدة 
ليك�ون أيضا من بني األكثر تأثريا وأهمية منذ 

فرانكلني روزفلت والكساد الكبري.
وتب�دو مهم�ة الرئي�س الديموقراطي صعبة 
للغاي�ة إذ يواج�ه تفش�يا ه�و األكث�ر فت�كا 
لكوفيد19- يف العال�م واقتصادا منهكا للغاية 

وانقسامات عميقة.
لك�ن بع�د مرور ثالثة ش�هور، فاج�أ كثريين 
بانضباط�ه وحزم�ه يف التف�اوض، وقب�ل كل 

يشء، تطلعه “إلنجاز األكرب” كما يقول.
ويش�ري آخر اس�تطالع ملعه�د “بي�و” أن أداء 
بايدن أكس�به نس�بة تأييد تبل�غ 59 يف املئة، 
وهي أعىل من أي نس�ب حص�ل عليها ترامب 

عىل مدى عهده.
تعّه�د بايدن بأن “يش�في” أمريكا ومع إتمام 
برنام�ج التطعيم ض�د كوفيد- 19 األس�بوع 
املايض إعط�اء 200 مليون جرعة، وبات يفي 

بوعده حرفيا.
وضّخت حزمة تحفيز االقتصاد )خطة اإلنقاذ 
األمريكي�ة( وقدرها 1,9 تريلي�ون دوالر التي 
مرره�ا حزب�ه يف الكونغ�رس يف آذار/مارس 
األم�وال يف كل زاوي�ة تقريب�ا م�ن االقتص�اد 
املترضر جرّاء كوفيد. وهناك توقعات واس�عة 

بحدوث انتعاش بعد الوباء.
ويطرح بايدن اآلن حزمة ضخمة أخرى أطلق 
عليه�ا “خط�ة الوظائف األمريكي�ة” وقدرها 
أكثر من تريليون�ي دوالر بهدف تحديث البنى 
التحتي�ة األمريكي�ة بكل طريق�ة ممكنة، من 
إىل  وص�وال  والجس�ور  التقليدي�ة  الطرق�ات 
اإلنرن�ت فائق�ة الرسعة وتطوير الس�يارات 

الكهربائية.
العائ�الت  “خط�ة  فس�يكون  الت�ايل،  أم�ا 
األمريكي�ة” التي تكلّف تريلي�ون دوالر إضايف 
ع�ىل األقل لتموي�ل رعاية األطف�ال والتعليم. 
ويشري السياسيون الجمهوريون إىل أن بايدن 

أطلق سيال من االشراكية. لكن االستطالعات 
تكش�ف أن ناخبيهم يدعمون بايدن، ما يتيح 
ل�ه القول أن�ه يفي بوعوده بالحكم بأس�لوب 

يريض الحزبني.
وإذا أتيح�ت له الفرصة، يرغ�ب بايدن بتغيري 

مصري باقي الكوكب أيضا.
لدى وصول�ه إىل البيت األبيض، س�ارع بايدن 
إىل إع�ادة الواليات املتح�دة إىل اتفاقية باريس 
للمن�اخ، التي انس�حب منها ترام�ب. وذهب 
أبعد م�ن ذلك األس�بوع امل�ايض، إذ عقد قمة 
تضم 40 دولة أعل�ن خاللها مضاعفة أهداف 
الوالي�ات املتح�دة لخفض انبعاث�ات الغازات 

املسببة ملفعول الدفيئة.
كما يتح�رّك رسيعا يف مس�ائل أخ�رى تتعلق 
بالسياسة الخارجية، فتجري طمأنة الحلفاء 
بأن “أمريكا عادت” بينما يعاد تقييم الخصوم، 
مع تصني�ف روس�يا والصني ع�ىل أنهما من 
“األصدقاء األعداء” إذ ينبغي معاداتهما بشدة 
باس�تثناء يف ما يتعلّق بالقضايا االسراتيجية 

حيث يحمل التعاون ذات األهمية.
وأثب�ت قدرت�ه عىل اّتخ�اذ خطوات حاس�مة 
ق�د تحمل مخاط�رة يف بعض األحي�ان عندما 
تجاوز مواقف كبار الجنراالت بحسب تقارير 
إعالمي�ة ليحدد موع�دا ثابتا ه�و 11 أيلول/

س�بتمرب إلتم�ام االنس�حاب الكام�ل للقوات 
األمريكية من أفغانستان.

والس�بت، تخىل عن التباس يف موقف الواليات 
املتحدة دام لعقود ع�رب اعرافه علنا باملجازر 
الت�ي لحق�ت باألرمن قبل ق�رن بأنه�ا إبادة 

جماعية، يف خطوة أثارت غضب  تركيا.
لربما وقبل أي يشء، اختار الناخبون املنهكون 
باي�دن من أجل جعل أم�ريكا طبيعية مجددا، 

بل وحتى مملة.
وبالفع�ل، حقق ذل�ك. فولّت أي�ام الحكم عن 
طري�ق التغري�دات ع�رب توير والش�تم خالل 
الخطابات الرئاس�ية وإهان�ة اإلعالم وتحقري 
املعارضني. كما انته�ت التجّمعات التي ترّكز 

عىل أسلوب تعظيم شخصية الرئيس.
مع ذلك، تكفي ملحة إىل الكابيتول يف واشنطن 
عندم�ا يلقي باي�دن خطابه األربع�اء للتذكري 
ب�أن البلد ال يزال بعيدا ع�ن الوصول إىل وضع 

طبيعي حقا.
ويعن�ي التوت�ر املهيم�ن يف أعق�اب أعم�ال 
ش�غب الس�ادس م�ن كان�ون الثاني/يناير 
غري املس�بوقة التي قام بها أنصار ترامب أن 
رمز الديمقراطية األمريكية سيبقى خاضعا 

إلغالق مشدد.
ويعن�ي تواص�ل تهدي�د ف�ريوس كورونا أن 
باي�دن س�يلقي خطاب�ه أمام حش�د ضئيل 
للغاية، بعيدا عن التجّمعات املفعمة بالطاقة 
التي تكون عادة باس�تقبال الرؤساء يف هذه 

املناسبة.
وقال�ت الناطقة باس�م البي�ت األبيض جني 
س�اكي “لن يبدو م�ن العديد م�ن النواحي، 

كما كانت الخطابات املشركة املاضية”.
ألول مرة يف التاريخ، س�تجلس امرأتان خلف 
املن�رب الرئ�ايس خالل الخط�اب هم�ا نائبة 
الرئي�س كام�اال هاري�س ورئيس�ة مجلس 

النواب نانيس بيلويس، حليفة بايدن الرئيسة 
يف الحزب الديموقراطي.

لك�ن سيش�مل الحض�ور أيضا ش�خصيات 
أخرى عديدة أقل ودية.

ع�ىل  اآلن  حت�ى  الجمهوري�ون  وأجم�ع 
معارضته�م ألف�كار بايدن الكب�رية. لكنهم 
يعتم�دون عىل غالبية ضئيل�ة للغاية، والتي 
قد تق�ي عليها انتخاب�ات منتصف الوالية 

للكونغرس العام املقبل بسهولة.
وكانت حملة التطعيم الواسعة وإقرار خطة 
اإلنقاذ األمريكية الجزء األسهل، مقارنة بما 

هو مقبل.
وتبدأ حقول األلغام السياسية بوضع خارج 
عن السيطرة عند الحدود مع املكسيك، حيث 
يصطدم خطاب بايدن بشأن جلب اإلنسانية 

إىل عملية الهجرة بواقع فوضوي.
ويرّكز الجمهوريون عىل ما يرون أنها مسألة 
من ش�أنها أن تضم�ن الفوز له�م بأصوات 
الناخبني يف انتخابات منتصف املدة. وتتّذمر 
قاع�دة باي�دن اليس�ارية حي�ال م�ا تعتربه 
تذبذبه بشأن اإليفاء بتعّهد حملته االنتخابية 

السماح بدخول مزيد من الالجئني.
كم�ا تتفاق�م مس�ائل أخ�رى مث�ل قس�وة 
الرشط�ة وضب�ط حي�ازة األس�لحة النارية 
والرعاي�ة الصحة الحكومية، وهي مس�ائل 
يق�ول بايدن إن�ه يريد التعام�ل معها لكنها 
شّكلت مصدر أرق ألسالفه عىل مدى سنوات 

وتحمل خطر التسبب له باألمر ذاته.
أم�ا خارجيا، فيب�دو أن التحدي�ات من دول 
مثل الصني وإيران وكوريا الشمالية وروسيا 

بدأت للتو.
ال ش�ك يف أن بايدن جل�ب الهدوء إىل الواليات 
املتحدة يف أيامه املئ�ة األوىل، لكنه يأمل يف أال 

يكون هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة.

يطمح ليكون األكثر تأثرًيا
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شّكك بنزاهة جونسون يف العديد من القضايا اجلديدةعرمان: كأن البشري قد كتبها من داخل سجنه

اتفقتا على مباشرة تنفيذ الطريق الساحلي من مدينة امساعد إىل رأس جدير

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 ش�كك األمني الع�ام للحركة الش�عبية 
الس�ودانية، ش�مال،  ي�ارس عرمان، يف 
مس�ودة قانون جه�از األم�ن الداخيل، 
عم�ر  املع�زول  الرئي�س  “كأن  وق�ال 
البش�ري قد كتب هذه املسودة من داخل 

سجنه”.
وأوض�ح عرم�ان أن مس�ودة القانون، 
التي راج�ت مؤخرا عىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي املختلف�ة، أعط�ت الجهاز 
األمن�ي س�لطات واس�عة يف االعتق�ال 

والقبض والتحري.
ودعا عرمان إىل مقاومة مسودة القانون 
الت�ي وصفه�ا بأنها مجهول�ة األبوين، 

مضيفا أنه بحث عن أصلها ولم يج�ده.
وق�ال “ال ندري إذا كان�ت بالون اختبار 
قد أطلقته قوى معادية للثورة ترغب يف 

إعادة ممارسات النظام البائد”.
وش�دد عرم�ان ع�ىل أهمي�ة مناهضة 
القان�ون بصورته الحالية بكل الس�بل، 
وأش�ار إىل أن قانون األمن الداخيل بهذه 
األهمي�ة ال يمكن إجازت�ه إال من خالل 
املجلس الترشيعي، كونه يرتبط مبارشة 
بأحد شعارات الثورة املتمثلة يف “الحرية 

والسالم والعدالة”.
التواص�ل  مواق�ع  نش�طاء  وت�داول 
األم�ن  لقان�ون  مس�ودة  االجتماع�ي 
الداخيل للعام 2021، قالت وسائل إعالم 
سودانية إنها كشفت أن الجهاز سيعمل 
تح�ت قي�ادة مجلس الس�يادة االنتقايل 

وتحت إرشاف وزير الداخلية.
وس�يختص الجه�از بجملة م�ن املهام 
من بينه�ا، القيام بأعمال األمن الداخيل 
وحماي�ة املمتل�كات واألم�وال وتأم�ني 
الش�خصيات املهم�ة ورم�وز املجتم�ع 
واملع�دات  واملواق�ع  اآللي�ات  وتأم�ني 
ووس�ائل االتصال الالزمة بالتنسيق مع 

األجهزة املختصة.
وأحالت الس�لطة االنتقالية يف السودان 
جه�از  م�ن  ضابط�ا   128 الجمع�ة، 
املخاب�رات العامة عىل التقاعد يف خطوة 

تأتي اس�تجابة ملطالب عدي�دة تقدمت 
بها لجنة إزال�ة التمكني حثت فيها عىل 
رضورة إنهاء خدمة العنارص العسكرية 

املحسوبة سياسيا عىل النظام البائد.
وأق�رت الحكوم�ة تكوي�ن جه�از أمن 
داخ�يل عق�ب محاول�ة اغتي�ال رئيس 
الحكوم�ة عبدالل�ه حم�دوك يف م�ارس 
امل�ايض، غري أنه لم ير الن�ور حتى اآلن، 
عىل إثر خالفات حول تبعيته ملدير قوات 
الرشطة الذي كانت لدي�ه الكلمة العليا 
عىل مس�توى األجهزة األمنية أثناء عهد 
البش�ري، أو لوزي�ر الداخلية ال�ذي لديه 

مهمات تنفيذية أكرب اآلن.
وتواج�ه الس�لطة االنتقالي�ة صعوبات 
عديدة يف طريقها إلعادة هيكلة األجهزة 
األمني�ة الت�ي تحم�ل صبغة سياس�ية 
فرضها عليها نظام البشري. ولم تتمكن 
القوى الثورية من تحقيق رؤيتها بشأن 
إحداث هيكلة ش�املة لجميع األجهزة، 
واقترص األمر عىل إصدار قرارات اإلحالة 

للمعاش وتغيري عدد من القيادات.
وتح�اول أط�راف يف الس�لطة الحالي�ة 
إحداث الت�وازن املطلوب بما ال يس�مح 
لفلول البش�ري أن تش�كل تهديداً للفرة 
تصاع�د  م�ع  بالتزام�ن  االنتقالي�ة، 
مخطط�ات  وج�ود  بش�أن  التكهن�ات 
تقوده�ا خالي�ا تابع�ة لنظ�ام البش�ري 
داخ�ل جهاز املخابرات تنش�ط لزعزعة 
الوضع األمني وتهيئة األوضاع املس�ببة 
لالش�تباكات التي تقع بني حني وآخر يف 

واليات الهامش.
وتزاي�دت الحمل�ة الش�عبية الرافض�ة 
املخاب�رات بوضع�ه  الس�تمرار جه�از 
الس�ابق، وربط�ت تل�ك الحم�الت ب�ني 
الجهاز والعديد من األحداث األمنية التي 

وقعت مؤخرا.
وأش�ارت أصابع االته�ام إىل توّرط عدد 
من الضب�اط املوالني لجماع�ة اإلخوان 
يف تأجي�ج الرصاع�ات القبلي�ة يف غرب 
دارفور التي راح ضحيتها أكثر من 300 

شخص.

احلركة الشعبية السودانية تشكك 
لندن/متابعة الزوراء:يف مسودة قانون األمن الداخلي

 شن دومينيك كامينغز املساعد السابق لرئيس 
الوزراء الربيطاني بوريس جونس�ون هجوما 
استثنائيا عنيفا عىل رئيس الوزراء الربيطاني 
معت�ربا أن�ه ال يتمتع بالكف�اءة يف خطوة رأى 
فيه�ا مراقب�ون انقالبا م�ن كامينغز مهندس 
حمل�ة مغ�ادرة بريطاني�ا لالتح�اد األوروبي 

)بريكست( عىل جونسون.
وش�كك كامينغز يف نزاهة جونسون يف العديد 
م�ن القضاي�ا الجدي�دة بينم�ا تنفي رئاس�ة 

الحكومة ذلك.
ع�ىل  انقل�ب  كامينغ�ز  أن  مراقب�ون  وي�رى 
جونس�ون خاص�ة أنه ل�م يتوان ع�ن ترسيب 
معلومات حساس�ة من قيادة الحكومة داعيا 
الربمل�ان إىل التحقيق يف كيفية اس�تجابة إدارة 
جونسون ألزمة كورونا، موضحا أن لديه أدلة 

عىل ما يقول.
واس�تخدم كامينغز الذي اس�تقال من منصب 
كب�ري مستش�اري رئي�س الوزراء يف ديس�مرب 
مدونة شخصية ليقول إن جونسون طلب من 
موظفيه الكذب عىل وسائل اإلعالم وحاول منع 
تحقي�ق وطلب تربعات قد تكون غري قانونية.

ورّدت رئاس�ة الحكوم�ة الربيطانية عىل هذه 
االتهامات عىل لس�ان متحدث باسمها بالقول 
إن “جمي�ع التربع�ات الت�ي يتم اإلب�الغ عنها 
يجري إعالنه�ا ونرشها بش�فافية”. وأضاف 
الناط�ق أن “رئيس الوزراء ل�م يتدخل يوما يف 

تحقيق حكومي بشأن ترسيبات”.
وع�ني جونس�ون كامينغز الش�خصية املثرية 
للج�دل ومهن�دس حملة مؤيدي بريكس�ت يف 
اس�تفتاء 2016، يف منصب كبري مستش�اريه 
عندما توىل الس�لطة يف يوليو 2019 حيث كان 

يعول عليه كثريا.
وقد س�اهم كامينغ�ز يف تحقيق فوز س�احق 
لك�ن  ديس�مرب،  انتخاب�ات  يف  للمحافظ�ني 
معلوم�ات أف�ادت أن خالفات�ه املتك�ررة م�ع 
م�ن  وانس�حب  دائ�م  توت�ر  إىل  أدت  زمالئ�ه 

الحكومة بعد عام.

واته�م كامينغ�ز خصوصا بتقويض رس�الة 
الحكوم�ة لف�رض إج�راءات إغ�الق للحد من 
انتش�ار فريوس كورونا عندم�ا ذهب يف رحلة 
طويل�ة ع�رب البالد م�ع عائلت�ه. وق�ال مربرا 
حين�ذاك إن�ه كان ه�و وزوجت�ه بحاج�ة إىل 
مساعدة من أقاربهما بعدما عانيا من أعراض 
كورونا. وأثارت اتهامات كامينغز قلقا حتى يف 
صفوف املحافظني، إذ إن املعارضة تلقفتها مع 
اقراب موعد االنتخابات املحلية التي ستجرى 
يف اململكة املتحدة يف السادس من مايو. وقالت 
نائب�ة رئيس ح�زب العم�ال أنجي�ال راينر إن 
“املحافظ�ني يتقاتل�ون مث�ل ف�ران يف كيس 
وينزلقون بش�كل أعمق يف مستنقع الفساد”. 
واتهمت حكومة املحافظ�ني ب�”التأرجح بني 
عمليات التس�ر والخداع” و”ب�ازدراء بالبالد 

يقطع األنفاس”.
وكت�ب كامينغز ال�ذي غادر الحكومة وس�ط 
خالفات كب�رية يف نوفم�رب 2020 عىل مدونته 
الشخصية أن “مدير االتصاالت الجديد لرئيس 
ال�وزراء ج�اك دويل أطل�ق بطلب م�ن رئيس 
الوزراء ع�ددا من االتهامات الكاذبة لوس�ائل 

اإلعالم”.
وأضاف أنه “من املحزن أن نرى رئيس الوزراء 

ومكتبه يراجعان إىل هذا املستوى من الكفاءة 
والنزاهة التي يستحقها البلد”.

وقد دافع عن نفس�ه يف قضية ترسيبه رسائل 
نصية تكش�ف عن استفادة الصناعي جيمس 
دايس�ون ال�ذي صن�ع ثروت�ه يف قط�اع إنتاج 
األجه�زة املنزلي�ة من امتياز االتص�ال برئيس 

الوزراء بشكل مبارش.
وكش�فت “بي.ب�ي.يس” مؤخ�را ع�ن ه�ذه 
الرس�ائل النصي�ة املتبادل�ة الت�ي طل�ب فيها 
دايس�ون من بوريس جونس�ون يف بداية وباء 
الرضيب�ي  الوض�ع  19 “تس�وية”   – كوفي�د 
ملوظفيه الذين اضطروا إىل القدوم إىل بريطانيا 
إلنتاج أجهزة للتنفس االصطناعي كما طلبت 
الحكوم�ة. ويب�دو أن جونس�ون رد يف مارس 
2020 قائال “س�أقوم بتس�وية ذلك غدا! نحن 
بحاجة ل�ك”. وكان كامينغز ي�رد عىل صحف 
ذكرت الجمعة أن موظفي جونس�ون اتهموه 
بترسيب رس�ائل نصية محرج�ة بما فيها تلك 

املتعلقة بدايسون.
واضطرت الحكومة لفتح تحقيق داخيل بشأن 
ترسيبات م�ن داخل الحكوم�ة أيضا عن قرار 
حكوم�ي بفرض إغالق جديد العام املايض بعد 
اجتماع ملجلس الوزراء، ما أجرب جونسون عىل 

تقديم موعده.
ويته�م كامينغ�ز جونس�ون بمحاول�ة وقف 
تحقيق داخيل يف الترسيبات ألنه كان س�يؤدي 
إىل إدان�ة مستش�ار قريب م�ن خطيبته كاري 

سيموندز.
وكتب أن جونس�ون قال له “سأضطر لطرده 
وهذا س�وف يسبب يل مشاكل خطرية جدا مع 
كاري ألنهما صديقان مقربان من بعضهما”. 
وأضاف أن رئيس الحكومة تابع “ربما يمكننا 
جعل س�كرتري مجلس الوزراء يوقف التحقيق 

يف الترسيبات”.
وتح�دث كامينغز أيضا عن خطة لجونس�ون 
من أج�ل الحصول عىل تموي�ل من مانحني يف 
القطاع الخاص ألش�غال يف الشقة التي يعيش 
فيها مع سيموندز وابنهما يف داونينغ سريت.

وق�ال إن “رئي�س الوزراء توقف ع�ن التحدث 
معي ح�ول هذا األم�ر يف 2020 عندما قلت له 
إنني أعتقد أن خططه لجعل املتربعني يدفعون 
رسا مقاب�ل التجدي�د غ�ري أخالقي�ة وتنم عن 
حماق�ة وق�د تكون غ�ري قانونية، ومن ش�به 
املؤكد أنه�ا تنتهك القواعد الخاصة بالكش�ف 
بش�كل صحيح عن التربعات السياسية إذا تم 

إجراؤها بالطريقة التي قصدها”.
وبعد أش�هر من الجدل ق�ال وزير يف الحكومة 
يف رد خط�ي يف الربملان الجمعة إن جونس�ون 

تحمل التكاليف “من أمواله الخاصة”.
وأكد كامينغز أن هذا الفصل “ساهم يف قراري 
االلت�زام بخطت�ي مغ�ادرة داونينغ س�ريت” 
مقر رئاس�ة الحكوم�ة الربيطانية.ونفى أحد 
املتحدثني باس�م جونس�ون اتهامات كامينغز 
املتعلقة بشقة رئيس الوزراء املحافظ قائال إن 
“الحكومة عملت دائما وفق مدونات الس�لوك 
املناس�بة وقانون االنتخابات”، مؤكدا أن “كل 

التربعات أعلنت ونرشت بشفافية”.
وع�رض كامينغز وضع رس�ائل خاصة تثبت 
أقواله بترصف محققني واإلدالء بشهادة تحت 
القس�م، واقرح بدء تحقي�ق برملاني عاجل يف 

سلوك الحكومة خالل جائحة كوفيد.

مهندس بريكست ينقلب على رئيس الوزراء الربيطاني

طرابلس/متابعة الزوراء:
 كش�فت وزيرة الخارجية يف حكوم�ة الوحدة الوطنية املؤقتة 
يف ليبي�ا نجالء املنقوش، ع�ن حصول اتفاق م�ع إيطاليا عىل 
افتت�اح قنصليتني لروما واحدة يف بنغازي واألخرى يف س�بها، 
معت�ربة أن ه�ذا إنجاز كبري يس�هم يف تس�هيل الحصول عىل 

التأشرية واإلجراءات اإلدارية.
واتف�ق الطرفان كذلك عىل “موعد فت�ح األجواء بني البلدين”، 
إضاف�ة إىل تفعيل ومبارشة تنفيذ الطريق الس�احيل الذي يبدأ 
من مدينة امساعد إىل رأس جدير، الفتة إىل أن املرشوع يسهل 

حركة التنقل بني رشق وغرب ليبيا.
وأوضح�ت املنقوش يف كلم�ة بثتها الوزارة أن مناقش�اتها يف 
إيطاليا امتازت ب� “الجدية” من الطرفني، وتركزت أساسا عىل 

تفعيل معاهدة الصداقة املشركة املوقعة يف العام 2008.
وأش�ارت املنقوش إىل أنه جرى خ�الل الزيارة بحث العديد من 
املوضوع�ات منها التدري�ب والهجرة غري الرشعي�ة ومراقبة 
الحدود الجنوبية وخفر الس�واحل مؤكدة أن املناقشات التزال 
مس�تمرة حول ه�ذه امللفات وتتطلب مزيدا م�ن االجتماعات 
عىل املستوى الوزاري وعىل مستوى اللجان الفنية من وزارات 

الداخلية والدفاع والتجارة.
ويف وق�ت س�ابق من الش�هر الج�اري، التقى رئي�س الوزراء 
اإليط�ايل ماريو دراج�ي يف العاصمة الليبي�ة طرابلس كال من 
رئي�س املجلس الرئايس، محمد املنفي، ورئيس وزراء حكومة 
الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وناقش سبل تفعيل عمل 
اللجنة املش�ركة والتي م�ن أهمها معاه�دة الصداقة الليبية 

اإليطالية املوقعة يف عام 2008.
وحينه�ا، أك�د الدبيبة أن ليبي�ا وإيطاليا تس�عيان للتعاون يف 
مل�ف الهج�رة الذي هو مل�ف دويل وأيضا مكافح�ة الجريمة 

واالتجار بالبرش.
واتف�ق الطرفان آنذال�ك عىل زيادة التع�اون الليبي اإليطايل يف 
مجال الطاقة والكهرباء وتفعيل اتفاقية الصداقة بني البلدين، 

وتطلعهما لالستفادة من االستثمارات يف إيطاليا.
وفرباير املايض، عينت إيطاليا باس�كوايل فريارا مبعوثا خاصا 
إىل ليبيا، يف خطوة رآها متابعون محاولة لتدارك غيابها يف البلد 
خالل الس�نوات الفارطة مقابل تزايد الدور الفرنيس والرويس 
والركي.ولدى إيطاليا مصالح تاريخية واسراتيجية مهمة يف 
ليبيا، ومّثل اتفاق الصخريات يف العام 2015 نجاحا للسياس�ة 
الخارجي�ة اإليطالي�ة يف املنطق�ة. وتس�تثمر رشك�ة “إيني” 
اإليطالية يف حقل الفيل النفطي إضافة إىل حقل الوفاء الواقع 
جنوب غ�رب طرابلس الذي تصدر من خالل�ه الغاز الطبيعي 
ع�رب أنبوب بح�ري إىل إيطاليا وأوروبا. كما تس�تثمر الرشكة 
نفس�ها يف حقل البوري للغاز ال�ذي يقع عىل بعد 120 كلم إىل 

الغرب من طرابلس عىل الساحل الليبي.

ليبيا وإيطاليا تتفقان على فتح األجواء وافتتاح قنصليتني
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أص�درت وزارة الصحة والبيئ�ة، أمس األحد، 
بيان�اً بش�أن حادث حري�ق مستش�فى ابن 
الخطي�ب يف بغ�داد. م�ن جهته�ا، طالب�ت 
مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق الحكومة 
بموقف مس�ؤول بعد حريق مستش�فى ابن 

الخطيب جنوبي بغداد.
وج�اء يف البي�ان وزارة الصحة، ال�ذي تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة منه: ان�ه« يف الوقت الذي 
تس�تنفر فيه وزارة الصحة كام�ل مالكاتها 
ملواجهة األزمة الوبائي�ة التي تعصف بالبالد 
املتوف�رة وبتع�اون  والعال�م وباإلمكاني�ات 
حكوم�ي ونياب�ي وش�عبي وخ�ري لغرض 

الخروج بأقل الخسائر«.
وأضاف »ويف هذه االٔجواء والظروف الحرجة 
حدث حريق كبر يف مستش�فى ابن الخطيب 
يف جان�ب الرصاف�ة من بغ�داد ال ت�زال فرق 
الدف�اع املدني يف موقع الحادث تحقق ملعرفة 
األس�باب الت�ي أدت اىل ه�ذا الحري�ق والذي 
تس�بب بفق�دان ارواح العدي�د م�ن امل�رىض 

الراقدين ومرافقيهم«.
وأش�ارت ال�وزارة اىل انه« عىل الف�ور قامت 
م�الكات ال�وزارة ودائ�رة صح�ة الرصاف�ة 
ومستش�فى ابن الخطيب والجهات الساندة 
املعني�ة بإنق�اذ اكث�ر م�ن 200 مواطن من 

يف  ال�وزارة  وس�تعلن  الراقدي�ن،  امل�رىض 
وق�ت الحق املوق�ف الدقيق ألع�داد الضحايا 

والجرحى«.
وبين�ت ان« رئيس الوزراء قرر س�حب يد كل 
م�ن مدير عام دائ�رة صحة بغ�داد الرصافة 
ومدي�ر مستش�فى اب�ن الخطي�ب واملعاون 
اإلداري والفن�ي للمستش�فى ومدي�ر قس�م 
الهندس�ة والصيان�ة وإج�راء تحقيق عاجل 

إلعالن نتائجه أمام الجمهور«.
اإلع�الم  وس�ائل  الصح�ة  وزارة  ودع�ت 

والجماه�ر اىل« التكاتف مع ك�وادر الوزارة 
والجهات الس�اندة لغرض الخ�روج من آثار 
ه�ذا الحادث املٔوس�ف والوقوف عىل أس�باب 
حصوله وعدم االس�هام بأي توجهات تشتت 

الجهد املطلوب للوصول اىل ذلك«.
كما أكدت« استمرارها يف أداء دورها وعملها 
يف جميع امليادين التي تتصدى فيها منذ بداية 

الجائحة مسنودًة بالجهود الخرة والواعية.
رح�م الله الش�هداء وش�اىف الجرح�ى ومكن 
االٔبط�ال املجاهدي�ن م�ن م�الكات ال�وزارة 

والجهات الساندة لها يف عبور هذه األزمة«.
من جهتها، طالبت مفوضية حقوق اإلنسان 
يف العراق الحكومة بموقف مسؤول بعد حريق 

مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد.
 ووصفت املفوضية، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه، هذه الحادثة ب�«الجريمة التي 
طال�ت املرىض الذين اضطرتهم ش�دة املرض 
نتيج�ة اإلصابة بوباء كورون�ا )كوفيد-١٩( 
اىل اللجوء اىل املستش�فى ومنح الثقة لوزارة 
الصحة والبيئة ومؤسس�اتها ع�ىل أرواحهم 
وأجسادهم فكانت النتيجة ان يحرتقوا فيها 

بدل التشايف«.
الس�المة  »إج�راءات  املفوضي�ة  وانتق�دت 
واألم�ان يف مؤسس�ات وزارة الصحة والبيئة 
باعتباره�ا املعنية وارتباطه�ا املبارش بحياة 
الصعب�ة  الظ�روف  اإلنس�ان وخصوص�ا يف 

االستثنائية التي نعيشها«.
وأشارت اىل انه« من منطلق املسؤولية وضمان 
وحماية حقوق اإلنس�ان الدستورية نطالب 
رئيس الوزراء بإقالة وزي�ر الصحة ووكالئه 
وإحالته�م ع�ىل التحقي�ق، وإدارة ال�وزارة 
بشكل شخيص من موقع أدنى وبمعية فريق 
استش�اري من اس�اتذة الجامعات والكليات 
الطبي�ة العراقية إلدارة هذه الوزارة الحيوية 

يف هذا الظرف العصيب«.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف عض�و لجنة األم�ن والدفاع 
الخال�ق  عب�د  النائ�ب  النيابي�ة، 
الع�زاوي، أم�س االحد، ع�ن العدد 
الحقيق�ي إلرهابي�ي مخي�م الهول 

السوري.
وقال العزاوي يف حديث صحفي: ان” 

إجمايل عدد اإلرهابيني مع أرسهم يف 
مخيم الهول الس�وري قرب الحدود 
العراقي�ة يزي�د عن 24 ال�ف بينهم 
أطفال ونساء ومس�نون«. الفتا اىل 
»ان بغ�داد تس�لمت منه�م 4 آالف 
بالتنس�يق مع األمم املتحدة وقسد 

يف االشهر املاضية”.

وأضاف الع�زاوي ان” مخيم الهول 
الس�وري خطره يتفاقم الن وجود 
اآلالف من األطفال يف بيئة متطرفة 
تنتعش به�ا األف�كار املتطرفة امر 
اىل  وس�يؤدي  الخط�ورة  غاي�ة  يف 
انتكاس�ات كبرة يف الرشق األوسط 
برمته الن التط�رف رسطان فكري 

ال يمك�ن احتوائ�ه إذا م�ا تنام�ى 
مل�ف  »ان ح�ل  واتس�ع«. مؤك�دا 
مخي�م الهول مهمة كل دول الرشق 
األوس�ط ومنها العراق الن الجميع 

سيترضر منه”.
وأش�ار اىل ان” مخي�م اله�ول ق�د 
يتحول اىل نقطة انطالق لتهديد امن 

الع�راق خاص�ة مناطق�ه الغربية، 
وه�ذا م�ا يدفعنا للضغ�ط من اجل 

حسم ملفه بأقرب وقت ممكن”.
ويق�ع مخي�م الهول ق�رب الحدود 
العراقي�ة – الس�ورية وه�و يض�م 
التنظيم�ات  األرس  م�ن  اآلالف 

اإلرهابية.

بغداد/ الزوراء:
ع�زت مؤسس�ة الش�هداء، أم�س األح�د، ذوي 
ضحاي�ا حادثة حريق مستش�فى ابن الخطيب 
يف بغداد، مؤكدة تش�كيل لجنة إلنجاز معامالت 

شهداء وجرحى الحادثة.
وقال رئيس املؤسس�ة عبد اإلل�ه النائيل يف بيان 
تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان�ه »بقلوب آمنة 
مطمئن�ة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ الحادث 
املأساوي الذي وقع يف مستشفى ابن الخطيب يف 
العاصم�ة بغداد«، مبينا أنه »بهذا املصاب األليم 
ُنع�زي ش�عبنا العراق�ي الكريم وأه�ايل وعوائل 
ش�هداء الحادث املأس�اوي، ونس�أل الل�ه تعاىل 
أن يتغمده�م برحمت�ه الواس�عة، ويلهم أهلهم 

وذويهم الصرب والسلوان«.
وأضاف النائيل أن »املؤسس�ة ستبارش بتشكيل 
الش�هداء  معام�الت  بإنج�از  ل�إرساع  لجن�ة 
والجرحى لضمان حقوقهم لتقديم كل أش�كال 
الرعاي�ة حس�ب ق�رار الس�يد رئي�س مجل�س 

الوزراء«. 
م�ن جانب متص�ل، تعتزم مؤسس�ة الش�هداء 
إص�دار دفع�ة رابع�ة م�ن الهوي�ات التقاعدية 
لضحايا التظاهرات من الجرحى وذوي الشهداء 

يف بغداد.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة ضحاي�ا اإلره�اب يف 
املؤسس�ة طارق املندالوي يف حديث صحفي: ان 
»املديرية ستصدر خالل اليومني املقبلني الدفعة 
الرابع�ة من الهوي�ات التقاعدية لذوي ش�هداء 

تظاهرات بغداد«.
وأض�اف ان »الدفعة الجديدة تش�مل 33 هوية، 
بينم�ا تم توزيع ١5١ هوية خ�الل املدة املاضية 

ضم�ن الدفعت�ني األوىل والثاني�ة يف بغ�داد، مع 
انجاز معامالت متظاهري املحافظات«.

وذكر ان »املؤسس�ة قامت بدورها عىل اتم وجه 
من اجل شمول جميع املتظاهرين بالتعويضات 
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 8١ لسنة 2020 
ال�ذي تضمن ش�مول الضحايا م�ن املتظاهرين 
سواء كانوا ش�هداء أو مصابني بقانون ضحايا 
واألخط�اء  العس�كرية  والعملي�ات  اإلره�اب 

العسكرية رقم 57 لسنة 20١5«.
ان  س�بق  »املؤسس�ة  ان  اىل  املن�دالوي  ولف�ت 
أطلق�ت اس�تمارة الكرتوني�ة من اج�ل ترويج 
املعامالت وانجازها بالرسعة املمكنة، فضال عن 
زيارة أرس الش�هداء لتس�لم املعام�الت ميدانيا، 
اىل جانب تش�كيل غرفة عملي�ات يف كل مديرية 

باملحافظات الستقبال ذوي الشهداء واملصابني، 
ما أس�هم بانس�يابية إجراءات انجاز املعامالت 

بشكل كبر«.
وأف�اد ب�أن »املؤسس�ة لديها تنس�يق ع�ال مع 
دوائ�ر الصح�ة كاف�ة، وش�كلت فرق�ا جوال�ة 
مش�رتكة من اجل إجراء فحوص�ات للمصابني 
وتحديد نسبة العجز لتحديد شمولهم بالقانون 
من عدمه، إذ ان املش�مولني ه�م فقط من تبلغ 
نسبة عجزهم 30 باملئة فما فوق، وكذلك يوجد 
تنس�يق مع الجه�ات األمنية من اج�ل التحقق 
من س�المة املوقف االمني للمصابني وايضا مع 
هيئة املس�اءلة والعدال�ة من اجل رفع اس�ماء 
ذوي املعام�الت الذين تبلغ مواليدهم ١٩87 فما 

دون«.

بغداد/ الزوراء:

نها من  كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تمكُّ

ضبط ُمتَّه�ٍم؛ لقيامه بانتحال صفة مستش�ار 

رئي�س الوزراء لش�ؤون العش�ائر، وذل�ك أثناء 

مراجعته إحدى ُمديريَّ�ات تحقيق الهيئة

وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة، بحس�ب 

بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: أنَّ »املُتَّهم 

ق�ام بصحبة ُمتَّهمني آخري�ن بمراجعة مديريَّة 

تحقي�ق نين�وى ُمنتحالً صفة مستش�ار رئيس 

ال�وزراء، وإب�راز هويَّ�ة تعريفيَّ�ة )ب�اج( غر 

واضح�ة املعالم ومنتهية النفاد، يزعم صدورها 

عن جهة تحمل تسمية »رئاسة ديوان الوزراء«، 

ُمبّين�ًة أنَّ »املُتَّه�م قص�د من مراجع�ة املديريَّة 

به�ذه الصفة املنتحلة االستفس�ار ع�ن قضيَّة 

قيد التحقيق« .

وتابعت الدائرة »اتَّصالها بمكتب رئيس الوزراء 

واألمان�ة العامة ملجل�س الوزراء؛ لالستفس�ار 

وطل�ب التح�رّي والتدقي�ق يف قاع�دة البيانات 

ة اّدعاء املتهم«.  ة بهما حول صحَّ الخاصَّ

وبيَّن�ت أن »إجابة مكتب رئيس الوزراء واألمانة 

العام�ة ملجلس الوزراء كانت نفي ارتباط املتهم 

بهما، فضالً عن عدم وجود دائرة باسم »رئاسة 

ديوان الوزراء«.

وأوضحت أنه تمَّ »تنظي�م محرض ضبٍط أصويلٍّ 

َذت  بامل�ربزات املضبوط�ة يف العمليَّ�ة، الت�ي ُنفِّ

رة ضبٍط قضائي�ة وعرضه رفقة  بن�اء عىل ُمذكَّ

املُتَّهم�ني ع�ىل قايض محكم�ة تحقي�ق نينوى 

ر توقيفهم؛  �ة بقضايا النزاهة الذي ق�رَّ املُختصَّ

استناداً ألحكام املادتني ) 28٩، 2٩8( من قانون 

العقوبات، إضافة إىل إحال�ة األوراق التحقيقيَّة 

ة؛ إلكمال التحقيق  إىل محكمة التحقيق املُختصَّ

فيها حسب االختصاص النوعي واملكاني«. 

حقوق اإلنسان تطالب احلكومة مبوقف مسؤول بعد احلريق 

الصحة تصدر بيانا بشأن حريق ابن اخلطيب وتقرر سحب يد مسؤولني

الكشف عن العدد احلقيقي إلرهابيي “خميم اهلول” 

مؤسسة الشهداء تشكل جلنة إلجناز معامالت ضحايا حادثة ابن اخلطيب
تعتزم إصدار دفعة رابعة من اهلويات التقاعدية لضحايا التظاهرات

النزاهة تضبط متهما انتحل صفة »مستشار رئيس الوزراء«

بغداد/ الزوراء:
انتق�د النائب ع�ن تحالف الفتح، فاضل جابر، أمس األحد، توج�ه الطالب العراقي نحو 
امل�دارس األهلي�ة إلكمال مس�رته الدراس�ية، بعيدا عن امل�دارس الرس�مية، مؤكدا ان 

الحكومة لم تعد تويل اهتماما كبرا بمدارسها.
وق�ال جابر يف ترصيح صحفي: ان “الحكومة لم يعد لديها اهتمام باملدارس الرس�مية، 

وهو ما دفع الطالب للجوء اىل نظرتها األهلية من اجل إكمال مسرته الدراسية”.
وأض�اف ان “أهايل الطلب�ة أصبحت مجربة عىل تحمل تكالي�ف وأعباء إضافية، يف وقت 

ارتفعت فيه نسبة الفقر جراء زيادة سعر رصف الدوالر”.
وأش�ار جابر إىل ان “قطاع التعليم بش�كل عام يعاني من انعدام االهتمام الحكومي، إذ 
ينبغي ان يوضع يف أولويات الحكومة من بعد قطاع الصحة، بهدف صناعة جيل متعلم 

واعد، وكذلك التقليل من األعباء املرتتبة عىل األهايل”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت خلية االعالم األمن�ي، أمس األحد، 
حصيل�ة عمليات تفتي�ش غرب محافظة 

نينوى.
 وذك�رت الخلية يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة منه: ان »قوة من قي�ادة عمليات 
نينوى وبعد ورود معلومات استخبارتية، 
تمكن�ت من العثور ع�ىل 4 رمانات قاذفة 
RBG7 و3 قنابر هاون عيار ١20 ملم و 3 
صواريخ كاتيوشا و ١0 حشوات كاتيوشا 
من مخلفات داعش يف قرية زكيطة، حيث 

تمت معالجتها«.

وأضافت ان«قوة من قيادة عمليات غرب 
نين�وى خرج�ت بواجب تفتي�ش املناطق 
ضم�ن قاط�ع مس�ؤوليتها، وعثرت عىل 
عبوت�ني ناس�فتني محلي�ة الصن�ع م�ن 
مخلف�ات داع�ش اإلرهابي ت�م تفجرها 

موقعيا«.
معلوم�ات  ع�ىل  وبن�اًء  جانبه�ا  م�ن 
استخبارية دقيقة، رشعت قوة من قيادة 
عمليات غرب نينوى لتنفيذ واجب يف قرية 
الع�ربة، حي�ث تم العث�ور ع�ىل 3 عبوات 
ناسفة وصاروخ طائرة و 32 قنربة هاون 

عيار ١20 ملم وتم تفجرها موقعيا.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت أمانة بغداد عن املبارشة بحملة تطوي�ر ملنطقة باب املعظم ضمن مرشوع 

نهضة بغداد.

وذك�ر بيان لألمانة ان »ع�دداً من صفح�ات التواصل االجتماع�ي تداولت مقطعاً 

فديوياً يظهر اعمال رفع األكش�اك املتجاوزة وسط الش�وارع املهمة ملنطقة الباب 

املعظم إلعادة افتتاحها بعد تسببها بإغالقها تماماً امام حركة السر ».

وأوضح »عن وجود اتفاق مع أصحاب األكشاك املتجاوزة ليعودوا اىل داخل السوق 

الش�عبي القدي�م املعروف لدى أه�ايل منطقة الب�اب املعظم واهايل بغ�داد، بعد ان 

هجروه وافرتشوا بسطاتهم يف الطرق العامة  ».

وتابع�ت ان »الدائرة البلدية وجهت إنذارات رس�مية وحددت موعد ازالة األكش�اك 

والبس�طات املتجاوزة قبل أس�بوعني م�ن الرشوع بها، وأوضح�ت لهم الهدف من 

هذه الحملة واألماكن البديلة لهم بعد اللقاء مع ممثلني عنهم«. 

وأش�ار اىل ان »منطقة الباب املعظم ستش�هد حملة تطوير وتأهيل وجه بتنفيذها 

أم�ني بغداد املعمار ع�الء معن ضمن م�رشوع نهضة بغداد إلع�ادة الحياة اىل تلك 

املنطقة املهمة من جديد ».

وأضاف ان »هناك تنس�يقاً م�ع وزارة النقل ومديرية املرور العامة لتنظيم باصات 

النقل اىل داخل الكراج الرس�مي وعدم الس�ماح لهم بالتج�اوز عىل األرصفة وغلق 

الشارع الرئيس«.

انتقاد نيابي لعدم اهتمام احلكومة 
بالقطاع الرتبوي 

خلية اإلعالم تعلن نتائج عمليات 
تفتيش يف نينوى

أمانة العاصمة تصدر توضيحا بشأن 
سوق باب املعظم

بغداد/ الزوراء:

أعل�ن مدير ناحي�ة العبارة يف دياىل، ش�اكر مال 

جواد التميمي، امس األحد، عن استمرار عملية 

الوقف العسكرية لليوم الثالث عىل التوايل.

وق�ال التميمي يف ترصيح صحف�ي: ان” عملية 

الوق�ف العس�كرية يف محي�ط ناحي�ة العب�ارة 

مس�تمرة للي�وم الثال�ث ع�ىل الت�وايل يف تعقب 

اإلرهابيني من خالل تمش�يط واس�ع للبساتني 

التي تمتد آلالف الدونمات”.

ان” مف�ارز م�ن هندس�ة  التميم�ي  وأض�اف 

مكافح�ة املتفجرات وصلت من بغداد اىل الوقف 

بن�اًء ع�ىل أوامر وزي�ر الداخلية لتعزي�ز قدرات 

الق�وات األمني�ة يف فت�ح الطرق وإزال�ة األلغام 

والعب�وات الناس�فة«. مؤك�دا »ان خطط تأمني 

محيط الجيزاني وبقية القرى مستمرة”.

وأش�ار اىل ان” الجهد األمني اخذ أبعادا متعددة 

منها التمشيط وتعزيز السواتر والنقاط األمنية 

لدرء مخاطر اإلرهاب عن القرى الزراعية ومنها 

الجيزاني”.

وكان داع�ش هاجم قبل أي�ام قرية الجيزاني يف 

العبارة ما ادى اىل سقوط شهداء وجرحى.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات 

االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة، أمس االحد، 

ع�ن ضبط عج�الت محملة بم�واد غذائية 

وتجهي�زات  عس�كرية  وألبس�ة  متنوع�ة 

طبية ودراجات نارية مخالفة للضوابط يف 

سيطرات مداخل بغداد.

وذكرت الوكالة يف بي�ان ورد »للزوراء«: ان 

»مفارزه�ا تمكنت من ضب�ط )١٦( عجلة 

وإلقاء القبض عىل س�ائقيها يف س�يطرات 

الشعب وابوغريب والتاجي ب بغداد، محملة 

بم�واد غذائي�ة متنوع�ة تق�در بع�رشات 

األطن�ان وألبس�ة عس�كرية وعدده�ا )7( 

حاوي�ات وم�واد طبي�ة متنوع�ة وعددها 

)١35( كارتون«، مش�رة اىل »انها ضبطت 

كذلك )١١0( دراجات نارية معدة للتهريب 

مخب�أة خل�ف كرات�ني فارغ�ة وإط�ارات 

مستهلكة« .

وأضافت انه »ت�م ضبط العجالت من املواد 

املضبوط�ة بمحرض ضبط أصويل وإحالتها 

مع املتهمني اىل الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت مديرية رشطة محافظة 
الب�رصة، أمس االح�د، عن إلقاء 
القب�ض عىل عصاب�ة للرسقة يف 

منطقة الجمهورية.
بي�ان ورد  املديري�ة يف  وذك�رت 
»لل�زوراء«: إن »فري�ق عمل من 

قس�م مكافح�ة اإلج�رام وبع�د 
التح�ري وجم�ع املعلوم�ات تم 
التع�رف ع�ىل هوي�ة املتهم�ني 
وم�كان تواجده�م، وت�م إلق�اء 
يف  متهم�ني،   4 ع�ىل  القب�ض 
ضمنه�م امرأتان، بعملية نوعية 
بحوزته�م  وضب�ط  اس�تباقية 

قاصة تحتوي ع�ىل مبالغ مالية 
وس�اعات  ذهبي�ة  ومصوغ�ات 
يدوي�ة، كم�ا ت�م ضب�ط أجهزة 

كهربائية مرسوقة«.
وأش�ارت اىل »اتخ�اذ اإلجراءات 
القانونية الالزم�ة وإحالتهم اىل 

القضاء«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدفاع، أمس األحد، 
مطل�وب  مته�م  ع�ىل  القب�ض 
وآخ�ر  اإلره�اب  بته�م  للقض�اء 
العاصم�ة  يف  املخ�درات  بتج�ارة 
بي�ان  يف  قال�ت  بغداد.ال�وزارة 
»مف�ارز  ان  »لل�زوراء«:  ورد 

مديري�ة اس�تخبارات وأمن بغداد 
امليدانية التابع�ة للمديرية العامة 
لالستخبارات واألمن ألقت القبض 
عىل متهم مطل�وب للقضاء وفق 
امل�ادة )4/ا( إره�اب أثناء عملية 
التدقي�ق واملتابع�ة عن�د م�روره 
بسيطرة الصقور«.وأضاف البيان 

ان »املف�ارز تمكن�ت ايض�ا م�ن 
إلقاء القبض عىل متهم آخر وفق 
امل�ادة )28 مخ�درات(، يف منطقة 
البتاوين بالتعاون والتنس�يق مع 
اتحادية  الرابعة رشط�ة  الفرق�ة 
ومف�رزة م�ن مكت�ب مكافح�ة 

املخدرات باب الشيخ«.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مجل�س القضاء األع�ىل، أمس االح�د، فتح 
تحقيق بش�أن تلف كميات كبرة من مادة السكر 
يف ميس�ان.وقال إع�الم املجل�س يف بي�ان ورد اىل 
»ال�زوراء«: »تجري محكم�ة التحقيق املتخصصة 
بالنظ�ر بقضاي�ا النزاه�ة يف ميس�ان تحقيقا مع 
موظف�ي معم�ل الس�كر يف املحافظة ع�ىل خلفية 

ضبط )2400( طن من مادة الس�كر التالفة وغر 
الصالحة لالستهالك البرشي يف مخازن املعمل«.

وأضاف البيان: »ان املحكمة املختصة بعد انتقالها 
اىل معمل الس�كر ضبطت كل األوليات التي تخص 
املادة املضبوطة والتحقيق مع املنتسبني وفق املادة 
)340( عقوب�ات ملعرف�ة مص�در امل�ادة والغرض 

املخصص له ومعرفة أسباب التلف«.

بغداد/ الزوراء:

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 

العسكرية، امس االحد، عن ضبط 

اعتدة يف صحراء الثرثار بمحافظة 

االنبار.

ورد  بي�ان  يف  قال�ت  املديري�ة 

»لل�زوراء«: انه »وف�ق معلومات 

اس�تخبارية دقيق�ة وبالتنس�يق 

قي�ادة  اس�تخبارات  قس�م  م�ع 

عملي�ات االنب�ار تمكن�ت مفارز 

ش�عبة االس�تخبارات العسكرية 

يف الفرقة العارشة وبالتعاون مع 

الفوج الثاني لواء املش�اة 3٩ من 

ضب�ط 4 قنابر ه�اون عيار ١20 

و٦0 مل�م،2 مس�طرة تفج�ر،2 

عبوة ناس�فة ،يف صحراء الثرثار 

ب االنبار«.

وأضاف ان »مفارز هندسة الفرقة 

تكفلت بتدمر املواد موقعيا«.

استمرار عملية “الوقف 
العسكرية” يف دياىل

ضبط مواد غذائية وألبسة عسكرية وجتهيزات طبية خمالفة للضوابط

القبض على عصابة للسرقة يف البصرة 

اعتقال متهم باإلرهاب وآخر بتجارة املخدرات يف بغداد

القضاء يفتح حتقيقا مع موظفي معمل سكر ميسان

االستخبارات 
تضبط أعتدة يف 
صحراء الثرثار
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الوزارة تعلن إدخال طاقات توليدية جديدة للخدمة بداية متوز املقبل التجارة تستعد للمشاركة يف معرض 
دمشق الدولي

مزاد العملة يبيع حنو 182 
مليون دوالر

الزراعي: مستمرون بتقديم 
القروض للموطنة رواتبهم

الذهب يشهد صعودا يف االسواق العراقية

بغداد/ الزوراء:
أقرت لجنة النف�ط والطاقة والثروات 
الطبيعي�ة يف مجل�س الن�واب بب�طء 
إجراءات الربط الكهربائي مع الخليج 
وأوروب�ا، ويف ح�ن توقع�ت تحس�ن 
تجهيز الطاقة يف فصل الصيف املقبل، 
أعلنت وزارة الكهرب�اء إدخال طاقات 
توليدي�ة جدي�دة للخدمة بداية ش�هر 

تموز املقبل.
وقال عضو اللجنة، صادق الس�ليطي، 
يف حديث صحف�ي: ان “العراق يعاني 
نقص الطاقة يف البلد بأكثر من 12 ألف 
مي�كا واط”. مؤكداً “عدم اس�تطاعة 
العراق سد هذا النقص باإلنتاج املحيل 
خالل الس�نوات الخمس املقبلة، لعدم 
توفر التخصيصات الالزمة التي تمكن 

من إنشاء املحطات الكهربائية”.
وش�دد الس�ليطي عىل “أهمية الربط 
وتركي�ا  الخلي�ج  م�ع  الكهربائ�ي 
ليك�ون الع�راق مح�ورا لالتصال بن 
دول الخلي�ج وأوروب�ا”، معرب�اً ع�ن 
املرشوع�ن  هذي�ن  أن  م�ن  “اس�فه 
يس�ران بخطوات بطيئ�ة، وكان من 
املفرتض ع�ىل الحكومة اإلرساع بربط 
هات�ن املنظومتن ملا لذل�ك من فائدة 

للعراق”.
وأضاف ان “االختالف يف أوقات الذروة 
بن العراق واملناطق الشمالية املتمثلة 
برتكيا وأوروب�ا، يمكننا من أن نصبح 
مم�را لتصدي�ر الطاق�ة م�ن املناطق 
الحارة صيفا باتج�اه تركيا ذات الجو 

املعتدل وتحويلها اىل بلدان اخرى”.
 مبيناً أن “العراق يستهلك من املحطات 
االستثمارية 13 الف ميكا واط يف فصل 
الشتاء، يف حن ان املتوفر هو بنحو 19 
الف ميكا واط، مما يضطره اىل إطفاء 
نحو 5 آالف مي�كا واط وخروجها من 

العمل يف هذا الفصل”.
وأض�اف الس�ليطي ان “اللجنة أكدت 
ع�ىل رضورة ترشي�ع قان�ون النف�ط 
والغاز خ�الل املرحلة القليل�ة املقبلة، 
إال ان�ه يحتاج إىل إكمال التصويت عىل 

قانون رشكة النف�ط الوطنية”. مبينا 
“اكتم�ال قان�ون النف�ط ووصوله إىل 
مرحل�ة التصويت، إال ان العمل لن يتم 
به بعد التصوي�ت إال بعد إقرار قانون 
الرشكة، ألن هناك فقرات مرتبطة مع 

بعضها يف القانونن”.
من جانب متصل، أعلن وزير الكهرباء، 
ماجد مه�دي االمارة، إدخ�ال طاقات 
توليدي�ة جدي�دة للخدمة بداية ش�هر 

تموز املقبل.
وذك�ر بيان ملكتب�ه، تلق�ت “الزوراء” 

نس�خة من�ه، ان” ذل�ك ج�اء خ�الل 
إجرائ�ه زي�ارة ميدانية ملق�ر الرشكة 
العامة لتوزيع كهرب�اء بغداد، كان يف 
اس�تقباله مدير عام الرشك�ة العامة 
لتوزي�ع كهرب�اء بغ�داد حس�ن عطا 

دهش الزبيدي”. 
وأض�اف: “حيث ت�رأس االم�ارة فور 
وصوله اجتماعاً ض�م أعضاء مجلس 
النواب امجد العقاب�ي، وعالء الدلفي، 
ومع�اون مدير ع�ام الرشك�ة العامة 
لنقل الطاقة الكهربائية رياض عريبي، 

ومعاون�ي مدي�ر ع�ام توزي�ع بغ�داد 
للش�ؤون الفني�ة والتوزي�ع وأعضاء 
اللجنة الوزارية الخاصة بحل مشاكل 
الش�بكة  اختناق�ات  ف�ك  ومعوق�ات 
الكهربائي�ة يف العاصمة بغداد )الكرخ 
والصدر والرصافة( ورؤس�اء األقسام 
والتجاري�ة  والتخطي�ط  القانوني�ة 

واملالية والسيطرة واالتصاالت”.
وتابع انه” جرى مناقش�ة س�ر عمل 
الش�بكة الكهربائي�ة وبحث مش�اكل 
ف�ك اختناق�ات الش�بكة الكهربائي�ة 
يف العاصم�ة بغ�داد وبش�كل طاريء 

وخصوصاً الحاكمة منها”.
واس�تعرض االمارة، خ�الل االجتماع، 
ان” هنال�ك طاق�ات توليدي�ة جديدة 
س�تدخل للخدمة بداية تم�وز املقبل، 
فضال عن قرب موعد اكتمال الصيانات 
الت�ي كانت تعم�ل عليها ال�وزارة قبل 
دخول الصيف، وع�ىل النقل والتوزيع 

مواكبة األعمال وترصيف االحمال”.
كما أكد “عىل رفع وترة العمل إلكمال 
مش�دداً”  االنج�از”.  قي�د  املحط�ات 
بأهمية انجازهن بالرسعة املمكنة مع 
تذليل جميع اإلش�كاليات التي تعرقل 
عملية نصبهن وانجاز األعمال بأرسع 

وقت خدمة للصالح العام”.
وتش�هد العاصمة بغ�داد واملحافظات 
ازدياد ساعات القطع املربمج للطاقة 
مع دخول العراق فصل الصيف الالهب 
وارتفاع درجات الحارة التي قد تتجاوز 

يف األيام املقبلة أكثر من 40ْم.

بغداد/ الزوراء:

خصص�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة 42 

ملي�ار دينار ل�رصف رواتب املعن املتف�رغ املرتاكمة 

لثالثة اعوام والشمول الجديد.

وق�ال الوزير ع�ادل الركابي، يف حدي�ث صحفي: ان 

“التخصي�ص رصد لرصف الروات�ب املرتاكمة ألعوام 

2016 و2017 و2018”، منوه�ا بأن “الوزارة كانت 

قد رصف�ت العام 2019 الروات�ب املرتاكمة لنحو 13 

الف ارسة من املش�مولن براتب املع�ن املتفرغ، كما 

تسلموا 45 باملئة من استحقاقاتهم املرتاكمة ألعوام 

2016 و2017 و2018”.

وأعلنت الوزارة، يف وقت س�ابق، أن هيئة رعاية ذوي 

اإلعاقة فيها حصلت عىل تخصيصات جيدة بموازنة 

الع�ام الحايل، وتس�عى إلجراء تعدي�ل يف راتب املعن 

املتفرغ ملراعاة أوضاع هذه الرشيحة التي هي بحاجة 

ألشكال عديدة من الخدمات.

وأفص�ح الركابي عن “تكثيف ال�وزارة لجهودها من 

اجل إكمال رصف باقي اس�تحقاقاتهم املالية، فضال 

عن رصف الرواتب املرتاكمة كاملة لنحو سبعة آالف 

أرسة لألع�وام الثالث�ة املذكورة ممن لديه�م قرارات 

بالشمول”.

وب�ن ان “الوزارة تعم�ل عىل رصف االس�تحقاقات 

املالي�ة للش�مول الجدي�د للمتقدمن البال�غ عددهم 

تقريب�ا 60 أل�ف أرسة ضمن العام امل�ايض، ممن لم 

يتس�لموا رواتبه�م للعام املايض بس�بب ع�دم إقرار 

موازنته”، مؤكدا ان “رواتبهم مؤمنة وسترصف بأثر 

رجعي للعام املايض واألش�هر التي يس�تحقونها من 

العام الحايل”.

وتابع وزير العمل ان “الوزارة وزعت بمناس�بة شهر 

رمضان املبارك، سالت غذائية بن مستفيدي الحماية 

االجتماعية وذوي اإلعاقة واألرامل واملطلقات يف عدد 

من مناطق بغداد بمبادرة خاصة بالش�هر الفضيل، 

والتي ستس�تمر طيلة أيامه بالتع�اون مع الجمعية 

العراقي�ة الطبي�ة، وش�ملت مدين�ة الص�در إضافة 

إىل مناط�ق: البلدي�ات والش�عب والحري�ة وال�دورة 

والبياع”.

بغداد/ الزوراء:

دعا مستش�ار رئيس الوزراء االقتصادي، مظهر 

محم�د صال�ح، إىل تفعيل قانون ال�رشكات رقم 

22 لس�نة 1997 الذي يس�مح بتحويل الرشكات 

العامة إىل عامة مساهمة.

وق�ال صال�ح، يف حدي�ث صحف�ي: إن “تطبي�ق 

قان�ون ال�رشكات العام�ة رقم 22 لس�نة 1997 

يسمح بإعطاء فرصة للعاملن يف هذه الرشكات 

ب�أن يكونوا مس�اهمن بأس�همها، وبالتايل فإن 

العمال س�يعملون بأس�همهم، وهو ما يسهم يف 

زيادة كمية اإلنتاج وتحسن نوعيته”.

وش�دد عىل “أهمية أن يرشع قانون الرشاكة بن 

القطاعن العام والخ�اص، باعتباره نموذجاً من 

امللكية املشرتكة لرفع كفاءة اإلنتاج، وهو تعاون 

مش�رتك بن الحكومة والقطاع الخاص، ويستند 

إىل ه�ذا الش�كل م�ن الرشاك�ة قراب�ة 27 % من 

النشاط اإلنتاجي يف العالم، وهو يصب يف مصلحة 

العراق وأفضل أسلوب للتشغيل والتنمية، إضافة 

إىل امتداداته بتقليص البطالة”.

وأضاف أن “هناك مش�اريع سيادية إسرتاتيجية 

ويصب إنجازها ملصلحة العراق بشكل عام، مثل 

مين�اء الفاو، وه�ي ال تخص اقتص�اد محافظة 

إس�رتاتيجية  مش�اريع  تش�كل  وإنم�ا  معين�ة 

عراقية بامتياز، وتؤدي خدماتها ومنافعها لنمو 

ورفاهية البلد، ويج�ب أن ينصب جهد الحكومة 

والدولة بصفة عامة عىل مثل هذه املشاريع”.

بغداد/ الزوراء:

نرشت وزارة التخطيط، أمس األحد، نس�ب إنتاج 

املحاصي�ل الزراعي�ة من بينها الخ�ر والفواكه 

إضافة، وكذلك املنتجات الحيوانية للعام 2020. 

وأش�ار املتحدث الرس�مي لوزارة التخطيط، عبد 

إىل  بي�ان ورد “لل�زوراء”  الهن�داوي، يف  الزه�رة 

انخفاض إنتاج محصول الشلب خالل عام 2020 

بنسبة ٪19 عما كان عليه عام 2019.

وأكد زي�ادة إنتاج محصول زهرة الش�مس خالل 

عام 2020 بنسبة ٪134 مقارنة بعام 2019

ونوه الهن�داوي إىل ارتفاع إنتاج الفواكه الصيفية 

خ�الل ع�ام 2020 بنس�بة ٪3، وتش�مل الفواكه 

الصيفي�ة: )العن�ب، الرم�ان، التفاح، املش�مش، 

العرم�وط، الت�ن، االلوبال�و، الگوج�ة، الخ�وخ، 

الزيت�ون( وكانت أعىل نس�بة ارتفاع هي يف انتاج 

الرمان )٪10(، تاله الخوخ بنسبة )7٪(

وأفص�ح عن زي�ادة انتاج اللح�وم الحمراء خالل 

عام 2020 بنسبة )٪2(، وانخفاض إنتاج اللحوم 

البيضاء بنسبة )٪5(، وكذلك زيادة إنتاج الحليب 

خالل عام 2020 بنسبة )2٪(

وكشف املتحدث باسم التخطيط عن ارتفاع إنتاج 

بي�ض املائدة خالل عام 2020 بنس�بة )15.5٪(، 

مقارنة مع عام 2019.

وتاب�ع الهنداوي بالقول: س�اهم القطاع الخاص 

بنس�بة )٪78( من إنتاج بي�ض املائدة خالل عام 

2020 ، وبلغ�ت ع�دد مش�اريع الدواجن يف عموم 

الع�راق )4828( مرشوعا،  و)71( مرشوعا تحت 

التشييد خالل عام 2020، وفقا للهنداوي.

ولفت إىل ارتفاع إنتاج األسماك النهرية خالل عام 

2020 بنسبة )٪27.5(، واألسماك البحرية بنسبة 

.)10٪(

واختت�م بيان�ه مش�را اىل ارتف�اع إنت�اج التمور 

ولجمي�ع األصن�اف خ�الل ع�ام 2020، بنس�بة 

. )15٪(

الطاقة النيابية: إجراءات الربط الكهربائي مع اخلليج وأوروبا “بطيئة”

ختصيص 42 مليار دينار لصرف رواتب املعني 
املتفرغ املرتاكمة

مستشار حكومي يدعو إىل تفعيل قانون 
الشركات )22(

التخطيط تعلن ارتفاع إنتاج العراق من احملاصيل الزراعية واملنتجات احليوانية

بغداد/ الزوراء:
 بح�ث مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة 
التجاري�ة  والخدم�ات  للمع�ارض 
العراقي�ة، رسم�د ط�ه س�عيد، م�ع 
الس�فر الس�وري صط�ام جدع�ان 
الدندح، مش�اركة الع�راق يف معرض 
دمشق الدويل بدورته الثانية والستن 
املق�رر إقامت�ه يف ش�هر آب الق�ادم، 
واس�تعدادات الرشك�ة يف تقدي�م كل 
التس�هيالت اىل الجه�ات ذات العالقة 
للمش�اركة يف املعرض ضمن الجناح 

العراقي.
وذكر بيان ل�وزارة التجارة: ان مدير 

ع�ام الرشكة أعرب خ�الل اللقاء عن 
رغب�ة رشكته بتقدي�م الدعم الكامل 
يف  للمش�اركة  الس�ورية  لل�رشكات 

دورة معرض بغداد الدويل املقبلة “.
م�ن جانب�ه، أكد الس�فر الس�وري 
رغبة بالده الجادة يف تطوير العالقات 
التجارية واالقتصادية مع العراق من 
خالل مشاركة أكرب عدد من الرشكات 
الس�ورية املتخصصة خالل الدورات 
القادمة ملعرض بغ�داد الدويل, مثمنا 
جه�ود رشك�ة املع�ارض يف تقدي�م 
يف  للمش�اركة  والتس�هيالت  الدع�م 

الدورة الدولية املقبلة”.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي 
العراقي م�ن العملة الصعبة، امس 

األحد، لتسجل 182 مليون دوالر.
وذك�ر مص�در ان “البن�ك املركزي 
العراقي ش�هد خ�الل م�زاده لبيع 
أم�س  األجنبي�ة  العم�الت  ورشاء 
انخفاضا يف مبيعاته لتصل اىل 182 
مالي�ن و 983 ألف�ا و721 دوالراً، 
غطاها البنك بس�عر رصف أساس 
بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة 
بيوم الخمي�س املايض، حيث بلغت 

املبيع�ات فيها 198 مليون�اً و321 
ألف دوالر.وذهبت املشرتيات البالغة 
و721  ألف�ا  و383  مليون�ا   163
دوالراً، لتعزي�ز االٔرص�دة يف الخارج 
عىل شكل حواالت واعتمادات، فيما 
ذهب�ت الباقية املتبقي�ة البالغة 19 
مليون�ا و 600 أل�ف دوالر بش�كل 
 32 أن  اىٕل  املص�در  نقدي.وأش�ار 
مرصفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز 
االرص�دة يف الخ�ارج، و17 مرصفاً 
لتلبية الطلبات النقدية، و11 رشكة 

رصافة مشاركة.

بغداد/ الزوراء:
نف�ى امل�رصف الزراع�ي التعاون�ي، 
أم�س األحد، إيق�اف تقديم الس�لف 
املوطن�ة  للموظف�ن  والق�روض 
رواتبهم.وقال املرصف يف بيان ورد إىل 
“الزوراء”: إنه “ت�م يف اآلونة األخرة 

ت�داول ش�ائعة ليس لها أس�اس من 
الصحة بش�أن إيقاف ترويج س�لف 
رواتبهم”.وأك�د  املوطن�ة  املوظف�ن 
املرصف “اس�تمراره برتويج السلف 
للموطن�ن رواتبه�م ع�ىل امل�رصف 

والحاملن ماسرت كارد املرصف”.

بغداد/ الزوراء:
س�جلت أس�عار الذهب األجنبي والعراقي يف االٔس�واق املحلية، أمس االحد، 
ارتفاعا قليال، ففي أس�واق الجملة ل   ش�ارع النهر يف   بغداد، ارتفعت أسعار 
الذهب ليس�جل س�عر املثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والرتكي 
واالٔورب�ي البي�ع 363.5 أل�ف دينار، يف حن بلغ س�عر ال�رشاء 359.5 الف 

دينار.
أما س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 333.5 

ألف دينار، يف حن بلغ سعر الرشاء 329.5 ألف دينار.
وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصياغة، يرتاوح س�عر بيع مثقال 
الذهب الخليجي عيار 21 بن 365 ألفا و 370 ألف دينار، فيما يرتاوح سعر 
بيع مثقال الذهب العراقي بن 335 ألفا و340 ألف دينار.. ويساوي املثقال 

الواحد )خمسة غرامات(.
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

)) اعالن ((
اىل املطلوب الكش�ف ض�ده : ) رشكة جنة الف�الح للمقاوالت/ 

مديرها املفوض فالح درويش/ اضافة لوظيفته (
 بناءا عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم من قبل 
طالب الكشف  ) محمد كاظم صيوان ( بخصوص ) دين ذمتك 
ع�ن اعمال منج�زة( وملجهولية محل اقامتك�م  تقرر تبليغكم 
اعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن عىل موعد املرافعة املوافق 
2021/5/4 ويف حالة عدم حضوركم  او ارسال من ينوب عنكم  

قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا ووفق االصول.
القايض                                    
حسن عبد حاتم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                           العدد:74/ب/2021

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة العباسية                           التاريخ:2021/4/22

م/ اعالن
تبيُع املحكمة بداءة العباسية العقار املرقم 34 مقاطعة 36 الهطروجية وهي عبارة 
عن  ارض زراعية مساحتها 6 دونم و 10 اولك وهي خالية من املغروسات واملنشئات 
وانها صالحة لزراعة بمحصويل الحنطة والشلب تقع يف منطقة الهطروجية تطل عىل 
شارع معبد وانها تبعد عن مركز مدينة العباسية حوايل 5 كم فعىل الراغبن بالرشاء 
الحض�ور يف بناية هذه املحكمة الس�اعة الثانية عرش ظهراً للي�وم الثالثن من اليوم 
التايل لنرش االعالن مستصحبن معهم املستمسكات الرسمية وايداع تأمينات بنسبة 
10٪ من القيمة التقديرية للعقار البالغة اربعة وستون مليون دينار عراقي بموجب 

صك مصدق ومن ترسو عليه املزايدة يتحمل مصاريف البيع والنرش واالعالن.
املوقع :الهطروجية بعد عن مركز املدينة حوايل 5 كم 

االوصاف :-
1- رقم العقار 34 مقاطعة 36 الهطروجية 

2- املساحة 10 اولك و 6 دونم 
3- القيمة النقدية 64,000,000 اربعة وستون مليون دينار عراقي

القايض 
يارس مالك جميل

اىل الرشيك نجم عبدالله سبيت 
اىل مديرية  اقت�ى حض�ورك 
بلدية النج�ف االرشف لغرض 
اصدار اجازة بناء للرشيك عيل 
ناظم جاس�م للقطعة املرقمة 
)3/42660( يف النج�ف ح�ي 

الغري مقاطعة 4 .

فقدان 
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة 
من نقابة الصحفين العراقين 
باس�م )صال�ح عب�د امله�دي 
محمد صالح محمد الشيباني( 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة 
من وزارة االتصاالت مديرية 
باس�م النج�ف   اتص�االت 
)راف�ع ناجي صال�ح( فعىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

جمهورية العراق                   العدد:2019/3049
وزارة العدل                           التاريخ:2021/4/25

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النارصية الس�يارة املرقم�ة )10437( بابل كيا أس�بكرتا صالون 
مودي�ل 2008 العائ�د اىل املدي�ن )احمد حميد خزع�ل( لقاء طلب الدائ�ن )رونق محمد 
منخ�ي( البالغ 10,000,000 ع�رشة مالين دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعه هذه 
املديري�ة خالل 10 أيام تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات القانونية 
 ٪ 10 من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل 

املشرتي.
                                               املنفذ العدل
                                              رعد مراد حسون

املواصفات:-
السيارة املرقمة)10437( بابل اجره نوع كيا اسبكرتا صالون موديل 2008 اللون برتقايل 

مصفر القيمة التقديرية  4,350,000 أربعة مالين وثالثمائة وخمسون الف دينار.

فقدان 
 فق�دت مني الهوي�ة املرقمة 
) 2814( والصادرة من نقابة 
باس�م  العراقين  الصحفين 
)عيل عبد الرضا سعيد( فعىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان 
فقدت من�ي الهوية الصادرة 
املهندس�ن  نقاب�ة  م�ن 
العراقين فرع النجف باس�م 
)راف�ع ناجي صال�ح( فعىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان 
 فق�دت مني الهوي�ة املرقمة 
) 9247( والصادرة من نقابة 
باس�م  العراقين  الصحفين 
)منذر مظف�ر عريبي( فعىل 
من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

اىل الرشيك برشى نعمة كاظم 
اىل مديرية  اقت�ى حض�ورك 
بلدية النج�ف االرشف لغرض 
اص�دار اج�ازة بن�اء للرشي�ك 
مرتى عذاب حسن  للقطعة 
املرقم�ة )1/4861( يف النجف 

حي الحصوة مقاطعة 3 .

اىل الرشيك فوزية موىس جاسم 
اىل مديرية  اقت�ى حض�ورك 
بلدية النج�ف االرشف لغرض 
اص�دار اج�ازة بن�اء للرشي�ك 
صباح حس�ن صال�ح للقطعة 
املرقمة )3/67986( يف النجف 

حي النداء مقاطعة 4 .



بغداد/ متابعة الزوراء
خاص املنتخب العراقي لفئة الناشئني 
منتخبي  أمام  مباراتني  السلة،  بكرة 
تحدي  بطولة  يف  ونيوزلندا  منغوليا 

املهارات االساسية.
العميدي  حسني  االتحاد  رئيس  وقال 
إن “منتخب العراق فئة الناشئني تحت 
15 عاماً ختم قبل قليل مبارياته التي 
منتخبات  امام  االحد  امس  خاضها 
ضمن  اياباً  و  ذهاباً  نيوزلندا  منغوليا 

بطولة تحدي املهارات االساسية”.

املنتخب  “مباريات  ان  واوضح 
لأللعاب  الشعب  قاعة  احتضنتها 
الرياضية وقدم منتخبنا مستوى جميل 
للمرحلة  يؤهله  ان  املمكن  من  ورقماً 
املباريات  نتائج  ستظهر  كما  القادمة 
مشاهدتها  بعد  ايام  ثالثة  غضون  يف 
من قبل االتحاد الدويل لحسب النقاط 

و الزمن الذي حققه العبينا “.
يذكر أن االتحاد شكل منتخب الناشئني 
مؤخراً بعد االختبارات التي اجراها يف 

قاعة الشعب خالل االسام املاضية.

بغداد/ الزوراء
قررت لجنة املسابقات يف الهيأة التطبيعية تأجيل مباريات فريق النفط األول، وكذلك 
فريق الشباب يف الجولة املقبلة، إىل إشعار آخر.حيث تقرر تأجيل مباراة فريق النفط 
أمام نظريه فريق السماوة التي كان مقررا لها أن تقام امس األحد ضمن منافسات 
دوري الشباب، إىل إشعار آخر، فيما قررت لجنة املسابقات تأجيل مباراة الفريق األول 
لنادي النفط أمام نفط ميسان يف الجولة التاسعة والعرشين من دوري الكرة املمتاز 
إىل موعد ُيحدد الحقاََ.وجاء قرار لجنة املسابقات بالتأجيل بعد الكتاب الرسمي الذي 
يف  النظر  وطلبه  أيام  لثالثة  نشاطاته   بتعليق  والقايض  النفط،   نادي  من  تسلمته 
تلك الحالة اإلنسانية.. وملراعاة تلك الظروف التي يمر بها العبو وإدارة نادي النفط 
بعد وفاة حارس مرمى الفريق )مصطفى سعدون( قررت اللجنة املوافقة عىل طلب 

النادي، راجني الله تعاىل أن يغفر للراحل  ويسكنه فسيح جناته.

العميدي: منتخب العراق  واجه  منغوليا 
ونيوزلندا يف حتدي السلة للناشئني

املسابقات تؤجل مباريات النفط يف 
اجلولة املقبلة إىل إشعار آخر

بغداد/ محمد حمدي

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أثنى 

العاصمة  يف  تواجده  اثناء  درجال 

الكبرية  باملواقف  مسقط  العمانية 

بمختلف  العراق  دعم حق  يف  للسلطنة 

خالل  مؤكدا   ، الرياضية  القضايا 

أحمد  بن  برشاد  جمعه  الذي  اللقاء 

الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة 

العالقات  بان  العماني  والشباب 

تعيش  البلدين  بني  الشبابية  الرياضية 

جذورها  عمق  وتؤكد  مراحلها  افضل 

وروحها االخوية ، مبينا ان الكثري من 

سيتم  الرياضية  الشبابية  االتفاقيات 

تنفيذها بالتناوب بني البلدين فضال عن 

دعم السلطنة الرصيح لحق استضافة 

البرصة لبطولة خليجي 25 . 

ووجه الوزير درجال الدعوة اىل املنتخب 

العماني لكرة القدم لخوض لقاء ودي 

يف  يقام  الوطني  العراق  منتخب  مع 

البرصة  

العالقات  اللقاء  بحث  تم خالل  ، كما 

والشباب  الرياضة  قطاعي  يف  الثنائية 

بشكل  املشرتك  التعاون  تعزيز  وُسبل 

عام وكرة القدم عىل وجه الخصوص.

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وقدم 

رشحا  السلطنة  يف  االشقاء  اىل  درجال 

العراق  استضافة  ملف  عن   وافيا 

استعداد  ومدى   »25 »خليجي  لبطولة 

العراق لتنظيم هذه البطولة، بحضور 

سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس 

إدارة االتحاد العماني لكرة القدم وعدد 

من املسؤولني باالتحاد.

وسائل  اىل  بالقول  درجال  واوضح 

االعالم العمانية : » ان زيارتي للسلطنة 

للجهود   الشكر  تقديم  أجل  من  هي 

الكبرية التي يبذلها املسؤولون يف وزارة 

واالتحاد   والشباب  والرياضة  الثقافة 

الدعم  وعىل  القدم  لكرة  العماني 

لبطولة  العراق  استضافة  مللف  الكبري 

»خليجي 25« وهذا الدعم يأتي بحكم 

الِقدم   يف  املتجّذرة  التاريخية  العالقات 

ان   « والعراق«.مضيفا   السلطنة  بني 

العراق مستعد بشكل كبري الستضافة 

بطولة »خليجي 25« وتوجد مالحظات 

تفتيش  فريق  قبل  من  بسيطة 

»خليجي 25«  الذي زار مدنية البرصة 

للمنشآت  تفتيشية  بجولة  وقام 

والبنى  واملواصالت  والفنادق  واملالعب 

هذه  بحل  وسنقوم  األساسية، 

املالحظات وسنعمل أيًضا عىل تسهيل 

تصادفنا  قد  التي  الصعوبات  جميع 

نحظى  كما  االستضافة،  هذه  خالل 

بدعم كبري من قبل الحكومة العراقية، 

وأتوقع أن تكون نسخة »خليجي 25« 

الخليجية  البطوالت  أهم  من  بالبرصة 

بالحضور  البطولة  تحظى  أن  ونأمل 

صحية  أوضاع  ظل  يف  الجماهريي 

أفضل«.

الذي  والدعم  الخليجية  زيارته  ويشأن 

يحظى به ملف البرصة من قبل دول 

وزير  قال  الخليجي،  التعاون  مجلس 

 « درجال   عدنان  والرياضة   الشباب 

دول  جميع  من  الكامل  الدعم  وجدت 

الستضافة  الخليجي   التعاون  مجلس 

العراق لبطولة »خليجي 25« والجميع 

البرصة  استضافة  عىل  حريصا  كان 

لهذه النسخة من البطولة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد املحرتف السوري فهد يوسف، العب 
فريقه  أن  القدم   بكرة  الرشطة  فريق 
األهداف  يتلقون  لكنهم  جيدا،  يلعب 

بطريقة غريبة.
أي  إن  املباراة،  عقب  يوسف  وقال 
فريق يصل بالكرة إىل مناطقهم ينجح 
معاناة  إىل  منه  إشارة  يف  بالتسجيل، 

فريقه عىل مستوى الدفاع.
أن  حاولوا  إنهم  إىل  يوسف  فهد  وأشار 
الفوز  وتحقيق  جماهريهم  يصالحوا 
األول لهم يف دوري أبطال آسيا، لكن لم 

يستطيعوا.
وبارك فهد يوسف لفريق أهيل جدة عىل 
يف  لفريقه  أفضل  حًظا  وتمنى  الفوز، 

املباريات املقبلة.
بالفوز  صحوته،  جدة  أهيل  وواصل 
الرشطة   عىل  السبت  امس  اول  مساء 
من  الرابعة  الجولة  مباراة  يف   ،)1-2(
آسيا،  أبطال  لدوري  املجموعات  دور 
والتي أقيمت عىل امللعب الرديف بمدينة 

امللك عبد الله الرياضية يف جدة.

وسجل هديف األهيل عمر السومة وعبد 
 ،)78  ،5( الدقيقتني  يف  غريب  الرحمن 
بينما سجل هدف الرشطة الوحيد فهد 

يوسف يف الدقيقة 26.
ورفع األهيل رصيده يف املجموعة الثالثة 
يف  الرشطة  يستمر  بينما  نقاط،   7 إىل 
ذيل املجموعة بدون رصيد، لكنه سجل 

أول هدف له بالبطولة.
فقط،  دقائق   5 إىل  جدة،  أهيل  واحتاج 
حتى يفتتح التسجيل عن طريق هدافه 
عمر السومة، بعد أن سدد كرة من داخل 

منطقة الجزاء بالشباك العراقية.
حاول العبو الرشطة امتصاص صدمة 
من  صفوفهم  ونظموا  املبكر،  الهدف 
جديد، واستطاعوا أن يدركوا التعادل يف 
الدقيقة 26، بواسطة فهد يوسف الذي 

سدد الكرة عىل يسار محمد يوسف.
ترجيح  وحاول  نسبيا،  األهيل  نشط 
كانت  الحكم  صافرة  لكن  النتيجة، 
بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي  أرسع 

.)1-1(
ويف الشوط الثاني فرض العبو الرشطة، 

الرحمن غريب،  رقابة خاصة عىل عبد 
باعتباره أخطر العبي الفريق األهالوي، 
اليرسى  الجهة  املزعجة عىل  بتحركاته 

ويف العمق العراقي.
يرجح  أن  غريب  كاد   71 الدقيقة  يف 
كفة فريقه، عندما توغل يف عمق دفاع 
الرشطة، بعد تمريرة رائعة من حسني 
املقهوي، لكنه سدد يف يد الحارس أحمد 

باسل.
وبعد عمل ثالثي رائع بني البديل سلمان 
الكرة يف  املؤرش وعمر السومة، وصلت 
الذي سدد بباطن  الدقيقة 78 للغريب، 
وأصبحت  باسل،  يسار  عىل  القدم 

النتيجة )2-1( لألهيل.
مرماه  برباعة  العويس  محمد  وأنقذ 
تسديدة  بعد  مؤكد،  عراقي  هدف  من 
صاروخية من مازن فياض يف الدقيقة 

.86
لكن  الضغط،  الرشطة  العبو  وواصل 
بعد  النهاية  صافرة  أطلق  الحكم 
من  بدال  كوقت  دقائق   4 احتساب 

الضائع، بفوز أهيل جدة )1-2(.

بغداد/ متابعة الزوراء

أن  أحمد،  حسن  الطلبة  مدرب  يرى 

الخطر ومهدد  دائرة  يف  يزال  ال  فريقه 

بالهبوط، مشريًا إىل رضورة االجتهاد يف 

املباريات املتبقية لتأمني وضع الفريق 

وانتشاله من الهبوط.

وقال حسن أحمد »املباراة املقبلة أمام 

سهلة  ليست  الثالثاء  غد  يوم  النجف 

وضع  لكن  ملعبنا،  خارج  أنها  خاصة 

االجتهاد  وعلينا  مقلق  زال  ما  الطلبة 

لتأمني موقعنا يف الالئحة واالبتعاد عن 

شبح الهبوط الذي بات يرعب أنصارنا 

بسبب الظروف التي مر بها النادي«.

عىل  يراهن  الفني  »الجهاز  وأضاف: 

انفراج األزمة املالية لتكون طوق نجاة 

الالعبني  عن  الضغط  ورفع  للفريق 

السيما أن اإلدارة املؤقتة تسعى إلنهاء 

دفعة  الفريق  وستمنح  املالية  األزمة 

أوىل قبل مواجهة النجف«.

مبارياته  أغلب  يف  الطلبة  أن  وأوضح 

الطرف  ويكون  طيًبا  مستوى  يقدم 

التي  املباريات  يف  حتى  األفضل 

خرسها.

املركز  يحتل  الطلبة  أن  إىل  يشار 

الخامس عرش برصيد 27 نقطة فيما 

الثالث برصيد 51  املركز  النجف  يحتل 

نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد أحمد صالح مدرب فريق الكهرباء، أن الفريق يركز عىل املباريات 
املتبقية يف الدوري املمتاز، ويلعبها بطريقة الكؤوس، ألنه ال يتحمل 

تعثرات جديدة.
الالعبني  عن  الضغط  رفع  حاول  الفني  الجهاز  ان  صالح  وقال 
وإبعادهم عن التفكري بقضية الهبوط، كي ال تشكل هاجسا نفسيا 
سلبيا، وطالبناهم بالرتكيز عىل نتائج املباريات ونخوض كل مباراة 

بنظام الكأس، من أجل تأمني وضع الفريق يف ترتيب الدوري«.
 29 الجولة  يف  الثالثاء  غد  يوم  ستقام  التي  املباراة  »ان  وأضاف: 
الستثمار  لفريقنا  فرصة  وهي  ملعبنا،  يف  الديوانية  أمام  ستكون 
عامل األرض لتحقيق الفوز وكسب 3 نقاط ستمنحنا دافعا معنويا 

مهًما ملا تبقي من الجوالت الحاسمة يف الدوري«.
وأشار إىل أن الفريق سيفتقد خدمات الالعبني عالء محيسن ومهيمن 
سليم لإلصابة، ومرتىض هديب لظرف عائيل، بينما عاد من اإلصابة 
كل من سيف حاتم واموري عيدان.وشدد صالح عىل أن الغيابات لن 

تؤثر عىل رغبة الفريق يف الفوز واقتناص النقاط الثالث.
يذكر أن الكهرباء يحتل املركز السابع عرش برصيد 25 نقطة، فيما 

يحتل الديوانية املركز الرابع عرش برصيد 27 نقطة.

درجال يثين على موقف السلطنة الداعم للعراق يف استضافة خليجي 25 
وجه الدعوة ملنتخب عمان للعب يف البصرة 

فهد يوسف : فريق الشرطة يعاني كثريا على مستوى الدفاع  مدرب الكهرباء: لن نتأثر بالغيابات والنقاط 
الثالث هدفنا من مواجهة الديوانية

االصابة تبعد االردني حداد عن صفوف القوة اجلوية
بغداد/ الزوراء

انه  زغري  عيل  الجوية  القوة  لنادي  االدارية  الهيئة  عضو  اكد 
تم اجراء الفحوصات الطبية لالعب احسان حداد وهو يعاني 
اليرسى  قدمه  تجبري  وتم  الكاحل  اربطة  يف  خفيف  تمزق  من 

ويحتاج إىل سبعة أيام للعودة إىل املالعب.

الفحوصات  بينت  فقد  احمد  حمادي  الالعب  اما  زغري   وبني 
الطبية بانه يعاني من شد خفيف يف العضلة الضامة وسيغيب 
غادر  حسني  ايمن  الالعب  ان  موضحا  القادمة  املباراة  عن 
املستشفى مؤخرا وهو بصحة جيدة وتواجد ملشاهدة تمارين 

الفريق.

حسن امحد: لقاء النجف صعب والطلبة مازال مهددا باهلبوط 

6الرياضيالرياضي حرمان 11 العباً من املشاركة يف اجلولة 
املقبلة من الدوري

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنت لجنة املس�ابقات يف الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة القدم، عن حرمان 11 العباً من الالعب 
يف الجولة التاسعة والعرشين من الدوري املمتاز.وقال املتحدث باسم اللجنة قحطان املالكي إن “11 العباً 
س�يغيب عن منافس�ات الجولة ال�29 من الدوري املمتاز، بس�بب تلقيهم البطاقات امللونة خالل الجوالت 
السابقة”.واوضح أن “القائمة تضم كل من: احمد ابراهيم من القوة الجوية ورضا نرص الله وكرار سالم 
من الحدود وكرار س�عد وبابا موىس من الكرخ وعيل قاس�م من أمانة بغداد”.واضاف أن “القامة ضمت 
ايضاً كل من: س�تيفن يافور من النجف وحس�ني منذو من الس�ماوة واحمد خالد من امليناء وزوري اليان 

من نفط البرصة وحيدر قارمان من أربيل”.يذكر أن منافسات الجولة ستنطلق يوم غٍد الثالثاء.

أصفر وأمحر
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اعالمنا الرياضي
العدد الثالث�ون من صحيفة الري�ايض التي تصدر 
ع�ن االتح�اد العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة رأى 
الن�ور يوم امس االحد وتضم�ن العديد من املقاالت 
واالخب�ار واملواضيع الخاصة برياض�ة كرة القدم 
وبقية االلعاب االخرى الت�ي زينت باقالم صحفية 
مرموقة.. خالص االمنيات الرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
   *******************

بمناس�بة مرور تس�عون عاما عىل تأسيس نادي 
الق�وة الجوي�ة احد اع�رق االندي�ة الرياضية يف 
الع�راق ... اعد املكت�ب االعالمي للن�ادي  فيلما 
العري�ق حي�ث تضم�ن  الن�ادي  توثيقي�ا ع�ن 

االنجازات الت�ي حققها خالل مس�ريته الطويلة 
من�ذ النش�أة وحتى االن فض�ال عن البط�والت التي 

حصدها النادي طيلة مشاركاته.
 ********************

املراس�ل يف قن�وات ال�دوري وال�كأس الزميل امني 
رشاد، احتف�ل بعيد ميالده  قبل ايام قليلة، خالص 
االمني�ات للعزي�ز رشاد بالعم�ر املدي�د وتحقي�ق 

النجاح يف حياته ومشواره املهني.



قال البلجيكي تيب�و كورتوحارس مرمى ريال مدريد، إن 
مواطنه وزميله يف الفريق إيدين هازارد الذي عاد للمالعب 
أمام ريال بيتيس بعد غياب 42 يوما لإلصابة “يف حالة جيدة 
للغاية”.وأبدى الحارس البلجيكي أس�فه إلهدار هازارد 
فرص�ة محققة للتس�جيل يف الدقيقة 85 من 
املب�اراة، التي انتهت بالتعادل الس�لبي.

وقال كورت�وا عقب املب�اراة التي 
أقيم�ت يف إطار الجولة ال�32 

م�ن الدوري اإلس�باني: “رأيته يتأل�ق. إنه يتدرب معنا منذ أس�بوعني 
أو 3 وهو يف حالة جيدة للغاية”. وتابع: “لألس�ف لم يس�تغل الفرصة 
التي سنحت له، ربما رأى أن فينيسيوس يف مركز أفضل منه. يجب أن 
يصبح الالعب أنانيا بعض اليشء وهو ليس كذلك”. وأضاف: “نرى أنه 
يف حالة جيدة ومشاركته ستكون مهمة لنا حتى نهاية املوسم وبعدها 
سيأتي دوره مع املنتخب”. وتسببت اإلصابات يف غياب هازارد عن 45 
مب�اراة أي أكثر من اللقاءآت ال�37 الت�ي خاضها منذ انضمامه لريال 

مدريد يف يونيو/حزيران 2019.

انفرد تشيليس باملركز الرابع الذي كان 
عىل  بفوزه  هام،  وست  مع  يتقاسمه 
األخري 1-صفر يف عقر داره يف املرحلة 
اإلنكليزي  الدوري  والثالثني من  الثالثة 

املمتاز.
نقطة   58 إىل  رصيده  تشيليس  ورفع 
متقدماً بفارق 3 نقاط عن وست هام، 
عن  واحدة  نقطة  بفارق  يتخلف  فيما 
يحلق  وقت  يف  الثالث،  سيتي  ليسرت 
 )77( بالصدارة  سيتي  مانشسرت 
بفارق 11 نقطة عن جاره مانشسرت 

يونايتد.
املهاجم  الوحيد  املباراة  هدف  وسجل 
بن  تمريرة  اثر  فرينر  تيمو  األملاني 
األول  الشوط  نهاية  قبل  تشيليول 
يف  الزمه  صياماً  ليفك  واحدة،  بدقيقة 
شباط/ منذ  وتحديدا  مباراة   12 آخر 

فرباير املايض.
واستعد تشيليس بأفضل طريقة ممكنة 
مدريد  ريال  ضد  املرتقبة  ملواجهته 
اإلسباني يف ذهاب الدور نصف النهائي 

من دوري أبطال أوروبا غدا الثالثاء.
أمام  هام  وست  دفاع  صمود  وبعد 
فرينر  تمكن  الخجولة،  جاره  هجمات 
تبادل  أن  بعد  التسجيل  افتتاح  من 
الكرة  بوليسيك  كريستيان  األمريكي 
بن تشيلويل، فمرر  األيرس  الظهري  مع 
األخري كرة زاحفة داخل املنطقة تابعها 
األملاني من مسافة قريبة داخل الشباك 
يف  هدفا   11 إىل  رصيده  رافعا  د)44(، 
موسمه األول مع الفريق اللندني الذي 

قدم اليه من اليبزيغ األملاني.
شيفيلد  حقق  ذاتها  املرحلة  وضمن 
لدوري  رسمياً  هبط  الذي  يونايتد 
الدرجة األوىل انتصاراُ رشفياً عىل ضيفه 
ديفيد  أحرزه  نظيف  بهدف  برايتون 

ماكغولدريك يف الدقيقة 19.
والفوز هو الخامس فقط لشيفيلد هذا 
املوسم فاستمر يف املركز األخري برصيد 
برايتون  بينما تجمد رصيد  نقطة،   17
عند 34 نقطة يف املركز السادس عرش.

تعثر ريال مدريد أمام بيتيس
التعادل  فخ  يف  مدريد  ريال  سقط   �
السلبي خالل مواجهة ريال بيتيس، يف 
الليجا،  إطار منافسات الجولة 32 من 
دي  ألفريدو  ملعب  املرينجي  معقل  يف 

ستيفانو.
وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده 
وبفارق  الثاني  املركز  يف  نقطة   71 إىل 
مدريد،  أتلتيكو  املتصدر  عن  نقطتني 

بينما رفع بيتيس رصيده إىل 50 نقطة 
يف املركز السادس.

باريس سان جريمان يغلب ميتز
صدارة  جرمان  سان  باريس  انتزع   �
عىل  بفوزه  مؤقتاً  الفرنيس  الدوري 

مضيفه ميتز 3-1 يف املرحلة 34.
 72 إىل  رصيده  جريمان  سان  ورفع 
عن  نقطتني  بفارق  متقدماً  نقطة 
ضد  صعباً  امتحاناً  يخوض  الذي  ليل 
املرحلة  ختام  يف  الرابع  ليون  مضيفه 
ليلة  متأخرة من  انتهت يف ساعة  التي 

أمس األحد.
لصفوف  األساسية  التشكيلة  إىل  وعاد 
هما  مؤثران  العبان  العاصمة  فريق 
ومتوسط  نيمار  الربازييل  املهاجم 

امليدان اإليطايل ماركو فرياتي.
لسان  التسجيل  مبابي  كيليان  وافتتح 
أمامية  كرة  تلقى  عندما  جريمان 
متقنة من االسباني أندر هرييرا فكرس 
ميتز  بحارس  وانفرد  التسلل  مصيدة 
أن  قبل  مدافعني،  من  مراقبة  وسط 
وتهادت  بالقائم  ارتطمت  كرة  يسدد 

داخل الشباك.)4( 
ميتز  أدرك  الثاني  الشوط  مطلع  ويف 
فابيان كونتونز  استغل  عندما  التعادل 
كرة عرضية من الجزائري فريد بوالية 
يتمكن  لم  عكسية  رأسية  وحولها 
الكوستاريكي  جريمان  سان  حارس 

كيلور نافاس من التصدي لها .)46( 
التقدم  يف  جرمان  سان  باريس  ونجح 
مبابي  اىل  الكرة  وصلت  عندما  مجددا 
أفلتت  قوية  فأطلقها  املنطقة،  خارج 
شباكه  ودخلت  ميتز  حارس  يدي  من 

 )59(.
صدارة  يف  رصيده  بالتايل  مبابي  وعزز 
املحيل مع 25  للدوري  الهدافني  ترتيب 

هدفاً.
إيكادري  ماورو  األرجنتيني  ودخل 
جزاء  ركلة  عىل  وحصل  املباراة  أواخر 
لها  فانربى  املنطقة،  داخل  اعاقته  إثر 
الشهرية  بانينكا  طريقة  عىل  بنفسه 
حاسماً النتيجة نهائياً يف صالح فريقه 

 )89(.
ساسولو يصعق سامبدوريا

رائعا  هدفا  برياردي  دومنيكو  أحرز   �
ساسولو  ليقود  بهلوانية  بتسديدة 
سامبدوريا  عىل  )1-صفر(  للفوز 
لكرة  اإليطايل  األوىل  الدرجة  دوري  يف 
من  نقاط   3 بعد  عىل  ويصبح  القدم، 

روما صاحب املركز السابع.
سامبدوريا  العب  يانكو  ياكوب  وسدد 
حامد  سجله  هدف  وأُلغي  القائم،  يف 
التسلل  بداعي  تراوري جناح ساسولو 
يف الشوط األول، قبل أن يضع اإليطايل 
يف  املقدمة  يف  ساسولو  برياردي  الدويل 
مدى  من  خلفية  بتسديدة   69 الدقيقة 

قريب.
وفاز فريق املدرب روبرتو دي تشريبي 
ب�4 مباريات متتالية، وأصبح اآلن عىل 
عىل  ضيفا  حل  الذي  روما  من  مقربة 

كالياري املهدد بالهبوط أمس األحد.
واتفورد يعود إىل الدوري املمتاز

الدوري  إىل  عودته  واتفورد  حسم   �
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم بعد موسم 
بفوزه  وذلك  األوىل،  الدرجة  يف  واحد 
الرابعة  املرحلة  يف   0-1 ميلوول  عىل 

واألربعني.
السنغايل  الوحيد  املباراة  هدف  وسجل 

اسماعيل سار من ركلة جزاء 11.
الذي  سيتي  بنوريتش  واتفورد  ولحق 
وحسم  املايض  األسبوع  نهاية  سبقه 
بعد  األضواء  دوري  اىل  عودته  بطاقة 

موسم واحد أيضا يف الدرجة األوىل.
املوسم،  نهاية  عىل  مرحلتني  وقبل 
الرتتيب  سيتي  نوريتش  يتصدر 
نقاط  بفارق خمس  نقطة   93 برصيد 
عىل  بدوره  يتقدم  الذي  واتفورد  أمام 

برنتفورد الثالث بفارق 10 نقاط.
يخوض  املنتظم،  املوسم  انتهاء  وبعد 
أصحاب املراكز من 3 حتى 6 )برنتفورد 
وبورنموث وبارنسيل وسوانيس سيتي( 
مواجهات فاصلة لتحديد هوية الصاعد 

الثالث إىل الدوري املمتاز.
ماينتس يؤجل تتويج بايرن

الدوري  لقب  حسم  ماينتس  أجل   �
عىل  بفوزه  وذلك  القدم،  لكرة  األملاني 
بايرن ميونيخ املتصدر 2-1 يف املرحلة 

الحادية والثالثني.
ولم تكن بداية النادي البافاري مثالية، 
الدقيقة  منذ  متخلفاً  نفسه  وجد  إذ 
أطلقها  محكمة  بتسديدة  الثالثة 
مشارف  من  بوركاردت  جوناثان 
املنطقة إىل يمني الحارس مانويل نوير 
من  يمنعها  أن  بدون  الكرة  ملس  الذي 

دخول شباكه.
وتعقدت مهمة بايرن كثرياً بعدما اهتزت 
شباكه بهدف ثاٍن يف الدقيقة 37 بكرة 
كايسون  روبن  السويدي  من  رأسية 
اللوكسمبورغي  نفذها  حرة  ركلة  إثر 
عىل  النتيجة  لتبقى  باريرو.  لياندرو 
حالها حتى الدقيقة األخرية من الوقت 
بدل الضائع حني أخطأ املدافع ألكسندر 
هاك يف إعادة الكرة برأسه اىل حارسه، 
وأسكنها  البولندي  القناص  فخطفها 

الشباك .)90+4( 
وأعاد الهداف النرويجي إيرلينغ هاالند 
قلب  اىل  دورتموند  بوروسيا  فريقه 
أبطال  دوري  اىل  التأهل  عىل  الرصاع 
أوروبا املوسم املقبل، وذلك بعدما أهداه 
االنتصار عىل أحد منافسيه األساسيني 
ثنائية  بتسجيله  الثالث  فولفسبورغ 

الفوز 2-0 عىل ملعب األخري.
وما يزيد من أهمية الفوز الرابع توالياً 
النقص  رغم  تحقق  أنه  لدورتموند، 
العددي يف صفوفه بعد طرد اإلنكليزي 
حني   59 الدقيقة  يف  بيلينغهام  جودي 
أول  بهدف  متقدمني  الضيوف  كان 
يرفع  أن  قبل   ،12 الدقيقة  منذ  لهاالند 
يف  هدفاً   25 اىل  رصيده  النرويجي 
الدوري هذا املوسم بتسجيله الثاني يف 

الدقيقة 68.
نقطة   55 إىل  رصيده  دورتموند  ورفع 

يف املركز الخامس.
التي  الخدمة  أيضاً من  وأفاد دورتموند 
عىل  بفوزه  ليفركوزن  باير  له  قدمها 
بثالثة  الرابع  فرانكفورت  أينرتاخت 
 )70( باييل  ليون  للجامايكي  أهداف 
واألرجنتيني البديل لوكاس أالريو )80( 
والرتكي كريم دمريباي )1+90( مقابل 
هدف هو ال�25 للربتغايل أندريه سيلفا 
لكي  املوسم)90+1(،  هذا  الدوري  يف 
يصبح عىل بعد نقطة من املركز الرابع 
األخري املؤهل اىل دوري األبطال، وبفارق 

نقطتني فقط عن فولفسبورغ الثالث.
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الدوريات األوروبية لكرة القدم
مبابي جاهز ملواجهة السييت

بليجريين: فرطنا يف الفوز على 
ريال مدريد

اعالم الكرتوني

حدد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جريمان مدى قوة 
اإلصاب�ة التي تعرض له�ا كيليان مبابي، مهاج�م الفريق خالل 
مباراة ميت�ز، يف الدوري الفرنيس. ورصح بوكيتينو عرب ش�بكة 
كانال بلس الفرنس�ية: “لقد تلقى مباب�ي رضبة يف الفخذ، لكن 
أعتق�د أنه بخ�ري وحالة جيدة، ونأمل أن يك�ون كل يشء عىل ما 
ي�رام”. وع�ن توظي�ف مبابي يف مرك�ز املهاجم الرصي�ح، قال: 
“بوج�ود العبني مثل نيم�ار وكيليان وفريات�ي، يمكن ألي مدير 
فن�ي إيج�اد حلول مختلف�ة، ويبقى األه�م التوازن ب�ني الدفاع 
والهجوم”. وتابع املدرب األرجنتيني يف سياق آخر: “ماركينيوس 
يتدرب بش�كل جيد، ونرتقب مدى جاهزيته ملواجهة مانشس�رت 
س�يتي يوم األربعاء املقبل، ونأم�ل أن يكون متاحا”. وعن الفوز 
ع�ىل ميتز )3 - 1(، قال: “فوز مس�تحق ومه�م ملواصلة القتال 
عىل لقب الدوري، ويف نفس الوقت انتظار نتائج املنافس�ني، لقد 
لعبنا مباراة جيدة وس�يطرنا، واس�تقبلنا هدف�ا يف توقيت حرج 
بع�د ثوان من بداية الش�وط الثاني، لكن نجحن�ا يف الرد بقوة”.

وأتم: “س�عداء للغاية بمستوى فرياتي، لقد لعب 90 دقيقة بكل 
قوة وحيوية، إنه عنرص مهم للفريق، كما يمكنه قطع مسافات 
طويلة يف امللعب، ويمكن االعتماد عليه يف أكثر من مركز، ويجيد 
وفق�ا الحتياجات الفريق”. وس�يخوض الب�ي إس جي مواجهة 
مرتقب�ة وقوية ي�وم األربعاء املقبل أمام مانشس�رت س�يتي، يف 

ذهاب نصف نهائي دوري األبطال عىل ملعبه حديقة األمراء.

أبدى التش�ييل املخرضم مانويل بليجرين�ي، املدير الفني لريال 
بيتيس، أس�فه للتعادل الخامس عىل الت�وايل لفريقه يف الليجا، 
بعد التعادل السلبي أمام ريال مدريد، ولكنه أثنى يف الوقت ذاته 

عىل قدرة فريقه يف “مواجهة أي منافس” يف الليجا.
وق�ال بليجريني أثناء املؤتم�ر الصحفي بعد اللق�اء الذي أقيم 
ع�ىل ملعب ألفري�دو دي س�تيفانو: “ما زلت بنف�س االنطباع 
عن التعادالت الس�ابقة، نلعب بتنافس�ية كبرية، وقادرون عىل 

مواجهة أي منافس”.
وأردف املدرب التش�ييل: “سنحت لنا فرصتان واضحتان، وكان 
م�ن املمكن أن نخرج بالنقاط الث�الث أمام ريال مدريد الذي لم 

يشكل خطورة كبرية علينا”.
وتابع صاحب ال�67 عام�ا ترصيحاته: “غالبية املباريات التي 
كانت أمام ف�رق كبرية انتهت بالتعادل، وهذا يجعلني س�عيدا 

بشخصية الفريق من مباراة ألخرى”.
وأت�م: “تعادلنا يف آخر 5 مباريات، ولكننا س�نواصل القتال من 
أج�ل إنهاء املوس�م ضمن املقاع�د األوروبية بفضل ش�خصية 

الفريق. هذا هو الدرب الذي يجب أن نسري عليه”.

ث

واتفورد يعود للدوري املمتاز وتشيلسي ينفرد باملركز الرابع 

احتشد املئات من مشجعي مانشسرت يونايتد أمام ستاد أولد 
ترافورد، لالحتجاج ض�د أرسة جليزر التي تملك النادي، بعد 
املش�اركة يف اإلعالن عن إطالق دوري السوبر األوروبي املثري 

للجدل.
وكان يونايت�د ضم�ن 6 أندية إنجليزية ش�اركت إىل جانب 6 
أندي�ة أخرى يف ط�رح فكرة الدوري الجدي�د املنافس لدوري 
أبطال أوروبا، قبل أن ينس�حب من املجموعة الثالثاء املايض 

تحت وطأة االحتجاجات.
وكانت أرسة جليزر األمريكية قد اش�رتت النادي مقابل 790 
مليون إس�رتليني )1.1 مليار دوالر( يف 2005، وال تزال تملك 

حصة األغلبية يف أسهمه.
وقال�ت صحيف�ة مانشس�رت إيفنين�ج ني�وز، إن املحتج�ني 
تجمعوا أم�ام النادي وأطلقوا ألعابا ناري�ة باللونني األصفر 

واألخرض، التي تميز االحتجاجات ضد أرسة جليزر.
وأضاف�ت ش�بكة س�كاي س�بورتس التلفزيونية، أن 

الغاضب�ني رفع�وا الفت�ات تطال�ب  املش�جعني 
برحي�ل أرسة جليزر. ويف يوم الثالثاء املايض، 

ق�ال إي�د وودوارد نائ�ب رئي�س مجل�س 
ل�ه دور  التنفي�ذي، وال�ذي كان  اإلدارة 

ب�ارز يف اإلع�الن ع�ن دوري الس�وبر، 
إنه سيس�تقيل من منصب�ه يف نهاية 

2021. وقب�ل مب�اراة ليفرب�ول مع 
ال�دوري  يف  يونايت�د  نيوكاس�ل 
اإلنجليزي، تجم�ع نحو 150 من 
مشجعي بطل إنجلرتا لالحتجاج، 
مال�ك  هن�ري  ج�ون  أن  رغ�م 
ع�ن الن�ادي وه�و أمريك�ي اعت�ذر 
دوري  إط�الق  يف  املش�اركة 
ن�ي الس�وبر. ويحتل يونايتد املركز  لثا ا
ز، ب�ني ف�رق ال�دوري اإلنجليزي  ملمت�ا ا
وق�ت وح�ل ضيفا عىل لي�دز يونايتد  يف 

الحق من يوم أمس األحد.

وص�ف ديفي�د موي�ز مدرب وس�ت هام 
يونايتد طرد املدافع فابيان بالبوينا بأنه 
“قرار يسء وفاسد” بعد هزيمة فريقه 1 
-صفر أمام تشيليس.وحسم هدف تيمو 
فرين�ر يف الش�وط األول انتص�ار فريق�ه 
ليتق�دم تش�يليس صاحب املرك�ز الرابع 
بفارق ثالث نقاط عىل وست هام يونايتد 
يف ال�رصاع ع�ىل إنه�اء املوس�م يف املربع 

الذهبي بال�دوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
انتصاراً  القدم.وبينم�ا حق�ق تش�يليس 
مستحقاً عرب مويز عن استيائه من قرار 
الحكم كريس كافاناج بطرد بالبوينا بعد 

مراجعة حكم الفيديو املساعد.
وقب�ل نح�و ع�رش دقائ�ق م�ن النهاية 
ح�دث التحام بني بالبوينا ومنافس�ه بن 
تشيلويل ورغم أنه بدا طبيعياً لكن حكم 

ي�و  لفيد ا
عد  ملس�ا ا

م�ن  ج طل�ب  ن�ا فا كا
الواقع�ة  ع�ىل مراجع�ة 

الشاش�ة وع�اد ليط�رد الالع�ب القادم 
م�ن باراغواي وس�ط دهش�ة الجميع.

وق�ال موي�ز للصحفي�ني: “إن�ه ق�رار 
يسء وفاس�د، خرسن�ا أم�ام فريق جيد 
ج�داً وربما كانت س�تتغري األم�ور لوال 
حال�ة الطرد”. وأفلت س�يزار أزبليكويتا 
مدافع تش�يليس من ملس�ة يد محتملة يف 
منطق�ة الجزاء يف الش�وط األول وش�عر 
موي�ز أن أنتونيو روديغر العب تش�يليس 
كان يس�تحق الطرد بسبب مخالفة ضد 
فالديمري كوفال بعد وقت قصري من طرد 
بالبوينا. وأضاف مويز: “الش�خص الذي 
يتخذ الق�رارات لم يلعب ك�رة القدم من 
قب�ل، ال أدري أين م�ن املفرتض أن يضع 
فابي�ان بالبوين�ا قدم�ه، ركل الكرة ولم 

يكن يقصد شيئا سيئا”.

كورتوا: هازارد جيب أن يكون أنانيا

بوكا جونيورز يضع قدما يف ربع نهائي الدوري األرجنتيين

الزوراءمفكرة 

احتجاجات ضد مالك مانشسرت يونايتد أمام أولد ترافورد

مويز ينتقد قرار طرد بالبوينا مدافع وست هام

No:  7475  Mon  26  April  2021العدد:  7475  االثنين   26  نيسان  2021

جوني�ورز  ب�وكا  تغل�ب 
أوراكان  مضيف�ه  ع�ىل 
يف  رد،  دون  بهدف�ني 
املب�اراة الت�ي أقيمت 
املح�يل،  بالتوقي�ت 

م�ن ضم�ن   11 الجول�ة 
س  ال�دوري كأ رابط�ة 

م�ن األرجنتيني،  ليق�رتب 
نهائي ضمان التأهل  لربع 

وجاء  ف�ا البطولة.  هد
خالل  م�ن  بوكا 

فرانكو س�ولدانو 
ماروني،  وجونزالو 

لريف�ع الفري�ق رصي�ده إىل 19 نقط�ة يف املرك�ز الثاني 
باملجموعة الثانية، بفارق 3 نقاط عن فيليز سارس�فيلد 
املتصدر، الذي لم يخض بعد مباراته بالجولة.أما أوراكان 
فتجمد رصيده عند 12 نقطة يف املرتبة التاسعة.ويف إطار 
نف�س املجموعة تع�ادل أونيون مع ضيف�ه إندبنديينتي 
س�لبيا، ليحتل الضيوف املركز الثالث ب�17 نقطة ويحل 
صاحب األرض باملرتبة السادس�ة ب��15 نقطة.كما فاز 
متذيل املجموعة باتروناتو عىل ضيفه سارميينتو بهدف 
دون رد ورف�ع رصي�ده إىل 9 نقاط، بف�ارق نقطة خلف 
س�ارميينتو صاح�ب املركز قب�ل األخ�ري. ويف املجموعة 
األوىل تع�ادل أرخنتين�وس جونيورز مع ضيف�ه بانفيلد 
)1-1(، ليح�ل صاح�ب األرض يف املرك�ز التاس�ع ب�13 

نقطة، بفارق نقطة خلف بانفيلد الثامن.
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بعد مواصلته االضراب عن الطعام

بسبب شكوى تقدم بها مالك »إذاعة القرآن الكريم«

على خلفية تصاعد العنف ضد الصحفيني

موسكو/متابعة الزوراء:
صنفت الس�لطات الروس�ية، موق�ع »مي�دوزا« Meduza اإلخباري، ومق�ره التفيا، »وكيالً 
أجنبي�اً«، بينما تضيق الخناق عىل اإلعالم املستقل.وتأس�س »ميدوزا« عام 2014، وهو أحد 
أبرز املواقع اإلخبارية الروس�ية املس�تقلة. اختار املوقع اإلخباري التفيا، وهي دولة عضو يف 
االتحاد األوروبي، مقراً له، لتجنب الرقابة من موس�كو، لكن بعضاً من صحفييه يقيمون يف 
روس�يا.وأعلنت وزارة العدل الروس�ية،اول أمس الجمعة، أن »ميدوزا« أضيف إىل »قائمة من 
املنص�ات اإلعالمية األجنبية التي تعمل بصفة وكي�ل أجنبي«. وأوضحت الوزارة أنها اتخذت 
قرارها اس�تناداً إىل »متطلبات القوانني القائمة يف روسيا االتحادية«.يقول منتقدو الكرملني 
إن فالديم�ر بوت�ني كمم أفواه معظ�م املعارضني وقيد املؤسس�ات اإلعالمية، خالل عقدين 
من توليه الس�لطة. ويشرون إىل أن املؤسسات اإلعالمية القليلة التي ال تزال تعمل يف روسيا 
تواجه ضغوطاً ش�ديدة.واعترب »ميدوزا« تصنيفه وكيالً أجنبياً »خرباً س�يئاً«. وقال، يف بيان 
نرشه عرب »تويرت«، إن القرار »سيصعب علينا العمل وكسب لقمة العيش«. وأفاد بأنه ينوي 
تحدي القرار أمام املحكمة.وعىل املؤسسات أو األشخاص املصنفني »وكالء أجانب« يف روسيا 
الكش�ف عن مصادر تمويلهم ووس�م منش�وراتهم بعالمة مح�ددة وإال مواجهة الغرامات. 
قرار تصنيف الوكالء األجانب مرر أوالً عام 2012، ليس�تهدف املنظمات غر الحكومية، لكن 
صالحياته وس�عت لتش�مل املؤسس�ات اإلعالمية، بعدما صنفت الواليات املتحدة شبكة »آر 
تي« )روس�يا اليوم س�ابقاً(، التابعة للكرملني، وكيلة أجنبية عام 2017.يذكر أن السلطات 
الروسية اعتقلت، عام 2019، الصحفي إيفان غولونوف الذي يعمل لحساب موقع »ميدوزا« 
اإلخباري واملعروف بتحقيقاته عن الفس�اد يف بلدية موس�كو، يف ظروف مثرة للجدل وتهم 
وصفه�ا صحفي�ون وحقوقي�ون باملفربك�ة. الحقاً ب�رأت الس�لطات الروس�ية غولونوف، 

وأسقطت تهم تهريب املخدرات عنه.

رام الله/متابعة الزوراء:
يواص�ل الصحف�ي الفلس�طيني ع�الء الخطي�ب 
الريماوي يف رام الله وسط الضفة الغربية، إرضابه 
ع�ن الطع�ام للي�وم الرابع ع�ىل الت�وايل احتجاجاً 
عىل اعتقاله التعس�في لينقل إىل املستش�فى، يوم 
السبت.وقالت »هيئة ش�ؤون األرسى واملحررين« 
الفلس�طينية، يف بي�ان له�ا، مس�اء الس�بت، إّن 
»األسر عالء الخطيب الريماوي نقل مساء السبت، 
م�ن مرك�ز توقي�ف عصي�ون املق�ام ع�ىل أرايض 
الفلس�طينيني جنوب�ي بيت لحم جنوب�ي الضفة،  
إىل مستش�فى )تشعاري اتس�يتدك( اإلرسائييل، إذ 
كان يقب�ع حالياً يف مركز توقيف عصيون بظروف 

قاس�ية«. ولفتت الهيئة إىل أن قوة تابعة لالحتالل اإلرسائييل اقتحمت منزل الريماوي يف رام 
الل�ه، صباح األربعاء املايض، واعتقلته، وأبلغ زوجته حينها أنه دخل إرضاباً عن الطعام منذ 
لحظ�ة اعتقاله. وقال�ت زوجته ميمونة عفان�ة، إّن قوات االحتالل اقتحمت املنزل الس�اعة 
الثالث�ة فجراً، حي�ث دخل إىل املنزل قرابة 10 جنود إرسائيليني. وروت عفانة حادثة االعتقال 
بالق�ول »إّن جيش االحتالل قام بطرق الباب بقوة قبل أن يقتحم عرشة إىل اثني عرش جندياً 
املنزل، ويدققوا بهوية الريماوي قبل اقتياده معتقالً«.وأكدت عفانة أّن زوجها أخربها بنيته 
اإلرضاب عن الطعام، احتجاجاً عىل اعتقاله كصحفي، كما قالت إّن زوجها لم يكن قد تلقى 
أي تهديد أو استدعاء مؤخراً من جيش االحتالل، ولكن حسابه عىل موقع »فيسبوك« تعرض 

لحظر متكرر من النرش والبث خالل الفرتة املاضية.
ويعمل الريماوي مراس�اًل لقناة »الجزيرة مبارش« ومديراً ملوقع »جي ميديا« اإلعالمي، وهو 

أسر سابق أمىض يف سجون االحتالل أكثر من 10 أعوام، جزء منها يف االعتقال اإلداري.

روسيا تصنف موقع »ميدوزا« 
اإلخباري »وكيالً أجنبياً«

نقل الصحفي الفلسطيين عالء 
الرمياوي إىل املستشفى

برلني/متابعة الزوراء:
تراجعت أملانيا يف الرتتيب العاملي للدول الرائدة 
يف مجال حرية الصحافة الذي نرشته االسبوع 
امل�ايض منظمة »مراس�لون بال ح�دود«، بعد 
تصاع�د العنف ضد الصحفي�ني يف البالد، مما 

دفع السلطات إىل دق ناقوس الخطر.
م�ؤرش  يف  ال��13  املرتب�ة  أملاني�ا  واحتل�ت 
»مراس�لون بال ح�دود«، مرتاجع�ة مرتبتني، 
بعدما شهدت اعتداءات أكثر بخمس مرات ضد 
الصحفيني، وصل عددها إىل 65، وتحديداً من 
قبل مطلقي نظريات املؤامرة يف االحتجاجات 
املناهض�ة إلج�راءات اإلغالق الع�ام يف البالد. 
وش�ملت االعتداءات ال�رب والركل والطرح 
أرضاً والبصق واملضايقات واإلهانات والشتم 

والتهديد، وصوال إىل املنع من التغطية.
وأب�دت وزي�رة العدل، كريس�تني المربش�ت، 
أملاني�ا  ترتي�ب  يف  االنخف�اض  إزاء  قلقه�ا 
ضمن مؤرش »مراس�لون بال ح�دود«. ودانت 
االعتداءات عىل الصحفي�ني، قائلة »ال يمكننا 
كمجتم�ع ديمقراطي قبول ه�ذه االعتداءات 
تح�ت أي ظ�رف م�ن الظ�روف، وم�ن يرمي 
ن�داءات ع�ن صحاف�ة كاذبة أو إع�الم نظام 
يهيئ ملناخ من العنف«، وفق ما نقلت ش�بكة 

»آر تي إل«.
كم�ا أعرب�ت جمعي�ة الصحفي�ني األملان عن 

قلقه�ا، مش�رة إىل أعمال عن�ف متكررة ضد 
املراسلني خالل األشهر األوىل من هذا العام. 

ودع�ا املتحدث باس�م السياس�ة اإلعالمية يف 
»الحزب الليربايل الحر« داخل الربملان االتحادي 
)بوندس�تاغ(، توم�اس هاك�ر، دولة س�يادة 
القان�ون إىل الرد »ع�ىل الف�ور ويف الصميم«، 
معترباً أداء أملانيا »مخزياً بقدر ما هو مقلق«، 
مش�دداً عىل أنه يج�ب معاقب�ة املعتدين عىل 
الصحفي�ني خالل التظاه�رات بنفس عقوبة 

مرتكبي الفتنة أو النهب.

ويف الس�ياق نفس�ه، انتق�د املدي�ر اإلداري ل� 
»مراس�لون بال ح�دود«، كريس�تيان مر، يف 
حديث إلذاعة »بايرن 2 »، عدم كفاية إجراءات 
حماية الصحفيني. وقال إن »الرشطة يف أملانيا 
ال تحم�ي دائم�اً حق�وق الصحفيني بش�كل 

كاف«.
وكان�ت منظم�ة »مراس�لون بال ح�دود« قد 
رصدت، يف تقريرها السنوي الذي ُنرش الثالثاء 
امل�ايض، »تده�وراً كبراً« يف حري�ة الصحافة 
من�ذ انتش�ار وب�اء »كوفي�د-19« يف أنح�اء 

العالم كافة. ورس�م املؤرش الذي يقيم أوضاع 
الصحافة يف 180 دولة صورة قاتمة، وخلص 
إىل أن 73 يف املائ�ة م�ن دول العال�م تعان�ي 

مش�كالت خطرة مع الحريات اإلعالمية.
اس�تخدمت  ال�دول  أن  إىل  التقري�ر  وأش�ار 
الجائح�ة »ذريعة ملنع وص�ول الصحفيني إىل 
املعلومات واملصادر والتقارير يف هذا املجال«. 
وأوضح�ت املنظم�ة أن هذا النم�ط عىل وجه 
التحديد كان س�ائداً يف آسيا والرشق األوسط 

وأوروبا.
كما نوه التقري�ر إىل انخفاض ثقة الجمهور 
يف الصحافة نفس�ها. وقالت املنظمة إن 59 يف 
املائة من األفراد الذين ش�ملهم االستطالع يف 
28 دولة زعموا أن الصحفيني »يحاولون عمداً 
تضلي�ل الجمهور عرب اإلعالن ع�ن معلومات 

يعرفون أنها خاطئة«.
ورغ�م تراجع مرتبة أملانيا يف التصنيف الجديد، 
تبقى أوروبا املنطقة األكث�ر أماناً للصحفيني، 
التعس�فية  والتوقيف�ات  االعت�داءات  أن  غ�ر 
ازدادت فيها، ال س�يما يف فرنس�ا )املرتبة 34( 
خ�الل تظاهرات جرت احتجاج�اً عىل مرشوع 
قان�ون »األم�ن الش�امل«، ويف إيطالي�ا )41( 
وبولن�دا )64 برتاجع مرتبت�ني( واليونان )70 
برتاجع خمس مراتب( ورصبيا )93( وبلغاريا 

)112 برتاجع مرتبة(.

الرباط/متابعة الزوراء:
أعرب�ت النقابة الوطنية للصحافة املغربي�ة، عن »قلقها البالغ« 
من التطورات املتعلقة بمحاكمة الصحفيني سليمان الريسوني 
وعم�ر ال�رايض يف حال�ة اعتقال، يف وق�ت دخ�ل إرضابهما عن 
الطع�ام احتجاج�اً ع�ىل االس�تمرار يف احتجازهم�ا يف الس�جن 
أسبوعه الثاني دون حدوث أي انفراج. وطالبت النقابة الوطنية 
للصحاف�ة املغربي�ة بمحاكم�ة الريس�وني وال�رايض يف حال�ة 
رساح بس�بب توفرهما عىل جميع ضمانات االمتثال للمحاكمة 
العادلة، مس�جلة بقلق طول أمد املحاكم�ة يف هاتني القضيتني، 
واللتني ناهزت مدتهما س�نة كاملة، خصوصاً أّن جميع ظروف 
ترسيع املحاكمتني مع ضمان رشوط املحاكمة العادلة متوفرة.

إىل ذل�ك، جددت النقاب�ة، يف بيان لها، مطالبته�ا بإطالق رساح 
الصحفي�ني ومتابعتهم�ا يف حال�ة رساح، مع�ربة ع�ن رفضها 
»الحمل�ة اإلعالمي�ة والسياس�ية التي اس�تهدفت املش�تكني«.

وأوضح�ت أّن هدفه�ا الرئيس يتمثل يف توف�ر رشوط املحاكمة 
العادل�ة بعد تمتي�ع الزميلني بال�رساح، وحفظ حق�وق جميع 
األطراف يف هاتني القضيتني، مناش�دة سليمان الريسوني وعمر 
ال�رايض توقي�ف إرضابهما ع�ن الطعام بما يحفظ س�المتهما 

الت�ي  »الحم�الت  النقاب�ة  اس�تنكرت  املقاب�ل،  وحياتهم�ا. يف 
تس�تهدف الذين تقدموا بالش�كايتني، والتشهر الذي تعرض له 
الزميالن املعتقالن«، مش�ددة عىل احرتامها الستقاللية القضاء 
ال�ذي يبق�ى املخ�ول الوحي�د الس�تجالء الحقيقة يف م�ا جرى.

ويأت�ي موقف نقابة الصحفيني يف املغرب، بعد 6 أيام من إطالق 
ناش�طني حقوقيون وصحفيني وسياس�يني مغاربة حملة عرب 
مواقع التواصل االجتماعي إلطالق رساح رئيس تحرير صحيفة 
»أخبار اليوم« املتوقفة حالياً عن الصدور، س�ليمان الريسوني، 

والصحفي عمر الرايض، اللذين يواصالن منذ أس�بوعني إرضاباً 
عن الطعام احتجاجاً عىل االس�تمرار يف احتجازهما يف الس�جن.

وانطلق�ت الحمل�ة، االس�بوع امل�ايض، بالتدوي�ن تحت وس�م 
»justicepouromaretsoulaimane#   )العدالة لعمر وسليمان(، 
ال�رايض  الصحفي�ان  يخ�وض  وبينم�ا  ليوم�ني.  واس�تمرت 
والريس�وني، إرضاب�اً ع�ن الطعام احتجاج�اً ع�ىل اعتقالهما، 
واصف�ني إي�اه ب�«التعس�في«، الق�ت جمي�ع طلب�ات اإلفراج 
املؤقت التي تقدمت بها هيئة دفاعهما الرفض من قبل محكمة 
االس�تئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزاي�د مطالب منظمات 
وهيئ�ات مغربية ودولية بوقف اعتقالهم�ا ومتابعتهما يف حالة 
رساح، احرتام�ًا لقرينة الرباءة، مع توف�ر كل رشوط املحاكمة 
العادلة.وُينتظر أن تس�تأنف محاكمة الريسوني املعتقل منذ ما 
يقارب الس�نة بتهمة »هتك الع�رض بالعنف واالحتجاز«، يف 18 
مايو/ أيار املقبل. بينما تتواصل محاكمة الرايض املتابع بتهمتي 
»هت�ك عرض بالعن�ف واالغتصاب«، و«تلقي أم�وال من جهات 
أجنبية بغاية املّس بس�المة الدولة الداخلية، ومبارشة اتصاالت 
م�ع عم�الء دولة أجنبي�ة بغاي�ة اإلرضار بالوض�ع الدبلومايس 

للمغرب« يف 27 إبريل/ نيسان الجاري. 

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنت الهيئة العليا املس�تقلة لالتصال 
الس�معي البرصي يف تونس )الهايكا( 
بمحافظ�ة  األمني�ة  الس�لطات  أّن   ،
زغ�وان )60 كيلومرتاً جنوب العاصمة 
لرئي�س  دع�وة  وجه�ت  التونس�ية( 
»الهاي�كا« النوري اللجم�ي ومراقبني 

بوحدة الرصد بها، للتحقيق معهم.
وبحسب بيان ل�«الهايكا«، فإّن الدعوة 
جاءت ع�ىل خلفية ش�كوى تقدم بها 
الربمل�ان  النائ�ب يف  الجزي�ري  س�عيد 
التون�ي ورئي�س ح�زب »الرحم�ة« 
ومال�ك »إذاع�ة القرآن الكري�م« يتهم 
فيه�ا رئي�س الهيئ�ة واملراقب�ني فيها 

االغتي�ال«،  و«محاول�ة  ب�«الرسق�ة« 
اتهام�ان ج�اءا ع�ىل خلفي�ة  وهم�ا 
تنفيذ الهيئة العليا املس�تقلة لالتصال 
الس�معي الب�رصي لق�رار مجلس�ها 
التنفيذي يف شهر مارس/ آذار املايض، 
بحجز تجهيزات البث التي تس�تعملها 
اإلذاعة يف بثها رغم عدم حصولها عىل 
اإلج�ازة القانونية للب�ث التي تمنحها 

»الهايكا«.
»الهاي�كا« أك�دت أنه�ا ترف�ض منح 
لجم�ع  القانوني�ة  اإلج�ازة  اإلذاع�ة 
مالكها بني ملكية وإدارة وسيلة إعالم 
سمعية ورئاسة حزب، وهو ما يمنعه 
»املرس�وم 115« املنظ�م لعمل القطاع 

اإلعالم�ي يف تون�س، مش�رة كذلك إىل 
أّن »برام�ج اإلذاع�ة تث�ر الكث�ر من 
التس�اؤالت حول املضامني التي تبثها 
والت�ي تحرض ع�ىل العن�ف والتكفر 

وعدم احرتام االختالف«.
وأث�ار توجي�ه الدع�وة للتحقي�ق مع 
اللجم�ي والعاملني، ردود فعل من قبل 
جمعي�ات املجتم�ع املدن�ي الت�ي رأت 
يف األم�ر »تعدياً« عىل هيئة دس�تورية 
تس�هر عىل تنظي�م القطاع الس�معي 

البرصي يف تونس وتعديله.
ُيذك�ر أّن مالك القناة س�عيد الجزيري 
يح�وم حول�ه الكثر من الش�بهات يف 
عالقته بجماعات متطرفة، حيث سبق 

له القتال يف البوسنة والهرسك واتهمته 
السلطات الفرنسية بصالته بجمعيات 
الس�لطات  رّحلت�ه  »إرهابي�ة«، كم�ا 

األمركية إىل تونس بعدما قبضت عليه 
وهو يحاول اجتياز الحدود املكسيكية 

األمركية قبل 2011.

استنفار يف أملانيا بعد تراجع تصنيفها يف مؤشر حرية الصحافة

نقابة الصحفيني املغاربة »قلقة« من تطورات حماكمة الريسوني والراضي

دعوة رئيس »اهلايكا« التونسية ومراقبني فيها للتحقيق

صحفيون مصريون يصفون قرار استبعادهم من جملس النقابة بغري القانوني
القاهرة/متابعة الزوراء:

أصدر أعضاء مجلس نقابة الصحفيني 
املرصي�ني األربع�ة املس�تبعدون م�ن 
تش�كيل هيئة مكتب املجل�س ولجان 
ومحم�د  يون�س،  هش�ام  النقاب�ة، 
ومحم�د  كام�ل،  ومحم�ود  خراج�ة، 
س�عد عبد الحفيظ بياناً، كش�فوا فيه 
عن مجري�ات االجتماع الذي خلص إىل 
اس�تبعادهم، وأعلنوا الب�دء بإجراءات 
الطعن عىل قرار تش�كيل هيئة املكتب 
واللجان اعتباراً من السبت 24 إبريل/ 

نيسان الحايل.
وبدأ بيانه�م: »فوجئنا منذ اليوم األول 
النته�اء انتخاب�ات التجدي�د النصفي 
ملجل�س النقاب�ة ب�كل ما أث�ر حولها 
م�ن جدل، بمحاوالت ع�دد من أعضاء 
املجلس للهيمنة واالستحواذ منفردين 
بإدارة النقاب�ة باملخالفة لكل التقاليد 
إلرادة  وتحدي�اً  النقابي�ة،  واألع�راف 
الجمعية العمومية، وبأسلوب التمكني 
واملغالبة التي ال تصلح إلدارة مؤسسة 

عريقة وقديمة كنقابة الصحفيني«.
وتابعوا: »وقد انتهت هذه املحاوالت إىل 
فرض محر اجتماع معّد مسبقاً، بعد 
موقفنا الرافض لتجاهل فتوى مجلس 
الدولة، من قبل ثمانية أعضاء، يتضمن 
تشكيل هيئة املكتب واللجان ويستبعد 
أربعة من أعض�اء املجلس، فوجئنا به 
يف اجتم�اع املجلس قب�ل أن يبدأ. وإزاء 
ما حدث، فإننا ارتأينا أّن من واجبنا أن 
نعلم الجمعية العمومية ونحيطها بما 
حدث وي�دور من محاوالت لهدم كيان 

النقاب�ة، قب�ل أن نتخ�ذ كل اإلجراءات 
للحف�اظ ع�ىل  والقانوني�ة  النقابي�ة 
العمومي�ة، وحماي�ة  الجمعي�ة  إرادة 
اختطافه�ا،  مح�اوالت  م�ن  النقاب�ة 
وإدارتها من خ�ارج جدرانها، باعتبار 
الجمعي�ة العمومية صاحبة الس�لطة 
األعىل علينا جميعاً، وهو ما دفعنا ألن 
نرسد تفاصيل ما جرى خالل جلستي 

املجلس«.
وتابع�وا: »عرضنا أنه قب�ل التوافق أو 
التصوي�ت ال ب�د م�ن اح�رتام الفتوى 
الجماع�ة  تداولته�ا  الت�ي  القانوني�ة 
الصحفي�ة عن عدم جواز تويل النائبني 
محمد ش�بانة وإبراهيم أب�و كيلة أي 

منص�ب يف هيئة مكت�ب النقابة خالل 
عضويتهم�ا يف مجلس الش�يوخ. وإذ 
فوجئنا باتفاق شاذ وغريب من ثمانية 
أعض�اء باملجلس ع�ىل تجاهل الفتوى 
الصادرة عن قسمي الفتوى والترشيع 
يف مجل�س الدول�ة، وهي الجه�ة التي 
رفعه�ا الزم�الء إىل أع�ىل علي�ني قب�ل 
أس�ابيع إبان أزمة االنتخابات، وطلبوا 
الت�زام كل م�ا يص�در عنه�ا يف ش�أن 

االنتخابات«.
وأضاف�وا: »إزاء ه�ذه االزدواجي�ة يف 
التعام�ل مع جه�ة قانوني�ة رصينة، 
واالس�تخفاف ال�ذي وص�ل بالزمي�ل 
محم�د ش�بانة أن يش�كك يف الفتوى، 

قائ�اًل إنه�ا مروب�ة، يف تناقض مع 
للصحاف�ة  الوطني�ة  الهيئ�ة  تنفي�ذ 
للفت�وى نفس�ها بإبع�اد الزميلني عن 
رئاسة التحرير يف مؤسستي) األهرام( 
و)دار التحري�ر(، ل�م يك�ن أمامن�ا يف 
مواجهة هذا العب�ث واملراوغة من حل 
س�وى أن نطلب اللجوء ملجلس الدولة 
أو الهيئة الوطنية للصحافة لنستوثق 
من الفت�وى، صوناً ملصال�ح الجماعة 
الصحفي�ة م�ن أن تك�ون رهين�ة يف 
أعياه�م تكدي�س  أف�راد  أو  ي�د ف�رد 
املناصب بما يفوق القدرة عىل اإلنجاز 
والتواج�د. ومرة أخرى س�معنا حديثاً 
كوميدياً عن اس�تقالل مجلس النقابة 

وحق�ه يف تنفي�ذ الفت�وى أو رفضها. 
وح�اول بعض األعض�اء توريط نقيب 
الصحفي�ني يف االنحي�از لط�رف دون 
آخ�ر بعد أن اتض�ح أن مجلس النقابة 
يس�تبق في�ه اتجاه�ان بينهم�ا بون 
شاسع. لكن النقيب نقل الحوار بعيداً 
ع�ن الفتوى إىل أهمي�ة التوافق ضارباً 

األمثال وشارحاً ومذكراً«.
وتابع األربعة املستبعدون من املجلس: 
»بعدم�ا أفاض النقي�ب يف الحديث عن 
تفضيله للتواف�ق، وبعدما أوضحنا أن 
املغالب�ة تصل�ح لرياض�ات الدفاع عن 
النف�س، ولي�س للعمل النقاب�ي؛ فإن 
إرصار الزميل�ني خال�د م�ري ومحمد 
شبانة عىل دفع املجلس للتصويت عىل 
تش�كيلة اتفقوا عليها خ�ارج جدران 
النقابة جعل النقيب يعلن بوضوح أنه 
ل�ن يكون ج�زءاً من اتف�اق فريق ضد 
فريق، واعتذر عن اس�تكمال االجتماع 
ت�اركاً املجل�س، وفقاً لالئح�ة ليديره 
أكرب األعضاء سنا وهو النائب إبراهيم 
أبو كيلة، الذي نطق فوراً قبل أن يغادر 
النقي�ب موقعه: أنا متن�ازل عن إدارة 

الجلسة لخالد مري«.
وتابعوا: »قد كان ما حدث من س�يادة 
النائ�ب تجاوزاً لالئح�ة التي ال تعطيه 
ح�ق التن�ازل ع�ن إدارة الجلس�ة ملن 
يفضل�ه، وإنم�ا ترتب األعض�اء وفق 
الس�ن يف إدارة الجلسة، وهو ما يجعل 
إدارة الجلس�ة يج�ب أن تنتقل للزميل 
محمد خراجة، أقدم عضو يف املجلس. 
وملا أبدينا اعرتاضاً عىل ما حدث لم نجد 

آذاناً ُمصغية، فانسحبنا احتجاجاً عىل 
تجاوز القانون مرتني. وخالل أيام من 
الالتواصل تناثرت معلومات أن الزمالء 
أكملوا اجتماعهم بعد مغادرتنا ملدة 10 
دقائق اتفق�وا فيها عىل توزيع اللجان 
فيما بينهم دون اعتب�ار لثلث املجلس 

املنتخب أو لعدم وجود النقيب«.
وقائ�ع  األربع�ة،  املس�تبعدون  ورسد 
االجتم�اع الثان�ي، قائل�ني: »فوجئن�ا 
بمح�ر اجتم�اع الجلس�ة الس�ابقة 
أمامن�ا متضمناً تش�كيل هيئة املكتب 
واللج�ان بأس�ماء األعض�اء الثمانية، 
إذ اس�تحوذ كل منه�م ع�ىل ث�الث أو 
أرب�ع أو خم�س لج�ان. وكان الفتاً أن 
النقيب نفسه اس�توقفته الدعوة التي 
وجهه�ا، وقد أضيف إليه�ا بند اعتماد 
محر الجلس�ة الس�ابقة، وهو البند 
الذي قال إنه لم يذكره يف الدعوة، وهو 
أمر خط�ر، إذ اتضح أن الزميل محمد 
ش�بانة ه�و صاح�ب اإلضاف�ة الت�ي 
فوجئ به�ا النقي�ب، وأب�دى تحفظه 
عليه�ا. اتض�ح لن�ا أن الزم�الء الذين 
عينوا أنفسهم يف هيئة املكتب واللجان 
ل�م يتحركوا فقط من دوننا، ولكن من 
دون عل�م النقيب أيض�اً، الذي فوجئ 
مثلنا بالتشكيل، وهو أمر يدل عىل عدم 
لياقة، خاص�ة أن النقيب ليس منصباً 
رشفياً، ولكنه مسؤول مالياً بما له من 
توقيع عىل الشيكات واملحررات املالية 

للنقابة«.
ورشح النقي�ب أن كل م�ا ح�دث م�ن 
تنازل عن رئاس�ة الجلس�ة الس�ابقة 

عق�ب انرصاف�ه أم�ر غ�ر قانون�ي، 
مبين�اً امل�واد الت�ي تدع�م موقف�ه يف 
قان�ون النقابة، وعلي�ه فإنه ال يعرتف 
بالتش�كيل وال باللج�ان، ب�ل يعت�ربه 
مقرتح�ًا مطروحاً للتصويت. حس�ب 
البيان، الذي قال فيه األعضاء األربعة: 
»عن�د ه�ذه النقط�ة أوضحن�ا للمرة 
العرشي�ن ألعض�اء املجل�س الثمانية، 
الذين أعجبته�م كثرتهم، أننا ال يمكن 
أن نق�وم بالتصويت ع�ىل أمر مخالف 
للقان�ون، وق�د ب�دا لن�ا بوض�وح أننا 
أمام خيارين ال نرتيض ألنفسنا سوى 
أكثره�م اتس�اقاً مع مواقفن�ا وقيمنا 

املهنية والنقابية«.
وأضافوا: »كان التوافق بالنسبة إلينا 
هو اح�رتام القانون وفت�وى مجلس 
الدولة، ثم الحديث عن أي يشء، وكان 
باقي األعضاء يقرنون التوافق بغّض 
الطرف عن فتوى مجلس الدولة التي 
تمن�ع عضوين باملجل�س من تويل أي 
موقع يف هيئ�ة املكت�ب. وكان قرارنا 
ه�و ع�دم املش�اركة يف الرتش�ح عىل 
أي منص�ب طامل�ا اتف�ق الزمالء عىل 
تجاه�ل الفتوى س�الفة الذكر، وذلك 
لسببني: أوالً: املش�اركة تعني إضفاء 
رشعي�ة عىل عملي�ة تنته�ك القانون 
دورن�ا  وس�يكون  وانته�اًء،  ابت�داًء 
مجرد كومبارس يف تمثيلية س�اذجة 
ال تح�رتم عقلي�ة أعض�اء الجمعي�ة 
العمومي�ة لنقاب�ة الصحفي�ني الت�ي 
رشفتن�ا وحملتنا بأصواتها إىل مقاعد 

املجلس. 

يسعون إلجراءات الطعن به
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هديل كامل هديل كامل )22 ترشين 
الثان�ي 1967 -(، ممثل�ة عراقي�ة، 
بدأت العمل يف التمثيل منذ طفولتها 
يف الرابعة من عمرها بدور يف تمثيلية 
)تضحية وجدار( من اخراج الدكتور 
محمد الجنابي، ولكن البداية الفعلية 
كان�ت يف برام�ج األطف�ال يف مبن�ى 
اإلذاع�ة والتلفزي�ون وكان عمره�ا 
انذاك 14 عاما. ،ثم بدأت املشاركة يف 
أعم�ال درامية تلفزيونية ومرسحية 
وس�ينمائية كثرية، وكان�ت لها منذ 
صغرها مش�اركات يف أعمال درامية 
تلفزيونية م�ع رشكات فنية عربية 
اإلنتاج  أردني�ة ولبنانية ومؤسس�ة 
الربامج�ي املش�رك ل�دول الخلي�ج 
العرب�ي/ الكوي�ت يف برنامج )افتح 
يا سمسم( الجزء الثالث. ومن أشهر 
أدوارها يف السينما مثلت دور )مليعة( 
)الفت�اة التي استش�هدت بعرس�ها 
اب�ان الح�رب العراقي�ة اإليرانية( يف 
فيل�م )ع�رس عراق�ي( م�ن اخراج 
محمد ش�كري جمي�ل ، ويف املرسح 
مرسحي�ة  يف  دور)س�مرية(  كان 
)الع�ودة( من اخراج: قاس�م محمد 

وتاليف الشاعر يوسف الصائغ.
ولك�ي نتعرف عىل اخ�ر اخبار الفنانة 
هديل كام�ل اتصلنا بها يف لبنان فكان 

الحوار اآلتي:
ب�ك  تتص�ل  ب�ان  س�عيدة  -ال�زوراء 
دكتوره هديل وتجري حوارا موس�عا 

عن مسريتك الفنية .
-اهال وس�هال بكم وبالزوراء الجريدة 
التي وطدت تاريخ الصحافة العراقية.

-رغ�م ان الفنانة هديل كامل معروفة 
ل�دى الجمي�ع لكنن�ا ن�ود ان تقدمي 

نفسك لقرائنا الكرام .
-ب�كل س�عادة اس�مي الفنان�ة هديل 
الفن�ون  كام�ل تخرج�ت م�ن كلي�ة 
ع�ام  ويف   ،  1990 ع�ام  يف  الجميل�ة 
1994 نلت ش�هادة املاجستري يف قسم 
كان  وتخص�ي  واملرئي�ة  الس�معية 
وعن�وان  التلفزيون�ي(  )اإلخ�راج  يف 
رس�التي )املظهر التنب�ؤي يف املنطقة 
الدرامي�ة املنطقي�ة( وكانت الرس�الة 
تركز عىل موضوع االستهالك يف املادة 
التلفزيونية س�واء كان�ت برامجية أو 
درامية واهميتها يف جذب املش�اهد ثم 
نلت ش�هادة الدكت�وراه وانا االن اقيم 

يف بريوت.
-ورغ�م انك م�ن عائلة فني�ة معروفة 
نود ان تحدثينا عن النشأة وكيف نمت 

الفنانة هديل؟
-  مثلما يعرف الجميع انني نش�أت يف 
عائلة اكثرهم فنانني وانا ابنة الفنانة 
فوزية الش�ندي . كان والدي يشجعني 
منذ الطفولة ان اكون فنانة وان ادخل 
عال�م الفن الواس�ع .. كانت مرافقتي 
للعائلة خالل مسريتهم وعملهم الفني 
كان لها االثر الكبري يف مشاهدة االجواء 

التلفزيوني�ة كانت تلك االمور مهمة يل 
بالذات فجذبتي تلك االجوا بشدة ومنذ 
طفولتي فبد� انفرد يف برامج االطفال 
عىل مستوى االذاعة ومن ثم التلفزيون 
وكانت الربام�ج االذاعية والتلفزيونية 
ثم دخل�ت الدرام�ا يف برنام�ج فارس 
افن�دي وبع�د ه�ذا الربنام�ج كان�ت 
الناس تش�جعني اىل جانب هذا ابتدأت 
ممثلة اذاعية يف عمر الخامس�ة عرش 
أو اقل برفقة والدت�ي املمثلة املعروفة 
)فوزية الش�ندي( وكان ذلك يف اواخر 
الس�بعينات )ممثلة ص�وت(. ويف تلك 
الفرة، وانا ما زالت طالبة بالجامعة .

-كيف اس�تطاعت هديل كامل ان تربز 
كممثلة بارعة ؟

-بدأت حياتي الفنية يف سن صغرية جداً 
، عندما ش�اركت يف مسلس�ل تضحية 
وج�دار  وان�ا مازال�ت يف الرابع�ة من 
عمري وعام 1973  ش�اركت يف برامج 
تلفزيوني�ة وإذاعية خاص�ة باألطفال 
، ول�م اتوقف عن املش�اركة يف األعمال 
الفنية، حيث شاركت  يف أعمال درامية  
وس�ينمائية  ومرسحي�ة  تلفزيوني�ة 
لالذاع�ة  العام�ة  للمؤسس�ة  كث�رية 
والتلفزي�ون والس�ينما وامل�رسح ويف 
عام 1983 شاركت  يف مسلسل »ثابت 
أفن�دي« للمخرج عماد عب�د الهادي ، 
ويف عام 1984  ش�اركت يف  مسلس�ل 
»القض�وة« اخ�راج محم�د العوايل ويف 

عام 1985  ش�اركت مسلس�ل الصقر 
، أما عىل صعيد الس�ينما فقد شاركت 
يف  فيلم الح�دود امللتهبة 1984 اخراج 
صاحب ح�داد ويف فيلم م�كان يف الغد 

عام  1987 .
-وماذا عن التدرج الدرايس يا هديل؟

-بعد االعدادية درست  يف كلية الفنون 
الجميلة وتخرجت منها عام 1990

ش�هادة  ع�ىل  حصل�ت   1994 ع�ام   
املاجس�تري يف قسم الس�معية واملرئية 
اختص�اص إخ�راج تلفزيون�ي /كلية 

الفنون الجميلة  جامعة بغداد.
ماجس�تري - اخ�راج تلفزوني/كلي�ة 

الفنون الجميلة جامعة  بغداد.
دكت�وراه - اع�الم - كلي�ة االع�الم/ 

جامعة بريوت العربية
و حصلت عىل لقب سفرية نادي ثقافة 
األطف�ال األيتام يف دمش�ق، وش�غلت 
الس�ومرية  لقن�اة  مدي�رة  مناص�ب 

الفضائية وقناة الرشيد الفضائية . 
-بشكل عام نود ان تحي لنا اعمالك 

قبل خروجك من العراق ؟
-كثرية ولكني ساذكر اشهرها 

تمثيلية ثاب�ت افندي اخراج عماد عبد 
الهادي 1983

ثالثية الدمعة الباردة اخراج عماد عبد 
الهادي 1984

مسلسل القضوة اخراج محمد العوايل 
1985

مسلسل الصقر اخراج سعود الفياض 
1985

مسلس�ل قطاف من ثمر اخراج سالم 
الكردي 1986

الش�مس(  يعطين�ي  )م�ن  تمثيلي�ة 
اخراج/صالح كرم 1987

مسلسل نادية 1988
مسلس�ل )األمان�ي الضال�ة( اخ�راج 

حسن حسني 1989
مسلسل افتح يا سمسم 1990

مسلسل نساء يف الذاكرة اخراج فيصل 
اليارسي 1991

مسلس�ل )األوائل( اخراج سالم األمري 
1997

-وماذا عن الربامج ؟

-برنامج مرسح بال حدود قناة العراق 
الفضائية 2002

برنام�ج عال�م الرواي�ة قن�اة الع�راق 
الفضائية 2002

مسلس�ل ري�اح امل�ايض اخ�راج نبيل 
يوسف 2005

مسلس�ل غرب�اء اللي�ل اخ�راج جالل 
كامل 2009

مسلس�ل اخ�ر املل�وك اخراج حس�ن 
حسني 2011

-وماذا عن االعمال السينمائية ؟
-فل�م الح�دود امللتهب�ة 1984 اخراج 

صاحب حداد
فلم م�كان يف الغد اخ�راج صبيح عبد 

الكريم 1987
فلم سحابة صيف 1987 اخراج صبيح 

عبد الكريم
فلم عرس عراقي 1988 اخراج محمد 

شكري جميل
فل�م فجر ي�وم حزي�ن 1993 اخراج » 

صالح كرم الوتار«
-واهم اعمالك عىل   املرسح ؟

- مرسحية العودة اخراج قاسم محمد 
1986

مرسحي�ة لعبة الح�ب اخراج قاس�م 
محمد 1988

مرسحي�ة ثورة املوتى اخراج محس�ن 
العزاوي 1990

مرسحي�ة انظر وجه املاء اخراج عزيز 
خيون 1993

محس�ن  اخ�راج  البدي�ل  مرسحي�ة 
العزاوي 1994

مرسحية الرج�ال الجوف اخراج غانم 
حميد 1998

-لندخ�ل االن مضم�ار االذاع�ة الت�ي 

كانت بداياتك منها ؟
 « االذاعي�ة  برامج�ي  أش�هر  -م�ن 
الربنام�ج اليومي )عال�م األطفال( يف 
اذاع�ة ص�وت الجماه�ري، والربنامج 
الشهري )حذار من اليأس( مع والدتي 
فوزية الشندي، باألضافة إىل مجموعة 

كبرية م�ن األعمال الدرامي�ة االذاعية 
واملش�اركة يف دبلج�ة األف�الم العلمية 

لرشكة س�ومر الس�معية والبرصية.
-د هدي�ل كام�ل البد انها ش�اركت يف 

الكثري من املهرجانات ؟
-أهم املهرجانات التي شاركت فيها

مهرجان اإلنت�اج التلفزيوني يف تونس 
)تمثيلية ثابت افندي( 1984

مهرج�ان بغداد املرسح�ي )مرسحية 
العودة( 1986

يف  العراق�ي  الثق�ايف  االس�بوع 
الجزائر)مرسحية العودة( 1987

مهرج�ان قرطاج املرسح�ي يف تونس 
)مرسحية البديل( 1994

املرسحي�ة  عم�ان  اي�ام  مهرج�ان 
)مرسحية الرجال الجوف( 1998

يف  والتلفزي�ون  اإلذاع�ة  مهرج�ان 
القاهرة 2005

-وكيد حصل�ت من خاللها عىل جوائز 
كثرية حدثينا عنها ؟

-جائ�زة تقديري�ة ع�ن دور يف تمثيلة 
)ثابت افن�دي( املش�اركة يف مهرجان 
يف  الثان�ي  التلفزيوني�ة  التمثيلي�ات 

تونس/1983
جائزة أفضل ممثل�ة واعدة عن دوري 
يف  املش�اركة  الع�ودة(  مرسحي�ة)  يف 
املركز العراقي للمرسح / ITI يف بغداد 

لسنة 1987
ش�هادة تقديري�ة من نقاب�ة الفنانني 
العراقي�ني كمس�اهمة مبدع�ة لع�ام 

1988
الفل�م  جائ�زة أفض�ل ممثل�ة اوىل يف 
العراق�ي ) ع�رس عراق�ي ( املش�رك 

يف مهرج�ان الن�رص والس�الم /بغداد 
1989

جائ�زة أفضل ممثل�ة اوىل يف مرسحية 
) لعب�ة الحب ( املش�ركة يف مهرجان 

النرص والسالم / بغداد 1989
-وهل حصلت عىل مواقع وظيفية ؟

-نعم أهم املواقع االدارية التي شغلتها 
كان�ت مديرة برام�ج يف قناة الرش�يد 

التلفزونية
الس�ومرية  قن�اة  يف  برام�ج  مدي�رة 

الفضائية
عش�تار  قن�اة  يف  برام�ج  مدي�رة 

الفضائية
عضو مجلس األمناء يف ش�بكة االعالم 

العراقي عام 2016

ام يف  العم�ل  الحقيق�ي يف  -ش�عورك 
البيت ؟

-كالهم�ا يرسن�ي كثريا ام�ا اذا كامل 
العمل ال يلبي طموحي فارى ان البقاء 
يف البي�ت افض�ل م�ن عم�ل يفقدن�ي 

احرام وتقدير الجمهور
الدراس�ة  واج�واء  الدراس�ة  -اع�وام 
والحياة الطالبية كيف كانت تشعر بها 

هديل كامل ؟
-يف ع�ام 1985- 1986 دخل�ت كلي�ة 
الفن�ون الجميلة ، كنت أنظر اىل طالب 
الصف الرابع مرسح وكأنهم أس�اطني 
العل�م والجم�ال واملعرف�ة وم�ن باب 
االعجاب املطلق بثقافتهم ونقاشاتهم 
الحماس�ية الكبرية ش�غفني كثرياً ان 
انضم اليه�م واعرّف بنف�ي ) طالبة 
علم ( وهنا انا ال اسخر ...فهم بالفعل 
كان�وا دورة م�ن الط�الب املتميزي�ن 
مرسحي�ا وسياس�ياً ووعيهم مختلف 
تمام�اً  وذات االتجاه ال�ذي اطمح ان 
أج�د نف�ي في�ه، وكان م�ن أبرزهم 
صديقي العزيز ج�داً  الفنان املرسحي 
كريم رشيد، يف تلك السنوات كنت نجمة 
النج�وم وكان االصدق�اء والصديقات  
يدعمونن�ي ب�كل الطرق ف�كان بعض 
م�ن تلطفه�م ان يطلب�وا من�ي صوراً 
أوقعها له�م ..)من باب عيش اللحظة 

وانت نجم (.
-ُكنت عضوا مجلس األمناء يف ش�بكة 
اإلعالم العراقي كيف كانت تلك املرحلة 

بالنسبة لهديل كامل ؟
-الحقيق�ة كان�ت تجربة كم�ا معقدة 
وكان�ت يل طموح�ات كب�رية اال انه�ا 

تهاوت بسبب بعض الكساىل العاطلني 
ع�ن التفك�ري والعم�ل …وه�ذه ه�ي 
مش�كلة العم�ل الحكومي ال�ذي يربي 
املوظف عىل العطال�ة املبطنة بضمانة 
مرتبه الش�هري دون وج�ود اي تقييم 
يهدد بقاءه يف حال تقاعس�ه عن اداء 
واجباته … وكذلك ألن الدولة لم  تمنح 
االعالم االولوية التي يس�تحقها  فيظل 
دون اي ح�راك فاعل …لك�ن ال اخفي 
انني اضفت لنفي خربة ادارية وايضا 
توف�رت يل فرص�ة طيب�ة للتعرف عىل 
كثري م�ن الطاق�ات املبدع�ة وبعضها 
كان يواجه محاربات ش�خصية بسبب 
تمي�زه وحاولت قدر االم�كان ان اقف 
اىل جانبه�م وانصف مهنيتهم ..وتبقى 

يف ذاكرتي ثالث س�نوات يف بيئة شائكة 
تكاد تكون ايام الس�الم فيها عىل عدد 

اصابع اليد .
-يف تجربتك الطويلة من من املخرجني 

الذين بقوا يف بالك وملاذا ؟
اتخ�ذ  فيلس�وف  محم�د:  قاس�م   –-
م�ن اإلخ�راج مهنة ل�ه ..وال�ذي كان 
محظوظ�اً وعم�ل معه كممث�ل أجزم 
لك انه تحول اىل إنس�ان آخر بفكر فني 

وجمايل متقدم .
حسن حسني: من املخرجني املنظمني 
يهت�م بهندس�ة الص�ورة م�ن حي�ث 
..اذا  واالض�اءة  التكوي�ن  جمالي�ات 
اطلعت عىل السكريبت املعد للتنفيذ …

فس�وف لن تجد غ�ري خريطة مفصلة 
لحركة الكامريا واملمثل )كتلوك( دقيق 
ألبس�ط التفاصي�ل وأهمه�ا . . محمد 
ش�كري جميل: قائد حقيقي يف موقع 
التصوي�ر ..ينظ�ر بتأم�ل ع�ال اىل كل 
..يبحث  التعبريي�ة  املمث�ل  تفصي�الت 
يف االعم�ق دائم�ا وينفر من البس�يط 
الس�اذج ، العم�ل معه كممث�ل ممتع 
جداً . .. -غانم حمي�د : عقلية ابداعية 
مجنون�ة …ال خط�ة ل�ه يف العم�ل ألن 
االرتج�ال ينتج عنه اعظ�م التصورات 
وأكثره�ا تأث�رياً ..عندم�ا عمل�ت معه 
مرسحية الرج�ال الج�وف كنت أعده 
ش�اعراً انهمك يف ايج�اد أحىل املفردات 

ألستيفاء املعنى .
-ماذا تعني لِك االس�ماء اآلتية: يوسف 
العاني ، خليل شوقي . جعفر السعدي 

، عبد الخالق مختار؟
-يوسف العاني رحمه الله  ؟

- الفن�ان الكب�ري الذي قدمن�ي للدراما 
بأهم عمل تلفزيون�ي يف تمثيلية ثابت 
ومتابع�اً  دافئ�اً  إنس�اناً  كان  افن�دي 
حريصاً يب�دي النق�د واملالحظة ..هذا 

الجيل لن يتكرر .
-خليل شوقي ؟

- كان يل عم�ل واحد م�ع ملك العفوية 
الفن�ان القدي�ر خلي�ل ش�وقي وه�و 
مسلس�ل بيت الحبايب، كتل�ة متنقلة 

من الهدوء والهيمنة يف الفن والحياة .
-جعفر السعدي؟

- اس�تاذ جعف�ر كان أب�ي الفع�ي يف 
االستديو وخارجه ، كنت اخصص وقتاً 
إضافياً قبل دخول االستديو نراجع فيه 
الح�وارات وأس�اعده يف الحفظ وكنت 
أعد ذلك أحد أهم واجباتي العائلية معه 
كما قل�ت لك كان أب�اً حنوناً خصوصاً 
وأن�ه صدي�ق أب�ي املقرب ح�ني أكمال 

تعليمهما الجامعي يف امريكا .
-عبد الخالق مختار ؟

كان  زمالئ�ه  كل  قل�وب  يف  غص�ة   -
رحيل�ه املبك�ر، إنس�ان دم�ث األخالق 
كريم النفس وممثل مهم …أحزن جداً 
لفقدان�ه اتذك�ر عودتن�ا م�ن القاهرة 
اىل دمش�ق بع�د تكري�م )الرشقية( لنا 
بجائ�زة االبداع ، كان يخط�ط لرحلته 
التش�ايف  لغ�رض  تركي�ا  اىل  القادم�ة 
ويخطط ألعمال فنية كثرية ، لم يمهله 

املرض رحمة الله عليه. .
-وان�ت يف لبن�ان ه�ل تخاف�ني  م�ن 

الزمن؟
-اعي�ش بخ�ري ويؤملني ف�راق بلدي ال 
خوف عندي اطالق�ا …لكني اخىش او 
بوصف ادق احزن اننا س�نموت وهناك 
اكتش�افات علمية قادمة لن نشهدها 

…هذا هاجي من الزمن فقط .
-يف البيت ماذا تحبني ؟

-الطبخ ، القراءة ، الديكور .
اخ�ر  الع�راق   م�ن  خروج�ك  -قب�ل 

اعمالك؟
-اعتق�د ان آخ�ر أعم�ايل الدرامية كان  

مسلسل »آخر امللوك« عام 2010.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

من أشهر أدوارها يف السينما )مليعة( وهلا مشاركات فعاله يف مسلسل افتح يا مسسم

االبناء  بهذا  ونقصد  بالعاطفة،  والعلمي  املهني  للتخصص  او  للمهنة  ينتمون  الذين  هم  كثريون 
الذين يربون يف عوائل ذات تخصص مهني فلو تحريت كم من محام كان ابوه محاميا وكم طبيب 
وكم نجار وكم فنان . هذه هي بديهية وجدناها يف الكثري من محيطاتنا العائلية ويف العراق بالذات، رغم 
انني ال اجزم انها تعم الجميع اال انني الحظت هذا يف الكثري ممن عاشوا معنا يف االذاعة والتلفزيون ويف 

محيطنا الفني بشكل عام .
الفنان الكبرية هديل كامل واحدة من الفنانات اللواتي انتمت لعائلة فنية معروفة فهي ابنة الفنانة املعروفة 

فوزية الشندي واخت الفنانة هند كامل وزوجة الفنان الكبري فيصل االنصاري وهكذا يتاكد بعضا 
مما ذكرناه يف مقدمتنا عن االنتماء العاطفي للكثري من العراقيني .
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أظه�رت نتائج دراس�ة عاملية 
أن الفق�ر وم�ا ينت�ج عنه من 
متاعب يس�تنزفان ق�درا كبريا 
جدا من الطاق�ة الذهنية وهو 
ما ال يرتك للفقراء قدرة ذهنية 
تذك�ر لتوجيهه�ا إىل مج�االت 

أخرى للحياة.
اإلجه�اد  أن  باحث�ون  ووج�د 
الذهني قد يجعل ذكاء الفقراء 
يرتاج�ع بما يصل إىل 13 نقطة 
وفقا ملعيار قياس نسبة الذكاء 
)آي.كي�و( مم�ا يعن�ي أنه�م 
ع�ى األرجح يرتكب�ون أخطاء 
ويتخذون ق�رارات غري صائبة 
مش�اكلهم  وتدي�م  تضاع�ف 

املالية.
موليناث�ان  س�يندهيل  وق�ال 
الخب�ري االقتص�ادي بجامع�ة 
هارفارد وأح�د أعضاء الفريق 
العامل�ي ال�ذي أجرى الدراس�ة 
“تش�ري نتائجنا إىل أن�ه عندما 
تكون فقريا فإن املال ليس هو 
ال�يء الوحيد ال�ذي ينقصك.. 
فالقدرة الذهنية تتآكل أيضا.”

ووج�د باحثون م�ن جامعتي 
هارفارد وبرنستون وجامعات 
الش�مالية  أم�ريكا  يف  أخ�رى 
وجامع�ة ووروي�ك الربيطانية 

عرب سلسلة تجارب أن الهموم 
املالي�ة امللحة له�ا تأثري فوري 
ع�ى ق�درة الفقراء ع�ى األداء 
اختب�ارات  يف  جي�د  بش�كل 

الذكاء.
أن  إىل  اإلش�ارة  ع�ن  وبعي�دا 
الفقراء أغبياء أظهرت النتائج 
أن من يعيشون يف ضائقة مالية 
تتأث�ر الق�وة الذهني�ة الفعالة 
املرتبط�ة  بالضغ�وط  لديه�م 

بالسعي لكسب العيش.
ويف املتوسط أظهر من واجهوا 
يف  انخفاض�ا  مالي�ة  متاع�ب 
الوظائ�ف الذهني�ة يف مرحل�ة 
الدراس�ة  واح�دة م�ن مراحل 

بنس�بة بلغ�ت 13 نقطة وفق 
املعيار قياس الذكاء.

وق�ال إلدر ش�افري أس�تاذ علم 
العام�ة  والعالق�ات  النف�س 
وال�ذي  برنس�تون  بجامع�ة 
عمل ضمن فري�ق الباحثني إن 
املتاع�ب املالية تحدي�دا وليس 
الضغوط النفس�ية عموما هي 
التي تحد من القدرة عى اتخاذ 

قرارات سليمة.
وأجرى الباحثون الدراسة عى 
مجموعتني مختلفتني جدا هما 
متس�وقون يف مركز تجاري يف 
نيوج�رييس بالوالي�ات املتحدة 

وفالحون يف الهند.

املقادير :
كيلو افخاد دجاج 

 ) )مس�رتدة  خ�ردل  ك  م   2
اس�تعمال  يمك�ن  بالحب�وب  

املسرتدة العادية فقط 
2 م ك خردل )مسرتدة ( عادية 

ربع كوب عسل 
3 فصوص ثوم مهروسني 

عصري ليمونة 
ملح - فلفل 

الطريقة :
الدجاج بطاسة وقليل  نش�وح 
من الزيت م�ن الجانبني ليحمر 

قليآل
الخ�ردل  م�ع  التواب�ل  نخل�ط 

والعسل 
ن�رص الدج�اج يف صينية فرن 
ونض�ع عليه التتبيل�ة ونرتكها 

س�اعة عى االقل واالفضل ليلة 
بالثالجة 

وندخلها الفرن لتنضج وتحمر 
من اعى وال تن�ي تأخذي من 
الصوص اليل بالصينية بملعقة 
وتضعي�ه ع�ى الدج�اج اثن�اء 

نضجه بالفرن 
ملحوظ�ة : اذا اردتي ان يكون 
للدجاج ص�وص غطيه قبل ان 
تضعي�ه بالف�رن واذا تحبي ان 
يكون كاملش�وي بدون صوص 

التغطيه.

أودت جائحة ف�ريوس )كورونا( 
املس�تجد بحي�اة أكثر م�ن ثالثة 
العال�م،  مالي�ني ش�خص ح�ول 
باإلضاف�ة للعدي�د م�ن عملي�ات 
اإلغ�الق، األم�ر ال�ذي أدى لتغيري 
اليوم�ي  الروت�ني  يف  ج�ذري 

لألشخاص خالل العام املايض.
و يف هذا الس�ياق، أكدت دراس�ة 
أجريت حول االهتم�ام بالنظافة 
الش�خصية خ�الل الوب�اء أن 17 
% م�ن األش�خاص يقبل�ون عى 
م�ن  أق�ل  بش�كل  االس�تحمام 
أن  و  الجائح�ة،  برغ�م  املعت�اد، 
ش�خًصا واحًدا فق�ط من بني كل 
10 أش�خاص كان يح�رص ع�ى 
االس�تحمام أكثر مم�ا كان عليه 

قبل بدء الوباء.
أن  إىل  الباحث�ون  وتوص�ل 
االس�تحمام اليوم�ي ق�د يك�ون 

ضاًرا بصحتك، وأنه لم يكن خياًرا 
جيًدا للوقاية م�ن انتقال العدوى 
بالف�ريوس، ب�ل إن�ه ق�د ي�ؤدي 
لتهيج الجلد، كما يعمل الصابون 
ع�ى قت�ل البكترييا املفي�دة، وقد 
الجف�اف  إىل  الب�رة  تتع�رض 

والتهيج.
وذكرت الدراس�ة أن الجلد الجاف 
املتش�قق ق�د يس�مح للبكتريي�ا 
للحساس�ية  املس�ببة  وامل�واد 
م�ن  ال�ذي  الحاج�ز  باخ�رتاق 
املفرتض أن يوفره الجلد ما يسمح 
بح�دوث التهاب�ات الجل�د وردود 
الفعل التحسسية، وتبني أيًضا أن 
الصابون املض�اد للبكترييا يمكن 
الطبيعي�ة،  البكتريي�ا  يقت�ل  أن 
ما يخ�ل بتوازن الكائن�ات الحية 

الدقيقة عى الجلد.
وأش�ار الباحث�ون إىل أن الجه�از 

املناعي يحت�اج إىل قدر معني من 
التحفيز بواسطة الكائنات الحية 
واألوس�اخ  الطبيعي�ة  الدقيق�ة 
والتعرض�ات البيئي�ة األخرى من 
أجل تكوين أجسام مضادة واقية 
و”ذاك�رة مناعي�ة”، وه�ذا ه�و 
أحد األس�باب الت�ي تجعل بعض 
أطباء األطف�ال وأطباء األمراض 
الجلدية يوصون بعدم االستحمام 
اليوم�ي لألطفال، نظرًا ألن تكرار 
االس�تحمام أو االستحمام طوال 
العمر يؤدي إىل تقليل قدرة الجهاز 

املناعي عى أداء وظيفته.
و لفتت الدراسة إىل أن االستحمام 
يس�مح لنا بالحفاظ عى جلودنا 
الطبيعية من الزي�وت والكائنات 
الحية الدقيق�ة، مضيًفا أن هناك 
تريليونات من امليكروبات تعيش 
عى س�طح الجل�د، والعديد منها 

مفيد للغاية حيث يساعد يف تعزيز 
نظام املناعة يف الجسم والحفاظ 

عى البرة.
و تلع�ب امليكروب�ات أيًض�ا دوًرا 
احتمالي�ة  تقلي�ل  يف  رئيس�ًيا 
اإلصاب�ة بأم�راض الجل�د ووقف 
األم�راض  مس�ببات  دخ�ول 
الض�ارة إىل الجس�م، وغالًب�ا م�ا 

ي�ؤدي االس�تحمام بالصابون إىل 
التخلص من هذه األشياء املفيدة، 
ما يعني أن تغيري عادات النظافة 
العام�ة قد ال يكون أمرًا س�يًئا، و 
عى الرغم من ارضار االستحمام 
اليومي اال أن هذا ال يتعلق بأهمية 
غس�ل اليدين بالصابون بانتظام 

للوقاية من العدوى.

مع حلول ش�هر رمضان املبارك، تبدأ العزومات و 
الوالئ�م و م�آدب اإلفطار و الس�حور الفجائية، و 
هنا يجب أن تظهري بمإطاللة بس�يطة و متألقة 

لذلك عليِك إتباع بعض الحيل عند تطبيق املكياج.
وال يرتت�ب عليك أن تكوني خب�رية مكياج لتحرتيف 
ف�ن املكي�اج املثايل، و لي�س عليك س�وى أن تعريف 
ش�كل وجهك واأللوان التي تعزز من لون سحنتك 
وكمي�ة املكياج التي يتوجب عليك وضعها وكيفية 
تطبيقها، س�تبدين غاية بالطبيعي�ة، ولكن يبقى 
ثم�ة بعض الحي�ل التي قد تس�اعدك ع�ى تعزيز 

مختلف اللوكات التي تختارينها.
امللعقة البالستيكية:

اس�تخدمي ملعقة بالس�تيكية لتطبيق املاس�كارا 

بس�هولة عى رموشك السفلية من دون أن تتلطخ 
عى وجه�ك وهي أيضاً تس�اعدك يف الحصول عى 

طبقة أكثر سماكة.
إخفاء انتفاخ العينني:

أغلبن�ا يض�ع طبقة من خ�ايف العيوب ع�ى كامل 
املنطق�ة تح�ت العين�ني ولك�ن إلخف�اء اإلنتفاخ، 
يفض�ل أن تضعي خايف العيوب تح�ت العينني من 
الوس�ط وحت�ى الزاوية ومن ثم ضع�ي لون أدكن 

عى املنطقة املنتفخة.
خدعة تكبري الشفاه:

ال نتمتع جميعاً بش�فاه مث�ل أنجيلينا جويل ولكن 
ثمة بع�ض الخدع التي تجعل م�ن فمنا يبدو أكرب 
حجم�اً م�ن دون الحاج�ة اىل الفيل�ر مث�ل امللمع 

الش�فاف، و لكن لتأثري أكثر درامي�اً، ال تخايف من 
رس�م خط خارج حدود الش�فتني باملح�دد بقليل 
وم�ن ثم طبقي الحم�رة، ال تبالغ�ي حتى ال تبدي 

كاملهرج. 
رفع العيون:

ارس�مي قوس تمام�اً فوق الحاجبني مس�تخدمة 
الهايالي�رت وامزجيه باصبعكن فهذا س�يجعل من 

عينيك تبدوان مرفوعتني بطريقة واضحة.
رموش من دون تكتالت:

إذا كن�ت تبحثني عن أفضل لوك باملاس�كارا، عليك 
بمس�ح املاس�كارا عى قطع�ة محرمة قب�ل البدء 
باس�تخدامها كل م�رة حت�ى تتأكدي م�ن أنها لم 

تمنحك التكتالت. 

قد يتباع�د الزوجان ع�ن بعضهما يف 
ش�هر رمضان، م�ا يزيد م�ن الفتور 
يف الحي�اة الزوجية، و لك�ن هذا ليس 
ش�يئاً أساس�ياً، عى العك�س، هناك 
الكث�ري من األنش�طة الت�ي يمكنكما 
ممارس�تها معاً، التي من ش�أنها أن 

تقربكما أكثر.
و يمكن�ك إضاف�ة الكث�ري م�ن املرح 
والعاطفة ع�ى حياتك مع زوجك من 
خاللها، فدعينا نس�تعرضها لِك يف ما 

ييل.
تحضري الطعام معاً

الطع�ام ل�ه مفع�ول الس�حر، مهما 
ادعى الزوج العكس، االهتمام بإعداد 
الطعام الذي يحبه وتحبينه من شأن 
الفرص�ة  ويعطيكم�ا  يس�عدكما  أن 
لتقاسم الوجبة والوقت خالل اإلفطار 
والسحور، حرضي الطعام بمساعدة 
زوجك، قفاً مع�اً يف املطبخ ولو لوقت 
قلي�ل قب�ل اإلفط�ار، امنحي�ه بعض 
امله�ام الت�ي ي�ربع فيه�ا مث�ل إعداد 
السلطة والعصري، وربما أكثر لو كان 

يحب الطبخ.
تواصيل مع أرسته

يسعد الرجل باهتمام زوجته بعائلته 

حت�ى إن ل�م يطل�ب ذل�ك مب�ارشة، 
ادعيهم عى اإلفطار أو اذهبا إىل منزل 
العائلة يف السحور، تحدثي مع والدته 

عرب الهاتف واس�أليها عن نش�اطاته 
وهو طف�ل، قربي بينه وب�ني عائلتك 
أيض�اً، اصحبي�ه لزيارته�م وادعيهم 

لإلفطار.
مسلسالت رمضان

يح�ب  ال  أن�ه  زوج�ك  يدع�ي  ربم�ا 

املسلس�الت ومش�اهدة التلفزيون يف 
رمض�ان، لك�ن الحقيق�ة أن متابعة 
مسلس�الت رمض�ان معك ق�د يكون 
مس�لياً جداً، تبادال اآلراء واملالحظات 
عنها، ستجدينه سعيداً ومتشوقاً لهذا 

الوقت الخاص معاً.
العالقة الحميمة

ال ينبغ�ي أن تتوقف العالقة الحميمة 
تمام�اً يف رمض�ان، ب�ل يف س�اعات 
يمكنكم�ا  وبعده�ا  فق�ط،  الصي�ام 
ممارس�تها خالل ساعات اإلفطار بال 
مش�اكل، حيث إن التوقف التام عنها 

قد يؤدي إىل حدوث الفتور واملش�اكل.
خططا للعيد

يمكنكما التفكري يف نشاطات للعيد، أو 
حتى التخطيط لرحلة فريدة ومس�لية 
األوىل،  للم�رة  إلي�ه  تذهب�ان  مل�كان 
الرتتيبات وحجز تذاكر السفر وابتياع 

االحتياجات سيكون مسلياً جداً.
تناوال السحور يف الخارج

هناك الكثري من األماكن املتمّيزة التي 
تقدم الس�حور بطرق ساحرة رشقية 
وأج�واء رمضاني�ة، ج�ددا حياتكم�ا 
وانطلقا وزورا هذه األماكن، استمتعا 

بصحبة أحدكما اآلخر.
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كل يوم معلومة

طرق وحيل حلماية سيارتك من 
أشعة الشمس احلارقة

لطلة ابهى....

دراسات حديثة

املطبخ ..

الفقر يقلص الذكاء

دجاج باخلردل والعسل

قد يك�ون اتخ�اذ خطوة كبرية لتأس�يس 
عائل�ة أمراً بالغ األهمية بالنس�بة للمرأة، 
وخصوص�اً إذا كان�ت تعي�ش م�ع واق�ع 

مرض السكري.
إن هذه املخاوف ال تس�تند إىل أس�س غري 
س�ليمة، باعتب�ار أن واح�دة م�ن كل 25 
حال�ة حمل عرضة لخطر اإلصابة بمرض 
الس�كري، وفق�اً لالتحاد الدويل للس�كري 
)IDF(. وتتضاع�ف املخاطر عندما يكون 
امل�رض موجوداً مس�بقاً. غ�ري أن الخرباء 
ينصحون اآلن بعالج سهل بالنسبة للنساء 
املصابات بمرض السكري واللواتي يرغبن 
بإنجاب أطفال. ويتضمن هذا العالج الذي 
يشار إليه باسم »التخطيط املسبق« إجراء 
بعض التغيريات البس�يطة يف نمط الحياة 
لضم�ان س�المة امل�رأة الحام�ل وطفلها 

بثالث خطوات وهي:
الخطوة األوىل

1 - تحدثي م�ع طبيبك املعالج، حتى قبل 
التخطيط للحمل.

2 – إذا كن�ت تتناول�ني أدوي�ة الس�كري 
عن طري�ق الف�م، ينبغي اس�تبدال حقن 

األنسولني بها أثناء الحمل.
3 – ابتع�دي ع�ن تن�اول بع�ض األدوية، 
لحاالت مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل 
ال�كى خ�الل ف�رتة الحم�ل. واألفضل أن 

تعالجي حالتك قبل الحمل.

4 - زوري طبيب توليد متخصصاً بحاالت 
الحمل عالية الخطورة، وتابعي حالتك مع 

اختصايص يف التغذية.
الخطوة الثانية

1 – اح�ريص ع�ى أن تك�ون مس�تويات 
السكر يف الدم تحت السيطرة.

2 – راجع�ي طبيبك بش�كل دقيق ودوري 
خالل فرتة الحمل. وحتى قبل بدء الحمل.

3 – اح�ريص عى الس�يطرة ع�ى املرض 
قبل أن تب�دأ األعضاء الحيوية لدى الجنني 

بالتش�كل، مث�ل الدماغ والحبل الش�وكي 
والقل�ب. ذلك أن مس�تويات الس�كر غري 
املنتظم�ة يف الدم خالل األيام القليلة األوىل 
من الحمل تش�كل خطراً عى نمو وتطور 

الطفل.
-4 م�ن امله�م أن تكون نس�بة الس�كر يف 
الدم خالل فرتة الحمل ضمن نطاق محدد 
مس�بقاً. ويمكن للطبيب املعالج أن يحدد 
ذل�ك م�ن خ�الل فح�ص تاري�خ اإلصابة 

بالسكري.

الخطوة الثالثة
1 - التزمي بنظام غذائي صحي. قد يكون 
تن�اول الطعام بدون مراقب�ة أثناء الحمل 
أمراً بالغ الرضر، ويفاقم من آثار املرض.

2 - ومن املهم أن يتضمن غذاؤك الكثري من 
الفواكه والخرضوات والحبوب الكاملة. 3 
– إن كنت تواجه�ني صعوبات يف الحفاظ 
عى مس�توى السكر يف الدم ضمن النطاق 
املس�تهدف، أو ترغب�ني بإنق�اص وزن�ك، 

عندها يجب استشارة أخصائي التغذية.
4 - يتعل�ق األم�ر لدي�ك بكمية الس�عرات 
الحرارية يف الوجبة، وينبغي إعداد مخطط 
لكل وجبة يف اليوم. وينطبق ذلك عى فرتة 

ما قبل الحمل وطوال فرتة الحمل.
5 - تن�اويل فيتامينات تحتوي عى حمض 

الفوليك لسد أي فجوات غذائية.
بعد الوالدة

املوق�ف ال ينتهي عن�د ال�والدة. فعادة ما 
ترتف�ع مس�تويات الس�كر يف ال�دم ل�دى 
النس�اء املصاب�ات بع�د فرتة وجي�زة من 
والدة الطفل. والطفل من ناحية أخرى قد 
يتعرض لخطر نقص سكر الدم. ويف كثري 
من األحيان يصف األطباء نظاماً مستمراً 
لفح�ص الس�كر يف ال�دم، واتب�اع نظ�ام 
غذائي ثابت وخطة للعالج. والش�ك أن كل 
ذل�ك ليس باألمر املره�ق، إذا ما نظرت إىل 

الفوائد التي ستجنينها أنت وطفلك.

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

3 خطوات للحفاظ على صحة احلامل املصابة بالسكري

سبب خطري حيذر من االستحمام بكثرة 

تعريف على أهم احليل ملكياج حمجبات من دون شوائب يف رمضان

يواج�ه ع�دد كب�ري من س�ائقي 
ومالكي الس�يارات أزمة كبرية يف 
فصل الصيف، بس�بب ترضر تلك 
الس�يارات بشدة أش�عة الشمس 
يف  الش�ديد  واالرتف�اع  الحارق�ة 

درجات الحرارة.
ولكن هناك حيل ذكية وس�حرية 
يمكنها أن تمنع ترضر السيارات 

من أشعة الشمس الحارقة.
وقب�ل رص�د تل�ك الحي�ل، رص�د 
التقرير أنواع الترضر التي يمكنها 
أن تصيب السيارات بسبب أشعة 
الحارقة، وج�اءت عى  الش�مس 

النحو التايل:
· انكسار الزجاج

· ت�آكل الجل�د أو انصه�اره بفعل 
أشعة الشمس

· ترضر الهيكل الخارجي
· عدم القدرة عى ركوبها بس�بب 

ارتفاع درجات الحرارة فيها
أم�ا كيفي�ة حماية الس�يارة من 
أشعة الش�مس الحارقة، فجاءت 

الحيل عى النحو التايل:
وس�تائر  أغطي�ة  اس�تخدام   ·
أش�عة  م�ن  للوقاي�ة  ورقاق�ات 

الشمس الحارقة
مخصص�ة  أغطي�ة  اس�تخدام   ·
لألب�واب، ألنه�ا هي التي تس�بب 
ارتفاع درجات الحرارة بالس�يارة 

كلها من الداخل
· عند تثبيت الستائر أو الرقاقات، 
هن�اك  يك�ون  أال  ع�ى  اح�رص 
أي ح�واف ح�ادة به�ا يف الجه�ة 
املواجهة للشمس، ألنها ستنصهر 
مع األش�عة الخارجية وتؤدي إىل 
إفسادها كلها وربما إفساد أجزاء 

رئيسية من السيارة
· اح�رص أن تكون أنظمة حماية 
الشمس، التي ستقتنيها متناسبة 

مع نوع سيارتك
لرتكي�ب  املثالي�ة  الطريق�ة   ·
الستائر الدوارة أو ستائر الحماية 
ع�ن  وق�ت  ب�أرسع  الشمس�ية، 
طريق كوب الش�فط، أو تعليقها 
بالحاف�ة العلوي�ة للناف�ذة، ويتم 

تركيبها بكل سهولة
· ال تستخدم دوما منتجات حماية 
من الش�مس رخيصة أو تشرتيها 
من ع�ى اإلنرتنت، بل احرص عى 
أن تطلع بنفسك عليها وعى جهة 
تصنيعه�ا، حتى ال تس�بب رضرا 

أخطر للسيارة.
رقاق�ات  أن  م�ن  الرغ�م  ع�ى   ·
تكلف�ة  أكث�ر  الش�مس  حماي�ة 
وتعقي�دا يف تركيبها من الس�تائر 
وباق�ي األن�واع، إال أنه�ا األكث�ر 
كف�اءة يف الحماي�ة م�ن أش�عة 
الش�مس الحارقة واألش�عة فوق 

البنفسجية.
· ح�اول رشاء منتج�ات حماي�ة 
مقود الس�يارة واملفروش�ات من 
الفيني�ل ال�ذي ال يتأث�ر بدرجات 

الحرارة العالية.
· حاول أال تركن السيارة يف أماكن 
تك�ون مواجه�ة فيه�ا للش�مس 
الحارق�ة واركنه�ا يف م�كان ب�ه 

ظالل وافرة.
· حاول دوما االطمئنان عى نسب 
املياه داخل محرك الس�يارة، حتى 
ال تتفاج�ئ بدخان متصاعد منها 
بسبب ارتفاع درجة حرارة املحرك 

بصورة مفاجئة. 
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مهنياً: تتحسلن املعنويات، وتأخذك األحلام نحو البعيد، 
وتعرف نشلاطات متعددة وسفراً ودراسات مهمة، وتنجح 

يف استقطاب تحالفات جديدة. 
عاطفيلاً: انفتاحك على الخارج وعلى الحيلاة العاطفية يدفعك 
إىل سللوك سبل جديدة تجعلك تحسن يف نفسليتك ومظهرك، فتربز 
وتلفلت أنظار املحيطني بك. صحياً: أنت بأحسلن حال وال مشلكلة 
صحيلة لديك، تسلتمد من أعماق نفسلك طاقة كبلرة وقدرة عى 

مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.

مهنيلاً: تتغلب عى الهواجس املاضية وتتسللق السللّم 
نحو طموحات جديدة وظروف مناسبة، حاول أن تجذب 

الحظ الذي ينتظرك وال تتخاذل. 
عاطفياً: يكون هذا اليوم دافئاً عى املستوى العاطفي وتنسجم 
بسلهولة مع محيطك القريب والحميم، وال عجب اذا ملست انفتاح 
الرشيك عليك أكثر من أي وقت مىض. صحياً: ال تدع نصائح اآلخرين 
العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك، خفف من رفع 

األشياء الثقيلة فقد تعرّض ظهرك آلالم حادة.

مهنياً: يلوم مثقلل باالعباء، قلد ال تجد الوقلت الكايف 
إلنجاز كامل مسلؤولياتك الروتينية بسلبب توتر أو قلق 

عابر
عاطفياً: تتداخل الشؤون العاطفية باألمور املهنية، فإذا شعر

ت بالتعب فاخرت االنسحاب والراحة بعيداً عن الضغوط.
صحياً: لتعبك النفلي أثر هائل عى مجرى األمور، ومن الرضوري 

االبتعاد عن األجواء املشحونة واألشخاص العدائيني كلياً.

مهنياً: تحتفل بانطاقة سلاّرة وسعيدة ملرشوع تحلم 
بله، إنه يلوم واعلد وممتاز يسلوده االنسلجام وتبارش 
تغيلرات أو تخّطلط  لها، وتتلّقلى  نصيحة مفيلدة جداً يف 
هذا الشلأن. عاطفياً: إذا كنت عازباً إّنه يلوم ممتاز للوقوع يف 
الغرام، وبالتايل فهو مناسلب لتلبية الدعوات والخروج للقاء الناس 
وال بّد من أن تلفت نظر غر شلخص يستحق اهتمامك.صحياً: كن 
على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء 

مرتاحاً، وال يشء يستحق منك أن تبقى عى هذه الحال.

مهنياً: يحمل هذا اليوم أحداثاً متزاحمة يف العمل تشكل 
ضغطاً عليك، بحيث تفقد السيطرة عليها 

عاطفياً: يسهل عليك التفاهم والتاقي وإيجاد الحلول مع 
الرشيك، وتبدو قادراً عى إعادة اللحمة إىل العاقة التي توترت 

بعض اليشء 
صحيلاً: األجلواء اإليجابية تدفعلك إىل املزيلد من العمل والنشلاط 
وتملدك بحيويلة ممتلازة، ال تريد التوقلف أو االسلرتاحة، فأنت ال 

تشعر بالتعب

مهنياً: يوم مهّم تطلرأ خاله احداث ال ُتنتىس، ويحمل 
الحلظ  وتجربلة  االسلتثمار  إىل  ويدعلوك  إيجابيلات 

واكتشاف آفاق جديدة
عاطفياً: تبلدو أمورك العاطفية بحاجلة إىل إعادة تقييم، وال 

سيما بعد التطورات الطارئة أخراً.
صحياً: جسلمك متعب وصحتك تحتاج إىل املزيلد من االنتباه، فكن 

عى قدر املسؤولية.

مهنياً: تسند إليك مهمات معقدة ترتبك أمامها، كن عى 
قدر كبر من املسؤولية، بل قم بدرس األمور املطروحة 
بثقلة وعالج املسلائل بحكملة وترو وكن حلذراً وال تبعثر 
طاقاتلك عاطفياً: يعلن هذا اليوم عن إرشاق يف حياتك ونجاح 
كبر تحققه عى صعيد شلؤونك الحميملة، وتلبي دعوات كثرة 
وتجلد أجوبة عن حرتلك صحياً: تجنلب قدر اإلمكان األشلخاص 
املندسلني يف محيطك من أصحاب النيات السيئة الذين يحاولون بث 

اإلشاعات يف وسطك العائيل لكي ؤثروا سلباً يف نفسيتك.

مهنيلاً: ال تحرش أنفلك يف مواقف محرجلة، ولن تجدي 
محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك، والعون الذي حظيت 
به أخراً يتيح لك التخطيط بشلكل أفضل لضمان املستقبل 
بكل تفاصيله. عاطفياً: يكون تغايض الرشيك عن تهّورك، هو 
الربكان الهادئ قبل االنفجار، وإذا اسلتنفدت الوسلائل يف معالجة 

الخلل يف العاقة، قد تضطر إىل اعتماد اسرتاتيجية جديدة. 
صحيلاً: تقلاوم األمراض بشلكل قوي ولسلت بحاجلة إىل األدوية 

لتشعر بالتحسن، كن ليناً وماِش األيام وتطوراتها.

مهنياً: واكب األحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي 
وترحلب بالفرص على أنواعها، تناقش بلذكاء ومهارة 

وتنجح يف تقريب وجهات النظر 
عاطفياً: تقلق بشلأن عائيل أو شخيص او منزيل وتعيش حالة 

من الركود، وتراودك أفكار سود أو متشائمة
صحيلاً: إحلذر الرتاجلع الصحي فقد يرض بجسلمك ويتسلبب لك 

بمشاكل تبعدك عن ممارسة أي نشاط ريايض

مهنيلاً: قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسلبب بها أحد 
الزماء، وتسلند إليك مسلألة حلهلا، فتتوصل إىل ذلك يف 

وقت قيايس وتلفت األنظار. 
عاطفياً: يفرحك الرشيك باقرتاحاته، فيطمنئ بالك ويساعدك 

عى تجاوز األمور التي كنت تخىش مجرّد ذكرها. 
صحيلاً: تتلقى العاج الازم يف الوقت املناسلب، وتتخلص من بداية 

مرض كاد يسبب لك مشاكل صحية خطرة.

مهنياً: تتكّيف اكثر مع املتغرات الظرفية الطارئة، عى 
مدى األيام اآلتية وتعرّب عن نفسك بباغة كلّية

عاطفيلاً: تتغلاىض بعلض اليشء علن ترصفلات الرشيك 
الصبيانية، ثم تقرر أن تضع حداً لها بطريقتك اللبقة

صحياً: كن عى اسلتعداد دائم ألي مرشوع ترفيهي أو ريايض من 
قبل العائلة فهو مفيد للجميع
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العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيلاً: نظلراً إىل قدراتلك القوية على التحليل تدهش 
الكثريلن باألفكار والحللول الرائعة، باسلتطاعتك أن 

تكون  محط األنظار، وتفرح لتأييد 
عاطفياً: تحصل عى األجوبة التي كنت تنتظرها من الرشيك، 

وتأتيك حياتك العاطفية بكل الرىض التي تبحث عنه
صحياً: النوم بشلكل كاف يومًيا يجعلِك يف أفضل حاالتك، فعليِك أن 
تعللم أن عدم النوم يف الليل قد يقتلل صحتك بالبطيء ويجعلك غر 

قادر عى الرتكيز

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

750 - جيش العباسليني يدخل دمشق عاصمة 
الدوللة األمويلة، بعلد 3 أشلھر ملن انتصلار 
العباسليني على الخليفلة مروان بلن محمد يف 
موقعلة اللزاب، انتھلت يف ھلذا اليلوم الحقبة 
األموية التي استمرت 90 عاماً. قام العباسيون 
الحقاً بنقل عاصمة الدولة اإلسامية من دمشق 

إىل الكوفة ثم بغداد.
1796 - زللزال يدملر أجلزاء كبرة ملن مدينة 
الاذقيلة الشلامية ويلؤدي إىل مقتلل 1500 إىل 

2000 من أصل 5000 نسمة.
1805 - قوات مشلاة البحرية األمريكية بقيادة 
املازم أول “بريسيل أوبانون” تحتل مدينة درنة 
بليبيا يف حربھا ضد وايل طرابلس يوسلف باشلا 

القره مانيل.
1828 - اإلمرباطوريلة الروسلية تعللن الحرب 
عى الدولة العثمانية وتتمكن من إخراجھم من 
السواحل الرشقية للبحر األسود، وتحتل رومانيا 

التي كانت تابعة للعثمانيني.
1860 - التوقيلع على معاھلدة واد راس بلني 

املغرب وإسبانيا.
- 1865قوات الفرسلان االتحادية تلقي القبض 
على جون ويلكلس بوث قاتل الرئيلس أبراھام 

لينكون بحظرة يف فرجينيا.
1909 - جمعية االتحلاد والرتقي الرتكية تعزل 
السللطان عبلد الحميلد الثاني وتنصلب أخوه 

محمد رشاد سلطانا مكانه. 
ھنلري  الفرنلي  السلامي  املنلدوب   -  1926
دو جوفنيلل يعلني أحمد ناملي رئيسلاً للدولة 

والحكومة يف سوريا.
األحملدي  محملد  اإلملام  اسلتقالة   -  1935

الظواھري من مشيخة الجامع األزھر.
1938 - الفاشليون اإلسلبان يقصفلون بللدة 
غرنايكا بقنابل تزن 200 كجم ويبيدونھا، قاد 

القصف الجنرال دافيا بمسلاعدة سلاح الجو 
النازي األملاني.

1945 - وقلوع “معركلة بوتسلن”، وھي آخر 
ھجوم ناجح للدبابات األملانية يف الحرب العاملية 

الثانية.
47 شلخصا يف كارثلة قطلار  1946 - مقتلل 

نابرفيل.
1962 - انضملام الجمھوريلة العربية اليمنية 
ملنظمة األمم املتحلدة للرتبية والتعليم والثقافة 

/ يونسكو.
1963 - تغيلر الدسلتور يف ليبيلا وتحولھا من 
دوللة فيدراليلة تضم تلاث واليات تحت اسلم 
اململكة الليبية املتحدة إىل دولة واحدة تحت اسم 

اململكة الليبية، والسماح للمرأة باالنتخاب.
1964 - تنجانيقلا وزنجبلار تتحلدان لتكويلن 

تنزانيا.
1984 - بلدء حرب ناقات النفلط أثناء الحرب 
العراقيلة / اإليرانيلة بعلد تدمر ناقللة النفط 

السعودية “سفينة العرب”.
1986 - انفجار مفاعل ترشنوبل األوكراني.

2005 - سلوريا تسلحب آخلر جنودھلا ملن 
قواتھا العسلكرية العامللة يف لبنان وذلك تحت 
الضغط الدويل، منھية بذلك 29 عاما من الوجود 

العسكري السوري فيه.
2010 - مفوضيلة االنتخابات السلودانية تعلن 
فوز الرئيس عمر البشلر بوالية رئاسية جديدة 
بعلد حصولة على ما نسلبته 68 %من أصوات 
الناخبلني، كملا أعلنت علن فوز زعيلم الحركة 
الشلعبية لتحرير السودان سليلفا كر برئاسة 
حكوملة جنوب السلودان بعلد حصوله عى ما 

نسبته99.92 %من األصوات.
2015 - انتخلاب مصطفلى أقينجلي رئيسلا 

لقربص الشمالية.

acebook Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
ادك روحي .. نذر للجايب ابشاره

واورجه اعله اجلروح ، املالهن جاره
جرح ينزف .. جرح باني .. اعله بسماره 

خجل .. واملايخاف اللوم..
يرضه ابذلته وعاره 

ياملبشر ..مته املَكصوص جنحه ايطولن 
اَكصاره ؟

ومتى الوكت التراده ، ايبدل اطواره
ومتى العايش غريب ، ايأمن ابداره ... ؟

ياملبشر .. ممحله الروح ..
غيمك .. عّزت امطاره

اوجثيره املايهزها الضيم ..
جن اَكلوبها حجارة

 3 هلذا  الشلخصية  اختبلار  يف  تظهلر 
مجموعلات من األشلخاص. وتتضمن كل 
منها رجلًا وامرأة وطفلاة. لكن يبدو أن 
إحداها ال تشلكل عائلة. فما هي؟ اإلجابة 
تكشلف الكثلر ملن جوانلب الشلخصية 

الخفية والطباع واالهتمامات.
الصورة رقم 1

إذا اخلرتت أن أفلراد املجموعلة رقلم 1 ال 
يشلكلون عائلة، فهذا يعنلي أّنك تفضلني 
التمتلع بحريتك وال تحبلني أن يميل عليك 
شخص آخر ما تفعلينه. كما يدل يف املقابل 
عى أّنك تسلعني دائماً إىل تقديم املسلاعدة 
التغيلرات  إحلداث  وتحاوللني  لآلخريلن 
اإليجابيلة يف محيطلك.  كذللك يشلر هذا 
إىل أّنلك رسيعة البديهلة وتجدين اإلجابات 
الرسيعة عل كل األسئلة التي تطرح عليك. 

ولهذا ال يمكن أحداً أن يسبب لك اإلحراج.
الصورة رقم 2

إذا رأيلت أن أشلخاص الصلورة رقلم 2 ال 
يشلكلون عائلة، فهذا يكشلف أّن العائلة 
تحتل مكانة مهملة يف حياتك وأّنك تبذلني 
كل ما يف وسلعك من أجلل تحقيق التوازن 

بني االهتمام بها وبني عملك. كما يدل هذا 
عى أّنلك ترصين عى بنلاء عاقات متينة 
بني أفرادها وتعملني من أجل ذلك من دون 

أن تشعري بالتعب.
كذلك يعني هلذا الخيار أّنك تمتلكني نظرة 
إيجابيلة إىل الحياة وتريلن دائماً الضوء يف 

نهاية النفق حتى يف الظروف الصعبة.
الصورة رقم 3

يف حلال وقلع اختيلارك عى الصلورة رقم 

3 فهذا يشلر إىل أّنلك ال تحبني الحكم عى 
األشلخاص الذين ال تعرفينهم من النظرة 
األوىل. فاملنطق هو طريقتك للنظر إىل األمور 
واملواقف. وهذا ما يجعلك تحققني النجاح 
يف الكثلر ملن أمور حياتك. كذلل يكشلف 
هلذا أنك دائمة الحلم وتطمحني إىل تحقيق 
األفضل. ولهلذا ال تفرحني باإلنجازات، بل 
ترين أنها مجرّد خطوة عى طريق النجاح  

وتبدئني بالتخطيط.  

اندلعلت الحلرب أوال ًبلني فيتنلام الشلمالية 
املدعوملة من الصلني وحلفائها الشليوعيني 
وفيتنلام الجنوبيلة املدعوملة ملن الواليلات 
األمريكيلة املتحدة، ثم تدخلت أمريكا بشلكل 

مبلارش علام 1965. وذلك بشلن الحرب عى 
فيتنام الشلمالية. وهي تعد من أكرب النزاعات 
يف جنوب رشقي آسليا فقد بدأت الحرب أهلية 
للفلوز بالحكم يف فيتنام ثلم تطورت إىل حرب 

دولية تورطت فيه الواليات األمريكية املتحدة 
يف أطلول حلرب شلارك فيهلا األمريكيني ألن 
الحرب بدأت يف العلام 1957. وانتهت يف العام 
1975. وقلد ُقسلمت الفيتنام إىل معسلكرين 
شلمايل وجنوبلي، فيتنام الشلمالية يحكمها 
الشليوعيني وفيتنام الجنوبية غر الشيوعية، 
لقد حاربلت فيتنام الشلمالية ومعهلا الثوار 
الفيتناميلني الجنوبيني لقد كانت هذه الحرب 
هلي املرحللة الثانيلة ملن مراحلل القتال يف 
فيتنام ففلي املرحلة األوىل بلدأت عام 1946.

عندملا حارب الفيتناميني فرنسلا السلتعادة 
السيطرة عى الفيتنام التي كانت يف ذلك الوقت 
مسلتعمرة فرنسلية، وهزم الفرنسليون عى 
يد الفيتناميني آنذاك يف العام 1954.سلاعدت 
الواليات األمريكية املتحدة يف الحرب املعسلكر 
الجنوبلي خوفا ًمن سلقوط أجزاء من أسليا 
يف يد الشليوعيني وبالتايل سقوط دول أخرى، 
ولم تنتهي الحرب إال عندما استسلمت فيتنام 
الجنوبية عام 1975.وأودت تلك الحرب بأرواح 

ما اليقل عن مليون ونصف من البرش.

قصة مثل 

اختبارات شخصية

من صفحات التاريخ

جبت األكرع يونسني .. 
كشف راسه وخرعني

أي من هذه المجموعات ليست عائلة؟

الحرب الفيتنامية )1955 - 1975(

يرضب للشلخص الذي يطلب العون من الناس ، فيلقى منهم 
مايزيد يف عنائه وشقائه 

أصله : 
أن إملرأة خرجت ذات يوم إىل السلوق لقضاء بعض األشلغال 
. فلملا فرغت من ذللك أرادت الرجوع إىل البيلت ، وكان معها 
صبلي صغر لها تحمله على كتفها وكان يبكي طول الطريق 
ملن غر سلبب معلوم ، وكلملا أرادت املرأة أن تسلّكته وتّهأه 
ذهبت جهودها أدراج الرياح . وبينما هي تسلر يف أحد األزّقة 
وابنهلا مازال يبكي وقد بلغت روحهلا الرتاقي ، صادفت رجا 
يقلف يف جانلب الطريق وبيده يشلماغ لله يلّفه عى رأسله ، 
فتقّدملت منه وقالت له : )) الله يرحلم والديك .. ماتّخف هذا 
الولد .. حتى يسلكت ! (( . فقال الرجل : )) سهلة .. وينه هذا 
؟ (( . فأشلارت إىل ولدها ، فتقّدم الرجل منه وأمسكه من كا 
كتفيه ، ثم رفع الجرّاوية عن رأسله فبلدت له صلعة منكرة ! 
.. ثم خفض رأسله وجعله أمام وجه الصبي وهّز رأسله ذات 
اليمني وذات الشلمال هزّا عنيفا وصلاح بصوت منكر أجّش : 
)) تلرررررررررر (( فإخرتعت املرأة ووقعت أرضا ، ثم نهضت 
وأخذت ولدها وهربت به وهي تقول : ))جبت األكرع يوّنسني 
.. كشلف راسله وخرّعنلي (( . ثلم ذاع ذلك األمر بلني الناس 
فعجبوا من غباء الرجل وجهله ، وبادة املرأة وسوء ترّصفها . 

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 

دبي / الزوراء :

  

paáÌãÃm

á€bÉ€a@Ô‹«

ÔjÀç€a@fiaÏ„

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰fl
@¿@fiÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚflÜb‘€a

7�Ç@äbèfl
@Åã–fl@Å6‘fl@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰fla#
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@›ˆb–m@Ôi@Îa

@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»fl@ÊÏÿÌ@Êc@bflg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bflgÎ@áiˇ€

جومانا مراد: فيلم «يوم 13» فكرته ترتقي للرعب 

No: 7475   Mon   26     Apr    2021العدد:   7475    االثنين    26    نيسان     2021

الزوراء/ حسني فالح:
أمىس العراق، ليلة أول أمس السبت، عىل 
فاجعة أليمة تمثلت بحادث اندالع حريق 
املخصص  الخطيب  ابن  داخل مستشفى 

ملرىض كورونا يف بغداد، ما ادى اىل 
واصابة 110 آخرين  مرصع 88 شخصاً 
باندالع حريق مساء السبت، يف مستشفى 
للمصابني  املخصص  الخطيب  ابن 
بفريوس كورونا، جنوب رشقي العاصمة 

بغداد.
الوزراء،  رئيس  قرر  ذلك   غضون  يف 
من  كل  يد  سحب  الكاظمي،  مصطفى 
وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام 
ابن  مستشفى  ومدير  الرصافة  صحة 
العراقية  الخطيب، كما وجهت الحكومة 
بإعالن الحداد عىل ارواح الضحايا، بينما 
دعا مجلس النواب اىل عقد جلسة طارئة 
الحريق  حادث  ملناقشة  االثنني  اليوم 

املاساوي.
صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  وعزّى 
ابن  مستشفى  حريق  ضحايا  عوائل 
بمحاسبة  طالب  فيما   ، الخطيب 

املقرصين.
وقال صالح يف بيان ملكتبه االعالمي تلقته 
األلم،  »بنفوس يعترصها  انه  »الزوراء«: 
الذي  املفجع  الحادث  كثب  عن  تابعنا 
تعرّض له أهلنا يف مستشفى ابن الخطيب 
بها  املتعلقة  التقارير  ونتابع  بغداد،  يف 

لحظة بلحظة«.
عن  الصادرة  القرارات  »ندعم  واضاف: 
فتح  برضورة  النواب  ومجلس  الحكومة 
الحادث  وقوع  أسباب  يف  فوري  تحقيق 
ومحاسبة  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ 
املقرصين، واستنفار كل الجهود ملعالجة 
فرق  يد  عىل  نشد  كما  الحريق،  جرحى 
الدفاع املدني وجموع املتطوعني يف انقاذ 

املصابني واسعافهم«.
العزاء  إذ نتوجه بخالص  »إننا  اىل  واشار 
املصابني  ألرس  نتقدم  الضحايا،  لعائالت 
يمن  ان  الله  ونسأل  املواساة،  بكامل 

عليهم بالشفاء العاجل«.
امس  الوزراء،  مجلس  قرر  جهته،  من 
االستثنائية، سحب  األحد، خالل جلسته 
ومدير  بغداد  ومحافظ  الصحة  وزير  يد 

صحة الرصافة واحالتهم إىل التحقيق عىل 
خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب يف 

بغداد .
وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء تلقته 
الوزراء،  مجلس  رئيس   « أن  »الزوراء«: 
الجلسة  ترأس  الكاظمي،  مصطفى 
املخصصة  الوزراء  ملجلس  االستثنائية 
مستشفى  يف  املأساوي  الحادث  ملناقشة 
ابن الخطيب وقرر إجراء تحقيق برئاسة 
وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، 
النزاهة، رئيس  وزير العدل، رئيس هيئة 
وممثل  االتحادي،  املالية  الرقابة  ديوان 
مراقب«،  عضو  النواب/  مجلس  عن 
حادث  يف  سيتم  »التحقيق  أن  إىل  مشرياً 
وتحديد  الخطيب،  ابن  مستشفى  حريق 

املقرصين ومحاسبتهم«.
سحب  ايضاً  قرر  املجلس   « أن  وأضاف 
ومدير  بغداد  ومحافظ  الصحة  وزير  يد 
صحة الرصافة واحالتهم عىل التحقيق«.

وتابع البيان أن » مجلس الوزراء قرر أن 
أيام،  التحقيق أعاله خالل خمسة  ينجز 
الوزراء،  مجلس  أمام  التقرير  ويقدم 
مجال  يف  بخرباء  االستعانة  ويمكن 

الداخلية والصحة«.
كما قرر مجلس الوزراء، ايضا، منح مبلغ 
فاجعة  ضحايا  لذوي  دينار  ماليني   10
خالل  الخطيب  ابن  مستشفى  حريق 
جلسته االستثنائية الخاصة ببحث ملف 

حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.
الدائرة  تكليف  كذلك  املجلس  وقرر 
القانونية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء 
ضحايا  باعتبار  قانون  مرشوع  إعداد 
فاجعة مستشفى ابن الخطيب )شهداء( 

وإحالته اىل مجلس النواب.
رئيس  ضم  اجتماع  االحد،  امس  وعقد، 
ورئيس  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
ورئيس  الحلبويس  محمد  النواب  مجلس 
مجلس القضاء االعىل فائق زيدان لبحث 

حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

الكاظمي واحللبوسي يرتأسان 
اجتماعا مشرتكا

الوزراء،  مجلس  رئيس  توعد  فيما 
جميع  بمحاسبة  الكاظمي،  مصطفى 

ابن  مستشفى  بحريق  املقرصين 
الخطيب.

مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
أن  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
مصطفى  الوزراء  مجلس  »رئيس 
النواب محمد  الكاظمي، ورئيس مجلس 
مشرتكا  اجتماعا  ترأسا  الحلبويس، 
بحضور  والنواب،  الوزراء  من  عددا  ضم 
النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن 
حادثة  مناقشة  خالله  جرت  الكعبي، 
واالجراءات  الخطيب،  ابن  مستشفى 

الحكومية املتخذة بشأنها«. 
االجتماع  مستهل  يف  الكاظمي  وقدم 
شهداء  عوائل  اىل  ومواساته  »تعازيه 
جميع  بمحاسبة  وتوعد  االليم،  الحادث 
الفاجعة،  بهذه  تسببوا  الذين  املقرصين 
العادل«،  جزاءهم  سينالون  وأنهم 
ال  جريمة  يعد  »االهمال  أن  عىل  مشددا 
عليها  ويحاسب  عليها  السكوت  يمكن 

القانون«.
اهمية  »عىل  للبيان  وفقا  الكاظمي  وأكد 
يخطوها  خطوة  كل  يف  املصداقية 
الوزراء  مجلس  »أن  مبينا  املسؤول«، 
االستثنائية  جلسته  خالل  اليوم  أصدر 

عدة قرارات، تضمنت سحب يد عدد من 
الذي  التحقيق  عىل  واحالتهم  املسؤولني 

حدد له مهلة خمسة ايام الكماله«.
النواب  مجلس  »رئاسة  أن  البيان  وتابع 
النائب  تكليف  قررت  االجتماع  خالل 
الدكتور  النواب  مجلس  لرئيس  الثاني 
اللجنة  عمل  ملراقبة  كعضو  حداد  بشري 
حادثة  بخصوص  املشكلة  الحكومية 
مستشفى ابن الخطيب ومتابعة اجراءات 

التحقيق«.

اعالن احلداد على أرواح الضحايا
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  وكان 
االحد،  امس  فجر  وجه،  قد  الكاظمي، 
ضحايا  ارواح  عىل  الحداد  بإعالن 

مستشفى ابن الخطيب ببغداد.
يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
بيان تلقته »الزوراء«: ان »رئيس مجلس 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  الوزراء 
اجتماعا  عقد  الكاظمي،  ،مصطفى 
والقيادات  الوزراء  من  عدد  مع  طارئا 
االمنية واملسؤولني يف مقر قيادة عمليات 
يف  املأساوي  الحادث  خلفية  عىل  بغداد 

مستشفى ابن الخطيب«.
ان  البيان:  بحسب  الكاظمي،  وقال 
يف  الليلة  وقع  الذي  االليم  »الحادث 
مؤلم،  حدث  الخطيب  ابن  مستشفى 
الليلة  يف  نجتمع  ان  يجب  كان  ولهذا 
لنتحدث  املتأخرة  الساعة  نفسها وبهذه 

معكم ومع شعبنا بوضوح«.
زهقت  التي  لالرواح  »الرحمة  واضاف: 
وجهنا  االليم،  الحادث  هذا  نتيجة 
برعاية  وجهنا  كما   ، شهداء  باعتبارهم 
الجرحى عىل كل املستويات داخل وخارج 

العراق«.
وتابع: »اقولها برصاحة الحادث هو مس 
باالمن القومي العراقي، وهو نكسة بكل 
ما للكلمة من معنى ويجب ان النرتك مثل 
الكرام«، مؤكدا  تمر مرور  االحداث  هذه 
وجود  عىل  دليل  الحادث  هذا  »مثل  ان 
تقصري، لهذا وجهت بفتح تحقيق فوري 
ومدير  املستشفى  مدير  عىل  والتحفظ 
حني  اىل  املعنيني  وكل  والصيانة  االمن 

التوصل اىل املقرصين ومحاسبتهم«.
االمور  هذه  بمثل  »االهمال  ان  واوضح 

ان  يجب  جريمة  بل  خطأ،  مجرد  ليس 
املقرصين«،  جميع  مسؤوليتها  يتحمل 
االجراءات  تدقيق  يتم  »ان  عىل  مشددا 
يف  املستشفيات  لكل  والوقائية  االمنية 
كل  من  فني  فريق  وتشكيل  العراق، 
اجراءات  تدقيق  املعنية لضمان  الوزارات 
والفنادق  املستشفيات  بجميع  السالمة 
ويف  واحد  اسبوع  خالل  العامة  واالماكن 

كل انحاء العراق«.
حادثة  يف  التحقيق  نتائج  »اطلب  وتابع: 
ومحاسبة  ساعة   24 خالل  املستشفى 
بإعالن  وجه  كما  كان«،  مهما  املقرص 

الحداد عىل ارواح شهداء الحادث االليم.
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  وكان 
االحد،  امس  ترأس،  قد  الحلبويس، 
ملناقشة  النيابية  الصحة  للجنة  اجتماعاً 

حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

دعوة لعقد جلسة استثنائية 
للربملان

امس  النواب،  مجلس  رئاسة  دعت  كما 
األحد، إىل عقد جلسة اليوم االثنني بشأن 

حادث مستشفى ابن الخطيب.
وقالت الرئاسة يف بيان تلقته »الزوراء«: 

اعضاء  تدعو  النواب  مجلس  »رئاسة  إن 
املجلس اىل عقد جلسة االثنني املوافق 26 

نيسان، الساعة 11 صباحا«.
سيتضمن  األعمال  »جدول  أن  وأضاف 
مستشفى  يف  املفجع  الحادث  مناقشة 

ابن الخطيب«.

تكليف الصحة النيابية بتقصي 
احلقائق

امس  النواب،  مجلس  رئاسة  كلفت  كما 
بتقيص  والبيئة  الصحة  لجنة  األحد، 
حادث  وقوع  أسباب  ملعرفة  الحقائق، 
مستشفى ابن الخطيب وجمع املعلومات 
الجلسة  خالل  لعرضها  والبيانات 

االستثنائية غداً االثنني.
وذكر بيان صدر عن مجلس النواب تلقته 
النواب  مجلس  »رئاسة  أن  »الزوراء«: 
عقدت اجتماعاً مع لجنة الصحة والبيئة 
ملناقشة الحادث املفجع يف مستشفى ابن 

الخطيب يف بغداد«.
وأضاف أن »رئاسة مجلس النواب قررت 
بممارسة  والبيئة  الصحة  لجنة  تكليف 
ملعرفة  الحقائق،  بتقيص  الرقابي  دورها 
واملقرصين،  الحادث  وقوع  أسباب 
املعنية  الجهات  مع  ميدانياً  واملبارشة 
والوقائع،  واملعلومات  البيانات  بجمع 
النواب  مجلس  أعضاء  عىل  وعرضها 
االثنني  اليوم  االستثنائية  الجلسة  يف 

واملخصصة ملناقشة الحادث«.
ابن  داخل مستشفى  اندلع  وكان حريقا 
الخطيب ببغداد، مساء اول امس السبت، 
اخالء  املدني  الدفاع  فرق  بارشت  فيما 

املرىض واخماده.
تلقته  املدني  الدفاع  ملديرية  بيان  وذكر 
داخل  اندلع  »حريقا  ان  »الزوراء«: 
مستشفى ابن الخطيب يف بغداد«، مبينا 
اكثر من 20 فرق اطفاء  انه »تم توجيه 

بقيادة مدير عام الدفاع املدني«.
املدني  الدفاع  انقاذ  »فرق  ان  اىل  واشار 
الراقدين  املرىض  اخالء  بعمليات  تبارش 

بالتزامن مع عمليات اخماد النريان«.

اقليم كردستان يعرض املساعدة
من جهته، أبدى إقليم كردستان استعداده 
ابن  الستقبال مصابي حادث مستشفى 

إىل  املعنيَّة  الجهات  دعا  فيما  الخطيب، 
ومحاسبة  الحادث  أسباب  عن  الكشف 

جميع املقرصين.
بارزاني،  نيجرفان  اإلقليم،  رئيس  وقال 
»الزوراء«: »هزَّنا جميعاً  تلقته  بيان  قي 
حادث الحريق املؤلم والصادم الذي وقع 
الليلة املاضية يف مستشفى ابن الخطيب 
والذي  بغداد  يف  كورونا  بمرىض  الخاص 
من  العرشات  وإصابة  وفاة  إىل  أدى 

األشخاص«.
وأضاف »أتقدم بالتعازي القلبية العميقة 
الشعب  وكل  الضحايا  وذوي  لعوائل 
وأشاركهم  معهم  وأتعاطف  العراقي 
يتغمد  أن  الله جل وعال  وأدعو  أحزانهم، 
وأن  وعطفه،  برحمته  الضحايا  أرواح 

يمنَّ عىل الجرحى بالشفاء العاجل«.
كل  مستعد  كردستان  »إقليم  ان  وتابع 
املساعدات  جميع  لتقديم  االستعداد 
الستقبال  تماماً  مستعدة  ومستشفياته 
الرعاية  وتقديم  الحادث  يف  املصابني 
الجهات  داعيا  لهم«،  الالزمة  الطبية 
الحادث  أسباب  عن  »الكشف  اىل  املعنية 
اتخاذ  مع  املقرصين  جميع  ومحاسبة 
تدابري السالمة القصوى يف كل مكان لكي 
مرة  كهذا  مؤلم  حادث  وقوع  يتكرر  ال 

أخرى يف أي مكان من البلد«.
كما أبدت حكومة كردستان، امس األحد، 
بحادث  املساعدة  لتقديم  استعدادها 

مستشفى ابن الخطيب.

اقامة صالة الغائب ترمحا على 
الضحايا

السني،  الوقف  ديوان  رئيس  وجه  فيما 
سعد كمبش، بإقامة صالة الغائب ترحما 
يف  الخطيب  ابن  مستشفى  ضحايا  عىل 

مساجد العراق كافة.
وذكر بيان صدر عن الوقف السني تلقته 
»الزوراء«: أن »كمبش وجه بإقامة صالة 
الغائب يف مساجد وجوامع العراق كافة، 
ابن  ترحما عىل أرواح ضحايا مستشفى 
الخطيب بعد الحادث األليم الذي فجع به 
موضحا  االحد«،  فجر  جميعا  العراقيون 
ان »صالة الغائب تقام بعد صالة العشاء 

وقبل الرتاويح«.

العراق يعلن احلداد على أرواح ضحايا مستشفى ابن اخلطيب

جملس النواب يدعو لعقد جلسة طارئة اليوم والكاظمي واحللبوسي يرتأسان اجتماعا بشأن حادث احلريق
إحالة وزير الصحة ومسؤولني على التحقيق إثر كارثة مستشفى ابن اخلطيب يف بغداد


