
بغداد/ الزوراء:
ش�دد رئيس�ا الجمهورية وال�وزراء، 
امس السبت، عىل رضورة االنتخابات 
املقبل�ة وإجرائها يف موعده�ا املقرر، 
أم�ن  حماي�ة  أهمي�ة  أك�دا  وفيم�ا 
واس�تقرار املواطن�ن ومالحقة فلول 
الجمهوري�ة  رئي�س  اش�اد  داع�ش، 
أثري�ة. قطع�ة  أل�ف   17 باس�تعادة 

وذكر بيان للمكت�ب اإلعالمي لرئيس 
أن  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  الجمهوري�ة 
رئي�س  اس�تقبل  صال�ح  “الرئي�س 
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
وبحث معه مجمل األوضاع السياسية 
واألمني�ة والصحي�ة واالقتصادي�ة يف 
البالد”.وأضاف البي�ان أن “الكاظمي 
اطل�ع الرئي�س صال�ح ع�ىل نتائ�ج 
زيارت�ه الرس�مية إىل الواليات املتحدة 

ومخرج�ات الح�وار االس�راتيجي”، 
الجمهوري�ة  “رئي�س  أن  اىل  مش�را 
أش�اد بنتائج الحوار االسراتيجي مع 
الوالي�ات املتح�دة والجه�ود املتميزة 
للكاظم�ي والوفد الحكومي املفاوض 
يف ه�ذا الص�دد”، مش�راً إىل “أهمية 
تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق 
االس�تقرار وتعزيز الس�يادة العراقية 
واملصالح العليا للبل�د”. وتابع البيان 
أن “الجانبن أك�دا أهمية حماية أمن 
واس�تقرار املواطن�ن ومالحقة فلول 
داعش التي تسعى لزعزعة االستقرار 
يف بعض امل�دن، وقط�ع الطريق أمام 
محاوالت�ه اإلجرامية الس�تهداف أمن 
املواطن�ن، وتوف�ر كل الدعم للقوات 

األمنية يف القيام بمهامها الجسام”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الواليات املتح�دة أنها ترحب بأي 
مس�اع إلعادة العالق�ات الطبيعية بينها 
وب�ن إي�ران، مؤك�دة رغبته�ا يف ع�دم 
التصعي�د معها.ونق�ل بي�ان ملستش�ار 
األمن القومي، قاس�م األعرج�ي، تناول 
لقاء األخر، امس الس�بت، مع الس�فر 
أن  تول�ر:  ماثي�و  الب�الد،  يف  األمريك�ي 
“الس�فر األمريكي أكد بأن بالده ترحب 
بأي جه�د دبلوم�ايس يف�ي إىل إعادة 
إيران”.وأش�ار  م�ع  طبيعي�ة  العالق�ة 
األعرج�ي إىل أن “ليس�ت هن�اك رغب�ة 

ل�دى واش�نطن بالتصعي�د م�ع إي�ران، 
خصوصا يف العراق”.وتعرضت السفارة 
األمريكي�ة، الكائنة يف املنطقة الخرضاء 
هجم�ات  إىل  بغ�داد،  وس�ط  املحصن�ة 
مس�تمرة بصواريخ “كاتيوش�ا”، طيلة 
الش�هور والس�نوات املاضية، وما زالت 
أرتال قوات التحالف الدويل الذي تتزعمه 
الواليات املتحدة األمريكية ضد اإلرهاب، 
ُتس�تهدف بتفجرات عبوات ناسفة عىل 
طرق انس�حابها من األرايض العراقية يف 
العاصم�ة ومحافظات وس�ط وجنوبي 

البالد.

هرات/ متابعة الزوراء:
ش�ن مس�لحو حركة “طالب�ان” مجددا 
هجوما ع�ىل مجمع مب�اٍن تابع ملنظمة 
األمم املتحدة وس�ط والية ه�رات غربي 
وكال�ة  أوردت  حس�بما  أفغانس�تان، 
“نوفوس�تي” نق�ال ع�ن وزارة الداخلية 
الوزارة  املتحدث باس�م  األفغانية.وق�ال 
ف�واض أم�ان للوكالة امس الس�بت: إن 
“جماع�ة “طالب�ان” اإلرهابي�ة جددت 
الهجوم عىل مقر األمم املتحدة يف منطقة 

ك�ذرة بوالية هرات”.وأض�اف أن القوات 
املس�لحة الوطنية وق�وات األمن تتصدى 
لهج�وم املس�لحن.وجاء نبأ اس�تهداف 
املقر األممي بعد يوم من تعرضه للهجوم 
األول م�ن قب�ل مس�لحي الحرك�ة الذي 
أس�فر عن مقتل أحد الرشط�ة األفغان.
وتصاع�د العن�ف يف أنح�اء أفغانس�تان 
من�ذ مطل�ع مايو امل�ايض عندما ش�نت 
طالب�ان هجوماً واس�عاً تزام�ن مع بدء 
انس�حاب نهائي للقوات األجنبية بقيادة 

الواليات املتحدة والذي بات شبه مكتمل.
وس�يطر عن�ارص الحركة ع�ىل عرشات 
املناطق، منها مناطق ضمن والية هرات، 
وسيطروا عىل معربين حدودين مع إيران 
وتركمانستان.وأشار مسؤولون وسكان 
إىل تجدد القتال عىل أطراف هرات، السبت، 
بينما فر مئات من منازلهم باّتجاه وسط 
املدينة.وق�ال حاكم هرات عب�د الصبور 
قان�ي: إن معظم العمليات القتالية تدور 
يف منطقت�ي إنجيل وغ�وزارا، حيث يقع 

املط�ار.ورّصح قاني:ي�دور القتال حالياً 
يف الجن�وب والجن�وب الرشق�ي. نتحرّك 
بح�ذر لتجّنب س�قوط ضحايا مدنين”.
ويف س�ياق آخر، نّفذت القوات الحكومية 
رضب�ة جوية قرب مستش�فى صغر يف 
لش�كر قاه، عاصمة والي�ة هلمند، وقال 
مس�ؤولون إن عنارص طالبان س�يطروا 
علي�ه يف وق�ت س�ابق لع�الج مقاتليهم 
املصابن.وأفاد س�كان لوكال�ة “فرانس 
برس” بأن مقاتيل طالبان س�يطروا عىل 

“مستش�فى أريانا األفغاني التخصيص” 
صفوفهم.وق�ال  يف  املصاب�ن  لع�الج 
آغا محم�د: “ق�دم مقاتلو طالب�ان هذا 
الصباح وأجربوا موظفي املستشفى عىل 
املغادرة”.وتاب�ع: “كان�ت طائرات تحلّق 
ف�وق املكان طوال الوق�ت، كانت تتعّقب 
عنارص طالبان.. ووقع�ت الرضبة”.من 
جهته، ذكر مدير الصحة العامة يف هلمند 
شر عيل شاكر: أن املستشفى دّمر وُقتل 

شخص وأصيب آخران بجروح.

بغداد/ الزوراء:
وصل وفد امني رفيع اىل ناحية يثرب 
بمحافظ�ة ص�الح الدي�ن، للتحقيق 
ال�ذي  االرهاب�ي  االعت�داء  بش�أن 
اس�تهدف مجل�س عزاء وال�ذي راح 
ضحيته ع�دد من االش�خاص.وذكر 

بي�ان لخلي�ة االع�الم االمن�ي تلقته 
»ال�زوراء«: أن«اله�دف م�ن زي�ارة 
الوفد األمني هو اإلطالع ميدانياً عىل 
تفاصيل ومالبس�ات حادث االعتداء 
اإلرهابي ال�ذي حصل يوم أمس عىل 
أح�د مجالس الع�زاء يف ناحية يثرب 

بمحافظ�ة ص�الح الدين«.وأض�اف 
أن«نائ�ب قائد العمليات املش�ركة، 
ومعاون رئيس أركان الجيش، وعدداً 
من كبار الضباط م�ن وزارة الدفاع، 
وقي�ادة العمليات املش�ركة، وصلوا 
اىل محل الحادث«.من جهتها، حددت 

قيادة العمليات املشركة مهام الوفد 
األمن�ي ال�ذي زار ناحي�ة يث�رب يف 
محافظة صالح الدين.وقال املتحدث 
باس�م قي�ادة العملي�ات املش�ركة 
اللواء تحس�ن الخفاجي يف ترصيح 
صحف�ي: إن »نائ�ب قائ�د العمليات 

املش�ركة وص�ل ناحي�ة يث�رب عىل 
رأس وفد كبر لإلرشاف عىل التحقيق 
،وكذل�ك معرف�ة مجري�ات الحادث 
اإلرهاب�ي الذي قامت ب�ه العصابات 

اإلرهابية«.

تونس/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس التونيس، قيس س�عّيد، 
أن حرية التعبر يف تونس مضمونة 
وال مساس بالحريات إطالقا، وفيما 
اعل�ن ان م�ن رسق أموال الش�عب 
التونيس الب�د أن يعيدها للش�عب، 
اكد أنه لن يكون هن�اك ديكتاتور.

وقال سعيد، يف حديث بثته الرئاسة 
التونس�ية ع�رب فيس�بوك إن »من 
رسق أم�وال الش�عب التونيس البد 
أن يعيدها للش�عب«، مضيفا »من 
كانوا بمجلس النواب هم من عبثوا 
بمق�درات الدول�ة.. هن�اك مئ�ات 
املليارات التي تم نهبا من الش�عب 

التونيس«.وذك�ر س�عيد أن »ما تم 
اللجوء إليه هو بناًء عىل الدس�تور 
ولي�س خارجه«، مش�را إىل وجود 
بعض الصعوبات يف مناطق تونسية 
قصدها البعض »لإلس�اءة لرئاسة 
يتحدث  الجمهورية«.وتاب�ع: »من 
عن خرق الدستور فهو كاذب ألني 

اس�ترشت رئيس الحكوم�ة املقال 
ورئيس املجلس النيابي«، مؤكدا أن 
»م�ا تم القيام به بع�د صرب طويل 
يف ظل الدستور ليس انقالبا«.وأكد 
الرئيس التونيس احرامه لإلجراءات 
القضائي�ة، موضح�ا أن�ه »لم يتم 
اعتق�ال أي ش�خص إال م�ن كان 

لديه قضايا أم�ام القضاء«.وانتقد 
س�عيد ترصيحات بعض القيادات 
قائال: »م�ا يصدر م�ن ترصيحات 
الي�وم من ع�دد من القي�ادات من 
أنهم س�ينزلون إىل الشارع مخالف 

للدستور«.

وفد أمين يصل إىل ناحية يثرب يف صالح الدين للتحقيق بشأن االعتداء اإلرهابي

الرئيس التونسي: َمن سرق أموال الشعب البد أن يعيدها ولن يكون هناك ديكتاتور
أكد أن حرية التعبري مضمونة وال مساس باحلريات إطالقا

جنيف / متابعة الزوراء:
نّبهت منظمة الصح�ة العاملية إىل رضورة 
التعام�ل م�ع املتح�ور دلت�ا م�ن فروس 
كورون�ا بصفته “تحذي�راً” يتطلب تكثيف 
الجهود للح�ؤول دون ظهور طفرات أكثر 
خط�ورة بعد أن تس�ببت بظه�ور موجات 
جدي�دة يف دول ع�دة حول العال�م، مؤكدة 
أن اللقاحات هي “الحّل السحري الوحيد” 
ض�د الفروس.وقال املس�ؤول عن حاالت 
الط�وارئ ل�دى املنظم�ة، الدكت�ور ماي�ك 
راي�ن، خ�الل مؤتمر صحف�ي يف جنيف إن 
املتح�ور “دلتا هو بمثابة تحذير يخربنا أن 
الف�روس يتطور، لكنه أيض�اً بمثابة نداء 
للتحرك، للقيام بيشء ما قبل ظهور أشكال 
أكثر خطورة من املتحورات”.وعمد راين يف 
الوقت ذات�ه اىل التقليل م�ن عواقب تفيش 
املتح�ور الجدي�د من الف�روس الذي أودى 

منذ ب�دء انتش�اره يف أواخر الع�ام 2019، 
بحي�اة أكث�ر م�ن 4 مالين ش�خص حول 
العالم.وأوض�ح أّن “اإلج�راءات ذاتها التي 
س�بق وطبقناها س�توقف هذا الفروس. 
س�توقف املتحور دلتا خصوصاً إذا أضفنا 
التطعيم” إليه، منّبهاً اىل رضورة أن “نعمل 
بجد ألن الفروس بات أكثر رضاوة وأش�ّد 
رسع�ة”، م�ع أهمي�ة اإلبقاء ع�ىل تدابر 
الحماية الوقائية الفعالة.ويمكن للمصاب 
باملتح�ور دلتا أن ينقل العدوى إىل عدد أكرب 
من الن�اس، وف�ق راي�ن، “ما ل�م نوقفها 
عرب االس�تمرار يف تطبيق تداب�ر تقلل من 
ووض�ع  االجتماع�ي  كالتباع�د  انتقال�ه، 
الكمام�ة وغس�ل اليدين، والتأك�د من أننا 
ال نق�ي وقت�ًا طوي�اًل مع ع�دد كبر من 

األشخاص يف أماكن سيئة التهوئة”.

انقرة/ متابعة الزوراء:

ق�ال الرئي�س الرك�ي، رج�ب طيب أردوغ�ان، يف 

ترصيح�ات خ�الل زيارته التفقدي�ة إن “الحرائق 

يف تركي�ا ب�دأت متزامنة يف أماك�ن مختلفة، وهذا 

إذا كان�ت مفتعل�ة”،  يدعون�ا إىل التح�ري عم�ا 

متوع�دا “كال من يثبت تورطه يف إش�عال الحرائق 

بعقاب شديد”.وأش�ار إىل أن الس�لطات خصصت 

50 ملي�ون ل�رة )نح�و 6 مالي�ن دوالر( لتلبي�ة 

االحتياج�ات العاجل�ة يف املناطق املت�رضرة، كما 

وع�د بتقديم تس�هيالت مالي�ة للتج�ار باملناطق 

املنكوبة، وقال: “نقدم الدعم للمش�اريع الصغرة 

واملتوس�طة وسنبدأ يف إعادة إنش�اء املنازل خالل 

ش�هر”.وأضاف: “قررنا تأجيل تس�ديد الرضائب 

والقروض التجارية والزراعية يف املناطق املنكوبة”.

وتفقد الرئيس الركي رجب طيب أردوغان، امس 

الس�بت، عىل متن مروحية، املناطق املترضرة من 

حرائ�ق الغابات يف قضاء مانافغات بوالية أنطاليا 

جنوب غربي البالد.

بعد ارتفاعها إىل الضعف.. مواطنون يناشدون عرب            احلكومة للتدخل خلفض أسعار البيض وحلوم الدواجن
الزراعة: هالك مليون و500 ألف دجاجة بإنفلونزا الطيور ولن نفتح االسترياد

الزوراء/ حسن فالح:
اىل  الحكوم�ة  مواطن�ون  ناش�د 
التدخل لغرض خفض اسعار بيض 
املائدة ولح�وم الدواجن بعد ارتفاع 
اىل  الضع�ف، داع�ن  اىل  اس�عارها 
فتح االستراد لسد الحاجة املحلية 
منه، وفيما كش�فت وزارة الزراعة 
عن اجراءات جديدة للس�يطرة عىل 
اسعار بيض املائدة ولحوم الدواجن 
يف االس�واق املحلي�ة، اك�دت هالك 
نحو مليون و500 الف طر بس�بب 
مرض إنفلونزا الطيور، مس�تبعدة 
فتح االس�تراد، بينما اعلنت تأمن 
املي�اه للخط�ة الزراعي�ة الش�توية 

املقبلة.
وقال اح�د املواطن�ن ل�”الزوراء”: 
ان اس�عار بيض املائ�دة والدواجن 
يف  ارتفع�ت  املقطع�ة  ولحومه�ا 
االس�واق املحلي�ة اىل الضعف، وهذا 
ج�اء بالتزام�ن م�ع ارتفاع س�عر 
رصف ال�دوالر ال�ذي ألق�ى بظالله 
عىل مس�توى دخل الف�رد العراقي. 
مبين�ا: ان البي�ض يع�د م�ن املواد 
االساس�ية ال�ذي يدخ�ل يف مائ�دة 
املواط�ن وبارتفاع س�عره أصبحت 
لرشائه.واض�اف:  صعوب�ة  هن�اك 
ع�ىل الحكوم�ة التفك�ر باملواطن 
اوال وخف�ض االس�عار م�ن خ�الل 

االس�واق  لس�د  االس�تراد  فت�ح 
املحلي�ة م�ن النق�ص الحاص�ل يف 
البي�ض والدواج�ن. مش�را اىل: ان 
طبق�ة البيض ارتفع�ت من 3500 
دين�ار اىل 7000 دين�ار بينما لحوم 
مقطعات الدواجن من 2000 دينار 

دين�ار،   4000 اىل  الواح�د  للكيل�و 
وم�ن 3000 دين�ار اىل 6000 دينار 
م�ا يعن�ي ان االس�عار ارتفعت اىل 
الضعف.وش�دد عىل رضورة تدخل 
الحكومة ووزارة الزراعة للسيطرة 
عىل االس�عار وانقاذ املواطن يف ظل 

الغ�الء الفاح�ش يف جمي�ع امل�واد 
الغذائية يف االس�واق املحلية السيما 
بعد رف�ع س�عر رصف الدوالر.من 
جهت�ه، ذك�ر صاحب اس�واق لبيع 
املواد الغذائية ل�”الزوراء”: ان هناك 
تجارا يس�تغلون النق�ص الحاصل 

يف االس�واق برفع االس�عار بس�بب 
غياب الرقابة الحكومية. مؤكدا: ان 
هن�اك نقصا يف مادة البيض ولحوم 
م�رض  تف�يش  بس�بب  الدواج�ن 
انفلون�زا الطي�ور يف بعض الحقول 
الجنوبية ما سبب نقصا يف السوق.

وزارة  م�ن  يف�رض  كان  وتاب�ع: 
الزراعة فتح االس�تراد كما كان يف 
السابق لغرض سد الحاجة املحلية 
لحن تحقيق االكتفاء الذاتي املحيل. 
مؤك�دا: ان ارصار الوزارة عىل عدم 
فتح االس�تراد سيؤدي اىل استمرار 
ارتفاع األس�عار، وهذا ما س�يرض 
املح�ال  واصح�اب  اوال  املواط�ن 
التجاري�ة ثاني�ا، لك�ون س�يصبح 
هناك عزوف عىل رشائه.اىل ذلك، قال 
املتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد 
النايف، يف حديث ل�”الزوراء”: لدى 
الوزارة اجراءات جديدة بدأت العمل 
به�ا قب�ل يوم�ن تتضمن تش�كيل 
لجان لغرض متابعة واحتواء املنتج 
املحيل للبي�ض ولح�وم الدواجن يف 
اقليم كردستان. مؤكدا: ان الوزارة 
لن تفتح االستراد، وإنما سياستها 
ستقوم عىل جلب املنتج من االقليم 
باعتب�اره منتجا عراقيا ال يس�مح 

بتصديره اىل الخارج.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7534    االحـد    1    آب     2021 No: 7534   Sun   1     Aug    2021غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
يف  السبت،  امس  الدوالر،  رصف  أسعار  استقرت 
البورصة  اغالق  مع  بغداد،  يف  الرئيسية  البورصة 
الكفاح  بورصة  إن  مصدر  .وقال  كردستان  يف 
والحارثية املركزية يف بغداد سجلت 147700 دينار 
اىٕل  عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.واشار املصدر 
أن اسعار البيع والرشاء استقرت يف محال الصرفة 
البيع  سعر  بلغ  حيث  بغداد،  يف  املحلية  باالٔسواق 
الرشاء  اسعار  بلغت  بينما  عراقيا،  دينارا   148250
147250 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل 
فلم يشهد تداول للدوالر لوجود عطلة رسمية فيها.

استقرار أسعار الدوالر 
يف البورصة

صاحل والكاظمي يشددان على ضرورة 
االنتخابات املقبلة وإجرائها يف موعدها املقرر

واشنطن: ال نريد تصعيدا مع طهران يف 
العراق ونرحب مبساعي إعادة العالقات معها

الصحة العاملية: متحور دلتا “حتذير” واللقاح 
هو ”احلل السحري الوحيد” ملكافحته

أردوغان يتوعد مبعاقبة كل من يثبت تورطه يف 
إشعال احلرائق

احتاد الصحفيني العرب يرحب بتوحيد رابطة ونقابة الصحفيني املوريتانيني

ص 6اهلولندي ادفوكات مدربا جديدا ألسود الرافدين خلفا لكاتانيتش

ص 2

 

تراجع معدل اإلصابات بكورونا يف العراق وعدد 
امللقحني الكلي يتخطى املليون و700 ألف

مقتل قيادي بداعش يف تالل محرين

بعد تسجيل 10215 إصابة و62 حالة وفاة

الزوراء/مصطفى العتابي :

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 

اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الس�بت، 

لفروس كورون�ا املس�تجد يف العراق، 

فيم�ا اك�دت تس�جيل 10215 اصابة 

وش�فاء  وف�اة  حال�ة  و62  جدي�دة 

8614 حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان 

تلقته »الزوراء«: ان ع�دد الفحوصات 

املختربي�ة ليوم امس: 43110، ليصبح 

عدد الفحوص�ات الكلية: 13076929، 

مبينة ان�ه تم تس�جيل 10215 اصابة 

جديدة و62 حالة وفاة وش�فاء 8614 

حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء 

الكيل: 1464273 )90.0%(، بينما عدد 

ح�االت االصاب�ات ال�كيل: 1626599، 

أما ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج: 

الح�االت  ان ع�دد  143669، يف ح�ن 

 ،836 املرك�زة:  العناي�ة  يف  الراق�دة 

وع�دد حاالت الوفيات ال�كيل: 18657، 

الفت�ة اىل ان عدد امللقح�ن ليوم امس: 

12435 ، ليصبح ع�دد امللقحن الكيل: 

.1709793

بغداد/ الزوراء:

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات 

املس�لحة، الل�واء يحي�ى رس�ول، امس 

الس�بت، قت�ل قي�ادي بداع�ش يف تالل 

حمرين.وق�ال رس�ول يف بي�ان تلقت�ه 

»ال�زوراء«: إن�ه »وحس�ب توجيه�ات 

القائد العام للقوات املس�لحة، وبعملية 

نوعية، تمكن جه�از ُمكافحة اإلرهاب 

م�ن قت�ل اإلرهاب�ي املُكنى )أبو س�عد 

السمن(«، مشرا اىل أن »االرهابي كان 

يش�غل منصب ما ُيس�مى أم�ر قاطع 

أب�ي ذر الغف�اري بالق�رب م�ن ُبحرة 

ت�الل حمري�ن ضم�ن ُمحافظ�ة دياىل، 

وال�ذي كان ُيع�د ذا تأث�ر كب�ر بتنفيذ 

عملي�ات التفخيخ وتجهي�ز اإلرهابين 

اإلنتحارين«.

أفغانستان.. “طالبان” تستهدف جمددا بعثة األمم املتحدة يف هرات

بغداد/ الزوراء:
أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس السبت، نقل عدد من جرحى تفجر مدينة 
األمانة،  بإسم  املتحدث  الخارج.وقال  يف  العالج  لتلقي  بغداد،  العاصمة  رشقي  الصدر 
سيتم  الوزراء،  مجلس  رئيس  لتوجيه  »تنفيذاً  إنه  صحفي:  ترصيح  يف  مجيد،  حيدر 
لتلقي  العراق  اىل خارج  الصدر  مدينة  يف  الوحيالت  تفجر سوق  نقل عدد من جرحى 
العالج«.وأضاف مجيد أن »مرافقاً سيكون مع كل مصاب، إضافة إىل كوادر طبية من 
وزارة الصحة«.وأسفر تفجر انتحاري استهدف سوق الوحيالت يف مدينة الصدر رشقي 
العاصمة بغداد، االثنن املصادف 19/تموز/2021، عن استشهاد 30 شخصاً وإصابة 
أكثر من 50 آخرين.ووجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس 22/
تموز/2021، بتقديم كّل سبل الدعم الالزمة لشفاء جرحى التفجر اإلرهابي يف مدينة 

الصدر، فضالً عن تكّفله بسفر من يحتاج منهم العالج خارج العراق ورعايته.

نقل عدد من جرحى تفجري مدينة الصدر 
لتلقي العالج يف اخلارج

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   
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الزراعة: هالك مليون و500 ألف دجاجة بإنفلونزا الطيور ولن نفتح االسترياد

بعد اهلجوم الذي استهدف جملس عزاء بأسلحة الرشاش

بعد ارتفاعها إىل الضعف.. مواطنون يناشدون عرب           احلكومة للتدخل خلفض أسعار البيض وحلوم الدواجن

وفد أمين يصل إىل ناحية يثرب يف صالح الدين للتحقيق بشأن االعتداء اإلرهابي
احتاد الصحفيني العرب يرحب بتوحيد رابطة ونقابة 

الصحفيني املوريتانيني 

الزوراء/ حسني فالح:
ناشد مواطنون الحكومة اىل التدخل 
املائدة  بيض  اسعار  خفض  لغرض 
ولحوم الدواجن بعد ارتفاع اسعارها 
اىل الضعف، داعني اىل فتح االسترياد 
وفيما  منه،  املحلية  الحاجة  لسد 
اجراءات  عن  الزراعة  وزارة  كشفت 
بيض  اسعار  عىل  للسيطرة  جديدة 
االسواق  يف  الدواجن  ولحوم  املائدة 
مليون  نحو  هالك  اكدت  املحلية، 
و500 الف طري بسبب مرض إنفلونزا 
االسترياد،  فتح  مستبعدة  الطيور، 
للخطة  املياه  تأمني  اعلنت  بينما 

الزراعية الشتوية املقبلة.
لـ”الزوراء”:  املواطنني  احد  وقال 
والدواجن  املائدة  بيض  اسعار  ان 
يف  ارتفعت  املقطعة  ولحومها 
وهذا  الضعف،  اىل  املحلية  االسواق 
جاء بالتزامن مع ارتفاع سعر رصف 
الدوالر الذي ألقى بظالله عىل مستوى 
دخل الفرد العراقي. مبينا: ان البيض 
يدخل  الذي  االساسية  املواد  من  يعد 
سعره  وبارتفاع  املواطن  مائدة  يف 

أصبحت هناك صعوبة لرشائه.
التفكري  الحكومة  عىل  واضاف: 
من  االسعار  وخفض  اوال  باملواطن 
االسواق  لسد  االسترياد  فتح  خالل 
يف  الحاصل  النقص  من  املحلية 

ان  اىل:  مشريا  والدواجن.  البيض 
 3500 من  ارتفعت  البيض  طبقة 
لحوم  بينما  دينار   7000 اىل  دينار 
دينار   2000 من  الدواجن  مقطعات 
دينار، ومن   4000 اىل  الواحد  للكيلو 
3000 دينار اىل 6000 دينار ما يعني 

ان االسعار ارتفعت اىل الضعف.
الحكومة  تدخل  رضورة  عىل  وشدد 
عىل  للسيطرة  الزراعة  ووزارة 
االسعار وانقاذ املواطن يف ظل الغالء 
الغذائية  املواد  جميع  يف  الفاحش 
رفع  بعد  السيما  املحلية  االسواق  يف 

سعر رصف الدوالر.
من جهته، ذكر صاحب اسواق لبيع 
املواد الغذائية لـ”الزوراء”: ان هناك 
يف  الحاصل  النقص  يستغلون  تجارا 
االسواق برفع االسعار بسبب غياب 
هناك  ان  مؤكدا:  الحكومية.  الرقابة 
نقصا يف مادة البيض ولحوم الدواجن 
بسبب تفيش مرض انفلونزا الطيور 
الجنوبية ما سبب  الحقول  يف بعض 

نقصا يف السوق.
وزارة  من  يفرتض  كان  وتابع: 
يف  كان  كما  االسترياد  فتح  الزراعة 
املحلية  الحاجة  سد  لغرض  السابق 
لحني تحقيق االكتفاء الذاتي املحيل. 
عدم  عىل  الوزارة  ارصار  ان  مؤكدا: 
استمرار  اىل  سيؤدي  االسترياد  فتح 

سيرض  ما  وهذا  األسعار،  ارتفاع 
املحال  واصحاب  اوال  املواطن 
التجارية ثانيا، لكون سيصبح هناك 

عزوف عىل رشائه.
وزارة  باسم  املتحدث  قال  ذلك،  اىل 
حديث  يف  النايف،  حميد  الزراعة، 
اجراءات  الوزارة  لدى  لـ”الزوراء”: 

يومني  قبل  بها  العمل  بدأت  جديدة 
تتضمن تشكيل لجان لغرض متابعة 
واحتواء املنتج املحيل للبيض ولحوم 
مؤكدا:  كردستان.  اقليم  يف  الدواجن 
ان الوزارة لن تفتح االسترياد، وإنما 
املنتج  جلب  عىل  ستقوم  سياستها 
من االقليم باعتباره منتجا عراقيا ال 

يسمح بتصديره اىل الخارج.
االقليم  يف  املنتجني  ان  وأضاف: 
االتحادية  الزراعة  وزارة  من  طلبوا 
وطازج.  محيل  بمنتج  تجهيزها 
رشكة  خالل  ومن  الوزارة  ان  مبينا: 
بجلب  ستقوم  الزراعية  التجهيزات 
املنتج من االقليم وطرحه اىل االسواق 

لعدم فسح املجال للتجار واملتالعبني 
باالستغالل ورفع االسعار.

سيجعل  االجراء  هذا  ان  اىل:  واشار 
الدواجن  ولحوم  البيض  اسعار 
االسواق  يف  مستقرة  واملقطعات 
املحلية. منوها اىل: ان مرض انفلونزا 
الطيور الذي رضب عددا من الحقول 
خالل الفرتة املاضية تسبب بأزمة يف 
البيض والدواجن يف الوقت الذي حقق 

فيه العراق تقدما بقطاع الدواجن.
مليون  نحو  إعدام  “تم  انه  وتابع: 
و500 الف طري خالل الفرتة املاضية 
بإنتاج  ازمة  بوجود  تسبب  مما 
النقص  معالجة  مرجحا  الدجاج. 
وتعويض  الدواجن  بأعداد  الحاصل 

الخسائر خالل شهرين.
وبشأن القطاع الزراعي، قال النايف: 
واحد دون  دونم  زراعة  يمكن  ال  انه 
املائية،  املوارد  وزارة  موافقة  اخذ 
مؤكدا:  باملياه.  متعلقة  الزراعة  الن 
وزارة  قبل  من  اطمئنانا  هناك  ان 
مائي  خزين  بوجود  املائية  املوارد 
الخطة  لتغطية  كاٍف  اسرتاتيجي 

الزراعية الشتوية املقبلة.
علينا  الله  يمن  ان  نأمل  وبني: 
باألمطار خالل موسم الشتاء املقبل 
املساحات  زراعة  نستطيع  حتى 
الديمية. مبينا: ان املساحات االروائية 

لكوننا  الزراعية  للخطة  تكفي  ال 
نزرع سنويا بحدود 15 مليون دونم، 
والبقية  االرواء  عىل  منها  ماليني   5

تعتمد عىل االمطار.
العراقية  املفاوضات  ان  اىل:  واشار 
وإيران  تركيا  مع  مستمرة  زالت  ما 
املائية  املستحقات  تأمني  لغرض 
جديدا  رافدا  سيعطي  وهذا  للعراق، 
وبدوره  العراقي،  املائي  للخزين 
سيدعم القطاع الزراعي. موضحا: ان 
هناك 28 مليون دونم صالح للزراعة، 
ففي حال توفرت املياه ستتم زراعة 
جميع املساحات، وهذا ما يجعل من 
ومصدرا  بالزراعة  غنيا  بلدا  العراق 

للمنتجات.
لها  سبق  املائية  املوارد  ان  واكد: 
الصيفية  الخطة  بتأمني  وعدتنا  ان 
الخطة  كانت  حيث  بوعدها،  وأوفت 
السابقة  للخطة  مقاربة  الصيفية 
باستثناء 100 الف دونم وتم خاللها 
بمحافظتي  الشلب  زراعة  استبعاد 

واسط وميسان.
يف  الزراعية  الخطة  ان  اىل:  واشار 
معدومة  شبه  كانت  دياىل  محافظة 
املتأتية  املائية  االيرادات  قلة  بسبب 
من ايران اىل سد حمرين، مما اثر عىل 
الزراعة يف دياىل. مختتما: ان االنسان 

له االولوية باملياه ومن ثم الزراعة.

بغداد/ الزوراء:
يثرب  ناحية  اىل  رفيع  امني  وفد  وصل 
بشان  للتحقيق  الدين،  صالح  بمحافظة 
االعتداء االرهابي الذي استهدف مجلس عزاء 
والذي راح ضحيته عدد من االشخاص.وذكر 
“الزوراء”:  تلقته  االمني  االعالم  لخلية  بيان 
أن”الهدف من زيارة الوفد األمني هو اإلطالع 
حادث  ومالبسات  تفاصيل  عىل  ميدانياً 
االعتداء اإلرهابي الذي حصل يوم أمس عىل 
أحد مجالس العزاء يف ناحية يثرب بمحافظة 
صالح الدين”.وأضاف أن”نائب قائد العمليات 
الجيش  أركان  رئيس  ،ومعاون  املشرتكة 
الدفاع  وزارة  من  الضباط  كبار  من  ،وعدداً 
اىل محل  العمليات املشرتكة، وصلوا  ،وقيادة 

الحادث”.من جهتها، حددت قيادة العمليات 
املشرتكة، مهام الوفد األمني الذي زار ناحية 
يثرب يف محافظة صالح الدين.وقال املتحدث 
باسم قيادة العمليات املشرتكة اللواء تحسني 
“نائب  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الخفاجي 
يثرب  ناحية  وصل  املشرتكة  العمليات  قائد 
التحقيق  عىل  لإلرشاف  كبري  وفد  رأس  عىل 
اإلرهابي  الحادث  مجريات  معرفة  ،وكذلك 
الذي قامت به العصابات اإلرهابية”.وأضاف 
ومعاون  العمليات  قائد  نائب  “وصول  أن 
رئيس أركان الجيش للعمليات ،وكبار القادة 
يف  كبرياً  اسهاماً  يسهم  سوف  واملسؤولني 
عملية اإلرشاف عىل التحقيق ،وكذلك معرفة 
الحادث”،  ومالبسات  الخاصة  املعلومات 

الجهد  كثفت  األمنية  “القوات  أن  إىل  مشرياً 
اإلرهابيني  عن  للبحث  واألمني  االستخباري 
العون  لهم  ،وقدم  بمساعدتهم  قام  ومن 
اىل  وصولهم  مجال  ،ويف  األسلحة  مجال  يف 
املنطقة”.وكان مصدر طبي يف صالح الدين، 
قد كشف ، عن حصيلة جديدة لهجوم تنظيم 
داعش الذي استهدف مجلس عزاء يف ناحية 
مسؤول  حذر  فيما  املحافظة،  جنوبي  يثرب 
محيل سابق من نزوح االهايل مجدداً بسبب 
 : الطبي  املصدر  األمني.وقال  الوضع  تراجع 
ارتفعت  يثرب  ناحية  يف  الهجوم  حصيلة  ان 
14 ضحية و20 جريحاً يف آخر إحصائية  اىل 
ان  اىل  الفتا  بلد،  قضاء  مستشفى  وثقتها 
بعض الجرحى حالتهم حرجة وتم نقلهم اىل 

املصدر  بغداد.ورجح  العاصمة  مستشفيات 
للحاالت  وفقاً  الضحايا  حصيلة  ارتفاع 
ان عنارص  قال،  امني  الحرجة.وكان مصدر 
داعش هاجموا مجلس عزاء يف ناحية يثرب 
حماية  نقطة  استهدف  األول  محورين،  من 
بأسلحة  الطوارئ  لفوج  تابعة  للمجلس 
خلف  من  هجوم  الثاني  واملحور  القنص، 
الرشاش، مما أسفر  العزاء بأسلحة  مجلس 
اخرين.  17 واصابة  ضحايا   7 سقوط  عن 

وكانت خلية اإلعالم األمني قد أعلنت الجمعة 
العزاء  مجالس  أحد  عىل  إرهابياً  “اعتداًء  أن 
يف منطقة البوجييل بناحية يثرب يف محافظة 
صالح الدين، أدى اىل وقوع عدد من الضحايا 

جراء هذا الحادث اإلرهابي”.

بغداد/ الزوراء:
رحب االتحاد العام للصحفيني العرب، امس 
الصحفيني  ونقابة  رابطة  بتوحيد  السبت، 
موريتانية  صحفية  منظمة  يف  املوريتانيني 
املنظمتني  توحيد  ان  اكد  فيما  واحدة، 
سيكون دافعا قويا لخدمة املهنة الصحفية 
رئيس  املوريتانيني.وذكر  والصحفيني 
االتحاد العام للصحفيني العرب مؤيد الالمي 
العام  االتحاد  ان  “الزوراء”:  تلقته  بيان  يف 
للصحفيني العرب يرحب بكل قوة الخطوات 
الصحفيني  رابطة  من  كل  اتخذتها  التي 
املوريتانيني ونقابة الصحفيني املوريتانيني 

منظمة  يف  الصحفيتني  املنظمتني  لتوحيد 
ال  انه  مؤكدا  واحدة،  موريتانية  صحفية 
دافعا  سيكون  املنظمتني  توحيد  ان  شك 
والصحفيني  الصحفية  املهنة  لخدمة  قويا 
السمّو  اجل  من  وكذلك  املوريتانيني 
النبيلة.   وبأهدافها  املوريتانية  بالصحافة 
للصحفيني  العام  االتحاد  ان  اىل  واشار 
العرب يسعد الرتحيب بهذه الخطوة الهامة 
من جانب املنظمتني والتي تعترب يف صميم 
الجسم  تقوية  يف  لهما  العامة  املصلحة 
اإلسالمية  الجمهورية  يف  الواحد  الصحفي 

املوريتانية الشقيقة . 

سياسة
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يرس )رشكة املشاريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص و الخربة لتقديم عطاءاتهم )تصميم ، فحص، تجهيز  
وتشغيل منظومة قياس املنتوج لخزانني 2000 م3 و 3000 م3 يف مصفى الدورة( وتسليمها وتفريغها)CIP( يف مخازن الرشكة يف الدورة، و 
ان تكون بلدان املنشأ للمواد )الواليات املتحدة االمريكية - اململكة املتحدة- اليابان - كندا -  املانيا-هولندا- ايطاليا-فرنسا-السويد-اسبانيا-

التخمينية للمناقصة هي)303,000,000( )ثالثمائة  الكلفة  التمويل وان  ان املرشوع ذاتي  النمسا-النرويج-فلندا-بلجيكا-الدنمارك( علماً 
وثالثة ماليني دينار عراقي( و بمدة تنفيذ )120( يوم مائة وعرشون يوم تقويمي مع مالحظة ومراعاة مايأتي:

1. عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات:- 
الساعة )9:00 ص( لغاية  الرسمي من  الدوام  الخميس وخالل  اىل  scop@scop.oil.gov.iq //        Pur.cus@scop.oil.gov.iq   من االحد 

)12:00م( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
املطلوبة يف  املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط  باالشرتاك يف هذه  الخربة واالختصاص  الراغبني واملؤهلني من ذوي  املجهزين  2. عىل 

الوثائق القياسية واالعالن بموجب املعايري االتية:
أ - املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.

ب -  خدمات ما بعد البيع.
ج - عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )10 سنوات( قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وتكون قيمة هذا العمل )%30( من الكلفة 

التخمينية للمناقصة عىل ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيدا من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
د - مدة تنفيذ العقد بااليام التقويمية.

ه - يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ )60,600,000( دينار عراقي )ستون مليون وستمائة الف دينار عراقي( 
من مرصف معتمد ومصدق اصوليا )باالمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع 

النفطية(.
ح - تجهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للشتغيل االويل.

ط - يكون التجهيز مع التفريغ CIP واصل ومفرغ يف مخازن الرشكة يف الدورة عىل ان يتم قبول )استالم( التجهيز يف موقع املرشوع ويتحمل 
مقدم العطاء كافة الرضائب والرسوم املتعلقة بذلك.

ي - مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
ك- تلتزم الرشكة االجنبية املشرتكة تقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه املؤسسات العراقية خالل)30( ثالثون 
يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية 

املشرتكة باملناقصة.
ل - يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني )التسوية وفقا التفاقية 
او  منازعات  الحال( الية  بحسب مقتىض  كلياً  الدين  او شطب   2014 لسنة    28 رقم  الوزراء  لقرار مجلس  التسوية وفقا  او  باريس  نادي 
مطالبات سابقة خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم 

استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة.
م - تتعهد الرشكة االجنبية بعدم اجراء اي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق املؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري 
مبارشة من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة 

للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة 

البيع للوثائق البالغة )200,000( دينار عراقي )مائتا ألف دينار عراقي( نقداً وغري قابل للرد.
4. يكون مكان بيع وثائق املناقصة )رشكة املشاريع النفطية-قسم التوريدات والتعاقدات-الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي من االحد 

اىل الخميس من الساعة )9:00 ص( ولغاية الـ )12:00 م(.
5. مكان تسليم العطاء )وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية-لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية- الطابق االول / الوزيرية/خلف معهد 

التدريب النفطي(.
يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2021/8/29( حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي 

العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل:-
رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد-العراق

الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية.
التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.

6. يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل 
أسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريرياً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر ويكون الحضور الزامياً.

الوقت : )9:00  ص( لغاية )12:00 م(.
التاريخ:   /   / 2021

املكان: يحدد الحقاً
7. تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة )120( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.

8. يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-
من  العراقية مصدقة  الرشكة  تأسيس  الداخيل وشهادة  والنظام  التأسيس  الرشكة ومحرض  تأسيس  )نافذة( عقد  التجارة  أ - هوية غرفة 

مسجل الرشكات يف وزارة التجارة.

ب - املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
الطابو  او  ايجار،  املدنية( بطاقة السكن، عقد  الجنسية +هوية االحوال  الوطنية املوحدة )او شهادة  البطاقة  العراق:  • ملواطني جمهورية 

للداللة عىل العنوان .
• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.

ج-  شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل اذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق او مكتب اقليمي مصدق 
اصوليا وتقديم شهادة تسجيل هذا الفرع والعنوان الفعيل للفرع مصدق اصوليا وفقا لنظام فروع الرشكات االجنبية رقم )2( لسنة 2017.

 د-  تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع النفطية مصدق أصولياً.
الضمان  دائرة  كتاب من  بتقديم  العراق  يف  اقليمي  لديها مكتب  التي  االجنبية  الرشكة  العطاء وكذلك  العراقية مقدمة  الرشكة  تلتزم   - هـ 

االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و-  شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد ودائرة 

التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبيا.
ح- يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

ز- وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
ط- كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل.

ك- تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء.
ل-وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.

املالحظات:-
يتم تقديم العطاء يف ثالثة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:

األول- يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
الثاني- يحتوي عىل العرض الفني+ الجدول الزمني )يتم ارفاق نسخة الكرتونية مع النسخة الورقية، ويف حالة وجود اختالف او تضارب يتم 

اعتماد النسخة الورقية(.
الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.

توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:
أ - اسم وعنوان مقدم العطاء.

بيانات  العطاء واي اشارات اخرى مذكورة يف  1-1 من تعليمات ملقدمي  الفرعية  الفقرة  اليه يف  املناقصة ورقمها كما هو مشار  ب - اسم 
العقد.

ج - تاريخ الغلق .
د - بيان محتوى الظرف الداخيل )عرض فني، عرض تجاري غري مسعر، الوثائق املطلوبة(.

9.  الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن الخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.

11.  تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري مستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها، 
يجب ان تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية و اال فإنها تستبعد النها غري متوافقة.

12.  يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار 
الطرف االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل )7( ايام من تاريخ حصول التغيري.

13.  لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق 
املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات يف الحالتني االتيتني:-

• إلغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .
• عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجدداً وبتسلسل جديد للعام الالحق.

14. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها.
15. يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعراملدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.

16. اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة 
ازائها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء.

17. يكون مقدم العطاء مسؤوال عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف متعلقة بها مدفوعة 
داخل العراق لتخليص املواد ويتحمل كافة الرضائب والرسوم الكمركية وغري الكمركية وحسب القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما 

يجري تعديلها او استبدالها من وقت الخر.
18. يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت .

Web site: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq

E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq
                                                     و.    مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
عارف جعفر فعل

العدد: شركة املشاريع النفطية                   
التاريخ: اعادة إعالن مناقصة مبرحلتني                  

املوضوع: تصميم، فحص، جتهيز وتشغيل منظومة قياس املنتوج خلزانني سعة 2000م3 و3000م3 يف مصفى الدورة
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تونس/ متابعة الزوراء:
أك�د الرئيس التونيس، قيس س�عّيد، أن 
حري�ة التعب�ر يف تون�س مضمونة وال 
مس�اس بالحريات إطالقا، وفيما اعلن 
ان من رسق أموال الشعب التونيس البد 
أن يعيده�ا للش�عب، اكد أن�ه لن يكون 

هناك ديكتاتور.
وق�ال س�عيد يف حدي�ث بثته الرئاس�ة 
التونس�ية عرب فيس�بوك إن “من رسق 
أموال الش�عب التونيس الب�د أن يعيدها 
للش�عب”، مضيفا “م�ن كانوا بمجلس 
النواب ه�م من عبثوا بمقدرات الدولة.. 
هن�اك مئات املليارات الت�ي تم نهبا من 

الشعب التونيس”.
وذكر س�عيد أن “ما ت�م اللجوء إليه هو 
بن�اء ع�ى الدس�تور ولي�س خارجه”، 
الصعوب�ات  إىل وج�ود بع�ض  مش�را 
يف مناط�ق تونس�ية قصده�ا البع�ض 

“لإلساءة لرئاسة الجمهورية”.
وتابع: “من يتحدث عن خرق الدس�تور 
رئي�س  اس�ترشت  ألن�ي  كاذب  فه�و 
املجل�س  ورئي�س  املق�ال  الحكوم�ة 
النياب�ي”، مؤك�دا أن “ما ت�م القيام به 
بعد ص�رب طويل يف ظل الدس�تور ليس 

انقالبا”.
احرتام�ه  التون�يس  الرئي�س  وأك�د 
لإلجراءات القضائي�ة، موضحا أنه “لم 
يتم اعتقال أي شخص إال من كان لديه 

قضايا أمام القضاء”.
وانتقد سعيد ترصيحات بعض القيادات 
قائال: “ما يصدر م�ن ترصيحات اليوم 
من عدد من القيادات من أنهم سينزلون 

إىل الشارع مخالف للدستور”.
وتوعد الرئي�س التونيس: “ل�ن أتركهم 
يرضب�ون الدول�ة التونس�ية ويهددون 
املؤسس�ات. نتحم�ل املس�ؤولية أم�ام 

الشعب”.
ويف س�ياق اخ�ر أك�د الرئي�س التونيس 
قيس س�عيد يف بيان أصدرته الرئاس�ة 
أنه لن يكون هناك ديكتاتور، وذلك بعد 
تعليق عم�ل الربمل�ان ورف�ع الحصانة 
ع�ن النواب والس�يطرة عى الس�لطات 

الحاكمة.
وج�اءت ترصيح�ات الرئي�س التونيس 
خالل استقباله لصحفيني من صحيفة 

“نيويورك تايمز” األمريكية.
وقال قيس س�عيد خالل اللقاء: “أردت 
أن ألتق�ي بك�م الي�وم لدح�ض وتفنيد 
كل الش�ائعات الت�ي تروج لها وس�ائل 
اإلع�الم”، مش�ددا ع�ى أن تونس وعى 
الرغ�م من األزم�ة التي تم�ر بها تعمل 
عى ضمان الحق�وق والحريات وأن ما 
أصدره من قرارات جاء بناء عى دستور 

البالد.
وأض�اف موجه�ا رس�الة للصحفي�ني: 
يف  الصعوب�ات  بع�ض  وجدت�م  “إن 

بع�ض املناطق أو اإلدارات فهي ليس�ت 
مقصودة لكنها إج�راءات للحفاظ عى 
س�المتكم وس�المة الدولة التونسية”، 
مج�ددا تأكي�ده ع�ى حري�ة التعبر يف 

البالد.
وتابع الرئيس التونيس قائال: “دّرس�ت 
الدس�تور األمريك�ي يف الجامعة وليس 

بعد هذه املدة سأتحول إىل دكتاتور كما 
يروجه البع�ض”، موضحا أن من كانوا 
باملجل�س ه�م الذي�ن عبث�وا بمقدرات 
الدول�ة التونس�ية وأن قرارات�ه جاءت 

حماية للمؤسسات الدستورية.
ورصح قيس سعيد بأن كل من يتحدث 
عن خرق للدس�تور فه�و كاذب، مؤكدا 

أنه استش�ار رئيس الحكوم�ة ورئيس 
مجل�س النواب قب�ل تطبيق الفصل 80 

من الدستور.
ويف وقت الحق، ص�در أمر رئايس بمنع 
العائلية  التظاهرات والتجمع�ات  كافة 
والخاصة والعامة بالفضاءات املفتوحة 

أو املغلقة.

وقىض أمر رئايس آخر بتعديل فرتة حظر 
التجوال لألش�خاص والعرب�ات لُتصبح 
م�ن الس�اعة 10 مس�اء إىل الس�اعة 5 

صباحا، ابتداء من األول من أغسطس.
س�عّيد،  التون�يس  الرئي�س  أم�ر  كم�ا 
بإنه�اء مه�ام كات�ب الدولة ل�دى وزير 
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيني 

بالخارج، محّمد عيل النفطي.
نشقاق بصفوف النهضة

دعا نشطاء يف حركة النهضة التونسية، 
من بينهم ن�واب عن كتلته�ا الربملانية، 
زعيم الحركة راش�د الغنويش، إىل تغليب 
مصلح�ة الب�الد يف الوضع ال�ذي تمر به 
حالياً، وذلك عى خلفية ترصيحاته التي 
ملّح فيها للفوىض والتي دعا فيها للنزول 
إىل الش�ارع للضغط ع�ى الرئيس قيس 

سعيد للعدول عن قراراته األخرة.
ويف بيان تحت عنوان “تصحيح املسار”، 
طالب أكثر من 130 ش�خصاً من شباب 
النهضة، من بينهم 5 نواب وأعضاء من 
مكتبه�ا التنفيذي وأعض�اء من مجلس 
الش�ورى، الغنويش ب�”تغليب املصلحة 
الوطنية، واتخاذ م�ا يجب من إجراءات 
م�ن أجل تونس وتأمني عودة الربملان إىل 

سره العادي”.
ودعا املوقعون عى البيان، قيادة حزبهم 
إىل “تحّمل املس�ؤولية كاملة بخصوص 
التقص�ر يف تحقي�ق مطال�ب الش�عب 

والغلي�ان”.  االحتق�ان  حال�ة  وتفه�م 
واعتربوا أن “خيارات الحركة السياسية 
وطريق�ة  واالجتماعي�ة  واالقتصادي�ة 
إدارتها للتحالفات واألزمات السياس�ية 
لم تكن ناجع�ة”. كما طالبت مجموعة 
ش�باب النهض�ة بحل املكت�ب التنفيذي 

لحزب حركة النهضة.
م�ن جهته، قال القيادي يف النهضة زبر 
الش�هودي، إن “دعوة الغن�ويش للدفاع 
ع�ن الديمقراطية وفتح أقف�ال الربملان 
ال تعرّب عن رؤي�ا الحركة”، مضيفاً: “ال 
وجود لسلطة حالياً يف الحركة إال ملجلس 

شوراها”.
ومن جانبه، أكد وزي�ر خارجية تونس، 
عثم�ان الجرن�دي، أن ق�رارات الرئيس 
التونيس سعيد تستند إىل أحكام الدستور 
“وتأت�ي يف إطار الحفاظ عى اس�تقرار 
مؤسسات الدولة التونسية وحمايتها يف 

ظل تفاقم التجاذبات السياسية”.
وقال�ت الخارجية يف بي�ان إن الجرندي 
أك�د خ�الل مكامل�ة هاتفية م�ع نظره 
اإلس�باني أن “بالده ماضية يف مسارها 
السيايس الديمقراطي وااللتزام بحماية 

الحقوق والحريات”.
وأفاد وزير الخارجية إن “التدابر األخرة 
تندرج يف إط�ار تنظيم مؤقت للس�لطة 
إىل ح�ني زوال الخطر ال�ذي يهدد الدولة 

التونسية وحسن سر مؤسساتها”.

جنيف / متابعة الزوراء:
نّبه�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، إىل 
رضورة التعامل م�ع املتحور دلتا من 
ف�روس كورون�ا بصفت�ه “تحذيراً” 
يتطلب تكثيف الجه�ود للحؤول دون 
ظهور طف�رات أكثر خط�ورة بعد أن 
تسببت بظهور موجات جديدة يف دول 
عدة حول العالم، مؤكدة أن اللقاحات 
هي “الح�ّل الس�حري الوحي�د” ضد 

الفروس.
وق�ال املس�ؤول عن ح�االت الطوارئ 
ل�دى املنظم�ة، الدكت�ور ماي�ك راين، 
خ�الل مؤتم�ر صحف�ي يف جنيف إن 
املتح�ور “دلت�ا ه�و بمثاب�ة تحذي�ر 

يخربنا أن الفروس يتطور، لكنه أيضاً 
بمثابة ن�داء للتحرك، للقيام بيشء ما 
قبل ظهور أش�كال أكث�ر خطورة من 

املتحورات”.
وعم�د راين يف الوقت ذات�ه اىل التقليل 
من عواق�ب تفيش املتحور الجديد من 
الفروس الذي أودى منذ بدء انتشاره 
يف أواخ�ر العام 2019، بحياة أكثر من 

4 ماليني شخص حول العالم.
وأوض�ح أّن “اإلج�راءات ذاته�ا التي 
ه�ذا  س�توقف  وطبقناه�ا  س�بق 
دلت�ا  املتح�ور  س�توقف  الف�روس. 
خصوص�اً إذا أضفنا التطعي�م” إليه، 
منّبه�اً اىل رضورة أن “نعمل بجد ألن 

الف�روس ب�ات أكث�ر رضاوة وأش�ّد 
رسعة”، مع أهمية اإلبقاء عى تدابر 

الحماية الوقائية الفعالة.
ويمك�ن للمص�اب باملتح�ور دلت�ا أن 
ينق�ل العدوى إىل عدد أكرب من الناس، 
وف�ق راي�ن، “م�ا ل�م نوقفه�ا ع�رب 
االس�تمرار يف تطبي�ق تدابر تقلل من 
انتقال�ه، كالتباعد االجتماعي ووضع 
الكمامة وغس�ل اليدي�ن، والتأكد من 
أنن�ا ال نق�ي وقت�اً طويالً م�ع عدد 
كبر من األش�خاص يف أماكن س�يئة 

التهوئة”.
ولف�ت يف الوق�ت ذات�ه اىل أن الزي�ادة 
املذهل�ة يف عدد اإلصاب�ات، مع ظهور 

أع�راض خفيفة يف أكث�ر األحيان لدى 
أش�خاص أخذوا اللقاح تولد ش�عوًرا 

بالعجز.
وق�ال املدي�ر الع�ام ملنظم�ة الصّحة 
العاملية تيدروس أدهانوم غيربييسوس 
يف مالحظاته االفتتاحية خالل املؤتمر 
“كمعدل وسطي، يف خمس من إجمايل 
ست مناطق تابعة للمنظمة، ارتفعت 
إصابات كوفيد19- بنس�بة %80، أي 
تضاعفت تقريباً، يف غضون األسابيع 

األربعة األخرة”.
وأض�اف “يف إفريقي�ا، وخ�الل الفرتة 
ذاتها، ازدادت الوفيات بنسبة 80%”.

م�ن  الجدي�دة  األرق�ام  تغ�ّر  ول�ن 

اس�رتاتيجية املنظمة، بحس�ب راين، 
ال�ذي ق�ال إنها “ما زال�ت قائمة لكن 
علين�ا تطبيقه�ا بفعالي�ة أك�رب مما 
فعلن�اه حت�ى اآلن، وهذا يعن�ي أيضاً 

تسليم مزيد من اللقاحات”.
وش�ّدد عى أن اللقاحات ه�ي “الحّل 
الس�حري الوحيد”، و”املشكلة اننا ال 
نوزعها بالطريقة ذاتها حول العالم”، 

معترباً “أننا نعمل ضد أنفسنا”.
وتكّرر املنظمة منذ أشهر التأكيد عى 
أن الوس�يلة الفضى ملكافح�ة الوباء 
هي بتوزيع اللقاحات بشكل عاجل يف 
أنح�اء العالم، األمر الذي ما زال راهناً 

بعيد املنال.
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النيل يقرتب من الفيضان يف اخلرطوم

ص��احل والكاظمي يش��ددان على ض��رورة االنتخاب��ات املقبلة 
وإجرائها يف موعدها املقرر

أكدا أهمية محاية أمن واستقرار املواطنني ومالحقة فلول داعش

الصحة العاملية: متحور دلتا “حتذير” واللقاح هو ”احلل السحري الوحيد” ملكافحته

املفوضية تصدر توضيحا بشأن تغيري بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى

أكد أن حرية التعبري مضمونة وال مساس باحلريات إطالقا

الرئيس التونسي: َمن سرق أموال الشعب البد أن يعيدها ولن يكون هناك ديكتاتور

بغداد/ الزوراء:
ش�دد رئيس�ا الجمهورية والوزراء، 
امس السبت، عى رضورة االنتخابات 
املقبلة وإجرائه�ا يف موعدها املقرر، 
وفيم�ا أك�دا أهمي�ة حماي�ة أم�ن 
واس�تقرار املواطنني ومالحقة فلول 
داع�ش، اش�اد رئي�س الجمهوري�ة 

باستعادة 17 ألف قطعة أثرية.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
الجمهوري�ة تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“الرئي�س صال�ح اس�تقبل رئي�س 
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
األوض�اع  مجم�ل  مع�ه  وبح�ث 
والصحي�ة  واألمني�ة  السياس�ية 

واالقتصادية يف البالد”.
وأضاف البي�ان أن “الكاظمي اطلع 
الرئي�س صالح ع�ى نتائ�ج زيارته 
املتح�دة  الوالي�ات  إىل  الرس�مية 
ومخرج�ات الحوار االس�رتاتيجي”، 
مش�را اىل أن “رئي�س الجمهوري�ة 
أشاد بنتائج الحوار االسرتاتيجي مع 
الوالي�ات املتحدة والجه�ود املتميزة 
للكاظمي والوفد الحكومي املفاوض 
يف هذا الص�دد”، مش�راً إىل “أهمية 
تكات�ف الق�وى الوطني�ة م�ن أجل 
السيادة  تحقيق االس�تقرار وتعزيز 

العراقية واملصالح العليا للبلد”.
وتاب�ع البي�ان أن “الجانب�ني أك�دا 
واس�تقرار  أم�ن  حماي�ة  أهمي�ة 

املواطنني ومالحقة فلول داعش التي 
تسعى لزعزعة االس�تقرار يف بعض 
املدن، وقطع الطريق أمام محاوالته 
اإلجرامية الستهداف أمن املواطنني، 
وتوفر كل الدع�م للقوات األمنية يف 

القيام بمهامها الجسام”.
وأش�ار اىل أن�ه “جرى خ�الل اللقاء 
االنتخاب�ات  أهمي�ة  ع�ى  التأكي�د 
املقبلة وإجرائها يف موعدها املقرر يف 
ترشين األول املقبل، مع توفر كافة 
مستلزمات إجرائها الضامنة ملعاير 
النزاهة والعدالة يف مختلف مراحلها، 

الحقيقي�ة  اإلرادة  يحق�ق  وبم�ا 
للناخب�ني يف اختي�ار ممثليهم بعيداً 
ويحق�ق  والتالع�ب،  التزوي�ر  ع�ن 

املشاركة الواسعة فيها”.
رئي�س  أش�اد  اخ�ر،  س�ياق  ويف 
الجمهورية الدكت�ور برهم صالح، 
باس�تعادة 17 أل�ف قطع�ة أثري�ة 
،مؤك�داً رضورة االهتم�ام باملعالم 

الحضارية.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
الجمهوري�ة تلقت�ه “ال�زوراء”: أن 
“الرئي�س صالح وخالل اس�تقباله 

الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار  وزي�ر 
حسن ناظم أشاد بجهود الوزارة اىل 
الوزارات واملؤسس�ات  باقي  جانب 
الحكومية التي أس�همت باستعادة 
مش�راً  أثري�ة”،  قطع�ة  أل�ف   17
إي�الء  ورضورة  ذل�ك،  إىل”أهمي�ة 
املعال�م األثري�ة والرتاثي�ة اهتماماً 
كب�راً، إذ ُتعترب هذه القطع وغرها 
الس�جل التاريخي الحقيقي ملكانة 
الحض�ارات  املرموق�ة ب�ني  الب�الد 

العريقة”.
وأك�د صالح ع�ى “أهمية النهوض 

وامللتقي�ات  الثقافي�ة  بال�رصوح 
األدبي�ة، وتقدي�م الدع�م للنتاجات 
األدبي�ة والفني�ة لإلس�هام بع�ودة 
الع�راق إىل ممارس�ة دوره املعت�اد 
الثقافي�ة ع�ى  الحرك�ة  إغن�اء  يف 
املستويني العربي والعاملي، اىل جانب 

رضورة دعم الشباب املوهوبني”.
رئي�س  أك�د  اخ�ر،  جان�ب  ويف 
بره�م  الدكت�ور  الجمهوري�ة 
ج�ودة  ضم�ان  أهمي�ة  صال�ح، 
االتص�االت وتقديم أفضل الخدمات 

للمواطنني.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
الجمهورية يف بيان تلقته “الزوراء”: 
أن “الرئيس صالح وخالل استقباله 
رئيس هيأة اإلعالم واالتصاالت عيل 
املؤي�د ش�دد ع�ى رضورة إش�اعة 
الديمقراطية وتعزيزها يف  املفاهيم 
حري�ة الرأي والتعب�ر وفق املعاير 
“أهمي�ة  إىل  الفت�اً  الدس�تورية”، 
انتهاج وسائل االعالم خطاباً مهنياً 
يرسخ ثقافة التسامح بني العراقيني 
الكراهي�ة  لخط�اب  ويتص�دى 
والش�ائعات التي تسعى الستهداف 

السلم واألمني واملجتمعيني”.
وأشار رئيس الجمهورية إىل “أهمية 
وب�ذل  االتص�االت  ج�ودة  ضم�ان 
الجه�ود لتقدي�م أفض�ل الخدمات 

للمواطنني يف هذا الشأن”.

بغداد/ الزوراء:
العلي�ا  املس�تقلة  املفوضي�ة  أص�درت 
لالنتخاب�ات، توضيح�اً بش�أن تغيراتها يف 

محافظة نينوى.
وذك�ر بي�ان للمفوضية تلقته “ال�زوراء”: 
أنه�ا “أص�درت األمر ال�وزاري رق�م )59( 
والذي تضمن إنه�اء تكليف بعض موظفي 
مكت�ب انتخابات نينوى م�ن املهام املوكلة 
إليه�م وتكلي�ف موظف�ني آخري�ن بإكمال 
تنفيذ تلك املهام ومع األسف الشديد قامت 
بعض الجهات السياس�ية بإبداء اعرتاضها 
ع�ى ه�ذا األم�ر ال�وزاري دون أي م�ربر 
قانوني ودس�توري لالعرتاض، بل ونس�بت 
تل�ك التغي�رات اىل تأث�رات سياس�ية عى 

املفوضية”.

وأض�اف البي�ان، أنه “يف الوق�ت الذي تؤكد 
في�ه املفوضية اس�تقالليتها التام�ة بدليل 
أدائه�ا ال�ذي تواص�ل فيه الخط�وات بثقة 
إضاف�ة إىل ش�هادة الكث�ر م�ن املنصفني، 
تنفي نفًي�ا قاطًعا وجود مثل تلك التأثرات 
وتش�دد عى إن إج�راء التغي�رات اإلدارية 
وإنه�اء تكلي�ف موظفني وتكلي�ف آخرين 
هي م�ن صالحياتها الحرصية اس�تناًدا اىل 
قان�ون الخدم�ة املدني�ة العراق�ي رقم 24 
لس�نة 1960 املعدل وقانون املفوضية رقم 

31 لسنة 2019”.
وأوض�ح البيان أن “املفوضي�ة تود أن تبني 
للرأي العام والجمه�ور العراقي املتطلع إىل 
انتخابات حرة ونزيهة، أن مجلس املفوضني 
املك�ون من قضاة مس�تقلني يرحب باآلراء 

واملالحظ�ات الت�ي من ش�أنها أن تعزز من 
استقاللية املفوضية وفاعليتها وتطويرها، 
إال أن اع�رتاض أو تدخ�ل بع�ض الجه�ات 
يف عم�ل املفوضي�ة اإلداري واإلجرائ�ي يعد 
س�ابقة خط�رة تتع�ارض م�ع القان�ون 
ومبادئ اس�تقاللية املفوضية وخصوصية 
عملها وتعرض هذه املمارس�ات مرتكبيها 

للمساءلة القانونية”.
وتاب�ع: “وس�بق وأن أص�درت املفوضي�ة 
أوامر وزارية عى غرار األمر الوزاري املشار 
إلي�ه يف محافظات أربيل وكركوك وواس�ط 
والديواني�ة، وأن مث�ل تل�ك التغي�رات هي 
إج�راءات إدارية يع�ود تقديرها إىل القضاة 
املستقلني واملهنيني يف مجلس املفوضني بما 
يخدم مصلحة العمل واملصلحة العامة وأن 

جميع موظفي املفوضية هم تحت التجربة 
من خالل األعمال املوكلة إليهم ويخضعون 
للتقيي�م بش�كل دوري ويف ض�وء ذل�ك يتم 

اختيار االكفأ أو تكليفه بمهام أخرى. 
وق�ال البي�ان: “كان األجدر بتل�ك الجهات 
املعرتض�ة أن تن�أى بنفس�ها ع�ن التدخل 
به�ذه الطريقة يف عم�ل املفوضية والطعن 
باس�تقالليتها، ب�ل أن تق�وم بمس�اندتها 
يف إج�راء اإلصالح�ات املطلوبة بم�ا يخدم 
العملية االنتخابية، وأن مجلس املفوضني يف 
املفوضية ممثالً برئيس�ه له الوالية املطلقة 
عى جمي�ع مكات�ب املفوضية بم�ا منحه 
القان�ون من صالحيات تمكن�ه من تقويم 
للمفوضي�ة  املؤسس�اتي  األداء  وتطوي�ر 

وجميع مكاتبها يف عموم العراق”.

وزير اخلارجيَّة: الدور األممي مُلراقبة االنتخابات 
ضروري لتعزيز مستوى الشفافية

بغداد/ الزوراء:
أك�د وزي�ر الخارجي�ة ف�ؤاد حس�ني، امس 
الس�بت، ال�دور األمم�ي ملُراقب�ة االنتخابات 
رضوري ج�داً لتعزيز مس�توى الش�فافية ، 
فيما اش�ار اىل أن الع�راق يدعم لغ�ة الحوار 
والتف�اوض إليج�اد حلول بناءة ومس�تدامة 

تريض جميع األطراف.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته “الزوراء”: 
أن “وزي�ر الخارجي�ة التقى رئي�س مجلس 
األم�ن املُن�دوب الدائم لفرنس�ا نيكوالس دي 
ريفيل، ويف مس�تهل اللقاء قدم الوزير شكره 
وتقديره ملوقف فرنسا الداعم للعراق يف مجال 
طلبه للحصول عى املُراقبة االنتخابية، ُمؤّكداً 
أّن”االنتخاب�ات ُمهمة جداً الس�تقرار العراق 
وُمس�تقبله، ولرتس�يخ أس�س الديمقراطية 
عرب ثقة الجماهر، وإّن الدور األممي ملُراقبة 
االنتخاب�ات رضوري ج�داً لتعزيز مس�توى 
الشفافية وثقة الناخب بالعملية االنتخابية”.
واضاف البيان ان”الطرفني ناقش�ا مستقبل 
الوجود العس�كري األمريكي يف العراق،حيث 
وضح وزي�ر الخارجية ان الحكومة العراقيَّة 
حريصة ع�ى التعاون مع املجتم�ع الدويلّ يف 
مج�ال ُمكافحة اإلرهاب”، الفت�ا اىل أن:”من 
ه�ذا املنطل�ق، تضمن�ت مخرج�ات الجول�ة 
الرابعة من الحوار الس�رتاتيجي مع الواليات 
املتحدة انس�حاب القوات القتالية األمريكية 
من العراق بحلول نهاية العام الحايل، عى أّن 
يستمر التعاون يف مجاالت التدريب واملشورة 
لتعزي�ز ق�درات الق�وات األمنّي�ة العراقيَّة يف 
ُمكافحة اإلرهاب الس�يما أّن خطر داعش ال 

ي�زال قائماً فك�راً وتنظيماً، م�ع األخذ بنظر 
االعتبار وجوده يف العراق وسوريا، مع وجود 
تنظيم�ات إرهابّي�ة أخرى تس�عى إىل التنقل 
عرب الح�دود الوطنية، لذلك نعم�ل بالتعاون 
م�ع املجتم�ع ال�دويلّ، للقضاء ع�ى داعش، 
ملُواجه�ة الخط�ر اإلرهاب�ّي وانه�اء وجوده 

ومصادر تمويله “.
واكد أّن “العراق يدعم لغة الحوار والتفاوض 
إليجاد حلول بناءة ومس�تدامة تريض جميع 
األط�راف، وي�رى انه من ال�رضوري الرتكيز 
ع�ى مل�ف الج�زاءات بصفتها اولوي�ة اثناء 
املُفاوض�ات، ومدخ�ال مهما لتحقي�ق تقدم 

فيها نحو الحل املستدام”.
م�ن جانب�ه أع�رب رئي�س مجل�س األم�ن 
نيك�والس دي ريفي�ل “ع�ن تعازي�ه الحارة 
للحكوم�ة العراقيَّة وأرس ضحاي�ا الهجمات 
اإلرهابّي�ة يف الع�راق، ُمؤّكداً” عى اس�تمرار 

الدور الفرنيس الداعم للعراق”.
واش�ار اىل ان”زي�ارة الرئي�س الفرن�يس إىل 
الع�راق دلي�ل عى أهمّي�ة العراق ومس�توى 
التقدم ال�ذي تحرزه العالقات عى املس�توى 
الثنائ�ّي، وهي نتيجة طبيعي�ة ملكانة العراق 
وأهميته الس�تقرار املنطقة يف ُجُهود الحرب 

عى اإلرهاب”.
وتابع: “إنن�ا نعمل بصورة ُمبارشة مع بعثة 
األم�م املتح�دة ملس�اعدة الع�راق )يونامي( 
لتأمني أق�ى قدر ممكن من ال�دور األممي 
يف مج�ال املُراقبة االنتخابي�ة، وقدمنا منحة 
مالي�ة إىل اليونام�ي لتعزيز دوره�ا يف مجال 

املساعدة االنتخابية”.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أف�ادت لجن�ة الفيضان التابعة ل�وزارة الري 
واملوارد املائية السودانية، بأن مناسيب النيل 
يف الخرطوم، اقرتبت من مس�توى الفيضان، 
الني�ل األزرق  إي�راد  أن تج�اوز  وذل�ك بع�د 
عند محط�ة الديم، ع�ى الحدود الس�ودانية 

األثيوبية، 600 مليون مرت مكعب.
ونق�ل موقع “س�ودان تربيون” ع�ن اللجنة 
بيان�ا قال�ت في�ه، إن�ه م�ن املتوق�ع ارتفاع 
مناس�يب الني�ل بنح�و 30 س�نتيمرتا خالل 

الساعات القادمة.
وبحس�ب البيان فقد س�جلت مناسيب النيل 
عن�د الخرطوم س�جلت 15.72 م�رت، أي أقل 
بنح�و 78 س�نتمرت م�ن منس�وب الفيضان 
البالغ 16.50 مرت، وحذر البيان من أن جميع 
القطاع�ات ستش�هد ارتفاعا بمتوس�ط 30 
س�نتيمرت، داعيا املواطنني ع�ى ضفاف نهر 
الني�ل يف كل القطاع�ات أخ�ذ كل التحوطات 
الالزمة.وبلغت جملة إيراد النيل األزرق لشهر 
يوليو/تموز الحايل بلغ حوايل 5 مليارات مرت 
مكعب مقارنة ب 7.8 مليار مرت مكعب لشهر 
يوليو 2020 “أقل ب� 2.8 مليار مرت مكعب”.

وبلغت جملة إيراد نهر عطربة لشهر يوليو/
تموز الح�ايل 4 مليارات م�رت مكعب مقارنة 
ب� 2.8 مليار مرت مكعب لش�هر يوليو 2020 
“أك�رب ب� 1.2 مليار مرت مكع�ب”، بينما بلغ 
إي�راد نهر عط�ربة عند الح�دود الس�ودانية 

األثيوبية 230 مليون مرت مكعب.
ويف وقت س�ابق، وجه�ت إدارة الدفاع املدني 
بالس�ودان، املواطنني، بأخذ الحيطة والحذر 
بع�د ارتف�اع مناس�يب األنه�ار، وال�ذي أدى 
إىل وف�اة طال�ب وطالب�ة غرق�ا يف العاصمة 

الخرطوم.
وأشارت اإلدارة يف بيانها إىل استمرار عمليات 
البحث عن جثتي الطالب والطالبة الذين لقيا 
مرصعهم�ا غرق�ا بالني�ل األزرق قبالة ُبري 
بعد أن جرفهم التيار إىل داخل النهر، حسبما 

ذكرت صحيفة “سودان تربيون”.
األزرق  الني�ل  مناس�يب  إن  اإلدارة،  وقال�ت 
ارتفع�ت يف جمي�ع املحط�ات نتيج�ة ت�وايل 
هطول األمطار عى الهضبة اإلثيوبية. تشهد 
منطقة الفاو التابعة لوالية القضارف موجة 
س�يول واس�عة، أدت لهج�ر آالف املواطن�ني 

مساكنهم التي غمرتها املياه.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
لت وزارة الصح�ة والبيئة توجيهات األمانة  فعَّ
العامة ملجلس ال�وزراء القاضي�ة بتمديد فتح 
املناف�ذ التلقيحي�ة حت�ى املس�اء بع�د أن كان 
عملها للس�اعة الواح�دة ظهرا، بينم�ا اعلنت 
تفاوضها مع رشكة فايزر لتوريد كميات اكرب 

من اللقاحات.
وكان األم�ن العام ملجلس الوزراء، حميد نعيم 
الغزي، اعل�ن مؤخرا اص�دار توجيهات لوزارة 
الصحة بتمديد عمل املراك�ز الصحية الخاصة 
باللقاح�ات، حت�ى الثامن�ة مس�اًء ب�دالً م�ن 
الواحدة بعد الظه�ر، من ضمنها يوما الجمعة 
والسبت، من أجل فسح املجال أمام املواطنن، 
بعد أن ش�هدت األيام األخرية إقب�االً كبرياً عىل 

تلقي اللقاحات.
وق�ال مدي�ر تعزي�ز الصح�ة، الدكت�ور هيثم 
العبي�دي، يف ترصيح صحفي: ان�ه تم »تفعيل 
قرار فتح جميع املنافذ التلقيحية يف ايام الجمع 
والعط�ل الرس�مية وبدفعت�ي عم�ل صباحية 

ومسائية«. 
واوضح أنَّ »اللقاحات تصل إىل العراق اسبوعيا 
ال س�يما فايزر عىل ش�كل دفع�ات بن 400 - 
600 ال�ف جرعة، وهناك مفاوضات مس�تمرة 
م�ع الرشك�ة املنتج�ة لزي�ادة كمي�ات اللقاح 
بس�بب االقبال الكبري من املواطنن عىل املنافذ 

التلقيحية«.
واضاف العبيدي أنَّ »اللقاح يعد السبيل الوحيد 

ملقارعة الفريوس، ويمنع دخول املستش�فيات 
بس�بب االصابات الحرج�ة ويبع�د الناس عن 

شبح املوت«.
وب�ن أنَّ »ال�وزارة اس�تطاعت أن تميز املوجة 
الحالية بانها احدى الطفرات الوراثية املتحورة 
الت�ي تتع�رض له�ا الس�الة مل�رات عدي�دة، 
واعتمدت املٔوسس�ات الصحية ع�ىل االعراض 
الت�ي ظه�رت بالف�رة  الرسيري�ة لألم�راض 
االخ�رية واثبت�ت وج�ود س�الة »دلت�ا« التي 
اصابت االعمار الصغرية، والفئات الش�بابية«، 
مبيناً »ارتفاع االصابات بأعداد كبرية لم يسبق 
لها مثيل من قبل، والوفيات رسيعة جدا، وهي 

اكثر فتكا وانتشارا بن الناس وعالية الخطورة 
لغري امللقحن«.

م�ن جهتها، اعلنت رشكة اس�رازينيكا، امس 
الس�بت، أن الع�راق تلقى ش�حنة جديدة تضم 
249,600 جرع�ة م�ن لق�اح »أس�رازينيكا« 
العاملي�ة  املب�ادرة  ع�رب  لكوفي�د-19  املض�اد 

»كوفاكس«.
وق�ال رامي اس�كندر، املدي�ر اإلقليمي لرشكة 
أس�رازينيكا بمنطقة ال�رشق األدنى واملغرب 
العربي: انه »يسعدنا أن نشهد وصول الجرعات 
اإلضافية من لقاح أسرازينيكا املضاد لكوفيد-

19 إىل بغداد«.

واض�اف اس�كندر ان�ه »وبالنياب�ة ع�ن فريق 
)أس�رازينيكا(، أغتن�م هذه الفرص�ة ألتقدم 
بخال�ص الش�كر والتقدير لرشكائن�ا يف وزارة 
الصحة والبيئ�ة العراقية ومبادرة )كوفاكس( 
لجهودهم املتواصلة عىل مدار الساعة ودعمهم 
املس�تمر لتحقيق هذا اإلنج�از ضماناً لوصول 
اللقاح�ات املض�ادة لكوفي�د-19 إىل أكرب عدد 

ممكن«.
واض�اف أن »ه�ذا اإلنج�از يأت�ي تأكي�داً عىل 
أهمي�ة التع�اون ب�ن الحكوم�ات والقط�اع 
الخ�اص وغريهم من ال�رشكاء ملكافحة هذه 

الجائحة«.
م�ن جهت�ه، اش�ار املتحدث الرس�مي باس�م 
وزارة الصح�ة والبيئة العراقية، س�يف البدر، 
إىل أن »وزارة الصح�ة ته�دف إىل رف�ع معدالت 
التحص�ن ض�د كوفي�د-19، وتطوي�ر خطط 
مختلف�ة للوصول إىل جمي�ع املواطنن وزيادة 
عدد جرعات اللقاح املتوفرة للجمهور، وبالتايل 
تمكينن�ا م�ن مواكبة الع�دد املتزاي�د لعمليات 
التسجيل عىل اللقاح يف مختلف أنحاء الدولة«.

وتؤك�د »اس�رازينيكا« عىل التزامها الراس�خ 
بالتوزي�ع الع�ادل للق�اح وع�ىل أوس�ع نطاق 
ممكن يف مختلف أنحاء العالم، ودون أية أرباح 
خال الجائحة. وقد ساهم لقاح »أسرازينيكا« 
األرواح  آالف  إنق�اذ  يف  لكوفي�د-19  املض�اد 
والحيلولة دون دخول اآلالف إىل املستش�فيات 

منذ بداية العام الجاري.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت أمانة بغداد امس الس�بت، البدء 

بإعمار ش�ارع الف�اح يف مدينة الصدر 

رشقي العاصمة بغداد.

وقال أمن بغداد عاء معن يف بيان ورد ل� 

»الزوراء«: »األخ املجاهد الحاج أبو يارس 

املح�رم ونحن ويف هذه االي�ام املباركة 

ويف الوق�ت الذي يتنادى منتس�بو أمانة 

بغداد بتكثيف جهودهم وتسخريها من 

أج�ل بغداد أبهى وأنظ�ف، يعلو نداؤكم 

الكري�م اىل اخوانكم املجاهدين يف رسايا 

الس�ام للوق�وف كالبني�ان املرصوص 

م�ع اخوانهم يف أمان�ة العاصمة يف بناء 

مدينة الصدر املجاهدة«.

إذ نثم�ن مبادرتك�م  وأض�اف: »وانن�ا 

التطوعية الكريم�ة التي أفصحتم فيها 

ع�ن نب�ل عراقيتك�م وعم�ق وطنيتكم 

وانتمائك�م للش�عب، وتت�رشف أمان�ة 

بغداد بالوقوف م�ع املجاهدين جنباً اىل 

جن�ب إلحياء مدينة الفقراء والش�هداء 

واملناضلن مدينة الصدر، وإعادة الحياة 

له�ذه املدينة بتدعي�م بنيته�ا التحتية 

وإع�ادة الحياة لش�وارعها وقطاعاتها 

وس�احاتها لتك�ون انموذج�اً حضارياً 

يحت�ذى ب�ه، وتأم�ل أمانة بغ�داد خرياً 

بوق�وف أبناء مدينة الص�در الكرام مع 

هذه الحملة ودعمها«.

وأش�ار معن اىل أن »أمانة بغداد س�تبدأ 

من شارع الفاح الذي ستعاد الحياة اىل 

أرصفت�ه وجزراته الوس�طية وإضاءته 

وتشجريه ليكون عامة فارقة يف جسد 

هذه املدينة الخالدة«.

وتاب�ع أن » أمان�ة بغ�داد تدع�و كافة 

الوطني�ن اىل دع�م جهود إع�ادة إعمار 

شوارع وأحياء بغداد أسوة باملجاهدين 

يف رسايا الس�ام الذين اس�تنفروا بقرار 

وطن�ي م�ن راع�ي اإلص�اح مقت�دى 

مدين�ة  ب�«جع�ل  متعه�داً  الص�در«، 

الص�در انموذجاً يحتذى ب�ه يف الجمال 

والعمران«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الكهرباء، امس الس�بت، عن 
تع�رض خط�ي نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة 
)خانق�ن - كار( يف محافظة دياىل اىل عمل 

تخريبي تسبب بخروجه عن الخدمة.
وذكر إعام ال�وزارة يف بيان ورد »للزوراء«: 
ان »وزارة الكهرب�اء تواص�ل اعم�ال تنفيذ 
خطته�ا م�ن اج�ل تقدي�م افض�ل خدم�ة 
للمواطن�ن يف ظل ه�ذه الظ�روف، إال انها 
تتفاجأ بتعرض مفاصلها اىل اعمال تخريبية 
هدفها استهداف قدرات وامكانيات الوزارة 
وانهاك ماكاتها، والذي يعمد منفذوها ايذاء 

املواطنن يف ظل ارتفاع درجات الحرارة«.
واكدت ال�وزارة »تعرض خطي نقل الطاقة 
الكهربائي�ة )) خانق�ن - كار 1٣2 ك.ف 
(( التاب�ع للرشك�ة العام�ة لنق�ل الطاق�ة 
الكهربائي�ة للمنطق�ة الوس�طى اىل عم�ل 
ارهابي تخريبي بتفجري عبوات ناسفة ادت 
اىل ترضر وس�قوط الربج املرق�م )٧9( من 

نوع ) Angle ( يف محافظة دياىل«.
الهندس�ية  امل�اكات  »توج�ه  اىل  ولفت�ت 
والفنية يف الرشكة العامة املذكورة اىل مكان 

الحادث رفقة القوات االمنية من منتس�بي 
مركز رشطة كهرباء دياىل والجهد الهنديس 
إلجراء الكش�ف العاجل عىل الخ�ط الناقل، 
وم�ن خاله تبن تعرض ال�ربج رقم ٧9 اىل 
عمل تفجريي تخريبي ارهابي ) قطع ارجل 

عدد 2 ( ادى اىل ميانه«.

وتابعت انه »وبعد اكمال مس�ح املنطقة تم 
التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض 
اطفاء الخط اضطرارياً ملعالجة ميان الربج 
واعادة تش�ييده، مع تسليك الخط واعادته 
للخدم�ة ب�أرسع وق�ت ممكن لاس�تمرار 

بتجهيز املواطنن بالطاقة الكهربائية«.

بغداد/ الزوراء:

طمأن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة امس الس�بت، 

بش�أن وضع الس�دود يف الباد، فيما أكدت أن 

مع�دل األم�ان فيها مرتف�ع وال توجد نس�بة 

احتم�ال النهياره�ا يف ح�ال تعرض�ت ملوجة 

سقوط كميات كبرية من األمطار. من جانبها، 

اك�دت لجنة الزراعة واملي�اه واالهوار النيابية 

عىل اهمية االس�تفادة القص�وى من الكميات 

الداخلة للباد م�ن نهري دجلة والفرات وعدم 

التفريط بها.

وقال مستشار وزارة املوارد املائية، عون ذياب، 

يف حديث صحفي: إن »جميع الدول األوروبية 

واإلقليمية تتعرض ملوج�ات مطرية غزيرة يف 

وق�ت ضيق، وه�ي ضمن م�ؤرشات التغريات 

املناخي�ة حيث تك�ون هناك عاصف�ة مطرية 

عالية جداً ولفرة قصرية تس�بب سيوالً كبرية 

تعرض بعض املناطق للفيضانات«.

وأضاف ذي�اب أن »هذه األمطار والفيضانات 

ال تهدد الس�دود، كون الس�دود التي تبنى عىل 

األنهر ومنها الس�دود الرئيسية يكون معامل 

األم�ان فيه�ا مرتف�ع، وال توجد فيها نس�بة 

احتم�ال لانهيار«، الفتا إىل أن�ه »مع بناء كل 

س�د يتم وضع س�يناريوهات ملا ق�د يحدث يف 

حال انهياره من حجم املوجة وكيفية وصول 

هذه املوجهة وما هي اإلجراءات التي يجب أن 

تتبع«.

وأك�د أن�ه »ال يوجد أي قلق نهائي�اً من انهيار 

السدود إذا كان هناك احتمال لألمطار املبكرة 

يف الخري�ف املقبل فهو أمر ممت�از كون لدينا 

فراغات كبرية تتحمل أي كميات مقبلة«. 

من جانب متصل، اكدت لجنة الزراعة واملياه 

وااله�وار النيابية، امس الس�بت، عىل اهمية 

االس�تفادة القص�وى م�ن الكمي�ات الداخلة 

للباد من نهري دجلة والفرات وعدم التفريط 

بها.

وقال رئيس اللجنة النائب س�ام الش�مري يف 

بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: أن »هناك 

مس�احات كبرية من االرايض بحاجة اىل املياه 

لتدخل ضم�ن الخطط الزراعي�ة والتي اثبتت 

نجاحها خال الفرة املاضية«.

واض�اف ان�ه »بدال م�ن ان تذهب مياه ش�ط 

العرب اىل الخليج العربي دون اس�تفادة، يجب 

البحث عىل وسائل جديدة لاستفادة منها«.

وطال�ب »بفت�ح قنوات لترصي�ف مياه دجلة 

والف�رات لداخ�ل الب�اد ب�دال م�ن ترصيفها 

للخليج العربي، كون البلد بحاجة ماس�ة ألي 

كمية من املياه«.

وش�دد الش�مري عىل ان »العمل عىل ترصيف 

مي�اه النهري�ن تك�ون بنهاي�ة مجرى ش�ط 

العرب، قبل رصف املياه اىل الخليج العربي«. 

اسرتازينيكا تزود العراق بشحنات جديدة من لقاح كورونا

الصحة تعلن متديد فتح املنافذ التلقيحية حتى املساء إلفساح 
اجملال أمام املواطنني

أمانة العاصمة تباشر إعمار شارع رئيسي يف مدينة الصدر

الكهرباء تعلن تعرض خطي )خانقني - كالر( إىل عمل خترييب
أدى إىل خروجهما عن اخلدمة

جلنة نيابية تدعو لالستفادة القصوى من مياه دجلة والفرات 

املوارد املائية تطمئن بشأن أوضاع السدود: مؤمنة وال احتمال النهيارها

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وكالة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية، امس السبت، عن القبض عىل 

٧ متهمن بقضايا اإلرهاب ومسؤولن عن الدعم اللوجستي يف كركوك.

وذكرت الوكالة يف بيان، تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »وكالة االستخبارات 

والتحقيقات االتحادية تواصل جهوده�ا امليدانية من خال جمع املعلومات 

ع�ن الخاي�ا النائمة ومن خ�ال عملياتها االس�تباقية تمكن�ت مفارزها يف 

محافظ�ة كركوك من الق�اء القبض عىل ٧ اهداف مطلوبن وفق املادة 4/ 1 

ارهاب«.

وأضاف�ت أنه »عىل إثر اعرافات املتهمن تبن انه�م بايعوا عصابات داعش 

وكان�وا يوفرون الدعم اللوجس�تي لعنارص داع�ش االرهابية حيث تم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون«. 

بغداد/ الزوراء:

تمكن�ت رشطة بغداد، امس الس�بت، 

ف�خ  م�ن  ق�ارص  فت�اة  إنق�اذ  م�ن 

االستدراج واملتاجرة بها.

وذكرت بيان للرشطة تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه: أن »مفارز قسم رشطة 

الصالحية التابع لقيادة رشطة بغداد 

تمكنت من إنقاذ فتاة قارص تبلغ من 

العمر 16 عاما من فخ االختطاف من 

خال استدراجها عرب مواقع التواصل 

االجتماع�ي«، مبين�ة، ان »الفت�اة تم 

اس�تدراجها م�ن قبل مته�م يف احدى 

املحافظ�ات حي�ث وعده�ا بال�زواج 

وكان ينوي االعت�داء عليها واملتاجرة 

بها«.

وأض�اف البي�ان ان�ه« ت�م التحف�ظ 

ع�ىل الفتاة والتواصل م�ع ذويها بعد 

عرض املوضوع ع�ىل القضاء واتخاذ 

االج�راءات القانوني�ة الازمة اصوليا 

وفق القانون«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة الكمارك، امس الس�بت، ضبط ثاث طائرات مس�رية بحوزة مسافر عراقي 

يف كمرك مطار البرصة الدويل.

وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »تم ضبط الطائرات يف كمرك مطار 

البرصة الدويل بحوزة مسافر قادما من اسطنبول عىل متن الخطوط الجوية الركية وتم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم 2٣لسنة19٨4املعدل«. 

بينما تمكن منفذ ميناء أم قرص الشمايل من ضبط حاوية بداخلها دراجات نارية مخبأة 

معدة للتهريب خارج الحرم الكمركي.

وذكرت هيأة املنافذ الحدودية يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه امس: انه »تم ضبط 

حاوية اخرى يف منفذ ميناء أم قرص األوس�ط تحتوي عىل دراجات هوائية مس�تخدمة 

معدة للتهريب كونها ومخالفة لرشوط وضوابط االسترياد«.

وبن ان »لجنة ش�كلت من الدوائ�ر ذات العاقة وإحالة الحاويت�ن املضبوطة للقضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفن«.

اإلطاحة مبسؤولي الدعم اللوجسيت 
بداعش يف كركوك

إنقاذ فتاة قاصر من االستدراج 
واملتاجرة بها يف العاصمة

ضبط ٣ طائرات مسرية حبوزة مسافر 
عراقي يف مطار البصرة

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت خلية االعام االمني، امس الس�بت، 
عن اخراق شبكة لتجارة املخدرات والقبض 

عىل عنارصها يف محافظة االنبار.
وذكرت يف بان لها، تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: انه« بعملية نوعي�ة تضمنت ماحقة 
عصاب�ات الجريم�ة املنظم�ة نف�ذت وفق 
معلومات اس�تخبارية دقيقة ملفارز شعبة 
استخبارات الفرقة الخامسة ) احد مفاصل 
مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف وزارة 
الدفاع ( مكنته�ا  وبالتعاون  مع قوة برية 
من الف�وج الرابع لواء املش�اة  19 ومفرزة 
من قسم ش�ؤون املخدرات باخراق شبكة 
تضم خمس�ة تجار للمخدرات واإليقاع بهم 
يف كم�ن محكم نصب لهم يف قضاء الرطبة 

باالنبار والقبض عليهم بالجرم املشهود«.
وأضاف�ت: » حي�ث ت�م ضب�ط بحوزته�م 
10 أكي�اس من م�ادة الحشيش�ة ،12000 
حب�ة مخ�درة ونصف كيلو غ�رام من مادة 
الكريس�تال، ليت�م تس�ليمهم اىل الجه�ات 
القانوني�ة  االج�راءات  التخ�اذ  املعني�ة 

بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت قيادة عمليات بغداد، امس الس�بت، ان 

جه�دا اس�تخباريا كب�ريا اس�فر ع�ن االطاحة 

بخمسة إِْرَهابين شمايل العاصمة.

وذكر إْعَام َعَملِيَّات َبْغَداد يف بيان ورد »للزوراء«: 

ان »مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، 

ودائرة أمن بغداد تمكنت من إلقاء القبض عىل 

خمس�ة متهمن وفق املادة )1/4( إرهاب بعد 

نص�ب كمائن محكمة يف مناطق ش�مايل بغداد 

بالتع�اون م�ع لوائ�ي املش�اة )22( و)59( يف 

الفرقة السادسة«، مشريا اىل ان العملية جاءت 

»بتنس�يق اس�تخباري عال املس�توى مع قسم 

استخبارات وامن عمليات بغداد«.

واض�اف البيان ان�ه »ويف الس�ياق ذاته تمكنت 

ق�وة من اللواء )2٣( يف فرقة املش�اة الس�ابعة 

عرشة من ضبط وتفكيك عبوتن ناس�فتن من 

مخلفات عصابات داعش اإلرهابية، يف منطقة 

املناري جنوبي بغداد«.

وتابعت »فيما تمكنت قوة مش�ركة من اللواء 

األول رشط�ة اتحادي�ة ومديرية االس�تخبارات 

والجريم�ة املنظمة من اعتق�ال متهمن اثنن 

بتهمة تهريب اآلث�ار، وضبط بحوزتهم خمس 

قطع أثرية جنوب رشقي بغداد«.

واش�ار البي�ان اىل ان »قطعات الفرق�ة الثانية 

 )6( اعتق�ال  م�ن  تمكن�ت  اتحادي�ة  رشط�ة 

متهم�ن برويج املخدرات، والرسق�ة، والقتل، 

وضبط أسلحة وأعتدة وأجهزة اتصال، يف جانب 

الكرخ، اضافة اىل اعتقال متهمن اثنن برويج 

املخدرات، وضبط بحوزته�م مواد مخدرة، من 

قبل رشطة نجدة الزهور يف منطقة الحس�ينية 

شمال رشقي بغداد«.

وختمت انه »تم تس�ليم امللق�ى القبض عليهم 

واملواد املضبوطة إىل الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة عملي�ات الب�رصة، 
عملي�ات  نتائ�ج  الس�بت،  ام�س 

واسعة انطلقت يف املحافظة
تلق�ت  للقي�ادة،  بي�ان  وبحس�ب 
»ال�زوراء« نس�خة منه: إن�ه »تم 
إلقاء القبض عىل أربعة أش�خاص 

جنائي�ة  م�واد  وف�ق  مطلوب�ن 
مختلف�ة، فيم�ا تم�ت مص�ادرة 
ع�دد/10  كاش�نكوف  بن�ادق 
ورشاشة متوس�طة BKc عدد/2 
وبندقي�ة RBK ع�دد واحد ورمان 
يدوي عدد/٣ وكميات من مخازن 

االعتدة الخفيفة واملتوسطة«.

أن »ذل�ك م�ن خ�ال  وأوضح�ت 
اللواء ٣6 اآليل ولواء مغاوير قيادة 
االتحادي�ة  والرشط�ة  العملي�ات 
الط�وارئ  أف�واج  إىل  باإلضاف�ة 
رشطة محافظة لبرصة ولوكاالت 
األمنية واالستخبارية وقوة مرتبة 

من مقر قيادة عمليات البرصة«.

وتابع�ت القي�ادة بحس�ب البيان: 
ش�ملت  التفتي�ش  »مناط�ق  أن 
القاطع الشمايل والجنوبي ومركز 
محافظ�ة الب�رصة وذل�ك حس�ب 
معلوم�ات اس�تخبارية وتنس�يق 
بن األجهزة األمني�ة ضمن قاطع 

املسؤولية«.

اخرتاق شبكة لتجارة 
املخدرات واعتقال 
عناصرها يف األنبار

القبض على 5 إرهابيني وضبط وتفكيك عبوات ناسفة مشالي بغداد

انطالق عمليات أمنية واسعة ضمن قاطع البصرة
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فقدان 
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن 
 نقاب�ة الصحفي�ن العراقي�ن بإس�م 
 )كاظمي�ة جرب امجي�رس( فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.



 بغداد/ الزوراء:
تمكنت وزارة اإلعمار واإلسكان 
العامة من  والبلديات واألشغال 
إنج�از املرحل�ة األوىل الخاص�ة 
والحكومة  األتمت�ة  بإج�راءات 
الس�قوف  ضم�ن  اإللكرتونيَّ�ة 
املح�ددة، بينم�ا ترتق�ب إنجاز 
الثاني�ة م�ن املرشوع  املرحل�ة 
املهم عقب إطالق التخصيصات 

املالية.
وأشار املركز االعالمي للوزارة، يف 
ترصيح صحفي، إىل “اإلجراءات 

والحوكم�ة  باألتمت�ة  املتعلق�ة 
االلكرتونية من ضمن استكمال 
م�رشوع الحكوم�ة االلكرتونية 
والشفافية بما يشمل مؤسسات 
الدولة كافة وبحس�ب السقوف 
الزمني�ة املح�ددة، وت�م إنج�از 
م�رشوع  م�ن  األوىل  املرحل�ة 
)املتضمن  االلكرتونية  الحكومة 
إنش�اء مرك�ز بيان�ات ال�وزارة 

وبمواصفات جيدة(”.
وب�ن املرك�ز أن�ه “ت�م تصميم 
العدي�د م�ن األنظم�ة النمطي�ة 
ملق�ر  والتخصصي�ة  الش�بكية 
منه�ا  وتش�كيالتها،  ال�وزارة 
املوح�د  والروات�ب  )االف�راد 
واملخ�ازن واملوج�ودات الثابت�ة 
الكرتوني�اً  الربي�د  ومتابع�ة 
ومراقبة  والترشيعات  والقوانن 
أم�الك  وح�رص  املي�اه  نوعي�ة 
البلدي�ات وغريه�ا م�ن األنظمة 

التخصصية(”.
لل�وزارة  املرك�ز االعالمي  وأك�د 
أنَّ “ال�وزارة نف�ذت العدي�د من 
الحوكم�ة  مج�ال  يف  االنش�طة 
اإللكرتونية منها تحديث ش�بكة 

االلكرتون�ي  للموق�ع  االنرتن�ت 
للوزارة فضالً عن التهيئة للتعاقد 
مع إح�دى الرشكات املتخصصة 
لحماية أمن البيانات، والتنسيق 
م�ع منظمة )اليونس�يف( لبناء 
نظ�ام خ�اص بخط�ة س�المة 
املياه حيث يتضم�ن هذا النظام 
جميع بيان�ات وفحوصات املياه 
وتحليله�ا باالضاف�ة إىل جمي�ع 

البيانات ملشاريع املاء”.
وأض�اف أن�ه “ت�م إرشاك مركز 
ال�وزارة  يف  املعلوم�ات  نظ�م 
باللجان الخاصة باألمر الديواني 
رق�م )22( لس�نة 2020 والت�ي 
تت�وىل تنفيذ م�رشوع الحكومة 
اإللكرتونية ووضع فريق خاص 
بعم�ل أتمت�ة دوائ�ر التس�جيل 
الجباي�ة  وفري�ق  العق�اري 
االلكرتونية، ومتابعة تنفيذ نظام 
إدارة الوثائق الوطني ملقر الوزارة 
واملع�د من قب�ل االمان�ة العامة 
ملجلس الوزراء الخاص بإرس�ال 
وتسلم الربيد والوثائق مع جميع 
الجهات الحكومي�ة والعمل عىل 
توس�عة نط�اق عمل�ه ليش�مل 

تش�كيالت الوزارة كافة، وكذلك 
مس�اعدة دائرة عق�ارات الدولة 
يف تصمي�م نظ�ام ح�رص أمالك 
املالي�ة ووزارة االتصاالت  وزارة 
األرايض  ح�رص  نظ�ام  لبن�اء 
والعقارات التابعة للدولة، فضالً 
ع�ن التنس�يق م�ع وزارة العدل 
دائرة التس�جيل العق�اري لبناء 
نظام خ�اص بالعقارات العائدة 
للمواطنن ضمن دوائر التسجيل 

العقاري”. 
وأش�ار إىل أنه “اس�تناداً إىل قرار 
 378 املرق�م  ال�وزراء  مجل�س 
بالجباي�ة  الخ�اص   2018 يف 
التعاق�د م�ع  اإللكرتوني�ة، ت�م 
رشكة للدف�ع اإللكرتوني إلنجاز 
بصن�دوق  الخ�اص  امل�رشوع 
يتضم�ن  العراق�ي  االس�كان 
جمي�ع  اس�تحصال  امل�رشوع 
املبال�غ املتأتي�ة م�ن االقس�اط 
الش�هرية للمق�رتض عن طريق 
العاملة يف  البطاقات االئتماني�ة 
الع�راق واملرخصة من قبل البنك 
املركزي والغ�اء التعامل النقدي 

مستقبالً”.

بغداد/ الزوراء:
ارتف�ع س�عر خام الب�رصة الخفيف، امس الس�بت، اىل أعىل س�عر يف منظمة 
أوب�ك ليالمس 77 دوالرا، بالتزامن مع ارتفاع النف�ط عامليا، قبل إغالقه أمس 

الجمعة.
وسجل سعر خام البرصة الخفيف املصدر آلسيا 76.95 دوالراً للربميل بارتفاع 
بل�غ نس�بته %0.17، وارتفع خام الب�رصة الثقي�ل إىل 70.31 دوالراً للربميل 

بنسبة انخفاض بلغت 0.73%.
وسجل سعر النفط الس�عودي الخفيف 75.76 دوالراً للربميل، فيما بلغ سعر 
مزي�ج إي�ران الثقي�ل 70.81 دوالرا، ومزيج مرب�ان اإلمارات�ي 75.26 دوالراً 
للربميل، ومزيج س�هران الجزائري 75.55 دوالراً للربميل، يف حن سجل بوني 

الخفيف النيجريي 74.32 دوالراً، وجرياسول االنغويل 74.13 دوالراً.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن رئي�س املجلس ال�وزاري للطاقة 
وزير النفط إحس�ان عبد الجبار عدول 
رشكة لوك أوي�ل)LUKOIL(  عن قرار 
بي�ع حص�ة الرشك�ة يف حق�ل )غ�رب 
القرن�ة - 2( ل�رشكات صيني�ة، مؤكداً 
ع�ىل  االس�تحواذ  ع�ىل  الع�راق  ق�درة 
الرتاخي�ص  رشكات  ترغ�ب  حص�ص 
النفطي�ة بامليض يف صفق�ات بيعها يف 

السوق العاملية.
ونقل عن عب�د الجبار قوله، يف ترصيح 
أوي�ل(  )ل�وك  “رشك�ة  إن  صحف�ي: 
الروسية سبق أن أرسلت إشعاراً رسمياً 
يفي�د بأنه�ا تريد بي�ع حصتها يف حقل 
)غ�رب القرن�ة - 2( ل�رشكات صينية 
بس�بب أن )االس�تثمارية املوج�ودة يف 
العراق غري مناسبة يف نظر املستثمرين 
الكبار( بحس�ب وص�ف الرشكة، كذلك 
يف  املس�تثمرين-  –أي  )أغلبه�م  ف�إن 
الع�راق إم�ا يبحثون عن س�وق أخرى 
أو رشي�ك لالس�تثمار يف قط�اع الطاقة 

املتجددة( بحسب قولها”.
وأك�د أن “النقاش�ات م�ع رشكة )لوك 
اوي�ل( خ�الل األش�هر الس�تة األخرية 
الرشك�ة رس�مياً  تراج�ع  أس�همت يف 
ع�ن رغبتها يف عرض جزء من األس�هم 
للتداول للبيع لرشكات أخرى”. وأضاف 
أن “تفهم دوافع )لوك اويل( قد أس�هم 
يف وض�ع الحلول بالتنس�يق م�ع وزارة 
النفط لبعض من االش�كاالت التي ترى 

الرشكة أنها قد تغ�ريت إيجابيا لصالح 
الطرفن”.

وبش�أن رشاء الع�راق حص�ة رشك�ة 
)اكس�ون موبي�ل( االمريكيَّ�ة ُمتعدِّدة 
الجنسيات املشغل الرئيس لحقل )غرب 
القرن�ة1-(، ق�ال وزير النف�ط: “نحن 
نح�رتم التعاق�دات بش�أن التوقيت�ات 
الزمني�ة ولكن تأخرنا بع�ض الوقت يف 
إكم�ال برنام�ج رشاء حصة )اكس�ون 
موبي�ل( ويج�ري حالي�ا معالج�ة ذلك 

الستحصال املوافقات الرسمية لغرض 
الرشاء لصالح رشكة نفط البرصة”.

القوي�ة  رغبت�ه  الجب�ار  عب�د  وأب�دى 
املدعوم�ة بالقدرات والخ�ربات ذاتها يف 
قط�اع وزارة النفط “باالس�تحواذ عىل 
حص�ة )اكس�ون موبي�ل( يف الحق�ول 
النفطي�ة وكما ح�دث يف 12 آب 2018 
بعد انس�حاب رشك�ة )ش�ل( النفطية 
أن  مؤك�داً  )مجن�ون(”،  حق�ل  م�ن 
االدارة  يف  عاملي�اً  املس�جل  “النج�اح 

والتشغيل لرشكة )نفط البرصة( لحقل 
)مجن�ون( دليل عىل تمس�كنا بقدراتنا 
الكب�رية”، واس�تدرك ذلك بالق�ول: إن 
“الحكوم�ة وال�وزارة الت�زاالن تؤيدان 
إبقاء االس�تثمار االجنب�ي وذلك إلبقاء 
الحداثة والتنمية بالرشاكة مع كربيات 
الرشكات االجنبية يف انضاج مش�اريع 
الخدمات اللوجس�تية )النقل والتدريب 
مش�اريع  يف  واالس�تثمار  والتطوي�ر 
الطاقة الشمس�ية( من خالل استدراج 

الرشكات االجنبية لالستثمار يف الطاقة 
الشمس�ية ويف مش�اريع الغ�از وبن�اء 
محطات الكهرباء بالطاقة البديلة وهو 

ما تجري مناقشته حالياً”.
وأكد عبد الجبار امليض قدماً يف مرشوع 
اس�ترياد الغاز من منفذ البرصة بهدف 
املمكن�ة  بالرسع�ة  االكتف�اء  تحقي�ق 
لتجهيز محطات انتاج الكهرباء بوقود 
الغ�از الطبيعي، معلن�اً تقديم رشكات 
عدة لعروض تجهيز العراق بمادة الغاز 
الطبيعي باملرحل�ة الراهنة وذلك توازيا 
مع توجه حكومي لضخ االس�تثمارات 
الغ�از، وق�ال: إن  يف قط�اع اس�تثمار 
“موافق�ة مجل�س ال�وزراء ع�ىل عقد 
الرشاكة م�ع )توتال( لبن�اء مجمعات 
للغ�از يف جنوب العراق ستس�اعد البالد 
عىل الوص�ول باإلنت�اج إىل املس�تهدف 
الس�تثمار اكثر من اربعة مليارات قدم 
مكعب قيايس يومي بحلول عام 2024 
م�ا يكفي النتاج اكثر من 10 كيكا واط 
)10 آالف ميكا واط( من محطات انتاج 

الطاقة الكهربائية الغازية”.
وع�د أن ذل�ك “سيس�اعد الب�الد ع�ىل 
خف�ض مع�دل فات�ورة اس�ترياد الغاز 
الطبيع�ي ع�ىل م�دى االع�وام القادمة 
تدريجي�اً والتخلص م�ن ظاهرة حرق 
الغاز الطبيع�ي املصاحب للنفط الخام 
تماشياً ونظام حماية البيئة واملتطلبات 
واملعاي�ري الدولي�ة يف تجمي�د الطاق�ة 

املنتجة بالوقود الكاربوني املحدد”.

النفط: “لوك أويل” تعدل عن قرار بيع حصتها يف حقل )غرب القرنة - 2(
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أكدت قدرتها على شراء حصص شركات الرتاخيص الراغبة ببيعها

بغداد/ الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، 
ام�س الس�بت، ع�ن تراج�ع ص�ادرات 
العراق النفطية للواليات املتحدة بمقدار 
335 أل�ف برميل يوميا خالل األس�بوع 

املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر اطلع�ت عليه 
“ال�زوراء”: إن “متوس�ط االس�تريادات 
النف�ط الخ�ام خ�الل  االمريكي�ة م�ن 
االس�بوع املايض م�ن تس�ع دول بلغت 
خمس�ة مالين و197 الف برميل يوميا 
934 ال�ف برمي�ل  منخفض�ة بمق�دار 
باليوم عن األس�بوع الذي سبقة والذي 

بلغ ستة مالين و131 الف برميل”.
واضافت ان “امريكا اس�توردت النفط 
الخام من العراق بمعدل 145 ألف برميل 
يوميا، منخفضا بمقدار 335 ألف برميل 
يوميا عن األس�بوع الذي س�بقه والذي 

بلغ 480 ألف برميل يوميا”.
واش�ارت اىل ان “اكثر اإليرادات النفطية 
ألمري�كا خالل األس�بوع امل�ايض جاءت 
من كندا وبمعدل بلغ ثالثة مالين و476 
ال�ف برميل يومي�ا، تليها املكس�يك التي 
بلغ�ت كمية االس�تريادات منه�ا بمعدل 
621 الف برميل يوميا، تليها روسيا التي 

بلغت االستريادات منها بمعدل 449 الف 
برميل يوميا، ثم السعودية وبكمية بلغت 

بمعدل 363 الف برميل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فإن “كمية االس�تريادات 
م�ن  الخ�ام  النف�ط  م�ن  االمريكي�ة 
االك�وادور بلغت 168 الف برميل يوميا، 

تليها كولومبيا التي بلغت االس�تريادات 
منه�ا بمع�دل 144 الف برمي�ل يوميا، 
تليها الربازي�ل التي بلغ�ت بمعدل 139 
ال�ف برمي�ل يوميا، تليه�ا نيجرييا التي 

بلغت بمعدل 55 الف برميل يوميا”.
من جانب متصل، أظهرت بيانات كورية 

جنوبية، امس السبت، بأن العراق احتل 
املرتبة السابعة من بن البلدان املصدرة 
للنف�ط إىل س�يول خالل ش�هر حزيران 
الص�ادرات  مجم�وع  بل�غ  إذ  امل�ايض 
النفطي�ة العراقية إىل ذل�ك البلد 3.872 

مالين برميل.

ووفق�ا للبيان�ات الت�ي اطلع�ت عليها 
“ال�زوراء” ف�ن “واردات خام�س أكرب 
مس�تورد للنفط الخ�ام يف العالم، خالل 
ش�هر يونيو/حزي�ران امل�ايض، بلغ�ت 
80.165 ملي�ون برميل، أو 2.67 مليون 
برمي�ل يف الي�وم، بزي�ادة ٪7.4 مقارنة 

بالعام املايض”.
وأظه�رت البيان�ات ان “واردات كوري�ا 
الجنوبي�ة من الخام من اململكة العربية 
بلغ�ت  له�ا،  م�ورد  أك�رب  الس�عودية، 
22.911 مليون برميل يف حزيران، فيما 
جاءت الواليات املتحدة ثانيا وبصادرات 
بلغ�ت 11.377 ملي�ون برمي�ل، فيم�ا 
ج�اءت الكوي�ت ثالثا بص�ادرات بلغت 
7.783 مالي�ن برميل، واحتلت اإلمارات 
املرتب�ة الرابعة بص�ادرات بلغت 4.495 

مالين برميل”.
املرتب�ة  احتل�ت  “قط�ر  أن  إىل  وأش�ار 
الخامس�ة يف ص�ادرات النفطية لكوريا 
الجنوبية وبمقدار 4.475 مالين برميل 
تليها الربازيل سادس�ا وبمقدار 3.886 
مالين برميل ومن ثم جاء العراق سابعا 
وبمق�دار 3.872 مالين برميل، وجاءت 
روس�يا ثامن�ا وبمق�دار 3.195 مالين 

برميل”.

كوريا اجلنوبية: العراق السابع يف الدول املصدرة لسيئول

تراجع صادرات العراق النفطية للواليات املتحدة خالل األسبوع املاضي

العراق ثالث أكثر مستورد 
للزيتون الرتكي وزيته

ختويل وزير الزراعة بصرف 
مستحقات الشعري العلفي 

خام البصرة اخلفيف يرتفع اىل 77 دوالرًا

التجارة تدعو املواطنني لإلبالغ عن 
خمالفات تسلم السلة الغذائية

الرافدين يعلن حصيلة احلسابات 
املفتوحة يف مجيع فروعه

الصناعة: املدينة الصناعية ستطرح 
لالستثمار األسبوع املقبل

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت جمعية مصدري الزيت�ون وزيت الزيتون يف بحر إيج�ة الرتكية، امس 
السبت، تصنيف العراق باملركز الثالث يف استرياد الزيتون وزيت الزيتون خالل 
النصف األول من 2021.وقال رئيس الجمعية، داود إير، يف تقرير اطلعت عليه 
“ال�زوراء”: إن “صادرات الزيت�ون وزيت الزيتون الرتكي�ة بلغت 136 مليون 
دوالر يف النص�ف األول من عام 2021, منخفضة %3 مقارنة بالفرتة نفس�ها 
من عام 2020”.وأضاف إير أن “قطاع الزيتون وزيت الزيتون س�اهم بمقدار 
1.3 يف املائ�ة من الصادرات الغذائية الرتكية البالغة 10 مليارات و100 مليون 

دوالر يف النصف األول من عام 2021”.
وأوض�ح أن “زيت املائ�دة حقق مبيعات بمقدار 77 ملي�ون دوالر، فيما حقق 
زي�ت الزيتون مبيعات مقداره�ا 55 مليون دوالر وحقق ثفل الزيتون مبيعات 

بمقدار 4 مالين دوالر”.
وكان�ت أملانيا الدولة األكثر اس�ترياداً للزيتون وزي�ت الزيتون وزيت الثفل من 
تركيا، تليها الواليات املتحدة والعراق ورومانيا وإس�بانيا، فيما سجلت بلدان 

أعىل ارتفاع يف قيمة صادرات تركيا وهي إسبانيا وإيران وأسرتاليا.

 بغداد/ الزوراء:
خ�ول املجلس الوزاري لالقتصاد الس�يد وزير الزراع�ة املهندس، محمد كريم 
الخفاجي، واس�تناداَ إىل ق�راره املرق�م ٤٧٩ يف ١٥/٧/٢٠٢١، صالحية رصف 
املس�تحقات ملس�وقي الش�عري لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠ من املبالغ املتجمعة لدى 
الوزارة واعالم وزارة املالية بتفاصيل الرصف إلجراء التسوية القيدية الالزمة.

وتأتي هذه القرارات نتيجة للمطالبات وملا يقوم بطرحه الس�يد وزير الزراعة 
وبص�ورة دائمة عىل املجلس املوقر لغ�رض إتمام حصول الفالحن واملزارعن 
م�ن مس�وقي الش�عري واملحاصيل األخرى ع�ىل مس�تحقاتهم املالية، لغرض 
ديموم�ة العمل الزراع�ي، وبما يمك�ن الفالحن من تنفيذ الخط�ط الزراعية 

املستقبلية وتقديم الدعم الالزم لهم.

 بغداد/ الزوراء:
دع�ت وزارة التج�ارة املواطنن اىل االبالغ عن اي مخالفات يف اس�تالم الس�لة 

الغذائية التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الحايل
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه امس: “ندعو املواطنن اىل 
التعاون يف انجاح مرشوع السلة الغذائية من خالل االبالغ عن املخالفات سواء 
اكان�ت من صالحيات املواد او مخالف�ات اخرى عرب االتصال بمواقع التواصل 

االجتماعي للرشكة او للرقابة التجارية”.
وتاب�ع ان “الكمي�ات املجهزة تحت�اج اىل الرقابة والتدقيق فض�ال عن الرقابة 
الش�عبية، وان استرياد الكميات الكبرية وتجهيزها قد يشوبه بعض الخطأ اال 

ان الرشكة ماضية باتجاه معرفة مشاكل املواطنن ومعالجتها”.
واك�دت ان “الرقابة التجارية تعمل عىل اس�تبدال اي مادة غذائية يتم التبليغ 

عنها”.

 بغداد/ الزوراء:
 اعلن مرصف الرافدين، امس السبت، حصيلة فتح الحسابات املرصفية إليداع 

أموال املواطنن يف املرصف.
وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان “عدد 
الحس�ابات املفتوح�ة للمواطنن وفئات اخرى يف فروع�ه ببغداد واملحافظات 

خالل حزيران املايض بلغت 5280 حساب توفري وجاري”. 
وب�ن ان “عدد الحس�ابات الجاري�ة التي تم فتحها للمواطن�ن وفئات اخرى 

وصلت اىل 407 حساب”. 
وأض�اف: “يف حن بلغ عدد حس�ابات التوفري للمواطنن اىل 4873 حس�اب”، 
مش�ريا اىل ان “امل�رصف مس�تمر يف تقدي�م خدمات�ه وذلك بفتح الحس�ابات 
للمواطن�ن الراغب�ن يف ايداع اموالهم يف املرصف بالدين�ار والدوالر والحصول 

عىل الفوائد وفق رشوط وضوابط وضعت”، 
ولف�ت البيان انه “بإمكان زبائن املرصف زي�ارة فروعه يف بغداد واملحافظات 

لالطالع عليها”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن وزير الصناعة، منهل الخباز، ان االس�بوع املقبل سيش�هد طرح املدينة 

الصناعية يف بابل لالستثمار .
وق�ال الخباز ، اثن�اء زيارته الرشكة العامة للصناعات النس�يجية يف الحلة :” 
ان املدينة الصناعية االس�تثمارية التي من املؤمل عرضها كفرصة استثمارية 
س�يتم تخصيص م�ا يقارب املائة دونم له�ا ، بمنطقة مج�اورة ملدينة الحلة 

وسيتم توفري الخدمات الالزمة لها “.
واض�اف:” ان الحكوم�ة االتحادي�ة تس�عى النع�اش الصناع�ة الوطنية عرب 
دع�م املنتج املحيل وتقييد االس�ترياد “، مش�ريا اىل :” ان االس�تثمار هو الحل 

للصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي العام “.
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بغداد/ الزوراء:
اس�تمراًرا للنجاحات الكبرية التي حققتها منتجات 
رشك�ة realme العالم�ة التجاري�ة األرسع نموًا يف 
العالم يف مجال صناعة الهواتف الذكية وتكنولوجيا 
ال�ذكاء االصطناعي”، أعلنت الرشك�ة عن إطالقها 
هات�ف realme  C21Y يف أس�واق الع�راق، وال�ذي 
يع�د أول هات�ف ذكي يف العالم حاصل عىل ش�هادة 
املوثوقية العالية م�ن TÜV Rheinland التي تمنح 
 realme عىل أس�اس الج�ودة العالية، يأتي هات�ف
C21Y بمزي�د م�ن امليزات املتط�ورة، كامريا ثالثية 
-S  مدعوم�ة بخاصي�ة ال�ذكاء االصطناع�ي مع

per Nightscape، شاش�ة 6.5 بوص�ة عالية الدقة 
+ mini drop Fullscreen، معال�ج ثمان�ي الن�واة 
12 نانوم�رت، وبطاري�ة كب�رية 5000 مل�يل أمبري، 
ت�م تصمي�م realme C21Y لتقدي�م تجربة فريدة 

للمستخدمن الشباب.
ويحتوي realme C21Y عىل كامريا أساس�ية بدقة 
 ،  4X 13 ميجابكس�ل، والتي يمكنه�ا التكبري حتى
وتدع�م خاصية الرتكيز التلقائ�ي PDAF . الكامريا 
توفر وضوح عايل الجودة ليس فقط يف ضوء النهار، 
ولكنه�ا س�اطعة يف اإلض�اءة املنخفض�ة والبيئات 
املظلم�ة، وهو ما يجعلها تتفوق ع�ىل مثيلتها عند 
املنافسن يف السطوع والتفاصيل واأللوان. الكامريا 

املخصصة اللتقاط صور السيلفي مدعومة بخاصية 
ال�ذكاء االصطناعي ووض�ع HDR والوضع الرأيس 

والفلرت املصمم للتصوير الفوتوغرايف الرائج.
ويتمي�ز C21Y بث�الث مأخ�ذ للبطاق�ات، مأخ�ذ 
م�زدوج لبطاقت�ي SIM ومأخذ مخص�ص لبطاقة 
SD قابلة للتوس�يع حت�ى 256 جيجابايت، الهاتف 
له لونان: Cross Blue و Cross Black، وهو س�هل 
الحمل، ويقاوم بصمات األصابع، ومقاوم للخدوش 

بشكٍل فعال.
وت�م تجهي�ز realme C21Y ببطاري�ة 5000 مليل 
أمب�ري مع الش�حن العك�ي ووضع توف�ري الطاقة 
الفائ�ق، ويحتوي عىل كام�ريا ثالثية رائعة وكامريا 
س�يلفي بدق�ة 5 ميجابكس�ل، كما يتمي�ز بمعالج 
 HD وشاش�ة 6.5 بوص�ة UNISOC T610 12nm
بصم�ات  ومستش�عر   + Mini-drop Fullscreen
األصاب�ع و +2 1 مأخ�ذ للبطاق�ات، كل ه�ذا معبأ 

بتصميم فني هنديس باللونن األسود واألزرق.
https://www.facebook. الفيس�بوك:  صفح�ة 

com/realmeIraq
https://www.instagram. :صفح�ة االنس�تقرام

com/realmeiraq
https://www.youtube. اليوتي�وب:  صفح�ة 

com/c/realmeIraq

”TÜV Rheinland“ اإلصدار اجلديد حاصل على شهادة املوثوقية العاملية من
اإلعمار تعلن اجناز املرحلة األوىل من األمتتة realme تواصل جناحاتها وتطلق هاتفها اجلديد realme  C21Y يف العراق

و”احلوكمة اإللكرتونية”

ترتقب إجناز املرحلة الثانية بعد إطالق التخصيصات املالية
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جليل زيدان يرحل عن نفط الوسط
بغداد/ متابعة الزوراء

قدم م�درب حراس مرمى نفط الوس�ط، جليل زيدان، اعتذاره عن عدم اس�تكمال 
املشوار مع الفريق يف املوسم الجديد، ألسباب شخصية.

وقدمت إدارة نفط الوس�ط، عرب موقعها الرسمي، شكرها للمدرب جليل زيدان عىل 
جهوده الكبرية، وأكدت تمس�كها به، لكنها أشارت إىل أنه اعتذر ألسباب شخصية، 

وتم احرتام ظروفه.
وتمنت اإلدارة لزيدان التوفيق يف مشواره املقبل، كما منحت املدير الفني عبد الغني 

شهد الضوء األخرض، الختيار مدرب جديد لحراس املرمى.
يش�ار إىل أن جليل زيدان انضم للجهاز الفني لنفط الوس�ط مع عبد الغني ش�هد يف 

منتصف املوسم املنتهي.

أصفر وأمحر

اهلولندي ادفوكات مدربا جديدا ألسود الرافدين خلفا لكاتانيتش

كاظم : فريق سامراء حيتاج لدعم كبري للظهور بصورة مشرفة يف املمتاز

إدارة نادي الكهرباء جتدد عقد مدرب فريقها الكروي أمحد صالح 

بغداد/ الزوراء

خاَض العبو منتخبنا األوملبي لكرة القدم مباراة تجريبية 

تدريبي�ة بينهما ع�ىل ملعب كربالء ال�دويل ، وذلك ضمن 

معس�كره التدريبي املق�ام يف محافظة كربالء املقدس�ة 

والذي يستمر حتى السابع من الشهر املقبل. 

وخاَض املنتخب االوملبي مباراة أشبه بالرسمية بحضور 

وس�ائل اإلعالم، وكذلك طاقم تحكيم�ي للمباراة، بواقع 

30 دقيقة للش�وط، وذل�ك كي يتعرف املدرب التش�يكي 

سوكوب ومالكه التدريبي املساعد عىل مستويات الالعبني 

يف املباريات الرسمية، وكيفية تطبيق الواجبات. 

وس�يواصُل منتخبنا األوملبي تدريباته اليومية الصباحية 

واملسائية يف معسكر كربالء، يف القائمة األولية للمنتخب 

التي تض�م 50 العباً، وقس�مت عىل مجموعت�ني، بواقع 

خمسة أيام لكل مجموعة.

مباراة جتريبية بني العيب األومليب 
بغداد/ الزوراء ضمن معسكره الداخلي يف كربالء 

أنه�ت الهي�أُة التطبيعية لالتح�اد العراقي 
لك�رة القدم اتفاقها الرس�مي م�ع املدرب 
الهولندي )ديك ادفوكات( لتدريب منتخبنا 
سرتيش�كو  للس�لوفيني  خلف�اً  الوطن�ي 

كاتانيتش. 
وتَم االتفاُق الرسمي مع املدرب الهولندي يف 
العاصمة االٕس�بانية مدريد بعد مفاوضاٍت 
بني املدرب ورٔييس الهي�ٔاة التطبيعية، إياد 
بنيان، ع�ىل تدريب منتخبنا الوطني والذي 

سيبارش بعمله خالل االٔيام املقبلة.  
وقاَل رٔييُس الهي�أة التطبيعية، إياد بنيان: 
إن االختي�ار وقع عىل )أدفوكات( بناًء عىل 
س�جله التدريبي الحافل بالخربات س�واء 
مع املنتخبات أو االٔندية، وجاَء اختياره بعد 
دراسة عدٍد من س�ري املدربني ومفاوضات 
مع ع�دٍد آخر، ثم وقع االختي�ار يف النهاية 

عىل املدرب الهولندي . 

وأض�اَف بني�ان: امل�درب الجدي�د يع�رف 
أهدافنا وخططنا التي س�تبدأ بالتصفيات 
الحاس�مة املٔوهلة ملونديال قطر ومشاركة 
املنتخ�ب يف كأس الع�رب وكأس الخلي�ج، 
وس�نبدأ إعداد املنتخب خالل االٔيام القريبة 

تحضرياً للتصفيات املونديالية.
ديك ادفوكات من مواليد 27 س�بتمرب عام 
1947، وُيع�د أح�د املدرب�ني البارزي�ن يف 
الساحة الكروية االٔوروبية والعاملية، حيث 
بدأ مش�واره التدريبي بعمر 32 سنة، وقاَد 
املدرب املخرضم املنتخب الهولندي يف ثالث 
مناس�بات منفصل�ة، باالٕضاف�ة اىٕل فرتات 
مع أندية )زينيت س�ان بطرسربغ الرويس 
وفنربخشة الرتكي وسندرالند االٕنكليزي(، 
وعىل مس�توى قيادة املنتخب�ات، فقد توىل 
أيض�ا مس�ٔوولية قي�ادة )رصبي�ا وكوريا 
الجنوبي�ة واالٕمارات(، إضاف�ة اىٕل املنتخب 

الرويس.

بغداد/ متابعة الزوراء
أبدى مدرب فريق س�امراء بكرة القدم، 
أحم�د كاظم، س�عادته بتأه�ل الفريق 
وعودت�ه إىل الدوري املمت�از، بعد غياب 
ق�ارب 14 عام�ا، وذلك عق�ب الفوز يف 
الكهربائي�ة،  الصناع�ات  امللح�ق ع�ىل 

بركالت الرتجيح.
وقال كاظم “أشكر كل من دعم الفريق 
ال�دوري املمت�از..  يف مس�ريتنا لبل�وغ 
املهم�ة ل�م تك�ن س�هلة، تعامل�ت مع 

العبني خربته�م معدومة، وجميعهم لم 
يخوضوا منافسات الدوري املمتاز”.

وتابع: “أغلب الالعبني من فرق األقضية 
والنواح�ي يف س�امراء، مع ذل�ك تمكنا 
من تحقي�ق طموحات النادي.. أش�كر 

الالعبني عىل الجهود الكبرية”.
أن  مضيف�ا:  الفن�ي،  الجه�از  وش�كر 
قيادة س�امراء هي التجرب�ة الثانية له 
كمدرب أول، بعدما نجح يف قيادة زاخو 

للممتاز.

الفري�ق يف  وش�دد ع�ىل رضورة دع�م 
املوس�م املقبل “ألن الف�وارق كبرية جدا 

بني سامراء وفرق دوري األضواء”.
يك�ن  ل�م  “التأه�ل  كاظ�م:  وواص�ل 
س�هال، حي�ث واجهنا صعوب�ات كبرية 
ومش�وارا طوي�ال، وخضنا مب�اراة مع 
فري�ق متم�رس، فاز عىل بط�ل الدوري 
الق�وة الجوية، وتع�ادل يف مباراتني مع 

الرشطة”.
وخت�م: “لكن ه�ذا ال يعن�ي أن الفريق 

يهت�م  أن  يج�ب  للممت�از..  جاه�ز 
املس�ؤولون يف س�امراء بالفري�ق، وأن 

يدعموه بقوة يف املوسم املقبل”.
وتأهل س�امراء إىل ال�دوري املمتاز، بعد 
فوزه عىل الصناعات الكهربائية بركالت 
الوق�ت  انته�اء  إث�ر   ،)4-2( الرتجي�ح 

األصيل للمباراة بالتعادل )1-1(.
وحصل سامراء عىل ركلة جزاء، أضاعها 

الالعب محمد عدنان يف الدقيقة 38.
ويف الش�وط الثاني، تمكن س�امراء من 

تس�جيل ه�دف التق�دم يف الدقيق�ة 53 
بتس�ديدة هائل�ة م�ن خ�ارج منطق�ة 

الجزاء.
لكن الصناعات الكهربائية عاد للمباراة 
رسيع�ا من ركلة ج�زاء نفذه�ا الالعب 

مصطفى محمود، يف الدقيقة 58.
وتمك�ن س�امراء م�ن حس�م املب�اراة 
ب�ركالت الرتجي�ح، حي�ث أض�اع ركلة 
واح�دة مقابل 2 للصناعات الكهربائية، 

الذي هبط إىل الدرجة األوىل.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلنت إدارة نادي الكهرباء تجديد 
عق�د املدرب أحمد صالح، ملوس�م 

آخر، بشكل رسمي.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي للنادي، 
خيام الخزرجي إن “اإلدارة ارتأت 

أن تجدد عقد مدربها أحمد صالح 
للموسم 2022-2021 كونه مدربا 

شابا ويمتلك الكفاءة”.
وأض�اف الخزرج�ي أن “التجديد 
ج�اء بن�اًء ع�ىل قناع�ة الهيئ�ة 
اإلداري�ة للن�ادي، والس�يما بع�د 

تس�لمه للمهم�ة أواخ�ر املوس�م 
املايض من املرحلة الثانية وتمكن 
بوقت قصري من إعادة بناء الفريق 
بشكل جيد خالل األدوار التي قاد 

خاللها الالعبني”.
وأوض�ح أن “اإلدارة اتفق�ت م�ع 

أحم�د ص�الح عىل النق�اط كافة، 
وسيبدأ بتجهيز الفريق قريباً”.

وكان فري�ق ن�ادي الكهرب�اء قد 
خ�ر مباراته األخ�رية يف الدوري 
املمتاز أمام فريق الطلبة الريايض 

بهدف دون رد.

رعد محودي: القرار 140 عطل الرياضة عامني ومشروع البطل األومليب مل جنن مثاره
األوملبية ال تتحمل وحّدها الفشل يف طوكيو 

بغداد/ متابعة الزوراء
انهال�ت االنتق�ادات بش�كل كب�ري عىل 
الوطني�ة  األوملبي�ة  اللجن�ة  رئي�س 
العراقي�ة، رع�د حم�ودي، ع�ىل خلفية 
دورة  يف  الضعيف�ة  الع�راق  مش�اركة 

األلعاب األوملبية 2020.
وركزت االنتقادات عىل حمودي باعتبار 
للجن�ة  الجدي�د  التنفي�ذي  املكت�ب  أن 
األوملبية ت�م انتخابه مؤخرا، وال يمكنه 
أن يتحم�ل وزر املش�اركة الضعيف�ة، 
بينم�ا ي�رتأس حم�ودي األوملبي�ة منذ 
ع�ام 2009 إىل اآلن، حيث كان معه هذا 

الحوار اآلتي:
- هل أنتم مقتنعون باملشاركة العراقية 

يف األوملبياد؟
قطع�ا ال، وطموحن�ا أن تك�ون البعثة 
وأن  الع�راق،  بحج�م  تلي�ق  العراقي�ة 
تك�ون املش�اركة إيجابي�ة م�ن حي�ث 
النتائج، لك�ن الظروف الت�ي مرت بها 
الرياضة العراقية أثرت بشكل كبري عىل 

مشاركتنا يف طوكيو.
- ما هذه الظروف؟

منذ أكثر من س�نتني والرياضة معطلة 
يف العراق، نتيجة القرار 140 الذي خول 
صالحي�ات اللجن�ة األوملبي�ة إىل لجن�ة 
ثالثية، وم�ن ثم تط�ورت وباتت لجنة 

خماسية.
وبالت�ايل لم يت�م التعامل م�ع الرياضة 
بش�كل صحيح.. وبعدها دخلنا يف نفق 
االنتخابات، وكذلك تأثريات إقرار املوازنة 
واستقاللية االتحادات، وتفاصيل أخرى 

أثرت عىل إعداد الالعبني.
- عىل ذكر اس�تقاللية االتح�ادات، هل 

تسلمت األخرية موازناتها؟
ب�كل رصاح�ة، أرس�لنا كتاب�ا ل�وزارة 
الش�باب والرياض�ة، لالستفس�ار عن 
اآللي�ة التي س�يتم من خالله�ا تحويل 

موازنات االتحادات الرياضية.
وأجاب�ت الوزارة ب�أن األم�وال تنزل يف 
حس�ابات االتحادات حرصا، عن طريق 
وزارة الشباب والرياضة.. وبالتايل ماليا 
ليس لنا ارتب�اط باالتحادات الرياضية، 
وتأخر املوازنات الس�نوية شأن يخص 
االتح�ادات وال�وزارة.. وع�ن التأخ�ري، 
نع�م، االتح�ادات تعان�ي م�ن تأخ�ري 

مستحقاتها املالية.

- ماذا ع�ن مرشوع “البط�ل األوملبي” 
ال�ذي ُولد من�ذ أكثر من عرش س�نوات 

دون نتائج؟
ب�كل أس�ف رصفن�ا مبالغ كب�رية عىل 
مرشوع البطل األوملب�ي، ووفرنا له كل 
م�ا يحتاجه، ويرشف عليه أحد الخرباء 
الرياضي�ني، وهو الدكتور صربي مجيد 
بنان�ة، لكن لألس�ف ل�م نج�ن ثماره، 
حقيقي�ة  مراجع�ة  هن�اك  وس�تكون 
لجميع األفكار والرؤى، التي من شأنها 

أن تنهض بالرياضة العراقية.
- ه�ل هناك تط�ورات بقضي�ة إيقاف 

العداءة دانة حسني؟

تفاصيل القضية واضحة، هناك إيقاف 
مؤق�ت من قب�ل االتحاد ال�دويل لالعبة 
دانة حس�ني، وفق فحوصات عينة بعد 
مشاركتها يف البطولة العربية، وظهور 

شكوك يف مادة محظورة.
بع�د  تقري�را  أع�د  العراق�ي  االتح�اد 
االس�تماع لالعبة ومدربها، وتم إرساله 

إىل االتحاد الدويل، وننتظر املستجدات.
- أرشفت ع�ىل الرياض�ة العراقية يف 4 
دورات أوملبي�ة دون تحقيق أي وس�ام، 

ما السبب؟
الجمي�ع يتحمل املس�ؤولية، االتحادات 
وال  واملدرب�ون،  واألوملبي�ة  الرياضي�ة 

يمك�ن أن تتحم�ل جه�ة واح�دة وزر 
ضع�ف املش�اركة العراقية، ول�و عدنا 
ببس�اطة ملش�اركاتنا من�ذ دورة أثين�ا 
2004 إىل اآلن، ل�م يتأه�ل ري�ايض إىل 
األوملبي�اد برقم تأهي�يل، واعتمدنا كليا 
عىل البطاقات املجاني�ة، وهذا يدل عىل 
ضعف مستوى اإلنجاز، باستثناء تأهل 
منتخب كرة القدم و5 رياضيني إىل ريو 
2016 وحينه�ا اتخذنا ق�رارا يف املكتب 
التنفي�ذي باملش�اركة فق�ط باألرق�ام 
التأهيلي�ة، دون االعتماد عىل البطاقات 
املجانية.. لكن بسبب الظروف الصعبة 
التي أثرت ع�ىل الرياضيني خالل الفرتة 

املاضي�ة، تقبلن�ا املش�اركة يف طوكيو 
بهذه البطاقات.

- ما الخطة املستقبلية ألوملبياد باريس 
2024؟

س�يدرس املكت�ب التنفي�ذي ع�ددا من 
املش�اريع، لتشكيل لجنة من املختصني 
ألج�ل إع�داد الرياضة العراقية بش�كل 
مث�ايل، والنية تتج�ه الحتضان عدد من 
املوهوبني يف بع�ض االتحادات املنجزة، 

وإعدادهم بخطة طويلة األمد.
وم�ع ذل�ك، خالل ف�رتة أقل من ش�هر 
سيتم اإلعالن عن منهاج األوملبية طويل 

األمد، تحضريا للدورة املقبلة.

إعالمنا الرياضي
مدير املكت�ب االعالمي للجن�ة االوملبية الوطنية 
العراقي�ة الس�يد حس�ني ع�يل حس�ني اعل�ن 
انتص�اره ع�ىل فاي�روس كورونا ال�ذي اصابه 
قب�ل مدة ليس�ت بالقصرية، خال�ص االمنيات 
بالش�فاء التام وان يلبس�ه رب الع�زة واالجالل 
ثوب الصح�ة والعافي�ة وان يعود ملمارس�ة عمله 

املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
  **************

الف مبارك نقوله�ا لعضو الهيئة العامة لالتحاد 
العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة الزميل هش�ام 
الس�لمان الذي احتفل برفقة االهل واالصدقاء 
ب�زواج ابنه )احم�د(.. نتمنى ألحمد الس�عادة 

الدائمة مع حرمه املصون وبالرفاه والبنيبن.. 
 ******************

الزمي�ل ن�وار الركاب�ي ال�ذي يعمل ضم�ن فريق 
برنام�ج )الحك�م الراب�ع( ال�ذي يب�ث من عىل 
شاش�ة قناة )العه�د( الفضائي�ة، احتفل بعيد 
ميالده قبل ايام، خالص االمنيات للزميل العزيز 
الركابي  بالعمر املديد ومواصلة النجاح يف حياته 

ومشواره املهني.

بغداد/ متابعة الزوراء

أغلَق باب الرتش�ح اىل انتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم املقرر إقامتها يف 

الرابع عرش من شهر ايلول املقبل.

وق�اَل األمني العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان: تم اول امس الجمعة، يف 

الساعة الخامسة عرصاً، إغالق باب الرتشح النتخابات اتحاد الكرة.

وأضاَف: تس�لمت األمانة العامة للتطبيعية ملفات املرشحني، وتم تسليمها 

اىل اللجنة االنتخابية لدراس�ة امللفات، وتوزع الرتش�ح بني املناصب كالتايل: 

عىل رئاس�ة االتحاد مرش�حان، وللنائب االول مرش�ح واحد، وللنائب الثاني 

مرش�ح واح�د، وللعضوي�ة ٢٨ مرش�حاً، وانس�حب احد املرش�حني ليبقى 

الع�دد ٢٧.واختتَم األمني الع�ام للتطبيعية، محمد فرح�ان، حديثه بالقول: 

ان األمان�ة العامة يف التطبيعية، منذ بدء عملية الرتش�يح يف ١١/٧/٢٠٢١ ، 

كانت تستقبل الطلبات طيلة أيام األسبوع ويف العطل الرسمية واألعياد، وقد 

تعاملنا مع جميع املرشحني بحياديٍة كبرية جداً.

بغداد/ حسني عمار 

طه  الريايض،  زاخو  نادي  مدير  أكد 

فريق  تحضري  خطة  أن  زاخويل، 

تبعاً  ستكون  الجديد  للموسم  الكرة 

لجنة  ستحدده  وما  الدوري  آللية 

املسابقات يف الهيأة التطبيعية.

وقال زاخويل إن« إدارة النادي وضعت 

يخص  ملا  للنادي  مسبقة  خططاً 

املوسم املقبل ولكن ننتظر ما تحدده 

للدوري،  آلية  ومن  املسابقات  لجنة 

سيتم  املنافسة  تأجيل  تم  حال  ويف 

أن«  »، مضيفاً  وضع خطة مختلفة 

مبنياً  يكون  أن  له  البد  التخطيط 

املواجهات  عن  كافية  معلومات  عىل 

اإلعداد  نوعية  لتحديد  واملنافسني، 

التدريبي  الجهاز  قبل  من  الفني 

كان  إن  املتبعة  اآللية  معرفة  وكذلك 

من  أو  واحدة  مجموعة  من  الدوري 

مجموعتني، وكل هذه األمور متعلقة 

بقرارات الهيأة التطبيعية«.

املادي  الوضع  أن«  زاخويل  وتابع 

فوارق  وهنالك  مستقر،  غري  لألندية 

األمر  املنح  قيمة  يف  األندية  بني 

يف  توازن  عدم  حالة  يسبب  الذي 

املنافسة«.

تعمل  النادي  إدارة  أن«  زاخويل  وبني 

عىل استقطاب العبني شباب وخامات 

جديدة تكون إضافة للفريق«، مشرياً 

سيكون  الفني  الجهاز   « أن  اىل 

متواجداً مع الفريق يف املوسم املقبل 

عىل  تغيريات  إلجراء  نية  توجد  وال 

نطاق الطاقم التدريبي«.

غلق باب الرتشيح لالنتخابات ودرجال 
وحيدر يتنافسان على منصب الرئيس

زاخولي: املدرب أبو اهليل باق مع 
زاخو يف املوسم املقبل



ذهبية  عن  الباحث  برشم  معتز  للقطري  بالنسبة  املجد  ساعة  تدّق 
أوملبية أوىل يف الوثب العايل، بعد أن فرض نفسه كعالمة فارقة يف هذه 
األحد،  اليوم  العايل  الوثب  نهائي  عاماً(   30( برشم  الرياضة.يخوض 
بعدما انتزع ذهبيتي املونديال يف 2017 و2019، يف حني حصد برونزية 
ثاني  صاحب  برشم،  2016.حقق  ريو  وفضية   2012 لندن  أوملبياد 
أعىل قفزة يف التاريخ )2.43 م( عام 2014، ثالث محاوالت ناجحة يف 
الدور األول دون أي إخفاق عىل علو 2.21 م ثم 2.25 ثم 2.28، علًما 
أن الدور النهائي يقام بدءاً من علو 2.19 م.تحدث برشم عن مشاركته 
املتقطعة هذا املوسم: “أحاول تفادي اإلصابات، تعرّضت إلصابات يف 
آخر سنتني ولم يكن األمر ممتًعا، أحاول أن أتعاطى مع األمر بذكاء، 
غرار  عىل  اللقب  لحصد  جاهزيته  أقل”.وعن  ومشاركة  أكثر  تمرين 
مونديال الدوحة 2019، قال: “أعتقد أّن األمر مماثل، أنا جاهز للقيام 
بما هو مطلوب للفوز”.ويف نصف نهائي 400 م حواجز الذي يخوضه 
بنجامان،  راي  واألمريكي  فارهولم  كريستيان  النروجي  النجمان 
يشارك القطري عبد الرحمن سامبا صاحب برونزية مونديال 2019.
تصّدر سامبا مجموعته وتأهل إىل نصف النهائي محقًقا الزمن األرسع 

يف الدور األّول 48.38 ثانية.وعما إذا كان األمر يتطلب تحطيم الرقم 
للميدالية،  هنا  “نحن  سامبا  قال  الذهبية،  امليدالية  لنيل  العاملي 

وليس للرقم العاملي”.وعن غياب الجماهري بسبب الحظر، تابع: 
“األمر صعب جًدا جًدا دون جماهري. أفتقد حًقا للجمهور”.

ويخوض نصف النهائي أيضاً الجزائري عبد املالك لحولو الذي 
حل ثالًثا يف الدور األول )48.83 ث(.ويف نصف نهائي 800 م، 
يشارك املغربي عبد العاطي الكص، صاحب رابع أرسع زمن يف 
الدور األول )1:44.84 د(، مع مواطنه أسامة نبيل )1:45.64 

د( والتونيس عبد السالم عيوني )1:45.73 د(.
البحرينية وينفريد  3 موانع سيدات، تشارك  ويف تصفيات 
2019، والتونسية  الدوحة  يايف )21 عاما( رابعة مونديال 

م،   400 تصفيات  من  األول  الدور  بوزياني.ويف  مروى 
صدام  والسوداني  الياسني  مازن  السعودي  يشارك 
ضمان  اليعري.وبعد  أحمد  واليمني  كومي  سليمان 

تأهله إىل ربع النهائي بفوز الفت عىل السويد، يخوض املنتخب املرصي 
مواجهة عربية مع البحرين املتمسكة بأمل التأهل.

ويف كرة الطاولة، تلعب مرص مع رومانيا يف دور الـ16 لفرق السيدات، 
ومع الصني يف دور الـ16 لفرق الرجال.

عبد  فرقات  الجزائري  يخوض  الرومانية،  اليونانية  املصارعة  ويف 
الكريم ربع نهائي وزن 60 كلغ ضد الياباني 

واملرصي  فوميتا،  كينيتشريو 
مع  محمود  هيثم 

سريغي  الرويس 
إيميلني.

طوكيو/ متابعة الزوراء:
اىل  السبت،  امس   ، واسبانيا  الربازيل  منتخبا  تأهل 
نصف نهائي منافسات كرة القدم يف اوملبياد طوكيو 

.2020
وودع املنتخب املرصي منافسات كرة القدم يف أوملبياد 
اللقب  الربازييل حامل  أمام نظريه  طوكيو بخسارته 
امس  جمعتهما  التي  املباراة  يف  مقابل  دون  بهدف 
يف  الفراعنة  النهائي.وفشل  ربع  الدور  ضمن  السبت 
بلوغ  إىل  التي قادتهم  الجيدة نسبيا  أكمال مسريتهم 
دور الثمانية، فيما صعدت الربازيل إىل نصف النهائي.

وسجل هدف اللقاء الوحيد ماتيوس كونيا يف الدقيقة 
تمريرة  بعد  الجزء،  منطقة  داخل  من  بتسديدة   37

زميله ريتشارلسون مهاجم إيفرتون اإلنجليزي.
كما تأهل املنتخب اإلسباني إىل املربع الذهبي ملنافسات 
كرة القدم رجال يف أوملبياد طوكيو 2020، بعد فوزه 
املاراثوني عىل نظريه اإليفواري 5-2 يف دور الثمانية.

املاتادور  لكن   ،2-2 بالتعادل  األصيل  الوقت  وانتهى 
 3 بتسجيل  اإلضايف  الوقت  يف  الفوز  حسم  اإلسباني 

أهداف متتالية.
ويدين الفريق اإلسباني بالفضل يف هذا الفوز لرافاييل 

مري فيسينتي الذي سجل األهداف الثالثة )هاتريك(.
يف  ديفوار  كوت  ألفيال  بهدف  باييل  إيريك  وتقدم 
يف  إلسبانيا  أوملو  داني  تعادل  ثم  العارشة،  الدقيقة 

الدقيقة 30.
جاردل  آالن  ماكس  أحرز  الضائع،  بدل  الوقت  ويف 
الهدف الثاني للفريق اإليفواري لكن بعدها بدقيقتني 
القاتل  التعادل  هدف  فيسينتي  مري  رافاييل  خطف 

إلسبانيا.
الهدف  أويارزابال  ميكيل  أحرز  اإلضايف،  الوقت  ويف 
ثم   ،98 الدقيقة  يف  جزاء  رضبة  من  إلسبانيا  الثالث 
تكفل مري فيسينتي بتسجيل الهدفني الرابع والخامس 

يف الدقيقتني 117 و120.

ومنتخب  يونايتد  مانشسرت  مهاجم  سيخضع 
جراحية  لعملية  راشفورد  ماركوس  إنكلرتا 
األوىل  األشهر  يف  املالعب  عن  وسيغيب  كتفه  يف 
أمس  أول  ناديه  أعلن  كما  اإلنكليزي  الدوري  من 

الجمعة.
منتخب  صفوف  يف  شارك  الذي  راشفورد  وعانى 
جزاء  ركلة  وأهدر  األخرية  أوروبا  كأس  يف  بالده 
من  ايطاليا  ضد  النهائية  املباراة  يف  ترجيحية 
املايض  املوسم  طوال  كتفه  يف  مشاكل 
لكن وبعد التشاور مع الجهاز الطبي 
إجازته  من  عودته  بعد  لفريقه 
العملية  إجراء  قرر  الصيفية 
القليلة  األيام  يف  الجراحية 
شهر  حتى  وسيغيب  املقبلة 
عىل  األول/أكتوبر  ترشين 

األقل.
يونايتد  مانشسرت  وأصدر 
“بعد  فيه:  جاء  بيانا 

يف  الطبي  الجهاز  املدرب،  ماركوس،  بني  مشاورات 
النادي واالختصاصيني، تقرر خضوع ماركوس لعملية 
من  للتخلص  محاولة  يف  ممكن  وقت  بارسع  جراحية 

املشكلة التي يعاني منها يف كتفه”.
وأضاف: “سيتم الرتكيز يف الوقت الحايل عىل فرتة التعايف 

من أجل عودته اىل املالعب يف أرسع وقت ممكن”.
مستواه  كامل  يف  يظهر  لم  بأنه  راشفورد  واعرتف 
موسم 2021-2020 عندما أنهى فريقه الدوري املحيل 
األوروبي )يوروبا  الدوري  الثاني وبلغ نهائي  املركز  يف 
ليغ( وخرسها أمام فياريال االسباني بركالت الرتجيح 
وقال يف هذا الصدد: “بطبيعة الحال، لم أقدم أفضل ما 
السبب فان املشكلة الزمتني يف  النظر عن  لدي. بغض 

وقت مبكر من املوسم ونجحت يف التعاطي معها”.
هدفا   36 تسجيل  يف  ساهمت  بأنني  “اعتقد  وأضاف: 
والقول  الفائت  املوسم  اىل  النظر  أستطيع  ال  وبالتايل 
ال  أنا  املايض.  املوسم  العملية  إجراء  باإلمكان  كان  إنه 
أنظر إىل هذه األمور من هذه الناحية. كان لدي رغبة يف 

خوض كل مباراة”.

ومنتخب  برايتون  مدافع  تعاقد 
انكلرتا بن وايت مع أرسنال رسمياً 

بعقد طويل األمد كما ذكر األخري.
الذي  عاماً(   23( وايت  بن  وخاض 
يف  بالده  منتخب  صفوف  يف  شارك 
كأس أوروبا األخرية، موسماً رائعاً يف 
االنكليزي  الدوري  برايتون يف  صفوف 
أرسنال  مسؤويل  أنظار  فلفت  املمتاز، 
مليون   60 مقداره  مبلغا  دفعوا  الذي 
به  خدماته.وأشاد  عىل  للحصول  يورو 
أرتيتا  ميكل  اإلسباني  أرسنال،  مدرب 
التحكم  يجيد  ذكي  مدافع  “بن  بقوله: 
وأسلوبه  بحوزته  تكون  عندما  بالكرة 
شاباً  زال  ال  الحال،  بطبيعة  تماماً.  يناسبنا 

التي  السياسة  إطار  يف  يصب  فذلك  وبالتايل 
تعاقدية  صفقة  ثالث  وايت  هنا”.وبات  ننتهجها 
ألرسنال بعد انضمام الظهري األيرس الربتغايل نونو 
سامبا  البري  الوسط  والعب  بنفيكا  من  تافاريس 

لوكونغا من أندرلخت البلجيكي.

                         

أحرزت السـويرسية نينا كريسـتن ذهبية مسابقة بندقية 50 م 3 
أوضاع سيدات يف رياضة الرماية، ضمن األلعاب األوملبية املقامة يف 

العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.
وتمكنت العبـة فريق اللجنة األوملبية الروسـية يوليـا زيكوفا من 
التتويج بامليدالية الفضية فيما ذهبت الربونزية إىل مواطنتها يوليا 

كريموفا.

مدريد  وريال  برشلونة  أندية  أصدرت 
امليض  يؤكد  مشرتكاً  بياناً  ويوفنتوس 
البطولة  هذه  إطالق  مخطط  يف  قدماً 
أبطال  لدوري  املنافسة  االنشقاقية 
يف  القضاء  من  بدعم  وذلك  أوروبا، 

مواجهة االتحاد القاري »اليويفا«.
يبدو أن االتحاد األوروبي لكرة القدم لن 
يكون قادراً عىل الوقوف يف وجه مرشوع 
أن  بإمكانه  حتى  وال  السوبر  دوري 
ما  بحسب  وذلك  التهديد،  لغة  يستخدم 
معطيات  من  الجمعة  أمس  أول  صدر 
برشلونة  املؤسس  الثالثي  عن  جديدة 
ويوفنتوس  اإلسبانيني  مدريد  وريال 

اإليطايل.
تزال  ال  التي  الثالثة  األندية  وأصدرت 
مشرتكاً  بياناً  باملرشوع،  متمسكة 
يف  قدماً  امليض  يؤكد  الجمعة  أمس  اول 
مخطط إطالق هذه البطولة االنشقاقية 
وذلك  أوروبا،  أبطال  لدوري  املنافسة 
االتحاد  مواجهة  يف  القضاء  من  بدعم 

القاري »اليويفا«.
مدريد  يف  محكمة  أصدرت  أخرى،  ومرة 
قراراً جديداً تطالب فيه »اليويفا« برفع 
عىل  فرضت  التي  العقوبات  جميع 
الضغط  تحت  املنسحبة  التسعة  األندية 
وايقاف  السوبر،  دوري  مرشوع  من 
املؤسسة  الثالثة  األندية  التهديدات بحق 

التي ال تزال متمسكة باملرشوع.
املؤسسة  الثالثة  األندية  بيان  من  وتبني 
إطالق  بإمكانية  جداً  كبري  التفاؤل  أن 
أقل  بعد  أحبط  الذي  املرشوع  هذا 
بسبب  إطالقه  عىل  ساعة   48 من 

الجمهور  ومعارضة  »اليويفا«  تهديدات 
وحتى  املحليني  الكرويني  واملسؤولني 

السياسيني.
نرشته  الذي  املشرتك  البيان  يف  وجاء 
برشلونة  »يرحب  الثالثة:  األندية 
ويوفنتوس وريال مدريد بقرار املحكمة 
الصادر بشأن إلزام اليويفا وبأثر فوري 
اإلجراءآت  بإلغاء  منه  املطلوب  بتنفيذ 
املؤسسة  األندية  جميع  ضد  املتخذة 
ذلك  يف  بما  األوروبي،  السوبر  لدوري 
األندية  ضد  التأديبية  اإلجراءآت  إنهاء 
وإلغاء  )للبيان(  أدناه  املوقعة  الثالثة 
العقوبات والقيود املفروضة عىل األندية 

التسعة املؤسسة األخرى.« 
الطلب  املحكمة  »تدعم  البيان:  وتابع 
السوبر  دوري  مروجي  من  املقدم 
املقدم  االستئناف  وترفض  األوروبي، 
اليويفا  إىل  تحذيرها  وتؤكد  اليويفا،  من 

من أن عدم االمتثال لحكمها سيؤدي اىل 
غرامات ومسؤولية جنائية محتملة«.

طالبت  الحايل،  الشهر  من  األول  ويف 
االتحاد  مدريد  يف  التجارية  املحكمة 
»عقوبات  اعتربته  ما  برفع  األوروبي 
التي  التسعة  األندية  بحق  مقنَّعة« 
انسحبت من املرشوع الذي أعلن عنه يف 
رضخت  بعدما  نيسان/أبريل  منتصف 
لتهديدات اليويفا بحرمانها من املشاركة 
القارية.وتوصلت الفرق اإلنكليزية الستة 
وهي  املرشوع،  يف  مشاركة  كانت  التي 
أرسنال وتشيليس وليفربول ومانشسرت 
وتوتنهام،  يونايتد  ومانشسرت  سيتي 
لحقت  ثم  العقوبة  تجنبها  تسوية  إىل 
أتلتيكو مدريد اإلسباني وإنرت  بها أندية 

وميالن اإليطاليان.
يف  الـ17  التجارية  املحكمة  قايض  لكن 
مدريد طالب »اليويفا« بإلغاء العقوبات 

املفروضة عىل األندية التسعة املنسحبة، 
عىل  املفروضة  العقوبات  »إن  قائالً: 
السوبر،  لدوري  املؤسسة  األندية  بعض 
استعمل  بسيط  ملطف  تعبري  بموجب 
انتهاكاً  تمثل  )اتفاق(....  مصطلح  فيه 
يف  الصادر  املحكمة  لقرار  واضحاً« 

نيسان/أبريل.
ويف 7 أيار/مايو، أعلن االتحاد األوروبي 
ضد  أسايس  بشكل  مالية  عقوبات  عن 
إىل  توصل  إنه  وقال  التسعة،  األندية 
واعرتافها  اعتذارها  بعد  معها  اتفاق 
سيفتح  بأنه  أعلن  فيما  »خطأها«،  بـ 
إجراءات تأديبية رسمية ضد ريال مدريد 
محتمل  »لخرق  ويوفنتوس  وبرشلونة 
لكرة  األوروبي  لالتحاد  القانوني  لإلطار 

القدم«.
القضاء  إىل  الثالثة احتكمت  األندية  لكن 
إذا  ما  ملعرفة  تحقيقاً  فتح  الذي  املدني 
املنافسة،  قانون  يحرتم  »اليويفا«  كان 
ما دفع باألخري إىل تعليق إجراءآته تخوفاً 

من عواقب وخيمة عليه.
الشهر  من  األول  يف  الصادر  قراره  ويف 
التجارية  املحكمة  قايض  حض  الحايل، 
عىل  القاري  االتحاد  مدريد  يف  الـ17 
ريال  ضد  التأديبية  اإلجراءات  إلغاء 
معترباً  ويوفنتوس،  وبرشلونة  مدريد 
الخاص  لقراره  صارخ«  »تجاهل  أنه 
الصادر يف نيسان/أبريل والقايض بحظر 

العقوبات.
وبحسب البيان الصادر أول أمس الجمعة 
ويوفنتوس  وريال  برشلونة  الثالثي  عن 
محكمة  قبل  من  القضية  تقييم  »سيتم 

والتي  لوكسمبورغ  يف  األوروبية  العدل 
عىل  االحتكاري  اليويفا  موقف  سرتاجع 

كرة القدم األوروبية«.
القضايا  معالجة  واجبنا  »من  وتابع: 
القدم:  كرة  تواجه  التي  للغاية  الخطرية 
كاملنظم  نفسه  اليويفا  فرض  لقد 
الوحيد واملشغل الحرصي واملالك الفريد 
لحقوق مسابقات كرة القدم األوروبية. 
عنه  ينجم  الذي  االحتكاري  املوقف  هذا 
القدم  بكرة  يرض  املصالح،  يف  التضارب 

وتوازنها التنافيس«.
األدلة  من  يتضح  »كما  البيان:  وأورد 
الوافرة، فإن الضوابط املالية غري كافية 
صحيح.  غري  بشكل  تطبيقها  تم  وقد 
األندية املشاركة يف املسابقات األوروبية 
لها الحق يف تنظيم مسابقاتها الخاصة. 
لتهديدات  نتعرض  لن  ألننا  سعداء  نحن 
قدماً  امليض  خالل  املتواصلة  اليويفا 
يف  االستمرار  هو  هدفنا  باملرشوع. 
بطريقة  السوبر  دوري  مرشوع  تطوير 
دائماً  االعتماد  مع  وتعاونية،  بناءة 
كرة  يف  املصلحة  أصحاب  جميع  عىل 
واملدربون  والالعبون  املشجعون  القدم: 
الوطنية  واألندية والبطوالت واالتحادات 

والدولية«.
وأقر الثالثي: »نحن ندرك أن هناك عنارص 
وبالطبع  مراجعتها،  يجب  اقرتاحنا  يف 
يمكن تحسينها من خالل الحوار وتوافق 
اآلراء. نبقى واثقني بنجاح املرشوع الذي 
قوانني  مع  الدوام  عىل  متوافقاً  سيكون 
يونيون  )يوروبيني  األوروبي  االتحاد 

وليس اليويفا(«.

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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ال حاالت اجيابية بكوفيد19- يف 
صفوف مانشسرت يونايتد

نينا كريسنت حترز ذهبية 
بندقية 50 مرتا

اعالم الكرتوني

األندية املؤسسة لدوري السوبر ماضية يف مشروعها بدعم قضائي

مفكرة الزوراء

أعلن نادي مانشسـرت يونايتد االنكليزي بأنه ال حاالت ايجابية 
يف صفـوف فريقـه األول بفـريوس كورونا، وبالتايل يسـتطيع 

أفراده معاودة التمارين كاملعتاد.
وكان فريق الشياطني الحمر ألغى مباراته الودية ضد برستون 
املقررة أمس السـبت اسـتعداداً للموسـم الجديد بعد االشتباه 

بحاالت “كوفيد19-” يف صفوفه الخميس املايض.
وأصدر النادي الشـمايل العريـق بياناً جاء فيـه: “بعد خضوع 
الالعبـني للمزيد مـن الفحوصات الخميس املـايض وأول أمس 
الجمعة، نستطيع التأكيد بعدم وجود حاالت ايجابية يف صفوف 

الفريق األول”.
وأضـاف البيان: “بعد التشـاور مع الـدوري االنكليزي املمتاز، 
كان األخـري راضيـًا عـن جميع بروتوكـوالت كوفيـد19- التي 
اتبعـت بطريقة صحيحـة وبالتايل يسـتطيع الفريـق معاودة 

التدريبات بشكل طبيعي”.
ومـن املقـرر أن ينهي مانشسـرت يونايتد اسـتعداداته بمباراة 
وديـة ضد إيفرتون عىل ملعبه اولدترافورد يف السـابع من آب/
أغسـطس املقبـل، عـىل أن يفتتح مشـواره يف الـدوري املحيل 

باستضافة ليدز يونايتد يف 14 منه.

املشاكل حتيط بكرة القدم األوروبية 

راشفورد سيخضع لعملية جراحية يف كتفه برشم ينتظر حلظة اجملد يف طوكيو 2020

الربازيل واسبانيا تتأهالن لنصف نهائي منافسات كرة القدم يف أوملبياد طوكيو
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بن وايت من برايتون إىل أرسنال
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برعاية نقيب الصحفيني مؤيد الالمي

باريس/متابعة الزوراء:
بميا أّن التنافس كبري بيني الصحفيني حول 
العاليم للحصيول عيى فيرص وتموييل من 
اقرتاحيات  تعيّد صياغية  جهيات مانحية، 
مشاريع صحفية، للتمّكن من الحصول عى 
تمويل، تحدًيا للصحفيني الذين يتعنّي عليهم 
البحث عن الطرق املناسيبة إليصال اإلقرتاح 

بشكل جيد وإقناع املانحني به. 
يف هذا اإلطار، تحدث مدير املجتمع يف منتدى 
اإلبالغ عين األزمية الصحية العامليية التابع 
للمركز الدويل للصحفيني بول أديجيبو، خالل 
ندوتيني عرب اإلنرتنيت مع ممثيي منظمات 
تقيّدم تمويياًل للصحفيني، وميع صحفيني 
تمكنيوا مين النجياح بالحصيول عيى منح 
تمويلّية يف السيابق. وقّدم املشاركون أفكاًرا 
قّيمة حيول كيفية حصيول الصحفيني عى 

الدعم املايل ملشاريعهم اإلخبارية. 
يف الندوة األوىل، ناقش أديجيبو هذه املسيألة 
مين منظور املؤسسيات املانحة ميع مديرة 
التحرير يف شيبكة الصحفيني الدوليني ألدانا 
فاليز، ومع كبري االسرتاتيجيني يف الرشاكات 
اإلخبارية التعاونية يف مركز بوليتزر، ستيف 
سيابينزا وبمشياركة مدير مركز الصحافة 

األوروبية الرس بورينغ.

يف هيذا السيياق، قال سيابينزا: »عنيد تقّدم 
الصحفييني للحصول عى منحية من مركز 
بوليتيزر، عليهيم أن يدركوا كيفيية صياغة 
فكيرة قصة مقنعية، مضاًفيا إليهيا تقرير 
يتضمن خطية وتفاصيل حول توزيع العمل 
الصحفي النهائي الذي سييحصل عى دعم، 
إضافيًة إىل توضييح الجمهيور املسيتهدف 
واملواقيع اإلعالميية التي سيتنرش التقرير«، 
وشيّدد سيابينزا عيى أهمية إعيداد ميزانية 
واضحية للميرشوع، إذ عيى الصحفي الذي 
يتقيّدم بطلب للحصول عى دعيم أن يراجع 
القواعيد املوضوعية، موضًحا أّنيه يف بعض 

األحييان، ال يلتزم املتقّدمون بما هو مطلوب 
بشكل كامل أو ال يجيبون عى جميع األسئلة 

الواردة يف نموذج التقديم.
من جهتها، أشيارت مديرة التحرير يف شبكة 
الصحفييني الدوليني ألدانا فاليز إىل أّن الكثري 
من الصحفيني يخطئون أحياًنا خالل تقديم 
مقرتحاتهيم التمويلية من خالل عدم تحديد 
املوضوع بشكل دقيق، بل بطريقة موّسعة، 
وأضافت بتقدييم مثال، قائليًة: »فلنفرتض 
أننيي أرييد إعيداد تقريير عن تأثيري جائحة 
كوفييد 19، فهيذا موضيوع عام، لهيذا من 
األفضيل تحديد زاويية معّينة لدراسية األثر 

فيها«.
أّميا مدير مركيز الصحافية األوروبية الرس 
بورينيغ فقيّدم نصيحية للصحفييني بيأن 
يجمعيوا األفيكار الخاصية بالقصية التيي 
يريدون تنفيذهيا، وصياغتها بعرض مقنع 
مين أجيل توضييح الفكيرة للجهية املانحة 

وتعزيز فرص الحصول عى تمويل.
فيما يي أبرز النقاط التي تساعدك يف صياغة 

اقرتاح تمويل ناجح: 
* عرض أعمالك األخرية.

*رشح فكرة التقرير الذي تريد إعداده.
*تحديد جمهورك املستهدف.

*البحث عن التقارير السيابقة التي حصلت 
عى منح تمويلية. 

التعاون 
 ورأى سيابينزا أّن التعياون مع صحفيني أو 
غيرف أخبار أخرى يعّزز مين جاذبية اقرتاح 
التقريير اليذي يسيعى الصحفيي للحصول 
عيى تموييل لتنفييذه، وأضياف أّنيه ُيمكن 
وضع خطية لتوزيع العميل الصحفي املُنّفذ 
يف اإلقيرتاح، تتضمن مواقيع إعالمية محلية 
وإقليميية، إضافًة إىل كتابية النقطة املميزة 
والفريدة يف مرشوع التقرير، والتي تسياهم 

يف فهم جديد للقضايا أو للتحديات. 
مين جهتيه، قيال مديير مركيز الصحافية 

األوروبيية: »قيد يصعيب هيذا األمير عيى 
الصحفيني املسيتقلني، ولذلك فباإلضافة إىل 
الرتويج لعملهم، ينبغي أن يبنوا عالقات مع 

أشخاص يستطيعون العمل معهم«.
صياغة مقرتح ناجح

 وشيارك يف الندوة الثانية صحفيون تمكنوا 
من صياغة مقرتحات للحصول عى التمويل، 
وتحّدثوا عن كيفية صياغة مشاريعهم وعن 
أبرز الخطوات التيي يجدونها رضورية عند 

تقدم الصحفيني للحصول عى املنح.
والصحفيون الذين شياركوا هيم: الصحفي 
املتخصص بالرسد القصيص يف »ناشييونال 
جيوغرافيك«، فريدرييك موجريا والصحفية 
التيي حصلت عى منحة مين مركز بوليتزر، 
أيًضيا  فيازت  والتيي  شيانديراماني  ريخيا 
بمنحية مين املركيز اليدويل للصحفيني مع 
مرشوع ريسيتا جوستا، ضمن مبادرة بنما، 
والصحفيي عزالدين أربيب، الذي حصل عى 
منحية ضمين برنامج مشيرتك مين تنظيم 
املركز الدويل للصحفيني ومرشوع فيسيبوك 

للصحافة.  
  مين جهتيه، قال موجيريا الذي فياز أحياًنا 
بمنيح وليم ينجيح أحياًنا أخيرى، خالل 15 
عاًما من مسريته الصحفية إّن األعمال التي 
حصليت عى جوائيز مهّمة جيًدا، إضافًة إىل 

رسيائل الدعم القوية من املحرر، مشيرًيا إىل 
أّنه حصل عى رسائل دعم من علوم أفريقيا 
وكود أفريقيا، وشيدد عى رضورة أن يظهر 

الصحفي قوة فكرة قصته.
أّميا شيانديراماني فرّكيزت عيى أهمية أن 
يجيري الصحفيي البحيث وتحدييد التأثيري 
اليذي سييحدثه مرشوعه، وقالت: »اسيتمّر 
بالتفكري، وابحث عن مرشوع قوي وله تأثري 

كبري عى املجتمع«.
توازًييا، أوضيح الصحفيي عزالديين أربيب 
رضورة احتسياب تكلفية امليرشوع، ورشح 

امليزانية والخطة إلنفاق األموال.    
وفيميا ييي نصائيح يجيب مراعاتهيا عنيد 

صياغة مقرتح:
*إجراء األبحاث. 

*تحديد الجمهور املستهدف. 
تسيليط الضوء عى تقاريرك السيابقة حول 

مشكالت معّينة. 
*التعاون مع صحفيني آخرين ال سيما بحال 
كان املمّولون يهتمون بالتقارير التعاونية.   

*اإللتزام باإلطار الزمني الذي حددته الجهة 
املمّولة.

*رشح األثر املقصود لتقريرك.
 * وضيع خطة واضحة ومفّصلية للتقرير. 

)عن/شبكة الصحفيني الدوليني(

كيفية صياغة اقرتاح مشروع صحفي وإقناع املمّولني

بغداد/ نينا:
 انطلقت عرص الخميس يف فندق املنصور ميليا 
الجلسية الحوارية الخاصة باستضافة رئيس 
اللجنة االوملبية برعاية نقيب الصحفيني مؤيد 

الالمي.
ورحيب الالميي برئييس اللجنية األوملبية رعد 
حمودي واإلعالم لحضورهم جلسية مناقشة 

مشاركة العراق يف أوملبياد طوكيو.
وقال نقيب الصحفيني :« ان الرياضة رسيالة 
محبة والدليل حصول املنتخب عى كأس آسيا 

٢٠٠٧ وتأثري ذلك عى الشارع العراقي«.
وتابع الالمي:« علينا ان ال نحمل األوملبية فقط 
املسيؤولية بل نحمل االتحيادات لغيابها، رغم 

أننا كنا متميزين يف بعض االلعاب«.
واضاف :« علينا أن نبدأ من اآلن للدورة املقبلة 

واوملبياد طوكيو ليس نهاية العالم ».
رئييس  يكيون  أن  :«نتمنيى  الالميي  وقيال 

اللجنية األوملبيية حازما مع بعيض االتحادات 
املدرسيية  الرياضة  الضعيفة«.واقرتح تفعيل 

وإجبيار الجامعات عى املشياركة الحيوية يف 
الرياضة، مؤكدا :« ان وزارة الشباب والرياضة 

مطالبة باجبار األندية عى رعاية بقية األلعاب 
واالهتمام بالفئات العمرية«.

مين جانبه شيكر رئيس اللجنية االوملبية رعد 
حميودي نقابة الصحفيني واتحياد الصحافة 
الرياضية عيى هذه الجلسية وايضاح بعض 

النقاط املهمة.
وقيال :«منيذ دورة أثينا لم يتأهيل اي ريايض 
،وبقيية  القيدم  فرييق  باسيتثناء  لليدورات 
االتحيادات اعتمادها عى البطاقيات املجانية 
باسيتثناء أوملبياد ريو الذي تأهل فيه خمسة 

رياضيني«.
واضياف:« ان القيرار 1٤٠وإيقاف الدعم املايل 
كان سببا رئيسا يف تعطيل تحضرياتنا الوملبياد 

طوكيو.« 
وتابيع :«ان ميرشوع البطيل األوملبي رصفت 
علييه مباليغ كبرية لكن لألسيف ليم يقدم لنا 

بطال حقيقيا عى أرض الواقع«.

لندن/متابعة الزوراء:
خليص تحقيق مسيتقل إىل أن مالطا يجب أن تتحمل مسيؤولية 
مقتل الصحفية دافنيي كاروانا غاليزيا عام ٢٠1٧، بعدما خلقت 
»جيواً مين اإلفالت مين العقياب« عيرّض حياتها للخطير، وفقاً 

لوسائل اإلعالم املحلية.
وُقتلت الصحفية االسيتقصائية دافني كاروانيا غاليزيا بانفجار 
سييارة مفخخة يف مالطا يف 16 أكتوبر/ ترشين األول عام ٢٠1٧، 
وكانيت يف الي53 من العمر. سيبعة رجال أدينيوا أو اعرتفوا بقتل 
كاروانا غاليزيا التي ركزت تقاريرها عى الفساد السيايس وغسل 
األميوال والجريمة املنظمة يف مالطا. لكين ال يزال غري واضح من 
أمير بقتلها.ونيرش رئيس الوزراء روبيرت أبيال، نتائيج التحقيق 
الذي بدأ يف ديسمرب/ كانون األول عام ٢٠19.وقال أبيال يف مؤتمر 
صحفي، إن املجلس »يؤكد بشكل قاطع أن الدولة لم تكن متورطة 
مبارشة يف االغتيال. ومع ذلك، فإنه ينص عى أنه يجب عى الدولة 
تحمل املسيؤولية عن أوجه القصور الخطرية، خاصة يف ما يتعلق 
بالحوكمية وحماية الصحفيني«، وفق ما نقل موقع شيبكة »يس 
أن أن«. وأضاف أبيال: »بصفتي رئيس وزراء مالطا، أشعر بأنه من 
واجبيي أن أعتذر لعائلة الراحلة دافني كاروانا غاليزيا وكل أولئك 
الذين يشعرون بالحزن من هذه الحلقة املظلمة يف تاريخ أمتنا«.

خلص التحقيق إىل أن »الدولة يجب أن تتحمل مسؤولية االغتيال، 
ألنها أوجدت جواً من اإلفالت من العقاب تولد من أعى املستويات 

يف قليب اإلدارة داخل مكتب رئيس اليوزراء مثل األخطبوط انترش 
إىل كيانيات أخرى، مثل املؤسسيات الرقابية والرشطة، ما أدى إىل 
انهييار دولية القانون«، وفيق بيان صحفي صادر عن مؤسسية 

دافني كاروانا غاليزيا واملحامني الذين يمثلون عائلتها.
وأضياف التحقييق أن »الدولة والكيانات التي تشيكلها لم تعرتف 
بميا ينبغي أن يكون له مخاطر حقيقيية وفورية، بما يف ذلك من 
النيية اإلجرامية ألطيراف ثالثة عى حياة دافنيي كاروانا غاليزيا، 
وفشلت يف اتخاذ خطوات معقولة لتجنب املخاطر«، وفقاً لي«يس 
أن أن«.وقاليت عائلة كاروانا غاليزيا يف بييان، إن نتائج التحقيق 
»تؤكيد إدانة عائلتنا منيذ لحظة اغتيال دافنيي: أن اغتيالها كان 
نتيجة مبيارشة النهيار دولة القانون واإلفيالت من العقاب الذي 
وفرته الدولة للفاسدين. الشبكة التي كانت تقدم تقارير عنها«.

بينميا أصيدر جوزيف موسيكات بيانياً بعد نتائيج التحقيق عرب 
حسيابه عى موقع »فيسيبوك«، قال فييه: »ال يمكين إطالقاً أن 
يكيون هناك أي مربر الغتيال دافني كاروانيا غاليزيا. ما حدث يف 
16 أكتوبر/ترشيين األول عيام ٢٠1٧ جعلنيي مصمًما عى عدم 
الترصف مثل أسياليف الذين تشدقوا بالكالم لكنهم لم يفعلوا شيئا 

بشأن جرائم القتل التي هزت البالد«.
وأشيار موسكات إىل أن »التحقيق خلص إىل أن الدولة لم تكن عى 
عليم مسيبق باالغتيال أو كانيت متورطة فيه. كميا ذكر التقرير 
بشيكل ال لبس فييه أنني لم أكين متورطاً بأي حيال من األحوال 

يف القتل«.

يذكير أن موسيكات تنحى من منصبه رئيسياً لليوزراء يف يناير/
كانون الثاني عام ٢٠٢٠، بعد موجة غضب واسيعة واحتجاجات 
حاشيدة عى جهوده املزعومية لحماية األصدقياء والحلفاء من 
التحقييق.يف إبريل/نيسيان امليايض، عيربت منظمة »مراسيلون 
بال حيدود« عن  املخاوف املتزايدة بشيأن الرتاجع املطرد يف حرية 
الصحافة يف عدد من الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي. وأشارت 
»مراسلون بال حدود« إىل تراجع سيادة القانون وزيادة االعتداءات 
العنيفة وتزايد التهديدات عرب اإلنرتنت، باعتبارها من بني املشاكل 
الرئيسية التي تهدد حرية املؤسسات اإلعالمية يف أوروبا، وحذرت 
من أنها تقيوض عمل الصحفيني يف أنحاء القارة األوروبية كافة، 

حتى يف البلدان التي تحظى فيها الحرية باحرتام كبري. 

لندن/متابعة الزوراء:
شينت بكيني، هجومياً الذعياً عيى 
بنيرش  واتهمتهيا  يس«،  بيي  »بيي 
»أخبيار مضللة«، معتيربة أن الهيئة 
بشيعبية،  تحظيى  »ال  الربيطانيية 
بشيكل طبيعيي« بسيبب تقاريرها 
املتعلقة بالفيضانات املدمرة وسيط 
الصني.وجاء هجوم وزارة الخارجية 
الصينيية بعدما دعيت »بي بي يس« 
بكني لوضع حد ملضايقة صحفييها 
مين جانب قوميني يتهمون وسيائل 
إعالم أجنبيية باالنحياز يف تغطيتها. 
وقاليت »بيي بي يس« إن مراسيليها 

الذيين كانوا ينقلون أنباء الفيضانات 
تعرضوا لهجمات لفظية عى شيبكة 
وسيائل  تعرضيت  فيميا  اإلنرتنيت، 
إعيالم أخرى ملضايقيات عى األرض، 
تعرييض  يف  تسيتمر  »هجميات  يف 

صحفيني أجانب للخطر«.
لكن املتحدث باسيم وزارة الخارجية 
تشياو ليجيان وصيف، »بي بي يس« 
بأنهيا »رشكية بيث أنبياء مضللة«، 
أنهيا »هاجميت وشيوهت  مضيفياً 
سمعة الصني، مخالفة بشكل خطري 
املعاييري الصحفية«. وقال تشياو إن 
»بي بي يس« تسيتحق أن »ال تحظى 
بشيعبية ليدى الصينييني«، مضيفياً 
»ليس هناك يشء اسيمه كراهية من 
دون سيبب«، وفيق ما نقليت وكالة 

»فرانس برس«.
واندلعت الحرب الكالمية بعدما نرش 

فيرع الشيباب يف الحيزب الشييوعي 
الصينيي الحاكيم، الثالثياء امليايض، 
عيى اإلنرتنت تعليقات تدعو متابعيه 
البالغ عددهم 1.6 مليون شيخص إىل 
تتبيع حركة مراسيي »بيي بي يس«. 
وتسيببت تليك التعليقيات بتهديدات 
بالقتل ضد مراسي »بي بي يس« من 

مستخدمني قوميني.
وقاليت السيلطات الصينيية، إن عدد 
ضحاييا الفيضانيات التيي رضبيت 
الصيني،  وسيط  خنيان،  مقاطعية 
األسيبوع املايض، ارتفع إىل 99 قتيالً. 
ليم تتضمن التقارير األولية لوسيائل 
اإلعيالم الحكوميية أي تفاصييل عن 

هويات القتى أو ظروف وفاتهم.
وتعرضت مدينة تشنغتشو، عاصمة 
أمطيار  مقاطعية خنيان، لسيقوط 
قياسيية قبيل تسيعة أييام. وغمرت 

مياه الفيضانات شبكة مرتو األنفاق 
يف املدينية، ميا أسيفر عين مقتل 1٤ 
شيخصاً، وحولت شيوارع املدينة إىل 
أنهيار متدفقية جرفيت املركبات، ثم 
تحركيت العواصف شيماالً، وأغرقت 
أجزاء أخرى من املقاطعة، بما يف ذلك 

مدينة شينشيانغ األكثر ترضراً.
وأثيريت تسياؤالت حول عيدد القتى 
منذ العاصفة، إذ نرش موقع صحيفة 
»ذا بييرب« عيى اإلنرتنت خيرب العثور 
عيى أكثر مين ٢٠٠ سييارة محطمة 
يف نفق غمرتيه املياه يف تشنغتشيو. 
وأثار االكتشاف تساؤالت حول ما إذا 
كان الركاب قد تمكنوا من الخروج يف 
الوقت املناسيب، وفق ما لفتت وكالة 

»أسوشييتد برس«.
 انحيرست امليياه يف بعيض املناطق، 
لكين بعيض املناطق األخيرى ال تزال 

مغمورة، فيما ال تيزال جهود اإلغاثة 
وإزالية األنقياض متواصلية. وعليت 
أصوات تطالب بمحاسيبة املسؤولني 
املحلييني واإلقليمييني، وقالت زوجة 
أحد ضحايا مرتو األنفاق إنها سرتفع 
دعيوى عيى مشيغل امليرتو بتهمية 
املطالبية  الدعيوات  اإلهمال.ورغيم 
الصحفييون  قوبيل  بالشيفافية، 
األجانب بمزيد مين العدائية، يف وقت 
تتزايد الحساسيية تجياه أي تقارير 
تظهر الصني يف صورة سيلبية. وقال 
»نادي الصحفيني األجانب« يف الصني، 
يف بييان، إن سيكاناً محليني غاضبني 
حيارصوا الصحفييني يف تشنغتشيو 
واعتدوا عليهم، فيما تلقى مسياعدو 
»رسيائل  صينييون  أخبيار  معيدي 
تهديد«. وأضاف أن »الخطاب الصادر 
بالحيزب  مرتبطية  منظميات  عين 
الشيوعي الحاكم تهدد بشكل مبارش 
السالمة الجسيدية لصحفيني أجانب 

يف الصني، وتعيق الصحافة الحرة«.
وأجرب سيكان غاضبون يف تشنغتشو 
مراسيلني لوكالة »فرانس برس« عى 
محو تسجيالت مصورة، وحارصهم 
عيرشات الرجال بينما كانيوا يعدون 

تقريراً عن نفق مروري عائم.
وقيال تشياو، إن املراسيلني األجانب 
»يحظون ببيئة منفتحة وحرة إلعداد 
التقارير يف الصني«. غري أن منظمات 
مدافعة عن حرية الصحافة تقول إن 
أجانب  املتاحة لصحفييني  املسياحة 

للعمل تضيق، فيما يتم تتبع صحفيني 
يف الشيارع ويتعرضيون للمضايقية 
عى شبكة اإلنرتنت وترفض طلباتهم 

للحصول عى تأشريات.
وكثرياً ما اتهم مسيؤولون ووسيائل 
إعيالم رسيمية مؤسسيات إخبارية 

غربية باالنحياز ضد الصني.
وفيّر مراسيل »بيي بيي يس« جيون 
سادورث من الصني يف وقت سابق من 
هذا العام، يف أعقاب حملة استهدفت 
الهيئة عى خلفية تغطيتها النتهاكات 

حقوقية يف منطقة شينجيانغ.
وزارة  كشيفت  نفسيه،  السيياق  يف 
الوالييات  أن  األمريكيية،  الخارجيية 
إزاء  عمييق  بقليق  تشيعر  املتحيدة 
تزاييد مراقبية ومضايقية وتخويف 
الصحفييني األمريكييني وغريهم من 
الصحفييني األجانيب الذيين يغطون 
الفيضانيات التي وقعيت يف مقاطعة 

خنان الصينية يف اآلونة األخرية.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األمريكيية نييد براييس، يف بييان، إن 
خطاب الصني القيايس تجاه األخبار 
التي تعتربها تنطوي عى انتقاد »أثار 
مشاعر عامة سلبية أدت إىل مواجهات 
متوتيرة ومضايقيات« للصحفييني. 
وأضياف »ندعيو جمهوريية الصيني 
مسيؤولة  كدولية  للعميل  الشيعبية 
عى أمل أن تسيتقبل وسيائل اإلعالم 
األلعياب  األجنبيية والعاليم يف دورة 

األوملبية الشتوية يف بكني ٢٠٢٢«.

نقابة الصحفيني العراقيني تنعى الصحفي إمساعيل زاير 
عضو النقابة رئيس حترير صحيفة الصباح اجلديد

املرصد العراقي للحريات الصحفية 
يرحب باطالق سراح الذحباوي

توقيف قائد سابق جلهاز أمن الدولة يف مالي

انطالق اجللسة احلوارية اخلاصة باستضافة رئيس اللجنة االوملبية
بغداد/ الزوراء:

 نعيت نقابية الصحفييني العراقييني 
الزميل إسيماعيل زايير عضو النقابة 
الصبياح  صحيفية  تحريير  رئييس 
الجدييد الذي وافتيه املنيية فجر يوم 
الخمييس بعيد معاناة ميع املرض لم 
يمهليه طويالً.وقالت النقابة يف بيان: 
ان الزمييل الفقيد يعد من الصحفيني 
الذيين عملوا بيكل تفاني وإخالص يف 
مجال عملهيم املهني وعيرف بدماثة 

أخالقيه وحبيه لزمالئه.واضافيت:« انه يف الوقت اليذي تعزي فيه نقابية الصحفيني 
العراقيني عائلة الفقيد وزمالئه وأصدقائه فأنها تبتهل إىل الباري عز وجل أن يتغمده 
بواسيع رحمته ويسيكنه فسييح جناته ويلهم أهليه وذويه ومحبييه جميل الصرب 
والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون«.كما نعى املرصد العراقي للحريات الصحفية يف 
نقابة الصحفيني العراقيني رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد الصحفي إسيماعيل 
زاير الذي وافته املنية فجر يوم الخميس بعد معاناة مع املرض الذي لم يمهله طويال.

وقال املرصد يف بيان ان الراحل كان من مؤسيي شيبكة اإلعالم العراقي العام ٢٠٠3 
وعمل عى تأسييس منظمات صحفية ومراكز دراسات، وساهم يف إقامة ورش عمل 

صحفية، وشارك يف وضع مواثيق رشف مهنية.

 بغداد/ الزوراء:
 رحب املرصد العراقي للحريات الصحفية، التابع لنقابة الصحفيني العراقيني، باطالق 
رساح مقيدم الربامج يف قناة البغدادية الفضائية عي الذبحاوي بعد اقل من يومني عى 
اعتقاله.ودعا املرصد يف بيان صحفي ، وسائل االعالم املحلية واالجنبية اىل اتمام عملية 
الحصيول عى الرتاخيص املطلوبة للعمل يف داخل العراق، اسيوة بما تقوم به سيلطات 
دول العاليم املختلفية.اىل ذليك، تظاهر ناشيطون ومثقفون وسيط العاصمية بغداد، 
مطالبيني باعادة فتح مكتب قنياة البغدادية الفضائية يف العاصمة .وكانت قوة امنية ، 

اغلقت مبنيى قناة البغدادية الفضائيية يف العاصمية بغداد يوم الثالثاء املايض.

باماكو/ا.ف.ب: 
أوقيف قائيد سيابق لجهاز أمن الدولية يف مايل ، يف إطار تحقيق لكشيف مالبسيات اختفاء 
صحفي ُفقد أثره عام ٢٠16، يف قضية صدرت فيها مذّكرة توقيف دولية بحق نجل الرئيس 
السيابق، وفق مصدر قضائي.وأفاد املصيدر القضائي لوكالة »فرانس بيرس«، طالباً عدم 
كشيف هويته، بيأن التهمة ُوجهيت إىل الجنرال موىس ديياوارا اليذي رأس املديرية العامة 
لجهاز أمن الدولة لسيبع سينوات يف عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، بي«التواطؤ 
يف الخطف واالحتجاز والتعذيب وما إىل ذلك«.والجنرال دياوارا حالياً »موقوف يف املعسيكر 1 
التابع للدرك« يف باماكو، وفق مصدر يف هذا الجهاز األمني.وهو معروف يف مايل بأنه مقرّب 
من نجل الرئيس السابق النائب السابق كريم كيتا، الرئيس السابق للجنة الدفاع يف الجمعية 
الوطنية الذي لجأ إىل ساحل العاج بعد انقالب أطاح والده يف 18 أغسطس/آب عام ٢٠٢٠.

مطلع يوليو/تموز أصدر قاض يف باماكو مذكرة توقيف دولية بحق كريم كيتا.
وكان مديير صحيفة »سيفينكس« أداميا درامي أكد عام ٢٠18 أن الصحفيي املفقود أثره 

برياما توري فاَتح كريم كيتا بخصوص ملف قال إنه يورط نجل الرئيس.
وكريم كيتا الذي يرص عى نفي أي ضلوع له يف اختفاء الصحفي يرفض إىل اآلن املثول أمام 

القضاء املحي.
وشيهدت ميايل انقالبني يف أقل مين عام يف أغسيطس/آب عام ٢٠٢٠ ثيم يف مايو/أيار عام 
٢٠٢1، نفذتهما املجموعة العسيكرية نفسيها بقيادة الكولونيل أسييمي غويتا الذي أعلن 
الحقاً رئيساً انتقالياً.واعتربت منظمة »مراسلون بال حدود« عى تويرت أنه »بعد سنوات من 

الالمباالة والصمت، يشّكل توقيف املدير السابق لجهاز االستخبارات  منعطفاً«.
وتابعيت املنظمية أنها »ترّحب« بهيذا التطور و«تطاليب بتوقيف كل املشيتبه بهم يف هذه 
القضيية«، بعدما اعتربت مطليع يوليو/تموز أن »من الرضوري أن يكشيف كريم كيتا ما 

لديه من معلومات نظراً إىل ارتباطه بهذه القضية«.

على خلفية قضية فقدان أثر صحفي عام 2016

No:  7534  Sun   1  Aug  2021العدد:  7534  االحد   1    آب  2021



 أ.د.مصفى لطيف عارف
ناقد وقاص عراقي

إن الخيانة هي فع�ل خبيث ، ونتائجها خبيثة، 
ألنه�ا ال تح�دث إال يف الظ�ام والعتم�ة ، وله�ا 
أش�كال متعددة عرب عنها الكتاب والش�عراء يف 
كتاباتهم وإنتاجه�م ، وفعل الخيانة قد يحدث 
ب�ن طرف�ن ، كاألزواج واألصدقاء واألخوة، أو 
ب�ن مجموعة أطراف يف العمل والحياة العلمية 
واالقتصادية والسياس�ية ، وقد تكون الخيانة 
مادية حسية أو معنوية ، ومن نتائجها انهيار 
العائق اإلنس�انية  ، وش�يوع الش�ك ، وانعدام 
الثق�ة ،وأكثر أش�كال الخيانة خطرا وأش�دها 
وط�أة ه�ي خيانة األوط�ان  ، فن�راه يقول : ال 
احد يأتي ، املتآمرون كثريون يف بلدي وأنا واحد 
منه�م ، س�تكونن ش�اهدة أيته�ا اللوحة عىل 
خيانتي العظمى وأنا أمارس الغش واالحتيال ، 
هل شاهدت قبيل خونة يرسقون أوطانهم ، هل 

هناك خيان�ات أعظم من خيان�ة الوطن ، كوني 
ش�اهدة عيل ، لق�د منحت أصابعي األذن لرس�م 
الجبه�ة والخياش�م والفم لخيول فائق حس�ن ، 
س�جيل كل ما يحلو ل�ك ، أنا أقوم باستنس�اخك 
وبيعك خ�ارج الوطن ، وقد قبض�ت نصف ثمنك 

يا للعار !! 
إم�ا الخيان�ة املزدوجة املحتملة م�ن قبل البطلة 
ارابخ�ا ، وصديقه�ا وأس�تاذها فريري�ك ، فهي 
مش�اعر كب�دت ال�راوي آالما عميقة ج�دا ، عىل 
الرغم من ان�ه لم يتأكد يوما من عاقة قد تكون 
ربطت بينهما ، وكل ما دار يف خلده كان مقترصا 
ع�ىل األحاس�يس التي اعتملت داخله ، وش�كوك 
كربت يف ذهن�ه ، إال انه صدقها نظرا إىل الظروف 
الت�ي أحاط�ت بمثلهم�ا ، خصوصا بع�د التغيري 
ال�ذي طرا عىل اهتم�ام البطلة به ، مم�ا أدى إىل 
فت�ور عاقتهما  ، فتس�ال فهل تخونني ارابخا ؟ 
، فن�راه يقول : لم تكن ارابخ�ا خجولة ومرتبكة 
كقبل�ة الزف�اف، تحدثن�ي دائما ع�ن فريدريك ، 
كم�ا كان�ت تحدثني ع�ن دماها من قب�ل ، كنت 
مس�تمعا جي�دا انظر إىل فمها ول�م أحرك رميش 
قيد شعرة، مسرتس�لة يف كامها كماكنة دراجة 
هوائي�ة يف حركة واح�دة ، كنت أحس بألم خفي 
لم يحس به احد ، يصعب عىل اآلخرين اكتش�افه 
أو معرفته ، كان اله�وس األول مبنيا عىل الدمى 
طيلة السنوات املاضية ، والهوس الثاني فريدريك 
الذي تله�ج به طيلة نهارها، بت ال اس�تطيع أن 
أحرك لس�اني بح�رف واحد ، فكي�ف يل أن أقول 
كاما لن يس�مع أو يط�اع ، أن عدم الطاعة يشء 

محتم  . إن ش�خصية الروائي سعد السمرمد البد 
أن تظه�ر عىل نصه الروائي املتميز ، فهو يناقش 
ثنائية الدمى، والخيان�ة الزوجية بصورة رمزية 
يفهمها املتلقي ، فقد جس�د العوامل االجتماعية 
والفكرية ، والنفس�ية فضا عن التجارب الذاتية 

يف تحديد موضوعه األدبي . 
والح�وار هو الكام الذي يتم بن ش�خصيتن أو 
أكث�ر،  كما أن الح�وار يف الرواي�ة  يتجه صعودا 
،أو هبوط�ا نحو خطاب�ات اآلخري�ن يف إطار ما 
تطرح�ه مجموع�ات الخطاب�ات م�ن عاق�ات 
أس�لوبية  وخصائ�ص  ورؤياوي�ة،  اجتماعي�ة، 
متنوع�ة، ومن هن�ا تصبح لغة ال�رسد يف الحوار 
تتسم بحركة األنا، واآلخر يف آن داخل التشكيات 
الحواري�ة،إن الحوار ال يرقى بنفس�ه ،وال يضع 
م�ؤرشا بنفس�ه،وإنما من خ�ال اصطراعه مع 
صوت اآلخر قربا أو بع�دا، نلحظ  اللغة الرسدية 
هنا تختلف عن لغة الشعرية، فهي هنا بسيطة ، 
منتبهة ، حاملة أحيانا ،وخالية مما يعرتي الشعر 
م�ن ترمي�ز ، وإيح�اءات ، ويب�دو يل  أن الروائي 
الس�مرمد، وربما أراد الخروج من كل األش�كال 
، والتقني�ات الت�ي  كتبها يف مجامعيه الش�عرية 
، والب�س روايت�ه لغة ش�عرية جميل�ة، ومعربة 
ع�ن قدرته  اللغوية يف الكتاب�ة ، والتعبري، وبلغة 

شاعرية فنراه يقول : 
- قالت ارابخا ؟

- ملاذا نبيع ارثنا بدوالرات أمريكية ؟
- انه العوز يا ارابخا !-

 وه�ل ألمريكا يد يف ذل�ك ؟ قال�ت عبارتها وهي 

تفتح الظرف الثاني ، اندهش�ت فجأة وهي ترى 
ع�دة أوراق نقدية فئ�ة 1.. دور أمريكي وضعت 
يف الظ�رف ع�ىل طوله�ا دون ان تط�وى ، كانت 
متسلس�لة األرق�ام ، أول م�رة أرى أوراقا نقدية 
متسلسلة  انه الثمن بكل  تعابريه ، جهزت أدواتي 
ونظرت إىل خريط�ة العراق ، كانت مطبوعة عىل 
غ�اف دفرت كبري حملته مع�ي يف الحقيبة ، قلت 
يف علن�ي : - س�ابيع أرث�ك         ي�ا ارابخا وادخل 
قاموس العاشقن !!!!!!  . لذا نجد الروائي  نفسه 
ه�ذه املرة أم�ام تجربة من ن�وع مختلف ، وهي 
الكتاب�ة املرئية التي تخرتقها أضواء الذاكرة تارة 
، أو استجوابات اللحظة الراهنة ، وأسئلتها كلها 
تتقاطع أمامه مثل فليم بدايته نهايته ، ونهايته 
بدايت�ه ، كما يمكن أن ال تك�ون هذه البداية هي 
حق�ا بداي�ة وال النهاية هي حقا نهاي�ة ، ألنه يف 
ه�ذه النصوص الرسدية كم�ن يقبض يف راحتي 
يديه عىل موجة من اللصوص ، وضعفاء النفوس 
، الذين باعوا وطنهم من اجل وريقات خرضاء .

اق�رتب أكثر من الرواية التي كان ينظر إليها عرب 
ناف�ذة القصيدة ، لكنه هذه امل�رة دخل النثر من 
باب�ه األق�رب إىل ال�رسد ، أي ترك اللغة بأبس�ط 
أشكالها تحتوي كيانه بأعمق نقطة فيه ،ولعله 
يف ه�ذا النم�ط م�ن الكتاب�ة يقرتب م�ن بعض 

الكتابات اليابانية ذات
الطاب�ع التس�جييل ، والت�ي تب�دو كأنها س�هلة 
م�ن الخ�ارج ، ولكنه�ا يف الواقع تتطل�ب دراية 
، وهندس�ة م�ن ن�وع آخر ،فن�راه يق�ول : - إن 
فريدريك س�احر عجي�ب ومعلم كب�ري ، أذوب يف 

أفكاره  حينما يحدثني عن تصوراته وقناعاته يف 
الفن ، ال اس�تطيع أن أقول شيئا وأنا أرى ارابخا 
، أمرت�ي التي انكويت يف براكينها منذ س�نوات ، 
تتمن�ى أن تخرج حممها الربكانية باتجاه غريي 
، كنت اعلم أن رحلتي معها سوف تنقيض يف احد 
األي�ام  . والخيانة يف رواية ارابخا كانت من طبع 
البطلة عىل الرغم م�ن أنها فتاة فنانة معروفة ، 
لذلك يتس�لل إىل القارئ شعور بالغرابة من الدور 
الذي اخت�اره لها الراوي وكأنها كانت تش�عر يف 
قراره نفس�ها األنثوية ، بأنها تسجل نقطة قوة 
لصالحها ، أو ربم�ا نقطة ذكورة ، كون الخيانة 
من وجهة نظر النس�اء ، ظاهرة ذكورية         ال 
يحاس�ب عليها الذكر ، بل قد تكون بالنسبة إليه 
يف كثري م�ن األحاي�ن مصدر مباه�اة ، وعرض 
للعضات، أما الخيانة عند اإلناث فكثريا ما تكون 
فعا مس�ترتا ، وقد يكون السبب يف ذلك محاولة 
الروائي سعد السمرمد لرسم صورة املرأة يف ذهن 

الرجل الرشقي ، وانعكاس لها  . 
أهم ما يميز الروائي س�عد الس�مرمد أن أحداث 
الرواية تجسدت يف الطائرة ، وان الرحلة بدأت يف 
الطائرة، وانتهت فيها ، تناول تقنيات عدة منها 
الف�اش ب�اك ، واملونتاج الس�ينمائي ، الزمكان 
ال�ذي اعتم�د عىل ذاكرت�ه يف رسد األح�داث ، أن 
انتقاله من مش�هد إىل مش�هد أحر من مش�اهد 
الرواي�ة دون ح�دوث خلل يف ال�رصاع ،والحبكة 
،والكلم�ات  الش�عرية  واللغ�ة  الس�بك،  وق�وة 
الشاعرية ، وكتابة النصوص الشعرية نهاية كل 

موضوع .

www.alzawraapaper.com

ثقافية

نافذة فلسفة اخليانة يف رواية )اراخبا ( للروائي سعد السمرمد

علوان السلمان

املرأة قطب الشعر اآلخر 
الشاعرة هدى حممد محزة 

للشاعرة..الشعر..تراتيل ناسك تحلق يف فضاءات حاملة تتلمس 
املتعة الجمالية واملنفعة الفكرية بتحريك الراكد بما هو يومي 
عرب تس�اؤالت تنبع من زوايا التأم�ل املتوهج لتحقيق املوازنة 
بن الذات والواقع..الش�عر هاجس يحرك الراكد الكوني ويثري 

العواطف من مرقدها بمزج واقعه اللفظي والخيال..
سارسل بصمة اصابعي عىل طابع بريد باسمك

وانحت اناميل زواجل لبوابات عش�قك
الباذخة يف الحكايات..يف صناديق الفقراء

فانني تحت رعاية اللصوص واالحتال
  فالن�ص يعتم�د حي�ز التنام�ي التصويري لحرك�ة الطبيعة 
بموجوداتها ع�رب رؤى تكثيفية وجمل موجزة  والفاظ رامزة 
تستفز املستهلك وتنبش خزانته الفكرية للكشف  عن مثريات 
الن�ص الجمالية و ما خلف  مش�اهده االيحائي�ة.. التي يغلب  
عليها الطابع الحيس بتوظيف لغة تعتمد مس�ارين متداخلن 
:اولهما مس�ار الصياغة واالس�لوب.. وثانيهما مسار التعبري 
الص�وري ال�ذي تش�كله الف�اظ يومي�ة ش�فيفة بعي�دة عن 

الضبابية والغموض..
ونح�ن نرى ان الش�عر.. ف�ن ابداعي ومغام�رة تحمل معاناة 
الذات املنتجة التي هي جزء من الذات الجمعي اآلخر..لتحقيق 
خط�اب اتصايل يثري االنفعات ويس�تفز املس�تهلك )املتلقي( 

يقوم عىل نسق جمايل متداخل والفعل الشعري والداليل..
سانتظرك...

دمعا يف العيون حتى يبيض سوادها
سانتظرك...

ظمأ يف ثيابي حتى يتسع العطش اليك
سانتظرك..

صاة مباهلة حتى يؤذن الفجر
سانتظرك...

فا عاصم من غيثك اال انت
فباسمك ووطني..افتتح الكون..وبه انتهي

  فالن�ص يغل�ب عليه الطاب�ع الوجداني الذي اتس�م بالقيمة 
الجمالية..املتوالدة من اش�تغاالت املنتجة عىل اللغة وخياالتها 
واالس�تعارات اللفظي�ة وانتقاءاته�ا الت�ي جمع�ت م�ا ب�ن 
الوصف والرسد والحوار الذاتي..لتحقيق الرؤية التي تتش�كل 
م�ن بعدين:اولهما البعد االنس�اني وثانيهم�ا البعد الوطني..

املتماهي�ان مع�ا يف البن�اء النيص تماهيا عضوي�ا اضفيا عىل 
الن�ص عمق�ا دالليا..فضا عن توظي�ف املنتجة)الش�اعرة( 
تقنيات فنية واسلوبية تتجىل يف جماليات الخطاب الشعري.. 
كالتك�رار الدال عىل التوكيد واالس�تفهام الباحث عن الجواب 
والتنقي�ط ال�ذي هو اب�دال ال�دال اللس�اني بال�دال الطباعي 
الذي يس�تدعي املس�تهلك ملش�اركة املنتج يف بناء النص بملء 

فراغاته..
 وبذلك قدمت املنتجة)الش�اعرة( نصا ش�عريا  يتأس�س عىل 
االض�اءات املتوهج�ة فكري�ا ووجداني�ا ع�ىل صعي�د الجملة 
الش�عرية املوجزة التي تتطلب تركيزا ذهني�ا وحرفنة كتابية 
مرك�زة ع�ىل فك�رة مؤط�رة بنس�ق لغ�وي متمي�ز بالفاظه 

املوحية...

غروب 
فهمي الصاحل

ُع ببياِض األَيَّاِم أَيُّها الرَّماديُّ املُلفَّ
علْينا أَْن نحرتَق اآلَن كفراغاٍت هادئٍة

فاملاُء الذي ُيحيًط بنا شاَخ طوياً.!
صاَر راكداً وباَ جذوِة اِنِعتاٍق

تعاَل كي تسرتيَح أَخرياً
مِت يف غاِئلِة البيِت املُحدودِب بالصَّ
َة دقيُق وفاكهٌة وقصائٌد تعاَل فَثمَّ

ُل ة ِتاَواٌت يغرتُفها الُحزُن املُبجَّ وَثمَّ
تخُرُج ناِصعًة من شقوِق الُجدراِن

زِة تعاَل واِستِمْع إىِل هذِه الخارطِة املُحفِّ
وُكْن بوصلَة املتاهِة والُخطوِط

ُكْن أَنَت كما ُتريُد أَْن َتغيَب يف الُغيوِم
ودَْع أَواخَر أَحاَِمَك الفائضِة 

تغرُق يف الُحفِر والِفخاِخ املُتكاِثرِة
ستنجو بُمفرِد قوِسَك وموسيقاَك

من هجمِة الدُّوِد والبعوِض واالِنثياالَِت
ى ستنجو بغروِبَك املُزكَّ

ستنجو من أُغنيِة املذبحة.!

متابعات
ثقافية

قاسم ماضي 
ع�ن دار الجواه�ري للن�رش والتوزيع –   
ش�ارع املتنبي –بغداد  صدر للش�اعر “ 
كمال العبديل “  ديوانه الجديد املعنون “ 
املتأمل بن العن والنهر “ ويقع الديوان 

يف 268 صفحة من القطع املتوسط .
تراجع�ت الش�مس ُ ، فانقط�ع َ الضوء 
، تراجع�ت األث�داء ُ ، فانقط�ع َ الحليب 
، تراجع�ت ِ  فانقطع�ت ، نزي�ف َ ضوء 

.ص14 
وس�لوكه  الش�اعر  تفك�ري  طريق�ة 
ينعكسان عىل منجزه الشعري اإلبداعي 
، وهما األداتان املهمتان اللتان تعطيان 
الق�وة يف رس�م معال�م القصي�دة التي 
دون  عفوي�ة  ج�اءت  أو  له�ا  خط�ط 
تخطي�ط مس�بق “ حزننا املس�تطيل  ، 
حتى لو استحال الرصاص ، أزهارا برية  

“ ص113
  و العب�ديل “ ينطل�ق من حرك�ة الزمن 
ال�ذي أخ�ذه إىل أبع�اد أخ�رى ،  وكذلك 
حركة الحياة املعبأة بالهموم واألحزان، 
وه�و  بذلك يجس�د رغبته الت�ي إنطلق 
منها  حتى يتمكن من استكناه  معاني 
جدي�دة له�ذه الحياة ، وه�ذه الرحلة يف 
عالم قصيدته ، وهي قصيدة الحداثة أو 
الشعر الحر، حتى جعلته يجد  أسلوبية 
خاصة ويخلق فضاءه الش�عري وفقها  
و ال�ذي طرزه بمخيلته املزدانة باملعرفة 
والحكم�ة   وبالت�ايل  ينق�ل إىل الق�ارئ 
العرب�ي  تجربت�ه الذاتي�ة وربم�ا حتى 
يف  وضعه�ا  الت�ي  الفلس�فية  تأمات�ه 

برنامجه الشعري .
 “ حينم�ا أت�رك جس�دي ، فوق س�طح 
العال�م، غائرا يف أنفاِق اللغة ، باحثاً عن 
كنوز اللغ�ة  ، باحثاً عن كنوز الكلمات، 

فذلك ألني “ ص   261
الش�عرية  باملف�ردة  الك�ربى  وعاقت�ه 
والتي تس�تغرق وقتا طويا يف تهذيبها 
واصاحها كي ال تمر قصيدته بس�هولة 
، وانم�ا تمر عرب مخ�اض الوالدة ، وهو 
يعي�ش هذا املخاض عرب التأمل والبحث 
، وله�ذا جاء العن�وان مطابق�ا لروحه 
وعذاباته الكث�رية يف عالم الحياة .وكما 
يقال كتابة الش�اعر  للقصيدة مش�ابه 
لروحه بإعتبار القصيدة س�لوك يتحرك 
داخ�ل الزمن ، وكل قصيدة يكتبها فهي 
تعرب ع�ن حي�اة جدي�دة للغ�ة والفن . 
نفس�ها القصيدة تعطي روحأ مشتعلة 
لعذاب�ات ه�ذا الش�اعر أو ذاك ،و حتى 
يش�تغل عىل نفس�ه ويّكون لديه رؤية 
خاصة بفلسفته الشعرية التي أراد لها 
أن تكون وهو س�رياإلتفاق عىل تفسريه 
الشعري أو عدمه وعدم الخلط بن قوة 
قصيدت�ه وتواصله�ا مع األمكن�ة التي 
انطل�ق منها. والش�اعر يفت�ح قريحته 

الش�عرية حتى يعطي مادته الش�عرية 
املكتمل�ة بدقائ�ق وخصائص ل�م يكن 
يراها الناس وكأنها ليس�ت فيها ، وهنا 
يكون الش�عر هو املتكلم يف النفس وهو  
يكلم الطبيعة ، والش�اعر الحقيقي هو 
الذي يغلب عىل الشعر ويفتتح معانيه ، 

ويأخذ بغاية الصنعة فيه .  
“كي�ف ُيمكن ، أن أحس�ب َ للش�مس ، 
ه�ذا الُبعد وهي تامسُ  يدي ومابيس ؟ 
وأن أحسب بُعد َاملوت ، وهو جالس ٌعىل 

عتبات كل أبوابي “ ص 53
  ويق�ال عن�د الكث�ري م�ن املختصن يف 
املجال الش�عري ،  ان ذاكرة الشعر وهي 
تلك الذاكرة التي تلتقط القضايا الكبرية 
والرسيعة يف آن ، حيث لها بعدها املكاني 
، إضاف�ة إىل بعده�ا الزمان�ي الس�يما 
ح�ن تكون هيمنة املح�اكاة عىل النص 

موجودة بشكل أو بآخر .!
“ خرابُ  الجرس ِ أو العالم ، يساوي بناَء 

الكلمات ، تلك هي املعادلة ص263

وألن الش�اعر الستيني “ العبديل “  الذي 
إعتاد ع�ىل كتاب�ة القصي�دة العمودية 
يظه�ر لن�ا يف ه�ذا الدي�وان أن�ه يمتلك  
إمكاني�ة كب�رية  لكتاب�ة القصيدة بكل 
مراحلها ،وقد عارص الكثري من مجاليه 
م�ن الكتاب وهو يك�ن لهم كل اإلحرتام 
والتقدير قائا ً يف إهدائه “ إىل اصدقائي 
“ الش�اعر “ حسن حس�ن “ الشاعر “ 
محم�د ترك�ي النصار “ الش�اعر “ عبد 
الزهرة زكي “ الش�اعر “ خالد مطلك “ 
الشاعر “ حسن النواب “ القاص الراحل 
“ عبد الس�تار نارص “ القاص “ محمد 
س�عدون الس�باهي “ و الشاعر “ منذر 
عب�د الحر “ يا كوكبة تس�للت بذاكرتي 
تض�ج بعنوان الش�عر لصيق�ة بقلبي ، 
وفق التداعي الزمني يف تأسيس العاقة 
األدبي�ة الحميمية ب�كل منكم ، وظهور 
أدوارك�م فيما تركت من آث�ار أعتز بها 
بكامل العرفان ، لدى تتابع س�فري هذا 
وس�ط جنة البيئة األدبية التي عشناها 
رحمه�ا  م�ن  خرج�ت  والت�ي  س�وية 

مجموعتي الشعرية هذه “ ص5 
يق�ول عنه الدكت�ور “ حات�م الصكر “ 
تنقلن�ا تجربة الش�اعر “ كم�ال العبديل 
“ إىل زمن العافية الش�عرية وازدهارها 
ع�رب مرشوع�ات التحديث الت�ي بدأها 
جيله الشعري ، مستكما ثورة الرواد يف 
منتصف األربعينيات لانتقال بالقصيدة 
م�ن التقلي�د اىل التفعيلة الح�رة والبيت 
الش�عري املس�تجيب  للدالل�ة  وغرض 
الش�اعر، ولي�س للنظ�م والهيجان�ات 
اللغوية وافتعال التقفية وعلو املوسيقى 
ووض�وح املعان�ي ال�ذي ال ي�دع مجاال 

للقارئ باتجاه التفكري بمغزى الشعر.
“ سوى كيان أثتته ُ الجراح، ال يستطيع 

ُ أن ينهض، ص 248
 والخيال الش�عري الذي إش�تغل عليه “ 
العب�ديل “ هو تصوير خصائص الجمال 
الداخلة يف مجمل أفكاره ، حتى توضحت 
قصيدته يف ه�ذا الديوان أو غريه ، وكما 
يق�ال “ عبقرية األدب ال تكون يف تقرير 
األف�كار تقري�را علميا بحت�ا ، ولكن يف 
إرسالها عىل وجه التسديد ال يكون بينه 
وب�ن أن يقره�ا يف مكانها م�ن النفس 
اإلنس�انية حائل “ والذي يتأمل الصورة 
الش�عرية يف معظم قصائد هذا الديوان 
يج�د الخيال الذي يقال عنه “ هو الوزن 
وه�ذا   “ املرس�لة  للحقيق�ة  الش�عري 
الش�اعر ل�م تنصفه الحي�اة فقد عاش 
غربة يف داخل العراق وخارجه ، ألنه ظل 
ي�ازم األرصفة والفق�راء وكل قصائده 
هي جمع بن األحاط�ة والذوق ليوصل 

الينا املغزى الذي ألم جيله .
، جس�داً  الحاف�ات  مدين�ة   ُ نج�وب   “
ضعيفاً أم�ام قوة الرغب�ات ، أناه ُ أمام 

باهة األشكال “ ص69 
بقى ان نذكر أن الشاعر املذكور

 هو عضو اإلتحاد العام لألدباء والكتاب 
يف الع�راق ، عضو اتح�اد الكتاب العرب 
، صدرت ل�ه مجموعة ش�عرية عن دار 
الش�ؤون الثقافي�ة يف بغ�داد بعن�وان “ 
املتأمل بن العن والنهر “ وله مجموعة 
ش�عرية باللغة اإلنكليزي�ة بعنوان “ ال 
نس�ينغ كرنفال ش�عري “ ل�ه كتاب يف 
الس�رية األدبية بعن�وان “ البيئة األدبية 
حاضن�ة اإلب�داع “ ل�ه كت�اب يف األدب 
بعن�وان “ فوتوغرافي�ا األوراق ، قضايا 
القصائ�د  م�ن  العدي�د  ن�رش   “ أدبي�ة 
واملق�االت األدبي�ة يف الجرائ�د واملجات 

العربية .

ديوان الشاعر كمال العبدلي “ املتأمل بني العني والنهر “ ..اسئلة  معبأة باحلزن اإلنساني

No:  7534  Sun   1  Aug  2021العدد:  7534  االحد   1    آب  2021

ص�درت املجموع�ة القصصي�ة  »م�وت 
االس�م« بطبعتها الثانية وهي املجموعة 
الرابعة بتسلس�ل النرش الرسدي للقاص 
هيثم محسن الجاسم، وتضم املجموعة  
31 قصة قصرية، وسبق للقاص ان اصدر 
ث�اث مجامي�ع قصصية )ع�ودة طائر 
الفجر 1998– س�ؤال بعد االخري-2002 
وقريب�ا    ) الفج�ر2002  يطل�ع  ربم�ا 
تص�در املجموعة الخامس�ة »موت اخر 
امراء االكش�اك 2021«. حظيت قصص 
الكاتب هيثم محس�ن الجاسم باهتمام 

نق�دي قبل ص�دور املجموع�ة االوىل من 
خال النرش يف الصحف واملجات املحلية 
ووثق�ت انطاقته االوىل وس�مته ضمن 
جيل الثمانينيات كما هو سائد يف تجييل 

االدباء يف العراق. 
وتمي�زت الكتاب�ات بأس�ماء م�ن كتب 
؛منهم الدكتور حس�ن رسم�ك »يتناول 
القاص هيثم محسن الجاسم موضوعة 
ان  تثب�ت  الح�رب م�ن زاوي�ة جدي�دة 
االدب الق�ادر– يف جانب�ه االك�رب- ع�ىل 
اث�ارة التس�اؤالت يف ذهن الق�ارئ حول 

مش�كات الوجود االنس�اني ويف مقدمة 
هذه املش�كات اولها مشكلة املوت التي 
ب�رع يف توجيه االنتباه اليها الوجوديون، 
والق�اص يق�دم تس�اؤالته الخط�رية يف 
حبك�ة بس�يطة ويف رداء لغوي بس�يط 
منس�اب«. والقاص محس�ن الخفاجي 
» قصص هيثم محس�ن الجاسم تتناول 
الواقع املعاش من زاوية اس�تثنائية انها 
قص�ص مصورة بعدس�ة حاذق�ة لقاع 
الحياة من اجل كش�ف عمق الرصاع بن 
قوى متخلفة واخرى تش�ق طريقها اىل 

حياة اكثر ارشاقا«.
كم�ا ن�رش مؤخ�را الناق�د فاه�م وارد 
العفريت دراسة انطباعية عن املجموعة 
تل�ك  أغل�ب قص�ص   « ج�اء يف متنه�ا 
املجموع�ة تقريبا كتب�ت يف العام 2002 
تمث�ل رؤية داللية عميقة مل�ا وصل اليه 
الناس م�ن اليأس واالستس�ام بفقدان 
األم�ل من إزاح�ة كابوس الحص�ار وما 
يرافقه م�ن ارهاص�ات املجاهي�ل التي 
تدور يف بحر متاطم من القلق والنبوءات 

السوداء .



سلوكيات

اوهلا ان حتب زوجتك .. اشياء حيتاج كل أب أن يعلمها البنه

املكوّنات
سمك أبيض، حجم كبري – 4 

لتحضري التتبيلة: 
ملعق�ة   – مجف�ف  ريح�ان 

كبرية
شبت – ملعقة كبرية

بودرة بصل – ملعقة كبرية
ث�وم ب�ودرة – نص�ف ملعقة 

صغرية
ملعق�ة  نص�ف   – أوريغان�و 

صغرية
قرش ليمون حامض مبش�ور 

– نصف ملعقة صغرية
فلف�ل أس�ود – رب�ع ملعق�ة 

صغرية

ملح – ربع ملعقة صغرية
للقيل: 

زيت نباتي – بحسب الرغبة
للتقديم: 

ليم�ون حام�ض مقّط�ع إىل 
رشائح - 4 

طريقة العمل
 -1  لتحضري التتبيلة: يف وعاء، 
أخلط�ي الريح�ان، الش�بت، 
ب�ودرة البصل، الثوم البودرة، 
الليم�ون   األوريغان�و، ق�رش 
الحام�ض املبش�ور، الفلف�ل 

األسود وامللح.  
 -2  لتحضري الس�مك: اغس�يل 
يف  الق�رش  واب�رشي  الس�مك 

وعاء عميق بواس�طة مبرشة 
السمك.  

 -3  بواس�طة مق�ص املطبخ، 

اقطعي ذيل وزعانف الس�مك. 
افتحي البطن ثّم أزييل العروق 
بواس�طة  األبي�ض   والغش�اء 

سكني طويل.  
م�ن  الس�مك  اغس�يل    4- 
جدي�د وضعي�ه عىل س�طح 
العمل. بواسطة سكني حاد، 
اصنعي ش�قوقاً  عىل جانبي 

كّل سمكة.  
بخلط�ة  الس�مك  تّب�يل    5- 
أن  ع�ىل  واح�ريص  التواب�ل 
تدهني كّل الجوانب بالتتبيلة 

خاصة الشقوق. 
 -6  حّم�ي كمي�ة واف�رة من 
الزي�ت النبات�ي يف ق�در عىل 

حرارة متوسطة.  
 -7  ضعي سمكة يف املقالة دون 
أن تقلّبيه�ا. عندم�ا تالحظني 

تصاع�د فقاع�ات الزي�ت من 
الش�قوق  يف الجهة األعىل من 
اقلبيها حتى تنضج  السمكة، 

من الجهة الثانية.  
 -8  عندم�ا تنض�ج الس�مكة، 
أخرجيها م�ن الزيت وضعيها 
ع�ىل رّف التربيد يف طبق حتى 
 تتخل�ي من أك�رب كمية من 

الزيت.  
الخطوت�ني  أعي�دي    9- 
انته�اء  حت�ى  الس�ابقتني 

الكمية.  
املق�يل  الس�مك  قّدم�ي    10- 
الليم�ون  رشائ�ح  جان�ب  إىل 

الحامض. 

منذ نعومة أظافرك وأنت تنظر إىل والدك 
باعتب�اره البطل واملثل األع�ىل والقدوة، 
س�وف تحاكي كل يشء يقوم به، وتقلد 
طريقة كالمه واسلوبه، وتعابري وجهه 
وكل م�ا يفعل�ه، كما أنك س�تتعلم منه 
الكثري من األش�ياء باعتب�اره أول معلم 

تقابله يف حياتك.
عالق�ة األب بابن�ه غالًبا ما تس�اهم يف 
رس�م ش�خصية االبن، وتك�ون املرجع 
الذي يعود إلي�ه عند املرور بأزمة، وقبل 

اتخاذ أي قرار مصريي.
وفيم�ا ي�يل نس�تعرض مجموع�ة من 
األش�ياء التي يحت�اج كل ابن إىل تعلمها 
من أبيه، والتي من الرضوري أن تحرص 

عىل تقديمها وتوفريها له:
-1 يحتاج أن تحب والدته

عندم�ا تح�ب زوجت�ك، أم ابن�ك، فأنت 
سوف تعلمه كيف يتعامل معها، وكيف 
يتعام�ل مع ش�قيقته، وم�ع أي امرأة 
يقابلها يف حياته، س�وف يس�اعده ذلك 
عىل أن يحظ�ى بعالقات عاطفية جيدة 
وصحي�ة، وحتى إذا كن�ت منفصل عن 
زوجت�ك، فم�ن ال�رضوري أن تتعام�ل 
معه�ا بمنته�ى االح�رام وأن تقدرها، 
وأال تتعمد اإلساءة إليها أو اهانتها أمام 

ابنك.

-2 يحتاج إىل أن يراك تفشل
الفشل هو أفضل ُمعلم، وفشل اآلخرين 
سوف يس�اعدك عىل أن تتعلم وتستفيد 
الكث�ري، وعندما يراك ابن�ك تمر بتجربة 
فش�ل مؤمل�ة، ويش�اهدك أمام�ه وأنت 
تتعام�ل معه�ا، فس�وف يش�عر أنه ال 
يوج�د أي مش�كلة يف أن يخط�ئ مادام 
يتعلم م�ن أخطائ�ه، وس�يتأكد من أن 
اإلخفاق سيس�اعده عىل النمو، وتعزيز 
قدرات�ه واالنتقال إىل مراحل أكثر نضًجا 

يف حياته.
-3 يحتاج إىل أن تكون موج�ودا دائًم�ا

ربما يدفعك االنشغال يف حياتك العملية 
عن أرستك فتغيب عن بعض املناسبات 
الهام�ة بأبنائك، من ال�رضوري جًدا أن 
تك�ون متواجًدا يف حي�اة ابنك التعليمية 
واالجتماعي�ة، ويف كل جوان�ب حيات�ه، 
يج�ب أن تك�ون حوله وتحيط�ه بحبك 

واهتمامك ودعمك.
-4 يحت�اج إىل حب�ك بغ�ض النظ�ر عن 

قراراته واختياراته
ربم�ا تش�عر ببعض الغض�ب إذا رفض 
ابنك الس�ري عىل خطاك خاصة إذا كنت 
ناجًحا يف مجالك، ولكن بغّض النظر عن 
اختيارات�ه أو قرارته فمن الرضوري أن 
يش�عر نجلك بأنك تحب�ه وبأنك تدعمه، 
حتى إذا كان يتخذ قرارات خاطئة فمن 
املهم أن تق�دم له الدعم ال�ذي يحتاجه 
حتى يخوض التجربة، ويس�تفيد منها 

ويتعلم من اخطائه.
-5 يحت�اج إىل دعم�ك والش�عور بأن�ك 

تفخر به  
من الرضوري أن يشعر ابنك بأنك فخوًرا 
ب�ه وأنك تدعم�ه وتس�انده مهما كانت 
الظروف، قل ل�ه عبارات مثل “أنا أحبك 
ي�ا بني، أن�ا فخور بك، لق�د قمت بعمل 
رائ�ع، بذل�ت مجه�ود كب�ري، ال عيب يف 

الفشل حاول مرة أخرى وكن مثابرًا”.
-6  يحتاج إىل تأديبه ولكن بحب

عندم�ا تق�وم بتأديب ابن�ك فأنت بذلك 
تقوم بوضع ح�دود وتوقعات، تأكد من 
أن ابن�ك س�وف يرتك�ب األخط�اء التي 
س�بق أن ارتكبته�ا وأنت يف مثل س�نه، 
لهذا الس�بب عليك أن تعمل عىل تهذيبه 
وإصالح س�لوكه، ولك�ن من الرضوري 

أن تفعل ذلك بحب وأال تكون قاس�ًيا.
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يعد الزواج اتحاداً ورابطًة تجمع بني 
ش�خصني، وب�ه يصبح ل�كل منهما 
واجبات وحقوق ومسؤوليات اتجاه 
بعضهم�ا البعض، لذل�ك يعد اختيار 
رشي�ك الحي�اة من أه�م الق�رارات 
الصعبة التي ُتتخذ من خالل تكوين 
فكرة واقعية عن صفات الش�خص 
املناس�ب أو ما يعرف بالزوج املثايل، 
ولكن هن�اك صفات رئيس�ة تبحث 
عنه�ا امل�رأة يف الرجل عندم�ا يتعلق 
األمر باختي�ار رشيك الحي�اة. ومن 

هذه الصفات ما يأتي:
الصدق 

ال�ذي  الرج�ل  امل�رأة  الصدق:تح�ب 
يتص�ف بالص�دق حت�ى يف أبس�ط 
األم�ور، وه�ذا يزي�د احرامه�ا ل�ه 

وثقتها به.
األمان: ترغب املرأة بالشعور باألمان 
وراحة البال بوجود رشيك قادر عىل 

حمايتها يف كل األوقات.
الثقة: تبحث املرأة عن رجل تستطيع 
الثق�ة ب�ه يف كل االوق�ات وخاص�ًة 
عندما تحتاجه يف أمٍر ما، كما ترغب 
بأن يكون أيضاً عىل ثقة أن ما تفعله 

هو الصحيح واألفضل أيضاً.

روح الدعابة:تنجذب النس�اء بشدٍة 
نح�و الرج�ل ال�ذي يتمت�ع ب�روح 

الدعابة والعقل معاً.

االلتزام: تبحث املرأة عن رجل ملتزم 
يأخذ العالقة بجديٍة تامة.

الحب واالحرام: يهم املرأة أن يحبها 

رشيكها ويحرمها، ويف نفس الوقت 
أن ينال اح�رام اآلخرين وتقديرهم 

له.

رج�ل  ع�ن  امل�رأة  الطموح:تبح�ث 
عاطف�ي ولدي�ه الطم�وح واملثابرة 

للسعي لتحقيق أحالمه.
االع�راف باألخط�اء: تبح�ث امل�رأة 
عن رج�ل صادق يع�رف بأخطائه، 

ويتبعها باعتذار صادق.
اح�رام املب�ادئ والقيم:تبحث املرأة 
عن رجل يح�رم مبادئه�ا وقيمها، 
ولي�س بال�رضورة أن يوافقها عىل 
كل موضوع تطرحه، ولكن أن يبدي 

احراماً اتجاه موقفها.
معطاء

الرج�ل  امل�رأة ع�ن  املعطاء:تبح�ث 
بأش�ياء  يفاجئه�ا  ال�ذي  املعط�اء 

بسيطة أحياناً دون أي مقابل.
املخلص:يهم امل�رأة أن يكون الرجل 
الذي سرتبط به مخلصاً ووفياً لها.

املسؤولية:
تبح�ث املرأة عن رجل ق�ادر عىل تدبري 
األم�ور دون ته�ور، عىل س�بيل املثال 
صحيح�ة.  بطريق�ة  األم�وال  إنف�اق 
اختياره املناس�ب للزوج�ة، والحرص 
فك�رًا  من�ه  قريب�ة  تك�ون  أن  ع�ىل 
واهتماًما، ليخفض بشكل كبري وترية 

التوتر واالضطراب يف عالقتهما.

مواصفات الزوج املثالي

طريقة عمل السمك املقلي مثل املطاعم

نصائح طبيةحنو مستقبل افضل...هلا

دراسات حديثة

ملاذا نشعر بالدوخة يف فصل الصيف؟

هل يؤثر فريوس )كورونا( 
يف مستوى الذكاء؟

مل�اذا تظه�ر الش�مس برتقالية 
الل�ون يف حني أن النجوم األخرى 
تظه�ر بلون أبيض. هل الس�بب 
والغ�الف  باألكس�جني  ُمتعل�ق 
الخ�اص بن�ا؟ وكي�ف  الج�وي 
تظهر الشمس من الفضاء، هل 
باللون األبي�ض أم أنها برتقالية 

كما نراها من األرض؟
وس�تظهر  بيض�اء،  شمس�نا 
بيض�اء إذا م�ا نظرن�ا إليها من 
الفض�اء، لك�ن الغ�الف الجوي 
ينثر أش�عة الش�مس، وال سيما 
الضوء املوجود يف الطول املوجي 
األزرق،  الض�وء  أي  األق�ر، 
تب�دو  الش�مس  ف�إن  وبالت�ايل 
برتقالي�ة قلي�اًل نتيج�ة لذل�ك. 
الض�وء األزرق املفق�ود ه�و يف 
الحقيقة ال يتالىش عىل اإلطالق، 
إذ إن�ه ه�و م�ن يجعل الس�ماء 

زرقاء!
نعم كل ه�ذا الضوء األزرق الذي 
تراه يف السماء خالل النهار، هو 

مجرد ضوء الشمس املتناثرة.
أم�ا بالنس�بة للنج�وم األخرى، 

فإنه يف بعض األحيان عند النظر 
إىل النجوم قد نظن بأنها بيضاء، 
لك�ن عن�د الركيز بش�كل أكرب، 
فإنن�ا قد ن�رى نج�وم يف أماكن 
بعي�د تختل�ف ألوانه�ا، فمنه�ا 
واألزرق،  واألحم�ر،  الربتق�ايل، 
وحت�ى األخ�رض، لكن م�ا الرس 
وراء ذل�ك؟ ومل�اذا نراه�ا به�ذه 

األلوان؟
السبب ُمتعلق بالفيزياء الحيوية 
لعيونن�ا، فعندما يك�ون الضوء 
خاف�ت نصبح غ�ري قادرين عىل 

رؤية اللون. لذلك عندما تنظر إىل 
السماء لياًل فإن عينيك ال تتكيف 
تماًم�ا مع الظالم، ف�رى نجوم 
بعي�دة بمصدر ض�وء خافت مع 
ع�دم وجود ل�ون ملح�وظ. كما 
أن ض�وء النجوم يتناث�ر بنفس 
الطريق�ة التي يتناث�ر بها ضوء 
الش�مس، لذل�ك، إذا ُكن�ت تنظر 
إىل نج�م قري�ب بنف�س درج�ة 
حرارة اللون مثل الش�مس، فإنه 
س�يكون له نفس اللون القريب 

من الربتقايل كما نرى الشمس.

قدم�ت الدكت�ورة يورغيت�ا فارايفا، أخصائي�ة الغدد 
الصم�اء والتغذي�ة، اق�راح بتغي�ري النظ�ام الغذائي 
للشخص بعد ش�فائه من فريوس )كورونا( املستجد 

ليستعيد حالته الطبيعية برسعة.
و أش�ارت األخصائية الروس�ية إىل أن النظام الغذائي 
املتوازن واملتنوع يلعب دورا مهما يف عملية اس�تعادة 
الحالة الطبيعية بعد الشفاء من )كوفيد19-(، ويجب 
أن تحتوي األطعمة عىل س�عرات حرارية عالية- -20

30 كيلوسعرة لكل كيلوغرام من وزن الجسم يف اليوم، 
مع األخذ باالعتبار شدة املرض ووزن الجسم األويل.

و أضاف�ت” يج�ب أن تحت�وي وجب�ة الطع�ام ع�ىل 
الربوتين�ات، ألنها رضورية ملكافحة ضمور العضالت 
الحاصل خ�الل فرة املرض، و يجب أن تحتوي وجبة 
الطعام ع�ىل كمية كافية من الربوتينات 2-1.2 غرام 
ل�كل كيلوغ�رام م�ن وزن الجس�م، ملكافح�ة ضمور 
العضالت م�ع األخذ باالعتب�ار حالة ال�كىل، ويفضل 
خ�الل اليوم تن�اول 4-3 حص�ص من امل�واد التالية: 
الحلي�ب، منتجات األلبان املخمرة، الزبادي، الس�مك، 
البي�ض، الدواجن، اللح�وم، البق�ول، ومنتجات فول 

الصويا”.
و تابع�ت” زيادة التنوع يف النظ�ام الغذائي، يؤدي إىل 

حصول الجس�م عىل م�واد مغذية أكث�ر، حيث يجب 
تن�اول م�ا ال يق�ل عن خم�س حصص م�ن الفواكه 
والخرضوات املوس�مية )كل حصة 80 غراما تقريبا( 
يوميا، و يجب أن تكون ثالث وجبات رئيس�ة يف اليوم 

و 3-1 وجبات خفيفة”.
و أك�دت عىل عدم الحاجة إىل اإلفراط يف تناول الطعام 
بعد املس�اء، ومن األفضل أن يتناول الش�خص وجبة 

الطعام األخرية قبل 4-2 ساعات من النوم.
ووفقا له�ا، هذه باختص�ار، املبادئ العام�ة للتغذية 
بعد الش�فاء من )كوفي�د19-(، وبالطبع من األفضل 
أن يجري الطبيب األخصائي تعديال يف النظام الغذائي 

لكل مريض، استنادا إىل نتائج الفحص الطبي.

كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

ملاذا تظهر الشمس برتقالية اللون؟

أهم التوصيات الغذائية بعد التعايف من )كورونا(

ُيع�د الرخ�ام من أجم�ل األحجار ال�ذي يتم 
وضعه يف أس�طح وأرضيات جمي�ع املنازل، 
كما أن هذا الحجر يتميز بأنه ذا ألوان ُمعرقة 
مريح�ة للنظر ومظهر جميل، إضافة إىل أنه 
رسيع االتساخ كما أنه يحتاج إىل كمية وقت 
كب�رية لالعتن�اء ب�ه، ويف هذا املقال س�وف 

نتعرف طرق تنظيف الرخام من البقع.
يف  املتواج�دة  املس�تحرضات  اس�تخدام 

األسواق
يوج�د يف األس�واق واملحال التجاري�ة العديد 
م�ن املنتج�ات املختص�ة بتنظي�ف الرخام، 
فهذه املنتجات تعمل بتنظيف الرخام بشكل 

جيد جداً.
يالحظ بأن العديد من التكلس�ات واألوساخ 
تعمل ع�ىل التجمع عىل الرخام، وتكون هذه 

املستحرضات مخصصة للتخلص منها.
تكون هذه املس�تحرضات مصممة يف غالب 
األحيان بطريقة تساهم يف الحفاظ عىل لون 

الرخام وتمنع زواله.
تنظيف الرخام باستخدام النشا

ومن الطرق الفعالة التي يمكن اس�تخدامها 
لتنظيف الرخام هي النشا.

حيث يمكنك خلط كمية من املاء مع النش�ا 
حتى تحصل عىل رذاذ فيتم وضع هذا الرذاذ 
يف علب�ة خاص�ة بالرش ويرش عىل س�طح 

الرخام.

بعد ذلك يرك ليجف بشكل نهائي.
ومن ثم يتم غس�ل الرخام باملاء بشكل جيد، 
لكي تحصل عىل النتيجة املذهلة التي ترغب 

بها.
إذا انسكبت أحد املواد التي تحتوي عىل ألوان 
عىل الرخام يجب تنظيفها عىل الفور بشكل 

ممتاز.
وللتنظي�ف اليومي يجب عىل رب�ات البيوت 
اس�تخدام قطعة قماش ناعم�ة مبللة باملاء 
الداف�ئ وذل�ك لكي يتم التخل�ص من جميع 
الغب�ار واألترب�ة الت�ي تراك�م ع�ىل الرخام 

بشكل رسيع.
بيكربون�ات  باس�تخدام  الرخ�ام  تنظي�ف 

الصوديوم
ولتنظيف الرخام بش�كل جي�د وفعال يجب 
إحضار ماء ساخن ووضع كمية ال بأس بها 

من بيكربونات الصوديوم.
وم�ن ثم وض�ع هذا الخلي�ط بداخل زجاجة 

خاص�ة بالب�خ، حي�ث يت�م الرش م�ن هذا 
الخلي�ط ع�ىل الرخ�ام ع�ىل أن يك�ون ه�ذا 

الخليط ساخنا وحارا.
يعم�ل ه�ذا الخلي�ط ع�ىل إزالة الرس�بات 
والبقع بش�كل فعال ورسي�ع، وهذا الخليط 

غري مكلف أبداً.
كما أنه ينصح بالحرص عىل تجفيف الرخام 
باس�تخدام قطعة من القماش النظيف فور 

التنظيف.
تنظيف الرخام باستخدام الصابون السائل

أيض�اً يت�م كمي�ة م�ن امل�اء الس�اخن جداً 
وتذوي�ب ب�ه م�ا يق�ارب م�ن ملعقتني من 

الصابون السائل.
بع�د ذلك يتم إضافة رب�ع كأس إىل الخل مع 

هذا الخليط.
كما أنه ينصح بالحرص عىل تجفيف الرخام 
باس�تخدام قطعة من القماش النظيف فور 

التنظيف. 

تدبري منزلي

طريقة تنظيف الرخام من البقع

يواجه الكثري من األشخاص يف ظل 
ارتف�اع درجات الح�رارة يف فصل 
الصي�ف بعض األع�راض الصحية 
الش�عور  مقدمته�ا  ويف  الس�لبية 

بالدوخة.
و أكث�ر الفئات املعرضة للش�عور 
به�ذه املش�كلة ه�م كبار الس�ن، 
ال�والدة،  وحديث�ي  والحوام�ل، 
باألمراض  واملصاب�ني  واألطف�ال، 

املزمنة، كأمراض القلب والرئة.
و أش�ار خرباء الصحة إىل أن هناك 
العديد من األسباب التي تقف وراء 
الشعور بالدوخة يف الصيف، منها 
الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة 

وسوء التهوية.
وخالل فصل الصيف تتزايد مخاطر 
الجس�م  ألن  بالجف�اف  اإلصاب�ة 
يفق�د قدرا كبريا من الس�وائل عن 
طري�ق الع�رق، ويعت�رب الش�عور 
بالدوخ�ة م�ن األعراض الش�ائعة 
لإلصابة بالجف�اف، الذي قد ينتج 

أيض�ا عن قل�ة رشب امل�اء، و من 
األس�باب األخرى التي قد تس�بب 
الش�عور بالدوخ�ة، البق�اء لفرة 
طويلة يف أماكن مغلقة تعاني من 

سوء التهوية.
الش�مس  لح�رارة  التع�رض  و 
الصي�ف  فص�ل  خ�الل  املرتفع�ة 
بشكل مبارش س�بب آخر للشعور 
بالح�روق  واإلصاب�ة  بالدوخ�ة 

ورضبة الشمس.
كما أن التواجد يف أماكن مزدحمة، 
كوس�ائل املواص�الت، م�ع ارتفاع 
درجات الح�رارة قد يؤدي أيضا إىل 

الشعور بالدوخة واإلعياء.

م�ن الواض�ح أن التعايف م�ن مرض 
ف�ريوس )كورونا( ال يتوقف عند هذا 
الح�د، إذ إن تأث�ريات الفريوس تالزم 
املتعاف�ني، وهذه امل�رة تعدت جوانب 
الش�م والت�ذوق لتط�ال مس�تويات 

الذكاء واإلدراك.
فقد كشف بحث جديد أن األشخاص 
الذين تعافوا من الفريوس يحصلون 
عىل درجات أق�ل يف اختبارات الذكاء 

مقارنة بأولئك الذين لم يصابوا به.
وأشارت النتائج إىل أن الفريوس يمكن 
أن ي�ؤدي إىل انخفاض كبري يف القدرة 
اإلدراكي�ة، خاص�ة بني أولئ�ك الذين 
يعانون من م�رض أكثر خطورة.من 
جانبه، قال األستاذ املشارك يف مخترب 
التصوير العصبي الحس�ابي واملعريف 
والرسي�ري يف إمربي�ال كوليدج لندن 
وكبري الباحثني آدم هامبش�اير: “إنه 
وفريق�ه قاموا بتحلي�ل بيانات أكثر 
م�ن 81 ألف مش�ارك أكمل�وا اختبار 
ال�ذكاء ب�ني يناير وديس�مرب 2020، 
موضًحا أن أكثر من 12 ألف شخص 
من العين�ة بأكملها أصيبوا بفريوس 

)كورون�ا( بدرج�ات متفاوت�ة م�ن 
الشدة”.

الذي�ن  أولئ�ك  أن  الباحث�ون  ووج�د 
أداؤه�م  كان  بالف�ريوس  أصيب�وا 
ضعيف�اً يف اختب�ار ال�ذكاء مقارن�ة 
بأولئك الذين ل�م يصابوا بالفريوس، 
مؤكدين عىل أن أك�رب أوجه القصور 
لوحظت يف املهام التي تتطلب التفكري 

والتخطيط وحل املشكالت”.
وارتبط مس�توى ضعف األداء املعريف 
أيضاً بمس�توى ش�دة امل�رض، حيث 
أظه�ر أولئ�ك الذي�ن ت�م نقله�م إىل 
املستشفى باستخدام جهاز التنفس 

الصناعي أكرب حاالت العجز.
مل�رىض  امللح�وظ  العج�ز  ويع�ادل 
)كورون�ا( الذي�ن ت�م وضعه�م عىل 
جه�از التنفس الصناع�ي انخفاضاً 

بمقدار 7 نقاط يف معدل الذكاء.
وأش�ار الباحثون إىل أنهم ال يعرفون 
األس�اس اآليل أو الراب�ط بني اإلصابة 
وانخف�اض مس�توى اإلدراك، الفتني 
إىل أنه�م ال يعرف�ون أيضاً إىل متى قد 

يستمر تأثري ذلك.
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هن�اك كلمة كانت متداول�ة يف العراق وهي )الس�ختجي( و جمعها 
)الس�ختجية( وهي كلمة قديمة منذ أيام الحك�م العثماني للعراق، 
فف�ي مطلع القرن العرشين وأب�ان الحكم العثماني يف العراق الحظ 
أهل العراق وخصوصا أهل بغداد وجود موظفني أتراك يف الدواوين أو 
الدوائ�ر الحكومية العثمانية هؤالء املوظفني الجدد أذاقوا أهل بغداد 
الطيب�ني األمرين من جراء تلونهم وكذبهم ونفاقهم فقد كان هؤالء 
املوظفني يتس�مون باللس�ان الطويل واللني لكن فعلهم كان عكس 

ما يدعون.
ومن ش�دة اس�تغراب أهل بغداد من هؤالء املنافقني استفرسوا من 
الدواوي�ن العثماني�ة ع�ن ه�ؤالء فاخربوه�م بأنهم )س�ختجية(.. 
ومفرده�ا )س�ختجي(.. وألن اغل�ب العراقيني ال يعرف�ون الرتكية 
فانطبع يف عقلهم أن الس�ختجي هو الش�خص املحت�ال أو املعتاش 
ع�ى الحيلة واخذ أهل بغداد خاص�ة يتداولون هذا املصطلح وأخذوا 
يس�مون به اإلنس�ان الغش�اش مع معرفته�م الحقا ب�أن كلمة... 
.. وجمعه�ا  تعن�ي.. محام�ي  العثماني�ة  اللغ�ة  يف  )الس�ختجي( 

السختجية يعني املحاميني.
وهذا هو معنى وأصل كلمة سختجي .

انا وصديقتي يف الس�نة األخرية 
يف الجامع�ة، ه�ي فت�اة جميلة 
ورقيق�ة وذكي�ة أيض�اً، قامت 
بتحديد أستاذ ملرشوع تخرجها، 
هو أحياناً يعاملها بلطف شديد، 
ولكن�ه يف أغلب األحيان يعاملها 
بقسوة أشد، وهذا الحال معظم 
الوقت، عى عكس بقية الطالب 
الذي�ن يتعام�ل معه�م بلط�ف 
دائماً، هي تش�عر بأنه ال يطيق 
رؤيته�ا، وهذا م�ا ال يحدث بني 
أي طالب وأستاذه، تحدثت معه 
م�راراً من أج�ل اختيار أس�تاذ 

آخ�ر؛ ف�كان يجيبه�ا بطريق�ة 
س�تصبح  األم�ور  وأن  لطيف�ة، 
أفضل ويجعلها تع�دل عن رأيها 
يف التغي�ري، لكنه بع�د فرتة يعود 
ويعاملها بقسوة كما يف السابق، 
ه�ي متأك�دة أن املش�كلة لديه، 
ولكنه�ا لم تكن تع�رف ما هي؟ 
ومؤخراً أخربها بش�كل مفاجئ 
بأنه يحبها، وأن س�بب معاملته 
لها بهذه الطريقة، أنه متزوج وال 
يريد أن يكشف مشاعره أمامها؛ 
لذلك كان يتجنب رؤيتها، أخربته 
بأنها ل�ن تبادل�ه الش�عور أبداً؛ 
فتقبل املوضوع وأصبح يعاملها 

بلطف شديد لفرتة طويلة، وبعد 
ذل�ك وبش�كل مفاج�ئ، ل�م يعد 
يطيقها وال يرد عى مراس�التها 
الت�ي تخ�ص مرشوعه�ا، وهي 
خائف�ة م�ن أن يتأخ�ر تخرجها 
ونح�ن يف الس�نة األخ�رية، ماذا 

تفعل؟
النصائح والحلول:

يمكنن�ا  ال  أن�ه  اوال  لنتص�ارح 
الحكم الكامل عى هذا األس�تاذ؛ 
ول�م  املش�كلة  يف  ط�رف  ألن�ه 
نس�مع وجه�ة نظ�ره، ولكن إذا 
افرتضن�ا أن ه�ذا ترصف�ه حقاً 
إزاء صديقت�ك؛ فعليه�ا أن تتخذ 

بتغي�ريه كمرشف  ق�راراً رسيعاً 
عى رس�التها، وعليه�ا أن تفعل 
ذل�ك بق�وة وقناع�ة، بمعنى أن 
تطلب من�ه رس�مياً تحقيق ذلك 
خ�الل يوم�ني، وإن ل�م يتحقق، 
ترفع األمر إىل املدير املسئول عن 

الشؤون الطالبية يف كليتها.
لكني أنبه يف الوقت نفس�ه إىل أن 
صديقتك قد تكون بالغت يف نقل 
الوضع ل�ك، ويف كل حال، يمكنك 
التدخ�ل ودي�اً واالستفس�ار عن 
عدم رده أو تأخره، وأنبه أيضاً إىل 
أنه بإم�كان صديقتك أن تخفف 
من األس�ئلة واالستفسارات، وال 

تق�ع تح�ت هاجس أن األس�تاذ 
ينوي لها الرش ألنها لم تس�تجب 

لعواطفه!
يبدو أن األستاذ أيضاً كان ضحية 
افتت�ان، وقد صارحها أنه متزوج 
ولم يطلب منها عالقة، ال س�مح 
الل�ه، له�ذا فضم�ن ه�ذا اإلطار 
العاطف�ي، يمك�ن حل املش�كلة، 
نبال�غ يف االفرتاض�ات؛  أال  رشط 
فق�د يك�ون مش�غوالً حق�اً، أو 
تأخ�ر عليها ألمر م�ا؛ لهذا عليها 
أن تك�ون واقعية وتحدد برنامجاً 
زمنياً وتطلب لقاًء معه بصحبتك، 
وتتفق معه عى متابعة موضوع 
الرس�الة، وهذا اللقاء سيكش�ف 
الكثري من الغموض يف هذه املسألة 
العاطفي�ة، وال أعتقد أن أس�تاذاً 
وقوراً ومحرتم�ًا يمكنه أن يكون 
سيئاً إىل درجة حرمان طالبة من 
نجاحها، وما نس�مع عن قصص 
من هذا النوع، نكتشف فيما بعد 
أن الطالب�ة نفس�ها ل�م تحس�ن 
التعام�ل، وربم�ا م�ن دون وعي 
منه�ا وقع�ت تح�ت فتن�ة ذاتية 
بأنها محبوبة؛ فالتبس األمر عى 
الط�رف اآلخ�ر، وظن بشاش�تها 

ولطفها تجاوباً!
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مهنياً: مشاكل بسيطة لكن يف املقابل فرص محتملة 
الس�رتجاع حق أو للعودة اىل املايض كي تحاس�ب َمن 

اساء إليك
عاطفي�اً: تتجدد العواطف وتش�تد الروابط متانة وتس�تيعد 

ثقة الرشيك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه 
صحي�اً: عليك التخفيف قدر اإلمكان من تناول اللحوم النيئة 

والسويش ألنها املسبب األكرب للكوليسرتول

مهني�اً: ال تب�دأ بأي م�رشوع جديد قب�ل أن تنهي 
التزاماتك إزاء مرشوع حايل ألن األمر رهن بنجاحه 

أو بعدمه 
عاطفياً: ال تقدم اليوم عى مغامرات عاطفية جديدة، بل 

أنت مدعو إىل التأني والحذر يف هذا الشأن
صحياً: نفذ قدر اإلمكان اإلرش�ادات الغذائية، وإذا أحسست 

باالنزعاج راجع أخصائي التغذية

مهنياً: تقوم بخيارات صائبة وتحصل عى مبالغ 
ل�م تتوقعها، م�ن حقك أن تفرح وت�زرع الفرح يف 

محيطك
عاطفي�اً: انتبه ملعاملتك الرشيك، فهو يتحمل منك الكثري 

ويسكت، لكن هذا األمر لن يستمر طويالً
صحياً: استغل عطلة نهاية األس�بوع وانطلق مع العائلة إىل 

البحر ومارس السباحة

مهني�اً: تحديد األه�داف يف مس�ريتك املهنية مهّم 
جداً ويوّفر عليك الكثري من الجهود غري الرضورية، 

وتقديم التربيرات التي قد ال تنفع
عاطفياً: قد تكون بعض تفاصيل املرحلة املقبلة س�بباً يف 

عدم عالقة ما فحاول أن تتغاىض عن التفاصيل الصغرية
صحياً: العقبات الصغرية لن تش�كل عائقاً أمام إرصارك عى 

متابعة تمارينك اليومية

مهني�اً: تتخلص من بعض خيب�ات األمل، وتكون 
قادراً ع�ى النهوض مجدداً وامل�ي قدماً يف إنجاز 

ما خططت له 
عاطفي�اً: االس�تفزاز م�ع الرشي�ك غ�ري مس�تحب عى 
اإلط�الق، ألن رد فعل�ه س�يكون مكلف�اً وتدفع الثم�ن غالياً 
وتندم. صحي�اً: ال تجازف بصحتك من أجل مكاس�ب مادية 

رخيصة، ألن الصحة هي األغى

مهني�اً: عراقي�ل تفاق�م وضع�ك املهن�ي، وتنهار 
أمامها وتجد نفس�ك عاجزاً عن مواجهتها، بسبب 

إهمالك املتمادي يف مالحقة أهم القضايا املهمة 
عاطفياً: لن تجد نفس�ك إال مطواع�اً آلراء الرشيك وهي 

دائماً ما تكون يف مصلحتك وتضعك عى السكة الصحيحة
صحي�اً: وضعك الصح�ي الحرج والدقيق لم يع�د يحتمل أي 

تراجع، سارع فوراً إىل طبيبك

مهني�اً: أن�ت مدع�و اىل الّتحفظ ول�و اّن الفرص 
املهني�ة جدي�دة متاح�ة امام�ك، ام�ور طارئة قد 

تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال 
عاطفي�اً: تغي�ريات مفاجئ�ة تط�ال وضع�ك العاطفي 

وتضعك أمام مسؤوليات كبرية قد تعجز عن القيام بها
صحي�اً: أنت دائ�م التوتر ومع�رض الضطرابات نفس�ية ما 

يجعلك تعتقد أنك تشكو أمراضاً خطرية

مهني�اً: تح�اول أن تنه�ي مهم�ة تش�كل عائق�اً 
بالنس�بة إلي�ك لتنطلق بم�رشوع جدي�د مهم جداً 

تربهن من خالله ما أنت عليه يف الواقع 
عاطفياً: تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض، 

بينما الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض
صحياً: خفف ق�در اإلمكان من تناول املرشوبات الغازية وال 

سيما خالل تناولك الطعام.

مهني�اً: من�اخ إيجاب�ي لتطوير قدرات�ك العملية، 
استفد من هذا األمر قدر املستطاع وال تدع الفرص 

تفوتك ألنها قد ال تتكرر يف املدى املنظور
عاطفي�اً: تغايض الرشيك ع�ن تجاوزاتك فرصة لك لتغري 
تعاملك معه، وهنا يفرض الحذر نفسه وتؤدي الحكمة دوراً 
كب�رياً. صحياً: أنت ق�ادر بإرادتك الصلبة ع�ى التخلص من 

السمنة واستعادة عافيتك ونشاطك

مهني�اً: ق�د تقلق بش�أن وضع طارئ، ف�ال توقع 
عقداً وال تسافر وكن واعياً لكل ما يدور حولك، وال 

سيما أن املترضرين من نجاحك يخططون ألمر ما 
عاطفي�اً: أخبار حل�وة وتطورات زاه�رة، تخوض غمار 

عالقة فريدة من نوعها وتعرف تطوراً يفرحك ويريحك
صحياً: كما تحرص باستمرار عى تفقد رصيدك يف املرصف، 

تفقد وضعك الصحي أيضاً لدى الطبيب املختص

مهنياً: ترتاجع الحظوظ وتضطر إىل أن تتكيف مع 
ظ�روف جديدة، تطورات يف حيات�ك املهنية تتطلب 

الكثري من الحرص
عاطفي�اً: تب�ادر إىل االنطالق بحيوّية كبرية، وتس�عى إىل 

اإلمساك بزمام األمور وتشعر بأّنك مسيطر عى األوضاع 
صحياً: التمارين الصباحي�ة مفيدة قبل تناول الطعام أو أي 

مرشوب منّبه.
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مهنياً: قد تفرض رأي�اً أو تحّقق رغبة، كأن ُتعنّي 
يف منص�ب أو تحتل مرك�زاً أو ما ش�ابه، فتربهن 

للجميع أّن العلم سالح اإلنسان
عاطفي�اً: كن ناضجاً واترك األمور تس�ري بهدوء وتكّيف 
م�ع األمر الواق�ع وال تقاومه، وكن مس�توعباً لكل ما يصدر 
م�ن الحبيب من ترصفات.صحياً: مارس برودة أعصابك عى 

محيطك وال تفقدها، وخذ األمور بروية

كلمات متقاطعة

1849 : وفاة محمد عيل باشا، مؤسس مرص 
الحديث�ة، وأهم وأعظم م�ن حكموا مرص يف 

تاريخها الحديث.
1498 - كريس�توفر كولومب�وس يكتش�ف 

فنزويال.
1774 - اكتشاف عنرص األكسجني.

1790 - إجراء أول تعداد للس�كان يف الواليات 
املتحدة، وكان تعداد الس�كان آنذاك 4 ماليني 

مواطن للواليات الثالث عرشة.
1834 - صدور أول طابع بريدي يف الربازيل.

1876 - كول�ورادو تصب�ح الوالي�ة الثامن�ة 
والثالثني من واليات الواليات املتحدة.

1902 - الواليات املتحدة تشرتي حقوق قناة 
بنما من فرنسا.

1914 - أملاني�ا تعل�ن الح�رب عى روس�يا يف 
الحرب العاملية األوىل.

الش�يوعي  الح�زب  تأس�يس   -  1920
الربيطاني.

1933 - القي�ام ب�أول رحل�ة لرشك�ة طريان 
القاه�رة  مدينت�ي  ب�ني  مرصي�ة  وطني�ة 

واإلسكندرية.
1943 - اس�تقالل بورما وإع�الن انضمامها 

لقوات الحلفاء يف الحرب العاملية الثانية.
1945 - تأسيس الجيش اللبناني.

1945 : الحكوم�ة الس�ورية تتس�لم قي�ادة 
للب�الد م�ن املس�تعمرين  الوطن�ي  الجي�ش 

الفرنسيني.
1958 : حل االتحاد العربي بني األردن والعراق 
عقب وقوع انقالب عس�كري يف بغداد بقيادة 

عبد الكريم قاسم
1967 - إرسائيل تحتل القدس الرشقية.
1981 - بدأ بث محطة MTV املوسيقية.

1985 : األمن املرصي يعلن اكتش�اف ش�بكة 
أمريكي�ني  دبلوماس�يني  تض�م  تجس�س 

وإرسائيليني.
1990 : فش�ل محادثات بني العراق والكويت 
لحل الخالف املس�تعيص بينهما بشأن حقول 
النف�ط، ومّهد ذلك الجتي�اح الجيش العراقي 
فجر الي�وم الت�ايل الكويت وس�يطرته عليها 
س�يطرة كامل�ة، وان�دالع م�ا ُيع�رف بحرب 

الخليج الثانية.
رمي�ا  عراقي�ا  تاج�را   42 إع�دام   :  1992
بالرص�اص واعتق�ال 55 بتهمة االس�تغالل، 
أُعي�د لهم االعتب�ار الحقاً من قبل الس�لطات 

العراقية بعد موجة استنكار شعبية واسعة
2005 - األمري عبد الله بن عبد العزيز يصبح 
مل�ًكا للمملك�ة العربية الس�عودية بعد وفاة 

امللك فهد بن عبد العزيز.

ترتب�ط األرق�ام املتك�ررة وف�ق 
املختص�ني يف مج�ال املاورائيات 
بق�وى خفي�ة تحمي الش�خص 
ال�ذي يصادفها. فمثالً الس�اعة 
ترتب�ط  كله�ا   ٤:٤٤ أو   ١١:١١
بحظ ما جي�د يريد الكون منحه 
مل�ن يصادف�ه. األرق�ام املتكررة 
لها مكانته�ا يف حياتنا لذلك نجد 
إقباالً كبرياً عى الزواج يف تواريخ 

تحمل أرقاماً متكررة.
حني تصادفني أرقاماً متكررة يف 
حياتك فاعلمي أن قوى الطبيعة 
تح�اول التواصل مع�ك وإبالغك 
بأنه�ا تهت�م ب�ك. ويف ح�ال ل�م 
تصاديف بعد ه�ذه األرقام فاليوم 
هو يوم حظك ألننا س�نضعها يف 
طريقك وكل م�ا عليك القيام به 
ه�و اختي�ار الرقم الذي يش�دك 
الي�ه. وبم�ا ان االرق�ام املتكررة 
عديدة  فس�نعرض يف موضوعنا 
لذلك  التكرارات االساسية..  هذه 
اخت�اري الرقم ال�ذي يخاطبك يف 
هذا االختبار واكتش�في ما الذي 

ينتظرك.
الصورة رقم ١

الرق�م ١١١ يبلغ�ك بأن�ه ح�ان 
الوق�ت لرحلة ذاتي�ة واعية جداً. 
الرقم هذا نداء يقظة يطلب منك 
إع�ادة تقييم ذاتك الن�ه وعى ما 

يب�دو لم يع�د هدف�ك الرئييس يف 
الحياة مرئي ومع�روف. انتبهي 
ألف�كارك وركزي ع�ى اإليجابي 
منها حتى خالل مراحل التشكيك 
والخ�وف والقل�ق. عى م�ا يبدو 
حياتك جعلت األه�داف الثانوية 
ترتاك�م وتخنق هدف�ك الرئيس، 
حان الوقت إلعادة تنظيم حياتك 

كاملة.
الصورة رقم ٢

علي�ك  بأن�ه  ي�دل   ٢٢٢ الرق�م 
التحيل بمزيد من الثقة بنفس�ك 
وبحيات�ك. التسلس�ل ه�ذا ه�و 
إش�ارة ب�أن حيات�ك تحت�اج اىل 
التوازن خصوصاً يف مجايل الثقة 
والش�جاعة. حالي�اً محيط�ك ال 

يشجعك وال يمنحك القوة وحان 
الوق�ت لتبديل�ه كام�اًل والعثور 
عى اش�خاص يؤمنون بك. لكن 
البداية تنطلق من شخصك ،عليك 

اإليمان بقدراتك وبنفسك.
الصورة رقم ٣

ع�ى  أيض�اً  ت�دل   ٣٣٣ الرق�م 
الحاجة للتوزان لكن التوازن هنا 
داخ�يل، هناك انع�دام يف التوازن 
بني عقل�ك وقلبك. ان�ت محاطة 
بالحب وتش�عرين بوجوده لكنك 
تتجاهلين�ه. ما علي�ك القيام به 
هو تعلم حب نفسك كي تتمكني 

من تقبل حب االخرين لك.
الصورة رقم ٤

الرق�م ٤٤٤ يرمز إىل عنارص املاء 

والن�ار وه�ي  واله�واء  واالرض 
تبلغ�ك بان�ه حان الوق�ت لتقبل 
تأثريه�ا اإليجاب�ي ع�ى حياتك. 
مؤخ�راً كل يشء يتم اعتباره من 
املسلمات يف حياتك وهذه االرقام 
تذك�ري ل�ك بتقدي�ر كل األم�ور 

البسيطة يف حياتك.
الصورة رقم ٥

التغريات قادمة وما عليك القيام 
ب�ه ه�و االس�تعداد مل�ا س�يغري 
وأهدافك.  ومخططات�ك  حيات�ك 
ال داع للخ�وف من هذه التغريات 
النه�ا س�تجعل حيات�ك أفض�ل. 
صحي�ح أن تبدل حياتك بش�كل 
جذري ق�د يخيفك لك�ن تذكري 
دائم�اً ب�أن اإليجابي�ة تحيط بك 

وعليك الوثوق بها.
 الصورة رقم ٦

صحي�ح أن ه�ذا الرقم ع�ادة ما 
يتم ربطه بال�رش لكن يف االرقام 
املتك�ررة هن�ا فهو رس�الة بانه 
ح�ان الوق�ت للعثور ع�ى هدف 
عش�ق  م�ن  والتخل�ص  س�ام 
بان�ك  اإلدراك  علي�ك  املادي�ات. 
تحتاجني اقل مما تظنني للشعور 
بالسعادة. كل هذه االمور املادية 
ليس�ت مصدرك للس�عادة  لذلك 
املختلفة  األس�ئلة  يج�ب ط�رح 

حالياً.

acebook من الفيسبوك

غزل عراقي

ن��اس األس��مهم  بع��ض  َعَل��ي  الگال��و  ان��ه 
يُغف�������������ر م��ا  ذنب��ي  ادم  تفاح��ة  كل��ت 
اع��وام بع��دد  عم��ري  انول��د  ن��وح  گب��ل 
ابح��ر م��ن  وبي��ه  الس��فينه  ان��ه  ص��رت 
التاري��خ واليش��هد  رس��ت  متون��ي  عل��ى 
الب��ر ص��رت  مم��دود  البح��ر  ج��ان  وك��ت 
من��رود وحط��ب  ن��ار  بوس��ط  املرم��ي  ان��ه 
تس��ع�������ر وبق��ت  حره��ا  ب��رد  م��ا  ولك��ن 
بش��������اة ف��داه  م��ا  ال  منذب��ح  ابن��ي  ان��ه 
معّف��ر الدم��ه  وم��ن  دم��ع  خ��دوده  عل��ى 
احل��وت رحمن��ي  وم��ا  بلعن��ي  يون��س  مث��ل 
اثم�������ر م��ا  يقطين��ي  ش��جر  عن��ه  ف��رق 
ه��واي واحلياي��ه  يوس��ف  ابي��ر  وگع��ت 
الش�������ر كل  بل��ون  ليال��ي  م��رت  َعَل��ي 
ش��راي م��ن  صحل��ي  ال  اج��ت  م��ا  قواف��ل 
وتس��ّعر مع��روض  ش��لع  وبي��ري  ان��ه 

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

أستاذ يبتز طالبته.. حب أو رسوب؟

األرقام المتكررة وأسرارها.. اختاري واكتشفي ما ال تعرفينه

فالن أكبر سختجي !!
قصة مثل

أفقي
1مالكم أمريكي مسلم معتزل

2جديد باللغة الفرعونية القديمة 
o أول من اكتش�ف كروية األرض 

عمليا
3يهبن بال مقابل o صوت الضحك

4هلن ال�رتاب )ىف الب�ر( o يخبئ 
شيئا خلسة

5مارسن o حرف جزم
6يجمعون املال والذهب )معكوسة 

( o دار حول ايشء
7حياه )مبعث�رة( o مواطنو أكرب 

دولة آسيوية مساحة
8أرش�د إىل اليشء املطلوب o اس�م 
ف�رس تس�ببت يف حرب 40 س�نة 

بني القبائل العربية
9عرش مئ�ات o – ما ي�دره الثدي 

قبيل الوالدة وبعدها مبارشة
10من مكونات الدم ونقصه ناتج 

عن االنيميا

رأيس
رصخ   o العم�ل  رأس  1ع�ى 

باسمه
2عالم مرصي حاصل عى نوبل
3نضاحك ونلقي الطرائف بيننا

4ذات حنان ومودة
5ح�رشات ذات نظام اجتماعي 
دقي�ق o نص�ف قال�ت oنظ�ف 

القطن من البذور
علم�ه  ينف�ي   o 6متش�ابهان 

باليشء o ثلثا ثلة
م�ادة   o وك�د  بتع�ب  7يعم�ل 
مطه�رة للجروح توج�د يف ماء 

البحر
8حلقات معدن متشابكة o من 

أقطاب البطارية
9نصف واحد o سئم o ودى

10نزي�ل األوس�اخ o مقاتل�ون 
غري راجلني

حدث يف مثل هذا اليوم
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عـين على العالم

الغنائي  حفلها  إلحياء  روبي  تستعد 
الجديد برفقة الفنان محمود العسييل، 
أغسطس  من  الـ6  يف  سيعقد  والذي 

املقبل، يف مدينة العلمني الجديدة.
رشط  بوضع  روبي  الفنانة  واكتفت 
الغنائي  حفلها  لحضور  فقط  واحد 
الحضور  سن  تُخص  والتي  الجديد 

بالحفل الغنائي.
املنظمون  وضعه  الذي  الرشط  ونص 
مهرجان  يف  املرة  هذه  روبي  لحفل 
العلمني الصيفي أال يقل سن الحضور 
ينطلق  فيما  عاما،   15 عن  بالحفل 

حفلها يف الثامنة مساء.
ووصلت سعر التذكرة للحضور بالحفل 
وفًقا ملوقع الحجوزات للحفالت، والذي 
إىل   ،»marche Tickets« اسم  يحمل 
 VIP« 500 جنيه لفئة البالتينيوم وفئة
 VIP« بـ 1000 جنيه وفئة »Standing

Lounges« بـ 2000 جنيه.
الفنانة  وضعتها  رشوط  وكانت 
يف  األخري  الغنائي  حفلها  لحضور 
منذ  انطلق  والذي  الشمايل،  الساحل 
غضب  يف  تسبب  أسبوعني،  من  أكثر 
وانتقادات من الجمهور، حيث شملت 
عن  الحضور  عمر  يقل  أال  الرشوط 
25 عاما، وأن يقترص عىل األشخاص 
ارتداء  رضورة  مع  فقط  املرتبطني 

مالبس بيضاء.
عدم  عىل  املنظمة  الرشكة  واشرتطت 
املالبس  أو  شورت«  الـ»هوت  ارتداء 
بارتداء  السماح  أعلنت  كما  الرياضية، 
للسيدات(.  رأس  )غطاء  الرتبون 
املرتديات  دخول  رشط  وضعها  وكان 
لـ»الرتبون« زاد الوضع سوءا إذ وجدتها 
الكثريات طريقة غري مبارشة ملنع دخول 

الفتيات والنساء املُحجبات.

تقدم أمرية البوب املرصية، كارمن 
جديدة  أغنية  لجمهورها  سليمان، 
لفصل الصيف بعنوان لعبتي.األغنية 
وألحان  عبدالله  نور  كلمات  من 

إن  كارمن  وتقول  العسال،  مصطفى 
قصة األغنية مستوحاة من لقائها مع 
 2013 سنة  جاد.منذ  مصطفى  زوجها 
من  كواحدة  اسمها  املطربة  نقشت   ،

أفضل الفنانات املرصيات. وقد حصلت 
خالل مسريتها الفنية ماليني املشاهدات 

عىل مختلف املنصات
وقعت كارمن مع سوني ميوزيك الرشق 

وأصدرت   2019 ديسمرب  يف  األوسط 
عالمة  تحمل  التي  األغاني  من  العديد 
دولية بما يف ذلك أغنية صيف 2020 لينا 

رقصة.

أوريان  دافيد  الشاب  اللبناني  للمخرج  بديلة«  »أم  مسلسل  تألق 
العراق،  يف  الثالثاء  مساء  أقيم  الذي  الذهبي،  الهالل  جوائز  حفل  يف 
بنسخته الثالثة التي أطلق عليها اسم دورة املمثلة العراقية الكبرية 

فوزية الشندي. 
كان ملسلسل »أم بديلة« حصة األسد، فالعمل الذي نافس الكثري من 
األعمال العراقية حصد 4 جوائز يف الحفل املختص بالربامج واألعمال 
السباق  يف  العراقية  الفضائيات  شاشة  عىل  تعرض  التي  الدرامية 
فاز  فيما  مخرج،  أفضل  بجائزة  أوريان  دافيد  فاز  فقد  الرمضاني، 
املمثل ألكسندر علوم بجائزة أفضل ممثل واعد، لتكون جائزة أفضل 
كذلك  كريم.  جمانة  املمثلة  نصيب  من  الثاني  الدور  فئة  عن  ممثلة 
أفضل  للفنان سيف عامر جائزة  »آه حبيبي«  العمل  حصدت شارة 

أغنية شارة مسلسل. 
عمل  هو  خليل،  عماد  ندى  للكاتبة  بديلة«،  »أم  مسلسل  أن  يذكر 
 ،aws studio>s عراقي لبناني مشرتك، من إنتاج ام بي يس عراق و
وقد حقق نجاحاً باهراً يف املوسم الرمضاني للعام 2021 عىل الصعيد 

املحيل والعربي، لدرجة دفعت بمتابعيه إىل املطالبة بجزء ثاٍن منه.
من جهة أخرى، ُيعد املخرج دافيد أوريان من أصغر املخرجني الشباب 
يف الوطن العربي، حيث ملع اسمهم يف وقت قيايس بفضل موهبتهم 

الفّذة، وهو بصدد التحضري لعدة أعمال أخرى.

رمحة رياض يف موسم جديد 
من عراق آيدول

روبي تضع شرطاً واحداً يف حفلها الغنائي الثاني

كارمن سليمان تعود بأغنية »لعبيت«

»أم بديلة« للمخرج دافيد أوريان حيصد 4 جوائز

واتسآب يطلق ميزة جديدة تتعلق 
بالمحادثات

ماريا فرهاد تتوج ملكة جمال العراق لعام 2021

مهمة غريبة في انتظار “الحرامي”

“تويتر” يطلق مسابقة جائزتها 
3500 دوالر

كشـف مركز اإلعـالم الرقمي عن اطالق تطبيق واتسـآب للرتاسـل 
الفوري بشكل رسمي، ميزة جديدة تتعلق بأرشفة املحادثات.

واوضح املركز يف بيان، أن “امليزة الجديدة سـتمكن املستخدم من 
نقل املحادثات الشخصية ومحادثات املجموعات اىل االرشيف، إذ 

انها ستبقى يف االرشيف حتى بعد وصول رسائل جديدة”.
واشـار املركز اىل أن “هذه امليزة سـتخلص املستخدم من ازعاج 
رسـائل املجموعات الكثرية والرسـائل الشـخصية غري املرغوبة، 

التي ستظهر امامه حتى لو قام بتفعيل ميزة الكتم فيها كما كان 
يحدث سابقا”.

تّوجـت الشـابة العراقيـة، ماريا فرهاد سـالم، يف 
قلب العاصمة بغداد، بلقب ملكة جمال العراق بعد 

منافسة مع جميالت من مختلف أنحاء البالد.
 ونالـت ماريا، وهي من مواليـد 2001، اللقب بعد 
منافسـة مع ملكة جمال دياىل يف املرحلة النهائية 

التي سـبقتها مراحل وفعاليات استمرت ألسابيع 
مع املشـاركات مـن جميـع املحافظـات، حاملة 
رسالة إنسـانية تطمح لتحقيقها من فوزها الذي 
فـرح به أهايل مدينتها يف سـهل نينـوى التاريخي 

“موطن الثريان املجنحة” شمايل البالد.
وجاءت ماريا وهي ملكة جمال سـهل نينوى، من 
قضاء الحمدانية املسـمى “عـروس نينوى” وهو 
يضـم أغلبية من املكون املسـيحي، وقد تعرض يف 
وقت سـابق من عام 2014 للتدمري عىل يد تنظيم 

“داعش” اإلرهابي.
وتطرّقت الفائزة باللقب إىل رسـالة بابا الفاتيكان 
البابا فرنسـيس لدى زيارته إىل الحمدانية يف آذار/

مـارس العام الحايل، من أجل عودة %90 من أبناء 
املكون املسـيحي الذين ُهّجروا قرسا عىل يد تنظيم 
“داعش” اإلرهابي، إىل مناطقهم يف نينوى وسهلها 
ومركزها املوصل ثاني أكرب مدن العراق سكانا بعد 

العاصمة بغداد.

مـن “أعمـال شـاهد األصليـة”، ينطلق عرض 
املوسـم الثانـي من مسلسـل “الحرامـي” من 
توقيع املخـرج أحمد الجندي، معالجة وإرشاف 
عـىل فريق الكتابـة أحمد فـوزي صالح، والذي 

 .”VIP يعرض عىل “شاهد
بعدما انحرصت أحداث املوسم األول داخل منزل 
طـارق )بيومي فؤاد(، تكمل القصة يف املوسـم 
الثانـي لتحمـل أجـواء تشـويقية ومغامـرات 
وحركة، وتشهد العديد من التطورات يف طبيعة 
العالقة بني طارق ورانيا )رانيا يوسـف(. وتبدأ 
القصة عندما يتواصـل طارق مع كمال )أحمد 
داش(، ملسـاعدته يف اسـتعادة مستندات مهمة 
تدينـه، إذا لم ُتعـاد إىل الرشكة رسيعـًا.. ورغم 
رفـض كمـال لهذه املهمـة الغريبة، لـن يتأخر 
حتى يوافق عىل مسـاعدته يف الرسقة ألسـباب 
عاطفيـة، خصوصـاً أنه يعيـش قصة حب مع 
سايل )رنا رئيس(. وتتخذ األحداث بعدها منحى 
آخـر عند وقوع حادثـة لم تكن يف 

الحسبان.
عـن  يوسـف  رانيـا  تعـرب 
مـع  بالتعامـل  تفاؤلهـا 
قائلـة:   ،MBCو “شـاهد” 
حليـف  كان  النجـاح  “إن 
معظـم تعامالتنا السـابقة 

معاً، ولطاملا حققت نسـب مشـاهدة مرتفعة، 
إضافـة إىل أننـي أرى أن القيمـني عـىل هـذه 
املؤسسـة يجيدون اختيار نصوصهم وتنفيذها 
بأفضـل املواصفـات”. وتكشـف يوسـف عـن 
تطورات املوسم الثاني من “الحرامي”، لتقول: 
“الحكاية سـتنتقل من داخل املنزل إىل خارجه، 
ولتتخـذ طابع التشـويق واملغامـرة، مع تغيري 
شـديد يف مسـار األحداث ومـا يجري مـع تلك 
األرسة وتعامالت أفرادهـا”، كما ترى أن وجود 
بيومـي فـؤاد كأحـد أبطـال العمل، قـد يعطي 
انطباعـاً أن املسلسـل يتخـذ منحـى كوميدياً، 
لكن هنا نراه بخفة ظلـه املعتادة إنما يف أجواء 
من التشـويق املسـتمر. وعن العمل مع املخرج 
أحمد الجندي، تشري قائلة: “وقفت أمام كامريا 
الجنـدي ألول مـرة منـذ نحو عامني يف املوسـم 
األول من “اآلنسة فرح”، واليوم يتكّرر التعاون 
يف املوسـم الثاني من “الحرامـي”، ويلفتني أنه 
رجل منظم، ومخـرج موهوب يف مجال الكتابة 
أيضـاً”. وتعد يوسـف الجمهور بعمـل جميل، 
وتدعوه إىل متابعة األحداث عىل منصة “شـاهد 

.”VIP
من “أعمال شاهد األصلية”، ُيعرض “الحرامي 
2”، ابتـداًء مـن األول مـن آب/أغسـطس، عىل 

.”VIP شاهد“

يف ظل مسـاعيها لتطوير أدائها، لم تجد منصة “تويرت” سوى قراصنة 
اإلنرتنـت “الهاكرز” لكي يعثروا عـىل “تحيزات مفرتضة” يف خوارزمية 

قص الصور، بعدما واجه املوقع اتهامات بالعنرصية.
ولطاملـا اتهـم “تويرت” بـأن الخوارزميـات اآللية لديه، تفضـل الوجوه 
البيضـاء عىل السـوداء، وهذا ما دفعـه إىل إجراء دراسـة أدت إىل إنهاء 

املشكلة تقريبا عىل ما يقول، لكن يبدو أنها ال تزال موجودة.
وتقـوم خوارزميـات قـص الصـور عـىل اقتطـاع جـزء منهـا حتى ال 
تشـغل مسـاحة يف الخط الزمني للمسـتخدمني، وإلظهار صور أكثر يف 

التغريدات.
وفتـح “تويرت” الباب أمام أي شـخص يمكن أن يحل املشـكلة، سـواء 
كان مـن قراصنة اإلنرتنت أو الباحثني أو الهواة، يف مسـابقة سـيمنح 

الفائزون فيها جوائز نقدية.
ويأمـل موقع التدوين املصغـر عىل اإلنرتنت بأن يـؤدي منح القراصنة 
وغريهم فرصة الوصول إىل خوازميات اقتصاص الصور، إىل العثور عىل 
الطـرق التـي تصبح بها الخوارزميـات هذه ضارة، مثـل قص الصورة 

بحيث تجعلها نمطية أو تمحوها من األساس.

وّصل فريق بحثي طبي من أقسـام 
علـم األدويـة والصيدلـة واألحيـاء 
الدقيقـة بكليـة الطـب يف جامعـة 
هونـغ كونـغ، إىل تطويـر تركيبـة 
مسحوق جاف قابل لالستنشاق من 
عقار “تامباروتني”، وثبتت فاعليته 
عىل نطـاق واسـع ضد فريوسـات 
كورونا واإلنفلونزا ومتالزمة الرشق 
“مـريس”..  التنفسـية  األوسـط 
وُنـرشت نتائـج هـذه الدراسـة يف 
العدد األخري مـن دورية “العالجات 
تنطلـق  أن  ويتوقـع  املتقدمـة”، 
التجارب الرسيرية يف الفرتة املقبلة.

واسـتجابة لوبـاء كورونـا الذي ال 
يمكن التنبـؤ بتطوراتـه، يمكن أن 
يكـون لالسـتخدام املبكـر لعامـل 
مضـاد للفريوسـات تأثـري واسـع 
النطـاق يف السـيطرة عـىل انتشـار 

التهابات الجهاز التنفيس.
وأفـاد فريـق البحـث مـن جامعـة 
هونغ كونغ، يف دراسـة سابقة، بأن 
أحـد مشـتقات مركـب الريتينويد، 
وهو )AM580( له نشـاط واسـع 
النطـاق مضاد ل فريوسـات كورونا 
ومتالزمـة  واإلنفلونـزا  املسـتجد 

الرشق األوسط التنفسية.
عقـار  هـو   )AM580( ونظـري 
“تامباروتني”، الذي يعـد أيضاً أحد 
مشـتقات مركـب الريتينويد، ويتم 
تسـويقه حاليـاً يف اليابـان كعالج 
يأخذ عن طريق الفم البيضاض الدم 
النخاعي الحاد، ولكن يوجد له أيضاً 
نشـاط مضاد للفريوسـات مشابه 
لــ)AM580(، غري أنه يتفوق عليه 
بأنه منتج موجود باألسـواق وثبت 

وتأثرياتـه  لالسـتخدام،  آمـن  أنـه 
الجانبية أكثر اعتداالً من مشـتقات 

الريتينويد األخرى.
كقـرص  “تامباروتـني”  ويتوفـر 
عـن طريـق الفـم، وهذه مشـكلته 
كعـالج مضـاد للفريوسـات، حيث 
يصعب تحقيق نشـاط قوي مضاد 
التنفـيس  الجهـاز  يف  للفريوسـات 
بسـبب عدم كفاية توزيع الرئة بعد 
تناولـه عـن طريـق الفـم، وعندما 
يتم إعطـاء جرعة عاليـة لتعويض 
التوزيـع غـري الـكايف للرئـة، فمـن 
املتوقـع حدوث آثار جانبية سـامة 

بسبب التعرض الجهازي الواسع.
وعىل النقيض مـن ذلك، فإن تناوله 
عن طريق مسحوق استنشاق يقلل 
الضارة، ويحّسـن  اآلثـار  مخاطـر 
الفاعلية العالجية، وهو بذلك يكون 
سـهل اإلعطاء )الذاتي(، ويمكن أن 
يستخدم كوقاية وعالج، وتم تحضري 
تركيبة املسـحوق الجاف املستنشق 
مـن “تامباروتني” عن طريق تقنية 
هندسـية للجسـيمات تجمـع بـني 
التجميد بالرش والتجفيف بالتجميد 
إلنتـاج جزيئات ذات خصائص رذاذ 

ممتازة لالستنشاق.
ووجد فريق البحـث بجامعة هونغ 
كونغ أن جرعة وقائية من مسحوق 
“تامباروتني” قللت بشكل كبري من 
الفـريوس وحمـل الحمض  تكاثـر 
النـووي الريبي الفـريويس لكورونا 
املسـتجد يف رئتـي الهامسـرت، وتم 
املضـادة  فاعليتـه  إثبـات  أيضـاً 
وفـريوس  التاجيـة  للفريوسـات 

اإلنفلونزا.

قالـت، أناستاسـيا إليتشـيفا، املختصـة يف اختبار برنامج ماسـينجر 
Gem4me، إنـه توجـد تطبيقـات خاصة عـىل الهاتف الذكي، تسـمح 
بكشـف األوراق النقديـة املزورة.وأضافت الخبرية: “عىل سـبيل املثال، 
للقيام بذلك يتم يف بنجاح روسـيا اسـتخدام تطبيق للمرصف املركزي 
تحت اسم األوراق النقدية ل بنك روسيا”.ونوهت بأن “هذا التطبيق، ال 
يكشـف تلقائيا األوراق النقدية الحقيقية باستخدام الكامريا، ولكنه 
يعطي قائمة بالعالمات التي تدل عليها، ويشـري إىل ما يجب التحقق 
منه خالل ذلك”. ويمكن للمسـتخدم بشـكل مستقل وذاتي، فحص 
rinte  األوراق النقديـة للتأكـد من صحتها وذلك من خـالل واجهة

face الربنامج.وهنـاك تطبيق “املاسـح الضوئي لألمـوال املزيفة”، 
الذي يسـمح بفحص ليس فقـط الروبالت بل الـدوالرات واليورو.. 
وللتحقـق، يجب توجيـه كامريا الهاتـف الذكي إىل الورقـة النقدية 
وانتظار رد فعل الربنامج، والذي سـيعطي إجابة إيجابية أو سـلبية 

حول أصالة القطعة املالية.

فريق طبي يتوصل ألول عالج 
محتمل لكورونا واإلنفلونزا

كشف النقود المزيفة باستخدام 
الهاتف النقال!

  

تغريدات

نوري المالكي

شيماء عماد زبير

يف بغداد الـ DNA يعمل بصوره صحيحة 
ــك دون أن  ــبه مسقط رأس جدا فتصبح ُتش

تبذل اي جهد..

ــوى حتث خطاها حنو جملس النواب القادم  كل الق
ــريكا يف ادارة الدولة، نبارك جلميع من  لتكون ش
ــار االنتخابات ونتمنى هلم حتقيق  قرر خوض غم
ــة  ــعون هلا وندعوهم اىل منافس النتائج اليت يس
ــابق والتعاون حنو تقديم  ــها التس ــريفة اساس ش
ــاء  ــة بن ــاهمة يف عملي ــن واملس ــة للمواط اخلدم

الدولة واستعادة هيبتها . 

البحث عن
»واتر مبب داوي« 

 « أسميته   آخر،  له  وليس  اول  له  حلم  املنام  يف  راودني  العيد  ايام  أول 
ومن  والغرائب،  العجائب  بلد  امريكا  يف  اني  حلمت  العرًطويس«،  الحلم 
هناك ذهبت اىل احد اسواقها املسمى سوق »مريادي« االسم ليس غريبا 
سوق  فروع  من   فرعا  كان  لربما  بأنه  نفيس  اقنعت  وقد  سمعي،  عىل 
»مريدي«، او لربما يكون احد اجداد املدعو املرحوم مريدي املكنى السوق 
هذا  يف  العجيب  لكن  هناك،  له  فرعا  وفتح  امريكا  اىل  هاجر  قد  باسمه 
من  مكون  فهو  بغداد،  يف  يقع  الذي  السوق  ذاك  يشبه  ال  انه  السوق 
عرشة طوابق يتنقل فيها الزائر بواسطة مصاعد كهربائية حديثة، حيث 
الروعة..  غاية  يف  وتنسيق  بجمالية  العرض  اماكن  يف  انترشت  البضائع 
بني  ابحث  وأنا  الحقيقة،  يف  وليس  طبعا  الحلم  يف  وهذا  السوق،  دخلت 
البضائع املعروضة لرشاء مضخة مربدة » واتر بمب » للمربدة العاطلة 
التي املكها يف بغداد عاصمة الحضارة االنسانية بعد توقف » الواتر بمب 
» القديم املوجود يف منزيل املتواضع ببغداد، وأنا منهمك يف البحث، طبعا 
هذا يف الحلم، لم اعثر عىل ضالتي حتى اصابني االعياء واالرق وسط جو 
لطيف ال يشبه اجواء بغداد، وحدث ما لم اتوقعه، حيث حدث توقف يف 
الطاقة الكهربائية نتيجة خلل فني رسعان ما انقطعت الكهرباء واستمر  
لبضع دقائق، ويف هذه االثناء شاهدت شخصا يمتلك سحنة عربية اعتقد 
انه مهاجر من زمن » دقناووز » ألمريكا، وملا شاهد تعبي وما اعانيه من 
ارهاق للبحث عن »الواتر بمب«، ضحك كثريا وقال تعليقا واستهزاًء عىل 
بحثي املتعب »هاي إبيتكم تلكاه«، وقفت وتأملت ذلك املهاجر اللطيف 
وهو يستهزئ مني، وقلت له »كيف تقول هذا وانا يف امريكا  بلد العجائب 
والتنكه..  والحب  »املهفة  بعرص  عايش  بعدك  »انت  يل  قال  والغرائب«، 
وين انت عايش اخي، العالم وصل للكواكب وانت بعدك تبحث عن الواتر 
يضحك  والغرب  واوربا..  امريكا  يف  باملتاحف  موجود  صار  هذا  بمب، 
يشرتي حضارتكم  ما  الغرب  ان  واعلم  واقعيا  كن  العزيز  اخي  عليكم.. 
ازدراء  نظرة  القديمة  لحضارتكم  ينظر  هو  ابيزة،  بها  تتبجحون  التي 
امليلء  املتعب  حارضكم  حساب  عىل  بحضارتكم  تتغنون  البقاء  ويتمنى 
بمئات  الغرب تجاوزكم  ان  لديك  ليكن معلوما  العزيز  اخي  بالسلبيات.. 
املواطن  عام..  الثالثمائة  او  املائتي  تتعدى  ال  حضارته  ان  رغم  السنني 
الغربي او االمريكي بدأ يقص لحيته بأشعة الليزر وأنتم بعدكم تعيشون 
بلذة الحالق ابو املوس والتنكه.. انتم تحلمون حلم عرقوب يف هذا العالم 
امتلكتموها  وان  بالتكنولوجيا  تحلمون  انتم  األطراف،  املرتامي  الجديد 
للقارات مثل صاروخ  العابرة  الصواريخ  البيئة بصناعة  بتلويث  تبدأون 
املعقد  الصاروخ  تصنعون  انكم  والعجيب  يعد..  ولم  انطلق  الذي  العابد 
تكنولوجياً وتستوردون ابرة الخياطة والقلم الجلب من الصني.. وغالبا 
كيف  بريص«..  »ابو  َمن عىل  وانترصتوا عىل  انترصنا  كلمة  ترددون  ما 
وابتكاراته..  صناعاته  كل  تستخدمون  وانتم  العالم  تقودوا  ان  تريدون 
ماذا صنعتم انتم حتى تفتخر بكم األجيال.. ماذا جنينا من نفختكم ومن 
همبالتكم الكذابة غري الخراب والدمار ألهلنا وديارنا »ديار سلمى«، حتى 
والشاعر  منكسة  مطأطأة  رؤوسنا  قادتنا  جعل  ان  بعد  مللناه  الشعر 
ينشد كذئب جائع ينشد علينا ليل نهار بأننا حققنا انتصارات وهي يف 
ومنذ  عليكم  بالله  وارشدوني  دلوني  وانتكاسات..  انكسارات  مجملها 
والصهيونية  االستعمار  اسميتموه  ما  عىل  واستقاللكم  النهضة  عرص 
عىل حرب حققتم فيها نرصا مؤزرا عىل االعداء املفرتضني.. كلها هزائم 
من  والديمقراطية  والحرية  االجتماعية  بالعدالة  نطالب  وانكسارات.. 
الشاعر  قال  كما  فهم  العسكر،  قادتنا  من  تأتينا  واالوجاع  حكوماتنا  
ابناء  عىل  ولكن  لألجنبي  »عبيد  الرصايف  معروف  الله  رحمه  العراقي 
جدتهم اسود«، لقد جعلتم منا خرافا تساق وتباع يف سوق النخاسة، وان 
نطق احدنا وقال بلغة الحيوان الضعيف »ميع  ميع«، فهذا يعني تطاوال 
ويف  الحيوان..  حقوق  عفوا  االنسان،  وحقوق  الديمقراطية  مبادئ  عىل 
ضوء ذلك باتت اجسادنا تباع بال اثمان وبات املوت يطاردنا يف كل مكان 
وزمان.. بالله عليكم دلوني عىل ارشفكم وانظفكم ألرفع الراية له واقبله 
وأسجل اسمه بقلمي مغموسا بدمي يف انتخاباتكم القادمة التي لن أجد 
لها يف قامويس مكانا من أجل أن أؤرش فيها انني كائن برشي يعيش كما 
يعيش االنسان يف كل مكان.. انسان بال عنوان فقد املأوى وال مكان له يف 
االرض يلوذ به ال يف تركيا وال مرص وال األردن، وال اي مكان، اصبحنا شعبا 
القادة بكذبهم ويعاملونا كأي مخلوق مهان«،  تائها بال هوية يالطفنا 
وقال يل وهو يالحظ دهشتي من كالمه واعرتايض عىل وجوده يف الغربة، 
فقال يل بعصبية: دعني اعيش يف الغربة اعمل، فقد نفد صربي واصابني 
داء اسمه الغباء.. فيا اخي اتركني اعاني ما اعاني فقد نفد صربي ولم 
اعد اعرف يوم مولدي ولم اعد اعرف هل انا خلقت إنسانا ام حيوانا رضع 
من ثدي الشيطان.. اتركني اعيش فال يوجد يف بالد الغربة كائن ينعتني 
بالجبن او يطلق بحقي كلمة بهتان، أنا هنا حر أقف اينما اريد، ال يرعبني 

من يقول يل هنا مقر السلطان او صوت انفجار خسيس جبان.

سعد حمسن خليل 

والجمهور  اإلعالم  لّقبها 
األوىل،  العراق  بنجمة  واألرقام 
يف  املمّيزة  مشاركتها  وبعد 
 MBCالـ آيدول،  عراق  برنامج 
يف  يبدأ  إضايف  تجدد عقدها ملوسم 

شهر سبتمرب.
أطلقت  ذلك،  إىل  باإلضافة 
»الكوكب«  رياض  رحمة 

أدتها  التي  الرومانسية  األغنية 
كلمات  من  وهي  مختلف،  بأسلوب 
صابر  عيل  ألحان  العزاوي،  ماهر 

وتوزيع محب الراوي.
تخّطى  فقد  يوتيوب  عىل  الفيديو  أّما 
واحدة  ساعة  بعد  مشاهدة  ألف  املئة 
هاشتاغ  تصّدرت  كما  إطالقه،  من 

#كوكب_رحمه عىل تويرت يف العراق.

الكويتية،  الفنانة  توفيت   
العاصمة  يف  الرشاح،  انتصار 
رصاع  بعد  لندن  الربيطانية 
مع املرض، عن عمر ناهز 59 

عاما.
الصحية  الحالة  وكانت 
تدهورت  قد  الراحلة  للفنانة 
أثناء تلقيها العالج يف لندن، إذ 
املستشفيات  احدى  اىل  نقلت 
حالتها  انتكاس  بعد  هناك 
الكويت.وتعترب  يف  الصحية 
الفنانة انتصار احدى عمالقة 
الكويت  يف  الكوميدي  الفن 
واشتهرت بأدوارها الكوميدية 
التي أدخلت الرسور عىل قلوب 
الكثريين من خالل املرسحيات 
الربامج  و  واملسلسالت 
أعمالها  أهم  الكوميدية.ومن 
لندن«  باي  »باي  مرسحية 
وبرنامج  عيل«  أم  و«انتخبوا 
»بعد  أوبريت  و  »فضائيات« 
األعمال  من  وغريها  العسل« 
الفنية  الساحة  أثرت  التي 
والخليجية.والفنانة  الكويتية 
مواليد  من  الرشاح  انتصار 
وبدأت   1962
لعمل  ا
لفني  ا
عام  يف 
.1980

وفاة فنانة 
كويتية بعد 

صراع مع املرض


