
بغداد/ الزوراء:
أكيدت املمثلية األممية، جينين هينيس 
بالسيخارت، امس األربعاء، أن مصداقية 
انتخابات ترشين األول سيتكون أساسية 
بالسيخارت،  العراق.وقاليت  ملسيتقبل 
يف إحاطتهيا أميام مجليس األمين الدويل 
“انتخابيات  إن  “اليزوراء”:  وتابعتهيا 
ترشيين األول تمتليك اإلمكانيات لتكون 
مختلفية عين انتخابيات عيام 2018”، 

مشييدة بي”إنجيازات املفوضيية العلييا 
“مصداقيية  أن  لالنتخابات”.وأضافيت 
انتخابات ترشين األول سيتكون أساسية 
ملستقبل العراق”، مبينة أن “عدد موظفي 
األميم املتحيدة املنخرطين يف االنتخابات 
حاليياً هيو خمسية أضعاف العيدد الذي 
عمل يف انتخابات 2018”.وأشيارت إىل أن 
“مقاطعة االنتخابات ليست اسرتاتيجية 

فعالة سواء للناخبن أو السياسين”.

بغداد/ الزوراء:
حيذرت وزارة الصحة مين فقدان املناعة 
التي اكتسبها امللقحون، السيما املصابن 
باألميراض املزمنية يف حيال االسيتمرار 
بالتهاون باإلجراءات الوقائية، والخشية 
اشيد  وبائيية  موجيات  تسيجيل  مين 
خطيرا، بينميا تعمل عىل فتيح مختربات 
جديدة لكشيف تحورات الوبياء يف بغداد 

واملحافظات.وقالت عضو الفريق الطبي 
االعالميي ليوزارة الصحية، ربيى فيالح 
حسين، يف حدييث صحفيي: إن “العراق 
اجتاز ذروة املوجة الثالثة للوباء، لكنه ال 
يزال يف دائرة الخطر”.واضافت ان “اغلب 
املواطنن ال يلتزمون بالتعليمات الوقائية 

بحجة انخفاض اعداد االصابات.

موسكو/ متابعة الزوراء:
تكافيح مناطيق وسيط روسييا حرائق 
غابات “شديدة” تغذيها موجة حر تأتي 
يف أعقاب حرائق مشابهة مرتبطة بتغيرّ 
املنياخ اجتاحيت سييبييا معظيم فرتة 
الصيف.وتحياول السيلطات إخمياد 15 
حريقا يف منطقة األورال يف سفردلوفسك، 
وفق ما أفادت وزارة الطوارئ الروسية.
وأضافيت اليوزارة أن املنطقية الواقعة 
عىل حدود آسييا وأوروبيا تواجه “خطر 
الحرائيق الشيديدة” مين جيراء موجة 
حر.وأظهرت صور عىل وسائل التواصل 
االجتماعي، النيان تشيتعل عىل جانبي 
طريق رسيع فدرايل بن عاصمة املنطقة 
يكاترينبيورغ ومدينية بييم يف األورال، 
وهو ما تسيبب بإغالق الشيارع معظم 
الييوم.وازدادت حيدة الحرائق بشيدة يف 
موردوفييا، وهي منطقية جنوب رشق 
موسكو، حتى أن عنارص اإلطفاء أجربوا 

عىل الهيرب من “حلقة النيار”، وفق ما 
ذكرت الوزارة، امس األربعاء.ويف منطقة 
نيجني نوفغورود رشق موسيكو، ألقت 
تسيع طائرات قدرّمتها وزارتيا الطوارئ 
والدفاع والحيرس الوطني الرويس 129 
طنيا من امليياه عىل حرييق غابات كبي 
يد  املجاورة.وتعهرّ موردوفييا  يف  ينتيرش 
الرئيس الرويس، فالديمي بوتن، بتقديم 
مئات مالين الدوالرات لحماية الغابات، 
قائيال إن عىل البلد أن يتعليم من حرائق 
الغابات “غي املسيبوقة” التي اجتاحت 
أجزاء مين سييبييا.ويف ياكوتييا، أكرب 
وأبرد مناطيق البالد، أتيت الحرائق عىل 
منطقية تتجياوز مسياحتها الربتغيال، 
وأفيادت وزارة الطيوارئ أن هنياك 50 
حريق غابات مسيتعر يف املنطقة حاليا.
وطالب مسيؤولون يف املناطق املترضرة 
بالحصول عيىل موارد ودعيم اقتصادي 

من موسكو للتعامل مع األرضار.

الزوراء / يوسف سلمان:
قدم نواب كتل مختلفة طلبا رسميا اىل 
رئاسية االدعاء العام لتحريك شيكوى 
جزائيية مسيتقلة عيىل كل مين وزير 
املاليية عيل عيالوي، ورئييس حكومة 
بارزانيي،  اقلييم كردسيتان ميرور 
وكل من يثبت اشيرتاكه بالهدر املتعمد 

للمال العام . وقدم عضو لجنة النزاهة 
الطليب  الكالبيي،  يوسيف  النيابيية، 
النيابي رسيميا اىل رئيس االدعاء العام 
امس االربعاء مرفقيا بتواقيع النواب، 
حيث تضمين الطليب مقاضياة وزير 
املاليية عين مخالفية قانيون املوازنة 
العامة االتحادية 2021 وقانون االدارة 

600 ملييار دينيار  املاليية ، وتسيليم 
خيالل اقيل مين شيهرين اىل حكومية 
اربيل مسيتندا اىل قرار مجلس الوزراء 
اعيرتاض  رغيم  قانونيي  سيند  دون 
لجنتيي املالية والنزاهة النيابيتن. كما 
تضمن الطلب النيابي، مقاضاة رئيس 
حكومة اقليم كردسيتان لعدم التزامه 

بقانوني املوازنة العامة 2021 - 2019 
، وعيدم معرفة اين تذهب اموال املنافذ 
الحدودية حيث اليوجد قيد حسابي لها 
ولم تسيلم اىل وزارة املاليية االتحادية، 
وبيع النفط خالفا للدسيتور والقانون 
مع عيدم بيان اي تذهب ايرادات اموال 
النفط واسيعار البيع .وازاء ذلك، اكدت 

لجنة النزاهية النيابية ان موعد جلسة 
اسيتجواب وزير املالية الييزال قائما ، 
وتحدثت عن مصي جلسية استجواب 
وزيير املاليية عيل عيالوي ، الذي كانت 
رئاسية مجلس النواب قررت رفعه من 
جدول اعمال الجلسة املنعقدة منتصف 

تموز الحايل .

أملانيا: على العامل احلوار مع طالبان رغم مرارة الواقع

طهران/ متابعة الزوراء:
صيورّت الربملان اإليراني، امس األربعاء، لصالح منح الثقة 
للحكومة التي شيكلها الرئييس الجديد إلييران، إبراهيم 
رئييس، باسيتثناء وزير الرتبية.ولم يحصل املرشح لتويل 
وزارة الرتبيية والتعليم عىل ثقية الربملان اإليراني.وحصل 
املرشيح ملنصب وزيير الخارجيية اإليراني، حسين أمي 
عبيد اللهيان، عىل ثقية الربملان بنسيبة تصويت قاطعة.
كميا صيادق الربملان عيىل تعيين وزراء األمين، والدفاع، 
واالقتصياد، والصحية، واألعميال، والزراعية، والعيدل، 

والطرق، والصناعة، والتجارة، والتعليم العايل، والثقافة، 
والداخليية، والسيياحة، والنفيط، والطاقية، والشيباب، 
والرياضة.وسيبق أن أكد الرئيس اإليرانيي الجديد، خالل 
دفاعه عن التشيكيلة الوزارة التي قدمها، امس األربعاء، 
أن شيعب بالده لن يسيتطيع تحمل املزيد مين الخالفات 
بين الحكومية والربمليان، متعهدا بمالحقة كل مسيؤول 
فاسيد أييا كان منصبه.ولفت مع ذليك إىل أن “االتهامات 
التي طرحت حول فساد بعض املرشحن للوزارات لم يتم 

إثباتها وجرت تربئتهم تماما”.

بيوت/ متابعة الزوراء:
يواجيه لبنان أزمية نقص ميازوت حادة 
باتت تجرب بعض املستشيفيات عىل وقف 
نشياطها أو غلق بعض أقسيامها، وسط 
ضبابية يف إمكانيية الحصول عىل كميات 
إضافية خالل األسيبوع املقبيل، يف الوقت 
اليذي تلوح مستشيفيات إىل نقص العديد 
من األدوية واملستلزمات الطبية.وبحسب 
ترصيحيات لعاملين يف القطياع الصحي 

املستشيفيات  يف  امليازوت  كمييات  فيإن 
ال تغطيي سيوى يومين أو ثالثية عيىل 
األكثير، وأن املستشيفيات تحياول تقليل 
اسيتهالكها بقيدر اإلمكان، حتيى تغطي 
الكميات لديهيم أطول مدة.وأوضح نقيب 
املستشيفيات الخاصة يف لبنان، سيليمان 
هارون، لي”سيبوتنيك”: “باألمس أغلقت 

مستشفى جديدة أبوابها.

العراق حيتضن السبت املقبل قمة هي األوىل من نوعها مبشاركة 9 دول ويعول على التعاون والشراكة 
الالمي يرحب بالوفود الزائرة ويشدد على ضرورة نقل احلقائق عن العراق مبنتهى املصداقية

الزوراء/ خاص:
وصليت، امس االربعياء، وفود صحفية 
من دول عربية اىل بغداد بدعوة رسيمية 
من نقابية الصحفين العراقين، وفيما 
العراقيين،  الصحفيين  نقييب  رحيب 
العيرب،  الصحفيين  اتحياد   رئييس 
مؤيد الالميي، بالوفود الزائرة، مشيددا 
عيىل رضورة نقل الحقائق عين العراق 
رئييس  ل  شيكرّ املصداقيية،  بمنتهيى 
اليوزراء، مصطفيى الكاظميي، لجنية 
تحضييية لتجهييز جميع اإلجيراءات 
املتعلقة بمؤتمر قمة بغداد املزمع عقده 

السبت املقبل.
العراقين،  واسيتقبل نقيب الصحفين 
العيرب، الصحفيين  اتحياد   رئييس 
مؤييد الالميي، صبياح اميس االربعاء، 
وفيودا صحفيية مين دول قطر ومرص 
 ، وتركييا  واالردن  العربيية  واالميارات 
ضمت رؤسياء تحرير عدد من الصحف 
واملؤسسيات االعالمية بدعوة من نقابة 
زييارة  العراقين.وتأتيي  الصحفيين 
الوفيود االعالميية والصحفيية العربية 
واالجنبيية اىل بغداد ملناسيبة عقد قمة 
بغيداد للتعياون والرشاكة يوم السيبت 
املقبيل، ومين اجيل فتيح افياق تعاون 
مشرتك مع نقابة الصحفين العراقين، 
ولالطيالع عىل معاليم العاصمية بغداد 
.كما رحب نقيب الصحفين العراقين، 
مؤيد الالميي، بالوفيود الصحفية التي 
وصليت اىل بغيداد، اميس، مين قطير 

للوفيود الصحفية  الالمي  ومرص.وقدم 
نبيذة عن الواقع يف بغيداد والعراق الذي 
يسيوده االمين واالميان، وعين معاليم 
بغيداد الجميلة عىل عكيس ما يتصوره 
نقيل  رضورة  عيىل  مشيددا  البعيض، 
الحقائق عين العراق بمنتهى املصداقية 
واملهنيية .واضاف: ان نقابة الصحفين 

العراقين داعمية للصحفين العراقين 
يف عملهم الصحفي املهني وتدافع عنهم 
بقيوة.ويف سيياق اخير، أعلين املتحدث 
باسيم مؤتمير بغداد، نيزار الخيي الله، 
تشيكيل لجنة تحضيية لتجهيز جميع 
اإلجيراءات املتعلقة بمؤتمير قمة بغداد 
الذي سييعقد ييوم السيبت املقبل.وقال 

الخيي الليه، يف مؤتمير صحفيي تابعته 
“اليزوراء”: ان “الكاظميي شيكل لجنة 
تحضييية لتجهييز جمييع اإلجيراءات 
املتعلقية بالقمة، ونتطلع ملشياركة عىل 
مستويات عليا يف مؤتمر بغداد”.واضاف 
ان “الحضور الدويل رضورة لتعزيز الدور 
العراقيي وادامة الزخم، والحضور الدويل 

رضوري لتعزيز دور بغداد يف حل ازمات 
املنطقية”، مبينيا ان “هيذا املؤتمر عىل 
ارض العيراق ليس للتباحيث يف القضايا 
التعياون  اىل  يرميز  ولكنيه  االقليميية، 
والتكاميل االقتصادي بين العراق ودول 
الجوار”.وتابيع ان “حضيور قادة الدول 
ينعكيس بشيكل ايجابيي عيىل العراق، 
واملؤتمر فرصة للعراق للتأكيد عىل رفض 
تحويل العراق لساحة للرصاع او منطلق 
لالعتداء عىل جيانه”.وبنرّ أن “الحضور 
اليدويل رضورة لتعزيز اليدور العراقي”، 
مؤكدا أن “مؤتمر بغداد برعاية عراقية، 
واسيتجابة قيادة اليدول كانيت لثقتها 
باليدور العراقي”.واشيار اىل: ان املؤتمر 
ايجابيية للمؤسسيات  يبعيث برسيائل 
املعنية بالتنمية االقتصادية وجلب روس 
االميوال، وهنالك رغبة جديية للحكومة 
دول  ميع  اقتصاديية  رشاكات  بنياء  يف 
املنطقة، واملصالح االسرتاتيجية للبلد ال 
تنحرص بفرتة معينة”.هذا وتسيتضيف 
بغيداد، السيبت املقبيل، مؤتميرا دولييا 
للتعياون والرشاكية بمشياركة )االردن 
والسعودية ومرص وتركيا وايران وقطر 
واالمارات وفرنسا والكويت(، فضال عن 
ممثلن عين الجامعية العربية ومجلس 
التعياون الخليجيي ومنظميات دوليية.

ويهيدف املؤتمير اىل البحيث يف مفاهيم 
االصالح االقتصادي، وأخذ العراق ملوقعه 
االقليميي واشيرتاكه يف صناعية القرار 

الدويل.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
إنجاز  األربعاء،  امس  الوطنية،  التقاعد  هيئة  أعلنت 
بيان  يف  الهيئة  املتقاعدين.وقالت  معامالت  من   %  85
تلقته »الزوراء«: انه »تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، فإنها تدعو جميع ُشعب التقاعد 
معامالت  بإنجاز  لإلرساع  الدولة  ومؤسسات  دوائر  يف 
املوظفن والعسكرين املحالن للتقاعد وفقاً لألنظمة 
اإللكرتونية املعمول بها حالياً وإرسالها اىل الهيأة، وذلك 
واالستحقاقات  التقاعدية  الهويات  ورصف  إلنجازها 
من    %  85 نسبة  »انجاز  الهيئة  وأكدت  للمتقاعدين«. 
بعد  تباعاً  ُتنجز  والبقية  الدوائر  املرسلة من  املعامالت 

إكمال البيانات الخاصة بإنجاز املعامالت التقاعدية«.

التقاعد تعلن إجناز 85 % 
من معامالت املتقاعدين

بالسخارت جمللس األمن: مصداقية انتخابات 
تشرين أساسية ملستقبل العراق

الصحة حتذر من فقدان املناعة املكتسبة 
للملقحني ودخول موجات أشد خطرا

حرائق شديدة جتتاح مناطق يف وسط 
روسيا.. وبوتن يتعهد بالدعم

الربملان اإليراني مينح الثقة حلكومة رئيسي باستثناء 
وزير الرتبية

أزمة نقص املازوت تهدد استمرار عمل 
املستشفيات يف لبنان

بسبب ارتفاع درجات احلرارة .. دول ومدن يف الشرق األوسط ستصبح غري صاحلة للسكن

ص 6مدرب منتخبنا الوطين خيتار 25 العبا ملباراتي كوريا اجلنوبية وإيران 

ص 3

وجه دوائر التقاعد بإجناز معامالت املواطنني  
الكاظمي يوعز بإيقاف تهديم جتاوزات 

الفقراء حلني إجياد البديل
بغداد/ الزوراء:

اكد رئيس مجليس الوزراء، مصطفى 

الكاظميي، اميس االربعاء، اسيتمرار 

حملة رفع التجياوزات من املنتفعن، 

وفيما اوعز بإيقياف تهديم تجاوزات 

الفقراء لحن ايجاد البديل، وجه دوائر 

التقاعيد بإنجياز معاميالت املواطنن 

اإلعالمي  املكتب  برعة وير.وقيال 

لرئيس مجلس اليوزراء يف بيان تلقته 

اسيتقبل  »الكاظميي  إن  »اليزوراء«: 

املواطين، أحميد عيادل الربيعيي، من 

منطقية الزعفرانية، وهو أحد الجنود 

الذي يعانون من برت يف السياق أصيب 

بيه اثنياء الحرب، ويشيكو من تأخي 

ولدييه حالييا  التقاعديية،  معاملتيه 

محيل يف التجياوزات يعتميد علييه يف 

ه  معيشته«، الفتا اىل أن »الكاظمي وجرّ

بمتابعة معاملته واالرساع بإنجازها، 

السيكن  ايجيار  بدفيع  يل  تكفرّ كميا 

املتأخير للجندي«.ووجيه الكاظميي، 

بحسيب البيان، »دوائير التقاعد كافة 

بإنجياز معاميالت املواطنين برعة 

وير، وتجاوز الروتن«، مشيددا عىل 

»رضورة مراعياة ظيروف املراجعين 

املتقاعدين، وتذليل العقبات أمامهم«.

التجياوزات  إزالية  »حملية  أن  وبينرّ 

ستسيتمر، ألنهيا تجياوز عيىل الحق 

العام، وهناك عدد كبي من االشخاص 

املنتفعن ممن أثروا من خالل التجاوز 

عيىل امالك الدولة، فضال عما تسيببه 

تليك التجياوزات، من حاالت تشيويه 

لألحياء والشيوارع«، مؤكدا أنه »أوعز 

اىل الجهات املعنية، ومنذ اللحظة االوىل، 

بإيقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحن 

ايجاد البديل املناسب لهم«.

طلب نيابي إىل اإلدعاء العام لتحريك شكوى جزائية حبق وزير املالية ورئيس حكومة اإلقليم

بغداد/ الزوراء:
أعلنت العمليات املشرتكة، امس االربعاء، إكمال األطواق األمنية الخاصة بتأمن مؤتمر 
العمليات  باسم  املتحدث  املقبل.وقال  السبت  انعقاده  املقرر  للتعاون والرشاكة  بغداد 
أكملت  االمنية  القوات   « إن  صحفي:  ترصيح  يف  الخفاجي،  تحسن  اللواء  املشرتكة، 
االهداف  تحمي  بأن  كفيلة  خطط  إعداد  يف  والعمل  األمنية  واطواقها  استعداداتها 
الحيوية«.وأشار اىل أن » القوات األمنية تقوم بإجراءات حيوية وكبية من حيث وضع 
دويل  العراق مقبل عىل مؤتمر   « ان  مبيناً  بغداد ومخارجها«،  دواخل  لتأمن  الخطط 
وهي رسالة واضحة اىل العالم واملستثمرين بأن العراق بلد يتمتع باستقاللية وأجواء 
صالحة اىل االستثمار والبناء«.ومن املقرر ان تحتضن العاصمة بغداد مؤتمراً، السبت 
املقبل، تشارك فيه تسع دول تشمل: تركيا وإيران والسعودية والكويت واالردن ومرص 

وقطر واالمارات وفرنسا.

العمليات املشرتكة تعلن إكمال األطواق 
األمنية اخلاصة بتأمني مؤمتر بغداد

بدعوة من نقابة الصحفيني العراقيني.. وصول رؤساء مؤسسات صحفية وإعالمية إىل بغداد

الزوراء/ حسن فالح:
حدد املستشار االقتصادي لرئيس مجلس النواب، 
همام الشماع، اسيباب الغالء الكبي الذي تشهده 
االسيواق املحليية، وفيميا اقيرتح اعيادة تقيييم 
سيعر رصف الدينيار مقابيل اليدوالر للسييطرة 
عىل االسيعار، اكد خبي اقتصيادي ان العراق يمر 

بانكمياش اقتصيادي، محذرا مين تفاقم معدالت 
الفقر يف البالد.وقال الشماع يف حديث لي«الزوراء«: 
ان »وزارة الزراعة ال تتحمل مسيؤولية االرتفاع يف 
االسيواق، وانما االرتفاع ناتيج عن تخفيض قيمة 
الدينيار والتضخيم الحاصل يف السيوق. مبينا: ان 
تخفييض قيمة الدينيار العراقي يعنيي تخفيضا 

للقيوة الرشائية، ما يعني القيوة الرشائية للدينار 
العراقيي قلت.وأضياف: انيه لكيي يتيم تعويض 
النقصيان يف القوة الرشائية فبالنسيبة للمنتج او 
البائع يحاول ان يرفع السعر حتى يعوض النقص 
يف القيوة الرشائيية للدينار، مثال كانيت الطماطة 
الواحيدة تباع بي 10 دنانيي، وبعد تخفيض قيمة 

الدينيار اصبحت بي 7.5 دناني، لذلك فاملنتج يرفع 
قيمتها حتى يعوض النقيص، لذلك نجمت عملية 
تضخيم بسيبب انخفياض سيعر رصف الدينيار 
العراقي.وتابيع: ارشنا سيابقا بيأن خفض قيمة 

الدينار سيؤدي اىل ركود تضخمي.

برلن/ متابعة الزوراء:
يف  األمنيية  املخياوف  تتصاعيد  فيميا 
أفغانستان مع سيطرة حركة طالبان 
البيالد،  امليايض عيىل  األسيبوع  منيذ 
أعلنيت أملانييا اسيتعدادها للحوار مع 
الحركة برشوط، يف حن أعلن الجنرال 
هانك تايليور نائب مديير العمليات يف 
أن  اليوميية،  اإلحاطية  يف  البنتاغيون 

عملييات اإلجالء الجوي مسيتمرة من 
مطار كابل، مشيياً إجالء أكثر من 88 
ألف فرد حتى اآلن.واعتربت املستشارة 
مين  أنيه  مييكل،  أنجييال  األملانيية، 
اليرضوري أن يواصل املجتميع الدويل 
»الحوار مع طالبيان«، الذين عادوا إىل 
السيلطة للحفاظ عىل املكاسيب التي 
تحققت يف أفغانسيتان منذ نرش قوات 

حليف شيمال األطليس.كميا قاليت يف 
كلمة أمام الربملان، بحسيب ما أفادت 
مراسيلة العربية: إن »طالبان أضحت 
واقعيا مريرا، لكن هيذه هي الحقيقة 
الجديدة ويجب التعامل معها للحفاظ 
عىل ما حققناه يف السينوات العرشين 
املاضية«.ولفتت إىل أن برلن ستناقش 
ميع االتحياد األوروبي وحلف شيمال 

األطلييس )الناتو( كيفيية التعامل مع 
طالبيان. كميا أشيارت إىل أن بالدهيا 
ستدعم منظمات األمم املتحدة لتقديم 
مسياعدات إنسانية للشيعب األفغاني 
والدول املجاورة التي تستقبل الجئن.
املسياعدات  تجمييد  أعلنيت  أنهيا  إال 
األملانية للسيلطات األفغانية يف الوقت 
الحايل.كذليك، شيددت عيىل اسيتمرار 

عمليات اإلجالء، بقدر ما هو رضوري 
لحماية األفغان الذين عملوا مع القوات 
األملانية، بحسيب تعبيهيا.يف غضون 
ذليك،  أعلن املتحدث باسيم البنتاغون 
اللواء هانك تايلور أن الواليات املتحدة 
أليف شيخص مين  أجليت نحيو 88 
أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري.

همام الشماع حيدد لـ          أسباب الغالء يف األسواق ويقرتح إعادة تقييم سعر 
الصرف للسيطرة على االسعار

الواليات املتحدة جتلي 88 ألف شخص من أفغانستان وطالبان تطالب تركيا بسحب قواتها

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص4   



العدد: م 7 /6591 شركة املشاريع النفطية      
التاريخ:2021/8/23  إعادة إعالن مناقصة        

 )جتهيز مواد منظومة محاية كاثودية مع مجيع امللحقات واملخططات والتعليمات اخلاصة بالنصب 
والصيانة ألنبوب النفط اخلام 42 عقدة )غرب القرنة 1 - الطوبة(

رقم الطلبية:       
يرُس )رشكة املشاريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص والخربة لتقديم عطاءاتهم ملناقصة )تجهيز مواد منظومة حماية كاثودية مع جميع امللحقات 
واملخططات والتعليمات الخاصة بالنصب والصيانة ألنبوب النفط الخام 42 عقدة )غرب القرنة 1 - الطوبة(.. )تسليمها وتفريغها )CIP( يف مخازن رشكة )SCOP( يف الشعيبة 
-البرصة – العراق، عىل ان تكون املواد من املناشئ التالية )الواليات املتحدة االمريكية – اليابان –كندا -اململكة املتحدة–فرنسا – ايطاليا – املانيا –فلندا – هولندا واسبانيا(. علماً ان 
املناقصة ممولة ذاتياً وان الكلة التخمينية هي )250,000$( )مائتان وخمسون الف دينار امريكي( وبمدة التنفيذ )180( يوم )مائة وثمانون يوم تقويمي( مع مالحظة ومراعاة 

ما يأتي:
1. للحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية/ قسم التوريدات والتعاقدات:- scop@scop.oil.gov.iq Pur.cus@scop.oil.gov.iq   // من االحد اىل الخميس 

وخالل الدوام الرسمي من الساعة )9:00 ص( لغاية )12:00م( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص الراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسية واالعالن بموجب 

املعايري اآلتية:
-املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.

- خدمات ما بعد البيع .
-يتم تحديد االهلية القانونية ملقدمي العطاءات املشرتكني يف املناقصة من حيث )الجنسية وتضارب املصالح وقائمة الرشكات املتلكئة والقائمة السوداء( وفق النرشات الرسمية 
الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية او اي جهة رسمية أخرى، وبالنسبة للمنع بموجب قرارات االمم املتحدة ومجلس االمن 
الدويل فيتم العمل بها حسب النرشات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط وضوابط وتعليمات وزارة النفط ورشكة املشاريع النفطية او اي جهة رسمية اخرى والقرار صادر من 

االمم املتحدة /مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم املتحدة(.
-عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل )%30( من الكلفة التخمينية للمناقصة عىل ان يكون من طبيعة 

موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومصدق اصوليا من الجهات التعاقدية ذات العالقة ولن يسمح بتحصيل عدد من العقود )ميزانية صغرية واحدة( لتنفيذ العمل املطلوب.
- مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية.

- يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ )50,000$( )خمسون الف دوالر امريكي( من مرصف معتمد ومصدق اصوليا )باإلمكان الحصول عىل قائمة 
باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع النفطية(.

- مواد احتياطية لـ 
-لبدأ التشغيل التجريبي 

- ملدة سنتني من التشغيل 
SAW البطاقة االلكرتونية للمحول املعدل -

وكذلك يجب ان يذكر مقدم العطاء قائمة قطع الغيار يف العرض )الفني والتجاري والجدول املسعر بشكل منفصل(.
-يكون التجهيز مع التفريغ CIP واصل ومفرغ يف مخازن الرشكة يف الشعيبة –البرصة – العراق عىل ان يتم قبول )استالم( التجهيز يف الشعيبة – البرصة- العراق.

- مقدم العطاء يكون مسؤوال عن )ويتحمل( جميع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف متعلقة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص املواد وكذلك 
دفع كافة الرضائب والرسوم الكمركية وغري الكمركية وحسب القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت اىل اخر.

-مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة.
- يلتزم مقدم العطاء بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة تجاه مختلف الرشكات واملؤسسات العراقية خالل )30( ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار 

االحالة علما ان اجراء التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاده.
-يف حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء يلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني )التسوية وفقا التفاقية نادي باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 
2014 او شطب الدين كلياً بحسب مقتىض الحال( ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل )30( ثالثون يوماً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط إلزامي إلصدار 

قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاده.
-يتعهد مقدم العطاء بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل أي مديونية بحق مختلف الرشكات واملؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من خالل البيع 
او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة مقدم العطاء للعمل بالعراق باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل 

الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
-بيان عدد املشاريع التي بعهدة مقدم العطاء مع ذكر كلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها .

3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( )مائتان 
وخمسون ألف دينار عراقي( نقداً وغري قابل للرد.

4. يكون مكان بيع وثائق املناقصة )رشكة املشاريع النفطية -الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي –قسم التوريدات والتعاقدات( من االحد اىل الخميس من الساعة )9:00 ص( 
لغاية الـ)12:00م(.

5. مكان تسليم العطاء )وزارة النفط –رشكة املشاريع النفطية –الوزيرية /خلف معهد التدريب النفطي –لجنة استالم وفتح العطاءات االستريادية-الطابق االول(.
• يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ )2021/9/25( حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 

بالحضور يف العنوان التايل:-
وزارة النفط /رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب         النفطي/ بغداد-العراق.

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

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

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

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

8. يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم:-
- هوية غرفة التجارة )نافذة( وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة مصدقة من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة اذا كان مقدم 

العطاء عراقيا.
- املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:

• ملواطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية املوحدة )او شهادة الجنسية +هوية االحوال املدنية( بطاقة السكن، عقد االيجار، او الطابو للداللة عىل العنوان .
• ملواطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.

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

-   تقديم كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ ومعنون اىل رشكة املشاريع النفطية ومصدق اصوليا .
-  يلتزم مقدم العطاء سواء كان رشكة عراقية او )رشكة أجنبية لها فرع يف العراق او لديها اقليمي يف العراق( بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان 

االجتماعي للعمال حسب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم )164( لسنة 2015 .
الخارجية يف  التصديقات يف وزارة  البلد ودائرة  العراقية يف ذلك  السفارة  بلد تأسيس الرشكة مصدقة من  الصناعة يف  او  التجارة  -   شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة 

العراق.
-  يجب ان يكون املناقص من املصنعني او أحد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.

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

-  تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء مصدق اصوليا.
-  وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.

املالحظات:-
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف منفصلة ومغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:

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

الثالث- يحتوي عىل العرض التجاري غري املسعر.
الرابع- يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.

الخامس- يحتوي عىل التأمينات االولية البالغة )$5,000(  )خمسة االف دوالر امريكي(، ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي 
معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة )120( يوم من تاريخ الغلق، باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع النفطية. 
يجب ان يتم تمديد فرتة نفاذية التأمينات االولية بشكل تلقائي من قبل املرصف املصدر لها كل ثالثة اشهر ويقوم املقاول بحث املرصف عىل ارسال سند التمديد وصحة الصدور اىل 

صاحب العمل اىل ان يتم اصدار كتاب انتفاء الحاجة من صاحب العمل موجه للمرصف املصدر.
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 1-1 من تعليمات ملقدمي العطاء وأي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد.

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

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

11.  تهمل العطاءات غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها، يجب ان تتوافق جميع العطاءات 
املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد ألنها غري متوافقة.

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

13.  لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناًء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط للمناقصني، وكذلك يتم 
اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني اآلتيتني:-

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

-14 يتم 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.

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

17 -  إذا 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.

18 -  تجديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن االداء )بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد( لحني اصدار كتاب انتفاء الحاجة من رشكتنا.
19 -  يف حالة وجود اختالف بني االعالن واللغة العربية واللغة االنكليزية يتم اعتماد ما مذكور يف االعالن باللغة العربية .

-20 يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت :
Web site: http://www.scop.gov.iq

E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq

                                                    و. مدير عام
 رشكة املشاريع النفطية
عارف جعفر فعل
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خبري: العراق مير بانكماش اقتصادي وحنذر من تفاقم معدالت الفقر 

الواليات املتحدة جتلي 88 ألف شخص من أفغانستان وطالبان تطالب تركيا بسحب قواتها
أملانيا: على العامل احلوار مع طالبان رغم مرارة الواقع

برلني/ متابعة الزوراء:

يف  األمني�ة  املخ�اوف  تتصاع�د  فيم�ا 

أفغانستان مع س�يطرة حركة طالبان 

منذ األس�بوع املايض عىل البالد، أعلنت 

أملانيا اس�تعدادها للحوار م�ع الحركة 

ب�روط، يف ح�ني أعلن الجن�رال هانك 

تايلور نائب مدير العمليات يف البنتاغون 

يف اإلحاطة اليومية، أن عمليات اإلجالء 

الجوي مستمرة من مطار كابل، مشرياً 

إجالء أكثر من 88 ألف فرد حتى اآلن.

واعت�رت املستش�ارة األملاني�ة، أنجيال 

م�ريكل، أنه م�ن ال�روري أن يواصل 

املجتم�ع الدويل “الحوار م�ع طالبان”، 

الذين ع�ادوا إىل الس�لطة للحفاظ عىل 

املكاس�ب التي تحققت يف أفغانس�تان 

منذ نر قوات حلف شمال األطليس.

كما قالت يف كلمة أمام الرملان، بحسب 

ما أفادت مراس�لة العربية: إن “طالبان 

أضح�ت واقع�ا مري�را، لكن ه�ذه هي 

الحقيقة الجديدة ويجب التعامل معها 

للحف�اظ عىل م�ا حققناه يف الس�نوات 

العرين املاضية”.

م�ع  س�تناقش  برل�ني  أن  إىل  ولفت�ت 

االتحاد األوروبي وحلف شمال األطليس 

)الناتو( كيفية التعامل مع طالبان.

س�تدعم  بالده�ا  أن  إىل  أش�ارت  كم�ا 

لتقدي�م  املتح�دة  األم�م  منظم�ات 

إنس�انية للش�عب األفغاني  مساعدات 

والدول املجاورة التي تستقبل الجئني.

إال أنها أعلنت تجميد املساعدات األملانية 

للسلطات األفغانية يف الوقت الحايل.

كذلك، ش�ددت ع�ىل اس�تمرار عمليات 

اإلجالء، بقدر ما ه�و رضوري لحماية 

األفغان الذين عملوا مع القوات األملانية، 

بحسب تعبريها.

يف غض�ون ذل�ك،  أعلن املتحدث باس�م 

البنتاغون اللواء هانك تايلور أن الواليات 

املتحدة أجلت نحو 88 ألف ش�خص من 

أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري.

وق�ال املتحدث خ�الل موج�ز صحفي 

امس األربعاء إن “قرابة 88 ألف شخص 

غادروا أفغانس�تان آمن�ني حتى اآلن”، 

بينهم أكثر من 4400 مواطن أمريكي.

وأض�اف أن 90 رحلة جوية عس�كرية 

أمريكية ورح�الت دولية أخ�رى أجلت 

عىل مدى الس�اعات ال� 24 املاضية 19 

ألف ش�خص، مشريا إىل أن طائرة تقلع 

من مطار كابل كل 39 دقيقة.

كما ذكر أن الجيش األمريكي سيواصل 

عملي�ات اإلجالء من مط�ار كابل حتى 

انته�اء املهل�ة املقررة يف 31 أغس�طس 

إذا دع�ت الحاج�ة، لك�ن يف آخر يومني 

الق�وات  إلج�الء  األولوي�ة  س�تكون 

األمريكية والعتاد العسكري.

الدف�اع  وزارة  باس�م  املتح�دث  وق�ال 

األمريكية إن أكثر من 10 آالف ش�خص 

موج�ودون حالي�ا يف مط�ار العاصمة 

األفغانية بانتظار إجالئهم من البالد.

ويف السياق ذاته قال مسؤوالن تركيان، 

ام�س األربع�اء، إن حرك�ة “طالب�ان” 

األفغاني�ة ت�ر عىل انس�حاب القوات 

الرتكي�ة من كاب�ل بحل�ول نهاية مهلة 

31 أغس�طس املحددة ملغ�ادرة القوات 

األجنبية.

ونقلت وكالة “رويرتز” عن املس�ؤولني 

أن “طالب�ان” طلب�ت أيضا م�ن تركيا 

دعم�ا فني�ا لتش�غيل مط�ار العاصمة 

كابل، بعد رحيل القوات األجنبية.

وأضاف أحد املسؤولني الرتكيني، اللذين 

لم تكشف الوكالة هويتهما، أن طلبات 

الحركة األفغانية “ترتك أنقرة أمام قرار 

صعب بش�أن قب�ول وظيف�ة محفوفة 

باملخاطر”.

ولف�ت إىل أن “ضم�ان س�المة العمال 

ب�دون الق�وات املس�لحة الرتكي�ة ه�و 

عم�ل محف�وف باملخاطر”، مش�ريا إىل 

أن املحادثات مع “طالبان” بش�أن هذه 

املسألة جارية.

ول�م يتض�ح بع�د م�ا إذا كان�ت تركيا 

ستوافق عىل تقديم مساعدة فنية إذا لم 

تكن قواتها موجودة لتوفري األمن.

يشار إىل أن قادة مجموعة السبع كانوا 

شددوا يف اجتماع افرتايض لهم، الثالثاء، 

ع�ىل رضورة ع�دم تحول أفغانس�تان 

مج�دداً إىل مالذ آمن لإلره�اب ومصدر 

هجمات إرهابية” عىل بلدان أخرى.

كما نبهوا يف بيان ختامي إىل أن طالبان 

ستحاس�ب ع�ىل أفعاله�ا ع�ىل صعيد 

مكافح�ة اإلره�اب و)حماي�ة( حقوق 

اإلنسان وخصوصا حقوق النساء.

الش�عب  إىل ذل�ك، ش�ددوا ع�ىل دع�م 

أن  أن�ه يس�تحق  األفغان�ي، مؤكدي�ن 

بم�ا  وأم�ن،  بكرام�ة وس�الم  يعي�ش 

يعكس العقدي�ن املاضيني من إنجازاته 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ومنذ بسط حركة “طالبان” سيطرتها 

عىل ج�ل أرايض أفغانس�تان بم�ا فيها 

عاصمتها، يف منتصف الش�هر الجاري، 

تواص�ل الوالي�ات املتح�دة ودول أخرى 

عمليات إجالء واس�عة النطاق تش�مل 

أفغان�ا  مواطن�ني  وكذل�ك  مواطنيه�ا 

تعاونوا مع هذه الدول.

االلت�زام  م�ن جهت�ه، ج�ون كريب�ي، 

بإخراج العالقني يف مطار كابل، مش�رياً 

إىل التنسيق مع الحلفاء ملواصلة ذلك.

الخارجي�ة  يف  كب�ري  مس�ؤول  وكان 

األمريكي�ة، أعل�ن الثالث�اء، أن الواليات 

املتح�دة أجلت منذ منتصف أغس�طس 

الج�اري أكث�ر من أربعة آالف ش�خص 

يحمل�ون ج�واز س�فر أمريكي�اً وأفراد 

عائالتهم.

كما، قال املسؤول رافضا كشف هويته 

“نواص�ل االتص�ال باألمريكي�ني الذين 

كانوا مس�جلني لدى الس�فارة يف كابل، 

لتحديد ما إذا كانوا ال يزالون موجودين 

يف أفغانستان، ولتسهيل عملية إجالئهم 

إذا أرادوا املغادرة”.

وكان الرئي�س األمريك�ي، ج�و بايدن، 

أبلغ قادة مجموعة الس�بع، الثالثاء، أن 

مهمة الجيش األمريكي يف أفغانس�تان 

هي “يف طور االنتهاء” يف 31 أغسطس، 

ب�رط أن تواص�ل طالب�ان تعاونه�ا 

لتسهيل وصول من يرغبون يف إجالئهم 

إىل مطار كابل، بحسب البيت األبيض.

يأتي هذا فيم�ا تواجه اإلدارة األمريكية 

برئاس�ة، جو بايدن، انتق�ادات عديدة 

داخلي�ة وخارجي�ة من تأخ�ر عمليات 

اإلجالء، فضال عن تقارير استخباراتية 

تفي�د ب�رتك آالف األفغ�ان ملصريهم يف 

العاصمة األفغانية التي س�قطت تحت 

سيطرة طالبان.

يذك�ر أن الب�الد تعيش من�ذ منتصف 

الش�هر الجاري )15 أغسطس( حالة 

من الفوىض، ال سيما يف محيط مطار 

كاب�ل، حي�ث تدف�ق اآلالف م�ن أجل 

الف�رار من الب�الد عىل مت�ن طائرات 

عسكرية، خوفا من انتهاكات محتملة 

لطالبان.

الزوراء / يوسف سلمان:

قدم نواب كتل مختلفة  طلبا رسميا اىل رئاسة 

االدعاء العام لتحريك شكوى جزائية مستقلة 

ع�ىل كل من وزير املالية ع�ي عالوي ، ورئيس 

حكومة اقليم كردستان مرسور بارزاني ، وكل 

من يثبت اشرتاكه بالهدر املتعمد للمال العام .

وق�دم عضو لجن�ة النزاه�ة النيابية يوس�ف 

الكالبي ، الطلب النيابي رسميا اىل رئيس االدعاء 

الع�ام ام�س االربعاء مرفق�ا بتواقي�ع النواب 

، حي�ث تضمن الطل�ب مقاضاة وزي�ر املالية 

عن مخالفة  قان�ون املوازنة العامة االتحادية 

2021 وقان�ون االدارة املالي�ة  ، وتس�ليم 600 

مليار دينار خالل اقل من ش�هرين اىل حكومة 

اربيل مستندا اىل قرار مجلس الوزراء دون سند 

قانون�ي رغم اعرتاض لجنت�ي املالية والنزاهة 

النيابيتني .

كم�ا تضمن الطل�ب النياب�ي ، مقاضاة رئيس 

حكومة اقليم كردستان لعدم التزامه بقانوني 

املوازنة العام�ة 2021  2019- ، وعدم معرفة 

اي�ن تذه�ب ام�وال املناف�ذ الحدودي�ة حي�ث 

اليوج�د قيد حس�ابي لها ولم تس�لم اىل وزارة 

املالية االتحادية ، وبيع النفط خالفا للدس�تور 

والقان�ون مع ع�دم بي�ان اي تذه�ب ايرادات 

اموال النفط واسعار البيع .

وازاء ذل�ك ، اك�دت لجن�ة النزاه��ة النيابية ، 

ان موعد جلس�ة اس�تجواب وزير املالية اليزال 

قائما ، وتحدثت عن مصري جلس�ة اس�تجواب 

وزي�ر املالية ع�ي عالوي ، الذي كانت رئاس�ة 

مجل�س النواب قررت رفعه م�ن جدول اعمال 

الجلسة املنعقدة منتصف تموز الحايل .

وقال عضو اللجنة النائب يوس�ف الكالبي ل�” 

ال�زوراء”، ان موع�د جلس�ة اس�تجواب وزير 

املالي�ة الي�زال قائما ، حي�ث ت�م التواصل مع 

هيئة الرئاسة والدائرة الرملانية ووزارة املالية 

واطالعه�م عىل املس�تجدات القانونية والفنية 

لالس�تجواب “، مشريا اىل ان هناك اسبابا فنية 

دعت اىل رفع فقرة اس�تجواب وزير املالية من 

جلس�ة مجل�س الن�واب املنعق�دة يف 13 تموز 

الحايل “.

واض�اف الكالبي ، وه�و النائب املس�تجوب  ، 

“ مارس�نا ضغطا عىل رئاس�ة الرملان للميض 

باالس�تجواب ، لذل�ك ق�ررت هيئ�ة الرئاس�ة 

اضافته ضمن ج�دول اعمال الجلس�ة آنذاك ، 

لكن الدائ�رة الرملانية لم تق�م بتبليغ الوزير ، 

عىل اعتبار انه تم ابالغه باالستجواب منذ وقت 

س�ابق حينها “، مبينا انه “ تم االتصال مجددا 

وابلغنا ان الوزير يستطيع التعذر بعدم تبليغه 

بموعد االس�تجواب الجديد ، لذلك تركنا مجاال 

ليتم تبليغ�ه مرة اخرى بالحض�ور اىل مجلس 

النواب “.

وق�ررت رئاس�ة مجل�س الن�واب رف�ع فقرة 

استجواب وزير املالية عي عالوي من الجلسة 

املنعق�دة يف 13 تم�وز الحايل ،بع�د موافقته�ا 

عىل ادراجه ضمن جدول اعمالها .

بغداد/ متابعة الزوراء:
ق�ال معهد ماكس بالنك األملاني إن العديد 
من املدن يف الرق األوسط قد تصبح غري 
صالحة للس�كن قبل نهاية القرن الحايل، 
وذل�ك بس�بب ارتف�اع درج�ات الح�رارة 

فيها.
وق�ال ج�وس ليليفيل�د، الخب�ري يف مناخ 
الرق األوس�ط والبحر األبيض املتوسط 
يف معهد ماكس بالنك: إن الرق األوسط 

قد تج�اوز االتحاد األوروب�ي يف انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري، عىل الرغم من 
أنه “يتأثر بش�دة بش�كل خاص” بالتغري 

املناخي. 
وأض�اف ليليفيل�د: “يف العدي�د م�ن مدن 
الرق األوسط، ارتفعت درجات الحرارة 
بش�كل كبري، إىل م�ا يزيد ع�ىل 50 درجة 
مئوية.. وإذا لم يتغري يشء، فقد تتعرض 
تل�ك امل�دن لدرجات ح�رارة تص�ل إىل 60 

درجة مئوية يف املستقبل، وهو ما سيكون 
خطريا بالنس�بة ألولئك الذين ليس لديهم 

إمكانية الوصول إىل مكيفات الهواء”.
ويف يونيو، س�جلت الكوي�ت درجة حرارة 
53.2 درجة مئوية، بينما س�جلت كل من 
عمان واإلمارات والس�عودية أكثر من 50 
درجة، وبعد شهر ارتفعت درجات الحرارة 
يف العراق إىل 51.5 درجة، وس�جلت إيران 

ما يقرب من 51 درجة.

بغداد/ الزوراء:
اصدر مجل�س املفوضني، امس االربعاء، 
ثالث�ة ق�رارات تخص االنتخاب�ات، فيما 
ب�نينّ ان ذل�ك جاء انس�جاًما م�ع معيار 
العملي�ة  لنزاه�ة  الضام�ن  الش�فافية 

االنتخابية.
وقال�ت املفوضي�ة يف بيان تلقت�ه وكالة 
االنباء العراقية )واع(: انه “انسجاًما مع 
معيار الشفافية الضامن لنزاهة العملية 

 /38( امل�ادة  اىل  واس�تناًدا  االنتخابي�ة 
س�ابًعا( من قانون االنتخابات رقم ) 9 ( 

لسنة 2020  قرر مجلس املفوضني :
أواًل : تزوي�د وكالء األح�زاب السياس�ية 
واملرش�حني بنس�خة م�ن تقري�ر جهاز 
ترسيع إعالن النتائج  قبل عملية إرسال 

. ) VSAT( النتائج عر الوسط الناقل
ثانًي�ا : تزويد وكالء األحزاب السياس�ية 
واملرش�حني بصورة م�ن النتائج وأوراق 

اإلق�رتاع لكل محطة مس�جلة عىل عصا 
الذاك�رة قبل أن يت�م االتصال بالوس�ط 
الناقل  VSAT والشبكة االلكرتونية وبعد 
أن يتم فتح التشفري بواسطة برامجيات 

املفوضية الخاصة بذلك.
ثالًثا : اعتماد القرع�ة اليدوية يف اختيار 
وتحدي�د املحط�ة الت�ي س�تجري عليها 
عملي�ة العد والفرز الي�دوي داخل مركز 

االقرتاع .

الزوراء/ حسني فالح:
حدد املستش�ار االقتص�ادي لرئيس 
الش�ماع،  الن�واب، هم�ام  مجل�س 
اس�باب الغ�الء الكبري الذي تش�هده 
االسواق املحلية، وفيما اقرتح اعادة 
تقيي�م س�عر رصف الدين�ار مقابل 
االس�عار،  ع�ىل  للس�يطرة  ال�دوالر 
اكد خب�ري اقتص�ادي ان العراق يمر 
اقتص�ادي، مح�ذرا من  بانكم�اش 

تفاقم معدالت الفقر يف البالد.
وقال الشماع يف حديث ل�”الزوراء”: 
تتحم�ل  ال  الزراع�ة  “وزارة  ان 
االس�واق،  يف  االرتف�اع  مس�ؤولية 
وانم�ا االرتف�اع ناتج ع�ن تخفيض 
قيمة الدين�ار والتضخم الحاصل يف 
الس�وق. مبين�ا: ان تخفي�ض قيمة 
الدينار العراقي يعني تخفيضا للقوة 
الرائي�ة، ما يعني الق�وة الرائية 

للدينار العراقي قلت.
وأض�اف: ان�ه لك�ي يت�م تعوي�ض 
الرائي�ة  الق�وة  يف  النقص�ان 
فبالنس�بة للمنت�ج او البائع يحاول 
يع�وض  حت�ى  الس�عر  يرف�ع  ان 
النق�ص يف القوة الرائي�ة للدينار، 
مثال كان�ت الطماط�ة الواحدة تباع 
ب� 10 دنانري، وبع�د تخفيض قيمة 
الدينار اصبحت ب� 7.5 دنانري، لذلك 
فاملنت�ج يرفع قيمته�ا حتى يعوض 
النقص، لذل�ك نجمت عملية تضخم 

بسبب انخفاض سعر رصف الدينار 
العراقي.

وتاب�ع: ارشن�ا س�ابقا ب�أن خفض 
رك�ود  اىل  س�يؤدي  الدين�ار  قيم�ة 
ينخف�ض  ط�رف  م�ن  تضخم�ي، 
النشاط االقتصادي ومن طرف اخر 
ترتف�ع االس�عار، واآلن نالح�ظ كل 
يشء ارتفع�ت اس�عاره س�واء كان 
منتج�ا محليا او مس�توردا. مؤكدا: 
يف�رتض ان تك�ون هن�اك حماي�ة 

للمنتج الزراعي املحي وال يجوز فتح 
االس�ترياد عىل مراعي�ه، بل وفق 
طريق�ة مدروس�ة، إال ان يف الع�راق 
هناك منافذ مفتوحة رس�مية وغري 

رسمية وتتدفق من خاللها املواد.
واش�ار اىل: انه حتى املواد املستوردة 
تكون بأسعار اعىل نتيجة انخفاض 
مبين�ا:  للدين�ار.  الرائي�ة  الق�وة 
يفرتض ان اقتص�اد العراق اقتصادا 
حرا وال توجد س�يطرة عىل االسعار، 

االس�عار  ع�ىل  الس�يطرة  وعملي�ة 
امل�دارة  االقتص�اد  يف  فق�ط  ه�ذه 

واالشرتاكي.
وم�ى بالقول: ال يمك�ن للحكومة 
ان تف�رض س�يطرة ع�ىل االس�عار 
إال م�ن خالل توفري البيئة املناس�بة 
لخفض األس�عار، وهي اعادة تقييم 
س�عر رصف الدين�ار العراق�ي وهو 
امر صع�ب اآلن بعد ان اتخذ االجراء 
به. مؤك�دا: ان�ه إذا ارادت الحكومة 

الس�يطرة عىل االس�عار فيمكن من 
خالل اعادة تقييم سعر الرف.

من جهت�ه، قال الخب�ري االقتصادي 
احمد املاجدي، يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان االس�واق املحلية تشهد انكماشا 
اقتصاديا غري مسبوق نتيجة توقف 
والنش�اطات  االس�تثمارية  االعمال 
املج�االت،  جمي�ع  يف  االقتصادي�ة 
نتيجة انخفاض قيمة الدينار مقابل 
ال�دوالر. مبين�ا: ان الحكومة عندما 
اتخ�ذت ق�رارا بتغيري س�عر رصف 
الدينار لم تضع املعالجات الحقيقية 
الوض�ع  ع�ىل  الق�رار  النعكاس�ات 
االقتص�ادي بش�كل ع�ام واملواطن 

بشكل خاص.
االنكم�اش  اس�تمرار  ان  واض�اف: 
تفاق�م  اىل  س�يؤدي  االقتص�ادي 
معدالت الفق�ر والبطال�ة يف البلد يف 
ظل غياب فرص العمل والنشاطات 
اىل  الحكوم�ة  داعي�ا  االقتصادي�ة. 
وض�ع املعالج�ات اآلني�ة والحل�ول 
الرسيعة للس�يطرة عىل االس�عار يف 

االسواق املحلية. 
واش�ار اىل: ان االرتف�اع الكبري الذي 
الغذائي�ة يف  امل�واد  تش�هده بع�ض 
االس�واق املحلية غري مسبوق وينذر 
بكارثة بري�ة واقتصادية يف البلد، 
مما يتطلب تدخ�ال رسيعا وآنيا من 

الحكومة.

طلب نيابي اىل االدعاء العام 
لتحريك شكوى جزائية حبق وزير 

املالية ورئيس حكومة االقليم

بسبب ارتفاع درجات احلرارة 

دول ومدن يف الشرق األوسط ستصبح غري صاحلة للسكن

جملس املفوضني يصدر ثالثة قرارات لضمان 
نزاهة العملية االنتخابية

همام الشماع حيدد لـ           أسباب الغالء يف األسواق ويقرتح 
إعادة تقييم سعر الصرف للسيطرة على االسعار

بريوت/ متابعة الزوراء:
يواج�ه لبن�ان أزم�ة نق�ص م�ازوت 
حادة باتت تجر بعض املستش�فيات 
ع�ىل وق�ف نش�اطها أو غل�ق بعض 
أقس�امها، وس�ط ضبابية يف إمكانية 
الحص�ول عىل كمي�ات إضافية خالل 
األس�بوع املقبل، يف الوقت الذي تلوح 
مستش�فيات إىل نق�ص العدي�د م�ن 

األدوية واملستلزمات الطبية.
يف  لعامل�ني  تريح�ات  وبحس�ب 
القطاع الصحي ف�إن كميات املازوت 
يف املستشفيات ال تغطي سوى يومني 
أو ثالثة عىل األكثر، وأن املستشفيات 
بق�در  اس�تهالكها  تقلي�ل  تح�اول 
اإلمكان، حتى تغطي الكميات لديهم 

أطول مدة.
املستش�فيات  نقي�ب  وأوض�ح 
الخاص�ة يف لبنان، س�ليمان هارون، 
أغلق�ت  “باألم�س  ل�”س�بوتنيك”، 
وه�ي  أبوابه�ا،  جدي�دة  مستش�فى 
لويس-جوني�ة،  س�ان  مستش�فى 
غالبية املستش�فيات لديه�ا مخزون 
يكف�ي ليوم�ني أو ثالث�ة أي�ام ع�ىل 
األكث�ر”، مش�دداً أن منش�آت الدولة 
ل�م يع�د فيه�ا م�ازوت، وأن رشكات 

االسترياد الخاصة تخر املستشفيات 
بأنه لم يعد لديها أي مخزون”.

وبش�أن الوعود من الرئاسة اللبنانية 
ب�أن امل�ازوت س�يكون متاح�ا خالل 
األسبوع املقبل، أكد هارون: “ال نعرف 
شياً وال نعرف ماذا يحدث”، موضحا 
أن املستشفيات تضطر إىل غلق بعض 
الطوابق واألقسام وإيقاف التكييفات 
يف غرف امل�رىض، لتقليل قدر اإلمكان 
كمي�ة امل�ازوت املس�تهلكة، وجعلها 

موجودة ألطول فرتة ممكنة.

ومن جانبه، أكد رئيس قس�م األطباء 
بمستش�فى دار األم�ل، يوس�ف بدرا 
أن املستش�فى اضط�رت إلغالق عدد 
من األقس�ام وتخفي�ض عدد األرسة، 
رغم الضغ�ط الكبري من عدد املرىض، 
مش�رياً إىل أن مستش�فى األمل تضم 
5 غ�رف عناية مركزة، منه�م أثنتان 
لألطف�ال، األم�ر الذي يحت�اج إلزامياً 
توفري املازوت لتشغيل أجهزة األشعة 

والتنفس االصطناعي.
وبني ب�درا أن األطباء يضطرون أيضا 

لقض�اء فرتة راحتهم يف املستش�فى، 
وعدم الع�ودة إىل املن�زل، لعدم وجود 

بنزين للسيارات.
 ولي�س نقص امل�ازوت هو املش�كلة 
الوحيدة التي ترز أمام املستش�فيات 
الخاصة يف لبنان، إذ أكد مديران وجود 
نقص يف املستلزمات الطبية واألدوية، 

األمر الذي بات يهدد حياة املرىض.
ويف هذا الش�أن، أش�ار حس�ن عليق، 
مدير مستشفى سان جورج- الحدث،: 
األدوية واملستلزمات مشكلة  “نقص 
كب�رية تعان�ي منها املستش�فيات يف 
الوقت الحايل، يف قسم الرسطان لدينا، 
نضطر لتأجيل مواعي�د املرىض لعدم 
وج�ود أدوية، مع أنه أمر حيوي يهدد 

حياة املريض”.
وردا ع�ىل س�ؤال بش�أن األدوية التي 
تنقص يف املستش�فى التي يعمل بها، 
رد عليق بالقول، “لي�س هناك أدوية 
مح�ددة، كل يشء يوجد به مش�كلة، 
م�ن مس�تلزمات طبي�ة وأكس�جني 
ومس�تلزمات عملي�ات وأن�واع م�ن 
األدوية، وحتى البدائل غري مناسبة”، 
مضيفاً، “رصاحة، الوضع الصحي يف 

لبنان مأساة”.

أزمة نقص املازوت تهدد استمرار عمل املستشفيات يف لبنان
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
كش�ف مس�ؤول تربوي عن خطة الوزارة لجعل 
 2022-  2021 الجدي�د  ال�درايس  الع�ام  دوام 

حضورياً.
وقال مدير تربية الكرخ الثانية، عضو هيأة الرأي 
يف ال�وزارة، قي�س الكالب�ي، يف ترصيح صحفي 
:«منش�غلون حالياً بخطط خاصة لجعل الدوام 
حضوري�ا ومن بني ه�ذه الخطط ح�ث الكوادر 
التدريسية عىل تلقي اللقاحات املضادة لفريوس 

كورونا«.
وأض�اف »خطتن�ا تعتم�د ع�ىل ان تكون نس�ب 
التلقي�ح ب�ني امل�الكات عالية، وهنال�ك محاولة 
لتحفيزه�ا ع�ر إص�دار كت�ب الش�كر ملتلق�ي 

اللقاح«.
وأشار الكالبي اىل ان »الخطة تشمل الجميع حتى 
الطلبة ممن يخضعون اىل املعايري الصحية لتلقي 
اللقاح«. وتوقع املسؤول الرتبوي ان »تأتي هذه 
الخط�ة ثمارها يف جع�ل ال�دوام حضوريا العام 

املقبل«.

م�ن جانب اخ�ر، أص�درت وزارة الرتبي�ة، امس 
األربع�اء، ضوابط التقديم اىل م�دارس املتفوقني 

واملتفوقات للعام الدرايس 2021 – 2022.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

من�ه: أن »التقديم يبدأ يوم األح�د املوافق 29 آب 
لع�ام 2021 ، وينته�ي يف نهاية الدوام الرس�مي 
ليوم الخميس ال�9 من ش�هر أيلول املقبل، حيث 
تن�ص الضواب�ط عىل قب�ول الطال�ب يف مدارس 

املتفوق�ني واملتفوقات م�ن الحاصلني عىل معدل 
)95%(، إذ ال يح�ق للطال�ب التقدي�م اىل مدارس 
املتميزي�ن وثانوي�ات كلي�ة بغ�داد، والتقديم اىل 
م�دارس املتفوق�ني واملتفوقات مع�ًا يف آن واحد 
ويف حال�ة ح�دوث ذل�ك يح�رم الطال�ب من كال 

التقديمني«.
وأض�اف، ان »االختبار مدريس )تحصييل( باملواد 
)اللغ�ة العربية ، اللغ�ة اإلنكليزي�ة، الرياضيات 
، العل�وم( م�ن مواد الص�ف الس�ادس االبتدائي 
املطلوب�ة  املكي�ف والفص�ول  املنه�ج  وحس�ب 
وف�ق م�ا تم تحدي�ده من قب�ل املديري�ة العامة 
للمناه�ج للعام ال�درايس )2020 – 2021( بهذا 
الخص�وص، من قب�ل املديريات العام�ة للرتبية 
وحس�ب الضواب�ط والتعليمات يف نف�س موعد 
االختبار الخ�اص بمدارس املتميزي�ن وثانويات 
كلي�ة بغداد يف ي�وم الخميس املواف�ق )16 أيلول 
2021( عن�د الس�اعة التاس�عة صباح�اً عىل ان 
تج�ري االختب�ارات يف نفس املدرس�ة التي يقدم 

فيها الطالب«.

بغداد/ الزوراء:
طمأنت وزارة البيئ�ة املواطنني بأن 
جميع ابراج الهاتف النقال املوجودة 
حاليا آمنة من اي تأثريات اشعاعية، 
بينم�ا تنس�ق م�ع وزارة االتصاالت 
والجه�ات املختص�ة لوضع ضوابط 

جديدة تخص نصبها.
وقال الوزير وكالة، جاسم الفالحي، 
يف حدي�ث صحفي: إن »جميع ابراج 
ضم�ن  املنصوب�ة  النق�ال  الهات�ف 

املناطق السكنية او قربها، آمنة من 
اي تأثريات اش�عاعية ترض البيئة او 
»الخطورة  ان  االنس�ان«، موضح�ا 
تكمن بطبيعة الرتدد الدائري وليس 

االفقي املتبع يف االبراج«.
واضاف ان »عملية نصبها ال تتم إال 
باس�تحصال موافق�ة ال�وزارة التي 
تج�ري عملي�ة الفحص م�ن خالل 
مديرياته�ا والت�ي ترك�ز ع�ىل مدى 
مطابق�ة املوق�ع لل�روط البيئية، 

وان ال�رتددات تبقى ضم�ن الحدود 
املسموح بها«.

ببغ�داد  البيئ�ة  دوائ�ر  وكان�ت 
رشكات  طالب�ت  ق�د  واملحافظ�ات 
الهاتف الجوال م�رارا، خالل االعوام 
املاضي�ة، برف�ع أبراجه�ا الرئيس�ة 
من داخ�ل املدن إىل خارجها بس�بب 
ن�ات( الصادرة  التخ�وف م�ن )التأيُّ
منه�ا والت�ي ق�د تس�بب امراض�ا 
رسطانية، بموجب الفقرة رابعا من 

املادة 12 من قانون حماية وتحسني 
البيئ�ة رق�م 3 لع�ام 1997 املع�دل، 
بي�د ان ال�ركات لم تس�تجب لتلك 

الدعوات.
واش�ار وزي�ر البيئ�ة وكال�ة اىل ان 
»الوزارة، ويف اطار جهودها لتحقيق 
بيئة آمنة بهذا الس�ياق، فقد نسقت 
مع وزارة االتصاالت وجميع الجهات 
تحدي�ث  اج�ل  م�ن  العالق�ة  ذات 
التعليم�ات الخاص�ة بنص�ب ابراج 

الهاتف النقال«.
وب�ني ان »تط�ور اجي�ال الهوات�ف 
يحتاج اىل اعادة النظر بروط منح 
االجازات للركات بحس�ب طبيعة 
الجي�ل الجدي�د للتحق�ق م�ن انه�ا 
خالي�ة من أي اش�عاع يه�دد البيئة 
وبما يضمن تحقي�ق جميع رشوط 
االم�ان«، مؤك�دا انه »ح�ال صدور 
التعليم�ات الجدي�دة، س�تعمم بني 

جميع الركات لاللتزام بها«.

بغداد/ الزوراء:
حذرت وزارة الصحة من فقدان 
املناعة التي اكتس�بها امللقحون 
باألم�راض  املصاب�ني  الس�يما 
االس�تمرار  ح�ال  يف  املزمن�ة 
بالته�اون باإلج�راءات الوقائية 
والخش�ية من تس�جيل موجات 
وبائية اش�د خط�را، بينما تعمل 
جدي�دة  مخت�رات  فت�ح  ع�ىل 
لكش�ف تحورات الوباء يف بغداد 

واملحافظات.
وقال�ت عض�و الفري�ق الطب�ي 
االعالم�ي ل�وزارة الصح�ة، ربى 
فالح حس�ن، يف حديث صحفي: 
إن »الع�راق اجت�از ذروة املوجة 
الثالث�ة للوب�اء، لكن�ه ال يزال يف 

دائرة الخطر«.
واضاف�ت ان »اغل�ب املواطن�ني 
بالتعليم�ات  يلتزم�ون  ال 
الوقائية بحج�ة انخفاض اعداد 
االصابات، وهذا ما نخش�اه من 
دخول موج�ات متحورة جديدة 
ذات مس�تويات انتش�ار عالي�ة 
وخط�رية للغاي�ة، ق�د تتج�اوز 
للملقح�ني  املناعي�ة  الخط�وط 
ممن يعانون من امراض مزمنة 

)ضعيف�ي املناع�ة( واعت�الالت 
صحية هم اكثر عرضة لإلصابة 

من الفئات االخرى«.
االدل�ة  »جمي�ع  ان  واوضح�ت 
والبحوث العلمي�ة اثبتت فعالية 
دلت�ا  املتح�ور  ض�د  اللقاح�ات 
وقدرته�ا عىل من�ع تقلي�ل اثار 

االصابة والوف�اة، ويبذل العلماء 
جهودا كب�رية ملواجهته بتعاون 
لحماي�ة  وتكنولوج�ي  علم�ي 

البرية«.
وبينت فالح أن »هناك اشخاصا 
ال يراجعون املٔوسسات الصحية 
يف وق�ت مبكر يف بداي�ة االصابة 

تفاق�م حالته�م  اىل  ي�ؤدي  م�ا 
يواجه�ون  وبالت�ايل  الصحي�ة 
صعوب�ة بالش�فاء قد ت�ٔودي اىل 
الوف�اة، بينما يس�عى مصابون 
اخرون إليجاد ادوية تقيض عىل 

الفريوس منذ بداية اصابتهم«.
ونوه�ت »بع�دم وج�ود س�قف 

زمني محدد النتهاء الفريوس، اذ 
قد يستمر ألعوام طويلة، أما إذا 
تم الوصول اىل املناعة املجتمعية 
بنسبة 70 % فباإلمكان تحجيمه 
لذل�ك  قوت�ه،  م�ن  والتقلي�ل 
تتواص�ل املس�اعي لزي�ادة عدد 
امللقحني واالستمرار باإلجراءات 

الوقائية«.
باس�م  املتح�دث  ق�ال  ب�دوره، 
الوزارة، س�يف الب�در، بترصيح 
صحف�ي: إن »الوزارة مس�تمرة 
الجدي�دة  الرده�ات  افتت�اح  يف 
وتوس�يع القدرات املؤسس�اتية 
الس�يما  الرسيري�ة،  والس�عات 
املرك�زة والعناية  العناي�ة  ة  َّ أرسرِ
الحرج�ة  للح�االت  التنفس�ية 
والعمل عىل افتتاح مستشفيات 
او مؤسس�ات صحي�ة جدي�دة 
منه�ا  موج�ود  م�ا  وتقوي�م 

الستقبال مرىض كورونا«.
واش�ار اىل ان »هن�اك مخترات 
بغ�داد  يف  س�تفتح  اضافي�ة 
ع�ن  للكش�ف  واملحافظ�ات 
الس�الالت املتح�ورة او الت�ي قد 
تتحور مستقبال ضمن االجراءات 

الجديدة للسيطرة عىل الوباء«.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف مدير متح�ف النارصية 
الحض�اري، عام�ر عب�د الرزاق، 
امس األربعاء، عن خطط لتطوير 
مدينة أور األثرية، فيما أشار اىل 
أن زيارة البابا فرنس�يس اىل أور 

كان لها أثر كبري يف العراق.
بحس�ب  ال�رزاق،  عب�د  وق�ال 
»زي�ارة  إن  الرس�مية:  الوكال�ة 
البابا فرنس�يس اىل مدينة أور يف 
الس�ادس م�ن آذار املايض كانت 
مهم�ة وحقق�ت نق�الت نوعية 
للعراق سواء أكان املجال اعالمياً 
أم  تس�ويقياً  أم  اقتصادي�اً  أم 

اجتماعياً أم سياسياً«، مبيناً أن 
»الحدث ت�م نقله م�ن قبل أكثر 
م�ن 450 قناة اعالمية عاملية، إذ 
تبني للعالم أن العراق بلد االصالة 

ومستقر امنياً«.
ه�ذه  »مدل�والت  ان  واض�اف 
الزي�ارة كث�رية ج�داً م�ن ب�اب 
ب�اب  وم�ن  ال�دويل  املجتم�ع 
الجانب العراقي، فإن الكثري من 
ال�دول لديه�ا الرغب�ة بالتواصل 
واالس�تثمار بالقرب م�ن مدينة 
اور، وبناء مدن سياحية بالقرب 

منها«.
واوض�ح ان »مروع ق�رار 38 

الذي شكله رئيس الوزراء برئاسة 
االمني العام ملجلس الوزراء وهو 
احد اعضاء لجنة تطوير وتأهيل 
مدينة اور، السيما بعد زيارة بابا 
الفاتيكان«، مؤكداً انه »تم وضع 
تخصيص�ات مالي�ة له�ا لتعبيد 
الط�رق، وتوف�ري املي�اه، وبن�اء 
مدينة »االبراهيمية« بالقرب من 

مدينة اور«.
مت�رع  »وج�ود  إىل  وأش�ار 
مس�يحي عراق�ي لبن�اء مدينة 
مصغرة بالقرب م�ن مدينة اور 
تضم كنيسة ومسجدين وبعض 

املرافق السياحية«.

أعلنت ضوابط التقديم على مدارس املتفوقني واملتفوقات

الرتبية تكشف عن خطتها جلعل دوام العام الدراسي اجلديد حضوريًا

تطمينات وزارية: أبراج اهلاتف النقَّال آمنة من اإلشعاع

الصحة حتذر من فقدان املناعة املكتسبة للملقحني ودخول موجات أشد خطرا

مدير متحف الناصرية يكشف عن خطط لتطوير مدينة أور

تعمل على فتح خمتربات جديدة لكشف حتورات الوباء 

بغداد/ الزوراء:

 نفذت قوة من اللواء 88 يف الحشد الشعبي، امس األربعاء، عملية دهم وتفتيش 

ضمن قاطع مطيبيجة يف محافظة صالح الدين.

وذكر اعالم الحش�د يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان »العملية ش�ملت 

تفتيش منطقة العيث والقرى املحيطة بها ضمن قاطع عمليات مطيبيجة«. 

وته�دف العملي�ة اىل مالحق�ة فل�ول داع�ش وتدم�ري مخابئ�ه ضم�ن قاطع 

املسؤولية.

بغداد/ الزوراء:
االتحادي�ة،  الرط�ة  مف�ارز  تمكن�ت 
ام�س االربع�اء، القبض ع�ىل اثنني من 
املتهم�ني لتنفيذه�م }دك�ة عش�ائرية{ 
جن�وب رشق بغ�داد. وذك�رت الرط�ة 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة منه: 
ان�ه »ضم�ن الجه�ود األمنية املس�تمرة 
لقطع�ات الرطة االتحادي�ة يف القضاء 
والعم�ل ع�ىل  املس�لحة  املظاه�ر  ع�ىل 
إنه�اء ظاهرة الدكة العش�ائرية وفرض 
س�لطة القانون، تمكنت ق�وة من اللواء 
الراب�ع الفرق�ة االوىل رشط�ة اتحادي�ة 
من إلقاء القبض ع�ىل متهمني بجريمة 
}الدك�ة العش�ائرية{ يف منطقة الرياض 
جن�وب رشق بغداد«. واضاف�ت انه« تم 
ضبط بحوزتهم�ا رمانة يدوية، فيما تم 

إحالتهم�ا مع امل�واد املضبوط�ة اصولياً 
اىل الجه�ات املختصة إلكم�ال اإلجراءات 
القانونية والتحقيقية الالزمة بحقهما«. 
بينم�ا تمكن�ت وكال�ة وزارة الداخلي�ة 
لشؤون الرطة، امس األربعاء، القبض 
عىل 8 متهمني ب���}الدگة العش�ائرية{ 
شمايل محافظة ميسان. وذكرت الوكالة 
يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
»مفارز قس�م رشطة قضاء عيل الغربي 
شمال محافظة ميسان تمكنت من إلقاء 
القبض عىل )ثمانية( متهمني مطلوبني 
وفق مايس�مى }بالدگة العشائرية{ بعد 
نش�وب خالف عش�ائري بينهم يف إحدى 
مناطق القضاء«.وأضافت انه »تم اتخاذ 
كل اإلج�راءات القانونية الالزمة بحقهم 

وإحالتهم للقضاء اصولياً«. 

بغداد/ الزوراء:
للق�وات  الع�ام  القائ�د  باس�م  الناط�ق  اف�اد 
املس�لحة، اللواء يحيى رس�ول، امس األربعاء، 
}داع�ش{  عصاب�ات  م�ن   9 واعتق�ال  بقت�ل 
االرهابي�ة بينه�م قياديان يف ع�دة محافظات.
وقال رس�ول يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان »بتوجي�ه م�ن القائ�د الع�ام للقوات 
املُس�لحة، وب�إرشاف ُمبارش م�ن رئيس جهاز 
ُمكافح�ة اإلره�اب نف�ذت تش�كيالت الجهاز، 
واجب�ات نوعي�ة يف ُمحافظات ع�دة ُقتل فيها 
}ُعنرصي�ن{ والقي القبض عىل }7{ آخرين من 
بقاي�ا عصابات داع�ش اإلرهابية، وبمعلومات 
اس�تخبارية من جهاز ُمكافحة اإلرهاب نفذت 
طائرات الق�وة الجوية العراقي�ة رضبة جوية 
أس�فرت عن قت�ل ُعنرصين إرهابيني يش�غالن 
مناصب قيادية يف عصاب�ات داع�ش اإلرهابية 

بالُق�رب من بح�رية نارين - ُمحافظ�ة دياىل«.
واض�اف البيان ان« جه�از ُمكافح�ة اإلرهاب 
بارش بعمليات إلقاء القبض عىل بقايا داع�ش، 
حي�ُث ابتدأت الواجب�ات يف العاصمة بغداد بعد 
اإلطاح�ة ب��)4( إرهابي�ني يف }الطارمية - ابو 
غري�ب - حي الف�رات - الرضواني�ة{ فيما نفذ 
الجهاز واجب�ات ُمتفرقة يف ُمحافظات }األنبار 
- نين�وى - كركوك{ أس�فرت عن إلقاء القبض 
ع�ىل )3( إرهابي�ني«. واضاف رس�ول ان »أمن 
العراق وشعبه هي املسؤولية الحتمية التي تقع 
عىل عاتق األجه�زة األمنية ومن ضمنهم جهاز 
ُمكافح�ة اإلرهاب«، مبينا ان »توجيهات القائد 
العام للقوات املُسلحة واضحة للجميع بالحفاظ 
عىل أمن الوطن وس�المة أراضيه، ومستمرون 
بالعمليات حت�ى نتطهر كامل أرايض البالد من 

دنس هؤالء املُتخلفني املُتطرفني«. 

بغداد/ الزوراء:
تمكنت مفارز الرطة املجتمعية يف دائرة 
العالقات واإلعالم ب�وزارة الداخلية، امس 
األربعاء، من إيقاف حالتي ابتزاز الكرتوني 
مارس�ها ش�خصني بحق فتاتني يف بغداد 
وكركوك،وبين�ت املجتمعي�ة يف بي�ان لها 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »مفارزها 

استطاعت الوصول اىل املبتزين الذين هددا 
الضحيتني بنر صورهما الشخصية عىل 
اح�د مواق�ع التواصل االجتماع�ي مقابل 
دف�ع  أو  الدنيئ�ة  لرغباتهم�ا  الرض�وخ 
مبالغ مالية، ويف األثن�اء اتخذت بحقهما 
اإلجراءات الالزمة وقامت بحذف محتوى 

االبتزاز وتأمني حسابي الفتاتني«.

بغداد/ الزوراء:
تعم�ل وزارة امل�وارد املائي�ة ع�ىل وض�ع حلول عملي�ة ملعالجة مش�كلة ش�ح املياه يف 
محافظ�ات دياىل واملثنى ونين�وى، يف ظل ازمة الجفاف التي تعاني منها البالد واملنطقة 

وتراجع االطالقات املائية من دول املنبع.
وق�ال مدير عام رشكة الرافدين العامة لتنفيذ الس�دود التابع�ة للوزارة، مصطفى عبد 
الحس�ن، يف حديث صحفي: إن »الركة وبتوجيه من رئيس الوزراء، انجزت خالل املدة 
املاضية، اهم مش�اريع معالجة الش�ح املائي ضمن محافظة دي�اىل والتي تعد املترضر 

االكر من ذلك، وخالل مدة قياسية لم تتجاوز 30 يوما«.
واض�اف ان »املروع تضمن تعزيز محطات اس�الة بعقوب�ة املركزية باملاء الخام، من 
خ�الل نقل املي�اه باألنابيب من محطة الضخ عىل مروع الخالص، وس�حبها من نهر 

دجلة اىل محطات االسالة«.

احلشد ينفذ عملية تفتيش يف 
مطيبيجة

القبض على 10 متهمني بـ“الدكة 
العشائرية“ يف بغداد وميسان

قتل واعتقال 9 دواعش بينهم قياديان يف 
عدة حمافظات

اجملتمعية توقف حاليت ابتزاز 
الكرتوني يف حمافظتني

 املوارد تسعى إلنهاء شح املياه 
يف 3 حمافظات

فقدان
فقدت الهوية الصادرة 
املنتج�ات  دائ�رة  م�ن 
النفطية، باس�م )نبيل 
فعىل  موحان(،  صباح 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدت الهوية الصادرة 
املنتج�ات  دائ�رة  م�ن 
النفطية، باسم )احمد 
فعىل  محمد(،  إبراهيم 
من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.
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والخاص باستثمار الطاقات الفائضة للمكائن املنتجة يف مصنع النعمان
ومعم�ل إلنتاج الكونكريت الجاهز )الخباطة املركزية( مع آلياته يف معمل هياكل 

ابو غريب )2( وفق القرار )162 لسنة 1996( تصنيع للغري وتعليماته
تود الركة العامة للصناعات االنشائية احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن 
ان تعل�ن للمرة االوىل عن اس�تثمار الطاقات الفائض�ة للمكائن املنتجة يف مصنع 
النعمان ومعمل إلنتاج الكونكريت الجاهز )الخباطة املركزية( مع آلياته يف معمل 
هياكل ابو غريب )2( العائدة اىل رشكتنا وفق القرار )162 لسنة 1996/ التصنيع 

للغري( وكما ييل :
1- خط إلنتاج انظمة الري الحديثة. 

2- خط إلنتاج االغطية الزراعية .
3- خط إلنتاج الحقن البالستيكي.

4- خطط إلنتاج هياكل بيوت زراعية .
5- خط إلنتاج اكياس النفايات .

6- معمل إلنتاج الكونكريت الجاهز )الخباطة املركزية( مع آلياته يف معمل هياكل 
ابو غريب )2(.

فعىل الراغبني باالشرتاك يف االعالن اعاله تقديم طلباتهم وعطاءاتهم ووفق وثائق 
الروط التي يمكن الحصول عليها من )مقر الركة / القس�م التجاري( مقابل 

مبلغ )250000( دينار عراقي غري قابل للرد.
راج�ني تقديم عطاءاتكم مبارشة اىل مق�ر الركة الكائن يف )بغداد – حي بابل – 
محلة 931 – زقاق 27 رقم- 2( طريق معس�كر الرش�يد مجاور )الركة العامة 
للمنتوج�ات الغذائي�ة –الرك�ة العامة للزيوت النباتية س�ابقا( ع�ىل ان توضع 
العطاءات يف صندوق العطاءات املوجود يف االستعالمات الخارجية ملقر الركة بعد 
تأيي�د لجنة فتح العطاءات يف الركة.. وان اخر موعد لقبول العطاءات س�يكون 
لغاي�ة الس�اعة 12 ظهراً من ي�وم االثنني املص�ادف 2021/10/4.. وس�رتفض 

العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد.
وسيتم فتح العطاء او العطاءات املقدمة من قبل لجنة فتح العطاءات بعد الساعة 
)12( ظه�راً من يوم االثن�ني املص�ادف 2021/10/4 يف )الطابق االريض / قاعة 
االجتماعات/ مقر الركة(.. ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور نر االعالن 

يف الصحف.
املهندس 
عقيل هاني مرزه 
املدير العام وكالة 
ورئيس مجلس االدارة

وزارة الصناعة املعادن
الشركة العامة للصناعات االنشائية
اإلعالن املرقم )6 / ت.ص /2021(

للمرة االوىل



بغداد/ الزوراء:
رعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
توقيع اتفاق مبادئ مع الصني إلنش�اء محطات 
للطاق�ة الشمس�ية. فيم�ا أعلن�ت وزارة النفط 
أن إق�رار مجلس الوزراء تأس�يس رشكة طاقة 
البرصة يه�دف اىل ان تكون اح�د اهم مرتكزات 
التح�ول يف الطاق�ة وعنرصا مهم�ا من عنارص 

التنمية املستدامة يف العراق .
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان 
صحف�ي انه :”ج�رى توقيع اتف�اق مبادئ، بني 
وزارة الكهرب�اء ورشكة Power China الصينية 
بش�أن انش�اء محطات طاقة شمس�ية بس�عة 
2000 ميغ�اواط، تنف�ذ بس�عة 750 ميغ�اواط 

كمرحلة اوىل”.
واض�اف :” وّقع عن الجانب العراقي، مدير عام 
دائ�رة االس�تثمارات والعقود ب�وزارة الكهرباء 
مها حم�ودي عبد الجبار، فيما وّقع عن الجانب 

الصيني وكيل مدير عام الرشكة يل دزهي “.
وحرض توقيع اتفاق املبادئ وكيل وزارة الكهرباء 
لشؤون االنتاج عادل كريم، ونائب رئيس رشكة 

Power china الصينية جيو يف.

ويعد مرشوع الطاقة الشمسية من اول املشاريع 
الرائ�دة يف الع�راق، وينفذ ألول مرة، وسيس�هم 
املرشوع يف زيادة انتاج الطاقة الكهربائية، لرفد 

املنظومة بالطاقة املتجددة النظيفة.
م�ن جهت�ه، أعلن وزي�ر النف�ط، احس�ان عبد 

الجبار اسماعيل، امس األربعاء، أن إقرار مجلس 
الوزراء تأس�يس رشكة طاقة البرصة يهدف اىل 
ان تك�ون احد اهم مرتك�زات التحول يف الطاقة 
وعنرصا مهما من عنارص التنمية املس�تدامة يف 

العراق .

وقال وزير النفط يف بيان ورد “للزوراء”: ان من 
أبرز مهم�ات هذه الرشكة انها س�تكون الجهة 
املس�ؤولة ع�ن تموي�ل م�رشوع تطوي�ر حقل 

الرميلة العمالق يف جنوب العراق.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر يف جلسة، الثالثاء، 
توصي�ة املجلس ال�وزاري للطاقة )109 لس�نة 
2021( بش�أن موضوع إعادة هيكلة مش�اركة 
عق�د  يف  )برتوجاين�ا(  ورشك�ة   )BP( رشك�ة 
الخدم�ة لحق�ل الرميلة/ رشكة نف�ط البرصة، 

بحسب اآلتي:
1. االس�تثناء م�ن أح�كام امل�ادة )2( من نظام 
ف�روع ال�رشكات األجنبي�ة )2 لس�نة 2017(؛ 
ليتس�نى للرشك�ة الجدي�دة )الب�رصة للطاق�ة 
املح�دودة(، البدء بإجراءات فت�ح فرع يف العراق 

بعد تأريخ توقيع اتفاقية التنازل.
2. اس�تثناء هذه الحالة فقط م�ن أحكام املادة 
)28( م�ن عق�د الخدمة لحق�ل الرميل�ة؛ كون 
إعادة هيكلة الرميلة ال ينس�جم انسجاماً كامالً 
وأحكام امل�ادة املذك�ورة، إذ إن الرشكة الجديدة 
ومؤسس�يها )رشك�ة BP ورشك�ة برتوجاين�ا( 

ستكون ألغراض التنظيم اإلدارية.

العراق يوقع “اتفاق مبادئ” مع الصني إلنشاء حمطات للطاقة الشمسية 
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النفط تعلن أبرز مهمات تأسيس شركة الطاقة

كشفت عن خمالفات يف عقد شراء سياراٍت ملرور ميسان

بغداد/ الزوراء:
هي�اة  يف  التحقيق�ات  دائ�رة  أعلن�ت 
النزاه�ة، ام�س األربع�اء، ع�ن ضبط 
تنفي�ذ  ُكل�ف  يف  وُمغ�االٍة  ُمخالف�اٍت 
املثن�ى،  محافظ�ة  يف  مرشوع�ني 
ُمبّين�ًة أنَّ القيم�ة الكليَّ��ة لهما بلغت 
)4,900,000,000( ملي�ار دينار. من 
جان�ب اخ�ر، كش�فت هيئ�ة النزاهة 
االتحاديَّة، عن وجود ُمخالفاٍت يف عقد 
تجهيز سيَّاراٍت ملُديريَّة مرور ُمحافظة 
ميس�ان، ُمبّينًة أنَّ العق�د يأتي ضمن 
تخصيص�ات البرتو دوالر التش�غيليَّ�ة 

لعام 2019.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�دائ��رة،  واش�ارت 
أنَّ “فري�ق  “ال�زوراء” نس�خة من�ه: 
يف  الهيئ�ة  تحقي�ق  مكت�ب  عم�ل 
محافظة املُثنى، ال�ذي انتقل إىل ديوان 
�ة واملحليَّ�ة،  املُحافظ�ة - اإلدارة العامَّ
�رٍة قضائيٍَّة، قام بضبط  بناًء عىل ُمذكَّ
�ذة  �ة بالرشك�ة املُنفِّ األوليَّ�ات الخاصَّ
مل�رشوع تبل�ي�ط منط�ق�ة الغربي يف 
الس�م�اوة وال�ُمتس��لَّم تس�لُّماً أولياً 

جزئ�ي�اً”، ُمبيِّن�ًة “وج�ود ُمخالف�اٍت 
يف إحال�ة امل�رشوع ال�ذي تبل�غ كلفته 

)3,900,000,000( مليار ديناٍر”. 
ويف عمليٍَّة ُمنفصل�ٍة، أفادت الدائرة أنَّ 
ن من  “فري�ق العمل م�ن املكت�ب تمكَّ
ة بمرشوع إعداد  ضبط األوليَّات الخاصَّ
دراس�ٍة وتصاميم إلنشاء بناية مجمع 
ق�رص القض�اء يف املحافظ�ة؛ لوج�ود 
مغ�االٍة فيه”، الفتًة إىل أنَّ “كلفة إعداد 
ملي�ار   )1,000,000,000( الدراس�ة 

دينار”.
وأوضح�ت أنَّ�ه “تمَّ تنظي�م محرضي 
ضبٍط أصوليَّني بالعمليَّتني، وعرضهما 
ة  عىل  قايض محكمة التحقيق املُختصَّ
التخ�اذ  املُثن�ى؛  يف  النزاه�ة  بقضاي�ا 

اإلجراءات القانونيَّ�ة املُناسبة”. 
وكان رئيس الهيئة، القايض الساعدي، 
بُمدي�ري  االجتم�اع  ق�د ح�ث خ�الل 
مديريَّ�ات ومكات�ب تحقي�ق الهيئة يف 
بغ�داد واملحافظ�ات، ع�ىل رضورة أن 
تك�ون جه�ود الهيئة داعم�ًة لعمليَّات 
إعادة اإلعمار والبن�اء، وإيجاد الحلول 

الناجعة للمشاريع املُتلّكئة، واملُساهمة 
الفاعل�ة يف إزالة العقب�ات التي تحول 
دون أن يحظ�ى املُواطن بخدمات هذه 

املشاريع.
من جانب اخر، كش�فت هيئة النزاهة 
االتحاديَّ�ة، امس األربع�اء، عن وجود 
ُمخالف�اٍت يف عق�د تجهي�ز س�يَّاراٍت 
ملُديريَّة مرور ُمحافظة ميسان، ُمبّينًة 
أنَّ العقد يأتي ضمن تخصيصات البرتو 

دوالر التشغيليَّ�ة لعام 2019.
وافادت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة يف 
بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: أنَّ 
“فريق عم�ل مكتب تحقيق ميس�ان، 
املحافظ�ة،  دي�وان  إىل  انتق�ل  ال�ذي 
�رٍة قضائيٍَّة، من  �ن بموج�ب ُمذكَّ تمكَّ
ضبط ُمخالف�اٍت يف العقد الذي أبرمته 
محافظة ميسان مع إحدى الرشكات؛ 
املُحافظ�ة  ُم�رور  ُمديريَّ�ة  لتجهي�ز 
بس�يَّاراٍت ضم�ن تخصيص�ات البرتو 

دوالر التشغيليَّ�ة لعام 2019”. 
وأضاف�ت، الدائرة إنَّ “التحّريات قادت 
ُمخ�الف�ٌة  �زة  املُجهَّ ارات  الس�يَّ أنَّ  إىل 

العق�د،  يف  املذك��ورة  للُمواصف�ات 
وُمخالف�ة لفق�رات )التن�در( الخاصِّ 
رص�د  فيم�ا  التجهي�ز،  بمواصف�ات 
الفري�ق أيض�اً مخالف�ة يف تخصي�ص 
�ة يف بغداد  عجل�ة ملُديريَّ�ة املُرور العامَّ

دون ُموافقاٍت رسميَّ�ٍة”.
وأوضح�ت أنَّ “العمليَّة أس�ف�رت عن 

ض�بط أوليَّات الرشاء، وُمستمس�كات 
املُتعلّقة  الرس�ميَّة  الس�يَّارات والكتب 
ن رشاء )10( سيَّارات  بالعقد الذي تضمَّ
)ن�وع هون�داي ال�ن��ت��را صال�ون( 
بمبلغ )200,000,000( مليون دينار، 
بواق�ع )20,000,000( ملي�ون ديناٍر 
ل�كل س�يارٍة”.واكدت انه “ت�مَّ تنظيم 

النزاهة تضبط خمالفات ومغاالة يف مشروعني خدميني يف املثنى بـ5 مليارات دينار

الذهب يسجل تراجعا يف 
األسواق احمللية

العراق الثاني بأكثر الدول استرياداً 
للسلع اإليرانية

إعمار املوصل: بدء تنفيذ مشاريع 
جديدة واستئناف العمل باملعطلة

الكشف عن خمطط خارجي لتدمري 
الدينار والسوق العراقي

الرشيد يطلق التطبيق اخلاص 
بتحديث بيانات متقاعدي اخلارج

سوق العراق لألوراق املالية
 يغلق مرتفعا

أسعار الدوالر تنخفض قليال يف 
بغداد واإلقليم

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أس�عار الذهب االجنبي والعراقي يف األس�واق املحلية بش�كل 

طفيف، امس االربعاء.
وقال مصدر إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة 
  بغداد س�جلت للمثقال الواح�د عيار 21 من الذه�ب الخليجي والرتكي 

واألوربي س�عر بيع 367 الف دينار، فيما بلغ س�عر الرشاء 362 الفاً.
واشار اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
انخفاضا ايضا عند 337 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 332 ألفا.

وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فقد تراوح س�عر بيع 
مثق�ال الذهب الخليجي عيار 21 بني 370 ال�ف دينار و375 ألفاً، فيما 
تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.. 

ويساوي املثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

بغداد/ الزوراء:
رّصح رئي�س منظم�ة التنمي�ة التجاري�ة االيراني�ة “حمي�د زادب�وم” 
بتس�جيل قيمة الصادرات غري النفطية نموا بنس�بة 69 باملئة يف الثلث 
األول من الس�نة املالية الجارية فرتة 21 مارس/آذار ولغاية 20 يوليو/

تم�وز 2021.وذكر “زادبوم” يف ترصيح نقلته املنظمة: أن تجارة ايران 
الخارجية بلغت 29 مليار دوالر يف الثلث االول فيما نمت الصادرات غري 

النفطية 65 باملئة سعرا و27 باملئة حجما خالل هذا الفرتة.
ونوه اىل االس�واق الخارجية األكثر استريادا للسلع اإليرانية، موضحا أن 
الصني تصدرت الرتتيب ب� 4.4 مليار دوالر تالها العراق 2.8 مليار دوالر 
واالمارات 1.6 مليار دوالر وتركيا 921 مليون دوالر وافغانس�تان 728 

مليار دوالر.

بغداد/ نينا:
أعلنت لجنة إعمار املوصل عن انطالق تنفيذ مشاريع جديدة واستئناف العمل 

باملعطلة.
وق�ال عضو لجن�ة إعمار املوص�ل، رئيس جامع�ة املوصل، ق�ي األحمدي، 
للوكال�ة الوطنية العراقية لألنباء /نينا/ إن “ انطالق تنفيذ املش�اريع الجديد 
واس�تئناف اعم�ار املش�اريع املعطلة منذ ثالث�ة اعوام جاء بع�د زيارة رئيس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي وام�ر بتنفيذها بعد عقد اجتماع مع لجنة إعمار 

املوصل”.
واضاف ان “ االجتماع مع لجنة اعمار املوصل تضمن اتخاذ عدد من القرارات 
منها إنش�اء املجمعات الس�كنية يف عموم نينوى مع اطالق مش�اريع سكنية 
كبرية عدة يف معسكر الغزالني بعد تحويل ملكيته من وزارة الدفاع، إضافة اىل 

إعادة العمل يف عدد من املجمعات املعطلة بعد إطالق التعويضات”. 
مبين�ا أن “املدين�ة ستش�هد انط�الق العديد من املش�اريع، منه�ا املمولة من 
الحكومة أو املش�اريع االس�تثمارية أو املش�اريع التي س�تبنى نتيجة اطالق 

مبالغ التعويضات واملبالغ األخرى للمدينة”.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت لجنة التخطيط ومتابعة الربنامج الحكومي النيابية، امس االربعاء، 
ع�ن مخطط امريك�ي لتدمري العملة العراقية املحلية والس�وق عرب سياس�ة 

ممنهجة، مبينة ان بعض االطراف السياسية تنفذ املخطط.
وق�ال نائب رئيس اللجنة، محمد البل�داوي، يف ترصيح صحفي: ان “الواليات 
املتحدة األمريكية وعرب بعض الكتل السياسية ووزراء تسعى اىل تدمري الدينار 

العراقي وانهيار السوق بالكامل كما جرى يف لبنان”.
واضاف ان “رفع س�عر ال�دوالر امام الدين�ار كان اول خطوة حكومية ضمن 
املخط�ط ومن ثم الس�عي لتطبيق الورقة البيضاء االصالحي�ة والتي تزيد من 

الرضائب عىل السلع االساسية للمواطن”.
واش�ار البلداوي اىل ان “الس�وق املحلية ش�هدت خالل االيام املاضية ارتفاعا 
مخيفا وصل بنس�بة %50 لبعض املواد االساس�ية والطح�ني يف وقت يتغنى 
بعض الوزراء باإلنجاز االقتصادي الوهمي والذي سيعيد تكرار سيناريو لبنان 

وغريها وتدمري العملة دون رجعة”.
وكان عض�و لجن�ة العالقات الخارجية النيابية، مختار املوس�وي، كش�ف يف 
ترصي�ح صحفي س�ابق، ع�ن تهديد الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة للعراق من 

عواقب التعاقد مع الصني وروسيا وإيران. 

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرش�يد، امس األربع�اء، عن اط�الق التطبي�ق الخاص 

بتحديث بيانات املتقاعدين الساكنني خارج العراق.
واوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: 
ان “هذا التطبيق سيوفر عىل املتقاعد عملية التحديث للبطاقة الخاصة 

بتسلم الراتب يف مكان تواجده ومن دون اي وسيط”. 

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لألوراق املالية، امس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة )7.10%(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل: 
بلغ عدد االس�هم املتداولة )2.094.600.183( س�هما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )1.675.607.061( دينارا. 
واغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60  يف جلس�ة امس ع�ىل )572.08( نقطة 
مرتفعا بنسبة )%7.10( عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )534.16( 

نقطة.
وتم تداول اس�هم )37( رشكة من اصل )103( رشكة مدرجة يف السوق، 
واصب�ح ع�دد ال�رشكات املوقوفة بق�رار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل )19( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )196( 
ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت )239( ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ )25( 

صفقة عىل اسهم  رشكتني.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
)203( ماليني س�هم بقيمة بلغ�ت )284( مليون دين�ار من خالل تنفيذ 

)34( صفقة عىل اسهم )5( رشكات.
يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
واالي�داع املرك�زي منذ عام 2009، ويس�عى إلط�الق نظام الت�داول عرب 
االنرتنيت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد 
اىل الخمي�س، ومدرج فيه 105 رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املص�ارف واالتص�االت والصناعة والزراع�ة والت�أمني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدين�ار العراقي، امس 

االربعاء، يف البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد، واقليم كردستان.
وقال مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت، صباح 

امس 147400 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة 
باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148000 دينار عراقي، 

بينما بلغ سعر الرشاء 147000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا 
ايض�ا، حي�ث بلغ س�عر البي�ع 147600 دين�ار ل�كل 100 دوالر امريكي، 

والرشاء بواقع 147300 دينار لكل 100 دوالر.
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علقت على آلية توزيع موازنة 2021 بتفاصيلها تشغيلياً واستثماريًا

التخطيط تبحث مع البنك الدولي آليات 
اإلصالح االقتصادي يف البلد

مزاد العملة يبيع أكثر من 200 
مليون دوالر

بغداد/ الزوراء:  
اس�تقبل وزير التخطيط، خالد بتال 
النجم، ام�س االربع�اء، مدير دائرة 
ال�رشق يف البن�ك ال�دويل، }س�اروج 
كومار جا{ والوف�د املرافق له، الذي 
ضم رمزي نعمان ممثل البنك الدويل 
يف العراق، وعددا من العاملني ضمن 
بعث�ة البن�ك يف بغ�داد. م�ن جان�ب 
اخ�ر، علق�ت وزارة التخطي�ط عىل 
آلية توزي�ع املوازن�ة االتحادية عىل 

مفصيل التشغييل واالستثماري.
وجرى خ�الل اللقاء بح�ث عدد من 
االهتم�ام  ذات  وامللف�ات  القضاي�ا 
املشرتك، ومن بينها مناقشة قضية 
التغي�ري املناخي وماه�ي االجراءات 

التي يمكن اتخاذها يف هذا املجال.
ان  اىل:  التخطي�ط  وزي�ر  وأش�ار 
الحكوم�ة العراقية اتخذت عددا من 
الق�رارات املهمة يف هذا الش�أن، من 
بينها التوجه نحو استخدام الطاقة 
النظيفة واملتجددة، وايالء هذا االمر 

اهتماما استثنائيا.
حاج�ة  الطرف�ان  ناق�ش  كم�ا 
الع�راق اىل الدعم ال�دويل يف عمليات 
اعادة االعم�ار ومعالج�ة الفجوات 
التنموية، من خالل تحس�ني البيئة 
االستثمارية ودعم القطاع الخاص، 
االقتصادي، وفقا  وتحقيق االصالح 
ملا تضمنته خطة االصالح الحكومية 

)الورق�ة البيض�اء( م�ن مس�ارات 
وسياسات اصالحية شاملة.

وح�رض اللقاء كل من الس�يد وكيل 
وزير التخطيط الدكتور ماهر حماد 
جوهان، والس�يد مدير عام التعاون 
ال�دويل يف ال�وزارة الدكت�ور س�اهر 

عبدالكاظم.
وزارة  علق�ت  اخ�ر،  جان�ب  م�ن 
التخطي�ط عىل آلية توزي�ع املوازنة 
االتحادي�ة ع�ىل مفصيل التش�غييل 

واالستثماري.
ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
عي�د الزه�رة الهن�داوي، يف ترصيح 
صحف�ي: ان�ه:” ت�م اط�الق جميع 
الخاص�ة  املالي�ة  التخصيص�ات 

باملشاريع االستثمارية للمحافظات 
والوزارات يف موازنة العام 2021”. 

واض�اف ان:” عملي�ة االط�الق من 
بموافق�ة  تم�ت  التخطي�ط  وزارة 

ومتابعة وزارة املالية”.
واوضح الهن�داوي:” قانون املوازنة 
نف�ذ بتفاصيل�ه، حي�ث ت�م رصف 
التشغييل منها كرواتب واالستثماري 
للمش�اريع س�واء كتنمية اقاليم او 

مشاريع استثمارية”.
االول  يف  الن�واب،  مجل�س  وواف�ق 
م�ن نيس�ان امل�ايض، ع�ىل املوازنة 
االتحادي�ة للع�ام 2021 والتي تبلغ 
حجمه�ا 130 تريليون دينار عراقي 

)89.65 مليار دوالر(.

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

الصعبة، امس االربعاء، لتسجل 201 مليون دوالر.
وذك�ر مصدر أن البنك املركزي ش�هد خ�الل مزاده لبيع 
ورشاء العمالت االجنبي�ة انخفاضا يف مبيعاته لتصل اىل 
201 مليوناً و994ألفاً و380 دوالراً، غطاها البنك بسعر 
رصف أس�اس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم 
امس الثالثاء، حيث بلغت املبيعات لتصل إىل 238 مليون 

دوالر.
وذهبت املشرتيات البالغة 194 مليوناً و524 ألفاً و380 
دوالراً، لتعزي�ز األرص�دة يف الخ�ارج عىل ش�كل حواالت 
واعتم�ادات، فيما ذه�ب املبلغ املتبق�ي البالغ 7 ماليني 

و470 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار املصدر إىل أن 36 مرصفاً قام بتلبية طلبات تعزيز 
االرصدة يف الخ�ارج، ومرصفني لتلبية الطلبات النقدية، 

الفتاً إىل مشاركة رشكة رصافة واحدة فقط.
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جبار هاشم يعتذر عن تكملة املشوار 
مع كرة الصقور 

بغداد /حسني عمار 
أكد املدرب املس�اعد املس�تقيل لفريق القوة الجوية، جبار هاش�م، أن اعتذاره عن تكملة 
مشواره مع الصقور كان ألسباب شخصية. الفتاً اىل أنه قّدم استقالته قبل تسمية احمد 
خلف مدرباً للفريق.وقال هاش�م إن« االس�تقالة من املالك التدريبي للقوة الجوية جاءت 
ألسباب خاصة«، مبيناً أن »الظرف الحايل ال يسمح له بالتفرغ بشكل كامل للعمل ضمن 
امل�الك التدريبي«.وأضاف هاش�م أنه« ق�دم االعتذار عن املهمة قبل تس�مية احمد خلف 
مدرباً للصقور »، الفتاً اىل أن« الظروف ال تس�اعد واالجواء غري مناس�بة لالس�تمرار مع 

الفريق لذا فّضل االبتعاد يف الوقت الحايل«.

أصفر وأمحر

مدرب منتخبنا الوطين خيتار 25 العبا ملباراتي كوريا اجلنوبية وإيران 

محودي يلتقي عدداً من رؤساء االحتادات الوطنية لبحث حتضريات آسياد هانزو

العراق حيرز 10 أومسة منوعة يف اليوم الثاني لبطولة 
العامل بالقوة البدنية

بغداد/ الزوراء
اخت�اَر الهولن�دي دي�ك ادف�وكات مدرب 
منتخبنا الوطني، 25 العباً لقائمة مباراتي 
كوريا الجنوبي�ة وإيران ضمن التصفيات 

اآلسيوية املؤهلة ملونديال قطر 2022. 
وضمت قائمة الوطني ملباراتي التصفيات، 
التي ستلعب بداية الشهر املقبل، كالً من: 
فهد طال�ب واحمد باس�ل ومحمد صالح 

لحراسة املرمى، واحمد إبراهيم وعيل فائز 
وس�عد ناطق وميث�م جبار وك�رار عامر 
وع�يل عدنان ورضغ�ام إس�ماعيل وعالء 

مهاوي وفرانس بطرس لخط الدفاع.
وضم�ت القائم�ة أيض�اً الالعب�ني: أمجد 
عط�وان وصف�اء هادي وس�جاد جاس�م 
وبشار رسن وشريكو كريم وهمام طارق 
ومحم�د قاس�م وجس�تن م�ريام وأم�ري 

العم�اري وإبراهيم بايش لخط الوس�ط، 
وع�الء عب�د الزه�رة ومهن�د ع�يل وأيمن 

حسني لخط الهجوم. 
وسيس�افُر وف�د منتخبن�ا الوطن�ي يوم 
رة خاص�ة  املقب�ل ع�ر ط�ائ  الس�بت 
إىل س�يئول ملالق�اة كوري�ا الجنوبي�ة يف 
الثاني من الش�هر املقب�ل ضمن مباريات 

املجموعة األوىل.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إلتق�ى رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطنية 
العراقي�ة، رع�د حم�ودي، صب�اح ام�س 
األربع�اء، ع�دداً م�ن رؤس�اء االتح�ادات 
املؤم�ل  م�ن  الت�ي  الوطني�ة  الرياضي�ة 

مشاركتها يف آسياد هانزو 2022.
وإس�تمع حم�ودي ألطاري�ح االتح�ادات 
ومتطلب�ات إع�داد الرياضي�ني العراقيني 
الت�ي قدمه�ا رؤس�اء االتح�ادات أو م�ن 

مثلهم يف االجتماع.
م�ن جانب�ه، ب�نّي حم�ودي: ان اللجن�ة 
األوملبية تأمل مش�اركة فاعلة، ومنافسة 
عىل املس�توى الق�اري وال تري�د ان يكون 

الحضور األوملبي العراقي تكميلياً.
 ومىض حمودي للقول: ان التنافس الجاد 
يف اآلس�ياد يش�ّكل أوىل خط�وات الس�عي 
للحص�ول عىل وس�ام ننتظ�ره جميعاً يف 

باريس 2024.
وطالب حمودي رؤساء االتحادات بتقديم 
مناهجهم الفنية والتدريبية واعداً بتذليل 
م�ا يع�رض مراح�ل إع�داد الرياضي�ني، 
وحرس املشاركة بأفضل الرياضيني سعياً 
ملش�اركة نوعية تحقق للرياضة العراقية 

مراكز تليق بها يف آسياد هانزو 2022.
وح�ر اللق�اء تحس�ني احمد الحس�ون 
رئي�س اتح�اد ال�راع واأللع�اب املائية،  

املكت�ب  عض�و  رؤوف  ه�رده  والدكت�ور 
التنفي�ذي رئيس اتح�اد الطاولة، ومحمد 
هاش�م االعرج�ي رئيس إتحاد ك�رة اليد، 
والدكت�ور ع�يل حميد األمني امل�ايل التحاد 
الدراجات، وظافر عبد األمري رئيس إتحاد 
الش�طرنج، كم�ا ح�ره أيض�ا النائ�ب 
الثال�ث لرئي�س اللجنة األوملبي�ة الدكتور 
أحمد حن�ون الس�اعدي، وعض�و املكتب 
التنفيذي باسم أحمد ، واملستشار األوملبي 
الدكت�ور تريس عوديش�و ومدير القس�م 
امل�ايل يف اللجن�ة األوملبي�ة أحم�د صري، 
ومدي�ر العالق�ات الخارجي�ة فيه�ا هيثم 

عبدالحميد.

األثقال تستهل منافساتها اليوم واملبارزة تشحذ سيف فردي الرجال  
درجال يعتذر عن حضور باراملبياد طوكيو

طوكي�و / عم�ار طاه�ر- موف�د االتح�اد 
العراقي للصحافة الرياضية

هشام السلمان- موفد اللجنة الباراملبية

استهلت البعثة الباراملبية العراقية منافسات 
اليوم األول لل�دورة الباراملبية الجارية حاليا 
يف العاصم�ة الياباني�ة طوكي�و خ�الل املدة 
24 اب الح�ايل ولغاي�ة 5 أيلول املقبل بنتائج 
ال تلب�ي الطموح يف فعاليت�ي تنس الطاولة 
ف�ردي الس�يدات واملب�ارزة ف�ردي الرج�ال 

بالسيف العربي. 

مواجهة صعبة
فف�ي فعالية فردي الس�يدات تنس الطاولة 
الالعب�ة  )c(خ�رست  املجموع�ة   )6( فئ�ة 
نجلة عماد مباراتها األوىل امام منافس�اتها 
الروس�ية اوليفا مالك التي تش�رك بالدورة 
تح�ت العلم األوملب�ي بنتيجة ثالثة اش�واط 
مقاب�ل ش�وط واح�دة وذلك يف اللق�اء الذي 
جمعهم�ا يف الس�اعة الحادي�ة ع�رة من 

صباح األربعاء عىل قاعة مروبولتان.
وانتهى الشوط األول لالعبة العراقية بنتيجة 
)5-11( نقطة فقد بدأت بشكل جيد وأنهت 

الشوط بفارق مريح لكن عادت الروسية يف 
الش�وط الثاني وتفوقت بش�كل واضح عىل 
الالعب�ة نجلة عماد بنتيج�ة )11-2( نقطة 
وكررت املس�توى نفس�ه يف الش�وط الثالث 
ال�ذي انتهى بنتيج�ة )11-5( ويف الش�وط 
الرابع ال�ذي كان حاس�ما لالعبتني تقدمت 
الالعب�ة نجل�ة عم�اد بش�كل جي�د بنتيجة 
)2-7( نقطة اال انها عادت وخرست الشوط 

بنتيجة )11-9( نقطة.
وبعد نهاية املب�اراة  برر جمال جالل مدرب 
الالعب�ة نجلة عم�اد: ان الخس�ارة تعود اىل 
االع�داد املتأخ�ر وال�ذي اس�تمر ملدة ش�هر 
واح�د يف بغداد بس�بب حصولها عىل بطاقة 

املشاركة مطلع شهر تموز املايض
وأضاف جالل: ان الالعبة الروسية ايفا مالك 
تعد من أصحاب الخرة حيث تحتل الرتيب 
الثال�ث يف التصنيف ال�دويل بمجموع نقاط 
)1252)فيما تصن�ف نجلة عماد يف الرتيب 

)14( بمجموع نقاط )847(.
وتاب�ع جالل: ان الفارق ب�ني الالعبتني كان 
واضح�ا من حيث األداء والجس�د فضال عن 
الخرة واملهارة بس�بب املش�اركات الكثرية 

لالعبة الروس�ية اليفا مال�ك التي فازت هذا 
العام ببطولة اوروبا.

وزاد جالل: يف الش�وط األول فاجأت الالعبة 
نجلة عماد منافستها وتقدمت عليها بشكل 
س�هل لكن الالعبة الروس�ية استغلت نقاط 
ضعف العبتنا واس�تطاعت ان تنهي املباراة 
لصالحه�ا والس�يما م�ا يتعلق باس�تخدام 
االرس�ال اىل مناط�ق مح�ددة يف الطاولة لم 
تس�تطع نجلة التصدي لها بس�بب وضعها 

الجسدي.
يذك�ر ان الالعبة نجل�ة عماد تمتل�ك ذراعا 
واح�دة بع�د ان تعرض�ت اىل ب�ر أعضائها 
الثالث�ة نتيجة انفجار اس�تهدف عائلتها يف 

محافظة دياىل.
واكد امل�درب جمال ج�الل: ان الالعبة نجلة 
عماد ستواجه يف الساعة السابعة وعرين 
دقيقة من مس�اء الي�وم الخميس )بتوقيت 
طوكيو( العبة كوري�ة تصنيفها الرابع عىل 
العالم اال ان ذلك ليس معناه اننا ال نستطيع 
املنافسة فقد سبق ان تواجها يف بطولة اسيا 
األخرية وقد خ�رست معها بصعوبة بنتيجة 

)1-3(

وأوض�ح ج�الل: ان الالعب�ة الكوري�ة أوال 
ستواجه الالعبة الروسية اليفا مالك ويف حال 
فوز الكوري�ة وفوز نجلة عليها فس�تتأهل 
 )c( اىل ال�دور الثاني. مضيف�ا: ان املجموعة
تض�م 9 العبات يتأهل منهم اىل الدور الثاني 

6 العبني.
م�ن جهتها، علقت الالعب�ة نجلة عماد عىل 
مباراته�ا الخميس ام�ام الالعب�ة الكورية، 
وقال�ت: س�أدخل اىل املب�اراة ب�روح عالي�ة 
ومعنوي�ات جي�دة م�ن اج�ل التعويض اما 
مب�اراة اليوم فه�ي للنس�يان. مضيفة: ان 
منافستها الروسية كانت خرتها وحركتها 

أفضل.

خسارة املبارزة
وخرس الالعب عمار هادي عيل يف منافسات 
ف�ردي الرج�ال بالس�الح العرب�ي يف إط�ار 
املجموعة األوىل تصنيف نزاالته الثالثة وودع 
املنافس�ات ضمن ه�ذه الفعالية فقد خرس 
نزال�ه األول ام�ام املبارز ال�رويس كامالوف 
أل�رت بنتيج�ة )5-0( ونزال�ه الثان�ي امام 
نظ�ريه البالرويس بروموف�ج اندريه بنتيجة 
)5-2( ثم انس�حب امام خصم�ه البلغاري 
كاس�رو ايدريان بعد اصابته بمرفق الذراع 
وق�د كانت لوح�ة التس�جيل تق�رأ النتيجة 

.)2-4(
وق�ال رئيس اتح�اد املبارزة ع�يل حميد: ان 
الس�يف العربي ليس م�ن اختصاص املبارز 
عم�ار هادي فهو اختصاص س�يف املبارزة 
اال ان مش�اركته يف بطولة العالم عام 2018 
ادخلت�ه التصنيف ال�دويل باملرتبة )28( مما 

اضطره اىل املشاركة يف هذه الفعالية.
وأض�اف حمي�د: ان تصني�ف املب�ارز ع�يل 
حميد يف س�يف املبارزة ه�و الثالث دوليا لذا 
نتوقع له حظوظ كبرية يف منافس�ات اليوم 

الخميس يف فردي الرجال.
 مبين�ا: ان الطم�وح والتخطي�ط قبل بداية 
ال�دورة كان منصب�ا ع�ىل املبارزي�ن عمار 
وزميله زين العابدين غيالن يف الحصول عىل 

مراتب متقدمة.
واب�دى حميد قلقه من إصاب�ة املبارز عمار 
هادي وذكر ان نزاالت السيف العربي تعتمد 
الرب وليس الوخ�ز، وان الالعب البلغاري 
ايدريان وجه رضبة قوي�ة اىل املرفق األيمن 
مبين�ا ان املب�ارز تلقى اس�عافات أولية من 
مسكنات بانتظار التقرير الطبي والعالجات 

املطلوبة.

وتاب�ع حمي�د: ان اللجن�ة املنظم�ة وزعت 
املبارزي�ن عىل )9( مجموع�ات يتأهل عنها 
مبارزين لل�دور الثاني ويحدونا الطموح ان 
يكون العبينا ضمن ه�ذا الدور. مضيفا: ان 
جائحة كورونا جعلت التوقعات صعبة جدا 
حيث تقدم مس�توى العبني وتراجع اخرين 

وكذلك الفرق املشاركة.
يذكر ان املبارز عمار هادي عيل )36 عاما( 
يعاني من الشلل الدماغي بسبب انفجار يف 
بغداد ع�ام 2007 وهو من مواليد البرصة 
خري�ج الس�ادس االع�دادي ب�دأ الرياضة 
عام 2008 يف ن�ادي الثورة الريايض ولعب 
لنادي الذرى الخاص برياضة االحتياجات 
الخاص�ة حاصل ع�ىل الوس�ام الفيض يف 
باراملبي�اد ريو 2016 والوس�ام الذهبي يف 
بطولة جورجيا الدويل عام 2018 والوسام 
الذهب�ي يف بطول�ة أوس�اكا باليابان عام 
2018 والوس�ام الذهب�ي يف بطولة العالم 
بورشو عام 2019، كما حصل عىل جائزة 
الش�جاعة يف حفل توزي�ع جوائز األلعاب 
الباراملبية لعام 2017 يف أبو ظبي، اإلمارات 

العربية املتحدة.

منافسات األثقال
يفتت�ح الرب�اع عيل موح�ان فعالي�ات رفع 
االثقال بوزن تحت )54( كغم وذلك يف الساعة 
السادس�ة والنصف من مساء الخميس التي 

تجري عىل قاعة منتدى .

طوكيو الدولي
 وق�ال الرب�اع ع�يل موح�ان: ان�ه يش�ارك 
ألول م�رة يف الباراملبي�اد وقد اس�تعد للدورة 
بأربع�ة معس�كرات داخلي�ة وخارجي�ة يف 
بغداد والس�ليمانية وتركيا مؤكدا انه يتمتع 
بمعنوي�ات جي�دة وه�و عىل أتم االس�تعداد 

لخوض املنافسات.
يذك�ر ان الرباع عيل موح�ان )39 عاما( من 
مدينة بغداد خريج الدراس�ة اإلعدادية يلعب 
لنادي اإلرشاق الريايض وقد حصل عىل املركز 
الثان�ي يف بطول�ة ف�زاع الدولي�ة يف اإلمارات 
ع�ام 2017 والذهب�ي يف بطولة غربي آس�يا 
بدبي 2017 وعىل املرك�ز الخامس يف بطولة 
العالم التي جرت باليابان عام 018 والوسام 

النحايس يف االسياد بجاكرتا عام 2018.

اعتذار درجال
اعتذر وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، 

عن الحض�ور اىل فعاليات ال�دورة الباراملبية 
الجارية حاليا يف طوكيو بسبب تزامن الدورة 
مع التزامات مهمة يف بغداد وكان من املقرر 
ان يصل وزير الش�باب والرياضة اىل اليابان 
يوم 28 آب الحايل ويمكث ملدة )5( أيام، حيث 
وضعت ل�ه اللجنة املنظم�ة برنامجا خاصا 
يتضمن حضور املسابقات املختلفة وتكريم 
الفائزي�ن، وقد ولد عدم حضور درجال نوعا 
من اإلحباط لدى البعثة الباراملبية ملا لها من 
تأث�ري يف ش�حذ املعنويات وح�ث الرياضيني 

عىل تقديم أفضل ما لديهم.

 حفل االفتتاح
واس�تعرضت البعثة العراقية يف حفل افتتاح 
ال�دورة البارملبي�ة طوكي�و 2020 إىل جانب 
البعثات األخ�رى، حيث تق�دم البعثة رئيس 
الوفد عبيد الغزي ورفع العالم العراقي رامي 
الثقل ج�راح نصار والع�داءة فاطمة فاضل 
وقد استمر الحفل ملدة ساعتني تضمن العديد 
من اللوحات الفنية والقصص والحكايا التي 
تدل عىل أهمي�ة ذوي االحتياج�ات الخاصة 
ومس�اندتهم  دعمه�م  ورضورة  باملجتم�ع 

باستمرار.

بغداد/محمد مخيلف - املنس�ق االعالمي لالتح�اد العراقي بالقوة 
البدنية

حق�ق املنتخب الوطني العراق�ي بالقوة البدني�ة نتائج متميزة يف 
الي�وم الثان�ي لبطولة العال�م باللعبة واملقامة حالي�ا يف العاصمة 

الرومانية بوخارست .
وقال امني رس االتحاد العراقي للعبة صالح فتاح مبارك: ان حصة 
الع�راق من امليداليات يف يوم البطولة الثاني كانت عرة ميداليات 
متنوع�ة .وب�ني ان العب منتخبنا الوطني رض�اء جبار حقق اربع 
ميدالي�ات بفئة الش�باب وضم�ن وزن 74 كغم بواق�ع ميداليتني 
ذهبية بفعاليتي الدبني والس�حب واخ�رى برونزية بفعالية البنج 
بري�س، ووميدالي�ة فضية يف املجم�وع النهائي ليحص�ل يف نهاية 

السباق عىل املركز الثاني عاملياً . 
واضاف فتاح: من جان�ب اخر حقق العب املنتخب الوطني عباس 
عيل كريم اربع ميداليات متنوعة ايضا بفئة الناشئني وضمن وزن 

74 كغ�م بواقع ميداليتني برونزية بفعاليتي الدبني والبنج بريس، 
وميدالية فضية بفعالية الس�حب )الديد لف�ت( وميدالية اخرى يف 

املجموع النهائي للسباق . 
وتاب�ع: أم�ا الالعب زي�د حيدر فقد حق�ق ميداليت�ني ذهبية بفئة 
الناش�ئني ضمن وزن 66 كغم يف فعاليتي الدبني والس�حب ) الديد 
لفت (، وبهذا يك�ون مجموع امليداليات املتحققة لليوم الثاني من 
بطول�ة العالم 10 ميداليات متنوعة ليصب�ح املجموع 18 ميدالية 
لغاي�ة اآلن. معربا عن امل�ه تحقيق عدد اخر من النتائج املميزة يف 

االيام املتبقية من البطولة .
من جه�ة اخرى، تواصل وزير الش�باب والرياض�ة عدنان درجال 
مع وفد املنتخب الوطني املش�ارك البطولة وحفز الالعبني من اجل 
تحقي�ق نتائج ايجابية لغرض الوص�ول اىل منصات التتويج. ومن 
جهته ق�دم االتحاد العراقي بالقوة البدنية ش�كره وتقديره لوزير 

الشباب والرياضة لدعمه املتواصل للعبة القوة البدنية العراقية .

إعالمنا الرياضي
اك�د الزمي�ل االعالمي ط�ه ابو رغي�ف، مدير 

القس�م الريايض، يف قناة الرابعة الفضائية 

الب�ث  حق�وق  ع�ىل  حصل�ت  القن�اة   ان 

الحرصية بالعراق ملباريات منتخبنا الوطني 

ضم�ن التصفي�ات الحاس�مة املؤهلة لكأس 

العالم 2022.

واضاف: حصلنا ايضاً عىل جميع حقوق مسابقات االتحاد االسيوي 

ابت�داًء م�ن تاري�خ ) 1\9\2021 ( حت�ى )31\12\2024( وبما 

يق�ارب ال� 400 مباراة ملختلف املس�ابقات بضمنه�ا دوري ابطال 

اسيا وغريها الكثري سنضعها عىل طاولة الجماهري العراقية.

وبني: من رشوط االتحاد االس�يوي عدم بث املباريات عىل شاش�ة 

القناة فضائياً )عىل الس�تاليت(، وس�نبلغ الجماهري قريباً بااللية 

الت�ي س�تتبع لب�ث املباريات ك�ون هدفن�ا توف�ري كل مايحتاجه 

املشاهد.

وتاب�ع: س�ريافق مباري�ات منتخبن�ا الوطن�ي ضم�ن التصفيات 

املونديالي�ة اس�توديو تحلي�يل ومعلقني م�ن الطراز الع�ايل ، ونعد 

الجماهري بمفاجئات كثرية.

 ******************

كلف وزير الش�باب والرياضة، عدنان درجال، 

الزمي�ل ع�يل العطواني بإدارة قس�م االعالم 

واالتص�ال الحكوم�ي يف ال�وزارة بدي�ال عن 

الدكت�ور موف�ق عب�د الوهاب الذي تس�نم 

منصب معاون مدير عام دائرة الربية البدنية 

والرياضة يف ال�وزارة. وقال العطواني: بعد اعادة 

تكليف�ي ادارة قس�م االعالم واالتصال الحكومي يف وزارة الش�باب 

والرياض�ة ال يس�عني إال ان اتقدم بجزيل ش�كري وتقديري العايل 

للسيد وزير الش�باب والرياضة  عدنان درجال عىل ثقته وتريفه 

لن�ا بهذه املهمة التي اس�أل الل�ه ان اكون اهال له�ا، وكذلك عظيم 

ش�كري للصدي�ق واالخ الطي�ب الدكت�ور موفق عب�د الوهاب عىل 

جهده الكبري يف ادارة القس�م بظروف استثنائية يف الفرة السابقة 

متمني�ا ل�ه التوفيق يف مهمت�ه املباركة معاونا ملدي�ر دائرة الربية 

البدني�ة والرياض�ة، وكذل�ك امتناني لجمي�ع املهنئ�ني واملباركني 

من خالل االتصاالت والرس�ائل واملنش�ورات ولزمالئي واس�اتذتي 

االعالمي�ني والرياضي�ني واصدقائي واخواتي واخوت�ي الكرام عىل 

فيض ماغمروني به من مش�اعر صادق�ة ومحبة اترف وافتخر 

به�ا، وكذل�ك ملوظف�ي وزارة الش�باب والرياضة والس�ادة املدراء  

وبالخص�وص الخواتي واخوتي موظفي قس�م االع�الم واالتصال 

الحكومي.



فيكتور  النيجريي  نابويل  مهاجم  أُقف 
تلقيه  عقب  ملباراتني  أوسيمني 
مباراة  خالل  حمراء  بطاقة 
يف  فينيتسيا  أمام  فريقه 
افتتاح منافسات الدوري 
القدم،  لكرة  اإليطايل 
بحسب ما أعلن اإلتحاد 

املحيل للعبة.
ليل  مهاجم  وكان 
السابق  الفرنيس 
تلقى   )2020-2019(
بعدما  حمراء  بطاقة 
وسط  العب  صفع 
دان  البلجيكي  الشاب  فينيتسيا 
هيمانز يف الدقيقة 22 من مباراة فوز نابويل مع 
مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، عىل ضيفه 
منذ  األوىل  للمرة  األضواء  دوري  اىل  العائد 

موسم 2001-2002 بهدفني نظيفني.
البالغ 22 عاماً،  أوسيمني،  املهاجم  العقوبة  وستحرم 
إطار  ضمن  األحد  جنوى  إىل  فريقه  مع  السفر  من 
منافسات املرحلة الثانية من »سريي إي«، كما سيغيب 
أرماندو  »دييغو  ملعب  عىل  املرتقبة  املواجهة  عن 
يوفنتوس  منافسه  نابويل  يستضيف  عندما  مارادونا« 

يف 12 أيلول/سبتمرب املقبل.

ذكرت تقارير إنكليزية أن نادي 
عن  االستغناء  قّرر  أرسنال 
إيمرييك  بيري  قائده  خدمات 
فرتة  خالل  أوباميانغ 

االنتقاالت الحالية.
إدارة  أن  التقارير  وأضافت 

الالعب،  لتسويق  تسعى  الغانرز 
ظل  يف  الكبري  راتبه  من  والتخلص 
تراجع مستواه وعدم قدرته عىل قيادة 

الفريق إىل االنتصارات.
النادي  أن  إعالمية  مصادر  وأوضحت 
والتي  املقدمة  العروض  إىل  سيستمع 

دوالر  مليون  ثالثني  نحو  قيمتها  تصل 
لالعب البالغ من العمر 32 عاما.

إمكانية  األخبار  بعض  وتناولت  هذا 
أوباميانغ  وضع  سيتي  مانشسرت  أن 
إنكلرتا  بطل  ثانيا، يف حال فشل  خيارا 

يف التعاقد مع هاري كاين.

أمس  فجر  ديالني  توماس  الدنماركي  الوسط  العب  وصل 
األندليس  الفريق  مع  عقده  لتوقيع  إشبيلية  إىل  األربعاء 
ملدة ثالثة مواسم يف صفقة قيمتها حوايل سبعة ماليني 
يورو، حسبما أفادت مصادر مطلعة عىل عملية انتقال 

الالعب من بوروسيا دورتموند.
ولدى وصول الالعب البالغ من العمر 29 عاما يف حوايل 
استقباله  يف  كان  اليوم،  فجر  من  الواحدة  الساعة 
املدير الريايض إلشبيلية، رامون رودريجيز »مونيش«، 

ومسؤولني آخرين بالنادي.
لعب  الذي  كوبنهاجن  صفوف  بني  ديالني  وتأهل 
بالدوري  لصالحه ألول مرة يف عام 2009 وتوج معه 
الدنماركي خمس مرات وبالكأس أربع مرات، قبل أن 

ينتقل إىل الدوري األملاني.
موسم  يف  بريمن  فريدر  مع  بدأ  البوندسليجا،  ويف 
بوروسيا  إىل  نهايته  يف  انتقل  الذي   2018/2017

دورتموند مقابل 20 مليون يورو.
رسمية  مباراة   88 ديالني  خاض  دورتموند،  صفوف  وبني 

طوال السنوات الثالث التي لعب خاللها لصالح النادي.
ودافع الالعب عن قميص منتخب الدنمارك ألول مرة يف عام 

2013، ومنذ ذلك الحني خاض 60 مباراة دولية.

                         

سيفتقد برش�لونة ثنائي قلب دفاعه األس�ايس أمام خيتايف األحد 
املقب�ل، ضم�ن الجول�ة الثالثة م�ن الليجا، حيث س�يغيب كل من 
جريارد بيكيه وإريك جارسيا، بعدما تعرض األول لإلصابة والثاني 

للطرد خالل مباراة أتلتيك بيلباو األخرية.
ويمل�ك برش�لونة حالًيا 4 العب�ني يف قلب الدف�اع يمكنهم خوض 
املباراة، وهم: كليمنت لينجليت، صامويل أومتيتي، رونالد أراوخو، 
أوسكار مينجويزا.وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، 

فإن الثنائي األقرب لبدء مباراة خيتايف هو لينجليت وأراوخو.
وأضاف�ت الصحيفة أن الالعبني يعرفان بعضهم�ا جيًدا يف امللعب، 
حي�ث ش�اركا مًعا يف أكثر م�ن 12 مباراة بمختلف املس�ابقات، يف 
املوس�م املايض.ويعترب الهولندي رونالد كومان، مدرب برش�لونة، 
الفرن�يس صامويل أومتيتي خارج حس�اباته، ويرغب يف التخلص 
منه ه�ذا الصيف، كم�ا ال يريد اس�تعجال عودة مينجوي�زا، الذي 

تعرض لإلصابة مع منتخب إسبانيا يف أوملبياد طوكيو.

كشف فابريزيو رومانو، خبري سوق انتقاالت الالعبني يف أوروبا، عن آخر 
املستجدات املتعلقة بمستقبل النجم الفرنيس كيليان مبابي، نجم باريس 
هذا  جريمان  سان  باريس  بمغادرة  مبابي  اسم  جريمان.وارتبط  سان 
رومانو عرب  املقبل.وأكد  الصيف  يف  عقده  انتهاء  من  الرغم  الصيف، عىل 
حسابه عىل فيسبوك، أن مبابي يريد االنضمام إىل ريال مدريد هذا الصيف 

أو الصيف املقبل كالعب حر، من أجل تحقيق حلم طفولته.
وأضاف رومانو: »لهذا السبب قام مبابي برفض تجديد عقده مع 

الستة  األشهر  خالل  مرات  ثالث  من  أكثر  جريمان،  سان  باريس 
املاضية«.وتابع: »قدم ريال مدريد عرًضا رسمًيا مقابل 160 مليون 

يورو، لكن باريس سان جريمان لم يرسل أي رد حتى اآلن«.
وأكمل: »أراد ريال مدريد أن ُيظهر لكيليان مبابي وعائلته مدى جديته 

يف ضم الالعب بدليل تقديم هذا العرض الضخم، رغم أن الالعب يمكنه 
»نارص  رومانو:  املقبل«.وشدد  الثاني  كانون  يناير/  يف  ناٍد  ألي  التوقيع 

الخليفي )رئيس سان جريمان( هو الوحيد الذي سيقرر مستقبل 
هذا  الصفقة  حسم  من  مدريد  ريال  يتمكن  لم  وإذا  مبابي، 

ضمه  عىل  امللكي  رئيس  برييز  فلورنتينو  سيعمل  الصيف، 
مجاًنا يف صيف 2022«.وختم بالتأكيد: »ال ليفربول وال 

مبابي هذا  السباق عىل ضم  يف  أخرى  إنجليزية  أندية 
املدير  ليوناردو  أن  أكدت  تقارير  أن  الصيف«.يذكر 

حاليا. مبابي  برحيل  يرحب  لباريس  الريايض 
استفادة  عن  إسباني،  صحفي  تقرير  وكشف 
موناكو نادي كيليان مبابي السابق، سواء رحل 

الالعب أو جدد عقده يف حديقة األمراء.

القدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  رابطة  أعلنت 
دولية  مباريات  لخوض  العبني  تحرر  لن  أنديتها  أن 
الحمراء  القائمة  عىل  مدرجة  دول  يف  املقبل  الشهر 

لفريوس كورونا.
إىل  سيسافرون  الذين  الالعبني  هؤالء  عىل  ويتوجب 
مباريات  لخوض  الحمراء  القائمة  عىل  مدرجة  دول 
دولية يف أيلول/سبتمرب املقبل، اتباع إجراءات الحجر 
األندية  سيحرم  ما  »كوفيد-19«،  بجائحة  الخاصة 
من جهودهم لعدة مباريات، األمر الذي دفع الرابطة 

إىل منع سفر هؤالء وااللتحاق بمنتخباتهم الوطنية.
وقالت الرابطة يف بيان عىل موقعها الرسمي: »قررت 
ولكن  مضض  عىل  املمتاز  اإلنكليزي  الدوري  أندية 
الدولية  للمباريات  الالعبني  تحرير  عدم  باإلجماع، 
والتي ُتلعب يف بلدان مدرجة عىل القائمة الحمراء يف 

الشهر املقبل«.
وكان االتحاد املرصي للعبة أشار إىل أن ليفربول لن 
يحرر نجمه محمد صالح للمباراتني املقبلتني ضمن 
أنغوال  أمام   2022 قطر  يف  العالم  كأس  تصفيات 

وغابون بسبب القواعد الصارمة لكورونا يف اململكة.
كما أشارت وسائل إعالم أن نادي ال� »ريدز« رفض 
فريمينو  وروبرتو  فابينيو  الربازيليني  تحرير  أيضاً 
»راقيص  بمنتخب  لإللتحاق  بيكر  أليسون  والحارس 
السامبا« يف استحقاقه املقبل يف تصفيات قارة أمريكا 

الجنوبية املؤهلة للمونديال القطري.
الخطوة  اتخاذ هذه  االنكليزي عىل  الرابطة  وأقدمت 
الدوليني  الالعبني  سفر  بشأن  التوتر  تصاعد  بعد 

واملخاوف من فريوس كورونا.
وسيتم تطبيق قرار األندية، املدعوم بشكل مطلق من 
قبل الرابطة، عىل حوايل 60 العباً أجنبياً من 19 نادياً 
إىل 26   للسفر  الذين سيضطرون  ال� »بريمريليغ«  يف 
كورونا  لفريوس  الحمراء  القائمة  عىل  مدرجة  دولة 

خالل النافذة الدولية يف أيلول/سبتمرب املقبل.

 
موقف  بعد  )القرار(  هذا  »يأتي  الرابطة:  وتابعت 
تمديد  بعدم  الحايل  فيفا  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
للحجر  املطلوبني  لالعبني  املوقت  اإلصدار  استثناء 

الصحي عند عودتهم من الواجب الدويل«.
اتخذه  الذي  األخري  القرار  بسبب  املشكلة  وتفاقمت 

أيلول/سبتمرب  يف  الدولية  النوافذ  بتمديد  »فيفا« 
أمريكا  قارة  يف  املقبلني  االّول/أكتوبر  وترشين 
الجنوبية ملدة يومني لتعويض املباريات املؤجلة. فيما 
كان الحل املحتمل ملواجهة هذا القرار يقيض أن تمنح 
الصحي  الحجر  من  إعفاءآت  الربيطانية  الحكومة 

لالعبني.
أجريت بني سلطات  التي  املحادثات  الرغم من  وعىل 
واإلعالم  والثقافة  الرقمية  وإدارة  القدم  كرة 
القواعد  تخفيف  يف  النظر  يتم  لم  أنه  إالّ  والرياضة، 

الصارمة املفروضة للحّد من تفيش كورونا.
إعفاءآت  منح  املحلية  الحكومة  خشت  املقابل،  يف 
من التقّيد بهذه القواعد لالعبي كرة القدم يف سعيها 

لحماية الصحة العامة.
وكان »فيفا« منح يف املوسم املايض األندية حرية عدم 
الصحي  الحجر  خلفية  عىل  األجانب  الالعبني  تحرير 
مكثفة  مناقشات  »جرت  الرابطة:  أيضاً.وأضافت 
إليجاد  والحكومة  اإلنكليزي  االتحاد  من  كل  مع 
املستمرة  العامة  الصحة  مخاوف  بسبب  ولكن  حل، 
القائمة  دول  من  القادمني  باملسافرين  املتعلقة 
الحمراء، لم يتم منح أي استثناء«.وختمت: »إذا ُطلب 
القائمة  بلدان  العودة من  الصحي عند  الحجر  منهم 
الحمراء، فلن تتأثر رفاهية الالعبني ولياقتهم بشكل 
كبري فحسب، بل لن يكونوا متاحني أيًضا لالستعداد 
اإلنكليزي  الدوري  مباريات  من  مرحلتني  يف  واللعب 
املمتاز ومباراة يف مسابقة دوري أبطال أوروبا والدور 

الثالث من كأس الرابطة«.

أن  فريونا  يف  املحلية  السلطات  أعلنت 
غمار  خاض  الذي  كييفو  املدينة  نادي 
اإليطايل  األوىل  الدرجة  منافسات دوري 
لكرة القدم من 2001 إىل 2019 اضمحل 
وعدم  خطرية  مالية  مشاكل  بسبب 

قدرته عىل إيجاد مستثمرين جدد.
»انتهى  بيان:  يف  البلدية  مجلس  وقال 
حدده  الذي  النهائي  املوعد  ظهراً 
االتحاد )اإليطايل لكرة القدم( للتسجيل 
يف البطولة )الدرجة الرابعة(، التي هي 
أي  يصل  لم   )...( االنطالق  وشك  عىل 

اقرتاح )إلعادة الرشاء(«.
وكان كييفو فريونا احتل املركز الثامن 
لكنه  املايض،  املوسم  الثانية  الدرجة  يف 
هبط إدارًيا إىل الدرجة الرابعة يف نهاية 
تموز/يوليو، وكان أمامه حّتى الثالثاء 
املقبل للعثور عىل مشرٍت جديد والتحقق 

من تسجيله يف الدوري.
إنقاذ  يف  يأمل  أنه  املحيل  املجلس  وأكد 
فرق الشباب يف النادي، معلناً يف الوقت 
السابق  الفريق  وقائد  املهاجم  أن  ذاته 
فريق  بانشاء  قام  بيليسييه  سريجيو 
 1929 كييفو  مسمى  تحت  جديد 
عىل  للحفاظ  النادي(  تأسيس  )تاريخ 

إرث النادي.
بيليسييه  السابق  كييفو  نجم  وأقّر 
كييفو(  مع  هدًفا  و139  مباراة   517(
بفشله يف وضع خطة إنقاذ السبت عىل 

أحد  »إنه  قائالً:  كتب  إذ  »إنستاغرام«، 
أكثر األيام حزًنا يف حياتي. لقد حاولت 
بكل قوتي وكنت أتمنى حًقا أن أنجح يف 
القصة  البدء من جديد ومواصلة هذه 

الرائعة )...( ولكن لألسف لم أنجح«.
كان  الوقت  أن  »يؤسفني  وأوضح: 
ضيًقا للغاية، إنها فرتة معقدة من أجل 

لتمكن  من ا

إيجاد رعاة وممولني جدد«.
مدينة  يف  الثاني  القطب  كييفو  ويعترب 
فريونا مع هيالس، وقد صعد إىل دوري 
النخبة يف عام 2001 حيث لعب لفرتة 17 
موسًما، تخللها موسم واحد يف الدرجة 
الثانية يف 2007-2008، واشتهر بلقب 

»الحمري الطائرة«.
ويف عام 2006 احتل املركز الرابع املؤهل 
إىل مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أن 
تم حسم من رصيد كل من أندية ميالن 
وفيورنتينا والتسيو 30 نقطة لتورطها 
أن  إال  »كالتشوبويل«،  ال�  فضيحة  يف 
كييفو فريونا خرج من دور التصفيات 

أمام ليفسكي صوفيا البلغاري.
اإليطاليني  الالعبني  من  العديد  ودافع 
كييفو  فريق  قميص  عن  الدوليني 
كورادي،  برناردو  أمثال  فريونا 
بريوتا،  سيموني  جاكرييني،  إيمانويل 
اإليطايل  واملهاجم  ماركيدجاني  لوكا 
الكولومبي  واملدافع  أماوري  الربازييل 
أوليفر  األملاني  واملهاجم  ييبس  ماريو 
بريهوف، فيما كان املدرب لويجي ديل 
نريي أحد أشهر من تسلم املهام الفنية 

يف النادي.

قّررت رابطة الدوري اإلسباني دعم قرار أندية “الليغا” بعدم ترسيح 
العب�ي منتخبات أمريكا الجنوبية من أجل االلتحاق بمنتخباتهم يف 

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022.
وذلك بس�بب ق�رار االتحاد ال�دويل لكرة القدم تمدي�د فرتة التوقف 
الدويل الخاص بمنطقة الكونميبول خالل شهري سبتمرب و أكتوبر 

من 9 أيام إىل 11 يوما.
الرابطة وصفت قرار الفيفا باألحادي الجانب والخطري بعد تمديده 
الناف�ذة الدولي�ة للكونميب�ول ملدة يومني خالل ش�هري س�بتمرب 

وأكتوبر.
وذكرت الليغ�ا أن االتحاد الدويل لم يأخذ بعني االعتبار الحلول التي 
ت�م اقرتاحه�ا يف ملتقى دوري�ات العالم وبهذا أك�دت الليغا دعمها 
الكامل لألندية واس�تعدادها التخ�اذ اإلج�راءآت القانونية الالزمة 

ضد قرار الفيفا.
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الرباط/ متابعة الزوراء:
 )FMAS( املغ�رب  بدائ�ل  أعل�ن منت�دى 
 ،)DWA( فيل�ه  دويتش�ه  وأكاديمي�ة 
بأح�د فنادق الدار البيض�اء، عن انطالقة 
مرشوع i-media املمول من لدن االتحاد 

األوروبي.
ويتوخ�ى هذا املرشوع، حس�ب املرشفني 
علي�ه، املس�اهمة يف اإلدماج السوس�يو-

اقتصادي والس�يايس للش�باب والنس�اء 
باملغرب عرب وسائل اإلعالم.

وبعد أش�هر من إعداد املرشوع، قدم وائل 
غسان، املس�ؤول عنه، يف ندوة صحافية، 
أرضية ش�املة عنه وعن أهدافه ومراحل 
تنفيذه، حيث أكد أن املرشوع يروم إدماج 
الش�باب عرب تكوينات لتعزيز قدراتهم يف 

مجال اإلعالم والتواصل الرقمي.
ولفت غس�ان، خالل تقديم�ه للمرشوع، 
إىل أن الواقفني وراءه يس�عون إىل تكوين 
عدد من الشباب بست جهات من اململكة؛ 
وذلك بغرض منحهم قدرات للحصول عىل 

فرص ش�غل، بعد نهاية املرشوع.

وشدد املتحدث نفسه عىل أن منتدى بدائل 
املغرب، ويف إطار اهتمامه بالديمقراطية 
التش�اركية، يقرتح ع�ىل الش�باب الذين 
سيخضعون لهذا التكوين مواكبة وتغطية 
االستحقاقات االنتخابية التي ستشهدها 
اململكة يف ش�هر ش�تنرب املقب�ل بالجهات 

التي يتحدرون منها وكذا الجماعات التي 
يقطنون بها.

وأض�اف املس�ؤول ع�ن املرشوع س�الف 
الذك�ر أن التكوي�ن س�يعمل، أيض�ا، عىل 
تقييم عمل الهيئات االستش�ارية التي تم 

خلقها خالل السنوات املاضية.

كما ي�روم هذا امل�رشوع مواكب�ة ثماني 
وس�ائل إعالم جمعوية، التي ستكون لها 
القدرة عىل استيعاب الشباب الذين سيتم 
تكوينهم، لتزويدها بمواد إعالمية منجزة 

يف هذا الصدد.
ومن ش�أن هذه املبادرة، يضيف املسؤول 
عن امل�رشوع، أن تصري لإلعالم الجمعوي 
الق�درة بذلك عىل توظيف الش�باب ودعم 
قدراتهم، وبالتايل س�تكون هذه اإلذاعات 
الجمعوية مساهمة يف النقاش العمومي.

وأوضح املتحدث نفسه أن هناك خصاصا 
يف التواص�ل باملؤسس�ات املنتخب�ة، م�ن 
جماع�ات وجه�ات وغريه�ا؛ وه�و م�ا 
الخاضع�ني  الش�باب  ه�ؤالء  س�يمكن 
للتكوين من إمكانية الحصول عىل فرص 

شغل داخلها.
وسيس�تفيد من امل�رشوع املذك�ور مائتا 
شاب وشابة يتحدرون من جهات طنجة 
تطوان الحس�يمة والرباط سال القنيطرة 
ودرعة تافياللت ومراكش آس�في وفاس 

مكناس وسوس ماسة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
انت�رشت انتقادات واس�عة لقرار وزارة 
الع�دل الروس�ية إدراج قن�اة »دوج�د« 
التلفزيونية املستقلة يف قائمة »العمالء 
األجان�ب »، فيم�ا داف�ع الكرمل�ني عن 

القرار.
وبع�د ثالث�ة أي�ام ع�ىل إضاف�ة قن�اة 
العم�الء  قائم�ة  إىل  )املط�ر(  »دوج�د« 
األجان�ب، ق�ال الناطق باس�م الكرملني 
ديم�رتي بيس�كوف إن وزارة الع�دل لم 
تنّس�ق م�ع الكرمل�ني، لكن�ه دافع عن 
إدراج قن�اة »دوجد« يف قائم�ة »العمالء 
األجانب«، وأكد أن »وزارة العدل يف هذه 
»كل  وزاد:  مهماته�ا«،  ت�ؤدي  الحال�ة 
يشء واض�ح تماما هنا، ال يمكن لوزارة 
العدل استثناء وسيلة إعالمية من تنفيذ 
القانون الذي يجب أن يطبق عىل جميع 

وسائل اإلعالم«. 
ويف محاول�ة للتخفيف من وق�ع القرار 
ال�ذي طاول ع�رشات وس�ائل اإلعالم يف 
السنة األخرية، قال بيسكوف إن »تنفيذ 
أحكام هذا القان�ون )العمالء األجانب( 
ال يؤدي إىل إغالق وس�ائل اإلعالم، وإنما 
إضافي�ة  التزام�ات  ببس�اطة  يف�رض 

عليها«.
وتعليق�اً ع�ىل االنتقادات للق�رار، نظرا 
ألن قن�اة »دوجد« ال تنكر حصولها عىل 
أم�وال م�ن االتحاد األوروب�ي بمقتىض 
عق�ود نظامية لتمويل بع�ض الربامج، 
ليس من ضمنها برامج سياس�ية، قال 
بيس�كوف: »ال يه�م م�ا ه�ي الربام�ج 
املح�ددة املمولة من الخ�ارج، وال يمكن 
إىل  التلفزيوني�ة  القن�اة  ب�ّث  تقس�يم 
س�يايس وغري س�يايس. من املس�تحيل 
القيام بذلك، وال يوجد مثل هذا التقسيم 

يف القانون«.
وضم�ان  عمله�ا  تموي�ل  أج�ل  وم�ن 
اس�تمرار البث بعد تبني مجلس الدوما 
)الربملان( يف 2015 مرشوع قانون يمنع 
ع�رض إعالن�ات ترويجي�ة يف القنوات 
املدفوعة األجر باالش�رتاك، وقعت إدارة 
القناة عق�وًدا مع املفوضي�ة األوروبية 

وبعض املؤسسات التابعة لرتويج جزء 
م�ن برام�ج املفوضية يف روس�يا تحت 
عن�وان »روس�يا ه�ي أوروب�ا«، بهدف 
الرتويج للقي�م األوروبية عىل اعتبار أن 

روسيا جزء من أوروبا.
وأمن�ت ه�ذه العق�ود قراب�ة 100 ألف 
دوالر س�نوياً للقن�اة، حس�ب بياناتها 
إضاف�ة  له�ا  س�مح  م�ا  الرضيبي�ة، 
واش�رتاكات  الداخلي�ة  التربع�ات  إىل 

املشاهدين باستمرار بثها.
ويف املقاب�ل، نقل�ت وكالة »نوفوس�تي« 
الحكومي�ة ع�ن مص�در قال�ت إنه من 
إحدى ال�وزارات قوله إن قن�اة »دوجد« 
حصل�ت من�ذ ع�ام 2016 ع�ىل تمويل 
خارجي س�نوي ال يقل ع�ن 3.7 ماليني 

روبل رويس.
وأضاف�ت وزارة الع�دل الروس�ية، يوم 
الجمع�ة املايض، كال من قن�اة »دوجد« 
اإللكرتوني�ة  واملنص�ة  التلفزيوني�ة 

إس�توري«  »فاجني�ي  االس�تقصائية 
)القص�ص املهمة(، كما ق�ررت الوزراة 
إط�الق صف�ة »عمي�ل أجنب�ي« عىل 7 
صحفيني م�ن املؤسس�تني، وكذلك عىل 
مدي�ر املنظم�ة االجتماعي�ة »ياقوتيا-

وجهة نظرنا«.
واعتقل�ت الرشط�ة الروس�ية، الس�بت 
املايض، عدة صحفيني نظموا اعتصامات 
فردية خ�ارج املقر الرئيس لجهاز األمن 
الفي�درايل، بس�احة لوبيان�كا يف وس�ط 
موس�كو، احتجاجا عىل قرار السلطات. 
وحمل الصحفيون الفتات تحمل عبارات 
»الصحاف�ة ليس�ت جريم�ة«، و«أنت�م 
)الس�لطات( تخاف�ون م�ن الحقيقة«، 

و«لن نتخىل عن كوننا صحفيني«.
وتعليق�ا عىل القرار، ق�ال رئيس تحرير 
إن  دزيادك�و  تيخ�ون  »دوج�د«  قن�اة 
»موقفن�ا واض�ح، وهو أن قن�اة دوجد 
ليس�ت عميال أجنبياً... وطوال 11 عاما 

من عمرها، التزمت القناة بش�كل كامل 
الروس�ية، وجمي�ع مصادر  بالقوان�ني 
تمويلن�ا معروفة«. وأكد دزيادكو رفض 
القناة التصنيف الجديد، وقال: »سنطعن 
بالق�رار باعتب�اره قرارا يتع�ارض مع 
القان�ون واملنطق الس�ليم، وس�نواصل 

البث كاملعتاد«.
ومن جانبها، أكدت »فاجنيي إستوري« 
أنها س�تواصل عملها كاملعتاد، وس�وف 

تنرش تحقيقا جديدا األسبوع الحايل.
ومعل�وم أن الكرملني أوقف التعامل مع 
قناة »دوجد« الروس�ية، وقرر اس�تبعاد 
مراسليها عن مواكبة نشاطات الرئيس 
الرئاس�ة،  ودي�وان  بوت�ني  فالديم�ري 
الصحفي�ة  املؤتم�رات  يف  املش�اركة  أو 
اليومية للناطق باسم الكرملني ديمرتي 
بيس�كوف، الذي أكد يف منتصف يونيو/
حزيران امل�ايض أن »الكرملني قرر عدم 
التعامل م�ع القناة بع�د تقديمها دعما 

مب�ارشا للتظاه�رات غ�ري القانوني�ة«، 
ورب�ط القرار بتغطي�ة القناة تظاهرات 

غري مرخص لها يف األشهر األخرية.
وأطلقت »دوجد« بّثها يف إبريل/ نيسان 
2010. وأعلن القائم�ون عليها، حينها، 
أنها ستكون قناة مستقلة لنقل األحداث 
يف روس�يا بطريقة مختلفة ومستقلة ال 
تتب�ع للس�لطة أو للمعارض�ة، ورفعت 

شعار »األمل«.
وتعرض القناة عىل مدار الساعة نرشات 
وحف�الت  حواري�ة  وبرام�ج  إخباري�ة 
موس�يقية وأفالم�ا وثائقي�ة، حظي�ت 
بمتابعة كبرية نظ�را لتطرقها ملواضيع 
حساس�ة وجدلية. واس�تقطبت القناة 
كث�ريا م�ن الصحافي�ني الذين غ�ادروا 
عمله�م من وس�ائل اإلع�الم الحكومية 

ألسباب سياسية أو مهنية.
وأث�ار الق�رار انتق�اد بعض الناش�طني 
الحق�وق والحري�ات. وق�ال  يف مج�ال 
عضو املجلس الرئايس لحقوق اإلنس�ان 
نيكوالي س�فانيدزه، يف ترصيح لوكالة 
»إنرتفاك�س« الروس�ية، إن إدراج قناة 
»دوجد« يف س�جل »عميل أجنبي« يعترب 
عم�ال سياس�يا، وس�وف يعق�د عملها 

»معنويا وماديا«.
ومع إشارته إىل أن القناة »تتمتع بسمعة 
طيبة وطروحات ليربالية«، خلص إىل أن 
»القرار س�يايس بحت وأمر سيئ للغاية 
بالنسبة لبلدنا... هذا القانون يعيدنا إىل 

أعماق العصور الوسطى«. 
وم�ن جانبه�ا، ح�ذرت عض�و املجلس 
اإلنس�ان س�فيتالنا  الرئ�ايس لحق�وق 
القان�ون  أن  م�ن  ماكوفيتس�كايا 
وقال�ت  املجتم�ع،  لرتهي�ب  ُيس�تخدم 
لوكال�ة »إنرتفاكس« إن »هناك نوعا من 
التط�رف يف م�ا يخص تصني�ف العمالء 
األجانب«. وخلصت إىل أن »األمر خطري، 
وم�ع الوق�ت ي�زداد الغموض ح�ول ما 
يجب أن تفعله مجموعة من األشخاص 
أو وس�ائل اإلعالم بالضب�ط حتى ال يتم 
يمك�ن  أجان�ب...  كعم�الء  تصنيفه�م 
إصدار أي قوانني، لكن ال يجوز أن تؤدي 

هذه القوانني إىل ترهيب الجميع«. 
ودان رئي�س اتح�اد صحفيي موس�كو 
بافل غوس�يف، ورئي�س اللجنة الدائمة 
لحق�وق اإلنس�ان يف مج�ال اإلعالم لدى 
املجلس الرئايس لحقوق اإلنسان، إدراج 
قناة »دوجد« عىل قائمة »عميل أجنبي«، 
اتخ�اذ  يف  تغ�ايل  »الس�لطات  أن  ورأى 
احتياطات قبل االنتخابات«. وينس�جم 
رأي غوس�يف م�ن تقدير فريق واس�ع 
من الخرباء أن الحكومة تشن حربا عىل 
وسائل اإلعالم قبل االنتخابات الربملانية 

املقررة يف الشهر املقبل.
وعج�ت وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي 
بتعليقات تنتقد الخطوة، وحمل بعضها 
إدراج  ع�ىل  وتعليق�ا  س�اخرا.  طابع�ا 
»دوجد« وعدد م�ن الصحفيني يف قائمة 
»العم�الء األجانب«، قال�ت هيئة تحرير 
القن�اة يف صفحته�ا ع�ىل »تيليغ�رام« 
س�اخرة إن »وزارة العدل أدرجت املطر، 
والثل�ج، وقوس ق�زح، وخط�وة القط، 
ومسار القمر، والضوء اللؤلؤي، والرياح 
الحج�ر،  يف  والس�يف  الصفص�اف،  يف 
واملش�رتي يف القوس، واإلبرة يف البيضة، 
والبيضة يف البط�ة، والبطة يف األرنب، يف 

سجل العمالء األجانب«.
أم�ا أولغ�ا رومانوف�ا، املدي�رة يف مركز 
م�ع  واملصنف�ة  الروس�ية«  »حقوق�ي 
مركزه�ا يف قائم�ة العم�الء األجان�ب، 
فكتب�ت ع�ىل صفحتها يف »فيس�بوك«: 
»نظ�را لكون�ي عميال أجنبيا متمرس�ا، 
أرح�ب بكم بح�رارة يف نادين�ا... وهكذا 
فق�د تم�ت إضاف�ة دوج�د، وفاجني�ي 
إس�توري، هل ه�ذا متوق�ع؟ بالتأكيد. 
وهل يعقد هذا الحياة؟ بكل تأكيد... هل 
سيستمرون يف الضغط علينا؟ ال شك يف 
ذل�ك. هل انتهى كل يشء عند هذا الحد؟ 

ال«.
ويف نهاي�ة الع�ام املايض، وق�ع الرئيس 
فالديم�ري بوتني ع�ىل تعدي�الت لقانون 
القانون  األجنب�ي«. وحس�ب  »العمي�ل 
الذي أقره الربملان الرويس، يمكن اعتبار 
أي رويس يقود نشاطا سياسيا ويتلقى 

أمواال أو مس�اعدة تنظيمي�ة ومنهجية 
من الخارج عميال أجنبيا.

ويل�زم القانون وس�ائل اإلع�الم بوضع 
العم�الء  جمي�ع  ذك�ر  عن�د  عالم�ات 
األجان�ب، وينطبق األمر ع�ىل الكيانات 
القانوني�ة والجمعي�ات العام�ة، وحتى 

األفراد املعرتف بهم كوكالء أجانب.
ويجب عىل الصحفيني ووس�ائل اإلعالم 
أو  الخب�ري  أن  التحق�ق م�ن  الروس�ية 
الصحفي ينطبق علي�ه قانون »العمالء 
األجانب«، واإلشارة إىل ذلك يف النصوص 
املكتوب�ة يف ح�ال ق�ررت الحصول عىل 

تعليق لألخبار أو املقاالت.
ويس�اوي القانون الجديد بني املنظمات 
عملي�ا،  األجان�ب  وال�وكالء  اإلرهابي�ة 
فوسائل اإلعالم الروسية ملزمة بإضافة 
الزم�ة »إرهابي�ة محظورة يف روس�يا«، 
واآلن بات�ت ملزم�ة بمرافق�ة أي ذك�ر 
لصندوق مكافحة الفساد أو حتى مركز 
الرأي بمالحظة  »ليفادا« الس�تطالعات 
أن هذه املنظم�ات »معرتف بها كعمالء 
أجان�ب«. ويف ح�ال ع�دم االمتث�ال لهذا 
املطل�ب، تواجه وس�ائل اإلع�الم غرامة 
تراوح بني 4 و5 آالف روبل لألفراد، وبني 

40 و50 ألف روبل للكيانات القانونية.
ووضع القانون املذكور وس�ائل اإلعالم 
الروس�ية أمام خيارات صعبة، وخاصة 
عن�د رغبته�ا باالستش�هاد بصحفي�ني 
ملؤسس�ات  يعمل�ون  روس  وخ�رباء 
مدرج�ة ضم�ن »العمالء األجان�ب«، أو 
صحفيني أجان�ب معتمدين يف روس�يا، 
فمعظ�م املعلق�ني ال يفضل�ون إضافة 
»عميل أجنبي« مع أسمائهم ملا ينطوي 
علي�ه األمر م�ن تقلي�ل يف مصداقيتهم، 
خاصة يف ظل ض�خ »املاكينة« اإلعالمية 
الغ�رب  أن  روس�يا  يف  والدبلوماس�ية 
والكث�ري م�ن دول العال�م يعمل�ون عىل 
منع تطور روس�يا وإلص�اق تهم باطلة 
بقيادته�ا، والتش�كيك بم�ا حققته من 
إنجازات. ويف املقابل، فإن وسائل اإلعالم 
ال تري�د التع�رض لغرام�ات وإمكاني�ة 

إغالق مواقعها.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
س�ودانيون  صحفي�ون  أعل�ن 
مقاطع�ة أخبار القوات املس�لحة 
مل�دة ثالث�ة أي�ام، ونف�ذوا وقف�ة 
احتجاجي�ة الثالثاء أم�ام مجلس 
الصحافة واملطبوعات الصحفية يف 
الخرطوم، احتجاج�ا عىل االعتداء 
بالرضب عىل الصحفي عيل الدايل، 
فيما أعلنت وزارة الثقافة واإلعالم 
الس�ودانية أنه�ا تابع�ت تفاصيل 

حادثة االعتداء عىل الدايل.
وتعرض الدايل وه�و عضو اللجنة 
نقاب�ة  الس�تعادة  التمهيدي�ة 
الصحفي�ني، لحادث�ة اعت�داء من 
قب�ل عن�ارص تتبع لق�وة نظامية 
يف الخرطوم، ما اس�تدعى نقله إىل 

املستشفى عىل وجه الرسعة.
التمهيدي�ة  اللجن�ة  ووصف�ت 
الستعادة نقابة الصحفيني حادثة 
ب�”الرببري�ة”، ورجحت  االعت�داء 
أن وراءه�ا أف�رادا تابع�ني لهيئ�ة 
التابعة  االس�تخبارات العس�كرية 

للجيش السوداني.
خم�س  يف  الصحفي�ون  ورف�ض 
هيئات ومنظمات مهنية صحفية 
يف بيان مش�رتك ”االعت�داءات عىل 
والت�ي  واإلعالمي�ني،  الصحفي�ني 
بلغت قم�ة الس�وء والتنكيل، عرب 
االعت�داء غ�ري القانون�ي والعنيف 
م�ن  أف�راد  علي�ه  أق�دم  ال�ذي 
العسكرية  االستخبارات  منسوبي 
ض�د الصحف�ي ال�دايل وع�دد من 

املواطنني”.

وقال�وا إنه س�يتم تس�ليم مذكرة 
ملجل�س الصحافة تتضم�ن العديد 
م�ن املطال�ب لحماي�ة الصحفيني 
وضم�ان عدم إف�الت املعتدين من 
العس�كريني م�ن العق�اب خاصة 
االعت�داءات  ظاه�رة  تك�رر  بع�د 
ع�ىل اإلعالمي�ني، ومقاطعة أخبار 
القوات املس�لحة السودانية وكافة 
أنش�طتها وفعالياته�ا مل�دة ثالثة 

أيام تبدأ من تاريخ الوقفة.
وأعلن�ت وزارة الثقاف�ة واإلع�الم 
الس�ودانية أنه�ا تابع�ت تفاصيل 
حادثة االعتداء ع�ىل الدايل، وأكدت 
يف بيان أنها ستعمل وبالتعاون مع 
مختلف األطراف املعنية يف األجهزة 
والرشطي�ة ومنظوم�ات  األمني�ة 
الصحفي�ني واإلعالمي�ني عىل منع 

تكرارها مس�تقبال وبم�ا يتماىش 
مع متطلبات االنتقال الديمقراطي 
الفردي�ة  الحري�ات  وحماي�ة 
املواط�ن  وحق�وق  والجماعي�ة 

السوداني وسيادة حكم القانون.
تعم�ل  أنه�ا  ال�وزارة  وأضاف�ت 
القانوني  ع�رب برنام�ج اإلص�الح 
قان�ون  إع�داد  ع�ىل  والترشيع�ي 
خاص بحماي�ة الصحفي�ني وبما 
يمنع تكرار مثل هذه املمارس�ات 
ويف إطار توقيع السودان يف التاسع 
من ديسمرب 2020 عىل “التزامات 
الهاي لتعزيز حماية الصحفيني”.

حري�ة وس�ائل اإلع�الم تع�د أهم 
الديمقراط�ي  التح�ول  مكون�ات 

واإلصالح السيايس يف السودان
 159 املرتب�ة  الس�ودان  واحت�ل 

م�ن مجم�ل 180 دول�ة يف العالم، 
يف م�ؤرش حري�ة الصحاف�ة لعام 
منظم�ة  لتقوي�م  وفق�ا   ،2020
املس�تقلة  “مراس�لون بال حدود” 
املعنية بحريات الصحافة وحماية 
الصحفيني، متقدما 16 مرتبة عن 
موقع�ه العام امل�ايض، إذ جاء هذا 
التحس�ن بع�د ع�ام م�ن اإلطاحة 
بنظام الرئيس الس�وداني السابق 
عمر البش�ري، حيث كان�ت أجهزة 
األمن أس�اس الرقابة التابعة لذلك 

النظام.
وكان رئي�س ال�وزراء الس�وداني 
عبدالل�ه حم�دوك ق�د أعل�ن ع�ن 
كامل�ة م�ع ممارس�ات  قطيع�ة 
النظ�ام البائد بش�أن التعاطي مع 

الصحفيني.

وأق�ر حم�دوك يف رس�الة مطولة 
للصحفي�ني واملدون�ني، بمناس�بة 
اليوم العامل�ي لحرية الصحافة، يف 
الثال�ث م�ن مايو امل�ايض، بوجود 
تحديات ك�ربى تواج�ه الصحافة 
حاليا، لكنه ع�رّب عن ثقته الكبرية 
يف إمكاني�ة تج�اوز ه�ذا الوضع، 
اس�تنادا مل�ا للصحافة الس�ودانية 

من إرث قديم وكبري.
ويخوض اإلعالم السوداني معركة 
الحري�ات يف مواجه�ة التحدي�ات 
الداخلية التي تواجهها البالد عقب 
ت�ويل الحكومة االنتقالي�ة. وبينما 
بالتمهيد  تنش�غل وس�ائل اإلعالم 
بالبح�ث  الديمقراط�ي  لالنتق�ال 
الت�ي  حقوقه�ا،  ع�ن  والتنقي�ب 
يمكن أن تس�اهم يف ترسيخ إقامة 
نظ�ام ديمقراط�ي تع�ددي وه�و 
أحد األهداف الرئيس�ة التي فجرت 
الث�ورة الش�عبية، ف�إن الحكومة 
االنتقالية التي تولت مقاليد الحكم 
يف ه�ذه املرحل�ة مازال�ت تض�ع 
اللبن�ات للدف�ع بعملي�ة التح�ول 
الديمقراط�ي بمن�ح حرية التعبري 
لوسائل اإلعالم.وتعد حرية وسائل 
التح�ول  مكون�ات  أه�م  اإلع�الم 
الديمقراطي واإلصالح السيايس يف 
الس�ودان. إذ يتوقف إسهام ودور 
وس�ائل اإلعالم يف عملي�ة التحول 
الديمقراط�ي عىل ش�كل ووظائف 
تل�ك الوس�ائل يف املجتم�ع وحجم 
الحري�ات الت�ي تتمتع به�ا داخل 

البناء االجتماعي.
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روسيا: انتقادات واسعة لقرار تصنيف قناة »دوجد« كعميل أجنيب والكرملني يرد

دواي والسعد يبحثان سبل تطوير التعاون بني 
احلكومة احمللية وفرع نقابة الصحفيني يف ميسان

املرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب بالكشف عن 
مالبسات اإلعتداء على مبنى« مركز الرافدين للحوار »

الصحفيون السودانيون يقاطعون أخبار اجليش احتجاجاً على االعتداء على زميلهم

برنامج تكويين يهدف إىل دمج شباب املغرب يف اإلعالم والتواصل الرقمي

 العمارة / نينا:
 بحث رئيس فرع نقابة الصحفيني يف ميس�ان سمري السعد مع املحافظ » عيل داوي 

الزم » العمل الصحفي وسبل تطوير التعاون بني الحكومة املحلية وفرع النقابة .
وناقش الطرفان : املش�اكل التي تواجه العم�ل الصحفي يف امليدان و املضايقات التي 
يتعرض لها الصحفيون وعدم التمييز بني العامل يف املؤسسات الرصينة واملسجلة يف 

نقابة الصحفيني وبني الوهميني دعاة العمل االعالمي .
وش�دد  املحاف�ظ » عىل رضورة تس�هيل مهم�ة  الصحفيني واملؤسس�ات االعالمية 
الرسمية من قبل جميع دوائر الدولة يف املحافظة  مع الحصول عىل املعلومة انطالقا 
م�ن العمل بمبدأ الش�فافية ، معلناً، تضامنه الكامل م�ع الصحفيني املهنيني وانه ال 

يسمح باملساس بهم من قبل اية جهة دون وجه حق .
واك�د » املحافظ  » ش�مول ما تبقى من الصحفيني غري املس�تلمني لقطع االرايض يف 
الدفعات القادمة ، مبدياً، اس�تعداده التام للتعاون لضمان جميع حقوق الصحفيني 

املنضوين تحت النقابة . 

بغداد/ نينا :
 طالب املرصد العراقي للحريات الصحفية يف نقابة الصحفيني العراقيي�ن ، الس�لطات 
األمنية بإتخاذ إجراءات فعلية للكشف عن مالبسات اإلعتداء اإلرهابي الذي طال مبنى 
مركز الرافدين للحوار فجر الثالثاء وأس�فر عن دمار محتوياته يف رس�الة عىل مايبدو 

لتعطيل عمله.
وابل�غ نائ�ب رئيس مجل�س إدارة املركز ، املرص�د العراقي للحري�ات الصحفية ، إن » 
املعتدي�ن قام�وا بإطالق قذيفة آر بي جي ع�ىل املبنى فجر الثالثاء م�ا أدى اىل دماره، 
ومحتويات بداخله، ويتزامن ذلك مع قرب إنعقاد املؤتمر الس�نوي للحوار الذي يقيمه 
املركز يف العاصمة بغداد نهاية الش�هر الجاري، وتش�ارك فيه شخصيات كبرية محلية 

وعاملية«.
واوض�ح ان » هذا اإلعتداء الثالث من نوعه، حيث س�بق أن أطلق مجهولون الرصاص 
عىل املبنى، أعقبه إعتداء بعبوة ناس�فة، وهذا هو اإلعتداء الثالث الذي يستهدف املبنى 
»، مبين�ا إن » املرك�ز يعمل عىل تقريب وجه�ات النظر، ويدعم مبدأ الحوار، ويس�عى 

لتعزيز مكانة العراق الدولية وتأثريه وتفاعله مع املجتمع الدويل ».
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د. أياد حامد هويدي
ل�و قدم ه�ذا العمل يف احد ال�دول االوربي�ة ملُنح أعىل 
ش�هادات التقدي�ر وُس�لطت علي�ه األض�واء من قبل 
وس�ائل اإلعالم املس�موعة واملرئية واملقروءة. و ملُنح 
املخ�رج أعىل جائزة يف البلد. ولكن نحن يف العراق ، بلد 
الطاق�ات البرشية الهائل�ة التي غ�زت العالم بعلمها 
وفكرها وفنها، ولألس�ف الش�ديد هن�اك )البعض( يف 
داخ�ل العراق من ال يرغبون بل يخش�ون من حضور 
املمي�ز واملبدع والرشيف . وبس�بب ه�ؤالء )البعض( 
ص�ار بلد يط�رد مبدعي�ه ويحارب موهوبي�ه وينفي 

مبدعيه ممن تبقوا عىل قيد الحضور . 
دور املخرج:

حينم�ا يك�ون املخرج محرتف�اً ومقتدراً وع�ىل دراية 
بمهم�ة املرسح الرئيس�ية وممس�ك بخي�وط اللعبة, 
الب�د ان يكون حتماً مطلعاً عىل جميع مناهج املرسح 
ومدارس�ه ع�ر التاريخ املرسح�ي، لكن�ه يكون غري 
منتمياً ألي منهج أو مدرس�ة معينة. هو بالتأكيد قرأ 
أوشاهد أو قد يكون شارك يف احد الورشات املرسحية 
ألح�د املناهج وامل�دارس العدي�دة املنت�رشة يف جميع 
أنحاء املعمورة، أويف أقل تقدير يكون قد س�مع عنها، 
لكنه يف كل األحوال ال يتبناها، بل يعمل ضمن منهجه 

الخاص . 
فه�و و اقص�د هن�ا املخ�رج املح�رتف، ه�ذا اليعن�ي 
بال�رورة أن كل م�ن درس االخ�راج  او م�ن كت�ب 
أطروح�ة  دكتوراه ) يف اإلخ�راج املرسحي !!!( أصبح 

مخرجاً محرتفاً بشكل تلقائي.
م�ن  العدي�د  اش�اهد  ان  الفرص�ة  يل  س�نحت  وق�د 
املرسحيات لفُرق مرسحي�ة  محرتفة ولكن مخرجها 
املوهوم املغروم  واملفتون بذاته قدم لنا عمالً ال يمكن 

أن أصفه بغري مفردة 
) عمل مدريس(.  

ال مانع من أن تكون نرجسياً أو مستفيدا من تاريخك 
الش�خيص وتحول�ه اىل عم�ل أدب�ي أو مرسح�ي أو 
س�ينمائي ، فهن�اك الكثري من كتب�وا أو من قدموا لنا 
أعمال مرسحية وس�ينمائية مستوحاة من تاريخهم 
العائ�ي أو ملفهم الش�خيص, لكنهم انطلقوا بعد ذلك 
ليحلق�وا بنا عالي�اً وليدخولنا يف عوال�م أخرى، عوالم 
مليئ�ة بالح�ب والجم�ال والط�رح اإلنس�اني الراقي 
ليصب�ح مرسح�ه او فلم�ه )فلَمن�ا( أو )مرسحن�ا( 
جميع�ا أينما كنا. إما أولئك الذي�ن دخلوا املهنة غفلًة 
أو  لسبٍب أناني أو لطلب املال أو الشهرة. أولئك  الذين 

دخل�وا املهنة ظن�اً منهم أنها تمنحهم ن�وع من أنواع 
السلطة عىل املمثلني والجمهور ليتلذذوا بها ويشبعوا 
ذواتهم املريضة الخاوية بهذا النزق الفارغ والضجيج 
االج�وف ، يتصور هؤالء  أن ما يقدمونه عىل خش�بة 
امل�رسح ذو قيمة فني�ة عليا وعم�اًل خارق�اً، لكن لم 
يأتيي�ه جمه�ور, فيصب لوم�ه عىل الجمه�ور كونه 
متخلف وغ�ري قادرعىل الوصول اىل مس�تواه الفكري 
والفني، يتوقع أنه يف عمله  اخرتق املجهول يف  املرسح 
والسينما وكشف لنا عن بواطن خفية لم نكن نعرفها 
، ب�ل هو وحده العالم الفاهم الخ�ارق املارق، وياليته 
كان كذل�ك بالفعل وياليت�ه كان يمتلك قدرات خارقة 
جسدية أو صوتية أو موسيقية، مثلما ما هو موجود 

بالفعل لدى بعض من زمالئنا املوهوبني فعالً. 
ان مث�ل ه�ؤالء الالموهوب�ون يتص�ورون أن املرسح 
مكان للس�ب والشتيمة واأللفاظ النابية وطرح رموز 
والغ�از وعلين�ا نحن الجمه�ور أن نق�وم بحلها رغم 
انه�ا يف الحقيق�ة  تناقش قضية س�طحية. ال يعرفوا 
ان الجمه�ور قد اتى ليتحد مع املمث�ل كي يجد متعة 
روحية وذهنية.  أتوا لحاجاتهم النفسية للتجمع كي 
يس�تمتعوا ويتعلموا بما يقدم عىل خش�بة املرسح أو 
الفيلم ، صحيح أن يف الدول الديمقراطية الوجود لدور 
الرقي�ب, لك�ن هناك الرقي�ب الذاتي والذائق�ة الذاتية 
والعام�ة, ويف بع�ض األحي�ان القانونية إذ ال يس�مح 
لهؤالء أن يقوموا بممارس�ة افع�ال او ينطقوا بأقوال 
تم�س مجموعة م�ن البرش أو أن ت�ؤذي كائن برشي 
أو حيوان�ي. ففي العالم املتحر مثال اصبح ممنوعاً 
ان تقدم مش�اهد العنف ضد الطفل واملرأة أو الحيوان 
وق�د يحاس�ب قانونياً. مث�ل أولئ�ك املوهومون يجب 

إبعادهم عن املرسح أو املطالبة بحجرهم يف املصحات 
النفسية.

مرسحية أوفر بروفة.
وهذا ما حققته مرسحية أوفر بروفة وهذا ما استطاع 
املخ�رج ع�ي الش�يباني أن يقدم�ه لنا بكل سالس�ة 
وأقتدارو بش�كل بارع وأنيق وس�ينوغرافيا  بس�يطة 
وح�ركات محس�وبة ملمثل�ني مكفوف�ني يتحرك�ون 
بمساعدة العيص، بعضهم  ادى دوره بشكل مقنع بل 
اكاد اج�زم ال يقل إن لم يُك أفض�ل من بعض املمثلني 
املبرصين والدارس�ني يف معاه�د وأكاديميات الوطن. 
وه�ذا ما يعلن�ه العرض عىل لس�ان املخ�رج / املمثل 
بقوله ) ان عىل يقني ان كل الناس ممثلون باس�تثناء 

بعض املمثلني (
حكاي�ة املرسحي�ة حكاي�ة بس�يطة ، تتح�دث ع�ن 
ممث�ل غادره الجمهور )وانا اس�تعار املؤلف يف مطلع 
مرسحيته اسم ملرسحية مش�هورة وهي ، أغنية التم 
للكاتب الرويس املعروف أنطون تشيخوف(  وقد ذكره 
بط�ل املرسحية ) الذي يمثله املخرج نفس�ه( يف بداية 
العمل ، كي ال يرتك مجاالً  للمتفلس�فني من النقاد ان 

يتهموه  بالرسقة.
 املمث�ل ) البطل(،غ�ادره الن�اس، غ�ادره املمثل�ون، 
وال يع�رف م�اذا يفعل، فهو ال يس�تطيع العيش دون 
املرسح، امل�رسح مكانه النقي ليتنفس فيه هواء نقياً 

خالياً من الكذب والغش والخداع.
املكفوف�ني  م�ن  مجموع�ة  ل�ه  انتف�ض  ل�ذا   
كانوا)يس�تمعون( إليه س�ابقا وهو يؤدي أدواره من  
خل�ف الكوالي�س،  تناخوا ك�ي يس�اعدوه  يف محنته 
ل�ذا ق�رروا أن يمثلوا معه. لكن ماذا س�يقدمون؟. اي 

نص؟ 
فجأة تأتي فكرة قديمة دارت يف رأس املمثل / املخرج 

أو صانع العرض اسماها هو 
) القال�ب( وهي ان يجعل من خش�بة املرسح )رقعة 
ش�طرنج( يلعب عليها املمثلون أدوارهم كما هي مثل  
قط�ع الش�طرنج املعروفة , امللك – الوزي�ر – الفيل – 
الحص�ان – القلعة – الجندي . وعر ورش�ة مرسحية 
تفيض هذه الورشة اىل عرض مرسحي اسماه املخرج 
)اوفر بروفة( من خالل ه�ذه األدوار) األحجار( يردد 
املمثل�ون بعض املقوالت من ش�عٍر وحك�ٍم ويف بعض 
األحيان  مقوالت مش�هورة لس�يايس هذا الزمن وهي 
تلميحات ذكية يداعب فيها )املؤلف/ املخرج( املخزون 

الفكري و الجمعي  لدى الجمهور.
ال يخل�و العمل من بعض اللمح�ات الكوميدية كعادة 
املخ�رج ع�ي الش�يباني ال�ذي يضحك وس�ط حزنه، 
كوميديا خفيفة انيقة بعيدة عن االبتذال ، مشاكسات 
لطيف�ة ، يتع�رف عليه�ا الجمه�ور مب�ارشة يضحك 

ويصفق. 
عي الش�يباني مخرج محرتف بمعن�ى الكلمة، مدرك  
بش�كل واعي ملاهية املرسح وأهداف�ه النبيلة ويعرف 
ويجي�د دور املخرج ، فهو يختلف يف رؤيته  اإلخراجية 
م�ن عمٍل آلخر  حس�ب املتاح  وتبع�اً لطبيعة الفرقة 
واإلمكاني�ات املتاحة، وهذا ما ش�هدته ش�خصيا من 
خالل زيارتي يف ربيع العام 2013 اىل محافظة كربالء 
املقدسة ألشاهد له عمال رائعا عن معركة الطف كان 

بعنوان ) عىل ظالل الطف( .
يف ه�ذا العمل ) اوف�ر بروفة(  اعتم�د املخرج كعادته 
عىل فكرة نبيلة وجديدة مبنية أساس�ا لغرض نبيل أال 

وهي  أن يقدم عم�اًل مرسحياً بمجموعة من املمثلني 
املكفوف�ني الذين يرغب�ون التمثيل, هذه هي رس�الة 
العمل األهم وهذه العملية بحد ذاتها تستحق االنحناء. 
طاقم  املمثل�ني من الهواة املكفوفني لكنهم اثروا فينا 
أش�د تأثري ومنحونا الش�عور باملتعة الذهنية  بل إننا 
حت�ى  نس�ينا انه�م مكفوف�ني. وهذا هو ما يس�مى 
ب�قهر املس�تحيل. رس�الة العم�ل الثاني�ة هي دعوة  
إىل دع�م املرسح والنهوض به م�ن جديد, دعوة لجعل 
املرسح مدرسة و مكاناً مقدساً يحتاجه اإلنسان كما 

يحتاج  الخبز.
أدانت املرسحي�ة بعض الظواهر الس�ائدة يف املجتمع 

بشكل جاد مرة واخرى بطريقة ساخرة مثل: 
- التغيري الحقيقي يجب أن يأتي من الداخل، ) يقصد 
ب�دون أن يذكر ذلك( أن التغري نح�و االصلح ياتي من 

خالل صناديق األقرتاع. 
- اش�ار الع�رض وبطريق�ة فكهة ومرح�ة اىل قصة 
اطاريح الدكت�وراه يف اإلخراج املرسحي ذات العناوين 
الرنانة للحد الذي دعى احد املمثلني ان يقرتح ) املرسح 
االنجباحي( كعنوان مقرتح الطروحة دكتوراه ، والتي 
راى فيها عملية احتيال عىل الدولة واملجتمع . ومجرد 
اختب�اء  خلف عناوين معقدة خاوية ال عالقة لها بما 
ه�و موجود عىل ارض الواقع . فعال وهل هناك حاجة 
ملث�ل ه�ذه البحوث وم�ا حاج�ة البلد له�ا . فالبعض 
يحص�ل عىل هذه  )ال�دال اللعينة( ليصبح بعدها عبئا 
مضافا اىل أعباء الدولة إليجاد وظيفة ومرتبا ش�هرياً 
يمكن أن يطعم عرشات العوائل. ان يف كل بلدان العالم 
الدولة هي التي تح�دد وتقرر عدد الباحثني واملجاالت 
املطلوبة حس�ب حاجة س�وق العمل, أم�ا من يرغب 
القيام بذلك لوحده وعىل نفقته الخاصة فليتحمل هو 

النتائج.
- طرح قضية هجرة الطاقات املبدعة من البلد.

ويف نهاي�ة العمل جاءت رصخة العم�ل املدوية والتي 
تأت�ي أوالً م�ن قبل املخ�رج ومن ثم من قب�ل املمثلني 
وهم يمس�كون ي�دا بيد ويرم�ون الع�يص والقبعات 
ويخلعون ازياءهم الخارجية وهو عبارة رداء بس�يط 
غ�ري مكلف ماديا عبارة عن  قطعة قماش من اللونني 

األسود واألبيض ، وينشدوا بصوت واحد:
املرسح… فن ومدرسة… هو فن التعليم األصلح

فيه نسمو…  وبه نفرح
وبه ننمو ... وبه نصدح

وكم�ا تحت�اج الن�اس اىل الخب�ز… تحت�اج الناس اىل 
املرسح.

www.alzawraapaper.com

ثقافية

قصيدة

ناهض اخلياط

ال أريد لهذا املساء أن ينحني 

ُمسِندا رأسُه الجميل بكفّ�يِه

وحيدا ًوبائسا ً

كصخرِة الُحطاْم

النجوُم مترِّجة يف امليادين 

والشوارع تنحدُر كما تشاْء

فانهْض أيها املساء بي !

وَدْعنا نتجول كالهواء !

حتى تصدنا املائدة ْ

وحينها تَ�حّدْث بما تشاْء

فالكأُس نديٌم رشيْف

ال ييش بكلماتنا 

�� ) دارون ( يعثر عىل الحلقة الضائعة ْ

وذلك الرجُل ينحني عىل املائدة ْ

واضعا ًرأسه بني كفّ�يِ�ه

وكأنه يزن ُالكوكَب األريض ... كوكبنا

أو لعله يفرّس العالَم من جديد

ليُ�غي�ِّرْه

وها هي ابتسامتُ�َك تشعُّ عىل فمي

فيا أيها الهواء انطلق ... !

لِنُ�فِصَح عّما يجول بخاطر ِالنبيذ ...!

اهلواء

حني حيل الظالم 
حيدر موان

تع�د لغة القصي�دة مفتاح النص الش�عري، من خاللها 
ننطل�ق ملعرف�ة ما يف الن�ص. الهيمن�ة األوىل للنص بما 

ينثره الشاعر
م�ن لغ�ة، يح�اوُل م�ن خالله�ا أن نتجول يف بس�اتني 
القصيدة إىل نهايتها، وهذا ال يجعلنا أن نغفل عن فكرة 

القصيدة، هي روح النص
الش�عري، وال يكتمل النص إال به�ا، فمن أراد لقصيدته 
أن تك�ون ش�جرة مثمرة يؤتي أكلها بع�د قراءة النص، 

فيجب أن يهتم ب� لغة وفكرة القصيدة.
  عند قراءتنا للمجموعة الشعرية )أبواب الليل( للشاعر 
عبد الرحيم صالح الرحيم، نجُد أن اللغة الشعرية كانت 
عىل نس�ق واحد عىل مدار املجموعة س�واء قصائده ما 
قب�ل عام 2000 أو بعد هذه الفرتة، نراه يهتم بمضمون 

قصيدته أكثر من أي يشٍء 
آخر.

عندما تبحُر يف )أبواب الليل( ستجُد هذا العنوان مصداقا 
ً مل�ا جاء يف نصوص الش�اعر، يعنون قصائده ب� مفردة 
)الليل( يف س�ت  من قصائ�ده: )باب اللي�ل( و)مطر يف 
الليل( و)أس�وار اللي�ل( و)الليل( و)ع�ىل طرقات الليل 

الساكن( و)يف 
اللي�ل(، إذا ل�م نجد مف�ردة )الليل( يف عن�وان القصيدة 
س�نجدها يف متن النص الش�عري فال يكاد نص شعرياً 

يخلو من هذه املفردة،
فالش�اعر تب�دأ حيات�ه عندما يح�لُّ الظ�الم ففي نص 

)السد( يقول: 
األعداء قريبوَن ...
وأنا يف آخرة الليل,

اسمع صوَت الفجِر يدبُّ خفيفا ً فوَق الجبل
ويف نص )نواح( يقول:

يف منتصف الي
تخرُج من صدري بوْم!...
وتنوُح بصوٍت مبحوْح...

ويف نص )هل ينكشف املخبوء( يقول:
ماذا يحدث ُ بني األرض وبني األمطاِر؟

وهذا الليل املاكُر ماذا يفعُل بينهما من إغواء؟  
ومن ضم�ن قصائد الش�اعر يف ه�ذه املجموعة )قطار 

النجوم( وقد ترجمت، ودرست يف املناهج األمريكية، 
 يف املقطع األول يقول:

الليُل قطاٌر يميض
من سطح الداِر أراه

تبسم يل عيناه
يبدأ الش�اعُر نصه الش�عري ب� الليل، وغالبية قصائده 
تكون بداياتها جملة أس�مية، فاالسم أقوى من الفعل، 

وال يتقيد بزمن، الليل
ل�ه حصته األكر يف ه�ذه املجموعة، ويش�به الليل بأنه 

قطار يميض وال يعود، فأجاد شاعرنا الرحيم باستخدام 
مفردة )يميض( فإن إيقاعها يف الجملة الشعرية أفضل 
من أي مفردة تس�تخدم محلها، يمثل الش�اعر حركته 

بالثبات وهو عىل سطح الدار، يراقب
، ويرى، ويف الوقت نفسه يمثل القطار بالحركة، ورغم 
رحيل�ه يرتك بس�مة ع�ىل عينيه. أم�ا املقط�ع الثاني، 

يقول:
الليُل قطاٌر يميض
يحمُل يف العربات

أقماراً ونجوم
أزهاراً وغيوم

أنهاراً وبحارا ً تجري
الليُل قطار يميض

يذكُر الشاعُر يف املقطع الثاني من القصيدة حمولة هذا 
القطار، ويقس�مها إىل قس�مني، األول: األزهار واألنهار 
والبح�ار وه�ي قريبة م�ن الش�اعر، والثان�ي: األقمار 
والنج�وم والغيوم وهي بعي�دة، هو أنس�ان حالم بهذا 
القطار، ال يكتفي باألش�ياء القريب�ة منه بل يطمح إىل 
أفضل من ذلك، من ينش�د إىل القمر والغيمة إنه بحاجة 

إىل أكثر من ما موجود حوله،
أما املقطع الثالث، يقول:                          

الليل قطاٌر يميض
أتمنى لو أركبه يوما

لو يأخذني دوما 
ألرى أين يسرْي..

أين يسرْي؟
يكرر الش�اعر جملته الش�عرية )الليل قط�اٌر يميض(، 
رغم التك�رار أنها أعطت موس�يقى جميل�ة بتكرارها، 
أراد الش�اعُر يف هذا املقطع التمني بركوب هذا القطار، 
فأمنيات�ه بس�يطة لك�ن صعوبة التحق�ق، ويطمح أن 
يتج�ول به دائم�ا وليس م�رة واحدة، هذا حال نس�ان 

الحالم، حتى أنه ال يعرُف أين يسري.

عبد اجمليد بطالي
الن�ص ه�و ذل�ك البن�اء اللغ�وي.. والهي�كل اللفظ�ي 
املتماسك.. وهو ذاك الذي يملك األرسار.. ويمتلك مفاتيح 

الخبايا.. وهو الشاهد الغائب؛ الغائب الشاهد..
الن�ص.. هو ذاك املاث�ل بني يدي أكثر م�ن ناقد ومحلل 
وق�ارئ يقاضيه، ويس�تنطقه ليس�تخرج م�ا فيه من 

كنوز وآللئ ومعاني ودالالت.. وغريها...
الن�ص ذاك الكيان الغاص باأللغ�از والرموز والعالمات 
واإلش�ارات واإليحاءات والس�يمات الدالة املمكنة التي 
تس�تفز املتلقي ملشاكس�تها ومناوش�تها بما أوتي من 
علوم وأدوات وآليات للتأوي�ل املختلف والتحليل املعّمق 

والنقد الجاد...
الن�ص األدبي إذن ه�و نص تفاعي تكت�ي فيه البنية 
والدالل�ة أهميتهما البالغ�ة.. لحضورهما القوي يف أي 

عمل نقدي أو أي دراسة نقدية، ذلك ألن منطلق املتلقي، 
القارئ والناقد عىل حد سواء.. يبدأ من البنية الكلية إىل 
البنى الجزئية وصوال إىل الداللة، فال وجود لكتابة أدبية 
أو نص أدبي أو أي خطاب يف تعدد مس�الكه وأس�اليبه 
ومجاالت�ه إال بوجود بناء يؤس�س علي�ه الكاتب عمله 

الخالق..
وإذن فال�دارس للخط�اب األدب�ي أو الن�ص اإلبداع�ي 
عموم�ا ال يس�تطيع اخ�رتاق النص أو ج�دار الخطاب 
بلوغ�ا إىل الداللة إال باخرتاق نق�دي تحليي للبنية األوىل 

معتمدا عىل آليات النقد والتحليل.. 
والبنيات التي تواجه الناقد/ الدارس عند قراءته للنص 

متعددة منها:
البني�ة الرتكيبية: اللغة والنس�ق البنيوي لرتكيب جمل 

النص..
البنية الصوتية: الجان�ب الفونولوجي يف بنية األصوات 

والحروف.. الوحدات الصوتية يف النص.. 
البنية املعجمية: املعجم املس�تعمل يف نسقية الجمل، أو 

الحقل املعجمي املعني..
البني�ة الداللية: املعنى العميق للن�ص أو ما وراء البنية 
السطحية للغة النص.. إذ ال وصول إىل املعنى أو الداللة، 
إال بامل�رور م�ن البني�ة أو بالحف�ر يف أص�ول الكلمات 
واش�تقاقاتها.. وما إىل ذلك.. وص�وال بالحفر إىل أعماق 
الن�ص وبالتايل تفكي�ك أو ترشيح بنيات�ه االجتماعية، 
وأنس�اقه الثقافية، والفكري�ة واأليديولوجية، للقبض 
ع�ىل الدالل�ة، ومنه�ا إىل البن�ى املش�رتكة ب�ني األدبي 

والنفي والذاتي.. وغريها..        

انتصار النعيمي
تجلس ب�كل جماله�ا الباذخ، 
تتفحصني بعينيها الالمعتني، 
يده�ا  تم�د  وترق�ب  ب�ذكاء 
لتالمس�ني وتم�رر أصابعه�ا 
عي، برش�اقة وخف�ة تحاول 
أن  اعماق�ي،  تستكش�ف  أن 
أخب�ئ  م�ا  لتع�رف  تغ�وص 

بداخي لها، 
تبح�ث عن كل نقط�ة بيضاء 
وخط أبيض يف سوادي الحالك 
مس�تقبلها  لتق�رأ  الحزي�ن، 
القادم لتضمن لحظة سعادة 
وف�رح ق�د تحظى به�ا داخل 

عتمتي،
تش�مني وأشم عطرها،  تتدىل 
قالدتها ع�ىل صدرها األبيض 
ملع�ان  ويبهرن�ي   الالم�ع،  
الجمي�ل،  وصدره�ا  الفض�ة 
وح�ني تحن�ي رأس�ها فوقي 
الش�وق  آه�ات  كل  تنتابن�ي 
واإلثارة، املنسدلة مع خصالت 
شعرها األس�ود، وهي تمتزج 
بروح�ي وتختل�ط ب�كل ذلك 
الكالم املشفر الذي أخرها به 

وهي تداعبني بني يديها، 

تكل�م عن�ي كل م�ن تجل�س 
أمامه�ا تخرهم ب�كل حرف 
بكل رمز بكل كلمة أخبئها لها 
يف قلبي وباطني، تخرهم عن 
كل يشء بعد أن تجعلني أقبل 
ال�ذي إصطبغ  اليانع  ثغره�ا 
بأل�وان الربيع وتعطر بتمتمة 
األمني�ات، تل�ك األمنيات التي 
تهمسها ش�فتاها قرب أذني 
ب�كل لوعة وح�ب،  وتجعلني 
أتقل�ب من فرط حب�ي ألقدم 
أجم�ل ما أجود له�ا به لكنها 
يف كل م�رة كانت تجلس معي 
ترشك إمرأة أخرى يف جلستي 
معها، كن�ت أتمن�ى أن أكون 
نديمها ولو مرة لوحدنا، كنت 
أتوق أن أخرها بكل يشء، لها 
فقط وأن ال أجَر أن أبوح لها 
ب�كل مكنوناتي وه�ي برفقة 

إمرأة أخرى، 
كيف سأخرها بذلك؟ 

كيف سأحاول اإلحتيال عليها 
أو التوسل لها ...

س�أفعل أي يشء فقط ألكون 
معها وحدي،  ولو ملرة واحدة 
ترتش�فني واالمس ش�فتيها 
وليذهب بي اإلنكس�ار بعيدا، 
االمس ش�فتيها هي وأمارس 

حزني برفاهية معها هي،
تقبي�ل  ع�ىل  التجرن�ي  وأن 
إح�دى صديقاتها ب�دال عنها،  
أتوق اىل أن أموت وأنا برفقتها 

وأن ال أموت وأنا وحدي،
وج�اء لق�اء آخ�ر،  وهاه�ي 
تقدمني ألمرأة أخرى غريها، 

ول�م توش�ك املرأة ع�ىل ملي،  
حتى قفزت من فرط ش�وقي 
ووقعت عىل األرض وتشظيت، 
ول�م أعل�م أن ف�رط ش�وقي 
بقاي�ا  س�يجعلني  لحبيبت�ي 
فنجان قه�وة إعتادت أن تقرأ 

به الطالع لكل صديقاتها،
_آس�فة إنكرس الفنجان ،عي 
أن أس�تبدله ل�ك بفنجان آخر 

وأقرأ لك طالعك مرة أخرى.

مسرحية اوڤر بروڤة...حينما يكون الممثل كفيفا 
تأليف وإخراج : د. علي الشيباني
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دراسات حديثة

دراسة تكشف اآلثار السلبية للجلوس 8 ساعات يوميا
أظه�رت دراس�ة جديدة أن األش�خاص الذين 
تق�ل  والذي�ن  يومي�ا  س�اعات   8 يجلس�ون 
أعمارهم عن 60 عاما معرضون أكثر ملخاطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية.
وتوصل�ت الدراس�ة الص�ادرة ع�ن جمعي�ة 
القلب األمريكية ونرشتها شبكة “يس إن إن” 
األمريكي�ة إىل أن األش�خاص الذين يجلس�ون 
8 س�اعات يوميا فأكثر دون ممارسة نشاط 
بدن�ي كانوا أكث�ر عرضة لإلصابة بالس�كتة 
الدماغية بس�بع مرات من أولئك األش�خاص 

النشيطني بدنيا.
وش�ارك يف الدراس�ة 143 ألف شخص بالغ ال 
يعانون من أي أمراض س�ابقة، إذ تم تضمني 
معلوماته�م الصحية خ�ال الفرتة بني عامي 

2000 و2012.
الدكت�ور  الرئي�س  الدراس�ة  مؤل�ف  وق�ال 
رائ�د جن�دي الباح�ث اإلكلينيك�ي يف جامعة 
ماكماس�رت يف أونتاري�و ب كندا، إن الس�كتات 
الدماغي�ة تحدث عندما ينس�د الرشيان الذي 

يمد الدماغ بالدم.
وأضاف أنه إذا لم يتم عاج الس�كتة الدماغية 
برسع�ة، فقد تبدأ خايا املخ يف تلك املنطقة يف 

املوت بسبب نقص األوكسجني.
وأوضح الدراس�ة أن هناك تفاع�ل ثاثي بني 
الوقت املستغرق للجلوس وممارسة الرياضة 
والعمر، حيث س�جلت أكثر إصابات الس�كتة 
 8 يجلس�ون  الذي�ن  لألش�خاص  الدماغي�ة 

ساعات فأكثر وال يمارسون نشاطا بدنيا.

10واحة
حنو مستقبل افضل...هلا

alzawraanews@yahoo.com

ال يعني وجود مشاكل كثرية يف الزواج 
أن الح�ل النهائي واألخري ه�و اللجوء 
للطاق، فالطاق خطوة صعبة، فليس 
من الس�هل أبداً هدم حياة اس�تثمرِت 
بها طاقتك ومالك وسنوات من عمرك.

لذلك فإن الكفاح من أجل الحفاظ عىل 
زواجك، اختيار لن تندمي عليه أبداً، ما 
دام زوج�ك لديه الرغبة يف مش�اركتك 

هذا الكفاح.
و قد أثبتت الدراسات أن األزواج الذين 
ويكافح�ون  بزواجه�م،  يتمس�كون 
من أج�ل القضاء ع�ىل املش�اكل التي 
تواجههم، ينعمون بحياة زوجية أكثر 
س�عادة من غريهم، لذا إذا شعرِت بأن 
زواجك عىل وشك االنهيار، عليِك اتخاذ 

املواقف التالية من أجل إنقاذ زواجك:
- تحدثي بطريقة إيجابية

ال تتحدث�ي بصيغة املفرد، وال تتحدثي 
ع�ن مصلحت�ك فقط، ب�ل تحدثي عن 
مصلح�ة زواج�ك، اجعيل لغ�ة حديثك 
جماعي�ة حت�ى تؤك�دي إيمان�ك بأنِك 
وزوجك فريق واحد وأنكما تقفان عىل 

أرض مشرتكة.
- قرري التغيري

 ينفصل بع�ض األزواج ألنهم دخلوا يف 
مواجهة مسألة من سيتغري أوالً، لذا ال 

ترتددي، وقرري التغيري ولو ش�خصياً 
أحادي الجانب من أجل زواجك.

ي توقعاتك - غريرّ
اسأيل نفس�ك عما إذا كنِت تتوقعني أن 
يلبي رشيكك جميع احتياجاتك، وما إذا 

كان بإمكانك قب�ول حقيقة أن بعض 
االحتياج�ات عليِك تلبيتها لنفس�ك أو 
التن�ازل عنها، باس�تثناء احتياجك إىل 
األمان الشخيص، والتحرر من اإلساءة 
التف�اوض عم�ا  يمكن�ِك  العاطفي�ة، 

يس�تطيع زوج�ك تلبيته، وم�ا يمكنِك 
ين توقعاتك،  التنازل عنه، ومن ثم تغريرّ

فتقللني من الشعور باإلحباط.
- اجعيل نواياِك واضحة

إذا كان زواجك مهدداً باالنهيار بسبب 

تريدي�ن  ال  ولكن�ِك  كب�رية،  مش�كلة 
الط�اق، أخ�ري زوج�ك برصاحة أن 
املشكلة التي تعصف بعاقتكما تؤملك 
كثرياً، ولكنِك ال تريدين هدم زواجكما، 
أخري�ه بوض�وح عن نيت�ك يف إصاح 
املوقف، وليس االستسام، هذا يحفزه 
لب�ذل الجه�د والكفاح مع�ِك من أجل 

اإلصاح.
- ألغي خيار الطاق

إذا كان أحدكم�ا يطرح الطاق كخيار 
يف النق�اش إزاء املش�اكل التي تعصف 
بزواجكم�ا، فأخري زوج�ك بوضوح 
عن رغبتك يف عدم طرح الطاق كخيار 

أصاً.
- اطلبي مساعدة محرتفة

عند تعرض الزواج ألزمات كرى، فإن 
اللجوء إىل استش�اري عاقات زوجية 
اختي�اراً، فمس�اعدة ش�خص  لي�س 
محرتف ستكون مفيدة جداً يف عملية 

إنقاذ العاقة.
- ابقي

ال ترتكي من�زل الزوجي�ة مهما زادت 
الخافات، م�ا دام هناك نية لإلصاح، 
وأنه ال يوجد خطر عىل حياتك، و ابقي 
يف بيتك مع زوجك، واعما معاً كفريق 

واحد للخروج من أزمة عاقتكما.+

قرارات عليك اختاذها اذا شعرِت بأن زواجك على وشك االنهيار

طريقة عمل الفطائر الرتكية

كل يوم معلومةحنو مستقبل افضل...هلا

هل األمساك املعلبة واجملمدة هلا 
نفس القيمة الغذائية للطازجة؟

يع�د التكيي�ف من الط�رق التي 
تس�تخدم لتقلي�ل ح�دة الحر يف 
معظ�م ال�دول العربي�ة، ولذل�ك 
فا غنى عن�ه يف معظم البيوت، 
إىل  ي�ؤدي  اس�تخدامه  ولك�ن 
تع�رض الطف�ل املتك�رر لنزالت 
الرد، ولذلك أيضاً نقدم النصائح 
التالي�ة لك�ي تحم�ي طفلك من 
أرضاره، وخصوص�ًا نزالت الرد 

التي يسببها:
• ال تخرجي بطفلك مبارشة من 
الغرف�ة املكيفة، ولك�ن الخروج 

يكون بالتدريج.
• قومي بإغاق جه�از التكييف 
ث�م انتظرى لع�دة دقائ�ق حتى 
تع�ود درج�ة الح�رارة طبيعية، 
ثم أخرج�ي بطفلك م�ن الغرفة 

املكيفة.
• ال تزيدي درجة حرارة التكييف 

عن 24_27 درجة.
• زي�ادة نس�بة التري�د ت�ؤدي 

لزيادة استهاك الطفل للسعرات 
الازم�ة  والده�ون  الحراري�ة 

لتدفئة الجسم.
الجه�ة  الطف�ل يف  • ال تضع�ي 
املقابل�ة للتكييف، ألن ذلك يؤدي 
لجف�اف بطانة األن�ف املخاطية 

مما يسهل دخول الفريوسات.
الغ�رف  داخ�ل  للتدخ�ني  ال   •

املكيفة.
• يجب أن تخضع أجهزة التكييف 
للصيانة املستمرة لتنظيفها من 

البكترييا.
• يجب أن تتفحيص حرارة طفلك 
باستمرار أثناء تشغيل التكييف، 
يف حال كان�ت حرارته منخفضة 

فقومي بزيادة املابس فوقه.

رج�ال ع�دة ال يس�تغنون عن 
ربط�ة العنق أو “الكرافات” يف 
مناس�باتهم ومواعي�د عملهم 
لكونه�ا تمنح الرج�ل رصانة 
وأناق�ة يف آن، إال أنه بعد نتائج 
دراس�ة تثب�ت مخاط�ر قاتلة 
يس�ببها ارتداء الكرافات، فهل 
س�يعدل الرجال عنه�ا أم إنهم 
لن يستطيعوا تغيري ما اعتادوا 

عليه سنوات طوال.
ش�ملت  الت�ي  الدراس�ة،  أن 
لحظ�ت  أملاني�ا،  يف  ش�اًبا   30
انخفاًض�ا كب�رًيا م�ن الناحية 
الدماغ  اإلحصائية يف وظائ�ف 
ب�ني الرج�ال الذي�ن يرت�دون 
ربطات العنق خال تصويرهم 
حي�ث  املغناطي�ي،  بالرن�ني 
تراجع تدفق ال�دم بمعدل 7.5 

يف املئة.
ورغم أن هذا النقص ال يسبب 
ع�ادة أعراًض�ا واضحة، يحذر 
الخراء من أنه قد يكون كافًيا 

اإلدراك.  وظائ�ف  يف  للتأث�ري 
وتعتر هذه الدراس�ة تشجيًعا 
عىل ارتداء الزيرّ غري الرس�مي، 
الذي يرتدي�ه عادة بعض كبار 
رج�ال األعم�ال، خصوًص�ا يف 
مج�ال التكنولوجيا، من أمثال 
وس�تيف  زوكرب�ريغ  م�ارك 
جوبز، اللذين تخليا عن ارتداء 
ارتداء  ا  العن�ق، وفضرّ ربطات 

أزي�اء مريحة غري رس�مية يف 
معظم األحيان.

ووج�د باحث�ون أمل�ان أج�روا 
املغناطي�ي  بالرن�ني  مس�ًحا 
لثاث�ني ش�اًبا، 15 منهم كانوا 
يرتدون ربطات عنق، وجدوا أن 
تدفق الدم انخف�ض إىل الدماغ 
بمع�دل 7.5 يف املئة، بعد ارتداء 

الشباب لربطات العنق.

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

كيف حتمني طفلك من نزالت الربد اليت يسببها املكيف يف الصيف؟

شدها بإحكام مينع تدفق الدم حنو الدماغ

 ربطة العنق أنيقة ..قد تقتل صاحبها 

يقل�ق الكثري من األش�خاص حول 
إمكاني�ة زي�ادة طوله�م، حت�ى يف 
منتص�ف العرشينيات م�ن العمر، 
ولكن تعتر ممارس�ة الرياضة من 
أفضل ط�رق زيادة الط�ول والنمو 

برسعة.
الط�ول الكب�ري يجعل�ك تب�دو أكثر 
رش�اقة وأحيان�ا أكثر ثقة بش�كل 
طبيع�ي، و لكن لألس�ف تتحكم يف 
زيادة الط�ول العديد م�ن العوامل، 
وكل م�ا يمكننا فعله هو التأكد من 
أننا نبذل قص�ارى جهدنا للوصول 

إىل الطول األمثل.
و القياس العام هو نمو 2 بوصة يف 
عمر س�نة حتى سن البلوغ، وعادة 
ما تب�دأ طفرة النمو ل�دى الفتيات 
مبك�را وتتوقف عند بلوغ س�ن 16 
عاما تقريبا. يمي�ل األوالد إىل رؤية 
ارتف�اع مفاجئ يف الط�ول يف نهاية 

فرتة املراهقة.
و املس�هم الرئي�س يف الط�ول ه�و 
الجين�ي للش�خص م�ن  الرتكي�ب 
املرجح أن يفيدك وجود أفراد أطول 
يف األرسة أكثر من العوامل األخرى.

و تس�هم العن�ارص الخارجية مثل 
يف  الرياضي�ة  والتماري�ن  التغذي�ة 
نس�ب أقل، ليس من املستغرب أنك 
ال تس�تطيع تعديل الرتكيب الجيني 
لصالح طول�ك، ومع ذلك، يمكن أن 
تضم�ن بع�ض الخط�وات تعظيم 
إمكان�ات النم�و لديك خ�ال فرتة 
املراهق�ة، و حتى كش�خص بالغ، 
ق�د يس�اعدك اتب�اع نظ�ام غذائي 
وممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة يف 

الظهور بمظهر أطول.
م�ا العوام�ل الت�ي تؤث�ر يف ط�ول 

اإلنسان؟
DNA العوامل الوراثية-

تقول األبح�اث أن العوامل الوراثية 
تتحك�م يف نح�و %80 م�ن طولك، 
يح�دد اش�رتاك نح�و 700 متغ�ري 
جيني طول الش�خص، تؤثر بعض 
الجين�ات ع�ىل طفرة النم�و، بينما 
اآلخ�ر يف هرم�ون  البع�ض  يؤث�ر 

النمو.
-النظام الغذائي

يع�د تضم�ني نظام غذائ�ي صحي 
أم�را بالغ األهمي�ة ط�وال الوقت، 
خ�ال س�نوات املراهق�ة عىل وجه 
الخصوص، يعد تناول نظام غذائي 
مت�وازن أم�را رضوري�ا للنم�و، و 
ستضمن األطعمة الغنية باملغذيات 
تعظي�م إمكان�ات النم�و لدي�ك، و 
يمكن للبالغ�ني االحتفاظ بطولهم 

بنفس الطريقة، و أضف أطعمة إىل 
نظامك الغذائي تس�اعد عىل تقوية 
العظ�ام واملفاص�ل للحف�اظ ع�ىل 

الطول.
و يعت�ر الكالس�يوم واملغنيس�يوم 
وفيتام�ني د من املغذي�ات الدقيقة 
التي يج�ب مراعاتها لقوة العظام، 
و تساعد الروتينات يف إصاح تلف 
األنس�جة، و تقول بعض الدراسات 
أيًضا أن الروبيوتيك يعزز النمو عند 
األطفال، و تجنب الدهون املتحولة 
التي  الدهني�ة األخ�رى  واألطعم�ة 
قد تؤدي إىل زي�ادة الوزن، و يمكن 
أن يؤدي اكتس�اب ال�وزن الزائد إىل 

جعلك تبدو أقرص.
-نمط النوم

تع�د دورة الن�وم املس�تمرة مهمة 
اكتس�اب  ع�ىل  الق�درة  لتحقي�ق 
الطول بش�كل كامل، و تفرز الغدة 
النخامي�ة هرمون�ات النم�و لي�ا، 

تعمل ه�ذه الهرمونات ع�ىل إطالة 
العظام.

و يؤدي تعطيل نمط نومك بانتظام 
أو الحرمان من النوم إىل إعاقة هذه 
الهرمونات، وق�م بتضمني وضعية 
يف  للمس�اعدة  الصحيح�ة  الن�وم 
إطالة العمود الفق�ري، و قد يؤدي 
النوم املستمر يف وضع غري صحيح 
إىل إجهاد العم�ود الفقري والرقبة، 

مما يؤدي إىل توقف نموهما.
-ممارسة التمارين

حركات الجس�م املنتظمة رضورية 
ممارس�ة  و  والكب�ار،  لألطف�ال 
الرياض�ة تزي�د من إنت�اج هرمون 
النم�و، بم�ا يف ذل�ك تماري�ن القوة 
لتحمل األثقال والتأثري املعتدل، فإن 
تماري�ن الكاردي�و س�تحافظ عىل 
لياقتك ورش�اقتك، ما قد يس�اعدك 

هذا يف الظهور بمظهر أطول.
و يمك�ن لكب�ار الس�ن التفك�ري يف 
ممارسة تمارين خفيفة مثل امليش 
وتمارين الق�وة منخفضة الكثافة 
بانتظام ألنها تساعد يف الوقاية من 

هشاشة العظام.
ه�ل يمكن زي�ادة الطول بعد س�ن 

18؟
ال يمكن زيادة الطول بعد بلوغ سن 
20-18، بالنس�بة للفتي�ات، عادة، 
يص�ل الطول إىل أق�ى إمكاناته يف 
الوق�ت ال�ذي يبلغون في�ه 14-15 
عاًم�ا، و بالنس�بة ل�ألوالد تح�دث 
طف�رة النم�و الحق�ا يف كث�ري من 
الحاالت، و يمك�ن تعظيم إمكانات 
الط�ول خال س�نوات املراهقة من 

خال تضمني الكمية املناس�بة من 
التمارين والنظام الغذائي، و تلعب 
كثافة العظام ونمو العضات أيضا 

دورا مهما.
و ق�د ي�ؤدي نق�ص “فيتام�ني د” 
والكالسيوم إىل ضعف العظام، مما 
ي�ؤدي إىل ع�دم الوص�ول إىل أقى 
ط�ول محتم�ل، و م�ع ذل�ك يبقى 
الط�ول ه�و إىل ح�د كب�ري مرتبطا 
بالجينات، و حتى مع اتباع النظام 
الغذائي الصحي�ح وإجراءات نمط 
الحياة، قد يظل املرء قصريا إذا كان 
الجس�م مصمما وراثيا للوصول إىل 

هذا املستوى من الطول فقط.
هل يلع�ب النظام الغذائ�ي دورا يف 

زيادة الطول؟
“فيتامني د” ونقص الكالسيوم قد 
يؤدي�ان إىل ضعف العظ�ام وبالتايل 
عدم بلوغ الط�ول الكامل املحتمل، 
و يعد اتب�اع نظام غذائ�ي متوازن 
يحت�وي ع�ىل كمي�ات مثالي�ة من 
فيتامني د والكالسيوم أمرا رضوريا 
للوصول إىل إمكانات النمو الكاملة 

للجسم.
ما م�دى دور الجين�ات الوراثية يف 

زيادة الطول؟
تلعب الجينات الدور األكثر أهمية يف 
تحديد الطول النهائي الذي سيبقى 
معك إىل األبد من بني جميع العوامل 
يقرتب دور الجين�ات يف الطول من 
املتبقي�ة  العوام�ل  أم�ا   ،60-80%
فه�ي عوام�ل بيئي�ة مث�ل التغذية 
العام�ة  الحي�اة والصح�ة  ونم�ط 

والبلوغ واألنشطة البدنية.

طبيبك يف بيتك

هل ميكن زيادة الطول بعد عمر الـ 18؟

يويص أطباء التغذية بتناول األسماك، نظرا لقيمتها الغذائية العالية، إال 
أن هن�اك أنواعا متعددة، فمنها املعل�ب والطازج واملجمد، فهل جميعها 

لها نفس الفوائد أم ال؟ وهل من املمكن زيادة قيمتها الغذائية؟
فوائد متعددة

أك�دت الدكتورة ش�ريين امبابي، أخصائ�ي التغذية العاجي�ة بعيادات 
»InShape«، أن تناول األس�ماك له العديد من الفوائد، فهى قليلة الدسم 
وتحتوي عىل س�عرات حرارية قليلة لذلك ال تتس�بب يف زيادة الوزن، ويف 
الوقت نفس�ه غنية بالروتني، لذلك فه�ى مفيدة ملرىض الضغط والقلب 

عكس اللحوم الحمراء التي تحتوي عىل الدهون املشبعة.
أضاف�ت أخصائي التغذية العاجية أن األس�ماك غني�ة بأوميجا 3، هي 
دهون صحية مفيدة للجس�م، وتس�اعد يف تحس�ني الذاك�رة والرتكيز، 
مش�رية إىل أن تناولها يس�اعد عىل الش�بع لكن يف الوقت نفس�ه ال يزيد 

الوزن، لذلك ُينصح بتناول األسماك يومني يف األسبوع.
قيمة غذائية أقل

رغم الفوائد املتعددة لألس�ماك، إال أن الدكتورة شريين امبابي، أكدت أن 
األس�ماك املعلبة واملجمدة ليس لها نفس القيمة الغذائية للطازجة، ألن 
عملية التعليب والحفظ تنقص بعض الفيتامينات املوجودة يف الس�مك، 
كذل�ك التجميد يتس�بب يف تكس�ري بروتين�ات مهمة يف األس�ماك، لذلك 
األس�ماك الطازجة هى األعىل م�ن حيث القيمة الغذائي�ة تليها املجمدة 

وأخريا املعلبة.
احذر هذه األرضار

 اإلرساف يف تناول األس�ماك املعلبة يسبب أرضار ومشاكل صحية، وفقا 
ملا تؤكده ش�ريين، ألنها تحتوي عىل صوديوم إضايف، الذي يجعل الجسم 

يخزن كمية أكر من املاء ويرفع ضغط الدم ويقلل من طاقة الجسم.
نصائح رضورية لاس�تفادة من القيمة الغذائية لألس�ماك بل ورفعها، 

تويص امبابي، برضورة اتباع النصائح التالية:
ُيفض�ل تناول األس�ماك الطازج�ة إذا أمك�ن والتقليل م�ن املعلبة التي 

تحتوي عىل مواد حافظة.
يعتر س�مك الس�املون أفضل أنواع األسماك، ألنه غني بدهون أوميجا 3 

املفيدة، يليه املاكريل.
ُيفضل تناول س�مك البحر )املالح( بدال من سمك املزارع، ألنه أفضل من 

حيث القيمة الغذائية.
ال ُينصح بطهي السمك عن طريق القيل، لكن الشوي أفضل.

من األفضل إضافة الطماطم والخرضاوات الخرضاء للسمك، ألنها ترفع 
قيمته الغذائية.

املطبخ

املكورّنات

دقيق - كوبان

سكر - ملعقة كبرية ونصف

خمرية - ملعقتان صغريتان

ملح - ربع ملعقة صغرية

زيت - ربع كوب

حليب سائل - كوب

فلفل أسود مطحون - ملعقة صغرية

جبن موزاريا - 500 غرام

بقدونس - ربع باقة

سمسم - ربع كوب

طريقة العمل

والخم�رية  والس�كر  الدقي�ق  أخلط�ي   -

م�ع املل�ح والزي�ت والحليب الس�ائل ملدة 

خمس�ة دقائق حتى تحص�يل عىل عجينة 

متماسكة.

- أتركي العجينة س�اعة عىل حرارة دافئة 

حتى تتخمر.

- أخلط�ي يف وع�اء آخ�ر جبن�ة املوزاريا 

والفلفل األسود مع البقدونس.

مي العجينة اىل قسمني وقومي بررّق  - قسرّ

الجزء األول يف صينية مدهونة بالزيت.

- احيش مكون�ات الجبن�ة يف العجينة ثم 

قومي برق الجزء الثاني من العجينة فوق 

الجبنة.

- اخبزي الفطائر يف فرن محمى عىل 180 

درج�ة مئوية 20 دقيقة ث�م حمريها ملدة 

خمسة دقائق.

- ريش السمس�م ف�وق العجينة وقدميها 

ساخنة.
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حددت الحكومة الصينية والحزب 
أس�باب  الصين�ي  الش�يوعي 
املجاع�ة الصيني�ة الكربى تحت 
عدة مس�ميات ، وه�ي الكوارث 
الطبيعي�ة مث�ل الجف�اف وتغري 
املن�اخ وم�ا إىل ذل�ك، إال أن أحدا 
منهم لم يذكر الس�بب الحقيقي 
وراء تلك املجاعة، والتي تس�ببت 

فيها ” طيور الدوري “..
طي�ور  ه�ي  العصاف�ري  وه�ذه 
صغرية الحجم، لونها خليط من 
ث�اث ألوان ه�م األس�ود والبني 
واألبيض، ويتمي�ز منقارها بأنه 
مخروطي الش�كل، وتتغذى هذه 
العصافري عىل الحبوب، وتوجد يف 
العديد من املناط�ق حول العالم، 
ويرتاوح طول هذه العصافري من 
14 إىل 16 س�م، وه�ي ذات عرف 
نح�ايس، وبقعة س�وداء صغرية 
ع�ىل كا الخدين، ويع�د املوطن 
األصيل لهذه الطيور هي أفريقيا، 
ولكنها تعي�ش اآلن يف العديد من 
املناطق األخ�رى يف كا من قارة 

آسيا وأوروبا .
إذن م�ا رس العاق�ة بني املجاعة 
التي حدث�ت يف دولة الصني وبني 
طيور الدوري س�ابقة الذكر، إن 
هذه الطي�ور تس�ببت يف حدوث 

املجاع�ة الصيني�ة الك�ربى التي 
أودت بحياة املاي�ني من الناس، 
فق�د ق�ام الزعي�م الش�يوعي يف 
” م�او  الوق�ت  الص�ني يف ه�ذا 
ت�ي تون�غ “، باألم�ر بقتل كل 
طي�ور ال�دوري يف الص�ني، وهذا 
بحج�ة أن ه�ذه الطي�ور تتغذى 
ع�ىل املحاصي�ل الزراعي�ة، وهو 
كان يري�د تحقي�ق قف�ز ك�ربى 
كانت تس�مى ” القفزة العظيمة 
يرغ�ب  كان  والت�ي   ،“ لألم�ام 
الهائل  الع�دد  فيه�ا باس�تخدام 
من الس�كان يف الص�ني لتحقيق 
قفزة اقتصادية رسيعة الس�يما 
يف الزراع�ة، واعتم�د يف ذلك عىل 
نظرية تس�مى ” نظري�ة القوى 

املنتج�ة “، وبم�ا أن هذه الطيور 
كان�ت تتغذى عىل بعض الحبوب 
أمر  الزراعي�ة، فقد  واملحاصي�ل 
م�او بقتله�ا كله�ا وتس�بب يف 
حدوث أك�رب كارثة بيئية صنعها 

إنسان عىل مر التاريخ .
ويف بي�ان رس�مي للزعي�م م�او 
ع�ام 1958 أعلن أن�ه يجب قتل 
ووص�ف  ال�دوري،  طي�ور  كل 
ه�ذه الطي�ور باآلف�ة التي يجب 
التخل�ص منه�ا، ظنا من�ه أنها 
تأكل كمية كب�رية من املحاصيل 
وأن الحل األمثل له�ا هو إبادتها 
كله�ا واعت�رب أن هذا ه�و الحل 
املنطق�ي لألم�ر، وق�ال أن ه�ذه 
الطيور بمثابة عقبة كبرية تقف 

أم�ام تقدم االقتص�اد يف الصني، 
وبالتايل تم قت�ل أعداد هائلة من 
طي�ور ال�دوري بش�كل وحيش، 
حيث دف�ع ماو املواطن�ني لقتل 
الطيور وماحقتها ومنعها  هذه 
م�ن الهب�وط أو بن�اء أعش�اش 
له�ا، وذلك ع�ن طري�ق إخافتها 
وترويعه�ا باس�تخدام ن�وع ما 
م�ن الطبول س�بب له�ا اإلجهاد 
الشديد، وكان املواطنني يطلقون 
الرصاص عليها يف الس�ماء وعىل 
األشجار حتى انقرضت تقريبا يف 
الصني، وكان كل ش�خص يقوم 
بقت�ل أع�داد كب�رية يحصل عىل 
مكاف�آت مالي�ة ويت�م معاملته 

معاملة األبطال .
ال�دوري  طي�ور  كل  قت�ل  بع�د 
تقريبا أدى ذلك إىل انتشار الجراد 
بش�كل مخيف، وقد كانت طيور 
الدوري تتغذى عىل ه�ذا الجراد، 
وبالت�ايل م�ع موتها انت�ر هذا 
الج�راد به�ذه األع�داد الكب�رية، 
كل  ب�أكل  ق�ام  انتش�اره  وم�ع 
يشء يف طريق�ه، وقىض عىل كل 
املحاصيل الزراعية ودمرها، مما 
أدى إىل نفاد األغذية بشكل رسيع 
وح�دوث مجاعة مروعة تعد من 

أكرب املجاعات يف التاريخ . 

عمري 18 س�نة أحب شاًبا لسنوات، لكنه 
ال يران�ي أص�ًا تده�ورت ثقت�ي بنفي، 
وفش�لت يف دراس�تي فش�ًا ذريًع�ا، بع�د 
أن كن�ت األوىل يف القس�م رصت يف املرتب�ة 
األخ�رية، تركت الصاة وعش�قت الوحدة 

والكتابة.
ش�غفي بهذا الش�اب قل�ب حياتي رأًس�ا 
عىل عق�ب رصت أعاني من عادة س�يئة، 
والضحك الهس�تريي الذي صار محل نقد 

الجميع.
أش�عر أني تافهة جًدا، لم تعد يل أية قيمة 

تذكر ولم يعد يل أصدقاء.
حاولت جاهدة أن أنساه، وأن أشغل نفي 
بالدراس�ة وبالرياضة والدايت، وبالصاة 
والعب�ادة، لك�ن فش�لت ول�م تنفعني أية 
نصيحة طبقتها. رصت أنتظر املوت ولكن 

كم هو بعيد...
ماذا عيلَّ أن أفعل؟

الحل والنصائح:
- من الواضح أن ذلك الشاب فتنك، وهذا ال 
غبار عليه، ويح�دث ملعظم الناس يف فرتة 
معينة م�ن عمرهم وهي ف�رتة املراهقة، 
وه�ذا االفتتان يرتب�ط بنم�و الهرمونات 
وكذل�ك بطبيع�ة الش�خص نفس�ه، فمن 
البن�ات م�ن تك�ون ذات طبيع�ة هادئة، 

ومنهن من تكون اندفاعية كحالتك!
- املش�كلة اآلن ليس�ت افتتانك بالش�اب، 
ب�ل افتتانك بنفس�ك، فأنت تعيش�ني ردة 
فعل لتجاهل الش�اب لك، فتندفعني للفت 

نظ�ر كل الناس بترصفات طائش�ة وغري 
موزونة، وكأن عقلك الباطن يريد أن يقول 
له، انظر.. ها ه�م الناس جميًعا يهتمون 

بي ويتحدثون عني، فيما أنت تهملني!!
- إذا وعيت هذه الحالية فس�يمكنك بإذن 
الله أن تنش�طي عقلك ليصحح لك املسار، 
ويذكرك أن عمرك يميض وأن ما يمكن أن 
تخرسي�ه من الدراس�ة والنج�اح والحياة 
أن  يمك�ن  ال  النف�س  وه�دوء  العائلي�ة 
يعوض، بينما إذا تماسكت وحكمت عقلك 
فس�تنجحني يف دراس�تك وتعززين حياتك 
العائلية وتكسبني صديقاتك ولن تخرسي 

إال الشاب؛ أي قصة الحب!!!
- قارن�ي إذن ب�ني الخس�ارتني واتخ�ذي 
قرارك، وصدقي لو أنك توجهت بكل روحك 

إىل خالق�ك، وخش�عت يف صات�ك وطلبت 
التوبة واملغفرة سيساعدك الله -عز وجل- 
ويقويك عىل شياطني نفسك التي توعز لك 

بالطيش والتهور وانفات املشاعر!
- رفض�ك لحالت�ك يعني انك بن�ت عاقلة ، 
لك�ن الرفض وحده ال ينف�ع إن لم يرتبط 
بعمل، فهيا ابدئ�ي برنامًجا يومًيا صارًما 
من الدراسة والقراءة والرياضة وصداقات 
جديدة وأمور عائلية، واالهتمام بنفس�ك، 
مظهرًا ونفس�يًة وعقاً، وقسمي ساعات 
يومك ب�ني هذه االهتمامات، واش�غيل كل 
وقت�ك ويف لحظة ضعفك، م�ا عليك إال أن 
تتوجه�ي بالصاة إىل خالق�ك، فهو املعني 
الرحي�م، وتذكري أنه ي�راك يف كل أحوالك 

فا تخوني نفسك

اختبار جديد لش�خصّيتك يكش�ُف 
الكثري عنك، وذلك استناداً فقط إىل 
الل�ون الذي تخت�اره لطاء الجرس 
الظاه�ر يف الص�ورة م�ن األل�وان 
املرفقة مع�ه. وبعد اختي�ار اللون 

يمكنك التعرّف إىل النتيجة:
األحمر

أن�ت ش�خص واٍع وم�درك لألمور، 
وتس�تطيع تس�يري حياتك ألفضل 
طريق ممكن، وتتمّتع بحكمة تشّد 
من حول�ك إليك لألخ�ذ بنصائحك. 
لكّن�ك يجب أن تك�ون صبور أكثر، 

إىل  ي�ؤّدي  ق�د  الس�لوك  ه�ذا  ألّن 
تراجع�ك يف الوص�ول إىل أهدافك يف 

الحياة.
األزرق

أنت ش�خص يتعلّق بمش�اعره إىل 
حدٍّ كبري حّتى عند اتخاذ القرارات، 
لهذا أنت تتبع قلبِك وليَس عقلك يف 
املواق�ف التي تحتاج من�ك قرارات 
بنفس�ك  تث�ق  فأن�ت  حاس�مة. 
وبأحامك لهذا ال تس�مح ألحٍد بأن 
يحطمك، لكن يجب عليك أن تحذر 
عند إتخ�اذ القرارات ألّنك يف معظم 

األوقات مترّسع يف إتخاذها، ما قد 
يبعدك كثرياً عن الوصول اليها.

البني
أنت تتمّتع بس�لوك منضبط ولديك 
إلت�زام كبري مع نفس�ك واآلخرين، 
ص�ادق  فأن�ت  ذل�ك،  إىل  إضاف�ًة 
وتس�عى دائم�اً وراء أهدافك حتى 
وجه�د.  إرصار  ب�كل  تحقيقه�ا 
لك�ن من ناحي�ة أخ�رى، يف بعِض 
املواقف تمي�ل إىل عدم تقبل وجهة 
نظ�ر اآلخرين، لهذا يجب أن تتحىلَّ 
باملرون�ة خ�ال النقاش�ات، ك�ي 

تتقّبل ما يقوله اآلخرون.
األخرض

لف�ت  أن�ت ش�خٌص يعم�ل ع�ىل 
ش�خصّيتك  خ�ال  م�ن  األنظ�ار 
الجّذابة، ويظهر من خال طريقة 
لبس�ك، خيارات�ك، وتفك�ريك أّن�ك 
ش�خٌص خّاق ومبدع. هذا السلوك 
ال�ذي تعتم�ده مفي�ٌد ج�داً، إذ إّنه 
يس�اعدك عىل الحصول عىل العديد 
من الف�رص يف حياتك الش�خصية 

واملهنية.
األبيض

أنت ش�خص إيجابي، وعىل عكس 
اآلخرين تأخذ من األوقات الشديدة 
والصعبة حكمة كي تقّوي نفس�ك 
بها، وهذا ألنك تعلم بأّنه كّل ما هو 

مقدر سيحدث.
األسود

أنت ش�خٌص حِذر وال تقدم عىل أّي 
خطوة من دون التأّكد من ردودها 
املس�تقبلية، لكّن هذا الحذر يوحي 
لآلخرين بأّنك ال تملك الثقة، لهذا يف 
بعض الحاالت عليك أن تغامر فِفي 

املغامرة متعة يجب أن تختربها.
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هل تعلم

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

acebook من الفيسبوك

“عصفور الدوري” الطائر الذي تسبب بوفاة 
مخسة عشر مليون شخص

بسبب احلب أصبحت أنتظر املوت!

اللون الذي ستختاره لطالء اجلسر يكشف الكثري عنك

غزل عراقي
الذيب شما تشبعه يغدرك من ي����جوع

ما رابي بمضيف يجوع يتع�����������ارك
يا تمساح دمعك جذب جان يط�������يح
وانه مصدك غشيم بهمك اش�������ارك
شلت حملك عمر جن نمله شالت في�ل
وعيل تايل ياوسفه تكاطف حج���ارك
من تعطش كبل من عيني ارشبك ماي

ومن ضامي طحت سديتهه انه�����ارك

أبـــــــراج

لس�ت وحدك من تعم�ل تحت ضغ�ط وتعيش 
ح�االت م�ن القل�ق والتوتر، ب�ل كل ف�رد يف هذا 
العال�م يمر بمرحلة صعبة وعصيب�ة يف حياته. عىل 
الرغم من الظ�روف الصعبة التي تمر بها اليوم، إال أنك 
ستكون راضيا عن نفسك بالنتائج التي ستحققها. هل 

تفهم معنى النجاح والتفوق؟

يج�ب أن تتعلم كيفية الح�ذر وضبط النفس 
خاص�ة يف ي�وم مث�ل هذا. ح�ان الوق�ت لكي 
تكافئ نفس�ك بنهاية أس�بوع هادئ�ة ومريحة، 
فاس�تخدم الوقت يف إعادة ضبط خططك وتنسيقها 
م�ع رشي�كك وعائلت�ك. تخلص م�ن الضغ�ط والتوتر 

بممارسة رياضتك املفضلة.

تمر الي�وم بلحظات صعبة عندما تش�عر أن 
الوقت يم�ر برسعة جدا دون االس�تفادة منه 
بق�در اإلم�كان. قد تؤث�ر حالتك النفس�ية يف من 
حولك. حاول أن ترتك فرصة لآلخرين ليساعدوك بدال 
من إحباطهم. غري نش�اطك اليوم وركز عىل األنش�طة 

التي تحبها.

ق�د تص�در عنك بع�ض الكلم�ات القاس�ية 
بسهولة اليوم، فأنت متحمس الستخدام هذه 
الطاق�ة الزائ�دة باإلضاف�ة إىل نزعتك الس�يادية. 
اإله�دار املتعم�د للطاقة الجس�دية والعاطفية ليس 
هو الحل، ربما يجب أن تحاول تحفيز اآلخرين، وإن لم 

ينجح ذلك، يجب أن تحافظ عىل هدوئك.

تمي�ل إىل الترصف�ات املندفع�ة واملته�ورة يف 
الوقت الحايل، وهذا س�وف يؤدي إىل مشكات 
كب�رية يف الكثري من املواق�ف. ابحث عن متنفس 
من أي نوع؛ يمكنك ممارسة رياضة الجري أو ركوب 
الدراج�ات، أو يمكنك حل لغز أو ق�راءة كتاب جيد. إذا 
تخلصت من التوتر، سوف يسهل عليك الترصف بهدوء 

يف العديد من املواقف يف حياتك.

راق�ب ترصفات�ك جيدا خال ه�ذه الفرتة 
وك�ن حريصا عىل إنجاز عملك يف أقل وقت 
ممك�ن. تتخ�ذ بع�ض الق�رارات الي�وم التي 
قد تغري م�ن وضعك املايل واملهن�ي قريبا. حاول 
أن تتكي�ف م�ع األوض�اع وتجنب الج�دل واختاق 

املشاكل.

ه�ل واجهت مش�كلة خ�ال ه�ذه الفرتة يف 
التعبري عن آرائك وأفكارك؟ ستس�تطيع اليوم 
التعبري ع�ن وجهات نظ�رك دون خجل أو خوف 
بفض�ل قدرت�ك وإرادتك وعزيمتك. س�تكون معظم 
أفكارك مقبولة يف الوقت الحايل بالنس�بة لألغلبية وذلك 

ألن اآلخرين يقبلون أفكارك بطبيعة الحال.

ومنظم�ة  ذكي�ة  بطريق�ة  األعم�ال  تنج�ز 
وتس�تطيع إنجاز أصعب املهام بنجاح ويف أقل 
وقت. أنت أيضا ش�خص يسعى إليه اآلخرون من 

الزماء لكفاءتك وتفاؤلك.
إذا تقدمت لوظيفة ما، فس�تحصل عليها بس�بب هذه 

الكاريزما.

التعامل مع اآلخرين يف اآلونة األخرية أصبح صعبا 
للغاية. فأنت تش�عر باستمرار بعدم فهم اآلخرين 
ل�ك، حت�ى أن أصغر األم�ور قد تتس�بب يف الكثري من 
الجدل. قد تواجه ش�كا من أش�كال الرف�ض اليوم وهذا 
س�يجعلك ترتاجع بعض اليشء. س�رتى أنه من املفيد الصرب 
عىل املشكات ألنها يف بعض األحيان قد تحل نفسها بنفسها 

دون تدخل من جانبك.

أنت يف وض�ع مريح ومتوازن وس�يفيدك ذلك 
عىل املس�تويني الشخيص واملهني، فأنت لست 
بحاج�ة إىل أن تقنع اآلخري�ن بأفكارك وخططك. 
كل من حولك عىل اس�تعداد للتح�دث معك حتى من 
يصعب التعامل معهم س�يكونون عىل استعداد لسماع 

مقرتحاتك.

العم�ل ضم�ن فريق يجعل�ك أكثر ق�درة عىل 
التفاع�ل واالس�تيعاب ويق�وي الروابط بينك 
وبني الزماء. ربما تكتش�ف بنفسك أن ما تحرزه 
وم�ا تقدمه اليوم أفضل بكث�ري مما حققته بمفردك 
خال الش�هور املاضية. عاطفيا، ستقيض مع الريك 

وقتا ممتعا هذه الليلة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

م�ن الطبيع�ي أنك تس�اند أصدق�اءك، ولكن 
يجب أن تفكر يف ما إذا كان باس�تطاعة هؤالء 

األصدقاء رد الجميل.
يج�ب أن تتجن�ب سياس�ية الطرف الواح�د، فيجب 
ضم�ان الحد األدنى م�ن األخذ والعط�اء للحصول عىل 

صداقة متناغمة.

كلمات متقاطعة

صــــورة و حــــدث

1883انفجار بركان كراكاتوا الذي خلف 163 
قرية مدمرة و36380 قتيل.

1914وقع�ت معرك�ة تات�ربغ الكب�رية ب�ني 
الجي�ش األملاني والجيش ال�رويس يف الجبهة 
الرقي�ة يف نطاق الحرب العاملية األوىل. وقاد 
الجي�ش األملان�ي القائ�د هنونب�ورغ فأحزر 
نرصاً كبرياً وأرس حوايل 93 ألف جندي رويس 

مما حدى بالقائد الرويس إىل االنتحار.
للدس�تور  ع�ر  التاس�ع  1920التعدي�ل 
األمريك�ي وال�ذي منح املرأة ح�ق التصويت، 
ويحتفل بهذا الي�وم يف الواليات املتحدة بيوم 

مساواة املرأة.
1922 � انت�رص العثماني�ون ع�ىل اليونان يف 
معرك�ة “دمبلينار” ويدخل�ون مدينة أزمري، 
وكان هذا النرصحائا دون قيام دولة لليونان 

يف األناضول.
1936التوقي�ع ع�ىل معاه�دة ب�ني اململك�ة 
املتحدة ومرص، وافقت خالها اململكة املتحدة 
عىل منح مرص استقال جزئي مقابل تثبيت 

سيطرتها التامة عىل قناة السويس.
1940الطائ�رات الربيطاني�ة تقص�ف برلني 
للم�رة األوىل وذل�ك رًدا عىل قص�ف الطائرات 
األملاني�ة للن�دن يف اليوم الس�ابق وذلك خال 

الحرب العاملية الثانية.
بع�د  باري�س  يدخ�ل  ديغ�ول  1944ش�ارل 
تحريره�ا من قب�ل قوات الحلف�اء يف الحرب 

العاملية الثانية.
1953اندالع ثورة يف مراكش ضد الفرنسيني.

1957االتحاد الس�وفيتي يعلن عن نجاح أوىل 
تجاربة بإطاق أول صاروخ عابر للقارات يف 

العالم.
1959الرئي�س األمريك�ي دواي�ت أيزنه�اور 
يتعه�د بوق�وف الوالي�ات املتح�دة إىل جانب 
األمل�ان الغربي�ني من أج�ل بق�اء أملانيا حرة 

وقوية.
1959� رضب إعصار استوائي عنيف اليابان، 
ما أدى إىل هاك أكثر من ثاثة آالف شخص.

يف  بوذي�ة  دول�ة  أول  تصب�ح  1961بورم�ا 
العالم.

1976رئي�س ال�وزراء الفرن�ي جاك ش�رياك 
يستقيل من منصبة بس�بب خافات سياسية 
بينه وب�ني الرئيس الفرني فالريي جيس�كار 

ديستان.
1995يف أول س�ابقة م�ن نوعه�ا؛ ش�ن حزب 
العمال الكردستاني الرتكي هجوما عىل مواقع 

كردية عراقية يف منطقتي دهول وزاخو.

حدث يف مثل هذا اليوم

شاب حيتفل بتخرجه مع امه
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 انتهى العرض الخاص لفيلم “200 
من  كبري  عدد  بحضور  جنيه” 
أبطال العمل بينهم خالد الصاوي، 
ليىل علوي، إسعاد يونس، صابرين، 
رمزي  هاني  السعدني،  أحمد 
رزق، ومي سليم،  وأحمد  وحرمه، 
ودينا فؤاد، وغادة عادل، وسليمان 
تدور  جنيه”،   200“ عيد.فيلم 
أحداثه يف إطار اجتماعي يستعرض 
8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها 
ويظهر  والرتاجيدي،  الكوميدي 
النجوم،  من  كبرية  مجموعة  فيه 
عن  مختلفة  حدوتة  له  بطل  كل 

األخرى.

أغني�ة “الزق�ة خفاش”  حصدت 
للنجم�ة روب�ي ح�وايل 102 أل�ف 
خ�ال  طرحه�ا  من�ذ  مش�اهدة 
قناته�ا  ع�ر  قليل�ة،  س�اعات 
الرسمية بموقع “يوتيوب”، وهي 
من كلم�ات صابر كام�ل وألحان 
بال رسور، وذل�ك بعد نجاح أخر 
أغنياته�ا “أمك وأب�وك”، وروجت 
بموق�ع  لألغني�ة ع�ر حس�ابها 
:”  ادخل�و  قائل�ة  “انس�تجرام”، 

دلوقت�ي اس�معو اغني�ة #الزقه_
خف�اش كامل�ة ع�يل قنات�ي عيل 

اليوتيوب”.
من ناحية أخرى، تش�ارك الفنانة 
روبي يف حفل الكينج محمد منري، 
ضم�ن حف�ات موس�م الصيف، 
املق�رر أن تق�ام الي�وم الخمي�س 

بالساحل الشمايل.
ويع�رض لروب�ي حاليا ع�ىل أحد 
مسلس�ل  اإللكرتوني�ة  املنص�ات 

“ش�قة س�تة” قص�ة مصطف�ى 
ي�وري وس�عاد الق�ايض، وتأليف 
س�عاد الق�ايض، محم�ود وحيد، 
ش�عيب،  نبي�ل  الق�ايض،  رفي�ق 
وإخ�راج محمود كام�ل، وبطولة 
روب�ي، أحم�د حاتم، ص�اح عبد 
الل�ه، هاني ع�ادل، رحاب الجمل، 
محمود البزاوي، س�ماء إبراهيم، 
ملك ق�ورة، حم�زة العي�يل، تامر 

نبيل، هيا فياض وآخرين.

أك�دت معلومات خاص�ة أن برنامج 
املواه�ب العربية “غ�وت تالنت” 

توقف تصوي�ره يف لبنان بعدما 
باختي�ار  العم�ل  ب�دأ فري�ق 
املشرتكني املفرتض مرورهم 
أم�ام لجنة الحك�م، وفجأة 
ُعلّ�ق العم�ل بالرنام�ج، 

القائم�ني  إن  وُيق�ال 
ق�رروا نق�ل التصوير إىل 

السعودية يف استديوهات 
أم ب�ي يس كما ه�ي الحال 

م�ع “ت�وب ش�يف” ال�ذي ُصّور 
ملوسمني داخل اململكة.

الخاص�ة  التحض�ريات  أن  وُعل�م 
والديك�ور للرنام�ج س�يؤّخر م�ن 
عملي�ة إتمامه ليكون جاه�زاً بداية 

السنة املقبل أو يف شهر ديسمر.
لجن�ة  إن  املعلوم�ات  وقال�ت 
التحكي�م ال ت�زال مؤلف�ة من 
العمي�د ع�يل جاب�ر والنجمة 
نج�وى ك�رم الت�ي أسس�ت 
بحضورها لهذا الرنامج ولم 
تغ�ب عن أي موس�م وكانت 
إىل جان�ب جابر واملمثل أحمد 
حلمي، وكذلك املمثل السعودي 
نارص القصبي قبل انسحابه من 

الرنامج يف املوسمني األخريين.
ُيذك�ر أنه لو تق�ّرر التصوير يف الس�عودية 
فه�ذا يعن�ي أن نج�وى ك�رم س�تغادر إىل هن�اك 
لتمكث حوايل األس�بوعني ثم تع�ود نهاية الحلقة 
النهائية، كونها ُتب�ّث مبارشة عىل الهواء لإلعان 

عن حامل اللقب.

خالد الصاوي وليلى 
علوي يف العرض اخلاص 

لفيلم “200 جنيه”

“الزقة خفاش” لـ روبي حتصد أكثر من 100 ألف 
مشاهدة خالل ساعات

جنوى كرم وموسم جديد من “غوت تالنت”

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
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عـين على العالم

تبدأ املوهوبة، مايا دين، أوىل خطوات 
النجومية بعمر 13  رحلتها يف عالم 
بمسابقة  فوزها  بعد  فقط،  عاماً 
فوكال ستار املرموقة والتي أقيمت 
بوالية  أنجلوس  لوس  مدينة  يف 
الشابة  حصدت  حيث  كاليفورنيا 
وترعرعت  ولدت  التي  املوهوبة 
أداء  أفضل  فئة  عن  جائزة  دبي  يف 
يوليو  يف  املراهقة  قبل  ما  ملرحلة 

.2021
تدريبية  جلسات  مايا  وأجرت 
مكثفة ومقابات عديدة ملدة خمسة 
النهائي أمام  للعرض  أيام استعداداً 
مجموعة من أبرز رشكات التسجيل 

املوسيقي. 
حتى  طويلة  لساعات  مايا  وعملت 
تتمكن من ضبط إيقاعاتها الصوتية 
النتائج  لتكون  املوسيقي،  وأدائها 
مذهلًة للغاية، حيث حصدت جائزة 

لتقديم  دعوتها  وتمت  فئتها  عن 
عرض فني يف حفل البث املبارش.

ولم تكن هذه الرحلة الرائعة خالية 
الصحية  فاألزمة  التحديات،  من 
الرنامج  تأجيل  يف  تسببت  العاملية 
مايا  فقدت  كما  شهراً،   18 ملدة 
انطاق  من  أسبوعني  قبل  صوتها 

املسابقة. 
املطّور  كاسرييس،  جورج  وأرشف 
واملؤلف  األعمال  مجال  يف  والرائد 
تتصدر  الذي  السينمائي  واملنتج 
تنظيم  عىل  املبيعات،  قائمة  أعماله 

برنامج فوكال ستار. 
مرشقاً  مايا  أمام  املستقبل  ويبدو 
للغاية بعد فوزها بمسابقة  وواعداً 
عدداً  تلقت  حيث  ستار،  فوكال 
ورشكات  وكاء  من  العروض  من 
يمثلون عامات  تسجيل ومخرجني 

كرى مثل ديزني ونيكلوديون.

 عادت الفنانة، برشى، إىل تصوير فيلم 
الديكورات  أحد  يف  ماما«  »معايل 
بعد  وذلك  للعمل،  املخصصة 
كورونا،  فريوس  من  تعافيها 
من  تنتهي  أن  املقرر  ومن 
عىل  شهر  خال  تصويره 
أقىص تقدير استعدادا لطرحه 

يف دور العرض السينمائي.
وكانت أرسة فيلم »معايل ماما« 
قد أوقفت التصوير عىل مدار الفرتة 
املاضية، بسبب إصابة بطلة العمل 
كورونا،  بفريوس  برشى  الفنانة 
باإلضافة إىل أن معظم املخالطني لها 
للتأكد  مسحة  بعمل  قاموا  العمل  يف 

من خلوهم من الفريوس.

ويناقش فيلم »معايل ماما«، قضية اجتماعية، 
عندما  خاصة  بأطفالها  األم  عاقة  وهي 

والفيلم  العمل،  يف  مسئوليات  لديها  يكون 
تعود من خاله برشى إىل شاشة السينما بعد 

عام  عرض  والذى  داخيل«،  »ليل  أعمالها  آخر 
.2017

منصًبا  تشغل  امرأة  شخصية  برشى  وتجسد 
املواقف مع أرستها،  العديد من  مهًما، وتواجه 
وتستعرض هذه املواقف خال األحداث، وما إذا 

كانت يف صالح األرسة من عدمه«.
يشارك برشى البطولة محمود الليثي، وشيماء 
سيف، وسامي مغاوري، وعاء مريس، ومحمد 
باهر،  ورشيف  داغر،  وحسام  رزق،  عىل 
إيهاب،  ونور  رجب،  ودعاء  رشف،  وإسماعيل 
الراحلة  الفنانة  نجل  ياسني  والطفل  وسويل، 

غنوة شقيقة أنغام.
وكانت برشى قد شاركت يف مسلسل »االختيار 
محمد  الشهيد  زوجة  دور  جسدت  حيث   ،»2

مروك، الذي جسد دوره الفنان إياد نصار.

علقت الفنانة، سمية الخشاب، عىل أنباء 
التمثيلية،  املهن  نقابة  يف  معها  التحقيق 
عقد  مع  تزامنا  صورتها  عىل  الجدل  بعد 
أيام،  عدة  منذ  سعد،  أحمد  الفنان  قران 
بموقع  حسابها  عر  لها  بيان  يف  ونفت 

»تويرت«، الشائعات بهذا الشأن.
وكتبت سمية الخشاب :«بيان للتوضيح: 
النقابة،  قبل  من  معي  التحقيق  يتم  لم 
برجاء من الساده االعاميني والصحفيني 
والحذر  الدقة  توخي  اإللكرتونية  واملواقع 
التي  واالكاذيب  املفركة  االخبار  من 
واللجان  النجاح  اعداء  حزب  يصدرها 
االلكرتونية املمنهجة وكل الشكر والتقدير 

لنقيبنا املحرتم د/ارشف زكي ».
عىل  علقت  قد  الخشاب  سمية  وكانت 
الصورة  وأن  إليها،  املنسوبة  الشائعات 
التي نرشتها سابًقا تقصد بها أحمد سعد، 
بتفركو  تويرت:«يعني  عىل  كتبت  حيث 
ردود وتثريوا فتن ومع ذلك محدش مهمتم 
بيكم، ربنا يعينكم عىل نفسكم ويشغلكم 

بنفسكم«.

الجديدة  أغنيتها  كليب  مؤخراً  وطرحت 
عمر  املهرجانات  مطرب  مع  »أوعدك« 
كمال، عىل موقع الفيديوهات »يوتيوب«، 
الشهر املايض واألغنية من كلمات وألحان 
ساسو،  إسام  وتوزيع  أوسه،  أحمد 
واحتلت  يوتيوب  تريند  األغنية  وتصدرت 

املركز األول بعد طرحها.
الفرتة  يف  إنه  الخشاب:«  سمية  وقالت 
التي  املفاجآت  من  العديد  هناك  املقبلة 
تعمل عليها يف مجال الغناء، موضحة أنها 
حققته  وما  أوعدك  أغنية  بنجاح  سعيدة 

من نسب مشاهدة حقيقية«.

اجلزء الثاني من »دور العمر« يف 2022

مايا دين تفوز مبسابقة »فوكال ستار« يف لوس أجنلوس

بشرى تعود لتصوير فيلم »معالي ماما« بعد تعافيها من كورونا

مسية اخلشاب تكشف حقيقة التحقيق معها يف 
نقابة املمثلني 

بعد صورتها املثرية للجدل

تحذير من المرحلة األسوأ بسبب 
البديل الجديد )كوفيد - 22(

)إنستغرام( يحذف ميزة مهمة في 
القصص المصورة

 ح�ذر خراء طبيون من البديل الجديد ال�ذي يطلق عليه )كوفيد- 22(، 
والذي وصف بأنه أكثر فتًكا من فريوس )دلتا( التي تهيمن عىل العالم. 
وجاء ذلك التحذير وفق ترصيح عالم املناعة الروفيس�ور ساي ريدي”: 
يتعني علينا االس�تعداد ملتغري جديد ناشئ يف عام 2022 يمكن أن يشكل 
خط�رًا كبريًا”.وأضاف العالم ريدي: أنه من املحت�وم أن تتحد املتغريات 
الفريوس�ية املوجودة بالفعل مثل: دلتا )الهن�د( وبيتا )جنوب إفريقيا( 
وجاما )الرازيل( لجعل السالة أكثر خطورة. وقال الروفيسور ريدي:” 
يمكن أن يصبح )كوفيد22-( أس�وأ مما نش�هده اآلن، إذا ظهر مثل هذا 
املتغ�ري، فعلينا التعرف عليه يف أقرب وقت ممكن ويجب عىل الرشكات 

املصنعة للقاح تطوير اللقاح برسعة.واس�تطرد:” ظهور هذا البديل 
الجديد هو مخاطرة كبرية، يجب االس�تعداد لذلك.” ويف وقت سابق، 
رصح العال�م ري�دي إن ف�ريوس دلت�ا )كوفيد21-( يعت�ر من أكثر 

األنواع املعدية عىل اإلطاق، لكنها لم تحصل عىل الطفرات الهاربة، وهي 
س�مات وراثية تس�اعدها عىل تفادي جهاز املناعة )طفرات الهروب(، 

التي تظه�ر يف بعض املتغريات مثل )بيتا(، مم�ا يعني أن اللقاحات 
تصبح أقل فعالية، وقد تحتاج إىل تعديل وتطوير من أجل حماية 
املواطنني.وتوق�ع الروفيس�ور ريدي أن املتح�ور )كوفيد22-( 
س�يكون أكثر فتًكا، وقاب�ل لانتقال، والته�رب املناعي.وقال:” 
إنها املرحلة األسوأ من الوباء عندما تصبح املتحورات من )بيتا( 

أو )جاما( أكثر عدوى أو تطورا من املتحور)دلتا(”.

كشفت منصة تطبيق تبادل الصور )انستغرام( عن تخلصه من ميزة مهمة 
يف خاصية “القصص املصورة”، مع نهاية الش�هر الجاري.وبدأ )إنستغرام( 
يف إخطار بعض مس�تخدميه أن إيماءة التمرير الرسيع للوصول إىل الروابط 
“Swipe Up” ستختفي يف 30 أغسطس/ آب الجاري.وأوضح أنه سيستبدل 
-Stic Swipe Up” برابط جديد يف )س�توري( خ�اص بامللصقات “ “مي�زة 
ers”.ويوف�ر )إنس�تغرام( مي�زة “Swipe Up” حرصيا ملس�تخدميه الذين 
نال�وا توثيقا لحس�اباتهم، أو من يزي�د عدد متابعيهم ع�ن 10 آالف متابع.

ويعد التمرير الرسيع “Swipe Up” يف )إنس�تغرام( مفيدا بش�كل ال يصدق، 
ألنه يس�مح للرشكات بالرتويج للمنتجات ومنش�ورات املدونات وصفحات 
التسجيل.ومن املرجح أن تكون ميزة رابط امللصقات الجديدة متاحة لجميع 
املس�تخدمني دون اس�تثناء، ولكنها تتفوق ع�ىل “Swipe Up” يف أنه يفتح 
بنق�رة واح�دة، كم�ا تتيح للمس�تخدمني الرد ع�ىل القصص الت�ي تتضمن 

ملصقا، عىل عكس القصص التي تتضمن رابط تمرير رسيع.

ت�وك”  “تي�ك  ش�بكة  س�تتيح 
يش�رتوا  أن  قريب�ا  ملس�تخدميها 
م�ن  معروض�ة  س�لعا  مب�ارشة 
منتج�ي محتوي�ات ع�ىل املنصة، 
يف خط�وة جدي�دة تع�ّزز جه�ود 
إنشاء منظومة متكاملة عىل هذا 

التطبيق.
س�ياق  يف  اإلع�ان  ه�ذا  ويأت�ي 
الرشاك�ة التي أطلق�ت يف ترشين 
“ش�وبيفاي”  م�ع   2020 االول 
التي تخّول عامات تجارية إطاق 

أنشطة إلكرتونية.
ويف بادئ األم�ر، كان هذا االتفاق 
يتي�ح ملس�تخدمي “ش�وبيفاي” 
الكندي�ة الرتوي�ج ملنتجاتهم عىل 
“تي�ك توك”.وس�يصبح يف وس�ع 
البائعني إنش�اء متجر مصّغر عىل 
“تيك ت�وك” وإدراج روابط تحيل 
مب�ارشة إىل املنتج�ات يف أرشطة 
الفيدي�و املنش�ورة ع�ىل املنص�ة 
الت�ي تض�م أكثر من مئ�ة مليون 
مس�تخدم يف الوالي�ات املتحدة ال 
غري.وس�تكون نجم�ة تلفزي�ون 
الواقع كاييل جين�ري التي أطلقت 
التجمي�ل  ملس�تحرضات  مارك�ة 
باتت قيمته�ا تقدر بمئات مايني 
ال�دوالرات من بني التج�ار األوائل 

الذي�ن سيتس�نى لهم اس�تخدام 
هذه الخدمات الجديدة، وفق بيان 

صادر عن “شوبيفاي”.
ونقل�ت “فرانس ب�رس عن بايك 
تش�انديل رئيس قس�م مش�اريع 
األعم�ال يف “تي�ك ت�وك” يف البيان 
قول�ه، إن ه�ذه األخ�رية “تتمّتع 
بموق�ع فريد م�ا ب�ني املحتويات 
والتجارة. وتسّهل هذه اإلمكانيات 
الجديدة ع�ىل ال�رشكات، أّيا كان 
حجمها، إنت�اج محتويات جذابة 
تش�د املس�تهلكني إىل نقاط البيع 

عىل اإلنرتنت”.
التابع�ة  ت�وك”  “تي�ك  وتأخ�رت 
ملجموعة “باي�ت دانس” الصينية 
م�ن  مالي�ة  عائ�دات  جن�ي  يف 
النمو  محتوياته�ا، بالرغ�م م�ن 

الكبري الذي تشهده منذ سنتني.
وتس�عى غالبية شبكات التواصل 
م�ن  االس�تفادة  إىل  االجتماع�ي 
املس�تخدمني،  وإقب�ال  رواجه�ا 
يف صفق�ات تجاري�ة تش�كل مع 
اإلعانات دعامة أساسية لقدرتها 

عىل االستمرار.
وتقدم “إنس�تغرام”، كما “سناب 
رشاء  تتي�ح  خاصي�ة  ش�ات”، 

املنتجات مبارشة من تطبيقها.

كش�فت رشك�ة )غوغ�ل( األمريكي�ة ع�ن اس�تعدادها لط�رح مي�زة 
جديدة تضمن عدم إحداث مس�تخدميها تشويش�ا خ�ال االجتماعات 

االفرتاضية.
وسيقوم تطبيق “غوغل ميت” بتوفري ميزة إرسال تحذير ألي مستخدم 

يحدث صدى يف املكاملات، حسبما أعلنت الرشكة يف مدونة لها.
ويظه�ر تحذير الصدى الجديد بش�كل أوتوماتيكي يف صورة “نقطة 
حم�راء” تظهر ع�ىل واجهة تطبي�ق “غوغل مي�ت”، باإلضافة إىل 

إرسال إشعار وتنبيه نيص.
وعند نقر املس�تخدم املس�بب للصدى فوق اإلش�عار تظهر أمامه 
خطوات إلصاحه، والتي تشمل كتم صوت امليكروفون، أو خفض 

مستوى صوت مكر الصوت، أو التبديل إىل سماعات الرأس.
وأش�ارت “غوغل” إىل أن تحذيرات الص�دى الجديدة يتم طرحها 

اآلن لعم�اء “Google Workspace” و”G Suite Basic”، وسيس�تغرق 
طرحها ما يصل إىل 15 يوما حتى تكتمل.

“تيك توك” يتيح خدمة جديدة 
منافسة إلنستغرام وسناب شات

“غوغل” تطرح ميزة لمنع التشويش 
خالل االجتماعات االفتراضية

  

تغريدات

اياد عالوي

حفيظ الدراجي

الصمت لغة العظماء والصرب صفة األنبياء..
» ليست الّقوة دائماً فيما نُقوله ونفعلُه،،أحياناً تكون 
ــه و نتَجاهلُه  ــُه، وفيما نرتك ــا نصمْت عن ــوة فيم الق

بإرادتنا« ..
ــديد بالصرعة  ــل قرون) ليس الش ــولنا قب قاهلا رس
ــه عند الغضب ( صدق  ــديد من ميلك نفس إمنا الش

رسول اهلل )ص(...

ــبق وأكدنا ان االنتصار العسكري الذي حتقق على  س
االرهاب اليعين انتهاء احلرب وجيب ان يقرتن بنصر 
سياسي،فمولداته وعوامله وحواضنه ماتزال موجودة 

متهد هلا احملاصصة واالقصاء والتهميش.
ــر وال  ــات باوضاع ال تس ــون على انتخاب ــن مقبل  وحن
ــامل يتم تدارك  ــذر من تفجر االوضاع م تطمئن،حن

هذه القضايا ومعاجلتها..

اإلبداع احلقيقي 
واألقنعة املزيفة

مطر ساخن 

التمجيد وتتبناه وتعمل  أدبي، وأن تصدق هذا  لعمل  تقرأ تمجيداً  أن 
عىل نرشه مع أنك لم تقرأ العمل بعد، ولكن اإلعان والرتويج والدعاية 
أّثرت عليك، وجعلتك تقتنع بأن العمل يستحق ذلك، فهذا أمر شائع يف 

الوسط الثقايف .
فتحاول  والصحف،  املجات  واجهات  ما  عمل  يتصدر  أن  جداً  وعادي 
من  ليس  ولكن  به،  وتتمتع  لتقرأه  العمل  هذا  عىل  الحصول  جاهداً 
تهزه  أو  الوراء  إىل  رأسك  ترجع  وأن  العمل،  يصدمك  أن  أبداً  العادي 
لتنفض الدعايات منه بعد أن تنتهي من قراءة العمل، وتتساءل: ملاذا 
كل هذه الضجة؟ َمن وراءها؟ وَمن الذي خطط لها؟ أو ما املقصود من 
افتعال هذه الضجة الزائفة ؟؛ مع ذلك قد تكتم هذا الرأي وتحتفظ به 
لنفسك ألنك ال تريد أن تفّجر موقفاً، أو ربما تؤكد لنفسك بأنه ال يحق 
رأيك  باملتناقضات، وألن  الحكم ألنك يف وسط يضج  أن تطلق هذا  لك 
لن يغري شيئاً، فالناس منساقة وراء العمل بفعل الدعاية.. وقد تقول: 
ملاذا أصنع خصومات مع النقاد الذين امتدحوا العمل؟ أو مع الصحافة 
النقدية واألدبية،  الشك بذائقتك  العمل، وقد يعرتيك  التي رّوجت لهذا 

وبالتايل تنكفئ عىل آرائك، فأنت لست بأهم من الناقد »الفاني«.  
 لقد درج بعض الكتاب عىل تعريف عظمته أو أهميته بعدد الكتب التي 
طبعها وبعدد العناوين التي سّجلها عىل أغلفة كتب قد ال تساوي ثمن 
الكاتب  أهمية  ألن  واحداً  أنها ال تساوي بمجموعها كتاباً  أو  حرها، 
الكاتب  الذي يمّر عىل  الطويل  الزمن  الكتب، وال من  تأتي من عدد  ال 
ورصف  كلمات  رصف  سوى  تكون  ال  قد  التي  الكتابة  حقل  يف  وهو 
عناوين واكتظاظ أرقام عىل الرفوف، ولنتذكر جميعنا أنشودة املطر 
إىل وليمة ألعشاب  بالذاكرة  لنعد  أو  الراهب،  الوباء لهاني  أو  للسياب 
ليدّل  يكفي  واحداً  كتاباً  أن  عىل  كثرية،  واألمثلة  حيدر،  لحيدر  البحر 
عىل كاتب مختلف ومتميز، وذلك من خال ما يضيفه إىل اإلبداع من 
إبداع وليس بما يضيفه للمكتبة من أغلفة.. ولوحظ يف الفرتة األخرية 
الشعرية  املجموعات  أو  املئة صفحة..  التي ال تتجاوز  الروايات  كثرة 
أقل من سبعني صفحة، مع ذلك يطلق عليها  التي تضم  والقصصية 
هذه  يعدد  وهو  ويتعب  يلهث  ثم  رواية  اسم  أو  كتاب،  اسم  كاتبها 
أن لديه عرشين كتاباً  الروايات بسبب كثرتها ويف آخر املطاف يّدعي 
وربما أكثر.. وهكذا تبدأ لعبة الغش يف الوسط األدبي وهي لعبة تشبه 
ما يحدث يف الوسط السيايس وال يختلف الوضع كثرياً من حيث الدعاية 

والبهرجة والتلفيق والرشوة والنفاق.
اإلبداع الحقيقي ال يحتاج اىل زّفة من قبل البعض، والقلم الحقيقي ال 

يحتاج اىل دعاية رخيصة، فالزبد يتطاير ويبقى ما ينفع الناس.
إىل اللقاء...

أمحد اجلنديل 

يبدو أن النجاح الكبري الذي حققه 
مسلسل »دور العمر« فتح شهية 
الرشكة املنتجة ومنصة »شاهد« 
الجزء  بتقديم  قرار  التخاذ 
ذلك  كان  بعدما  منه،  الثاني 
مستبعداً واخُتتم الجزء األول 
يقررها  »مفتوحة«  بنهاية 
كان  ذلك  لكّن  املشاهد، 

دافعاً لإلعان عن تجهيز الجزء الثاني 
الذي يبدأ تصويره نهاية هذه السنة 

وسُيعرض يف العام املقبل.
تجسد سريين عبد النور دور »شمس 
وشخصية  بأمري  املهوسة  مطر« 
توظفه  ما  ورسعان  البطل،  املمثل 
املجرمني  بعض  من  االنتقام  ملصلحة 
ويتسببون  بحياتها  يحيطون  الذين 

بأذية وفساد املجتمع.
إىل ذلك، استطاع مخرج »دور العمر« 
سعيد املاروق أن يحجز مكاناً متقدماً 
له عىل خارطة الدراما وتحريك العمل 
متفردة  بدت  بطريقة  واملسلسل 
زمائه  باقي  عن  جداً  ومختلفة 
أن  تفاصيل خاصة  املخرجني، وتؤكد 
يعقدان  فقيه  نارص  والكاتب  املاروق 

بنتيجة  للخروج  متتالية  اجتماعات 
تكون مرضية يف الجزء الثاني.

العمر« حقق  »دور  أن مسلسل  ُيذكر 
إحصاءات  وفق  مشاهدة  نسبة  أعىل 
منصات العرض يف السعودية وبريوت 
وباقي الدول، لذلك تسعى »شاهد« إىل 

تقديم الجزء الثاني قريباً.


