زيارة مرتقبة لرئيس رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الوزراء إىل واشنطن
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
كشف نائب رئيس الوزراء السابق ،بهاء االعرجي،
عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي اىل العاصمة االمريكية واشنطن.وقال
االعرجي يف تغريدة له تابعتها «الزوراء» :إن «هدف
الزيارة املرتقبة لرئيس الوزراء إىل الواليات املتحدة
األمريكية هو إنهاء ملف التفاوض حول جدولة
اإلنسحاب األمريكي من العراق ،وإصدار قرار بذلك».
واضاف :إن أي تصعي ٍد قادم سيؤخر اصدار هذا القرار،
وعىل من يرفع شعار إخراج املحتل الوقوف مع رئيس
الوزراء ودعمه لتحقيق هذا املطلب الوطني.

ارتفاع أسعار الدوالر يف بغداد
وكردستان

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس االحد ،يف
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ،وإقليم كردستان .وقال مصدر ا ٕن بورصة
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح امس 147600 ،دينار عراقي
مقابل  100دوالر أمريكي.وأشار املصدر ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف
محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر البيع  148000دينار
عراقي ،بينما بلغت أسعار الرشاء  147000دينار لكل  100دوالر امريكي.أما يف
اربيل عاصمة اقليم كردستان ،فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا أيضا ،حيث بلغ
سعر البيع  148000دينار لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء بواقع  147500دينار
لكل  100دوالر.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7526 :االثنين  12تموز 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7526 Mon 12 Jul 2021

أكدت عزم احلكومة معاجلة أزمة السكن يف بغداد واحملافظات

قرب توزيع حنو  600ألف قطعة أرض وحتدد آلية وموعد توزيعها

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت االمانة العامة ملجل�س الوزراء
ع�ن ق�رب توزي�ع اكث�ر م�ن  500الف
قطع�ة ارض بين مس�تحقيها يف بغداد
واملحافظ�ات ،وفيما حددت آلية وموعد
توزيعها ،اكدت ع�زم الحكومة معالجة
ازمة السكن يف عموم البالد.
وق�ال املتح�دث باس�م امان�ة مجل�س
ال�وزراء ،حي�در مجي�د ،يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :ان الحكوم�ة عازم�ة
على معالج�ة ازم�ة الس�كن يف بغ�داد
واملحافظات .الفت�ا اىل ان هناك توجيها
م�ن قبل رئيس الوزراء برضورة العناية
واب�داء االولوي�ة ملوض�وع توفير قطع
االرايض الس�كنية اىل املواطنني يف بغداد
واملحافظات.واض�اف :ان�ه قب�ل اي�ام
التقى االمني العام ملجلس الوزراء وزيرة
االعمار واالس�كان والبلديات واالشغال
العام�ة ،وت�م بح�ث االلي�ات الخاص�ة
لتوزي�ع قط�ع االرايض الس�كنية بين
املواطنني بصورة عامة وكذلك املوظفون
وذوي الش�هداء وغريه�م .الفت�ا اىل :ان
وزارة االعم�ار وضع�ت آلي�ة وح�ددت
التس�جيل عىل قطع االرايض عرب موقع
الكرتوني تم تصميمه وانش�اؤه من قبل
ال�وزارة .وتاب�ع :انه خالل االس�بوعني
املقبلني ستجهز وزارة االعمار واالسكان

لتس�ليم ما بين  500ال�ف اىل  600الف
قطعة سكنية يف بغداد واملحافظات.ويف
وقت سابق ،اكد مستشار رئيس الوزراء
لش�ؤون االعمار والخدمات ،صباح عبد
اللطي�ف :ان األرايض املخصصة يف بغداد

ستوزع بمنطقتي النهروان وأبو غريب،
فيما اش�ار اىل ان هناك  8مواقع جاهزة
إلنشاء املدن الجديدة.وقال عبد اللطيف
يف حدي�ث متلف�ز :ان “مب�ادرة توزي�ع
األرايض ليس�ت وليدة هذه األيام ،وانما

رئيس ال�وزراء منذ تولي�ه املهمة كانت
مسألة معالجة الس�كن من أولوياته”،
مبين�ا انه “ت�م تكليف وزارة اإلس�كان
بإعداد دراس�ات لبناء امل�دن الجديدة”.
وأض�اف“ :لدين�ا  17موقعا ً له�ذه املدن

اسواق املالبس تشهد اقباال ضعيفا قبيل العيد

والجاه�زة منها  8مواق�ع” ،الفتا اىل ان
“الدراس�ات الدولية تؤكد حاجة العراق
لـ 3.5ماليني وحدة سكنية”.واش�ار اىل
ان “املب�ادرة تش�مل جمي�ع محافظات
العراق عدا إقليم كردس�تان” ،مؤكدا ان
“هناك  8مواقع جاهزة وسيتم توزيعها
قريب�ا ً جداً”.واوض�ح عب�د اللطي�ف ان
“املبادرة تتضمن توزيع  8مواقع بواقع
 380ألف وحدة سكنية لتغطية مليونني
و 200أل�ف ش�خص” ،منوه�ا اىل ان
“املساحة س�تكون  200مرت مربع لكل
عائلة”.ولف�ت اىل ان�ه “س�تكون هناك
بوابة إلكرتونية وكل ش�خص ليس لديه
وحدة سكنية سيشمل باملبادرة” ،مؤكدا
ان “األرايض س�توزع مجاناً”.وبين ان
“توزي�ع األرايض س�يكون بأفضلي�ة
النقاط التي سيجمعها املواطن” ،مشريا
اىل ان “هن�اك لجن�ة يف كل محافظ�ة
س�تتبنى توزيع األرايض للمستحقني”.
وتاب�ع ان “األرايض املخصص�ة يف بغداد
س�توزع يف منطقت�ي النه�روان وأب�و
غري�ب” ،موضحا ان “مشروع توزيع
األرايض ال عالق�ة ل�ه باالنتخاب�ات”.
واش�ار اىل ان “مدينة السياب يف البرصة
ستوفر  41ألف وحدة السكنية” ،مؤكدا
انه “سيفتح التقديم عىل األرايض خالل
 10أيام”.

«الزوراء» تنشر بالتفصيل أسعار اخلضر والفواكه واللحوم يف األسواق احمللية

ص5

السماح حبضور اجلماهري يف نهائي بطولة الكأس بني الزوراء واجلوية

ص6

املفوضية تأذن بانطالق محالت الدعاية االنتخابية

الكاظمي يؤكد عزم احلكومة على تلبية
احتياجات االنتخابات لضمان نزاهتها

بغداد /الزوراء:
اكد رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،امس االحد ،ع�زم الحكومة
على تلبي�ة احتياج�ات املفوضي�ة بما
يضم�ن نزاه�ة االنتخاب�ات ،وفيم�ا
أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،تنفي�ذ
عملي�ة املح�اكاة األوىل للتصويت العام
والخ�اص ،أذن�ت بانطلاق حملات
الدعاي�ة االنتخابي�ة .وذك�ر املكت�ب
االعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان تلقته
“ال�زوراء” :ان رئيس مجل�س الوزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،اس�تقبل رئيس
وأعضاء مجلس املفوضني يف املفوضية
العليا املس�تقلة لالنتخابات ،واس�تمع
يف مس�تهل اللق�اء إىل رشح مفصل عن
خطط املفوضية واس�تعداداتها إلجراء
االنتخاب�ات النيابي�ة املقبل�ة بموعدها
املقرر يف العارش من شهر ترشين األول
املقبل.وأك�د الكاظم�ي ع�زم الحكومة
على تلبي�ة كل احتياج�ات املفوضي�ة

بما يضم�ن نزاهة العملي�ة االنتخابية
وشفافيتها ،ويحقق املشاركة الواسعة
فيها.وأش�اد الكاظمي بعمل املفوضية
واس�تعداداتها وجهوده�ا إلج�راء
االنتخاب�ات بانس�يابية عالي�ة ،مؤكدا ً
أن األجه�زة الحكومية تلقت توجيهات
منا بتقديم كل أش�كال الدعم واإلسناد
إىل املفوضي�ة ،وتس�هيل اإلج�راءات
املطلوب�ة التي تضمن إقامة االنتخابات
يف موعده�ا املقرر م�ن دون أي عقبات
أو إش�كاالت فنية .ويف الس�ياق نفسه،
ذك�رت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات
يف بي�ان لها تلقت�ه “ال�زوراء” :أنه” يف
ضوء التطوّرات املتس�ارعة لتحضريات
مفوّضي�ة االنتخاب�ات ضم�ن مراح�ل
العملي�ة االنتخابي�ة ،وم�ع ب�دء الع� ّد
التن�ازيل الفعيل ليوم االقتراع النتخاب
مجل�س النوّاب العراق�ي يف العارش من
شهر ترشين األوّل من العام الحايل.

تفاصيل ص3

النجف توجه بعدم ترويج معاملة أي
مواطن مل يتل َق التلقيح

النجف /الزوراء:
اص�درت خلي�ة االزم�ة يف محافظ�ة
النج�ف االرشف ق�رارات جدي�دة
ملواجهة جائحة كورونا ،فيما وجهت
دوائر املحافظة بع�دم ترويج معاملة
إال مواطن إال ان يبرز كارت التلقيح.
وذك�ر ديوان املحافظ�ة يف بيان تلقته
“ال�زوراء” :ان ق�رارات خلي�ة االزمة

يف محافظة النج�ف االرشف تضمنت
غل�ق الحس�ينيات واملس�اجد كاف�ة
وعدم اقام�ة الفواتح واملجالس فيها،
على قي�ادة الرشط�ة متابع�ة تنفيذ
القرارات.وأض�اف :ان�ه تلت�زم جميع
دوائر املحافظة بع�دم ترويج معاملة
اي مواط�ن إال ان يبرز كارت التلقيح
الرسمي.

قمة سعودية ُ -عمانية يف نيوم

الرياض /متابعة الزوراء:
يف أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا،
استقبل العاهل السعودي امللك سلمان
بن عبدالعزيز س�لطان عمان هيثم بن
طارق يف نيوم ،امس االحد.وعقد خادم
الحرمين الرشيفين ،امللك س�لمان بن
عبدالعزيز ،جلس�ة مباحثات رس�مية
مع الس�لطان هيثم بن طارق ،سلطان
س�لطنة عم�ان ،تتن�اول العالق�ات
األخوية بين البلدين وس�بل تعزيزها،
والتعاون حول القضايا املشرتكة.وكان
ويل العهد الس�عودي ،األمير محمد بن
س�لمان بن عبدالعزيز ،استقبل بمطار
خليج نيوم الس�لطان ب�ن طارق ،الذي

وصل ام�س األحد ،إىل اململك�ة العربية
الس�عودية ،تلبي�ة لدع�وة م�ن املل�ك
س�لمان يف أول زيارة رس�مية للمملكة
من�ذ تولي�ه مقالي�د الحك�م يف الحادي
عرش من يناير .2020إىل ذلك ،قال وزير
الخارجية الس�عودي ،األمري فيصل بن
فرحان بن عبد الله :إن زيارة س�لطان
عمان تعكس رؤية مشرتكة تجاه أمن
واستقرار املنطقة.وتأتي الزيارة تأكي ًدا
على عم�ق العالق�ات التاريخي�ة بين
الس�لطنة واململكة العربية الس�عودية
ً
وانطالقا من حرص قيادتي
الش�قيقة،
البلدين على توثيق الروابط املشتركة
التي تجمع بينهما.

الصحة :ال يوجد حظر شامل خالل أيام
عيد األضحى

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة ،ام�س األح�د،
عدم وجود حظر ش�امل خلال أيام عيد
األضحى ،فيما أشارت اىل إمكانية مزاولة
النشاطات اليومية بشكل طبيعي إذا كان
هن�اك الت�زام من ناحي�ة التباع�د ولبس
الكمامة.وق�ال مدي�ر الصح�ة العامة يف
ال�وزارة ،ري�اض عبد األمير ،يف ترصيح
صحفي :إن «الوزارة ل�م ترفع لغاية اآلن
أي�ة توصي�ات اىل اللجن�ة العلي�ا للصحة
والسلامة» ،مبين�ا ً أن�ه «ال يوج�د حظر

ش�امل خالل عي�د األضحى».وأضاف أن
«هن�اك صعوبة يف تطبي�ق الحظر ،كونه
لم يؤثر بش�كل كبري يف معدل اإلصابات»،
مشيرا ً إىل أن «الحظر يكون يف الش�وارع
فقط ،وليس يف املرافق التي تشهد زخماً».
وش�دد عبد االمري على رضورة «االلتزام
باإلج�راءات الوقائي�ة كارت�داء الكمامة
والتباع�د» ،الفت�ا ً إىل أن�ه «إذا كان هن�اك
التزام باإلج�راءات الوقائية ،فمن املمكن
مزاولة جميع النشاطات».

تفاصيل ص4

تعطيل الدوام الرمسي يوم
األربعاء املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت األمانة العامة ملجلس الوزراء،
امس األح�د ،تعطيل الدوام الرس�مي
ي�وم األربع�اء املقبل.وقال�ت األمان�ة
يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :إن «ي�وم
األربع�اء املقب�ل املواف�ق ال�ـ 14م�ن

تموز الحايل ،س�يكون عطلة رس�مية
بمناسبة تأس�يس جمهورية العراق،
وف�ق قان�ون العطلات الرس�مية
النافذ».وأضافت أنه «تستثنى من ذلك
الدوائر واملؤسسات األمنية والصحية
والخدمية».

جلسة جديدة جمللس النواب غدا وجدول األعمال يرتقب عرض التشريعات املهمة
الزوراء  /يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلس�ته االعتيادية ظهر يوم
غ�د الثالث�اء  ،والتي يرتقب ج�دول اعمالها ادراج
مناقش�ة وق�راءة بع�ض القوانني املهم�ة تمهيدا
للمضي بترشيعها خالل الجلس�ات املقبلة  ،حيث
قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية طلبا رس�ميا

اىل وزي�ر الصحة ومحافظ نين�وى إلجراء تحقيق
وس�حب ي�د مدير ع�ام دائ�رة صحة نين�وى عىل
خلفية ش�بهات فس�اد م�ايل بمبالغ تتج�اوز 50
ملي�ار دينار مخصص�ة لرشاء االدوي�ة واالجهزة
الطبية.كما قدمت لجنة الزراعة واالهوار وشؤون
املياه النيابية مجموعة مقرتحات جديدة ملعالجة

الكثب�ان الرملي�ة وزحف الرم�ال يف جانبي طريق
املرور الرسي�ع املمتد ضمن محافظ�ات الديوانية
واملثنى وذي قار ،وص�وال اىل املحافظات الجنوبية
االخرى.وكان�ت لجنة الخدمات وش�ؤون االعمار
النيابية اعلن�ت تقديمها مشروع قانون مجلس
االعم�ار اىل هيئ�ة رئاس�ة الربمل�ان بع�د تدقيق�ه

وصياغت�ه إلدراج�ه ضم�ن جدول اعمال جلس�ة
مجل�س الن�واب املقبلة تمهي� ًدا للتصوي�ت عليه،
حي�ث انهت اللجنة النيابية تعديل وتدقيق صياغة
نصوص قانون مجلس االعمار وارس�لته إىل هيئة
الرئاسة .

تفاصيل ص2

بعد السماح حلامله بالسفر لـ 28دولة فقط من دون تأشرية

اجلواز العراقي حيتل املرتبة قبل األخرية من بني  199دولة وجواز اإلمارات األول عربيا
بغداد /متابعة الزوراء:
احت�ل ج�واز الس�فر العراق�ي املرتبة
قبل االخرية بأكثر جواز س�فر فاعلية
للمسافرين حول العالم ،حيث يسمح
لحامل�ه بالس�فر  28دولة فقط بدون
ً
تأشيرة.وفقا للبيان�ات التي جمعتها
رشك�ة استش�ارات الهج�رة Henley
 & Partners Coواطلع�ت عليه�ا

«ال�زوراء» ،فإن الج�واز الياباني جاء
اوال حيث يوفر السفر بدون تأشرية إىل
 193دولة يليه يف املرتبة الثانية الجواز
لدولة سنغافورة حيث يوفر السفر اىل
 192دولة بدون تأشرية فيما يشرتكان
باملرتب�ة الثالث�ة الجواز لدول�ة كوريا
الجنوبية واملانيا حيث يوفران الس�فر
ل�ـ  191دولة ب�دون تأشيرة ،يليهما

القوات األمريكية تنقل  24شاحنة حمملة
بالقمح السوري املسروق إىل العراق

دمشق /متابعة الزوراء:
كشفت مصادر سورية ،امس األحد،
ع�ن أن الق�وات األمريكي�ة قام�ت
بنق�ل  24ش�احنة محمل�ة بالقمح
الس�وري املرسوق إىل شمايل العراق.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء الس�ورية:
أن الق�وات األمريكي�ة أخرجت رتال
م�ن الش�احنات محمل�ة بالحبوب
الس�ورية املرسوق�ة م�ن صوام�ع
تل عل�و يف ريف الحس�كة الش�مايل
الرشق�ي إىل ش�مال العراق.ونقل�ت

الوكال�ة عن مص�ادر محلية ،قولها
إن “رتلا م�ن  24ش�احنة محمل�ة
بالقمح املرسوق من صوامع تل علو
مع عدد من الناقالت املغطاة غادرت،
مس�اء أمس ،األرايض السورية عرب
معبر الوليد غري الرشعي إىل ش�مال
العراق”.كما أك�دت الوكالة :أن ذلك
يأت�ي بعد  4أيام من إخ�راج القوات
األمريكي�ة من س�وريا رتلا مؤلفا
من  44آلية عس�كرية م�ع عدد من
الشاحنات.

الجواز لدولة ايطاليا وفلندا واس�بانيا
و لوكسمبورك رابعا حيث يوفر السفر
ل�ـ  190دول�ة ب�دون تأشيرة ويأتي
خامسا الجواز الدنماركي والنمساوي
باملرتبة الخامسة حيث يوفران السفر
لـ  189دول�ة بدون تأشيرة».وعربيا
يأتي الج�واز لدولة اإلم�ارات باملرتبة
االوىل و 15عاملي�ا حي�ث يوفر الس�فر

لـ  175دولة بدون تأشيرة ،يليه ثانيا
ج�واز دولة قط�ر وباملرتب�ة  59عامليا
يليه ثالثا جواز دول�ة الكويت باملرتبة
 60عامليا ،فيما جاء رابعا الجواز لدولة
البحري�ن وباملرتب�ة  68عامليا».وتذيل
القائمة الجواز لدولة أفغانستان حيث
يوفر الس�فر لـ  26دولة بدون تأشرية
يس�بقه الجواز العراقي حيث يس�مح

السفر لـ  28دولة بدون تأشرية يسبقه
الجواز لدولة سوريا».وأشارت الرشكة
إىل أن «املؤرش تضمن  199جواز سفر
ً
مختلفا و  227وجهة سفر مختلفة»،
مبين�ة أن «التصنيف�ات املجمع�ة ال
تأخ�ذ يف االعتبار قيود الس�فر املؤقتة
الت�ي تس�ببها تفيش فيروس كورونا
املستجد».

املعارضة الرتكية تطالب أردوغان بإلغاء الوصاية على
الربملان والقضاء
انقرة /متابعة الزوراء:
أك�د زعي�م املعارض�ة الرتكي�ة حاجة
تركي�ا إىل بداي�ة جدي�دة ،ورضورة
إلغ�اء الوصاية عىل القض�اء والربملان
يف البالد.وق�ال رئي�س ح�زب الش�عب
الجمه�وري ،كم�ال كيلتش�دار أوغلو،
يف كلمة ل�ه امس األح�د يف والية إدرنة
(غ�رب البالد)“ :تركيا بحاجة إىل بداية
جدي�دة .يف ه�ذا البل�د ،ال أري�د أن أرى
املاليني تتغ�ذى من حاويات القمامة”.
ويف تعليقه عىل فكرة ترشحه للرئاسة،
قال كيلتش�دار أوغل�و“ :إذا كنا نبحث

ع�ن رئي�س ،فنح�ن بحاج�ة إىل خلق
مؤهالت�ه يف أذهانن�ا ،ورسد املؤهلات
املطلوبة للرئيس”.وأضاف“ :يجب عىل
الرئي�س احتض�ان الجمي�ع .ال يمكن
صن�ع السياس�ة على أس�اس الهوية
أو املعتق�د أو أس�لوب الحي�اة ..نح�ن
اآلن نم�ارس السياس�ة على أس�اس
الهوي�ات االجتماعية”.وطال�ب زعيم
املعارضة الرتكي�ة الرئيس رجب طيب
أردوغان بـ”إلغاء الوصاية املدنية عىل
القض�اء” ،مضيف�اً“ :كم�ا يجب عىل
الرئيس أن يعد هذه األمة بتطهري بقايا

قانون االنقالب”.وتابع“ :هل نس�تحق
ديمقراطي�ة م�ن الدرج�ة األوىل أم من
الدرجة الثالثة؟ يجب أن يسعى الرئيس
إىل ديمقراطية من الدرجة األوىل وإنهاء
الوصاية عىل الربملان ..عندما تنتخبون
نائب�اً ،هل حقا ً تنتخبون النواب؟ األمة
تنتخب مُ مثليها ،لكن املنتخبني يبقون
تح�ت الوصاي�ة”.وأردف رئيس حزب
الش�عب الجمهوري“ :تحتاج تركيا إىل
بداية جديدة ،نحن دولة غنية ،لدينا كل
أنواع الخيارات والفرص ،لكن املوارد ال
ُتستخدم بشكل صحيح”.

بعد االستيالء على حوالي ثلث مناطق أفغانستان

طالبان تصل إىل حدود الصني ..ومسؤول يف احلركة :لن نتدخل بقضية اإليغور

واشنطن /متابعة الزوراء:
بعد االس�تيالء عىل ح�وايل ثلث مناطق
أفغانس�تان يف ه�ذا الصي�ف ،وصل�ت
طالب�ان ه�ذا األس�بوع إىل مقاطع�ة
بدخش�ان الش�مالية الرشقي�ة إىل
الحدود الجبلية مع منطقة شينجيانغ
الصينية ،وفقا لصحيفة وول ستريت
جورنال األمريكية.وبالنظر إىل العالقات
التاريخي�ة لطالب�ان م�ع الجماع�ات
املس�لحة األويغوري�ة يف ش�ينغيانغ
املرتبط�ة بالقاع�دة ،فإن ه�ذا التقدم
كان س�يثري قلق بكين يف املايض .لكن

يف ه�ذه األي�ام ،تبذل طالب�ان قصارى
جهدها لتهدئة مخ�اوف الصني ،وهي
حريص�ة على ضم�ان رض�وخ بكني
لحكمها.وق�ال تش�يان فن�غ ،رئي�س
األبحاث يف معهد االسرتاتيجية الوطنية
بجامع�ة تس�ينغهوا يف بكين“ :تري�د
طالبان إظهار حس�ن الني�ة للصني”.
إنه�م يأمل�ون أن تلع�ب الصين دورًا
أكث�ر أهمي�ة ،خاصة بعد أن تس�حب
أمريكا قواتها”.ومع اقرتاب االنسحاب
العس�كري األمريك�ي م�ن االكتم�ال،
فإن نف�وذ الصين يف املنطق�ة آخذ يف

ً
جزئي�ا من خالل عالقة بكني
االزدياد،
االسرتاتيجية مع داعم طالبان الرئييس
باكس�تان .وأصبحت الصني ً
أيضا ذات
نف�وذ متزايد يف دول آس�يا الوس�طى
املتاخم�ة ألفغانس�تان من الش�مال.
ً
وإدراكا منها ملش�اعر بكين ،فإن كل
هذه ال�دول تبتعد منذ فرتة طويلة عن
إدانة االعتقال الجماعي للمس�لمني يف
شينغيانغ ،وانتهاكات حقوق اإلنسان
األخ�رى هن�اك.ويف حين أن حرك�ة
طالبان ل�م تلتزم الصم�ت حيال هذه
ً
توازنا جي ًدا بني
القضية ،إال أنها تحقق

التزامه�ا بالقضايا اإلسلامية العاملية
وإقناع بكين بأن حكوم�ة طالبان يف
كابول لن تهدد اس�تقرار الصني.وقال
مس�ؤول رفيع يف حركة طالبان “نحن
نهت�م باضطه�اد املس�لمني س�واء يف
فلس�طني أو ميانمار أو الصني ،ونهتم
باضطه�اد غري املس�لمني يف أي مكان
يف العال�م” .وتاب�ع “ما ل�ن نفعله هو
التدخل يف الش�ؤون الداخلية للصني”.
وأش�ار مس�ؤول آخ�ر وه�و املتحدث
باس�م طالبان س�هيل ش�اهني ،إىل أن
الجماعة اإلسلامية تعه�دت يف اتفاق

الدوحة يف فرباير  2020مع واش�نطن
بع�دم الس�ماح باس�تخدام أرايض
البالد ضد دول أخ�رى ،وعدم قبول أي
الجئني أو منفيني خ�ارج إطار قانون
الهجرة الدويل.وتع�ود عالقات طالبان
مع مس�لحي األويغور ،خاصة حركة
تركستان الرشقية اإلسالمية وخليفتها
الحزب اإلسالمي الرتكستاني ،إىل األيام
التي كان فيها أسامة بن الدن متمرك ًزا
يف أفغانس�تان ،حي�ث خطط لهجمات
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جلسة جديدة جمللس النواب غدا وجدول األعمال
يرتقب عرض التشريعات املهمة

الزوراء  /يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية ظهر
يوم غد الثالثاء  ،والتي يرتقب جدول اعمالها
ادراج مناقشة وقراءة بعض القوانني املهمة
تمهيدا للميض بترشيعها خالل الجلسات
املقبلة  ،حيث قدمت لجنة الصحة والبيئة
النيابية طلبا رسميا اىل وزير الصحة ومحافظ
نينوى إلجراء تحقيق وسحب يد مدير عام
دائرة صحة نينوى عىل خلفية شبهات فساد
مايل بمبالغ تتجاوز  50مليار دينار مخصصة
لرشاء االدوية واالجهزة الطبية.
كما قدمت لجنة الزراعة واالهوار وشؤون
املياه النيابية مجموعة مقرتحات جديدة
ملعالجة الكثبان الرملية وزحف الرمال يف
جانبي طريق املرور الرسيع املمتد ضمن
محافظات الديوانية واملثنى وذي قار ،وصوال
اىل املحافظات الجنوبية االخرى.
وكانت لجنة الخدمات وشؤون االعمار
النيابية  ،اعلنت عن تقديمها مرشوع قانون
مجلس االعمار اىل هيئة رئاسة الربملان بعد
تدقيقه وصياغته إلدراجه ضمن جدول
اعمال جلسة مجلس النواب املقبلة تمهي ًدا
للتصويت عليه ،حيث انهت اللجنة النيابية
تعديل وتدقيق صياغة نصوص قانون مجلس
االعمار وارسلته إىل هيئة الرئاسة .
وقال عضو اللجنة النائب برهان املعموري لـ”
الزوراء” :ان “ القانون يهدف اىل إنشاء البنى
التحتية وإقامة املشاريع الكربى كالطرق

والجسور واملطارات واملوانئ ،ويشجع
االستثمار ويقيض عىل البطالة “ ،مشريا اىل
عقد اجتماع مشرتك مع رئاسة الربملان وقادة
الكتل ملناقشة اللمسات االخرية عىل نصوص
فقرات قانون مجلس االعمار .
واضاف ان “ املجلس الجديد سيتابع إنشاء
املشاريع االسرتاتيجية والصناعية والزراعية
والصحية والسكنية  ،كما سيعظم استفادة
املواطنني من خالل توزيع أرباح املشاريع
عليهم ومنحهم األولوية باالكتتاب“ .مبينا
ان “ مجلس االعمار سيرتأسه رئيس مجلس
الوزراء ،ويضم مديرا تنفيذيا وعددا من

الوزراء وأعضاء من القطاع الخاص”.
واوضح ان “ مهام املجلس تتضمن التفاوض
والتعاقد والرقابة بشفافية ورصانة وعدالة“،
مؤكدا ان “ قانون مجلس االعمار سيخلص
املشاريع االسرتاتيجية االستثمارية وغري
االستثمارية من البريوقراطية والروتني
القاتل “ .منوها اىل ان العراق يعاني منذ
 2003معوقات اقتصادية كبرية نتيجة سوء
التخطيط وعدم وجود اسرتاتيجية اقتصادية
واضحة ،ما ادت اىل عدم وجود رؤية حقيقية
لتنفيذ املشاريع.

األنواء :ثالث حمافظات تس ّجل نصف الكهرباء :عمل إرهابي يستهدف
خطا لنقل الطاقة شرق بغداد
درجة الغليان
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس األحد،
عن حالة الطقس يف البالد خالل األيام
املقبلة ،بينما توقعت تسجيل ثالث
محافظات درجة حرارة تصل اىل الـ50
مئوية اليوم االثنني.
وقالت الهيئة يف بيان لها تلقته “الزوراء”:
إن “طقس اليوم االثنني سيكون صحوا ً
والرياح شمالية غربية خفيفة الرسعة
اىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س يف
املنطقتني الشمالية والوسطى ،وتنشط
خالل النهار اىل ( ، )20-30ومدى الرؤية
( )6-8كم” ،مبينة ان “طقس يوم غد
الثالثاء سيشهد تصاعد غبار يف املنطقتني
الوسطى والجنوبية بعد نشاط الرياح
لتصل رسعتها من ( )-40 30كم/س
ومدى الرؤية من ( )2-4كم ،فيما تنخفض

درجات الحرارة قليال”.
وأضافت أن “الطقس ليوم االربعاء املقبل
سيكون صحوا ً والرياح شمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س تنشط خالل النهار اىل ()30
كم/س مسببة تصاعد غبار يف املنطقتني
الوسطى والجنوبية ومدى الرؤية ()4-6
كم”.
وتابعت أن “الطقس يوم الخميس املقبل
سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة تنخفض
قليالً  ،فيما تكون الرياح شمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة ()10-20
كم/س ،ومدى الرؤية ( )8-10كم”.
وأشارت إىل أن “درجات الحرارة سرتتفع
قليالً اليوم االثنني لتصل يف ثالث محافظات
(ميسان وذي قار والبرصة) اىل الـ50
مئوية .
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بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الكهرباء ،امس االحد ،استهداف خط لنقل
الطاقة الكهربائية بعمل تخريبي ارهابي رشق بغداد.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان حرب االبراج
تستمر واخذت حيز االستمرار لتتوسع وتشمل جميع
املحافظات ،والتي هدفها استهداف قدرات وإمكانيات
وزارة الكهرباء وانهاك مالكاتها ،والذي يعمد منفذوها
ايذاء املواطنني يف ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية.
واضاف :ان خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق
 ٤٠٠ك.ف ( امني  -رشق بغداد رقم ( ))٢التابع للرشكة
العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى
تعرض اىل عمل ارهابي تخريبي بتفجري عبوات ناسفة
ادت اىل ترضر الربج املرقم( )٣٦وانحناء الربج .وتابعت:
انه فورا ً رشعت مالكات الهندسية والفنية يف الرشكة
العامة املذكورة اىل مكان الحادث بالتعاون مع القوات
االمنية والجهد الهنديس للعمل عىل اعادة تشييد االبراج
املترضرة وتسليك الخط واعادته للخدمة بأرسع وقت
لالستمرار بتجهيز املواطنني بالطاقة الكهربائية.

منوذج إعالن/دعوة تقديم العطاء
مجهورية العراق/وزارة النفط/شركة احلفر العراقية/شركة عامة
إىل/شركات النقل املتخصصة
م /إعالن املناقصة املرقمة  - 19خدمات  - 2021 -البصرة  -للمرة االوىل
نوع املوازنة(تشغيلية)  -نوع التبويب /استئجار آالت ومعدات
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 .1يرس (رشكة الحفر العراقية-رشكة عامة) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم للعمل الخاص بـ (تقديم خدمة نقل ونصب معدات جهازي الحفر  IDC-56و IDC-55
من موقعها الحايل يف الربجسية – ساحة زبري  1/اىل موقعها الجديد يف حقل مجنون النفطي).
 .2تتوفر لدى (رشكة الحفر العراقية -رشكة عامة) التخصيصات املالية ضمن املوازنة
التشغيلية وتنوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (تقديم خدمة نقل ونصب معدات جهازي
الحفر  IDC-56و  IDC-55من موقعها الحايل يف الربجسية – ساحة زبري  1/اىل موقعها الجديد
يف حقل مجنون النفطي).
 .3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغات (اللغة العربية) بعد تقديم طلب
تحريري اىل (رشكة الحفر العراقية -رشكة عامة يف محافظة البرصة -الزبري -الربجسية) وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( )100,000مائة الف دينار عراقي بإمكان مقدمي
العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله.
 .4آخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي (مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة-الزبري-
الربجسية -مقرر لجنة فتح العطاءات) يف املوعد املحدد هو(يوم االثنني املصادف  2021/8/2الساعة
الثانية عرش ظهراً) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (البرصة -الزبري -الربجسية -مقر رشكة
الحفر العراقية -لجنة فتح العطاءات) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرش ظهرا ً من يوم
االثنني املصادف  )2021/8/2يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف
او صك مصدق او سفتجة) وبمبلغ ( )10,927,500عرشة ماليني وتسعمائة وسبعة وعرشون الف
وخمسمائة دينار.
 .5اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم (الخميس) املصادف . 2021/7/29
 .6يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام
رسمي ويكون موعدا ً لفتح العطاء.
 .7الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة ( )12اثنا عرش يوم تبلغ ( )364,250,000ثالثمائة واربعة
وستون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي.
 .8يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم
استبعاد عطاءه.
 .9يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التأهيل املطلوبة (السيولة النقدية) الواردة بتعليمات
ملقدمي العطاء (ورقة بيانات العطاء) بموجب وثائق املناقصة
عـ .املدير العام
رئيس مجلس االدارة
مدير الهيأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم

اعالن رقم ( )2لسنة 2021

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية وكما مبني ادناه:۔

وبالرشوط التالية -:
 -1يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ  250,000مائتان وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل املرصف الخاص
لرشكتنا (مرصف الرافدين) الفرع الرئييس ورقم الحساب هو ( )90956إال يف حالة الغاء الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد
تقديم طلب من قبله.
 -2يتم فتح العروض (يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق) ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباإلمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر
رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة ( )31ادناه.
 -3يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر-يورو-دينار عراقي ( + DDPبوليصة تأمني لصالح رشكتنا واصل بغداد/مخازن مصفى الدورة) وتكون
االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
 -4يتم تقديم عرضني مغلقني (فني وتجاري) منفصلني بظرف مثبت عليهما رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل املدير العام
او املدير املفوض مع تثبيت االسم الكامل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسل مغلفة
بالربيد او  D.H.Lوتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
 -5يجب تحديد فرتة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد تاريخ نفاذية
التأمينات االولية يف كال العرضني ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن (120يوماً).
 -6سيتم استبعاد العطاء الذ يقل او يزيد مبلغه بنسبة  %20فأكثر من الكلة التخمينية.
 -7ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء(الفني والتجاري) مع املرفقات .
 -8عىل الرشكات الراغبة باملشاركة (اجنبية,عربية,عراقية) تقديم كافة املستمسكات االصولية والقانونية الخاصة بالرشكة (شهادة تأسيس
حديثة ونافذة ومصدقة حسب االصول من السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة ,ومن مسجل الرشكات للرشكات
العراقية ,براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب تتضمن الرقم الرضيبي ,املوقف املايل متمثل بحسابات ختامية رابحة آلخر سنتني مالية
وان يكون الحد االدنى لرأس مال الرشكة ( )2,000,000اثنان مليون دينار عراقي وال يقل الحد االدنى لرأس مال الرشكة املحدودة ()1,000,000
مليون دينار وال يقل الحد االدنى لبقية الرشكات عن ( )500,000خمسمائة الف دينار -الهوية التجارية النافذة) مع تقديم االعمال املماثلة
صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترافق مع العرض الفني املقدم يف حال عدم تقديمها سابقاً ,بخصوص الرشكات الغري
عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية-:
نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة او املكتب مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغةالعربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .
نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات (مصادق اصوليا) -9يتم تقديم تأمينات اولية وحسب املبالغ املثبتة امام كل طلبية يف االعالن اعاله من قبل مقدم العطاء او من احد املساهمني يف الرشكة وحسب
التعليمات وترفق مع العرض التجاري (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) نسخة اصلية صادرة من احد املصارف املعتمدة واملوجودة يف
االعالن الرسمي عىل املوقع االلكرتوني للرشكة.
 -10تحديد فرتة التجهيز باأليام وال يجوز تثبيت عبارة (من-اىل).
 -11رشوط الدفع /اعتماد مستندي غري مثبت وغري قابل للنقض او التحويل تطلق املستحقات ( )%100بعد استالم املواد كاملة ومطابقة
للمواصفات يف مصفى الدورة ويمكن االتفاق عىل نسب اخرى مقابل كفالة مرصفية ضامنة ,يتم احتساب اسعار جميع العطاءات لألغراض
املفاضلة عىل اسس موحدة وبموجب نرشة البنك املركزي العراقي يوم الفتح  ,يكون الدفع بالدينار العراقي للرشكات العراقية ويتم احتساب
االسعار عىل اساس سعر الرصف  1450دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
 -12تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز اليتجاوز حدها األعىل نسبة  %10من مبلغ عقد يف
حالة عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.
 -13تقدم التأمينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حرصا) للعقد بنسبة ()%5
خمسة من املئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد ومن احد
املصارف الواردة يف الفقرة رقم ( )9خالل مدة ال تتجاوز ( )14يوما ويف حالة التأخر،
تهمل اإلحالة ويحال املجهز إىل لجنة الناكلني .وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد أو تمديده عند
تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان ،يف حالة وجود (فرتة ضمان) تطلق
كفالة حسن األداء بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة
التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا.

 -14الشحن للمواد دفعة واحدة ( تم حجز نسبة ( )%10من قيمة العقد الكلية ( للمبالغ املتحققة ) التعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من
الهيئة العامة للرضائب وخالل  30يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة) الشحن للمواد عىل شكل دفعات ( يتم حجز
نسبة ( %2.7من كل دفعة ( للمبالغ املتحققة ) لكون تسديد املستحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة ( )%10من قيمة الدفعة االخرية
التعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل  30يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة).
-15تستقطع نسبة ( )0.003من مبلغ العقد کرسم طابع.
 -16سيتم استقطاع ( )1000الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.
 -17سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية
العراقية للمواد الكيمياوية حرصا.
 -18االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم املجهزين وتكون مصدقة من قبل امللحقية
التجارية العراقية او السفارة يف الخارج سواء كان (بلد املنشأ ,املجهز  ,الشحن).
 - 19سيتم استقطاع مبلغ االجور البينية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة بالنسبة لطلبيات املواد
الكيمياوية.
 -20ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
 -21منشأ املواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناشئ املطلوبة وثابت (لن يتغري ألي سبب كان) مع تحديد طريقة وميناء الشحن
ونقطة الدخول.
 -22يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة  -املدينة  -الشارع  -البناية  -العنوان الربيدي والهاتف) واسم املدير العام للرشكة او من
يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
 -23تقديم شهادة فحص طرف ثالث من احدى الرشكات التالية:
().SGS, TUV Rheinland, INTERTEK GLOBAL ,Rina, ATG , Bureau Veias, AL-rookal Co. for engineering Insp. Ltd
 -24تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف بلد املنشأ (نسخة
اصلية) وحسب التعليمات لطلبيات ( تجهيز املواد املتخصصة).
 - 25يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها (  150دوالر ).
 -26تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء
العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977بأن املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف اآلخر.
 -27يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب أن تقدم النماذج خالل فرتة الغلق (مع العروض الفنية والتجارية) بخالف ذلك لرشكتنا الحق يف إهماله.
 -28عدم تعامل الرشكة املتعاقد معها مع ارسائيل بأي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل التبعات القانونية.
 -29يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسالة
وقبل مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باإلجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل
موعد اليقل عن ( )7ايام من تاريخ غلق املناقصة.
 -30ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد (يف حال عدم
قبول الطرف األول للخالفات يف مستندات الشحن).
 -31تاريخ الغلق الساعة ( )1بعد الظهر ليوم . 2021/ 8 / 9
 -32يتم استقطاع مبلغ ( )25000الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة
بغداد.
 -33ال ترصف أي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التعاقد والضمن االجتماعي.
 -34كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014والضوابط والتعديالت.
مالحظة :يمكن االطالع ورشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔
www.oil.gov.iq
www.mrc.oil.gov.ig
مع التقدير
د.عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

تقارير
العدد 7526 :االثنين  12تموز 2021

املفوضية تأذن بانطالق محالت الدعاية االنتخابية

أقر ترقية عدد من القضاة

القضاء يوجه بالتعامل حبزم مع االعتداءات
واإلساءات اليت تطول املالكات التدريسية
بغداد /الزوراء:
وجه مجلس القض�اء االعىل ،امس االحد،
بالتعامل بحزم مع االعتداءات واإلساءات
التي تطول املالكات التدريسية ،وفيما اكد
رضورة اتخ�اذ االج�راءات القانونية ضد
االنتهاكات التي تطاو املدن املقدس�ة ،أقر
ترقية عدد من القضاة.
وذك�ر بي�ان ملجل�س القض�اء تلقت�ه
“ال�زوراء” :ان مجلس القضاء االعىل عقد
جلسته الحادية عرشة املنعقدة حضوريا،
امس االحد ،برئاسة رئيس محكمة التمييز
االتحادية القايض فائق زيدان .الفتا اىل ان
املجلس أ َب�ن القايض املرحوم حميد نوري
بديوي  /رئيس محكمة اس�تئناف االنبار
االتحادي�ة س�ابقا ال�ذي واف�اه االجل اثر
مرض عضال.
واض�اف :ان املجل�س اقر ترقي�ة عدد من
الس�ادة القضاة ومنح ع�دد من املناصب
القضائي�ة التي يس�توجب منحه�ا اقرار
التش�كيالت يف بعض رئاس�ات االستئناف

االتحادية وفق املقرتح املقدم من رئاس�ة
االس�تئناف ،كذلك تم اقرار نق�ل وانتداب
عدد من الس�ادة القضاة وأعضاء االدعاء
الع�ام بن�ا ًء على مقتضي�ات املصلح�ة
العامة.
ولف�ت اىل ان املجل�س ناق�ش موض�وع
التج�اوز على الك�وادر الرتبوي�ة من قبل
بع�ض الطلاب واق�ر املجل�س توجي�ه
الس�ادة قضاة التحقيق التعامل بحزم مع
االعتداءات واإلساءات التي تطول املالكات
التدريس�ية ،مؤكدا ان املجل�س قرر اقامة
دورات وورش عم�ل لتطوير عمل الباحث
االجتماعي يف محاكم االحوال الشخصية .
وتاب�ع :كم�ا ناق�ش املجل�س موض�وع
االنتهاكات التي تطال املدن املقدسة واقر
املجلس توجي�ه الس�ادة القضاة رضورة
اتخاذ االجراءات القانونية املش�ددة تجاه
م�ا يرتكب من مخالف�ات تيسء اىل الذوق
واآلداب العام�ة وتنتهك حرمة املحافظات
التي تحتضن املراقد املقدسة.

بعد تسجيل  7616إصابة و 33حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع
والوفيات تتخطى الـ 17500
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس االحد،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لفيروس كورونا
املستجد يف العراق ،فيما اكدت تسجيل 7616
اصابة جديدة و 33حالة وفاة وشفاء 5937
حالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ،40711ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية:
 ،12211053مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 7616

اصابة جديدة و 33حالة وفاة وشفاء 5937
حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ،)91.4%( 1306454بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات الكيل ،1429362 :أما عدد الحاالت
التي تحت العلاج ،105360 :يف حني ان عدد
الح�االت الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة،657 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل ،17548 :الفتة اىل
ان عدد امللقحني ليوم امس ،23758 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل. 1031649:

يف رسالة وجهتها عرب “تويرت”

أرملة رئيس هاييت تدعو إىل مواصلة
“معركة” زوجها
بور او برنس /أ .ف .ب:
دع�ت أرمل�ة رئي�س هايت�ي ،مارتين مويز،
الت�ي أصيبت أثن�اء اغتيال املس�لحني لزوجها
جوفيني�ل يف مق�ر إقامتهم�ا ،إىل مواصل�ة
“املعرك�ة” الت�ي قادها الراحل ،وف�ق ما جاء
يف رس�الة صوتي�ة له�ا على تويرت.وخاطبت
املواطنين باللهجة الفرنس�ية الهايتية يف أول
ترصيح علني منذ الهجوم قائلة“ :أنا عىل قيد
الحياة”.وأضاف�ت “أنا عىل قي�د الحياة لكنني
فق�دت زوج�ي ،جوفيني�ل” ،وفق التس�جيل
الذي تأك�دت وكالة فرانس ب�رس من صحته
ل�دى وزير الثقافة واالتص�ال يف هايتي براديل
هنريكيز.اغتي�ل جوفيني�ل موي�ز بالرصاص
يف منزل�ه األربعاء املايض قرابة الس�اعة األوىل
فج�را ( 05,00ت غ) على أي�دي مجموع�ة
مس�لحة مؤلفة من  28عنرصا ( 26كولومبيا
وأمريكيان م�ن أصل هايت�ي) ،ألقت الرشطة
القبض على  17منهم وقتل�ت ثالثة.وأصيبت
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مارتين موي�ز وعولج�ت بداية يف مستش�فى
محلي قب�ل نقلها ج�وا ً إىل ميام�ي األمريكية.
ووصف�ت يف رس�التها م�ا ج�رى قائل�ة “يف
غمض�ة عني ،دخ�ل املرتزق�ة من�زيل وأطلقوا
الرص�اص عىل زوجي ب�دون إعطائه الفرصة
ليقول كلم�ة واحدة”.وأضافت أن رئيس أفقر
دول�ة يف األمريكيتين قات�ل من أج�ل “الطرق
واملي�اه والكهرب�اء واالس�تفتاء واالنتخاب�ات
املقرر إجراؤها نهاية العام”.وش�ددت عىل أن
“تلك معركة كان يقوده�ا من أجلنا ،يجب أن
نستمر”.ويهدد اغتيال جوفينيل مويز بإغراق
هايت�ي يف حالة من الفوىض ،وقد دعا املجتمع
الدويل الدول�ة الكاريبية إىل تنظي�م االقرتاعني
الرئايس والترشيعي املقرر إجراؤهما يف أيلول/
س�بتمرب وترشي�ن الثاني/نوفمبر.واوردت
أرملة الرئيس الراحل “لن أتخىل عنكم” ،واعدة
باملشاركة قريبا يف حوار مبارش مع مواطنيها
عرب فيسبوك.
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الكاظمي يؤكد عزم احلكومة على تلبية احتياجات االنتخابات
لضمان نزاهتها
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ام�س
االح�د ،ع�زم الحكومة على تلبية
احتياج�ات املفوضي�ة بما يضمن
نزاه�ة االنتخابات ،وفيم�ا أعلنت
مفوضية االنتخابات ،تنفيذ عملية
املح�اكاة األوىل للتصوي�ت الع�ام
والخ�اص ،أذن�ت بانطالق حمالت
الدعاية االنتخابية .
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
رئيس مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،استقبل رئيس وأعضاء
مجل�س املفوضين يف املفوضي�ة
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات،
واس�تمع يف مس�تهل اللق�اء إىل
رشح مفصل عن خطط املفوضية
واس�تعداداتها إلج�راء االنتخابات
النيابي�ة املقبل�ة بموعده�ا املقرر
يف الع�ارش من ش�هر ترشين األول
املقبل.
وأكد الكاظمي عزم الحكومة عىل
تلبية كل احتياجات املفوضية بما
يضمن نزاهة العملي�ة االنتخابية
وش�فافيتها ،ويحق�ق املش�اركة
الواسعة فيها.
وأش�اد الكاظمي بعمل املفوضية
واس�تعداداتها وجهوده�ا إلجراء
االنتخاب�ات بانس�يابية عالي�ة،
مؤكدا ً أن األجهزة الحكومية تلقت
توجيهات منا بتقديم كل أش�كال
الدع�م واإلس�ناد إىل املفوضي�ة،
وتس�هيل اإلج�راءات املطلوب�ة
الت�ي تضمن إقام�ة االنتخابات يف
موعدها املقرر من دون أي عقبات
أو إشكاالت فنية.
ويف السياق نفسه ،ذكرت املفوضية

العليا لالنتخابات يف بيان لها تلقته
“الزوراء” :أنه” يف ضوء التطوّرات
املتس�ارعة لتحضيرات مفوّضية
االنتخابات ضم�ن مراحل العملية
االنتخابية ،ومع ب�دء الع ّد التنازيل
الفعلي لي�وم االقتراع النتخ�اب
مجلس الن�وّاب العراقي يف العارش
من ش�هر ترشي�ن األوّل من العام
الحايل ،وبع�د أن أنه�ت املفوّضية
ّ
املرش�حني
عملي�ة قرع�ة أرق�ام
ّ
البالغ عدده�م ( )3244مرش ً
�حا
الذين ص ّدق عىل أس�مائهم مجلس
املفوّضين يف عموم أرج�اء العراق
والس�ماح لهم باملبارشة بالدعاية
االنتخابي�ة يف  8/7/2021والت�ي
ستس�تمر لغاية الساعة السادسة
من صب�اح يوم الخمي�س املوافق
 .7/10/2021تع�د املفوضي�ة

الع�دة لتنفي�ذ عملي�ات املح�اكاة
األوىل للتصوي�ت الع�ام والخ�اص
الت�ي م�ن املق�رر إجراؤه�ا اليوم
االثنين  12تم�وز الح�ايل بواق�ع
محطة واحدة يف كل مركز تسجيل
البال�غ عدده�ا ( )1079مرك�زا ً
واملنترشة يف عم�وم أرجاء العراق؛
للتأكد م�ن دقة ورسع�ة األجهزة
االلكرتوني�ة االنتخابي�ة وامكانية
إرس�ال النتائج بيرس من املحطات
وتس�لمها يف املكت�ب الوطن�ي من
خلال املوظفني املختصني يف لجنة
املح�اكاة بالتع�اون م�ع رشك�ة
“مريو الكورية” وبإرشاف الرشكة
األملانية الفاحصة وبحضور فريق
األمم املتحدة للمساعدة االنتخابية
(  ) UNAMIوالفريق الدويل للنظم
االنتخابي�ة (  ) IFESوبتغطي�ة

إعالمية” .
واضافت أن” عملها بحسب املادة
( )39م�ن قان�ون االنتخابات رقم
( )9لس�نة  2020الت�ي نصت عىل
ّ
الخاص قبل
أن “يك�ون التصويت
ً
س�اعة م�ن موع�د االقرتاع
()48
ً
وفق�ا لبطاق�ة الناخ�ب
الع�ا ّم
ً
حصرا ،”...ول�ذا
البايومرتي�ة
أنهت دائ�رة العمليات وتكنولوجيا
املعلومات أحد تشيكالت مفوّضية
االنتخاب�ات ج�دول االنتش�ار
ّ
الخاص
النهائي لناخبي التصويت
م�ن الق�وات األمني�ة الت�ي تضمّ:
(وزارة الدف�اع ،وزارة الداخلي�ة،
جه�از مكافح�ة االره�اب ،وزارة
داخلي�ة إقلي�م كردس�تان ،وزارة
البيش�مركة) الذي�ن س�يصوّتون
لصال�ح دوائره�م االنتخابي�ة

باس�تخدام البطاق�ة البايومرتية
البال�غ عدده�م ( )1.075.727
ناخبا ً مو ّزعني عىل مراكز االقرتاع
البال�غ عدده�ا ( )595مرك�زا،
ّ
ومحط�ات االقرتاع البالغ عددها (
ً
لاً
 )2.584محطة ،فض عن تقديم
دائ�رة العملي�ات املذك�ورة آنف�ا
جدول انتشار النازحني واملهجّ رين
النهائي البالغ عددهم ()120.126
ناخب�ا ً نازحا ً مو ّزعين عىل مراكز
ّ
الخاصة بهم البالغ عددها
االقرتاع
ّ
محطة
( )86مركزا ،بواقع ()296
ّ
يحق للن�ازح التصويت
اقتراع ،إذ
يف امل�كان ال�ذي يقيم في�ه لصالح
دائرت�ه األصلي�ة الت�ي ن�زح منها
باس�تخدام البطاق�ة البايومرتية
حصرا يف انتخاب مجل�س النوّاب
العراقي يف الثامن من شهر ترشين
األوّل من العا ّم الحايل”.
وتابع�ت أن�ه” ويف إط�ار الدع�م
املؤسس�اتي للعملي�ة االنتخابية،
التق�ى رئي�س مجل�س املفوضني
جلي�ل عدنان خلف ،وزي�ر التعليم
الع�ايل والبح�ث العلم�ي يف /8/7
2021؛ ملناقش�ة اآللي�ة الت�ي
تتبناه�ا املفوضي�ة لتنفي�ذ ق�رار
مجلس الوزراء رقم ( )174لس�نة
 2021والت�ي تتضمن االس�تعانة
بأس�اتذة الجامع�ات ،حيث جرى
االتفاق عىل إس�ناد مهام اإلرشاف
يف يوم االقرتاع ألكاديميني من بني
أكثر م�ن ثمانية آالف تدرييس يتم
توزيعه�م عىل س�تة عشر مرك ًزا
انتخاب ًي�ا على أن يك�ون هن�اك
الع�دد الكايف م�ن االحتياط ،وفتح
مراك�ز للتدري�ب يف كل جامع�ة
بالتنسيق مع املكاتب االنتخابية يف
املحافظات.

النزاهة النيابية تدعو لتوفري محاية كافية للمحققني ملواجهة منظومة الفساد
بغداد /الزوراء:
دع�ت لجنة النزاهة النيابي�ة ،امس األحد ،إىل
توفير حماي�ة كافية ملحققي هيئ�ة النزاهة
وموظفيها دعما ً لعملها يف مكافحة الفساد.
وق�ال عض�و لجنة النزاه�ة النيابي�ة ،كاظم
الش�مري ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن “هيئ�ة
النزاه�ة ال تمتل�ك أدوات كافي�ة ملكافح�ة
الفس�اد ،إذ إن العم�ل يت�م عبر محققين
يحققون باالخب�ارات والقضايا التي تصلهم
بعده�ا تحال امللفات اىل القضاء وهو صاحب
كلمة الفصل يف الحكم او عدمه بحسب األدلة
املتوفرة”.
وأك�د أن “هناك حاجة إىل تفعي�ل عمل هيئة
النزاه�ة اكثر من خالل إعط�اء حماية كافية
للمحققين واملوظفني يف الهيئة ألن الفس�اد
منظومة وال يمكن ملوظف بس�يط مواجهتها
بهذه االلية”.
وش�دد الش�مري على رضورة “دع�م هيئة
النزاه�ة واعطائه�ا مزي�دا م�ن الحماي�ة
ملكافح�ة اف�ات الفس�اد” ،مؤك�دا أن “هناك
تعاونا مشتركا بني اللجنة والهيئة وتنسيقا
دائم�ا ،ونحن كثري من امللف�ات التي تصل اىل
اللجن�ة تتم احالتها اىل النزاه�ة والتي تجري

تحقيقاته�ا وف�ق قانونه�ا وبع�د ذل�ك تت�م
احالتها اىل القضاء”.
وأضاف ،أن “هناك مئات امللفات تمت احالتها
م�ن اللجنة النيابية اىل هيئ�ة النزاهة والتزال
التحقيقات جارية”.
وأعلن مجلس القضاء االعىل ،الثالثاء املايض،
اطالق برنامج تعزيز القدرات إلنجاز عمليات
التحقي�ق بالجرائ�م املالية ،فيما أش�ار اىل أن
جهود مكافحة الفس�اد تعتمد بشكل اسايس
عىل تطوير قابليات جهات التحقيق املختصة
يف جم�ع االدل�ة وتقديمه�ا للقض�اء بش�كل
متكامل.
وق�ال املجل�س يف بي�ان إن “برنام�ج األم�م
املتح�دة اإلنمائ�ي يف الع�راق أطل�ق مرشوع
تعزي�ز الق�درات إلنجاز عملي�ات التحقيق يف
الجرائم املنظم�ة واملالية املعق�دة املمول من
مكت�ب الش�ؤون الدولية ملكافح�ة املخدرات
وانف�اذ القان�ون التاب�ع ل�وزارة الخارجي�ة
االمريكية”.
وأك�د رئي�س مجلس القض�اء األعلى ،فائق
زي�دان :أن “هذا املرشوع هو ثمرة نقاش�ات
عدي�دة حصل�ت م�ع املختصين يف برنام�ج
االم�م املتح�دة االنمائ�ي حي�ث س�بق وأن

أكدن�ا يف اكث�ر من لق�اء عىل اهمي�ة تطوير
االجراءات التحقيقي�ة للمختصني بالتحقيق
من املحققني يف مجلس القضاء االعىل وهيئة
النزاهة ومحقق�ي الرشطة يف وزارة الداخلية
يف مجال مكافحة الجريمة املنظمة والجرائم
املالية يف العراق ،إذ أن جهود مكافحة الفساد
تعتمد بش�كل اس�ايس عىل تطوي�ر قابليات
جه�ات التحقي�ق املختص�ة يف جم�ع االدل�ة

وتقديمه�ا للقضاء بش�كل متكامل من اجل
تطبي�ق القان�ون بش�كل صحي�ح ومعاقبة
مرتكب�ي جرائم الفس�اد اس�تنادا لتلك االدلة
بغية تعزيز سيادة القانون واعادة بناء الثقة
بني املواطنني ومؤسسات الدولة”.
وتاب�ع أن “مجل�س القض�اء األعلى يدع�م
ه�ذا املشروع ،وبنفس الوقت يش�كر جميع
الجهات املنفذة واملمولة والساندة إلنجاحه”.

بعد االستيالء على حوالي ثلث مناطق أفغانستان

طالبان تصل إىل حدود الصني ..ومسؤول يف احلركة :لن نتدخل بقضية اإليغور
واشنطن /متابعة الزوراء:
بعد االستيالء عىل حوايل ثلث مناطق
أفغانس�تان يف ه�ذا الصيف ،وصلت
طالبان ه�ذا األس�بوع إىل مقاطعة
بدخش�ان الش�مالية الرشقي�ة
إىل الح�دود الجبلي�ة م�ع منطق�ة
شينجيانغ الصينية ،وفقا لصحيفة
وول سرتيت جورنال األمريكية.
وبالنظ�ر إىل العالق�ات التاريخي�ة
لطالب�ان م�ع الجماعات املس�لحة
األويغوري�ة يف ش�ينغيانغ املرتبطة
بالقاع�دة ،ف�إن ه�ذا التق�دم كان
سيثري قلق بكني يف املايض.
لك�ن يف ه�ذه األي�ام ،تب�ذل طالبان
قص�ارى جهده�ا لتهدئ�ة مخاوف
الصين ،وهي حريص�ة عىل ضمان
رضوخ بكني لحكمها.
وقال تش�يان فنغ ،رئي�س األبحاث
يف معه�د االستراتيجية الوطني�ة
بجامع�ة تس�ينغهوا يف بكني“ :تريد
طالبان إظهار حسن النية للصني”.
إنه�م يأملون أن تلع�ب الصني دورًا
أكثر أهمية ،خاصة بعد أن تس�حب
أمريكا قواتها”.
ومع اقرتاب االنس�حاب العس�كري
األمريكي م�ن االكتمال ،ف�إن نفوذ
الصين يف املنطقة آخ�ذ يف االزدياد،
جزئي�ا ً م�ن خلال عالق�ة بكين
االستراتيجية م�ع داع�م طالب�ان

الرئييس باكستان .وأصبحت الصني
ً
أيضا ذات نفوذ متزايد يف دول آس�يا
الوس�طى املتاخمة ألفغانستان من
ً
وإدراكا منها ملشاعر بكني،
الشمال.
فإن كل هذه ال�دول تبتعد منذ فرتة
طويلة عن إدانة االعتقال الجماعي
للمسلمني يف شينغيانغ ،وانتهاكات
حقوق اإلنسان األخرى هناك.

ويف حين أن حركة طالبان لم تلتزم
الصم�ت حيال هذه القضية ،إال أنها
ً
توازن�ا جي� ًدا بين التزامها
تحق�ق
بالقضايا اإلسلامية العاملية وإقناع
بكني ب�أن حكومة طالبان يف كابول
لن تهدد استقرار الصني.
وق�ال مس�ؤول رفي�ع يف حرك�ة
طالب�ان “نح�ن نهت�م باضطه�اد

املس�لمني س�واء يف فلس�طني أو
ميانمار أو الصني ،ونهتم باضطهاد
غري املسلمني يف أي مكان يف العالم”.
وتاب�ع “ما لن نفعل�ه هو التدخل يف
الشؤون الداخلية للصني”.
وأش�ار مس�ؤول آخر وهو املتحدث
باس�م طالبان س�هيل ش�اهني ،إىل
أن الجماع�ة اإلسلامية تعه�دت يف

اتف�اق الدوحة يف فرباي�ر  2020مع
واشنطن بعدم الس�ماح باستخدام
أرايض البلاد ضد دول أخرى ،وعدم
قب�ول أي الجئين أو منفيني خارج
إطار قانون الهجرة الدويل.
وتعود عالقات طالبان مع مسلحي
األويغ�ور ،خاصة حركة تركس�تان
الرشقي�ة اإلسلامية وخليفته�ا
الحزب اإلسلامي الرتكس�تاني ،إىل
األيام التي كان فيها أسامة بن الدن
متمرك ًزا يف أفغانستان ،حيث خطط
لهجمات  11سبتمرب .2001
ويف حين أن العدي�د م�ن ه�ؤالء
املقاتلين األويغ�ور انتقل�وا إىل
س�وريا يف الس�نوات األخرية ،قدر
تقري�ر مجلس األم�ن التابع لألمم
املتح�دة الع�ام امل�ايض أن ح�وايل
 500من أعضاء الحركة ما زالوا يف
أفغانستان ،معظمهم يف منطقتي
ريغس�تان ووردوج يف مقاطع�ة
بدخش�ان .وأزال�ت إدارة ترام�ب
العام امل�ايض تصنيف الحركة من
قائم�ة اإلرهاب ،مم�ا أثار غضب
بكني.
واستخدمت الصني وجود الجماعات
املتطرف�ة مث�ل الح�زب اإلسلامي
الرتكستاني لتربير حملتها القمعية
يف ش�ينغيانغ ،بم�ا يف ذل�ك س�جن
أكثر من مليون مس�لم فيما تسميه

معسكرات التدريب املهني.
وأصبحت جميع مناطق بدخش�ان،
باس�تثناء العاصمة اإلقليمية ،اآلن
تحت سيطرة طالبان ،حيث فر أكثر
من  1000جندي حكومي عرب الحدود
إىل طاجيكس�تان يف األي�ام األخرية.
وسيطرت طالبان هذا األسبوع عىل
منطق�ة واخان الش�مالية الرشقية
يف بدخش�ان الت�ي تشترك يف حدود
ً
ميلا مع الصين .وهي
طوله�ا 60
يف الغالب تضاري�س عالية االرتفاع
وغري س�الكة مع عدم وجود طريق
متصل عرب الح�دود .ومع ذلك ،فإن
ح�دود املقاطع�ة س�هلة االخرتاق،
وع�ن طري�ق طاجيكس�تان هن�اك
طرق مرور إىل شينغيانغ  -وهو أحد
األس�باب التي دفعت الصني إىل نرش
قوات يف طاجيكس�تان يف الس�نوات
األخرية.
وبينما تدعي بكني دعمها لحكومة
الرئي�س أرشف غن�ي يف كاب�ول،
لطامل�ا دع�ت بكين إىل انس�حاب
الق�وات األمريكية من أفغانس�تان،
واس�تضافت وف�و ًدا م�ن طالب�ان
م�رارًا وتك�رارًا ،بم�ا يف ذل�ك زيارة
عام  2019لرئيس املكتب السيايس
لطالب�ان املال عبد الغن�ي بردار ،ويف
وقت س�ابق من هذا العام ،عرضت
الصني اس�تضافة محادثات سلام

بني األفغان.
وق�ال يل وي ،الباح�ث يف األم�ن
والس�يطرة على التس�لح يف مرك�ز
األبح�اث التابع لوزارة أم�ن الدولة
الصينية واملعاهد الصينية يف الصني،
إن طالب�ان “تعتق�د أنها تس�تطيع
تويل زم�ام األمور مرة أخ�رى ،ولذا
فهي تري�د بناء عالق�ات أكثر ودية
م�ع جريانه�ا ،كما أنه�م ال يريدون
أن ي�روا أفغانس�تان أرض�ا خصبة
لإلرهاب الدويل.
ال يتف�ق الجمي�ع م�ع مث�ل ه�ذه
التقييم�ات املتفائلة ،وق�ال روهان
جوناراتن�ا ،خبير اإلره�اب ال�دويل
يف جامع�ة نانيان�غ التكنولوجية يف
س�نغافورة ،إنه يتوقع أن تس�تأنف
طالبان دعم مقاتيل األويغور خاصة
اآلن بعد أن يس�عى العديد من هؤالء
املقاتلني للعودة إىل أفغانس�تان من
سوريا.
وأضاف جوناراتنا “لقد كانت لديهم
عالقة وثيقة للغاية .ومع انس�حاب
القوات األمريكية ،ستصبح طالبان
على م�ا كانت علي�ه من قب�ل ،ألن
أيديولوجية طالبان لم تتغري بشكل
كبري .ستظهر أفغانستان مرة أخرى
عىل أنها ديزني الند اإلرهابية ،حيث
ستبني كل هذه الجماعات اإلرهابية
األجنبية وجو ًدا هائالً”.

امن ومجتمع
العدد 7526 :االثنين  12تموز 2021

املوانئ تدعو أصحاب القطع البحرية
املتواجدة يف شط العرب إىل رفعها
بغداد /الزوراء:
دع�ت الرشكة العامة ملوان�ئ العراق ،امس االحد ،اصحاب القط�ع البحرية املتواجدة يف
مياه شط العرب اىل رفعها ،خالل مهلة ال تتجاوز الـ 45يوما.
وقال مدير الرشكة ،فرحان الفرطويس ،يف حديث صحفي :ان «املوانئ س�تقوم بدءا من
االسبوع الجاري بمنح اصحاب املراكب والقطع البحرية ،مهلة  45يوما لرفعها ويف حال
عدم حصول ذلك فستقوم الرشكة برفعها كسكراب واعتبارها من ضمن ممتلكاتها».
واض�اف ان�ه «اذا ما كانت تل�ك القطع البحري�ة تعمل فيجب ان تك�ون جميع اوراقها
صالح�ة ،وان لم يكن ل�دى مالكها اوراق تثبت ان القطعة البحري�ة التابعة له صالحة،
فعليه اخالئها ورفعها للتقطيع والسكراب».
ولف�ت الفرط�ويس اىل انه «وبع�د انتهاء مهلة الـ 45يوما ،س�تقوم ف�رق جوالة تابعة
لرشك�ة املوانئ مزودة بمعدات خاصة ،برفع جمي�ع القطع البحرية التي لم يتم رفعها
من قبل املستفيدين من مياه شط العرب».

إحباط حماولتني لتفجري أبراج للطاقة
الكهربائية يف نينوى ودياىل
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني ،امس األحد،
إحب�اط محاولتني لتفجري أبراج للطاقة
الكهربائية يف محافظتي نينوى ودياىل .
وذكرت الخلية يف بيان ورد لـ «الزوراء»:
أن «الق�وات األمني�ة ضم�ن قاط�ع
عمليات نينوى وكذلك يف محافظة دياىل
تمكنت م�ن تفكي�ك عدد م�ن العبوات
الناس�فة كان�ت مزروعة أس�فل أبراج
الطاق�ة الكهربائية؛ َّ
لكن يقظة وانتباه

قواتن�ا األمنية احبطت ه�ذه املحاوالت
اليائسة».
يذك�ر أن الق�وات األمنية بتش�كيالتها
املختلفة من الدفاع والداخلية والحش�د
الش�عبي تق�وم بمراقب�ة خط�وط نقل
الطاق�ة الكهربائي�ة عىل مدار الس�اعة
وتحبط كل املحاوالت الرامية الستهداف
االب�راج واملحط�ات لضم�ان اس�تقرار
وص�ول التي�ار الكهربائ�ي اىل مناط�ق
البالد كافة.

شرطة بغداد تلقي القبض على
مطلوب بقضايا إرهاب
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الصحة :ال يوجد حظر شامل خالل عيد األضحى ..وتعلن
وصول شحنات جديدة من «فايزر»
بغداد /الزوراء:
اعلن مسؤول يف وزارة الصحة ،امس األحد ،عن
االجراءات التي س�يتم اتخاذها خلال ايام عيد
االضحى.
وق�ال مدير الصح�ة العامة يف ال�وزارة ،رياض
عبد االمري ،يف ترصيح صحف�ي :إن «الوزارة لم
ترفع لغاي�ة اآلن أية توصي�ات اىل اللجنة العليا
للصحة والسلامة» ،مبينا ً أن�ه «ال يوجد حظر
شامل خالل عيد األضحى».
وأض�اف أن «هن�اك صعوبة يف تطبي�ق الحظر،
كونه لم يؤثر بش�كل كبري يف معدل اإلصابات»،
مشيرا ً إىل أن «الحظر يكون يف الش�وارع فقط،
وليس يف املرافق التي تشهد زخماً».
وش�دد عب�د االمير على رضورة «االلت�زام
باإلج�راءات الوقائي�ة كارت�داء الكمام�ة
والتباع�د» ،الفتا ً إىل أن�ه «إذا كان هن�اك التزام
باإلجراءات الوقائية ،فمن املمكن مزاولة جميع
النشاطات».
بينم�ا اعلن�ت وزارة الصحة ،ام�س االحد ،عن
وصول ش�حنات جديده من لقاح فايزر املضاد
لفايروس كورونا.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن الرشكة العامة لتسويق االٔدوية واملستلزمات
الطبي�ة وم�ن خلال مديرها العام عيل حس�ن
البلداوي عن وصول ش�حنة جدي�دة من اللقاح
املض�اد لفايروس كورونا املس�تجد م�ن انتاج

وق�ال مدير صح�ة الرصاف�ة ،الدكت�ور محمد
جهاد ج�واد ،يف ترصيحات صحفية :إن «وزارة
الصحة قدمت االسناد والدعم الفني واللوجستي
إلعادة الحياة اىل مراكز العزل منها الشفاء وابن
الخطي�ب الس�تيعاب الزخ�م الحاص�ل بأعداد
الراقدي�ن املصابين بكورون�ا خصوص�ا خالل
اليوميني املاضيني اللذين ش�هدا تسجيل 3800
راقد».
واضاف ان «املستشفيات تستقبل اكثر من 100
مريض يوميا م�ن الحاالت الش�ديدة والحرجة
وبحاجة اىل اجهزة االنعاش ،والعناية التنفسية

رشكة فايزر.
واك�دت الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة
واملس�تلزمات الطبي�ة يف البيان «أن�ه تم توزيع
الصنادي�ق على اس�طول البرادات املخص�ص
لنقل تل�ك الصناديق حيث انطلقت تلك الربادات
وبوقت واحد اىل نقاط التلقيح يف كل محافظات
العراق وبما فيها اقليم كردستان».
م�ن جهتها ،دعت دائرة صح�ة الرصافة ،امس
االحد ،اىل اعادة النظ�ر بالخطة التلقيحية بغية
تحقي�ق املناعة املجتمعية الت�ي تتطلب تطعيم
 22مليون نسمة.

املرك�زة واجه�زة (الس�يبار) والتحاليل املعقدة
وتوفري االدوية العالجية الخاصة بكورونا».
واش�ار ج�واد اىل ان «االي�ام القليل�ة املاضي�ة
ش�هدت انتشار عدوى السلالة الثالثة يف اغلب
املناط�ق ،حت�ى تجاوز ع�دد الراقدي�ن حاليا يف
العناي�ة املرك�زة اكثر من  540راق�دا خصوصا
يف مستش�فى االمام عيل (ع) الذي يشهد زخما
كبريا بمرىض كورونا ويضم اكثر من 130حالة
حرج�ة ،وكذل�ك مستش�فيات الش�هيد الصدر
وفاطمة الزهراء (ع).
ولفت اىل ان «املالكات الهندس�ية والفنية تعمل
عىل تأهيل مستش�فى العطاء للعزل الذي يضم
قاعات كبرية بسعة  300رسير وسيتم افتتاحها
نهاية االس�بوع الح�ايل بعد تجهيزه�ا بأجهزة
االنعاش الحديثة واالدوية».
ورجح جواد ان «يس�تمر املنحنى الوبائي خالل
االس�بوعني او الثالث�ة املقبل�ة بالتصاع�د ومن
ثم يأخ�ذ باالنخفاض ببطء بس�بب عدم التزام
املواطنني باإلجراءات الوقائية».
ودع�ا اىل «اتخ�اذ وزارة الصح�ة وامل ٔوسس�ات
الصحي�ة اج�راءات م ٔوث�رة وفعال�ة جديدة من
اجل زيادة نسبة التلقيح وفق خطة جديدة ،الن
اع�داد امللقحني وصلت اىل مليون ش�خص حتى
االن يف البلد وهي نسبة متدنية ،ويتطلب تطعيم
 22ملي�ون مواط�ن الٕيق�اف سلس�لة انتش�ار
الفريوس».

حقوق اإلنسان تكشف عن تهديد خطري على حياة طلبة الثالث املتوسط

الرتبية توضح بشأن انتهاء العام الدراسي وامتحانات الدور الثاني للصفوف غري املنتهية
بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة الرتبي�ة ،ام�س االحد،
ايضاحا بش�أن انتهاء الع�ام الدرايس
وامتحانات الدور الثاني للصفوف غري
املنتهية.
وذك�رت وثيقة ص�ادرة وزارة الرتبية
اطلعت عليها «الزوراء» :انه «استنادا
اىل الصالحي�ة املخول�ة الين�ا بموجب
ق�رار مجل�س ال�وزراء املرق�م ()93
لسنة  2021املتضمن معالجة الحاالت
الطارئة الخاص�ة باالمتحانات ،تقرر
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشطة التابعة ل�وزارة الداخلية ،امس االحد ،إلقاء
القبض عىل متهم مطلوب وفق قضايا ارهاب.
وذك�رت الوكالة يف بيان ورد «للزوراء» :ان «رشط�ة بغداد القت القبض عىل متهم
مطل�وب وف�ق قضايا اره�اب ،مشيرة اىل ان «العملية جاءت بنا ًء على معلومات
دقيقة توفرت لدى فوج طوارئ بغداد التاس�ع التاب�ع لقيادة رشطة بغداد بوجود
اح�د املطلوبني على قضايا اره�اب مع وجود مذك�رة قضائية وفق اح�كام املادة
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب».
واضاف�ت «تم نصب كمين محكم ضمن قاطع مس�ؤولية الف�وج املذكور والقاء
القبض عىل املتهم وتس�ليمه اىل جه�ة الطلب التخاذ اإلج�راءات القانونية الالزمة
بحقه وفق القانون».

العثور على صواريخ قاذفة RBG7
يف وادي أبو خناجر

بغداد /الزوراء:
أفادت خلية اإلعلام األمني ،امس األحد،
بتدمير وك�ر بداخل�ه صواري�خ قاذف�ة
 RBG7يف وادي ابو خناجر بكركوك.
وذكرت الخلية ،يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :أن «قطع�ات الرشط�ة
االتحادي�ة تواص�ل عملياته�ا األمنية يف
تطهير قواط�ع املس�ؤولية والبحث عن
العصابات اإلرهابية املهزومة».
واضاف�ت أن «ق�وة مشتركة م�ن مقر
الفرق�ة اآللية والل�واء اآليل الثالث رشطة

اتحادي�ة نف�ذت باالشتراك م�ع مفارز
اس�تخبارات الل�واء مس�نودة بالجه�د
الهنديس ومفارز الطائرات املسرية واجب
دهم وتفتيش منطقة (وادي ابو خناجر)
بكركوك».
وأش�ارت الخلي�ة إىل «تدمير وك�ر تابع
للعصابات اإلرهابية املهزومة يحتوي 27
صاروخ قاذف�ة  ،RBG7قاعدتي هاون،
مخزن�ي بندقية كالش�نكوف3 ،صواعق
قنابر ه�اون ،تم رفع وإتلاف املواد من
قبل مفارز الجهد الهنديس».

اآلتي:
اوال :انه�اء الع�ام ال�درايس الح�ايل يف
.2021/7/1
ثاني�ا :تع�د درج�ات نص�ف الس�نة
ودرجة نهاي�ة الك�ورس االول نتيجة
نهاية الس�نة الدراسية لتالميذ وطلبة
الصفوف غري املنتهي�ة للعام الدرايس
(.)2021/2020
ثالث�ا :يف حال�ة وج�ود تالمي�ذ وطلبة
راس�بني او مكملين او ل�م ي�ؤدوا
امتحان�ات نص�ف الس�نة او نهاي�ة

انطالق املرحلة الثانية
من عمليات تفتيش
مناطق جنوب املوصل
بغداد /الزوراء:
أطلق�ت قوات الحش�د الش�عبي والجي�ش ،امس
األحد ،املرحل�ة الثانية من عمليات تفتيش وتأمني
مناط�ق جن�وب املوصل.وذك�ر إعالم الحش�د ،يف
بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه :أن «ق�وات
الحشد الشعبي والجيش والرشطة رشعت ،امس،
باملرحل�ة الثاني�ة م�ن عملي�ات تفتي�ش وتأمني
مناط�ق جن�وب املوصل».واض�اف أن «العمليات
انطلق�ت يف تمام الس�اعة  600وبمش�اركة قيادة
عمليات نينوى للحش�د الشعبي متمثلة بـ( اللواء
 ٣٣و اللواء  ) ٢١واالٔقسام التابعة لقيادة العمليات
بإس�ناد م�ن (مكافح�ة املتفج�رات والهندس�ة
العس�كرية ومقاومة ال�دروع والطباب�ة) التابعة
لهيئة الحش�د الش�عبي وقطعات الجيش العراقي
متمثل�ة بـ(الل�واء  ٧٦والل�واء  ) ٧٥ولواء مغاوير
قيادة عملي�ات نينوى للجي�ش العراقي وقطعات
من فوج س�وات نينوى».وتابع« :وتهدف العملية
لتطهير وتفتي�ش وتأمني مناط�ق جنوب املوصل
من بقايا فل�ول داعش االٕرهابي�ة وتأمني خطوط
نقل الطاق�ة الكهربائية من العمليات التخريبية».
واش�ار إىل «تواصل العمليات تقدمها وفق الخطط
املرس�ومة م�ن  7مح�اور مقس�مة على القوات
املشرتكة ،محاور لواء  ٣٣ومحاور لواء  ٢١للحشد
الشعبي ومحاور قطعات الجيش العراقي وسوات
نينوى».

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م
( )3/3226ح�ي العروبة يف النجف
والص�ادر من التس�جيل العقاري يف
النجف بإسم (خليل محسن سلطان)
فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة
االصدار.

فقدان

العدد/3280 :ش2021 /
جمهورية العراق
التاريخ 2021/7/11:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /قاسم رمضان سالم
م /تبليغ
قامتِ املدعية (ابتس�ام غايل مري) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي
تطل�ب فيها التفريق القضائ�ي للهجر وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتين محليتني
يوميتين بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافع�ة املوافق
 2021/8/4الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
عباس معني كاظم

العدد/4040 :ش2021 /
جمهورية العراق
التاريخ 2021/7/11:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اعالن
اقام�ت املدعي�ة (فضيلة عب�د العباس ياسين) الدعوى املرقم�ة اعاله ضد
املدع�ى عليه مدير رعاي�ة القارصين اضافة اىل وظيفت�ه يطلب فيها الحكم
بتثبيت وفاة املفقود (شهاب حميد عبدالله) الذي فقد بتاريخ 2003/10/21
واستنادا ألحكام املواد  94/87/86من قانون رعاية القارصين رقم  78لسنة
 1980ق�رر النرش بصحيفتني بغية التحقق من حياة املفقود (ش�هاب حميد
عبدالله) من عدمه ويف حال كونه حيا ً ينبغي عليه مراجعة محكمتنا لسماع
دفاعه خالل مدة التأجيل وبعكسه تميض املحكمة يف السري بالدعوى واصدار
القرار وفق القانون وعينت املحكمة يوم  2021/7/25موعدا للمرافعة .
القايض
عباس معني كاظم

فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة
( ) M 88370293والص�ادرة
من وزارة الكهرباء بإس�م (أمري
فاضل عيل) فعىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار..

الك�ورس االول وموقفه�م س�ليم من
ال�دوام ،يس�مح لهم ب�أداء امتحانات
ال�دور الثاني والتي س�يحدد موعدها
الحقا.
من جهتها ،كش�فت مفوضية حقوق
االنس�ان ،ام�س األح�د ،ع�ن تهدي�د
خطير عىل حياة طلب�ة الصف الثالث
املتوسط.
وقال عضو املفوضية ،فاضل الغراوي،
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
إن «طلب�ة الص�ف الثال�ث متوس�ط

تعرضوا هذا الع�ام اىل تحديات عديدة
يف ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع
درجات الحرارة وع�دم اكمال املناهج
واالوضاع النفسية».
وتاب�ع عضو املفوضي�ة أن «يف الوقت
الذي نشيد فيه بقرارات وزارة الرتبية
باعتماد درجة النصف نهائي للمراحل
غري املنتهية فان طلبة الثالث متوسط
يحتاج�ون موق�ف انس�اني عاج�ل
ملواجهة الظ�روف املعق�دة التي مروا
بها».

وطالب الغراوي وزير الرتبية بـ»اتخاذ
موق�ف انس�اني عاجل إلص�دار قرار
باعتم�اد درج�ة نصف الس�نة لطلبة
الثال�ث متوس�ط اس�وة بأقرانهم من
طلب�ة الصف�وف غري املنتهي�ة وكذلك
اسوة بالقرارات التي اصدرتها الوزارة
العام امل�ايض بالظروف نفس�ها التي
م�ر بها الطلب�ة وقد يكون ه�ذا العام
اصعب كثريا وخط�ره اكرب عىل حياة
الطلبة يف ظل انتش�ار الساللة الثالثة
من جائحة كورونا».

هيئة احلج توضح حول حقوق من ظهرت أمساؤهم يف القرعات السابقة
بغداد /الزوراء:
اك�دت الهيئ�ة العليا للح�ج والعم�رة ،امس
االح�د ،ان االس�ماء الت�ي ظه�رت يف قرعات
الحج الس�ابقة ،سيعمل بها مستقبال بنفس
الضوابط والتسلسالت.
وقالت نائبة رئيس لجنة االوقاف والش�ؤون
الدينية النيابي�ة ،النائبة هناء تركي الطائي،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن�ه «س�تتم متابع�ة
االس�ماء الت�ي ظه�رت بالقرعات الس�ابقة
لتأدية مناسك الحج هذا العام ،كون الجائحة
اثرت س�لبا يف خطط هيئات الحج والعمرة يف
العراق وبقية دول العالم».
وكانت وزارة الحج السعودية قد اتخذت قرارا

عىل خلفي�ة زيادة ع�دد االصاب�ات بجائحة
كورونا ،بع�دم منح اي تأشيرة دخول ألداء
مناس�ك الحج ،واقتصار موسم العام الحايل
عىل مواطني اململكة حرصا.
وبين�ت الطائ�ي أن «ق�رار وزارة الح�ج
الس�عودية ،دفع اللجن�ة النيابية اىل ان تتابع
من ظهرت اسماؤهم بالقرعات السابقة حال
انته�اء موس�م الحج الحايل ،م�ن اجل وضع
آلي�ة خاصة تعال�ج وضعهم مس�تقبال عند
فتح التأشريات ألداء املناسك من جديد».
م�ن جانب�ه ،ذك�ر مدي�ر مديري�ة العالقات
واالعلام يف الهيئ�ة العلي�ا للح�ج والعم�رة،
جمال الدين الب�دري :ان «حقوق من ظهرت

اس�ماؤهم بقرع�ة الح�ج لألع�وام املاضية،
محفوظة بأداء فريضة الحج ،وستتم متابعة
وضعهم حال فتح موس�م الح�ج من جانب
اململكة العربية السعودية».
واشار اىل ان «االس�ماء التي ظهرت بالقرعة
الس�ابقة للح�ج ،ما زال�ت قائمة» ،كاش�فا
ع�ن «تنس�يق الهيئ�ة م�ع الجه�ات االمنية
ملحاس�بة رشكات الس�ياحة والس�فر الت�ي
تأخذ مبال�غ من املواطنين مقابل حجوزات
للح�ج بالرغم من عدم وجود موس�م له هذا
العام ،وان ذلك يعد مخالفة للقوانني» ،مؤكدا
انه «سيتم سحب اجازة العمل املمنوحة لتلك
الرشكات».

إفشال مخس حماوالت ابتزاز فتيات يف ثالث حمافظات
بغداد /الزوراء:
اعلنت الرشط�ة املجتمعي�ة يف دائرة
العالق�ات واإلعالم ب�وزارة الداخلية،
امس االحد ،إفشال  ٣محاوالت ابتزاز
الكرتونية لفتيات يف محافظة األنبار
واخرى يف محافظة النجف األرشف.
واكدت الرشط�ة املجتمعي�ة يف بيان
ورد «للزوراء» :ان «مفارزها إفش�ال
 ٣محاوالت ابت�زاز الكرتونية لفتيات
يف محافظ�ة األنب�ار واخ�رى يف
محافظة النجف األرشف».

واش�ارت اىل ان «املفارز اس�تطاعت
تحديد املبتزين الذين هددوا ضحاياهم
بنشر صوره�ن ومحادثاته�ن عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ما لم
يدفع�ن مبال�غ مالي�ة او يخضع�ن
لرغباتهم الدنيئة».
وبين�ت الرشط�ة املجتمعي�ة انه�ا
«اتخ�ذت اإلج�راءات الالزم�ة بح�ق
املبتزين ،كما قامت بحذف محتويات
االبتزاز وتأمني حسابات الفتيات».
بينما أعلن�ت مديرية مكافحة اجرام

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من
وزارة الكهرباء بإس�م (حس�ن
عب�د زي�د ن�ارص) فعلى م�ن
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار.
العدد/130:ب2021/
التاريخ2021/7/7:

			
جمهورية العراق
		
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
اىل /املطلوب إطفاء حق الترصف ضدهم كل من -:
-1حكمة جواد كاظم
-2حسني حبيب حسني
-3فاطمة حبيب حسني
م /تبليغ
اق�ام طالب اطفاء حق الترصف (محافظ النج�ف االرشف /اضافة اىل وظيفته) الدعوى ضدكم امام
محكم�ة ب�داءة الحرية مدعياً بحاجة دائرته إلطفاء حق الترصف على جزء من القطعة املرقمة 118
مقاطع�ة  33الحيرة وبمس�احة 80م 2والعائد حق التصرف فيها للمطلوب ح�ق الترصف ضدهم
وذلك إلنش�اء محطة رفع املج�اري الثقيلة ضمن مرشوع مجاري الحرية واملن�اذرة .ولتعذر تبليغكم
الرتحالكم اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار مختار املنطقة قررت املحكمة تحديد يوم 2021/7/18
الس�اعة التاسعة صباحاً موعدا ً للمرافعة وتبليغكم بواس�طة صحيفتني محليتني رسميتني ويف حال
عدم حضوركم س�وف تجري املرافعة بحقكم غيابياً وعلناً.
القايض
منار هادي الجشعمي

بغداد ،امس االحد ،القبض عىل مبتز
إلكرتوني س�اوم فتاة بنرش صورها
مالم تدفع له مبالغ مالية.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان ورد ل�ـ
«لل�زوراء» :أن «مف�ارز مكت�ب
الخضراء التابع اىل مديرية مكافحة
اج�رام بغ�داد تمكن�ت م�ن الق�اء
القب�ض عىل مته�م لقيام�ه بابتزاز
فت�اة إلكرتوني�ا وتهديده�ا بنشر
صورها ومقاطع الفيديو عىل مواقع
التواص�ل االجتماعي (فيس بوك) إذا

لم تدفع له مبلغا من املال».
وأضاف�ت املديري�ة ان «املته�م ت�م
استدراجه ونصب كمني له يف منطقة
حي الجامع�ة وبداللة املش�تكية تم
القب�ض علي�ه ،وبع�د التحقيق معه
اعرتف رصاحة بابتزاز باملشتكية».
واشارت اىل «تدوين أقواله باالعرتاف
ابتدائي�ا وقضائي�ا وق�رر ق�ايض
التحقي�ق توقيفه وفق أح�كام املادة
 ٤٣٢من قان�ون العقوبات وتقديمه
إىل القضاء لينال جزاءه العادل».

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة ()3225
والص�ادرة من نقاب�ة الصحفيني
العراقيني ،بإس�م (س�امي مجيد
رش�يد) فعلى م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها اىل جهة االصدار .
أحوال النجف

إعالن
بناء عىل ما جاء بطلب املواطن (عظيم هادي جبار) الذي يروم
في�ه تبديل لقب�ه وجعله (الزريف) بدالً م�ن (الرزيف) فمن لديه
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها (خمس�ة
عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

أسواق
العدد 7526 :االثنين  12تموز 2021

املوارد حتذر :اإلطالقات املائية
من إيران بلغت صفراً

بغداد /الزوراء:
أكد وزي�ر املوارد املائية ،مهدي رش�يد الحمداني ،امس األح�د ،أن االطالقات
املائية من إيران بلغت صفراً ،فيما أش�ار اىل اتخاذ حلول لتخفيف رضر ش�ح
املياه يف محافظة دياىل.
وق�ال الحمداني يف ترصيح متلف�ز تابعته “ال�زوراء” :إن “االطالقات املائية
من إيران بلغت صفراً” ،مشيرا ً إىل “اللجوء للمجتمع الدويل من أجل تقاس�م
الرضر واطالق حصة العراق املائية حسب املواثيق الدولية”.
ولفت إىل “اتخاذ حلول لتخفيف الرضر يف دياىل بس�بب ش�ح املياه” ،مبينا ً أن
“الخزين املائي جيد لتأمني الخطة الصيفية والشتوية ومياه الرشب”.
وتابع “ تحدثنا مع إيران وتركيا لالتفاق عىل بروتوكول تقاسم املياه ،إال إننا
ل�م نحصل عىل إجابة حت�ى اآلن” ،مضيفا ً انه “اليمكن أن تبقى األمور بدون
اتفاق بشأن االطالقات املائية مع الدول املتشاطئة”.
واش�ار وزي�ر امل�وارد املائي�ة اىل أن “األزمة س�تتفاقم يف محافظ�ة دياىل إذا
استمرت إيران بقطع املياه عن أنهر سريوان”.

الرشيد يكشف عن آلية منح
القروض للموظفني واملتقاعدين

بغداد /الزوراء:
كش�ف مصرف الرش�يد ،امس األح�د ،ع�ن آلية من�ح الق�روض للموظفني
واملتقاعدين عرب بطاقة (ماستر النخيل) ،فيما لفت إىل منح  20مليون دينار
ألصحاب املشاريع الصغرية.
وقال مدير املرصف ،باس�م عبد عيل ،يف ترصيح صحفي :إن “مرصف الرشيد
يمن�ح قروضا ً للموظفين املوطنة رواتبهم عن طريق ماستر كارد النخيل”،
مشريا ً إىل أن “القروض املمنوحة للموظفني هي  10ماليني بفائدة  5%ويكون
تس�لم املبلغ بعد ثالثة أي�ام من التقديم”.وأضاف أن “مرصف الرش�يد يمنح
أيض�ا قروضا للمتقاعدين بفائ�دة أقل من املوظفني وه�ي  ،”4%الفتا إىل أن
“املرصف يمنح أيضا ً قروضا ً للمشاريع الصغرية بقيمة  20مليونا ملدة خمس
س�نوات ،وبفائدة .”5%ونوه مدير املصرف إىل إن “تقديم القرض للمرشوع
الصغير ،يكون عرب املوق�ع اإللكرتوني ،على أن يمتلك املقترض عقد إيجار
محل ،وهوية غرفة تجارة للحصول عىل القرض”.
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حبثت جهود تطوير شركة غاز الشمال يف كركوك

النفط :حنرص على النهوض وزيادة اإلنتاج يف النفط والغاز
بغداد /الزوراء:
أكد وزير النفط ،احسان عبد الجبار اسماعيل ،امس
االحد ،عىل حرص الحكوم�ة والوزارة عىل النهوض
بقط�اع االنتاج يف رشكة نفط الش�مال والعمل عىل
زيادته وادامته وتطويره.
وقالت الوزارة يف بيان ورد لـ “الزوراء” :ان “الوزير
عقد اجتماع موس�ع عقده مع املس�ؤولني يف رشكة
نفط الش�مال خالل زيارته اىل الرشكة يرافقه وكيل
الوزارة لشؤون االس�تخراج كريم حطاب وعدد من
املسؤولني يف دوائر مركز الوزارة”.
واضاف اس�ماعيل ان “ان الوزارة تهدف اىل االرساع
يف معالجة املش�اكل والتحديات الفنية واالقتصادية
واالمني�ة ،واالنطلاق بخطط زي�ادة وادامة االنتاج
باالعتم�اد على مح�ور التطوير بالجه�د الوطني ،
ومحور التعاون مع الرشكات العاملية” .
واش�اد الوزير “خلال تكريم املش�اركني يف اطفاء
ابار “باي حسن “و”خباز “ بالجهد الوطني املتمثل
يف رشك�ة نفط الش�مال والجهات الس�اندة لهم ،يف
اطف�اء حرائ�ق االبار الت�ي تعد من اعق�د واصعب
الح�وادث يف الصناع�ة النفطي�ة ،مثني�ا ً عليه�م يف
اطفاء االب�ار بوقت وزمن قيايس ،مع توفري املاليني

م�ن العملة الصعب�ة من خالل ايق�اف نزيف الهدر
نتيجة االستهداف التي تسبب بها االرهاب” .
من جانبه ،اش�اد محافظ كرك�وك راكان الجبوري
بح�رص الوزارة عىل تطوير رشكة نفط الش�مال”،

النزاهة تكشف عن تفاصيل قضية
البطاقة الذكية وقيمة املبلغ املختلس
بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة
االتحاديَّ�ة ،ام�س االح�د ،عن
تفاصي�ل األح�كام الص�ادرة
ِّ
بحق عد ٍد من املُدانني يف قضيَّة
ُ
ما ُيعرَف بـ”البطاقة الذكيَّة”،
ً
وضح�ة َّ
مُ
أنه�ا ش�ملت املُدير
العا َّم ملرصف الرافدين األسبق،
واملدي�ر املُ َّ
ف�وض للرشك�ة
العامليَّة للبطاقة الذكيَّـة.
وأف�ادت دائ�رة التحقيق�ات
يف الهيئ�ة خلال بي�ان ورد
“لل�زوراء”“ :بإصدار محكمة
الجناي�ات املركزيَّـ�ة حكم�ا ً
بالحب�س الش�ديد ملُ� َّدة ثلاث
بح�ق ٍّ
ِّ
كل م�ن املُدير
س�نوات
ٍ
الع�ا ِّم األس�بق لمصرف

الرافدي�ن ،واملدي�ر املُف�وَّض
للرشك�ة العامليَّ�ة للبطاق�ة
الذكيَّ�ة ،ومس�ؤول ش�عبة
البطاقات يف مرصف الرافدين؛
اس�تنادا ً إىل أح�كام امل�ا َّدة
( )316م�ن قان�ون العقوبات
العراق�ي ،فيم�ا تضمَّن القرار
ِّ
اإلفراج عن مدير القس�م املايلِّ
يف املرصف”.
ً
شيرة إىل َّ
وتابع�ت الدائرة مُ
أن
تفاصيل القضيَّـة ،التي َّ
حققت
فيها الهيئة بالتعاون مع لجنة
األمر الديوان�ي ( )29وأحالتها
ُ
تتعلق باالستحواذ
إىل القضاء،
َّ
الخاصة بمرصف
عىل األرب�اح
الرافدين الناشئة عن املُساهمة
يف الرشك�ة العامليَّ�ة للبطاق�ة

الذكيَّـ�ة والبالغ�ة قيمته�ا
( )13,173,696,096ملي�ار
دينار.
ٍ
تج�در اإلش�ارة إىل َّ
أن الهيئ�ة
س�بق أن أرس�لت نس�خا ً ع�ن
تقريره�ا الخ�اص بتوطين
رواتب مُ وظفي الدولة والتعاقد
اإللكرتوني
مع رشكات الدف�ع
ِّ
“البطاق�ة الذكيَّ�ة” ،إىل ٍّ
كل
م�ن األمان�ة العام�ة لمجلس
ال�وزراء ولجنت�ي النزاه�ة
واملاليَّ�ة النيابيَّتين ومكتب�ي
وزي�ر املاليَّ�ة ومحاف�ظ البنك
ً
املركزي ،إذ َّ
جملة
شخصت فيه
م�ن التج�اوزات واملخالف�ات
للقوانين الناف�ذة وتعليم�ات
ِّ
العراقي.
املركزي
البنك
ِّ

موقع عاملي :العراق من بني األغلى عامليا
بتكلفة تأسيس مشروع جتاري

مضيف�ا ً ان “زي�ارة وزي�ر النف�ط واملس�ؤولني اىل
الرشك�ة تأتي حرص�ا ً منه�م للوقوف على خطط
التطوي�ر والنهوض بهذا القط�اع ،مؤكدا ً دعم ادارة
املحافظ�ة لجمي�ع الجه�ود التي ته�دف اىل تطوير

السعر للكغم الواحد
 500-250دينار
 1000 - 750دينار
 500-350دينار
 750-500دينار
 750دينار
 1250دينار
 2000دينار
 2000-1500دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1250دينار
 1000دينار
 500-350دينار

السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
باقالء
فاصوليا
باميا
شجر
قرنابيط
لهانة
اللوبيا
الجزر
بصل

طبقة البيض العراقي

بغداد /الزوراء:
تنس�ق وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية مع البن�ك املركزي م�ن اجل زيادة
اع�داد املس�تفيدين من مبادرة صندوق اق�راض املش�اريع الصغرية.وقال مدير
دائ�رة العمل والتدريب املهني يف ال�وزارة ،رائد جبار باهض ،يف ترصيح صحفي:
إن “ال�وزارة تعم�ل وبالتنس�يق مع البن�ك املركزي ضمن مب�ادرة دعم صندوق
االقراض للمشاريع الصغرية يف بغداد واملحافظات ،إذ تم االتفاق عىل زيادة اعداد
املقرتضني من املسجلني يف قاعدة بيانات الوزارة من الباحثني عن العمل الراغبني
بالحصول عىل قروض إلنش�اء مش�اريع مدرة للدخل” .واضاف انه “تم تشكيل
فريق عمل للتفاوض مع املصارف يف امكانية االفادة من هذه املبادرة.

مزاد العملة يبيع أكثر من  209ماليني دوالر

بغداد /متابعة الزوراء:
نرش موقع  Big Think Edgeبيانات حول تكلفة
تأس�يس مرشوع تجاري يف بلدان العالم ،وأظهر
أن رسوم فتح مثل هذه األنشطة ُتعترب األغىل يف
الرشق األوسط.
وكش�ف املوقع الذي اس�تقى بياناته من تقرير
ممارس�ة أنش�طة األعم�ال  2020الص�ادر عن
البن�ك الدويل أن العراق بني أغلى دول العالم من
حيث تكاليف البدء بمرشوع تجاري والذي يبلغ
 1574دوالراً.
وبحس�ب التقرير ،تع�د اإلمارات أغلى مكان يف
العال�م لبدء عم�ل تجاري وبعي�دة كل البعد عن
األقل تكلفة ،إذ تبلغ الرس�وم فيها  7444دوالراً،
بينم�ا تبلغ يف قطر  3952دوالراً ،ويف الس�عودية
 1267دوالراً ،ويف الكوي�ت  815دوالراً ،وعم�ان

السعر للكغم الواحد
 1000 – 750دينار
 2000دينار
 1000-750دينار
 1250-1000دينار
 1250دينار
 1500دينار
 500دينار
 500دينار
 2000دينار
 1500-1250دينار
 1250دينار
 2000-1500دينار
 1500دينار
 1500دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
رمان
العنب
كريب فوت
الخوخ
الو
الكيوي

أسعار اللحوم والدواجن
لحم غنم عراقي ( 1كغم )
لحم عجل عراقي ( 1كغم )
دجاج عراقي حي (  1كغم )
سمك كـارب حي (  1كغم )
فخد دجاج عراقي (  1كغم )
فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )

 502دوالرين ،ويف البحرين  231دوالراً.
باملقابل ،تبلغ رسوم تأسيس مرشوع تجاري يف
مرص  13دوالرا ً ويس�اوي  7يف املئة من متوسط
الدخل الشهري للفرد.
وبحس�ب املوقع غالبا ً ما تطل�ب الحكومات من
الرشك�ة أن يكون لديها ح�د أدنى مدفوع لرأس
امل�ال  -مبل�غ مح�دد م�ن النق�د يف البن�ك .هذه
العمليات ليس�ت باهظة الثمن فحسب ،ولكنها
معقدة وقد تستغرق ً
وقتا طويالً.
وبنا ًء عىل ما س�بق ،وجد أن اإلمارات أغىل دولة
لتأس�يس رشكة ،كما الحظ أنه ال توجد رس�وم
لبدء عم�ل تج�اري يف رواندا خلال أول عامني،
بينم�ا تن�ص القوانني يف س�لوفينيا على وجود
رأس�مال بقيمة  7500يورو ومن دون ّ
أي رسوم
عىل ّ
أي مرشوع تجاري.

الصناعة النفطية والغازية يف املحافظة”.
فيما اكد وكيل الوزارة لش�ؤون االس�تخراج ،كريم
حط�اب ،على ان “االجتماع�ات قد ناقش�ت س�بل
النه�وض يف الصناع�ة النفطي�ة ،واالرساع يف تنفيذ
خطط ادامة وزي�ادة االنتاج من الحق�ول النفطية
لرشك�ة نف�ط الش�مال ،واالس�تثمار االمث�ل للغاز
املصاحب للعمليات النفطية” .
واش�ار البي�ان اىل ان “ وزي�ر النفط عق�د اجتماعا ً
مع املس�ؤولني يف الرشكة ناقش فيها س�بل تطوير
وزيادة االنتاج واالس�تثمار االمث�ل للغاز املصاحب
من الغاز الجاف والسائل والكربيت” .مثمنا ً “جهود
العاملين يف قطاع الغاز يف العم�ل عىل زيادة االنتاج
ورفد محطات الطاق�ات الكهربائية بكميات جيدة
من الغاز الجاف ”.
بينم�ا بحث وزير النفط ،احس�ان عب�د الجبار ،مع
محاف�ظ كرك�وك راكان س�عيد الجب�وري ،جه�ود
تطوير رشكة غاز الشمال واهميتها يف تامني حاجة
املواطن ومحطات انتاج الكهرباء .
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور وكيل وزارة النفط
كريم حطاب وعدد من مسؤويل الوزارة ،ومدير عام
غاز الشمال ومدير عام نفط الشمال.

أسعار الفواكه واخلضر

املادة

تنسيق مشرتك لزيادة املستفيدين من
قروض املشاريع الصغرية
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السعر

 13,000 – 12,000الف
 12,000 – 11,000الف
 4,000دينار
 6,500 – 6,000دينار
 4000دينار
 3,500دينار

 7.000 – 6,250دينار

أسعار املواد اإلنشائية
املادة

شيش اوكراني ( 1طن)
شيش عراقي (  1طن)
سمنت عراقي مقاوم (  1طن)
سمنت عراقي عـادي (  1طن)
سكس رمل
سكس حصو مكرس
دبل الطابوق
جص ( 1طن )

السعر

 1,440,000مليون دينار
 1,330,000.مليون دينار
 120,000الف دينار
 110,000الف دينار
 275,000الف دينار
 275.000الف دينار
 550.000الف دينار
 500,000الف دينار

كشفت عن جماالت من املمكن االستفادة بها من الفائض املالي

الطاقة النيابية :اتفاق “أوبك” سيقلل األموال املتحصلة للعراق جراء ارتفاع النفط
بغداد /الزوراء:
ع�اودت مبيعات البنك من الدوالر لالرتفاع م�رة اخرى مع افتتاح املزاد ،امس
األحد ،بنسبة .9.42%
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي،
ام�س ،ارتفاع�ا يف مبيعاته بنس�بة  9.42%لتص�ل إىل  209ماليني و 412الفا
دوالر
و 444دوالرا أمريكيا ،غطاها بسعر رصف أساس بلغ  1460دينارا ً لكل
ٍ
واح�د ،مقارنة بيوم الخميس امل�ايض ،حيث بلغت املبيعات في�ه  191مليونا
و 434الف دوالر أمريكي.
وذهبت املشتريات البالغة  169مليونا ً و 332الفا  444دوالرا لتعزيز االٔرصدة
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 40
مليونا ً و 80دوالرا بشكل نقدي.
وأشار املصدر ا ٕىل أن  33مرصفا ً قاموا بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 18مرصفا لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مشاركة  14رشكة رصافة.

بغداد /الزوراء:
كش�فت لجنة النفط والطاقة النيابي�ة ،امس االحد،
عن مج�االت من املمكن االس�تفادة بها من الفائض
امل�ايل الذي م�ن املمكن ان يتحقق من ارتفاع اس�عار
النف�ط ،إال انه�ا اش�ارت إىل أن اتف�اق اوبك س�يقلل
االموال التي من املمكن ان يحصل عليها العراق.
وقال�ت عضو لجنة النف�ط والطاق�ة النيابية ،زهرة
البج�اري ،يف ترصي�ح صحفي :ان “الزيادة يف س�عر
بي�ع النفط من املقرر ان تس�د العجز املايل يف املوازنة
باإلضافة اىل تس�ديد القروض عىل العراق ،فضال عن
إمكاني�ة ان تك�ون كبن�ى تحتية ملش�اريع مهمة يف
عموم املحافظات العراقية”.
وبين�ت ان “االرتف�اع باألس�عار التي قارب�ت الـ 80
دوالرا لربمي�ل النف�ط م�ن املواضيع الجي�دة للعراق
لكن هناك التزاما من منظمة اوبك وتوصياتها بشأن
تخفيض التصدير والذي سيسبب بتقليل من االموال
الت�ي يحص�ل عليها الع�راق نتيج�ة ارتفاع اس�عار
النفط”.

واشارت البجاري إىل انه “يف موازنة عام  2021كانت
هناك فقرة تنص عىل تخصيص  5%من البرتو دوالر
للمحافظات املنتجة للنفط والغاز لكن حكومة رئيس
ال�وزراء ووزير النفط طعنوا يف هذه الفقرة التي كان
م�ن املمكن ان يس�تفاد منه�ا مواطن�ي املحافظات
املنتجة للنفط استفادة مبارشة”.
وكش�فت اللجنة املالية الربملانية ،السبت املايض ،عن
وج�ود حراك برملاني يهدف اىل إل�زام الحكومة ،اقرار
موازنة تكميلية للترصف بأموال فائض النفط.
واوض�ح عض�و اللجن�ة محمد الش�بكي :ان�ه هناك
عائدات مالية بس�بب ارتفاع اس�عار النف�ط ،ولهذا
هن�اك فائض م�ايل ،وه�ذا الفائض يج�ب ان تكون
عىل اساس�ه موازنة تكميلية ،توزع عىل املحافظات
بالتساوي ،وتكون فقط للمشاريع املهمة”.
وبين ان هناك حراكا داخ�ل اروقة مجل�س النواب،
يه�دف اىل إلزام الحكوم�ة بتقديم موازن�ة تكميلية،
قبل االنتخاب�ات الربملانية املبكرة ،خصوصا ً ان هناك
فائضا ماليا جيدا ،بسبب ارتفاع اسعار النفط.

الرياضي

أصفر وأمحر

أمحد مناجد :حلم التأهل اىل
مونديال قطر صعب جدا

بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب فريق اربيل لفئة الشباب ،والالعب الدويل السابق احمد مناجد :أن قرعة التصفيات
اآلس�يوية النهائية املؤهلة ملونديال قطر  2022وضعت منتخبنا الوطني يف مجموعة صعبة
قياسا ً بمنتخبات املجموعة الثانية .مبينا ً:أن التأهل اىل كأس العالم بات أكثر تعقيدا ً يف ظل
الظروف التي يمر بها املنتخب يف الوقت الحايل.وقال مناجد :إن من الصعب أن يتأهل منتخبنا
اىل كأس العال�م وفق املعطي�ات املوجودة يف الوقت الحايل مع فقر اإلعداد وقلة املعس�كرات
التدريبية باإلضافة إىل عدم وجود مدرب» ،موضحا ً أنه» مع فكرة بقاء كاتانيتش يف تدريب
املنتخب ملعرفته الكبرية بالالعبني باالضافة اىل ما حققه من نتائج طيبة «.
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التشيكي سوكوب سيحضر اللقاء

رئيس الوزراء يوافق على حضور اجلماهري يف نهائي بطولة الكأس بني الزوراء واجلوية
بغداد/امري الداغستاني
أعل�ن مدي�ر اإلعلام واملتحدث باس�م
وزارة الش�باب والرياض�ة ،موفق عبد
الوهاب ،املوافقة الرسمية لفتح أبواب
ملعب الشعب الدويل للجمهور الريايض
ألول مرة بعد جائحة كورونا.
ويأت�ي ه�ذا الق�رار ،بأمر م�ن رئيس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،رئيس
اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والسلامة
الوطنية ،وذلك ملش�اهدة مباراة نهائي
كأس العراق بني القوة الجوية والزوراء
يوم الجمعة املقبل.
وأوض�ح عبد الوه�اب أن “بي�ع تذاكر
ً
الكرتوني�ا (اون الين)
املباراة س�يكون
مع األخذ بالحسبان أن يكون الشخص
الراغ�ب بالحص�ول على تذك�رة م�ن
امللقحين” ،الفت�ا إىل أن “كارت امللقح
سيكون ضمن تذكرة دخول امللعب عند
ملء اس�تمارة الحصول على البطاقة،
وسريس�ل كارت امللقح لوزارة الصحة
إلثبات أنه غري مزور”.
وكش�ف عبد الوه�اب عن آلي�ة توزيع
الجمه�ور وأس�عار التذاك�ر ،مبينا أن
“س�عر التذكرة للجهة املكشوفة والتي
حددت بـ  8االف شخص سعر التذكرة
ب�ـ  5آالف دين�ار ،أما جه�ة املقصورة
فس�يكون ع�دد الجمه�ور في�ه 2000
شخص يوزعون عىل جانبي املقصورة
م�ن ضمن التذكر  ،تمن�ح  500تذكرة
بمعدل  250تذك�رة مجانية لكل فريق
(ال�زوراء والقوة الجوية) أما الـ 1500
املتبقي�ة فتباع التذكرة الواحدة بس�عر
 10آالف دينار”.
وتق�رر ان يخص�ص وس�ط املقصورة
للش�خصيات الرياضي�ة بضمنه�ا
الالعبني السابقني واملدربني واالعالميني
وشخصيات رياضية أخرى ،وفقا لعبد
الوهاب.
ً
ً
وأك�د أن “حفلا بس�يطا سيس�بق

تصاعد وترية العمل يف مشروع
قاعة بغداد آرينا املغلقة

بغداد /صفا احمد
عدسة /سعد لهد
َيشهد العمل يف مرشوع قاعة بغداد آرينا املغلقة التي تتسع لـ ( )7000متفرج يف املدين ِة
ً
واضحا يف املرشوع الذي يحظى
الشباب والرياض ِة ،تقدمً ا
الشبابية يف بغداد لصالح وزار ِة
ِ
بمتابع ِة مبارشة من قبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وبإرشاف دائرة املهندس
املُقيم التابعة لدائر ِة الشؤون الهندسية والفنية يف الوزارة.وقال املهندس املنفذ للمرشوع
“أحمد جهاد” :إن أعمال القاعة الرئيسية تتضمن معالجة وتركيب سقف القاعة املعدني
وكذلك العمل بمعالجة وطالء املدرجات بمادة االيبوكيس مع معالجة وطالء جدران القاعة
من الداخل ،والعمل مستمر بتغليف القاعة من الخارج باأللواح املعدنية وتركيب األعمدة
َ
بالديكور.وأضاف أحمد أن نسبة اإلنجاز يف عوارض (سبيس فريم) بلغت ، %88
الخاصة
ً
مبينا أن العمل مستمر بمنظومات التربيد والكهرباء والصوتيات والبوابات األلكرتونية.

اهليئة العامة تصادق على النظام
الداخلي الحتاد الكيوكوشنكاي
اللق�اء حدد ما بني السادس�ة والنصف
والس�ابعة مس�ا ًء يحييه�ا مطرب�ان
اثن�ان من مصر وآخر عراق�ي ،فضالً
عن فرقة مارش�ال ،إضافة اىل عروض
اوكراباتيك”.
ولفت عبد الوهاب ،إىل أن “جوائز كثرية
وكبيرة غري مس�بوقة ،أبرزها س�يارة
حديث�ة ن�وع تويوت�ا الندگ�روز VXR
 ،2022وس�يارة ك�وروال  2022عدد 2
دفع رباعي ،واجهزة كهربائية ،وجوائز

حسن كمال :تأجيل بطولة العرب لن
يتعارض مع منهاج منتخب الناشئني
بغداد /متابعة الزوراء
َّ
أكد م�درِّب منتخب الناش�ئني
بكرة القدم ،حس�ن كمال :أن
تأجيل بطولة كأس العرب هو
أم�ر طبيعي ؛ نظ�را ً ملا يم ُّر به
العال�م من خط�ر الوباء .الفتا ً
إىل أن هذا التأجيل لن يتعارض
م�ع املنه�اج التحضيري
للمنتخب .
وق�ال كم�ال إن” م�ن املتوقع
أن يح�دث ه�ذا التأجي�ل يف
موع�د انطلاق البطول�ة وهو
أمر طبيعي بس�بب ما يم ُّر به
العالم جرّاء انتشار الجائحة“،
مبيّن�ا ً أن” ه�ذا التأجي�ل ال
يتعارض مع املنهاج والدراسة
الت�ي وضعت ألجل االس�تعداد
للمشاركة يف البطولة”.

وأضاف كمال أن” هدف الهيأة
التطبيعي�ة والجه�از الفن�ي
للمنتخب هو بن�اء جيل جديد
وفريق قوي وبمقاييس خاصة
وبالفع�ل عملن�ا على م�دى
س�نتني ونصف السنة الختيار
الالعبين املميزي�ن واإلع�داد
مس�تمر بإقام�ة الوح�دات
التدريبي�ة  ،ونحن مس�تعدون
متى ما أُقيمت البطولة”.
وتاب�ع كم�ال ” ال نعل�م فيما
إذا كان�ت البطول�ة س�تقام يف
موعده�ا الجديد أم س�تأجل؛
ف�كل يشء وارد  ،وامله�م ه�و
سلامة الالعبني” ،مشيرا ً إىل
أن” هناك أخبارا ً متداولة بنقل
البطولة إىل السعودية بدالً من
املغرب”.

إعالمنا الرياضي
الع�دد االربعون من صحيفة الري�ايض التي تصدر عن
االتحاد العراق�ي للصحافة الرياضي�ة رأى النور امس
االحد ،وتضم�ن العديد من املقاالت واالخبار واملواضيع
الخاصة برياضة كرة القدم وبقية األلعاب األخرى التي
زين�ت بأقالم صحفية مرموقة ،خالص االمنيات ألرسة
الصحيفة الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم األيام.
*******************
مراس�ل القناة العراقية اإلخبارية الزميل عيل جميل
اعلن إصابة (والده) بفايروس كورونا املس�تجد،
امنياتنا الصادقة بالشفاء العاجل لوالد الزميل
الخل�وق وان يلبس�ه الرحم�ن ث�وب الصح�ة
والعافي�ة التامتني وان يعود بأفضل حال خالل
االيام املقبلة.
*********************
الزميل الصحفي ،حس�ن صاح�ب ،احتفل بعيد
ميالده قب�ل ايام قليلة ،خالص االمنيات للعزيز
صاحب بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته
ومشواره املهني.

عديدة أخرى ،لن تشمل الجمهور داخل
امللعب فقط ،بل ستشمل كل من يقتني
بطاق�ات القرع�ة التي س�يتم طرحها
ً
أيضا عرب املوقع اإللكرتوني ،وس�يكون
سعرها ( 3ثالثة االف دينار فقط)”.
يذكر ان ملعب الشعب الدويل يستوعب
بالضبط وحسب احصاء وزارة الشباب
والرياضة  29ألفا ً و 400شخص.
وم�ن جه�ة اخ�رى يص�ل التش�يكي
مريوسلاف س�كوب م�درب املنتخ�ب

األوملب�ي ،العاصم�ة العراقي�ة بغ�داد،
الجمع�ة املقبل ،لحض�ور نهائي كأس
الع�راق بني القوة الجوي�ة والزوراء ،يف
نفس اليوم بملعب الشعب الدويل.
وقال مصدر يف اتحاد الكرة إن س�كوب
س�يبارش عمله بش�كل رس�مي مدربا
للمنتخب األوملبي ،بعد أن شارف الدوري
املمت�از على االنته�اء وبالت�ايل بات�ت
األجواء مالئمة للمدرب بدعوة الالعبني
الراغ�ب بضمه�م للفري�ق ،تحضريات

لتصفيات آسيا دون  23سنة.
وأش�ار إىل أن س�كوب وض�ع منه�اج
تحضير املنتخ�ب لتصفي�ات آس�يا
وينتظ�ر نهاية ال�دوري املحيل لإلعالن
ع�ن الالعبني ،الفتا أن القائمة س�تضم
عددا من املحرتفني يف أوروبا.
يش�ار إىل أن املنتخ�ب االوملبي س�يلعب
تصفي�ات آس�يا دون  23س�نة يف
املجموع�ة الثالثة إىل جان�ب منتخبات
البحرين وأفغانستان واملالديف.

بغداد /متابعة الزوراء
صادقت الهيئة العامة التحاد
الكيوكوشنكاي عىل النظام الداخيل
لالتحاد.وذكر بيان للهيئة ان «الهيئة
العامة التحاد الكيوكوشنكاي صادقت
عىل النظام الداخيل الخاص باالتحاد
حسب القانون الجديد لالتحادات
الرياضية املرقم  24لسنة ، 2021
فضال عن املصادقة عىل التقريرين
االداري واملايل  2021-2020يف املؤتمر
االستثنائي الذي عقد يف قاعة جامعة
كلكامش االهلية بالعاصمة بغداد».
وقال رئيس اتحاد الكيوكوشنكاي
هانيش عمار عدنان :ان «الهيئة

العمومية لالتحاد صوتت باالجماع عىل
النظام الداخيل الذي تم التعديل عليه
حسب قانون االتحادات الرياضية الجديد
يف املؤتمر االستثنائي الذي حرضه 35
عضوا من اصل . »38واضاف عدنان ان
«املؤتمر شهد املصادقة عىل التقريرين
االداري واملايل  2021 – 2020بعد
عرضهما عىل الهيئة العامة «.واشار اىل
ان «املكتب التنفيذي لالتحاد استضاف
يف االجتماع املدربني املعتمدين والالعبني
الدوليني فوق الـ  18سنة والحكام
الدوليني والدرجة االوىل من اجل ان
يكونوا عىل اطالع بجميع التغيريات التي
طرأت عىل النظام الداخيل» .

ثالثية خضراء يف شباك الكهرباء بالدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة/منتظر الجابري
ه�زم الرشطة مضيف�ه الكهرب�اء بثالثية
دون رد ،يف ختام الجولة الـ 36من الدوري
العراق�ي املمتاز ،مس�اء ام�س األحد ،عىل
ملعب التاجي.
وس�جل الرشطة اله�دف األول عرب س�عد
ناطق ،يف الدقيقة  ،39لينتهي الشوط األول
(.)1-0
ويف الشوط الثاني واصل الرشطة افضليته،
ثان ،من
وتمكن م�ن تعزيز النتيجة بهدف ٍ
ركلة جزاء نفذها أمجد عطوان ،يف الدقيقة
 ،61وأكمل محمد قاسم الثالثية يف الدقيقة
.88
ورف�ع الرشطة رصي�ده إىل النقطة  ،68يف
املرك�ز الثال�ث ،بينما تجم�د الكهرباء عند
النقطة  ،40يف املركز الثالث عرش.
وحقق نفط البرصة فوزا مهما عىل أربيل،
بهدف دون رد ،يف املب�اراة التي أقيمت عىل
ملع�ب الفيحاء ،لحس�اب الجول�ة  36من
الدوري املمتاز.
وش�هدت املباراة ندية بني الفريقني ،وجاء
الهدف الوحيد عبر محرتف نفط البرصة،
النيجريي بنيامني أكور ،يف الدقيقة .44

وحافظ نفط البرصة عىل تقدمه يف الشوط
الثان�ي ،ليخطف ثالث نق�اط مهمة ،رفع
من خالله�ا رصيده ا ٕىل النقطة  ،44باملركز
الع�ارش ،بينم�ا تجم�د رصي�د أربي�ل عند
النقطة  41باملركز الحادي عرش.
وقلب فريق الصناع�ات الكهربا ٔيية تأخره
بهدفني ا ٕىل فوز بثالثة أهداف عىل الكرخ يف
املباراة التي أقيمت يف ملعب نادي الصناعة
لحساب الجولة  36من الدوري املمتاز.
وب�دا ٔ الك�رخ املباراة ب�روح قتالي�ة عالية
وس�جل ه�دف التق�دم يف الدقيق�ة  3عرب
املحرتف النيجريي سلمون وليامز وحافظ
الكرخ عىل هذا الهدف حتى نهاية الش�وط
االٔول.
وك�رر الكرخ الس�يناريو يف بداية الش�وط
الثان�ي وس�جل هدف�ا رسيع�ا يف الدقيقة
الرابع�ة عبر العب�ه عم�ر عب�د الرحمن،
لك�ن الصناع�ات الكهربا ٔيية س�جل عودة
ممي�زة تحديدا يف الدقيق�ة  65حيث افتتح
التس�جيل أنس مالك وضغط بقوة لتعديل
النتيج�ة وتمكن يف الدقيقة  86من تحقيق
مراده عرب الالعب عيل نوري.
وخط�ف الصناعات نتيجة املب�اراة بهدف
ثالث يف الدقيقة  88بواس�طة الالعب كرار

حميد لتنته�ي املباراة بثالثة أهداف مقابل
هدفني.
ٔ
ورف�ع الصناع�ات الكهربايي�ة رصيده ا ٕىل
النقط�ة  36يف املرك�ز الس�ابع عرش بينما
تجم�د رصي�د الكرخ عن�د النقط�ة  41يف
املركز الثاني عرش.
ٔ
ٔ
وبات فري�ق الحدود قاب قوسين او ادنى
من الهب�وط للدرج�ة االٔوىل بعد خس�ارته
أم�ام النفط به�دف دون رد يف املباراة التي
أقيمت يف ملعب التاجي لحساب الجولة 36
من الدوري.
ورغ�م أن الح�دود دخل املب�اراة بقوة من
أجل ا ٕحي�اء آماله يف البقاء بالدوري املمتاز
ا ٕال أن�ه لم يكن باملس�توى املطلوب مع أنه
حص�ل على بعض الف�رص لكن الش�وط
االٔول انتهى بالتعادل السلبي.
ويف الش�وط الثان�ي تعقدت أم�ور الحدود
أكثر بعد أن سجل الالعب عمار كاظم هدف
النف�ط االٔول يف الدقيقة  63من املباراة ولم
تنفع محاوالت الح�دود بالعودة ا ٕىل املباراة
لتنتهي بفوز النفط بهدف دون رد.
ورف�ع النف�ط رصي�ده ا ٕىل النقط�ة  49يف
املركز الس�ادس بينما تجمد رصيد الحدود
عند النقطة  30يف املركز التاسع عرش.

نصار وغين حيصدان وسامني ذهبيني يف بطولة التشيك الدولية
بغداد /الزوراء
حقق الالعبان جراح نصار و احمد غني
وس�امني ذهبيني يف بطولة ألعاب القوى
لذوي االحتياج�ات الخاصة ليتأهالن إىل
بطولة العالم.
وقال مصدر يف اللجنة الباراملبية إن الالعب
جراح نصار أحرز امليدالية الذهبية برمي
الثقل بمس�افة 73ر 10متر يف البطولة
املقامة حاليا يف دولة التش�يك ،كما أحرز
الالعب احمد غني امليدالية الذهبية أيضا
برمي الرمح بمسافة 41ر 36مرت.
وأض�اف :أن ه�ذه البطول�ة املقام�ة يف

دولة التش�يك هي املؤهلة لبطولة العالم
التي ستقام بش�هر آب املقبل يف طوكيو
باليابان.
يذك�ر أن الالعب نصار أحرز ذهبية رمي
الثق�ل ،بينما حصل زميل�ه الالعب غني
ذهبيتي رمي الرم�ح واملطرقة يف بطولة
باراملبياد غرب آس�يا التي أقيمت باألردن
عام .2019
من جهته ،هنأ وزير الش�باب والرياضة
عدنان درج�ال اللجنة البارملبية العراقية
على ما تحقق من إنجازات كبرية حلقت
باس�م الع�راق عال ًي�ا يف بطولة التش�يك

الدولي�ة بألعاب الق�وى التي حصد فيها
منتخب الع�راق الباراملبي بألعاب القوى
( )20ميدالية ملونة منها ( )12ذهبية و
( )5فضية ( )3برونزية.
وهي محطة إعداد للمنتخب قبل الدخول
بمس�ابقات دورة األلع�اب الباراملبية يف
طوكيو . 2020
وق�ال الوزير :نتأمل م�ن أبطالنا الكبار
الذي�ن ندعمهم ونق�ف خلفهم ،ونفتخر
به�م إنج�ازات مماثل�ة وأكثر م�ن ذلك
خالل مش�اركتهم القادم�ة يف باراملبياد
طوكيو .٢٠٢١

الرياضي
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ميسي حيصل على جائزتي األفضل واهلداف

اعالم الكرتوني

األرجنتني تتوج بطلة لكوبا أمريكا على حساب الربازيل يف ريو دي جانريو
توجت األرجنتني بطلة لكوبا أمريكا يف النسخة ال 47
بفوزها عىل غريمتها التاريخية الربازيل  0-1يف النهائي
الذي أقيم فجر أمس األحد عىل ستاد ماراكانا التاريخي
يف ريو دي جانريو.
وسجل هدف الفوز الغايل العب باريس سان جريمان
الفرنيس ،آنخيل دي ماريا يف الدقيقة  22من الشوط
األول.
وفك مييس قائد التانغو عقدته مع املباريات النهائية
وأحرز أول لقب له عىل مستوى الفريق األول ،وكذلك
املنتخب األرجنتيني رفع أول كأس يف كوبا أمريكا منذ
عام .1993
وهذه املرة الـ 15التي تتوج بها األرجنتني بطلة لكوبا
أمريكا وعادلت فيها األوروغواي ،أما الربازيل فتوقف
رصيدها من األلقاب عند .9
ونجح النجم األرجنتيني أنخيل دي ماريا يف تسجيل
هدف التقدم ملنتخب بالده أمام الربازيل يف املباراة
النهائية لبطولة كوبا أمريكا  ،2021الجارية عىل
ملعب ماراكانا.
وجاء هدف التقدم بعد مرور  22دقيقة فقط عىل بداية
املباراة ،من أول فرصة سنحت لراقيص التانجو ،ليضع
دي ماريا الكرة يف الشباك بمهارة رائعة.
ً
ووفقا لشبكة سكواكا لإلحصائيات ،فإن دي ماريا أول
ً
العب أرجنتيني يسجل هدفا يف نهائي كوبا أمريكا منذ
أن فعلها سيزار ديلجادو يف نسخة .2004
ونال مييس مراده يف نهاية املطاف بعدما حاول مرارًا
التتويج بلقب دويل مع منتخب بالده دون جدوى،
وذلك عقب خسارة األرجنتني يف الكثري من النهائيات
التي وصلت إليها يف السنوات املاضية.
واحتفل مييس وزمالئه بشكل جنوني بهذا اللقب
عقب إطالق صافرة النهاية ،قبل الصعود ملنصات
التتويج ،ليتسلم القائد مييس كأس البطولة ألول مرة
يف تاريخه.
وعزز املنتخب األرجنتيني بهذا الفوز مسريته الخالية
من الهزائم إىل  20مباراة تحت قيادة املدرب ليونيل
سكالوني ،كما ألحق بالربازيل هزيمتها األوىل يف مباراة
رسمية منذ خسارتها أمام بلجيكا يف دور الثمانية
لكأس العالم .2018

ولم يتمالك نيمار جونيور ،نجم منتخب الربازيل نفسه
بعد الخسارة أمام األرجنتني ،يف نهائي كوبا أمريكا.
وانهار نيمار باكيا بعد إطالق الحكم صافرة نهاية
اللقاء معلنا فوز األرجنتني بهدف أنخيل دي ماريا،
ليحقق التانجو اللقب للمرة  15يف تاريخه.
وواصل نيمار البكاء يف أحضان ليونيل سكالوني
مدرب األرجنتني ،كما حرص لياندرو باريديس زميله
يف باريس سان جريمان ،عىل مواساته.
ولم ينس نيمار وسط أحزانه أن يهنئ صديقه ليونيل
مييس ،الذي توج باللقب الالتيني ألول مرة يف تاريخه
بعد ثالث محاوالت فاشلة.
وصعد مييس إىل منصة التتويج ليحصل عىل جائزة
أفضل العب يف البطولة ،وبعدها بثوان صعد ثانية
ليتسلم جائزة هداف النسخة الحالية من البطولة.
وتوج ليونيل بلقب كوبا أمريكا ألول مرة يف تاريخه
بعد ثالث محاوالت فاشلة يف النهائيات أعوام 2007
و 2015و.2016
وتحدث آنخيل دي ماريا نجم منتخب األرجنتني
بسعادة بالغة عن التتويج بلقب كوبا أمريكا ،كاشفا

عن كواليس الحديث مع زميله ليونيل مييس بعد
إسقاط الربازيل بهدف يف املباراة النهائية.
وقال دي ماريا يف ترصيحات عقب اللقاء« :لقد طالبنا
الكثري من الناس بعدم التواجد مجددا يف املنتخب،
ولكننا عدنا ،واصطدمنا بجدار قوي الليلة لكننا
كرسناه».وكشف« :مييس قال يل عقب املباراة (شكرا)،
إنه انتقام للنهائيات السابقة ،وقبل اللقاء ،قال ليو إننا
وصلنا إىل النهائي ،ويجب أن نفوز هذه املرة ،إنه حلم
لطاملنا قاتلنا من أجله».
وأشار آنخيل إىل أن الهدف الذي سجله جاء باالتفاق
مع زميله رودريجو دي بول ،حيث طالبه باستغالل
غفوة املدافعني ،مضيفا« :إنه هدف يذكرني بهدف آخر
سجلته يف مرمى نيجرييا بدورة األلعاب األوملبية».
وواصل« :أشعر بالسعادة والفرح من أجل جميع أفراد
عائلتي ،ولألشخاص الذين قدموا لنا الخدمات الصحية
للوقاية من كورونا ،واآلن نركز عىل كأس العالم».
وأتم دي ماريا ترصيحاته« :لقد ابتسمت كرة القدم
لنا هذه املرة».علق نيكوالس تاجليافيكو ،مدافع
األرجنتني ،عىل تتويج راقيص التانجو بلقب كوبا
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أمريكا عىل حساب الربازيل.
وقال تاجليافيكو ،يف ترصيحات أبرزها حساب منتخب
األرجنتني عىل «تويرت»« :أعتقد أننا لم نفكر كث ً
ريا يف
أننا مجربين عىل الفوز .أنت تريد دائمًا أن تكون
بطالً وهذا ليس باألمر السهل ،لكنه ممكن من خالل
العمل وبذل الجهد».وأضاف« :اعتقدنا دائمًا أن هذه
املجموعة ستواصل التقدم ،وحدثت كل األمور املثرية
م ًعا ،حيث املجيء إىل الربازيل والفوز باللقب ضدهم
عىل هذا امللعب األسطوري .لقد حدث كل يشء بطريقة
لم نتخيلها».واختتم تاجليافيكو« :أنت تعمل دائمًا من
أجل هذه اإلنجازات ،وتسعى لتحقيق أحالمك ،وتحاول
الحفاظ عىل أسلوبك والقتال حتى اللحظة األخرية.
أعتقد أن هذه األمور حدثت يف هذه البطولة .إننا ال
نتوقف عن اإليمان بأنفسنا».
وأشاد ليونيل سكالوني مدرب األرجنتني بالعبه الكبري
ليونيل مييس ،وكشف أن قائد فريقه لعب وهو يعاني
من إصابة خالل االنتصار  0 -1عىل الربازيل يف نهائي
كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.
وأبلغ سكالوني الصحفيني بعد انتصار األرجنتني بستاد
ماراكانا يف ريو دي جانريو« :إذا كنتم تعرفون الطريقة
التي لعب بها يف كوبا أمريكا ستقعون أكثر يف حبه .ال
يمكنك االستغناء عن العب مثله ،حتى عندما ال يكون
الئقا تماما كما يف هذه املباراة واملباراة السابقة».
ولم يكشف سكالوني عن تفاصيل اإلصابة لكنه كال
املديح ملييس يف أمسية شهدت نزول األرجنتينيني إىل
الشوارع بأعداد كبرية لالحتفال بأول لقب كبري يف 28
عاما واألول ملييس بقميص املنتخب الوطني.
وأظهر مييس ( 34عاما) خيبة أمله بإعالنه االعتزال
الدويل عقب الهزيمة أمام تشييل بركالت الرتجيح يف
نهائي كوبا أمريكا  2016قبل أن يرتاجع عن قراره
بعد عدة أسابيع الحقة.وقال سكالوني« :يف النهاية لم
يستسلم ونجح .نحن نتحدث عن أفضل العب يف كل
العصور والجميع يعرف مدى أهمية فوزه بلقب مع
املنتخب الوطني».وأضاف« :لدي عالقة مختلفة عن
العالقة (املعتادة) بني املدرب والالعب .إنها عالقة أكثر
قوة .نحيي بعضنا بعضا ونعانق بعضنا بعضا ،وأنا
ممتن إىل األبد له ولزمالئه يف الفريق».

إمييليانو مارتينيز :اختلفت مع
زوجيت بسبب ميسي

أش�اد إيميليان�و مارتيني�ز ،ح�ارس األرجنتني ،بحص�ول راقيص
التانجو عىل لقب كوبا أمريكا ،عقب التغلب عىل الربازيل يف املباراة
النهائية.
وقال مارتينيز ،يف ترصيحات أبرزها الحس�اب الرسمي لألرجنتني
على تويرت ”:لم أبك بعد .أريد أن أس�تمتع به�ذا اللقب مع عائلتي
وأعانق ابنتي”.وأضاف“ :لقد مررت بأش�ياء كثرية وأش�خاص لم
يثق�وا بي ،لكن هذا اللقب س�يظل خال� ًدا يف التاري�خ .لقد حققنا
الحلم”.وتاب�ع حارس أس�تون فيال“ :إن هذا الوب�اء يجعل جميع
األرجنتينيني يف حالة من املعاناة ،ونحن حققنا اللقب من أجلهم”.
وواص�ل“ :لقد رصحت قبل بضعة أش�هر بأننا نري�د منح الالعب
األفض�ل يف العال�م (مييس) لق ًبا .أخبرت زوجتي أن ه�ذا حلمي،
لكنها أغضبتني ،وما زلت ال أس�تطيع مقابلة ابنتي”.واختتم“ :ال
توج�د كلمات لرشح هذه اللحظة .لقد كان هذا حلمي عندما كنت
صبيا .ذهبت إىل آرسنال عندما كان عمري  17عامً ا ً
بحثا عن حياة
أفضل لعائلتي .وبعد الكثري من الجهد ،وصلت إىل هذه اللحظة”.

الوتارو :استمتعنا بهزمية
الربازيل مرتني

تييت يوجه انتقادات الذعة ملنظمي كوبا أمريكا

وجَّ ه تيتي ،مدرب الربازيل ،انتقادات حادة التحاد أمريكا الجنوبية لكرة
القدم «الكونميبول» بسبب التنظيم بعد خسارة فريقه نهائي كأس كوبا
أمريكا لكرة القدم أمام األرجنتني.وانتقد تيتي ،حالة املالعب املستخدمة يف
البطولة ،وقال إنه كانت هناك خطورة عىل العبيه ألن مكان البطولة تغري
بالكامل قبل أسبوعني عىل انطالقها.كان من املفرتض إقامة البطولة هذا
العام يف كولومبيا واألرجنتني ،لكنها ُنقلت إىل الربازيل بسبب االضطرابات
املدنية يف األوىل وارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد  19يف الثانية.وتدخل الرئيس
الربازييل جايري بولسونارو ،ووافق عىل استضافة البطولة بأكملها ،لكن
تيتي قال إن التنظيم كان عىل عجل ،ما تسبب يف مشاكل للفرق والالعبني.
وقال تيتي« :كانت املالعب سيئة .تعرض الالعبون إىل خطر مفرط .ال ينبغي
أن يحدث هذا يف بطولة كبرية .أتحدث عىل وجه التحديد عن الرجل املسؤول
أليخاندرو (دومينجيز) ،وهو رئيس الكونميبول .أنا أتحدث عنه لتنظيمه
البطولة يف مثل هذا الوقت القصري».وكانت هناك انتقادات مماثلة من تيتي

لحالة املالعب يف بداية البطولة وتم تغريمه  5آالف دوالر.كما انتقد العبو
املنتخب الربازييل الكونميبول ،عشية املباراة االفتتاحية وقالوا إن التنظيم
«غري مالئم».وجاءت انتقادات تيتي بعد فوز األرجنتني ( )0-1لتضع ح ًدا
إىل  28عامً ا ،بدون ألقاب وتحرز لقب كوبا أمريكا للمرة  15وتعادل الرقم
القيايس.وكانت هذه هي أول هزيمة للربازيل منذ خسارتها يف مباراة ودية
عام  ،2019واألوىل يف مباراة رسمية منذ هزيمتها أمام بلجيكا يف كأس
العالم .2018وأشاد املدرب املخرضم بالعمل الذي قام به نظريه األرجنتيني
ليونيل سكالوني لكنه لم يكن سعيدا بالطريقة التي قللت بها األرجنتني من
إيقاع املباراة بعد تقدمها يف منتصف الشوط األول.وقال تيتي« :أردنا اللعب
لكن طيلة الوقت كان هناك أداء ضد كرة القدم .يف جميع األوقات كان هناك
إدعاء للسقوط بحثا عن مخالفات ثم استغرقوا (األرجنتني) وقتا طويال
يف تنفيذها ،ولم يجعل الحكم املباراة تستمر .كانت االسرتاتيجية هي كرس
اإليقاع».

بطولة وميبلدون  ..األسرتالية آشلي بارتي تتغّلب على
التشيكية كارولينا بليشكوفا وحترز اللقب
توّجت األسرتالية آشيل بارتي بلقب بطولة ويمبلدون للتنس بفوزها عىل
التشيكية كارولينا بليشكوفا بمجموعتني لواحدة.وأحرزت بارتي اللقب
للمّرة األوىل يف تاريخها بتغلّبها عىل بليشكوفا بواقع  6-3و)4-7( 6-7
و.6-3وهذا اللقب هو الثاني لالسرتالية البالغة  25عاما ً يف بطوالت
الغراند سالم ،بعدما أحرزت يف العام  2019لقب بطولة فرنسا املفتوحة
(روالن غاروس) ،ما أتاح لها الرتبع عىل عرش التصنيف العاملي منذ ذاك
الحني.وباتت بارتي أيضا ً أول أسرتالية تفوز ببطولة ويمبلدون منذ إيفون
غوالغونغ عام  ،1980ورابع العبة تحقق الثنائية (الكبريات والناشئات)
يف ويمبلدون بعدما سبق وأحرزت لقب فئة الناشئات عام .2011وقبل
 50عاماً ،فازت إيفون غوالغونغ كاويل ببطولة ويمبلدون .وتكريما ً لها،
ارتدت بارتي خالل املباراة النهائية السبت زيا ً مستوحى من الفستان
الذي ارتدته مواطنتها يف العام .1971وقالت بارتي“ :إنه إنجاز ال يصدق،
لقد استغرقت ً
وقتا طويالً ألستوعب ما حدث ،وأجرؤ عىل أن أحلم بالفوز
باللقب وأقوله” ،مضيفة“ :لم أنم كث ً
ريا الليلة املاضية ،كنت أفكر يف كل
االحتماالت ،وكيف سأدخل املباراة “.وتابعت“ :أتمنى أن أكون جعلت
إيفون فخورة”.وكانت هذه أول مرة تحسم فيها املباراة النهائية لبطولة
ويمبلدون للسيدات بثالث مجموعات منذ  2012عندما تغلبت األمريكية
سريينا وليامس عىل البولندية أنييسكا رادفانسكا.كما باتت بارتي أول
العبة مصنفة أوىل تحرز لقب البطولة منذ سريينا عام .2016ولم يسبق
لألسرتالية أن ذهبت أبعد من الدور الرابع يف البطولة اإلنكليزية مشاركاتها
األربع السابقة ،علما أن مشاركتها الخامسة جاءت بعد مشاركة مخيبة
يف روالن غاروس حيث اضطرت لالنسحاب يف الدور الثاني بسبب اإلصابة.
ورضبت بارتي بقوة يف املجموعة األوىل وتقدمت 4-صفر ،قبل أن تحسمها
.6-3وواجهت بارتي مقاومة كبرية يف املجموعة الثانية من بليشكوفا
التي استغلت االخطاء التي ارتكبتها االسرتالية خصوصا يف االرسال
ففرضت التعادل حتى الشوط العارش ،لكن بارتي تقدمت  6-5وحصلت
عىل فرصة حسم املباراة واألرسال بحوزتها لكن بليشكوفا فرضت
التعادل مجددا ً وبالتايل شوطاُ فاصالً حسمته يف صالحها .7-4واستعادت
بارتي توازنها يف املجموعة الثالثة الحاسمة وكرست إرسال بليشكوفا يف
الشوط الثاني لتتقدم 2-صفر حتى حسمتها يف صالحها .6-3وعلقت
بارتي عىل أدائها يف املجموعة الثالثة قائلة“ :عادت بليشكوفا بقوة يف
املجموعة الثانية ،وقلت يف نفيس يجب أن أواصل الكفاح واعتقد ان هذا
كان االهم ،ونجحت يف حسم األمور مبكرا”.وأردفت قائلة“ :كانت مباراة

استثنائية منذ البداية وكان يتعني عيل ان اقدم كل ما يف وسعي وأنا
فخورة بما قدمته حتى اآلن”.وانهمرت دموع بارتي عقب كسبها
نقطة املباراة وانطلقت برسعة نحو املدرجات وتسلقتها حتى وصلت
إىل فريقها التدريبي عىل غرار ما فعل مواطنها بات كاش عندما فاز
بلقب بطولة ويمبلدون للرجال يف عام .1987قالت بارتي
التي باتت ثالثة أسرتالية تتوج بطلة لويمبلدون يف
فئة الفردي يف العرص الحديث بعد كاويل
ومارغاريت كورت “ )1970(:هذا أمر
ال يصدق .يجب أن أبدأ بكايا (كارولينا
بليشكوفا) .تهانينا عىل هذه البطولة
الرائعة لك ولفريقك .أحب اختبار
نفيس ضدك وأنا متأكدة من أننا
سنخوض العديد من املباريات”.
واضافت“ :أود أن أشكر فريقي
الذي ساعدني لحظة بلحظة
منذ بداية هذا العام الصعب”.يف
املقابل ،فشلت بليشكوفا
للمرة الثانية يف إحراز لقب
كبري بعد خسارتها نهائي
فالشينغ ميدوز عام 2016
أمام األملانية أنجيليك كريبر.
وبدا أن التشيكية افتقدت
إىل سالحها الفتاك الذي
قادها إىل املباراة النهائية
وهو إرسالها الذي خذلها.
وتأثرت بليشكوفا كثريا
عقب الخسارة وقالت وهي
تمسح دموعها“ :أنا ال
أبكي أب ًدا ،وال أبكي
أب ًدا ،واآلن”.وأضافت:
“أريد أن أقول أن آش
[بارتي] لعبت بطولة
رائعة ،لقد كافحت لجعل
األمر صع ًبا عليها لكنها لعبت
بشكل جيد ج ًدا لذا تهانينا لها”.وتابعت:
“أريد أن أشكر كل فريقي .كل النجاح
يذهب إليهم ،بدونهم لن أكون هنا،
وعائلتي بالطبع .بغض النظر عن
الكأس التي أمتلكها (الفضية)،
فقد أمضينا أسبوعني رائعني هنا”.
ومع ذلك ،ال يمكن مقارنة دموعها
بتلك التي أذرفتها مواطنتها الراحلة
يانا نوفوتنا عندما خرست يف نهائي عام
 1993واضطررت إىل مواساة من دوقة
كينت.ولعل العزاء الوحيد لبليشكوفا هو
أن نوفوتنا تخطت آثار تلك الهزيمة وفازت
باللقب يف عام .1998

عل�ق الوتارو مارتينيز ،نجم األرجنتني ،عىل تتويج راقيص التانجو
بلقب كوبا أمريكا عىل حساب الربازيل.
وق�ال الوت�ارو ،يف ترصيح�ات أبرزها الحس�اب الرس�مي ملنتخب
األرجنتين“ :س�أحتفظ به�ذه امليدالية مدى الحي�اة .لقد أصبحنا
ج�ز ًءا من تاريخ املنتخب الوطني .لق�د مر وقت طويل دون الفوز
بلقب ،واليوم حققنا ذلك”.وأضاف“ :لم يكن هناك الكثري لنتحدث
عن�ه قبل املب�اراة .األمر بأكمل�ه كان يعتم�د علينا”.وتابع“ :هذه
البطولة كانت ستلعب يف األرجنتني ،واآلن نحن نستمتع مرتني؛ ألن
اللعب م�ع الربازيل دائمًا ما يكون أمرًا ممي ًزا”.واختتم”هذا اللقب
أمر كنا نحلم به ،وس�تظل ذكرى أبدية .كنا نستحق الفوز ،وعلينا
أن نس�تمتع ب�ه .إن املنتخب يضم أجيالاً جديدة وش�باب جائعني
لالنتصارات”.

تياجو سيلفا :فخور بفضية كوبا أمريكا

أقر مدافع منتخب الربازيل تياجو
سيلفا ،بأن األرجنتني ،املتوجة
بلقب كوبا أمريكا ،تمكنت
من “تحييد” أبرز األسلحة
الهجومية لفريق “الكناري” ال
سيما يف الشوط األول من املباراة
التي جمعت بني الخصمني ،فجر
أمس األحد.
ورصح الالعب
ة
لقنا
(ESPN
Bra-

 )silعقب الهزيمة أمام األرجنتني بهدف
نظيف عىل ملعب (ماراكانا) يف ريو دي
جانريو“ :يف البداية علينا تهنئة الفريق
املنافس ،األرجنتني حيّدت أبرز لعباتنا
وكان من الصعب للغاية قلب الوضع”.
واعترب تياجو سيلفا أنه يف الشوط الثاني
من اللقاء“ :لم تكن هناك مباراة” وأن
املنتخب الربازييل أراد اللعب فقط.
وتابع“ :لألسف لم نحقق مرادنا ،يف
الشوط األول لم نتمكن من تقديم لعبنا”
املعتاد.
كما انتقد الالعب قيام الحكم
األوروجواياني إستيبان أوستوخيتش
بمنح “خمس دقائق” فقط من الوقت

املحتسب بدال الضائع يف الشوط الثاني.
ومع ذلك ،اعترب أن املنتخب الربازييل قدم
أداء جيدا يف كوبا أمريكا ببلوغه النهائي
أمام خصم بحجم األرجنتني.
وقال يف هذا الصدد“ :كان هناك احتمال
بنسبة  50%لكل منتخب منهما ،وكان
هناك العبان عظيمان يف الفريقني
(نيمار ومييس) ،عالوة عىل أن الفريقني
كانا مدربني جيدا”.
واختتم الالعب“ :اآلن علينا أن نرفع
رؤوسنا ،ألن هذه (كان يشري إىل ميدالية
وصيف البطل) مدعاة للفخر أيضا،
كرة القدم هكذا وعلينا التعامل مع هذا
الوضع”.

اهلولندي موليما بطالً للمرحلة الرابعة عشرة
وبوغاتشار حيتفظ بالقميص األصفر
الهولندي
أحرز
موليما
باوكي
الرابعة
املرحلة
عرشة للنسخة 108
من طواف فرنسا
للدراجات الهوائية،
احتفظ
فيما
تاداي
السلوفيني
بوغاتشار حامل اللقب
األصفر املخصص ملتصدر
با لقميص
الرتتيب العام.وقطع موليما ،البالغ من العمر 34
عاماً ،مسافة املرحلة البالغة  183,7كلم بني كاركاسون
وكيان بزمن  4.16:16ساعات متقدما ً بفارق 1:04
دقيقة عىل النمسوي باتريك كونراد والكولومبي
سريخيو هيغيتا وبفارق  1:06دقيقة عىل اإليطايل
ماتيا كاتانيو.وحقق موليما فوزه الثاني يف طواف
فرنسا بعد األول قبل أربعة أعوام يف بوي-اون-فيالي.

وأنهى بوغاتشار هذه مرحلة يف املركز الثامن عرش بفارق
ست دقائق و 53ثانية خلف الهولندي بطل املرحلة فحافظ
عىل صدارة الرتتيب العام بفارق أربع دقائق وأربع ثوان أمام
الفرنيس غيوم مارتان الذي حقق قفزة كبرية يف الرتتيب
العام من املركز التاسع إىل الثاني باحتالله املركز الحادي
عرش يف هذه املرحلة بفارق  1:28دقيقة خلف موليما.وتقام
املرحلة الخامسة عرشة األحد بني سرييه وأندورا-ال-فيياي
عاصمة أندورا عىل مسافة  191,3كلم.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7526 :االثنين  12تموز 2021
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حقوقيون يطالبون بـ «الحرية الفورية» له

صحفيون مغاربة :الريسوني يدفع مثن اجلرأة ..
و  5سنوات سجن عقاب قاس
الدار البيضاء/متابعة الزوراء:

قض�ت غرف�ة الجناي�ات االبتدائي�ة
بمحكمة االس�تئناف بالدار البيضاء،
بإدانة الصحفي سليمان الريسوني،
رئيس تحرير جري�دة “أخبار اليوم”
املتوقفة عن الصدور ،بالسجن النافذ
خمس س�نوات وغرامة مالية قدرها
 100ألف درهم.
الحكم استنكره كثري من الصحفيني،
واصفين إي�اه بأن�ه ق�اس .ويف هذا
اإلط�ار ،ق�ال الصحف�ي مصطف�ى
اب�ن الريض“ :بالنس�بة يل كان حكما
صادما .خمس س�نوات سجن عقاب
ق�اس ،ويف كثير من امل�رات تملكني
ش�عور بأن�ه يمكن أن تك�ون نتيجة
هذا املس�ار م�ن التقايض ش�يئا آخر
غري كل هذه السنوات سجنا”.
وأض�اف اب�ن ال�ريض“ :أتص�ور أن
محاكم�ة س�ليمان تحدي�دا ش�ابها
كثري من القيل والقال .ويف نظر كثري
م�ن القانونيين ،جرى امل�س ببعض
حقوقه يف املحاكمة العادلة ،وسجلت
مالحظات كثرية عىل ش�كل التعاطي
مع ملفه إىل مستويات من القسوة يف
التدبري ال تخطئها العني”.
وتاب�ع قائلا“ :الصحافة م�ا عادت
تتحمل مثل هذه الرضبات القاس�ية
التي ترتك آثارا عميقة عىل جس�مها.
وم�ا يعنيني ش�خصيا كصحفي هو
مدى تأثريها عىل السلوك املتوقع من
الصحفيني أثناء أداء مهامهم .ال شك
أنها أحكام تلقي بثقلها علينا جميعا
لجه�ة إمكان�ات التعبير بهوام�ش
أوسع”.
وأوضح ابن ال�رايض أن “الصحفيني
يتلق�ون ه�ذه األح�كام ويتصورون
أنهم جميعا معنيون بش�كل مبارش،
وهو م�ا ينعكس على أدائهم املهني
ال�ذي يتأث�ر س�لبا وإيجابا بحس�ب
املت�اح م�ن هوامش التعبير يف بلد ال
يتحك�م الصحفي وح�ده يف صناعة
هذا املت�اح ،بل يخض�ع ملوازين قوى
تصنعها السلطة واملجتمع السيايس
والحقوق�ي والنقاب�ي واملدني ،وعىل
ضوئه�ا يم�ارس الصحف�ي أدواره
كمساهم يف تدبري النقاش العمومي.
أم�ا إذا ّ
توهم أن�ه بإمكانه أن يتحول
إىل فاعل س�يايس وحقوقي من خالل
أدوات الصحاف�ة ،فس�يكون ُعرضة
(أو س�يعرض نفس�ه) للشطط ،ألنه
عملي�ا ،وبحس�ب رشوط اللحظة يف
املغرب ،يتحرك يف حالة انكش�اف تام
الختالل املوازين”.
وواص�ل بأن “ه�ذا يحيلن�ا إىل فكرة
جوهري�ة يف نظ�ري ،وه�ي االختالل
الواض�ح بع�د تدمير مؤسس�ات
الوس�اطة يف تدبري الس�لطة يف عالقة
بالحري�ات .إنن�ا بصدد تراج�ع أكيد
نتيجة تراجع كثري م�ن أدوات الفعل
املجتمع�ي يف إط�ار تدبير التناف�س
املشروع داخ�ل املجتم�ع لصياغ�ة
مش�هد يحقق التكاف�ؤ والتوازن بني
الس�لطة يف إطار دينامي�ة مجتمعية
صحيّ�ة ،ويف كنف�ه يك�ون الصحفي
محميا من التغول من أي سلطة”.
وأع�رب الصحفي املغرب�ي عن أمله ،
أن تج�د قضية س�ليمان طريقها إىل
الحل بأي ش�كل يمكن أن يشيع جوا
م�ن االطمئن�ان واله�دوء ونحن بني
ي�دي تنزيل مشروع تنم�وي تراهن
عليه الدولة لتحقيق نقلة كبرية نحو
مغرب آخر ممكن”.
وش�دد املتح�دث على أن “الصحافة
رفي�ق مزعج للس�لطة يف طريقها إىل

الديمقراطي�ة ،وس�تبقى مزعج�ة،
وأتص�ور أن الس�لطة (أي�ة س�لطة)
مطالب�ة بتحم�ل ه�ذا الرفي�ق غير
املرغ�وب ولك�ن وج�وده رضوري
وحي�وي ،ألن مس�اهمته واف�رة يف
التنبي�ه إىل املس�ارات الخط�أ الت�ي
ّ
تض�ل
يمك�ن أن تتس�بب يف أن
الس�لطة واملجتم�ع طريقهم�ا نحو
الديمقراطية”.
م�ن جانب�ه ،ق�ال أحم�د مديان�ي،
سكرتري تحرير “تيل كيل بالعربية”:
إن “ه�ذا املل�ف أظه�ر لن�ا مج�ددا
الحاجة لعودة مؤسس�ات الوساطة
لتلع�ب دوره�ا ،وتجنب املغ�رب كما
أس�س للتجرب�ة خلال بداي�ة حكم
محمد الس�ادس ،ما يجره الستغالل
مجموعة من القضاي�ا الرائجة أمام
القض�اء ،الت�ي ترف�ض مؤسس�ات
ومنظمات دولية إخراجها من نطاق
التضييق على حرية ال�رأي والتعبري
والصحافة”.
وأضاف مديان�ي ،أن “أم�د االعتقال
االحتياط�ي كان غير مقب�ول ،ول�م
أطل�ع إىل غاية اللحظ�ة عىل منطوق
الحك�م ،لكنه�ا تبقى قضية س�وف
يرتتب عنها ردود فعل املغرب ليس يف
حاجة إليها يف الظروف الحالية”.
وشدد املتحدث عىل أن “ما يهم اليوم
هو إقناع س�ليمان الريسوني بوقف
االمتن�اع ع�ن األكل ،ألن الحياة الحق
فيها أس�مى م�ن أي تفاصيل أخرى،
وال ي�زال هن�اك طور االس�تئناف ثم
النقض ،من يريد خريا اآلن بسليمان
وطفله ،سواء من الدولة أو محيطه،
صحته ال يج�ب أن تتدهور أكثر مما
ينقل عىل لسان محاميه”.
هاج�ر الريس�وني ،صحفي�ة ،قالت
إن “الحك�م عىل الصحفي س�ليمان
الريس�وني حك�م غري مفه�وم وغري
قانون�ي وظالم وال تتوفر فيه رشوط
املحاكمة العادلة ،حيث أصدر القايض
الحك�م دون أن يس�تمع لس�ليمان
ودون أن يق�وم باملواجهة بينه وبني
املدعي؛ فالقايض كان يرفض إحضار
سليمان ملحاكمته رغم إلحاح دفاعه
وإلح�اح س�ليمان على الحض�ور،
ل�م يراف�ع دفاع�ه يف املل�ف ،ل�م يتم
االس�تماع لخل�ود املخت�اري ،زوج�ة
س�ليمان الريس�وني ،وهي مرصحة
يف امللف ،لم يتم االس�تماع للش�هود،
وأه�م ش�اهدة ه�ي الخادم�ة الت�ي
يقول املدعي إنها كانت يف البيت أثناء
االعت�داء املفترض ،ل�م تت�م معاينة
امل�كان املف�روض أن الحادثة وقعت
فيه”.
وأضاف�ت“ :ال أعلم عىل ماذا اس�تند
الق�ايض يف تش�كيل القناع�ة ب�أن
سليمان مذنب يف غياب شهادة طبية
أو ش�هود يؤك�دون الواقع�ة ،وعدم
وجود حالة التلبس”.
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وتابع�ت قائلة“ :لألس�ف ،س�ليمان
الريسوني يدفع ثمن جرأته وانتقاده
لجه�ات ال يس�تطيع أح�د أن يشير
إليه�ا باألصبع ،واعترب أن هذا الحكم
القايس هو انتقام من س�ليمان ،وإال
كي�ف نفرس أن�ه يف ملفات مش�ابهة
تكون شواهد طبية وشهود ويف بعض
األحيان حالة التلبس والضحية تكون
قارصا ،وال يحكم بهذا الحكم”.
ويف الس�ياق ذات�ه وتضامن�ا م�ع
الصحفي س�ليمان الريس�وني ،الذي
صدر يف حق�ه حكم بالس�جن النافذ
 5سنوات وغرامة  10ماليني سنتيم،
صدحت حناجر حقوقيني وصحفيني،
يف قل�ب العاصم�ة الرب�اط ،بإدان�ة
م�ا اعتربت�ه “محاكم�ة صوري�ة”،
داعية إىل “الحري�ة الفورية للمعتقل
السيايس”.
وقف�ة الرب�اط ه�ذه كان�ت من بني
إح�دى عشرة وقف�ة دع�ي إليها يف
مجموعة من املدن املغربية ،من بينها
العاصم�ة االقتصادية الدار البيضاء،
تضامنا م�ع “املعتقلني السياس�يني
ومعتقلي ال�رأي والتعبير” ،الذي�ن
تق�ول “هيئ�ة مس�اندة الريس�وني
وال�رايض ومنج�ب وباق�ي ضحاي�ا
انتهاك حرية التعبري باملغرب” إن من
بينه�م الصحفيني توفي�ق بوعرشين
وعم�ر ال�رايض ،واملعتقلين يف ملف
“حراك الريف” ن�ارص الزفزايف ونبيل
أحمجيق.
ويف كلمة تضامنية مع رئيس تحرير
جري�دة “أخبار الي�وم” املتوقفة عن
الص�دور ،قال الحقوقي عب�د الرزاق
بوغنب�ور إن ه�ذه الوقف�ة “تندي�د
بالتمادي يف ظاهرة االعتقال السيايس
باملغرب ،باإلضافة إىل الخرق السافر
للحق يف االحتجاج”.
ووص�ف بوغنب�ور إدانة الريس�وني
بخم�س س�نوات س�جنا ناف�ذا
بـ”املج�زرة القانوني�ة” ،الت�ي تمت
“دون تحدي�د التهم�ة بدق�ة ،بعدما
اعتقل ملدة تقارب أربعة عرش شهرا،
َ
دون تلبس ودون أدلة ،يف عملية كلها
مفربك�ة من أجل اإليق�اع باملنتقدين
واملعارضني”.وقاب�ل بوغنب�ور بين
مل�ف الريس�وني ومل�ف املحام�ي
محمد الحس�يني ك�روط ،الذي كان
متهما باالغتصاب وحفظت قضيته.
وتابع قائلا“ :الدولة اآلن تتجه نحو
قمع كل املحتجني واملنتقدين للوضع
وصلن�ا مرحلة صعبة ج�دا .والدولة
اختارت مواجهة أح�رار وحرائر هذا
الوطن أعتقد اآلن أنه تبني بامللموس
أن س�ليمان الريس�وني واملعط�ي
منج�ب وعم�ر ال�رايض ون�ور الدين
الع�واج مظلوم�ون ،وألق�ي القبض
عليه�م ،وتوبع�وا ألنه�م عّب�رّ وا عن
آرائه�م .ح�ذار ثم ح�ذار .الدولة اآلن
تسري إىل النفق املسدود”.
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منذ ست سنوات ..مصر تبحث عن حمطة إخبارية ولديها قناة النيل مهملة
القاهرة  /متابعة الزوراء:

إخفاق الحكومة املرصية يف إطالق قناة
إخبارية مؤث�رة يف محيطه�ا اإلقليمي
مرتبط أساس�ا بأن الجهات املس�ؤولة
ع�ن إدارة مل�ف اإلعلام ال تع�رف م�ا
ه�و املطل�وب م�ن اإلعلام بالضبط يف
ظ�ل إقصاء أصحاب الكف�اءات املهنية
واالعتماد عىل شخصيات إدارية.
وبدأت الحكومة املرصية رحلة مضنية
إلنش�اء محط�ة إخباري�ة تعبر ع�ن
توجه�ات الدول�ة السياس�ية وتوص�ل
صوته�ا للخ�ارج برؤي�ة تنس�جم مع
أهدافها.
ومن�ذ س�ت س�نوات ب�دأت القاه�رة
التفكير يف إنش�اء محط�ة جديدة ،وال
تزال تفكر يف هذا األمر ،ووعدت مؤخرا
اإلدارة الجدي�دة للرشك�ة املتحدة التي
تدي�ر ج�زءا كبريا م�ن وس�ائل اإلعالم
يف مصر بتدبري قناة عرصي�ة إقليمية
خاصة باألخبار يف غضون عام.
ويأخ�ذ تجهيز ه�ذه املحط�ة عاما أو
أكث�ر إذا بدأ من نقط�ة الصفر ،لكن إذا
ب�دأ التجهيز من النقط�ة التالية يمكن
أن يستغرق وقتا أقل وتتحقق خطوات
عملي�ة بش�كل أرسع ،فهن�اك ن�واة
كبرية يمكن البن�اء عليها يف التلفزيون
الرس�مي وال يلتف�ت إليه�ا أح�د ،لذلك
مضت أسابيع عىل وعد اإلدارة الجديدة
للمتح�دة من دون رؤية ض�وء يف بداية
النفق.
ويف كل مرة يأتي ذكر املحطة اإلخبارية
يتجاهل املسؤولون عن اإلعالم أن هناك
محطة رائدة اس�مها “الني�ل لألخبار”
انطلقت باللغتني العربي�ة واإلنجليزية
وتأسس�ت عام  1998عىل يد اإلعالمي
حس�ن حامد ،ويت�م التعامل معها عىل
أنها غير موج�ودة ،ربما ألنه�ا تابعة
للتلفزي�ون الرس�مي ال�ذي يعاني من
اإلهم�ال والرتدي ،وربم�ا ألن الحكومة
ال تري�د امتالك قناة أخب�ار أصال عليها
أن توفر لها سقفا مرتفعا من الحرية،
وربم�ا ترت�اح لترك دم�اء األخب�ار
متفرقة بني القن�وات املختلفة لتوزيع
املسؤولية.
وتشترك هذه االجتهادات يف أن الهدف
يتمثل يف إنشاء قناة بمواصفات خاصة
بعي�دة ع�ن الجس�م التقلي�دي لإلعالم
املصريّ ،
وأن هن�اك ت�رددا يف ه�ذه
الخطوة يكش�ف عن غموض يف الكثري
م�ن تفاصيله�ا ،ألن خ�روج محط�ة
إخبارية للنور ال يحتاج إىل معجزة.
ويشير خرباء إعالم إىل أن قناة “النيل”
التي ال تزال تم�ارس عملها وفقا للحد
األدن�ى م�ن امل�وارد املتوافرة له�ا ،بما

جعل الكثير من الضي�وف يرتددون يف
املش�اركة عبر برامجه�ا يف ظ�ل تدني
نس�بة املش�اهدة ،ورتاب�ة القضاي�ا
السياسية التي تناقشها.
وظه�رت هذه القناة م�ع املوجة األوىل
للقنوات اإلخبارية العربية يف تسعينيات
القرن امل�ايض ،وكان لها صدى إيجابيا
داخ�ل مرص وخارجه�ا ،واعتمدت عىل
حم�اس مجموعة من الش�باب حديثي
التخرج يف كليات اإلعالم املختلفة ،جرى
اختيارهم بدقة بمعرفة حس�ن حامد،
واإلعالمية س�ميحة دحروج ،وهما من
جيل الرواد يف اتحاد اإلذاعة والتلفزيون
املصري ،وأتقن�ا املهني�ة وحرصا عىل
نقل خرباتهما للشباب.
وق�ال حس�ن علي أس�تاذ اإلذاع�ة
والتلفزي�ون بجامع�ة قناة الس�ويس
بشرق القاهرة ،وعضو س�ابق بلجان
تطوي�ر التلفزيون املصري ،إن إخفاق
الحكومة يف إطالق قناة إخبارية جديدة
يرتبط باالعتماد عىل شخصيات إدارية
وليس عىل مستوى الكفاءة واملهنية مع
غي�اب الرؤية وعدم اس�تغالل القدرات
البرشي�ة الهائل�ة ،وم�ا زال�ت الجهات
املسؤولة عن إدارة ملف اإلعالم ال تعرف
ما هو املطلوب من اإلعالم بالضبط.
وأوض�ح أن الحكوم�ة ال تمتل�ك رؤية
واضح�ة لتطوي�ر القن�وات اإلقليمي�ة
لتك�ون صوت مصر يف الخ�ارج ،عىل
الرغم م�ن أن هذه املنابر تمتلك قدرات
تحتاج فقط للدعم والتوظيف الصحيح،
ولألس�ف طغ�ت املناف�ع الش�خصية
ل�دى بع�ض املس�ؤولني على املصلحة
العامة لتطوير قناة النيل لألخبار بأقل
اإلمكانيات.واملثري لالنتباه أن الكثري من
كوادر قن�اة النيل لألخب�ار توزعوا عىل
محطات عربي�ة عديدة وأثبت�وا جدارة
وكف�اءة ،ومنهم من يعم�ل يف الربامج

اإلخباري�ة يف بع�ض القن�وات املرصية
العامة ،ومن أس�ندت له مهمة تأسيس
قناة “إكسترا ني�وز” التابعة لش�بكة
“يس.ب�ي.يس” والت�ي أصبحت تش�به
مرشوع القناة اإلخباري�ة دون اإلعالن
ع�ن ذلك ،فطبيع�ة تغطيته�ا لألحداث
تيش بأنها تحاول أن تستحوذ عىل هذه
املساحة بحكم األمر الواقع.
وكانت هن�اك تجربة أو مشروع قناة
باس�م “دي.أم.يس اإلخباري�ة” التابعة
لش�بكة “دي.أم.يس” الت�ي تملكه�ا
الرشك�ة املتح�دة ،وجرى العم�ل عليه
ملدة عامني انتهى بالفش�ل وتم ترسيح
املجموع�ة الفنية التي اختيرت للعمل
فيه بعد توفري الكثري من اإلمكانيات.
ويعتقد البعض من املراقبني أن مرشوع
املحط�ة اإلخبارية له جوانب سياس�ية
تفرس عدم خروج�ه إىل النور ،ففي كل
مرة يتم الحديث عنه وتوفري الكثري من
اإلمكاني�ات والبنية األساس�ية الالزمة
ث�م ينهار ،ويتج�دد الحديث مرة أخرى
م�ا يعرب عن عدم وج�ود إرادة حقيقية
للوص�ول إىل ه�ذا اله�دف ال�ذي يحمل
مضامني إعالمية وسياسية أيضا.
ويتع�زز ه�ذا االس�تنتاج ب�أن محطة
“الني�ل لألخبار” التي كانت قبيل نهاية
عه�د الرئيس األس�بق حس�ني مبارك
مح�ل اهتمام م�ن قب�ل الحكومة وتم
تزويدها بمع�دات تقني�ة حديثة ،لكن
تب�ددت الجه�ود الت�ي بذل�ت لدعمه�ا
وج�رى وأد الحل�م يف ظ�روف غامضة
كأن هناك من أراد أن تظل هذه املحطة
تعمل يف نطاق الحد األدنى ،أو موجودة
وغير مؤثرة.وتتمث�ل مش�كلة ه�ذه
املحطة يف أنها باتت منجرفة وراء دعم
النظام املرصي ،وهذا ال عيب فيه ،لكن
الطريق�ة الت�ي يعرض بها ه�ذا الدعم
تجاوزته الكثري من املحطات اإلخبارية

املحرتفة والتي تريد تثبيت أركانها لدى
املشاهد خارج الحدود.
وقد انعكس�ت تجليات هذا التوجه عىل
طبيع�ة برامجها التي تهتم باملش�اهد
املصري املحلي ،م�ع أن أي محط�ة
إخباري�ة يجب أن تحرص على التنوع
والت�وازن ومعالج�ة وتحلي�ل األخب�ار
بحرفي�ة ورؤى موضوعي�ة ،وم�ن
الضروري أن تظه�ر للجمه�ور هكذا
إلقناعه باملحتوى املقدم ،برصف النظر
عن هوية األجندة السياسية.
وكش�ف مصدر إعالمي عم�ل باملحطة
من�ذ انطالقه�ا ،أن قناة “الني�ل” التي
اختير اس�مها مبك�را بعناي�ة كان
يمكنه�ا أن تلعب دورا مهم�ا يف األزمة
التي تعيش�ها مرص حاليا بس�بب س�د
النهضة اإلثيوبي لو حرص املس�ؤولون
عىل دعمه�ا ووف�روا له�ا االحتياجات
الت�ي ترس�خ أقدامها ،فاس�مها يكفي
لج�ذب قطاع�ات كبيرة م�ن املهتمني
بأزمة الس�د لو نجحت يف رس�م صورة
لها كمصدر مهم لألخبار والتحليالت يف
دول حوض النيل.
وأك�د املص�در ذات�ه لـ”الع�رب” أن
النسخة اإلنجليزية منها أثبتت حضورا
نوعي�ا ،وجذب�ت الكثير من الس�فراء
األجان�ب يف القاهرة ملتابعتها ،ونجحت
يف اس�تقطاب وج�وه مرصي�ة تجي�د
اإلنجليزية لتوصيل رس�التها إىل العالم
من خالل تعليقات اتسمت بالحياد.
وأضاف املص�در ،الذي اعت�ذر عن ذكر
اسمه ،أن املشكلة تكمن يف أن إنقاذ قناة
“الني�ل” واختيارها كمحط�ة إخبارية
تع�رض وجهة نظ�ر الدول�ة يتعارض
م�ع مح�اوالت تهمي�ش كل املحط�ات
التابع�ة التح�اد اإلذاع�ة والتلفزي�ون
لحس�اب محط�ات منافس�ة ضم�ن
سياس�ة التخل�ص م�ن األعب�اء املالية
التي تس�ببها ،بما انعكس عىل محطة
“الني�ل” الت�ي تركت لتواج�ه مصريها
الغامض وتم�وت إكلينيكيا يف ظل عدم
االقرتاب منها بالخري أو الرش.
وش�دد اإلعالم�ي حس�ن عيل على أنه
ال توج�د إرادة سياس�ية ليك�ون ل�دى
مرص منبر يضاهي محط�ات األخبار
الكبيرة ،بدلي�ل أن أغل�ب القائمين
على إدارة املنظوم�ة ليس�ت لديه�م
استراتيجية واضح�ة ،وإنق�اذ اإلعالم
يأت�ي باس�تقطاب ش�خصيات ُت�درك
من أين يبدأ اإلصلاح الجذري ،وتغليب
املهني�ة وفتح مس�احات للحرية وترك
املتخصصين يعمل�ون بأريحي�ة دون
تدخالت م�ن أي جهة ،وقتها س�تكون
هناك محطة بأقل تكلفة.

إخالء سبيل الصحفي املصري أمحد خليفة

القاهرة/متابعة الزوراء:

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا املرصية ،قرارا ً يقيض
بإخلاء س�بيل الصحفي بموقع «مصر  »360أحمد
محم�د خليفة ،املحبوس احتياطي�ا ً عىل ذمة القضية
رقم  65لس�نة  ،2021منذ أن ألقي القبض عليه يف 6
يناير /كانون الثان�ي  2021بنا ًء عىل قرار صادر من
النيابة العامة بضبط�ه وإحضاره ،وذلك عىل خلفية
نش�اطه الصحفي ،وتم نقله إىل قس�م الفيوم تمهيدا ً
لتنفيذ قرار إخالء سبيله.
وكانت النيابة قد وجه�ت إليه اتهامات بـ»االنضمام
إىل جماع�ة إرهابية» و»نشر أخبار كاذبة وإس�اءة
استخدام وسائل التواصل االجتماعي».
وظه�ر خليفة ،يوم  6يناير /كان�ون الثاني  ،2021يف
نيابة أمن الدولة بعد أيام من استدعائه من قبل جهاز

األمن الوطني لسؤاله عن بعض تقارير صحفية كتبها
لصالح موقع «مرص  »360اإلخباري الخاص.
ظل خليف�ة مختفيا ً طوال هذه املدة حتى ظهوره يف
النياب�ة ،حتى أعل�ن محامون حقوقي�ون ظهوره يف
نياب�ة أمن الدول�ة.وكان خليفة يعمل مح�ررا ً عماليا ً

لصالح موق�ع «مرص  »360اإلخب�اري الخاص ،الذي
صدر قبل فرتة يف نس�خة تجريبية ،وحس�ب ما نرشه
املوقع نفس�ه ،فقد اختفى الصحفي ،منذ اس�تدعائه
م�ن قبل جه�از األمن الوطني بمحافظ�ة الفيوم يف 6
يناير /كان�ون الثاني .2021وق�ال أصدقاء مقربون
م�ن خليف�ة ّ
إن قوة أمني�ة توجّ ه�ت إىل منزله بقرية
التلاث ،التابع�ة ملركز الفيوم للقب�ض عليه ،لكنه لم
يكن موجوداً ،ث�م هاتفوه يف حضوره أرسته إلبالغه
بأن�ه من املطلوبني ،وحينها أبلغوه بحتمية حضوره
إىل مق�ر األمن الوطن�ي بالفيوم أو عودته�م إليه من
جديد ،ليقرر الذهاب بمح�ض إرادته إىل املقر األمني،
محام
لكنه لم يعد منذ تاريخه.وبحسب أرسته ،ذهب
ٍ
إىل مق�ر األمن الوطني بمحافظة الفيوم لالستفس�ار
عن موقفه القانوني ،لكنهم أنكروا وجوده أو إدراجه
عىل ذمة قضية معينة.

هل بإمكان الصحفي إعادة صناعة نفسه؟
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن

كان صديقي املهن�دس يقول بإمكان
ّ
أي انس�ان أن يكون صحافيا! بمجرد
التفكير وق�راءة ما يج�ري يف العالم
بذهن يق�ظ .وهذا ينطب�ق أيضا عىل
قائم�ة أخرى م�ن امله�ن .لكنه يقول
أيض�ا بثقة واضحة لي�س بإمكان ّ
أي
ش�خص أن يكون مهندسا .يف إشارة
إىل استسهال العمل الصحايف.
يتعل�ق ه�ذا ال�كالم كثيرا بالحدي�ث
املت�داول حالي�ا ع�ن إع�ادة النظر يف
خي�ارات امله�ن تح�ت وطأة الكس�اد
الذي أصاب العالم جراء انتش�ار وباء
كورونا وصدمة ما بعد الوباء.
عندم�ا يتعلق األم�ر بالصحافة فهي
أصال تعيش أزمة وجودية قبل انتشار
الوب�اء ،وهو ما عّب�رّ عنه أحد الزمالء
اللبنانيين بوص�ف ح�ال الصحافيني
اليوم بحال س�ائقي عرب�ات الخيول
مع اكتشاف السيارات يف نهاية القرن
الثامن عرش!
بالنس�بة إيلّ ،أرى أن الخيار هو إعادة
صناع�ة الصحافة وليس اس�تبدالها،
فلي�س بمق�دور العال�م التخلي عن
الصحاف�ة بوصفه�ا الرقي�ب املث�ايل
على الديمقراطي�ة ومن�ع فس�اد
الحكوم�ات وه�در األم�وال ،ورب�ط

املجتمع بديمقراطية حرة من األفكار
واملعلومات .فالرج�ال األقوياء الذين
وضع�وا الع�رف األول للديمقراطي�ة
يف العال�م كان�وا يفضل�ون دول�ة بال
حكومة عىل دولة بال صحافة.
املؤسف أن تخيل الحكومات ،خصوصا
يف العال�م العرب�ي ،ع�ن الصحاف�ة
املخلص�ة لجوهرها وترك الصحافيني
يبحث�ون ع�ن مصريه�م بأنفس�هم،
يتس�بب برضر بالغ للمجتم�ع .وإذا
كان�ت الحكوم�ات ته�دف يف ذل�ك إىل
كتم الص�وت املراق�ب ألدائه�ا ،وترك
الصحاف�ة تعي�ش أزمته�ا فإنها تدع
البالد تسري نائمة نحو املستقبل.
مع ذلك ،تبتعد غالبية الحلول املقرتحة
للمس�تقبل الغام�ض للصحاف�ة
م�ع الكس�اد ال�ذي أصابه�ا يف عرص
الشركات التكنولوجي�ة العمالق�ة،

ع�ن األزم�ة الحقيقي�ة ،والت�ي يمثل
الصحافيون الجزء األه�م فيها .جزء
من املشكلة هم الصحافيون أنفسهم
عندما يعج�زون عن تقدي�م محتوى
متميز.
وأعتقد أيض�ا أن تخلي الصحايف عن
مهنت�ه واس�تبدالها تعبير آخ�ر عن
العج�ز يف إع�ادة صناع�ة مهنة حية
ظ�ل صناعه�ا يوضع�ون يف مرتب�ة
املحظوظني عرب التاريخ.
يعترف داريل هولي�داي الذي يعمل يف
منظم�ة صحاف�ة مدنية غير ربحية
يف ش�يكاغو بأن فش�ل الصحافيني يف
تلبي�ة حاجة املجتمع ليس س�ابقة يف
التاريخ ،لذلك علينا أن نتساءل ما هي
نوعية األخبار التي يبحث عنها الناس
اليوم ،من أجل صناعة نماذج جديدة.
بإمكان الصحايف إعادة اخرتاع مهنته
وليس التخيل عنها ،كما يحدث لنسبة
كبرية من الصحافيين الذين افتقدوا
إىل الثقة باملستقبل.
ّ
ل�دي مثال أس�تطيع أن أدافع فيه عن
الصحافة بكونها صناعة حية عصية
عىل امل�وت ،وقادرة على تجديد الثقة
الدائمة بأهميتها بتقديم نماذج جديدة
واس�تعادة ثق�ة الق�راء واملحافظ�ة
املستمرة عىل األوفياء منهم.
ل�ويس كيلاوي صحافي�ة مرموقة يف
فايننش�يال تايم�ز الربيطانية ،بقيت

على م�دار عقود ضم�ن فري�ق عمل
الصحيف�ة الربتقالي�ة الت�ي توظ�ف
األذكياء الذين يعرفون كيفية اكتشاف
املواضيع املهمة وكتابتها بشكل رائع،
وإعط�اء القراء املزي�ج الصحيح مما
ه�و مألوف ومدهش .الخربة واملعرفة
واملمارس�ة والق�درة على الحك�م
واملهارة والذكاء كلها أمور تلعب دورا
يف اختيارات الصحايف ملا يكتب.
املؤسف أن تخيل الحكومات ،خصوصا
يف العال�م العرب�ي ،ع�ن الصحاف�ة
املخلص�ة لجوهرها وترك الصحافيني
يبحث�ون ع�ن مصريه�م بأنفس�هم،
يتسبب برضر بالغ للمجتمع
لقد عاش�ت كيالوي واحدة من أجمل

الوظائف يف الصحافة من خالل كتابة
عمود مل�دة  22عاما ،إىل درجة اعتربت
فيها جوهرة يف تاج فايننشيال تايمز،
ووصفه�ا زميلها ليوني�ل باربر بأنها
“ص�وت فري�د م�ن نوع�ه يف مجتمع
األعمال”.
م�ع ذلك ق�ررت الحقا إع�ادة اخرتاع
نفس�ها وترك عمله�ا الصحايف .لكن!
م�ن دون التخلي ع�ن صحافيته�ا،
واإلبقاء عىل الحسن التحلييل الكامن
يف عملها الجديد كمُ درّسة رياضيات.
وألن كيلاوي ال تري�د قض�اء حياتها
بفعل اليشء نفسه ،انتقلت إىل مُ درسة
رياضي�ات بوظيفة صح�ايف منذ أكثر
من عامني .كانت ناجحة يف الس�ابق،

ولم يرتاجع نجاحها اليوم .وليس كما
يفكر بع�ض الزمالء بترك الصحافة
لفت�ح مرشوع تجاري أو مطعم “عن
نفسي أمنحهم الحق والعذر الكاملني
يف خياراته�م” لكنن�ي كصحايف أدافع
هنا عن جوهر الصحافة.
مُ درّس�ة الرياضي�ات ل�ويس كيالوي
الزلت تكتب يف فرتات متباعدة مقاالت
حيوي�ة محمل�ة بأف�كار جدي�دة،
والتغيير ال�ذي حص�ل يف مهنتها من
أجل التجديد يف حياتها وعملها ،وألنها
كاتبة ملهمة أرادت اخرتاع نفسها.
تعترف أنها كانت مترددة يف البداية،
مثل ّ
أي صحايف يق�دم عىل هذا الخيار
املصريي ،وبعد عقود مضنية يف مهنة
أحبتها تس�اءلت “كي�ف يمكن إعادة
اختراع نفسي ،وأنا لم أخترع نفيس
باألس�اس” .لك�ن ه�ذا الس�ؤال ه�و
أهم األس�ئلة الفلس�فية التي يفرتض
بالصحايف أن يعيد إطالقها عىل نفسه
من أجل التجديد.
صحي�ح ،أن االنس�ان ال يمك�ن إال أن
يكون عىل رسيرته املعهودة التي وجد
ّ
لك�ن الصحافيني وهم
نفس�ه عليها،
يعيش�ون الحجر تحت وط�أة الوباء،
مثل املاليني غريهم ممن سئموا قضاء
أكثر من ع�ام وهم يحدقون يف أجهزة
الكمبيوتر يف منازلهم ،يفكرون بإلقاء
املنشفة واالنسحاب من الحلبة.

ووف�ق اس�تطالع جدي�د لرشك�ة
مايكروس�وفت أج�ري أثن�اء الحج�ر
الصح�ي الع�ام ،ف�إن  40يف املئة من
جمي�ع العاملين يف أعم�ال مختلف�ة
يفك�رون يف القي�ام بشيء آخ�ر غري
أعمالهم املعهودة.
بالطبع االنس�ان يغيرّ مهنته ليصبح
بحال أفض�ل ،ومع أن كل الدراس�ات
النفس�ية تجم�ع على أن�ه ال يمك�ن
التعويل عىل شهادة املرء عندما يتعلق
األم�ر بتقييم�ه ألدائ�ه ،ف�إن الواقع
يف ه�ذه الح�ال مع الصح�ايف يصبح
مضاعفا .الح ّداد ال يرى اختالفا كثريا
يف حيات�ه عندما يغري مهنته إىل نجار،
لكن الصح�ايف يكون أش�به بالهارب
من نفس�ه بمجرد ولوج عمل ال ّ
يمت
بصلة للصحافة التي تعيش يف دمه.
أن�ا هنا ال أش�كك يف إخالص من تركوا
الصحاف�ة “مرغمين أو راضين”
لجوهر املهنة .لكنني أرى أن ترك مهنة
الصحاف�ة يجب أن يتمث�ل بالعودة إىل
الصحافة نفس�ها بنماذج جديدة مثل
ل�ويس كيلاوي املدرس�ة الت�ي بقيت
صحافي�ة .ذل�ك يعن�ي أن الصح�ايف
يعي�د صناع�ة نفس�ه م�ن جديد عرب
أف�كار حيوية .مثلما يجدد مهنة حية
وأن ُتجهز عليه�ا حكومات ورشكات
ومصالح اقتصادية ثرية ،لدق املسمار
األخري يف نعشها كما يبدو لهم.
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املصور الفوتوغرايف صباح عرار يروي لـ” الزوراء” مسريته الصحفية
يعد املصور الصحفي املحرتف صباح عرار واحدا من ابرز املصورين الصحفيني الذين عرفتهم منذ ثمانينيات القرن املايض .
زاملنا يف الواجبات وصورنا كثريا يف املناسبات وصورناه كاذاعة وتلفزيون يف الكثري من معارضه ومناسباته وهو محرتف آللة التصوير
الفوتوغرايف والفيديوي ايضا .
واملص�ور الصحف�ي ليس هو من يمس�ك الة للتصوير ويلتقط الص�ورة ،لقد وجدت فعال نماذج من مصورين يلتقط�ون الصورة وكانها تتكلم،
صورة بالحس واالحساس  .جميلة بالوانها وبزواياها وشموليتها وكانها فعال تقول وتتحدث لهذا كانت صور الزميل املصور صباح عرار تساعد
املحرر وتغني املوضوع والخرب وكأنها مكملة فعلية لنواح ربما لم يتضمنها الخرب  .فصباح عرار ليس مجرد صانع صورة لكنه يف حقيقة االمر
صحفي يمتلك رس�الة فنان ينفعل مع الحدث ويتاثر به ويدرك عن مس�كه الكامريا انه هو الصحفي الكاتب للخرب ولهذا كانت جميع معارضه
فرص�ة للناظري�ن وخاصة املصورين الجدد الذي�ن يحرصون عىل حضور معارضه كي يتابع�وا الصورة بنواحيها الجمالي�ة وزواياها وابعادها
.صباح عرار وثلة من رموز الصورة يف العراق هم امتداد لرواد الصورة يف العراق اولئك الذين وثقوا ملوك العراق ورؤس�اءه وش�وارعه
وجسوره وحري بنا كزوراء ان نستضيف صباح عرار لنتعرف عىل ما قدمه واخر اخباره .

حوار /مجال الشرقي
اهال وس�هال اخينا صباح وانت اليومضيف الزوراء .
اهال اهلا بك�م وبال�زوراء الجريدةالعتي�دة التي وثق�ت كل تاريخ العراق
واليوم تتابع املبدعني .
الس�ؤال التقلي�دي االول م�ن صباحعرار؟
صباح عرار الساعدي مصور صحفيمن هذه البالد نشأت يف بغداد منطقة
اب�و س�يفني قمبر علي وال�دي كان
طباع�ا يف احدى مطابع بغداد نش�أت
يف ارسة عراقية بس�يطة تمتلك مكتبة
صغرية ونس�خة من كتاب الله القران
الكريم وكان والدي رحمه الله يحرص
عن�د عودته ان يأت�ي بإحدى الصحف
اليومية -ويتباهى بابنه الصغري يقول
صب�اح يق�رأ الجري�دة  -وكنت طفال
يف االبتدائي�ة وهكذا نم�ت عندي رغبة
القراءة باستمرار .
كيف نمت هواياتك االوىل ؟نمت هوياتي مثل أي شاب من الشباباذ كنا نخرج للفسحة يف شوارع بغداد
خاص�ة الرش�يد والس�عدون والخيام
وكان كل واح�د من�ا يتابع م�ا يرغب
به اما ان�ا فقد كنت اتابع البوسترات
والص�ور واالعالنات الكبرية التي تنرش
عىل واجهات السينما واملحالت الكبرية
وكنت افكر كيف يمكن لكامريا صغرية
تحمل باليد او عىل الكتب ان تكون بهذا
الحج�م وهذا الجمال فتمنيت ان تكون
يل كاميرا واع�رف ارساره�ا وبالوقت
نفس�ه اخذت اتابع مجلة املانية كانت
تص�ل اىل بغ�داد اس�مها دير ش�بيكل
وفيه�ا ملح�ق ع�ن التصوي�ر والطبع
والتحميض والعدسات فاخذت اشرتيها
واتابعها بش�غف وتعلمت منها الكثري
ونتيجة لكوني شابا وطالبا فقد كانت
امكانيت�ي ضعيفة فطلب�ت من والدي
رشاءه�ا وفعلا اشتريت الكامريا من
رشكة االجه�زة الدقيقة يف بغداد وكان
اس�مها زنت روس�ية الصن�ع واخذت
اصطحبه�ا مع�ي دائما كلم�ا خرجت
اىل بغداد واملناس�بات االخ�رى واحاول
ان اتفف�ن يف التق�اط الص�ور الجميلة
واالماكن الخاصة وبعدها قمت برشاء
الزوم الخ�اص بالتقاط الصور البعيدة
وكن�ت اطبعه�ا يف محالت قريب�ة منا
 .هكذا نم�ت الهواية وتوس�عت عندي
اضافة اىل هواية كرة القدم واملنضدة .
كيف نمت لديك هوية التصوير ؟ عن�د صب�اي وعندما كن�ت يف الرابعاالع�دادي كن�ت م�ع االصدق�اء نذهب
اس�بوعيا لس�ينما س�مرياميس حيث
تعرض افلام حديثة وكذلك والس�يما
باب�ل  -وعندم�ا ارى املمثلين اح�اول
ان التق�ط له�م ص�ورة م�ن مكان�ي
وكنت احاول ان اتعلم ش�يئا من فنون
التصوي�ر م�ن خلال بع�ض اصحاب
املحالت وبع�ض املصورين الصحفيني
الكبار ومنهم جاس�م الزبيدي وسامي
النصراوي واملرح�وم حم�زه جاس�م
وغريهم وهكذا نم�ت الهواية واقرتبت
م�ن ح�ب االحتراف حت�ى ان بع�ض
اصدقائي اخذوا يطلقون عيل تس�مية
صب�اح املص�ور فنم�ت عن�دي رغب�ة
االحتراف الصحيح فقدمت للدراس�ة
يف معهد الفن�ون الجميلة فتم قبويل يف
املعه�د عام  1990وكان اس�اتذتي هم
الدكتور عزيز جرب وفوزي مظلوم ومالك
املالك�ي وعبد الرحم�ن التميمي وفعال
بدأنا الدراسة يف قسم االخراج املرسحي
فبدأنا ندرس االض�اءة واملاكياج وبناء
الكادر والديك�ور وكل هذه املعلومات
اخذت اس�تفيد منها يف تطوير هوايتي
التصوي�ر الفوتوغ�رايف واخ�ذت اصور
املرسحي�ات واملناس�بات الت�ي تقام يف
املعهد ث�م تدرجت يف توظيف امكاناتي
للص�ورة فمثال تصوير مرسح الصورة
للدكتور صالح القصب التي عرضت يف
مرسح االكاديمية .
 -طي�ب املع�روف ان العم�ل املرسحي

عامين لواع...االس�تاذ ط�ه البصري
واالس�تاذ عدن�ان الجبوري واالس�تاذ
س�عد البزاز واالس�تاذ الدكت�ور احمد
سكران واالستاذ عدي الطائي...
وكذل�ك االس�اتذة مع�اذ عب�د الرحيم
وداوود الفرح�ان واس�ماء مهم�ة من
صحفيني ومصوريين وكتاب مهميني
يف واع .
هل اقمتم معارض لواع يف حينها؟نع�م اقمن�ا العدي�د م�ن املع�ارضالفوتغرافية ..يف تركيا والقاهرة وعمان
وتونس واليمن ودول الخليج...كقسم
التصوير يف واع وبارشاف االستاذ عدي
الطائ�ي رئي�س التحرير..وان�ا نظمت

أول معرض اقمته عام  1991يف قاعة الفن احلديث وامسه “ظالل احللم”
اقمت  27معرضا شخصيا يف العراق ومصر وتركيا واالردن واليمن والشارقة وغريها
متح�رك وربم�ا يصع�ب على طال�ب
مبت�دئ ان يص�ور املتح�رك كيف كنت
تستفيد من امكاناتك الذاتية.
 هن�ا يات�ي دور الخبرة والتك�رارواالس�تفادة م�ن التج�ارب اليومي�ة
فكنت اتابع الص�ور واعمل عىل انجاح
اللقطات من خلال االضاءة املرسحية
دون استخدام الفالش أي ضوء الكامريا
وهذا املوضوع من الصعوبة للمصورة
فهن�اك لقط�ات ت�كاد تك�ون مظلمة
تتطل�ب كامريا وافالما ذات حساس�ية
عالية تصل اىل  800وفعال استطعت ان
اصور الكثري من املش�اهد واملناس�بات
بدقة عالية اعجبت الجميع .
 ه�ل تتذك�ر املرسحيات واملناس�باتالتي صورتها يف املعهد ؟
 ص�ورت الكثير م�ن املرسحي�اتواملناس�بات فمنها مرسحي�ة التخرج
وص�ور ملرسحي�ات كان بطله�ا عزيز
خيون وهن�اء محمد ود .عواطف نعيم
وغري ذلك .
 وهل كانت ل�ك اطروحة للتخرج مناملعهد وما هي ؟

كمصدر لالخب�ار والصور والرتجمة...
حيث تتكون من اقس�ام مهمة وفاعلة
كقس�م املكات�ب الخارجي�ة ويوج�د
لديه�ا مراس�لون يف اه�م العواص�م
العاملي�ة والعربي�ة والخليجي�ة وكذلك
قس�م االخب�ار املحلي�ة ويرتب�ط فيها
مراس�لون يف كل املحافظ�ات اضاف�ة
اىل مندوبين لالخب�ار يف كل ال�وزارات
لتغطية النش�اطات اليومية اضافة اىل
املهرجانات واملوتمرات واملعارض التي
تق�ام يف بغ�داد وكانت عدي�دة ومهمة
من حيث حضور الش�خصيات العربية
والعاملية
ويوجد يف...واع ...صحفيون اكفاء وهنا
يات�ي دور املصور الصحف�ي ....وكان
عميل مع تلك االس�ماء املهم�ة بمثابة
امتحان عسري كي اثبت ذاتي كمحرتف
واكاديم�ي ومهن�ي ل�ذا وبتوفي�ق من
الله س�بحانه وتع�اىل كان ان اكون من
االس�ماء التي يعتمد عليه�ا يف تغطية
االحداث واملوتم�رات وهنا بدأت اعرف
من قبل الزملاء حيث تتطلب التغطية
االعالمي�ة البق�اء اىل وق�ت متاخر ولم

مع�رض االردن والقاه�رة وتركيا..مع
الزميل الصحفي وليد االعظمي
شاركت يف املعارض التي تقيمها نقابة
الصحفيني العراقيين ...وحصلت عىل
جائ�زة افضل مصور صحف�ي عراقي
عام ٢٠١٣
وشاركت يف اغلب املعرض التي تقيمها

نعم ش�اركت ..يف بيروت وحرضتش�خصيا اقام�ة جن�اح يل يف معرض
بيروت للص�ورة ال�ذي نظمت�ه دار
املصور وب�ارشاف املص�ور الصحفي
العامل�ي رمزي حي�در ..ع�ن الصابئة
وطقوس�هم يف الع�راق حي�ث الق�ى
الجن�اح حض�ور كبير وت�م اج�راء
لق�اءات تلفزيوني�ة وصحفي�ة على
هامش املع�رض وتم تغطيته من قبل
مراسلة قناة العراقية يف بريوت .
حدثن�ا عن دع�م نقاب�ة الصحفينيوخاص�ة االس�تاذ مؤيد الالم�ي نقيب
الصحفيين ودعمه لرابط�ة املصورين
الصحفيني التي تراسها انت ؟
 لقد قدم االس�تاذ مؤي�د الالمي دعماكبيرا للرابط�ة وم�ا تقيم�ه الرابط�ة
م�ن مع�ارض له�ذا اس�تمرت رابطة
املصوري�ن الصحفيين يف النقابة عىل
تنظي�م معارض عىل مدار الس�نة التي
تضمن�ت االطلاع على اخ�ر تج�ارب
ومنج�زات الزمالء يف هذا املجال ..حيث
توج�د قاعة لنقابة الصحفيني يف بناية
القش�لة يف ش�ارع املتنب�ي تش�هد تلك
النشاطات وزيارة الجمهور لها وبهذه
املناس�بة اتقدم باسم رابطة املصورين
الصحفيني بالش�كر الجزيل اىل االستاذ
مؤيد الالمي لدعمه املتواصل للرابطة .
 هل تتذكر اول معرض اقمته ؟ اقمت اول معرض عام  1991يف قاعةالفن الحدي�ث -كولبنكيان وكان ظالل
الحل�م  1991 -يف قاع�ة الفن الحديث

مهرجان بغداد للصورة الصحفية الذي
تنظم�ة الجمعي�ة العراقي�ة للتصوير
 1997وجوائ�ز فضي�ة وبرونزي�ة
والعرشات من الشهادات التقديرية .
وجائزة افضل مص�ور صحفي عراقي
ع�ام  2013يف املس�ابقة الت�ي اقامتها
نقابة الصحفيني العراقيني .
ع�دد املع�رض الت�ي اقمته�ا عراقياوعربيا ؟
اقم�ت  27معرض�ا ش�خصيا يفالعراق ومرص وتركي�ا واالردن واليمن
والشارقة وكثري من االقطار العربية .
هل تجي�د التصوير الفوتوغرايف فقطوه�ل كانت ل�ك عالق�ات م�ع االذاعة
والتلفزيون ؟
نع�م اجي�د التصوي�ر بالكاميراالتلفزيوني�ة وق�د ص�ورت واخرج�ت
فيدي�و كليب للش�اعر محم�د ارحيمة
الطائي  -موجود عىل اليوتيوب  -اهتم
بالتصوير التلفزيوني من خالل تصوير
االح�داث املهم�ة يف بغ�داد وق�د بث يل
الكثري من الفيديوه�ات يف الفضائيات
يف مناس�بات كثيرة منه�ا االحتفاالت
الجماهريي�ة يف س�احة التحري�ر ع�ن
تحري�ر املوص�ل وكذل�ك فيديوه�ات
ع�ن اعم�ال العن�ف واالنفج�ارات يف
بغ�داد وكنا نعمل يف اكث�ر االحيان مع
الزمالء يف االذاع�ة والتلفزيون وعملنا
االعالم�ي جع�ل بيننا زمال�ة وصداقة
م�ع الكثير نحتفظ بها حت�ى االن ويل
عالقات كثيرة مع مصوري التلفزيون
ومقدم�ي الربامج واالذاعيين واالدباء
والشعراء واملثقفني اضافة للصحفيني
طبعا واملرسحيني وكثير من الصحف
العاملية والفضائيات استخدمت اعمايل
الصحفية والقصص املصورة .

اتقدم بالشكر اجلزيل اىل االستاذ مؤيد الالمي لدعمه املتواصل لرابطة املصورين الصحفيني
 اطروحتي كانت ع�ن املرسح العاملي( شكس�بري ) وكانت عب�ارة عن اعداد
ن�ص مرسح�ي والفك�رة عاملي�ة يتم
تعريفها عراقيا لتناسب الوضع املحيل
واالجتماعي العراق�ي وكانت بارشاف
الدكت�ور عزي�ز جبر وكن�ت ان�ا املعد
واملخرج وقد عرضت عىل خشبة مرسح
الفن�ون ضمن اطروح�ات التخرج اما
تصويرها فوتوغرافيا فقد صورناها يف
حينها ول�دي لقطات احتفظ بها حتى
االن .
 وماذا بعد املعهد ؟ بعد التخرج من املعهد تقدمت للتعينييف وكالة االنباء العراقية قس�م االخبار
املحلية بصفة مصور صحفي يف مطلع
الثمانينيات وكان هناك اس�اتذة اكفاء
يف التصوي�ر الصحفي منه�م الراحلني
حمزة جاس�م وناظم س�هيم وفاروق
باك وباه�ر وديع واخري�ن احتظنوني
وس�اعدوني من خلال دورات مكثفة
يف املختربات االس�ود واالبي�ض وامللون
وتحميض وطبع الصور.
 اذا نتح�دث االن عن مجمل مسيرتكيف الوكالة ؟
 تع�د وكال�ة االنب�اء العراقي�ة يفحينه�ا لس�ان ح�ال الدولة...والناطق
باس�مها...واغلب العاملين فيه�ا
محرتفون ومختص�ون ويعتمد عليهم

نتمت�ع بكثير م�ن العط�ل واالجازات
النش�غالنا الدائ�م حي�ث كانت تحرض
اس�ماء كبيرة ومهم�ة ..كنزارقباني
ومحمود درويش وسعاد الصباح وعبد
الرزاق عبد الواحد وحميد قاسم وجواد
الحط�اب ومحم�د حسين ال ياسين
واخرون ولكثرة الضيوف كنت اتعاون
م�ع املندوب املكل�ف وكن�ا فريق عمل
حيث اصور واحاور بعض الضيوف .
هل مررت بموقف محرج ؟م�ن املواق�ف املحرج�ة كان االس�تاذاملرح�وم عب�د االمير معل�ة ..وكي�ل
وزارة الثقاف�ة واالعالم يرشف ويلتقي
ضيوف مهرج�ان املربد بش�كل دوري
يف قاع�ة مخصص�ة يف اروق�ة فن�دق
املنص�ور ميليا...وكان�ت الق�راءات
للشعراء تقام يف مرسح الرشيد املقابل
للفندق..وعندما يبحث ويطلب اس�ماء
بعض املش�اركني نذه�ب الحضار تلك
االسماء املطلوبة لكن....لعدم معرفتي
ببعص الشعراء كان يلتبس علينا االمر
ونصطح�ب اش�خاص غريه�م الجراء
لق�اءات صحفي�ة حيث كان�ت تصدر
جري�دة يومية باس�م املرب�د اضافة اىل
تغطية واع
ه�ل تتذكر بع�ض االس�ماء املعروفةعند عملك يف واع ؟
-عمل�ت م�ع رؤس�اء تحري�ر ومدراء

الجمعي�ة العراقي�ة للتصوير وحصلت
عىل الجائزة الذهبية يف محور الطفولة
والجائ�زة الذهبي�ة يف مح�ور الصورة
الصحفي�ة وكانت الجائ�زة عبارة عن
تمث�ال للعال�م العرب�ي الحس�ن اب�ن
الهيثم....
واملئات من الشهادات التقديرية
واىل أي وقت عملت يف واع ؟كن�ت اعم�ل يف واع حت�ى  ٢٠٠٣وكنانغط�ي االحداث والواجب�ات الصحفية
حت�ى ح�ل الوزارة ث�م نقلن�ا اىل وزارة
الثقافة بع�د الغاء واع وحولت اىل عمل
اداري حي�ث كانت درجت�ي الوظيفية
.مدير...فقدم�ت تقاعد لطلب�ي ..وانا
االن متقاع�د ...لك�ن اح�رص على
املشاركة يف نشاطات نقابة الصحفيني
العراقيين من خالل رابط�ة املصورين
الصحفيني فيها .
ه�ل تتذك�ر االخب�ار االوىل التي بدأتاعمل بها يف واع ؟
كثري من االخبار املهمة التي ساهمتيف تغطيتها ...كون العمل يف واع ..يوميا
ومستمرا.
ش�اركت يف مع�رض اكس�بوجر يف
الش�ارقة..عام ٢٠١٩.يف معرض اتحاد
املصورين العرب..بصور عن بغداد .
هل تتذكر اهم مشاركاتك يف معارضواع للتصوير ؟

وافتتح�ه الس�يد ن�زار حم�دون وكيل
وزارة الخارجي�ة وحضره جمه�ور
مهم م�ن املهتمني والزملاء املصورين
الصحفيني .
 وماذا بعد املعرض االول ؟ بعدها شاركت بالعديد من املعارضاملحلية والعربية والعاملية .
 حدثن�ا ع�ن الجوائ�ز الت�ي حصل�تعليها؟
 -حصل�ت على الجائ�زة الذهبي�ة يف

حدثن�ا ع�ن املش�اركات واملع�ارضالعربية التي اقمتها خارج البالد ؟
شاركت وحرضت العديد من املعارضالعربي�ة والدولي�ة  -وكان اخرها عام
 2019قب�ل جائح�ة كرون�ا -معرض
اكس�بوجر العامل�ي يف الش�ارقة وتمت
استضافتي يف فضائية الشارقة للحديث
عن املعرض وعلى الهواء مبارش حيث
حضر حف�ل االفتت�اح امري الش�ارقة
الش�يخ الدكت�ور س�لطان القاس�مي

وهو ش�خصية راقية يهتم يف الثقافةواالدب واملرسح وكان يف املعرض جناح
لالتحاد املصورين العرب
واخر معرض -جمال االماكن -للصور
الس�ياحية بغداد  -اسطنبول  -مضيق
البسفور -افتتح من قبل االستاذ مويد
الالم�ي يف قاع�ة نقاب�ة الصحفيني يف
القشلة 2017-
حدثنا عن املسؤوليات واملناصب التيتبوأتها ؟
كنت احد مؤسسين رابطة املصورينالصحفيين يف نقاب�ة الصحفيين
العراقيني.
 بماذا أنت منشغل هذه االيام؟ حاليا ً أعمل عىل اإلعداد اىل معرض يفبغداد عام  2019عن الصورة الصحفية
التي تبث االمل ،والتي تس�اعد االنسان
يف تنمية قدراته.
 م�ا آخر عمل لك؟ وه�ل هنالك جديدللمستقبل؟
آخ�ر ما قدمت�ه معرض ع�ن «جمالاألماك�ن» وكان ع�ام  2017عىل قاعة
القشلة يتحدث عن املناطق السيايحية
يف بغ�داد ،ومس�تقبالً أُجه�ز ملع�رض
شخيص خاص بي.
راض عم�ا قدمت�ه خلال
 ه�ل أن�ت ٍمسريتك  ..وملاذا ؟
 الرض�ا مس�ألة يحدده�ا املحيطونبن�ا واملتابع�ون لنا ولس�نا نح�ن  .أنا
ال أس�تطيع تقيي�م ذاتي بمثلم�ا تراه
الناس.
 ل�و ع�اد ب�ك الزم�ن من جدي�د  ،أيمسار تختار ؟
 س�أختار أن أكون مخرج�ا ً مرسحيا ًذلك ان�ي تخرجت من أكاديمية الفنون
قسم اإلخراج املرسحي .
 م�ا التغيري ال�ذي تأم�ل أو تريده أنيحص�ل يف الع�راق يف مج�ال الثقاف�ة
والفن ؟
 نح�ن نحت�اج اىل ورش يف جمي�عاملجاالت الفنية والثقافية .
 شخصية من املايض تتمنى لو تلتقيبها  ،وملاذا ؟
أتمن�ى أن ألتق�ي بالراح�ل الس�يابالصور كل اشعاره .
 كت�اب تع�ود إلي�ه دوم�ا  ،أو صديقتتذكره دائما  ،أو أغنية ترددها؟
 الق�رآن الكري�م ،صديق�ي الدكت�وريف جامع�ة بغ�داد عيل عب�اس ،املطرب
حسني نعمة.
 هل تقرأ الكتب وما ذا تقرأ اآلن ؟ حالي�ا ً أقرأ كت�اب « ملحات اجتماعيةلتاريخ العراق الحديث» لعيل الوردي.
 ماذا تشاهد اليوم؟ وما تنصح ُالقراء
بمشاهدته؟
 ان�ا م�ن محب�ي االفلام القديمة أيأفالم سينمائية كالسيكية .
 هل هناك أمنية يف حياتك لم تحققها ،وملاذا ؟
 أمني�ات كثيرة  ،منه�ا أن أذه�ب إىلالحج واصور املزيد .
 وماذا تعمل االن ؟ اح�اول ان اس�تعيد بع�ض هواياتيوحب�ي للتصوي�ر وذل�ك بتصوي�ر
مناس�بات االه�ل وبع�ض االصدق�اء
واتواصل مع الصحفيني والزمالء .
 ش�كرا جزيل للزميل والصديق صباحعرار املص�ور الصحفي الفنان متمنني
لك العافية .
 -شكرا لكم وللزوراء الحبيبة .
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لطلة ابهى....

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

عتاب األحباب متى يكون نعمة؟ ومتى يصبح نقمة؟

العالق�ات الزوجي�ة ال تسير دوم�ا ً عىل
وتيرة واحدة ،ب�ل يعرتضها امل�د والجزر
والخط�أ والص�واب ،ولي�س م�ن عالقة
معصومة من الزلل والزعل ،ولكن ترصف
أطراف العالقة م�ع أخطاء الطرف اآلخر
هو الذي يفرق يف خط سير هذه العالقة،
فالتغايض والعت�اب والهجران كلها ردود
أفعال مطروحة.
يف املوضوع التايل نناقش مس�ألة العتاب
وإذا كان يزي�د املحب�ة بين األط�راف أم
يدمرها:
هن�ا نرى أن الناس تنقس�م م�ع أخطاء
الرشيك إىل  4أقسام عىل النحو التايل :
القسم األول :هو األسوأ عىل اإلطالق
قس�م ال يقب�ل خطأ أحد وال يس�امح وال
يعاتب ،ب�ل يهجر مبارشة عند أول خطأ،
وإذا سألناه :ملاذا؟
قال :ألزم ما عليه كرامتي ،وكأنه مخلوق
م�ن النور فيطالب الغير بقبول أخطائه
وهو غري ملزم بتقبل أخطائهم.
القسم الثاني :وهو صعب املراس
قس�م ال يقبل الخطأ ،ولكن ال يسامح إال
بعد سيل كبري من الشتم والسب واللعن،
أي يق�دم العقاب قبل املس�امحة ،ويتبع
ذلك بالتهديد والوعيد ،وإذا سألناه :ملاذا؟

قال :يس�تحق ذلك ،وإذا كررها س�أفعل
وأفعل فقد “قهرني”.

القسم الثالث :هو املستبد نفسيا ً
لدي�ه تقبل للخطأ وال يعاق�ب إال بالهجر

والحرمان وممارسة الضغط النفيس عىل
املخط�ئ حتى يراه يف أضع�ف حاالته ،ثم

يس�امحه بعد ذل�ك ،وإذا س�ألناه :ملاذا؟
قال :أنا ال أحب الرصاخ أو الرضب ،ولكن
عقابي وعتابي له ش�ديد بهذه الطريقة،
ويكفيه ما تلقاه ،إذ سيتوب بعد ذلك ولن
يكرر الخطأ.
القسم الرابع :هو املسامح الكريم
يتقبل الخطأ وعتابه يكون عتابا ً تربوياً،
بمعنى يجلس مع املخطئ ويس�أله :ملاذا
أقدمت عىل فعل ذلك؟ ويستمع له ،فربما
أن خطأه غير مقصود فيوجهه التوجيه
السليم ويعلمه الصواب ويحفزه عىل عدم
العودة ،وإذا كان الخطأ مقصودا ً فيذكره
بالل�ه وبعقاب�ه ويأخ�ذ بي�ده ويحتويه
كفعل النبي صىل الله عليه وسلم.
ً
قائلا :يجب أن
وينص�ح لعالق�ات مع�ا
نحاس�ب أنفس�نا ون�درك أن الخطأ وارد
من الجميع مهما كان تعليمه أو مكانته،
ولنعامل الناس املعاملة الحسنة ،وخاصة
الزوجين واألبن�اء واألق�ارب ،فم�ن عفا
وأصلح أج�ره عىل الل�ه ،ولنجعل العتاب
درس�ا ً ولي�س عقابا ً نواجه ب�ه املخطئ،
وندرك أننا ربما نقع فيما وقع فيه يف يوم
من األيام ،وأن نجعل ألهل البيت واألقارب
واألصدقاء مس�احة كبيرة يف حياتنا وال
نضيق عليهم يف أنفسنا فينفروا منا.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

حتذير شديد ..التدخني بعد التطعيم يؤدي لنتائج كارثية
تعتق�د الطبيب�ة الروس�ية املعالج�ة،
ليودميلا الب�ا ،أن التدخين يف غضون
ثالثة أي�ام من لق�اح فيروس كورونا
يمك�ن أن يتس�بب يف ح�دوث جلط�ات
دموية ويؤدي إىل تفاقم اآلثار الجانبية
املحتملة.
وفقا لها ،عند التدخني ،وكذلك عند رشب
الكح�ول ،تح�دث تقلص�ات يف األوعية
الدموية ،وس�ماكة ال�دم ،وتكون خثرة
ح�ادة ،تمامً ا كما يح�دث عند اإلصابة
بعدوى فريوس كورونا وأي فريوس�ات
أخ�رى .لذلك ،من أجل القضاء عىل هذه
املخاط�ر ،يجب اإلقلاع عن الس�جائر
والكحول.

وتويص ب�أن يأخذ املدخن�ون مضادات
التخث�ر بع�د التطعي�م ،مم�ا يقلل من
نش�اط نظام تخثر ال�دم ويمنع تكون
الجلطات الدموية.
وحذرت“ :وأنت بالتأكيد لس�ت بحاجة
للتدخني”.
ً
وفقا لطبيب الرئة أليكيس نيكيشينكوف،
ف�إن التدخني بع�د التطعي�م يمكن أن
ً
ضغطا إضاف ًيا للجس�م ويؤدي
يصب�ح
إىل تفاقم اآلثار الجانبية املحتملة.
وق�ال لوس�ائل إعلام روس�ية“ :بع�د
التطعيم ،تبدأ املناعة يف العمل بنش�اط،
يف حين أن الش�خص ق�د يعان�ي م�ن
متالزمة ش�بيهة باإلنفلون�زا :الحمى،

والتسمم ،والضعف ،والصداع ،وفقدان
الش�هية ،وم�ا إىل ذل�ك .وبالطبع فإن
التس�مم الخارجي بالجس�م من خالل
التدخين واستنش�اق امل�واد الض�ارة
يش�كل ضغطا إضافيا عىل الجس�م”،
موضح�ا أن نفس التأثير ينطبق عىل
السجائر اإللكرتونية.
ً
وفقا للتعليم�ات ،يف غضون ثالثة أيام
بع�د التطعيم ،يوىص بعدم تبليل موقع
الحق�ن ،وع�دم الذه�اب إىل الحم�ام،
واإلقالع عن الكحول والتدخني ،وتجنب
املجه�ود البدن�ي املفرط .م�ع احمرار
وت�ورم وأل�م يف موقع الحق�ن ،ينصح
بتناول مضادات الهيستامني.

سلوكيات

 8نصائح للتعامل مع الطفل املشاغب من عمر سنتني وحتى السابعة
قد يبدو التعامل مع األطفال كثريي الحركة
أو األش�قياء صعبا عىل الوالدين ،خاصة إذا
كان طفله�م البك�ر ،فأحيانا يب�دو األطفال
عنيدي�ن و متهورين وغري مكرتثني لس�ماع
والديه�م ،فاليمكن أن تأخذ األمر بس�هولة،
وترتك ولدك ييسء التصرف .إذا ً يجب عليك
أن تفعل شيئا ما.
فالس�ؤال املط�روح ه�و :ماذا أفع�ل حينما
ييسء طفيل الترصف وال يستمع إيل؟ وكيف
أتعامل مع شقاوته وعناده؟
س�نطرح الي�وم  8نصائ�ح ملس�اعدتك عىل
التعامل بسهولة مع طفلك.
 -١ال تصرخ أبدا ً يف وج�ه طفلك ،فالرصاخ
يغ�رس الخ�وف يف عقله ،فتظه�ر يف حياته
الحقا ً مش�كالت مختلفة مثل ع�دم الثقة و
الخوف والرهاب و املش�كالت العقلية
أيضا.
 -٢تحدث مع طفلك! احرص عىل
حل املشكلة بالتحدث معه وجها
لوجه ،وبطريقة الئقة ومحرتمة،
و ح�اول أن تنزل ملس�توى طفلك
وعقليت�ه حتى يفه�م املوضوع،
و أعط�ه دائم�ا س�ببا منطقي�ا
ومقنع�ا ،وتذك�ر أن الصراخ
والضرب ال ُينت�ج س�وى العن�اد
والحقد.
٣ـ تكل�م مع طفلك جالس�ا ً عىل
ركبتيك؛ لتكون بمستوى جسمه،
واحرص عىل النظر يف عينيه عند
الحدي�ث مع�ه؛ ألن الطفل أقرص

من�ك يف الطول؛ فيش�عر بالدوني�ة والخوف
عندم�ا تنظر إلي�ه وتحدثه من ف�وق ،وأنت
واقف.
ّ
تخ�وف طفلك أب�داً ،فكثري م�ن اآلباء
 -٤ال
يخوفون أطفالهم من العفاريت و اللصوص
وغريها ،كقولهم :إذا لم تفعل كذا فإن اللص
سيأتي و يأخذك عقابا ً لك .هذا الفعل خاطئ
جدا وال يس�اعد يف الرتبية إطالقاً ،ولنفرتض
أن الطف�ل فع�ل ماكن�ت تح�ذره من�ه ،ولم
يحص�ل ل�ه ماتوعدت�ه ب�ه فإن�ه حينها لن
يصدقك ،ولن يثق بك نهائياً ،مما يؤدي أيضا ً
ملشاكل نفسية كالخوف والرهاب.
تك�ذب على
 -٥ال
طفل�ك
أ ب�د ا ً

كقول�ك :س�أعود بع�د س�اعتني ،بينما أنت
مخطط لقضاء وقت أطول .و ال تعده بيشء
مثل“ :س�نذهب الي�وم للتس�وق” ،بينما يف
الحقيق�ة أن�ت ال تنوي ذل�ك .و تجنب طلب
الك�ذب م�ن طفلك مث�ل أن تق�ول“ :قل ملن
عن�د الباب أن�ي لس�ت يف البي�ت” ،فالطفل
يث�ق بوالديه ثقة عمياء ،و ينظر لهم كقدوة
ومصدر إله�ام ،لكنه لن يثق ب�ك أبدا ً عندما
يدرك بأنك قد كذبت عليه ،فأنت أيضا ً تجعله
يتعود عىل الك�ذب عندما تأمره بالكذب عىل
فيكون كاذبا
ش�خص آخ�ر،
تلقا ئي�ا ،

وسيكذب عىل كل أحد حتى والديه.
-٦حافظ عىل صوتك املعتدل عند حوارك مع
طفلك عن ترصفاته ،فال تخفض صوتك جدا
حتى ال يقلل من أهمية املوضوع ،وال تتحدث
بنربة اعت�ذار فيجعله صاحب يد عليا عليك.
كم�ا ال ترصخ يف وجهه مطلقاً ،وال تبتس�م
ولكن تح�دث إليه برصامة وح�زم وبصوت
معتدل وجاد كأنك تتحدث يف مقابلة أو ألحد
املوظفين ،و تكل�م مع�ه بش�كل محرتم ال
يفقده كرامت�ه .كما يلزمه معرفة أنك والده
ويجب عليه االس�تماع إلي�ك و احرتامك فال
مجال للهراء.
 -٧ج�رب ك�ريس املش�اغبني عندم�ا تفقد
الس�يطرة عىل الوضع ،فهو كريس أو مكان
خ�ا ِل من الرتفيه ،قد يك�ون جزءا من غرفة
املعيشة ،يتم إلزام الطفل بالجلوس فيه ملدة
خمس دقائق عندما يش�اغب (احرص دائما
عىل بقائ�ه يف الغرفة نفس�ها الت�ي تتواجد
فيها ،وال ترس�له لغرفة أخرى أبدا وال تقوم
بإغالق الباب عليه) .وإذا ما قام الطفل قبل
الوق�ت املحدد ،ق�م ببس�اطة بإرجاعه مرة
أخ�رى وإذا ل�م يهتم ب�ك قم بزي�ادة الوقت
وح�اول أال يتج�اوز الوق�ت  ١٥-١٠دقيقة
فمعظم األطفال يتجاوبون لوالديهم خالل
ه�ذه امل�دة ،وعندم�ا يتأس�ف ويعتذر،
سامحه و قبله وخذه بحضنك.
 -٨أخريا ً ولي�س آخرا ً كافئ طفلك عندما
يبدي تقدما جيدا ً يف س�لوكه ،فأنت تعزز
ثقته يف نفس�ه ،و تشعره بقيمة املكافأة.
شجع طفلك ملزيد من التحسن يف سلوكه

نصائح طبية

تعرف على الفوائد السحرية لعصري املشمش
تعد فاكهة املش�مش من أكثر
الفواكه املعروف�ة و املحبوبة
يف فصل الصيف ،كونها تتميز
بعنارص غذائية كثرية ،تحقق
مجموعة م�ن الفوائد خاصة
مع تناولها عىل هيئة عصري.
ولذا فإن وج�ود تلك العنارص
يس�اعد عىل تحسين الصحة
العام�ة يف أكثر م�ن اتجاه ،و
هي:
 1تقوية النظر:وذل�ك الحتوائه على فيتامني
أ والبيت�ا كاروتين ،وهم�ا
يعملان على تقوي�ة النظر،
وتجني�ب الش�خص إصاب�ة
بأم�راض مثل إعتام عدس�ة

العني والجلوكوما.
 2زيادة املناعة:وذل�ك الحتوائ�ه على على
فيتامني يس ،الذي يعزز قدرة
الجس�م يف إط�ار مكافح�ة
والبكتريي�ا
الفريوس�ات
والفطريات.
 3إنقاص الوزن:حيث يمكن لألشخاص الذين
يتبعون نظاما غذائيا يهدفون
من خالل�ه إىل إنقاص وزنهم
أن يتناول�وا كوب�ا من عصري
املش�مش ،والذي يحتوي عىل
 34سعرة حرارية فقط.
 4تحسني عملية الهضم:وتات�ي قدرت�ه عىل تحسين

الهض�م م�ن خلال احتوائه
على قدر كبير م�ن األلياف،
الت�ي تس�هل حرك�ة األمعاء
وتحد م�ن إزعاج�ات الجهاز
الهضمي املختلفة.
 5تعزيز صحة القلب:وتأثير عصري املش�مش عىل

القلب يأتي م�ن احتوائه عىل
البوتاس�يوم بكمي�ات عالية
وبالت�ايل يت�م ضب�ط ضغ�ط
ال�دم وتعمل ال�دورة الدموية
بصورة طبيعية.
 6مضاد لألنيميا:وذل�ك الحتوائ�ه على معدن

الحدي�د ،فيت�م إنت�اج
بص�ورة
الهيموجلوبين
صحيحة ويتم نقل األكسجني
إىل جميع أنحاء الجسم.
 7ترطيب الجسم:وألن املش�مش يحت�وي على
املاء وعلى البوتاس�يوم الذي
يس�اعد على حف�ظ ت�وازن
الس�وائل ،فإن�ه يس�اعد عىل
حماية الجس�م من الجفاف،
وبالتايل يس�اعد على ترطيب
الجسم وحمايته من اإلصابة
بالجفاف.
 8الوقاي�ة م�ن األم�راضاملزمنة:
حي�ث يحت�وي على مادت�ي

الفالفونوي�د واألنثوس�يانني
اللتني تخفضان من مستويات
االلتهاب بالجسم ،بما يرتاوح
بين  42و ،73%وبالتايل يقل
تع�رض الش�خص لإلصاب�ة
بأمراض كالس�كري وارتفاع
ضغط الدم وأمراض القلب.
 9فوائد للبرشة:وألن املش�مش يحت�وي عىل
مض�ادات األكس�دة فإن�ه
يحم�ي البشرة م�ن ظهور
التجاعي�د ،وأيض�ا يعم�ل
املجف�ف من�ه على حماية
الجل�د م�ن أرضار األش�عة
ف�وق البنفس�جية ،مث�ل
الحروق ورسطان الجلد.
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تعلمي طريقة ازالة اجللد امليت
حول االظافر

إن العناي�ة باألظافر من أعراض مظهر اليدين الصحي  ،لذلك تهتم املرأة
بنظافة و مظهر أظافر اليدين  ،و من أبز املش�اكل التي يتعرف لها أظفر
الي�د ه�و التقصف و تراكم األوس�اخ و تراكم الجلد املي�ت و الزوائد حول
األظفر  ،و من مظاهر العناية باألظافر هو التفرغ للمحافظة عىل أظافر
س�ليمة خالية من أي مشاكل  ،تعاني النساء أسبوعيا ً برتاكم الجلد امليت
حول األظافر و هناك طرق للعناية باألظافر و طرق إلزالة الجلد امليت من
حول األظافر منها :
بداية نقوم برتطيب األظافر حتى يسهل عملية إزالة الجلد امليت و يكون
الرتطيب من خالل غس�ل اليدين باملاء الدايف و الصابون و يفضل تنظيف
الجلد امليت بعد االستحمام مبارشة ألن األظافر تكون مرطبة بشكل جيد
 ،و بع�د ذلك يتم اس�تخدام املقص الخ�اص لقص الزوائ�د الجلدية حول
األظف�ر و نتعامل بلطف أثناء قص الجلد امليت حول األظفر  ،و بعد إزالة
الجلد امليت نقوم برتطيب األظافر مرة أخرى إمّ ا باس�تخدام زيت الزيتون
أو الفازلني أو الجلوسيليد فكل من املواد الثالثة تحافظ عىل سالمة الظفر
و تكس�به مظه�را ً صحي�ا ً مما يعطي ش�عورا باإلرتياح بالنس�بة ملظهر
اليدين .
من الخلطات التي نقوم بتحضريها للتخلص من الجلد امليت و تقشريه و
للمحافظ�ة عىل نعومة اليدين و توحيد ل�ون الجلد يتم عرص حبة ليمون
واحدة و إضافة ملعقة ملح و تمزج جيدا ً بالليمون و باستخدام الرفشاة
املخصص�ة لألظاف�ر يتم فرك األظاف�ر بهذا الخليطة مل�دة عرش دقائق و
يمك�ن فرك الخليط أيضا ً على أصابع اليدين حتى يتم التخلص من الجلد
املي�ت و الصبغات البنية حول األصابع و بعد اإلنتهاء من ذلك يتم غس�ل
البدي�ن جيدا ً بامل�اء و ّ
الصابون ث ّم نق�وم بوضع الكريم�ات املرطبة عىل
اليدين .
يت�م دهن زيت الزيتون يوميا ً قبل الن�وم ألنه يمنح ترطيب دائم و مالئم
لألظافر و يعطيها ملعان جذاب و يف الصباح عند غسل اليدين باملاء الدافئ
و الشامبو يتم تقليم الجلد امليت باستخدام املقص الخاص بهذا .
يت�م بع�د إزالة الجلد امليت صنفرة األظافر باس�تخدام املربد  ،و املربد أداة
مهم�ة يف إزالة الجلد امليت حول األظف�ر و يختلف مربد األظافر يف أنواعه
منها املربد املعدني و املربد الفليني .
ينص�ح أيض�ا ً بدهن الظافر بهري�س الثوم مرتني يف األس�بوع ألنه يعمل
على حماي�ة املنطق�ة املحيطة بالظف�ر و تمنع تراكم الجل�د امليت حيث
يتم إحضار ثالث حبات من الثوم و نقوم بهرس�ها جيدا ً ثم يفرك محيط
الظف�ر جي�دا ً و بعد أن يجف تماما ً نقوم بف�رك ليمونة حول أثر الثوم ،و
بعد أن يجف ينصح بغس�ل اليدين و ترطيبها بالكريمات أو الجلوسيليد.
بذلك نكون قد حصلنا على نتيجة مرضية للتخلص من الجلد امليت حول
األظافر.

دراسات حديثة

دراسة حتذر ..االشخاص الذين يبدأون بفقدان أسنانهم هم أكثر عرضة للخرف
ح�ذرت دراس�ة جدي�دة م�ن أن
األشخاص الذين يبدأون بفقدان
أسنانهم هم أكثر عرضة لإلصابة
بالخرف.
ووج�د باحث�ون م�ن جامع�ة
نيويورك أن فقدان األس�نان هو
عام�ل خط�ر ل�كل م�ن الخرف
والضعف اإلدراكي  -ومع فقدان
كل سن ،يزداد الخطر.
وعىل العكس من ذلك ،فإن صحة
الفم الجيدة  ،بما يف ذلك األسنان،
ق�د تحمي م�ن التده�ور املعريف،
وفقا للفريق.
ويف حني أن سبب االرتباط ما يزال
غري واضح ،يقرتح الباحثون عددا
م�ن العوامل التي يمك�ن أن تلعب
دورا.
وعىل س�بيل املثال ،يمكن أن يؤدي
فقدان األسنان إىل صعوبة املضغ،
ما قد يس�اهم يف نق�ص التغذية،
بينما قد يكون هناك أيضا ارتباط
بني أمراض اللثة والتدهور املعريف.
وق�ال الدكت�ور ب�اي وو ،ال�ذي
ق�اد الدراس�ة“ :بالنظ�ر إىل العدد
املذهل لألشخاص الذين ُش ّخصت
إصابته�م بم�رض الزهايم�ر

والخرف كل عام ،وفرصة تحسني
صح�ة الف�م ط�وال العم�ر ،فمن
املهم اكتس�اب فهم أعمق للعالقة
بني صحة الفم والتدهور املعريف”.
ويف الدراس�ة ،رشع الفريق يف فهم
م�ا إذا كانت صحة الف�م مرتبطة
بالخرف.
وأج�روا تحليال لـ  14دراس�ة بما
يف ذل�ك ما مجموعه  34074بالغا،
و 4689حال�ة ألش�خاص يعانون
من ضعف الوظيفة اإلدراكية.
وكشف تحليلهم أن البالغني الذين
يعان�ون م�ن املزي�د م�ن فق�دان
األسنان معرضون لخطر اإلصابة
بضع�ف اإلدراك بنح�و  1.48مرة،

وخط�ر اإلصاب�ة بالخ�رف 1.28
مرة.
وم�ع ذل�ك ،ف�إن البالغين الذين
فقدوا أس�نانهم كانوا أكثر عرضة
لإلصاب�ة بضع�ف إدراك�ي إذا ل�م
يكن لديهم أطقم أس�نان ،مقارنة
بأولئك الذين لديهم أسنان.ويشري
ه�ذا إىل أن صحة الف�م الجيدة قد
تساعد يف إبطاء التدهور املعريف.
وبالتعم�ق يف النتائ�ج ،وج�د
الباحثون أن كل سن إضايف مفقود
كان مرتبطا بزيادة خطر اإلصابة
بضع�ف اإلدراك بنس�بة ،1.4%
وزي�ادة خط�ر اإلصاب�ة بالخرف
بنسبة .1.1%

املطبخ ..

وصفة كبة األرز العراقية
املقادير
 2كوب أرز مغس�ول ومنقوع
ملدة نصف ساعة
ملعقة أكل كركم
500غرام لحم مفروم ناعم
بصلة مفرومة ناعمة
 3مالعق بقدونس مفروم
ملح حسب الرغبة
ملعقة صغرية بهارمشكل
رشة قرفة مطحونة
نص كوب ماء
طريق�ة تحضير كب�ة األرز
العراقية
 .١يطب�خ األرز ب�دون إضاف�ة
زي�ت أوس�منة ،فق�ط بامل�اء،
ً
قليلا ويضاف
ث�م يرتك ليبرد
الكركم ويعجن مع األرز.

 .٢يقلى اللح�م املف�روم م�ع
البصل يف مقالة عىل النارو ُيقلّب
اىل أن ينش�ف امل�اء و ُيض�اف
البقدون�س واملل�ح والبهارث�م

يرتك اىل أن يربد تماماً.
ُ .٣تش�كل ك�رات صغيرة من
األرز ُ
وتحىش باللحم ثم ُتشكل
ُ
أقراص وتقىل بالزيت.
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كلمات متقاطعة

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:لديك
اليوم وقت فراغ كاف حاول ان تنجز من خالله
املهام املرتاكمة عاطفياً:تفكر جديا باالرتباط و
تكوين ارسة مع من تحب.

الثور

أصحاب برج الثور حظك لليوم :مهنياً:تشعر
بضائقة مادية حاول ان تخفف من مصاريفك
هذه الفرتة عاطفياً:خالفك مع الحبيب طال حاول
ان تصلح االمور بينكما.

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم :مهنياً:ال تجعل
فشل مرشوع يشعرك باالحباط حاول ان تبدأ من
جديد عاطفياً:يجب ان تقف اىل جانب من تحب يف
ازمته فهو بحاجة اىل شعوره بمساندتك.

السرطان

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم :مهنياً:حاول
ان تحصل عىل الدعم من شخص صاحب خربة يف
االمور العالقة عاطفياً:اوضاعك العاطفية مستقرة و
تفكر جدا باالرتباط.

األسد

أصحاب برج األسد حظك لليوم :مهنياً:وضعك
املايل افضل هذا الشهر حاول ان تحافظ عىل
ادخاراتك عاطفياً:انظر بعني من التفاؤل بمستقبل
عالقتك مع من تحب.

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك لليوم :مهنياً:اخريا
تنجح يف اقناع احد املستثمرين يف تنفيذ مرشوعك
الذى طاملا حلمت به عاطفياً:تتجاوز االزمة التى كنت
تمر بها مع الحبيب و تبدأ من جديد.

الميزان

أصحاب برج امليزان حظك لليوم :مهنياً:حاول ان
تكون اكثر تركيزا يف عملك و ان ال تفوت التفاصيل
الصغرية عاطفياً:حاول ان تكون اكثر دعما الفكار و
طموح من تحب.

العقرب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم :مهنياً:عليك ان
تكون اليوم اكثر حكمة يف مواجهة العوائق التى
قد تتعرض لها عاطفياً:ال تيأس قد يجمعك القدر
قريبا مع من تحب.

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم :مهنياً:تفكر
جدا يف تاسيس عملك املهني املستقل عاطفياً:احذر
من الكالم الجارح مع الحبيب فقد يكون سببا يف
انفصاله عنك.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم :مهنياً:تتحىل
بالثقة العالية بالنفس اليوم لطرح ارائك و
اقرتاحاتك عاطفياً:فكر كثريا يف مستقبل عالقتك مع
الحبيب فقد ال تكون نتيجتها االستقرار.

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم :مهنياً:ال تطلق
اية احكام قبل ان تتأكد من صدق الشائعات التي
سمعتها عاطفياً:كن اكثر ودا و تسامحا مع الحبيب
فهو لن يسامحك هذه املرة.

الحوت

أصحاب برج الحوت حظك لليوم :مهنياً:تشعر
بالقلق عىل اعمالك خاصة بعد االخبار التي سمعتها
مؤخرا ال تخف و حاول ان تسرتخي عاطفياً:ال تكرر
اخطاء املايض يف عالقتك الجديدة مع الحبيب.

قصة مثل

اللسان الحلو  ...يطلع الحية من الزاغور
يرضب للش�خص الذي ينال بحلو
لس�انه م�ا اليناله بقوة س�لطانه
 ،ويظف�ر بجمي�ل القول وحس�ن
ال�كالم  ،م�ا اليظف�ر ب�ه بط�رف
السنان وح ّد الحسام .
أصله:
أن رجلا كان يعي�ش يف بيت قديم
البني�ان مع زوجته وول�ده  .وكان
يف البي�ت حيّ�ة تعي�ش يف جحر يف
أحد حيطانه من�ذ أمد بعيد  .وكان
الرجل يكره أن تعيش الحيّة يف بيته
 ،ويخشى منها عىل ولده  .ويف ذات
ي�وم رأى الرجل الحيّة ته ّم بدخول
جحرها  ،ف�أرسع إليه�ا ليقتلها ،
ولكنها اس�تطاعت أن تفلت منه ،
وأن تدخل جحرها فتنجو بحياتها
 .ومن�ذ ذل�ك اليوم أضم�رت الحيّة
للرجل وأهل بيته رشا .
ويف صباح ذات يوم  ،رأت الحيّة ربة
البيت تع ّد الفطور لزوجها وولدها
ّ
تصف
 ،فتض�ع اللب�ن يف أواني  ،ثم
تل�ك األ واني عىل منض�دة الطعام
 .ف�رأت الفرصة مواتي�ة لإلنتقام
من الرجل وأه�ل بيته  ،فجاءت إىل
اللبن فذرفت فيه من السم الزعاف
مايكف�ي لقتل أن�اس كثريين  .ثم
عادت إىل جحرها فدخلت فيه .
وبعد مدة وجيزة اس�تيقظ الرجل
م�ن نوم�ه  ،فس�معت الحيّ�ة
زوجت�ه تلومه عىل كراهيته للحيّة
ومحاول�ة قتله لها  .وقالت له (( :

انت هواي�ه غلطان  ..هاذي الحيّة
ساكنة ويانا من سنني  ..وصارت
واحدة من أهل البيت  ..وآني أحبها
مثل ما أحب ول�دي ))  .فأجابها :
(( والل�ه يام�رة  ..آني ه�م متندم
على عملي  ..وم�ن اآلن فصاعدا
راح أعام�ل الحيّة مثل ماتعامليها
ان�تِ  ..وأحبها مثل م�ا تحبيها ))
 .وكان�ت الحيّ�ة تنص�ت مل�ا قاله
الرج�ل وزوجته  ،فلقي ذلك القول
منه�ا قب�وال حس�نا  ،وندمت عىل
م�ا فعلت من ذرف الس�م يف أواني
الحلي�ب  .فأرسع�ت خارج�ة من
جحره�ا  ،وذهب�ت إىل حيث يوجد
بع�ض الرماد  ،فتمرغ�ت فيه  .ثم
راح�ت إىل أوان�ي الحلي�ب فجعلت
تغط�س يف األوان�ي آنية بع�د آنية
حت�ى لوّثت الحليب كل�ه بالرماد ،
فصار غري قاب�ل للرشب  ،وأنقذت
ّ
محتم  .ثم
تل�ك العائلة من م�وت
علمت املرأة بأمر الحية مع الحليب
 ،وخروجه�ا م�ن جحره�ا لتلوّثه
 .كم�ا علمت أن الحيّ�ة إنما فعلت
ذلك بعد اس�تماعها لكالمها وكالم
زوجها  .فقالت يف ذلك :
اللس�ان الحلو  ...يطلّع الحيّة من
الزاغور
ث�م علم الناس بذلك األمر  ،فعجبوا
م�ن فعل ال�كالم الطي�ب  ،والقول
املع�روف يف الن�اس  ،وذه�ب ذل�ك
القول مثال..

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1109الصليبي�ون ينجحون
يف االس�تيالء على مين�اء
طرابلس عىل ساحل الشام.
 - 1191ملك إنجلرتا ريتشارد
قلب األس�د يتمكن من دخول
ع�كا الت�ي كان�ت خاضع�ة
لسيطرة املس�لمني ،ومع هذا
الدخول س�قطت املدينة يف يد
الصليبيني.
 - 1912فرنسا تعلن أن املغرب
محمية فرنسية.
 - 1917األمل�ان يس�تخدمون
غ�از الخردل القات�ل ألول مرة
يف التاري�خ وذل�ك يف الح�رب
العاملية األوىل.
 - 1921ان�دالع ث�ورة الري�ف
يف املغ�رب بقي�ادة عبد الكريم
الخطاب�ي على االحتاللين
اإلسباني والفرنيس.
 - 1960فرنس�ا تواف�ق على

استقالل كل من النيجر وتشاد
وفولت�ا العليا وس�احل العاج
وأفريقيا الوسطى.
 - 1996إعادة انتخاب الرئيس
ً
رئيسا لجمهورية
إدريس ديبي
تشاد.
 - 1998املنتخ�ب الفرنسي
لكرة القدم يفوز ببطولة كأس
العالم املقام�ة عىل أرضه بعد
تغلبه عىل بطل العالم املنتخب
الربازيلي بثالثة أهداف مقابل
ال يشء.
 - 2002محكمة كندية تعطي
املثليين الحق يف ال�زواج فيما
بينهم.
 - 2005نائ�ب رئي�س الوزراء
ووزير الدف�اع اللبناني إلياس
املر يتع�رض ملحاول�ة اغتيال
بتفجري سيارته.
- 2006ح�زب الل�ه ي�أرس

جنديين إرسائيليين ويقت�ل
ثماني�ة ،مم�ا أدى إىل قي�ام
إرسائيل بشن حرب عىل لبنان
استمرت لثالثة وثالثني يومً ا.
مجلس األمة الكويتي ينتخب
ً
رئيسا له
جاسم محمد الخرايف
وذلك يف جلسته االفتتاحية.
 - 2013ح�ادث قطار بريتني
يخلف س�تة قتىل وح�وايل 30
ً
جريحا يف ضواح�ي العاصمة
الفرنسية باريس.
 18 - 2014قتيًل�اً يف مج�زرة
عائل�ة البط�ش إث�ر قص�ف
إرسائيلي ألحد من�ازل العائلة
يف اليوم الخام�س من الحرب
عىل غزة.
 - 2016مقت�ل  25ش�خصا
وإصابة  50آخري�ن يف حادث
تص�ادم قطاري�ن بالقرب من
مدينة أندريا بجنوب إيطاليا.

- 2017انفصال جزء كبري من
ُكتلة الرسن الجليديَّة يف القارَّة
ُ
القطبيَّ�ة الجنوبيَّ�ة ،تص�ل
مس�احتها إىل  5,800كل�م2
وزنته�ا إىل أكثر م�ن تريليون
ط�ن وس�ماكتها إىل أكثر من
 200مرت.
القض�اء الربازيلي يص�در
حكما ً بالس�جن تسع سنوات
وستة أشهر للرئيس الربازييل
السابق لويس إيناسيو لوال دا
س�يلفا بتهم الفس�اد وغسيل
األموال.
 - 2020مقت�ل م�ا ال يقل عن
ً
ش�خصا وتدمري عدة ُقرى
89
يف سلسلة هجمات  -استمرت
حت�ى تاري�خ  26يوليو  -عىل
أراض متن�ازع عليه�ا بين
مجموع�ة قبائ�ل يف إقلي�م
دارفور يف غرب السودان.

رأيس
1يف الف�م  oن�وع صغير م�ن
الجراد
2ق�ارب بمح�رك  oم�ن أوزان
الشعر
3معلمات  oغفا (معكوسة)
4العودة عن رأي خاطئ
5من صفات النظم الدكتاتورية
والعنرصية واملحتلة
6ود شديد
7عنرص مشع
8وزن (معكوسة)  oمن جواهر
البحر  oثلثا عون
9يجتم�ع للمناقش�ة لتحقي�ق
أكبر كس�ب  oحدي�ث وفي�ه
سمات االعرص
10ن�زوره ونرتدد علي�ه  oأعلن
ص�دور أو االنته�اء م�ن عم�ل
يشء جديد

أفقي
1أقسى امل�واد يف الطبيع�ة  oي�رق
ويتقبل التغيري
2أرق أنواع الحرير  oيف أقدام الخيل
3أعلنت للمأل  oخريات يهبها الخالق
ملخلوقه ويزيدها
4ليث (معكوسة)  oثلثا واد
5نعم�ل عمال ون�داوم على عمله o
عكس
6بقاي�ا زائ�دة يف آخر الطع�ام  oمن
أطراف االنسان
7ثلثا جاد  oرمز الكربيت يف الكيمياء
 oتقوى ومراقبة احكام الدين
8تق�ال للموافق�ة  oاس�ناد  oدافع
وحمى
9أميرة ويل�ز الراحلة  oم�ا يعتليه
امللك
10من مشتقات الحليب (معكوسة)
 oواضع نظرية التطور

غزل عراقي

اختبارات شخصية

اختاري قمرًا واعرفي أي األشخاص يرون أنك الرقم 1
يساعد هذا االختبار عىل معرفة
األش�خاص الذين ي�رون أن كل
م�ن يخوض�ه ه�و الرق�م واحد
يف حياته�م .يكف�ي اختيار أحد
األقمار الت�ي تتضمنها الصورة
الكتشاف ذلك.
القمر 1
أن�ت حيوي�ة ومتفائل�ة وتثقني
بش�كل كبير بنفس�ك .وتري�ن
دائم�ا ً أن علي�ك مواصلة البحث
ع�ن األم�ان م�ن خلال العمل
املتواصل .أما التحدي األس�ايس
ال�ذي تواجهينه فه�و أن تكوني
متسامحة تجاه ذاتك .إذا ً انتبهي
واتركي لنفسك مساحة للتنفس
واملتعة بني الحني واآلخر .كذلك ال
تنتقدي عملك بقس�وة بل حاويل
أن تكوني إيجابية وأن تالحظي
اإلنجازات التي حققتها.
أنت الرقم 1بالنسبة إىل :عائلتك.
القمر 2
أن�ت عملي�ة ومحب�ة لآلخرين.
كم�ا ّ
أن�ك تحبني امل�رح وخوض
التج�ارب التي لم يس�بقك إليها
أح�د .إال ّ
أنك تبدين بعض التهور
أحيان�اً .وق�د تبالغين يف اتب�اع
بعض العادات مثل السهر لوقت
طويل وتتبع حلقات مسلسل ما
من دون توقف ...وهذا ما يعرقل
جوانب أخرى من حياتك.
أن�ت الرق�م  1بالنس�بة إىل:
صديقاتك.
القمر 3
تحبين أن تعززي ثقتك بنفس�ك

كلب��ي ش��م عط��ر خ��دج وراس��ـــــــــاج
وعل��ى مرس��ى العش��ك حط��ج ورس��اج
احل��ف بالغ��زل واهل��ه وراس��ــــــــــج
معوفن��ج ل��ون تدن��ه املنيــــــــــــــــ��ه
اس��اس بعش��رتي وي��اك صبيـــــــــ��ت
وجنن��ي اله��وى وبالش��وك صبيـــــ��ت
اذا ان��ت علي��ه ادم��وع صبيـــــــــــ��ت
بجي��ت عيون��ي م��ن ف��ركاك اليـــــــــ��ه

من الفيسبوك
وتس�عني إىل تحقيق هذا الهدف.
وله�ذا تحاولين التخل�ص م�ن
نقاط ضعفك وتعملني عىل تعزيز
مواض�ع الق�وة يف ش�خصيتك.
وتش�كل الصداقة بالنس�بة إليك
صمام أمان .ولهذا تحرصني عىل
اختيار صديقات�ك بانتباه ،علما ً
أن مجالس�تك أمر ممت�ع للغاية
بحس�ب ما يقول كل األشخاص
املحيطني بك.
أنت الرقم  1بالنسبة إىل :والديك.
القمر 4
تحبين دائم�ا ً القي�ام باألعمال
الخريي�ة وإظه�ار ذل�ك أم�ام
الجمي�ع .إال أن ه�ذا ال ينفي ّ
أنك

قصة جناح

تحبني مساعدة اآلخرين مجاناً.
فأنت لطيفة ّ
لكنك تنسني بسبب
ذل�ك أحيان�ا ً الس�عي إىل تحقيق
أهدافك ومشاريعك.
أنت الرقم  1بالنس�بة إىل :الكثري
من زميالتك.
القمر 5
قلة الصرب هي من أبرز صفاتك.
فال يمكنك انتظ�ار تحقق نتائج
مرشوع ما لوق�ت طويل .ولهذا
تلحني يف الطلب والسؤال .إال ّ
أنك
يف املقابل تمتلكني حظا ً كبريا ً من
الثقافة وتتسمني بمهارة املراقبة
واملالحظة .كما تتمتعني بالقدرة
عىل الحكم عىل كل ما يجري من

acebook

حولك بموضوعية مفيدة وفعالة
لك ولألشخاص املحيطني بك.
أن�ت الرق�م واح�د بالنس�بة إىل:
زوجك.
القمر 6
يظه�ر الكثيرون إعجابه�م
بش�خصيتك ألن�ك تتمتعين
باالس�تقرار النفسي .وله�ذا
يمكن�ك مواجه�ة الكثير م�ن
املوق�ف الصعب�ة بحكم�ة ومن
دون انفع�ال .وه�ذا م�ا يجعلك
تكتس�بني ثق�ة األش�خاص
املحيطني بك.
أن�ت الرق�م واح�د بالنس�بة إىل:
عائلتك الكربى.

المتنمرون قد يدفعونك للنجاح ؟!
قوة العزيم�ة واإلرادة إح�دى روافد الصفات
النفس�ية اإليجابي�ة الت�ي تع�ود بالنفع عىل
صاحبه�ا مهم�ا كان�ت التبع�ات والعراقيل
واملصاع�ب الت�ي يواجهه�ا ،وتعتبر الخ�ط
الرفيع الذي يفصل بني النجاح والفشل ،وهو
ما أثبتته تجارب ناجحة عديدة يف الحياة منها
د .ماي�كل آين أش�هر جراح عظ�ام يف العالم،
والذي م�ا زال يحتفظ بـ  20ورقة رفض من
كليات الط�ب يف جامعات مختلفة ،التي يأتي
ال�رد دائماً« :قزم والطول  125س�م» ،ليكتب
مرة أخ�رى إىل تل�ك الجامع�ات ليخربهم أنه
تح�دى احتماالتهم بعجزه ،لكنه اليوم لم يعد
بحاجه إىل إخبارهم.
يذكر د .آين أن�ه تعرض يف طفولته لكل أنواع
التنمر والتمييز بس�بب م�ا ولد به من خلل يف
ّ
«التعظم العرضويف»
بناء العظم يسمى نقص
أو «األكوندروبالزي�ا» ،وه�و أح�د أم�راض
التق�زم ،لكن كل ذلك لم يدفعه ليستس�لم أو
يكون كومبارس�ا ً عاب�را ً يف فيلم م�ن األفالم
الكوميدية وال مثريا ً للشفقة أو مكتئبا ً يعيش
على املهدئات بل حدد قدراته و ذكاءه ،وأثبت

هدف�ه و قرر العيش طبيعيا ً ب�ل و النجاح يف
مجال متعلق بمش�كلته العظمية فأرص عىل
إتم�ام حلم�ه وخطته حتى أنهى دراس�ته يف
كلي�ة الط�ب ،ثم اخت�ص يف جراح�ة العظام
وأصبح أحد أشهر الجراحني يف قسم األطفال
يف مستش�فى ج�ون هوبكن�ز وأه�م املراكز
الطبية يف العالم.
ولد آي�ن عام  1962مع والدي�ه األب املحامي
وأمه وكيلة سفريات وال يعانون من التقزم.
وق�ال آي�ن :عندما كربت لم يك�ن لدي نماذج
يحتذى بها من األقزام ،لكن كان والداي قدوة
عظيمة وملهمة يف الكفاح ،غرس�وا يف داخيل
أنه يمكنني فعل كل يشء.
التح�ق ألين بأكاديمي�ة أندوف�ر يف
ماساتشوس�تس ،ثم جامعة ب�راون يف والية
رود آيالن�د وتخص�ص يف الرياضيات ،ثم قرر
أن يصب�ح طبيباً ،واعتقد أن الطب س�يكون
فرصة ملس�اعدة الناس كونه مريضا ً ويشعر
بإحساس�هم ،لكن�ه اصط�دم بعائ�ق طوله
وقدرته عىل ممارس�ة املهنة الت�ي تحتاج إىل
قوة جسدية وبدنية كبرية.

ع�اد آل�ن إىل جامعة براون الت�ي تخرج منها
على أم�ل قبوله لكن�ه رفض وبعد ع�ام ُقبل
بتخصص طب األطفال يف جامعة كاليفورنيا
إال أنه يتوق إىل غرفة العمليات ،ثم تقدم بطلب
إىل كلي�ة ألبان�ي الطبية يف ش�مال نيويورك،
وكان لريتش�ارد جاكوبس رئيس الكلية رأي
آخ�ر يف قدرة آي�ن وق�ال إذا كان قدرته جيدة
عىل مزاولة طب العظام فسيدخل الكلية ،وال
يهم ما إذا كان قزماً.
والي�وم يقف د .آين على درجتني داخل غرفة
العملي�ات وه�و يج�ري جراحات�ه ،ويطوي
بنطال الجراحة ثالث أو أربع طويات ،ويجري
تقويم ودمج العمود الفقري ش�ديد االنحناء،
ويقل�ل من حج�م العظام الت�ي تضغط عىل
النخاع الش�وكي أثناء ذلك ،ويس�تقبل يوميا ً
رس�ائل من أه�ايل وأطف�ال تغيرت حياتهم
بسبب واحدة من جراحاته املتقنة.
وت�زوج آلين م�ن ممرض�ة تدع�ى فالريي
فرينك�س يبلغ طوله�ا  5أق�دام و 6بوصات
ولديهم�ا ابنة عمره�ا عامني تدعى أليكس�ا
وتعاني التقزم.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
باحثون يطورون مادة ذكية تمكن
الروبوتات من إصالح نفسها

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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«فورا غرام» أحدث أغنية لراغب عالمة بلحن عراقي
يستعد النجم اللبناني ،راغب عالمة ،إلحياء
حفلني غنائيني متتاليني ،يف دولة اإلمارات
عىل مرسح دبي أوبرا ،يومي  15و  16يوليو
الجاري ،ومن املقرر أن يقدم باقة متميزة
من أشهر أغنياته التي قدمها خالل مشواره
الغنائي الطويل.
كما يطرح النجم راغب عالمة خالل األيام
املقبلة أحدث أغنياته التي تحمل اسم «فورا
غرام» ،عىل موقع الفيديوهات يوتيوب،
والتي سيطرحها عىل طريقة الفيديو كليب،
واألغنية لحن عراقي ويتخلله بعض الكلمات
العراقية ،وهي من كلمات تراث نمري ،وألحان
عىل سالم.
واحتفل النجم راغب عالمة مؤخرًا بعيد
ميالده يف القاهرة وسط حضور عدد كبري من
نجوم الفن وأرسته ،ونرشت اإلعالمية بويس
شلبي صور وفيديوهات من احتفال راغب
عالمة عرب حسابها عىل إنستجرام ،وظهر
يف الصور كل من «إلهام شاهني ،ليىل علوي،
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منمنمات
نيليل كريم ،هالة صدقي».
يذكر أن راغب عالمة طرح مؤخرًا أغنية تحمل
اسم «انتو أملنا» ،عىل موقع الفيديوهات

«يوتيوب» ،واألغنية من كلمات الشاعر
اللبناني نزار فرنسيس ،وألحان وتوزيع امللحن
اللبناني جان ماري ريايش.

أمحد عز ومنة شليب حيتفالن بانتهاء تصوير «اجلرمية»
تمكن باحثون من سنغافورة ،من
تطوير مادة رغوي�ة ذكيةّ ،
تمكن
اإلنسان اآليل من الشعور باألشياء
القريبة وإصالح نفس�ه إذا أصابه
عطب ،تماما مثل جلد اإلنسان.
والرغ�وة امل�زودة صناعي�ا
باألعصاب ،تعرف باسم “آيفوم”،
وهى بوليمر ع�ايل املرونة صنعت
م�ن م�ادة الفل�ورو بوليم�ر مع
مركب يخفض انشداد السطح.
وأك�د الباحث�ون ،يف جامع�ة
س�نغافورة الوطني�ة ،أن امل�ادة
ذات الطابع اإلس�فنجي يمكن أن
تتجمع بسهولة كوحدة واحدة إذا
تعرضت للقطع.
وم�ن جهت�ه ق�ال بنجامين تي،
الباح�ث الرئيسي “إن جزيئ�ات
امل�ادة تتق�ارب داخ�ل مصفوفة
البوليمر عند الضغط مما يغري من
خصائصه�ا الكهربائي�ة” ،وتابع
أنه باإلم�كان رصد هذا التغري عن
طري�ق أقط�اب كهربائية موصلة

بجهاز كمبيوتر ُيبلّغ اإلنسان اآليل
بما يتعني عليه فعله.
وأض�اف“ :عندم�ا أق�رب إصبعي
من جهاز االستش�عار ،يمكنك أن
ترى أنه يقيس مج�ايل الكهربائي
ويس�تجيب للمسة” ،مشريا إىل أن
ه�ذه الخاصية ّ
تمكن يد اإلنس�ان
اآليل م�ن رصد قدر واتج�اه القوة
املبذول�ة ،وهو ما يجعل اإلنس�ان
اآليل أكثر ذكاء وتفاعلية.
وأش�ار بنجامين ت�ي إىل أن مادة
“آيف�وم” ه�ي األوىل م�ن نوعه�ا
التي تجمع بني خصائص االلتئام
الذاتي والشعور بالقرب والضغط،
موضح�ا أن�ه يأمل وفريق�ه ،بعد
أن أمض�وا عامين يف تطوي�ر
ه�ذه املادة ،أن تس�تخدم بش�كل
عملي يف غضون خمس س�نوات،
وتابع ”:س�تمكن املادة الس�ماح
ملس�تخدمي األط�راف الصناعية
باستخدام اليد الصناعية بشكل
أفضل لإلمساك باألشياء”.

احتفل أحمد عز ومنة شلبي
وماجد الكدواني نجوم فيلم
«الجريمة» للمخرج رشيف عرفة
بانتهاء التصوير ،والتف فريق
العمل حول «تورتة» عليها اسم
الفيلم معلنني نهاية التصوير.
وتدور قصة وأحداث فيلم
الجريمة يف فرتة السبعينات،
وخالل أحداث الفيلم يعاني
أحمد عز من الهلوسة ،ولذلك
يدخل أحد املستشفيات ،ولكنه
سيهرب منها ،وهو مجرم
محرتف يرتكب العديد من
الجرائم لصالح بعض أصحاب
النفوذ ،ويتورط يف جريمة كربى
تجعله يعرتف بالجرائم السابقة،

(مرص
وإيطاليا
و بلغا ر يا
وماليزيا) ،إضافة إىل استعانة
الرشكة املنتجة بأربعة مصممني
عامليني لتنفيذ املشاهد الخطرة.
يشار إىل أن أحمد عز شارك خالل

ناشدت الفنانة لطيفة متابعيها عرب مواقع
التواصل االجتماعي مساعدة بلدها تونس
بعدما تفىش فريوس كورونا بقوة يف
الفرتة األخرية.
وكتبت لطيفة عرب حسابها الخاص عىل
مواقع التواصل االجتماعي كاتبة« :قلبي
واجعني عىل بالدى يا رب كل البلدان
تساعد تونس وامىل كبري يف بلداننا

كش�ف تطبي�ق (تيك ت�وك) الصين�ي للفيديوه�ات عن اس�تغنائه عن
املراجعين البشر إلزال�ة أي محت�وى خ�ارج وغير الئق م�ن منصته،
واالس�تعانة يف املقاب�ل بنظام آيل.وق�ال (تيك توك) يف بي�ان عرب موقعه
الرس�مي“ :إن�ه س�يبدأ يف أمريكا وكن�دا بالتخلص من مقاط�ع الفيديو
التي تحتوي عىل عري وعنف وأي أنشطة وأفعال غري قانونية وانتهاكات
لسياس�ة السلامة باس�تخدام أنظمة مراجع�ة آلية”.وعندم�ا ترصد تلك
األنظم�ة األوتوماتيكي�ة أي من تل�ك الفيديوهات الخارجة ،تقوم بس�حبه
م�ن منصة (تيك ت�وك) عىل الفور ،وس�تمنح صاحبه الفرص�ة للتواصل
مع مرشف بشري يتبع لتطبيق “تيك توك” لكي يس�مح بإعادة نرشه
م�ن جديد.وقال متحدث باس�م (تيك ت�وك)“ :إن التطبيق كان يقوم
بتش�غيل جميع مقاطع الفيديو من قبل وسطاء برشيني يف الواليات
املتحدة ،وذلك قبل أن تقرر االس�تغناء عنهم ،واستبدالهم بأنظمة
آلية”.وأوض�ح املتحدث أن الخطوة جاءت بغ�رض التخفيف من
حجم مقاط�ع الفيديو املؤملة ،املطلوب من املرشفني مراجعتها،
وكذل�ك منحهم مزيدا من الوق�ت ملراجعة مقاطع أكثر تعقيدا
يف محتواها ،مثل التي تحتوي عىل معلومات مضللة.يشار إىل
أن مراجعي املحتوى من البرش يف رشكات أخرى مثل (فيس
ب�وك) أصيبوا بأعراض تش�به اضطراب م�ا بعد الصدمة،
م�ن مقاطع الفيديو التي ُطلب منه�م مراجعتها.وأعلن
تطبي�ق (تيك ت�وك) أنه س�يطرح نظ�ام املراجعة اآليل
للفيديوهات خالل األسابيع القليلة املقبلة.

موسم رمضان املايض بمسلسل
«هجمة مرتدة» والذي حقق
نجاحا جماهرييا كبريا ومن
ثان له ليعرض
املقرر إنتاج جزء ٍ
بموسم رمضان  2022املقبل.

العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا
مايستاهل اىل احنا فيه».
وأضافت يف تغريدة أخرى« :ياااااااارب استودعتك
بالدي واهيل ونايس ياااارب لطفك بتونس انت
القادر عىل كل يشء يا رب العاملني».
وتضامن العديد من املتابعني مع الفنانة لطيفة
وأهل تونس الذين يعانون من انتشار فريوس
كورونا الذي أصاب العالم كله.

طارق حرب

كان لنا يوم السبت املايض لقاء الٔكثر من ثالث ساعات مع معايل
رئيس مجلس القضاء والسادة القضاة (اياد محسن واحمد الساعدي
والقاضية علياء) يف لقاء مكشوف حرضته (أنا) والساده نقباء
الصحفيني واملعلمني والسيدة هناء ادور ،وجمع كثري من اهل القانون
واالعالم والثقافة وشؤون املرأة وعدد من مقدمي الربامج يف الفضائيات
واصحاب العالقة ،وكان الحضور يمثلون النخب ذات االهتمام
بموضوع القضاء والقانون وشؤون املجتمع املختلفة وكان معايل
رئيس مجلس القضاء واضحا ً وبينا ً يف ايضاح ما هو يهم الحضور من
اجراءات قضائية تتخذها املحاكم امللتزمة بنصوص القانون ،فالعدالة
تحددها احكام الدستور والقانون ،والقايض يف احكامه يدور مع الدليل
وجودا ً وعدماً ،إذ حرم عليه القانون الحكم طبقا ً لعلمه الشخيص،
وحدد معايل رئيس مجلس القضاء عالقة القضاء بالشعب وباإلعالم
ومنظمات املجتمع املدني ،ورضب امثلة من احكام صادرة يف قضايا
لم يطلع االعالم عىل تفاصيلها وقضايا اخرى كانت محالً للتساؤل
الشعبي ،واوضح معاليه فرتة التهارج واالستطالة وظهور من يدعي
معرفته بالقانون وهو بعيد عن احكامه ويتكلم يف االعالم او التواصل
االجتماعي خالفا ً للقانون ،واوضح ان باب مجلس القضاء االعىل
مفتوح لكل من يرى ظلما ً وقع عليه ،فالقضاء ال يخىش سطوة احد
مهما تكن صفته او كتلة سياسية او جهة ما ،طاملا ان القضاء يطبق
القانون حتى لو رأى فيه البعض مظلمة الن الربملان هو جهة مختصة
بتعديل القانون والغائه وال عالقة ملجلس القضاء بترشيع القانون
او تحديد احكامه وقواعده ،وانما عىل القضاء تطبيق القانون النافذ
مهما كانت احكامه ،والربملان مسؤول عن القانون واحكامه.
ويف حديث معايل رئيس مجلس القضاء كانت األسئلة تنهار من
الحارضين ويف شتى مختلف االنواع وطرح الٓراء الحضور يف كل ما يتعلق
بالقضاء يف بادرة اقدم عليها مجلس القضاء تذكرنا بقولهم «من توىل
القضاء فقد ذبح بغري سكني» ،والقضاة ثالثة ومن توىل القضاء عليه
ان يخصص يوما للقضاء ويوما للبكاء واعان الله القضاة والقضاء،
فزماننا زمان تهارج واستطالة ،وهي ساعات مع القضاء لم تحصل
لها سابقة يف تاريخ عالقة القضاء بالشعب.

سوزان جنم الدين :دوري يف «متاسيح النيل» رومانسي
استأنفت الفنانة سوزان نجم الدين
تصوير مشاهدها يف فيلم
«تماسيح النيل» مع
املخرج سامح عبد
العزيز يف القاهرة
بعد فرتة من
التوقف ،بسبب
انشغال الفنانني

بمسلسالتهم يف رمضان املايض وكذلك
ارتباط مخرج العمل بمسلسله األخري
«حرب أهلية» للنجمة يرسا والذي
عرض يف شهر رمضان املايض ،حيث تم
االنتهاء من معظم املشاهد يف األقرص
وأسوان قبل توقف التصوير.
وقالت سوزان أن طبيعة الفيلم كوميدي
إال أن دورها مائل أكثر إىل الرومانسية

مع وجود بعض اللمحات الكوميدية،
مضيفة أنها تحب الكوميديا وقدمتها
يف آخر عملني لها بسوريا مؤكدة عىل
سعادتها بأجواء التصوير التي وصفتها
باملبهجة واعتربت الفيلم عبارة عن
رحلة جميلة مع الشخصيات داخل
األحداث.
يذكر أن «تماسيح النيل» يسجل التجربة

الثانية للفنانة السورية سوزان نجم
الدين يف السينما املرصية بعدما قدمت
فيلم «قط وفار» للكاتب الكبري الراحل
وحيد حامد واملخرج تامر محسن عام
 2015وشارك يف بطولته محمد فراج
ومحمد حميدة ،كما ظهرت كضيفة
رشف يف فيلم «حملة فرعون» مع
عمرو سعد وروبي عام .2019

يامسني عبد العزيز حتصل على اإلقامة الذهبية يف اإلمارات
حصلت املمثلة املرصية ياسمني عبد
العزيز عىل اإلقامة الذهبية يف دولة
اإلمارات العربية.
ونرشت يف صفحتها الخاصة عىل موقع
التواصل االجتماعي مجموعة صور ساحرة
من دبي ،وأرفقتها بتعليق شكر كتبت فيه:
«سعدت بالحصول عىل االقامة الذهبية
بدولة االمارات العربية الشقيقة».
وانهالت بعدها التعليقات الداعمة واملباركة
لياسمني من محبيها وزمالئها.
وقد علم تفاصيل الصلح بني ياسمني

العلماء يحلون لغز أضواء
الشفق على المشتري

عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز
بعد خالفات استمرت ألكثر من
عام ونصف ألن شقيق ياسمني
كان رافضا ً فكرة ارتباطها
بأحمد العويض بسبب فرق
العمر بينهما.
وتم الصلح من خالل
اصدقاء مشرتكني حددوا
جلسة صلح بني وائل
والعويض يف البداية ومن ثم
استقرت االوضاع بني أحمد

العويض وشقيق زوجته.
إشارة إىل ان وائل عبد العزيز
كان نرش صورة تجمعه
بأحمد العويض عرب حسابه
الشخيص بموقع للتواصل
االجتماعي وعلق قائال
»:حمد الله عىل السالمة
يا عويض ال محبة اال بعد
العداوة وخد بالك من وحش
الكون وعىل الله حكايتنا
كلنا».

نانسي عجرم حتقق انتشارا عاملياً جديداً وتصل لـ «»Times Square
تواصل الفنانة اللبنانية نانيس
عجرم انتشارها العاملي ،خصوصا ً
بعد عرض ألبومها الجديد يف مدينة
نيويورك األمريكية.وتداول العديد
من متابعي نانيس صورا ً ُتظهر غالف
ألبومها الجديد «نانيس  ،»10عىل أحد
املباني يف « ،»Times Squareمعبرّ ين
عن سعادتهم الكبرية بما تحققه

تغريدات

صالح الحمداني

ل��و تاخ��ذ لق��اح ,ل��و تلت��زم بالكمامة
والتعقي��م والتباع��د االجتماع��ي ..اما
اثنينه��ن ما تس��ويهن فان��ت حالك حال
الل��ي يبيع��ون اصواتهم ب��كارت موبايل
و «يئولو انزملنا»  ..ليه!

ايمن جادة

أخرياً فعلها ميسي  ،وفعلتها األرجنتني وتوجا
بلق��ب كوبا أم�يركا  ..ألف مربوك لعش��اق
الليو ومنتخ��ب التانغو  ..به��دف دي ماريا
يف املاراكان��ا تعادلت بالده م��ع األوروغواي
خبمسة عشر لقباً قارياً لكل منهما .

أكبر معمر في العالم يستعد لالحتفال
بعيد ميالده الـ113
اس�تعد أكبر معم�ر يف العالم لالحتف�ال بعيد ميلاده الـ 113خلال األيام
املقبلة ،وذلك بعد أن سجلته موسوعة غينيس لألرقام القياسية أكرب معمر
يف العالم حتى اآلن.ويس�تعد إميليو فل�ورس ماركيز الذي ولد عام  1908يف
بورتوريكو ،لالحتف�ال بعيد ميالده الـ.113وفقد إميلي�و فلورس ماركيز،
معظم حواس�ه كالبرص والس�مع وقدرته عىل الكالم بش�كل واضح ،حيث
ول�د إميليو يف  8أغس�طس  1908وحصل عىل ش�هادة أكرب رجل س�نا عىل
قي�د الحي�اة يف العالم من موس�وعة غيني�س ،ويبلغ س�نه اآلن  112عاما
و 327يوم�ا ،م�ا يؤهله للقب أكرب معم�ر يف العالم.وإيميلي�و هو الثاني يف
عائل�ة مكونة م�ن  11طفال ،كان متزوجا م�ن أندريا برييز مل�دة  75عاما
حت�ى وفاتها عام .2010وأنجب الزوجان أربعة أبناء ولديه خمس�ة أحفاد
وخمسة من أبناء أحفاد ،وفقا ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية ،ويعيش
إيميلي�و اآلن يف ريو بي�دراس يف بورتوريكو مع ابني تريس�ا وميليتو.وجاء
يف عناوي�ن صحفية تناولت قصت�ه أن مفتاح رس ماركيز املعروف بـ”دون
ميلو” لحياة سعيدة هو “التمتع بوفرة من الحب والعيش بدون غضب”.

هى

لطيفة تناشد متابعيها مساعدة تونس

(تيك توك) يستغني عن البشر
لحذف أي محتوى غير الئق

حل العلم�اء اللغز البالغ من العم�ر  40عامً ا حول
كيفي�ة إنت�اج كوك�ب املشتري لدفع�ة مذهلة من
األش�عة الس�ينية كل بضع دقائق م�ع ظهور أضواء
متنوعة األلوان مثل الشفق القطبي عىل األرض ،حيث
درس خبراء كلية لن�دن الجامعي�ة ( )UCLبيانات من
مركبة الفضاء جونو التابعة لناس�ا ،والت�ي تدور حال ًيا
حول كوكب املشرتي ،أكرب كوكب يف نظامنا الشميس.
ً
ووفق�ا ملا ذكرته صحيفة “دييل ميل” الربيطانية ،اكتش�ف
العلماء ،أن توهجات األش�عة الس�ينية من القطبني الشمايل
والجنوب�ي لكوك�ب املشتري ناتجة ع�ن اهت�زازات دورية يف
خط�وطاملج�الاملغناطيسيللكوك�بيفغالف�هاملغناطيسي.
وتخل�ق ه�ذه االهت�زازات موج�ات م�ن البالزم�ا ،إح�دى الحاالت
األساس�ية األربع للم�ادة ،تتكون من غ�از األيونات .ترس�ل موجات
البالزم�ا بع�د ذل�ك جس�يمات أيوني�ة ثقيلة على طول خط�وط املجال
املغناطييس حتى تصطدم بالغالف الجوي للكوكب ،وتطلق طاقة عىل شكل
ً
شفقا قطب ًيا متنوع األضواء .تحدث ظاهرة مماثلة عىل
أشعة سينية وتشكل
األرض ،حيث يخلق الش�فق القطبي الش�مايل هذا األمر ،لكن كوكب املشرتي
أقوى بكثري ،حيث يطلق مئات الجيجاوات من الطاقة.يوضح باحثو الدراسة
أن الش�فق القطبي لألشعة الس�ينية لكوكب املشرتي يطلق وحده جيجاوات،
أي ما يعادل ما قد تنتجه محطة طاقة واحدة عىل مدار عدة أيام.

ويدخل يف رصاع مع
هؤالء األشخاص.
وينتظر عز عرض فيلم
العارف يوم  14يوليو
املقبل ويشاركه البطولة
أحمد فهمى ومصطفى
خاطر ،محمود حميدة ،كارمن
بصيبص ،أحمد خالد صالح،
حازم إيهاب وعدد من النجوم
الذين يظهرون كضيوف رشف
أبرزهم محمد ممدوح ،وهو
تأليف محمد سيد بشري وإخراج
أحمد عالء الديب وإنتاج رشكة
«سينرجي فيلمز» ،ويعد من
األعمال الضخمة إنتاجيا يف
السينما املرصية وهو أول فيلم
مرصي يتم تصويره بني  4دول

أكثر من  3ساعات مع
رئيس جملس القضاء

نانيس من نجاحات فنية وانتشار عاملي
من خالل أعمالها.وكانت نانيس طرحت
اليوم ألبومها الجديد كامالً عرب قناتها
الخاصة عىل «يوتيوب» ،بعد أن كانت
طرحت  4أغنيات منه قبل أيام ،ويضم
األلبوم  10أغنيات جديدة ،وهي «ما
تعتذر»« ،هيدا أنا»« ،يا ناس قولويل»،
«مية وخمسني»« ،ياما»« ،عىل شانك»،

«حاجات خصوصية»« ،سالمات»،
«عاتب ولوم»« ،حياة»« ،بدي حدا حبو»،
«حبك بيقوى»« ،مشكلتك الوحيدي»
و»جايه معاك»ُ .يذكر أن نانيس أحيت
حفالً استثنائيا يف الرياض يف السعودية،
وغنت مجموعة من أجمل أغانيها،
ومنها أحدث إصداراتها «بدي حدا حبو».
واختارت لهذه املناسبة فستانا ً باللون

األبيض من تصميم املصمم اللبناني
العاملي إييل صعب ،وكاملعتاد تفضل
نانيس دائما ً الفساتني البسيطة البعيدة
عن التطريزات أو القصات الغريبة ،ومع
ذلك كانت موفقة باختيارها فستانا
طويل األكمام ،وتركت شعرها منسدالً،
واملاكياج كان كاملعتاد من دون أي تغيري
يذكر عن لوكاتها السابقة.

نسرين طافش على السجادة احلمراء يف مهرجان
كان السينمائي
شاركت الفنانة نرسين طافش،
متابعيها بصور لها عرب حسابها
عىل تويرت من إطاللتها عىل
السجادة الحمراء أثناء حضورها
فعاليات الدورة  74من مهرجان
كان السينمائي الدويل ،وظهرت
نرسين بإطاللة أنيقة حازت عىل
إعجاب العديد من متابعيها.
وعىل جانب آخر ،شاركت نرسين
طافش يف موسم دراما رمضان
 ،2021من خالل مسلسل
«املداح» .
نرسين طافش ولدت يف مدينة

حلب ،انتقلت للعيش يف العاصمة
السورية دمشق يف عام ،1999
وتخرجت يف املعهد العايل للفنون
املرسحية بدمشق يف عام .2008
وبدأت التمثيل يف مسلسل
(ربيع قرطبة) ،لتشارك بعد
ذلك يف العديد من املسلسالت
مثل( :رجال تحت الطربوش،
ربيع قرطبة ،أهل الغرام ،صدى
الروح ،الرساب ،صبايا ،تحالف
ً
أيضا لها العديد من
الصبار)،
املرسحيات مثل (العرس ،التيه،
كذا انقالب).

