ضبط حماولة تهريب أدوية بشرية رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف ميناء أم قصر األوسط
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس السبت ،ضبط
محاولة تهريب أدوية برشية يف منفذ ميناء أم
قرص األوسط.وذكر بيان للهيئة تلقته «الزوراء»:
أن «جهودا ً متميزة لهيئة املنافذ الحدودية يف ضبط
املخالفات ومنع محاوالت التهريب ،حيث تم ضبط
حاوية محملة أدوية برشية مخبأة خلف كماليات
سيارات جديدة واقفاص بالستك يف منفذ ميناء
أم قرص األوسط «.واشار البيان اىل انه «تم ضبط
املواد بنا ًء عىل املعلومات الواردة من جهاز املخابرات
الوطني كونها تؤثر عىل صحة وسالمة املواطنني».

رئيس الوزراء يزور الكويت

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الخارجية عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،اىل دولة الكويت خالل االسبوع الجاري.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :إن «سفري العراق لدى الكويت ،منهل الصايف ،اجتمع أخريا مع رئيس
غرفة تجارة وصناعة الكويت ،محمد الصقر ،لبحث مع عدد من املواضيع،
ومنها التحضري لزيارة الكاظمي اىل دولة الكويت االسبوع املقبل».وقال السفري،
بحسب البيان :ان «الكاظمي سيعقد لقاء مع رجال االعمال الكويتيني بغية دخول
املستثمرين الكويتيني اىل السوق التجاري العراقي ،ولعب دور فعال يف مجال التنمية
املستدامة واالستثمار الصناعي والتجاري».واشار اىل انه «ناقش كذلك سبل تنمية
التجارة البينية بني البلدين يف ظل وجود رغبة حقيقية لتنمية التعاون الثنائي عىل
مختلف األصعدة واملجاالت».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7547 :االحـد  22آب 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7547 Sun 22 Aug 2021

أكد تركيز القانون على جرائم الفساد وختفيف عقوبة اإلعدام

مستشار رئيس اجلمهورية يكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشف املستش�ار القانوني لرئيس الجمهورية،
منيف الش�مري ،ع�ن تفاصيل مقترح تعديل
قان�ون العقوب�ات ،وفيم�ا ح�دد االس�باب
الجوهري�ة الت�ي دفع�ت لتعديل القان�ون ،اكد

تفاصيل مقرتح تعديل قانون العقوبات وحيدد األسباب اليت دفعت لتعديله

تركيز القانون على العقوبات الخاصة بجرائم
الفساد وتخفيف عقوبة االعدام.وقال الشمري
يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان قان�ون العقوب�ات
الح�ايل ( )111ص�در يف ع�ام  ،1969اي مىض
عليه نحو اكثر من  52عاما ،حيث اجريت عليه

تعديالت من قبل مجلس قي�ادة الثورة ،وكذلك
من قبل س�لطة االئتالف بعد عام  .2003مبينا:
ان أي قان�ون عندما تج�رى عليه تعديالت عىل
اكثر م�ن نصف مواده تكون هن�اك صعوبة يف
تطبيق�ه من قبل املطب�ق او القانوني.واضاف:

ان مس�ودة قانون العقوبات الجديد جاءت من
مجل�س القضاء االعىل اىل رئاس�ة الجمهورية،
حيث كانت مسودة ممتازة اجرى تعديالت عىل
اغلب مواد القانون.

بعد مناشدات عدة ملواطنني عرب «الزوراء»

وزير الزراعة يوجه بفتح االسترياد خلمسة
الكاظمي لطلبة السادس :أنتم اليوم تؤدون االمتحانات وتواجهون الصعاب فال جماملة على حساب العلم حماصيل ملنع ارتفاع أسعارها يف األسواق

بغداد /الزوراء:
انطلق�ت ،ام�س الس�بت ،امتحانات
السادس االعدادي بمشاركة أكثر من
 522ألف طالب وطالبة ،وفيما تفقد
رئيس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي،
ع�ددا ً من املراكز االمتحانية يف بغداد،
أكد أنه ال مجاملة عىل حساب العلم،
مبين�ا ان الوض�ع الصح�ي خطير
ونحن بحاجة إىل االلت�زام بإجراءات
السالمة.وقال الكاظمي ،حسب بيان
ملكتب�ه اإلعالم�ي تلقته “ال�زوراء”،
وخلال زيارت�ه ع�ددا ً م�ن مراك�ز
االمتحان�ات يف أول أي�ام االمتحانات
الوزاري�ة للصف�وف اإلعدادي�ة
املنتهي�ة“ :نزوركم الي�وم يف أول أيام
االمتحان�ات النهائي�ة؛ ك�ي نزيدكم
عزيمة نحو النج�اح ،وبذل أقىص ما
لديك�م من جه�ود؛ من أج�ل النجاح
والحص�ول على مع�دالت تؤهلك�م

تفاصيل ص2

لرسم طريق مس�تقبلكم”.وأضاف:
“على الرغ�م مما يم�ر ب�ه البلد من
ظروف قاهرة صحي�ة ،واقتصادية،
وأمنية ،واس�تهدافات متكررة ألبراج
الطاقة ،إال أننا أرصرنا عىل أن تكون
ه�ذه االمتحانات ناجح�ة بعزيمتكم
على مواجه�ة التح�دي ،وتحقي�ق
النجاح”.وأوض�ح “ :نع�م ،الوض�ع
الصح�ي خطير ،ونح�ن بحاجة إىل
االلت�زام بإجراءات السلامة بأقىص
ما يكون ،ومع هذا أنتم اليوم تؤدون
االمتحانات ،وتواجهون الصعاب ،فال
ّ
ووجهنا
مجاملة عىل حس�اب العلم،
قب�ل االمتحان�ات بتوفير مطل�ق
اإلمكانات ،إلجراء العملية االمتحانية
بانسيابية ويرس ،وبإجراءات تحافظ
على سلامتكم ،وسلامة امللاك
التدرييس”.

تفاصيل ص3

إصابات كورونا عامليا تتجاوز الـ 210ماليني إصابة و 4.4ماليني وفاة
األمن الوطين يعتقل  18مبتزاً إلكرتونياً يف عدد من احملافظات

صاحل وأمري قطر يؤكدان أهمية ترسيخ
األمن واالستقرار يف املنطقة

ص3
ص4

بغداد /الزوراء:
وج�ه وزي�ر الزراع�ة ،محم�د كري�م
الخفاج�ي ،ام�س الس�بت ،باس�ترياد
خمس�ة محاصي�ل زراعية ملن�ع ارتفاع
أسعارها.وقال الناطق الرسمي للوزارة،
حميد الناي�ف ،يف بيان تلقته «الزوراء»:
إن�ه «اس�تنادا للصالحي�ات املخول�ة
لوزي�ر الزراع�ة بفتح ومنع االس�ترياد
ويف ض�وء وفرة وش�ح املنت�ج الزراعي،
واس�تنادا اىل اجتماع اللجنة الخماسية
التي ناقش�ت انخف�اض اإلنتاج لبعض
املحاصي�ل الت�ي يحتاجه�ا املواط�ن يف
قوت�ه اليوم�ي ،واس�تنادا اىل املعطيات
الواقعية ،حصلت موافقة وزير الزراعة
املهن�دس محم�د كري�م الخفاجي ،عىل
الس�ماح باس�ترياد املحاصيل الزراعية
اآلتي�ة( :الث�وم والطماط�م والبص�ل
والرق�ي والبطي�خ) وم�ن كاف�ة املنافذ
الحدودية».وأضاف النايف« :باس�تثناء
محص�ول الطماط�م يكون اس�ترياده
حصرا م�ن مناف�ذ زرباطية والش�يب
والشلامجة واملنذري�ة» ،موضح�ا ً أن

«ذلك ج�اء نتيج�ة النخف�اض إنتاجها
محلي�ا وبالتزامن مع الزي�ارة املليونية
وكثرة املواكب الحس�ينية والتي تحتاج
اىل س�حب كبري لهكذا منتجات زراعية،
مما يتطل�ب حماية املس�تهلك اليومي،
وملنع ارتفاع أس�عارها وتس�تمر عملية
االس�ترياد لحين وفرته�ا محليا».وبني
أن «سياس�ة الوزارة ه�ي حماية املنتج
املحيل من جانب وحماية املس�تهلك من
جانب آخر ،ومن خالل تطبيق الروزنامة
الزراعية ،فضال عن البيانات الواردة من
مديريات الزراعة والتي تبني مدى وفرة
أو ش�ح املنتج الزراع�ي املحيل».وكانت
صحيف�ة «الزوراء» قد نشرت يف اعداد
منفصلة مناش�دات للمواطنني بش�أن
ارتفاع اس�عار الخرض والفواكه ولحوم
الدواج�ن والبيض ،مطالبين الحكومة
بالتدخ�ل لخف�ض االسعار.وش�هدت
االسواق املحلية يف االونة االخرية ارتفاعا
كبريا باسعار املواد الغذائية بسبب منع
االسترياد وقلة املنتج املحيل املعروض .

تفاصيل ص5

جلنة نيابية تنتقد قرار املوانئ بعدم السماح بإرساء ناقالت النفط على
ثالثة أرصفة يف ميناء خور الزبري
الزوراء  /يوسف سلمان:
انتقدت لجنة متابعة تنفيذ الربنامج الحكومي
والتخطيط االستراتيجي النيابية قرار الرشكة
العامة ملوانئ العراق ،املعنون اىل رشكة تسويق
النفط (س�ومو) بعدم السماح بإرساء ناقالت

النفط عىل األرصف�ة رقم  ٥ورقم  ٦ورقم  ٧يف
مين�اء خور الزبري  ،والت�ي تدار من قبل رشكة
(نس�يم العراق) املتعاقدة من�ذ عام  ٢٠١٦مع
املوانئ نفسها.وقال عضو اللجنة النائب كاظم
فنجان يف مؤتمر صحفي تابعته « الزوراء « ،ان

املوانئ رصفت قب�ل اصدار القرار مبلغا قدره
خمس�ة مليارات دين�ار لرشكة نس�يم العراق
دفعة واحدة ،وبتوقيع املدير العام نفس�ه ،وان
توج�ه املدير العام نحو تعليق نش�اطاتها بات
يثري الريبة ،ويرس�م أكثر من عالمة استفهام

ظل�ت تح�ول حت�ى اآلن ح�ول دواف�ع تحييد
أرصفته�ا وتجميده�ا بذريع�ة الحف�اظ عىل
السلامة واألم�ان يف خطوة تعد من الس�وابق
الخطرية «.

تفاصيل ص2

بعد كشفه عن حماولة الغتياله

الرئيس التونسي :ال أخاف إال رب العاملني وإن مت سأكون شهيدا

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس الجمهوري�ة برهم صالح ،مع
أمير قطر الش�يخ تميم بن حم�د آل ثاني،
امس الس�بت ،عددٍا م�ن القضايا اإلقليمية
والدولي�ة ذات االهتمام املشترك ،فيما أكدا
أهمية ترسيخ األمن واالستقرار يف املنطقة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الجمهورية يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان رئيس الجمهورية
الدكتور برهم صالح ،أجرى اتصاالً هاتفيا ً

م�ع أمير قط�ر الش�يخ تميم ب�ن حمد آل
ثان�ي ،وج�رى ،خلال االتص�ال الهاتفي،
بح�ث العالق�ات األخويّ�ة املشتركة بين
البلدين وس�بل تعزيزها يف مختلف املجاالت
بم�ا يحق�ق املصالح املشتركة للش�عبني
ُ
بح�ث عد ٍد من
الش�قيقني.وتابع :كم�ا تم
القضاي�ا اإلقليمية والدولي�ة ذات االهتمام
املشترك ،حيث ج�رى التأكيد على أهمية
ترسيخ األمن واالستقرار يف ربوع املنطقة.

األنواء :ارتفاع جديد يف درجات
احلرارة ابتدا ًء من اليوم

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية والرصد الزلزايل،
امس السبت ،حالة الطقس يف عموم البالد،
فيما أش�ارت اىل ارتفاع جدي�د يف درجات
الحرارة ابتدا ًء من اليوم.وذكر بيان للهيئة
تلقته “الزوراء” :أن “اليوم األحد سيكون
الطق�س يف املنطقة الش�مالية صحوا ً مع
بعض الغيوم ،وال تغري يف درجات الحرارة،
والرياح شمالية غربية اىل معتدلة الرسعة

( )10-20کم/س ،ومدى الرؤية ()8-10
ک�م ،فيم�ا س�يكون الطق�س يف املنطقة
الجنوبية صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع
قليالً ،حيث تصل درج�ة الحرارة يف بغداد
إىل  46درجة وخم�س محافظات جنوبية
اىل  48درجة مئوية ،أما الرياح يف األقسام
الرشقي�ة فهي ش�مالية غربية خفيفة إىل
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س.

تفاصيل ص2

عقار جديد لعالج كورونا يُقر
استخدامه يف بريطانيا

لندن /متابعة الزوراء:
وافقت الس�لطات الصحية الربيطانية
على اس�تخدام عق�ار جدي�د لعلاج
املصابني بفريوس كورونا باستخدام،
زوجين من الجين�ات املصنعة معمليا ً
ملهاجم�ة الفيروس ،فيم�ا كش�فت
هيئة الصحة الربيطانية ترتاوح كلفة
العقار بني ألف وألفي جنيه اسرتليني،
مقابل برنامج عالج�ي يكفي مريضا ً

واح�دا ً فقط.وأك�دت لن�دن أن عق�ار
“رونابري�ف” أظهر ق�درات جيدة عىل
منع العدوى ،وتقلي�ل الحاجة لدخول
امل�رىض املستش�فيات لتلق�ي العالج.
وكان العق�ار ضم�ن مجموع�ة م�ن
العقاقير التجريبية التي اس�تخدمت
لعلاج الرئي�س األمريك�ي الس�ابق،
دونالد ترامب.

تفاصيل ص3

تونس /متابعة الزوراء:
أك�د الرئي�س التونيس ،قيس س�عيّد،
يف كلمة وجهها إىل أش�خاص اتهمهم
بالك�ذب والتعرض ألع�راض غريهم
والقول بأن مرجعيتهم اإلسالم أنه «ال
يخ�اف إال رب العاملني».وقال الرئيس
التونسي ،خالل إرشافه عىل مراس�م

التوقيع عىل اتفاقية توزيع مساعدات
اجتماعي�ة لعائالت فقيرة« :أين هم
م�ن اإلسلام ،وم�ن مقاص�ده كيف
يتعرضون ألعراض النس�اء والرجال
ويكذب�ون ...الك�ذب لديه�م أصب�ح
من أدوات السياس�ة».وأضاف قيس
سعيّد« :أقول لهم أعرف ما تدبرون..

بعد تسجيل حنو  4آالف إصابة و 85حالة وفاة

أن�ا ال أخ�اف إال الل�ه رب العاملين،
وبالرغم من محاوالتهم اليائسة التي
تص�ل إىل التفكري يف االغتي�ال والقتل
والدم�اء ..س�أنتقل ش�هيدا إن م�ت
الي�وم أو غ�دا إىل الضف�ة األخرى من
الوجود عند أعدل العادلني» .جاء ذلك
يف وق�ت أعل�ن فيه الرئي�س التونيس

عن نبأ س�ار للتونس�يني ،كاشفا ً عن
نيته اإلعالن عن حكومة جديدة خالل
األيام القليلة املقبلة.كما شدد مجددا
عىل أنه ما من أحد يتدخل يف قراراته،
مؤك�دا ً أنه لن يك�ون رهين�ة بيد أي
شخص.

تفاصيل ص3

بعد تدهور قيمة العملة وأزمة البنزين وانقطاع الدواء

تراجع كبري بإصابات كورونا يف العراق األزمات يف لبنان تتساقط دون هوادة وأزمة املياه تلوح يف األفق
والوفيات تتخطى الـ  20ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
الس�بت ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفيروس كورونا املس�تجد يف العراق،
فيم�ا اك�دت تس�جيل  3958اصاب�ة
جدي�دة و 85حال�ة وف�اة وش�فاء
 7651حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بيان
تلقته “ال�زوراء” :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،23279 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية،13966576 :
مبين�ة انه ت�م تس�جيل  3958اصابة

جديدة و 85حالة وفاة وش�فاء 7651
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)90.7%( 1649521 :بينما عدد
حاالت االصاب�ات ال�كيل،1819455 :
أما ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ،149824يف حين ان ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة،1056 :
وعدد حاالت الوفي�ات الكيل،20110 :
الفتة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم امس:
 ،29696ليصبح ع�دد امللقحني الكيل:
.2872383

بريوت /متابعة الزوراء:
تتساقط األزمات عىل لبنان دون هوادة،
فبعد األزمة االقتصادية الخانقة وتدهور
قيم�ة العمل�ة بنس�بة أكثر م�ن ،90%
فضال عن أزمة البنزين ،وانقطاع الدواء،
وتعثر املستش�فيات ،أتى دور املياه.فقد
حذرت منظم�ة األمم املتح�دة للطفولة
(يونيسف) يف بيان ،امس السبت ،من أن
أكثر من أربعة ماليني لبناني قد يواجهون
نقص�ا حادا يف املياه أو ق�د تنقطع املياه
عنهم تماما خالل أيام ،وذلك بسبب أزمة
الوق�ود الش�ديدة.وقالت هنرييت�ا فور،
املديرة التنفيذية لليونيس�ف“ :أصبحت
املراف�ق الحيوي�ة مث�ل املستش�فيات

واملراك�ز الصحي�ة محروم�ة م�ن املياه
الصالحة للرشب بسبب نقص الكهرباء،
مما يعرض األرواح للخطر”.كما أضافت
“إذا أُجبر أربع�ة ماليين ش�خص عىل
اللج�وء إىل مص�ادر غير آمن�ة ومكلفة
للحصول عىل املياه ،فذلك س�وف يعرض
الصح�ة والنظاف�ة العام�ة للخطر ،وقد
يش�هد لبنان زيادة يف األم�راض املنقولة
عبر املي�اه ،باإلضاف�ة إىل زي�ادة يف عدد
حاالت كوفيد ،”-19وحثت عىل تش�كيل
حكومة جدي�دة ملواجهة األزمة.ويعيش
لبن�ان انهي�ارا مالي�ا منذ عامين ،فيما
يؤدي نق�ص الوقود والبنزين إىل انقطاع
الكهرباء لفرتات ممتدة ،وس�ط انتش�ار

طوابير طويل�ة عن�د محط�ات الوقود
القليل�ة الت�ي ال ت�زال تعمل.وقد س�جل
انقط�اع الكهرب�اء يف البلد ال�ذي يعاني
أحد أس�وأ أزمات�ه منذ عق�ود ،أكثر من
 22س�اعة يوميا.حتى ب�ات هذا التقنني
الق�ايس التقلي�د الجدي�د يف بل�د مفلس
تفتق�ر أس�واقه إىل كل يشء تقريب�ا من
الوق�ود إىل ال�دواء فالخبز وكاف�ة املواد
األساس�ية.وقد ب�دأ صرب س�كان لبنان
ينفد ،وكذل�ك قدرتهم على الصمود مع
انهي�ار اقتصادي بال قعر نق�ل البالد إىل
حالة معاكس�ة ملا كانت علي�ه باملطلق،
حت�ى إن الكثريين منه�م علقوا “لم يبق
سوى الهواء كي ينقطع عنا”.

طالبان :احلكم اجلديد يف البالد قد ال يكون دميقراطيا بالتعريف الغربي

أفغانستان :املال برادر يف كابل لبحث تشكيل حكومة جديدة وسط فوضى رحالت اإلجالء
كابل /متابعة الزوراء:
يف خض�م تدفق آالف األفغان الراغبني يف
مغادرة البالد ،اس�تؤنفت عمليات إجالء
املدنيين من مط�ار كابل بعدم�ا كانت
ق�د توقفت لس�اعات ع�دة ج�راء عدم
ق�درة القاع�دة األمريكي�ة يف قطر عىل
اس�تيعاب املزيد من األش�خاص ،وفيما

وصل الرجل الثاني يف حركة طالبان املال
عبد الغني برادر إىل كابل ،امس الس�بت،
إلجراء محادثات مع قياديني يف الحركة
وسياسيني آخرين حول تشكيل حكومة
جديدة يف البالد ،قالت حركة طالبان إنها
تهدف إىل الكش�ف عن إطار حكم جديد
ألفغانس�تان يف األسابيع القليلة املقبلة،

الفت�ة إىل أنه “ق�د ال يك�ون ديمقراطيا
بالتعري�ف الغرب�ي الدقيق.وقال قيادي
كبري يف طالبان لوكالة األنباء الفرنس�ية
إن امللا برادر “س�يحرض إىل كابل للقاء
ق�ادة مس�لحني وسياس�يني م�ن أجل
تش�كيل حكوم�ة ش�املة”.وعاد امللا
برادر إىل أفغانس�تان الثالثاء بعد يومني

عىل سيطرة طالبان عىل البلد ،قادما من
قطر حي�ث كان يقود املكتب الس�يايس
للحركة .وبعد ساعات قليلة من وصوله
إىل األرايض األفغاني�ة ،أعلن�ت حرك�ة
طالب�ان أن حكمها س�يكون “مختلفا”
عن الس�ابق .وكررت يف عدة مناس�بات
أنه�ا تري�د تش�كيل حكومة “ش�املة”

ب�دون الخوض يف التفاصيل.وعبد الغني
ب�ردار املولود يف والية أروزغان (جنوب)
ونش�أ يف قنده�ار ،أحد مؤسسي حركة
طالب�ان م�ع املال عم�ر الذي ت�ويف عام
 ، 2013لك�ن الحرك�ة أخف�ت ذلك ملدة
عامني.
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أكد تركيز القانون على جرائم الفساد وختفيف عقوبة اإلعدام

تفاصيل مقرتح تعديل قانون
مستشار رئيس اجلمهورية يكشف لـ
العقوبات وحيدد األسباب اليت دفعت لتعديله

الزوراء /حسني فالح:
كشف املستشار القانوني لرئيس
الجمهورية ،منيف الشمري ،عن
تفاصيل مقرتح تعديل قانون
العقوبات ،وفيما حدد االسباب
الجوهرية التي دفعت لتعديل
القانون ،اكد تركيز القانون عىل
العقوبات الخاصة بجرائم الفساد
وتخفيف عقوبة االعدام.
وقال الشمري يف حديث
لـ”الزوراء” :ان قانون العقوبات
الحايل ( )111صدر يف عام ،1969
اي مىض عليه نحو اكثر من 52
عاما ،حيث اجريت عليه تعديالت
من قبل مجلس قيادة الثورة،
وكذلك من قبل سلطة االئتالف بعد

عام  .2003مبينا :ان أي قانون
عندما تجرى عليه تعديالت عىل
اكثر من نصف مواده تكون هناك
صعوبة يف تطبيقه من قبل املطبق
او القانوني.
واضاف :ان مسودة قانون العقوبات
الجديد جاءت من مجلس القضاء
االعىل اىل رئاسة الجمهورية،
حيث كانت مسودة ممتازة اجرى
تعديالت عىل اغلب مواد القانون.
مؤكدا :انه بعد ورود املسودة اىل
رئاسة الجمهورية تم تشكيل لجنة
بتوجيه وارشاف من قبل رئيس
الجمهورية ،برهم صالح ،من دائرة
الترشيع يف الرئاسة ومختصني يف
القانون الجنائي واالختصاصات

االخرى ذات العالقة من مختلف
الجامعات العراقية ومن جميع
املحافظات.
واشار اىل :ان اللجنة بدأت عملها
منذ عام  ،2019واجريت تعديالت
تواكب العرص .مبينا :ان القانون
ركز عىل جرائم الفساد ،واصبحت
هناك عقوبات مشددة عىل جرائم
الفساد.
وأوضح :ان القانون اكد عىل عدم
اطالق رساح املتهم بالفساد لحني
تسديد املبالغ التي بذمته والتي
اختلسها من الدولة حتى يف حال
اكمال محكوميته .مؤكدا :ان هذا
موضوع مهم ،والرئيس مهتم
بموضوع مكافحة الفساد.

وتابع :ان التعديالت ركزت ايضا
عىل تخفيف عقوبة اإلعدام .مشريا
اىل :ان العراق موقع عىل العديد
من االتفاقيات واملعاهدات الدولية
مع الدول واملنظمات الدولية
واملنظمات الحقوقية ،فصار هناك
تخفيف لبعض جرائم االعدام الن
عقوبات االعدام كانت كثرية يف
القانون القديم.
نّ
وبي :ان اللجنة خففت الكثري من
جرائم االعدام والتي ال تستحق هذه
العقوبة باستثناء الجرائم الرشعية
او التي فيها قتل وغريها .مؤكدا:
ان القانون انجز بشكل كامل ويف
طريقه اىل مجلس النواب لغرض
الترشيع.

ويف وقت سابق ،اعلن رئيس
الجمهورية ،برهم صالح ،تقديم
اول قانون جديد للعقوبات منذ اكثر
من  50عاما اىل مجلس النواب.
وقال صالح يف تغريدة عىل حسابه
يف “تويرت” تابعتها “الزوراء”:
“تقدمنا اىل مجلس النواب بمرشوع
قانون عقوبات جديد بعد ٥٠
عاما من صدور قانون العقوبات
ً
مواكبة لروح العرص
لسنة ،١٩٦٩
والتحوالت الكربى يف مجتمعنا”.
وتابع“ :ويستهدف إنهاء النصوص
املرحّ لة من حقبة الديكتاتورية،
ويضع العراق بني الدول امللتزمة
باملعايري الدولية يف الجريمة
والعقاب والحريات”.

جلنة نيابية تنتقد قرار املوانئ بعدم األنواء :ارتفاع جديد يف درجات احلرارة ابتدا ًء من اليوم
السماح بإرساء ناقالت النفط على ثالثة
أرصفة يف ميناء خور الزبري

الزوراء  /يوسف سلمان:
انتقدت لجنة متابعة تنفيذ الربنامج
الحكومي والتخطيط االسرتاتيجي
النيابية  ،قرار الرشكة العامة ملوانئ
العراق ،املعنون اىل رشكة تسويق
النفط (سومو) بعدم السماح بإرساء
ناقالت النفط عىل األرصفة رقم ٥
ورقم  ٦ورقم  ٧يف ميناء خور الزبري
 ،والتي تدار من قبل رشكة (نسيم
العراق) املتعاقدة منذ عام  ٢٠١٦مع
املوانئ نفسها.
وقال عضو اللجنة النائب كاظم
فنجان يف مؤتمر صحفي تابعته “
الزوراء “ :ان املوانئ رصفت قبل
اصدار القرار مبلغا قدره خمسة
مليارات دينار لرشكة نسيم العراق
دفعة واحدة ،وبتوقيع املدير العام
نفسه ،وان توجه املدير العام نحو
تعليق نشاطاتها بات يثري الريبة،
ويرسم أكثر من عالمة استفهام ظلت
تحول حتى اآلن حول دوافع تحييد
أرصفتها وتجميدها بذريعة الحفاظ
عىل السالمة واألمان يف خطوة تعد
من السوابق الخطرية “.واضاف ان
“ لم تتطرق املوانئ اىل حجم املخاطر

املقترصة عىل هذه األرصفة وحدها
دون غريها من األرصفة االخرى
املحاذية لها تماما “ ،مبينا ان “ لم
تحدد املوانئ بكتابها املدة املقررة
للحظر املفروض عىل هذه األرصفة“.
واوضح ان “ لم يرش قرار املوانئ
اىل اي مخاطبات سابقة مع إدارة
ميناء خور الزبري ،وال مع رشكة
خطوط االنابيب حول ماهية املخاطر
املزعومة“.
مبينا ان “ لم ترسل املوانئ نسخة
من كتابها اىل الطرف الثاني (رشكة
نسيم البرصة) املتعاقدة معها إلدارة
هذه األرصفة ،ولم ترسل نسخة منه
اىل الدائرة القانونية “ .وأكد فنجان ان
“ هذا القرار يمكن تفسريه عىل انه
خطوة تبنتها املوانئ إلعالن الحرب
عىل نفسها ،فاملترضر االول هو
املوانئ ،واملترضر الثاني هو رشكة
(نسيم البرصة) ،واملترضر الثالث هو
وزارة النفط وتشكيالتها العاملة يف
ميناء خور الزبري” ،داعيا وزير النقل
اىل رضررة التدخل لدرء األخطار التي
باتت تهدد مستقبل املوانئ بسبب هذه
الترصفات غري محسوبة العواقب .

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية والرصد الزلزايل ،امس
السبت ،حالة الطقس يف عموم البالد ،فيما أشارت اىل
ارتفاع جديد يف درجات الحرارة ابتدا ًء من اليوم.
وذكر بيان للهيئة تلقته “الزوراء” :أن “اليوم األحد
سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية صحوا ً مع بعض
الغيوم ،وال تغري يف درجات الحرارة ،والرياح شمالية
غربية اىل معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س ،ومدى
الرؤية ( )8-10کم ،فيما سيكون الطقس يف املنطقة
الجنوبية صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليالً ،حيث
تصل درجة الحرارة يف بغداد إىل  46درجة وخمس
محافظات جنوبية اىل  48درجة مئوية ،أما الرياح
يف األقسام الرشقية فهي شمالية غربية خفيفة
إىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س ،ويف األقسام
الغربية هي جنوبية رشقية خفيفة إىل معتدلة الرسعة
( )10-20کم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم ،أما يف
املنطقة الوسطى فسيكون الطقس صحواً ،وال تغري
يف درجات الحرارة ،والرياح متغرية االتجاه خفيفة
الرسعة ( )5-10كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم”.
وأشار إىل أن “طقس البالد ليوم االثنني سيكون يف
املنطقة الشمالية صحوا ً  ،ودرجات الحرارة مقاربة
لليوم السابق ،والرياح يف االقسام الرشقية شمالية
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س،
ويف االقسام الغربية جنوبية رشقية معتدلة الرسعة
()10-20كم س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم ،أما يف
املنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً ،ودرجات
الحرارة مقاربة لليوم السابق ،والرياح شمالية غربية
خفيفة إىل معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س ،ومدى
الرؤية ( )8-10کم ،فيما سيكون الطقس يف املنطقة

الوسطى صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليالً ،
والرياح يف االقسام الرشقية شمالية غربية اىل معتدلة
الرسعة ( )10-20ويف االقسام الغربية جنوبية
رشقية معتدلة الرسعة ()10-20كم/س ،ومدى
الرؤية ( )8-10کم”.
ولفت إىل أن “يوم الثالثاء سيكون الطقس يف املنطقة
الشمالية صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم
السابق ،والرياح شمالية غربية خفيفة إىل معتدلة
الرسعة ( )10-20كم/س ،ومدى الرؤية ()8-10
کم ،أما يف املنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً،
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق  ،والرياح
شمالية غربية خفيفة معتدلة الرسعة()10-20
كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10کم ،فيما سيكون
الطقس يف املنطقة الوسطى صحوا ً ،ودرجات الحرارة
ترتفع قليال ،والرياح يف األقسام الرشقية شمالية
غربية خفيفة إىل معتدلة الرسعة ( )10-20کم/س،
ومدى الرؤية ( )8-10كم”.
وتابع أن “الطقس ليوم االربعاء سيكون يف املنطقة
الشمالية صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم
السابق ،والرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة ()10-20كم/س ،ومدى الرؤية ()8-10
كم/س ،فيما سيكون الطقس يف املنطقة الجنوبية
صحواً ،ودرجات الحرارة ترتفع قليال ،والرياح
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س ،ومدى الرؤية ()8-10كم/س ،فيما سيكون
الطقس يف املنطقة الوسطى صحواً ،وال تغري يف
درجات الحرارة ،والرياح شمالية غربية خفيفة اىل
معتدلة الرسعة ()10-20كم/س ،ومدى الرؤية(8-
)10كم/س”.

No: 7547 Sun 22 Aug 2021
وزارة التجارة
الشركة العامة لتصنيع احلبوب

إعالن رقم ( )2021/24
م/حتميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة الدورة

 -1يرسُ (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب) ان تعلن(للمرة االوىل) عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة
داخل مطحنة الدورة.
 -2تتوفر لدى الرشكة العامة لتصنيع الحبوب التخصيصات املالية ضمن (املوازنة االتحادية) وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات
تحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة الدورة .
 -3بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب /
القسم القانوني وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة  1000000مليون دينار بموجب صك مصدق من احد املصارف الحكومية
بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
 -4تسلم العطاءات اىل العنوان االتي (الرشكة العامة لتصنيع الحبوب/مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد/ساحة عدن /مدخل
مدينة الحرية) يف املوعد املحدد (اقصـاه الساعة العارشة صباحا من يوم  2021/9/12حسب توقيت مدينة بغداد) وسوف ترفض العطاءات
املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
((ترسي كافة النصوص الواردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014يف كل مالم يرد به نص يف هذا االعالن او يتعارض
معها يف املضمون))
يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل-:
 -1شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات.
 -2التأمينات االولية تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ ( )38,916,000ثمانية وثالثون مليون وتسعمائة وستة عرش الف دينارالتي
تمثل  %3من الكلفة التخمينية من احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخوله قانونا عىل ان ال تقل
نفاذيته ( )35يوم تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة  120مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء.
 -3كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام  2021ومعنون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب حرصا (عىل
ان يلتزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته )
 -4وصل رشاء رشوط املناقصة.
 -5تقديم اعمال مماثلة.
 -6يف حالة تقديم وثائق مصورة (مستنسخة) يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار اما بخصوص املستمسكات
الثبوتية (البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ،شهادة الجنسية ،بطاقة السكن وغريها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة .
 -7يتم انعقاد املؤتمر الخاص لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف هذه املناقصات يف الساعة العارشة صباحا حسب توقيت بغداد من يوم
 2021/9/5يف مقر الرشكة/القسم القانوني.
 -8يف حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم وفتح العطاءات
املرفقات :جدول
املهندس
اثري داود سلمان
املدير العام ورئيس مجلس االدارة وكالة
http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

																						
شركة املشاريع النفطية
							
اعادة اعالن مناقصة عامة
												
رقم الطلبية5499-PR - 01 - 2020:
(تصميم وجتهيز منظومة  FM 200وجتهيز معدات منظومة االطفاء)
ملشروع انبوب النفط اخلام ( 24غرب القرنة -1الطوبة)
يرسُ (رشكة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي الخربة و االختصاص لتقديم عطاءاتهم ملناقصة (تصميم وتجهيز منظومة 200 FM
وتجهيز معدات منظومة االطفاء) ملرشوع انبوب النفط الخام ( 24غرب القرنة -1الطوبة)( ..تسليمها وتفريغها يف مخازن الرشكة يف الشعيبة) العراق – البرصة
وعىل ان تكون املواد من املناشئ كالتايل ملنظومة (( )200 FMايطاليا  -اململكة املتحدة -املانيا – الواليات املتحدة – كندا واليابان ) ومعدات منظومة االطفاء
(اململكة املتحدة – الواليات املتحدة – اليابان –بلدان اوربا الغربية –فرنسا – املانيا – ايطاليا –فلندا – هولندا – سويرسا ).
علماً ان املناقصة ممولة ذاتياً وكلفتها التخمينية هي( )350,000,000مليون دينار(ثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي فقط) وتكون مدة التنفيذ ()180
يوم (مائة وثمانون يوم تقويمي) مع مالحظة ما يأتي:
 .1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية /قسم التوريدات والتعاقداتscop@scop.oil. -:
 gov.iq //من االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة ( 9:00ص) لغاية (12:00م) وكما موضحة بالتعليمات
Pur.cus@scop.oil.gov.iq
ملقدمي العطاءات.
 .2عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسية واالعالن
بموجب املعايري اآلتية:
املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( )10سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل ( )%30من الكلفة التخمينية للمناقصة عىل ان يكونمن طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيدا من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية.خدمات ما بعد البيع . يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ ( )70,000,000دينار عراقي (سبعون مليون دينار عراقي ) من مرصف معتمد ومصدق اصوليا(باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع النفطية).
تجهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االويل.يكون التجهيز مع التفريغ  CIPواصل ومفرغ يف مخازن الرشكة يف الشعيبة العراق –البرصة.مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة. تلتزم الرشكة االجنبية املشرتكة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه املؤسسات العراقية خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ التبليغبقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي إلصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة باملناقصة.
يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية وفقا التفاقية نادي باريس او التسويةوفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  2014او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض الحال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل ( )30ثالثون يوماً من تاريخ
التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط الزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة.
تتعهد الرشكة االجنبية بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل أي مديونية بحق املؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من خالل البيع اوالتنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة
للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 .3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة
(( )250,000مائتان وخمسون ألف دينار عراقي) نقدا ً وغري قابل للرد.
 .4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (رشكة املشاريع النفطية-قسم التوريدات والتعاقدات-الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي مكان تسليم العطاء (وزارة
النفط-رشكة املشاريع النفطية-لجنة استالم وفتح العطاءات  -الطابق االول  /مقر الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي).
 .5يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ ( )12/9/2021حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل-:
وزارة النفط /رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي /بغداد-العراق
الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية.
التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.
 .6يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ
الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر ويكون الحضور الزامياً.
الوقت  9:00( :ص) لغاية ( 12:00م).
التاريخ:
املكان :يحدد الحقاً
 .7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
 .8يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم-:
أ -هوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة العراقية مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة
التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
• ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة (او شهادة الجنسية +هوية االحوال املدنية) بطاقة السكن ،عقد ايجار ،او الطابو للداللة عىل العنوان .
• ملواطني الدول االخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.
ج -شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل إذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق او مكتب اقليمي مصدق اصوليا.
د -تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع النفطية.
هـ  -تلتزم الرشكة العراقية مقدمة العطاء وكذلك الرشكة االجنبية التي لديها مكتب اقليمي يف العراق بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكها
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العدد:
التاريخ:

بالضمان االجتماعي للعمال.
و -شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد ودائرة التصديقات يف وزارة
الخارجية يف العراق إذا كان مقدم العطاء اجنبيا.
ح -يجب ان يكون املناقص من املصنعني او أحد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.
ز -وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل.
ك -تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.
ل-وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات-:
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول -يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
الثاني -يحتوي عىل العرض الفني +الجدول الزمني (يتم ارفاق نسخة الكرتونية مع النسخة الورقية ،ويف حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة
الورقية).
الثالث -يحتوي عىل العرض التجاري غري املسعر.
الرابع -يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخامس -يحتوي عىل التأمينات االولية البالغة ( )7,000,000مليون دينار (سبعة ماليني دينار عراقي فقط) (ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او سفتجة
او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة ( )120يوم من تاريخ الغلق ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية
واسم الرشكة) ،باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حالياً من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع النفطية.
توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية  1-1من تعليمات ملقدمي العطاء وأي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق .
د -بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني ،عرض تجاري مسعر،عرض تجاري غري مسعر ،الوثائق املطلوبة ،التأمينات االولية).
 .9الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .10يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
 .11تهمل العطاءات غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ،يجب ان تتوافق جميع
العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد ألنها غري متوافقة.
 .12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف االول بأي
تغيري يطرأ عىل العنوان خالل ( )7ايام من تاريخ حصول التغيري.
 .13لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بنا ًء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط
للمناقصني ،وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني-:
• إلغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .
• عند إلغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 -14يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/مقدمي العطاء يف الحاالت االتية:
• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.
• إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
 -15ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها.
 -16يعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة
بالسعر االجمايل للعطاء.
 -18تجديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن االداء (بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد) لحني اصدار كتاب انتفاء الحاجة من
رشكتنا.
 -19يكون املجهز مسؤوال عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص
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انطالق امتحانات السادس اإلعدادي مبشاركة أكثر من  522ألف طالب وطالبة

إصابات كورونا عامليا تتجاوز الـ210
ماليني إصابة و 4.4ماليني وفاة
بغداد /متابعة الزوراء:
أف�ادت جامعة جونز هوبكن�ز األمريكية بارتفاع
إجمايل عدد اإلصابات بفريوس كورونا يف العالم إىل
أكثر من  210.7مليون إصاب�ة ،وإجمايل الوفيات
إىل أكثر من  4.4مليون وفاة.
وبحس�ب بيان�ات الجامعة بلغ إجم�ايل اإلصابات
بفيروس كورون�ا يف العال�م ،210.783.833
وإجمايل الوفي�ات  4.413.729وتصدرت الواليات
املتحدة قائمة ال�دول من حيث عدد الوفيات جراء
الفريوس ب�ـ 627833حال�ة وفاة ،وبل�غ إجمايل
اإلصابات فيه�ا  ..37.611.752تلته�ا الربازيل يف
املرتبة الثانية من حي�ث عدد الوفيات بـ573511
حال�ة وف�اة ،وإجم�ايل اإلصاب�ات .20.528.099
يف املرتب�ة الثالث�ة تأت�ي الهن�د بإجم�ايل وفي�ات

 ،433589وإجم�ايل إصاب�ات .32.358.829ويف
املرتب�ة الرابعة املكس�يك من حيث ع�دد الوفيات
ب�ـ 251319وإجم�ايل إصاب�ات .3.175.211ويف
املرتبة الخامس�ة بريو بإجم�ايل وفيات ،197716
وإجمايل إصابات  ..2.138.666وسادس�ا روس�يا
بإجم�ايل وفي�ات  ،171480وإجم�ايل إصاب�ات
 ..6.613.107ويف املرتب�ة الس�ابعة بريطاني�ا
بإجم�ايل وفي�ات  ،131805وإجم�ايل إصاب�ات
 ..6.459.643ويف املرتب�ة الثامنة إيطاليا بإجمايل
وفيات  128683وإجم�ايل إصابات ..4.471.225
ويف املرتب�ة التاس�عة كولومبي�ا بإجم�ايل وفيات
 ،124023وإجم�ايل إصاب�ات  ..4.883.932تلتها
يف املرتب�ة الع�ارشة إندونيس�يا ،بإجم�ايل وفيات
 ،123981وإجمايل إصابات .3.950.304

عقار جديد لعالج كورونا يُقر
استخدامه يف بريطانيا
لندن /ةمتابعة الزوراء:
وافق�ت الس�لطات الصحي�ة الربيطاني�ة على
اس�تخدام عق�ار جديد لعلاج املصابين بفريوس
كورونا باس�تخدام ،زوجني م�ن الجينات املصنعة
معملي�ا ً ملهاجم�ة الفيروس ،فيما كش�فت هيئة
الصح�ة الربيطانية تتراوح كلفة العق�ار بني ألف
وألف�ي جني�ه استرليني ،مقابل برنام�ج عالجي
يكف�ي مريضا ً واح�دا ً فقط.وأكدت لن�دن أن عقار
“رونابريف” أظه�ر قدرات جيدة عىل منع العدوى،
وتقليل الحاجة لدخول املرىض املستش�فيات لتلقي
العالج.وكان العقار ضم�ن مجموعة من العقاقري
التجريبية التي استخدمت لعالج الرئيس األمريكي
السابق ،دونالد ترامب ،بعد إصابته بالعدوى ،العام
السابق.لكن كلفة العقار مرتفعة لذلك من املحتمل
قرص اس�تخدامه على الحاالت ش�ديدة الخطورة.
وتهاج�م األجس�ام املض�ادة يف العق�ار فيروس
كورونا بش�كل مختلف عن طريق�ة عمل العقاقري
املتاح�ة حالياً ،مثل عقار “ديكس�اميثازون” الذي
يس�بط مناعة الجس�م ،ويمنع الجهاز املناعي من
االستجابة الزائدة عن الحاجة يف مقاومة الفريوس.
وكان هن�اك قل�ق من فش�ل العقار بع�د محاوالت
أولي�ة لعالج مصابني باس�تخدام أجس�ام مناعية،
جمعت من أجساد آخرين تعافوا من اإلصابة.ورغم
ذلك تمكنت رشكت�ا “ريجينريون” و “وروش” من
استنساخ األجس�ام املضادة يف املعمل ،للوصول إىل
أفض�ل صيغة جيني�ة للعمل ض�د الفريوس.وبذلك
أصبح العلاج أكثر فاعلية ،وأظهر قدرة عالية عىل
مس�اعدة املصابين ،ومواجهة السلاالت الجديدة
أيضاً.وتلتصق األجسام املضادة ،باألطراف الجينية
للخاليا الت�ي اعتاد الفريوس اس�تخدامها كمفتاح
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لدخولها.وم�ن ش�أن ذل�ك أن يفش�ل الفريوس يف
اخرتاق املزيد من الخاليا الس�ليمة يف جسد املصاب،
ومنعها من التفاقم ،م�ا يمنح املناعة وقتا ً إضافيا ً
وقدرة عالية للقضاء عىل الفريوس.
من املنتظر أن يستخدم العقار الجديد بأرسع وقت
يف خدمات الرعاية الصحية الربيطانية.
وقالت س�امانثا واتكنس�ون ،من الهيئ�ة الصحية
الربيطاني�ة الت�ي رصح�ت باس�تخدام العق�ار
“نش�عر بالرىض عن درجة األمان التي يوفرها هذا
العقار”.وترتاوح كلفة العقار بني ألف وألفي جنيه
استرليني ،مقاب�ل برنامج عالجي يكف�ي مريضا ً
واحدا ً فقط ،ويعود ذلك ،إىل أن العقاقري التي تعتمد
على الجين�ات الدقيقة أكث�ر تعقيدا ً م�ن العقاقري
الكيميائي�ة املعروف�ة والتي تتوف�ر يف الصيدليات.
ويعزز ذلك فكرة أن العقار الجديد لن يكون متوفرا ً
للجمي�ع ،لكن س�يقترص اس�تخدامه على املرىض
الذي�ن يعان�ون أعراضا ً خطيرة يف املستش�فيات.
وتشير بين�ي وارد األس�تاذة الصيدالنية يف جامعة
كينغ�ز يف لندن ،إىل أن اس�تخدام العالج قد يقترص
عىل املرىض يف املستش�فيات ،وربما يمنح الحقا ً ملن
ال تستجيب أجسادهم للقاحات املضادة للفريوس.
من جانبه قال الربوفيسور مارتن الندري الذي قاد
فريق العالج التجريبي ،يف جامعة أوكس�فورد“ ،لن
يك�ون واقعيا ً أبدا ً مع ارتف�اع كلفة العقار تقديمه
لكل املرىض ،حتى هؤالء الذين بإمكانهم التعايف من
دون الحاجة إليه”.أما رشكة أسترازينيكا فأكدت
أن عقارها الذي يس�تخدم األجس�ام املضادة ،يقلل
احتم�االت تفاق�م اإلصابة بالفريوس ،بنس�بة 77
باملئة.وأوضحت الرشكة أن العقار يحقن يف أجسام
املرىض ،ويوفر حماية تستمر  12شهراً.
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الكاظمي من املراكز اإلمتحانية :الوضع الصحي خطري وحنن
حباجة إىل االلتزام بإجراءات السالمة
بغداد /الزوراء:
انطلقت ،امس السبت ،امتحانات
السادس االعدادي بمشاركة أكثر
من  522ألف طالب وطالبة،
وفيما تفقد رئيس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،عددا ً من
املراكز االمتحانية يف بغداد ،أكد
أنه ال مجاملة عىل حساب العلم،
مبينا ان الوضع الصحي خطري
ونحن بحاجة إىل االلتزام بإجراءات
السالمة.
وقال الكاظمي ،حسب بيان
ملكتبه اإلعالمي تلقته “الزوراء”،
وخالل زيارته عددا ً من مراكز
االمتحانات يف أول أيام االمتحانات
الوزارية للصفوف اإلعدادية
املنتهية“ :نزوركم اليوم يف أول أيام
االمتحانات النهائية؛ كي نزيدكم
عزيمة نحو النجاح ،وبذل أقىص ما
لديكم من جهود؛ من أجل النجاح

والحصول عىل معدالت تؤهلكم
لرسم طريق مستقبلكم”.
وأضاف“ :عىل الرغم مما يمر به
البلد من ظروف قاهرة صحية،
واقتصادية ،وأمنية ،واستهدافات
متكررة ألبراج الطاقة ،إال أننا
أرصرنا عىل أن تكون هذه
االمتحانات ناجحة بعزيمتكم
عىل مواجهة التحدي ،وتحقيق
النجاح”.
وأوضح “ :نعم ،الوضع الصحي
خطري ،ونحن بحاجة إىل االلتزام
بإجراءات السالمة بأقىص ما
يكون ،ومع هذا أنتم اليوم تؤدون
االمتحانات ،وتواجهون الصعاب،
فال مجاملة عىل حساب العلم،
ووجّ هنا قبل االمتحانات بتوفري
مطلق اإلمكانات ،إلجراء العملية
االمتحانية بانسيابية ويرس،
وبإجراءات تحافظ عىل سالمتكم،

وسالمة املالك التدرييس”.
وتابع الكاظمي“ :بكم أحبتي
وأبنائي الطلبة ينهض العراق،
وما عملنا ليالً ونهارا ً إال من أجل
وصولكم إىل بر األمان ،عرب مستقبل
أفضل لكم وملن يأتي بعدكم،
ودعائي لكم بوافر التوفيق وأنتم
تتحصلون عىل أعىل الدرجات من
أجلكم ،ومن أجل عراقنا الحبيب”.
اىل ذلك ،أعلنت وزارة الرتبية ،امس
السبت ،نجاح امتحانات السادس
االعدادي التي انطلقت اليوم
(أمس) بمشاركة أكثر من 522
ألف طالب وطالبة ،مؤكدة التزام
الطلبة باإلجراءات الصحية يف
عموم املراكز االمتحانية.
وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة
شاكر
العامة،
لالمتحانات
املعماري ،يف ترصيح متلفز ،إن
“لجنة من وزارة الرتبية وعددا

من املدراء زارت املراكز االمتحانية
يف مديرية تربية الرصافة الثانية،
ووجدت أن األجواء جيدة والكهرباء
متوفرة والطالب انتظموا يف
مراكزهم ،وهناك انسيابية يف إجراء
االمتحانات”.
وأضاف أن” أعداد الطالب حوايل
 522ألفا ،وهو عدد كبري جدا ً يف هذا
العام ،إال أن الوزارة استوعبت هذه
االعداد ووفرت لها املراكز االمتحانية
وأنجزت استعداداتها بوقت مبكر”،
مشريا ً اىل أن” االجراءات الصحية
املتخذة يف القاعات االمتحانية
جيدة ،وأن هناك التزاما ً واضحا ً
بارتداء الكمامات والتعفري ،إضافة
اىل التوعية الصحية من قبل ادارة
املراكز االمتحانية “.
بدوره ،قال مدير عام تربية الرصافة
الثانية ،قاسم العكييل :إن “القاعات
االمتحانية تم إعدادها بشكل جيد

من خالل توفري الكهرباء واملاء ،وكل
ما تطلبه رشوط الصحة والسالمة
وتوفري كمامات للطلبة ،فضالً عن
تعفري كل املراكز االمتحانية التي
ستستمر طيلة فرتة االمتحانات”.
مؤكدا ً أنه” تم تطبيق التباعد
االجتماعي بني الطالب لتجنيبهم
اإلصابة بالفايروس “.
وأشار إىل أن” وزارة الرتبية عقدت،
األسبوع املايض ،اجتماعا ً للجنة
الساندة لالمتحانات التي تم
تشكيلها بقرار ديواني من رئاسة
الوزراء تضم وزارة الرتبية ووزارة
الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة
الصحة والبيئة واالتصاالت وكذلك
األمن الوطني ،وهنالك تأمني كامل
للمراكز االمتحانية ودوريات وفرتها
وزارة الداخلية وباقي التشكيالت
االمنية وفرت مفارز يف كل املراكز
االمتحانية ،وكذلك يف الجامعات”،

بعد كشفه عن حماولة الغتياله

الرئيس التونسي :ال أخاف إال رب العاملني وإن مت سأكون شهيدا
تونس /متابعة الزوراء:
أكد الرئيس التونيس ،قيس سعيّد ،يف
كلمة وجهها إىل أشخاص اتهمهم بالكذب
والتعرض ألعراض غريهم والقول بأن
مرجعيتهم اإلسالم أنه “ال يخاف إال رب
العاملني”.
وقال الرئيس التونيس ،خالل إرشافه
عىل مراسم التوقيع عىل اتفاقية توزيع
مساعدات اجتماعية لعائالت فقرية:
“أين هم من اإلسالم ،ومن مقاصده
كيف يتعرضون ألعراض النساء والرجال
ويكذبون ...الكذب لديهم أصبح من أدوات
السياسة”.

وأضاف قيس سعيّد“ :أقول لهم أعرف ما
تدبرون ..أنا ال أخاف إال الله رب العاملني،
وبالرغم من محاوالتهم اليائسة التي تصل
إىل التفكري يف االغتيال والقتل والدماء..
سأنتقل شهيدا إن مت اليوم أو غدا إىل
الضفة األخرى من الوجود عند أعدل
العادلني”.
جاء ذلك يف وقت أعلن فيه الرئيس التونيس
عن نبأ سار للتونسيني ،كاشفا ً عن نيته
اإلعالن عن حكومة جديدة خالل األيام
القليلة املقبلة.
كما شدد مجددا ً عىل أنه ما من أحد يتدخل
يف قراراته ،مؤكدا ً أنه لن يكون رهينة بيد

أي شخص.
وأضاف يف لقاء بثته الرئاسة التونسية،
عن :أن هناك جائحة سياسية يف تونس،
والبد من وضع حد لها .الفتا ً إىل أن الطريقة
الوحيدة التي سيسلكها هي طريق الشعب
وال طريقة أخرى.
كذلك شدد عىل أنه ال عودة إىل الوراء أبداً،
معلنا ً عن وضع نظام يعرب عن إرادة
الشعب.
يشار اىل ان الرئيس التونيس قيس سعيّد،
أعلن ،يف  25يوليو /تموز املايض ،تجميد
عمل الربملان وتعليق حصانة كل النواب،
وإقالة رئيس الوزراء هشام املشييش،

وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه ،يف تدابري
أكد أنها رضورية إلنقاذ مؤسسات الدولة
يف ظل تدهور شديد لألوضاع االقتصادية
واالجتماعية والصحية يف تونس.
وبعد مرور نحو  13يوما من الخطوة
املفاجئة ،لم يعني سعيد رئيسا جديدا
للوزراء ،ولم يعلن عن أي خطوات إلنهاء
حالة الطوارئ أو خطة للفرتة املقبلة.
ودعا اتحاد الشغل ذو التأثري القوي ،وكذلك
الواليات املتحدة وفرنسا ،إىل اإلرساع بتعيني
حكومة جديدة ..ويعد اتحاد الشغل خارطة
طريق إلنهاء األزمة ويقول إنه سيقدمها
لسعيد.

الناتو :أجلينا  12ألفاً من كابل ونتفادى الصدام مع طالبان

أفغانستان :املال برادر يف كابل لبحث تشكيل حكومة جديدة
وسط فوضى رحالت اإلجالء
كابل /متابعة الزوراء:
يف خضم تدفق آالف األفغان الراغبني يف
مغادرة البالد ،استؤنفت عمليات إجالء
املدنيني من مطار كابل بعدما كانت قد
توقفت لساعات عدة جراء عدم قدرة
القاعدة األمريكية يف قطر عىل استيعاب
املزيد من األشخاص ،وفيما وصل الرجل
الثاني يف حركة طالبان املال عبد الغني برادر
إىل كابل امس السبت إلجراء محادثات مع
قياديني يف الحركة وسياسيني آخرين حول
تشكيل حكومة جديدة يف البالد ،قالت
حركة طالبان إنها تهدف إىل الكشف عن
إطار حكم جديد ألفغانستان يف األسابيع
القليلة املقبلة ،الفتة إىل أنه “قد ال يكون
ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق.
وقال قيادي كبري يف طالبان لوكالة األنباء
الفرنسية إن املال برادر “سيحرض إىل كابل
للقاء قادة مسلحني وسياسيني من أجل
تشكيل حكومة شاملة”.
وعاد املال برادر إىل أفغانستان الثالثاء
بعد يومني عىل سيطرة طالبان عىل البلد،
قادما من قطر حيث كان يقود املكتب
السيايس للحركة .وبعد ساعات قليلة من
وصوله إىل األرايض األفغانية ،أعلنت حركة
طالبان أن حكمها سيكون “مختلفا” عن
السابق .وكررت يف عدة مناسبات أنها تريد
تشكيل حكومة “شاملة” بدون الخوض يف
التفاصيل.
وعبد الغني بردار املولود يف والية أروزغان
(جنوب) ونشأ يف قندهار ،أحد مؤسيس
حركة طالبان مع املال عمر الذي تويف عام
 2013لكن الحركة أخفت ذلك ملدة عامني.
يف غضون ذلك قالت حركة طالبان إنها
تهدف إىل الكشف عن إطار حكم جديد
ألفغانستان يف األسابيع القليلة املقبلة،
الفتة إىل أنه “قد ال يكون ديمقراطيا
بالتعريف الغربي الدقيق” ،فيما كشف
مسؤول يف حلف شمال األطليس أنه تم
إجالء نحو  12ألف أجنبي وأفغاني يعملون
لدى السفارات وجماعات اإلغاثة الدولية
من أفغانستان منذ دخول مقاتيل طالبان
العاصمة كابل.
وقال متحدث باسم حركة طالبان ،لوكالة
رويرتز لألنباء :إن “خرباء قانونيني
ودينيني وخرباء يف السياسة الخارجية يف
طالبان يهدفون إىل طرح إطار حكم جديد
يف األسابيع القليلة املقبلة”.
وأضاف املسؤول إن “نموذج طالبان
الجديد للحكم يف أفغانستان قد ال يكون
ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق ولكنه
سيحمي حقوق الجميع”.
ولفت املسؤول إىل أن الحركة “تواصل

إجراء املشاورات مع كبار الزعماء األفغان
السابقني ،وقادة امليليشيات الخاصة”.
وحول خروج القوات األجنبية من البالد،
قال إن “الحركة تناقش خالل محادثات
كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية
ألفغانستان برشوط ودية” ،الفتا إىل أن
“الفوىض يف مطار كابل لم تسببها طالبان
وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل
لإلجالء”.
وأشار إىل أن “الحركة ستحقق يف مشاكل
القانون والنظام التي سببها أعضاء بعد
علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم
ضد املدنيني”.
وكشف مسؤول يف حلف شمال األطليس
أنه تم إجالء نحو  12ألف أجنبي وأفغاني
يعملون لدى السفارات وجماعات اإلغاثة
الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتيل
طالبان العاصمة كابل.
وأضاف بحسب ما أفادت رويرتز ،امس
السبت :أن “عملية اإلجالء بطيئة ألنها
محفوفة باملخاطر ،وألننا ال نريد وقوع أي
شكل من أشكال االشتباكات مع أعضاء
طالبان أو املدنيني خارج املطار”.
وكان األمني العام للحلف ينس ستولتنربغ،
أكد ،الجمعة ،أن الناتو يعطي األولوية
إلخراج الناس من كابل ،وأن يبقى املطار
مفتوحاً .وقال ستولتنربغ خالل مؤتمر
صحفي إن “الوضع ما زال صعبا ً وال يمكن
التنبؤ به” ،مضيفا ً أن “التحدي الرئييس
الذي نواجهه أن يصل الناس بأمان ويدخلوا
املطار “.
كما شدد عىل أن الحلف “يجري اتصاالت
مع قادة طالبان للمساعدة باإلجالء دون
أن يعني ذلك اعرتافا بها ،وفق تعبريه”.
يذكر أن حالة من الفوىض والهلع سادت

املطار ومحيطه منذ يوم األحد املايض ،إثر
سيطرة طالبان عىل العاصمة األفغانية.
وأدت حالة الفوىض هذه ،وسط تقارير
عن ارتكاب أعمال عنف إىل تعقيد عمليات
اإلجالء أمام الدول الغربية.
فيما تربأت طالبان من مسؤوليتها عن
االضطرابات يف املطار الذي حارصه آالف
الساعني للفرار ،قائلة إنه كان يمكن
للغرب ترتيب خطة أفضل لإلجالء.
يذكر أن مسؤولني بحلف األطليس وطالبان
أعلنوا سابقا أن ما ال يقل عن  12شخصا
لقوا حتفهم يف مطار حامد كرزاي،
واملنطقة املحيطة به منذ يوم األحد ،يف
الوقت الذي حثت فيه طالبان املدججة
بالسالح حوله أولئك الذين ليس لديهم
وثائق سفر عىل العودة إىل ديارهم.
وتحاول الواليات املتحدة يائسة إجالء آالف
األشخاص من أفغانستان بحلول موعد
نهائي يف  31أغسطس /آب ،رغم أن بايدن
قال هذا األسبوع إن القوات األمريكية يف
مطار كابل التي توفر األمن لإلجالء قد
تبقى لفرتة أطول إذا لزم األمر.
وتعهد الرئيس األمريكي بإخراج أكرب
عدد ممكن من الحلفاء األفغان ،حيث
يواجه الكثريون صعوبات يف تجاوز نقاط
التفتيش التابعة لطالبان إىل مطار كابل
من أجل رحالت اإلجالء.
وسيطرت حركة طالبان عىل العاصمة
األفغانية كابل ،ومناطق واسعة من
أفغانستان ،فضال عن معظم املعابر مع
الدول املجاورة ،جاء ذلك متزامنا مع
خروج قوات الواليات املتحدة وحلف الناتو
من هذا البلد ،والذي بدأ ،مطلع أيار /مايو
املايض؛ ومن املقرر انتهائه بحلول الحادي
عرش من أيلول /سبتمرب القادم.

مجهورية العراق
وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة للفوسفات
م /إعالن مناقصة حملية
َتدعو الرشكة العامة للفوسفات احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن اصحاب املكاتب والرشكات من ذوي الخربة واالختصاص
الراغبين باالشتراك يف املناقص�ة املبينة ادناه مراجعة مكت�ب الرشكة يف بغداد للحص�ول عىل اوراق املناقصة لق�اء مبلغ مقداره
( )200,000مائت�ي ال�ف دينار غري قابلة للرد ويتم ايداع العطاءات يف مكتب الرشكة يف بغداد بموعد اقصاه الس�اعة الثانية عرشة
من ظهر يوم االربعاء املصادف  2021/9/15عىل ان تقدم العطاءات بالشكل التايل:
 -1تأمينات اولية بنسبة  %1من مبلغ العطاء بصك مصدق .
 -2شهادة تأسيس املكتب او الرشكة
 -3عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب
 -4هوية تصنيف للمقاولني .
كما تدعو الرشكة اىل:
حضور اجراءات فتح العطاءات يف الساعة التاسعة صباحا من يوم 2021/9/16-حضور املؤتمر الذي ينعقد يف مقرها لإلجابة عىل االستفسارات يف الساعة التاسعة صباحا من يوم . 2021/9/9

العنوان االلكرتوني للرشكة phosphate.alqaim@gmail.com :
مكتب الرشكة يف بغداد  :حي الريموك /محلة  608شارع  15دار 9

معاون املدير العام

امن ومجتمع
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الرتبية توضح بشأن إعالن نتائج
الثالث املتوسط
بغداد /الزوراء:
اك�د املتحدث باس�م وزارة الرتبية ،حيدر فاروق ،امس الس�بت ،ان�ه ال يوجد أي
تأخري يف موعد اعالن نتائج امتحانات املراحل املنتهية للصف الثالث املتوسط.
وق�ال ف�اروق يف حديث «للزوراء» :ان�ه «ال يوجد أي تأخير يف موعد اعالن نتائج
الصف الثالث املتوس�ط ،حيث ما زالت اإلجراءات متواصلة والتصحيح متس�مر،
على اعتب�ار ان هناك أكثر من  650ألف طالب ش�اركوا يف االمتحانات» ،مبينا ان
«ال�وزارة حيث منحت عرش درجات اضافية والس�ماح للمكملين بثالثة دروس
للمشاركة باالمتحان فقد اعطى فرصة لعدد أكرب ألداء االمتحان».
وأض�اف ف�اروق انه «اضافة اىل الع�دد الكبري من الطلبة ،فق�د كانت هنالك عدد
من العطل الرس�مية ،ومن بينها عطلتا االول والع�ارش من محرم الحرام ،بالتايل
فال يوجد اي تأخري ،ومتى ما انتهت اللجان من التصحيح فس�يتم إعالن النتائج،
إذ أن�ه ال يوجد موعد محدد لإلعالن كون�ه يرتبط بعمل لجان التصحيح».واكد ان
«ال�وزارة كانت حريصة عىل مس�اعدة الطلبة ومراعاة ظروفه�م يف املراحل التي
س�بقت اداء االمتح�ان من خالل تقلي�ل عدد املناهج والتكيي�ف اىل املتبقي منها،
اضافة اىل اختيار االسئلة من املنهج».

العمل تضع سياسة حديثة للقضاء
على البطالة
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أصدرت توجيهات خاصة بكليات الطب ومعادلة الشهادات
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التعليم ختول جمالس الكليات معاجلة نتائج طلبة الدراسات العليا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي،
امس السبت ،تحويل مجالس الكليات معالجة
نتائج الطلبة يف الدراسات العليا.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن «وزي�ر التعليم العايل والبح�ث العلمي ،نبيل
كاظ�م عبد الصاح�ب ،خول مجال�س الكليات
وبمصادق�ة رئيس الجامع�ة صالحية معالجة
نتائج الطلبة يف الدراس�ات العليا ضمن الفصل
الدرايس الثاني للعام .»2020/2021
وأضاف�ت أن «ه�ذا الق�رار يأتي ضمن س�ياق
املعالج�ة املمنوحة يف ال�دور األول للطلبة الذين
لم يستفيدوا منها بشكل كيل أو جزئي ،وترسي
هذه الصالحية عىل نتائ�ج الدور الثاني لتغيري
الحالة أو النجاح يف املواد الدراسية واملعدل».
م�ن جان�ب اخ�ر ،وج�ه وزي�ر التعلي�م العايل
والبح�ث العلم�ي ،نبي�ل كاظم ،امس الس�بت،
لجن�ة عم�داء كلي�ات الط�ب بوض�ع خط�ة
متكاملة واستراتيجية تغطي احتياجات البلد
من التخصصات الطبية.
وذك�ر بيان لل�وزارة ورد «لل�زوراء» :أن «وزير
التعليم ش�دد خلال اجتماع مع عم�داء كليات

الط�ب على اعتم�اد ومراع�اة املس�تلزمات
والس�ياقات ذات الج�ودة يف اس�تحداث كليات
الط�ب ورصانة املراك�ز االمتحاني�ة يف معادلة
الشهادات الطبية» ،مؤكدا ً «عىل مراعاة الجودة
العلمية واإلجرائية املرتبطة بقرارات استحداث
كليات الطب وعدم التساهل باملعايري واملحددات

املعتمدة».
وأش�ار اىل أن «ه�ذا الن�وع م�ن االس�تحداثات
يرتبط بمستلزمات وس�ياقات عالية الجودة»،
مشددا ً عىل «رصانة املراكز االمتحانية املسؤولة
عن معادلة الش�هادات الطبي�ة وتمكني الطلبة
بما يحقق أه�داف التعليم الطب�ي والعمل عىل

تطوي�ر املناهج عبر اللجان املعنية وتعش�يق
العلوم وتعزيز متطلبات االختصاصات الطبية.
وأض�اف أن�ه «بم�كان التكام�ل م�ع وزارة
الصحة يف س�د احتياجات كلي�ات الطب وكذلك
تع�اون والتزام أس�اتذة الكلي�ات املختصة مع
املستشفيات التعليمية يف ظل ظروف التحديات
الصحية التي تواجه البلد».
ووج�ه وزي�ر التعلي�م «لجن�ة عم�داء كلي�ات
الط�ب بوضع خط�ة متكامل�ة واستراتيجية
تغط�ي احتياجات البل�د يف التخصص�ات التي
تتطلبه�ا الخطة الخمس�ية والعرشية القادمة
عىل مس�توى املالكات واملستشفيات واألجهزة
واملع�دات املختربي�ة» ،داعيا ً اىل «عق�د اجتماع
لجن�ة عم�داء كليات الط�ب م�ع اإلدارة العليا
ل�وزارة الصح�ة م�ن أج�ل تحقي�ق التنمي�ة
املستدامة وتلبية متطلبات الواقع الصحي».
وأعرب ع�ن «أمله أن تك�ون مخرجات مرحلة
الس�ادس اإلع�دادي للس�نة الدراس�ية املقبلة
متوافقة وخطة الجامعات وعدد املستش�فيات
ومختبرات املهارات التي يم�ارس فيها الطلبة
التدري�ب الطبي العميل والرسيري للحفاظ عىل
املستوى العلمي وضمان جودة املخرجات».

النزاهة تضبط مسؤوالً يف حمافظة الديوانيَّة متلبساً بالرشوة
بغداد /الزوراء:
َّ
تمكنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس
الس�بت ،من ضبط أحد املس�ؤولني يف
ً
متلبس�ا بالرشوة،
محافظة الديوانيَّة
ً
مبينة ضبطها أيضا ً معامالت يف سيارة
املته�م خاص�ة بتعوي�ض املترضرين
م�ن األعم�ال الحربيَّة.وذك�رت دائرة
التحقيق�ات يف الهيئ�ة ،ويف مع�رض
حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت
بموجب مُ َّ
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة ،بحسب بيان
بغداد /الزوراء:
تعك�ف وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعيَّة عىل رسم سياسة حديثة
للعمل والضمان االجتماعي لتشغيل
العاطلين وجعلها منفذا يعتمد عليه
الشباب بدال من اعتمادهم عىل اعانة
الحماية ..وأقرت الوزارة شمول اكثر
م�ن  350ال�ف عام�ل يف القطاع�ات
املختلف�ة واملش�اريع االس�تثمارية
بالضمان االجتماعي.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب
املهني يف ال�وزارة ،رائد جبار باهض:
َّ
إن املهم�ة االساس�ية لل�وزارة ه�ي

تش�غيل العمالة الوطنية وفتح افاق
للتعاون م�ع املؤسس�ات الحكومية
واالس�تثمارية به�ذا املج�ال لغرض
تش�غيل االي�دي العاملة م�ن جميع
الفئ�ات ،واالفادة من قاع�دة بيانات

ال�وزارة الت�ي تح�وي نح�و ملي�ون
و 700ألف عاطل عن العمل.
ولفت باه�ض إىلَّ :
أن ال�وزارة تعمل
عىل رسم سياس�ة التشغيل الوطنية
بعد أن تم اجراء مس�ح دقيق لسوق
العم�ل يف العراق وتحدي�د متطلباتها
بالتنسيق مع اللجنة العليا للتخطيط
وتش�غيل الق�وى العامل�ة والت�ي
تض�م وزارات التخطي�ط والكهرباء
والنف�ط والصحة والرتبي�ة والتعليم
الع�ايل والصناع�ة والزراع�ة والنقل
ووزارتي االعمار واالسكان والهجرة
واملهجرين واتحاد الصناعات واتحاد
النقابات.
وأضافَّ :
أن ال�وزارة تطمح لتعظيم
دور دائرت�ي العم�ل والتدريب املهني
والضمان االجتماعي لتشغيل الشباب
والقضاء عىل البطالة.

احلشد يفجر  5منازل ومضافتني
لداعش يف الطارمية

بغداد /الزوراء:
فجرت مفارز مكافحة املتفجرات يف هيئة الحش�د الشعبي ،امس السبت،
خمسة منازل ومضافتني لداعش يف الطارمية شمايل العاصمة بغداد.وذكر
بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “قوة من قيادة
عمليات بغداد متمثلة باللواء  12بالحش�د الش�عبي ومكافحة املتفجرات،
كش�فت هذه املنازل التي نصبت ككمني للقوات الت�ي تعمل لليوم الثامن
عىل التوايل عىل تطهري قض�اء الطارمية”.وأضاف البيان أنه “تولت مفارز
املكافحة تفجري تلك املنازل عن بعد ومن دون تسجيل أي خسائر”.

العثور على كدس لألسلحة
واألعتدة يف وادي أبو شحمة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت خلية االعالم االمني ،امس الس�بت ،القبض عىل  9متهمني بقضايا
متنوعة والعثور عىل كدس لألسلحة واالعتدة يف محافظة كركوك.
الخلية قالت يف بيان ورد «للزوراء» :ان «قيادة العمليات املشرتكة يف كركوك
تمكن�ت من القاء القبض على ( )٧مطلوبني وفق م�واد قانونية مختلفة
و( )٢آخرين وفق احكام املادة ٤/١ارهاب».
واضاف البيان ان «قوة مشتركة رشعت من الفوج الثالث اللواء السادس
والخمسين بالحش�د العش�ائري ومفرزة من مديرية اس�تخبارات وامن
كرك�وك بمداهم�ة وك�ر لإلرهابيين يف اط�راف وادي ابو ش�حمة بناحية
الرش�اد ،حيث تم العثور عىل ( )76صاروخا نمساويا و( )4عبوات ناسفة
وعلبة عتاد خفيف ،وجرى تدمري الوكر من قبل القوة املنفذة للواجب».

اإلطاحة بعصابة لرتويج املخدرات
يف كركوك

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة رشط�ة كركوك ،ام�س الس�بت ،اإلطاح�ة بعصابة
لرتويج املخدرات بينهم متهم مطلوب بأكثر من س�ت جرائم.وذكرت
املديري�ة يف بيان ورد ل�ـ «الزوراء» :أن�ه «بع�د ورود معلومات حول
أربعة أشخاص ،من بينهم امرأة ،يقومون بتجارة وتعاطي املخدرات
يف محافظة كركوك ،رشعت مفارز قس�م رشط�ة النجدة والدوريات
بنصب كمني محكم وتطويق مكان تواجد العصابة ،حيث تم القبض
عليهم والبالغ عددهم  ٣متهمين مع امرأة».وأضافت ان «احد افراد
العصابة مطلوب بأكثر من ( )٦قضايا» ،مشرية اىل «ضبط كمية من
املخدرات (كرستال  +حشيشة) مع سالحني مسدس ،وآالت جارحة،
وأدوات تعاطي».
ولفت�ت املديري�ة اىل ان «املتهمين ت�م تس�ليمهم اىل قس�م مكافحة
املخ�درات واملؤثرات العقلية بعد اس�تحصال موافقة قايض التحقيق
تم توقيفهم وفق املادة ( )٣٢-٢٨مخدرات».

لها تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،أنها
«ألفت فريق عم ٍل من شعبتي التحري
والضبط القضائي ،بعد تلقيها شكوى
تفي�د بطلب معاون مس�ؤول ش�عبة
اللجنة الفرعيَّ�ة يف الديوانيَّة لتعويض
املترضرين ج�راء العملي�ات الحربيَّة
واألخط�اء العس�كريَّة والعملي�ات
ً
مبلغ�ا ماليا ً إلتمام معاملة
اإلرهابيَّة،
احد املستفيدين  ،وبعد أيام من متابعة
الفري�ق للمته�م ومراقب�ة تحركاته،

نص�ب له كمين�ا ً محكم�اً ،إذ اعرتض
الفري�ق بالتع�اون م�ع جه�ات إنفاذ
القان�ون س�يارة املُ َّتهم ق�رب جامعة
القادس�يَّة ،حي�ث ضب�ط م�ع املبلغ
املتفق عليه كدفعة اوىل مع املس�تفيد
ذ».وتابعت الدائ�رة أن «العمليَّة ،التي
ُن ِّف َذت وفق أحكام القرار (١٦٠لس�نة
 ،)١٩٨٣أس�فرت أيض�ا ً ع�ن ضب�ط
العدي�د من املعامالت يف س�يارة املُ َّتهم
َت ُخ ُّ
ص تعوي�ض املترضرين ،الفتة إىل

ُّ
تمكن فري�ق املكتب من الحصول عىل
ُ
َّ
تس�جيالتٍ صوت َّي ٍة يذكر فيه�ا املتهم
أن املبلغ املتفق عليه كرش�وة والبالغ
س َ
( )١١.٥٠٠ألف دوالر أمريكيَ ،
�ي ِت ُّم
ً
مناصفة بني املتهم املضبوط
اقتسامه
واح�د املس�ؤولني يف اللجن�ة مقاب�ل
(التصوي�ت) على معاملة املس�تفيد،
يف حين كانت الدفع�ة األوىل من املبلغ
دينار».
املتسلم هي ( )٤٠٠.٠٠٠ألف
ٍ
ضبط
وأش�ارت إىل « تنظي�م محضر
ٍ

أصويلٍّ بالعمليَّة ،وعرضه رفقة املُ َّتهم
وجمي�ع املضبوط�ات ،على الس�يّد
ق�ايض التحقي�ق املُ
ِّ
ختص؛ ال�ذي قرَّر
توقي�ف املُ َّتهم على ذمَّ �ة التحقيق».
وكانت الهيئة قد أعلنت ،يف الثامن من
حزيران املايض ،ضب�ط (مُ بت ٍّز) ي َّدعي
ً
عالقة بأح�د ُ
َّ
ضبَّاط األجهزة
أن لدي�ه
ُ
األمنيَّة ويقوم بابت�زاز املواطنني لقاء
مبال�غ ماليَّ� ٍة ،مقاب�ل وع�و ٍد كاذب� ٍة
بإتالف دعوى.

األمن النيابية حتذر من «كارثة وشيكة» وتدعو لعملية عسكرية يف الطارمية
بغداد /الزوراء:
حذر عضو لجنة األمن والدفاع ،س�عد مايع
الحلفي ،امس السبت ،من وقوع كارثة أمنية
وشيكة ،عاز ًيا ذلك إىل تصاعد حدة الهجمات
اإلرهابية يف قضاء الطارمية شمايل بغداد.
وق�ال الحلف�ي يف بي�ان ورد «لل�زوراء» :إن
«بس�اتني قضاء الطارمية تمت�از بكثافتها

اشجارها بشكل استثنائي ،وهذا األمر ساعد
عىل تح�ول معظمها إىل ب�ؤر مثالية لتواجد
واس�تقرار عن�ارص التنظيم�ات اإلرهابي�ة
املتطرفة».
وأضاف إن «الجغرافي�ة الصعبة التي يمتاز
به�ا القضاء تس�تدعي إجراءات عس�كرية
ً
الفت�ا إىل «رضورة االبتع�اد ع�ن
خاص�ة»،

الفعل ورد الفع�ل يف التعاطي مع الهجمات
اإلرهابي�ة الت�ي ال ي�كاد يم�ر ي�وم دون
وقوعها».
وأوض�ح الحلفي إن «تصاعد حدة الهجمات
اإلرهابية يف قضاء الطارمية شمايل العاصمة
ً
مبينا إن
بغداد ينذر بكارثة أمنية وش�يكة»،
«الجماعات املتطرفة تس�تهدف املدنيني من

أهايل القضاء ورجال األمن عىل ح ٍد سواء».
وطالب عض�و االم�ن النيابي�ة «بوضع حد
لنزي�ف ال�دم العراقي والتعامل بمس�ؤولية
وحزم للقضاء عىل البؤر اإلرهابية» ،مشددا
على «أهمي�ة الشروع بعملي�ة عس�كرية
واسعة وفق قواعد مدروسة وخطط محكمة
لتحييد خطر الجماعات املتطرفة».

اعتقال  18مبتزاً إلكرتونياً يف عدد من احملافظات

بغداد /الزوراء:
تمكنت مفارز جه�از األمن الوطني،
ام�س الس�بت ،م�ن ا ٕلق�اء القب�ض
ً
على  ١٨مبتزا ً
إلكرتوني�ا يف عددا ً من
املحافظات.
وذكر الجهاز يف بيان تلقت «الزوراء»

نس�خة منه :انه «بنا ًء عىل الشكاوى
الواردة من مجموع�ة فتيات ،كثفت
مف�ارز جهاز األم�ن الوطني جهدها
االس�تخباري ،وس�ارعت اىل نص�ب
مذكرات قضائية
كمائن مُ حكم ٍة وفق
ٍ
اس�همت يف االيقاع بــ( )6اشخاص

يمارس�ون االبت�زاز اإللكرتوني بحق
النس�اء عبر مس�اومتهن مقاب�ل
اس�تحصال مبالغ مالية يف محافظة
كربالء».
س�ياق
وأض�اف البي�ان »:ويف
ٍ
متص�ل تمكن�ت مفارز الجه�از بعد

اس�تحصالها املوافق�ات القضائي�ة
وتكثي�ف جهوده�ا االمني�ة يف
محافظات كركوك ،واالنبار ،واملثنى،
وواسط ،والنجف والبرصة ،من القاء
القب�ض على ( )12مبت�زا ً إلكرتونيا ً
يه�ددون النس�اء بنشر صورهن يف

حال ع�دم الحصول عىل مبالغ مالية
منهن».
واش�ار اىل انه «جرى تدوين اقوالهم
اصولياً ،وإحالتهم جميعا ً إىل الجهات
القانوني�ة التخاذ اإلج�راءات الالزمة
بحقهم».

أسواق
العدد 7547 :االحد  22آب 2021

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف
البورصة الرئيسة
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي بش�كل
طفيف ،امس السبت ،يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.
وس�جلت بورصت�ي الكفاح والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت ،صباح
امس  147850دينارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
واس�تقرت اس�عار البيع والرشاء يف مح�ال الصريفة باالس�واق املحلية يف
بغداد ،حيث بلغ س�عر البي�ع  148250دينارا عراقيا ،بينما بلغت أس�عار
الرشاء  147250دينارا لكل  100دوالر امريكي.

الرافدين حيدد اجلهات
املستفيدة من قروض الـ25

بغداد /الزوراء:
حدد مرصف الرافدين ،امس السبت ،الجهات املستفيدة من قروض الـ25
مليون دينار.
وذك�ر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان
“قروض  ٢٥مليون مخصصة ألصحاب املحال والورش واملهن االخرى”.

التجارة تعلن استرياد 5000
طن من الرز اهلندي
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بعد اخنفاض إنتاجها حمليا وطلب السوق عليها

وزارة الزراعة تعلن فتح باب االسترياد أمام  5حماصيل وملدة حمدودة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة العراقية ،امس
الس�بت ،الس�ماح باس�ترياد خمس�ة
محاصي�ل زراعية النخف�اض انتاجها
محلي�ا .وفيم�ا أعلنت مديري�ة زراعة
املثنى خطتها لتخفيض أسعار املواد يف
السوق املحلية.
وقال الناطق الرس�مي لل�وزارة ،حميد
الناي�ف ،يف بي�ان ورد “لل�زوراء” :إنه
“اس�تنادا للصالحيات املخول�ة لوزير
الزراعة بفتح ومنع االسترياد ،ويف ضوء
وفرة وشح املنتج الزراعي واستنادا اىل
اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت
انخف�اض اإلنت�اج لبع�ض املحاصيل
التي يحتاجها املواطن يف قوته اليومي،
حصل�ت موافقة وزي�ر الزراعة محمد
كريم الخفاجي عىل الس�ماح باسترياد
املحاصي�ل الزراعي�ة التالي�ة (الث�وم
والطماطم والبصل والرقي والبطيخ)،
وم�ن كل املناف�ذ الحدودية باس�تثناء
محص�ول الطماط�م يكون اس�ترياده
حرصا م�ن مناف�ذ زرباطية والش�يب
والشالمجة واملنذرية”.
وتابع أن “ذلك ج�اء نتيجة النخفاض
انتاج تلك املحاصي�ل محليا وبالتزامن
م�ع الزي�ارة املليونية وكث�رة املواكب
الحسينية والتي تحتاج اىل سحب كبري
لهك�ذا منتج�ات زراعية ،مم�ا يتطلب
حماية املس�تهلك اليومي وملنع ارتفاع
اس�عارها وتس�تمر عملية االس�ترياد
لحني وفرتها محليا”.

وأوضح النايف أن “سياسة الوزارة هي
حماية املنتج املحيل من جانب وحماية
املس�تهلك من جانب آخ�ر ،ومن خالل
تطبي�ق الروزنامة الزراعية ،فضال عن
البيانات ال�واردة من مديريات الزراعة
والت�ي تبني م�دى وفرة او ش�ح املنتج
الزراعي املحيل”.
وكانت ال�وزارة قد ذك�رت يف بيان :أن
“وزي�ر الزراعة املهن�دس محمد كريم
الخفاج�ي دع�ا اللجنة الخماس�ية يف
ال�وزارة والخاص�ة بمتابعة االس�عار
واالسترياد اىل اجتماع طارئ يف الوزارة

ألجل مناقش�ة ش�ح املنت�ج املحيل من
محصويل الطماطم والخيار يف االسواق
املحلية بغية سد الحاجة املحلية”.
وأكد الخفاجي ،وفقا للبيان ،أن “هناك
توجها اىل فتح استرياد مقنن وبكميات
محدودة ألجل س�د الحاج�ة املحلية يف
الوقت الحايل” ،مشيرا اىل أن “الوزارة
من مهامه�ا حماية املنت�ج املحيل من
جان�ب وحماية املس�تهلك م�ن جانب
أخر”.بينم�ا أعلن�ت مديري�ة زراع�ة
املثنى ،امس السبت ،خطتها لتخفيض
أس�عار امل�واد يف الس�وق املحلية ،فيما

التخطيط :ارتفاع األسعار مسألة طبيعية
وتتجه لالستقرار

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التج�ارة ،امس الس�بت ،وصول حاوي�ات محملة بكمية
 5000طن من الرز الهندي لصالح مرشوع الس�لة الغذائية.
وأك�د مدير ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة املواد الغذائي�ة ،محمد حنون
كريم ،يف بي�ان ورد “للزوراء” قرب وصول بواخر جديدة محملة باملواد
الغذائية لصالح السلة الغذائية والتي ستصل تباعا اىل البالد.
وواف�ق مجلس الوزراء يف  4أي�ار  2021عىل مقرتح�ات وزارة التجارة
بشأن تجهيز س�لة غذائية مكونة من س�بع مواد تأمني التخصيصات
املالية الخاصة بمرشوع تجهيز الس�لة الغذائية من وزارة املالية والتي
تندرج ضم�ن تخصيصات البطاقة التموينية املقررة يف املوازنة لس�نة
.2021
وب�دأ تطبيق نظ�ام البطاقة التمويني�ة يف العراق منذ ع�ام  1991التي
أصبح�ت بمرور الزمن الس�لّة الغذائي�ة للمواطنني ،م�ن أجل معالجة
جان�ب من تأثريات الحصار االقتصادي الذي فرض عليه ،بموجب قرار
مجلس األمن الدويل ( )661لعام .1990

برملاني كردي :الوضع
االقتصادي يف كردستان كارثي!

بغداد /الزوراء:
عدت وزارة التخطي ارتفاع األس�عار
يف األسواق بـ”املسألة الطبيعية”.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،عبد
الزهرة الهنداوي ،يف ترصيح صحفي:
ان “ارتفاع األس�عار مسألة طبيعية
بتغيير س�عر رصف ال�دوالر أم�ام
الدينار”.
وبين ان “أس�عار الس�لع يف ال�دوالر
بقيت ثابت�ة إال انها أرتفعت بالدينار
مم�ا تأث�ر على مس�توى التضخ�م
يف ب�ادئ األم�ر ،حي�ث قفزت نس�بة
التضخ�م  ٣.٥باملئ�ة وفيم�ا بعده�ا
بدء يأخذ حالة االس�تقرار وعىل مدى
األش�هر املاضي�ة اإلرتف�اع الرتاكمي
بلغ نس�بة نحو  ١.٦باملئة وهي حالة
اإلس�تقرار بع�د القف�زة األوىل الت�ي
شهدتها األسعار”.
يش�ار اىل ان األس�واق املحلية تشهد
ارتفاعا ً ملحوظا ً يف أسعار سلع املواد
الغذائي�ة واالس�تهالكية فضلا ع�ن

الدواء.
وتس�بب تغيير س�عر رصف الدوالر
اىل تراجع قيمة الدينار وتزايد نس�بة
التضخم واألسعار.
وتع�رض االقتص�اد العراق�ي ،على
م�دى  18عام�ا ً املاضي�ة ،إىل رضر
أص�اب جمي�ع مفاصل�ه ،وتس�بب

برتاجع قطاع�ات الزراعة والصناعة
والتجارة ،وبات البلد معتمدا ً بش�كل
رئييس عىل إيرادات النفط.
والع�راق ثاني أكبر منت�ج للخام يف
منظمة أوبك بعد السعودية ،ويعتمد
عىل الخام لتوفير أكثر من  92باملئة
من إيراداته.

خام البصرة ينخفض ألكثر من  % 8.5يف أسبوع
بغداد /الزوراء:
س�جلت أس�عار النف�ط أكرب خس�ارة
أس�بوعية يف أكث�ر من تس�عة أش�هر
بنزولها يف آخر جلسة لها قبل إغالقها،
لينخفض خام البرصة إىل أكثر من 8.5

بغداد /الزوراء:
أكد عضو برملان إقليم كردستان عن حزب العدل الكردستاني ،مسلم عبد الله،
امس السبت ،أن األوضاع االقتصادية يف اإلقليم كارثية ،محذرا من تزايد نسب
الفقر والبطالة.
وقال عبد الله يف ترصيح صحفي :إن “هناك زيادة يف أسعار الوقود ،وانقطاعا
مس�تمرا يف مياه الرشب ،فضال عن ارتفاع نس�بة الرضائ�ب بمعدالت عالية،
وزيادة عىل سعر الصمون وخبز الطعام”.
وأض�اف أن “حكوم�ة اإلقليم تق�ف موقف املتف�رج ،وكأنها أحدث�ت إنجازا
بتوزيع رواتب املوظفني دون اس�تقطاع ،يف حني أن هناك اآلالف من املواطنني
هم كس�بة وغري موظفني ،وهؤالء ال يس�تطيعون تأمني لقمة عيشهم يف ظل
ه�ذه األوضاع” .وأش�ار عبد الل�ه إىل أن “بقاء األوضاع على ماهي عليه ينذر
بزيادة معدالت الفقر وارتفاع نسب البطالة ملستويات عالية جدا”.
وتش�هد م�دن اإلقليم زيادة يف أس�عار الوق�ود واقرتابها من األل�ف دينار للرت
الواحد من البانزين ،فضالً عن نقص يف الخدمات األخرى.

دياىل تكشف عن تضاعف فرص
العمل يف منفذ مندلي

بغداد /الزوراء:
كش�ف مس�ؤول حكومي يف دياىل ،امس الس�بت ،عن تضاعف ف�رص العمل
بنسبة  % 10يف منفذ حدودي مع ايران.
وق�ال مدير ناحي�ة منديل وكال�ة ( 90ك�م رشق بعقوبة) م�ازن الخزاعي يف
حديث صحفي :ان” معدل نش�اط منفذ منديل الحدودي مع ايران ش�هد خالل
اب الج�اري ارتفاع ملحوظ يف دخول القوافل التجارية بنس�بة تجاوزت 35%
قياس�ا بالع�ام امل�ايض ووصل مع�دل دخول اكثر م�ن  100ش�احنة محملة
بالسلع والبضائع يوميا”.
واض�اف الخزاعي ان” زيادة نش�اط منفذ منديل ضاعف فرص العمل املتوفرة
بنس�بة  10%يف مختل�ف املهن” ،الفتا اىل ان “املنفذ يس�تعيد نش�اطه بوترية
متصاع�دة جدا وربما س�نصل اىل الوضع الطبيعي للتب�ادل قبل بروز جائحة
كورونا وتداعياتها بعد اذار العام املايض”.
واشار اىل ان “املوضع يف املنفذ طبيعي والحركة تسري وفق اآلليات والتعليمات
الحكومي�ة الفتا اىل املنفذ يعتمد الرزنامة الحكومية من ناحية تحديد الس�لع
والبضائع املستوردة”.
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 %يف اسبوع.
وانخفض خام البرصة يف آخر جلس�ة
ل�ه قب�ل إغالق�ه ،الجمع�ة 95 ،س�نتا
وبنس�بة تغيري بل�غ  1.41%ليصل اىل
 66.23دوالرا ً ليسجل خسارة أسبوعية

بلغت .% 8.56
كم�ا ش�هد الخ�ام العربي الس�عودي
انخفاضا يف آخر جلس�ة له بلغ نسبته
 % 0.86ليص�ل اىل  67.77دوالرا ً
وانخفض الخام الكويتي بنسبة 4.33
 %ليصل اىل  67.47دوالراً.
وي�رى مختص�ون ان تصاع�د وتيرة
اإلصاب�ة بس�بب السلالة دلت�ا م�ن
فيروس كورون�ا ،اع�ادة العدي�د من
ال�دول يف جمي�ع أنح�اء العال�م قي�ود
السفر لوقف االنتشار.ونزل خام برنت
 8%خلال األس�بوع ،ليس�جل 65.18
دوالرا ً للربمي�ل ،وه�و أدن�ى مس�توى
منذ نيسان.وجرت تس�وية خام غرب
تكس�اس الوس�يط األمريك�ي تس�ليم
ايل�ول على انخف�اض  1.37دوالر أو
 2.2%إىل  62.32دوالرا ً للربمي�ل،
ليخرس أكثر من  % 9خالل األسبوع.

أش�ارت نظريته�ا يف الديواني�ة ،إىل
إمكاني�ة صدور ق�رار فتح االس�ترياد
أمام محصويل الخيار والطماطم.
وذكر مدير ع�ام الزراع�ة باملحافظة،
عام�ر جب�ار ،يف ترصي�ح صحفي :أن
“خطة دائرته ترتكز عىل قرارات وزارة
الزراعة املتمثلة بفتح منافذ االس�ترياد
أمام السوق املحلية ،لتخفيض األسعار
وعدم األرضار بمصالح املواطنني”.
وأض�اف جب�ار أن “فت�ح االس�ترياد
يقيض بع�دم ترضر املنت�ج الوطني”،
الفتا إىل أن “الس�وق املحلي�ة يف املثنى

ش�هدت ارتف�اع أس�عار الخضروات
والفواكه والبيض ،بشكل ملفت للنظر
ما س�بب رضرا ً عىل الطبقات الفقرية
باملحافظة”.
بدوره ،أكد مدير دائرة زراعة الديوانية،
حس�ن الوائلي ،يف ترصي�ح صحف�ي:
أن “أس�باب ارتف�اع أس�عار محصويل
الطماطم والخيار يعود النتهاء الزراعة
املوسمية لهن هذه الفرتة”.
وأوضح الوائيل أن “التوجه لدى الجهات
الحكومي�ة العلي�ا هو فتح االس�ترياد
أم�ام هذي�ن املحصولني ،للمس�اهمة
بخفض أسعارها يف السوق املحلية”.
من جهة أخرى ،أك�دت مديرية زراعة
كرمي�ان التابع�ة إلقليم كوردس�تان،
ارتف�اع أس�عار محاصي�ل “الخي�ار
والطماطم” بنسبة  30%بسبب انتهاء
موسمهما.
وقالت مديرة الدائرة ،ش�ادية حسين
عباس ،يف ترصيح صحفي :إن “انتهاء
موس�م محص�ويل الطماط�م والخيار
خالل ش�هر آب م�ن كل عام يتس�بب
بارتف�اع أس�عارها ،وبانتظار موس�م
ً
مشيرة إىل
الخي�ار يف أيل�ول القادم”،
تواف�ر املحاصي�ل الزراعي�ة بكث�رة يف
منطق�ة (بنجوين) التابع�ة ملحافظة
السليمانية.
ولفتت عب�اس إىل ترقب “ق�رار وزارة
الزراع�ة العراقية خلال الفرتة القليلة
القادمة لتس�ويق املحاصي�ل الزراعية
إىل املحافظات األخرى”.

اخلدمات النيابية حتدد أسباب هدر
املليارات على املشاريع املتلكئة

بغداد /الزوراء:
ح ّددت لجنة الخدمات واإلعمار النيابية ،امس الس�بت ،س�ببني يقفان وراء
ه�در املليارات يف مش�اريع متلكئة ،فيما أكدت أن عملية س�حب العمل عن
الرشكات املتلكئة تحتاج اىل إجراءات قانونية.
وقال رئيس اللجنة ،وليد الس�هالني ،يف ترصيح صحفي :أن “الفس�اد وراء
تلكؤ املشاريع بشكل عام ،عىل مستوى قطاع الخدمات الصحية أو مشاريع
امل�اء الت�ي أحيلت خالل الس�نوات املاضية” ،مشيرا ً اىل أن “الفس�اد يكمن
بطبيعة إحالة املش�اريع للشركات ومدى قدرة تلكم الشركات عىل انجاز
العمل ،إضافة اىل س�وء التخطيط يف انش�اء املش�اريع ،وعدم توفري الغطاء
املايل الذي يتسبب بهدر باملال العام”.
وأضاف أن “هناك مشاريع عمالقة متلكئة تصل قيمتها اىل ماليني الدوالرات،
أصاب تلكؤها الوضع الخدمي بالشلل” ،مؤكدا أن “مشاريع الصحة تعاني
من نفس املشاكل ،وأن لجنة الخدمات النيابية عقدت جملة من االجتماعات
ملناقش�ة موضوع املستش�فيات الرتكية ،وتم حس�م موضوع مستشفيات
بابل وكربالء املقدسة مع وجود نسبة من عدم اإلنجاز”.
ولفت الس�هالني اىل أن “عملية س�حب العمل عن الرشكات املتلكئة تحتاج
اىل إجراءات قانونية ،وأن اغلب املش�اريع املتلكئة حققت نس�بة انجاز تبلغ
اكثر من  ،% 60وأنه البد من الضغط عىل الرشكات من اجل ترسيع العمل”،
منوها أن “جميع الرشكات التي تم س�حب املش�اريع منها كسبت الدعاوى
القضائية”.
عىل صعيد متصل أش�ار الس�هالني اىل “تلكؤ اغلب مش�اريع املاء يف عموم
العراق ،ومنها مرشوع ماء السماوة والنهروان ،ومشاريع املاء يف محافظتي
والبصرة ،وأن نس�بة اله�در يف تلك املش�اريع كبرية” ،مبين�ا أن “الحكومة
الس�ابقة أكدت أن نسبة الهدر يف املال العام بلغت اكثر من  300مليار جراء
املشاريع املتلكئة التي أحيلت اىل رشكات غري قادرة عىل إنجازها ،فضال عن
عدم توفري األموال لتلك املشاريع”.

خبري حيدد عدة أمور لنجاح جذب
االستثمار يف العراق
بغداد /الزوراء:
ح�دد خبير اقتص�ادي ع�دة أمور
لنجاح جذب االستثمار يف العراق.
وق�ال الخبير االقتص�ادي ،باس�م
جمي�ل أنط�وان ،يف ترصي�ح
صحفي”:إلستقبال االستثمار يجب
توفري بيئة قانونية جيدة والتخلص
من الروتني والبريوقراطية”.
وأش�ار اىل “توفير العام�ل األمني
ً
فضلا ع�ن
بالدرج�ة االس�اس،
توف�ر الوع�ي والثقاف�ة والخل�ق
االستثماري”.

وبني أنطوان ان “االس�تثمار ينتقل
اىل البلدان كما األواني املس�تطرقة
يذه�ب نح�و البيئ�ة املالئم�ة
الجاذبة”.

النقد العربي :العراق الثاني عربيا من حيث اإلنفاق وإنتاج الكهرباء والنقل
بغداد /الزوراء:
أفاد تقري�ر لصندوق النقد العربي بأن العراق
جاء باملرتبة الثانية بعد الكويت كأعىل مستوى
لإلنفاق الجاري عربيا ً نس�بة إىل الناتج املحيل
اإلجمايل ،عىل عكس اإلنفاق الرأسمايل الذي لم
يكن مرتفعا ً بالنسبة للناتج ،وذلك كمتوسط
للفرتة بني عامي  2009و.2019
وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه “الزوراء”:
أن “نصي�ب الف�رد العراق�ي م�ن اإلنف�اق
الرأسمايل ملتوسط الفرتة ذاتها هو تاسع أعىل
معدل بني ال�دول العربية بع�د قطر والكويت
وعم�ان والس�عودية واإلم�ارات وفلس�طني
والبحرين والجزائر”.
ولف�ت إىل أن “الع�راق ج�اء ثامن�ا من حيث
س�عة إنت�اج الكهرب�اء يف ال�دول العربية بعد
كل من الكويت وقطر واإلمارات والس�عودية
والبحري�ن وعم�ان وليبي�ا حي�ث أنت�ج كيلو
واط لكل  1000نس�مة” ،موضحا ً أن “نس�بة
األش�خاص يف الع�راق الذي�ن لديه�م نفاذ إىل

خدمات مياه الرشب اآلمنة ،والرصف الصحي
املالئ�م ،مرتفع�ة نوعا ما مقارن�ة بباقي دول

العربية”.
واش�ار اىل ان “العراق احت�ل مراتب متدنية يف

مؤرش ج�ودة البني�ة التحتية للنق�ل يف الدول
العربية خلال عام  2018حي�ث احتل املرتبة
 16عربيا واملرتبة  140عامليا.
وأكد التقرير أنه رغ�م الجهود املبذولة لتعزيز
االس�تثمارات العامة خالل السنوات املاضية،
ماتزال ثم�ة حاجة لتطوير مس�تويات البنية
التحتي�ة عربي�ا ً ملواكب�ة الطل�ب املتنامي عىل
الخدمات العامة األساسية ،واإليفاء بمتطلبات
تحقيق أهداف التنمية املس�تدامة بنهاية عام
 ،2030وتعزيز النمو الشامل واملستدام.
وأفاد بأن�ه يف ضوء هذه االحتياج�ات ،تواجه
ال�دول العربية تحديات عىل صعيد توفري مزيد
من املوارد املالية لزيادة مس�تويات االستثمار
يف البنية التحتية ،يتمثل أبرزها يف ضيق الحيز
امل�ايل وارتفاع مس�توى الدين العام ،الس�يما
يف ظ�ل الظروف االس�تثنائية نتيجة لتداعيات
جائحة كوفيد ،19 -وتحديات االس�تفادة من
أس�واق التموي�ل ،وتعزي�ز مش�اركة القطاع
الخاص يف تمويل البنية التحتية.

الرياضي

أصفر وأمحر
حكيم شاكر يستقيل من تدريب
الفيصلي األردني

بغداد /متابعة الزوراء
أعلن الفيصيل األردني ،امس الس�بت ،املوافقة عىل قبول اس�تقالة الجهاز الفني بقيادة
العراقي حكيم شاكر ،نظرًا لظروف خاصة به يف بالده.
وأك�د الفيصلي عبر موقعه الرس�مي :أن مجل�س اإلدارة ح�اول ثني املدي�ر الفني عن
االس�تقالة ،إال أنه أرص عليها نظرًا لظروفه.وتقدم املدير الفني ،حكيم ش�اكر ،بالش�كر
والتقدي�ر لجماهري الفيصيل ،والالعبني ومجلس اإلداراة عىل حفاوة االس�تقبال وحس�ن
التعام�ل.وكان الفيصيل قد خرس بقيادة حكيم ش�اكر أمام منافس�ه التقليدي الوحدات
بهدفني دون رد ،مما قلل حظوظه يف املنافسة عىل اللقب.
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منتخبات الباراملبية تباشر تدريباتها يف طوكيو

السفارة العراقية تغيب واملعنويات حتضر وسط إجراءات وقائية مشددة
طوكي�و  /عمار طاهر -موفد االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية /هش�ام
السلمان -موفد اللجنة الباراملبية
وصلت بعثة اللجنة الباراملبية اىل مطار
هاني�دة ال�دويل يف العاصم�ة اليابانية
طوكيو للمشاركة يف الدورة الباراوملبية
 2020التي تس�تمر من  24آب ولغاية
 5أيلول املقبل بعد رحلة طويلة وشاقة
تواصل�ت عىل مدى  11س�اعة طريان
انطلقت من مدينة إس�طنبول الرتكية
بع�د انتظ�ار يف منطق�ة (الرتانزيت)
بفن�دق مطار أتاتورك ملدة  15س�اعة
حيث كان يف االس�تقبال رئيس البعثة
عبي�د الغزي بينما غ�اب أي ممثل عن
السفارة العراقية.
وح�ال وصول البعثة اىل املطار بارشت
اللجنة املنظمة بإجراءات الفحوصات

وأخ�ذ املس�حات وتفعي�ل تطبيق�ات
الهات�ف النق�ال الخ�اص بتح�ركات
أعضاء البعثة حي�ث الحركة محدودة
للجمي�ع بم�ا يف ذل�ك للوف�د اإلعالمي
الذي يخضع اىل الحجر الصحي يف مقر
إقامته ملدة  3أيام.

جاهزية تامة

وق�ال رئيس البعثة عبي�د الغزي الذي
حضر اىل الياب�ان مس�بقا لتهيئ�ة
املتطلب�ات والحج�وزات أن أماك�ن
إقام�ة البعث�ة العراقي�ة يف القري�ة
الباراوملبي�ة مهيئ�ة حي�ث ت�م حجز
الش�قق للرياضيين وتس�جيل أف�راد
البعث�ة مبين�ا ان ت�م تأمين وقاعات
التدري�ب وفق جدول معد س�ابقا من
قب�ل اللجن�ة املنظم�ة وف�ق مواعي�د
ثابتة وكذلك توفير باصات النقل من
القرية الباروملبي�ة إىل مالعب التدريب

وبالعكس.
واكد الغ�زي ان مالعب التدريب قريبة
ع�ن القري�ة الباراملبي�ة وال تحتاج اىل
وق�ت وجهد كبير موضح�ا انه عمل
على تفادي أي معوق�ات او صعوبات
ق�د تواج�ه الالعبين واملدربين خالل
فرتة االس�تعداد واملش�اركة يف الحدث
العاملي.
وذك�ر الغ�زي ت�م تحدي�د عناوي�ن
مالع�ب التدريب واالوق�ات املخصصة
والباص�ات الخاصة بالبعث�ة العراقية
مؤكدا انه ال توجد أي اشكالية بالوقت
الحارض
وتابع الغزي انه حرض اجتماع رؤساء
البعث�ات الباراوملبي�ة ال�ذي أقي�م يف
القاعة الرئيس�ية بالقرية الباراوملبية
واطلع على التوجيه�ات النهائية من
قبل اللجن�ة املنظمة مضيفا أنه حجز

رشائ�ح للهاتف النقال الس�تخدامات
البعثة خالل مدة الدورة لتسهيل مهمة
أفراد البعثة من حيث االتصاالت داخل
اليابان.
وأش�ار الغزي اىل ان اللجنة املنظمة لم
تزود البعث�ة العراقية ب�أي معلومات
ع�ن حفل االفتتاح املق�رر إقامته يوم
 24آب الح�ايل على امللع�ب االوملب�ي
مبين�ا أنه تم تبليغه بان االس�تعراض
سيش�مل جمي�ع الرياضيين و 6من
اإلداريني فقط من بينهم رئيس البعثة
وذلك بسبب إجراءات جائحة كورونا.
وشدد عبيد ان السفارة العراقية غابت
تماما عن البعثة العراقية مع األس�ف
فلم يتص�ل أحد ولم يك�ن ممثل عنها
موج�ودا يف مط�ار هاني�دة موضح�ا
أن اللجن�ة الباراملبي�ة خاطب�ت وزارة
الخارجية بكتاب رس�مي وضعت فيه
كل التفاصيل قبل القدوم اىل اليابان.

تكهنات صعبة

وأوض�ح الغ�زي ان التوقع�ات بع�دد
االوسمة صعبة يف هذه الدورة ألسباب
كثيرة يف مقدمته�ا جائح�ة كورون�ا
واإلجراءات الت�ي فرضت عىل الجميع
م�ن تباعد اجتماعي وغل�ق عام والخ
والسيما الالعبني حيث أغلقت امامهم
جميع صاالت التدريب.
وزاد رئيس البعثة العراقية ان الدورة
الباراملبي�ة كان يفترض ان تنطلق يف
ع�ام  2020يف حين ان وزارة املالي�ة
خصصت اىل اللجنة الباراملبية يف العام
امل�ايض مبل�غ  31مليون دين�ار فقط
من مبل�غ املوازنة البالغ ثالث مليارات
وثمانمائ�ة وخمس�ون ملي�ون دينار
وهذا املبل�غ ال يوفر معس�كر تدريبي
واحد الحد الفرق املشاركة يف الدورة.
وبين الغزي ان�ه بصفته امين�ا ماليا
للجن�ة الباراملبية وظ�ف مبلغ متبقي
من موازنة العام املايض حيث س�لمت

منتخبنا الوطين يكتسح نادي “أغري سبور”
الرتكي بسداسية حتضريا لتصفيات املونديال

كس�لف لبع�ض املنتخب�ات م�ن أجل
املش�اركة يف البط�والت الدولي�ة إال أن
انتش�ار الجائحة حال دون ذلك لذا تم
س�حب هذه املبالغ قبل نهاية الس�نة
املالية وهو مبلغ  600مليون وحاولنا
قدر املس�تطاع ان نسري أعمال اللجنة
بهذا املبلغ.
واكد الغ�زي ان هذه املصاع�ب املالية
وغريه�ا ال تق�ف عائق�ا ام�ام ابطال
اللجن�ة الباراملبية او مكتبها التنفيذي
يف الحص�ول على االوس�مة امللون�ة
موضح�ا لس�ت متش�ائما ولن�ا كل
الثقة برياضيينا يف التألق ورفع اس�م
البل�د عاليا يف محفل عامل�ي كبري مثل
الباراملبياد.

تدريبات املنتخبات العراقية

وب�ارشت املنتخب�ات الوطني�ة يف
الوحدات التدريبية تحضريا للمنافسات

الباراملبية فبعد ليلة واحدة من الوصول
اىل طوكيو التح�ق الالعبون بالتدريب
تح�ت ارشاف مدربيه�م فق�د توج�ه
فريق املب�ارزة املكون من ثالثة العبني
ه�م عمار هادي وزين العابدين غيالن
وحي�در عيل ن�ارص بصحب�ة مدربهم
رحيم فال�ح اىل قاعة ماخوراي مييس
الرياضي�ة إلج�راء الوح�دة التدريبية
األوىل يف طوكيو.
وح�ددت اللجنة املنظم�ة اليوم االحد
تدريب�ات الع�اب الق�وى للمنتخ�ب
العراق�ي على امللع�ب األوملب�ي وذلك
من الس�اعة  12:30ظهرا اىل الس�اعة
الثاني�ة ظهرا حيث يتكون الفريق من
كوفان حس�ن وجراح نص�ار وولدان
نزار وأحمد نعاس وحسني فاضل وعيل
مب�ارك وفاطمة فاضل كما س�محت
اللجن�ة املنظم�ة للمنتخ�ب العراق�ي

بألعاب القوى باستخدام ملعبي اودي
كاو ويودي كوكي باي وقت.
وح�ددت اللجن�ة املنظم�ة قاع�ة
ميرتوبوليت�ان للوح�دات التدريبي�ة
ملنتخ�ب تن�س الطاول�ة املؤل�ف م�ن
الالعب�ة نجلة عماد وذل�ك اليوم االحد
من الساعة السابعة مساء اىل الساعة
 8:50دقيق�ة ب�أرشاف امل�درب جالل
جمال.فيم�ا خل�ت ج�داول اللجن�ة
املنظم�ة م�ن الوح�دات التدريبي�ة
للقوس والسهم خالل اليومني املقبلني
بينما ح�ددت اللجن�ة املنظمة تدريب
رفع األثقال املؤلف من الرباعتني هدى
مهدي وحنان ماجد والرباعون فارس
سعدون ورسول كاظم وعباس محمد
نيسان وعيل موحان من الساعة 6:30
عصرا اىل  8:30مس�اء على منت�دى
طوكيو الدويل.

حسني علي ينضم رمسيا لصفوف الصفاقسي التونسي
بغداد /متابعة الزوراء
انضم نجم نادي الزوراء السابق حسني عيل
رس�ميا إىل نادي الصفاقيس التونيس ،بعد
اجتي�ازه الفحص الطبي اليوم وس�يبارش
مع الفريق ابتدا ًء من يوم غد االثنني.
حسين عيل اكد انه يش�كر جماهري نادي

ال�زوراء خاصة والجمه�ور العراقي عامة
عىل وقفته�م معي طيلة الفترة املاضية،
وأتمنى للنوارس التوفيق هذا املوس�م ،بعد
ان ق�ررت االحتراف يف ال�دوري التونسي
وتحدي�دا م�ع الصفاقسي ،كون�ه نادي�ا
عريق�ا ومهما يف تون�س ،ويش�ارك غالبا

يف البطوالت الخارجي�ة اإلفريقية ،ويعترب
بوابة لالحرتاف يف أوروبا.
واض�اف ان�ه تلقى عروض�ا احرتافية من
تونس ومرص  ،وحتى محلية بمبالغ مالية
عالي�ة ،لكنني ق�ررت خوض تح� ٍد جديد،
لتطوير امكاناتي”.

نادي الطلبة يتعاقد مع محزة عدنان وسيف جاسم
قيرصي /متابعة الزوراء:
خاض منتخبنا الوطني لكرة القدم ،امس الس�بت ،اوىل مبارياته يف
املعس�كر التدريبي املقام يف مدينة قيرصي الرتكية امام فريق أغري
س�بور الرتكي وانته�ى اللقاء  6-0لصالح املنتخ�ب العراقي.وتقدم
املنتخب العراقي يف الشوط االول بهدفني جاء االول بامضاء ابراهيم
باي�ش والهدف الثاني جاء معاكس�ا ً وبالخطأ باملرمى الرتكي.وجاء
الهدف الثالث عن طريق رضغام اسماعيل ،أما الهدف الرابع فسجله
سجاد جاسم ،وجاء الهدفني الخامس والسادس بقدمي مهند عيل.

إعالمنا الرياضي
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيه�ا الح�ارة اىل عض�و املكت�ب التنفي�ذي
لالتحاد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية الزميل
جمعة الثامر  ،وذلك لوفاة ش�قيقه ..س�ا ٔيلني
الل�ه العلي القدي�ر ان يتغم�د الفقي�د برحمته
الواس�عة ويس�كنه جنات الفردوس وي�رزق اهله
ومحبيه الصرب والسلوان ،وإنا لله وإنا اليه راجعون.
*******************
االس�تاذ الصحفي عم�اد البكري اعل�ن اصابته
بفاي�روس كورونا املس�تجد ،امنياتنا الصادقة
بالش�فاء العاجل للعزي�ز البكري وان يلبس�ه
الرحمن ث�وب الصحة والعافي�ة التامتني ،وان
يعود ملمارس�ة عمله املهني من جديد خالل االيام
املقبلة.
************************
مق�دم الربامج االعالمي ،محم�د عماد  ،احتفل
بعيد ميالده قبل اي�ام ،خالص االمنيات للزميل
العزيز بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته
ومشواره املهني.

بغداد  /متابعة الزوراء
تعاق�دت إدارة نادي الطلبة مع العبني م�ن امليناء ،لرتميم صفوف
الفريق ،تحضريا للموسم املقبل.وقال املنسق اإلعالمي لنادي الطلبة
ري�اض هادي“ :ان اإلدارة أكملت تعاقدها م�ع ثنائي امليناء حمزة
عدنان مدافع اليس�ار والعب خط الوسط س�يف جاسم”.وأوضح
أن اإلدارة س�اعية إلكمال تعاقداتها للموس�م املقبل ،بالتشاور مع
مدرب الفريق قحطان جثري .الفتا إىل أن آلية التعاقدات هذا املوسم

مختلفة تماما عن املواسم السابقة.
وأضاف“ :اإلدارة ساعية لزرع الثقة مع الالعبني ،من خالل االلتزام
الكامل بحقوقهم وتسليمهم الدفعة األوىل عند توقيع العقد”.
وتابع“ :الطلبة س�يظهر بشكل مختلف املوسم املقبل ،وهناك عمل
منظم نأمل أن يثمر وتكون نتائج الفريق مختلفة.
يشار إىل أن نادي الطلبة مبتعد عن التتويج باأللقاب منذ ما يقارب
 20عاما.

إدارة الديوانية تتعاقد مع حمرتفني من الربازيل وغينيا
بغداد  /متابعة الزوراء
تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الديوانية مع
نْ
نْ
محرتفْي� ،لتدعيم صف�وف الفريق يف
العبْي�
منافس�ات املوس�م املقبل.وقال رئي�س الهيئة
اإلداري�ة لن�ادي الديوانية ،حسين العنكويش :
نْ
محرتفي جديديْن
“أنه�ت اإلدارة تعاقدها م�ع

س�ينضمان للفري�ق يف املوس�م املقب�ل ،هم�ا
الربازيلي برن�و والغين�ي موس�تي”.وأوضح
العنك�ويش ،أن التعاق�دات تأتي بالتش�اور مع
الجه�از الفن�ي ،بقي�ادة أحم�د خلف.وبني أن
الالعب الربازييل برنو يلعب يف مركز الدفاع ،فيما
يشغل الغيني موستي خط الوسط.وأشار إىل أن

اإلدارة س�بقت وتعاقدت مع املهاجم الجزائري
محمد األمين ،وبالت�ايل صف�وف الفريق بدأت
تكتمل.وأض�اف“ :الديواني�ة ب�ارش تحضرياته
للموسم املقبل ،حيث تجمع العبو الفريق تحت
إرشاف امل�درب ،وس�نؤمن وص�ول املحرتفين
للديوانية من خالل إنهاء التأشريات”.

أمري فاحل حيرز املركز التاسع يف بطولة العامل بألعاب القوى للشباب
بغداد /حسني عمار
أعل�ن االتحاد العراق�ي أللعاب القوى
تحقيق الريايض أمري فالح رقما ً عامليا ً
جدي�دا ً يف بطولة العالم أللعاب القوى
املقامة حاليا ً يف كينيا.
وقال مدير املكت�ب اإلعالمي لالتحاد،
ميثم الحس�ني إن “الالعب أمري فالح
حقق مرك�زا ً جي�دا ً يف بطول�ة العالم
الجاري�ة منافس�اتها يف العاصم�ة
الكيني�ة نريوب�ي ،بع�د أن حصل عىل
املركز التاس�ع عامليا ً يف رياضة القفز
بالزانة بعد أن قفز عىل ارتفاع  4أمتار

و 85سم”.
وأض�اف الحس�ني أن “امليدالي�ة
الذهبي�ة للس�باق كان�ت م�ن نصيب
الالع�ب البيلارويس ،والفضية ذهبت
للفنلن�دي ،أما الربونزي�ة فكانت من
نصي�ب الالع�ب الجن�وب أفريق�ي”،
ً
الفت�ا إىل أن “أمير فالح ،ح�اول لكن
ظروف الس�باق الذي تأج�ل قبل يوم
بس�بب األمط�ار أثرت بش�كل واضح
عىل الجميع بدليل خسارة بطل العالم
الفرنسي الذي خرج بثلاث محاوالت
فاشلة”.

وأك�د أن “العراق يتمي�ز يف البطوالت
الكبرى برياض�ة الزانة حيث س�بق
لش�قيقه منتظر فالح أن حقق املركز
الثام�ن عامليا عىل مس�توى الش�باب
والراب�ع عاملي�ا يف بطول�ة العال�م
للناش�ئني وحصل على فضية الدورة
األوملبية للناش�ئني يف مدين�ة نانجنغ
الصيني�ة وبالت�ايل م�ا حقق�ه أمير
فالح يعد امت�دادا ً لتميز العراق بلعبة
الزانة”.
وتختتم بطولة العال�م أللعاب القوى
للشباب ،منافساتها اليوم األحد.

الرياضي
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

اعالم الكرتوني

باريس سان جريمان يواصل انتصاراته واليبزيغ يقسو على شتوتغارت
نجح باريس سان جريمان يف اختبار جديد له
بفوزه الصعب عىل بريست  2-4ضمن املرحلة
الثالثة من الدوري الفرنيس.
وتق ّدم باريس سان جريمان بهديف اإلسباني أندير
هرييرا وكيليان مبابي ( )23و ( )36قبل أن يعيد
هونور األمل ألصحاب األرض )42(.
ودخل باريس سان جريمان الشوط الثاني باحثا ً
عن إضافة هدف ثالث يقتل به اللقاء وهو ما
حدث بفضل السنغايل غاي ( ،)73قبل أن ينجح
البينيني موني يف تذليل الفارق مع الدقائق األخرية
)85(.
واستغل البديل األرجنتيني دي ماريا اندفاع العبي
بريست للتعديل فأعاد الفارق لهدفني بطريقة
رائعة )1+90(.
وتمكن باريس سان جريمان من تحقيق فوزه
الثالث تواليا ً يف الدوري الفرنيس بعدما تجاوز تروا
وسرتاسبورغ يف املرحلتني املاضيتني.
وتصدر باريس سان جريمان جدول الرتتيب
برصيد تسع نقاط أمام آنجي وكلريمون مع
مباراة أقل لألخريين.
وغاب عن الفريق الباحث عن استعادة لقبه العديد
من األسماء البارزة مثل األرجنتيني ليونيل مييس
والربازييل نيمار واإلسباني راموس واإليطايل
دوناروما.
اليبزيغ يقسو عىل شتوتغارت
ـ حقق اليبزيغ فوزا ً باهرا ً عىل ضيفه شتوتغارت

يف املرحلة الثانية من الدوري األملاني لكرة القدم.
سجل العب الوسط املجري دومينيك سوبوسالي
هدفني يف أول مشاركة أساسية مع اليبزيغ
خالل فوز ساحق -4صفر عىل شتوتغارت يف أول
انتصار له هذا املوسم بدوري الدرجة األوىل األملاني
لكرة القدم.
وهيمن صاحب الضيافة يف الشوط األول وسدد 16

مرة عىل املرمى.
وتق ّدم يف الدقيقة  38عرب سوبوسالي بتسديدة
قوية يف الزاوية البعيدة للمرمى.
وضاعف اليبزيغ التقدم يف اللحظات األوىل بالشوط
الثاني ( )46بعد جهد مميز كلله إيميل فورسبريغ
عقب تمريرة دقيقة من أندريه سيلفا بالكعب.
وأضاف سوبوسالي هدفه الثاني يف الدقيقة 52

من ركلة حرة جانبية منخفضة مرت من الجميع
وتسللت الكرة إىل شباك الحارس فلوريان مولر.
وأكمل سيلفا الرباعية من ركلة جزاء يف الدقيقة
 65بعد ملسة يد عىل مارك أوليفر كيمف.
بيتيس يتعثر أمام قادش
ـ تعادل ريال بيتيس مع قادش  1-1يف املرحلة
الثانية من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسجّ ل ألفارو نيغريدو أوالً للضيوف من ركلة
جزاء ( )11قبل أن يعدل خوانمي النتيجة )22(.
وهذا التعادل الثاني لكل من ريال بيتيس وقادش،
إذ فشل األول يف الفوز عىل مايوركا يف املرحلة األوىل
 ،1-1وبذات النتيجة تعادل قادش مع ليفانتي.
براجا يهزم موريرينيس يف الدوري الربتغايل
ـ فاز فريق سبورتينج براجا عىل مضيفه
موريرينيس  2-3خالل املباراة التي جمعتهما
ضمن الجولة الثالثة من الدوري الربتغايل لكرة
القدم.
وسجل أهداف براجا فابيو مارتينيز ولوري
ميديريوس وريكاردو هورتا يف الدقائق  39و44
والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وسجل هديف موريرنييس ستيفن دي سوزا يف
الدقيقة  80من ركلة جزاء ويوسف محمد يف
الدقيقة .83
ورفع براجا رصيده إىل  6نقاط يف املركز الخامس،
وتوقف رصيد موريرينيس عند نقطة واحدة فقط
يف املركز الرابع عرش.

أرتيتا :حنتاج مشجعينا أمام تشيلسي واملنافسة موجودة يف مركز حراسة املرمى

بني اإلسباني مكيل أرتيتا ،مدرب آرسنال،
األسباب التي دفعت النادي للتعاقد مع
مارتن أوديجارد العب ريال مدريد ،بشكل
نهائي ،وذلك حسبما أفاد يف املؤتمر
الصحفي الخاص بمواجهة تشيليس،
ضمن الجولة الثانية من الدوري اإلنجليزي
املمتاز
وكان أوديجارد قد خاض النصف الثاني
من املوسم املايض معارا مع آرسنال ،وقدم
أداء مميزا ،وأتم النادي اللندني التعاقد معه
بشكل نهائي أمس.
وقال أرتيتا« :الكثري من األشياء التي
جلبها معه املوسم املايض جعلتنا أفضل،
كنا بحاجة إىل املزيد من الخيارات والبدائل
واإلبداع والالعبني الذين يمكن أن يكونوا
نماذج يف هذا النادي».
وزاد« :إنه ما يزال شا ًبا ولكن لديه خربات
يف األندية الكبرية ،ولديه موهبة فريدة من
نوعها مناسبة للطريقة التي نريد أن نلعب
بها ،لذلك يسعدني أن النادي بذل مجهودا
ولدينا اآلن مارتن يف صفقة دائمة هنا».
ويقرتب آرسنال كذلك من إنجاز صفقة

ضم الحارس أرون رامسدايل من شيفيلد
يونايتد ،وقال أرتيتا« :ما تزال هناك بعض
األوراق التي يتوجب إنجازها ،يقرتب من
الفحوصات الطبية ً
أيضا .ما تزال هناك
بعض األشياء التي يتعني حلها مع شيفيلد
ً
أيضا ،لذا يتعني علينا االنتظار».
وعما إذا كان يريد إرشاك رامسدايل كحارس
أسايس أو تشكيل منافسة للحارس األملاني
بريند لينو ،قال مدرب آرسنال« :حسنا،
هذا ما نريده (حارسان عىل مستو عال يف
الفريق)».
وأردف« :هذا ما كان عليه الحال دائمًا يف هذا
ً
شيئا جدي ًدا .سيكون لدينا
النادي ،إنه ليس
حارسان مختلفان ،مرحلتان مختلفتان
يف مسريتهما املهنية ،أرون حارس مرمى
شاب موهوب ً
حقا وله خربة كبرية بالفعل
ويملك خربة دولية مع إنجلرتا».
وأضاف اإلسباني مكيل أرتيتا« :سيجلب
معه املنافسة ،ونريد نحن خلق منافسة
صحية ،منافسة جيدة .كنا بحاجة إىل
حارس مرمى هناك وانتهينا مع أرون
كخيار مثايل».

وعن مواجهة تشيليس ،قال« :تشيليس
فريق كبري ميلء بالالعبني العامليني ،ولديهم
مدرب رائع وهم أبطال أوروبا .نتوقع
مباراة تنافسية حقا .جماهرينا ستدعم
الفريق منذ البداية ألنهم افتقدوا لذلك
طويال .سنذهب إىل هناك للفوز باملباراة».
ومن املتوقع أن تكون مباراة آرسنال أمام
تشيليس ،األوىل لنجم األخري روميلو لوكاكو،
لكن أرتيتا رفض الرتكيز عىل هذه الحقيقة
بقوله« :ال أعرف ما إذا كان سيلعب .لدينا
خطة إليقاف تشيليس ،وخطة لفعل ما
يتعني علينا القيام به للفوز باملباراة».
وتعرض  4من العبي آرسنال لإلصابة
بفريوس كورونا 2 ،منهما غابا عن املباراة
األوىل أمام برينتفورد وهما بيري إيمرييك
أوباميانج وألكسندر الكازيت ،وهناك
شائعات تتحدث عن اإلصابات جاءت بعد
إقامة أوباميانج لحفل خاص لنجله ،دعا
إليه الفريق.لكن أرتيتا أكد أنه ال يعرف من
أين أتت اإلصابات ،وقال« :ال أعرف من أين
أتت .يمكننا أن نخمن ،قبل أسبوع كان
لدينا حاالت ،كان لدينا  3أو  4اختبارات

سانتو يؤكد غياب ندومبيلي

أكد نونو إسربيتو سانتو ،مدرب توتنهام هوتسبري ،أن مهمته
عىل رأس الجهاز الفني للنادي اللندني ال تشمل إقناع الالعبني
باالستمرار يف اللعب للفريق ،وذلك بعد أن تحدثت وسائل إعالم
عن رغبة تانجاي ندومبييل صاحب أغىل صفقة يف تاريخ
النادي يف املغادرة.
وكان العب الوسط ندومبييل ( 24عاما) انضم لتوتنهام قادما
من أوملبيك ليون الفرنيس مقابل  54مليون إسرتليني (74
مليون دوالر) يف يوليو/تموز .2019
وذكرت وسائل إعالم بريطانية ،أن ندومبييل يرغب يف االنتقال
بعد فشله يف تحقيق ما كان يتوقعه ،بعد إحرازه ثمانية أهداف

فقط خالل  75مباراة يف جميع املنافسات.
ولم يشارك ندومبييل يف أي مباراة ودية خالل فرتة االستعداد
للموسم الجديد ،تحت قيادة نونو ،وغاب عن مباراة الفريق
األوىل يف املوسم الجديد أيضا.
وأوضح نونو أن العب الوسط لن يشارك يف مباراة الفريق
املقبلة خارج أرضه أمام وولفرهامبتون واندرارز اليوم
األحد أيضا.
وقال املدرب الربتغايل للصحفيني« :ال عالقة يل
بما حدث يف املايض».
وأضاف« :ما أستطيع قوله لكم هو أن
تانجاي العب يف فريقنا وهو يعمل ،لكن
علينا الحديث برصاحة وإخراج أفضل ما
يف جعبة تانجاي .لكن البد أن تأتي املبادرة
من جانبه».
وأتم« :كما قلت سلفا فإنني غري مسؤول
عن إقناع الالعبني باالستمرار يف اللعب
لتوتنهام هوتسبري ،بل إعداد الالعبني للعب
لتوتنهام هوتسبري».
وهناك تكهنات أخرى تتحدث أيضا عن رغبة
املهاجم هاري كني يف الرحيل عن توتنهام،
واالنضمام إىل مانشسرت سيتي.

فليك يكشف عن تلقيه عرضا مثريا لقيادة ناد عمالق
كشف املدير الفني للمنتخب األملاني ،هانزي فليك ،أنه تلقى
عروضا أخرى بعد رحيله عن بايرن ميونيخ ،إىل جانب
عرض تدريب املانشافت.
ويف ترصيحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونج األملانية
لعدد العطلة األسبوعية ،قال فليك إنه تلقى عروضا من
أندية ومنتخبات لكنه لم يذكر أسماء.
وأضاف فليك ( 56عاما)« :أجريت مكاملتني عرب برنامج
زووم مع أحد األندية الكربى جدا ،حيث تحدثت مبارشة مع

رئيس النادي ،وكان هذا شيئا مثريا للغاية،
واتسم تعاملنا مع بعضنا البعض باالحرتام
التام ،ووصف رئيس النادي قدراتي الرياضية
بأنها ممتازة».
وأكد فليك أنه لم يكن يسعى قط إىل الرحيل
عن بايرن ،من أجل أن يصبح مدربا
للمنتخب.
وتابع« :عندما قررت الرحيل عن بايرن ،لم
يكن قد تحدد بعد أن يواخيم لوف سيتوقف عن
تدريب املنتخب يف الصيف ،كما أنني لم أكن سعيدا
عندما أعلن لوف رحيله عن املنتخب .وكنت أتمنى
له ختاما جيدا يف مونديال قطر».
تجدر اإلشارة إىل أن فليك كان مساعدا للوف،
عندما فاز املنتخب األملاني ببطولة كأس العالم يف
مونديال الربازيل عام .2014
وتحدث فليك عن الفرصة الفريدة لكي يصبح
مدربا للمنتخب األملاني« :بطبيعة الحال
كان مدير املنتخب أوليفر بريهوف يعرف
بأمر العروض األخرى ،وقد مارس بعض
الضغط ،ويجب أن أقول إن القرار (بتويل تدريب
املانشافات) يبدو حقا جيدا وصحيحا».

إيجابية ثم جاءت سلبية .ليس لدينا أدنى
فكرة عن مصدرها لكي نكون منصفني».
وستشهد مباراة اليوم األحد عودة
الجمهور إىل ملعب اإلمارات بكامل طاقته
االستيعابية ،ووجه أرتيتا رسالة إىل
املشجعني قائال« :يف اللحظات التي يوجد
بعض السلبية حول املكان،
فيها

7

سولسكاير :فاران جاهز
ملباراته األوىل مع اليونايتد

ق�ال أويل جونار سولس�كاير ،مدرب مانشستر يونايت�د ،إن املدافع
رفائيل فاران أصبح مس�تعدا لخوض مباراته األوىل مع الفريق أمام
مضيفه ساوثهامبتون يف الدوري اإلنجليزي املمتاز ،اليوم األحد وكذلك
املهاجم إدينس�ون كافاني.وش�اهد فاران مدافع فرنسا ،املنضم من
ريال مدريد بعقد يمتد إىل  4س�نوات ،الفوز الكاس�ح لفريقه الجديد
( )5-1عىل ليدز يونايتد ،األسبوع املايض ،بينما غاب كافاني مهاجم
أوروج�واي لخضوعه للع�زل الذاتي بعد عطلة.وأوضح سولس�كاير
للصحفيني ،أن الثنائي عاد للتدريب وس�ط تطلعات يونايتد ملواصلة
انطالقته القوية بعد أن أنهى املوس�م املايض ،خلف البطل مانشسرت
س�يتي .وأضاف املدرب النرويجي“ :االنطالق�ة الجيدة يف أول مباراة
باملوس�م يف وجود الجماهري ترفع املعنويات ويتعني علينا اس�تغالل
هذه الحالة وعدم الشعور بالرضا التام .إدينسون انضم لنا ورفائيل
أيض�ا ونحن أكثر جاهزية”.ولم يؤك�د إن كان الوافد الجديد جيدون
سانشو القادم من بروسيا دورتموند ،سيبدأ أساسيا ،لكنه ال يتوقع
ف�وز فريقه ( )9-0يف س�انت م�اري ،كما حدث يف املوس�م املايض.
وتاب�ع“ :هذه املباراة ال تتكرر .كانت اس�تثنائية لطرد العب منافس
يف الدقيق�ة األوىل .أم�ام ف�رق (امل�درب) رالف هازنهوت�ل يجب بذل
طاق�ة كبيرة والضغط بقوة واإليم�ان بالنفس ون�درك يف كل زيارة
أننا س�نخوض مباراة صعبة” .ونال حارس يونايتد دين هندرس�ون
الضوء األخرض للعب بعد التعايف من كوفيد.19 -

هافريتز :أمتنى موسم أفضل

تحتاج إىل املشجعني أكثر من أي وقت
مىض».
وأتم مدرب آرسنال« :لقد كانوا دائمًا
مع الفريق وليس لدي أدنى شك يف أنهم
سيكونون خلف الفريق مبارشة اليوم
األحد .إذا كان هناك يشء واحد يحتاجه
الفريق فهو ذلك».

أع�رب األملان�ي ال�دويل كاي
هافريت�ز ،الع�ب تش�يليس،
ع�ن أمل�ه يف أن يكون املوس�م
الثاني له يف الدوري اإلنجليزي،
ولزميل�ه يف تش�يليس األملان�ي
ال�دويل تيمو فرين�ر ،أفضل من
املوسم املايض.
ويف ترصيحات لصحيفة “بيلد”
األملانية ،قال هافريتز“ :البداية
بالنس�بة لكلينا ل�م تكن جيدة
باملعني الصحيح ،لكننا نش�عر
يف الوق�ت الراه�ن بارتياح تام،
وق�د تعودنا عىل كرة القدم هنا
وطريقة املعيشة والناس”.
ووص�ف الالع�ب الس�ابق يف
صفوف باي�ر ليفركوزن عودة
الجماهير إىل املالع�ب باألم�ر
الرائ�ع“ :هذا األم�ر يعمل عىل
خل�ق روح مختلفة تماما وهو
واح�د من األس�باب الرئيس�ية
الت�ي كان�ت وراء رغبت�ي يف

االنتقال إىل إنجلرتا”.
وكان هافريت�ز ( 22عام�ا)
اختت�م املوس�م امل�ايض بنجاح
عظي�م ،حي�ث نج�ح يف إحراز
ه�دف الف�وز يف نهائ�ي دوري
األبطال أمام مانشسرت سيتي.
يذكر أن تش�يليس ال�ذي يدربه
األملان�ي توماس توخيل يضم 3
العبني م�ن أملانيا وهم هافريتز
وفرين�ر وأنطوني�و روديج�ر
العبي املنتخب األملاني.

جوارديوال يعلق على إمكانية ضم ليفاندوفسكي

تحدث بيب جوارديوال ،مدرب مانشسرت سيتي ،عن إمكانية التعاقد
مع روبرت ليفاندوفسكي ،مهاجم بايرن ميونيخ.
واستهل جوارديوال املؤتمر الصحفي بالحديث عن ليفا بقوله« :هو
العب مهم لبايرن ميونيخ وسيبقى معهم ،لن أتحدث عن سوق
االنتقاالت مع تبقي  11يومً ا عىل نهايته» .وأضاف« :أنا سعيد

للغاية بقائمتي الحالية من الالعبني ،هو نفس فريق املوسم املايض
فقط دون سريجيو أجويرو ،والذي حل مكانه جاك جريليش».
وعن حالة الالعبني املصابني ،علق« :تدرب جوندوجان أول أمس ،أما
فيل فودين لن يكون جاه ًزا إال بعد انتهاء سوق االنتقاالت ،وال يزال
كيفني دي بروين يعاني من مشكلة صغرية يف الكاحل».

بنزميا يثري غضب راموس من ريال مدريد
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن رس
غضب سريجيو راموس ،مدافع باريس
سان جريمان ،من ناديه السابق ريال
مدريد.
ً
مجانا
ورحل راموس عن املرينجي
هذا الصيف ،بعد فشل تجديد
عقده مع النادي امللكي.
ً
ووفقا لشبكة ديفنسا سنرتال،
فإن راموس كان يعلم يف
املوسم املايض أن كريم بنزيما
عىل أعتاب توقيع عقد جديد

مع املرينجي حتى صيف .2023
وأشارت الشبكة اإلسبانية إىل أن راموس طلب ً
أيضا أن يكون عقده
ً
عرضا حتى
الجديد حتى  ،2023لكن امللكي رفض هذا األمر ومنحه
 2022فقط.
وأوضحت أن تجديد بنزيما مع ريال مدريد حسم منذ مايو/ايار
املايض ،ووصلت هذه األنباء إىل راموس ،واعترب األخري أن إدارة
املرينجي غري عادلة معه.
وذكرت «ديفنسا سنرتال» أن ريال مدريد عرض عىل بنزيما ً
أيضا
االستمرار حتى  ،2024لكن الالعب الفرنيس رفض هذا الطلب.
وخالف ريال مدريد بذلك ،القاعدة التي يطبقها بعدم منح الالعبني
ً
عروضا للتجديد ألكثر من موسم واحد.
فوق سن الثالثني

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7547 :االحد  22آب 2021

االحتاد الدولي للصحفيني :تلقينا «مئات طلبات
املساعدة» من إعالميني يف أفغانستان

بغداد /متابعة الزوراء:
ق�ال االتحاد ال�دويل للصحفيين ،إن «الذع�ر والخوف» يس�ودان بني الصحفيين األفغان
خصوصا بني النس�اء ،مشيرا إىل أنه تلقى «مئات طلبات املس�اعدة» من عاملني يف مجال
اإلعالم بأفغانستان.
وحذرت املنظمة الدولية التي أنش�أت صندوقا خاصا ملس�اعدة ه�ؤالء الصحفيني األفغان،
م�ن أن «مراقبة االتحاد الدويل للصحفيني للوضع عىل األرض ،والطلبات الكثرية (للحصول
عىل) دعم طارئ ،تكشف عن حالة من الذعر والخوف داخل مجتمع اإلعالم األفغاني».
وق�ال جرييمي دير ،نائب األمني العام لالتحاد الدويل للصحفيني يف بيان« :تلقينا املئات من
طلب�ات املس�اعدة ،إما لإلجالء ،وإما ملس�اعدة مَ ن انتقلوا من مقاطع�ة أفغانية إىل أخرى،
هربا من التهديدات».
وأش�ار املس�ؤول ع�ن تنس�يق اس�تجابة االتحاد ال�دويل للصحفيين لحاالت الط�وارئ يف
أفغانس�تان ،إىل أن الغالبي�ة العظمى م�ن الصحفيني الذين يحاولون الف�رار من البالد هم
من النساء.
وأضاف أن «الصحفيات ُيمنعن من العمل ،وأن بعض وس�ائل اإلعالم اضطرت إىل اإلغالق».
أم�ا الذي�ن يحاولون تأدي�ة عملهم فه�م يفعلون ذلك «يف ظ�ل التهديد ويجدون أنفس�هم
مقيّدين بشدة يف ما يمكنهم تغطيته» ،عىل حد قوله.
وتابع املس�ؤول أن�ه رغم «الدعاية القائلة بعدم وجود أي انتق�ام من جانب طالبان ،إال أن
هناك تقارير عن عمليات تفتيش ملنازل صحفيني وتهديدات لكثري منهم».
ُ
إعالناتهم بشأن
وأوضح دير أن «املناقش�ات جارية مع طالبان ملحاولة فهم ما الذي تعنيه
عمل وس�ائل اإلعالم :ما ه�ي املواضيع املحظورة وما هي الص�ور التي يمكن نرشها وهل
يمكن للمرأة أن تعمل؟».
وأضاف« :س�يبدأ آخرون الذوا بالفرار ،يف وضع حلول للعم�ل يف املنفىّ ،
لكن كثريين منهم
س�يحتاجون إىل دعم املجتمع الدويل للمس�اعدة يف تمويل وسائل اإلعالم الصغرية» للسماح
بالتغطية اإلخبارية يف أفغانستان.
صحفي أفغاني يعمل لحس�اب «دويتش�ه فيله»
وأق�دم عنارص من طالب�ان يبحثون عن
ّ
ويقطن حاليا يف أملانيا ،عىل قتل أحد أفراد عائلته بالرصاص األربعاء املايض يف أفغانس�تان
وإصابة فرد آخر بجروح بالغة ،وفق ما ذكرت هذه الوسيلة اإلعالمية األملانية عىل موقعها
اإللكرتوني.
من جهتها ،قالت لجنة حماية الصحفيني ،وهي منظمة غري حكومية مقرها نيويورك ،إن
طالبان «فتشت هذا األسبوع منازل أربعة صحفيني وعاملني يف قطاع اإلعالم».
وأش�ارت اللجن�ة إىل وق�وع أعمال عنف ض�د العديد م�ن الصحفيني الذين كان�وا يغطون
تظاهرة يف جالل أباد يف والية ننغرهار برشق أفغانستان.

اعالم العتبة احلسينية يشيد بعمل
اإلعالميني خالل زيارة عاشوراء

كربالء/نينا:
قدم قسم اإلعالم يف العتبة الحسينية املقدسة الشكر واالمتنان لالرسة الصحفية للمساهمة
بالتغطية االعالمية لزيارة العارش من محرم الحرام .
وقال رئيس قسم اإلعالم عقيل الرشيفي :اتقدم بخالص الشكر والتقدير واالمتنان لجميع
األخوة اإلعالميني ملا بذلوه من جهود جبارة يف خدمة نقل رس�الة س�يد الش�هداء والتأثري
االيجاب�ي يف املجتمع روحيا وس�لوكيا  ،س�ائال الله أن يجعل ذلك يف ميزان حس�ناتكم وأن
يبارك بأعماركم واعمالكم ويبعد عنكم كل س�وء ويحرشكم مع االمام الحسين سالم الله
علي�ه يف الدني�ا واآلخرة...واض�اف انه يف ذات الوق�ت يقدم االعتذار ع�ن اي تقصري قد بدر
لسبب أو آلخر والعذر عند كرام القوم مقبول.
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أردوغان يهدد الصحفيني والناشطني بتشديد الرقابة على وسائل التواصل
انقرة /متابعة الزوراء:
أعرب الرئي�س الرتكي رجب طيب
أردوغان ع�ن عزم حكومته صياغة
قوانني لتش�ديد الرقابة عىل وسائل
التواص�ل االجتماع�ي ،ومحاس�بة
الصحفيني والناشطني عىل “الكذب
والتش�ويه” ال�ذي ينرشون�ه على
مواقع التواصل االجتماعي.
وذك�ر املوقع اإللكرتون�ي لصحيفة
“جمهوريي�ت” أن ترصيح�ات
أردوغ�ان الخمي�س خلال افتت�اح
ال�دورة الجدي�دة للربمل�ان الرتك�ي
حمل�ت تهدي�دا ووعي�دا ،حيث قال
“لن ننىس عدد الشخصيات املمتلئة
قلوبه�م بالع�داء تج�اه بلده�م،
وذل�ك م�ن سياس�يني إىل صحفيني
ومتصيدي�ن على مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،يحاول�ون اس�تغالل
آالم أمتن�ا بالك�ذب والتش�ويه
واالس�تفزاز” .وأك�د أن حكومت�ه
“تري�د وض�ع ضواب�ط الس�تخدام
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي عىل
غرار أوروبا”.
وأف�ادت صحيفة “تركي�ا” الثالثاء
امل�ايض أن األت�راك الذي�ن تثب�ت
إدانته�م بالك�ذب على وس�ائل
التواص�ل االجتماعي ق�د يواجهون
السجن ملدة ترتاوح بني عام وخمس
س�نواتً ،
وفقا ملرشوع قانون أعده

حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويتضم�ن الترشي�ع ً
أيض�ا عقوبة
بالس�جن تتراوح بني ثالثة أش�هر
وس�نتني بتهمة اإلهان�ة .وأضافت
الصحيف�ة أن إهان�ة املس�ؤولني
العموميني ،بمن فيهم السياسيون،
يعاقب عليها بالسجن ملدة عام عىل
األقل.
 20مؤسس�ة رس�مية ال صل�ة لها
باملحاكم تس�تطيع حجب أي موقع
دون الحصول عىل قرار قضائي

ويق�ول املس�ؤولون إن الحكوم�ة
تتصرف بم�ا يتماىش م�ع املعايري
األوروبية يف مراقبة وسائل التواصل
االجتماع�ي وف�رض غرام�ات أو
س�جن بع�ض املس�تخدمني حت�ى
بع�د انتقادات ش�ديدة م�ن االتحاد
األوروبي.
لك�ن االتحاد األوروب�ي ينتقد دائما
القي�ود الرتكية عىل حري�ة التعبري،
وقال يف تقرير سنوي ُنرش يف أكتوبر
امل�ايض إن تركي�ا يف مرحل�ة مبكرة

من ضمان حري�ة التعبري ،موضحا
“اس�تمرت القضاي�ا الجنائي�ة
وإدانات الصحفيين واملدافعني عن
حقوق اإلنس�ان واملحامني والكتاب
ومس�تخدمي وس�ائل التواص�ل
االجتماعي”.
وش�ن علي باباج�ان رئي�س حزب
الديمقراطي�ة والتق�دم الرتك�ي
املع�ارض هجومً �ا األربع�اء املايض
على الحكوم�ة بس�بب مس�اعيها
لتقييد وسائل التواصل.

وق�ال يف تغري�دة على حس�ابه
الش�خيص بموقع تويرت “الشباب ال
يستطيعون التنفس ،إنهم ينتظرون
فرصة للهرب .ال تؤ ِذ الدولة من اآلن
فصاع ًدا .اتركوا الش�باب وشأنهم..
كف�ى!” .وأضاف “إىل أين س�تذهب
الدول�ة التي ُيعتقل فيه�ا املئات من
البشر دون أي وج�ه ح�ق بس�بب
تغري�دة ،أو خبر ش�اركه أو تعليق
أعجبه؟”.
وبحسب مسودة ذلك القانون املثري
للج�دل يف تركيا ،تم فرض عقوبة يف
قانون العقوبات بحق من يصنعون
أخبارًا كاذبة وينرشونها أو يهينون
ً
أش�خاصا على وس�ائل التواص�ل
االجتماعي.
وذكرت مؤسس�ة “حري�ة التعبري”
الحقوقي�ة املحلية (غير حكومية)
أن عدد املواقع اإللكرتونية املحجوبة
يف تركيا العام املايض بلغ ً 467
ألفا،
م�ا اعترب دليال عىل اس�تمرار النهج
القمعي يف البالد.
وذك�رت املؤسس�ة ّ
أن ق�رار حجب
املواق�ع اإللكرتوني�ة ال يع�ود فقط
ّ
املختصة ،بل
إىل الجه�ات القضائية
هناك أكثر من  20مؤسس�ة رسمية
ال صلة لها باملحاكم لها القدرة عىل
حج�ب أي موقع دون الحصول عىل
قرار قضائي.

استبدلت نهجها باستغالل اإلعالم بدل حماربته

طالبان تبدي بعض التقبل لعمل املرأة يف اإلعالم وس ُيسمح للصحفيات
بالعمل شرط وضعهن احلجاب أو غطاء للشعر
كابول /متابعة الزوراء:
حرص املتحدث باسم طالبان يف أفغانستان
ذبي�ح الل�ه مجاه�د ،يف أول مؤتمر صحفي
تعقده الحركة يف العاصمة األفغانية كابول
بعد س�قوط البلاد يف أي�دي مقاتليها ،عىل
إعطاء بعض التطمينات والتعهدات باحرتام
حرية الصحافة ،قائلا “نعلن للعالم أجمع
أننا نعرتف بأهمية دور اإلعالم”.
وتعهدت الحركة بعدم اضطهاد الصحفيني،
وقال املتحدث باسم طالبان إن “الصحفيني
العاملني لصالح الدولة أو لصالح مؤسسات
إعالمي�ة خاصة ليس�وا مجرمين ولن تتم
محاكمة أي منهم .برأينا ،هؤالء الصحفيون
ه�م مدني�ون ،وعلاوة عىل ذلك هم ش�بان
ّ
يشكلون مصدر غنى لنا”.
موهوبون
وتشير ترصيح�ات مجاه�د الت�ي نقلتها
منظمة “مراس�لون بال ح�دود” يف بيان لها
الخمي�س ،إىل اهتم�ام الحرك�ة بتحسين
صورته�ا أمام العالم مع تزايد املخاوف عىل
حرية الصحافة يف البالد نظرا إىل س�جلها يف
هذا املجال.
وتب�دي الحركة بعض التقب�ل لعمل املرأة يف

مجال اإلعالم ،حيث أكد مجاهد لدى سؤاله
عن مصير الصحفيات ،أنه س ُيس�مح ّ
لهن
بمواصل�ة العمل رشط وضعهن الحجاب أو
غطاء للشعر.
وقال إن�ه بانتظ�ار وضع “إط�ار قانوني”
له�ذا األمر يتعينّ عليه�ن “مالزمة منازلهن
من دون توتر أو خ�وف” .وتابع “أؤكد لهن
ّأنهن سيعدن إىل عملهن”.
ورغم أنه من غري املتوقع أن تسمح الحركة
املتش�ددة بحرية التعبري خارج أدبياتها ،إال
أن مجرد الس�ماح للم�رأة بالعمل اإلعالمي
واالعرتاف بدور الصحافة يشير إىل تغيري يف
استراتيجيتها اإلعالمية ،كمحاولة لطمأنة
العالم املتجهة أنظاره إىل أفغانستان.
ويعترب مراقبون أن طالبان تسعى إىل إظهار
صورة أكثر اعتداال للحركة من أجل كس�ب
اعرتاف دويل بها.
وإبان حكم طالبان ألفغانس�تان بني عامي
 1996و 2001ت�م حظر كل وس�ائل اإلعالم
باستثناء محطة “صوت الرشيعة” اإلذاعية
“الت�ي اقترص بثها عىل الدعاية السياس�ية
والربامج الدينية” ،وفق ما ذكرت “مراسلون

بال حدود” يف بيانها.
واعتبرت املنظمة أن “الوق�ت وحده كفيل
بتبي�ان” مدى جدي�ة ترصيح�ات املتحدث

باس�م طالبان ،مشيرة إىل توقف نحو مئة
وس�يلة إعالم ع�ن العمل من�ذ الحملة التي
ّ
شنتها طالبان يف البالد.

إعادة التفكري بالتغطية اإلخبارية املسؤولة للمشتبه بهم يف اجلرائم
بغداد /متابعة الزوراء:
عندم�ا ُتنشر أس�ماء املش�تبه بهم ضمن
أخبار الجرائمُ ،يمكن أن ّ
تتأذى حياتهم وال
تتعاىف أب ًدا.
عىل م�دى الس�نوات املاضي�ة ،طالب عدد
كبري من األشخاص وكالة أنباء «أسوشيتد
ب�رس» بإزال�ة مث�ل ه�ذه األخط�اء التي
اقرتفوه�ا م�ن أرش�يفها .ويق�ول ج�ون
دانيزوس�كي ،نائ�ب رئيس قس�م املعايري
يف أسوش�يتد برس ،والذي س�اهم يف قيادة
السياس�ة الجدي�دة للوكال�ة العاملي�ة ،إن
بعض هذه الطلبات كانت «تدمي القلب».
ً
واعرتاف�ا بأن الصحافة يمكنها أن تس�بب
ً
األذى أحيانا ،قررت وكالة «أسوشيتد برس»
أن تتوقف عن نرش أسماء األشخاص الذين
يت� ّم إلقاء القبض عليهم بس�بب ارتكابهم
بع�ض الجرائم الت�ي يكون من املس�تبعد
ً
الحقا .ويف أغلب األحيان،
تغطية تطوراتها
يتمح�ور الخبر ح�ول تفاصي�ل القضية
الغريبة ،وبالتايل يصبح ذكر األس�ماء غري
مهم .ومع ذلك ،يمكن أن يعاني األشخاص
املذكورون يف وس�ائل اإلعلام من تداعيات
كبرية وطويلة األجل.
يف هذا اإلطار ،كش�فت أبح�اث كاتبتي هذا
املق�الّ ،
أن ك� ّم التفاصي�ل الت�ي يدرجه�ا
الصحفيون األمريكيون يف تغطية الجريمة
يعتم�د على مدى قيم�ة الخبر الصحفي.
فالخبر البس�يط ق�د يس�تند إىل محضر
الرشطة فحسب ،أما الخرب الكبري الذي يثري
أحاديث الناس فيمكن أن يتضمن مقابالت
مع مع�ارف الش�خص املعن�ي ويتعمق يف
ماضي�ه .ويف الحالتين ،تتضم�ن معظ�م
األخب�ار والتقارير يف الصحاف�ة األمريكية
التفاصيل الكاملة عن هوية املتهم.
يف مقابل�ة أجرته�ا مع�ه األس�تاذتان يف
مج�ال أخالقيات اإلعالم ماجي باترس�ون
وروماين فولريتون اللتان كتبتا هذا املقال،
قال دانيزوس�كي إنه تلقى «رس�الة مؤثرة
للغاية م�ن رجل كان قد ت�ورط يف جريمة
ً
مضيفا
مالي�ة أثناء دراس�ته الجامعي�ة»،

أن الش�اب خسر أصدق�اءه عندما انترش
خرب قديم ع�ن املوضوع ،وكاد زواجه الذي
يستع ّد له أن ُيلغى قبل أن يتمكن من إقناع
خطيبته وعائلتها أنه تعلم من تجربته وأنه
ً
ميؤوسا من إصالحه.
ليس رشيرًا
والجدي�ر ذكره أن هناك آخرين ممن ُتنرش
وت ّ
ُ
ب�ث األخبار ع�ن جرائمه�م املزعومة يف
نتائ�ج بح�ث جوج�ل حتى بعد م�رور 10
أو  15س�نة على ارتكابه�ا ،حت�ى ل�و لم
تت�م إدانتهم أو إذا قامت املحكمة بش�طب
سجلهم الجنائي.
يف هذا السياق ،يقول دانيزوسكي إن العديد
ممن قدم�وا الطلب�ات لوكالة «أسوش�يتد
برس» كان قد ت�م القبض عليهم يف جرائم
تتعلق باملخدرات ،مثل حيازة كمية صغرية
من املاريجوانا ،عىل سبيل املثال .ومع ذلك،
ما زالت األخب�ار عن هذه الجرائم تمنعهم
م�ن الحصول على وظائ�ف أو اس�تئجار
الش�قق أو حت�ى مقابل�ة اآلخري�ن عبر
التطبيقات.
تأسس�ت «أسوش�يتد برس» ع�ام ،1846
وهي مؤسسة تعاونية تض ّم تحت مظلتها
مؤسس�ات إخباري�ة يف الوالي�ات املتح�دة

األمريكية ويف دول أخرى.
وتمث�ل سياس�ة الوكال�ة الجدي�دة تحولاً
يف السياس�ة والثقاف�ة األمريكي�ة .فه�ي
بمثاب�ة خطوة صغيرة بعي ًدا عن أس�لوب
نرش الفضائح املعتاد يف التغطية األمريكية
ألخب�ار الجريمة ،كما أنها تتبنى ً
بعضا من
التعاطف الذي يظه�ره الصحفيون تجاه
املذنبني يف بعض الدول األوروبية.
وقام�ت كاتبت�ا املق�ال بإج�راء مقابلات
مع ح�واىل مئت�ي صحفي وخبير إعالمي
يف عشر دول يف أوروب�ا الغربي�ة وأميركا
الش�مالية كج�زء م�ن كتابهم�ا بعن�وان
«جرائم القتل يف وسطنا :مقارنة أخالقيات
تغطي�ة الجريمة يف عرص األخبار املعوملة».
ّ
وتمكنتا من الكش�ف عن تباينات كبرية يف
املمارس�ات الصحفية عىل الرغم من أوجه
التش�ابه يف مؤسس�ات هذه الدول وقيمها
الديمقراطية.
وتش�جع القوانين األخالقي�ة ملجال�س
الصحاف�ة األملانية والهولندية والس�ويدية
على حماي�ة هوي�ة املش�تبه به�م وكذلك
املُدانين .وعىل الرغم م�ن ّ
أن هذه القواعد
طوعية إىل حد كبري وتس�مح لكل مؤسسة

إخباري�ة باتخ�اذ قرارات تخ�ص كل حالة
على ح�دة ،إال أنها تتبنى بش�كل عام مبدأ
عدم تحديد الهوية.
فعىل س�بيل املث�ال ،يخف�ي الصحفيون يف
هذه ال�دول األس�ماء الكامل�ة للمقبوض
عليه�م أو حت�ى املجرمين املُدانين ،إال يف
بعض الحاالت عندما يكون املتهم شخصية
عام�ة أو عندما تك�ون الجريمة ته ّم الرأي
الع�ام .لذا ال تنشر املؤسس�ات الصحفية
يف أخبارها س�وى األحرف األوىل لالس�م أو
االس�م األول مع الحرف األول م�ن الكنية،
وذل�ك لحماية الش�خص املعن�ي من ذيوع
اسمه ً
علنا.
ويف عام  ،1973قضت املحاكم األملانية بأن
تمتنع التقارير اإلخبارية عن تحديد هوية
الس�جناء مع اقرتاب إطلاق رساحهم من
الس�جن ،وذلك حتى يمكن «إعادة دمجهم
يف املجتم�ع» والحف�اظ على «الح�ق يف
الشخصية» أو السمعة.عندما سألت كاتبتا
املق�ال مح�ررة يف وكالة األنب�اء الهولندية
( ،)ANPوهي النسخة املطابقة ألسوشيتد
برس يف هولندا ،عن سبب إرصار املوظفني
على حج�ب األس�ماء ،توقف�ت قليًل�اً ثم
أجاب�ت« :ماذا ل�و كان املتهم لديه أطفال؟
ل�م يرتكب�وا أي خطأ» .ومع ذلك س�تلحق
به�م أرضار ال يمك�ن إصالحه�ا من خالل
وصفهم بأنهم من أبناء املجرمني.
ويف ه�ذا الص�دد ،يربر صحفي�ون أملانيون
وهولندي�ون وس�ويديون حجب األس�ماء
بأن�ه إىل جان�ب تفادي الضرر الواقع عىل
العائالت ،فإنهم يريدون ً
أيضا أن يحافظوا
عىل افرتاض ب�راءة املتهمين وكذلك قدرة
املُدانني عىل استئناف حياتهم املنتجة.
وعندم�ا علم�ت املح�ررة الهولندي�ة بك�م
التفاصيل شديدة الخصوصية التي ينرشها
الصحفيون األمريكيون بش�كل منتظم عن
املقب�وض عليهمُ ،
صدمت مما اعتربته أمرًا
قاس� ًيا وغير أخالق�ي ،متس�ائلة« :لم قد
تفعل ذلك بأحدهم؟».
وعلى الرغ�م م�ن أن معظ�م الصحفيين

األمريكيني الذين أجرت الكاتبتان مقابالت
معهم أعربوا عن أس�فهم إزاء الرضر الذي
تس�ببت في�ه مثل ه�ذه األخب�ار ،إال أنهم
اعتربوا ه�ذه املمارس�ات أرضارًا جانبية.
فم�ن وجه�ة نظره�م ،يتمث�ل واجبه�م
األسايس يف العمل بمثابة رقيب عىل الرشطة
والحكومة .كم�ا أنهم يؤمنون بحق الناس
يف الحص�ول على املعلومات العام�ة ،وأنه
ال ينبغي ً
أب�دا أن تؤتم�ن الرشطة بتوقيف
أش�خاص من غير اإلعالن عن ذل�ك .ومن
الواض�ح أن ج�ذور ه�ذا االلت�زام تمت�د يف
الواليات املتحدة بش�كل أعم�ق بكثري عنه
يف هولن�دا .فق�د ق�ال أحد مس�ؤويل نقابة
الصحفيين الهولندي�ة ّ
إن «معظمن�ا يثق
يف حكومتن�ا» ،بإش�ارة إىل الصحفيين يف
بالده.
ويف ه�ذا الس�ياق ،يق�ول دانيزوس�كي
إن أخالقي�ات الرقي�ب موج�ودة بق�وة يف
ً
مضيف�ا ّ
أن
وكال�ة «أسوش�يتد ب�رس»،
املوق�ف األمريكي تج�اه العدال�ة الجنائية
قي�د التغيير .يف املقابل ،خلص�ت األبحاث
الت�ي أجرته�ا الكاتبت�ان إىل ّ
أن «أخالقيات
الصحافة وممارساتها تتجذر يف الثقافة».
فف�ي عام  ،2018عىل س�بيل املث�ال ،بدأت
صحيف�ة ’ذا بلني ديلر‘ الص�ادرة يف مدينة
كليفالند األمريكية يف النظر يف االلتماس�ات
إلزال�ة بع�ض األخبار م�ن أرش�يفها .كما
قامت مب�ادرة ’بداية جديدة‘ التي أطلقتها
صحيفة ’بوسطن جلوب‘ بعمل مشابه هذا
الع�ام .وقد تب�دو هذه الخطوات بس�يطة
عند مقارنتها بما قام به االتحاد األوروبي،
عندم�ا ضم�ن للمواطنني «حق النس�يان»
ع�ن طريق إزالة بعض األخب�ار املهينة من
أرشيف محركات البحث.
يف الدول العرشة التي ش�ملها البحث ،اتفق
الصحفيون عىل الحاجة إىل إبالغ الجمهور
عندم�ا يت�م اته�ام السياس�يني بجرائ�م
تتعل�ق بواجباته�م الرس�مية .كم�ا اتفق
معظ�م الصحفيين يف البحث على أهمية
ً
سياس�يا أو
نرش األس�ماء عندما ُيزعم أن

ً
شخصا مش�هورًا قد ارتكب جريمة كربى،
مثل صدم مواطن بالسيارة والهرب .ورأى
الصحفيون أنه عىل الصحافة توجيه اللوم
يف الجرائ�م السياس�ية عندم�ا تؤث�ر على
املصلح�ة العامّ ة .ولك�ن يف هولن�دا ،غال ًبا
م�ا يغض الصحفي�ون واآلخ�رون الطرف
عن الحاالت التي يتم فيها اتهام املش�اهري
أو املسؤولني السياس�يني بالعنف املنزيل أو
التح�رش الجنيس ،والت�ي يعتربونها أمورًا
خاصة .أما الصحفي�ون األمريكيون ،فمن
األرج�ح أن يعتبروا مثل ه�ذه االتهامات
ً
قصصا إخبارية.
وعالوة على ذلك ،نادرًا م�ا يتم نرش هوية
األف�راد الذي�ن يرتكب�ون الجرائ�م ،حت�ى
الكربى منها ،يف األخبار الس�ائدة يف هولندا
أو السويد أو أملانيا ،وذلك عىل الرغم من أن
هذه األسماء موجودة يف السجالت العامة
ويمك�ن للصح�ف أو املواقع الصف�راء أن
تنرشها .و ُيعزي نقيب الصحفيني يف هولندا
توماس برينينج الس�بب إىل «أننا نؤمن بأن
الجميع يستحقون فرصة ثانية».
يق�ول دانيزوس�كي إن الوالي�ات املتح�دة
تسجن املجرمني يف أماكن تدعى «السجون
اإلصالحي�ة» ،أي أماك�ن لطل�ب التوب�ة.
ويضيف أن املصطلح قد يشير إىل إمكانية
الغفران بعد العقوب�ة ،ولكن يف الواقع يتم
وصم املجرمني مدى الحياة.
ويتعهد دانيزوس�كي بأن وكالة أسوشيتد
ب�رس لن تق�وم أب� ًدا بتجمي�ل األخبار عن
الجرائم الخطرية أو تبييض الفس�اد العام،
ولكن بالنس�بة لسياس�ة أسوش�يتد برس
الجديدة« ،نعتقد أنه إذا كان بإمكاننا تقليل
الرضر ومنح الناس ً
فرصا ثانية ،فسيكون
ذلك من أجل الصالح العام».
تش�غل ماج�ي جون�ز باترس�ون منص�ب
أستاذة بالصحافة يف جامعة دوكني ،بينما
تعمل روماين س�ميث فولريتون كأستاذة
مساعدة يف دراس�ات املعلومات واإلعالم يف
الجامعة الغربية.
عن شبكة الصحفيني الدوليني
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شعرنة اللغة السردية والنهوض باخلطاب اجلمالي
يف رواية مقربة الغواية للروائية آفاق صاحل
أنفال كاظم
تبدأ رواية(مقربة الغواية)للروائية آفاق
صالح والصادرة عن داراالبداع للطباعة
والنرش٢٠٢٠بسرد ينحو اىل التش�ظي
املش�فوع بلغ�ة ش�عرية مُ فرطة تكاد
تش�تت القارئ وتضيع نقطة انطالقة
الروايةالت�ي تتمخض مخاضا ً عسيرا ً
لرتسم اخريا ً صورة رجل اسمه(غريب)
وال�ذي ن�ال نصيبه من اس�مه حس�ب
نب�وءة جدته التي منحت�ه إياه ،مرتنحا ً
يتطوح بنبيذ اغرتابه وعجزه عن نسيان
املايض ،يصارع ذكرياته ويلهج باس�م
ام�رأة كربيائه�ا مجب�ول بعن�اد مهرة
(حنني)على عتبة ام�رأة أخرى(كاتيا)
زوجته التي اعت�ادت ان تطيل مزاجها
مع�ه حت�ى يصبح على مق�اس حبه
يف قلبه�ا العط�وف املره�ق يف خض�م
غموضه وامطاره وس�موم هجره رغم
انها اعتادت ان تلملم لحظات هذياناته
العاب�رة إىل حب�ات مرتاص�ة يف زه�رة
شمس تدور يف محرابها ليزهر ربيعهم
ب�والدة فت�اة س�مراء اس�مها(ماريا)
بجينات رشقي�ة ،الرواية تتمحور حول
ثالث شخصيات لها دور واضح وصوت
مس�موع اثن�اء السرد ال�ذي اعتم�د
اعتم�ادا ً كليا ً عىل لغة ش�عرية اضفت
جمالية وحيوية على الحركة الرسدية
واسهمت يف خلق ايقاع متوازن ألحداث
الرواي�ة متناغما ً بني السرد والخطاب
الش�عري والنثري بحيث يصعب وضع
فواص�ل بينهم�ا ،أي ان الرسد اش�تغل
يف الرواي�ة بلغة ش�عرية مج�ازا ً ورمزا ً
وايقاع�ا ً مع حض�ور مكملات داللية
وايحائية واغوائية مكتنزة داخل النص
السردي ومتوهجة منذ بداية الس�طر
األول للرواي�ة ويرتقي ملس�توى تأوييل
للكثريم�ن األفكارواملعلوم�ات الت�ي
انثالت عن طريق محاورعديدة،كل هذا
كان ل�ه تأثريا ً فني�ا ً وعاطفي�ا ً للقارئ
ومالمسة لدواخله اإلنسانية واستدراج
عطف�ه وكماذكر تيزيفت�ان تودوروف
(الشعرية التكمن يف البناء النيص فقط
ولكنه�ا تس�ترت وراء التصوي�ر الفني
والتأثري الوجداني ال�ذي تحدثه الكلمة
بذاته�ا يف ذاته�ا وبارتباطها باللمس�ة
االس�لوبية التي يضيفها الكاتب نفسه
وليس يف شكله النثري او الشعري وبذلك
تكون الش�عرية س�مه خطابية وليس

لفظي�ة يف كل ماليس ش�ائعا ً والعاديا ً
ً
مطابق�ا للمعي�ار الع�ام للمألوف)
وال
وي�رى ادي�ب حس�ن محمد(ترتك�ز
الرواي�ة لتحقيق وظيفة الش�عرية عىل
جمل�ة من املعطيات منها املتعة األدبية
وتتجلى يف السرد الفن�ي واملحت�وى
العاطفي والوجداني ومالمس�ة الداخل
اإلنس�اني وتعريف الذات على باطنها
م�ن اإليحاء والتلقائي�ة والتحليق حول
ب�ؤرة جاذبة) الش�خصيات الرئيس�ية
هي(غريب)ش�اعر من العراق ينطوي
على رس يف غرفت�ه املغلق�ة املحتش�دة
بالكت�ب واالرسار الت�ي اليدخله�ا احد
س�واه ،هو رج�ل اس�تثنائي فقد خذل
اوالً؛ح�ب حيات�ه ابنة عم�ه (حنني)يف
قمة احتياجها له واختار املنفى بدل ان
يخلص لحبه محاوالً االرتحال اىل غربة
عميق�ة عىس ان ي�ذوب حبها ويتالىش
بعي�دا ً عن قلب�ه الذي ذاق قس�وة عمه
عليهم بعد وفاة والدتهم وزواج والدهم
الذي جعل�ه ينفر من الوط�ن ويواصل
غربت�ه ويفضله�ا ع�ن الغرب�ة بين
احضان�ه ،وثانيا ً خ�ذل زوجته(كاتيا)
وابنته�م بع�د ان ش�يد حاج�زا ً بينهم
وخلق مس�افات أساس�ها املايض كان
رجالً انانيا ً يحلق مع كل امرأة تظهر يف
حياته عسى ان ينىس حبه ويف كل مرة
كان يعود من تحليقه اىل كأس ضياعه
لريتش�فه بألم وم�رارة (كاتيا) الكاتبة
واملرتجمة والزوجة التي خرست الكثري
ألجل زوجها حريتها واهم يشء األمان،
فضولها اتجاه كتبه كان فضول عاشقة
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تغارعلى حبيبها م�ن زوجت�ه ولطاملا
حذرها من التجس�س عليها خصوصا ً
كتاب�ه املقدس(قس�وة حنين) ال�ذي
احكم االغلاق عليه بقوله(التس�حبي
كتاب�ا ً واال انه�دم علي�ك جدارنا)وهذا
ماح�دث بالفعل بعدم�ا تلصصت عىل
مكامل�ة هاتفية م�ع اب�ن عمه(عادل)
اخوحنين واعرتاف غريب له�ا بأنه لم
ينس حبه املايض وبأنه اختارها زوجة
ل�ه النه وج�د فيها ماوج�ده يف إيطاليا
امللاذ وال�روح الح�رة الت�ي التحكمها
قيودوخالي�ة من التعقيدات ليحلق عىل
جناحه�ا ليذي�ب تكلس�ات املايض من
قلبه وهذا كان الجواب الذي دأبت وهي
تبح�ث عنه يف س�بب اختي�اره لها بعد
لقاءين فقط؟!وتمكنه من انتزاع دروعا
لطاملا حصنتها ،وبعدما جائت الفرصة
عىل طبق من ذهب لم ترتدد لتكتش�ف
الحقيقة(حنين�ه الج�ارف إىل حنين)
املحامية املشهورة واألرملة ولها ولدان
ومعرف�ة ملحمة حبهم الخائبة ليلتقي
بها بعد سنتني من االشتياق الذي وصل
ذروت�ه ليتأج�ج الحب محاوالً التس�لل
ملقربة قلبها وحزنها لكن حنني احكمت
اغالق ش�هوتها يف هذه الحي�اة بأقفال
حديدي�ة وع�دم مس�امحتها للخ�ذالن
الذي تركه لها بقولها (لن اسامحك ابدا ً
ول�ن اعود حنين رصت هاج�ر منذ ان
هجرتي حتى اس�مي غريته)فيتوه بني
مدها وجزره�ا وعزيمته بدأت تتضائل
للفوز برهان القدر،زوجها املتويف الذي
اثارغريت�ه وفضوله لم يدم رسه طويالً

بل كان واضحا ً كالشمس عندماعزموا
زيارة(مقبرة الغواية)له�ذه الحي�اة
املحتش�دة بقب�ور الش�هداء األطف�ال
التي ضم�ت رف�ات والدته(صفية)األم
و(صفية)اخت�ه الصغيرة الت�ي ماتت
بانفجار سيارة مفخخة والتي اسماها
وال�ده عىل اس�م ام�ه ليعي�د صفية اىل
الحي�اة فق�ط وليج�دد يت�م غريب من
اسم محمل بالقداس�ة والرباءة واخريا ً
يقف امام قرب(احمد)الشهيد ليكتشف
ان�ه زوج حبيبت�ه ويصع�ق بالحقيقة
،ق�ررت كاتي�ا ان تكون س�يدة املوقف
يف حياته�ا ال الق�در فالح�ب بنظره�ا
يكم�ن بالتخيل الجل س�عادة من نحب
البالتملك عىل حس�اب راحت�ه فقررت
االتصال بحنين واس�تجداء عواطفها
ملس�امحة غري�ب بقوله�ا (كوني عىل
مق�اس اس�مك اغف�ري ل�ه فاملغف�رة
س�مة رباني�ة وه�ي جرس ينتش�لك يف
حزنك)واخيرا ً حن�ت حنين وهاه�ي
تراهم معا ً كش�خص واحد ال اثنان كما
عاش�ت عمرها م�ع غريب،احتش�دت
الس�طور بالدالالت الرمزي�ة والداللية
واإليحائية مثل(لوحة الفاكهة املحرمة
ألوغست توملوش و قلعة بران ومرسح
كولوس�يوم ولوح�ة دافينيش العش�اء
األخير و تمثال المرأة ال�وركاء) كذلك
ب�ث أفكارعدي�دة و ايصاله�ا للق�ارئ
بش�كل انس�يابي مث�ل ش�جاعة املرأة
العراقيةوجماله�ا ومس�اهمتها يف
بن�اء الحضارة وس�موها آلهة لألمومة
والخصوب�ة وص�وت الحقيق�ة مث�ل
عش�تارآلهة الحب والجمال والتي تمثل
الجم�ال االنثوي الصارخ والتش�كيلية
ليىل العطار املالك والتي كفنت بحريتها
وسمرأميس كذلك وصف بغداد وعيناها
املتكحل�ة بالدخ�ان وقدماها املخضبة
بدم�اء االب�رار وث�ورة اكتوبرالت�ي لم
تك�ن مكتملة وكيف انه�ا ولدت جنينا
ميت�ا والتفاته ملاح�دث يف ٢٠٠٣عندما
اجتاح االمري�كان العراق تحت س�تار
التحريروبدأ الش�عب بتناه�ب خرياته
دون الش�عور باملس�ؤولية اتجاه�ه
ورائحة امل�وت و(مدينة السلام)التي
ماع�ادت مالمحه�ا تح�وي الكثريمن
السلام ب�ل مدين�ة الضي�اع والهلاك
وتكلمت عن العمر والذكريات والوفاء
والتضحي�ة والحرمان،انفت�ح العنوان

عىل فحوى الرواية وماقصدته برس�م
ص�ورة للحي�اة بأنه�ا مقبرة كبيرة
للغواية والتي افصح�ت عنها يف الجزء
األخري منها ومن منا لم يمتطي صهوة
الغواية؟الشاعرية الطاغية بإيحاءاتها
ورمزياته�ا وصوره�ا البالغيةاث�رت
على عن�ارص الرواي�ة األساس�ية
فالش�خصيات كان�ت ضعيفة لم تعط
حقها بصورة ش�افية م�ن حيث البعد
الخارج�ي والداخلي والفك�ري كذل�ك
الح�وارات املربكة التي هي أس�اس يف
السرد وله�ا أهمي�ة كبيرة يف إظهار
كوامن الش�خصيات وهواجسها ودفع
الح�دث اىل األمام،ام�ا بالنس�بة للرسد
فقد اخذ الشكل التقليدي يف بادئ االمر
عىل لسان كاتيا بعدها تسلم دفة الرسد
لغريب ثم انتهج الرسد فيما بعد تقنية
االسرتجاعات بعيدة األمد لتفتح أبواب
املايض ام�ام القارئ ليتس�نى له ربط
االحداث والتأويل،الرسد أصابه الرتهل
بع�ض اليشء اثن�اء االيغ�ال يف الرواية
بسبب تثوير اللغة الشعرية وتضمينها
بش�كل مكثف داخل الس�طور أدى اىل
اش�تباك االح�داث والضي�اع يف بعض
االحي�ان لك�ن رسعان ما يع�ود الرسد
بالحضورمع سيرورة االح�داث داخل
الرواية،الحبك�ة لم تك�ن محكمة ولم
ُتحب�ك بش�كل جي�د اذ اخ�ذت طاب�ع
تصاع�دي لكنه�ا ويف طريقه�ا للذروة
افلتت من بني ي�دي الروائية وانفرطت
كحبات متناثرة هنا وهناك الن القارئ
الحذق سيستشعر مابني السطور بأن
هن�اك احتماليةكبرية ان يكون زوجها
املتويف هو ذاته اخاه الذي استشهد من
خلال الكثري م�ن الوقف�ات االيحائية
والحوارات فأنعدم التش�ويق يف أحيان
كثرية،اخيرا ً ان رواية(مقربة الغواية)
تجرب�ة روائي�ة تمث�ل بداي�ة واعي�ه
الس�تكناه تجربة انس�انية انطوت عل
معان�اة الفق�د والهجر وحل�م العودة
وه�ي دع�وة ل�كل الش�باب املوهوبني
مم�ن لم يهابوا الخط�وة الواثقة االوىل
واقدم�وا مثلم�ا فعل�ت آف�اق يف نشر
فض�اءات جديدة له�ذا الجنس األدبي
بمحاس�نها قبل هفواته�ا وهنا يبقى
السؤال هل نجحت الروائية آفاق صالح
بدم�ج اللغة الش�عرية بالرسدية تحت
مسمى(الرواية الشعرية)؟

نافذة

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة غرام الربيعي امنوذجا
علوان السلمان
للش�اعرة ...الش�عر هو الصورة التي تمس ش�غاف القلب وترتك
اثره�ا على حس املتلق�ي واحساس�ه ..املتش�كلة م�ن اقتناص
الشاعر اللحظات الواقعية ومزجها بالخياالت لخلق الصور برؤى
فكرية خاصة تجاه األش�ياء من حوله وق�وة مخياله التي تصيغ
النص بشاعرية مرهفة اللغة والداللة بتوظيف االساليب البالغية
(التشبيه واملجاز واالستعارة) كي يمنح النص ترف اللغة واملعنى
والصورة
ثياب أمّ ي امللوّنة
لم تع ْد عىل مقاسها
ْ
غادرتها منذ حزن
رحم أمي
محمل باملنفيني
لم يبقى سواي
وبعض من أحزان ساللتنا
فالش�اعرة تعتمد االسلوب الصوري يف انتزاع اللحظة وتسجيلها..
مع اهتمام دقيق بتوثيقها و توزيع مناخاتها املتكئة عىل الفعلية
الدال�ة على الحركة التي ش�كلت اح�د معطيات املس�توى الفني
والحسي للغة التي وظفت االش�ياء واملوج�ودات بطريقة موحية
اسهمت يف تطوير البناء الدرامي للنص الشعري..
ام�ا نح�ن فنرى ان الش�عر...فيض ش�عوري تتش�كل عوامله من
االلفاظ املوحية التي تنبعث من بني ثناياها موس�قة جاذبة..مع
تفرده بلغته الزئبقية الخالقة لصوره النابضة بالحياة..
أنا غرام يا أبي
َ
قميص الصباح
كلّما أق ُّد
أراني يف مرايا اللون
من إر ِث َك العتيق
وحصا ُد فعل ِتك َ لتلك الليلة .
ُ
ألوح للسماوات التسع
أني من املبرشين بالحب .
ّ
فالخطاب الشعري نسيج متماسك من الرسدية والشعرية بوحدة
موضوعية يكشف
عن طاقة ش�عرية مكتظ�ة بعاطفتها..متمكنة م�ن التعامل مع
املفردة بحس رومانيس خالق لصوره املتفاعلة والوجود االنساني..
املتمي�زة بتش�كلها الجمايل ومعطياته�ا الفنية ورؤاه�ا التقنية..
وعمقها الداليل ..بلغة تعتمد آليات االنزياح..ورؤية تقرتن بطبيعة
الذات املنتجة وتكوينها الفكري..
ٌ
أسئلة ُتمجّ د األمهاتِ
ُ
ُ
وتسقط اآلبا َء ،
ّ
عىل أنهم مرتكبو جرائ َم نس ٍل
وبقايا سالالت من األكاذيب
أو أصحاب الكوارثِ يف زيادتنا
نحن املصابون بالحقيقة
فالنص مكتظ بالدالالت النفس�ية واالجتماعي�ة املقرتنة بالرؤية
الشعرية الكاشفة عن احساس املنتج(الشاعر) من جهة والتعبري
ع�ن العمق العاطفي والكش�ف ع�ن الجوهره الفك�ري من جهة
اخرى..
وبذل�ك قدم�ت املنتجة(الش�اعرة)نصوصا تمي�زت بالتكثي�ف
وااليجاز الجميل وقرص العبارة املحققة لتقنية االنزياح مع رضبة
اس�لوبية ادهاش�ية..اضافة اىل عمقه�ا الداليل الخال�ق لصورها
الش�عرية النابض�ة بالحي�اة والفع�ل االنس�اني ..بتوظي�ف لغة
تخاطب الوج�دان وتحرك الذاكرة..فضال عن توظيف املحس�نات
البديعية واالس�اليب البالغية واعتم�اد التخييل والرمز والتلميح..
م�ن اجل اضف�اء الطابع الحركي على البناء النصي الذي اطرته
وحدة موضوعية..

عن الرواية البوليسية
عباس طمبل عبد الله
بحس�ب التط�ور املفاهيم�ي ورجاحة
العقل املُرتجم للن�ص النثري القصيص
املتبلور يف ذهنك كذات مبدعة والحاسم
جدلية توصيفه النوعي وبالتايل املنتمي
من حيث النوع ملدرسة الكتابة الروائية
البوليس�ية ،فم�ن املعل�وم أن الصياغة
للن�ص النث�ري السردي ع�ن مقص�د
تأليف�ي ودراي�ة بتقني�ات السرد م�ا
تخطه م�ن حرف هي املح�ك الحقيقي
والبائ�ن لرجاحة عقلية ال�ذات املبدعة،
فالحبكة الرسدية وبين�ة النص النثري
السردي القصيص ق�د تك�ون بادئتها
جريم�ة قت�ل مُ تخذة كب�ذرة منثورة يف
بنية الن�ص الرسدي القصصي مروية
بدماء من ُقتل بني طيات النص الرسدي
النث�ري القصيص وبني أزق�ة وحواري
عقل�ك الحاس�م مفاهيمي�ا ً جدلي�ة
توصيف�ه النوع�ي ،فقيل ماقي�ل عنها
أنها البادئة بجريم�ة قتل ثم متوغلة يف
التعقيد والغيم املس�ود غري املانح للحل
م�ن الب�دأ فنج�د أن “ ج�ورج أوريل”،
تدور أح�داث روايته املنش�ورة يف العام

“ ”1949يف املس�تقبل بالعام “”1984
حيث ص�اغ حبك�ة رسدية مس�توحاة
م�ن عوالم متخيلة جس�د كذات مبدعة
مواق�ف إنس�انية متعلق�ة بالتلص�ص
ومراقب�ة األش�خاص من رقي�ب مُ علن
وهي شاش�ات تلف�از مثبت�ة يف الكثري
من األمكنة كأداة قمعية مكرس�ة للحد
من حري�ة الرأى والتعبري بكل وس�ائله
لس�كون األخ األكبر أكبر ق�در ممكن
من الس�نني يف كريس حكمه بلغة اليوم
أو ح�راك اليوم الثقايف يمكن تش�كل أن
وس�ائل التواصل االجتماع�ي منظومة
كاش�فة عن الرؤى واألفكار قد تشكل
بعض التهديد لصن�اع القرار ،ومع ذلك
يش�ارك الكثير بأفكارهم غير املرتبة
إم�ا لدف�ع عجل�ة اإلنتاج س�واء أكانت
بفهمهم الصحيح للشعارات املرددة من
ساس�ة اليوم منح ديمقراطية ،وحرية
وعدال�ة إجتماعية أو (غير)! ذلك .وقد
أدرك أوروي�ل حاجة األنظم�ة القمعية
باستمرار لخلق أعداء ،وبينَّ لنا يف الرواية
كيف ُيخلق هؤالء األعداء بأي شكل عرب
تهييج الرأي العام م�ن خالل الدعايات

املستمرة إلثارة الخوف والرغبة البشعة
يف االنتق�ام والقت�ل والتنكي�ل وس�حق
الوج�وه ،فمن امله�م التأكيد عىل فهمك
كذات ك�ذات مبدعة ملقضي�ات الحبكة
الرسدية وصياغة النص الرسدي النثري
القصصي املنتم�ي من حي�ث توصيفه
النوعي ملدرس�ة الكتابة الروائية ،أو أي
مدرسة رسدية تريد الكتابة عن مقصد
تأليف�ي عنه�ا وبالت�ايل س�يكون نصك
النث�ري الرسدي القصيص ه�و املُصاغ،
أو املُبدع ،أو املُكتوب عن مقصد تأليفي
ب�أي تقني�ة رسدي�ة تريده�ا بحس�ب
مقتضي�ات الحبك�ة الرسدي�ة س�واء
أكانت بضمري املتكلم الـ”أنا” أو بضمري
الغائب املفرد ،أو الجمع ،فالس�ؤال هنا
ياصديقي وهو:
ـ م�اذا عن�ك أن�ت كـ”عب�اس طمب�ل
عبدالل�ه املل�ك” ع�ن إنتاج�ك األدب�ي
فهل تطرقت ملدرس�ة الكتاب�ة الروائية
البوليس�ية بنص رسدي نثري قصيص،
ثان ي�ا صديق�ي القابع خارج
وس�ؤال ٍ
اإلطار ،وهو:
ـ ه�ل ه�و الن�ص النث�ري السردي

القصصي املتبل�ور يف مخلتل�ك ك�ذات
مبدعة بالتايل الحاس�م جدلية توصيفه
النوعي؟ فاألجابات:
ـ بالفع�ل ل�دى رواي�ة قي�د الصياغة
معنونة بـ”دماء عىل األرصفة” عبارة
عن تجس�يد ملواقف إنس�انية يف قالب
رسدي قصصي مُ دثر بعب�اءة الرسد
القصيص لتحقيق س�مة من س�مات
النص�وص األدبي�ة وه�ي اإلخب�ار،
واإلبالغ ع�ن أيم�ا معلوم�ة متجددة
َّ
علي كذات قارئة مدثرة بعباءة الرسد
القصصي ،فالحبكة الرسدي�ة وبنية
النص النثري الرسدي القصيص لرواية
“دماء عىل األرصفة” مس�توحاة من

عوالم واقعية بالتايل القوام األس�ايس
مبني عىل قصة واقعية حدثت بالفعل
وه�ي مقت�ل الدبلوم�ايس األمريك�ي
“ج�ون غرانفيل” ،وس�ائقه يف العام
ال�ـ” “ 2008يف فجر الي�وم األول من
ذاك الي�وم بواس�طة جماع�ة ديني�ة
متش�ددة ،لذل�ك فه�و الن�ص النثري
السردي القصيص املتبل�ور يف ذهني
ك�ذات مبدعة بتفاصيل كثرية سترد
يف الحبكة الرسدية بحس�ب حضوري
الذهني وتركي�زي يف جزئية اإلهتمام
بع�دم إنقطاع خي�ط السرد املُعطي
دفوقة رسدي�ة مُ ولِ�دة حبكة رسدية
متماسكة صلبة ال ترهل فيها.

من أدب الرحالت
ماجد احلجامي
 ...ذلك الطريق أشبه باملهجور وقت املساء  ،يخلوا من السيارات
ً
قليلا ،املنازل على جانبيه أش�به بالخرب�ة تفتقر إىل
وامل�ارة إال
ً
الحدائق واألش�جار واالض�اءة  ،بينما كنت أسير غربا متجها إىل
مركز املدينة س�معت صوت هاتف يرن يف مكان ما يف س�يارتي ،
وقف�ت أمام فندق صغري متهالك أكث�ر زبائنه من تجار املخدرات
واملتعاطين ومدمن�ي الكحول  ،أخرجت الهات�ف من تحت املقعد
األمامي ألجيب املتصل الذي خرج صوته قائالً :
 مرحبا ً (مارسيل) .عفوا ً أظن أن (مارس�يل) نيس هاتفه يف س�يارتي  ،س�أتركه يفاملكتب ليأخذه متى يشاء .
 فك�رة جيدة س�أبلغه بذلك عندم�ا أكلمه خالل هات�ف املنزل ،شكرا ً لك .
فاجئتني فتاة جميلة دخلت س�يارتي مرسعة وهي ترتدي ثياب
مثرية رغم ش�دة البرد  ،جلس�ت إىل جانبي بال اس�تئذان  ،هزت
ً
قائلة :
صدرها العاري
 هيا بنا إىل شارع (وليم ) رجا ًء . اعتذر منك  ،اليسمح لنا القانون بنقل املومسات . -وما أدراك بأنني مومس ؟

 إنك تتحدثني إىل سائق يمارس هذه املهنة منذ أعوام . لكنني استأجرتك من أمام فندق وليس من الشارع . هل تعرفني عقوبة من يحمل املومس ؟ ُتصا َدر سيارته .إذن ال أريد أن يخرس صديقي ثالث مائة الف دوالر ثمن س�يارته ،إنزيل أرجوك .
 قل�ت لك انك تنقلن�ي من الفندق وليس من الش�ارع الذي نقففيه .
ُ
استس�لمت أم�ام إلحاحه�ا  ،إنطلقت به�ا مرسعا ً وه�ي تتذمر
ً
قائلة:
ً
 يكرهنا الجميع حتى القانون رغم إننا أبرياء  ،ألسنا برشا ؟احرتم القانون الكندي كثريا ً فهو ليس جائرا ً . إذن ملاذا اليسمح لنا بمزاولة مهنتنا مثل غرينا؟ القان�ون يراها مهن�ة وضيعة والعذر أمام�ك  ،إذا كنت بالعملوفر لك مس�كنا ً وراتبا ً كافيا حتى تجدي عمالً مناسبا ً يليق بفتاة
جميلة مثلك .
 حت�ى إذا كان عملن�ا غير رشع�ي مل�اذا يمنعك�م القانون مننقلنا؟
أجبته�ا مازحا ً  :ربم�ا إلنه يريد حمايتنا منك�ن  .صمتت قليالً ،

أجابت بوجه حزين يثري الشفقة  :وهل ترانا وحوشا ً  ،نحن أكثر
الناس صدق�ا ً وأمانة النعرف الرسقة أو الغش أو املكر يف تجارتنا
 ،أجس�ادنا هي رأس مالنا  ،بضاعتنا مكش�وفة للزبائن النخفي
عنهم شيئا ً عىل اإلطالق  ،األحرى بالقانون الذي تحرتمه كثريا ً أن
يحميكم من كبار الرساق والتجار الفاس�دين و الساسة املرتشني
ورج�ال الدي�ن املخادعين وغريهم الذي�ن يتوارون خل�ف العفة
والطهارة والرشف .
ُ
ْ
مس�كت ذراعه�ا بينما كانت
دفع�ت األجر م�ع إكرامية قليلة ،
ُ
ته�م بالنزول َ ،
�حبت الحقيب�ة التي كانت معلق�ة عىل كتفها،
س
ُ
وأخرجت منها علبة سجائري مع هاتف (مارسيل).
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لطلة ابهى...

حنو مستقبل افضل...هلا

طريقة تطبيق املكياج العكسي ليدوم
طوال النهار

ملاذا تسكت املرأة عن التجريح واالهانات والالمباالة؟

ال ش�ك يف ّ
أن الالمب�االة ،التجري�ح
واإلهان�ات التي تس�معها املرأة من
زوجها تترك أثرا ً عميقا ً يف نفس�ها
غالبا ً ما يضاهي بنتائجه ما يسببه
العنف الجسدي ال بل قد يكون أقوى.
لكن ملاذا تسكت املرأة عن هذا النوع
من العنف وتقبل به وكيف تستطيع
تقوية نفسها لرتفض هذا األمر؟
التفسري العلمي لسكوت املرأة
يفرس العلم عدم اس�تنكار املرأة عن
إهانة ال�زوج وال مباالته هو نتيجة
لس�يطرة بع�ض اآلراء الخاطئ�ة
املوروث�ة عىل أفكاره�ن مثل زوجك
س�يد عليك وبقاؤك مع رجل أفضل
م�ن بقائه وحيدة ،مم�ا يجعل املرأة
تس�كت ع�ن كل م�ا يضايقه�ا يف
حياتها الزوجية خش�ية ترك زوجها
لها وحرمانها من أوالدها .قد تسكت
أيضا ً خوفا ً من الشجار .لكن السبب
األعم�ق لقبولها به�ذا التجريح هو
نج�اح ال�زوج بكسر ش�خصيتها
وتطوي�ع عقلها لتتقبل كل ما يفكر
ب�ه هو ويقرره ه�و ويحدده هو .إذ
يكون الزوج قد عمل جاهدا ً لتطويع

املطبخ ..

كيف تتخطى هذا الوضع؟
جدي نفسك ،فكري بعمق من أنت؟
وماذا تريدين؟ ما الذي يسعدك؟ قد

الـ “ه�ي” ليصبح وجودها ش�كيل
فق�ط فيتحقق ما يع�رف بـ “قبول
الضحية بكل ما يمارس ضدها”.

نعجز أحيانا ً عن تبديل األشخاص أو
األش�ياء التي تضايقنا إال أننا حتما ً
ننجح يف تقوية ذاتنا ويف احياء األمل

بنفوسنا لنحقق ما نحب.
اعلمي أن س�كوتك ع�ن اإلهانة أمر
مرفوض! مب�دأ الكلم�ات الجارحة
مرف�وض يف الحي�اة الزوجي�ة بين
الطرفني ،ألن العالقة الزوجية قائمة
عيل االحرتام املتبادل وتقدير املشاعر
املتبادل�ة وتقدي�م التن�ازالت وليس
على الرتاش�ق اللفظ�ي والتجري�ح
والتقليل من ش�أن اآلخر .لذا إبدئي
من هن�ا :أنا متضايقة ،أنا أقول إني
متضايقة ،أنا أرفض أن تضايقني
اس�تفيدي م�ن ه�دوء زوج�ك
وصارحي�ه بانزعاجك! ونش�دد عىل
أهمية هذا األم�ر ألنك إن لم تطالبي
أنت باس�تعادة ذاتك فل�ن يفكر هو
بنفس�ه بم�ا يرتكب�ه م�ن أخط�اء
بحقك.
ان كرر اهانته ل�ك إياك وان تقومي
باملث�ل ب�دورك ألن األم�ور ل�ن تحل
بهذه الطريقة بل عىل العكس.
اعريض علي�ه أن ت�زورا اختصايص يف
ط�ب النفس والعالق�ة الزوجي�ة وإذا
رف�ض اذهب�ي بمف�ردك وطبق�ي ما
يطلبه منك االختصايص.

مسكة حرة بالطحينة

املقادير
 السمك 2 :كيلو (سمكة كبرية) الثوم :رأس (مقرش ومهروس) الطحينة  :كوب الش�طة :ملعق�ة صغيرة(مطحونة)
 صنوبر :كوب البقدونس  :نصف كوب (مفروم) عصري الليمون :كوب ملح :ملعقتان صغريتان الكزب�رة 5 :مالع�ق صغيرة(مطحونة)
 زيت الزيتون :ربع كوب -املاء :ربع كوب

طريقة التحضري
 اغسلي السمكة جيدا بالخل وامللحواملاء و اتركيها لتجف.
اصنعي بالسكني فتحات عىل ظهرالسمكة.
افركي الس�مكة بملعق�ة من زيتالزيت�ون وقليل من عصير الليمون
كما يمكنك وضع رشائح من الليمون
بالفتحات التي صنعتيها بالسكني.
ضع�ي الس�مكة يف طب�ق الف�رنواش�ويها بالف�رن عىل ح�رارة 300
ملدة نصف ساعة.
اقلي الصنوب�ر بزي�ت الزيتون عىلحرارة متوسطة حتى يتحمر قليالً.

خذي نصف كمية الصنوبر ودقيهابالهاون.
يف قدر على نار متوس�طة اخلطيالث�وم وعصير الليم�ون والش�طة
املطحونة والطحينة وامللح والكزبرة
مع املاء حتى تتكون لديك صلصة أو
صوص متوسط السماكة.
 خفف�ي النار ث�م اضيفي الصنوبراملدق�وق واترك�ي املزي�ج على ن�ار
منخفضة ملدة  20دقيقة.
اخرجي السمكة من الفرن ووزعيكمية الطحينة حسب الرغبة وباقي
كمية الصنوبر الح�ب والبقدونس و
قدميها ساخنة.

هلذا السبب ال تتدخلي إلنهاء مشاجرات أطفالك!
املش�اجرات اليومية بني أطفالك
أم�ر ق�د اعت�دت علي�ه عزيزتي
األم ،فه�م س�يجدون دائمً�ا م�ا
يتش�اجرون بس�ببه ويف أي ّ
سن
كانوا .وطب ًعا أوق�ات التوتر هذه
ً
إطالقا ويتعامل
ليست مس�تحبة
معها األهل بطرق مختلفة فمنهم
م�ن يعام�ل أطفالهم بلا مباالة
ومنه�م م�ن يلج�أ اىل معاقبتهم
لكن مع تركهم م�ن دون توجيه
وآخرون يتعاملون مع سلوكيات
األطف�ال ه�ذه بحكم�ة وصبر
ووعي مس�تخدمني الحوار ّ
البناء
معهم.
لكن وبصرف النظر عن أي نوع
من األمهات أنت ،س�نخربك اليوم
ان ع�دم التدخ�ل يف ل�ـ الحد من
الش�جار وإنهائ�ه هو األس�لوب
األمثل للتعاط�ي يف هذه الظروف
وينطوي على فوائد عدة ال ب ّد أن

تطلعي عليها.
صحي�ح أن خالف�ات األطف�ال

ومش�اجراتهم تخل�ق ج�وًا م�ن
التوتر يف املنزل وقد يؤدي التمادي

بها اىل إلحاق األذى بهم لكن ما قد
ال تعلمينه عن ه�ذه املواقف أنها

وعىل الرغم من مظهرها السلبي
تخل�ق ج�وًا م�ن األلف�ة وتعمل
عىل توطيد العالق�ة بني أطفالك.
والعالق�ة الوطيدة بينهم ليس�ت
ً
مزيجا من الرصاخ والش�جار
اال
والتصال�ح والح�ب واللع�ب مع
بعضعم من جديد.
م�ن هن�ا ،علي�ك كأم أن تمنح�ي
فرصة ألطفالك للش�جار ولو قليلاً
وطب ًعا اذا لم ُيستخدم العنف خالل
ه�ذا الخالف فه�ذه األوقات تجعل
طفلك يكتس�ب مهارات إجتماعية
كالتفاوض وحل املش�كالت فضلاً
ع�ن إدراك حقوقه�م وجعله�م
يشعرون مع اآلخرين كذلك.
ً
وأخيرا ،تج�در اإلش�ارة يف ه�ذا
الس�ياق اىل ّ
أن قم�ع طفل�ك من
تفريغ ما يف داخل�ه يجعله يقوم
بصب كل الطاقة السلبية يف أمور
أخرى.

تدبري منزلي

أشياء يف املنزل حتمل بكترييا وننسى تنظيفها باستمرار
يعتقد معظمنا أن األرضيات الالمعة ،واألسطح
الرباق�ة ،ه�ي عالم�ة النظافة املطلق�ة ،بيد أن
الخبراء يح�ذرون م�ن ثماني�ة أش�ياء ننسى
تنظيفها يف املنزل ،م�ا يجعلها موئال للجراثيم،
فما هي؟ وهل تنساها أنت حقا؟
البي�ت نظي�ف ومرت�ب ،وه�و م�ا يدف�ع إىل
االسترخاء ،بيد أنه وبالرغم من تنظيف املنزل،
يؤك�د الخبراء أننا ننسى دائم�ا تنظيف بعض
األماك�ن الرضوري�ة ،وهو ما يس�اعد عىل نقل
الجراثيم داخل املنزل.
دواسة االقدام
تخيل حج�م األوس�اخ واألتربة املوج�ودة أمام
منزل�ك ،والت�ي ننظ�ف به�ا أحذيتن�ا كل يوم.
ق�د يعتق�د البع�ض أن نف�ض دواس�ة األقدام
وتخليصه�ا من األترب�ة هو أم�ر كاف لجعلها
نظيفة ،بيد أن مجلة بيلد دير فراو األملانية تنقل
تحذيرات خرباء التنظيف .إذ من الرضوري غسل
الدواسة إذا كانت مادة الصنع تسمح بذلك .أما
إن كانت الدواسة من القش ،فيجب رشها باملاء
الدافئ واملطهرات وتعريضها للشمس للتعقيم،
بعد نفضها جيدا وتخليصها من االتربة.
خرق التنظيق
بالطب�ع ،خ�رق التنظي�ف واإلس�فنج تمت�ص
جميع أنواع األوساخ .ومع ذلك  ،غال ًبا ما ننىس
إزالة هذه األوس�اخ بش�كل مناس�ب من أدوات
التنظيف .يمكننا وضع الخرق يف الغسيل  ،لكن
يتعني علينا استبدالها بعد فرتة .يعترب اإلسفنج
ً
أرض�ا خصب�ة لتكاثر الجراثي�م والبكترييا  ،لذا

يجب استبداله بانتظام  -ويفضل أن يكون مرة
واحدة يف األسبوع.
نصيح�ة :يجب “تطهير” ملحق�ات التنظيف
باملاء الدافئ والخل بعد كل دورة تنظيف.
أجهزة التحكم عن بعد
م�اذا ع�ن جه�از التحك�م ع�ن بع�د؟ س�واء
للتلفزيون أو الراديو ،يتم استخدام هذه األشياء
بانتظ�ام  ،وبالت�ايل فإن جميع أن�واع البكترييا
تكون متواجدة عىل أس�طحها .وهذا هو س�بب
أهمي�ة التنظي�ف املنتظم ألجه�زة التحكم عن
ُبعد .لك�ن كن حذرًا مع الس�وائل حتى ال تتلف
األجه�زة اإللكرتوني�ة ،يكفي أن تك�ون قطعة
قماش مبللة قليالً .
مفاتيح اإلنارة ومقابض األبواب

كم�ا ه�و الحال م�ع جه�از التحكم ع�ن بعد،
يج�ب بالطب�ع تنظي�ف مفاتيح اإلض�اءة التي
يتم الضغط عليها عدة م�رات يف اليوم بانتظام
وكذلك األمر مع مقابض األبواب  ،لذا امس�حها
بانتظام ببعض املطهرات.
منتجات التجميل
ً
تنظيفا
ق�د يك�ون الحمام م�ن أكث�ر األماك�ن
يف منزل�ك؟ ولكن م�اذا ع�ن أدوات املكياج مثل
أسطح العلب والفرشاة الخاصة بالتجميل التي
تالمس جلدك باس�تمرار ،وأغطي�ة الكريمات؟
إذا كانت ه�ذه ملوثة  ،فقد يؤدي ذلك إىل ظهور
طفح وبثور عىل الجلد
الكتب والرفوف
إن تنظيف أس�طح الرف�وف الخارجية للمكتبة

انتشرت طريقة املكي�اج العكيس
املستحدثة عرب تطبيق (تيك توك)،
وتناقلته�ا العدي�د م�ن املهتمات
بعالم الجم�ال ،ونرشن الكثري من
الفيديوه�ات الت�ي تظه�ر كيفية
تطبيقه�ا ،وذك�رن يف التعليق�ات
انها تش�كل الحل األفضل والعميل
ملش�كلة زوال املس�تحرضات م�ع
مرور الوقت خالل النهار.
و لهذه الغاية يجب اتباع خطوات
املكي�اج املعروف�ة لك�ن بش�كل
عكسي ،ويف ه�ذه الحال�ة م�ن
امله�م ان يتم العمل بحس�ب هذه
املراحل:
 .1يجب ترطيب الوجه بشكل جيد
وهو ما يعد الخطوة األساس�ية يف
أي طريقة من طرق املكياج.
 .2بع�د هذا يت�م تطبي�ق البودرة
الش�فافة املثبتة عىل كل مس�احة
الوجه وتحديدا ً الوجنتني.
 .3أم�ا الخطوة الثالث�ة فهي رش
القليل من سرباي التثبيت.

ه�و أمر غير كاف ،ويجب ،عىل األق�ل مرة كل
س�نة ،تنظيف أغلفة الكتب واألرف�ف الداخلية
بش�كل كامل .تراك�م الغبار ،يؤدي إىل انتش�ار
األم�راض ،ويع�رض الجه�از التنفسي للخطر
واألم�راض .كم�ا أن بعض الحشرات تكون قد
نشرت بيوضها داخل أرف�ف الكتب ،ما يتطلب
رضورة تنظيف هذه االمكنة.
أصيص النباتات
أصي�ص النباتات ه�و أرض خصب�ة للبكترييا
وكذلك تراكم الغبار :يجب ً
أيضا تنظيف النباتات
بانتظ�ام حتى تظ�ل صحية لفترة أطول .من
املفضل تنظيف أس�طح األصيص ،وكذلك أوراق
النبات�ات م�ن الغب�ار ،وتعريضه�ا للقلي�ل من
الشمس ،بحسب نوع النبتة .وإال فإن العفن قد
يرضب جذور النبتة وأطرافها.
الثالجة
م�ن املس�لم ب�ه أن معظمن�ا ينظ�ف الثالج�ة
بانتظ�ام ،لك�ن البع�ض ن�ادرًا ما يأخ�ذ نظرة
يومي�ة بالداخ�ل كفرص�ة لتنظيفه�ا جي� ًدا.
القاع�دة العامة :بالطبع ،يجب مس�ح الطعام
املس�كوب عىل الف�ور ،ولكن بش�كل عام يجب
تنظي�ف الثالج�ة من الداخ�ل جي� ًدا كل بضعة
أشهر .ويش�مل ذلك ً
أيضا مس�ح مطاط الباب
الذي غال ًبا ما ُينىس.
أحد األماكن املنس�ية هو س�قف الثالجة كذلك
ألق نظ�رة عىل خزائن املطب�خ ،وخاصة خزائن
الحائط .حيث تميل الشحوم واألتربة إىل التجمع
م ًعا لتكوين بقع عنيدة.

 .4بعد ه�ذا يمكن تطبيق الربايمر
قب�ل العم�ل على تغطي�ة البرشة
بطبقة من كريم األساس املناسب
لها.
و أشارت الكثري ممن اختربن هذه
الطريق�ة إىل أن النتيج�ة مذهلة،
ففي هذه الحالة يمكن املكياج ان
يدوم ،حسب تعليقاتهن ،لساعات
طويل�ة خلال النه�ار ،وش�اهد
اح�د الفيديوه�ات الت�ي عرضت
ه�ذه الطريقة اكثر م�ن  4ماليني
متابع.

دراسات حديثة

دراسة تكشف مفاجأة ختص تأثري
بالزما الدم على “كوفيد”19-
أف�اد أطباء ب�أن بالزم�ا الدم من
الناجني من عدوى فريوس كورونا
“كوفيد ”19 -لم تساعد املصابني
حديث�ا باملرض عن�د اختبارهم يف
مقابل الجرعات الوهمية.
وأج�رت الدراس�ة الجدي�دة ،التي
نشرت يف مجل�ة “ني�و إنغالن�د
جورنال أوف ميديسين” ،اختبارا
على ح�وايل  500مري�ض كان�وا
يعان�ون أعراض “كوفيد ،”19 -يف
غرف الطوارئ باملستشفى.
وتلق�ى نصفه�م البالزم�ا الغنية
باألجس�ام املضادة التي تربع بها
م�رىض “كوفي�د -19املتعافني”ـ
بينما تلقى نصفهم اآلخر جرعات
وهمية.
وكانت النتائج متش�ابهة ،وحوايل
 % 30م�ن املجموعتين أصيب�وا
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بامل�رض بم�ا يكف�ي للع�ودة إىل
املستش�فى ،وت�ويف  5م�رىض يف
مجموع�ة البالزم�ا مقارنة بموت
واحد يف املجموعة األخرى.
وتعترب نتائج التجربة أحدث خيبة
أم�ل للعلاج ال�ذي يعرف باس�م
“بالزم�ا النقاهة” وفقا للدراس�ة
الحديثة.

نصائح طبية

أخطر طريقة النتقال عدوى فريوس كورونا
كشفت طبيبة األمراض املعدية
س�فيتالنا مالينوفس�كايا ،عن
تواجد طريقتين النتقال عدوى
فيروس (كورونا) ،مشيرة إىل
أن أخطره�ا انتقال العدوى عرب
الهواء.
و ذكرت مالينوفسكايا أن هناك
طريقتين رئيس�تني النتق�ال
فيروس (كورون�ا)؛ و هو عرب
الهواء واالتصال املبارش”.
وأوضح�ت مالينوفس�كايا أن�ه
يف الن�وع الثاني تح�دث العدوى
عندما تنتقل عن طريق االتصال
املب�ارش باألغش�ية املخاطي�ة
للمري�ض ،على س�بيل املث�ال،
بالتقبيل أو عن طريق االحتكاك
بالجل�د إذا عط�س املري�ض يف
يديه وبعد ذلك صافحته.
وأشارت إىل أنه من املمكن أيضا
(انتق�ال الع�دوى) ع�ن طريق
االتصال غري املب�ارش ،وهذا هو
دخول الفيروس من األغش�ية

املخاطية إىل اليدين ،ومن األيدي
املتسخة إىل األسطح مثل األثاث
ومقاب�ض األبواب والدرابزين يف
وسائل النقل العام.
وأضاف�ت” يعتبر انتق�ال
(كورون�ا) عبر اله�واء ه�و
األخط�ر ،ف�إذا دخ�ل الفريوس
إىل جس�م اإلنس�ان ع�ن طريق
االستنش�اق ،فإن الجرعة التي
يت�م تلقيه�ا تدخل على الفور
األج�زاء العميق�ة م�ن الجهاز

التنفيس وتبدأ يف التكاثر برسعة،
مما يؤثر يف الرئتني”.
وأردف�ت مالينوفس�كاليا“ :إذا
اخرتق فريوس (كورونا) الجسم
ع�ن طريق األغش�ية املخاطية،
فس�يكون ل�دى األطب�اء وق�ت
أكرب لعلاج الش�خص املريض،
موضح�ة أن ذل�ك يعتم�د على
امل�كان الذي يب�دأ فيه الفريوس
يف التكاثر ،ولهذا يذكرك األطباء
دائما بارتداء األقنعة”.

طبيبك يف بيتك

خطوات بسيطة للحفاظ على صحة دماغك من األمراض
م�ن املع�روف أن الغذاء الس�ليم
واملرشوب�ات الصحي�ة الغني�ة
باملواد املغذية تساهم يف املحافظة
عىل صحة الدماغ وتحسني األداء
العقيل.
وذك�ر خرباء يف طب األعصاب أن
اس�تخدام زي�ت الزيت�ون وزيت
الل�وز يمنع�ان تط�ور العمليات
العصبي�ة التي ت�ؤدي إىل تدهور
األداء املع�ريف ،موضحين أن
زي�ت الزيت�ون يقلّل م�ن كثافة
رواس�ب ن�وع “بيت�ا أميلوي�د”،
وهي مواد غير قابلة للذوبان يف
أنس�جة املخ ،وبالتايل يحمي من
الظهور املبكر ملرض األلزهايمر.
ونظ�را ً الحت�واء زي�ت اللوز عىل
الكارنيتين والريبوفالفين ،فهو
مثايل للحفاظ عىل نشاط الخاليا
العصبي�ة ،وبالتايل الحصول عىل
إدارة منطقية لألمور وعىل تفكري
عايل الجودة.
والح�ظ األطب�اء أن ارتف�اع
مس�تويات الس�كر يف الدم يؤثر
س�لبا ً يف نشاط الدماغ ،واقرتحوا

تناول الحبوب الكاملة والخضار
ذات الق�وام الخش�ن م�ن دون
معالجة حرارية لتفادي خطرها،
باإلضاف�ة إىل الت�وت والكرك�م
الغنيين بمض�ادات األكس�دة،
واألس�ماك الدهني�ة واملكسرّ ات
التي تحتوي عىل نسبة عالية من
األوميغا .3
ونص�ح الخبراء أيض�ا ً بتن�اول
الش�وكوالتة الداكن�ة الت�ي تزيد
م�ن مرونة خالي�ا الدماغ وتعمل
على تزويده بالزن�ك واملغنيزيوم

واأللي�اف ،والبيض والخرضوات
الورقي�ة الخضراء الت�ي ّ
تؤخر
التده�ور املع�ريف ،باإلضاف�ة إىل
رشب املرشوبات الغنية بالكافيني
والتي تعزز القدرات العقلية.
ّ
تحس�ن املكمّالت الغذائية
كذلك
م�ن أداء الدم�اغ إذا كان هن�اك
نق�ص يف مس�توياتها يف جس�م
اإلنس�ان مث�ل :املغنيزي�وم،
مجموع�ة
البيتاكاروتين،
فيتامين�ات  Bوفيتامين C
وفيتامني .E
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :النواي�ا املبيتة عند بعض الزمالء لن تكون يف
مصلحتك ،فس�ارع إىل توضيح وجهة نظرك من خالل
رسائل حاسمة
عاطفي�اً :تح�رك من الرشي�ك يعيد تصويب األم�ور ،ويضع
العالقة بينكما عىل السكة الصحيحة
صحياً :همومك الفكرية تؤثر سلبا ً يف قوة عطائك ،خذ األمور
بإيجابية

الثور

مهني�اً :لحس�ن الح�ظ ان ه�ذا الي�وم ّ
يرطب
األج�واء ويدع�وك اىل التن�ازل والتكيّ�ف م�ع
اآلخرين
عاطفي�اً :أحد موالي�د الحمل يعود م�ن املايض ،إنما
ليدفعك هذه املرة إىل القيام بأعمال الخري
صحي�اً :ال تهم�ل نوعية طعامك وال تسرتس�ل بالس�هر
فأنت معرض لإلرهاق برسعة بسبب تعثر األوضاع

الجوزاء

مهني�اً :ال تصح�ح الخطأ بخطأ أكرب منه وأش�د
رضراً ،فاملعالج�ة الهادئ�ة ه�ي األنس�ب للخروج
بالنتيجة التي تتوخاها للوصول إىل الهدف املنشود
عاطفياً :ال تدع الرشيك يفاجئك بقرار حاس�م ،بل سارع
إىل االطالع عىل كامل التفاصيل ،وادرسها بروية واتخذ القرار
املناسب بش�أنها صحياً :تقرر السهر مع األصدقاء أو ارتياد
السينما واملرسح للتخفيف من ضغوط الحياة

السرطان

مهنياً :يلمع نجمك وتحكم الس�يطرة عىل معظم
أعمالك ،وتكون اللولب يف عملك ،ويدرك املسؤولون
أهمية وجودك
عاطفي�اً :عليك أن تكرّس املزيد من الوقت للرشيك وتهتم
أكثر بحياتك العاطفية وال س�يما الي�وم عىل الرغم من كثرة
مش�اغلك صحياً :أنت إنسان تقدر عواقب األمور يف كل يشء
فكيف إذا تعلق األمر بالوضع الصحي

حدث يف مثل هذا اليوم
 – 1543ق�وات الدول�ة العثماني�ة بقي�ادة
خير الدي�ن بربروس تح�ارص مدينة نيس
الفرنسية.
 – 1798نابلي�ون بوناب�رت يص�در ق�رار
بإنشاء املجمع العلمي يف مرص.
 – 1799نابلي�ون بوناب�رت يغ�ادر مصر
من اإلس�كندرية عائ ًدا إىل فرنسا– 1862 .

قصة وعربة

“يف جتربة علمية”

األسد

مهنياً :تجاربك الس�ابقة يف مج�ال العمل لم تكن
جيّ�دة ،لكن ما تواجهه الي�وم يختلف كليا ً يف غري
مجال ويضعك أمام مسؤولياتك
عاطفي�اً :تريح الحبيب بطلباتك ،ما يجعل األجواء جيدة
وال ينذر بخطر االنفصال إذا عرفت كيف تعالج األمور بحكمة
ّ
تنفك عن التفكري يف وضعك الصحّ ي وخصوصا ً بعد
صحياً :ال
خروجك من عارض صحي

العذراء

مهنياً :عىل الرغم من أن كل يشء يسير بسالسة ،يقف
يشء أو ش�خص ما يف طريق�ك اليوم ،حدد مقدار القوة
التي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات .عاطفياً :يجب أن
تستخدم قوتك بحكمة ،ال تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول
بس�بب موضوعات صغرية ،ال تسئ استخدام طاقتك وقدرتك عىل
االحتمال بحي�ث ال يكون لها تأثري .صحياً :قد تواجه بعض األلم يف
عنق�ك أو ذراعيك ،عليك التخفيف من الجلوس طويالً أمام شاش�ة
الكمبيوتر ،والقيام بالتمارين الرياضية الالزمة.

الميزان

مهني�اً :ال تقح�م نفس�ك يف موقف مح�رج ،ولن
تج�دي محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك نفعا ً ألن
األمور تكون قد استفحلت.
عاطفياً :العون ال�ذي حظيت به أخريا ً يتيح لك التخطيط
بش�كل أفض�ل لضمان املس�تقبل ب�كل تفاصيل�ه وخططه
وأحالمه الوردية صحياً :تناول وجبة خفيفة مساء تعتمد يف
مكوناتها عىل الخرضاوات املسلوقة.

العقرب

مهني�اً :تق�دم ه�ذا اليوم على عمل غير متوقع،
يضمن لك مس�تقبالً مرشقا ً ويرفع من معنوياتك
ويزيدك ثقة بالنفس
ّ
تخ�ف االنفع�االت العاطفية ،وتك�ون بحاجة
عاطفي�اً:
اىل إحاط�ة نفس�ك باألصدقاء واملقرّبني ،الذي�ن تجد بقربهم
االطمئنان والهدوء .صحياً :تتفاعل مع محيطك بشكل كبري،
بحيث إن أي أمر يزعجه ينعكس سلبا ً عىل وضعك الصحي

القوس

مهنياً :تبذل جهدا ً كبريا ً لتتفوق عىل الزمالء ،وهذا
ّ
سيش�كل عالمة فارقة يف مصلحتك يقدرها أرباب
العمل أكثر مما تتصور عاطفياً :قد يكون هذا الوقت
صعبا ً إذا زاد يف صفاتك العناد و الغرية والطمع والحس�د
واملشاعر الس�لبية األخرى والدبلوماسية يف التعامل واللباقة
يف الفعل والحديث تقل بشكل ملحوظ صحياً :حاول أن تبتعد
قدر املستطاع عن الحرارة املرتفعة ،فهذا أفضل لصحتك

الجدي

مهنياً :يحذرك هذا اليوم من التخطط ملرشوع جديد،
ما يحت�م عليك أن تكون أكثر حرصا ً عىل استش�ارة
اآلخري�ن قبل أن تتخذ أي قرار عاطفياً :ترصف بعفوية
م�ع الحبي�ب حتى تقرب�ه منك أكث�ر ،كفاك تهجم�ا ً عليه
وعامله بلطف ورومانس�ية كي تستعيد ثقته وحبه لك صحياً:
تستعيد ذكرياتك الجميل حني كنت من هواة ممارسة الرياضة
بكثرة ،فتقرر تكرار ما كنت عليه يف املايض.

الدلو

مهني�اً :يوم واعد جداً ،تبدو نش�يطا ً يف العمل
ولديك الدوافع والحماسة الكبرية لتنفيذ مهام
جديدة.
عاطفياً :الحياة العملي�ة تلهيك عن الحبيب وتبعدك
عنه ،لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكايف للبقاء بقربه
صحي�اً :ضغوط العمل تبعدك عن ممارس�ة أنش�طتك
الرياضية املفضلة ،فحاول إيجاد الوقت لها

الحوت

مهني�اً :اتصاالتك ناجحة جدا ً ما يش�عرك بالقوة،
وتطل�ق مرشوع�ا ً أو تحتفل بجدي�د أو تلتقي من
يهمك أمرهم
عاطفي�اً :تزعجك الدعوات املتواصلة م�ن الرشيك ،ومن
األفضل مصارحته بدل التهرّب من املوضوع
صحي�اً :تش�عر ببع�ض التع�ب يف العضالت ،والس�بب كثرة
اإلرهاق والعمل الزائد.

تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمر.
 – 1901تأس�يس رشك�ة كاديلاك
للسيارات.
 – 1910اليابان تحتل كوريا.
 – 1911رسقة لوحة موناليزا التي رسمها
الرسام اإليطايل ليوناردو دا فينيش.
 – 1962الرئي�س الفرنسي ش�ارل ديغول

يتع�رض ملحاولة اغتيال فاش�لة– 1965 .
الرئي�س املرصي جمال عب�د النارص وملك
الس�عودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود
يجتمعان يف جدة لحل املشكلة اليمنية.
 – 1966تأسيس بنك التنمية اآلسيوي.
 – 1975الرئي�س األمريك�ي جريال�د فورد
يتعرض ملحاولة اغتيال فاشلة.

إىل أن وصل لدرج�ة أنه لم يتبق عنده طاقة
للتأقلم  ،وال حتى إلنقاذ نفسه
واس�تنتجوا أن الذي قتل الضفدع ليس املاء
املغلي ،ولك�ن إرصار الضف�دع على أقلمه
نفس�ه إىل حد أفقده الطاق�ة الالزمة إلنقاذ
حياته.
الحكمة من كل هذا
يف حياتك عندما تكون يف عالقة ،أي نوع من
أنواع العالقات اإلنس�انية ،ولست مسرتيحا
وتح�اول وتح�اول أن تأقلم نفس�ك وتعدل
من نفس�ك وتس�تخدم طاقتك الجس�دية ،
والنفسية والعقلية  ،والعصبية  ،إىل أن تصل
لفقدان كل طاقتك  ،عندها ستفقد نفسك.
العربة :التس�تهلك طاقتك كلها  ،اعرف متى
تقفز وتنقذ ما تبقى منك ومن حياتك.

وضع�وا الضفدع يف م�اء عىل الن�ار ،وكلما
س�خن امل�اء ،يع�دل الضفدع درج�ة حرارة
جسمة  ،فتظل املياه عادية ومقبولة،
إىل أن وص�ل امل�اء لدرج�ة الغلي�ان ،وم�ات
الضفدع يف التجربة،
وب�دأ العلم�اء القائم�ون على التجرب�ة يف
دراس�ة س�لوك الضفدع ال�ذي م�ع ارتفاع
درجه الحرارة يعدل حراره جس�مة ،الوعاء
ال�ذي وضعوا فيه الضفدع كان مفتوحا من
أعاله ،ومع ذل�ك لم يح�اول القفز للخروج
م�ن الوعاء حت�ى يف حال غليان امل�اء إىل أن
مات.
وتوصل العلماء إىل أن الضفدع اس�تخدم كل
طاقتة يف معادلة درجة حرارته وتأقلمه مع
املن�اخ الذي حوله عىل الرغ�م من صعوبته،

الطريقة اليت جتلسني بها يف هذه اللحظة تكشف كل شيء عنك

الصورة رقم ٢
الوضعي�ة املثالية عند الجلوس،
ظه�ر مس�تقيم وكتفين اىل
الخل�ف ..ه�ذه الوضعية ترتبط
بش�خصية إم�رأة واثق�ة م�ن
نفسها .سواء كانت وضعية آنية
أم دائمة هي تعني أنك تشعرين
بالق�وة والثقة بالنف�س .املرأة
الت�ي تعتم�د وضعي�ة الجلوس
ه�ذه يمك�ن االعتم�اد عليه�ا
والجمي�ع يلجأ اليه�ا للحصول
على النصيح�ة .ولك�ن ه�ذا ال
يعن�ي ان�ك مملة ،على العكس
أن�ت تعرفين كيف تس�تمتعني
بوقتك تماماً.
الصورة رقم ٣
رغ�م أن البع�ض يظ�ن ب�أن
وضعي�ة الجلوس ه�ذه ترتبط
باإلسترخاء ولكنه�ا أبع�د م�ا
يك�ون عن ذل�ك .الوضعية هذه
تعرب ع�ن ش�خصيات تحليلية.

الجلوس بهذه الطريقة يس�مح
للش�خص بمراقب�ة م�ا يحدث
أمام�ه ،م�ن دون أن يقوم بأي
ردة فع�ل .ما يعني أن الوضعية
ه�ذه تس�هل علي�ه اس�تيعاب
م�ا ي�راه وتحليلها م�ن دون أن
يتدخل عىل اإلطالق.
االمر ليس س�يئا ً يف الواقع النك
ش�خصية تفك�ر مرتين قب�ل
التدخ�ل يف موق�ف م�ا يح�دث
أمامها.
الصورة رقم ٤
الجل�وس بطريق�ة جام�دة م�ع
وضع اليدين على جانبي الكنبة
والتمس�ك بهم�ا أحيان�ا ً يرتب�ط
بش�خصية حساس�ة تتأث�ر
بمحيطها بس�هولة.
ذراعي الكنبة بالنسبة لهذه الفئة
مص�در دع�م ،جس�دي ونفيس،
النهما يوف�ران اآلم�ان والراحة.
ع�ادة الش�خصيات هن�ا ورغ�م

كونها حساس�ة لكنها مس�تقرة
نفس�يا ً اىل حد ما كما أنها ودودة
جداً.
الصورة رقم ٥
شبك الذراعني يرتبط بعدة أمور،
القوة ،العدائية ،محاولة الدفاع
ع�ن النف�س ،والثق�ة بالنفس.
تفسيرها يرتبط باملوقف الذي
يتواجد فيه الش�خص حني يجد
نفسه ال ش�عوريا ً يقوم باألمر.
ولك�ن يف ح�ال كان�ت وضعي�ة
جلوس�ك بش�كل دائ�م هك�ذا
فعىل األرجح أن�ت عدائية .هذه
الفئة عادة تحليلية جدا ً وتطلق
األحكام عىل اآلخري�ن كما أنها
تنه�ك نفس�ها بالتفكير وال
يمكنه�ا التوقف ع�ن ذلك حتى
ولو حاولت جهدها.
الصورة رقم ٦
الي�دان يف الحض�ن م�ع حرص
عىل أال يكون هناك أي مس�افة
بني الساقني ترتبط بشخصيات
مس�املة ،لطيف�ة وهادئة .قد ال
تصفني نفس�ك بأنك ش�خصية
إجتماعي�ة م�ن الط�راز األول
ولكن�ك محدثة بارع�ة جدا ً كما
ان�ك صديق�ة وحبيب�ة وزوجة
مخلصة.
تتكلمني بنعوم�ة وكالمك يرتك
أث�ره الكبير يف النف�وس ألن�ه
ص�ادق ومنمق من دون مبالغة
أو إبتذال ..حني تتكلمني الجميع
يستمع.

قصة مثل

اليدري يدري واملايدري كَضبة عدس
يحكى ان ش�اب قد احب فت�اة جميلة لغاية الال
ادراك وكان بني عائلتي العاشقني عداوة وكراهيه
...ه�ذا الش�اب ق�د اس�تطاع كس�ب ود فتات�ه
الجميله قام بأرسال (( املشايه )) الهلها لكنهم
ق�د رفض�وا ،وماكان من�ه اال ان يواع�د حبيبته
خلسة بعيد عن انظار الناس واهلها حيث وجدوا
يف ظالل ش�تالت ((العدس)) املحصول الش�توي
ال�ذي يزرعون�ه يف قريتهم  ..مكان�ا غري منظور
ورائع يقضون فيه وقتا رائعا .
ويف ي�وم من االي�ام وكالع�ادة ات�و لركنهما

غزل عراقي
صاب��ر اظ��ل اس��نني وانط��ر ترجع�ين
نشفيل��ي دم��ع الع�ين ي��ا اجم��ل سن�ين
جم��ر وثل��ج ف��د كاس�ين يجمع��ن ش��لون
اجلمرل��ون ش��فاك والثل��ج الس��نــــون
ال تهم��ل اليه��واك
ياحملب��وب
صدكن��ي

حاس��ب ضمي��رك
غي��رك
ماعن��دي

عجب��ه العش��ك وي��اك واص��ل لهلح��د
م��ن بع��د ب��وس االي��د تضربن��ي عاخل��د
عجب��ه العش��ك وي��اك واص��ل لهلح��د
باحل��زن ش��يب ال��راس ينكل��ب اس��ود
حي��ل ألك��م اش��تاقيت ي��ل م��ا تنش��دون
ذن��ب الكل��ب يش��تاق م��و ذن��ب العي��ون

اختبارات شخصية
الغالبية منا تميض نهارها وهي
تجل�س ،س�واء خالل س�اعات
العم�ل ،أو يف املنزل أو حتى عند
اللقاء باألصدقاء والصديقات.
النم�ط هذا بطبيع�ة الحال غري
صح�ي ولك�ن الطريق�ة الت�ي
نعتمدها خالل جلوسنا تكشف
الكثري عن صفات شخصياتنا.
يف املقاب�ل طريق�ة جلوس�ك
يف ه�ذه اللحظ�ة بال�ذات تعبر
وبش�كل واض�ح ومب�ارش عن
مزاج�ك ،وعم�ا تش�عرين ب�ه
حالي�اً .لذل�ك تمعن�ي بالصورة
وإختاري الص�ورة التي تطابق
طريق�ة جلوس�ك حالي�ا ً وربما
تلك التي تطابق طريقة جلوسك
يف مناسبات اخرى واكتشفي ما
الذي تعنيه.
الصورة رقم 1
عندما تجلسين عىل األرض مع
ساقني متش�ابكتني كما يظهر
يف الص�ورة فهذا دلي�ل عىل أنك
تملكين ش�خصية منفتح�ة
محبة للحياة وال تعلق يف دوامة
الهموم واملشاكل.
وضعي�ة الجل�وس ه�ذه بحيث
تك�ون الركبتين كل واح�دة
منهما اىل جهة تعني بأنك حاليا ً
بم�زاج جي�د كما أن�ك منفتحة
على تقب�ل األف�كار الجدي�دة.
الليونة الجس�دية التي تتطلبها
ه�ذه الوضعي�ة ترتب�ط بليونة
عاطفية أيضاً.

رأيس
1ذو رائح�ة طيب�ة  oتش�اور يف
األمر
2كب وصب  oعلمنا به األكرم
3مل�ك بابل ال�ذي بن�ى الحدائق
املعلقة
4مجامي�ع النق�ود املدفوع�ة يف
املشاريع االستثمارية oأكل بنهم
5ثلثا كاس  oالبنات استمررن
6ترس�ل بالربي�د  oأعن�اق
(معكوسة)
7عملي�ات حيوي�ة يف الجس�م
(متابوليزم)  oعكس حلو
8راب�ع أعلى قم�ة يف العال�م (يف
أفريقيا)
9أتقن  oترك وامتنع
10دول�ة أفريقية يعني اس�مها
(قمة األسد)

أفقي
1مدين�ة عربي�ة فيه�ا أكبر موانئ
العالم  – oعاصمة فنزويال
2تتكل�م الربتغالي�ة دون دول أمريكا
الجنوبية
3مجموع�ة متكررة م�ن الترصفات
واألداء يس�بق عمال معينا  oلس�باق
للخيل
4مثل األم  oفاز بالسالمة والحياة
5قدح  oأخذ ورد وكر وفر
6العامل�ون يف مجال ع�ايل التقنية o
إعط باللهجة املرصية
7الشديد الصالبة (معكوسة)  oعكس برد
8أعط�ى توجيهات ال تقب�ل الجدل o
رد وواجه  oضعف شديد
9معاىف
10الع�ب ك�رة انجلي�زي يف ن�ادي
ليفربول

البعي�د اله�ادئ لك�ن الق�در هذه امل�رة كان
لهم�ا باملرصاد اي ان اخ�وة الفتاة قد راهما
وانفضح امرهما فما كان من الش�اب اال ان
الذ بالفرار لك�ن هذا الش�اب الرائع واملهذب
ابى على نفس�ه ان يأتي بكلمة الس�وء عىل
حبيبته الن الناس بالتأكيد ستسأل عن سبب
مطاردة اخوة حبيبته له ..
فقام بأخذ َ
((كضبة عدس)) من محصولهم
كي يرتك لهم فرصة جواب الغري عند سؤالهم
عن سبب املطاردة .

فلم�ا رأوا مافعله حبي�ب ابنتهم وكيف وفـّر
لهم جميل الجواب وحرصه البالغ عىل فتاته
 ...تركوه يفر بجلده وتباطئوا يف الحاق به ..
ذهبوا فحك�وا القصة عىل ابيه�م الطاعن يف
السن فقال:
ي�ا ابنائي ان هذا الش�اب يس�تحق ان يكون
((نس�يبكم))  ..وان اختك�م ق�د اخت�ارت
م�ن يص�ون كرامته�ا ورشفك�م  ..فأت�و به
وزوجوه�ا اي�اه ،فعلا ذهب�وا الي�ه وجلبوه
وعقدوا قرانهم.

من الفيسبوك

هل تعلم

ﺍﻟﻌﻦﻴ ﻤﺗﻴﺰ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺻﻔﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺮﻉﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻟﻮﺍﻥ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺠﻧﺪ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻤﻟﺪﺍﺭﺱ ﻓﻲﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﺃﺻﻔﺮ .
ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭﺩ ﻳﺴﺎﻋﺪﻋﻠﻰ ﺤﺗﺴﻦﻴ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﻡ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺠﺗﺪ
ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﺠﻟﻬﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺩﺓ.
 -75%ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﻮﺑﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺠﻟﻤﻬﻮﺭ .ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﺠﻟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻛﺜﺮ

acebook

ﻣﻦ ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻮﺕ.
 ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺇﺯﻋﺎﺟﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ«ﻟﻠﺮﺟﻞ»ﻫﻮ ﺻﻮﺕ ﺑﻜﺎﺀ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
 ﻤﻟﺎﺫﺍ ﺗﻔﺮﻙ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ؟ ﻷﻧﻬﺎﻓﻄﺮﺓ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺤﻤﻟﺎﻭﻟﺔ ﺿﺦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ
ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻌﺎﺱ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ.
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻨﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ! ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﺒﻪ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ!
ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺎﻤﻟﺴﺆﻭﻟﻴﺔ .

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
“جوجل” تتخلى عن الشاحن في
علبة هواتفها الذكية

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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بتوجيه من الكاظمي ..البياتي يزور الفنان جاسم
شرف واألخري يكشف معاناته
زار سكرتري القائد العام للقوات املسلحة،
الفريق الركن محمد البياتي ،برفقه نقيب
الفنانني العراقيني جبار جودي والفنان
خضري ابو العباس ،الفنان جاسم رشف،
بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي.
وقال الفنان جاسم رشف ،وهو عىل فراش
املرض 41« :عاما أخدم الفن العراقي واني
كاعد ايجار وما عندي شرب بهذا الوطن!».
وأطلقت نقابة الفنانني العراقيني مبادرة
التواصل مع رواد الفن العراقي ودعمهم،
فيما أعلنت أن نقطة البداية كانت من منزل
الفنان «جاسم رشف».
وذكر أن «الزيارة جاءت ضمن مبادرة
التواصل مع رواد الفن العراقي ودعمهم
ومؤازرتهم لصحة تليق بعطائهم الثر».

«الي ما عنده وطن
وين الوطن يلكاه»

كارمن سليمان تصدر مطربة أفغانية شهيرة تنجح في الهروب من كابل
لعبة على اإلنرتنيت

كش�فت رشك�ة “جوج�ل” ع�ن
ق�رار أخذته مؤخ�رًا ،حيث قررت
أن تك�ون أحدث رشك�ة تتخلص
م�ن الش�احن املوج�ود يف العلبة،
ففي وقت س�ابق ،نرشت جوجل
ً
إعالنا تش�ويق ًيا عن
هذا الش�هر
هواتفه�ا الذكية القادمة Pixel 6
و.Pixel 6 Pro
وأك�دت جوج�ل على أن كال
الهاتفين س�يتم تش�غيلهما
بواس�طة مجموع�ة رشائ�ح
خاصة بها وس�يتم إطالقهما هذا
الخري�ف ،واآلن ،كش�فت الرشكة
أن كال الهاتفين القادمني س�يتم
شحنها بدون شاحن يف الصندوق.
وأك�دت جوج�ل على أن معظ�م
األش�خاص لديه�م بالفعل وحدة
ش�حن  ،USB- Cلذل�ك ل�م تع�د
هناك حاج�ة لتضمين واحد مع
هواتفهم” ،وقب�ل جوجل ،قامت
كل من أب�ل وسامس�ونج بنفس
الرتتيبات ،حيث قامت أبل بشحن
سلس�لة  iPhone 12الخاص�ة
به�ا ب�دون ش�احن يف الصندوق
وفعلت سامس�ونج اليشء نفسه

مع سلسلة .Galaxy S21وتدعي
كل من أبل وسامس�ونج أنه قرار
صدي�ق للبيئ�ة ألن�ه س�يقلل من
النفايات اإللكرتوني�ة ،ومع ذلك،
ال يمكنن�ا ً
حق�ا تجاه�ل التوفري
املب�ارش يف التكالي�ف للعالم�ات
التجاري�ة ،وبصرف النظ�ر عن
أب�ل وسامس�ونج ،ب�دأت بع�ض
الشركات الصينية ً
أيض�ا يف إزالة
أجهزة الشحن من العلبة بد ًءا من
سلس�لة .Mi 11وأطلق�ت جوجل
مؤخ�رًا هاتفها الذك�ي Pixel 5a
متوس�ط املدى يف الواليات املتحدة
والياب�ان ،ويت�م تش�غيل الهاتف
الذكي بمعال ج pQualcomm Sna
 dragon 765Gثماني النواة ويأتي
م�ع وحدة أم�ان  Titan Mلألمان
عىل الجهاز ،ويحتوي الجهاز عىل
 6جيجابايت م�ن ذاكرة الوصول
العش�وائي و 128جيجابايت من
س�عة التخزي�ن الداخلي�ة ،يعمل
بنظ�ام التش�غيل Android 11
ويضمن للمس�تخدمني الحصول
عىل ثالث س�نوات على األقل من
ترقيات الربامج.

“فيس بوك” يطلق تطبيق Horizon
 Workroomsلالجتماعات عن بُعد

أطلق “فيس بوك” اختب�ارًا لتطبيق جديد للعمل عن ُبعد للواقع االفرتايض
حيث يمكن ملستخدمي سماعات الرأس  Oculus Quest 2الخاصة بالرشكة
عق�د اجتماع�ات كإص�دارات تجس�يدية ألنفس�هم ،حيث يأت�ي االختبار
التجريب�ي لتطبي�ق  Horizon Workroomsعلى في�س بوك مع اس�تمرار
العديد من الرشكات يف العمل من املنزل بعد أن أدى جائحة  COVID- 19إىل
إغالق مساحات العمل الفعلية ،وكتغري جديد ينترش يف جميع أنحاء العالم.
وبحس�ب موقع  TOIالهندى ،فريى فيس بوك أن إطالقه األخري هو خطوة
مبكرة نحو بناء عالم الخيال املستقبيل الذي وصفه الرئيس التنفيذي Mark
 Zuckerbergيف األسابيع األخرية ،وقد استثمرت أكرب شبكة اجتماعية يف
العالم بش�كل كبري يف الواق�ع االفرتايض والواقع املع�زز ،وتقوم بتطوير
أجهزة مثل س�ماعات ال�رأس  ،Oculus VRوالعمل على نظارات الواقع
املعزز وتقنيات املعصم ورشاء مجموعة من استوديوهات ألعاب الواقع
االفرتايض ،بما يف ذلك .BigBox VRوقالت الرشكة إن اكتس�اب الهيمنة
يف هذا املجال ،والتى ستصبح منصة الحوسبة الكبرية التالية عىل فيس
بوك ،ستس�مح لها ب�أن تكون أق�ل اعتما ًدا ىف املس�تقبل عىل صانعي
األجه�زة اآلخري�ن ،مثل أبل ،فيما ق�ال نائب رئي�س مجموع ة lRea
 ity Labsيف في�س بوك إن تطبي�ق  Workroomsالجديد يعطى “فكرة
جيدة” عن تصور الرشكة لعنارص العالم الخيايل.ويس�تخدم مصطلح
“ ،”metaverseالذى تمت صياغته يف الرواية البائسة “”Snow Crash
عام  ،1992لوصف املس�احات املشتركة الغامرة الت�ي يتم الوصول
إليه�ا عبر منصات مختلف�ة ،حيث يتق�ارب امل�ادي والرقمي ،وقد
وصفه زوكربريج بأنه “إنرتنت متجسد”.

بعد إصدار أغنيتها األخرية
«لعبتي» التي لقت نجاحا ً عىل
املنصات املوسيقية ،تطلق
كارمن سليمان مسابقة
يف شكل لعبة عىل اإلنرتنت
لتضيف متعة أكرت إىل محبي
األغنية وتعطيهم فرصة للفوز
بجوائز.
تعرض اللعبة صورة األغنية
محتوية رسوما ً مخبئة ،ينبغي
عىل املشاركني إيجاد تلك
األشكال يف أرسع وقت وأقل
عدد من النقرات ،كما تعطيهم
إمكانية لسماع مقطع من
األغنية أثناء اللعب.
ُتعد هذه املبادرة املبتكرة
إبداعا ً غري مسبوق يف عالم
املوسيقى العربية ،قصده
إعالء مستوى التسويق
املوسيقي باستخدام التقنيات
الحديثة ومكافأة املعجبني
عىل محبتهم للفنان.
اللعبة متوفرة عىل املوقع أسفله
وتستمر املسابقة إىل نهاية
شهر أغسطس
.2021

(واتسآب) يكشف عن خيار أكثر
مرونة قبل إخفاء الرسائل
أوضح�ت تقاري�ر األس�بوع الحايل ع�ن أن تطبي�ق املراس�لة الفوري
(واتساب) ،يعمل عىل إضافة خيار جديد بشأن ميزة الرسائل الخفية،
التي كان طرحها العام املايض.
وس�يضيف (واتس�اب) إمكاني�ة حذف الرس�ائل بعد م�رور  90يوما،
وهو ما يمنح املرس�ل املزيد م�ن املرونة قبل اتخاذ ق�رار التخلص من
رسالته.
ويف شهر نوفمرب /ترشين الثاني املايض ،قدم (واتساب) رسائل تختفي
بعد  7أيام ،ثم قبل ش�هرين ،أضاف اخيار رس�ائل العرض مرة واحدة،
والتي تختفي إىل األبد بعد مشاهدتها مرة واحدة ،كما يوضح اسمها.
وس�يظهر أمام املس�تخدمني يف النهاي�ة قائمة لالختيار م�ا بني وقف
حذف الرسائل تماما ،أو إخفائها بعد  24ساعة أو  7أيام أو  90يوما.
ويتوافر خيار حذف الرس�ائل بعد م�رور  90يوما يف اإلصدار التجريبي
لتطبيق (واتساب) عىل هواتف “أندرويد” رقم .2.21.9.6

نجحت املغنية األفغانية ،آريانا سعيد ،التي ُتلقب
بنجمة البوب األوىل ،يف الفرار من بالدها إىل تركيا،
بع�د أن اس�تولت حرك�ة طالبان عىل الس�لطة يف
كابل.وتوصف آريانا س�عيد بأنها مغنية شهرية،
ومقدم�ة برام�ج تلفزيوني�ة ،وحكم يف النس�خة
األفغاني�ة م�ن برنام�ج « ،»The Voiceوه�ي
ت�ؤدي أغانيها يف الحفالت الت�ي تقيمها يف الداخل
والخارج باللغتني الفارسية والبشتو ،كما يتابعها
عىل «إنستغرام» مليون و 300ألف شخص.
وكانت املغنية األفغانية من بني الذين تس�نى لهم
الف�رار من كابل عىل متن طائرة ش�حن أمريكية
يوم األربعاء  18آب  /أغسطس.
وأبلغت نجمة الب�وب األفغانية متابعيها أنها عىل
قيد الحياة وبصحة جيدة ،مشيرة اىل أنها وصلت
عىل العاصم�ة القطرية الدوحة ،وهي يف طريقها

إىل تركيا ،والحقا أفادت بوصولها إىل هناك.
وكتب�ت آريانا س�عيد تقول « :لقد قل�ت يف إحدى
املقابالت التي أجريتها مؤخرا أنني س�أكون آخر
جندي يغادر الوطن ،والالفت أن هذا هو بالضبط
ما حصل».
ووع�دت املغني�ة متابعيه�ا ب�أن تق�ص عليه�م
الكثري م�ن الحكايات عن مغامرته�ا بعد أن تهدأ
خواطره�ا ،وتع�ود على وضعه�ا الطبيع�ي بعد
الصدمة التي تلقتها.
يشار إىل أن ،آريانا سعيد ،كانت من أنصار الجيش
األفغان�ي ،وكان�ت ق�د تحدث�ت ع�ن مس�اندتها
للحكوم�ة ع�دة مرات قب�ل اس�تيالء طالبان عىل
الس�لطة يف البلاد ،وه�ي متزوج�ة من حس�يب
س�يد ،مدي�ر اعمالها ،وقد فر ه�و اآلخر معها إىل
إسطنبول.

درة“ :غالية من أه ّم شخصياتي”
تس�تعد التونس�ية ،درة ،لع�رض أوىل حلق�ات
مسلس�لها الجديد “غالية” ضمن حلقات مسلسل
“زي القم�ر” الذي بدأ قبل فترة بأكثر من حكاية،
ً
بداي�ة م�ن إلهام ش�اهني وحت�ى ليلى علوي.من
خالل قصة “غالية” الفتاة التي تعش�ق املوسيقى
والع�زف والت�ي تت�زوج بطريقة مختلف�ة بعد أن
تتأخ�ر يف ال�زواج م�ن وجه�ة نظ�ر املجتم�ع ،ما
يجعله�ا تتع�رض للعديد م�ن املش�اكل ،تطل درة
على جمهورها قبل نهاية الش�هر الحايل بالتحديد
يف  28أغس�طس حيث تنطل�ق أوىل حكايات غالية
عرب شاش�ة. cbcوتقول درة عن هذا العمل إن اكثر
م�ا ش�جّ عها لتقديمه ه�و أنه يع�رض قضية تهم
الكثري من السيدات والفتيات وفيها تفاصيل كثرية
ومليئة باملش�اعر اإلنس�انية الحقيقية والصادقة.
وع�ن كواليس العم�ل ،تشير درة إىل أن الكواليس
لم تكن س�هلة عىل اإلطلاق ،فالعمل ُ
صور يف وقت
قصري نس�بياً ،وكانوا يعملون تحت ضغط ش�ديد
ليخرج�وا بالعمل على أكمل وج�ه .ولكن أكدت

درة أنه رغم ضيق الوقت وحرارة الجو ،اس�تمتعت
كثريا ً بالعم�ل؛ خاصة أنه ُيعد عمالً نس�ائياً ،فهي
ّ
وبينهن انسجام قوي
واملنتجة واملخرجة س�يدات
س�يطر عىل كواليس املسلسل.إىل ذلك ،ترى درة أن
شخصية غالية قد تكون من أهم الشخصيات التي
قدمتها يف مسيرتها الفنية تحلم بأن تنال إعجاب
الجمهور.

سعد حمسن خليل

وأنا أقرأ تاريخ العراق يف العهد امللكي أكثر ما شد انتباهي شخصية
رئيس الوزراء االسبق (نوري سعيد) ،وليتهمني من يتهمني بمحاباة
هذا الرجل ،وأنا اقول برصاحة ان دراسة شخصية (نوري سعيد) يف
قيادة السياسة يف العراق لحقبة تقارب اربعة عقود من الزمن وكذلك
سلوكياته وافكاره مسألة اساسية لفهم تأسيس دولة دستورية
ناشئة ..إذ كان السعيد رجال ذكيا يتمتع بكاريزما هائلة ،أي جاذبية
فعالة ،وهو سيايس مستبد ومحنك وعنيف مع اعدائه ،يتمتع بذكاء
متميز يف املناورات واملؤامرات السياسية غالبها يف الخفاء ،كما
كان السعيد يمتلك القدرة الفعالة التي ارهبت الكثري من الساسة
العراقيني الذين لم تكن لديهم القدرة عىل مواجهة كاريزماتية
قوية خاصة ..وخالصة القول ،وملناسبة قرب االنتخابات الربملانية
العراقية ،البد من تذكري الشخصيات العراقية املتكالبة للحصول عىل
مواقع قيادية من ان شخصية (نوري سعيد) كانت غامضة ومهيبة
تثري خيال السامعني وتطرح صورا مرعبة يف اذهانهم ،فقد كان
عارفا وخبريا بأخالق ونفسيات الساسة املحيطني به واملتسابقني
اىل اقتناص املناصب والثروات ،فيعالجها بنفسه ويمسك بخناقهم
ّ
العاقني منهم ،فال يشذ احد منهم عن خططه ونواياه
حتى يروض
وأهدافه ،ومَ ن يشذ عن ذلك يحيك له السعيد مؤامرة خلف االبواب
املغلقة تليق به ،فيلوي يده ويضعه يف مكانه الطبيعي ..ومن
االحداث التي البد ان تذكر حسب الروايات «كان نوري سعيد يف
جلسة جمعته مع وزرائه ونوابه يتكلم معهم عن حاالت الفساد
التي اشتم رائحتها يف بعض مفاصل الحكومة وعن املسؤولني عنها،
حيث ذكر لهم حكاية قديمة طريفة سمعها من والده ومفادها
كما يرويها السعيد« -خرج والدي ذات يوم من الجامع فوجد رجالمسكينا شحّ اذا يقف بالقرب من الجامع ،وعىل عيونه ارساب من
الذباب تحط عىل جفون عينه ،وقد تألم والدي من هذا املنظر وهش
بيده إلزاحة الذباب ،وبعد ان طار الذباب رصخ الشحّ اذ بوجه والدي
معرتضا عىل ذلك ،فاستغرب والدي من ذلك ،وقال له أنا خلصتك من
الذباب الذي يأكل عينيك ويلوثها ،فأجاب الشحّ اذ ان الذباب القديم
الذي طار عن عيني كان قد شبع من مص القيح يف عيوني ،واصبح
رضره وتأثريه محدودا ال يؤذيني ،ولكن اآلن سيأتي ذباب جديد
ويقوم من البداية بعملية مص جديدة ستكون قوية وستؤذيني
وتؤملني»« ...فيا اخوتي يف الدين واالنسانية اتقوا الله وحافظوا عىل
يشء اسمه العراق لم تنتكس رايته وتذكروا «ايل ما عنده وطن وين
الوطن يلكاه« .

فهرية أفجان تبدأ حتضرياتها لدورها يف مسلسل «ألب أرسالن»
عادت ،فهرية أفجان ،قبل أسابيع
من إجازتها الصيفية التي
قضتها برفقة زوجها
بوراك أوزجفني وابنهما
كازان يف بوردوم ،لتبدأ
األوىل
تحضرياتها
لدورها يف مسلسل
«ألب أرسالن» أمام باريش
أردوتش بطل «حب لإليجار» ،لتعود
مجددا ً إىل جمهورها بعد غياب فرتة

طويلة بسبب حملها ورغبتها يف رعاية
ابنها كازان يف أعوامه األوىل.
وبدأت فهرية التدريبات الخاصة بدورها
ضمن أحداث املسلسل الجديد «ألب
آرسالن» ،حيث من املقرر أن تجسد
شخصية تاريخية ضمن األحداث،
وبمجرد اإلعالن عن بدء تصوير املسلسل
تص ّدر اسم العمل ترند تويرت يف تركيا
وبعض الدول العربية أيضاً.
وتستعد فهرية للعمل من خالل ممارسة

بعض التدريبات املستمرة عىل ركوب
الخيل ،كما لجأت إىل نظام ريايض خاص
حتى تستعيد لياقتها من أجل الدور.
وكان بوراك قد ذكر يف آخر حواراته
التلفزيونية أنه يساعد فهرية عىل
تدريباتها للشخصية ،لكنه أكد أنها أيضا ً
تجيد ركوب الخيل.
ومن املقرر عرض الحلقات األوىل
للمسلسل يف  4أكتوبر القادم ،فيما
ينتظر الجمهور عرض الربومو األول

للعمل قريباً ،حيث يستعد ّ
صناع املسلسل
ً
لتصوير مشاهد الربومو وفقا ملا ذكرته
التقارير الصحفية الرتكية.
أما فهرية أفجان بطلة «األوراق
املتساقطة» ،فقد ظهرت يف آخر حواراتها
التلفزيونية لتعبرّ عن مدى اشتياقها
للجمهور ،مؤكدة حماستها للمسلسل
ّ
وتمنت أن تكون عودتها قوية
الجديد،
من خالل الدور الذي تجسده ضمن
أحداث املسلسل.

بعد عرض أوىل حلقات مسلسل «صالون زهرة»

نادين جنيم تتصدر الرتند على مواقع التواصل االجتماعي

(تويتر) يقدم ميزة جديدة
لواجهة برمجة التطبيقات
كش�ف تطبيق التغريدات (تويرت) عن تطبي�ق ميزة إدخال تغيريات
ً
حديثا.
عىل واجهة برمجة التطبيقات التي أعيد بناؤها
وستس�مح التغيريات الجديدة ملطوري الط�رف الثالث ببناء أدوات
ً
خصيص�ا ملنتج غرف الدردش�ة الصوتي�ة “تويرت
وحل�ول أخرى
سبيس” .Twitter Spacesوأعلنت منصة (تويرت) عن إدخال نقاط
دعم جديدة لـ”تويرت سبيس”  Spacesعىل  ،Twitter API v2و قد
ً
ّ
سيمكن
الحقا تحديث لواجهة برمجة التطبيقات والذي
يتبع ذلك
املطورين من إنش�اء املزيد م�ن األدوات ملضيفي .Spacesوقدمت
الرشك�ة ألول م�رة واجهة برمج�ة التطبيقات الت�ي أعيد بناؤها
بالكام�ل العام املايض ،بهدف تحديث نظامها األس�ايس للمطورين
مع تس�هيل إضافة دعم ملي�زات تويرت األحدث بوتيرة أرسع.ويعد الدعم
الجديد لـ  Twitter Spacesيف واجهة برمجة التطبيقات أحد األمثلة عىل تلك
الخطة التي يتم وضعها موضع التنفيذ اآلن.
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استطاعت الفنانة اللبنانية ،نادين نسيب
نجيم ،أن تتصدر الرتاند عىل مواقع التواصل
االجتماعي بعد عرض أوىل حلقات مسلسل
«صالون زهرة» الذي نال إعجاب الجمهور
بقصته وشخصيتها املتمردة والقوية،
علما ً أنه يعرض عىل منصة «شاهد».
وأعادت صفحات عىل السوشيال ميديا
نرش مقاطع من العمل ،وكان أبرزها
مشهد دخولها اىل منزل الفنانة انجو
ريحان التي تعاني من العنف املنزيل عىل يد
زوجها النجم فادي أبي سمرا ،لتقوم نادين

اجنيلنا جولي تدخل «انستغرام» بصورة مفاجئة بسبب فتاة أفغانية

تغريدات

حسن ناظم
وزير الثقافة

بالدفاع عنها ومهاجمته ورضبه بقوة،
وتوجيه كلمات قاسية له.
ورغم قساوة املشهد إال أن الجمهور
ركز عىل الرسائل التي وجهتها نادين
بحديثها اىل أنجو واىل كل سيدة تتعرف
للعنف األرسي ،ال سيما عبارة «انتي ما
خلقتي لتنرضبي» ،التي تم تداولها بكثافة
والرتكيز عىل رضورة دفاع املرأة عن نفسها
وبأن تكون قوية.
من جهتها ،عربت الفنانة اللبنانية
عن سعادتها بأصداء الحلقة األوىل من

املسلسل ،ونرشت صورة لها عرب تطبيق
تبادل الصور (انستغرام) ،وأرفقتها بتعليق
كتبت فيه« :شكرا ً كتري عىل األصداء الحلوة
وشكرا ً أنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة
انه رسمت ضحكة عىل وجوهكم بعيدا ً عن
املشاكل ييل عم نعيشها كل يوم نغري جو
وننىس شوي همومنا».
يذكر أن نادين تقدم شخصية «زهرة»،
وهي شابة متمردة ،تنارص النساء ،والعمل
من إنتاج رشكة الصباح «Cedars Arts
.»Productions

العراق ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب . 2021
هكذا أعلن وزير الثقافة السعودي مسو األمري بدر بن عبد
اهلل ب��ن فرحان آل س��عود .حتية ملعالي الوزي��ر واملثقفني
والفنان�ين الس��عوديني ،نتطلّع إىل لقاء مثم��ر يف معرض
للكتاب والثقافة والف ّن يف الرياض.

 5669هذا هو اخلط اجملاني الس��تقبال اي ش��كوى حول
التهديدات االنتخابية سواء للمرشحني او الناخبني .
مس��ؤوليةاالمن االنتخابي هي مس��ؤولية مشرتكة بني
اجملتمع والقضاء واالح��زاب واحلكومة ،وعلى اجلميع
ان يشارك بها .
وجود حكومة مستقلة سيساعد كثرياً على فرض القانون
مهند نعيم
مستشار رئيس الوزراء وبناء حياة سياسية جديدة .

أعلنت نجمة هوليوود األمريكية ،أنجيلنا جويل ،انضمامها إىل
موقع «إنستغرام» للصور والفيديوهات ،واختارت أن يكون
أول منشور لها للتعليق عىل األحداث الجارية يف أفغانستان هو
رسالة يدوية تسلمتها من فتاة أفغانية.
وأشارت جويل ملتابعيها إىل أن «شعب أفغانستان يفقد قدرته
عىل التواصل عرب وسائل التواصل االجتماعي والتعبري عن
نفسه بحرية ،وأكدت أنها انضمت إىل «إنستغرام»« ،من أجل
مشاركة قصصهم وأصوات أولئك الذين يناضلون من أجل
حقوق اإلنسان األساسية يف جميع أنحاء العالم».وتابعت املمثلة
الحائزة عىل جائزة أوسكار« :لقد كنت عىل حدود أفغانستان
قبل أسبوعني من أحداث الحادي عرش من سبتمرب /أيلول عام
 ،2001حيث التقيت بالالجئني األفغان الذين فروا من حركة
طالبان ،لقد كان هذا قبل  20عاما».وأضافت« :إنه ملن املثري
لالشمئزاز مشاهدة األفغان وهم يترشدون مرة أخرى بسبب
الخوف وعدم اليقني الذي يسيطر عىل بلدهم».وواصلت:
«إن إنفاق الكثري من الوقت واملال ،وإراقة الدماء وخسارة
األرواح فقط من أجل ذلك ،هو فشل يكاد يكون من املستحيل
فهمه».كما اعتربت أنجلينا جويل أن «متابعة كيف يتم معاملة
الالجئني األفغان ،وهم بعض من أكثر الناس كفاءة يف العالم،

كعبء عىل مدى عقود هو أمر مقزز أيضا ،مع العلم أنه إذا
كانت لديهم األدوات واالحرتام ،فإىل أي سينجحون» ،كما أنها
أشادت بالكثري من النساء والفتيات األفغانيات الالتي لم يردن
التعليم فحسب ،وإنما ناضلن من أجل الحصول عليه.وختمت
أنجلينا جويل منشورها األول عىل «إنستغرام» مؤكدة« :مثل
اآلخرين امللتزمني ،لن أتراجع ...سأستمر يف البحث عن طرق
للمساعدة ،وآمل أن تنضموا إيل».

