بعد تسجيل  11644إصابة و 63حالة وفاة

ارتفاع أسعار الدوالر يف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بغداد وكردستان
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر مقابل الدينار ،امس
الثالثاء ،يف البورصة الرئيسية يف بغداد ،واقليم
كردستان.وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية
سجلت صباح امس  147900دينار مقابل  100دوالر
أمريكي.وأشار املصدر ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء
شهدت ارتفاعا يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف
بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع  148500دينار  ،بينما بلغت
أسعار الرشاء  147500دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا  ،حيث
بلغ سعر البيع  148200دينار لكل  100دوالر امريكي،
والرشاء بواقع  147800دينار لكل  100دوالر.

 12وفيات كورونا يف العراق تالمس الـ  19ألفا
صفحة وعدد امللقحني يتخطى املليون و 865ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،فيما اكدت تسجيل  11644اصابة جديدة و 63حالة وفاة وشفاء  7359حالة.وذكرت
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس ،51836 :ليصبح
عدد الفحوصات الكلية ،13228019 :مبينة انه تم تسجيل  11644اصابة جديدة و 63حالة
وفاة وشفاء  7359حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل ،)%89.6( 1488186 :بينما
عدد حاالت االصابات الكيل ،1660371 :أما عدد الحاالت التي تحت العالج ،153320 :يف حني
ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،901 :وعدد حاالت الوفيات الكيل ،18865 :الفتة اىل
ان عدد امللقحني ليوم امس ، 98262 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.1865161 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7537 :االربعاء  4آب 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7537 Wed 4 Aug 2021

خبري أمين :القضاء على بقايا داعش يتطلب جهدا استخباريا وفنيا

حمافظ صالح الدين لـ  :ضعف التنسيق بني العناوين األمنية خلق فرصة لإلرهاب لتنفيذ جرائمه يف احملافظة
الزوراء /حسني فالح:
طال�ب محافظ صالح الدين ،عمار جرب
خلي�ل ،القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة
بتس�ليم امللف االمني يف ناحية يثرب اىل
جهة واحدة ملسك االرض ،وفيما أكد ان
ضع�ف التنس�يق بني العناوي�ن األمنية
خل�ق الفرصة لإلره�اب لتنفيذ جرائمه
باملحافظ�ة ،رأى خبري امني ان القضاء
على بقاي�ا داع�ش يتطل�ب املزي�د من
الدعم لألجه�زة االمنية واالس�تخبارية
والجهد الفني.
وقال محافظ صلاح الدين ،عمار جرب
خلي�ل ،يف حديث لـ”ال�زوراء” :انه جدد
مطالبته للقائد العام للقوات املس�لحة
رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
بضرورة تس�ليم ادارة املل�ف االمن�ي
لناحي�ة يث�رب لجه�ة واح�دة ملس�ك
االرض إلنه�اء تهدي�د ارواح وممتلكات
املواطنني .الفتا اىل :أن ضعف التنس�يق
بين العناوي�ن األمني�ة خل�ق الفرصة
لإلرهاب ب�أن يتغلغل وينف�ذ جريمته.
منتق�دا توظي�ف معان�اة أه�ايل يثرب
ألغ�راض سياس�ية وانتخابية .واش�ار
محاف�ظ صلاح الدي�ن اىل :ان�ه س�بق
أن وج�ه ق�وات الف�وج التكتيك�ي من
رشطة املحافظة بمس�ك األرض وتلبية
احتياجاته�م .رافضا ان تك�ون املدينة
حقل تجارب لخطط غري منتجة يذهب
املواط�ن ضحي�ة له�ا .من جهت�ه ،قال
الخبري يف الش�ؤون األمني�ة ،فاضل ابو

رغي�ف ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان هناك
نشاطا واضحا للتنظيم االرهابي سيما
يف املناطق املحصورة ما بني محافظتي
صالح الدين وكركوك ،السيما يف الوديان
الثالث�ة وادي الش�اي ووادي زغيت�ون
ووادي ام الخناج�ر .مبينا :ان هذه تكاد
ان تك�ون م�ن اخط�ر االماك�ن ليس يف

العراق فقط وانما يف العالم برمته النها
تعد بقايا لتنظي�م داعش االرهابي ،الن
التنظي�م ي�أوي اىل تلك املناط�ق بعدما
كان يف دولة التمكني لذلك هو انتقل من
حرب املدن اىل حرب حدودها.واشار اىل:
ان مناط�ق يف صلاح الدين هي االخرى
تش�هد بني الحني واالخر هذه العمليات

االرهابية بس�بب عودة بع�ض العوائل
م�ن النازحني .مؤكدا :نحت�اج اىل املزيد
من دع�م االجهزة االس�تخبارية واملزيد
م�ن دعم الجهد الفن�ي واملزيد من عقد
الرشاكات وعقد توأم�ة ما بني االجهزة
االمنية وااله�ايل املدنيني هن�اك واعادة
الثق�ة بينهم�ا.ويف وقت س�ابق ،أكدت

االيزيديون يستذكرون فاجعة ابادتهم

قيادة العمليات املشتركة حاجة القوة
الجوي�ة إىل طائ�رات جدي�دة لتطوي�ر
قدراته�ا القتالي�ة ،فيم�ا أش�ارت إىل
استراتيجية وجهد استخباري ملالحقة
املتورطين بحادث�ة يثرب.وقال الناطق
باسم العمليات املشرتكة ،اللواء تحسني
الخفاج�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“الق�وة الجوي�ة بحاجة ألن�واع جديدة
من الطائ�رات ،فضال عن أهمية تطوير
إمكانيته�ا وقدرته�ا ،وه�ذا يعتمد عىل
ميزاني�ة الدول�ة”.ويف ش�أن آخ�ر ،بني
الخفاجي أن “الخرق االمني األخري الذي
حدث يف صالح الدين هو اعتداء ارهابي
على مجل�س ع�زاء ،والق�وات االمنية
ب�ارشت ف�ورا ً بف�رض أط�واق امنية،
ُ
وشخص بأن عصابات داعش االرهابية
كان�ت وراء الحادث”.وتاب�ع أن “هناك
زيارة مهمة لقيادة العمليات املشتركة
ووزارة الدف�اع وضب�اط م�ن وزارة
الداخلي�ة ،لناحي�ة يث�رب واالطالع عىل
الخرق االمني” .كاشفا عن “توجيهات
ووصاي�ا م�ن الق�وات االمني�ة ،واتباع
رؤية واسرتاتيجية من اجل القبض عىل
الجناة وتقديمهم للعدالة”.وأشار إىل أن
“هنال�ك حواض�ن تقوم بتقدي�م الدعم
باألس�لحة واالموال للخاليا االرهابية”.
مؤك�دا ً “مبارشة القوات االمنية بالعمل
مع الجهد الفني باتجاه كل من يس�عى
الحتضان العنارص االرهابية ،ومحاولة
تقديم العون لهم”.

السيسي يؤكد ضرورة زيادة مثن رغيف اخلبز املدعوم وإعادة تسعريه مرة أخرى

ص3

الزراعة :صرف الدوالر وانفلونزا الطيور وراء ارتفاع أسعار البيض والدجاج

ص5

العراق يوجه دعوة ألمري الكويت
حلضور مؤمتر دول اجلوار العراقي

مصطف�ى الكاظم�ي ،اىل أمير دول�ة
الكوي�ت تتضم�ن دعوت�ه اىل حض�ور
مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد
يف بغ�داد قب�ل نهاي�ة ش�هر آب الحايل،
بمش�اركة أوروبي�ة عالية املس�توى».
وأض�اف أن «الزي�ارة س�تتضمن أيضا ً
إجراء ع�دد م�ن اللق�اءات الثنائية مع
املس�ؤولني الكويتيني ،لبحث ومناقشة
عدد من امللفات ذات االهتمام املشترك،
وبما يس�هم يف تعزيز العالقات الثنائية
بني البلدين».

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،دعوة اىل أمير دولة الكويت
لحض�ور مؤتم�ر دول الج�وار العراقي
الذي سيعقد يف بغداد .وذكر بيان لوزارة
التخطيط تلقت «الزوراء» نس�خة منه :
أن «وزير التخطي�ط ،وصل اىل الكويت،
امس الثالث�اء ،يف زيارة رس�مية يلتقي
خاللها األمير نواف األحم�د الصباح».
واش�ار اىل أن وزي�ر التخطي�ط «يحمل
رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء

الصحة توجه ندا ًء للمواطنني بتلقي
اللقاح املضاد لفريوس كورونا
أخ�ذ التلقي�ح يف العاصمة بغ�داد وباقي
املحافظ�ات» .واضاف «نك�رر نداءنا اىل
العراقيني بتلقي اللقاح املضادة لفريوس
كورون�ا» ،مبين�ا ان «لقاح�ات كورون�ا
املس�تخدمة يف الع�راق اثبت�ت فعاليتها
وتحقيقه�ا حماية ووقاي�ة من االصابة
بنسبة تتجاوز  %90ومن مناشئ عاملية».
وتابع« ،ننفي بشكل قاطع وجود حاالت
وف�اة واع�راض جانبي�ة خطيرة ل�دى
املتلقني للقاح املضاد لكورونا».

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة اس�تمراريتها
بالخط�ة الحكومي�ة املوس�عة ملضاعفة
أعداد اللقاحات املضادة لفريوس كورونا
وزي�ادة منافذ أخذ التلقي�ح يف العاصمة
بغداد وباق�ي املحافظات.وقال املتحدث
باسم الوزارة ،سيف البدر ،يف ترصيحات
عرب صفحت�ه الرس�مية يف الفيس بوك :
«مس�تمرون بتطبيق الخطة الحكومية
املوس�عة ملضاعف�ة أع�داد اللقاح�ات
املضادة لفريوس كورون�ا وزيادة منافذ

تفاصيل اخرى ص4

جملس الوزراء يقرر منح  10إىل  25مليونا الكاظمي :هناك شكاوى عن وجود استغالل ملوارد الدولة يف احلمالت االنتخابية
لعوائل شهداء مستشفى احلسني يف ذي قار
وبدأنا التحقيق يف وزارتني

بغداد /الزوراء:
ق�رر مجل�س ال�وزراء ،ام�س الثالث�اء،
من�ح  10اىل  25مليون�ا لعوائل ش�هداء
مستشفى الحسني بذي قار ،فيما صوت
عىل قيام وزارة النفط بتش�غيل شخص
من كل عائلة من ضحايا املستشفى.وقال
املتح�دث باس�م مجلس الوزراء ،حس�ن
ناظ�م ،يف املؤتم�ر الصحفي االس�بوعي
تابعت�ه “ال�زوراء” :إن “الورقة البيضاء
تع�د خطة إصالح اقتصادي�ة والحكومة

تس�عى إىل تطبيق بنوده�ا” ،الفتا إىل أن
“مجلس الوزراء صوت على قيام وزارة
النفط بتشغيل شخص من كل عائلة من
ضحايا مستشفى اإلمام الحسني (ع)”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء قرر منح من
 10إىل  25ملي�ون دين�ار لعوائل ش�هداء
مستش�فى اإلمام الحسين” ،مشريا إىل
أن “الحكومة تتس�لم أكثر من  500ألف
جرعة لقاح أس�بوعيا ً ونحت�اج إىل إقبال
العراقيني عىل التلقيح”.

املالية النيابية :خماطبة االدعاء
العام والنزاهة للتحقيق يف التعيينات
املخالفة لقانون املوازنة

الزوراء  /يوسف سلمان:
ق�ررت اللجن�ة املالية النيابي�ة مخاطبة
رئاس�ة االدع�اء الع�ام وهيئ�ة النزاهة
رس�ميا لتش�كيل لجنة تحقيقية بشأن
ملف التعيين�ات يف ع�ام  2021املخالفة
لقان�ون املوازن�ة العام�ة .كم�ا تعهدت
اللجن�ة املالي�ة النيابية بمتابعة الس�بل
الكفيل�ة لح�ل اإلش�كاليات الت�ي تحول
دون رصف املس�تحقات املالي�ة لضباط
الجيش وضحاي�ا االرهاب ،ألكثر من 15

س�نة لحين رصف املس�تحقات لذويها
.وناقش�ت اللجنة ،خالل اجتماع مشرتك
مع رئي�س هيئة التقاعد إي�اد الجبوري
والكادر املتقدم يف الهيئة ومسؤويل وزارة
املالية بحض�ور اعضاء اللج�ان النيابية
األخرى ،بعض امللفات التي تهم رشيحة
املتقاعدين ،منها ملف رصف مستحقات
ضب�اط الجيش من اإلج�ازات املرتاكمة،
والفروقات الخاصة بضحايا االرهاب.

تفاصيل ص2

أعلنت ضوابط احلصول على إجازة دراسية

الرتبية :مل حن ّدد حتى اآلن موعداً
لبدء العام الدراسي اجلديد

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الرتبي�ة ،امس الثالث�اء ،أنها
ل�م تح ّدد ،حت�ى اآلن ،موع�دا ً نهائي�ا ً لبدء
العام الدرايس الجديد ،فيما اعلنت ضوابط
الحصول عىل إجازة دراسية.وقال املتحدث
باس�م ال�وزارة حي�در ف�اروق يف ترصيح
صحف�ي :إن “وزارة الرتبية لم تحدد حتى
اآلن موعدا ً نهائيا ً لبدء العام الدرايس الجديد
لك�ي يتم الرتيث ب�ه” ،الفت�ا ً اىل أن “األيام
املقبلة ستشهد إجراء االمتحانات النهائية
لطلبة الصف الس�ادس االعدادي”.وأضاف
فاروق ،أنه “يف الفرتة املقبلة سنش�هد أخذ
اللق�اح املضاد لفيروس كورون�ا ويتحدد
عىل أساس�ه الدوام الحكوم�ي ،وأن تكون
هنالك عملية تعليمية تسير بشكل أفضل

م�ن السابق”.وبش�أن إج�راء امتحان�ات
الصف الثالث يف ظل ارتفاع درجات الحرارة
وتس�جيل إصابات مرتفع�ة بكورونا ،علق
فاروق ب�أن “امتحان�ات الثالث متوس�ط
انطلق�ت ي�وم األح�د ،وكان م�ن املزم�ع
إجراؤه�ا يف الراب�ع من الش�هر املايض ،إال
أنها تأجلت ألسباب فنية تخص املجتمع”،
مشيرا ً اىل أن “االمتحان�ات انطلقت يف ظل
تحضيرات وقائي�ة كتعفري املراك�ز والزام
الطلب�ة بارت�داء الكمامات”.وتاب�ع ،أن
“هنالك خلية أزمة تدار من وزارتي الرتبية
والكهرباء حي�ث إن األخرية طالبت الرتبية
بتحديد أماكن املراكز االمتحانية لتزويدها
بالطاقة خالل ساعات تأدية االمتحانات”.

تفاصيل ص2

بغداد /الزوراء:
ح�ذر رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي،
ام�س الثالثاء ،م�ن اس�تغالل م�وارد الدولة يف
الحمالت االنتخابية من قبل وزراء مرش�حني او
مس�ؤولني متنفذين بالدولة ،وفيم�ا اعلن البدء
بالتحقي�ق يف وزارتين ،اك�د قرب إعلان نتائج
تحقيق حادث مستش�فى اإلمام الحسين (ع)،

مشيرا اىل أن هنالك تعمدا باس�تمرار العراق يف
الفوىض وإضعاف الدولة.وقال الكاظمي ،خالل
جلس�ة مجلس الوزراء يف بي�ان ملكتبه االعالمي
تلقته «الزوراء» :ان «هناك ش�كاوى عن وجود
اس�تغالل ملوارد الدول�ة يف الحملات االنتخابية
من قبل وزراء مرش�حني او من قبل مس�ؤولني
لديه�م نفوذ يف الدول�ة ،ويجب ان ال يكون هناك

تداخل يف املسؤولية التنفيذية يف هذه الحكومة،
التي نؤك�د دوما انها حكومة خدم�ات وافعال،
وتعهدن�ا ب�ان نك�ون محايدي�ن م�ع الجميع.
واض�اف« :بدأنا التحقيق يف وزارتني ،وس�تفتح
تحقيق�ات اخرى يف ح�ال ثبت وجود اس�تغالل
ملوارد الدولة يف االنتخابات ،س�نخيرّ الوزراء بني
البقاء يف الحكومة او الرتش�ح لالنتخابات ،ملنع

حص�ول مثل ه�ذه االزدواجية التي تتس�بب يف
اح�راج الحكومة امام الش�عب» ،مش�ددا «عىل
الصعيد الشخيص لم أرشح نفيس يف االنتخابات،
حتى ابعث رسالة للمواطنني بان هذه الحكومة
جاءت لخدمتكم وتقف عىل مس�افة واحدة من
الجميع».

تفاصيل ص2

بعد فقدان أربع سفن السيطرة على القيادة

مصدر أمين بريطاني :مسلحون اختطفوا السفينة «أسفلت برينسيس» يف مياه اخلليج
لندن /متابعة الزوراء:
ذكرت مص�ادر بريطانية إن مجموعة
م�ن املس�حلني صع�دت على مت�ن
الس�فينة «أس�فلت برينس�يس» يف
الخلي�ج ،يف إش�ارة إىل عملية اختطاف
محتمل�ة ،وذلك بع�د ورود إنذارات من
س�فن ع�دة بفق�دان س�يطرتها على
القي�ادة باملنطقة.وق�ال مص�در أمني
لس�كاي نيوز إن مجموعة من ثمانية

أو تس�عة مس�لحني صع�دت عىل متن
الس�فينة «أس�فلت برينس�يس» ،م�ا
يعن�ي أنها قد تكون تح�ت االختطاف.
ويف وقت س�ابق ،بثت أربع س�فن عىل
األق�ل يف مياه الخلي�ج تحذيرات ،امس
الثالثاء ،مفادها أنها فقدت الس�يطرة
على القي�ادة يف ظل ظ�روف غامضة،
حيث أبلغت الس�لطات عن «واقعة « يف
املنطقة.وأفادت الس�فن -ناقلة النفط

غولدن بريليان�ت ،والناقلة كامدهينو،
وج�اغ بوجا ،وأبي�س -يف الوق�ت ذاته
تقريب�ا عرب أجهزة تتب�ع نظام التعرف
التلقائي الخاصة بها أنها «ليست تحت
القي�ادة»ً ،
وفقا ملوق�ع «مارين ترافيك
دوت كوم» ،وهذا يعني عادة أن السفينة
فق�دت الس�يطرة ول�م يع�د باإلمكان
قيادتها.وذكرت هيئة العمليات البحرية
الربيطاني�ة يف وق�ت الح�ق أن األم�ر

مقتل شخص وإصابة اثنني يف إطالق نار بالقرب
من البنتاغون
واشنطن /متابعة الزوراء:
ذكرت وس�ائل إعلام أمريكية ،ام�س الثالثاء ،أن
ش�خصا قتل وجرح اثنني من بينه�م مطلق النار،
يف ح�ادث وقع عند مدخل محطة املرتو والحافالت
بالق�رب م�ن مبن�ى وزارة الدف�اع األمريكي�ة
“البنتاغون”.وأعلنت الرشط�ة األمريكية ،يف وقت
س�ابق ،إغالق مبن�ى وزارة الدف�اع “البنتاغون”،
عق�ب إطالق عدة أعيرة نارية عن�د محطة مرتو
محاذية.وأش�ارت رشطة املبنى إىل إطالق نار عند

محط�ة املرتو والحافلات املحاذي�ة ملجمع مباني
“البنتاغون” .وطلبت من جميع األفراد البقاء داخل
املبنى ،فيما تواصل قوات األمن تمش�يط املنطقة.
من جهته�ا ،أعلنت ق�وات حماي�ة البنتاغون ،أن
“موقع الحادث آمن ،لكنه ال يزال نش�طا ..ونطلب
م�ن الجمي�ع االبتعاد ع�ن مدخل املترو ومحطة
الحافالت”.وأش�ارت إىل أنه “جرى تحويل وسائل
النق�ل بالقرب م�ن مبنى وزارة الدف�اع إىل محطة
البنتاغون سيتي”.

يتعلق بـ»ح�ادث اختط�اف محتمل».
وأوص�ت الهيئ�ة يف إش�عار تحذي�ري
استند إىل مصدر من طرف ثالث السفن
بتوخي الحذر الش�ديد.وبعد ظهر امس
الثالث�اء ،قامت ناقل�ة كيماويات ترفع
علم س�نغافورة يف نفس املوقع تقري ًبا
يف مي�اه الخلي�ج ،واس�مها Golden
 ،Brilliantبتحدي�ث حال�ة تتبع نظام
 AISإىل «ليس�ت تحت القي�ادة»ً ،
وفقا

لبيانات تتبع سفينة .Refinitivوأسفر
هجوم األسبوع املايض عىل ناقلة نفط
تديره�ا إرسائي�ل يف بح�ر الع�رب عن
مقتل اثنني من طاقمها وألقت الواليات
املتح�دة وإرسائي�ل وبريطاني�ا باللوم
فيه على إيران.ونفت إيران ضلوعها يف
هج�وم الطائرات املسيرة ه�ذا وقالت
يوم االثنني إنها سترد على الفور عىل
أي تهديد ألمنها.

إبراهيم رئيسي يتوىل مهامه رئيسا
جديدا إليران

طهران /متابعة الزوراء:
تسلم الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم رئييس،
ام�س الثالثاء ،حكم التنصي�ب للدورة الثالثة
عرشة لرئاس�ة إيران من املرش�د آية الله عيل
خامنئي.وقالت “وكال�ة األنباء اإليرانية” :إن
“ذل�ك جاء خالل مراس�م التنصي�ب بحضور
قائد الثورة وكبار املسؤولني يف البالد.وأشارت
الوكال�ة إىل أن امل�ادة  110م�ن الدس�تور
اإليران�ي ،تؤك�د أن إمض�اء حك�م رئاس�ة
الجمهوري�ة بع�د انتخابه من قبل الش�عب،

هو م�ن وظائ�ف وصالحي�ات قائ�د الثورة،
فيم�ا ينص قان�ون االنتخابات الرئاس�ية أن
فرتة رئاس�ة الجمهوري�ة أربع س�نوات تبدأ
من تاريخ تنفيذ حكم الرئاس�ة من قبل قائد
الثورة.ويعد إبراهي�م رئييس هو ثامن رئيس
منتخ�ب للجمهورية اإلسلامية اإليرانية منذ
بداية الثورة ،والذي س�يتوىل رس�ميا رئاس�ة
البالد ملدة أربع س�نوات بع�د أن يؤدي اليمني
الدس�تورية ي�وم الخميس  5أغس�طس /آب
امام مجلس الشورى اإلسالمي.

األمم املتحدة تدعو إىل وقف القتال يف أفغانستان

مقتل  40مدنيا وإصابة أكثر من  100خالل معارك بني القوات األفغانية وحركة طالبان

كابول /متابعة الزوراء:
أعلنت األم�م املتحدة مقت�ل  40مدنيا
عىل األقل وإصابة أكثر من  100آخرين
بج�روح يف الس�اعات ال�ـ 24األخرية،
خالل مع�ارك بين الق�وات األفغانية
ومقاتيل حرك�ة طالبان.ودعا الجيش
األفغان�ي س�كان مدين�ة لش�كركاه
إىل إخالئه�ا والخ�روج م�ن منازله�م

قبل ب�دء عملي�ة تس�تهدف إىل إخراج
مقاتلي طالب�ان منها .وق�ال الجنرال
س�امي س�ادات يف رس�الة وجهها إىل
وسائل اإلعالم ،مخاطبا سكان املدينة:
“يرجى املغ�ادرة يف أرسع وقت ممكن
حت�ى نتمكن م�ن ب�دء عمليتنا” ضد
طالبان.وتش�كل مدين�ة لش�كركاه
من�ذ أيام مرسح�ا ملع�ارك عنيفة بعد

محارصته�ا م�ن متم�ردي طالب�ان
الذين سيطروا وفق ما قال مسؤولون
أفغ�ان ،امس الثالث�اء ،على  15قناة
إذاعي�ة وتلفزيونية محلي�ة يف املدينة.
ولم تبق فيها سوى قناة واحدة مؤيدة
لطالبان تبث برامج إسلامية.وارتفع
مس�توى العنف يف أنحاء أفغانس�تان
من�ذ مطلع مايو املايض عندما أطلقت

طالب�ان عملي�ة يف أجزاء واس�عة من
البلاد تزامنا مع بدء الجيش األمريكي
آخر مراحل انس�حابه م�ن أرايض هذا
البلد.وأبدت بعثة األمم املتحدة لتقديم
املس�اعدة إىل أفغانس�تان يف تغري�دة
“قلقه�ا الش�ديد” إزاء امل�أزق ال�ذي
يواجهه املدنيون يف لشكركاه .وحضت
على “وقف ف�وري للقت�ال يف املناطق

الحرضية”.وج�اءت الحصيل�ة بع�د
س�اعات من تحذير البعثة الثالثاء من
أن “هج�وم طالبان البري والرضبات
الجوية للجيش األفغاني تسببت بأكرب
قدر من الضرر” عىل املدنيني.وأعربت
عن “مخ�اوف عميقة إزاء إطالق النار
العش�وائي وإلحاق الضرر” باملرافق
الصحية ومنازل املدنيني.
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أعلنت ضوابط احلصول على إجازة دراسية

الرتبية :مل حن ّدد حتى اآلن موعداً
لبدء العام الدراسي اجلديد

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء،
أنها لم تح ّدد ،حتى اآلن ،موعدا ً
نهائيا ً لبدء العام الدرايس الجديد،
فيما اعلنت ضوابط الحصول عىل
إجازة دراسية.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر
فاروق يف ترصيح صحفي :إن
“وزارة الرتبية لم تحدد حتى اآلن
موعدا ً نهائيا ً لبدء العام الدرايس
الجديد لكي يتم الرتيث به” ،الفتا ً
اىل أن “األيام املقبلة ستشهد إجراء
االمتحانات النهائية لطلبة الصف
السادس االعدادي”.
وأضاف فاروق ،أنه “يف الفرتة
املقبلة سنشهد أخذ اللقاح املضاد
لفريوس كورونا ويتحدد عىل
أساسه الدوام الحكومي ،وأن
تكون هنالك عملية تعليمية تسري
بشكل أفضل من السابق”.
وبشأن إجراء امتحانات الصف
الثالث يف ظل ارتفاع درجات
إصابات
وتسجيل
الحرارة
مرتفعة بكورونا ،علق فاروق
بأن “امتحانات الثالث متوسط
انطلقت يوم األحد ،وكان من
املزمع إجراؤها يف الرابع من الشهر
املايض ،إال أنها تأجلت ألسباب
فنية تخص املجتمع” ،مشريا ً اىل
أن “االمتحانات انطلقت يف ظل
تحضريات وقائية كتعفري املراكز
والزام الطلبة بارتداء الكمامات”.
وتابع ،أن “هنالك خلية أزمة تدار
من وزارتي الرتبية والكهرباء حيث
إن األخرية طالبت الرتبية بتحديد
أماكن املراكز االمتحانية لتزويدها
بالطاقة خالل ساعات تأدية
االمتحانات” ،مبينا ً أن “التعاون
بني الخلية تم عرب الواتساب لكي
تكون اإلجراءات رسيعة”.
وبني ،أن “هناك إشكاالت معينة
حدثت وهي أن املدارس تقع
ضمن األحياء السكنية وليس
بمعزل كما يف الجامعات التي
يمكن تغذيتها بخط كهربائي
مستقل ،لذلك ربما من املمكن أن
ينقطع التيار الكهربائي يف مركز
امتحاني أو منطقة عىل حساب

منطقة أخرى”.
وأشار فاروق إىل أن “أخذ املسحة
من شأن وزارة الصحة حيث
إنها تؤخذ داخل املراكز الصحية
وليس داخل املراكز االمتحانية،
ومن يشك بإصابته من املمكن
أن يأتي بورقة فحص طبية من
املركز الصحي كي يتم تأجيل
االمتحان” ،موضحا ً أن “أي طالب
يشعر بإصابته يجب أن يكون
ضمن ورقة من املركز الصحي
للمركز االمتحاني كي يدون بأنه
مصاب وليس غائبا”.
ويف سياق اخر ،أعلنت وزارة
الرتبية ،عن ضوابط الحصول عىل
إجازة دراسية ،فيما حددت أخر
موعد لتسلم استمارات الرتشيح.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته،
“الزوراء” :إنها “أعلنت عن
ضوابط وخطة قبول املعلمني
واملعلمني املهنيني ،للحصول عىل
إجازة دراسية إلكمال دراستهم
الجامعية األولية “البكالوريوس”،
للعام الدرايس .”2022 2021-
وأضافت الوزارة ،أن “آلية التقديم
تتضمن إدخال معلومات املعلم
الراغب بالحصول عىل إجازة
دراسية عن طريق مديرية
اإلجازات الدراسية يف الوزارة
حرصاً ،وملء البيانات املطلوبة
لرتشيح املعلم ،حيث ُيدخل املعلم
إىل القناة عن طريق الجزء الخاص
باملعلمني ويقوم بإدخال بعض
املعلومات الخاصة به ،للتحقق
والتأكيد من معلوماته املدخلة
من قبلنا ،ويف حالة وجود خطأ يف
املعلومات يقوم املعلم بمراجعة
مديريتنا (العالقات الثقافية/
االجازات األولية) لتصحيحها،
اما يف حالة صحتها يقوم بإدخال
خياراته بنفسه وبدون تدخل
الوزارة وبحسب االختصاص
املطلوب”.
وأشارت إىل أن “أخر موعد لتسلم
استمارات الرتشيح هو نهاية
الدوام الرسمي ليوم (الخميس
 19آب لعام  ،)2021وستهمل أي
استمارة ترد بعد املوعد املحدد”.
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أكد قرب إعالن نتائج التحقيق حبادث مستشفى اإلمام احلسني يف ذي قار
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الكاظمي :هناك شكاوى عن وجود استغالل ملوارد الدولة يف احلمالت
االنتخابية وبدأنا التحقيق يف وزارتني
بغداد /الزوراء:
حذر رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،امس
الثالثاء ،من استغالل موارد الدولة يف الحمالت
االنتخابية من قبل وزراء مرشحني او مسؤولني
متنفذين بالدولة ،وفيما اعلن البدء بالتحقيق
يف وزارتني ،اكد قرب إعالن نتائج تحقيق حادث
مستشفى اإلمام الحسني (ع) ،مشريا اىل أن هنالك
تعمدا باستمرار العراق يف الفوىض وإضعاف الدولة.
وقال الكاظمي ،خالل جلسة مجلس الوزراء يف بيان
ملكتبه االعالمي تلقته “الزوراء” :ان “هناك شكاوى
عن وجود استغالل ملوارد الدولة يف الحمالت االنتخابية
من قبل وزراء مرشحني او من قبل مسؤولني لديهم
نفوذ يف الدولة ،ويجب ان ال يكون هناك تداخل يف
املسؤولية التنفيذية يف هذه الحكومة ،التي نؤكد
دوما انها حكومة خدمات وافعال ،وتعهدنا بان
نكون محايدين مع الجميع.
واضاف“ :بدأنا التحقيق يف وزارتني ،وستفتح
تحقيقات اخرى يف حال ثبت وجود استغالل ملوارد
رّ
سنخي الوزراء بني البقاء يف
الدولة يف االنتخابات،
الحكومة او الرتشح لالنتخابات ،ملنع حصول مثل
هذه االزدواجية التي تتسبب يف احراج الحكومة امام
الشعب” ،مشددا “عىل الصعيد الشخيص لم أرشح
نفيس يف االنتخابات ،حتى ابعث رسالة للمواطنني
بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف عىل
مسافة واحدة من الجميع”.
واشار اىل ان “موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب،
وأحد اسباب الفشل واالخفاق يف العراق هو استغالل
موارد الدولة لصالح بعض االحزاب واصحاب النفوذ
عىل حساب العراق عموما” ،مؤكدا “أعلنا يوم امس

عن تطبيق الورقة البيضاء لإلصالح ،وهي ورقة
لإلصالح االداري ومعالجة اسباب تراجع االقتصاد
العراقي ،لذلك ليس من املعقول ان نتقدم بخطوة
اصالحية من جهة ونقوم بخطوة اخرى تعيق عملية
اإلصالح”.
ولفت اىل ان “هناك شكاوى عىل مرشحني يغررون
بالناس ألغراض انتخابية ،بان يتم تعيينهم يف
الحشد العشائري هذه الشكاوى واالتهامات يتم
التحقق منها واي وعود مقابل االنتخابات وعود غري
قابلة للتحقيق ووعود خادعة “ ،مؤكدا “التوجيه
لجميع الوزارات بدعم مفوضية االنتخابات بكل
ما تحتاجه من دعم”.واوضح ،ان “وزارة املالية

لديها تحديات كبرية وتشكو من عدم تسديد بعض
الوزارات لإليرادات املالية املستحقة ،ونوجّ ه الوزارات
املتلكئة باإلرساع يف التسديد” ،مبينا “كانت زيارتنا
اىل واشنطن ناجحة بكل املعايري ،وانطوى هدفها
عىل تطوير العالقات الثنائية بني العراق والواليات
املتحدة األمريكية ،وتنظيمها يف الجانب االمني وبناء
عالقات اسرتاتيجية يف مجاالت االقتصاد والصحة
والثقافة والبيئة والطاقة ،ونحتاج اىل ان تقوم
الوزارات املعنية بخطوات لتوفري الظروف املالئمة
من اجل تنفيذ ما تم االتفاق عليه الذي يصب يف
خدمة البلد وشعبه”.
ويف سياق اخر ،ذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس

الوزراء ،يف بيان تلقته “الزوراء” :أن “الكاظمي
وخالل لقائه عوائل شهداء مستشفى اإلمام
الحسني (ع) يف ذي قار قال“ :قلوبنا يملؤها الحزن
والحرسة عىل فقدان أعزائكم يف حادث حريق
مستشفى اإلمام الحسني (ع)” ،مبينا ً أن “حادث
حريق مستشفى اإلمام الحسني ،وقبله مستشفى
ابن الخطيب يشريان بكل وضوح إىل الخلل يف
املنظومة اإلدارية للدولة التي توارثتها تراكميا ً منذ
العام  .”2003وأضاف أن“ :دماء ذويكم يف أعناقنا،
وسنعاقب املسؤولني عن هذا الحادث بكل شدة”،
الفتا ً اىل أن “ما حصل ويستمر حصوله يف العراق
من مشكالت واستهتار باألرواح واملمتلكات إنما
هو ترسبات الفساد الذي نخر البالد ،وهنالك تعمد
بأن يستمر العراق يف الفوىض وإضعاف الدولة عرب
استهدافها املمنهج ،وكل هذا عىل حساب أبنائنا
وأبنائكم”.
واشار الكاظمي اىل أنه“ :يوم أمس رشعنا بإطالق
اآلليات اإلدارية لتنفيذ الورقة البيضاء اإلصالحية،
من أجل النهوض باالقتصاد العراقي ،الذي سيسهم
يف معالجة الكثري من املشكالت يف جميع القطاعات،
ومن أجل أبناء شعبنا ومستقبل أطفالنا رغم
التحديات التي نواجهها”.واكد “قرب اعالن اللجنة
املكلفة بالتحقيق بفاجعة مستشفى اإلمام الحسني
(ع) نتائج التحقيق” ،متوعداً“ :بأشد العقاب
للمقرصين”.
وتابع“ :وجهنا بإنجاز معامالتكم بالرسعة
القصوى ،وسوف أتابعها شخصياً ،من أجل
استحصال حقوقكم ،وهذا أقل ما تفعله الحكومة
لكم ،ونعلم أن هذا ال يعوّض حرقة فقدكم”.

املالية النيابية :خماطبة االدعاء العام والنزاهة للتحقيق يف التعيينات املخالفة لقانون املوازنة
الزوراء  /يوسف سلمان:
قررت اللجنة املالية النيابية مخاطبة رئاسة االدعاء
العام وهيئة النزاهة رسميا لتشكيل لجنة تحقيقية
بشأن ملف التعيينات يف عام  2021املخالفة لقانون
املوازنة العامة .كما تعهدت اللجنة املالية النيابية
بمتابعة السبل الكفيلة لحل اإلشكاليات التي تحول
دون رصف املستحقات املالية لضباط الجيش
وضحايا االرهاب ،ألكثر من  15سنة لحني رصف
املستحقات لذويها .وناقشت اللجنة ،خالل اجتماع
مشرتك مع رئيس هيئة التقاعد إياد الجبوري
والكادر املتقدم يف الهيئة ومسؤويل وزارة املالية
بحضور اعضاء اللجان النيابية األخرى ،بعض

امللفات التي تهم رشيحة املتقاعدين ،منها ملف
رصف مستحقات ضباط الجيش من اإلجازات
املرتاكمة ،والفروقات الخاصة بضحايا االرهاب.
وعقدت اللجنة املالية اجتماعا اخر مع وكيل
وزير املالية ومدير دائرة املحاسبة ومدير الدائرة
القانونية يف وزارة املالية ،ملتابعة تنفيذ قانون
املوازنة العامة  2021عىل الوزارات والهيئات كافة
وحسب التخصيصات املرصودة لها ،ومناقشة ملف
دفع مستحقات الفالحني ،حيث شددت اللجنة عىل
رضورة اإلرساع بدفع مستحقات هذه الرشيحة
املهمة وجعلها أولوية قصوى لضمان ديمومة
الزراعة وتحقيق إيرادات اقتصادية لخزينة الدولة،

فيما أكدت اللجنة أنها ستتابع مع البنك املركزي
تمويل هذه املستحقات لدفعها بأرسع وقت.
كما بحثت اللجنة التخصيصات املالية واملوازنة
االستثمارية والتشغيلية وكيفية تعامل وزارة املالية
بهذا الصدد ،فضالً عن مناقشة اإليرادات املتحققة
وكيفية توجيهها يف ضوء األزمة املالية ومواجهة
جائحة كورونا وتوفري تخصيص للقاحات ،كما
شددت اللجنة عىل التزام جميع الوزارات والهيئات
واملؤسسات بتطبيق قانون املوازنة بعد إشارة وزارة
املالية لعدم التزام بعض الوزارات يف تطبيق القانون
.ويف سياق متصل ،استضافت اللجنة املالية النيابية
رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار ،رزاق حسني

الركابي ،ملناقشة نشاط الصندوق وفق املادة 47
من قانون املوازنة العامة  2021واالجراءات املتبعة
للرشوع بعمله ،حيث أكدت اللجنة عىل إعطاء
ذي قار أولوية يف ملف اإلعمار والنهوض بواقعها
الخدمي واالقتصادي وفتح ابواب االستثمار لتوفري
فرص عمل للعاطلني ،كما دعت اللجنة وزارة املالية
والجهات ذات العالقة للتعاون التام مع الصندوق .
وأكد رئيس الصندوق الرشوع ببعض الخطوات
لتوفري التخصيصات املالية ،مشريا اىل وجود 99
مرشوعا ً ضمن خطة الصندوق بانتظار تقديم
العروض بشأنها من قبل الرشكات الرصينة لغرض
إحالتها لالستثمار.

العدد:
																		
شركة املشاريع النفطية
التاريخ:
				
إعالن مناقصة
		
									
املوضوع :جتهيز مولدة كهربائية سعة  (Diesel Generator) 700KVAملشروع مصفى الكسك.
		
ت 2021/15
						 5544/ER
					
						
رقم الطلبية- G1/2021 -:
يرس (رشكة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص والخربة لتقديم عطاءاتهم (تجهيز مولدة كهربائية سعة 700KVA
( )Diesel Generatorملرشوع مصفى الكس�ك ..وتس�ليمها وتفريغها يف مخازن الرشكة يف الش�مال ،وان تكون بلدان املنشأ للمواد (الواليات املتحدة االمريكية
 اململكة املتحدة -ايطاليا-بلجيكا-املانيا-فرنسا-اسبانيا-سويرسا-السويد-فنلدا-الدنمارك-هولندا-وايرلندا).علم�ا ً ان املشروع ذاتي التمويل وان الكلف�ة التخمينية للمناقصة هي(( )148,200,000مائة وثمان واربعون ملي�ون ومئتان الف دينار عراقي) و بمدة تنفيذ
( )90تسعون يوم تقويمي مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
 .1على مقدم�ي العط�اء املؤهلين والراغبين يف الحص�ول على معلوم�ات اضافية االتص�ال برشك�ة املش�اريع النفطي�ة /قس�م التوري�دات والتعاقدات-:
 scop@scop.oil.gov.iq // Pur.cus@scop.oil.gov.iqم�ن االح�د اىل الخمي�س وخلال ال�دوام الرس�مي من الس�اعة ( 9:00ص) لغاية (12:00م) وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 .2على املجهزي�ن الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشتراك يف هذه املناقص�ة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياس�ية
واالعالن بموجب املعايري اآلتية:
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع.
ج -عم�ل مماث�ل واح�د منجز خلال مدة ال تتجاوز ( )10س�نوات قبل املوعد النهائ�ي لتقديم العطاء وتكون قيم�ة هذا العمل ( )% 30م�ن الكلفة التخمينية
للمناقصة عىل ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيدا من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
د -مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية.
ه -يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ ( )29,640,000دينار عراقي (تسعة وعرشون مليون وستمائة واربعون الف دينار عراقي)
من مرصف معتمد ومصدق اصوليا (باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع النفطية).
ح -تجهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للتشغيل االويل.
ط -يكون التجهيز مع التفريغ  CIPواصل ومفرغ يف مخازن الرشكة يف الشمال عىل ان يتم قبول (استالم) التجهيز يف موقع املرشوع .
ي -مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
ك -تلتزم الرشكة االجنبية املشتركة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محس�ومة تجاه املؤسسات العراقية خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ
التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي إلصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة باملناقصة.
ل -يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشتركة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتس�وية مرضية للطرفني (التس�وية وفقا التفاقية نادي باريس او
التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  2014او شطب الدين كليا ً بحسب مقتىض الحال) ألي منازعات او مطالبات سابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً
من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط الزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة.
م -تتعه�د الرشك�ة االجنبية بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل أي مديونية بحق املؤسس�ات العراقية بع�د االحالة مبارشة او غري مبارشة من خالل
البي�ع او التن�ازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى اس�تمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشتركة للعمل بالعراق باملديونات املتنازل
عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 .3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة
( )150,000دينار عراقي (مائة وخمسون ألف دينار عراقي) نقدا ً وغري قابل للرد.
 .4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (رشكة املش�اريع النفطية-قس�م التوريدات والتعاقدات-الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي من االحد اىل الخميس من
الس�اعة ( 9:00ص) ولغاية الـ ( 12:00م).
 .5م�كان تس�ليم العط�اء (وزارة النفط-رشكة املش�اريع النفطية-لجنة اس�تالم وفت�ح العطاءات املحلي�ة -الطاب�ق االول  /الوزيرية/خلف معه�د التدريب
النفطي).
يك�ون موعد غلق املناقصة وتس�ليم العطاءات بتاريخ ( )2021/9/8حيث ان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم الفتح بحض�ور 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 مس�موح.
 .6يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع من تاريخ
الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر ويكون الحضور الزامياً.
الوقت  9:00( :ص) لغاية ( 12:00م).
التاريخ2021 / / :
املكان :يحدد الحقا ً
 .7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
 .8يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم-:
أ -هوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأس�يس الرشكة ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل وش�هادة تأس�يس الرشكة العراقية مصدقة من مسجل الرشكات يف
وزارة التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
• ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة (او شهادة الجنسية +هوية االحوال املدنية) بطاقة السكن ،عقد ايجار ،او الطابو للداللة عىل العنوان .
• ملواطني الدول االخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.
ج -شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل إذا كان 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 ( )2لسنة .2017
د -تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع النفطية مصدق أصولياً.

ه�ـ  -تلت�زم الرشك�ة العراقية مقدمة العط�اء وكذلك الرشكة االجنبية التي لديها مكتب اقليمي يف العراق بتقدي�م كتاب من دائرة الضمان 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 إذا كان مقدم العطاء اجنبيا.
ح -يجب ان يكون املناقص من املصنعني او أحد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.
ز -وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل.
ك -تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.
ل-وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات-:
يتم تقديم العطاء يف ثالثة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول -يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
الثاني -يحتوي عىل العرض الفني +الجدول الزمني (يتم ارفاق نس�خة الكرتونية مع النس�خة الورقية ،ويف حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النس�خة
الورقية).
الثالث -يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.
الرابع -يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخامس -يحتوي عىل التأمينات االولية البالغة ( )3,700,000ثالث ماليني وس�بعمائة الف دينار عراقي (ويجب ان تكون بش�كل خطاب ضمان او س�فتجة او
ص�ك مص�دق صادر من مرصف عراقي معتمد على ان تكون نافذة ملدة ( )120يوم من تاريخ الغلق ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مس�جل عليه رقم الطلبية
واسم الرشكة) ،باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا ً من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع.
توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية  1-1من تعليمات ملقدمي العطاء وأي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق .
د -بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني ،عرض تجاري غري مسعر ،الوثائق املطلوبة ،التأمينات االولية).
 .9الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .10يتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تس�ديدها قبل توقيع العقد.
 .11تهمل العطاءات الغري مس�توفية للمستمس�كات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري مستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ،يجب ان تتوافق
جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد ألنها غري متوافقة.
 .12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف االول بأي
تغيري يطرأ عىل العنوان خالل ( )7ايام من تاريخ حصول التغيري.
 .13لجه�ة التعاق�د إلغ�اء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بنا ًء عىل اس�باب مربرة دون تعوي�ض مقدمي العطاءات ويعاد ثم�ن رشاء وثائق املناقصة فقط
للمناقصني ،وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني-:
• إلغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .
• عند إلغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 - 14يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/مقدمي العطاء يف الحاالت االتية:
• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.
• إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
 - 15ال يجوز ملقدم العطاء ش�طب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء أي تعديل عليها.
 16يعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. - 17اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها مشمولة
بالسعر االجمايل للعطاء.
 - 18تجدي�د خط�اب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حس�ن االداء (بعد اس�تالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد) لحني اص�دار كتاب انتفاء الحاجة من
رشكتنا.
 - 19يكون املجهز /املتعاقد مسؤوال عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق
لتخليص املواد ويتحمل كافة الرضائب والرس�وم الكمركية وغري الكمركية وحس�ب القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او اس�تبدالها
من وقت آلخر.
 - 20يمكن 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
مدير عام
رشكة املشاريع النفطية
محمود عباس عيل
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احللبوسي والفايز يؤكدان أهمية زيادة
التعاون املشرتك بني العراق واألردن

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
ورئي�س مجل�س األعي�ان األردن�ي ،فيصل
عاكف الفاي�ز ،امس الثالث�اء ،أهمية زيادة
التعاون املشرتك بني العراق واألردن.
وذك�ر املكتب اإلعالم�ي لرئي�س الربملان ،يف
بيان تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “رئيس مجلس
النواب محمد الحلب�ويس يرافقه وفد نيابي،
التق�ى ،امس الثالثاء ،رئيس مجلس األعيان
األردني فيصل عاكف الفايز”.
وأضاف البيان ،أن “الحلبويس والوفد املرافق
ل�ه عقدا مباحث�ات يف مقر مجل�س األعيان
األردن�ي حول التع�اون الثنائي والتأكيد عىل
أهمية زيادة التعاون املشترك ،وال س�يما يف
املج�االت السياس�ية واالقتصادي�ة ،وتعزيز
االستثمارات املشتركة ،وتفعيل االتفاقيات
الثنائية ،فضالً عن التأكيد عىل رضورة إدامة
التنس�يق والتش�اور بني الع�راق واألردن يف
املجاالت كافة وبمس�توى العالقات األخوية
بني البلدين”.
َ
“أهمية
وأكدت املباحثات ،بحس�ب البي�ان،
تعزي�ز العالق�ات الربملاني�ة ،والعم�ل على
توحي�د املواقف حول مختل�ف القضايا ذات
االهتمام املشرتك يف مختلف املحافل الربملانية
الدولية”.

وثمَّ�ن رئي�س مجل�س الن�واب “املواق�ف
املشتركة بين البلدين يف محارب�ة التطرف،
مقدرا ً دعم امللك عبد الله الثاني بن الحسين
للعراق عىل مختلف الصعد”.
من جهته ،عَّب�رَّ رئيس مجل�س األعيان عن
“حرص بلده بقيادة امللك عبد الله الثاني عىل
توطيد عالقات�ه مع الع�راق لتكون عالقات
اسرتاتيجية تنطلق من ثوابت تخدم املصالح
املشتركة وبما يع�ود بالنفع على مصلحة
الشعبني الشقيقني”.
وأك�د“ ،أهمية أمن العراق واس�تقراره ،وأن
بالده ترفض التدخل يف ش�ؤونه ،وتقف عىل
مس�افة واحدة من مختلف مكونات الشعب
العراقي ،وتحرص عىل وحدة أراضيه” ،الفتا ً
إىل أن “األردن وبتوجيه�ات م�ن املل�ك يضع
جميع إمكانياته وقدرات�ه يف خدمة العراق،
من أجل عودة األمن واالستقرار إليه”.
اىل ذل�ك ،التقى رئي�س مجلس النواب محمد
الحلب�ويس ،رئي�س ال�وزراء األردن�ي بشر
الخصاونة.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب
يف بيان مقتضب تلقته “الزوراء” :إن “رئيس
مجل�س الن�واب محم�د الحلب�ويس والوفد
املرافق ل�ه التقيا رئيس الوزراء األردني برش
الخصاونة”.

األعرجي يؤكد أهمية تفعيل اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي

السفري األمريكي :العالقة مع العراق لن
تتأثر بتغيري اإلدارات يف البيت األبيض

بغداد /الزوراء:
أكد الس�فري األمريكي يف بغ�داد ،ماثيو تولر ،امس
الثالث�اء ،أن العالق�ة م�ع العراق ل�ن تتأثر بتغيري
اإلدارات يف البيت األبيض.
وذكر بي�ان للمكت�ب االعالمي ملستش�ارية األمن
القوم�ي تلقته “ال�زوراء” :أنه “وضمن سلس�لة
الجلس�ات الحواري�ة االستراتيجية الدوري�ة،
وبحضور مستشار األمن القومي قاسم االعرجي،
عقدت مستش�ارية األمن القومي جلس�ة حوارية
يف مرك�ز النهري�ن للدراس�ات االستراتيجية،
واستضافت السفري األمريكي يف بغداد ماثيو تولر”.
وتابع البيان أن “الجلس�ة شهدت طرحا ً ملجموعة
أسئلة عىل الس�فري األمريكي من قبل الحارضين،
تتعلق بحجم ونوع الدعم الذي ستقدمه واشنطن
للعراق”.وق�دم الس�فري االمريكي خالل الجلس�ة
الحوارية “ايجازا ً عن طبيعة العالقة االسرتاتيجية
بني الع�راق وامري�كا ،واملس�تجدات التي حصلت

يف ظ�ل ادارة الرئيس جو باي�دن” ،مؤكدا ً “اهمية
تطوير العالقة مع الع�راق واالهتمام به ،ألهميته
االسرتاتيجية يف الرشق األوسط”.
واوض�ح تول�ر ان “العالقة م�ع العراق ل�ن تتأثر
بتغيري االدارات يف البيت االبيض ،مشيرا اىل اهمية
استمرار دعم العراق”.
وبين “دور الوالي�ات املتحدة بتخصي�ص االموال
لدع�م االعم�ار واالس�تقرار يف املناط�ق املحررة”،
الفت�ا اىل ان “الدعم االمني س�يكون لتمكني كافة
الق�وات االمني�ة العراقي�ة م�ن اداء مهامه�ا يف
مكافحة االرهاب والتحديات االمنية”.
م�ن جانب�ه ،اكد مستش�ار االمن القومي قاس�م
االعرجي عىل “اهمية االس�تفادة وتفعيل اتفاقية
االط�ار االستراتيجي ،لتطوي�ر القط�اع الصحي
والتعليم�ي والطاق�ة” ،موضح�ا ان “م�ا حص�ل
يف الجول�ة الرابعة م�ن الحوار مع واش�نطن كان
ايجابيا ويصب يف مصلحة العراق وشعبه”.
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الكاظمي :ملف اإليزيديني يعد من أولويات اهتمامات احلكومة
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رئيس اجلمهورية :اإلبادة اجلماعية لإليزيديني جرمية نكراء ال ُتغتفر
بغداد /الزوراء:
أكد رئي�س الجمهورية برهم صالح،
امس الثالث�اء ،أن اإلب�ادة الجماعية
لاليزيديين جريمة نك�راء ال تغتفر،
فيم�ا اش�ار رئيس مجلس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ان مل�ف
االيزيديني يع ّد من أولويات اهتمامات
الحكومة.
وق�ال الرئي�س صال�ح يف تغري�دة
ل�ه تابعته�ا “ال�زوراء” :إن “اإلبادة
الجماعية لاليزيديني جرح كل الوطن
وجريمة نكراء ال ُتغتفر ،واالقتصاص
من مرتكبيها حق لن يسقط”.
وأض�اف“ :واجبنا إنص�اف الضحايا
وتعويضه�م ،وأمامنا اس�تحقاقات
ملحّ �ة يف إع�ادة النازحين وإعم�ار
س�نجار وإبعاده�ا ع�ن التجاذبات،
والكش�ف ع�ن مصير نح�و 2700
ٌ
مهمة ال
أيزيدي مختطف حت�ى اآلن
تقبل التهاون”.
م�ن جهت�ه ،ق�ال رئي�س مجل�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي يف بيان
تلقته “الزوراء” ”:يس�تذكر ش�عبنا
العراقي الكريم يف هذه األيام ،الذكرى
الس�ابعة لجريم�ة اإلره�اب النكراء
بحق أبناء ش�عبنا االيزي�دي الصابر
على ي�د وح�وش العصر وخوارجه

داعش اإلثم والعدوان”.
واض�اف“ :م�ا زال ش�عبنا يق�ف
ً
واع
مس�تنكرا بصوت واح�د وضمري ٍ
متح ٍد ضد تلك الجريمة البشعة التي
كش�ف فيه�ا اإلره�اب ع�ن جوهره
الس�قيم املع�ادي لإلنس�انية .ام�ام
عدمية فل�وف القتلة وجرائم االبادة،
خ�رج ش�عبنا العراق�ي ،وطيف�ه
األيزيدي عىل وج�ه الخصوص ،اكثر
ق�وة ،واش�د تالحم�اً ،وأعلى رفع�ة

وسموا ً وكرامة”.
وتابع“ :لقد كان يف رد قواتنا املسلحة
البطلة ،الق�ول الفصل واملاحق عىل
تخرص�ات اإلره�اب وأباطيله�م،
مثلم�ا تناخ�ى كل العراقيني لنجدة
إخوته�م وأخواتهم م�ن االيزيديني
يف وقفة مرشفة س�يذكرها التأريخ
بإجالل”.
واشار اىل إن “ملف االيزيديني يع ّد من
أولوي�ات اهتمام�ات الحكومة ،التي

ل�م ولن تدخر جهدا ً يف دعم الناجيات
االيزيدي�ات وإنصافه�ن وإع�داد
برنامج حكومي لتأهيلهن ،فضالً عن
الجه�د الحكومي يف إع�ادة النازحني
إىل مناطقه�م ،وتقدي�م ّ
كل أش�كال
املس�اعدة من أجل اس�تقرار واعمار
مناطقهم ويف مقدمتها سنجار ،وإن
مل�ف املختطفني االيزيديين يحظى
باهتم�ام بالغ من قبلنا ،وهناك عمل
كبري ومستمر من أجل تحريرهم من

عصابات داعش اإلرهابية”.
ومىض بالقول“ :لتك�ن هذه الذكرى
األليم�ة ،دافعا ً إىل املزي�د من الرتابط
والتآخ�ي والتعاض�د بني أبن�اء البلد
الواح�د” ،مبين�ا “الرفع�ة والكرامة
ّ
لكل ضحايا اإلرهاب من أبناء شعبنا
االيزيدي ،واملجد والس�مو لش�هدائنا
رمز وحدة هذا الوطن”.
م�ن جانبه ،أكد األمين العام ملجلس
ال�وزراء حمي�د نعي�م الغ�زي ،تجدد
مش�اعر الح�زن عىل جريم�ة اإلبادة
الجماعية لاليزيديات.
وقالت االمانة العامة ملجلس الوزراء
يف بيان تلقته “الزوراء” :إن “الذكرى
الس�ابعة لجريمة اإلب�ادة الجماعية
للنس�اء اإليزيديات ،عىل يد عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة تتج�دد مش�اعر
الح�زن واألىس على ح�وادث القت�ل
والخط�ف والس�بي والترشي�د الت�ي
طالت األبرياء”.
وأضاف�ت“ :م�ع تجدد ه�ذه الذكرى
املؤمل�ة نس�تذكر صولة أبن�اء العراق
الشجعان يف س�وح النزال من جميع
صن�وف قواتن�ا العراقي�ة املس�لحة،
وهم يبذل�ون الغايل والنفي�س ذابّني
ع�ن األرض وال ِع�رض إىل أن تحق�ق
النرص الناجز عىل اإلرهاب”.

جلان لكشف التالعب والتزوير بعائدية أراضي الدولة
العدل :تشكيل ٍ

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الع�دل ،امس الثالثاء ،تش�كيل
لجان لدراس�ة عائدي�ة أرايض الدولة والنظام
ٍ
البائد ،وكشف التالعب والتزوير فيها.
وقال املتحدث باسم وزارة العدل ،أحمد لعيبي،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “عملي�ات التالع�ب
يف نق�ل امللكي�ة وخاص�ة امللكي�ات التي تعود
للنظام البائد ،وكذل�ك امللكيات التابعة للدولة
ً
ً
تعتبر إرثا ً
الفت�ا إىل أن “وزارة العدل
ثقيلا”،
ً
شكلت لجانا أخذت عىل عاتقها دراسة عائدية

ه�ذه األرايض والدور ،وطريقة التعامل معها،
وتصنيف ش�اغليها الس�ابقني م�ن مجموعة
الـ( )55وغريهم من أزالم النظام البائد”.
وأض�اف لعيب�ي أن “بع�ض األرايض تم�ت
مصادرته�ا إىل وزارة املالي�ة وبعضه�ا كحق
ش�خيص ش�كلت الوزارة لجانا ً لغرض كشف
التالعب والتزوي�ر يف عمليات نقل عائديتها”،
مبين�ا ً أن “هناك م�واد قانوني�ة خولت وزير
الع�دل بإبطال بعض القيود التس�جيلية ومن
ضمنه�ا عمليات التالع�ب والتزوي�ر والقيود

املزورة وغريها”.
وأش�ار إىل أن “وزي�ر الع�دل أبط�ل بحس�ب
الصالحي�ات املمنوح�ة إلي�ه ،بع�ض القي�ود
التسجيلية التي لم تكتسب الدرجة القطعية،
والبع�ض منه�ا أحي�ل ذويه�م اىل املحاك�م
املختصة إلثبات العائدية”.
ونوه إىل أن “وزارة العدل تحفظت يف تس�جيل
الكثري من أموال النظ�ام البائد أو مناقلتها أو
بيعه�ا ،إال بعد التدقي�ق القانوني والتدقيق يف
س�جالت التس�جيل العقاري وقرارات رئييس

الوزراء الس�ابق واألس�بق اللذي�ن كانت لهما
بعض القرارات الخاص�ة يف رفع الحجز عمَّن
يمتل�ك ثالث�ة دور اىل دار واح�دة وف�ق لجنة
مختصة بذلك”.
ً
وأك�د أن “وزارة الع�دل س�عت كثيرا اىل حل
األزم�ة ،ووزي�ر الع�دل الق�ايض س�االر عبد
الستار ،يتابع بنفس�ه أحيانا ً ويجري جوالت
تفقدي�ة وتفتيش�ية اىل كل مالحظي�ات دائرة
التس�جيل العق�اري ،ويوجه ويش�دد عىل أن
يكون العقار ملالكه األصيل”.

السيسي يؤكد ضرورة زيادة مثن رغيف اخلبز املدعوم األنواء :سقوط زخات مطر
خفيفة يف أماكن متفرقة

القاهرة /متابعة الزوراء:
أك�د الرئيس املصري ،عب�د الفتاح
الس�ييس ،ب�أن الوقت ح�ان لزيادة
س�عر رغي�ف الخبز املدع�م وإعادة
تسعريه مرة أخرى.
وقال الس�ييس خالل افتتاحه ،امس
الثالثاء ،املدين�ة الصناعية الغذائية
“س�ايلو ف�ودز” بمدينة الس�ادات
بمحافظة املنوفية ،إضافة إىل افتتاح
عدد م�ن املرشوع�ات األخرى بمدن
الدلت�ا“ :متجي�ش تق�ويل متقربش
م�ن رغيف العي�ش ..ال هقرب منه،
عايزين بلدنا تعي�ش ومش معقول
ال�ـ 20رغي�ف العيش يك�ون بتمن
س�يجارة ،أنا اليل هش�يل مسؤولية
زيادة ثم�ن رغي�ف الخبز”.وقاطع
الرئي�س املصري يف كلمت�ه خلال
افتتاحه املدين�ة الصناعية الغذائية
“س�ايلو ف�ودز” بمدينة الس�ادات
بمحافظ�ة املنوفي�ة ،ع�رض وزير
التعليم طارق ش�وقي ع�ن التغذية
املدرس�ية وأوضاع الطالب الصحية
والجس�دية ،قائلا“ :الزم نق�ف
ونراق�ب وزن أوالدن�ا ،وأن يتبع�وا
نظامً �ا غذائي�ا صحي�ا جي�دا ،وأن

يلعبوا الرياضة ويمارس�وا أنش�طة
رياضية مناسبة طبقا ً لهوايتهم”.
وكش�ف الرئيس املرصي عن حرص
الدول�ة املرصية عىل توفير وتقديم
وجب�ة غذائي�ة مناس�بة لجمي�ع
الطلاب يف جميع املراحل التعليمية،

قائال“ :حان الوقت أن رغيف العيش
يزي�د ثمنه ،م�ش معق�ول أدي 20
رغي�ف بثم�ن س�يجارة ،ه�ذا األمر
يج�ب أن يتوق�ف ،مش هق�ول إننا
هن�زوده أوي ولكن ه�ذا األمر يجب
أن يتوقف”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة األن�واء الجوية ،امس الثالث�اء ،حالة الطقس يف
البالد لأليام املقبلة ،فيما توقعت س�قوط زخات مطر خفيفة
يف أماكن متفرقة .
وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :إن “الطقس ليوم
األربعاء س�يكون صحوا ً مع بعض الغي�وم ،ودرجات الحرارة
مقارب�ة للي�وم الس�ابق ،فيما تك�ون الرياح ش�مالية غربية
خفيف�ة اىل معتدلة الرسعة ( )10-20ك�م/س ،ومدى الرؤية
( )8-10ك�م “  ،مبين�ة أن “الطقس ليوم الخميس س�يكون
غائم�ا ً جزئي�ا ً مع تس�اقط زخ�ات مط�ر خفيف�ة يف أماكن
متفرقة ،ودرجات الحرارة ترتفع قليالً وتكون الرياح شمالية
غربية خفيفة الرسعة وتصل () 10-20كم/س ومدى الرؤية
()8-10كم “.
واضافت :أن “الطقس ليوم الجمعة سيكون غائما ً جزئيا ً مع
تس�اقط زخات مطر خفيفة خالل اللي�ل وال تغيري يف درجات
الحرارة فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة
الرسعة () 10-20كم /س ومدى الرؤية س�يكون ()8-10كم
/س”.
ً
موضحة أن “الطقس ليوم الس�بت املقبل سيكون صحوا مع
بعض الغيوم وال تغري يف درجات الحرارة ،فيما ستكون الرياح
شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة () 10-20كم /س،
ومدى الرؤية سيكون ()8-10كم /س”.

بعد عام من تصريف األعمال

ضغوط دولية لتشكيل احلكومة يف لبنان ومؤمتر باريس يعقد اليوم مبشاركة واسعة
بريوت /متابعة الزوراء:
تتزاي�د الضغ�وط الدولية على لبنان
لتش�كيل الحكوم�ة ،فمؤتمر باريس
املقرر اليوم ،بمشاركة دولية واسعة،
يضع حمال ثقيال عىل املس�ؤولني عن
إتمام التش�كيلة الحكومية ،بعد عام
من ترصيف األعمال.
مؤتم�ر هو الثالث من نوعه لفرنس�ا
دعما للبن�ان ،لكنه هذه املرة مدفوعا
بتده�ور ح�اد يف األزم�ة االقتصادية
واالجتماعية يف البالد.
يق�ول الس�يايس اللبنان�ي ،خل�دون
الرشيف ،يف ترصيح خاص لـ :RTإن
“مؤتمر باريس سيشكل ضغطا عىل
كل الطبقة السياسية يف لبنان للقيام
بواجبه�ا يف تألي�ف الحكومة لتحمل
مس�ؤولية ومللم�ة الوض�ع يف لبن�ان
بانتظار االنتخابات”.
كالم يتقاط�ع م�ع بي�ان مجموع�ة
الدع�م الدولي�ة م�ن أج�ل لبن�ان،
ال�ذي نرشت�ه الس�فارة األمريكية يف
بيروت ،ام�س الثالثاء ،وال�ذي دعت
فيه “القادة اللبنانيين إىل أن يبادروا
دون تأخري إىل تقديم الدعم لتش�كيل

حكوم�ة ذات صالحي�ات تمكنها من
تطبيق إصالحات مجدية”.
يق�ول الرشي�ف إن “التدخلات
الخارجية تنصب عىل رضورة اإلرساع
بتشكيل الحكومة ،والحث الدويل عىل
إنج�از ه�ذه املهم�ة جاء م�ن الغرب
والرشق ،حيث بدأ بفرنس�ا فالواليات
املتحدة وأوروبا وصوال إىل روسيا التي
ش�ددت خارجيتها على دعم اإلرساع
بتشكيل حكومة كفوءة تدعمها أبرز
القوى السياسية واملذهبية اللبنانية،
وم�ن هنا فإن املوقف الدويل الضاغط
من أج�ل اإلرساع بتش�كيل الحكومة
سيتوسع بعد مؤتمر باريس”.
وكان الفت�ا أن دوال خليجي�ة ه�ي
السعودية واإلمارات وقطر ستشارك
يف املؤتم�ر ال�ذي يعقد عبر الفيديو،
وف�ق إعلام س�عودي ،بعد م�دة من
الفت�ور يف العالق�ات مع لبن�ان ،كما
سيش�ارك إىل جانب الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون واألمني العام لألمم
املتحدة أنطوني�و غوترييش ،ممثلون
ع�ن قرابة  40دول�ة ومنظمة دولية،
أبرزهم الرئيس األمريكي جو بايدن،

والرئيس املرصي عبدالفتاح السييس،
وملك األردن عبدالل�ه الثاني ،ورئيس
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،

رئي�س املجل�س األوروب�ي ش�ارل
ميش�ال ،ورئيس الحكومة اليونانية،
إضاف�ة إىل وزي�ر خارجي�ة كل م�ن

أملاني�ا والنمس�ا وإيطاليا وإس�بانيا
وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا
وفنلندا ،وصن�دوق النقد الدويل ،ومن

املقرر أن يجمع املؤتم�ر  350مليون
دوالر كمساعدات عاجلة للبنان.
وهن�ا ،يشير الرشي�ف إىل “اتص�ال
الرئيس الرتك�ي رجب طيب أردوغان
برئي�س الحكوم�ة املكل�ف يف لبن�ان
نجي�ب ميقات�ي ،كاش�فا أن عالق�ة
ش�خصية تجمع الرجلني منذ أن توىل
ميقات�ي س�ابقا ،وه�و رج�ل أعمال
أيضا ،حكومتني يف لبنان”.
ويلفت الرشيف إىل أن “تركيا ليس�ت
ح�ارضة على الس�احة اللبناني�ة،
لكن اتص�ال أردوغ�ان بميقاتي بهذا
التوقي�ت والدف�ع يف اتج�اه تش�كيل
الحكومة يأتي يف إطار محاولة تركيا
الدخ�ول إىل ه�ذه الس�احة ،وملواكبة
االتص�االت الدولي�ة قبي�ل مؤتم�ر
باريس ،كم�ا يأتي وس�ط تهيب من
األحداث الت�ي ينتظره�ا لبنان حيث
جرت دعوات إىل تظاهرات غدا تزامنا
مع املؤتمر”.
ورغم انسداد األفق ،واألجواء السلبية
املخيمة عىل مساعي تأليف الحكومة،
ي�رى الرشي�ف أن “الفرص�ة ال تزال
س�انحة إلنجاز التشكيلة الحكومية،

ألن مقارب�ة ميقات�ي تختل�ف ع�ن
مقارب�ة س�لفه س�عد الحري�ري،
فميقات�ي يهمه تأليف الحكومة أكثر
م�ن ش�كلها” ،وه�و م�ا يتوافق مع
الرؤية الدولية للملف اللبناني.
ويؤكد الرشي�ف أن “الرئيس اللبناني
ميش�ال ع�ون ،ل�ن يس�تطيع رفض
مقاربة ميقاتي باملطلق ،بل سيحاول
تغيري الوضع لك�ن وقته قصري ،فإذا
لم تتألف الحكومة خالل فرتة وجيزة
س�نذهب إىل االنهي�ار الكبري ،وبالتايل
ف�إن عىل من أوصل البلاد إىل ما هي
عليه الي�وم ،أن يرفع البالء عنها وإال
سيطاله البالء أيضا”.
وبالحديث عن التنازالت التي ستسهل
تش�كيل الحكوم�ة ،يق�ول الرشي�ف
إن “الحدي�ث الي�وم عن تويل الس�نة
حقيب�ة الع�دل أو الداخلي�ة ،أو ت�ويل
املس�يحيني للحقيبتين املذكورتين،
مقاربة غري صالح�ة ،فعوض الغرق
بتوزيع الوزارات ،األجدى باملسؤولني
عن التأليف النظر إىل اللبنانيني الذين
يريدون الدواء واملاء والكهرباء وأدنى
مقومات الحياة”.
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العدل تطلق سراح  62حدثاً خالل
متوز املاضي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العدل ،امس الثالثاء ،ان دائرة إصالح األحداث أطلقت رساح
 62حدثا ً خاللشهر تموز املايض.
ونق�ل بي�ان للوزارة تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه ،عن مدي�ر عام دائرة
اصالح األحداث كامل امنيهاشم قوله «تم «إطالق رساح  62حدثا ً خالل
ش�هر تموز 2021من كل امل�دارس االصالحية بواق�ع  25حدثا ًموقوف
لع�دم ثب�وت األدل�ة و 23حدث�ا ً بالتخلية بع�دانقضاء م�دة املحكومية
وحدثين بالعف�و و 12باإلفراج الرشطي لحس�ن س�لوكهم واجتيازهم
الدورات التأهيلية حس�ب توصية البحث االجتماعي ومصادقة الجهات
القضائية».

اعتقال متهمة بـ«بيع األطفال»
حديثي الوالدة يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة الرشطة االتحادية ،امس
الثالث�اء ،القبض عىل متهمة باالتجار
بالبرش «بيع االطفال» حديثي الوالدة
يف العاصمة بغداد.
وقالت القيادة ،يف بيان ورد «للزوراء»:
أن «ق�وة م�ن الف�وج الثال�ث الل�واء
الس�ادس الفرق�ة الثاني�ة رشط�ة
اتحادي�ة ،وبالتنس�يق م�ع مكت�ب
مكافحة إج�رام االتجار بالبرش ،فرع
الك�رخ ،ومف�رزة م�ن اس�تخبارات
الف�وج ،اثن�اء ممارس�ات التح�ري
وتنفيذ أومر القبض ومتابعة املشتبه

بهم يف حي الحسين ،غربي العاصمة
بغداد ،ألقت القبض عىل امرأة متهمة
باالتجار بالبرش من خالل بيع االطفال
حديثي ال�والدة باالتفاق م�ع القابلة
املأذون�ة والتي تربم عملي�ات االتفاق
م�ع أولياء األم�ور ،عىل بي�ع أبنائهم
مقابل مبالغ مالية».
واضاف البيان انه «حس�ب اعرتافات
احد الشهود املوثق بدليل بيع االطفال
( )١٢،٠٠٠،٠٠٠مليون مقابل الطفل
الذك�ر و( )٦،٠٠٠،٠٠٠مقابل الطفل
االنث�ى ،حي�ث اتخ�ذت االج�راءات
القانونية الالزمة».

اعتقال مطلوبني بالقتل والسرقة
والتسول يف  3حمافظات
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وكال�ة وزارة الداخلية لش�ؤون الرشط�ة ،امس الثالث�اء ،القبض عىل
متهمين بالقت�ل والرسق�ة ومتس�ولني وضبط كمي�ة من املخ�درات ،يف ثالث
محافظات.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أنه «تم القبض عىل متهم
بالقتل العمد وآخر بالرسقة وعىل ( )٤٩متسوال يف بغداد».
واضافت أنه «تم ضبط ( 2كغم) من مادة الكريستال املخدرة يف ميسان ،فضال
عن القبض عىل ( )٧متهمني بمواد قانونية مختلفة يف صالح الدين».
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قرر ختصيص ( )3مليارات دينار من احتياطي الطوارئ اىل اهليئة التطبيعية

جملس الوزراء يوافق على تشكيل جلنة لدراسة هجرة
العراقيني من طاليب اللجوء إىل بيالروسيا وليتوانيا
بغداد /الزوراء:
وافق مجلس الوزراء ،امس الثالثاء ،عىل
تش�كيل لجنة لدراس�ة هجرة العراقيني
من طالبي اللجوء إىل بيالروسيا وليتوانيا،
فيم�ا ق�رر تخصي�ص ( )3ملي�ارات
دين�ار من احتياطي الط�وارئ اىل الهيئة
التطبيعية.
وذكر املكت�ب االعالمي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقت�ه «الزوراء» :ان رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،ت�رأس
الجلس�ة االعتيادية التاس�عة والعرشين
ملجل�س ال�وزراء ،ج�رى خالله�ا بح�ث
تط�ورات األح�داث يف البلاد ،فضالً عن
مناقشة املوضوعات املدرجة عىل جدول
األعمال.
واضاف :ان الجلس�ة ش�هدت استضافة
رئيس مجلس املفوضية العليا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،الذي عرض آخ�ر إجراءات
املفوضية يف التحضري إلجراء االنتخابات
املبك�رة بموعده�ا املق�رر يف العارش من
ترشي�ن األول ،2021وج�دد الكاظم�ي
توجيهات�ه لجمي�ع ال�وزارات بدع�م
املفوضية بكل ما تحتاجه.
وتابع :كما شهدت الجلسة أيضا ً مناقشة
واق�ع املنظوم�ة الكهربائي�ة الوطني�ة
والخدم�ة املقدم�ة لعم�وم املواطنين،
وجرت اس�تضافة وكيل وزارة الكهرباء
به�ذا الش�أن ،الذي ق� ّدم ب�دوره عرضا ً
ش�املاً عن وض�ع منظوم�ة الكهرباء،
واتخذ املجل�س املق�ررات الالزمة يف هذا
املج�ال؛ بم�ا يضم�ن انس�يابية وصول
الطاق�ة الكهربائي�ة املنتج�ة ،وتج�اوز
الع�وارض ،وتفعي�ل املش�اريع املتعلقة
وترسيع إنجازها.
واش�ار اىل ان جلس�ة مجل�س ال�وزراء
ش�هدت اس�تعراض التقري�ر الوبائ�ي
عن جائح�ة كورونا ،ومس�تجدات عمل

لجن�ة تعزي�ز اإلج�راءات الحكومي�ة يف
مج�االت الوقاي�ة والس�يطرة الصحي�ة
التوعوي�ة؛ للحد من انتش�ار الفريوس،
والجه�ود املبذول�ة من قبل املؤسس�ات
الصحي�ة وامللاكات الطبي�ة يف تقدي�م
ٍّ
تفش
الخدم�ات للمصابين ،والح�د من
أكرب للمرض ،إىل جان�ب الجهود الكبرية
يف تطعيم املواطنني ،وتحقيق االنسيابية
املطلوب�ة يف مناف�ذ التلقي�ح املنترشة يف
عموم العراق.
واوض�ح :انه بعد مناقش�ته املوضوعات
املدرج�ة على ج�دول األعم�ال ،أص�در
مجلس الوزراء القرارات اآلتية:
أوالً/املوافق�ة على تعديل ق�رار مجلس
ال�وزراء ( 146لس�نة  ) 2021ليصب�ح
بالنحو اآلتي:
 تعاق�د املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلةلالنتخاب�ات بأس�لوب التعاق�د املب�ارش
م�ع مطبع�ة ش�بكة اإلعلام العراق�ي
لطب�ع س�جل الناخبني الع�ام والخاص
النهائي ،وکرّاس املرش�حني ،و(بوسرت)
س�جل الناخبني ،واس�تمارات الشكاوى
رق�م ( )110واملطبوع�ات األخ�رى غري
الحساس�ة م�ن مس�تلزمات العملي�ة
االنتخابية ،اس�تثنا ًء من تعليمات تنفيذ
العق�ود الحكومي�ة ( 2لس�نة،)2014
والضوابط امللحقة بها.
ثانياً/
 قيام وزارة النفط بتشغيل شخص منذوي الشهداء من الدرجة األوىل أو الثانية
لحادثة حريق مستشفى اإلمام الحسني
(ع) ،م�ن حمل�ة الش�هادة املتوس�طة
فأعىل.
من�ح إعان�ة مالي�ة ل�ذوي ش�هداءمستش�فى اإلم�ام الحسين (ع) ،يف
النارصية بحد أدنى عرشة ماليني دينار،
وبح�د أعلى خمس�ة وعرشي�ن مليون

دينار ،بواقع خمس�ة ماليين دينار لكل
ش�هيد ،من الشركات الرابح�ة يف وزارة
النفط.
ثالث�اً /قي�ام وزارة املالي�ة بتخصي�ص
مبلغ ( )3ملي�ارات دينار ،من احتياطي
الط�وارئ إىل الهيئ�ة التطبيعي�ة لك�رة
القدم لتغطية نفقات التعاقد مع املدرب
الهولندي (ديك أدفوكات) واملالك املساعد
له ،وإقامة معس�كرات تدريبية استنادا ً
إىل أح�كام املادة ( )5م�ن قانون املوازنة
العامة االتحادية للسنة املالية.2021/
رابعاً /املوافقة عىل ما يأتي:
تويل وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدياتواألشغال العامة توجيه دعوات مبارشة
لشركات ال�وزارة ذات الخبرة يف تنفيذ
املش�اريع املماثل�ة ،بحس�ب م�ا جاء يف
كتاب الوزارة املذكورة آنفا ً املرقم بالعدد
(م .خ ،)474 /وامل�ؤرخ يف  10تم�وز
 ،2021عىل وفق جداول زمنية تلتزم بها
الرشكات املنفذة.
تويل وزارة اإلعمار واإلسكان والبلدياتّ
الترصف بمبلغ االعتماد
واألشغال العامة
املستندي ،باالتجاه الذي يخدم املرشوع
وبحس�ب مراحل التنفيذ ،على أن يقوم
املرصف العراقي للتجارة ( )TBIبتسهيل
اإلجراءات يف ذلك.
خامس�اً /تألي�ف لجن�ة برئاس�ة وكيل
وزارة الخارجية الس�يد ن�زار الخري الله،
وعضوي�ة ممثلين م�ن وزارات الع�دل،
والداخلي�ة ،والنق�ل ،والهج�رة ،وجهاز
املخابرات الوطني العراقي ،تتوىل دراسة
مس�ألة هج�رة العراقيين م�ن طالب�ي
اللج�وء إىل بيالروس�يا وليتوانيا ،وترفع
توصياته�ا إىل األمان�ة العام�ة ملجل�س
الوزراء يف مدة أقصاها أسبوعا عمل.
سادس�اً /املوافق�ة عىل تخوي�ل وزارة
الداخلي�ة صالحية التعاق�د لتنفيذ نظام

اإلطاحة بشبكة «إرهابية» كانت ختطط لـ«غزوة العيد»
بغداد /الزوراء:
أكمل�ت وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة
الداخلية سلسلة االطاحة بشبكة ارهابية
كبرية أبتدأتها يف محافظة كركوك.
وذك�ر بيان له�ا تلقت «الزوراء» نس�خة
منه« :بعد اإلطاحة بشبكة ارهابية كبرية
يف كركوك من املس�ؤولني ع�ن تفجريات
س�وق الوحيلات بمدين�ة الص�در وبعد
متابعة اس�تخبارية دقيقة وتعقب امني

واستخباري ،نجحت وكالة االستخبارات
م�ن االيق�اع بخلي�ة ارهابي�ة أخ�رى يف
محافظ�ة األنب�ار كان�ت ت�روم تنفي�ذ
هجم�ات يف االماك�ن العام�ة واملزدحمة
الس�تهداف االبري�اء االمنيني خلال عيد
االضحى املايض».
وكش�فت التحقيق�ات االولي�ة بحس�ب
البيان «عن تنفيذ أعضاء الخلية عمليات
ارهابي�ة الس�تهداف دوري�ات للجي�ش

ضبط بيض ممنوع وحاويات
معدة للتهريب يف الشيب
وأم قصر
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هيئة الجمارك ،امس الثالث�اء ،ضبط بيض ممنوع من
االس�ترياد يف مرك�ز جمرك الش�يب الحدودي.وقال�ت الهيئة يف
بيان مقتضب تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «تم ضبط بيض
مس�تورد ،ممنوع من االس�ترياد ،حيث اخفيت خلف ارس�الية
اسمنت ابيض يف مركز جمرك الشيب الحدودي» ،مشرية إىل أنه
«تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها وفقا للقانون».
م�ن جانب اخر ،تس�تمر عملي�ات الضبط النوعي�ة التي يقوم
بها رجال املنافذ الحدودية بمتابعة مبارشة من رئيس�ها اللواء
الدكتور عمر عدنان الوائيل ملنع التهريب وإدخال املواد املمنوعة
اىل البلاد ،حيث تمكن منفذ ميناء أم قرص الش�مايل من ضبط
( )١٤حاوية بداخلها (دراجات نارية ،اطارات) مستعملة معدة
للتهريب كونها مخالفة لرشوط وضوابط االس�ترياد ،وش�كلت
لجنة من الدوائر العاملة املختصة واحيلت إىل القضائية التخاذ
اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.

والحش�د الش�عبي ع�ام  2018بعب�وات
ناس�فة ومحاوالته�م تنفي�ذ هجم�ات
كبيرة خالل ايام عيد االضحى بما يعرف
بـ{غزوة العيد}».
ولف�ت البي�ان اىل «اتخ�اذ االج�راءات
التحقيقية وتصديق اعرتافات االرهابيني
قضائي�ا ً تمهي�دا ً إلحالته�م اىل القض�اء
لينالوا جزاء ما اقرتفته اياديهم من جرم
بحق ابناء الشعب».

القبض على تاجري خمدرات
يف ميسان

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت رشطة ميس�ان ،ام�س الثالث�اء ،اعتقال متهمين اثنني،
وضبط  2كغم من مادة الكرستال املخدرة بحوزتهما ،جنوب غربي
املحافظة.وقال�ت الرشط�ة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
أنها «ومن خالل إجراء التفتيش للمركبات واملارين اثناء ممارسة
امنية يف س�يطرة الخمس جنوب غربي املحافظة ،تم ضبط املواد
املذكورة مع أنبولة زجاجية للتعاطي يف إحدى املركبات املارة عرب
السيطرة الرابطة بني ميسان وذي قار».وبينت ان «املتهمني كانا
متجهني اىل مدينة النارصية بقصد االتجار بتلك املواد».

االحتادية تقتل إرهابيا جنوبي كركوك
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلية اإلعلام االمني ،امس الثالثاء ،قت�ل عنرص إرهابي كان
ضم�ن مجموعة هاجمت إح�دى نقاط الرشط�ة االتحادية ،جنوبي
محافظة كركوك.وبينت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
أن «قوة من اللواء  18يف الفرقة الخامسة بالرشطة االتحادية ،تمكنت
م�ن قتل إرهابي ح�اول التعرض هو ومجموع�ة إرهابية عىل احدى
نق�اط الفوج الثالث رشطة اتحادي�ة ،جنوبي كركوك» .وأضافت ان
«القوات األمنية رشعت بمطاردة هذه املجموعة اإلرهابية».

افتتحت خمتربين حديثني لكشف السالالت املتحورة

الصحة توجه ندا ًء للمواطنني بشأن تلقي لقاحات «كورونا»

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة ،ام�س الثالث�اء،
اس�تمراريتها بالخط�ة الحكومي�ة
املوس�عة ملضاعف�ة أع�داد اللقاح�ات
املض�ادة لفريوس كورون�ا وزيادة منافذ
أخ�ذ التلقي�ح يف العاصمة بغ�داد وباقي
املحافظات.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،سيف البدر،
يف ترصيح�ات عبر صفحت�ه الرس�مية
يف الفي�س ب�وك تابعته�ا «ال�زوراء»:
«مس�تمرون بتطبيق الخط�ة الحكومية
املوس�عة ملضاعف�ة أع�داد اللقاح�ات
املض�ادة لفريوس كورون�ا وزيادة منافذ
أخ�ذ التلقي�ح يف العاصمة بغ�داد وباقي
املحافظات».
واضاف «نكرر نداءنا اىل العراقيني بتلقي
اللقاح املض�ادة لفريوس كورونا» ،مبينا
ان «لقاح�ات كورون�ا املس�تخدمة يف
العراق اثبتت فعاليتها وتحقيقها حماية

ووقاية من االصابة بنس�بة تتجاوز %90
ومن مناشئ عاملية».
وتابع «ننفي بش�كل قاطع وجود حاالت
وف�اة واع�راض جانبي�ة خطيرة ل�دى
املتلقني للقاح املضاد لكورونا».
بينما اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
الثالثاء ،افتتاح مختربين حديثني لكشف
السالالت املتحورة لكورونا.
وقال مدير تعزيز الصحة ،هيثم العبيدي،
يف حدي�ث صحفي :ان «ال�وزارة افتتحت
مختربي�ن حديثين لكش�ف سلاالت
كورون�ا ،االول يف مدين�ة الط�ب واالخ�ر
يف دائ�رة املختبرات املركزي�ة ،وتس�تعد
للعم�ل فيهم�ا بع�د رفدهم�ا باألجه�زة
الحديثة من مناش�ئ عاملي�ة رصينة مع
تدريب امللاكات للعم�ل عليها».واضاف
ان «ال�وزارة اصبح�ت لديه�ا امكاني�ات
كبيرة لرص�د ن�وع السلاالت الجدي�دة
بع�د تحوره�ا وتصنيفه�ا ،واالختالفات
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الحاصلة بينها».
واوضح العبيدي ان «عدد السلاالت التي
انتشرت بالعال�م وصل�ت اىل اكث�ر م�ن
 10وبطف�رات قصيرة وطويل�ة امل�دى،
مع ح�دوث تغيريات بالغش�اء الخارجي
ألش�واك الفيروس مم�ا يجعل�ه س�هل
االلتص�اق بالجس�م».واكد ان «االرتفاع
املخيف بأعداد االصابات بني غري امللقحني
عم�ل على اس�تنزاف امل�وارد والخدمات
الصحي�ة ،اىل جان�ب اغلاق املؤسس�ات
الكرفانية اصبح لها تأثري عىل املؤسسات
الصحي�ة ،حي�ث كان له�ا دور كبير يف
تخفيف الضغط عىل املستشفيات».
ونف�ى العبي�دي «وجود تغيريات بش�أن
التعليم�ات الص�ادرة م�ن اللجن�ة العليا
للصحة والسلامة بخصوص املسافرين،
إذ س�يتم اخ�ذ مس�حات  PCRللوافدين
واملس�افرين من قبل املختبرات املعتمدة
بوزارة الصحة».

تنويه

م�روري إلكرتون�ي متكام�ل بأس�لوب
الـ( ،)BOTاس�تثنا ًء من تعليمات تنفيذ
العق�ود الحكومي�ة ( 2لس�نة )2014
والضواب�ط امللحقة بها ،وم�ن تعليمات
تنفيذ قانون املوازن�ة العامة االتحادية،
مع مراعاة أحكام املادة ( )43من قانون
املرور ( 8لسنة .)2019
سابعاً/
 تحدي�د حص�ة مس�اهمة الع�راق مناألس�هم يف البن�ك اآلس�يوي لالس�تثمار
بالحد األعىل بـ( )250س�هما ً من أسهم
رأس امل�ال ،تك�ون ( )50س�هما ً منه�ا
مدفوع�ة وتع�ادل  ،%20وتبق�ی ()200
س�هم التي تعادل ( )%80غير مدفوعة
وعند االستدعاء.
 تخوي�ل وزارة الخارجي�ة صالحي�ةتوقي�ع طلب انضم�ام جمهورية العراق
إىل اتفاقية بنك االستثمار اآلسيوي للبنى
التحتية.
 تس�ديد مس�اهمة العراق يف رأس�مالالبنك اآلس�يوي من ضم�ن تخصيصات
امليزانية االتحادية العام�ة لوزارة املالية
لعام  ،2021وعن طريق إجراء املناقلة.
ثامن�اً /املوافقة عىل التس�وية بش�طب
دين الرشكة العام�ة للنقل البحري الذي
بذمة رشكة عالي�ة للنقل والتجارة املراد
تصفيته�ا ،البال�غ ()2060955.223
دين�ارا ً أردني�اً ،فق�ط مليونان وس�تون
ألف�ا ً وتس�ع مئة وخمس�ة وخمس�ون
دينارا ً أردنياً ،ومائت�ان وثالثة وعرشون
فلس�اً ،اس�تنادا ً إىل أح�كام امل�ادة ()46
م�ن قان�ون اإلدارة املالي�ة االتحادية (6
لس�نة  )2019املع�دل ،مقاب�ل ش�طب
دين رشكة عالي�ة بذمة رشكة الخطوط
الجوية العراقي�ة ،والرشكة العامة لنقل
الوفود واملسافرين ،ورشكة الظالل لنقل
األشخاص واملسافرين.

أسواق
العدد 7537 :االربعاء  4آب 2021

مزاد العملة يسجل تراجعا يف
مبيعاته بـ  215مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي العراقي ،امس الثالث�اء ،لتصل إىل 215
مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البن�ك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء الدوالر
االمريك�ي ،ام�س ،انخفاض�ا يف مبيعاته بنس�بة  7.33%لتص�ل إىل 215
مليوناً ،و 600ال�ف و 597دوالرا أمريكيا ،مقارنة بيوم االثنني ،التي بلغت
املبيعات فيه  232مليونا و 925الف دوالر أمريكي.
وذهب�ت املشتريات البالغة  155مليون�ا ً و 760الف�ا و 597دوالرا لتعزيز
االٔرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  59مليونا ً و 840ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قامت بتلبية طلب�ات تعزيز االرصدة يف
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن 32
الخ�ارج ،و 19مرصف�ا لتلبية الطلب�ات النقدية ،إضافة اىل مش�اركة 21
رشكة رصافة.

املركزي يدعو شركات الصرافة
ملتابعة األمساء احملظورة
بغداد /الزوراء:
دع�ا البن�ك املركزي العراقي ،ام�س الثالثاء ،رشكات الرصاف�ة إىل متابعة
أس�ماء األش�خاص والشركات املحظ�ورة ج�راء جرائم غس�يل األموال
واإلرهاب.
وق�ال البن�ك يف بيان امس :إن�ه “يود التأكي�د عىل ضوابط غس�ل األموال
وتمويل اإلرهاب الخاصة برشكات التوس�ط ببيع ورشاء العمالت األجنبية
التي نصت عىل (رضورة متابعة الرشكات لألسماء املحظورة من التعامل
التي ترد من الجهات الرسمية املعنية بذلك ).
ودعا البيان رشكات الرصافة إىل امتالك نظاما ً إلكرتونيا ً يتضمن الحركات
اليومي�ة لنش�اطاتها م�ع رضورة ربط هذا النظ�ام مع قوائ�م الحرمان
الدولية واملحلية التي يرشف عليها البنك املركزي العراقي .

خام البصرة اخلفيف ينخفض
ألكثر من  3دوالرات
بغداد /الزوراء:
انخفض س�عر خام البصرة الخفيف ،امس الثالثاء ،اكث�ر من  3دوالرات
ليصل إىل  73.77دوالراً ،بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط العاملية.
وس�جل س�عر خام البرصة الخفيف املصدر آلس�يا  73.77دوالرا ً للربميل
بانخفاض بلغ  3.18دوالرات وبنس�بة تغيري بلغ  4.13%ليصل اىل 73.77
دوالرا ،فيم�ا انخفض ايضا خام البرصة الثقي�ل إىل  69.20دوالرا ً للربميل
بنسبة تغيري بلغت .1.58%
وس�جل س�عر النفط الس�عودي الخفيف  74.41دوالرا ً للربميل ،فيما بلغ
س�عر مزيج إيران الثقي�ل  68.50دوالرا ،ومزيج مرب�ان اإلماراتي 74.04
دوالرا ً للربمي�ل ،ومزيج س�هران الجزائ�ري  73.03دوالرا ً للربميل ،يف حني
س�جل بوني الخفيف النيجريي  71.79دوالراً ،وجرياسول االنغويل 71.71
دوالراً.

الكشف عن عدد السياح يف
البلد ونفقاتهم
بغداد /الزوراء:
كشف تقرير صادر من الجهاز املركزي العراقي لإلحصاء عن عدد السياح
يف العراق.
وق�ال التقري�ر انه “ويف س�نة  2019بلغ عدد الس�ياح اىل الع�راق يف فرتة
الذروة {وهي الزيارة أربعينية اإلمام الحسني عليه السالم} مليونني و975
ألف سائح ،وبلغ معدل االنفاق لكل زائر  54الفا ً و 667دينارا”.
ولفت التقرير اىل توزع معدل االنفاق عىل أهم الفقرات وهي {معدل النقل
اىل الع�راق  23الف دينار ،والنقل داخل العراق  6833ديناراً ،ورشاء الهدايا
والس�لع  6000دينار ،واالنفاق على الفنادق  6000دين�ار ،واالنفاق عىل
الطعام واملرشوبات  4750ديناراً”.
ويشير اىل ان نسب السياح حسب الجنسية ونسبة انفاق كل جنسية من
املجمل العام لإلنفاق فكانت حسب الجدول املبني أدناه:

الرافدين يبدأ توزيع رواتب بعض
مديريات الرتبية

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مصرف الرافدي�ن ،امس الثالث�اء ،رصف رواتب موظف�ي عدد من
مديريات الرتبية يف بغداد وعدد من املحافظات.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” :نس�خة منه انه
“تم دف�ع رواتب موظفي عدد من مديريات الرتبية بعد وصول اش�عارات
الصكوك الخاصة بهم”.
وأض�اف أن “الصرف تم ع�ن طري�ق أدوات الدفع االلكرتون�ي وبإمكان
املوظفني تس�لم رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه من ش�بكة فروعنا
املنترشة يف بغداد واملحافظات او منافذ الرصف الخاصة”.

خمتص :تعديل سعر الصرف تعزيز
ملركز البنك املركزي االئتماني

بغداد  /نينا:
اك�د الخبري االقتصادي ،حازم هادي ،ان تعديل س�عر الرصف تعزيز ملركز
البنك املركزي االئتماني.
وق�ال للوكالة الوطني�ة العراقية لالنب�اء  /نينا  :/ان من اس�باب تعديل
سعر الرصف هو زيادة املوارد والحد
من استرياد السلع الكمالية وتكوين
إحتياطي جيد للبنك املركزي وتعزيز
مركزه االئتماني .
واضاف هادي :ان التعديل هو تعزيز
ق�درة البن�ك املرك�زي على الوف�اء
بالتزامات�ه ومحاول�ة الضغ�ط عىل
العجز بمي�زان املدفوعات وتصحيح
مس�اره وخل�ق ف�رص اس�تثمارية
للقطاع الخاص .
وأوضح :ان ه�ذه الزيادة يف املوارد ال
تغطي العجز باملوازنة بشكل كامل .مبينا :ان السياسة املالية والسياسية
النقدية تتطلب االبقاء عىل س�عر الرصف على وضعه الحايل الن اي تغيري
بسعر الرصف سوف يربك الوضع االقتصادي.
وش�هدت اسعار النفط خاصة س�عر نفط البرصة تحسنا ملحوظا خالل
الفترة املاضية متجاوزة  70دوالرا ما س�يؤدي لس�د عج�ز املوازنة ورفع
مستوى القطاع االقتصادي واملايل يف البالد.
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الزراعة :صرف الدوالر وانفلونزا الطيور وراء ارتفاع أسعار البيض والدجاج
بغداد /الزوراء:
ع�زت وزارة الزراع�ة العراقي�ة ،امس
الثالثاء ،س�بب ارتفاع أس�عار البيض
والدج�اج بصرف ال�دوالر وانفلون�زا
الطي�ور ،فيما لفتت إىل إنها س�بق أن
حددت س�عر طبقة البي�ض بـ 5آالف
دينار.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،حميد
النايف ،يف ترصيح صحفي :إن “جميع
مدخالت الدواجن بال�دوالر ،وال توجد
مس�اعدة من الدولة لقط�اع الدواجن
س�وى إن وزارة الزراع�ة تدعم املنتج
املحيل من خالل منع االسترياد”.
وأضاف أن “أس�عار األعلاف العاملية
وارتف�اع رصف ال�دوالر ام�ام الدينار
أثر س�لبا عىل إنتاج البي�ض والدجاج
بالعراق ،باإلضاف�ة إىل مرض انفلونزا
الطي�ور واصابت�ه للدج�اج يف الفرتة
السابقة واعداد اكثر من مليون طائر،
أثر ذلك عىل تناق�ص البيض والدجاج
يف السوق”.
وتاب�ع الناي�ف إن “وزارة الزراع�ة
بحكم عالقتها مع اصح�اب الدواجن
حددت س�عر طبقة بيض الطعام بـ5
االف دين�ار ،إال إن املش�كلة هي غياب

الحلق�ة بين املنت�ج واملس�تهلك ،وال
يمكن الس�يطرة عىل الس�وق بس�بب
غياب الرقابة االمنية وعدم الس�يطرة
عىل األسعار”.
من جانب اخر ،أعلن�ت وزارة الزراعة
وم�ن خلال رشك�ة مابين النهري�ن

العام�ة للب�ذور عن املب�ارشة برصف
مس�تحقات منتجي بذور الرتب العليا
للحنطة واملس�تحقات املالية ملحصول
الش�عري وذل�ك بتوجي�ه م�ن الس�يد
وزي�ر الزراع�ة املهن�دس محمد كريم
الخفاجي ،وارشاف مدير عام الرشكة

مركز اقتصادي :الفائض الرتاكمي إليرادات
النفط بلغ حبدود  8.9مليارات دوالر
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مؤسس�ة ع�راق
املس�تقبل االقتصادي�ة ان
مجموع الفائض الرتاكمي
م�ن ايرادات النف�ط بلغ يف
 2021مقارن�ة مع االرقام
املخط�ط له�ا يف موازن�ة
 2021لغاي�ة ش�هر تم�وز
بحدود  8.9مليار دوالر.
وق�ال رئي�س املؤسس�ة،
منار العبي�دي ،يف بيان :ان
الفائ�ض جاء على اعتبار
ان اي�رادات النفط املخطط
له�ا يف موازنة  2021بلغت
 30.7ملي�ار دوالر بينما ما
ت�م تحقيق�ه من اي�رادات
نفطية لغاي�ة تموز 2021
بلغ�ت  39.6ملي�ار دوالر
امريكي .
وأضاف :انه من املتوقع اذا
ما اس�تمر معدل االس�عار
بنفس املعدل الحايل والبالغ
 72دوالر لغاية نهاية السنة
فأن مقدار الفائض املتوقع
حصول�ه م�ن االي�رادات
النفطية س�يبلغ  19مليار
دوالر وهذا املبل�غ مرهون
بتقلب�ات اس�عار النف�ط
ومق�دار املبيع�ات اليومية
للنفط العراقي .

واش�ار العبي�دي اىل :ان
التح�دي االكبر يكم�ن يف
االي�رادات غير النفطي�ة
والتي خطط لها يف موازنة
 2021ان تك�ون بح�دود
 20ترلي�ون دين�ار عراقي
وبحس�ب بيان�ات وزارة
املالي�ة لألش�هر املاضي�ة
االش�هر
واس�تقراءات
القادم�ة فأن م�ن الصعب
تحقي�ق ه�ذه االي�رادات
والتي ستكون بحدود 6-7
ترلي�ون دينار عراقي فقط
.
وتاب�ع :ان�ه اعتم�ادا عىل
االي�رادات النفطي�ة الت�ي
من املتوق�ع ان تبلغ لغاية

السنة بحدود  103ترليون
دين�ار عراق�ي ،وباعتم�اد
ان االيرادات غير النفطية
ستكون بحدود ال  7ترليون
فعلي�ه ان مجم�ل ايرادات
الدول�ة العراقي�ة املتوقعة
لغاية نهاية  2021ستكون
بحدود  120ترليون دينار .
وذك�ر العبي�دي :ان�ه
بحسب موازنة  2021فإن
املرصوفات الكلية س�تبلغ
بح�دود  128ملي�ار دوالر
فإن مق�دار العجز  -إذا ما
ت�م رصف مجم�ل املوازنة
املخططة -سيكون بحدود
 8ترليون دينار .
وق�ال :ان تأخ�ر العم�ل

باملوازنة وعدم رصف املبالغ
الخاص�ة باملرصوف�ات
التش�غيلية واالس�تثمارية
فم�ن املتوق�ع ان يحق�ق
الع�راق يف  2021فائضا قد
يص�ل يتج�اوز حاج�ز الـ
 30ترلي�ون دين�ار عراقي،
خصوص�ا ان مع�دالت
االنف�اق الحالية الش�هرية
بحس�ب وزارة املالية يبلغ
 6تريليون�ات دين�ار م�ع
امكانية زيادة هذا املعدل يف
االشهر القادمة ،خصوصا
م�ع ب�دء رصف املوازن�ات
االس�تثمارية والتش�غيلية
كم�ا مخط�ط يف موازن�ة
.2021

الس�يد نس�يم عريب�ي عبد الل�ه وبعد
اس�تحصال كافة املوافقات األصولية
بالرصف.
حي�ث اك�دت رشك�ة مابين النهرين
العامة للبذور ،امس الثالثاء ،املبارشة
بصرف املس�تحقات املالي�ة لكاف�ة

االخوة الفالحني واملزارعني من منتجي
بذور الرت�ب العليا ملحص�ول الحنطة
ولع�ام  ٢٠٢١وبش�كل دفع�ات فضال
ع�ن مس�تحقات مس�وقي محصول
الش�عري العلف�ي للموس�م - ٢٠١٩
 ٢٠٢٠املس�وقة اىل الرشك�ة خلال
الفرتات الس�ابقة ولكافة املحافظات
العراقية حي�ث تم تحوي�ل كل املبالغ
اىل املحافظات ابتدا ًء من امس ،وسيتم
الصرف حس�ب اولوية التس�ويق يف
كل موقع ومركز ح�ال اكتمال تدقيق
املعامالت.
كما اهابت ال�وزارة ومن خالل رشكة
مابين النهري�ن العام�ة للب�ذور بكل
االخ�وة الفالحين واملزارعين م�ن
منتج�ي ب�ذور الرتب العلي�ا ملحصول
الحنطة ومس�وقي محصول الش�عري
العلف�ي مم�ن لديه�م مس�تحقات
مالية غري مرصوف�ة لألعوام املذكورة
التوجه اىل مواقع تنقية وتعفري البذور
ومراكز تس�لم الشعري العلفي التي تم
تس�ويق محاصيله�م اليه�ا والتابعة
للرشك�ة لتس�لم مس�تحقاتهم املالية
مس�تصحبني معه�م املستمس�كات
الثبوتية االصلية.

ارتفاع مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االس�عار يف س�وق العراق للأوراق املالية ،ام�س الثالثاء ،مرتفعا
بنسبة (.)0.81%
وج�اءت مؤرشات التداول لس�وق الع�راق لألوراق املالية لي�وم امس كما ييل:
بلغ عدد االس�هم املتداولة ( )470.797.594سهما ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )474.051.705دنانري.
واغلق مؤرش االس�عار  ISX 60يف جلسة امس عىل ( )577.10نقطة مرتفعا
بنسبة ( )0.81%عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ ( )572.49نقطة.
وت�م تداول اس�هم ( )34رشك�ة من اص�ل ( )103رشكة مدرجة يف الس�وق،
واصب�ح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املشتراة من املس�تثمرين غير العراقيني يف الس�وق ()75
مليون س�هم بقيمة بلغت ( )150مليون دين�ار من خالل تنفيذ ( )34صفقة
عىل اسهم اربع رشكتني.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق ()59
مليون سهم بقيمة بلغت ( )93مليون دينار من خالل تنفيذ ( )16صفقة عىل
اسهم ثالث رشكتني.
يذكر ان س�وق العراق لألوراق املالية قد اس�تخدم انظم�ة التداول االلكرتوني
وااليداع املركزي منذ عام  ،2009ويس�عى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت
للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلسات تداول اس�بوعيا من االحد اىل الخميس،
ومدرج فيه  105رشكات مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت
والصناعة والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

أكدت مضيها بتفعيل املــشــروع وإنـجـاحـه

النفط :كفاءة غاز العجالت أعلى من البنزين احملسن ووقوده أرخص مثناً
بغداد /الزوراء:
أقـدمـ�ت وزارة الـنـفـ�ط عـلـ�ى
زيــ�ادة الخط�وط االنـتـاجـيـ�ة
لــ�ورش نـصـ�ب مـنـظـومـ�ات
الـغـ�از للعجلات وزي�ادة مناف�ذ
توزيعها يف بغ�داد واملحافظات بعد أن
ش�هدت املـدة املاضية إقبال املواطنني
عىل اقتنائها.
وقــال وكـيـل وزارة الـنـفـط ،حامد
الـزوبـعـ�ي ،يف ترصي�ح صحفي :إن
“مـشـروع إضافة منظومات الـغـاز
للعجالت كـوقـود لغرض االس�تهالك
يعد من املش�اريع الحيوي�ة املهمة ملا
يمثل�ه من أهمي�ة اقتصادي�ة وبيئية
للدول�ة واملواطن عىل حد س�ـواء ،ألن
الغ�از كوقود للس�يارات يع�د صديقا
للبيئة”.
وأوضح “أما مـن الناحية االقتصادية
ملس�تهلك الوق�ود أو لـصـاحـ�ب
الـس�ـيـارة فإنـه يـعـ�د األفـضـل،
إذ يحم�ل الـغـ�از كـمـواصـفـ�ات
نـقـ�اوة تصل درجته�ا الـى % 110
أمـ�ا البنزي�ن املحس�ن فـيـحـمـ�ل
نـس�ـبـة نــقــاوة تـصـ�ل الــى
 ،% 95وهـ�ذا يعن�ي أن كف�اءة الغاز
للس�يارة أعىل بكثري مـن الـبـنـزيـن
املـحـسـن وبـسـعـر أقـل بخمسني
باملائة من سعر البنزين العادي”.
وأضاف أن “العامل اآلخر الذي يشجع
عىل تفعيل هذا املرشوع أن مادة الغاز

متوفرة فــي الــبــالد وعـمـلـيـة
تـطـويـ�ر اس�ـتـخـدامـهـا كوقود
للس�يارات س�يغني عن اس�تخدامات
البنزي�ن وال�ذي تعم�ل الـ�وزارة عىل
اس�ترياد كـمـيـ�ات مـنـ�ه لـس�ـد
االس�ـتـهـالكـيـة،
الـحـاجـ�ة
وعملية توس�يع املـش�ـروع سيكون
لها أثر إيجابي ج�دا ً للمواطن وللدولة
من الناحية االقتصادية”.
وأكــد الـزوبـعـي أن “االجـــراءات
املـتـخـ�ذة م�ن قـبـ�ل الـــ�وزارة

لتفعي�ل املــش�ــروع وإنـجـاحـ�ه
تطل�ب أمري�ن؛ األول نص�ب مناف�ذ
توزيعي�ة لــغــ�رض تـعـبـئـ�ة
وقـــ�ود الــغــ�از لـلـس�ـيـارات
املتوف�ر يف املحط�ات ،والثاني إنش�اء
ورش إلضـافـ�ة منظوم�ات الـغـاز
الـى الـسـيـارات”.
وبني أنه “تم الشروع بهذا العمل من
قب�ل وزارة النف�ط ونجح�ت بإنش�اء
ورش كثيرة يف جمي�ع املحافظ�ات
بعد أن ش�هدت املدة األخيرة قناعات

للمواطنني بأهمية نص�ب املنظومات
يف س�ياراتهم من خالل التجربة والتي
بدأت ع�ام  2016وارتفع�ت تدريجياً،
واآلن هن�اك تفاع�ل كبير م�ن قب�ل
املواطنني القتناء هذه املنظومات”.
وتــابــع :إن “الــــوزارة حـرصـت
عـلـ�ى إقـامـ�ة الـ�ورش يف جمي�ع
املحافظ�ات ،إذ تج�اوزت أعدادها 40
ورش�ة يف بغداد واملحافظ�ات ،والعمل
مس�تمر يف تطويره�ا وفـ�ق أح�دث
التقني�ات ،الـى جـانـ�ب ذلـك فـان

املنظومات التي يتم نصبها للس�يارات
يتم توريدها من مناشئ عاملية رصينة
وتعد آمن�ة ج�داً ،اضــافــ�ة الــى
الـعـمـ�ل عـلـ�ى أن تـكـون جميع
محط�ات تعبئ�ة الوق�ود فيه�ا منافذ
لتوزيع الغاز للعجالت”.
وأوضــح الـزوبـعـي أن “الـــوزارة
عـمـ�دت الـ�ى زيــ�ادة الخط�وط
االنتاجية لـلـورش العاملة كـإجـراء
الس�ـتـيـعـاب األعــداد املـتـزايـدة
م�ن الـراغـبـين بـإضـافـ�ة
املـنـظـومـ�ات ،ومـثـ�ال ذل�ك
الـــورش�ـــة املــخــصــصــ�ة
لــهــ�ذا الــغــ�رض فـ�ي مجمع
الـ�دورة النفطي ،إذ أصب�ح بإمكانها
أن تضيف  36منظومة للعجالت بمدة
ال تتج�اوز س�اعتني ،وم�ن املؤمل أن
يشمل هذا املـوضـوع جميع الـورش
العاملة يف بغداد واملحافظات”.
“عـــــ�ددا
أن
وأكــــ�د
كــبــيــرا مـــ�ن الــــــوزارات
واملـؤسـس�ـات الحكومية أرسـلـت
عجالته�ا إلضاف�ة هـ�ذه املنظومات،
وباملقابل عمدت وزارة النفط اىل نصب
مناف�ذ توزيعية يف مقرات الـوزارات”،
مبين�ا ً بأن “هذا املشروع مدعوم من
قبل الدولة من جانبني (أسعار الـغـاز
مـن جه�ة وس�ـعـر املنظوم�ة مـن
جهة أخرى) وذلك ألهميته االقتصادية
والبيئية”.

الرياضي

أصفر وأمحر

فايروس كورونا يصيب العب
املنتخب السابق مهدي كريم

بغداد /متابعة الزوراء
تعرض الالعب الدويل السابق مهدي كريم لالصابة بفريوس كورونا.
وق�ال مص�در مقرب من مه�دي كريم :إن الفحوص�ات اثبتت تعرض�ه لالصابة ،ليضع
نفسه يف الحجر املنزيل وأخذ العالجات.
ومهدي كريم عجيل ،من مواليد بغداد  1983بغداد ،من ابرز العبي كرة القدم العراقيني.
ويملك نجم «أسود الرافدين» األسبق مهدي كريم ،وأحد أساطري اللعبة يف العراق ،مسرية
حافلة واستثنائية مع األندية واملنتخبات التي لعب لها ،وامتدت ألكثر من  15عاماً.
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خالل زيارته إىل نادي برشلونة

درجال ُيناقش مشروع دعم املواهب ويطلع على اخلربات اإلسبانية يف جمال الطب الرياضي
بغداد /قيص حسن
ناق�ش الوف�د العراق�ي برئاس�ة وزي�ر
الش�باب والرياض�ة عدن�ان درجال مع
إدارة ن�ادي برش�لونة مشروع وزارة
الش�باب والرياض�ة وإتحاد ك�رة القدم
لصناع�ة جيل ك�روي لنهائي�ات كأس
العال�م  2030م�ن خالل دع�م املواهب
والفئ�ات العمري�ة ،فضلاً ع�ن إطالع ِه
على الخربات اإلس�بانية يف مجال الطب
الريايض والعالج الطبيعي.
َج�ا َء ذلك خلال زي�ارة الوزي�ر يرافقه
رئيس الهيئة التطبيقية لإلتحاد العراقي
لك�رة القدم إياد بني�ان ولقائهما بادارة
نادي برشلونة الريايض يف إسبانيا.
وقال الوزير إن املكلف باس�تقبال الوفد
العراقي ،ش�قيق رئيس نادي برش�لونة
“الپورتا” ،كان باستقبال الوفد إىل جانب
أح�د أعض�اء إدارة الن�ادي ،وت� َم خالل
اللق�اء االطالع على تجرب�ة أكاديميات
ن�ادي برش�لونة والبال�غ عدده�ا ()42
مختلف دول العالم،
أكاديمية منترشة يف
ِ
ورضورة اإلفادة من هذه األكاديميات يف
العراق ،من خالل الحصول عىل الخربات
واملناه�ج التدريبية التي تصب يف خدمة
وتطوير الكرة العراقية.
َ
وأض�اف الوزير  :ت َم التباح�ث مع إدارة
برشلونة ً
أيضا يف مرشوع وزارة الشباب
والرياضة واإلتح�اد العراقي لكرة القدم
لصناع�ة جي�ل كروي قادر على التأهل
والتناف�س يف نهائي�ات كأس العال�م
 ،2030م�ن خلال االهتم�ام بالفئ�ات
العمرية ،فضلاً عن اإلطالع عىل الخربات
اإلس�بانية ون�ادي برش�لونة تحدي ًدا يف
مجال الطب الريايض والعالج الطبيعي
الس�يما ان ال�وزارة ماضي�ة بمشروع
إنش�اء مستش�فى متط�ور يف ه�ذا
املجال يتم تش�ييده يف املدينة الش�بابية
ق�رب ملع�ب الش�عب الدويل ،وس� ُيقدم
الخدمات الصحية والعالجية للرياضيني

إدارة الزوراء :اليوم سيتم حسم
بقاء شنيشل مع النوارس من عدمه
بغداد /امري الداغستاني
كشفت ادارة نادي الزوراء عن موقفها بشأن بقاء وهجرة بعض الالعبني
وكذلك موقفها مع املدرب رايض شنيشل والتعاقد مع العبني جدد.
وق�ال كري�م رزاق :إن االدارة س�تجلس اليوم األربعاء م�ع املدرب رايض
شنيش�ل والتحدث معه حول مش�واره م�ع النادي والتعاق�د مع العبني
وإبعاد آخرين .
واضاف ان “األمور باتت صعبة ماديا بسبب عدم تسديد الدولة ما تبقى
م�ن املبلغ الذي وعدونا به�ا والتي هي ملياري دينار تس�لمنا منها 350
مليون�ا واملتبقي ملي�ار و 600ملي�ون دينار ،مؤكدا انه يف حال س�لمونا
الباق�ي لن نك�ون مطلوبني ب�أي مبلغ لالعبين كون مجمل م�ا يطلبنا
الالعبون مليار ومئتي مليون.
واضاف :ان هجرة النورس ه�داف الفريق وابن النادي مهند عبد الرحيم
جاء ألسباب شخصية ارتأى بسببها أن يرتك الزوراء ألول مرة .
وأك�د رزاق :أن ع�ددا كبريا م�ن الالعبني املعروفني فاتحون�ا للعب ضمن
صفوف فريق نادي الزوراء والس�يما ان الزوراء اسم كبري ويتمنى اللعب
بصفوف�ه أي العب .مس�تدركا الق�ول :لكننا نود حاليا ً حس�م املتعلقات
املالي�ة واالتفاق الذي س�نخرج ب�ه مع املدرب رايض شنيش�ل يف اجتماع
اليوم .

إدارة نادي الطلبة تتعاقد مع
الالعبني علي صالل وحممد موسى
واملراجعني.
ويف س�ياق متص�ل ،أك�د درج�ال ،م�ن
مدين�ة برش�لونة اإلس�بانية اتفاقه مع
املدي�ر التنفي�ذي ملستش�ف ى TICA
 ،MEاح�دى اه�م ثالث مستش�فيات يف
اسبانيا متخصصة يف إصابات الحوادث
واالصاب�ات الرياضي�ة ،على تخصيص
مالكات طبية وإدارية إلدارة مستشفى
الطب الري�ايض الجديد ،عق�ب انجازه،
فضلا ع�ن تأهي�ل امللاكات الطبي�ة

نادي نفط الوسط يضم مهاجم
الكرخ حممود خليل
بغداد /متابعة الزوراء
افتت�ح نادي نفط الوس�ط املريكات�و الصيف�ي بالتعاقد مع أحد
مهاجمي نادي الكرخ ،لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وقال مدير الفريق نبيل عباس إن “الهيئة اإلدارية للنادي نجحت
يف التعاق�د م�ع مهاجم الك�رخ محم�ود خليل رس�ميا ،ليصبح
الصفقة الصيفية األوىل لعندليب الفرات األوسط”.
وأوض�ح :أن الن�ادي لن يكتفي بصفقة خلي�ل “وهناك صفقات
أخرى سيتم اإلعالن عنها فور االنتهاء منها ،فاملفاوضات وصلت
ملراحل متقدمة مع عدد من الالعبني واأليام املقبلة سيتم اإلعالن
عن تلك الصفقات”.
وأش�ار إىل أن نفط الوس�ط حاف�ظ عىل املحرتفين املغربي عمر
املنصوري والعاجي فلورنت ديدر.
واختت�م“ :اإلدارة تف�اوض العبين آخري�ن م�ن أج�ل ضمهم�ا
للفريق”.
يش�ار إىل أن نف�ط الوس�ط جدد ثقت�ه باملدرب عبد الغني ش�هد
وطاقمه الفني.

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية الزميل حيدر العتابي اكد شفاء ابنته
(شمس) من االزمة الصحية التي اصابتها قبل
فرتة زمنية قصرية ،خال�ص االمنيات للعزيزة
ش�مس بالش�فاء الت�ام وان يلبس�ها رب العزة
واالجالل ثوب الصحة والعافية.
*******************
مذي�ع النشرة الرياضي�ة يف القن�اة العراقي�ة
االخباري�ة الزميل حسين بديع اعلن اكتس�ابه
الش�فاء التام من االزم�ة الصحية التي تعرض
له�ا قبل فرتة زمنية ليس�ت بالقصرية ،خالص
االمنيات لزميلنا العزيز بديع بالش�فاء التام وان
يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية وان
يعود لعمله من جديد خالل قادم االيام.
*******************
الزمي�ل احمد علي العطوان�ي عض�و فريق عمل
برنام�ج (ك�وورة) ال�ذي يبث من عىل شاش�ة
قناة (الف�رات) الفضائية احتف�ل بعيد ميالده
قبل ايام قليلة  ،خالص االمنيات للزميل العزيز
العطوان�ي بالعم�ر املديد ومواصل�ة النجاح يف
حياته ومشواره املهني.

واإلدارية.
وق�ال الوزي�ر ان�ه بمباركة م�ن رئيس
الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،بحثنا مع
مسؤويل املستشفى االسباني ،ICATME
يف برش�لونة ،موضوع إدارة مستشفى
الط�ب الريايض قي�د االنش�اء يف املدينة
الش�بابية ق�رب ملع�ب الش�عب الدويل،
واالجتماع هو الثالث مع املدير التنفيذي
للمستش�فى االس�باني ال�ذي س�يزور
العراق خالل األس�ابيع القادمة لالطالع

عىل عن قرب عىل مبنى املستشفى وأبرز
ما املس�تلزمات الواج�ب توافرها ليقدم
خدمات�ه عىل اعىل مس�توى ويكون من
املستش�فيات املمي�زة يف منطقة الرشق
األوس�ط م�ن ناحيت�ي علاج وتأهي�ل
اإلصابات الرياضي�ة ،فضال عن اإلتفاق
على تأهي�ل وتطوي�ر امللاكات الطبية
املختصة باالصاب�ات الرياضية والعالج
الطبيع�ي العاملة يف االندي�ة الرياضية،
م�ا ينعكس إيجابا على جودة الخدمات

الطبية والصحية املقدمة لرياضيينا.
وم�ن املؤم�ل تجهيز مستش�فى الطب
الري�ايض ،س�عة  50رسي�را ،بأح�دث
األجه�زة الطبي�ة ،إذ يحتوي على أربع
صاالت للعملي�ات ،اثنان منها للعمليات
الكبرى واثن�ان للعملي�ات الصغ�رى،
ومختبرات ع�دد اثنني مجه�زة بأحدث
املع�دات ضم�ن املواصف�ات العاملي�ة
للمستش�فيات ،وقاع�ات مح�ارضات،
ومهبط للطائرات.

بغداد /متابعة الزوراء
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة
مع العبي النجف عيل صالل ومحمد
موىس ،لينضما رسميا للفريق يف
املوسم املقبل.
وقال املنسق اإلعالمي لنادي الطلبة
رياض هادي :ان اإلدارة أبرمت
صفقتني جديدتني بالتعاقد مع ثنائي
النجف عيل صالل واملدافع محمد
موىس» .وأوضح :أن الصفقتني متفق
عليهما مع الجهاز الفني للفريق.

مش ً
ريا إىل أن هناك مجموعة أخرى
من الالعبني سيتم التعاقد معهم خالل
األيام املقبلة.
وأكد هادي :أن إدارة النادي تراهن عىل
تشكيل فريق قادر عىل املنافسة يف
املوسم املقبل.
يشار إىل أن ثالثة العبني من الركائز
األساسية غادروا صفوف الطلبة
وهم محمد جفال وأمري صباح اللذين
التحقا بالرشطة ،فيما انتقل محمد
كريم إىل النفط.

األوساط الصحفية واإلعالمية والرياضية تنعى الفقيد طه كمر

بغداد /الزوراء
تقدمُ االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
بأحر التعازي وخالص املواساة إىل األرسة
الصحفي�ة والرياضي�ة لوف�اة الزمي�ل
الصحفي (طه كمر) بس�بب مضاعفات
كورون�ا ،مبتهلني إىل الب�اري جل يف عاله
أن يتغم�ده بواس�ع رحمت�ه ،ويغف�ر له
ويس�كنه فس�يح جنات�ه ،ويله�م أهله
وذويه الصرب والسلوان.
كم�ا نعت رابطة اإلعلام الريايض املرئي
رحي�ل الصحفي الريايض املرحوم (( طه
كمر )) إثر مضاعفات إصابته بفايروس
كورونا  ،س�ائلني الله ّ
جل وعال ان يتغمد
الراحل برحمت�ه وغفرانه ،وينزله جنانه
الباقي�ات ،وان يلهم أهله ومحبيه الصرب
والسلوان..
ومن جهته َقد َم وزير الش�باب والرياضة

عدنان درجال تعازيه ومواسات ِه إىل األرسة
الصحفي�ة والرياضي�ة لوف�ا ِة الصحفي
الري�ايض ط�ه كم�ر َ
ج�را َء مضاعف�ات
إصابته بفايروس كورونا املستجد ،داع ًيا
الباري َع َّز و َ
بواسع رحمت ِه
َج َّل أن يتغمد ُه
ِ
َ
فس�يح جنات� ِه ،
 ،ويغف� َر ل� ُه ويس�كن ُه
َ
الص َ
و ُيله ُم أهل ُه وذوي ِه َّ
ُّ
�لوان وإ ِ َّنا
والس
رب
َّ
َاج ُع َ
ون.
لل ِه َوإ ِ َّنا إِل ْي ِه ر ِ
ونعت اللجنة األوملبي�ة الوطنية العراقية
الصحف�ي الريايض طه كم�ر الذي رحل
لبارئ�ه صب�اح ام�س الثالثاء ع�ن عمر
أربعة وخمسين عام�ا ً إث�ر مضاعفات
إصابته بجائحة كورونا.
وقال�ت اللجن�ة االوملبي�ة يف بي�ان له�ا،
ُيع� ّد الزمي�ل الفقي�د م�ن الصحفيين
البارزي�ن يف املش�هد الصحف�ي الريايض
املحلي ويحتف�ظ بعالق�ات طيب�ة م�ع

جمي�ع زمالئه ومحيطي�ه ،كما كانت له
إسهامات عديدة عىل مستوى الصحافة
العربية.
لق�د ق�دم گمر ما يس�تحق االحترام يف
عمل�ه عرب حضوره امليداني الدائم ،ونقل
الخبر الري�ايض الدقي�ق ،وإس�تعراض
وتحليل الحدث الريايض ،وكتابة التقارير
الرياضية املحلي�ة والعربية والتي كانت
ّ
مح�ط متابع�ة تقدي�ر جمي�ع املهتمني
بالشأن الريايض.
اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة إذ
تتقدم بالتعازي املخلصة لعائلة الفقيد،
وزمالئ�ه وأصدقائه ،فأنها تبتهل اىل الله
العزيز القدير ان يتغمده بواس�ع رحمته
ويس�كنه جنانه الخالدات ،ويلهم أهله،
وأحبت�ه وذوي�ه ،نعم�ة الصبر وجميل
وإنا لله ّ
السلوانّ ،
وإنا إليه راجعون.

مدرب النجف هاتف مشران يلوح بالرحيل بسبب املشاكل اإلدارية
بغداد /متابعة الزوراء
لوح مدرب فريق النجف ،هاتف ش�مران ،بالرحيل وعدم تجديد
العقد ،وأمهل إدارة النادي يومني إلنهاء املشاكل اإلدارية.
وقال ش�مران “ان فريق النجف يمر بمرحلة معقدة وهناك أياد
خفية تحاول العبث بنادي النجف”.
وتابع“ :ال أعرف أسباب تلك املحاوالت طاملا أن الفريق حل ثالثا
يف الدوري وهو إنجاز يحسب لفريق النجف يف املوسم املنتهي”.
وبّي�نّ أن “النادي يعيش فراغا إداريا حاليا حيث تقدم مجموعة
من املس�تثمرين وقدموا خدماتهم لدعم النادي برشط استقالة

اإلدارة الحالية وبعد املفاوضات انسحبوا من النادي ،ويف املقابل
قررت الهيئة اإلدارية هي األخرى تقديم استقالة جماعية”.
وأشار إىل أن “األندية األخرى بدأت بالتعاقدات ونظمت صفوفها
بينم�ا فريقنا يعاني من ف�راغ إداري ال نعرف نهايته وأس�بابه
وبالت�ايل الوضع ال يحتم�ل تماما وإذا بقي الوض�ع عىل ما هو
عليه خالل اليومني املقبلني سأغادر الفريق مجربا”.
يش�ار إىل أن ن�ادي النجف احت�ل املركز الثالث يف نهاية املوس�م
امل�ايض ( )2020-2021تح�ت إرشاف امل�درب املحن�ك هات�ف
شمران.

إدارة نادي الشرطة تتفق مع السوري حممود املواس
بغداد /متابعة الزوراء
توصل�ت إدارة ن�ادي الرشط�ة التف�اق
نهائي مع العب املنتخب السوري محمود
املواس لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن إدارة ن�ادي
الرشطة إن املفاوضات مع العب املنتخب
الس�وري محمود مواس وصل�ت ملراحل
نهائية.
وأوض�ح“ :هناك توافق بني الطرفني عىل

إكمال الصفق�ة وانخراط الالعب يف وقت
مبك�ر بالفري�ق واملب�ارشة يف التحضير
للموسم املقبل”.
وأش�ار إىل أن اإلدارة تف�اوض مهاجم�ا
محلي�ا دولي�ا س�يكون صفقة املوس�م
يف ح�ال ت�م االتف�اق بش�كل نهائ�ي مع
الالعب.
وكش�ف أن “إدارة الرشطة تسعى إلتمام
الصفقة وخلق حالة من االستقرار املبكر

داخل الفريق”.
يش�ار إىل أن الرشطة أعلن يف وقت سابق
تعاق�ده م�ع ثنائ�ي فري�ق الطلب�ة أمري
صباح ومحمد جفال.
ويف س�ياق متص�ب ،أك�دت ادارة ن�ادي
الرشطة أن امل�درب التونيس نبيل معلول
س�يصل اىل بغداد خالل اليومني القادمني
لالتف�اق عىل بن�ود عقد تدري�ب فريقها
الكروي.

وق�ال غالب الزاملي ،عض�و ادارة نادي
الرشطة :ان معلول س�يصل بغداد خالل
اليومني املقبلني وذل�ك بعد أن تم االتفاق
مع�ه مبدئيا لقي�ادة القيثارة يف املوس�م
املقبل.
وأض�اف الزاميل :أن معلول س�يحرض اىل
بغداد ويجتمع م�ع االدارة ويرى الوضع
يف بغ�داد ليت�م بعده�ا اب�رام العقد معه
رسمياً.

واشار اىل :ان املدرب التونيس ابدى رغبته
يف قيادة فري�ق الرشطة كونه يعلم قيمة
ه�ذا النادي الكبري .مؤك�دا أنه يف حال تم
إبرام العقد س�يبارش بالتدريبات وتهيئ
له االدارة كل أساليب النجاح.
ولم تجدد ادارة الرشطة للمدرب الرصبي
الكسندر اليتش الذي قاد الرشطة املوسم
السابق وحقق معه املركز الرابع يف ترتيب
فرق الدوري املمتاز.

الرياضي
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يف اوملبياد طوكيو  ..يايف ملواصلة مستواها املميز وقطر للمربع الذهيب يف الشاطئية
تبحث العداءة البحرينية موتييل
وينفريد يايف عن تكرار نجاحها يف
تصفيات سباق  3آالف موانع ،عندما
تخوض النهائي اليوم األربعاء يف أوملبياد
طوكيو الصيفي.
وكانت يايف قد احتلت املركز الرابع يف
بطولة العالم  2019يف الدوحة بزمن
 9:05.68د ،بعد سنة من إحرازها
ذهبية األلعاب اآلسيوية.
وترتكز األنظار عىل ثنائي الكرة
الشاطئية رشيف يونس وأحمد تيجان
عندما يخوضان ربع النهائي ضد
اإليطاليني باولو نيكوالي ودانيييل
لوبو.
وبعد دور أول كامل مع ثالثة انتصارات،
تغلب القطريان عىل الثنائي األمريكي
األربعيني نيك لوسينا وفيليب دالهاورس
بمجموعتني مقابل واحدة.
قال يونس البالغ  26عاماً« :كنا جاهزين
ملباراة طويلة ألننا نعرف بعضنا جيداً،
لقد عسكرنا معا ملدة شهر ونصف ،كنا
يف أورالندو معهما ويعرفاننا جيداً».
من جهته ،رشح تيجان طريقة عمل

الثنائي« :نتابع القتال دوماً ،ونطبّق
دوما ً بعض التكتيكات ،لكن الهدف

إنرت ميالن يرفض إغراءات تشيلسي

ً
عرضا جدي ًدا
رفض إنرت ميالن
من تشيليس ،بشأن بيع املهاجم
البلجيكي روميلو لوكاكو ،خالل
املريكاتو الصيفي الجاري.
ً
ووفقا لشبكة سكاي سبورت
إيطاليا ،فإن إنرت ميالن رفض
ً
عرضا بقيمة  100مليون يورو،
باإلضافة إىل ماركوس ألونسو من
أجل انتقال لوكاكو إىل تشيليس.
وأشارت الشبكة اإليطالية إىل أن
ً
تمسكا كب ً
ريا باستمرار
إنرت يظهر
املهاجم البلجيكي مع الفريق يف
املوسم املقبل.
وأوضحت أن يف حالة وصول
عرض بقيمة  130مليون يورو

من تشيليس ،قد يبدأ إنرت التفكري
يف التخيل عن لوكاكو.
وذكرت الشبكة اإليطالية أن يف
هذه الحالة سيسأل إنرت الالعب
البلجيكي عن رغبته بشأن املوسم
املقبل.
وشددت سكاي سبورت إيطاليا
عىل أن املهاجم البلجيكي صاحب
الـ 28عامً ا اآلن ليس لديه أي نية
للرحيل عن إنرت ميالن.
ُيذكر أن لوكاكو انضم لصفوف
إنرت ميالن ،قادمً ا من مانشسرت
يونايتد يف صيف  ،2019مقابل
 74مليون يورو ،وسجل  64هدفا
خالل  95مباراة.

األساس هو القتال ،هذا ما ساعدنا
للعودة يف املجموعة الثانية».

ناجلسمان يتنفس الصعداء بعودة الثالثي الدولي
استعاد بايرن ميونيخ  3من نجومه ،الذين غابوا عن بداية فرتة
اإلعداد للموسم املقبل ،وذلك قبل بضعة أيام عىل أول مباراة
رسمية للفريق األملاني.
وأعلن النادي البافاري عرب موقعه اإللكرتوني ،عن عودة
الثالثي األملاني مانويل نوير ،وجوشوا كيميتش وتوماس مولر
للتدريبات.
وأشار بايرن يف بيانه إىل أن هذه العودة جاءت بعدما خضع
الثالثي الختبارات األداء ،قبل االنخراط يف التدريبات سو ًيا تحت
إرشاف مدرب اللياقة البدنية.
وبدأت قائمة العمالق األملاني يف االكتمال رويدا رويدا ،بعدما
عانى املدرب األملاني جوليان ناجلسمان من غيابات عديدة يف
صفوف الفريق عىل مدار املباريات التحضريية.
ولم يشارك الثالثي األملاني يف مستهل فرتة اإلعداد ،نظرًا
لحصولهم عىل عطلة صيفية بعد مشاركتهم مع منتخب بالدهم
يف بطولة يورو  2020املاضية.
ومن املقرر أن يستهل بايرن ميونيخ موسمه ،الجمعة املقبل،
بمواجهة بريمري يف كأس أملانيا.
ولم يفز خليفة هانز فليك يف  4مباريات ودية خالل فرتة اإلعداد،
حيث خاضها دون العبيه املشاركني يف يورو .2020
ويبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب الدوري األملاني يوم
 13أغسطس /آب الجاري بمواجهة بوروسيا مونشنجالدباخ.
وتحدث جوليان ناجلسمان ،املدير الفني لبايرن ميونيخ ،عن
ملف تجديد عقد العبه ليون جوريتسكا ،الذي ينتهي يف صيف
.2022
ولم يتوصل بايرن ميونيخ التفاق مع جوريتسكا حول التجديد،
ً
مجانا،
حتى اآلن ،وسط أنباء تفيد برغبة ريال مدريد يف ضمه

جاريث بيل يقطع وعدا للريال وأنصاره
وعد الويلزي جاريث بيل ،جناح ريال
مدريد ،جمهور املرينجي بمفاجأة
سعيدة خالل املوسم الجديد.
وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد يف
صيف  ،2022وال توجد أي محادثات
بني الطرفني بشأن التجديد.
ً
«الشرينجيتو»
لربنامج
ووفقا
اإلسباني ،فإن جاريث بيل وعد املقربني

منه واملشجعني الذين يلتقي بهم يف
الشوارع أن هذا املوسم سيكون األفضل
يف مسريته.وأشار الربنامج اإلسباني إىل
أن بيل يؤكد أنه متحمس بشكل يفوق
الحالة التي كان عليها عندما وصل إىل
النادي امللكي ألول مرة.
يذكر أن بيل كان يرتبط بعالقة سيئة
مع الفرنيس زين الدين زيدان املدرب

السابق للمرينجي ،بينما سبق له
التألق تحت قيادة املدرب الحايل
كارلو أنشيلوتي.
ولعب الجناح الويلزي معارا
لتوتنهام هوتسبري اإلنجليزي يف
املوسم املايض ،لكنه لم يظهر
باملستوى املأمول فعاد للريال
لالستعداد للموسم املقبل.

إسبانيا تفاجئ السويد وفرنسا تنهي أحالم
البحرين يف ربع نهائي كرة اليد للرجال
فاجأت إسبانيا منافستها السويد فيما أنهت فرنسا
أحالم البحرين يف ربع نهائي مسابقة كرة اليد للرجال
ضمن األلعاب األوملبية الصيفية طوكيو .2020
وقلبت إسبانيا تأخرها يف معظم اوقات املباراة أمام
السويد وأخذت األفضلية يف الدقائق األخرية قبل ان
تنهي املباراة بالفوز بفارق هدف وحيد .33-34
وكان الشوط األول انتهى سويديا ً  18-20لكن
الحارس فارغاس تألق يف الدقائق األخرية ليعيد فريقه
إىل املواجهة.
وبدت السويد يف طريقها لتحقيق فوز سهل بعد
تقدمها بفارق أربعة أهداف  25-29قبل قرابة ربع
ساعة عىل النهاية ،إال ّ
أن ألكس لوبيز ورفاقه كان
لهم رأي آخر وعدلوا النتيجة ومن ثم أخذوا األفضلية
عىل حساب وصيف بطل العالم.
وستلعب إسبانيا يف نصف النهائي مع الفائز من
مباراة الدنمارك والنرويج.
لم تتمكن البحرين التي حققت إنجازا ً تاريخيا ً
بالوصول إىل ربع النهائي ،من مجاراة فرنسا العريقة

ويخوض الخارسان يف نصف النهائي
مباراة فاصلة عىل الربونزية.

وتعلّق مرص اآلمال عىل إيهاب عبد
الرحمن ( 32عاماً) الذي يخوض
تصفيات املجموعة األوىل يف رمي
الرمح.
وخطف األضواء يف بطولة العالم 2015
عندما أحرز الفضية لكنه تعرض يف
العالم التايل إليقاف مدته أربع سنوات
بسبب مخالفة قواعد املنشطات.
ويف الغطس ،تشارك املرصية مها جودة
يف الدور التمهيدي من منصة ثابتة عىل
ارتفاع عرشة أمتار.
ويف رفع األثقال ،يخوض السوري معن
أسعد والجزائري وليد بيداني منافسات
املجموعة األوىل يف وزن  109+كلغ.
ويف الغولف ،تخوض املغربية مها
حديوي فردي السيدات.
ويف الكانوي الرسيع ،يلعب املرصي
مؤمن مهران يف تصفيات فردي الكاياك
 200م ،ومواطنته سما أحمد والجزائرية
أمرية خريس يف فردي الكاياك  500م.
ويف السباحة املفتوحة ،تخوض
الجزائرية سعاد نفيسة رشواطي سباق
 10كلم.

فخرست  28-42والشوط األول
.14-21
وسيطرت فرنسا عىل املواجهة
من البداية إال ّ
أن البحرين
صمدت لقرابة  20دقيقة
حني كانت النتيجة تشري
لتفوق فرنسا ،11-12
قبل أن يوسع رفاق
كاراباتيتش الفارق
تدريجيا ً حتى وصل
إىل سبعة أهداف
نهاية
مع
الشوط.
و و ا صل
ملنتخب
ا
ا لفر نيس
مستو ا ه
بد ا ية
يف
املرتفع
بذات الطريقة
الشوط الثاني
الشوط األول ليحبط
التي أنهى عليها
اي محاولة للبحرين للعودة باللقاء مستفيدا ً
من عجز محمد عيل وحسني يف التصدي للكرات
املصوبة عىل املرمى البحريني والبالغ ( 3تصديات
فقط).
ووصل ستة العبني من فرنسا ملعدل تسجيل مرتفع
جدا ً ( 100باملئة) كما كان كانتني ماهي أفضل
مسجل يف اللقاء بتسعة أهداف وبنسبة نجاح
وصلت إىل  90باملئة.
وتلعب فرنسا يف نصف النهائي مع الفائز من
مواجهة أملانيا ومرص.

الصيف املقبل.
وقال ناجلسمان ،يف ترصيحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو
الكتالونية« :بالطبع تحدثت معه (جوريتسكا) عن خططي،
وأخربته بأن وجوده يمكن أن يساعد عىل تحسني أداء الفريق».
وأضاف« :أخربته ً
أيضا أن تمديد عقده سيسعدني كث ً
ريا ،وأنا
واثق من أن ذلك سيتم ،رغم وجود العديد من املشكالت يف عملية
التفاوض ..يمكنه أن يصبح أحد أخطر العبي الوسط يف أوروبا،
فلديه القدرة عىل تحسني مستواه بشكل أكرب».
ويستهدف ريال مدريد الحصول عىل خدمات جوريتسكا ،بنفس
الطريقة التي ضم بها زميله السابق ،ديفيد أالبا ،عندما انتظر
لنهاية عقده ،كما يوجد اهتمام أيضا من جانب مانشسرت
يونايتد ،بحسب تقارير صحفية.
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ميدالية تارخيية لليابان يف املالكمة

دخلت اليابانية س�ينا تاريخ األلعاب األوملبية من أوس�ع أبوابه
بعدما باتت أول فتاة يابانية تجلب ميدالية يف املالكمة يف تاريخ
بالدها ،ليس ذلك وحسب بل إنها نالت الذهب.
ولم تكن املباراة التي أقيمت يف وزن ( 54-57كلغ) س�هلة عىل
سينا إذ عانت قبل تغلبها عىل البطلة الفلبينية.
وحس�مت البطلة الش�ابة ( 20عاماً) مواجهتخا مع الفلبينية
نيشتي بالنقاط  5-0فجر امس الثالثاء.
ويف وزن ( )52-57للرجال فاز األمريكي راغان بنصف النهائي
أمام الغاني تاكي بالنقاط .4-1
كما انترص العب منتخب اللجنة األوملبية الروس�ية موس�ليم يف
نصف النهائي لوزن ( )81-91على النوزيلندي دافيد بالنقاط
.4-1وخسرت الجزائرية إيمان خليف يف وزن ( )57-60يف ربع
النهائي أمام اإليرلندية آني كييل بالنقاط .5-0

رقم عاملي جديد يف  400م
حواجز للرجال

كرس النرويجي كارس�تن ورهول�م الرقم العاملي يف س�باق  400م
حواجز للرجال يف ألعاب القوى ضمن طوكيو .2020
وقطع كارس�تن مسافة الس�باق خالل  45.94ثانية ليحطم الرقم
العامل�ي الس�ابق يف منافس�ة ش�هدت تحطي�م العديد م�ن األرقام
القياس�ية.وكرس كارستن رقمه السابق الذي حققه يف بداية يوليو
 2021والبالغ .46.70
وبعد أن حقق فارس إبراهيم ذهبية يف رفع األثقال وبرش�م ذهبية
يف الوث�ب الع�ايل ،كان�ت اآلم�ال يف قط�ر معلقة عىل عب�د الرحمن
صامب�ا الذي اكتف�ى بتحقيق أفض�ل رقم له هذا املوس�م47.12 ،
واملركز الخامس.ونال األمريكي راي املركز الثاني  46.17والربازييل
أليسون س�انتوس .46.72وحطم كل من راي وسانتوس رقميهما
الش�خصيني الس�ابقني.وتحدث ورهول�م بعد الس�باق ع�ن الليلة
الس�ابقة قائالً“ :كنت أفكر أنن�ي لم أكن قادرا ً عىل النوم ،كان يوم
التصفيات طويالً وممي�زا ً باألمس ،التأهل صباحا ً ونصف النهائي
ّ
أحس به يف عيد امليالد
مساء”.وتابع“ :كان لدي الشعور الذي كنت
عندما كنت يف السادس�ة من عمري ،ش�عور يخ�ف كلما تقدمنا يف
العمر ،لكنني أحسست به ليلة أمس”.

فيفا يطلق محلة لزيادة الوعي بأمراض الصحة العقلية
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) يف بيان رسمي
أنه أطلق حملة «لرفع مستوى الوعي بأعراض
أمراض الصحة العقلية».وتريد حملة «ريتش
أوت» ،املدعومة من منظمة الصحة العاملية
«تشجيع الناس لطلب املساعدة عندما يحتاجونها،
واتخاذ إجراءات بشكل يومي لتحسني الصحة
العقلية».وقال جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدويل
لكرة القدم« :هذه الحملة مهمة للغاية يف زيادة الوعي
بأمراض الصحة العقلية وتشجيع الحوار الذي يمكن
أن ينقذ األرواح».وتضم هذه الحركة العبي كرة
قدم حاليني وسابقني ،فضال عن
ترييسا إينكه ،أرملة الحارس
األملاني السابق روبرت
إينكه.
وعانى إينكه من
وانتحر
االكتئاب
يف  .2009وتقوم
التي
املؤسسة
سميت باسمه
بتمويل بحوث
االكتئاب
عن

وكيفية عالجه ،من بني أشياء أخرى.
وقال رئيس منظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم
جيربيسوس« :بينما تتواصل جائحة كورونا ،من املهم،
كما كان األمر دائما ،أن نهتم بصحتنا العقلية والبدنية.
ويرس منظمة الصحة العاملية أن تدعم حملة ريتش أوت».
وبدأ الرتكيز يف هذا املوضوع مؤخرا بسبب ترصيحات
أدىل بها رياضيون بارزون خارج كرة القدم.وأعلنت
نعومي أوساكا العبة التنس خالل بطولة فرنسا املفتوحة
أنها تعاني من االكتئاب عىل فرتات ،بينما تحدثت العبة
الجمباز سيمون بايلز عن مشاكلها نفسية وانسحبت من
عدة منافسات خالل أوملبياد طوكيو  2020الجارية.

مفكرة الزوراء
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«زيارة الريسوني» تؤجج تبادل االتهامات بني حقوقيني ومندوبية السجون

فرعا نقابيت الصحفيني واحملامني يف كربالء يتفقان
على تشكيل فريق قانوني للدفاع عن الصحفيني

كربالء/نينا:
اعل�ن فرع نقاب�ة الصحفيني العراقيني يف كربالء املقدس�ة ،عن تش�كيل فريق قانوني
للدفاع عن الصحفيني الذين يواجهون دعاوى قضائية لدى املحاكم.
وق�ال رئيس الفرع ،حسين الش�مري ،ان الف�رع اتفق م�ع نقابة املحامين يف كربالء
على تش�كيل فريق يتألف من خمس�ة من محام�ي املحافظة لتكليفه�م بمهام الدفاع
ع�ن الصحفيين الذين يواجه�ون دعاوى قضائية ل�دى املحاكم ،وذل�ك يف خطوة لدعم
للصحفيين بعملهم وتوفير الحماية لهم ،مبينا ً أنه تم اإلتف�اق أيضا ً عىل تقديم نقابة
املحامني االستش�ارات القانوني�ة لفرع نقابة الصحفيني فيم�ا يخص العمل الصحفي
والتعامل مع املؤسسات الرسمية وغري الرسمية.وأضاف الشمري ،إن إتفاقا ً آخر جرى
بني النقابتني بش�ان إقامة الدورات والورش واملح�ارضات القانونية للصحفيني بهدف
إكسابهم املعرفة بمختلف القوانني واألنظمة العراقية والدولية ،وبما يخدم عملهم .

مهمتها التدقيق في األخبار

شراكة جتمع «تويرت»
و«أسوشييتد برس» و«رويرتز»

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
لم ينجح س�عي فاعلني حقوقيني ومدنيني
إىل لق�اء بالصحف�ي املغرب�ي س�ليمان
الريس�وني يف س�جنه ،م�ن أج�ل ثنيه عن
االس�تمرار يف إرضاب�ه ع�ن الطع�ام الذي
شارف أربعة أشهر.
والتقى فاعل�ون حقوقيون ومدنيون أمام
الس�جن املدني بالدار البيضاء (عكاش�ة)،
وطلبوا من إدارته ،يف عني املكان ،الس�ماح
ملمثلين عنه�م باللق�اء بالريس�وني الذي
يقيض حكما بخمس سنوات وهو ما قوبل
بالرفض.
وم�ن بين الفاعلين الحارضي�ن
األنثروبولوج�ي عب�د الل�ه حم�ودي،
واالقتص�ادي فؤاد عب�د املومني ،والقيادي
يف جماعة العدل واإلحس�ان حسن بناجح،
وزوج�ة الصحف�ي خلود املخت�اري ،ووالد
الصحف�ي عمر ال�رايض إدري�س الرايض،
والرئيس األسبق للجمعية املغربية لحقوق
اإلنس�ان عبد الحميد أمين ،وكاتبها العام
يوس�ف الريسوني ،ورئيس�ها الحايل عزيز
غايل.
تأت�ي هذه املبادرة بع�د بيان عممته هيئة
دف�اع الصحف�ي س�ليمان الريس�وني،
األس�بوع املايض ،ح�ول تجاوبه مع “الكم
الهائ�ل م�ن التضامن واملؤازرة اإلنس�انية
والنضالي�ة” ،وتقديم�ه “مهل�ة معقولة”
لإلجاب�ة على مناش�دات إيقاف�ه إرضاب
الطعام؛ وهو ما تنوقلت عقبه دعوات عىل
موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” من
أج�ل اللقاء يوم االثنين  2اب الجاري أمام
“عكاش�ة” طلبا للقاء الصحفي وثنيه عن
االستمرار يف إرضابه.
وس�بق أن ناش�د سياس�يون ومثقف�ون
وفنان�ون وحقوقي�ون ب�ارزون الصحفي
س�ليمان الريس�وني إيق�اف إرضاب�ه عن
الطع�ام ،يف بيان�ات ورس�ائل مفتوح�ة
ضمت أس�ماء م�ن قبيل :محمد بنس�عيد

أيت يدر ،عبد الله حمودي ،ياسين عدنان،
عبد اللطيف اللعبي ،عمر إحرش�ان ،حسن
أوري�د ،إس�ماعيل العلوي ،أحم�د عصيد،
فاطم�ة اإلفريق�ي ،حس�ن رش�يق ،أحمد
املرزوق�ي ،محمد الطوزي ،جمال بودومة،
خديج�ة الري�ايض ،خالد الب�كاري ،نجيب
أقصبي ،علي أنوزال ،املعط�ي منجب ،نور
الدين أفاية ،محمد السايس ،عمر بالفريج،
ومحمد خيي.
وح�ول مبادرة التنقل إىل س�جن عكاش�ة
للقاء الريس�وني وحثه عىل إيقاف إرضاب
الطعام ،ق�ال عزيز غايل ،رئي�س الجمعية
املغربي�ة لحقوق اإلنس�ان ،إنه�ا “مبادرة
إنسانية ملجموعة من الفاعلني الحقوقيني،
أخذوها بعد رس�الة الدفاع التي أظهرت أن
س�ليمان يفكر يف فك إرضابه عن الطعام،
فجاءت من أجل املس�اعدة يف هذا املسعى،
بالنق�اش م�ع س�ليمان ح�ول إمكاني�ة
ف�ك اإلرضاب ،ولرؤي�ة إمكاني�ة نقل�ه إىل
املستش�فى ،م�ع اإلدارة ،نظ�را لوضع�ه
الصحي بع�د  117يوما م�ن اإلرضاب عن

الطعام”.
ورأى رئي�س الجمعي�ة املغربي�ة لحق�وق
اإلنسان أن التعامل مع هذه املطالب “يظهر
م�دى تعنت اإلدارة ،ف�إذا كانت هيئة الدفاع
واإلط�ارات املدنية ق�د قامت بجهد كبري مع
س�ليمان من أجل فك إرضابه ع�ن الطعام،
رغم أنن�ا نعلم صدقي�ة أم�ره ،وأحقيته يف
الدف�اع ع�ن نفس�ه الت�ي بقيت له وس�يلة
وحيدة يف س�بيلها هي إرضابه عن الطعام.
لكن مع األس�ف يظهر الي�وم تعنت اإلدارة،
وأن كل م�ا يقول�ه س�ليمان ح�ول وج�ود
“بل�وكاج” وعمل عىل االنتقام منه ،يجس�د
من خالل منع هذه اإلطارات الحقوقية التي
خرجت مم�ا هو حقوقي وذهب�ت لتتحدث
عما هو إنساني كأولوية”.
م�ن جهتها نف�ت املندوبية العام�ة إلدارة
الس�جون وإعادة اإلدماج ادعاءات حرمان
الس�جني س�ليمان الريس�وني م�ن رؤية
زوجته وابنته ،مؤكدة أن الزيارات العائلية
توقف�ت بش�كل كيل انطالق�ا م�ن ال�ـ19
يولي�وز  ،2021وذل�ك ارتباط�ا بالحال�ة

الوبائية التي تعيشها اململكة.
وأضاف�ت املندوبي�ة ،يف بي�ان توضيح�ي،
“ردا عىل االدع�اءات التي روجها مجموعة
م�ن األش�خاص مم�ن يعتربون أنفس�هم
متضامنني مع الس�جني خالل الوقفة التي
نظموها أمام بوابة املؤسسة” ،أن السجني
املذكور “س�بق له أن رفض الخروج لرؤية
زوجته ومحاميه ،مشترطا الحصول عىل
ك�ريس متح�رك ،بينم�ا كان يتح�رك بين
مرافق وطوابق املؤسس�ة بش�كل عادي”،
وزادت“ :عندم�ا تيق�ن املعن�ي باألمر من
فش�ل حيلته ص�ار يذهب للق�اء محاميه
مشيا عىل قدميه”.
وردا على ادع�اء “حرم�ان الصحف�ي
املغربي املعتقل من الخروج إىل املستش�فى
الخارجي من أجل العالج” ،كش�ف املصدر
ذات�ه أن املعني باألمر يرف�ض الخروج إىل
املستش�فى من�ذ تاريخ  30يوني�و ،2021
كم�ا يرف�ض أخ�ذ مؤرشات�ه الحيوية من
طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.
وذكر البالغ ذاته “التظاهر بالتضامن”مع
الس�جني املعن�ي م�ن ط�رف رشذم�ة من
األشخاص ال ضمري لهم وال حس وطنيا”،
واصف�ا ذل�ك بـ”املرسحية البئيس�ة التي
ما عاد م�ن املمكن النصب به�ا عىل الرأي
الع�ام الذي أضحى عامل�ا باألهداف الدنيئة
الت�ي تحركهم ،واألجندات املكش�وفة التي
ينفذونها”.
وتابع املصدر نفس�ه“ :يقوم�ون بذلك وهم
يعرفون ح�ق املعرفة أنه من غير املنطقي
ومن املستحيل أن يميش عىل رجليه بعد 117
يوما من إرضابه املزع�وم عن الطعام ،وأنه
إذا كان يرفض باستمرار نقله إىل املستشفى
الخارج�ي وأخ�ذ قياس�اته الحيوي�ة فألنه
يع�رف أن�ه ال يخوض يف الواق�ع أي إرضاب
فعيل ع�ن الطع�ام ،وأنه يتناول باس�تمرار
مواد مغذية كما س�بق للمندوبية العامة أن
أخربت الرأي العام”.

حبكم قضائي بعد سنوات من شغور منصب املدير

تعيني رئيس جملس إدارة جديد لتلفزيون لبنان خلفاً لطالل املقدسي
بريوت /متابعة الزوراء:
كش�فت منال عبدالصمد وزيرة اإلعلام يف حكومة ترصيف
األعمال اللبنانية عن تعيني إدارة مؤقتة لـ»تلفزيون لبنان»
بحك�م قضائي وذلك بعد س�نوات من ش�غور منصب املدير
ما تسبب بمشاكل مالية ومهنية عديدة للتلفزيون الرسمي
للبالد.وقال�ت عبدالصم�د يف تغريدة عىل حس�ابها يف تويرت
بحكم من
“مبروك لتلفزيون لبن�ان تعيني إدارة مؤقتة ل�ه
ٍ
قضاء العجلة عىل أمل أن تك�ون بداية لنهضته” .وبموجب
قرار صادر من قايض األمور املس�تعجلة تقرّر تعيني رئيس
مجل�س إدارة جديد لتلفزي�ون لبنان خلف�ا ً لطالل املقديس
الذي ترك املقعد قبل س�نوات تخللتها أوضاع صعبة عايشها
املوظف�ون وأ ّدت إىل املطالب�ة املتك�ررة بإيجاد ّ
ح�ل وتعيني
مجل�س إدارة.ويحت�اج تعيني رئي�س مجل�س إدارة ومدير
ع�ام أصيل للتلفزي�ون إىل قرار من مجلس ال�وزراء الذي ما
زال معطلا حتى اآلن ،لذلك جرى اللج�وء إىل القضاء بهدف
“تسيري املرفق العام”.
وس�بق أن طالب�ت عبدالصم�د قبل حوايل أس�بوعني بتعيني
مؤقت أو ما ُيعرف بـ”حارس قضائي” لتلفزيون لبنان.
لك�ن مصادر إعالمي�ة محلية قالت إنه م�ن املرجح أن يثري
تعيني توفيق طرابليس انقس�اما ً سياس�يا ً بني القائمني عىل
تلفزيون لبنان.
ّ
وتشير مصادر إىل ّ
تتمثل يف عدم تعيني مجلس
أن املش�كلة
إدارة جديد بس�بب الخالفات السياسية القائمة عىل أساس
طائفي ومذهبي.

واشنطن/متابعة الزوراء:
وقعت رشكة «تويرت» صفقة مع وكالتي «أسوش�ييتد برس» و»رويرتز» ،للمساعدة يف
رفع مستوى املعلومات الدقيقة عىل منصتها للتواصل االجتماعي.
وأفادت «تويرت»ّ ،
بأن الربنامج سيوس�ع نطاق عمله الحايل للمس�اعدة يف رشح س�بب
انتشار بعض املوضوعات عىل منصتها للتواصل االجتماعي ،وإظهار معلومات وأخبار
من مصادر موثوقة ،وفضح املعلومات الخاطئة.
وأش�ارت «تويرت» إىل أن الوكالتني اإلخباريتني ستس�اعدان يف توفري معلومات موثوقة
ح�ول املحادثات الرئيس�ية ف�ور ظهورها عىل املنصة .س�تكون ه�ذه الخطوة مهمة
تحدي�دا ً عندم�ا تكون «الحقائ�ق محل ن�زاع» أو عندم�ا ال يكون لدى فري�ق التنظيم
الخاص بالرشكة الخربة الالزمة أو إمكانية الوصول إىل تقارير موثوقة كافية حول هذا
املوضوع.وأضافت «تويرت» ّ
أن «أسوش�ييتد برس» و»رويرتز» س�تكلفان باملساعدة يف
توفري س�ياق حول املوضوعات التي تحظى باهتمام واسع النطاق عرب منصة التواصل
االجتماعي ،بما يف ذلك تلك التي قد تؤدي إىل انتشار معلومات مضللة.
وقال نائب رئيس تطوير األعمال العاملية يف وكالة «أسوشييتد برس» توم يانوشفسكي،
يف بيانّ ،
إن «هذا العمل يف صلب مهمتنا .لدى (أسوش�ييتد برس) تاريخ طويل يف العمل
مع (تويرت) ومنصات أخرى ،لتعزيز صحافة التدقيق يف الوقائع».
وعلّقت رئيس�ة تجمي�ع أخبار املحتوى الذي ينش�ئه املس�تخدمون يف «رويرتز» هيزل
بيكر ،يف بيان ،أن «الثقة والدقة والحياد هي جوهر ما تقوم به (رويرتز) يومياً».
ولم ُيكش�ف عن التفاصيل املالية للصفقة« .أسوش�ييتد ب�رس» و»رويرتز» تتعاونان
أيضا ً مع «فيسبوك» يف مجال التحقق من املعلومات.

كم�ا ّ
أن اللجوء إىل قايض األمور املس�تعجلة للتعيني تقابله
خالفات سياسية عىل األس�ماء التي ت ّم طرحها .باعتبار ّ
أن
الخالف الس�يايس هو الذي منع التعيني قبل سنوات طويلة،
خصوص�ا ً ّ
أن طرابليس ليس إس�ما ً جديدا ً عىل الس�احة ،بل
سبق ّ
ورش�حه للمنصب نفس�ه وزير اإلعالم السابق ملحم
ريايش.واقرتح ريايش يف ذلك الوقت ترش�يحات عدة ملنصب
املدي�ر العام ،وخرج بأس�ماء ع� ّدة لم يتم االتف�اق عىل ّ
أي
منه�ا .قب�ل أن يت ّم تعيين عبدالصمد الت�ي طرحت بدورها
أس�ماء وإجراءات جديدة للتعيين.وكان وزير اإلعالم يتوىل
تس�يري ش�ؤون التلفزيون عىل أن يقوم مدي�روه بأعمالهم
اإلداري�ة بحس�ب صالحياته�م .لكن صالحي�ة وزير اإلعالم
يف حكوم�ة ترصي�ف أعمال مقي�دة جداً .وي�رى البعض أن
التلفزي�ون لم ينت ِه بعد من الزبائنية التي يتم التعاطي فيها
مع مختلف التعيين�ات يف اإلدارات اللبنانية.وذكرت املصادر
إىل ّأنها ليست املرة األوىل التي يتم فيها تعيني حارس قضائي
لتلفزيون لبنان ،إذ ش�غل طالل املقديس نفسه هذا املنصب،
غير ّ
أن تل�ك الخطوة ل�م تح�رز ّ
أي تق ّدم يف املؤسس�ة التي
غرق�ت يف مش�اكل كربى.وأثار قرار يف وقت س�ابق للوزيرة
عبدالصم�د أزم�ة يف التلفزي�ون حني عينت غ�ادة العرييض
س�كرترية تحرير يف التلفزيون يف موقع مديرة إدارية ،ليقوم
أحد املوظفين برفع دعوى قضائية على الوزيرة للطعن يف
قرارها ،معتربا ً أنه األحق باملوقع بالنظر إىل أنه رئيس تحرير
ويمتلك أقدمية يف التلفزيون.ويعترب منصب مدير التلفزيون
لطائفة امللكيني الكاثوليك ،بحس�ب العرف املتبع يف مختلف

مؤسسات ووزارات الدولة اللبنانية القائمة عىل املحاصصة
الطائفية ،وقد ش�غله يف وقت س�ابق طالل املقديس املقرب
من رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بتوقيع منه،
ولم يكن اس�م املقديس من ضم�ن الالئحة التي رفعها وزير
اإلعالم يف ذلك الوقت.وبالتزامن مع صدور قرار تعيني اإلدارة
الجديدة أبلغ�ت عبدالصمد إدارتي تلفزي�ون لبنان واإلذاعة
اللبنانية بتعديل الربامج العادية يف الرابع من أغسطس ،بما
يتناس�ب مع ذكرى انفجار بيروت الذي وقع يف نفس اليوم
من ع�ام .2020وذك�رت وزارة اإلعالم بأن قاعة املراس�لني
الع�رب واألجان�ب يف الوزارة ه�ي دائما بترصف املراس�لني
امليدانيني اللبنانيني العاملني يف وسائل إعالم عربية وأجنبية،
واملراس�لني الع�رب واألجانب لناحية إعط�اء بطاقة اعتماد
صحفية أو تراخيص.

بعدما تواصلت االنتهاكات ضدهم من قبل طالبان

برنامج أمريكي الستضافة الصحفيني األفغان كالجئني
واشنطن/متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة ع�ن
إطالق برنامج جديد الستضافة صحفيني
ومتعاونني مع وس�ائل إعالم أمريكية من
األفغ�ان بصفتهم الجئين ،وذلك مع قرب
االنس�حاب الكامل للق�وات األمريكية من
أفغانستان نهاية الشهر الجاري.
وق�ال ماي�كل دي دورا مدي�ر املنارصة يف
لجن�ة حماية الصحفيني بواش�نطن “إننا
نحي�ي إدارة الرئيس جو باي�دن العرتافها
بمسؤوليتها األخالقية واتخاذها إجراءات
رسيع�ة لضم�ان ع�دم ت�رك الصحفيين
املرتبطين بوس�ائل اإلعلام األمريكي�ة يف
أفغانستان وراء الركب”.
وأضاف “نظرا الحتمال وقوع أعمال عنف
ضد الصحفيني بعد االنس�حاب العسكري
األمريك�ي ،من الضروري اإلرساع بعملية
تحديد األولوية هذه .نحث وزارة الخارجية
عىل اإلعالن عن تفاصيل الربنامج املحدد يف
أقرب وقت ممكن”.
وتواجه إدارة بايدن ضغوطا من أعضاء يف
الكونغ�رس ومنظمات حقوقية ملس�اعدة
األفغ�ان املعرضين للخط�ر م�ن انتق�ام
حركة طالبان منهم بعد انس�حاب القوات
األجنبية ،ألنهم كانوا متعاونني مع القوات
األمريكية خالل العقدين املاضيني.

وأدى انس�حاب الوالي�ات املتح�دة م�ن
أفغانستان إىل تعرض الصحفيني والعاملني
يف مجال اإلعلام وعائالتهم لخطر متزايد،
خاصة يف ضوء تقرير استخباراتي أمريكي
يشير إىل أن حكومة أفغانستان قد تنهار

يف غض�ون س�تة أش�هر م�ن االنس�حاب
األمريكي الكامل.
وكش�ف مس�ؤولون ّ
أن جث�ة املص�ور
الصحفي يف وكالة “رويرتز” الفائز بجائزة
“بوليت�زر” دانيش صديقي ،ال�ذي ُقتل يف

أفغانستان يف يوليو املايضُ ،شوّهت بشدة
أثناء احتجازها لدى حركة “طالبان”.
ُ
وقت�ل صديق�ي ( 38عاما) وه�و مواطن
هن�دي التق�ط بعض�ا م�ن أكث�ر الص�ور
اإلخباري�ة الت�ي ال ُتنىس من جنوب آس�يا

يف السنوات األخرية ،صباح السادس عرش
من يوليو بكمني لـ”طالبان” ،عندما رافق
الق�وات األفغانية إىل س�بني بولداك ،وهي
منطق�ة حدودي�ة اس�تولت عليه�ا أخريا
الحركة ،وفقا لـ”نيويورك تايمز”.
وأظهرت الصور األولية من مكان الحادث
جث�ة صديق�ي وفيه�ا إصاب�ات بج�روح
متعددةّ ،
لكنها سليمة تماما.
ّ
لك�ن ،بحلول ذلك املس�اء ،عندما ُس�لمت
الجث�ة للجن�ة الدولي�ة للصلي�ب األحمر،
ُ
ونقلَ�ت إىل مستش�فى يف مدين�ة قنده�ار
الجنوبي�ة ،كان�ت مش�وهة بش�دة ،وفقا
ملس�ؤولني هن�ود ومس�ؤولني صحيين
أفغان.
وذك�ر موق�ع “نيوزالون�دري” اإلخب�اري
الهندي أن التش�ويه ت�م يف األيام التي تلت
مقتل صديقي.
وراجعت صحيفة “نيويورك تايمز” صورا
ع�دة ،بعضه�ا قدمه�ا مس�ؤولون هنود،
وأخ�رى التقطه�ا العامل�ون الصحي�ون
األفغان يف املستش�فى ،وأظه�رت ّ
أن جثة
صديقي ُشوّهت.
وق�ال أح�د املس�ؤولني الهن�ود للصحيفة
األمريكية ّ
إن الجثة كان فيها ما يقرب من
ّ
 12طلقة ناري�ة ،وإن هناك آثارا إلطارات
عىل وجه صديقي وصدره.

وقال أحد مس�ؤويل الصح�ة يف قندهار ّ
إن
الجثة ،إىل جانب سرتة صديقي الصحفية،
وصل�ت إىل املستش�فى الرئيسي يف املدينة
عن�د نح�و الس�اعة الثامن�ة مس�اء يوم
مقتل�ه .وأض�اف ّأنه كان م�ن غري املمكن
التعرف إىل وجههّ ،
وأنه ال يس�تطيع تحديد
ما حدث للجسد.
ونفى املتحدث باس�م “طالبان” ذبيح الله
مجاهد ارت�كاب ّ
أي مخالف�ات من جانب
عن�ارص الحرك�ة ،قائال ّ
إنهم تلق�وا أوامر
بمعاملة الجثث باحرتام وتسليمها لشيوخ
محليني أو للصليب األحمرّ ،
لكن “طالبان”
كانت تس�يطر عىل املنطقة يف ذلك الوقت،
وأظه�رت بعض الص�ور من يب�دون ّأنهم
مقاتلوه�ا يتحلق�ون حول جث�ة صديقي
التي كانت سليمة يف ذلك الوقت.
وأعي�د جثمان صديقي يف نع�ش مغلق إىل
منزله يف نيودلهي بعد يومني من مقتله.
وبعثت لجنة حماية الصحفيني ومؤسسات
إعالمي�ة إخباري�ة أمريكي�ة ومنظم�ات
حري�ة الصحاف�ة يف العرشي�ن م�ن يوليو
املايض برس�ائل مشتركة تح�ث الرئيس
باي�دن ووزي�ر الخارجية أنتون�ي بلينكن
وقي�ادة الكونغ�رس عىل تقديم تأشيرات
للصحفيني األفغان املتعاونني مع وس�ائل
اإلعالم األمريكية.
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الشاعرة اللبنانية نهى املوسوي:
املرأة املبدعة هي الواثقة من ابداعها واملؤمنة من تقديم ما تفكر فيه وما تشعر به
حوار  /نهاد احلديثي
ه�ي لبنانية الع�روق  ،ابن�ة البقاع
من مدينة ّ
الش�مس بعلب�ك  ،املدينة
ّ
الرتاثيّة الغنية بكل أش�كال الفنون
،آثاره�ا تخاط�ب الفك�ر واإلب�داع
واإلنسان  ...يف مرحلة املراهقة كتبت
الخاطرة ،وبعض ّ
النثريّات ،نضجت
ثقافته�ا يف املرحل�ة الجامعية-عىل
يد أفضل األكاديميني
نهى املوسوي ،أستاذة تعليم ثانوي
مج�ازة باللغ�ة العربيّ�ة وآدابه�ا
حاصل�ة عىل ماستر بحث�ي واآلن
تحضر مشروع الدكت�وراه- ,لها
ديوانان بعنوان “ ساق حلم مسرتخ
عىل شهوة الحروف “ “قبلة بيضاء
م�اض يف الضباب” دعيت
عىل قلب
ٍ
إىل أكث�ر من مهرجان وهذه الس�نة
تلق�ت دع�وة م�ن ملتق�ى األقلام
الواع�دة بصفاق�س تون�س حي�ث
يس�تضيفون نخب�ة متمي�زة م�ن
ش�عراء ع�رب ،ولكنها لألس�ف لم
تس�تطع املش�اركة بس�بب ظروف
خارجة عن ارادتها كما تقول
* ملن تكتب الشاعرة نهى املوسوي
 يف ّّ
بالسواد والدم،
ظل عالم مجلّل
والطفول�ة في�ه هارب�ة م�ن املوت
“وحده الجمال يخلّص العالم” .كما
قال الكاتب الرويس دوستويفسكي
ال�ذي أدرك ّ
أنه بالجمال نحرّر الذات
ّ
من بؤس الواقع .والش�عر يرقى بنا
من هاوي�ة األلم إىل فضاء الجمال..
واضاف�ت :الكتابة تمنحن�ا القدرة
عىل قراءة ذواتنا وفهمها

* كيف تقيمني حركة الشعر واألدب
يف لبنان؟
 يف لبن�ان حرك�ة ثقافية ناش�طةس�اهمت يف تطويره�ا منتدي�ات
كثرية ومتنوّعة لوّنت املشهد الثقايف
 ،تميّزت يف احتض�ان الجيل الجديد
ال�ذي يحاك�ي العصر والحداث�ة
وتطلّعات�ه وه�ذه املنتدي�ات تض�م
نخبة من املثقفني واملبدعني .وطب ًعا
ه�ذا ال يعن�ي بالّض�رّ ورة أّن ّ
كل

ق
ص
ي
د
ة

م�ا يق َّدم ش�عرًا جيّ�دا  ..كما يقول
الدكت�ور أدوني�س ّ
إن الزم�ن كفيل
بغربل�ة الجي�د م�ن الغ�ث  .وهناك
إص�دارات كت�ب كثيرة ومتنوع�ة
وحفالت توقيع عىل مدى العام
واضافت :هناك منتديات لم يقترص
نش�اط أعضائه�ا على تحضير
أمسيات شعرية بل تع ّداه إىل تنشيط
حرك�ة الرتجم�ة لنصوص ش�عراء
لبنانيني إىل اللغة االملانيّة باالشرتاك

األملان�ي لل ّدراس�ات
م�ع املعه�د
ّ
الشرّ قي�ة يف بون -وهك�ذا كملتقى
شهرياد الذي يرأس�ه الشاعر نعيم
تلحوق.
* وكي�ف تقيمين الدعم الرس�مي
اللبناني لعموم الحركة االدبية؟
ـ وزارة الثقاف�ة دعمها واهتمامها
ّ
والكت�اب
باألدب�اء والش�عراء
ّ
ًّ
واملفكري�ن  ،ضعيف جدا وال يتوازن
م�ع حج�م العط�اء املوج�ود على

الساحة بسبب الظروف املعروفة يف
لبنان
* األدب وامل�رأة والح�ب والحرب –
كيف تعرفني هذه العناوين؟
ـ هي بلا ش�ك عناوين رئيس�ة يف
حياتنا العربيةّ ،
إن األدب مرأة تعكس
أح�وال األمم يف أفراحها وأتراحها يف
تخلّفه�ا وتطوره�ا يف انتصاراته�ا
وانهزامها فهو نوع من أنواع ّ
التعبري
ّ
عن الواق�ع االجتماعي بكل تقلباته
وبم�ا ّ
أن األدي�ب فرد م�ن املجتمع
ّ
ّ
يتحسس مش�اكل مجتمعه ويتخذ
من مش�اكله مواقفه وموضوعاته
فال ب ّد أن يكون ّ
فنه س�احة تش�كل
األفكار ّ
ألنه حرب املجتمع اإلنس�اني
كما ق�ال ابن خلدون ع�ن التاريخ.
فف�ي مجتمعاتن�ا العربيّ�ة على
الرّغم م�ن تطوّر الوع�ي املجتمعي
فيم�ا يتعلّق بامل�رأة إال ّ
أنن�ا عندما
نقرأ الش�عراء الذي كتب�وا عن املرأة
ودعوه�ا اىل ّ
التح�رّر م�ن ذكوريّ�ة
الرّجل كانت دعواتهم تحمل ش�عار
ّ
التح�رّر الجس�دي دون النظ�ر إىل
ّ
كينونته�ا اإلنس�انية وال إىل التحرّر
املتكاف�ئ للرج�ل .فامل�رأة يف أغل�ب
أشعارهم ّ
تمثل اإلغراء
الحـــب والحــرب – عشق اويل؟
أمّ �ا الح�ب والحرب متالزم�ان منذ
الق�دم  ،ففيهم�ا أس�مى معان�ي
اإلنس�انيّة  ،فعنترة وه�و يف أجواء
املعركة وأصوات األسلحة ومشاهد
الفت�ك وال ّدمار كان�ت حبيبته أمله
ومبع�ث بطولت�ه «ف�وددت تقبي�ل

الس�يوف ألنه�ا ملعت كب�ارق ثغرك
املتبس�م» ،وه�ذا ن�زار قبّاني يقول
الحظ�ت َّ
أن
الحظ�ت ش�يئا ً ؟ أال
ِ
ِ
َ
زمن الحرب
يف
..
بيني
العالقة
وبينكِ
ِ
وتدخل طورا ً
ُ
ُ
تأخذ ش�كالً جدي�دا
..
َ
ّ
أجمل من أيِّ
جدي�دا وأنكِ أصبح�تِ
يوم مىض ّ ..
وأني أح ّبكِ أكث َر من َّ
أي
ٍ
يوم مىض
ٍ
َ
ْ
ْ
وصارت
الزمن
كيف اخرتقنا ج�دا َر
ُ
مس�احة عيني�كِ َ
مثل مس�اح ِة هذا
ّ
ْ
الوط�ن وهذا الش�اعر توفيق بايش
يكت�ب ع�ن الح�ب يف زم�ن الحرب
بينم�ا أن�ا /تحت أنق�اض الحروب
 /مرمي�ا ً كال�ركام /إذا ب ِه صوتكِ /
رس�ول السلامُ /ي ُ
نقذن�ي  /يوق� ُد
َ
الش�موع يب ّدد الظلام ..وهو تحت
أنقاض الحروب يتذوّق السلام من
ص�وت الحبيب�ة ال�ذي كان بلس�ما ً
ورسول سلام .فالحب يب ّدد الظالم
وهو مالزم للوجودّ .
إن قصائد الحبّ
والدة من رماد الدخان األسود
* كيف تنظري�ن اىل حرية املرأة بني
اإلبداع والعادات والتقاليد ؟
ـ يق�ول اب�ن عرب�يُّ :
“كل مكان ال
ً
يؤن�ث ال يع�ول علي�ه” إيمان�ا منه
ّ
أن املجتم�ع ال�ذي ال تعي�ش في�ه
ّ
امل�رأة ح�رّة يف التعبير ع�ن إرادتها
وأفكاره�ا وأنوثته�ا ،ه�و مجتمع
يع�ول علي�هّ .
ّ
إن مش�كلة امل�رأة
ال
العربيّة هي نفس�ها مشكلة الرجل
يف ايديولوجي�ا املجتمع بأكمله فأنا
ال أرى مش�كلتها اال امت�دادا لعالقة
ّ
بالضعيف(الحاكم بش�عبه
الق�وي

الرواية عند «عبدالرمحن منيف» بني املعرفة واجلمال

دعاء

عبد العزيز احليدر

يف ظالل املنابت
اجلس وأنا اعزف ألغصانها
أغنيتي
هيل
أيتها الزهور
العائمة يف املعابر املتصدعة
هيل من مخابئك
وامنحيني مواسم االنحناء
أيتها املتماوجات حقوال يف عتمة الرغبات
رطبا من جنى تموز
والحليب العبيط
هيل
فوق ربيع دافئ
عار اال من النجوم والثغاء

د .عزيز القاديلي
بحل�ول الراب�ع والعرشين من ش�هر
يناي�ر ال نس�تطيع إال أن نتذكر حدث
فق�دان الثقاف�ة العربي�ة املع�ارصة
لكاتب كبري يف مثل حجم عبدالرحمن
مني�ف ،الروائ�ي ال�ذي جع�ل الرواية
ً
عصرا جدي� ًدا وذلك
العربي�ة تدخ�ل
بما أض�اف إليه�ا من أعم�ال روائية
ال يمك�ن أن يختلف اثن�ان يف قيمتها
األدبية واملعرفية.
أري�د به�ذه املناس�بة أن أتوق�ف عند
إحدى املب�ادئ أو األس�س التي كانت
بمثابة منطلقات حفزت عبدالرحمن
مني�ف عىل اختي�ار الكتاب�ة يف مجال
الرواية .فمن املعروف أن هذا الروائي
س�اهم يف فرتة م�ن فترات حياته يف
العم�ل الس�يايس ،لك�ن حينم�ا وجد
أن العم�ل الس�يايس كم�ا يم�ارس
ضي�ق األف�ق أو ليس بالصيغ�ة التي
ً
طريقا آخر
يتصورها ،ارتأى أن يسلك
من أجل الهدف نفس�ه ،فليست هناك
طريق�ة واح�دة للعمل الس�يايس ،بل
طرق متعددة من بينها الكتابة األدبية
عىل وجه العم�وم والروائية عىل وجه
الخصوص .وهذا ما جعل عبدالرحمن
مني�ف يتص�ور الكتاب�ة الروائية عىل
أنها عمل سيايس.
إن الرواية يف نظ�ر عبدالرحمن منيف
نش�اط س�يايس رفي�ع ألنه�ا تتخ�ذ
لنفس�ها كوس�يلة الكلم�ة الصادقة

والعفوي�ة ،هذه الكلمة ربما يف املجال
الس�يايس املب�ارش يت�م تجريدها من
قيمته�ا لكث�رة اس�تعمالها ولغي�اب
الص�دق ،أم�ا يف املج�ال األدب�ي ف�إن
الكلم�ة تصبح أكثر إنس�انية وحرارة
ألنه�ا تنق�ل مش�اعر اإلنس�ان ب�كل
تلقائيته�ا ،إنه�ا أوالً كلمة إنس�انية
تخرج من قلوب مليئة باملعاناة ،قلوب
جربت التعاس�ة واملحن ،قلوب تعيش
أحالمً ا يف واضحة النهار ،هذه القلوب
الت�ي تنقلها لنا الرواية تجعل تعاملنا
معها مبني عىل املشاركة والتعاطف،
ألنه�ا مفعم�ة بالص�دق و بعيدة عن
التالعبات السياسية غري النزيهة.
من هذا املنطلق اكتش�ف عبدالرحمن
مني�ف طريقه نحو القارئ ،وأس�س
لنفس�ه تجربت�ه السياس�ية األدبي�ة

املبني�ة على التعام�ل م�ع الرواي�ة
باعتباره�ا أداة للمتع�ة واملعرف�ة،
فالرواي�ة بس�حر عوامله�ا ،وأس�لوب
كتابتها ،وفضاءاتها ،و ش�خصياتها،
تجعل القارئ يش�عر بمتعة ال معادل
لها ،ثم من داخل هذه املتعة التخيلية
يتم تقدم معرفة تس�اءل اإلنسان عن
قضاياه اليومية واملصريية.
لنستحرض هنا رواية (رشق املتوسط)
أو رواية (األش�جار واغتيال مرزوق)
أو حتى خماسية (مدن امللح) ...نحن
هنا أمام روايات كتبت بأسلوب شيق
وممت�ع ،تجعلك أمام لغ�ة نابعة من
صميم الف�ؤاد ،تق�رأ الروي�ة كما لو
أن الكلمات نابع�ة من عاملك الداخيل،
مشاعرك والكلمات تتدخالن يف سباق،
أحاسيس�ك تس�ابق كلم�ات الرواي�ة

فيتداخ�ل ما تقرأ وم�ا تحس حتى ال
تس�تطيع التمييز بني عامل�ك الداخيل
والعال�م اآلتي من الرواي�ة .باإلضافة
إىل ذلك فروايات منيف مستفزة تحرك
عاملك الداخيل الس�اكن والراكض ،وال
ب�د أن تتوقف للثواني وتح�اول تأمل
ذات�ك م�ن جدي�د ،فه�ي توقظنا من
س�باتنا من خمولنا ،تلك هي املعرفة
التي تنقلها لنا ،دون أن تكون معرفة
جاهزة وواضحة ،إن املعريف يف روايات
مني�ف ه�و أنه�ا تنبهن�ا إىل حقيق�ة
مفادها أن هذا العالم الذي نعيش فيه
ليس بديهي�ا وال طبيع ًيا ،وال يجب أن
نركن إليه ،بل نحن مطالبون بالتنبه،
واالستيقاظ.
هكذا يب�دو لنا جل ًيا ك�م هي عظيمة
تل�ك األعم�ال الروائي�ة الت�ي خلفها
لن�ا عبدالرحمن مني�ف ،فهي ما تزال
تف�رض نفس�ها ،وم�ا ت�زال تعال�ج
قضايان�ا الراهن�ة ،ألن أه�م قضي�ة
تصادفن�ا نح�ن الع�رب ه�ي قيم�ة
اإلنس�ان املفتق�دة ،فأرخص يشء يف
الحياة العربية هي الشخص اإلنساني،
وهذا الشخص اإلنساني هو ما ناضل
عبدالرحمن منيف من أجله ،من أجل
أن نعطي القيمة واالعتبار لإلنس�ان،
فم�ا أحوجن�ا إىل تعميق ه�ذا النضال
من أجل الخروج من قروننا الوسطى
الت�ي ال تقيم اعتبارًا لإلنس�ان ،والتي
يبدو لها اإلنس�ان العرب�ي آخر قيمة
يمكن التفكري فيها.

مزاد علين :لبيع جثة شرقي فقري
مصطفى سليمان
رجل س�ويدي تعرّض ألزمة مالية  .ذهب
إىل أح�د املستش�فيات عارض�ا ً بيع جثته
بعد وفاته الستخدامها يف األبحاث الطبية
غر  .بعد سنة
 .تمت الصفقة لقاء مبلغ مُ ٍ
فوجئ األطباء بالرجل يتقدم بطلب جديد
يريد رشاء جثته  ،بعد أن ُف ْ
رجت أزمته .
رفض األطباء بي َع�ه ّ
جث َته  ،ورفعوا ضده
قضية إخالل برشوط عقد “ البيع “ ! فقد
خلع رضسين من أرضاسه دون ترصيح
من املستشفى  ،وتبينّ بعد فحصه أنه باع
إح�دى كليتيه ،وكان عن�د الفحص  ،قبل
توقيع العقد  ،بكليتني .
ظل هذا الخرب يوسوس يف صدري .
َ
نوم  .ويف
يف اللي�ل حملته إىل فرايش
حل�م ٍ
النه�ار حل َم يقظة  .أليس�ت أحلام املنام
واليقظة ترجمة رسية ألعماقنا الباطنية
؟ أليست تفسريا ً لرغباتنا الدفينة ؟
حلمت أنني ذهبت إىل مستش�فى سويدي
وعرض�ت عىل األطباء بيعه�م جثتي لقاء
مبل�غ م�ن امل�ال  ،لح�ل بع�ض األزمات
األخطبوطي�ة ذات التكاثر وفق املتواليات

الهندسية .
رحّ �ب األطباء الس�ويديون به�ذه الجثة
الرشقي�ة القادم�ة م�ن بلاد الس�حر
والبخوروالعط�ور  ،بلاد الس�ندباد وألف
ليلة وليلة وش�هرزاد  ،التي سكتت  -وما
تزال  -عن الكالم املباح .
ب�دأت عملي�ات الفح�ص والتحالي�ل
والتخطيطات واألشعة  ....وبعد عدة أيام
مخربية أخربون�ي بالنتيجة املذهلة ( ....
ْ
رفض الرشاء ) !
ج�اء يف حيثي�ات الرف�ض  :ال فائ�دة من
جثة ه�ذا الرشقي بعد وفات�ه  .بل ...وال
يف حياته !
الدم�اغ  :قاب قوسين أو أدن�ى من تلف
األنس�جة والخالي�ا وش�بكة األعص�اب
واملراكزالحيوية...
بداية خرف من الدرجة األوىل .
َّ
معطل .
تشويش ذهني  ،العقل
يف مراك�ز الذاك�رة مخ�زون خطير من
املكون�ات الخرافي�ة واألس�طورية م�ع
اضطراب يف جميع مجاالت املعرفة.
العين�ان ِ :قصرَ ومَ ـ�د نظر معا ً  .انحراف

رؤية  .تخريب شبكي  .مياه زرقاء بيضاء
وس�وداء ...عم�ى ألوان .فلا تمييز بني
األبيض واألسود.
ُّ
الجهاز الصوتي  :تقطع وارتخاء يف الحبال
الصوتية  .غضاريف منقارية يف الحنجرة
 .احتمال نم�و الخالي�ا الرسطانية كبري.
ربما ألن�ه رشقي اعت�اد رصاخ الهتافات
لتمجيد وخلود زعمائه!!.
ُّ
تضخم إىل حد االنفجار  .اضطراب
القلب :
كبير يف عدد النبضات  .انس�داد يف بعض
الصمّامات ،العضالت القلبية ش�به ميتة
!....
الرئتان  :نخر عميق يف األنس�جة الرئوية
وتلف واس�ع يف الحويصالت مع ترسبات
كلس�ية كثيف�ة .وم�اء يف الرئتين  .يبدو
أن ه�ذا من تل�وث البيئة الخطري :س�ماء
وأرضا وأنهارا وبحرا.....
ال�دم  :ال كريات حمراء  .ال كريات بيضاء
! دم غريب نشاهده ألول مرة  .وقد لوحظ
وج�ود جين�ات تتكاثر بش�كل (إرهابي)
وعشوائي !!
الجهاز العصب�ي  :توتر عا ٍل وغري مألوف

 .ردود أفع�ال انعكاس�ية فجائية محيرِّ ة
( ،بافل�وف) يعج�ز عن تفسيرها وفق
نظرية الفعل املنعكس الرشطي .
النتيجة :مرفوض .
اليمكن االستفادة من أي قطعة غيار من
هذه الجث�ة الرشقية يف أبحاثن�ا الراهنة
واملستقبلية !
-----أفق�ت من حلم�ي الس�ويدي  ،كابويس
السويدي .
تس�اءلت :كيف ما أزال عىل قيد الحياة ؟
هل نحن أقوى من املوت ! ْ
لكن ما الحل ؟
يف مستش�فياتنا الوطني�ة كوم�ات م�ن
ّ
ومتفس�خة،
الجثث  :محروقة ،وممزقة،
ّ
ومتعفن�ة  .هناك فائ�ض جثث  .أوطاننا
س�تكون املُص� ِّدر األول للجث�ث  .إنه�ا
النفط العربي الجديد ! والسماد العضوي
الحيوي الخصب ألمنا  :األرض.
هناك حل:
املقابر فاحشة الثمن لتكاليف دفن جثث
املوتى الفقراء.
املزاد العلني ؟! ....

ْ
فليكن :
( جثة عربية رشقية فاخرة للبيع .كاملة
املواصف�ات .قط�ع غي�ار أصلي�ة .فمَ�ن
يشرتي جثتي) ؟ !
ْ
لكن ماذا سيفعلون بها ؟
هم لم يهتموا بها وهي حية!
املقاب�ر غالية .أهيل لن يس�تطيعوا رشاء
قرب الئق بها لدفنها!!
أحرقون�ي ميتا..كم�ا
أحرقوه�ا !
ِ
أحرقتموني حيا.
لكن الحرق يف رشيعتنا حرام؟
إعالن :
ً
من يشرتي يل قربا لجثتي؟

أو العام�ل ّ
برب العمل) وال إبداع من
ّ
ّ
وإنساني
دون تكامل فكري وثقايف
ّ
للم�رأة والرّج�ل م ًع�ا بعي�دا ً ع�ن
ّ
التصنيف .يف مجتمعنا العربي هناك
كثري م�ن األديب�ات اللوات�ي حملن
القضايا الوطنية وحقوق اإلنسان،
ّ
،وكن
وعرضن تخل�ف مجتمعاتهن
ّ
مجاله�ن ولك�ن عندم�ا
رائ�دات يف
ٌّ
يتعلق األم�ر يف ّ
التعبري ع�ن االنوثة
ّ
ّ
والجس�د نرى أكثره�ن متحفظات
ّ
تقيده�ن رقاب�ة مزعج�ة ،رغ�م
الثورة الرقمية الت�ي أطلقت فضا ًء
سمح ّ
لهن بكرس أغالل التابوهات.
صحي�ح ّ
أن االبداع يحت�اج اىل تمرّد
على كل قيد يح ّد حريت�ه ،لكن هذا
ال يعن�ي اس�تخدام ألف�اظ فجّ �ة
وعب�ارات ذات دالالت ش�هوانيّة.
ان�ا مع الحري�ة التي تحم�ل الروح
اإلنسانيّة الصافية كشعر الشاعرة
اللبناني�ة فيوليت أب�و جالد “ :كيف
تحوَل رسي�ري أمس إىل غيمة /وما
الذي جعل غرفتي جنة /من ألبسني
ه�ذا الحري�ر /ومن عطر جس�دي
بالياسمني /ومن كحلني هكذا منذ
الصباح /من أين كل هذا الورد عىل
شفتي /ما كل هذا الرقص بي /من
أين تأتي هذه املوس�يقى /كيف؟/
كي�ف حولتن�ي بكلم�ة إىل قصيدة”
فه�ي تلخ�ص تجربته�ا الش�عرية
بألف�اظ وعب�ارات غاي�ة يف األنوثة
ّ
وبكل ش�فافية من خالل
والعذوبة
م�ن أحاس�يس ومش�اعر تس�تفز
بحس ّ
ّ
فني وجمايل بعيد.
املخيلة

فوق مجر املستحيل
اشرف قاسم

هل غادر الشعرا ُء
غري ُ
زن سيدتي؟
الح ِ
ْ
باتت
أحرف
ورعش ِة
ٍ
َف األنامِ لْ
عىل طر ِ
ُ
يحص ُد الشعرا ُء
هل
ُّ
مِ ن حق ِل الرؤى غري التقل ِب
جمر املُستحي ِل
فوق
ِ
أيام الرجاءِ؟
ِ
وصرب ِ
كأنهم ج َم ُل املحاملْ
هل يرتك الشعرا ُء
عند غيابهم شيئا ً
النزيف املُستم ِّر
سوى هذا
ِ
شجون قلوبهم؟
لِما تيسرَّ َ مِ ن
ِ
ُ
يرتك الشعرا ُء
هل
عند غيابهم حرفا ً
ُيجامِ ْل؟
ال يشء سيدتي يساوي
ُحر َْق َة الشعرا ِء
غري َ
بت ِهجا ً
الفجر حني ُي ِط ُّل مُ َ
ِ
ُ
الظالم
ويوغل يف ُكوى هذا
ِ
ُي َم ِّ
س ُد األحال َم
ُ
عيون الطف ِل
يمسح مِ ن
ِ
َ
دمعتهُ
قلب املُ َت َّي ِم ُج َ
رح ُه
ومِ ن ِ
الغيب البعيد
يأتي مِ ن
ِ
مُ َه ْدهِ دا ً
ْ
ُح َ
األرامل!!
زن
ُ
يرتك الشعرا ُء
ال
عند غيابهم شيئا ً
بصندوق الربي ِد
ِ
َ
رسائل حلمِهم
سوى
حزن ال ُيتمْ
لوحاتِ
ِ
ِ
الصغري
عني
ِ
يف ِ
َ
صب َّي ٍة
ودمع ٍة تغزو عيون ِ
ودفاتر منها
ِ
ُي ِط ُّل الوجْ ُد
غيماتٍ
هوامِ ْل!!
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دراسات حديثة

افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

ما عالقة اخلرف بفريوس (كورونا)؟

قواعد ضرورية للحفاظ على حب الزوج
يقول�ون إن املرأة الناجح�ة يف زواجها
ه�ي الت�ي تتمت�ع بصداق�ة قوية مع
ً
عنرصا أساس ًيا ملتانة
زوجها ،باعتباره
العالقة بني الطرفني.
وم�ع تع�رّض األزواج خلال فترة
االرتب�اط للكثري من املش�كالت ،حول
متطلبات األطفال واملهام املنزلية التي
ال تنته�ي ،وص�والً يف النهاي�ة ملحاولة
الحفاظ عىل استمرار الحب مع رشيك
الحياة ،كان لزامً ا علينا إفادتكِ ببعض
الط�رق الت�ي يمكن�كِ االس�تعانة بها
للحفاظ عىل هذا الحب:
 اللحظات الحلوةمهم�ا كان�ت مش�غولياتكِ  ،ال تنسي
رضورة رسقة بعض اللحظات الحلوة
م�ع زوج�كِ  ،كطبخ العش�اء م ًع�ا ،أو
االس�تلقاء م ًع�ا كل صب�اح للحدي�ث،
ببس�اطة ش�ديدة؛ ألن ه�ذا النوع من
الطقوس البس�يطة ،يضي�ف قدرًا من
الرومانسية عىل حياتكما.
أضيفي إىل ذلك أنها تتيح لكما التواصل

عبر الحديث ،والنقاش يف ّ
أي مش�كلة
تواجهكما ،بل والتخطيط لخطواتكما
القادمة ،أو حت�ى مجرد قضاء الوقت
م ًعا دون أي تشتيت.
 -املواعدة بانتظام

املطبخ ..

وإن كنتِ ال تستطيعني فعل يشء سوى
مش�اهدة التلفزيون معه ،أو تقضيان
س�هرة رائع�ة يف املن�زل ،فلتعلمي أن
الخ�روج لقضاء أمس�ية رومانس�ية
بالخ�ارج هو عنرص رومانيس ال يجب

أن تتخليا عنه أب ًدا.
ناهيكِ ً
أيضا عن أنه يش�عل الحب ،كما
لو كنتما يف فرتة الخطوبة.
 إشعال الذكريات القديمةضع�ي يف اعتب�اركِ أن الذكري�ات ال

تموت أب ًدا ،وم�ن هذا املنطلق اختاري
الذكري�ات الجميلة الت�ي مررتما بها،
وأعيديها مرة أخ�رى ،مثالً أول موعد
بينكما.
حي�ث يمكن أن تخرج�ا لنفس املكان
يف نف�س التاري�خ ،وربم�ا بمالب�س
مش�ابهة ،ه�ذا األم�ر يجعلكم�ا
تستعيدان الذكريات الجميلة.
يمكن�كِ تطبي�ق ه�ذه الفكرة بش�كل
مثايل يف إجازة عيد زواجكما مثالً.
 كرس الروتنيبشكل عام ،يمكنكِ كرس روتني الحياة
عن طري�ق تجرب�ة األش�ياء الجديدة
ّ
يفضل أن
م ًع�ا ،مثل التس�وّق ،ولك�ن
نْ
متفقي عليه ،دون ممارسة أي
تكونا
إجبار من طرف تجاه اآلخر.
يف النهاية ،األمر كل�ه يتعلق بالخروج
بعي� ًدا ع�ن دائ�رة الروتين ،وتجرب�ة
يشء جدي�د م ًع�ا ،خاص�ة أن املغامرة
ً
بعضا تفع�ل املعجزات
م�ع بعضكم�ا
بحياتكما.

املكونات:
  275غرام من الزبدة أو السمنةالنباتية
  180غ�رام م�ن الس�كر الداكنالناعم
 بيضة واحدة ملعقتني صغريتني من الفانيليا  200غرام من الدقيق العادي ملعقة صغرية م�ن بيكربوناتالصودا
 ملعقة صغرية من امللح ملعق�ة صغيرة م�ن القرف�ةاملطحونة
 -نصف ملعقة صغرية من جوزة

تعرف على أبرز اخلرافات وأغربها عن لقاحات فريوس (كورونا)
يتردد العدي�د من الن�اس يف أخذ
اللقاح املضاد لفريوس (كورونا)،
حي�ث يش�كل ت�داول املعلوم�ات
الخاطئة عنه خط�را ً يعيق جهود
السيطرة عىل الوباء.
وانتشرت من�ذ ب�دء حملات
التلقي�ح الكثير م�ن الخراف�ات
املتعلق�ة باآلث�ار الجانبية للقاح،
ونستعرض أبرزها.
الخرافة األوىل :أنا أصبت ال أحتاج
اللقاح
يعتقد البعض أن�ه يف حال أصيب
بفريوس (كورونا) فإنه ال يحتاج
ألخذ اللقاح ،لكن الدراسات تؤكد
أن تلق�ي اللق�اح يمك�ن أن يوفر
الحماية من مضاعفات الفريوس
الشديدة.
كم�ا أن مس�توى الحماي�ة التي
يت�م الحص�ول عليه م�ن املناعة
الطبيعية بعد اإلصابة بالفريوس
غير مع�روف ،لك�ن العلم�اء
يعتق�دون أن اللقاح يوفر حماية
أفضل من العدوى الطبيعية.
الخراف�ة الثانية :اآلث�ار الجانبية
خطرية
إىل ذل�ك ،وج�دت دراس�ة حديثة
أجرته�ا جامع�ة جوهانسبرغ

ومجلس أبحاث العلوم اإلنسانية
يف جن�وب إفريقي�ا أن  25%م�ن
املس�تجيبني الذي�ن ل�م يرغبوا يف
التطعيم ،كانوا قلقني بشأن اآلثار
الجانبي�ة ،و لك�ن يف الحقيق�ة،
فإن معظ�م اآلثار الجانبية للقاح
خفيفة ،و تشمل الحمى الخفيفة،
والته�اب الذراع ،واإلرهاق ،وعادة
ما تهدأ بعد يوم إىل ثالثة أيام.
وت�م اإلبلاغ ع�ن آث�ار جانبي�ة
ن�ادرة مث�ل جلط�ات ال�دم م�ن
لق�اح جونس�ون وجونس�ون
لك�ن فرص التعرض له�ذا التأثري

الجانبي منخفضة ،يف املقابل فإن
مخاطر تجلط الدم نتيجة عدوى
(كورونا) أعىل من  8إىل  10مرات
من املخاطر املرتبطة باللقاح.
الخرافة الثالثة :تحتوي اللقاحات
عىل رشيحة للتعقب
يف م�وازاة ذل�ك ،انتشرت خرافة
لربم�ا تكون األكث�ر غرابة ،حيث
ت�م الرتوي�ج لنظري�ة املؤام�رة
بوج�ود رشيح�ة ميكروبي�ة يف
اللقاح لتعقب األفراد.
واكتسبت هذه األس�طورة زخما ً
عندم�ا تم�ت مش�اركة مقط�ع

فيديو عىل فيس�بوك يظهر وجود
رشيح�ة دقيق�ة على ملص�ق
حقنة لقاح (كورون�ا) ،و لكن يف
الحقيق�ة ف�إن الغ�رض من هذه
الرقاقة الدقيقة هو التأكد من أن
اللقاح والحقن ليسا مزيفني ولم
تنته صالحيتهما.
الخراف�ة الرابع�ة :التعجي�ل
بتطويره جعله غري فعال
أما ه�ذه الخرافة فتتعلق بتطوير
اللق�اح برسعة كبيرة وربط ذلك
بع�دم فعاليت�ه ،إال أن ه�ذا كان
ممكنا ً ألن تكنولوجيا اللقاح كانت

قي�د التطوي�ر لس�نوات عدي�دة،
و عندم�ا ت�م تحدي�د املعلوم�ات
الجينية لـ  ، SARS-CoV-2كان
الب�دء يف العملي�ة برسع�ة ،حيث
كانت هناك م�وارد كافية لتمويل
البحث وسهلت وس�ائل التواصل
االجتماع�ي تجنيد املش�اركني يف
التج�ارب الرسيري�ة ،و نظرًا ألن
(كوفيد )-19مع ٍد كان من السهل
معرفة م�ا إذا كان اللق�اح يعمل
أم ال.
الخرافة الخامس�ة :يمكن للقاح
أن يغري حميض النووي
أما الخراف�ة األخرية فتتحدث عن
ق�درة اللقاح على تغيري الحمض
النووي لألفراد املتلقني ،لكن هذه
املعلوم�ة تخال�ف العل�م تمام�اً،
إذ يق�ع الحمض الن�ووي يف نواة
الخالي�ا وال تدخ�ل م�ادة اللق�اح
إىل الن�واة ،لذلك ال يغير الحمض
النووي.
و يش�ار إىل أن وس�ائل التواص�ل
االجتماع�ي تلع�ب دورا ً كبيرا ً يف
نرش الخرافات ونظريات املؤامرة،
و قبل مشاركة أي معلومات يجب
علي�ك التأكد من أنه�ا من مصدر
علمي حسن السمعة.

نصائح طبية

عالمات وأعراض نقص املغنيسيوم والكالسيوم
يحتاج كل عضو يف الجس�م إىل املغنيس�يوم ليعمل بالش�كل
الصحي�ح ،بم�ا يف ذل�ك القل�ب والعضلات والكىل .يس�اعد
املغنيس�يوم عىل تنظيم مس�تويات الكالس�يوم يف الجس�م،
ويس�اهم يف إنت�اج الطاق�ة .يحت�اج الرج�ل  420مل�غ من
املغنيسيوم يومياً ،وتحتاج املرأة  320ملغ.
أما الكالس�يوم فهو معدن حيوي لصحة العظام واألسنان،
ووظائ�ف القلب والعضالت .يحتاج اإلنس�ان  1000ملغ من
الكالسيوم يومياً.
إليك أهم أعراض نقص املغنيسيوم والكالسيوم يف الجسم:
تململ الس�اقني .من أهم أعراض نقص املغنيسيوم متالزمة
تململ الس�اقني ،وهي اضطراب عصبي يس�بب رغبة ملحة
يف تحريك الس�اقني ،حيث يمكن تهدئة الرغبة واألحاس�يس
غري املريحة التي تتضمن وخزا ً عن طريق تحريك الس�اقني.
تتضمن األحاس�يس غري املريحة الوخ�ز والوجع والحرقان،
ونوعا ً م�ن الصدمات الكهربائية أحيان�اً .من املحتمل زيادة
ه�ذه األع�راض مس�ا ًء ،وأحيان�ا ً يتع�رض الذراع�ان لهذه
األعراض.
اضط�راب النوم .يؤدي نقض املغنيس�يوم يف النظام الغذائي

علمي طفلك كيفية االدخار

يجب تعويد طفلك عىل كيفية االدخار
من�ذ الصغ�ر ،فالطفل حينم�ا يعتاد
على اإلنفاق بب�ذخ دون تعل�م كيفية
توفير النقود لتس�اعده على تخطي
أوق�ات األزمات ،فهو يكبر عىل عدم
تحم�ل املس�ؤولية واليس�تطيع بناء
مستقبله ،لذلك فيجب أن يعتاد طفلك
من�ذ الصغر على االدخ�ار ،وتقدم ل ِك
خبيرة االقتصاد املنزيل الطريقة املثىل
لتعليم طفلك االدخار.يجب أن تضعي
خط�ة لطفلك وتدريب�ا خاصا لتقوية
ش�خصيته واعتم�اده على ذات�ه من
خلال منح�ه راتب�ا أو مرصوفا كما
يطل�ق عليه ش�هري حتى يس�تطيع
تقس�يم احتياجاته وأولوياته حسب
املبل�غ ال�ذي يحص�ل علي�ه ش�هريا،
فعلمي�ه أال ينفق مرصوف�ه بالكامل
باملدرس�ة ،فيج�ب أن يدخ�ر ثلث�ي

من الطحني وبيكربونات الصودا
واملل�ح والقرف�ة وج�وزة الطيب
وتحرك بشكل جيد ضمن الخليط
السابق.
 4وبع�د ذل�ك يض�اف دقي�قالش�وفان والفواكه املجففة ،ثم
توض�ع العجين�ة ضم�ن صينية
مناسبة مؤلفة من قوالب بأشكال
جميلة إلدخالها إىل الفرن.
 5يف املرحل�ة األخيرة تخب�زالعجينة ملدة ترتاوح بني  8إىل 10
دقائق ،ثم ترتك قط�ع الحلويات
لتربد عىل الصيني�ة ملدة  5دقائق
تقريبا ً قبل تقديمها.

كل يوم معلومة

إىل األرق ،ويس�بب ذل�ك عدم حصول اإلنس�ان عىل ما يكفي
من النوم ليس�تيقظ نشطاً .تش�مل األعراض صعوبة النوم،
وصعوب�ة الع�ودة إىل الن�وم بع�د االس�تيقاظ أثن�اء اللي�ل،
وانخفاض مستويات الطاقة أثناء النهار ،واالستيقاظ كثريا ً
أثناء الليل .يس�بب هذا األرق تعكرا ً للمزاج ،وإضعاف القدرة
عىل التحمل أثناء النهار.
إيق�اع دقات القلب .م�ن عالمات نقص املغنيس�يوم وكذلك
الكالس�يوم عدم انتظام رضبات القلب .قد تحدث النبضات
الكهربية برسعة كبرية ،أو ببطء ش�ديد ،أو بشكل متقطع،
م�ا يجعل القل�ب ينبض برسع�ة .عندما تضط�رب نبضات
القل�ب ال يت�م ضخ ما يكف�ي من الدم واألكس�جني إىل بقية
الجس�م ،وقد يس�بب ذلك تلفا ً لبعض خاليا الدماغ والرئتني
وأعضاء أخرى.
أعراض أخ�رى .نتيجة نقص الكالس�يوم قد تحدث أعراض
أخرى مثل التشنجات ،عندما يرتجف الجسم برسعة وبشكل
محموم ،وقد تحدث التشنجات للعضالت .من عالمات نقص
الكالسيوم الوخز يف األصابع .يزيد عدم الحصول عىل الكمية
الكافية من الكالس�يوم لفرتة طويلة من احتماالت التعرض

لهشاشة وكسور العظام.
مص�ادر غذائية .من أفض�ل املصادر الغذائية للمغنيس�يوم
السبانخ والخرضوات الورقية الخرضاء والبقوليات والسمك
وف�ول الصويا وب�ذور القرع (الل�ب األبي�ض) .ومن أفضل
مص�ادر الكالس�يوم الس�بانخ والبيض الحلي�ب ومنتجات
األلبان.

أوض�ح علماء وخرباء أن فريوس (كورونا) املس�تجد ،من املمكن أن يعزز
التغيرات يف دماغ كبار الس�ن عىل غرار تلك التي ش�وهدت يف حالة مرض
الزهايمر ،وهو شكل من الخرف غري قابل للشفاء ،يؤدي إىل الوفاة.
و أشارت نتائج الدراسة إىل زيادة خطر اإلصابة بأمراض التنكس العصبي
لدى أولئك الذين أصيبوا بعدوى فريوس (كورونا) ،بغض النظر عن ش�دة
املرض.وحل�ل الخرباء حالة كبار الس�ن يف األرجنتني وح�ددوا التغريات يف
الذاكرة والتفكري املرتبط بمرض الزهايمر ملدة س�تة أش�هر عىل األقل بعد
اإلصاب�ة بفيروس (كورونا).و وج�د باحثون آخ�رون بروتينات مرتبطة
بالخرف يف دم س�كان نيوي�ورك الذين أصيبوا بالفيروس وظهرت عليهم
أع�راض عصبي�ة يف مرحلة مبكرة.و بني ثالثة وس�تة أش�هر بعد اإلصابة
بالفريوس التاجي ،كان حوايل  20%من  300ش�خص شملهم االستطالع
يعانون من مش�اكل يف الذاكرة قصرية امل�دى ،و 34%يعانون من إعاقات
أكث�ر خطورة ،بما يف ذلك صعوبة العثور عىل الكلمات وصعوبة يف الذاكرة
طويلة املدى.و كان األشخاص األكثر عرضة للخطر هم الذين يعانون من
ً
ارتباطا
مش�اكل يف حاسة الشم ،و ترتبط منطقة حاسة الش�م يف الدماغ
ً
ً
أحيانا عالمة
مبارشا بمناطق مهمة للذاكرة ،وفقدان القدرة عىل الشم هو
مبكرة عىل األمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر أو باركنسون.

سلوكيات

حلويات الفواكه بالشوفان
الطيب املطحونة
  245غ�رام م�ن عصي�دةالشوفان
  110غرام من الفواكه املجففةاملختلطة
طريقة التحضري:
 1يسخن الفرن إىل درجة حرارة 190درجة مئوية.
 2يخلط كل من الزبدة والسكر يفوعاء كبري بش�كل جيد ،ثم تكرس
البيض�ة وتض�اف إىل الخليط ،ثم
تض�اف الفنايلي�ا م�ع التحري�ك
املستمر.
 3-يف املرحل�ة التالي�ة يضاف كل
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املرصوف وينفق الثل�ث ،وكلما ادخر
مبلغ أكثر شجعيه وكافئيه برشاء له
م�ا يحتاجه من مالك الخاص وعلميه
دائما أن املبلغ الذي سيتم خصمه من
مرصوفه ويت�م وضعه يف “حصالته”
الخ�اص س�تزيد م�ن رصي�ده يف
املس�تقبل ،وتحدث�ي مع�ه دائما عما
يري�د رشاءه وحفزي�ه بأن�ه بمج�رد
ادخ�ار نص�ف ثمن م�ا يري�ده اكميل
املبلغ واشتريها له ،ليشعر أنه اعتمد
عىل نفسه وتحمل املسؤولية واشرتي
ما يرغبه ،كما أنه يمكنك فتح حساب
ً
خاصا بطفلك يف البنك أو الربيد،
توفري
وش�جعيه على وض�ع األم�وال الذي
يحص�ل عليه�ا يف أي مناس�بة ،أعياد
ميلاده أو األعياد األخرى ،يف حس�ابه
الخ�اص ،وبذلك يش�عر بقيم�ة املال
ويتعلم كيفية اإلنفاق.

لطلة ابهى....

اختاري النظارات الشمسية اليت تليق بشكل وجهك
ال ّ
ش�ك ّ
أن النظارات الشمس�يّة
أصبح�ت أكسس�وارا ً أساس�يا ً
لتكام�ل إطاللت�كِ  ،فكي�ف
تختارينها بش�كل يربز جمالكِ ؟
إن كن�تِ تنوين التس�وق قريبا ً
لشراء نظ�ارات وتحتاري�ن يف
إختيار التصميم الذي يليق بشكل
ّ
املفصل الذي
وجهكِ  ،إليكِ الدليل
يكشف لكِ أنماط الوجوه مقابل
موديالت النظارات الرائجة التي
تليق بها.
 الوجه عىل ش�كل قلب :يتميّزهذا الش�كل من الوجوه بجبهة
عريض�ة مقاب�ل ذق�ن ضيّ�ق
وعظم�ات خ�دود ب�ارزة .لذلك،
إختاري نظارات بأسلوب عيون
مؤخرا ً
ّ
ّ
القطة  Cat Eyeالرائجة
إلب�راز معال�م وجه�كِ وجعل�ه
متناغم�اً ،وتجنب�ي يف املقاب�ل
إختي�ار أي نظ�ارات مح� ّددة
الزوايا ّ
ألنها ستجعل ذقنكِ يبدو
مستدقاً.
 الوجه البيض�اويّ :إنكِ األكثر
حظا ً يف ه�ذا املج�ال ،إذ ّ
إنه من

الس�هل جدا ً إيجاد نظارات تليق
بش�كل وجه�كِ  .فهم�ا كان�ت
املوض�ة ،تس�تطيعني مواكبتها
ّ
وجه�ك يتالئم م�ع مختلف
ألن
ِ
املوديالت.
 الوجه الدائ�ري :إن كان طولوجه�كِ يتس�اوى م�ع عرضه،
فأن�تِ م�ن صاحب�ات الوج�ه
الدائ�ري .إلب�راز معامله بش�كل
متناغ�م ،إخت�اري النظ�ارات
الشمس�يّة بإط�ارات مح� ّددة

ً
مثلا)
الزواي�ا (املس�تطيلة
وإبتع�دي ق�در اإلم�كان ع�ن
النظارات الدائريّة أو البيضاويّة،
كأسلوب الـ Aviatorمثالً.
 الوجه املربّع :إجماالً ما يكونالوجه املربّ�ع ذو معالم مح ّددة
بع�ض الشيء وبزواي�ا ب�ارزة،
فإعم�دي على كسر ح ّدته�ا
م�ن خلال إعتم�اد النظ�ارات
الشمس�يّة بإط�ار دائ�ري أو
بيضاوي.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

حماذير طبية من تفاعالت األدوية مع األطعمة واملشروبات

تتفاع�ل بع�ض األدوي�ة م�ع أن�واع معينة
م�ن األطعم�ة واملرشوب�ات ،ما ق�د يؤثر يف
فاعليتها ،لذلك أص�درت إدارة الغذاء والدواء
الئح�ة تحتوي بعض األطعم�ة التي تتفاعل
مع أدوية معينة ،منها عصري الجريب فروت
ال�ذي يتفاعل مع أدوية ضغ�ط الدم وأدوية
منع الحمل وأدوية الغ�دة الدرقية باإلضافة
إىل األدوية املضادة للحموضة.
كم�ا تبني أيضا “أن الخضراوات ذات اللون
األخضر تتفاعل مع أدوية س�يالن الدم ،أما
اللحوم املدخنة واألجبان املعتقة فتتفاعل مع
أدوية االكتئاب وأدوية عالج الباركنسون.
وع�ن أوق�ات تن�اول األدوية ،ش�دد الخرباء
عىل تجن�ب تناول األدوية على معدة فارغة
خاصة املس�كنات ومضادات االلتهاب ألنها
تسبب تهيج املعدة.
كم�ا نصحوا بتن�اول ال�دواء مع ك�وب من
املي�اه وتجن�ب تناوله مع الش�اي أو القهوة
أو املرشوب�ات الغازية ،واالبتع�اد عن تناول

الفيتامين�ات واملع�ادن م�ع أدوي�ة أخ�رى،
وتجنب كسر األقراص أو فتح الكبس�والت
وإضافته�ا إىل الطعام أو امل�اء ،باإلضافة إىل
تجن�ب خلط ال�دواء باملرشوبات الس�اخنة،
واالبتع�اد عن تناول األدوي�ة مع املرشوبات
الكحولية.
كم�ا ش�دد الخبراء على رضورة ق�راءة
اإلرش�ادات قب�ل تناول ال�دواء واستش�ارة
الطبي�ب أو الصي�ديل ملعرف�ة الطريق�ة
الصحيحة الستخدامه.
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صــــورة و حــــدث

حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

 - 1578الس�عديون يقض�ون
عىل التواج�د الربتغايل يف املغرب
بعد انتصاره�م يف معركة وادي
املخازن.
 - 1914اململك�ة املتح�دة تعلن
الح�رب على أملاني�ا ،والواليات
املتح�دة تتخذ الحي�اد يف الحرب
العاملية األوىل.
 - 1984فولت�ا العلي�ا تتخذ من
بوركين�ا فاس�و اس�مًا جدي� ًدا
للجمهورية.
 : 1984انفجار قنبلة يف صهريج
للم�اء تابع للس�فارة األمريكية
يف األردن أدى إىل ج�رح عدد من
األشخاص.

حكمتك س�تخدمك كثريا .كل ما تحتاجه هو
وضع خط�ة منطقي�ة .اس�تخدم طريقتك يف
البح�ث وطور خطت�ك إىل مدى أبع�د ،هذا ينطبق
عىل مساعي العمل واألمور العاطفية عىل حد سواء.
اجم�ع كمي�ة أكرب م�ن املعلوم�ات قبل إج�راء ذلك
التعديل.

الثور

ربم�ا يترصف أح�د األصدق�اء أو أحد أف�راد األرسة
بطريق�ة غريب�ة أو غير مألوف�ة ه�ذا الي�وم .ربما
تتس�اءل هل هذا الش�خص منزعج منك أو لديه مشكلة
بسببك .األمر ليس كذلك .هذا الشخص لديه العديد من األمور
الت�ي تتطلب مزي�دا من الرتكيز واالنتباه .الحبيب مش�غول جدا
هذا املساء ،ولذلك من املتوقع أن تقيض الليلة بمفردك.

السرطان

ربما تكون مضطرا إلجراء بعض االتصاالت
باألصدقاء .أوش�كت على تحقيق هدفك .ال
تتكاس�ل وواص�ل العمل حت�ى تنتهي من آخر
خط�وة .ربما تقيض س�اعات طويلة يف س�يارتك
نظرا الزدحام الش�وارع .ستكون مرسورا بما تفعله
اليوم.

األسد

يطغى اليوم الش�عور بالحساس�ية الزائدة
عىل االهتمام بالعمل واإلنتاج .تتميز برسعة
البديه�ة يف فرتة ما بعد الظهرية .ربما تعرب عن
بع�ض األفكار الجدي�دة لآلخري�ن .ال تندهش إذا
أذهلتهم أفكارك البس�يطة .اهت�م بأفكارك وال تقلل
من شأنها حتى لو كانت بسيطة.

العذراء

أصبحت اليوم أكثر انشغاال بعائلتك أكثر مما
س�بق ،ربما يكون السر وراء ذلك هو ظهور
أش�خاص ج�دد يف محي�ط األرسة .تلتق�ي اليوم
بمجموع�ة م�ن األش�خاص ذوي الخبرة يف بعض
املج�االت التي تهتم به�ا منذ فرتة ،فحاول أن تس�تغل
هذه الفرصة لالستفسار منهم عن بعض املعلومات.

الميزان

ربم�ا يتم إجراء بع�ض العمليات التجارية يف
منزلك ،ولكن ننصحك قبل أن توافق عىل رشاء
أي يشء ،وأن تق�وم باالطلاع علي�ه جي�دا .لديك
رسع�ة بديهة هذا الي�وم فحاول أن تس�تغلها .ربما
تالحظ أن األرسة بأكملها متوترة أو مضطربة بس�بب
بعض األحداث الغريبة التي وقعت مؤخرا.

العقرب

تش�عر أنك مهدد من زمالئك يف العمل بس�بب
تنافس�هم معك .دافع عن نفس�ك وال تجعلهم
يقلل�ون من ش�أنك أمام مديرك .تس�تطيع اليوم
كشف الحقيقة دون الوقوع يف أي مشكلة .عاطفيا:
أنت محظوظ جدا ،فظروفك العاطفية األخرية س�تتيح
لك فرصا جيدة لالقرتاب من الحبيب.

القوس

أن�ت اليوم رومانيس وعاطف�ي جدا .تبحث
اليوم عن قصص وأفلام وروايات وقصائد
الحب .إذا كنت مرتبط�ا بالفعل ،فتوقع تناول
العش�اء مع الحبيب يف سهرة رومانس�ية ،أما إذا
كنت غري مرتب�ط فربما تقابل نصفك اآلخر يف مكان
غري متوقع.

الجدي

تهت�م اليوم بأم�ورك الش�خصية املتنوعة،
ربما تريد أن ترت�ب هذه األمور وتجد حلوال
ملش�اكلك ،ولذل�ك س�تفكر يف قض�اء س�اعات
متعددة بمفردك .األعباء واملس�ؤوليات الخارجية
امللقاة عىل عاتق�ك لن تتيح لك الفرصة للراحة حتى
ولو لدقائق معدودة.

الدلو
الحوار وفتح باب املناقش�ة مع اآلخرين قد
يجعلك تكتس�ب بعض املعلومات التي تغري
من طريق�ة تفكريك تماما .ترك�ز كل تفكريك
واهتمام�ك عىل القضايا اإلنس�انية والسياس�ية
واالجتماعي�ة والثقافية .أمامك فرص�ة جيدة اليوم
الستغالل مهاراتك ومواهبك.

الحوت

تقيض معظم وقت�ك اليوم يف حضور بعض
االحتفاالت والندوات ويف املش�اركة يف بعض
األنش�طة الجماعي�ة .س�تكون على تواص�ل
ببعض الش�خصيات املهمة .احرص عىل فتح باب
املناقش�ة مع هذه الشخصيات يف بعض املوضوعات
التي تهمك شخصيا.

تأس�يس جمهوري�ة الكوي�ت
تح�ت قي�ادة حكوم�ة الكويت
الح�رة املؤقت�ة برئاس�ة علاء
حسين وذلك بعد الغزو العراقي
يف  /2اب أغسطس.
 - 2000االحتفاالت تعم اململكة
املتح�دة إلحي�اء ذك�رى ميلاد
امللكة إليزابيث األم املئة ،وتعترب
امللكة إليزابيث أول أفراد العائلة
املالك�ة الت�ي تحتف�ل بذك�رى
ميالدها املئة.
 - 2007إطالق س�فينة الفضاء
«فينيكس» التابعة لناسا.
 - 2010إطلاق القمر الصناعي
املرصي نايل سات .201

هـــــل تعلــــــم

الجوزاء

ربما يزورك اليوم شخص غري متوقع ليتناول
معك وجبة العشاء .ربما تتوتر وال تعرف كيف
تختار ثيابك عندما تعلم بقدومه ،وماذا س�تقول
له ،وما الذي س�تقدمه له أثناء الضيافة .ال تتوتر وال
تنزع�ج يا عزيزي الق�وي ،ضيفك سيس�تمتع بالوقت
الذي سيقضيه يف منزلك.

 : 1985مقت�ل العرشات يف قتال
عني�ف بين الكتائب املس�يحية
وبني تحال�ف الح�زب التقدمي
وحركة أمل يف بريوت.
 - 1988علم�اء أمريكي�ون
يكتش�فون ً 17
نوع�ا جدي ًدا من
فريوس نقص املناعة اإليدز.
 : 1988الكونج�رس األمريك�ي
يع�وض كل أمريك�ي م�ن أص�ل
ياباني ُسجن خالل الحرب العاملية
الثانية بمبلغ  20ألف دوالر فقط.
 : 1990املجموع�ة األوروبي�ة
تقرتع مقاطعة العراق اقتصاديا ً
بعد اجتياحه الكويت.
 - 1990الع�راق يعل�ن ع�ن
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ممرضات يستعرضون ثالثة توائم إىل والدهم الذي استولت
علي ِه الدهشة يف مستشفى بنيويورك ..الصورة عام .١٩٤٦

ه�ل تعلم:الديناص�ور كان اكبر
الحيوان�ات يف العال�م وق�د م�ات
وانقرض بسبب مرض الكساح
هل تعلم:الحلزون ال يتزوج إال مرة
واحدة خلال حيات�ه  .وأن عملية
التجاوز تدوم اثنتا عرشة ساعة
هل تعلم:لحرشة املعروفة باسم
( بعوضة أيار ) ال تعيش إال عدة
ساعات فقط بعد ان تفقس من
بيضتها
ه�ل تعلم:اكبر املخلوقات عىل

كلمات متقاطعة

قصة وعربة

“انا في المقصورة االخيرة”

يف كل ع�ام كان أه�ل الطف�ل
“مارتان” يصطحبانه يف القطار
عند جدت�ه ليقيض بضع�ة أيام
م�ن عطل�ة الصي�ف هن�اك ،
ويرتكون�ه عندها ويعودون بعد
أيام الخذه ..
ث�م يف ا ٕح�دى االٔع�وام وق�د بلغ
الطف�ل  11عام ق�ال لهما  :لفد
أصبح�ت كبيرا االٓن  ...ماذا لو
ذهب�ت لوح�دي اىل جدت�ي هذا
العام ..؟
وافق االٔه�ل بعد نقاش قصري ..
وها هما يف اليوم املحدد واقفان
على رصي�ف املحط�ة يك�رران
بع�ض الوصاي�ا علي�ه  ،وه�و
يتأفف  :لقد س�معت ذلك منكما
الف مرة !!..
وقب�ل أن ينطلق القطار بلحظة
اقترب منه وال�ده وهمس له يف
أذنه“ :خذ هذه الورقة وال تنظر

فيه�ا إال إذا ش�عرت بالخوف أو
الضي�ق” ،ووضعه�ا يف جيب�ه.
جل�س الطفل وحي�دا ً يف القطار
دون أهل�ه للم�رة االٔوىل ،وب�دأ
يشاهد تتابع املناظر من النافذة
م�ع تح�رك القط�ار ،ويس�مع
ضج�ة الن�اس الغرب�اء تعل�و
حول�ه ،يخرج�ون ويدخلون اىل
مقصورته حتى مراقب القطار
تعجب ووجّ ه له بعض األس�ئلة
ح�ول كونه دون رفقة ،حتى أن
امرأة رمقته بنظرة حزينة ..
وبع�د أن ابتع�د القط�ار ارتب�ك
“مارت�ان” وش�عر بأن�ه لي�س
على ما يرام ،ثم ش�عر بالخوف
فتقوق�ع ضم�ن كرس�يه،
واغرورق�ت عين�اه بالدموع ،يف
تل�ك اللحظ�ة تذكر هم�س أبيه
وتلك الورقة التي دسها يف جيبه
ملثل هذه اللحظةّ ،
فتش يف جيبه

بي�د مرتجفة وعثر على الورقة
الصغيرة .فتحه�ا وق�رأ“ :ي�ا
ولدي ،أنا يف املقصورة االٔخرية يف
القطار”..
كذل�ك ه�ي الحي�اة ،نطل�ق
أجنح�ة أوالدن�ا ،نعطيهم الثقة
بأنفسهم ،ولكننا يجب أن نكون
دائم�ا ً متواجدي�ن يف املقصورة
االٔخيرة طيلة وجودن�ا عىل قيد
الحياة ،ونبقى مصدر شعورهم
باالٔمان ..
الحكمة:
إن العالقة بين الوالدين واألبناء

أمر هام جداً ،يف حياة الفرد ألنها
تضع األساس لعالقاته مستقبالً،
حي�ث إن العالق�ة االيجابي�ة
بني*الطفل*والوالدين ،تؤسس
وتنم�ي االس�تقاللية ومهارات
صناعة القرار وتؤس�س وتنمي
الفض�ول وتقدي�ر ال�ذات ل�دى
األبناء ،اللذين سيصبحون كبارا ً
الحقاً.
كلمة “أنا يف املقص�ورة االخرية”
ه�ي الت�ي تبق�ى الوال�دان رمزا ً
للجم�ال يف حي�اة االٔبن�اء وامللاذ
اآلمن والدائم لهم بدون مقابل ..

شخصيات من التاريخ
ريتش�ارد مي�ل ه�اوس نيكس�ون ( 9يناير
 22 - 1913أبري�ل  ،.)1994ه�و رئي�س
الواليات املتحدة األمريكية السابع والثالثون
( )1974–1969ونائ�ب الرئي�س األمريكي
السادس والثالثون ( .)1961–1953اضطر
ً
خوفا من أن
للتنحي من منصبه عام 1974
توجه إليه تهمة التستر عىل نش�اطات غري
قانونية ألعضاء حزبه يف فضيحة ووترغيت
تحت وطأة تهديد الكونغرس بإدانته.
كان زعيمً�ا للتي�ار العامل�ي (املض�اد للتيار
االنغالق�ي) داخ�ل الحزب الجمه�وري ،كما
عمل بالسابق س�يناتورا وممثلاً عن الحزب
الجمهوري يف كاليفورنيا.
ولد نيكسون يف مدينة يوربا ليندا كاليفورنيا.
تخرج من مدرس�ة وينتر الثانوية يف 1934
ثم يف مدرس�ة الحق�وق يف جامعة دوك عام
 ،1937ث�م ع�اد إىل كاليفورني�ا ملمارس�ة
املحام�اة ،وم�ن ثم ع�اد هو وزوجت�ه بات
نيكس�ون  Pat Nixonإىل نيوي�ورك للعمل يف
الحكوم�ة الفيدرالي�ة ع�ام  .1942ومن ثم
خ�دم يف القوات البحرية األمريكية يف الحرب
العاملية الثانية.
انتخ�ب نيكس�ون ع�ن والي�ة كاليفورني�ا
كعضو يف مجل�س الن�واب األمريكي يف عام
 1946وملدة سنتني وانتخب ً
أيضا كسيناتور
عام ُ ،1950
وتعد متابعته ومالحقته لقضية
الجاس�وس الس�وفيتي الجير هيس عززت
سمعة نيكس�ون كمعاد للشيوعية وجعلته
مشهورا ً عىل املستوى القومي.

نيكسون

تقلد منص�ب نائب الرئيس دوايت آيزنهاور،
وذلك بناء عىل ترش�يح الح�زب الجمهوري
يف انتخاب�ات  1952وظ�ل نائ ًبا مل�دة ثماني
س�نوات حتى عام  ،1960وبعد قضائه نائبا ً
للرئي�س قرر خ�وض االنتخابات الرئاس�ية
ع�ام  1960وق�د كان الس�باق مع املرش�ح
الديمقراطي رشس�ا وخرس بصعوبة كبرية
أم�ام جون كيندي ،وبعدها بس�نتني قرر أن
يكون حاكم�ا ً لكاليفورنيا ولكنه خرس هذه
االنتخابات ع�ام  ،1962لكن لم ييأس وقرر
خ�وض انتخاب�ات الرئاس�ة يف ع�ام 1968
واس�تطاع أن يحص�ل عىل كريس الرئاس�ة
األمريكية وتم انتخابه.
(وبالرغم من أن نيكسون يف بداية واليته قد
قام بزيادة التدخل األمريكي يف حرب فيتنام،
إال أنه أنهى ه�ذا التدخل األمريكي يف فيتنام
ع�ام  ،1973وق�د ق�ام أيضا يف ع�ام 1972

بزيارة تاريخية لجمهورية الصني الش�عبية
الت�ي فتح�ت آفاق العالق�ات الدبلوماس�ية
بين البلدي�ن ،وكان أول م�ن ب�دأ معاهدات
االنفراج الدويل و معاهدة تقليص الصواريخ
املض�ادة للصواريخ الباليس�تية مع االتحاد
السوفيتي).
أما عىل املس�توى املحيل الداخيل قامت إدارة
نيكس�ون بش�كل عام بتبني سياسات نقل
الس�لطة من املركزي�ة إىل الالمركزية أي من
العاصمة واشنطن إىل الواليات املختلفة ،وهو
مايعرف بالفيدرالية الجديدة ،وقامت إدارته
بمكافح�ة كل م�ن الرسطان عىل املس�توى
الصح�ي وتج�ارة املخ�درات عىل املس�توى
القومي ،وفرض ضوابط عىل كل من األسعار
واألج�ور ،وقامت إدارته بمكافح�ة التمييز
العنرصي يف بع�ض املدارس الجنوبية ،وقام
بإنش�اء وكالة الحماية البيئية ،وأرشف عىل
النش�اطات الفضائية عىل القمر التي قامت
بها ناس�ا بدءا ً من املركبة ابولو  ،11وقلص
عمليات االستكش�اف املأهول للفضاء ،وتم
انتخاب�ه لفترة ثاني�ة ع�ام  1972بأغلبية
ساحقة.
ش�هدت الفرتة الثانية لنيكس�ون ما يعرف
الحظ�ر العرب�ي للبترول ،واس�تقالة نائب
الرئي�س .الكش�ف املتت�ايل لفضيح�ة ووتر
جيت وس�وء س�لوك أفراد اإلدارة األمريكية
تصاع�دت فضيح�ة ووتر جي�ت .مما كلف
نيكسون الكثري من الدعم ،واستقال قبل أن
يقيله الكونغرس.

اختبارات شخصية

اكتشفي شخصيتك من الزهور املفضلة لديك!
هناك العديد من أنواع الزهور،
ولكل زهرة معانيها الخاصة
يف التعبير ع�ن الش�خصية،
وللتع�رف عليها أكث�ر تابعي
املقال التايل:
 .1الزنبق:
أنت تتمتعين بحيوية كبرية
وطاق�ة ممت�ازة ،وتقومين
بالكثري من األشياء يف حياتك
حتى أن�ك قد ال تجدي�ن وقتا ً
خاصا ً بك.
 .2البنفسج:
أن�ت ش�خصية حساس�ة
ومتحفظ�ة وتتمتعني بذكاء
كبير .لي�س م�ن الس�هل
التعام�ل مع�ك .أصدق�اؤك
الحقيقي�ون هم فق�ط الذين
يعرفون الكثير من الحقائق

عنك.
 .3التوليب:
تتمتعني بشخصية حساسة
ومرح�ة ،وتس�عني دائم�ا ً
للتغيري .كما تقدرين عالقاتك

االرض هو الح�وت األزرق وهو
يبل�غ من الطول اكث�ر من 108
أقدام
ه�ل تعلم:حي�وان خ�روف البح�ر
الثدي يذرف دموعا ً حقيقية عندما
يكون حزينا ً أو متأملا ً أو يف خطر
ه�ل تعلم:تس�تطيع العق�ارب
الس�امة البقاء عىل قي�د الحياة
( )30ش�هرا دون ان تتناول أي
نوع من الطعام
ه�ل تعلم:الضفدعة تس�تطيع

الحي�اة دون طع�ام مل�ده ع�ام
كامل أما الثعب�ان فيصمد ثالث
سنوات دون طعام
هل تعلم:أن جسم الدودة يحوي
عىل  2000عضلة وإذا ما قورن
بجسم اإلنسان فجسم اإلنسان
يحوي عيل  700عضلة فقط
هل تعلم:يوجد يف مدينة كليفالند
بوالية أوهاي�و األمريكية قانون
يمنع صي�د الفرئان ب�دون إذن
أورخصة صيد رسمية

مع من حولك.
 .4دوار الشمس:
تتمتعني بش�خصية قيادية،
وتحبين تكوي�ن الصداق�ات
والحدي�ث ع�ن أف�كارك أمام

من حولك ،كثريا ً ما يلجأ إليك
الناس من أجل املشورة.
 .5الزهور الوردية والحمراء:
أنت تحبني ما تفعلينه وتميلني
إىل املثالية .رومانسية وتحبني
العالقات الدافئة واالس�تقرار
وكل ما هو قديم.
 .6القرنفل:
تتصفين بالوف�اء وال�والء،
وكثريا ً ما يلجأ إليك أصدقاؤك
ويأتمن�وك على أرساره�م،
تس�عني إىل كل ما هو بسيط
وتحبني مساعدة اآلخرين.
 .7زهرة السوسن:
تتمتعين ب�روح التف�اؤل
واألمل ،وتحملني خياالً واسعا ً
وتس�تغلينه يف القيام بالكثري
من التجارب الجديدة.

أفقي
1ممثل سوري
2يصن�ع من قش�ور التف�اح  oحر
النار
3متشابهان  oنزيف االنف
4اسم ذكر  oنصف ارجع
5لتفسير املعن�ى و االسرتس�ال o
كلمة الي مبعثرة
6كلمة لالطراء معكوسة
7للتعريف  oضد ياس معكوسة
8ملس يشء بيده  oواحد باالنكليزي
 oعكس ايمن
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غزل عراقي
َ
صدكيني چذب والله ما مرتــــــاح
ألن نفس األلم البيچ ب ّيـــــــــــــــه
صح انتي بغرب واني بشــــــــرق
مجبور بس همومنه عاشن سو ّيه
يجمعنه الحزن وانگون كاإلخوان
ويفرقنه الفرح مثل املن ّيـــــــــــــه
ومو وحدچ غلط دوريني ضايع بيچ
ألن ابداخيل ضعتي عل ّيــــــــــــــــه
واحس احنه البعض مرّات مخلوقني
وبهذا ِحكم رب الربيـــــــــــــــــــــــه
لكن نختلف يف راي بس معقــــــول
وقطعا ً ما فسد للود قضيـــــــــــــــة
اذا دمعچ نزل عالخد توايل الليــــــل
انه دموعي تصب من املس ّيــــــــة
اختالف الحب قد يفسد للقلب قضية

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
“قارئ الشاشة” ..خاصية من تطبيق
إنستغرام لفاقدي البصر

تتوف�ر ع�دد م�ن التقني�ات التي
تس�اعد فاقدي البرص او أصحاب
النظ�ر الضعيف لتصفح ش�بكة
اإلنرتنت ،لك�ن عندما يتعلق األمر
بتطبيق إنس�تغرام قد يكون ذلك
غريبا ً بعض اليشء.
ويق�دم التطبي�ق خاصية “قارئ
الشاش�ة” التي توضح اسم نارش
الصورة ووقت نرشها ،باإلضافة
إىل عدد اإلعجابات .كما تعمل عىل
توضيح محتوى الصورة.
وتعتمد خ�واص قراءة الشاش�ة
“ ”Screen Readerعلى ن�ص
يقوم املستخدمني بإدخاله يدوياً.
ً
عادة ما يهمل املس�تخدمون
لكن
إضافة هذا النص ،ويف هذه الحالة
تق�وم الخاصي�ة بق�راءة ن�ص
افرتايض.
إىل ذل�ك ،قد يقوم ق�ارئ املحتوى

الصوت�ي بكثير م�ن األحي�ان
بوص�ف الصورة بش�كل خاطئ،
بحس�ب ما أف�اد موق�ع “البوبة
العربي�ة لألخب�ار التقني�ة” ،نقالً
عن  ،Danielle McCannمنس�ق
ش�بكات التواص�ل االجتماعي يف
االتحاد الوطني للمكفوفني.
وتع�د األخط�اء الت�ي ترتكبه�ا
تقنيات وصف محتويات الشاشة
كثيرة ومختلف�ة ،إال أنه�ا ق�د
ساعدت فاقدي البرص عىل تصفح
الشبكات االجتماعية حتى لو مع
تجربة استخدام غري مثالية.
ويهتم عدد كبري من املس�تخدمني
بتوضي�ح الن�ص الوصف�ي
لصوره�م ،واملعروف باس�م Alt
 ،Textوه�ي خاصي�ة أصبح�ت
ش�بكات اجتماعية عدي�دة منها
إنستغرام توفرها.

“تويتر” تبرم اتفاقية مع وسائل
إعالم كبرى لزيادة مصداقية أخبارها

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7537 :االربعاء  4آب 2021

نالت س�يدة أمريكية بش�كل رس�مي لقب “أكرب فم” يف العالم من موسوعة
“غيني�س” لألرق�ام القياس�ية ،بعد أن حققت ش�هرة واس�عة على تطبيق
الفيديوهات (تيك توك).وأعلنت “غينيس” يف بيان لها أن س�امانثا رامسديل
( 31عام�ا) من والية كونيتيكت األمريكية ،هي صاحبة الرقم القيايس ألكرب
تثاؤب فم أنثى يف العالم ،ويبلغ قياس فجوة فم رامسديل  6.56سنتيمرتا ،أو
حوايل بوصتني ونصف ،بينما عند القياس عربه يصل إىل أكثر من  10سنتيمرتا
( 4بوصات).وقال�ت س�امانثا رامس�ديل“ :إنها عرفت دائم�ا أن فمها كبري،
لكنه�ا لم تلحظ هذا حتى أش�ار مشتركو (تيك توك) إىل أن�ه قد يكون لديها
فما بحجم قيايس ،األمر الذي ش�جعها عىل التسجيل يف موسوعة “غينيس”،
ولم أعتقد أبدا أنه س�يكون من املمكن أن أنال هذه الش�هرة بواسطة فمي”.
ونالت سامانثا رامسديل شهرة واس�عة عىل تطبيق (تيك توك) للفيديوهات
وصل�ت إىل  1.7ملي�ون متاب�ع ،وذلك بفضل نرشها مقاط�ع مصورة حازت
عىل دهشة املشاهدين ،والتي تقوم يف إحداها بحشو  3قطع حلوى دونات يف
فمه�ا ،وحرشها يف مقطع آخر كمية كبرية من البطاطس املقلية بفمها ،ويف
املقابل ،لم تخف رامسديل أنها تعرضت للتنمر بسبب كرب حجم فمها.
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يَ
عمل «كوكو شانيل»
نجاح كبري ونسب مشاهدة عالية لكل من
ً
الذي عادت به أسطورة االستعراض شرييهان لجمهورها مجددا عرب
شاشة منصة شاهد اإللكرتونية يف أول أيام عيد األضحى املبارك،
ّ
تطل به الديفا سريين عبد النور عىل
ومسلسل «دور العمر» الذي
جمهورها من خالل نفس الشاشة بعد نجاحها معها يف أوىل أعمال
ّ
يعكر نجاح
املنصة اإلنتاجية بمسلسل «الديفا» ،ولكن ما الذي
ّ
منصة شاهد اإللكرتونية؟
نجمات
رغم النجاح الكبري الذي تحققه شاشة منصة شاهد اإللكرتونية
يف تقديم كل ما هو جيد وحرصي ،ما زالت تواجه القرصنة لبعض
أعمالها الفنية؛ وهو ما طال مسلسل «دور العمر» ومرسحية «كوكو
شانيل» قبل أيام ،األمر الذي جعل نجمة دور العمل سريين عبد النور
تطلب من الجمهور عدم اتباع هذه املواقع التي تتيح عرض األعمال
بعيدا ً عن شاهد التي تمنح الجمهور أعماالً فنية راقية وذات جودة
عالية لنحارب هذا الفساد.
عىل صعيد آخر ،تستعد شاهد ملجموعة كبرية من األعمال الدرامية
الجديدة خالل خريطتها يف شهر أغسطس بداية من مسلسل الحرامي
 2لرانيا يوسف؛ وتدور أحداثه خالل  8حلقات درامية ،وصالون زهرة
لنادين نسيب نجيم وتدور أحداثه يف  15حلقة ،وشقة ستة لروبي
وهو ينتمي لدراما الـ 15حلقة أيضاً .أما الدراما املطولة فستعرض
منصة شاهد مسلسل عىل الحلوة واملرة لباميال الكيك وجو طراد
ونيكوال معوض وتدور أحداثه يف  60حلقة درامية ،والعمل مأخوذ
من عمل تركي شهري وتم تصويره يف تركيا.

«مالك رمحة»
ينطلق يف 8
أغسطس على شاهد
كشفت رشكة  ،Eagle Filmsاملنتج
جمال سنان ومنصة شاهد عن
االعالن الرسمي ملسلسل «مالك
رحمة» الذي سينطلق عرضه يف ٨
آب/أغسطس الحايل عرب املنصة.
العمل بطولة النجمة الجماهريية
شجون ،ومعها نخبة من نجوم
الدراما الخليجية منهم حصة
النبهان ،عبد الله عبد الرضا،
مرام البلويش ،غدير السبتي ،عبد
الله الرتكماني وحسن إبراهيم.
يذكر ّ
أن املسلسل مؤلف من ٨
حلقات ،وهو للمخرج محمد
سمري والكاتب أحمد العويض؛
وهو دراما اجتماعية محورها
الجريمة والغرابة
واالضطرابات
النفسيّة.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews
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الشعب يريد ..
سالمتكم

أغنيتان من مروان خوري لـ إليسا
اس�تطاعت النجم�ة إليس�ا تخط�ي مجموعة
م�ن التحدي�ات يف الس�نوات األخيرة ،ومنه�ا
إصابتها برسطان الث�دي ،إىل خيارها برضورة
القيام بتجرية اإلنتاج بعي�دا ً عن رشكة روتانا
التي تعاونت معها لس�نوات طويلة ،ثم إصدار
ألبومه�ا “صاحب�ة رأي” قبل ع�ام تماما ً الذي
تزام�ن للصدفة مع حدوث انفجار بريوت الذي

ه ّز العالم.
لك�ن إليس�ا التي انش�غلت بمتابعته�ا للوضع
اللبناني وتحولت اىل ناش�طة و”صاحبة رأي”
س�يايس مؤثر ج�دا ً على املواق�ع االجتماعية،
عّب�رّ ت قب�ل يومني ال ب�ل اعرتفت ب�أن األلبوم
األخري لم يحظ بالنجاح املتوقع لكنه س�يبقى
واحدا ً من أفضل إنتاجاتها ،وهذا ما أجمع عليه
املتابعون يف ر ّدهم عىل إليسا عرب “تويرت”.
ويف ه�ذا الس�ياق ،ب�دأت إليس�ا بالتحضير
ملجموعة من األغاني الخاصة التي من املتوقع
أن ُتبرص النور خالل فرتة الخريف املقبل وكما
ب�ات معروفا ً ف�إن تعاونها م�ع امللحّ ن مروان
خ�وري يدخ�ل قريبا ً حيّ�ز التنفي�ذ؛ إذ ُيحضرّ
مروان خوري أغنيتني إلليسا.
يف انتظار ما س�تقدمه إليس�ا فنيا ً فأن أمامها
مجموعة من الحفالت املعروضة عليها ملا بقي
من فرتة الصي�ف ومنها حفل يف القاهرة وآخر
تع�ط موافقتها النهائية بعد
يف دب�ي ،لكنها لم
ِ
يف انتظار األوضاع الت�ي يم ّر بها العالم العربي
والعوائ�ق الت�ي ال ي�زال يتس�بب به�ا فريوس
كورونا بعد انتش�ار م�ا ُيع�رف “باملتحور” يف
العالم.

روبي تطرح أحدث أغنياتها “أمك وأبوك”
طرح�ت النجمة ،روب�ي ،أح�دث أغنياتها
التي تحمل اس�م “أمك وأبوك” ،عىل موقع
الفيديوهات “يوتيوب”.
وتستعد روبي إلحياء حفل غنائي ،الجمعة
 6أغس�طس املقب�ل ،يف مدين�ة العلمين
الجديدة ،والتي ستقدم خالله أشهر وأحدث
أغنياتها ،ويعد هذا الحفل الثاني الذي تحييه
روبي خالل الصيف الجاري بعدما أحيت حفالً
يوم  16يوليو الجاري بالس�احل الش�مايل،
وأش�علت روب�ي الحف�ل برقصه�ا عىل
أشهر أغانيها.
من جانب اخر ،كش�ف الفنان آرس
ياسين وروبي ع�ن اجتماعهما
مرة أخرى بعد م�رور  13عاما ً
عىل ع�رض فيلمهما “الوعد”

والدة طفل قبل أوانه بمعدل
ذكاء يتخطى أينشتاين

أمريكية تدخل موسوعة “غينيس”
بلقب “أكبر فم” في العالم

07810090003

شرييهان وسريين عبد النور تواجهان املصري نفسه

أبرمت منصة التدوين املصغر األشهر عامليا “تويرت” اتفاقية مع وسائل
إعلام كربى ،يف خطوة وصفت بأنها لزي�ادة مصداقية األخبار املوجودة
على املنصة.وأوضحت تويتر أنها أبرم�ت اتفاقية رشاكة م�ع وكالتي
“رويترز” ،و”أسوش�يتدبرس” ،ملس�اعدة فري�ق التنظي�م على وضع
معلومات موثوقة أمام املس�تخدمني.يتألف فريق التنظيم من موظفني
ً
ش�يوعا ،التي يناقش�ها
يعمل�ون م ًعا لوضع بع�ض املوضوعات األكثر
األشخاص عىل منصة تويرت ،ويرشف عىل بعض ميزات النظام األسايس
ً
وضوح�ا واملثرية للجدل يف بع�ض األحيان ،بم�ا يف ذلك املؤرشات
األكث�ر
وعالم�ة التبوي�ب “استكش�اف”.وتأمل تويرت من خالل تل�ك االتفاقية،
ضمان رؤية مس�تخدميها معلومات موثوق�ة ،وذات صلة باهتمامات
املستخدمني ،خاصة فيما يتعلق باملعلومات الطبية املرتبطة بجائحة
فريوس كورونا املس�تجد.وتتوقع تويرت من خالل تلك الرشاكة أن
تس�اعدها عىل تطوير ع�دد من امليزات ،خاص�ة وأن الوكالتني
ستس�اعدان تويتر يف املحت�وى باللغ�ة اإلنجليزي�ة ،فيم�ا
سيس�عى الفريق لتطوير رشاكات أخرى للغات مختلفة
مثل اليابانية والعربية واإلسبانية والربتغالية.

قضى الطف�ل لوس�ون لوندبيرغ قب�ل 3
سنوات ،عدة أسابيع يف وحدة رعاية الخ ّدج.
وتوق�ع األطب�اء أن يعاني الطف�ل من تأخر
كبير يف التط�ور اإلدراك�ي ،لكن والدت�ه بدأت
تش�هد تحوال مفاجئا يف طفلها بعد س�نتني عىل
الرغم من أنه لم يكن قد س�مع سوى كلمات قليلة
يف حياته ،وهذا التحول خوله أخريا االنضمام لجمعية
“منس�ا” الدولية الت�ي تضم أف�رادا ذوي ذكاء مرتفع
وه�و بعمر ثلاث س�نوات تقريبا.ويعد هذا تط�ورا رائعا
ألي طف�ل ناهيك عن طفل مولود قب�ل موعده مع وجود مخاطر
بالتأخر واإلعاقة املعرفية.
وأفادت والدته س�ارة لوندبيرغ بأن طفلها بدا كما لو أن�ه يتقدم بقفزات
بعد عمر السنتني ،مضيفة“ :كان يتعلم األشكال دون أن نضطر إىل تعليمه،
ويتعل�م كلمات جديدة ال نتذكر حتى قولها من حوله”.ويف وقت س�ابق من
هذا العام ،خالل اندالع عاصفة جليدية وفيما كانت األرسة تعاني من انقطاع
الكهرباء لبضعة أيام تعلم الطفل عىل أس�ماء ال�دول وعواصمها ،وعىل األثر
اكتشفت األرسة أنه تعلم علم السمعيات بطريقة ما من تلقاء نفسه ،وحاليا
يع�رف الطفل البالغ من العمر  3س�نوات كل عل�م ودولة وعاصمة يف العالم.
وفيم�ا يتعل�م أطفال آخرون امليش يف عمره ،فإن لوس�ون قادر عىل تس�مية
كل الوالي�ات الخمسين للواليات املتحدة كذلك اس�م  195دول�ة ،وقد ازدادت
مفردات�ه واهتمامه يف التعلم الفري�د من نوعه إىل حد أن والديه قاما باختبار
معدل ذكائه بش�كل احرتايف .وحقق الطفل يف اختبار الذكاء لجمعية “منسا”
الدولي�ة درجة  ،151وباملقارنة ،فإن معدل ذكاء العالم أينش�تاين كان يقدر
بني  170و 180لكن يف وقت متأخر من عمره بكثري.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

ال�ذي تقاس�ما بطولته ،وذل�ك من خلال فيلم جديد
يحمل اسم “فينوس”.
والفيل�م يخرج�ه ه�ادي الباج�وري ال�ذي ب�دأ فعالً
التحضيرات لب�دء تصوي�ره خلال األي�ام القليل�ة
املقبل�ة ،ومن املقرر أن يش�ارك يف الفيلم الفنان أحمد
وجار أيضا ً ترشيح باقي أبطال العمل.
الفيشاوي،
ٍ
وتعاق�دت روب�ي قب�ل أيام على ميني ألب�وم لصيف
 ،2021يض�م  5أغني�ات يت�م طرحه�ا على فترات
متباع�دة ،عىل أن تك�ون األغني�ة األوىل بعنوان “عىل
سهوة” ،والتي سيتم طرحها يوم  5أغسطس املقبل،
من كلم�ات صابر كمال وألحان بلال رسور وتوزيع
أحمد عادل ،كما تتعاون يف باقي األغاني مع الشعراء
مصطفي حس�ن وصابر كمال ،وامللحنني بالل رسور
ومحم�د حمزة ومحمد يحي�ي ،واملوزعني أحمد عادل
وأمني نبيل وهاني يعقوب وأحمد إبراهيم.

محزة مصطفى

يف عام  2005خرج  %82من العراقيني لكي يصوتوا عىل الدستور..
وبحساب كرد وعرب وشوية «هربجي عوازة» ،فإن الـ  %18من غري
املصوتني أو املقاطعني أو الزعالنني عىل بيدر دخن الديمقراطية املوعودة
هم بعض سكان الثالث محافظات التي رفضت ما خال نينوى التي
صوتت يف اللحظات األخرية ..املعلومات تقول إن محافظتي صالح الدين
واألنبار لم تصوتا عىل الدستور ..وطبقا ملعادلة الثلث املعطل الذي تمثله
أي ثالث محافظات فلو لم تصوت نينوى ملا مىش الدستور ..ملاذا؟ ألن
كتبة الدستور الذين هم يف الوقت نفسه اآلباء املؤسسون للنظام السيايس
ملرحلة ما بعد عام  2003توافقوا عىل مادة دستورية تقول يف حال رفض
ثلثي سكان ثالث محافظات التصويت عىل الدستور وتعديالته القادمة
فلن يميض.
اآلباء املؤسسون عدوا مثل هذا الرشط ضمانة للديمقراطية املوعودة التي
إن زعل عليها أحد ،سواء كان مكونا أو حزبا أو تكتال أو جبهة أو قوة،
فإن زعله عليها سيكون شبيها بزعل «العصفور عىل بيدر الدخن» ..مرت
األيام ومرت معها أيامنا الحلوة «عىل كولة» حسني نعمة وتغريت األيام
وتغريت معها سحناتنا ..فمن كان منا ذا شعر أسود اصطبغ باألبيض أو
الرمادي عىل األقل ما لم يعالجه بصبغ لكي يقشمر نفسه إنها ما زال
«ينطلع بيه» ..ومن كان نحيفا فقد نمى له كرش ،ومن كان بال ضغط
أو سكري صار زميال لكل صيدليات الحي ،وأخريا فمن كان بال كورونا
فلريمها بحجر.
واليوم ،وبعد أن شبعت بنا األيام كرا ً وفراً ،وشبعنا بخلقنا و»جهرنا»
صبغ وتعديل ومرات «سمكري» ،اكتشفنا أن ديمقراطيتنا ماشية حتى لو
زعلت عليها كل عصافري األرض ..الدليل عىل ذلك الدورات االنتخابية التي
جرت منذ عام  2005واىل اليوم ..أربع دورات انتخابية شارك العراقيون
فيها جميعا بدءا من التصويت عىل الدستور بالنسبة التي ذكرناها وصوال
اىل آخر انتخابات عام  ،2018حيث لم تبلغ نسبة املشاركة أكثر من %20
لو تحلف جينني بالسخارت براس إنطونيو غوتريش ..الحظوا الفارق،
عام  2005يخرج  %82مع كل هوساتهم وعراضاتهم لكي يصوتوا عىل
دستور أعمى ،أعرج ،كسيح ..جامد ليس بوسع أي قوة يف الكون تغيري
أبسط مادة فيه ..واليوم يرفضون التغيري مع إنه صار طوع أمرهم لو
أرادوا ..هذا طبعا حظ األحزاب والقوى املهيمنة.
وألن األيام دائمة الكر والفر وما يرتتب عىل ذلك من إمكانية نضج يف
مسار التجربة ،فإن املحصلة التي انتهينا إليها اآلن هي خروج الـ %82
املصوتني عىل الدستور من معادلة الديمقراطية التي يفرتض أن تنضج
لكي يبقى يف الصورة الـ  18أو الـ  %20الذين تزامط بهم األحزاب والقوى
السياسية املرابطة عند خطوط التماس دفاعا عن خندق الديمقراطية
العظيم حتى مع انسحاب من انسحب من القوى واألحزاب والتيارات..
لست مدافعا عن املنسحبني ولست مهاجما للمتبقني ،فأنا يف النهاية،
ومثلما «أهنبل» دائما مع الخيار الديمراطي ،ال فرق لدي إن كان خيار
قثاء أو طعروزي ..فالحكم يف النهاية هي صناديق االقرتاع التي ال تزال
تمسك بها إرادة األحزاب النافذة واملحظوظة دائما وأبدا بشعب ال يعرف
حتى قيس سعيد بجاللة قدره  ..شرييد.

مسية اخلشاب تثري اجلدل جبلسيت تصوير
خضعت النجمة سمية
الخشاب لجلسة تصوير جديدة
يف أحد الفنادق بدبي ،وارتدت
فيها روب أحمر ،ونرشت الصور
عىل حسابها بموقع التواصل
االجتماعي انستجرام لتثري الجدل
مجددا بعد أسبوع من نرشها
لجلسة تصوير أخرى مرتدية
الروب األبيض داخل غرفتها،
وكذلك يف الحمام.
وكانت النجمة سمية الخشاب قد

أثارت الجدل مؤخرا وتعرضت إىل العديد
من الشائعات حول زواجها من مطرب
املهرجانات عمر كمال ،خاصة بعد
تعاونهما سو ًيا يف مهرجان «أوعدك»،
إال أنها نفت ما تداول من أخبار حول
هذا الشأن ،حيث قالت سمية« :أنا كل
ما بشتغل مع حد بيجوزني له» ،مشرية
إىل أنه ال صحة لهذا الكالم عىل اإلطالق،
مؤكدة أن الشائعات من هذا النوع
دائما ً ما تحاوط اسم سمية الخشاب
“تحديداً.

وأضافت سمية الخشاب يف اللقاء« :عىل
السوشيال ميديا كل يوم بيجوزونى
ويطلقوني ،وبرصاحة أنا دلوقتى
مركزة يف شغىل ،ومش فاضية للجواز،
وأنا عندي طاقة ا ٕيجابية من النجاحات
االٔخرية عايزة استغلها يف الشغل بس».
وأكدت سمية الخشاب عن عدم رغبتها
يف الزواج مرة أخرى ،مشرية إىل أنها
تعيش أزهى فرتات حياتها فنياً ،فهي
تحقق النجاحات بدون أن يقف أحد
يف طريقها أو يعطلها عن هدفها،

مشبهة الفرتة التي تعيشها اآلن بالفرتة
«امللكية» ،لذا فهي ال تفكر يف االرتباط
مجدداً.
ً
وطرحت سمية الخشاب مؤخرا كليب
أغنيتها الجديدة «أوعدك» مع مطرب
املهرجانات عمر كمال ،عىل موقع
الفيديوهات «يوتيوب» ،الشهر املايض
واألغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه،
وتوزيع إسالم ساسو ،وتصدرت األغنية
تريند يوتيوب واحتلت املركز األول بعد
طرحها.

جيهان قمري تتعاون مع حممد صبحي للمرة الثانية يف «جنوم الظهر»
تتعاون الفنانة جيهان قمري مع
النجم محمد صبحي يف مرسحيته
الجديدة «نجوم الظهر» التي
ستعرض قري ًبا عىل مرسح
محمد صبحي بمدينة سنبل

تغريدات

سروة عبد الواحد

يف الذكرى السابعة لالبادة االيزيدية،مازالت
احلكوم��ة االحتادي��ة وحكوم��ة االقلي��م غري
قادرتان عل��ى انصاف العوائ��ل اليت جنت من
االبادة ومل تعمال من اجل اعادة املفقودين..
 االب��ادة االيزدي��ة ج��رح عمي��ق يف جس��د
الوطن.

عصام الشوالي

التاريخ ُصنع يف طوكي��و  ،2020حيث أصبحت
مصر أول فري��ق أفريقي و عرب��ي لكرة اليد
يصل إىل نص��ف النهائي األومليب و أول فريق
غري أوروب��ي منذ عام ،1988بع��د الفوز على
العمالق األملاني يف ربع النهائي ليواجه فرنسا
يف النصف النهائي ..

بالطريق الصحراوي ،وتعد املرة الثانية
التي تتعاون فيها جيهان قمري مع
النجم الكبري محمد صبحي فقد سبق
وتعاونت يف الجزء األخري من «ونيس
وأحفاده» ،ولكنها املرة األوىل التي

تقف أمامه عىل خشبة املرسح بعدما
انضمت لفرقته.
محمد صبحي قدم مؤخرا ثالث
مرسحيات يف موسم املرسح للجميع
وهي :مرسحية «خيبتنا» ومرسحية

«غزل البنات» ومرسحية «النحلة
والدبور» التي تناول خاللهما قضايا
مطروحة عىل الساحة بشكل كوميدي
ومنها قضية املرأة والرجل يف مرسحية
«النحلة والدبور» آخر مرسحياته.

أبطال فيلم « 200جنيه» يعودون للتصوير داخل
احلزام األخضر
عاد أبطال فيلم « 200جنيه»،
للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء إجازة
عيد األضحى يف الديكور الخاص
بالعمل بمنطقة الحزام األخرض،
لالنتهاء منه تمهي ًدا لطرحه يف
أغسطس الجاري.
وكان صناع فيلم « 200جنيه» أعلنوا
بدء عرضه بدور العرض يوم 18
أغسطس املقبل ،عىل أن يقام عرض
خاص للفيلم بحضور أبطاله يوم
 17يف إحدى سينمات  6أكتوبر.
ويواصل املخرج محمد أمني
عملية مونتاج الفيلم دخل أحد

أستوديوهات باملهندسني ،وطرحت
الرشكة املنتجة أفيش دعائي مبدئي
للفيلم عبارة عن ورقة مالية فئة
املائتني جنيه.
فيلم « 200جنيه» يعتمد عىل
البطولة الجماعية بمشاركة عدد
كبري من النجوم ،وهم :أحمد السقا،
إسعاد يونس ،هاني رمزي ،أحمد
رزق ،نيليل كريم ،ليىل علوي ،محمود
حافظ ،مي سليم ،ليىل علوي ،طارق
عبد العزيز ،ملك قورة ،محمد
فراج ،أحمد السعدني ،نهى صالح،
وعدد من ضيوف الرشف منهم آرس

ياسني ،وهو من تأليف أحمد عبد
الله وإخراج محمد أمني.
ويعتمد فيلم « 200جنيه ،عىل 8
قصص مختلفة ومتنوعة ،منها
الكوميدي والرتاجيدي ويظهر فيه
مجموعة كبرية من النجوم ،كل بطل
له حدوتة مختلفة عن األخرى ،وتدور
أحداث الفيلم يف إطار اجتماعي حول
 200جنيه تنتقل من شخص إىل آخر،
من مختلف الطبقات االجتماعية
وأماكن املعيشة ولكن تربطهم هذه
العملة الورقية ،فيما يتنقل العمل
بني مجموعة قصص مختلفة.

