التعليم تطلق دليل الطالب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
للقبول املركزي يف اجلامعات
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،امس
االربعاء ،إطالق دليل الطالب للقبول املركزي يف
الجامعات العراقية الحكومية للسنة الدراسية
.2021/2022وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :ندعو أبناءها الطلبة اىل االطالع عىل
رشوط القبول املركزي وضوابطه واألسس العامة
املعتمدة يف نظام القبول والتفاصيل املتعلقة
بالجامعات والكليات وأقسامها واملعاهد التي
سيقدم إليها خريجو الفروع اإلحيائي والتطبيقي
واألدبي ،فضال عن تدقيق خطوات ملء استمارة
التقديم اإللكرتوني التي ستطلق قريبا».

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت املفوضية العلي�ا لالنتخابات عن
وص�ول أكثر م�ن  1700مراق�ب من دول
ومنظم�ات دولية مختلف�ة ،وفيما اكدت
انه�ا تنتظ�ر وص�ول بعثات اخ�رى قبيل
االنتخابات ،حددت مصري أكثر من مليوني
بطاقة انتخابية غري مُ سلمة ألصحابها.
وقالت مس�اعد الناطق باسم املفوضية،
نرباس ابو س�ودة ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ان عدد املراقبني الدوليني الذين وصلوا اىل
العراق لغرض مراقبة االنتخابات اكثر من
 1700مراقب منهم  800مراقب من االمم
املتحدة .مبينة :ان االتحاد االوروبي ارسل
 274مراقبا ،وجامعة ال�دول العربية 17
مراقب�ا ،والجمعية االوكرانية العراقية ما
يقارب  90مراقبا.واضافت :انه س�تصل
بعثات دولية اخرى يف الس�اعات القادمة
لغ�رض مراقب�ة االنتخاب�ات .مؤكدة :ان
االعتماد س�يبقى مفتوحا للدول إلرسال
بعثاته�ا اىل وق�ت قري�ب ج�دا م�ن يوم
االقرتاع.وأوضح�ت :انه س�يتم توزيعهم
بين املراكز االنتخابي�ة املنترشة يف عموم
البلاد والبالغ�ة  8273مرك�زا ،حي�ث
س�تختار كل بعثة املراكز التي ستراقب
فيها بالتنس�يق مع اللجنة املشكلة داخل
مفوضي�ة االنتخاب�ات برئاس�ة رئي�س
االدارة االنتخابي�ة القايض عباس فرحان
حسن.وبش�أن البطاقات االنتخابية غري
املتس�لمة من قب�ل اصحابه�ا ،قالت ابو
س�ودة :ان املفوضي�ة العلي�ا لالنتخابات

12
صفحة

بغداد /الزوراء
قررت مديرية املرور العامة ،امس االربعاء ،الرتيث يف محاسبة السائقني عىل
اجازات السوق.وقالت املديرية يف بيان مقتضب ،ورد «الزوراء»« :بنا ًء عىل مناشدات
املواطنني ،قرر مدير املرور العام ،اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسني ،الرتيث
باملحاسبة عىل اجازات السوق يف الوقت الحارض».واصدرت مديرية املرور ،اول
أمس الثالثاء ،تحذيرا ً إىل سائقي املركبات يخص «اجازات السوق» ،داعية اياهم
اىل «اكمال معامالتهم».وقالت يف بيانها :إن مفارزنا املرورية يف بغداد واملحافظات
ستقوم بتشديد املحاسبة عىل سائقي املركبات الذين ال يحملون اجازة سوق او
اجازة سوق غري نافذة.كما دعا البيان املواطنني من سائقي املركبات للمراجعة
إلكمال معامالت منح او تجديد االجازة لتجنب املحاسبة القانونية .

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7576 :الخميس  7تشرين االول 2021

املفوضية لـ

املرور ترتيث مبحاسبة سائقي املركبات
على إجازات السوق

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار
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حددت مصري أكثر من مليوني بطاقة انتخابية غري متسلمة

 :عدد املراقبني الدوليني وصل إىل أكثر من  1700مراقب وننتظر وصول بعثات أخرى

بقيت اىل س�اعة متأخرة من ليلة الثالثاء
لغ�رض تس�ليم البطاق�ات االنتخابي�ة
للناخبني ،وبحس�ب االحصائي�ة االخرية
فإن عدد البطاقات غري املس�لمة تصل اىل
مليوني بطاقة ،وستكون هناك احصائية
جديدة س�يتم االعالن عنها يف وقت الحق.
مبينة :ان البطاقات املتبقية سيتم سحبها

م�ن مراكز التوزي�ع اىل مكاتب املفوضية
ومن ثم ترسل اىل املكتب الوطني بموجب
محرض تسلم وتسليم.وأكدت :انه ال يمكن
اتالف البطاقات املتبقية لكونها بطاقات
فعال�ة طويل�ة االمد س�يتم توزيعها بني
اصحابه�ا بعد االنته�اء م�ن االنتخابات
من قبل مراكز التوزيع نفسها .الفتة اىل:

ان املفوضي�ة قد اتلف�ت بطاقات قصرية
االم�د طبع�ت لألع�وام  2013و2014
و 2015ل�م يتس�لمها اصحابها ومر عىل
طباعته�ا قرابة  7اىل  8س�نوات دون ان
يتس�لمها اصحابه�ا ،باإلضاف�ة اىل م�ن
تس�لم بطاقة بايومرتية وس�لم بطاقته
القديم�ة فال يمك�ن ان توج�د بطاقتان

والب�د م�ن اتلاف القديمة ،وت�م اتالفها
بموج�ب لجن�ة مختص�ة وبق�رار م�ن
مجل�س املفوضني.م�ن جهته�ا ،حددت
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات
الجهة املسؤولة عن عملية نقل صناديق
االقتراع ،فيم�ا أش�ارت إىل أن اللجوء اىل
عملي�ة العد والف�رز متوقف على إجراء
واحد.وقال�ت املتحدثة باس�م املفوضية،
جمان�ة الغالي ،يف ترصي�ح صحفي :إن
“عدد املراك�ز االنتخابية للتصويت العام
 8273مرك�ز اقتراع ،بواق�ع  55ألف�ا
و 41محط�ة” .مشيرة اىل أن “صناديق
االقرتاع س�تنقل بالتنس�يق م�ع اللجنة
األمني�ة العلي�ا لحماي�ة االنتخاب�ات ،يف
اليوم نفس�ه ،إىل األماكن التي خصصتها
املفوضية”.وأضافت الغلاي أن “عملية
نقل الصنادي�ق وعصا الذاكرة س�تكون
مهمة اللجنة األمنية العليا مع مس�اعدة
امني�ة املفوضي�ة لنقله�ا اىل مفوضي�ة
االنتخابات”.وبش�أن عملية العد والفرز،
أوضحت الغالي :أن “العد والفرز اليدوي،
وبحسب قانون االنتخابات ،سيكون عرب
فتح محط�ة واحدة يف كل مركز اقرتاع”.
وأك�دت أن�ه “إذا كان هناك ع�دم تطابق
م�ع الع�د والف�رز اإللكرتون�ي بنس�بة
تتج�اوز  ،5%فس�يعاد الع�د والف�رز يف
املركز بالكامل وتعتمد النتائج اليدوية”.
وتج�رى االنتخاب�ات الربملاني�ة العراقية
املبكرة يف العارش من ش�هر ترشين األول
الحايل.

منتخبنا الوطين يواجه شقيقه اللبناني اليوم يف تصفيات املونديال

ص6

خالل يوم“ ..تيليغرام” يعلن انضمام أكثر من  70مليون مستخدم جديد

االخرية

العراق واإلمارات يوقعان عقد بناء 5
حمطات كهرومشسية لتوليد الطاقة

احلداد :ال حاجة لعقد جلسة حلل جملس النواب

احللبوسي يعلن انتهاء الدورة النيابية
الرابعة وحيث على املشاركة الواسعة
يف االنتخابات
بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د
الحلبويس ،امس األربع�اء ،انتهاء الدورة
النيابي�ة الرابع�ة الي�وم الخمي�س ،فيما
اكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب،
بشير الحداد ،عدم الحاجة لعقد جلس�ة
لحل مجل�س النواب.وق�ال الحلبويس يف
تغري�دة تابعته�ا «ال�زوراء»« :ألنه كان
خيار العراقيين كانت انتخابات مبكرة..
ش�كرا لشعبنا العظيم الذي أكد حضارته
بخياراته الواعية وإرصاره عىل مواجهة
التحدي�ات ،وش�كرا إلخوان�ي وأخوات�ي
أعضاء املجل�س عىل كل ما قدموه خالل
مدة مس�ؤوليتهم».وأضاف «غدا (اليوم)
تنتهي الدورة النيابية الرابعة ،وسيختار
الش�عب من يمثل�ه يف العارش من ترشين
األول ،للبدء مج�ددأ بمرحلة واعدة بعون
الل�ه» ،معرب�ا ع�ن أمل�ه بـ»مش�اركة
واس�عة يف الع�رس االنتخاب�ي تنس�جم
م�ع رضورات املس�تقبل ال�ذي يرتجي�ه
العراقيون».من جهته ،قال النائب الثاني
لرئي�س مجلس النواب ،بشير الحداد ،يف

ترصي�ح صحفي :إن�ه «ال حاج�ة لعقد
ِّ
لح�ل مجل�س النواب».وأض�اف
جلس�ة
الح�داد أن «املجلس ص�وَّت يف الـ 31من
آذار املايض عىل ِّ
حل نفس�ه يف السابع من
ترشي�ن األول الحايل» ،الفتا ً اىل أن «القرار
س�يدخل ح ِّي�ز التنفيذ ي�وم غ�د املوافق
السابع من ترشين األول الحايل».وصوت
مجل�س النواب ،يف وقت س�ابق ،عىل حل
نفسه يف السابع من ترشين األول املقبل،
استعدادا إلجراء االنتخابات يف العارش من
الشهر نفسه.

أكد حتول احلكومة احلالية إىل حكومة تصريف أعمال

خبري قانوني :جملس النواب ينحل اليوم وأعضاؤه بال حصانة يف نهاية الدوام الرمسي

بغداد /الزوراء:
أكد الخبري القانوني ،طارق حرب ،ان مجلس النواب
سيكون منحال واعضاءه بال حصانة يف نهاية الدوام
الرسمي اليوم الخميس ،وتتحول الحكومة الحالية
اىل حكوم�ة ترصي�ف أعمال يومية.وق�ال حرب يف
حدي�ث صحفي :أنه «بالنظ�ر لصدور قرار مجلس

النواب يف حل نفسه بالسابع من شهر ترشين االول
الح�ايل ،بالتايل فإن مجلس النواب س�يكون منحال
يف نهاي�ة الدوام الرس�مي اليوم الخمي�س ،ويفقد
أعض�اؤه صفة عض�و مجلس الن�واب ويتحولون
اىل مواطنين اعتياديني بال مخصصات او امتيازات
او حصانة كفلها ل�ه القانون».وتابع انه «بإمكان

اي مواط�ن لديه ش�كوى على نائب ح�ايل وهناك
دعوى قضائية متوقفة او أوامر قبض واس�تقدام
بانتظار رفع الحصان�ة فإنها جميعا من املفرتض
ان تتح�رك بع�د نهاية الدوام الرس�مي ي�وم غد».
واض�اف ح�رب ان «ح�ل مجلس الن�واب ،وتحويل
الحكومة اىل حكومة ترصيف أعمال يومية اىل قرار

جديد او مرس�وم جمه�وري او اج�راء قضائي او
تنفيذي بل هي تحصيل حاصل وتنفيذ واجب لقرار
مجلس النواب السابق» .الفتا اىل ان «الحكومة منذ
الغد ينبغي عليها ترصي�ف االعمال لالمور اليومية
االساس�ية فقط والتي ال يمكن تأجيلها دون اتخاذ
اي قرارات او قضايا التي يمكن تأجيلها».

املكون العسكري يضع شروطا إلنهاء األزمة مع املدنيني

السودان :عسكريو جملس السيادة طلبوا من محدوك تشكيل حكومة جديدة

بغداد /مصطفى العتابي:
اعل�ن مكت�ب رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ام�س االربع�اء،
توقي�ع عقد االمارات إلنش�اء  5محطات
كهروشمس�ية إلنت�اج ال�ف ميغ�اواط.
وذكراملكتب يف بيان تلقته “الزوراء” :انه
جرت ،امس األربع�اء ،وبرعاية وحضور
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ّ
محطات
مراسم توقيع عقد تشييد خمس
لتوليد الطاقة الكهربائية باالستفادة من
الطاقة الشمس�ية ،بين وزارة الكهرباء
والهيئة الوطنية لالس�تثمار عن الجانب
العراق�ي ،ورشك�ة أب�و ظب�ي لطاق�ة
املستقبل (مصدر) عن الجانب اإلماراتي؛
وذلك ضمن املرحلة األوىل التي ستش�تمل
عىل إنت�اج وتولي�د (ألف) ميغ�اواط من

أصل س�عة كلّية تبلغ (ألف�ي) ميغاواط.
وأض�اف :ان ه�ذه الخط�وة تأت�ي كأوىل
املراحل العملية الت�ي اتخذتها الحكومة؛
لالعتماد عىل الطاقات البديلة ،والنظيفة،
واملتج�ددة ،يف إنتاج الطاق�ة الكهربائية،
وتلبية احتياج العراق من الطاقة.وتابع:
ان�ه حرض مراس�م التوقيع ع�ن الجانب
اإلماراتي وزي�ر الطاقة والبن�ى التحتية
س�هيل بن محم�د املزروعي ،فيم�ا ّ
مثل
الجانب العراقي يف التعاقد رئيسة الهيئة
الوطني�ة لالس�تثمار س�ها داود نج�ار،
ومدي�ر عام دائرة االس�تثمارات والعقود
يف وزارة الكهرب�اء مه�ا حم�ودي ،وم�ن
الجان�ب اإلماراتي املدير التنفيذي لرشكة
أبو ظبي لطاقة املستقبل (مصدر) محمد
جميل الرمحي.

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرشيد ،امس االربعاء ،اطالق
وجب�ة جديدة من س�لف منتس�بي وزارتي
الدف�اع والداخلية واملوظفين واملتقاعدين.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان�ه ت�م اطلاق وجبة
جديدة من س�لف منتس�بي وزارتي الدفاع

والداخلي�ة واملوظفين وكذل�ك املتقاعدين،
داعيا املستفيدين كافة ممن تصلهم رسائل
نصية اىل مراجعة فروع املرصف او مكاتب
الدفع االلكرتوني لتس�لم املبلغ .واضاف ان
العمل مس�تمر على رفع املبال�غ يف ارصدة
املس�جلني عىل الس�لف من خلال التطبيق
الخاص باملرصف.

بغداد /مصطفى فليح:
رحب�ت حكومات :أستراليا وكن�دا والدنمارك
وفنلن�دا وأملانيا وإيطاليا وهولن�دا ونيوزيلندا
والنرويج والسويد واململكة املتحدة والواليات
املتحدة ،يف بيان مشرتك ،باستعدادات مفوضية
االنتخاب�ات لي�وم االقرتاع.وقال بيان رس�مي
صادر عن تلك الدول تلقته “الزوراء””:يرحبُ

وزراء خارجي�ة ٌ
كل م�ن أستراليا وكن�دا
والدنم�ارك وفنلندا وأملاني�ا وإيطاليا وهولندا
ونيوزيلندا والنرويج والسويد واململكة املتحدة
والوالي�ات االمتح�دة باس�تعدادات املفوضية
ال ُعليا املس�تقلة لالنتخاب�ات يف العراق إلجراء
االنتخابات يف  10أكتوبر /ترشين األول”.

الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف
املوظفني واملتقاعدين

 12دولة تعلن دعمها النتخابات العراق
وجهود حكومته إلجياد بيئة آمنة

تفاصيل ص3

الخرطوم /متابعة الزوراء:
م�ع انقط�اع التواص�ل بين املكوّنين
العس�كري واملدني يف الس�ودان ،يسعى
الطرف األول إىل فرض رشوط صعبة عىل
املدنيني ،وصل�ت إىل ح�د مطالبة رئيس

الوزراء عبدالل�ه حمدوك بحل الحكومة،
فيم�ا يعقد اجتماع مصغ�ر حاليا ً لبحث
األزمة ،وس�ط توقعات بالخروج بنتائج
هامة.ومن�ذ إحب�اط محاول�ة انقالبي�ة
فاش�لة يف  21س�بتمرب/أيلول امل�ايض،

تصاعدت الخالف�ات والح�رب الكالمية
بين املك�ون العس�كري وتحال�ف قوى
إعلان الحري�ة والتغيير ،ووصل�ت إىل
مرحل�ة إص�دار املكوّن العس�كري قرارا
أحاديا بتعليق التواصل مع املكون املدني

األفغان يتوافدون على مكتب جوازات
السفر يف كابل بعد إعادة فتحه

كابل /متابعة الزوراء
توافد مئات األفغان عىل مكتب جوازات السفر
يف العاصمة كابل ،بعد يوم من تواتر أنباء عن
إع�ادة فتحه هذا األس�بوع إلص�دار الوثائق،
واضطر رجال أمن م�ن حركة طالبان إلبعاد
البع�ض به�دف الحف�اظ على النظام.وقال
مس�ؤولون من طالبان إن املكتب سيستأنف
خدمات�ه ب�دءا من يوم الس�بت ،بع�د تعليق
العم�ل به من�ذ س�يطرة الحركة على البالد
وس�قوط الحكومة السابقة يف أغسطس آب،
األمر ال�ذي أدى لتقطع الس�بل بالكثري ممن
يس�عون للفرار من البالد.وقال أحد الواقفني
أمام املكتب ويدعى ماهر رسويل لـ “رويرتز”:
“جئت الستخراج جواز سفر ،لكن كما ترون

هناك الكثري من املشكالت والنظام ال يعمل”.
وأضاف “ال يوجد مس�ؤول للرد عىل أس�ئلتنا
وإخبارن�ا متى نأتي ...الن�اس يف حرية”.ولم
يرد متحدث باس�م مس�ؤويل طالب�ان الذين
يدي�رون إدارة الجوازات على طلب للتعقيب.
وزادت ح�دة الفق�ر والج�وع من�ذ س�يطرة
الحرك�ة على مقاليد الحك�م يف البلاد التي
تعاني بالفعل م�ن الجفاف وجائحة كوفيد-
.19وتواف�د املئات عىل مكت�ب الجوازات رغم
أنهم أبلغوا ب�أن توزيع الجوازات لن يبدأ قبل
يوم السبت وسيكون يف بادئ األمر ملن قدموا
طلب�ات بالفعل.وح�ث مس�ؤول يف املكت�ب
الناس عىل العودة إىل منازلهم والقدوم مجددا
يوم السبت.

يف مجلس الس�يادة ،وتعلي�ق اجتماعات
مجل�س األم�ن والدف�اع ،واالجتماعات
املشرتكة بني مجليس السيادة والوزراء.
وم�ع هذا التوتر ،تدخل�ت أكثر من جهة
للتوس�ط بين املكونين ،منها وس�اطة

خاص�ة م�ن رئي�س ال�وزراء عب�د الله
حمدوك ،وأخرى قادها رئيس حزب األمة
فضل برمة نارص ،وثالثة من شخصيات
مستقلة اجتمعت بالطرفني.

بعد جتاوزها الـ  83دوالرا للربميل

تفاصيل ص3

أسعار النفط تهبط من أعلى مستوياتها يف عدة سنوات

بغداد /متابعة الزوراء:
هبطت أس�عار النفط ،امس األربع�اء ،مع تعرضها
لضغ�وط من تقرير ملعهد البترول األمريكي ،والذي
أظهر زيادة يف مخزون�ات الخام يف الواليات املتحدة.
وجاء الهبوط بعد أن س�جلت أس�عار الذهب األسود
أعىل مستوى يف عدة سنوات فوق  83دوالرا للربميل.
وعند الس�اعة  14:00بتوقيت غرينتش ،جرى تداول
العق�ود اآلجل�ة لخ�ام “برن�ت” عن�د  81.12دوالرا
للربمي�ل بانخف�اض نس�بته  1.7باملئ�ة عن س�عر
اإلغلاق الس�ابق.فيما هبط�ت عقود خ�ام القياس
األمريك�ي غ�رب تكس�اس الوس�يط  1.8باملئ�ة إىل
 77.50دوالرا للربميل ،بعد أن قفزت يف وقت سابق إىل
 79.78دوالرا وهو أعىل مستوى منذ نوفمرب .2014
وتجاوز سعر خام برنت  83دوالرا للربميل ألول مرة

من�ذ أكتوب�ر .2018وارتفع خ�ام برنت بم�ا يعادل
 2.18باملئ�ة إىل  83.06دوالرا للربميل ،فيما زاد خام
“نايمكس” بما يع�ادل  2.40باملئة إىل  79.43دوالرا
للربميل.وصع�دت أس�عار النفط ،الثالثاء ،مس�جلة
أعلى مس�توياتها ،لتواصل املكاس�ب التي تحققت
خالل الجلس�ة الس�ابقة بعد أن أعل�ن كبار منتجي
النف�ط يف العال�م قرارهم اإلبقاء عىل كب�ح إمدادات
الخام.وقال�ت منظم�ة البل�دان املص�درة للبترول
“أوبك” وحلفاؤها بقيادة روس�يا ،يف إطار مجموعة
“أوب�ك ،”+أم�س إنهم س�يبقون عىل اتف�اق لزيادة
إنت�اج النفط بش�كل تدريجي فحس�ب ،متجاهلني
دعوات م�ن الواليات املتحدة والهند لرفع اإلنتاج مع
تعايف االقتصاد العاملي ،وإن كان بشكل متقطع ،من
جائحة فريوس كورونا.

إيران تؤكد جاهزيتها الستئناف العالقات مع السعودية

روسيا تدعو للعودة “الفورية” إىل مفاوضات فيينا النووية
موسكو /متابعة الزوراء:
أك�د وزي�ر الخارجية اإليراني ،حسين
أمير عبد اللهيان ،أن الح�وار اإلقليمي
من ش�أنه تحقيق االس�تقرار بني دول
املنطقة.وقال وزير الخارجية اإليراني،
حسين أمير عب�د اللهي�ان ،يف مؤتمر
صحف�ي مشترك مع نظيره الرويس،
سيرغي الفروف ،من موس�كو ،امس
األربعاء :إن بالده تتواصل مع السعودية

إلزالة الخالفات .موضحا ً أن املحادثات
تسير بش�كل بناء.كم�ا أعل�ن الوزير
اإليران�ي أن بلاده جاه�زة الس�تئناف
العالق�ات مع الس�عودية ،وه�ي اليوم
بانتظ�ار موق�ف الرياض.أم�ا يف م�ا
يتعل�ق باملفاوضات النووي�ة ،فأوضح
أنه يتوقع أن تستأنف يف فيينا “قريبا”
 ،قائال “أش�دد عىل أننا نضع اللمسات
األخيرة حاليا على املش�اورات يف هذا

الصدد ،وس�نعود إىل طاول�ة التفاوض
يف فيين�ا قريبا”.وق�ال عب�د اللهيان ّ
ان
طهران س�تعود “قريباً” إىل مفاوضات
ً
قائلا إن�ه أبلغ نظيره الرويس
فيين�ا،
بأن�ه “بعد االنتهاء م�ن تقييماتنا (من
الجوالت الست السابقة) سنعود قريبا ً
إىل املفاوضات”.وأضاف عبد اللهيان ّ
أن
“إيران أهل للتفاوض” ،لكن اشرتط أن
تكون “مفاوضات تؤمّ ن حقوق شعبنا

وتدف�ع جمي�ع األط�راف إىل االلت�زام
بتعهداتها” ،كاش�فا ً عن ّ
تلقيه رسائل
عرب الوسطاء من الرئيس األمريكي جو
باي�دن أثن�اء زيارته لنيويورك الش�هر
املايض للمش�اركة يف أعم�ال الجمعية
العامة لألم�م املتحدة .وق�ال ّ
إن بايدن
أك�د يف رس�ائله ّ
أن لدي�ه إرادة جدي�ة
لتفعي�ل االتف�اق الن�ووي ،مؤك�دا ً ّ
أن
“ما يهمن�ا هو خط�وات عملية وليس

مج�رد رس�ائل”.وأوضح الوزي�ر عب�د
اللهيانّ :
أن طهران ترحّ ب بزيارة املدير
الع�ام للوكالة الدولي�ة للطاقة الذرية،
رافائي�ل غرويس “يف إط�ار فني ويف أي
وقت يريد” ،غري أن�ه أعلن رفض بالده
الس�ماح ملفتيش الوكال�ة بزيارة موقع
“تس�ا” النووي بمنطق�ة كرج القريبة
من طهران.
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يرسن�ا دعوتك�م لالشتراك باملناقصات أدناه والتي تتضم�ن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kim.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.kim.iq
علما أن ثمن مستندات املناقصة التي ( )1,000,000مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و ( )2,000,000مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه
فأن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة
 %1من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون (حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن (  ) CIPأو حسب الرشوط وان الرشكة غري
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخاص
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء .2021/10/20
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

شركة املشاريع النفطية																				
إعالن مناقصة																				

املوضوع :تصميم وجتهيز منظومة االطفاء الذاتي  FM200لبناية السيطرة الرئيسية يف مصفى الكسك.
ت 2021/24
رقم الطلبية5544/PR-01/2021 :

يسر (رشكة املش�اريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني ذوي االختصاص و الخربة لتقدي�م عطاءاتهم (تصميم وتجهيز منظومة االطفاء
الذات�ي  FM200لبناية الس�يطرة الرئيس�ية يف مصفى الكس�ك) وتس�ليمها وتفريغه�ا ( )CIP Unloadedيف موقع املرشوع ،على ان تكون املواد من
املنش�أ (اململكة املتحدة  -كندا -الواليات املتحدة  -اليابان  -ايطاليا –بلجيكا – املانيا -فرنسا-اس�بانيا –سويرسا –النرويج –السويد -فلندا-الدنمارك
–النمس�ا – هولندا  -ايرلندا) علما ً ان الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ (  119,894,000دينار عراقي) (مائة وتس�عة عرش مليون وثمانمائة واربعة
وتسعون الف دينار عراقي) ممولة تمويال ذاتيا ،وبمدة تجهيز ( 90يوم) (تسعون يوم تقويمي)مع مالحظة ومراعاة ماييل:
 .1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املشاريع النفطية/قسم التوريدات والتعاقداتscop@ -:
( scop.oil.gov.iq // Pur.cus@scop.oil.gov.iqم�ن االح�د اىل الخميس وخالل الدوام الرس�مي من الس�اعة (9:00ص) لغاية (12:00م) وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 .2على املجهزي�ن الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشتراك يف ه�ذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للشروط املطلوبة يف الوثائق
القياسية واالعالن بموجب املعايري االتية:
أ -املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها.
ب -خدمات ما بعد البيع.
ت -عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( 10سنوات) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل ( )%30من الكلفة التخمينية للمناقصة،
عىل ان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيدا من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
ث -مدة تنفيذ العقد باأليام التقويمية.
ج -يج�ب ان يق�دم مقدم العط�اء ما يثبت امتالكه س�يولة نقدية تبل�غ (( )23,978,800ثالثة وعرشون مليون وتس�عمائة وثمانية وس�بعون الف
وثمانمائة دينار عراقي) من مرصف معتمد ومصدق اصوليا (باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية
يف رشكة املشاريع النفطية).
ح -مواد احتياطية للتشغيل االويل ومواد احتياطية ملدة سنتني من التشغيل.
خ -يك�ون التجهي�ز مع التفري�غ  CIPواصل ومفرغ يف مخازن الرشكة يف الدورة عىل ان يتم قبول اس�تالم التجهيز يف موق�ع املرشوع ويتحمل مقدم
العطاء كافة الرضائب والرسوم املتعلقة بذلك.
د -مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة
ذ . -يلتزم مقدم العطاء بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محس�ومة تجاه املؤسس�ات العراقية خالل ( )30ثالثون يوما من تاريخ
التبليغ بقرار اإلحالة ،علما ان اجراء التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاده من املناقصة.
ر -يف حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء يلتزم بتقديم تعهد بتس�وية مرضية للطرفني (التس�وية وفقا التفاقية نادي باريس او التس�وية وفقا
لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  2014او شطب الدين كليا ً بحسب مقتىض الحال) ألية منازعات او مطالبات سابقة خالل ( )30ثالثون يوما ً من
تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاده من املناقصة.
ز -يتعه�د مق�دم العطاء بع�دم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق املؤسس�ات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري مبارشة من
خلال البي�ع او التن�ازل للغري عن ج�زء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى اس�تمرار عالق�ة الرشكة املتقدمة او املشتركة للعمل بالعراق
باملديونات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 .3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق
البالغة (( )150,000مائة وخمسون ألف دينار) نقدا ً وغري قابل للرد .
 .4يك�ون م�كان بيع وثائق املناقصة (رشكة املش�اريع النفطية-قس�م التوري�دات والتعاقدات-الوزيرية /خلف معهد التدري�ب النفطي من االحد اىل
الخميس من الساعة ( 9:00ص) ولغاية الـ ( 12:00م).
 .5مكان تس�ليم العطاء(وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية-لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية -الطابق االول  /الوزيرية /خلف معهد التدريب
النفطي).
يك�ون موعد غلق املناقصة وتس�ليم العط�اءات بتاريخ ( ،)2021/11/3حيث ان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم الفت�ح بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل-:
رشكة املشاريع النفطية/الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي /بغداد-العراق
الجهة التي تستلم العطاء /لجنة استالم وفتح العطاءات املحلية.
التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح.
 .6يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واإلجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد قبل أسبوع
من تاريخ الغلق وعىل مقدمي العطاء تقديم استفساراتهم تحريريا ً قبل ثالثة أيام من موعد انعقاد املؤتمر ويكون الحضور الزامياً.
الوقت  9:00( :ص)لغاية ( 12:00م).
التاريخ2021 / / :
املكان :يحدد الحقا ً
 .7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
 .8يلتزم مقدم العطاء بإرفاق املستمسكات التالية مع عطائه املقدم-:
أ -هوي�ة غرفة التجارة(نافذة) عقد تأس�يس الرشكة ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل وش�هادة تأس�يس الرشكة العراقية مصدقة من مس�جل
الرشكات يف وزارة التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
• ملواطني جمهورية العراق :البطاقة الوطنية املوحدة (او ش�هادة الجنس�ية +هوية االحوال املدنية)بطاقة الس�كن ،عقد ايجار ،او الطابو للداللة عىل
العنوان .
• ملواطني الدول االخرى :صورة واضحة عن جواز السفر.

العدد:م7781 /7
التاريخ2021/10/4 :

ج -شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل إذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع او مكتب اقليمي يف العراق ومصدق اصوليا.
د -تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع النفطية.
ه�ـ  -تلت�زم الرشكة العراقية مقدمة العط�اء وكذلك الرشكة االجنبية التي لديها مكتب اقليمي يف العراق بتقدي�م كتاب من دائرة الضمان االجتماعي
يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و -شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية يف ذلك البلد ودائرة التصديقات
يف وزارة الخارجية يف العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبيا .
ز -وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
ح – يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا ً بموجب وثائق مصدقة.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .
ك -تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء  ،مصدق أصوليا.
ل-وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات-:
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول -يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله.
الثاني -يحتوي عىل العرض الفني +الجدول الزمني (يتم ارفاق نس�خة الكرتونية مع النس�خة الورقية ،ويف حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد
النسخة الورقية ).
الثالث -يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر.
الرابع – يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخام�س -يحت�وي عىل التأمينات االولية والبالغ�ة ( 3,000,000دينار عراقي) (ثالثة ماليني دينار عراقي) ويجب ان تكون بش�كل خطاب ضمان او
سفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة ( )120يوم من تاريخ الغلق ويوضع يف ظرف منفصل ومغلق مسجل
عليه رقم الطلبية واسم الرشكة باإلمكان الحصول عىل قائمة باملصارف املحظور التعامل معها حاليا ً من الهيئة املالية يف رشكة املشاريع النفطية.
توضع االظرف يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل:
أ -اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب -اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية  1-1من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد.
ج -تاريخ الغلق .
د -بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني ،عرض تجاري غري مسعر ،الوثائق املطلوبة ،التأمينات االولية).
 .9الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
 .10يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
 .11تهمل العطاءات غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة ويتم استبعاد العطاء غري املستويف ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها ،يجب ان
تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية وإال فإنها تستبعد.
 .12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واسم الشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف
االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل ( )7ايام من تاريخ حصول التغيري.
 .13لجه�ة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بنا ًء عىل اس�باب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة
فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات يف الحالتني االتيتني -:
• الغاء املناقصة وتغيري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني .
• عند الغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا ً وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 .14يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم  /مقدمي العطاء يف الحاالت اآلتية:
• إذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• إذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.
• إذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
 .15ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها .
 .16يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 .17إذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة ازائها
مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .
 .18تجديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن االداء (بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد) لحني اصدار كتاب انتفاء الحاجة
من رشكتنا .
 .19يكون املجهز /املتعاقد 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 وحسب القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت ألخر.
 .20يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت .
Web site: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq
و .مدير عام
رشكة املشاريع النفطية
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رئيس اجلمهورية :أزمة املناخ
تشكل تهديداً وجودياً ملستقبلنا
بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س الجمهوري�ة ،برهم صال�ح ،امس
األربع�اء ،أن أزمة املناخ تش�كل تهديدا ً وجوديا ً
ملستقبل العراق.وثمَّن الرئيس صالح يف تغريدة
ل�ه على موق�ع تويتر ،تابعته�ا “ال�زوراء”:
“تصويت مجلس ال�وزراء عىل مرشوع إنعاش
بلاد الرافدي�ن املُقدم م�ن رئاس�ة الجمهورية
لتك�ون إط�ارا ً لتطوي�ر االستراتيجية البيئية
ومواجهة خطر التغري املناخي يف البلد”.وأضاف
أن “أزم�ة املن�اخ باتت تش�كل تهدي�دا ً وجوديا ً
ملس�تقبلنا ،م�ن الضروري االنطلاق اآلن ،وال
مجال للتقاعس” ،مشيرا ً إىل أن�ه “من املرجّ ح
أن يتضاعف عدد الس�كان من  40مليونا ً إىل 80
مليونا ً بحل�ول العام .”2050وبني ان “التصحر
يؤثر يف  39%من مس�احة الع�راق ،و 54%من
األرايض معرّضة لخطر فقدانها زراعيا ً بس�بب
التمل�ح وش�ح املياه يف دجلة والف�رات (رشيان
الحياة لبلدنا) والذي أدى لزحف اللس�ان امللحي
نح�و أع�ايل ش�ط العرب”.واوض�ح صال�ح أن
“الع�راق يف املرتبة الخامس�ة من أكث�ر البلدان

هشاش�ة عامليا ً م�ن حيث نقص املي�اه والغذاء
ودرج�ات الحرارة القص�وى ،وم�ن املتوقع أن
يصل العجز املائي إىل  10.8مليارات مرت مكعب
بحلول العام  2035يف وقت ينخفض فيه الدخل
امل�ايل م�ن النفط مع تخلي العالم ع�ن النفط،
واعتماده أكثر على الطاقة النظيفة”.ولفت إىل
أن “انتع�اش بالد الرافدي�ن هو مرشوع للعراق
وكل منطقتن�ا التي تتقاس�م التهدي�د الخطري
للتغير املناخي ،ويعتمد املشروع عىل  9برامج
استراتيجية تش�مل التش�جري وتحدي�ث إدارة
مياه دجل�ة والف�رات وتوليد الطاق�ة النظيفة
والح�د من انبعاثات الغازات الدفيئة وتش�جيع
االستثمار عرب صناديق املناخ األخرض”.واختتم
إن “إدراك حج�م الكارثة البيئية العابرة للحدود
الت�ي تحيط بنا جميع�اً ،واالنطالق نحو خطط
بيئي�ة إقليمي�ة مرتابط�ة ومتكاملة س�تكون
خطوة كبيرة يف مواجه�ة آثار التغير املناخي
ويدف�ع كل املنطق�ة نح�و التضام�ن املشترك
اقتصادي�ا ً وبيئياً ،والتخيل ع�ن دوامة األزمات
والتوترات حيث الجميع خارس فيها”.

الغزي يؤكد على تنشيط اإلعمار
ودعم التنمية يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
أك�د األمين العام ملجل�س ال�وزراء ،حميد نعيم
الغ�زي ،ام�س االربع�اء ،على تنش�يط اإلعمار
ودع�م التنمية يف ذي قار ،داعيا ً املس�تثمرين إىل
التحليّ باملس�ؤولية وااللتزام بالسقوف الزمنية
إلنج�از املش�اريع عىل أكم�ل وجه.وذك�ر بيان
ملجل�س ال�وزراء تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “الغزي
التقى املُستثمرين املحليني يف مُ حافظة ذي قار،
و ََح ّثه�م على رضورة تنش�يط حرك�ة اإلعمار،
ودعم مرشوعات التنمية الشاملة التي تسهم يف
إحداث نهضة خدميةُ ،تس�اعد يف تشغيل األيدي
العامل�ة ،والقضاء على آف�ة البطالة”.واضاف
الغ�زي ّ
أن “األمانة العامة ملجلس ال�وزراء ُتويل
ّ
ً
أهمي�ة عالية،
مل�ف إعم�ار مُ حافظة ذي ق�ار

حي�ث عملت م�ن خالل التنس�يق م�ع الجهات
الحكومية املعني�ة ،عىل تحريك ( )114مرشوعا
حيويا”.وش�دد عىل “أهمية التزام املس�تثمرين
بالس�قوف الزمنية إلنجاز املش�اريع عىل أكمل
وجه” ،داعيا ً املستثمرين ،إىل “التحليّ باملسؤولية
وعدم الس�ماح ألي حاالت ابت�زاز قد يتعرضون
لها ،كما أبدى استعداد األمانة العامة باالستناد
إىل ف�رق النزاهة عىل امليض يف تقويض ش�بكات
الفس�اد”.وأكد الغ�زي ،بحس�ب البي�ان ،على
“رضورة االلتزام بالشروط الفنية والتوقيتات
الزمني�ة املح�ددة” ،مح�ذرا ً م�ن “أي تهاون او
تلك�ؤ يعرضهم اىل املس�اءلة القانوني�ة” ،مبديا ً
دعمه الكامل “إلنج�از املرشوعات املحالة وفقا ً
للسقوف الزمنية املحدد”.

بعد تسجيل أكثر من  2500إصابة و 20حالة وفاة

تراجع ملحوظ بوفيات كورونا يف العراق
وعدد امللقحني يالمس الـ  5ماليني
بغداد/الزوراء :
اعلنت وزارة الصح�ة ،امس االربعاء ،املوقف
الوبائ�ي اليومي لفيروس كورونا املس�تجد
يف الع�راق ،فيما اكدت تس�جيل  2519اصابة
جديدة و 20حالة وفاة وشفاء  3225حالة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ، 24804ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية:
 ،15338457مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 2519

اصابة جديدة و 20حالة وفاة وش�فاء 3225
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)95.8%( 1932121بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات الكيل ،2016632 :أما عدد الحاالت
الت�ي تحت العلاج ،62062 :يف حين ان عدد
الح�االت الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة،390 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل ،22440 :الفتة اىل
ان عدد امللقحني ليوم امس ، 59102 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل.4924402 :

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع ،امس األربعاء ،تس�لم عدد
من رفات الش�هداء العراقيني.وقالت الوزارة يف
بي�ان ،تلقته “ال�زوراء” :إنه “بن�ا ًء عىل مذكرة
التفاه�م املوقعة بني جمهوريتي العراق وإيران
اإلسلامية للعام  ،2008والخاصة بالبحث عن
رف�ات ضحاي�ا ح�رب الخلي�ج األوىل (1980-
 ،)1988تس�لم الجان�ب العراق�ي م�ن الجانب
اإليران�ي وعرب منفذ الشلامجة الحدودي ()11

رفاتا ً من الش�هداء العراقيني من ضمنهم رفات
ش�هيد معلوم الهوية ،باس�م الش�هيد (معدي
حامد حسني) ،فيما تسلم الجانب اإليراني ()20
رفاتا ً م�ن ضمنهم ( )9رفات معلومة الهوية”.
وأضافت الوزارة أن “مراسيم التسليم والتسلم
جرت بإرشاف اللجن�ة الدولية للصليب األحمر،
وبحضور قائد عمليات البصرة ،وقائد رشطة
البرصة ،ومدير شعبة تسلم وتسليم الشهداء يف
البرصة – الزبري ،مديرية حقوق اإلنسان”.

الدفاع تتسلم عدداً من رفات الشهداء
العراقيني من إيران
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 12دول��ة تعلن دعمها النتخابات الع��راق وجهود حكومته
إلجياد بيئة آمنة
بغداد /الزوراء:
رحب�ت حكوم�ات :أستراليا وكندا
والدنم�ارك وفنلندا وأملانيا وإيطاليا
وهولن�دا ونيوزيلن�دا والنروي�ج
والس�ويد واململك�ة املتح�دة
والواليات املتحدة ،يف بيان مشترك،
باس�تعدادات مفوضية االنتخابات
ليوم االقرتاع.
وقال بيان رس�مي ص�ادر عن تلك
ُ
“الزوراء””:يرح�ب
ال�دول تلقت�ه
وزراء خارجي�ة ٌ
كل م�ن أستراليا
وكن�دا والدنم�ارك وفنلن�دا وأملانيا
وإيطالي�ا وهولن�دا ونيوزيلن�دا
والنرويج والسويد واململكة املتحدة
والوالي�ات االمتح�دة باس�تعدادات
املفوضية ُ
العليا املستقلة لالنتخابات
يف الع�راق إلج�راء االنتخابات يف 10
أكتوبر /ترشين األول”.
وأضاف البيان أن “هذه االنتخابات
املُبك�رة ه�ي فرص�ة للناخبين
العراقيين لتقرير مس�تقبلِهم عىل
نحو ديمقراطي ،ونحن ندرك أهمية
ٍ
هذه اللحظ�ة يف التاري�خ العراقي،
واستجابة ملطالب الشعب العراقي،
تم حش�د موارد كبيرة لدعم إجراء
انتخابات حرة وعادلة”.
وتاب�ع“ :يف ماي�و /أي�ار ،2020

ع�زز مجلس األمن ال�دويل تفويض
بعثة األمم املتحدة ملس�اعدة العراق
(يونامي) للمساعدة يف االنتخابات،
وبعثة املس�اعدة االنتخابية التابعة
لبعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق
الناتج�ة واملُكلفة بدع�م املفوضية
ُ
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات ه�ي

ُ
حيث
األكبر من نوعه�ا يف العال�م،
يفوق عدد مس�ؤويل األم�م املتحدة
فيه�ا املس�ؤولني الذي�ن تواج�دوا
أثناء انتخابات عام  2018بخمس�ة
اضعاف”.
وأش�ار إىل أن�ه “يف أواخ�ر الع�ام
 ،2020تالح�م العراقي�ون ح�ول

فك�رة أن تك�ون املراقب�ة الدولي�ة
رشطا ً أساسيا ً لرشعية االنتخابات،
وبن�ا ًء على ذل�ك ،قدم�ت حكومة
الع�راق طلب�ا ً إىل مجل�س األم�ن
ال�دويل ،ويف  27مايو /أي�ار ،2021
تبن�ى مجلس األمن الدويل باإلجماع
الق�رار ( ،)2576والذي خو َّل فريق

مراقب�ة االنتخاب�ات التاب�ع لبعثة
األمم املتحدة ملس�اعدة العراق ،ويف
َ
أعلن
 21يوني�و /حزي�ران ،2021
االتحا ُد األوروبي عن بعثة منفصلة
ملراقبة االنتخابات ،والتي تضم اآلن
ع�ددا ً كبيرا ً من الخرباء م�ن الدول
األعض�اء يف االتح�اد األوروبي وقد
قامت البعثتان فعال بنرش مراقبني
ُ
وتمثل هاتان
وراصدين ،عىل التوايل،
َ
س�ن النيّة
البعثت�ان جه�دا ً دوليا ً َح ِ
لتلبي�ة مطل�ب العراقيين وتعزي�ز
نزاهة االنتخابات”.
وأك�د البي�ان أن “الش�عب العراقي
ً
فرص�ة ملمارس�ة حق�ه
يمل�ك اآلن
األس�ايس يف التصويت ،ونحن ندعم
جه�ود الحكومة العراقي�ة الرامية
لضم�ان بيئة انتخابي�ة آمنة وحرة
وعادلة وش�املة لجميع العراقيني
بمن فيهم النس�اء والش�باب الذين
طاملا واجه�وا العن�ف والرتهيب يف
س�عيهم لإلصلاح ،وباملث�ل ،فإننا
ندع�م جه�ود الحكوم�ة العراقي�ة
لضم�ان مش�اركة األش�خاص
النازحين داخلي�ا ً بش�كل آم�ن يف
االنتخابات ،وندعو جميع األطراف
إىل احرتام س�يادة القان�ون ونزاهة
العملية االنتخابية”.

إيران تؤكد جاهزيتها الستئناف العالقات مع السعودية

روسيا تدعو للعودة “الفورية” إىل مفاوضات فيينا النووية
موسكو /متابعة الزوراء:
أكد وزير الخارجية اإليراني ،حسني أمري عبد
اللهيان ،أن الحوار اإلقليمي من شأنه تحقيق
االستقرار بني دول املنطقة.
وقال وزي�ر الخارجية اإليراني ،حسين أمري
عب�د اللهيان ،يف مؤتمر صحفي مشترك مع
نظريه الرويس ،سريغي الفروف ،من موسكو،
امس األربعاء :إن بالده تتواصل مع السعودية
إلزالة الخالفات .موضحا ً أن املحادثات تسير
بشكل بناء.
كم�ا أعل�ن الوزي�ر اإليراني أن بلاده جاهزة
الس�تئناف العالق�ات م�ع الس�عودية ،وهي
اليوم بانتظار موقف الرياض.
أما يف ما يتعلق باملفاوضات النووية ،فأوضح
أنه يتوقع أن تستأنف يف فيينا “قريبا”  ،قائال
“أش�دد عىل أننا نضع اللمسات األخرية حاليا
عىل املش�اورات يف ه�ذا الصدد ،وس�نعود إىل
طاولة التفاوض يف فيينا قريبا”.
وقال عبد اللهيان ّ
ان طهران س�تعود “قريباً”
ً
إىل مفاوض�ات فيين�ا ،قائلا إن�ه أبلغ نظريه
الرويس بأنه “بعد االنتهاء من تقييماتنا (من
الجوالت الس�ت الس�ابقة) س�نعود قريبا ً إىل
املفاوضات”.
ّ
وأضاف عبد اللهيان أن “إيران أهل للتفاوض”،
لك�ن اشترط أن تك�ون “مفاوض�ات تؤمّ ن
حق�وق ش�عبنا وتدف�ع جمي�ع األط�راف إىل
االلتزام بتعهداتها” ،كاشفا ً عن ّ
تلقيه رسائل
عبر الوس�طاء م�ن الرئي�س األمريك�ي جو
بايدن أثن�اء زيارته لنيويورك الش�هر املايض
للمش�اركة يف أعم�ال الجمعي�ة العامة لألمم
إن بايدن أكد يف رسائله ّ
املتحدة .وقال ّ
أن لديه
إرادة جدية لتفعيل االتفاق النووي ،مؤكدا ً أنّ
“م�ا يهمنا هو خطوات عملي�ة وليس مجرد

رسائل”.
وأوضح الوزير عبد اللهيانّ :
أن طهران ترحّ ب
بزي�ارة املدير الع�ام للوكال�ة الدولية للطاقة
الذري�ة ،رافائيل غ�رويس “يف إط�ار فني ويف
أي وق�ت يري�د” ،غري أن�ه أعلن رف�ض بالده
الس�ماح ملفتيش الوكالة بزيارة موقع “تسا”
النووي بمنطق�ة كرج القريب�ة من طهران،
وه�و موق�ع لصناع�ة قط�ع أجه�زة الطرد
تع�رض لـ”عملية تخريبية” ،خالل
املركزي،
ّ
يوليو/تموز املايض ،اتهم�ت إيران ،االحتالل
اإلرسائييل بالضلوع فيها.
وعلى صعي�د التوت�رات م�ع أذربيج�ان يف
جن�وب القوق�از ،قال وزي�ر خارجي�ة إيران
“إننا قلقون جدا ً من التحركات االس�تفزازية
للكي�ان الصهيوني يف هذه املنطق�ة” ،مؤكدا ً
ّ
أن إي�ران “ل�ن تجامل أح�دا ً يف تأمين أمنها
ّ
وأمن املنطقة” .كما ش�دد على أن إيران “لن
تقبل بتغيري جيوس�يايس يف جنوب القوقاز”،
ً
الفت�ا إىل أنها “لن تحتم�ل أي تواجد إرسائييل

بالقرب من حدودها”.
م�ن جانب�ه ،دعا وزي�ر الخارجي�ة الرويس،
سيرغي الف�روف ،خلال مؤتم�ر صحف�ي
مشترك يف موس�كو ،م�ع نظيره اإليران�ي،
حسين أمير عب�د اللهي�ان ،إىل الع�ودة إىل
مفاوض�ات فيينا “ف�وراً” ،مشيرا ً يف الوقت
ذات�ه إىل ّ
أن طه�ران “مس�تعدة الس�تئناف
املفاوضات بش�أن االتفاق الن�ووي يف أرسع
وقت ممكن”.
وأك�د الفروف ّ
أن موس�كو تتف�ق مع طهران
ح�ول “رضورة التطبي�ق الكام�ل لالتف�اق
الن�ووي” ،داعي�ا ً جميع األط�راف إىل االلتزام
بتعهداتها باالتفاق.
وأعل�ن الفروف رفض موس�كو ض�م قضايا

أخرى إىل مفاوضات إحياء االتفاق النووي يف
فيينا ،من خالل القول ّ
إن “بعض الدول تسعى
إىل إجبار إيران على القبول بتعهدات جديدة،
وه�ذا يجب أن يكون عبر الحوار .فمحاوالت
هذه الدول لربط الحفاظ عىل االتفاق النووي
بتقديم إيران تنازالت حول بقية القضايا غري
نافعة”.
وش�دد وزير الخارجية ال�رويس عىل ّ
أن بالده
“س�تواصل تعزي�ز عالقاته�ا التجاري�ة مع
إي�ران ،عىل الرغم من العقوب�ات األمريكية”،
معلنا ً موافقة بالده عىل إنتاج اللقاح الرويس
“س�بوتنيك يف” املض�اد لفيروس كورون�ا يف
إيران.
وأكد الفروف أن موس�كو وطه�ران تدعوان،
حرك�ة “طالب�ان” الت�ي وصل�ت إىل زم�ام
السلطة يف أفغانس�تان ،إىل مكافحة اإلرهاب
بال هوادة.
وقال الفروف يف هذا الصدد“ :عىل أفغانستان

الكف ع�ن كونه�ا مص�درا لعدم االس�تقرار
اإلقليمي والعاملي .ندعو الس�لطات األفغانية
الجدي�دة إىل مكافح�ة املجموع�ات اإلرهابية
بال هوادة ،وكذل�ك مكافحة تهريب املخدرات
والسالح”.
وش�دد الوزير الرويس عىل أن روس�يا وإيران
تتفقان يف أن األفغان “الذين تحمّلوا عىل مدى
عقدين اختبارات سياس�ية كثرية لواشنطن،
لهم الح�ق يف الرخاء والهدوء على أرضهم”،
مضيفا“ :نرى أن االستقرار السيايس الداخيل،
وضم�ان توازن جميع املجموع�ات الطائفية
والسياس�ية ،وضم�ان مب�دأ الش�مولية عند
تشكيل جهات السلطة ،مرهون بذلك”.
كما أش�ار الفروف إىل ّ
أن مباحثاته مع نظريه
اإليران�ي تناولت األوضاع يف س�ورية وعملية
أس�تانة ،والتطورات يف منطقة القوقاز.ودعا
الف�روف “طهران وال�دول العربية يف املنطقة
إىل التفاوض”.

املكون العسكري يضع شروطا إلنهاء األزمة مع املدنيني

السودان :عسكريو جملس السيادة طلبوا من محدوك تشكيل حكومة جديدة
الخرطوم /متابعة الزوراء:
م�ع انقط�اع التواص�ل بين املكوّنني
العس�كري واملدني يف السودان ،يسعى
الط�رف األول إىل فرض رشوط صعبة
على املدنيين ،وصلت إىل ح�د مطالبة
رئيس ال�وزراء عبدالل�ه حمدوك بحل
الحكومة ،فيما يعق�د اجتماع مصغر
حالي�ا ً لبح�ث األزمة ،وس�ط توقعات
بالخروج بنتائج هامة.
ومن�ذ إحب�اط محاول�ة انقالبي�ة
فاشلة يف  21س�بتمرب/أيلول املايض،
تصاعدت الخالفات والحرب الكالمية
بين املكون العس�كري وتحالف قوى
إعالن الحري�ة والتغيير ،ووصلت إىل
مرحلة إصدار املكوّن العسكري قرارا
أحادي�ا بتعلي�ق التواصل م�ع املكون
املدن�ي يف مجل�س الس�يادة ،وتعليق
اجتماع�ات مجل�س األم�ن والدفاع،
واالجتماع�ات املشتركة بني مجليس
السيادة والوزراء.
وم�ع ه�ذا التوت�ر ،تدخل�ت أكثر من
جه�ة للتوس�ط بين املكونين ،منها
وس�اطة خاص�ة م�ن رئيس ال�وزراء
عبد الله حمدوك ،وأخرى قادها رئيس

حزب األمة فض�ل برمة نارص ،وثالثة
م�ن ش�خصيات مس�تقلة اجتمع�ت
بالطرفني.
لكن يف كل مرة من املرات يضع املكون
العس�كري واح�دا ً من الشروط التي
تراه�ا “الحري�ة والتغيير” تعجيزية

وتكش�ف عن ع�دم رغبة العس�كر يف
تجاوز األزمة ،حسب ما تقول مصادر
يف “الحرية والتغيري”.
أول تل�ك الرشوط ،حينما وجّ ه مجلس
ال�وزراء ،مطل�ع األس�بوع ،الدعوة إىل
مجل�س الس�يادة الجتم�اع مشترك

يناقش الخالفات بالتفصيل والوصول
إىل نتائ�ج توافقي�ة .لك�ن املك�ون
العس�كري ل�م يواف�ق على الدع�وة.
وبحس�ب ترسيب�ات صحافي�ة ،فإن
املكون العس�كري اشرتط إبعاد محمد
الفكي سليمان ،عضو مجلس السيادة،

عن أي اجتماعات مشرتكة ،بحجة أنه
وجّ ه إس�اءات بالغة لهم خالل الحرب
الكالمية يف األيام املاضية.
ثان�ي الشروط يتعل�ق أيض�ا ً بعضو
مجلس السيادة محمد الفكي سليمان،
حيث يشترط رئيس املجل�س الفريق
أول عب�د الفتاح الربه�ان اعتذاره عن
عب�ارات يف حق العس�كر ،خالل حوار
تلفزيون�ي ،ج�اء فيه�ا أن “املدنيين
تنازل�وا كثيرا ً وجلس�وا مع العس�كر
خصما ً من رصيدهم السيايس” ،وعىل
الرغم من ع�دم التداول رس�ميا ً حول
ذلك الرشط ،إال أن مقربني من سليمان
أكدوا عدم نيته تقديم أي اعتذار مهما
كان الثمن.
يف اجتماعه أمس الثالثاء ،كلف مجلس
الوزراء تشكيل لجنة برئاسة عبد الله
حمدوك رئي�س املجلس ،وعضوية كل
م�ن وزي�رة الخارجية مري�م الصادق
املهدي ،وهاشم حس�ب الرسول وزير
االتص�االت ،وجربي�ل إبراهي�م وزي�ر
املالي�ة ،ومحم�د بشير ابونم�و وزير
املع�ادن ،وبثين�ة دينار وزي�رة ديوان
الحكم االتحادي ،للجلوس مع مجلس

السيادة لحل األزمة يف رشق السودان،
الت�ي وصل�ت إىل ح�د إغلاق املوان�ئ
والطرق وسكك حديد ،وألقت بظاللها،
كم�ا يق�ول مجل�س ال�وزراء ،على
مخزون األدوية والسلع االسرتاتيجية.
وأوضح مصدر لـ”العربي الجديد” أن
املجلس حرص عىل تشكيل تلك اللجنة
لتضارب املواقف والرؤى بني املجلسني
بشأن حل أزمة رشق السودان.
وطبقا ً ملعلومات كشفت عنها صحيفة
السوداني ،فإن املكون العسكري رفض
بداي�ة الجلوس م�ع اللجن�ة ،الثالثاء،
ووافق عىل الجلوس مع رئيس مجلس
ال�وزراء عبد الله حمدوك منفرداً ،وأنه
اقترح على حم�دوك ح�ل الحكومة
كواح�د من الرشوط الت�ي يطالب بها
املجلس األعلى لنظارات البج�ا ،الذي
يتبنى العصيان يف رشق السودان ،عىل
أن تش�كل حكومة بديل�ة ينحّ ى عنها
وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر
يوس�ف ،أبرز املشاركني من املدنيني يف
املواجه�ة مع العس�كر .فيم�ا أفادت
مص�ادر أخرى “العرب�ي الجديد” بأن
املكون العس�كري يتحف�ظ عىل وزراء

آخرين مثل وزي�ر اإلعالم حمزة بلول.
ويرجح كثيرون عدم قب�ول حمدوك
باملقرتح.
ونفي مصدر حكوم�ي ،يف ترصيحات
لـ”العرب�ي الجدي�د” ،علم�ه بشرط
ح�ل الحكوم�ة ،مشيرا ً إىل أن رئي�س
الوزراء عبد الله حمدوك ومعه الوزراء
الخمس�ة املكلف�ون بالتواص�ل م�ع
املجل�س العس�كري ،دخل�وا قبل قليل
يف اجتم�اع م�ع املكون العس�كري ،يف
بيت الضيافة بالخرط�وم ،مقر إقامة
عبد الفتاح الربهان ،متوقعا ً أن يخرج
االجتماع بمواقف حاسمة.
ومن�ذ  17س�بتمرب/أيلول امل�ايض،
أغل�ق محتج�ون ،بقرار م�ن املجلس
األعىل لنظارات البجا ،املوانئ البحرية
والط�رق الربية وخط الس�كة الحديد،
للمطالب�ة بإلغاء اتف�اق خاص برشق
السودانّ ،
وقعته الحكومة مع فصائل
سياس�ية .كما يطال�ب املجلس األعىل
لنظارات البجا بحل الحكومة املركزية
وتكوي�ن حكوم�ة كف�اءات ،مع منح
سلطة للمكون العسكري إلعالن حالة
الطوارئ يف البالد.

امن ومجتمع
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الغامني يعلن من النجف جناح اخلطة
اخلاصة بذكرى وفاة الرسول (ص)

النجف/الزوراء
أعل�ن وزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي ،امس األربع�اء ،عن نج�اح الخطة الخاصة
بذكرى وفاة الرسول يف النجف األرشف .
وق�ال الغانم�ي خلال مؤتمر صحفي م�ع محافظ النج�ف لؤي الي�ارسي تابعته
«الزوراء»« ،الخطة األمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول يف النجف األرشف نجحت»،
مبينا ً أن «الخطة األمنية كانت مرنة».
وبش�أن االنتخابات ،ذكر الغانمي ،أن «الخطة تتضمن غلق املطارات واملنافذ الربيَّة
خالل االقرتاع الخاص والعام» ،مؤكدا ً «االس�تعداد للخط�ة األمنية الخاصة بتأمني
االنتخابات املقبلة».
م�ن جانب�ه ،بني محافظ النج�ف األرشف لؤي الي�ارسي ،أن «ع�دد الزائرين الذين
شاركوا بزيارة ذكرى وفاة الرسول (ص) بلغ أكثر من أربع ماليني زائر خالل األيام
األربعة املاضية».

املنافذ احلدودية :إحباط العديد من عمليات
التهريب والغش والتالعب وهدر املال العام

alzawraanews@yahoo.com

قد تنقذ مناطق زراعية شاسعة من امللوحة

قريباً ..البدء بإنشاء قناة مائية بني املثنى وذي قار إلعادة إحياء آالف الدوامن
بغداد/الزوراء
أعل�ن عضو لجنة األم�ر الديواني  73الخاص
بمعالجة ملوحة نه�ر الفرات وزحف الكثبان
الرملي�ة يف محافظات الديواني�ة واملثنى وذي
ق�ار ،نجم عب�د طارش ،ام�س األربعاء ،قرب
املبارشة بإنش�اء قناة مائية بين محافظتي
املثن�ى وذي ق�ار ملعالج�ة آالف الدوان�م
الزراعية.
وقال ط�ارش يف ترصي�ح صحف�ي ،إن «نهر
القادس�ية ال�ذي ق�ام بحفره صدام حسين
يف ع�ام  1993ملنع وص�ول املي�اه اىل االهوار
لغرض تجفيفه�ا والذي يبل�غ طوله 100كم
م�ن الديوانية وحتى النارصية ،قد اس�تمرت
وزارة امل�وارد املائي�ة طيلة الس�نوات املاضية
به�در املياه عن طريقه ،رغم ان العراق حاليا
يعاني من ش�ح املياه ،حيث تم تقديم مقرتح
من قب�ل عدد من أس�اتذة الجامع�ات يهدف
لعدم ه�در مياه ه�ذا النهر دون االس�تفادة

منها».وأض�اف ،أن�ه «ت�م اقرتاح حف�ر قناة
مائي�ة بط�ول  33كم وبعم�ق  3مرت ونصف،
وع�رض  10مرت وته�دف لعدم ذه�اب املياه

العراق وفرنسا يبحثان تعزيز التعاون يف
اجملال العسكري

العراق/الزوراء
بح�ث وزي�ر الدفاع جمعة عناد س�عدون ،و الس�فري الفرنسي إيريك ش�وفاليه تعزيز
التع�اون يف املجال العس�كري.وقالت ال�وزارة يف بيان تلقته «ال�زوراء» :إن»وزير الدفاع
جمع�ة عناد اس�تقبل س�فري الجمهورية الفرنس�ية يف بغ�داد إيريك ش�وفاليه والوفد
املرافق له ،وحرض االس�تقبال عدد من كبار ضب�اط وزارة الدفاع».وأضاف أن»الطرفني
بحثا العالقات الثنائية والتعاون املشترك بني البلدين وس�بل تعزيزها ،السيما يف املجال
العسكري خصوصا ً وأن فرنسا هي إحدى دول التحالف التي تساند العراق يف حربه ضد
اإلرهاب» ،مشيرا اىل أنه «تمت مناقشة زيادة مس�توى األداء للقوات املسلحة العراقية
من خالل زيادة الوحدات التدريبية لهم».

العراق حيتل املركز اخلامس كأكرب احتياطي
للذهب يف العامل العربي

بغداد /الزوراء
أعلن املجلس العاملي للذهب ،امس االربعاء ،أن العراق حافظ عىل مركزه الـ  39عامليا
والخامس عربيا للشهر الثالث عىل التوايل كأكرب احتياطي للذهب يف العالم.
وق�ال املجلس يف أحدث جدول له لش�هر ترشي�ن االول لع�ام  ،2021ان «العراق حافظ
على مركزه  39عامليا للش�هر الثالث على التوايل من أصل  100دول�ة مدرجة بالجدول
بأكبر احتياطي للذهب لتبلغ حيازته من الذه�ب  96.3طنا وهي تمثل  % 9.3من باقي
احتياطاته االخرى».واضاف ان «العراق حافظ عىل مرتبته الخامس�ة عربيا بعد كل من
رت الذهب منذ شهر أيلول من
السعودية وليبيا والجزائر ولبنان» ،مبينا ان «العراق لم يش ِ
عام  2020عندما اشرتى كمية قليلة بلغت  0.1طنا ،فيما اشرتى  6.5طنا يف شهر أيلول
 ،2018وقام باستخدام  0.1طن من هذه االحتياطيات لألغراض الداخلية».
وأش�ار املجلس إىل أن «البنوك املركزية للدول اشرتت  30طنا ً يف من الذهب حيث أضافت
الهند ( 12.9طنا) وأوزبكس�تان ( 8.7أطنان) وكازاخس�تان ( 5.3أطنان) وتركيا (2.8
طن) إىل احتياطياتهم من الذهب ،فيما بلغ إجمايل املبيعات أقل من طنني ،حيث سجلت
قطر أكرب انخفاض يف احتياطيات الذهب بمقدار  0.9طن».

اىل نه�ر القادس�ية وتجمعه�ا يف منخف�ض
الصليبية لبث امللوح�ة يف األرض وجعلها غري
صالح�ة للزراعة وبالتايل عدم االس�تفادة من

املياه واألرض».
وتابع ،أن «القناة الجديدة س�يكون امتدادها
من جن�وب غربي املثنى وحت�ى قاعدة اإلمام
علي علي�ه السلام الجوي�ة يف ذي ق�ار وهي
ته�دف لخدم�ة  80الف دونم زراع�ي وإعادة
احياءها من جديد».
ولفت طارش ،إىل ان «مرشوع القناة الجديدة
يواج�ه بع�ض العراقيل املتمثلة ب�أن املنطقة
التي يمتد عربه�ا هي منطقة اثارية تاريخية
او محاذية لها ،لذلك س�يتم حل هذا األشكال
املهم م�ع هيئتي آث�ار ذي ق�ار واملثنى خالل
أي�ام» ،مبينا أن «عملية املبارشة بحفر القناة
س�تكون خالل أي�ام بعد االنتخاب�ات النيابية
املقبلة «.وأوض�ح ،أن «املبالغ املرصودة لعمل
لجنة  73من قبل أمانة مجلس الوزراء لغرض
تحلي�ة مياه نه�ر الفرات تصل ل�ـ  34مليار
دين�ار ،وان كلفة حفر القناة ترتاوح بني 600
اىل  800مليون دينار عراقي «.

القبض على متهمني بقضايا عديدة أبرزها االجتار بالبشر
بغداد /الزوراء
أعلن�ت وكال�ة ال�وزارة لش�ؤون
الرشط�ة ،ام�س االربع�اء ،القبض
على متهم بالقتل وآخرين باإلتجار
بالبشر والرسق�ة والتزوي�ر يف
العاصمة بغداد.
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان ورد
«ال�زوراء» ،ان «مف�ارز مديري�ة
مكافح�ة اج�رام بغ�داد /مكت�ب
ابي غريب ملكافح�ة اإلجرام التابع

لوكال�ة ال�وزارة لش�ؤون الرشطة
تمكنت من القاء القبض عىل متهم
بالقت�ل ضم�ن منطقة أب�و غريب
حيث تم توقيف�ه وفق أحكام املادة
 ٤٠٥ق.ع».
واض�اف البي�ان« ،فيم�ا تمكن�ت
مف�ارز مكت�ب مكافح�ة جرائ�م
االتجار بالبرش /الرصافة من القاء
القبض عىل متهمة لقيامها االتجار
بالبشر حي�ث ت�م توقيفه�ا وفق

العمليات املشرتكة تعلن جاهزية
القوات املسلحة لتأمني االنتخابات
ومحاية املراقبني الدوليني

بغداد/الزوراء
أعلنت هيأة املناف�ذ الحدودية ،إحباط العديد من عمليات التهريب والغش والتالعب
وهدر املال العام.
وق�ال اعالم الهيأة يف بي�ان ورد لـ»لزوراء» انه «تنفيذا ملا ج�اء يف توجيهات رئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي وبإرشاف مبارش من اللواء الدكتور عمر الوائيل
نجح�ت عمليات الضبط النوعي�ة وتحقيق إيرادات تتطابق مع حجم االس�تريادات
ومكافح�ة الفس�اد والتهري�ب بأش�كالها كافة ،حيث أثم�رت جهود هي�أة املنافذ
الحدودي�ة املتمثل�ة يف اإلرشاف والرقابة واملتابع�ة والتدقيق لعم�ل الدوائر العاملة
وكافة البضائع واملسافرين الوافدين إىل البالد».
واضاف البيان« ،كانت النتائج واالحصائيات املتحققة خالل شهر أيلول ( )86احالة
تنضم�ت (الضبط واالتالف واعادة االصدار) بجهود الهيأة وتنس�يق عايل املس�توى
م�ع الجهات ذات العالقة ويف إط�ار تبادل املعلومات األمنية واالس�تخبارية الواردة
إليها».
وتاب�ع ،ان «الهي�أة تص�دت ملخططات ضع�اف النفوس وتمكنت م�ن ضبط ()63
ارس�الية تنوع�ت بني حاويات قادمة عبر املنافذ البحرية وش�احنات وبرادات عرب
املنافذ الربية بجهود الهيأة ومصادرها الخاصة ،باإلضافة إىل املعلومات الواردة من
جهاز املخابرات الوطني وشعبة االستخبارات والرتاخيص».
وذك�ر ان «هي�أة املناف�ذ الحدودية أتلفت (م�واد غذائية ومس�تلزمات طبية ولعب
أطفال وأغلفة موس�ومة) مخالفة لرشوط وضوابط الخزن واالسترياد بواقع ()١٠
ارسالية».
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بغداد /الزوراء
اعلنت قي�ادة العمليات املشتركة جاهزي�ة القوات
املسلحة لتامني االنتخابات وحماية املراقبني الدوليني
.وق�ال املتح�دث باس�م العملي�ات املشتركة الل�واء
تحسين الخفاج�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان قيادة
العمليات املشرتكة واللجنة االمنية العليا لالنتخابات
اكملتا اس�تعداداتهما لتامني االنتخابات فقامت منذ
اول ي�وم امس بنشر وتوزي�ع القطع�ات االمنية يف
مراك�ز االقرتاع واملب�ارشة باالطواق االمني�ة  ،وغلق
املراك�ز االنتخابي�ة  ،ومنع اي ش�خص م�ن الدخول
اليه�ا اىل يوم�ي االنتخاب الخاص والع�ام «.واوضح
انه تم اتخاذ االجراءات الالزمة لتس�هيل امر املراقبني
الدوليين  ،وتوفير الحماية لهم للوص�ول اىل مراكز
االقتراع  ،مشير اىل ان مفوضي�ة االنتخابات حددت
اماكن مراكز التصويت الخاص للقوات املسلحة الذي
س�يكون بع�د غد الجمع�ة «.ولفت الخفاج�ي اىل ان
االجهزة االمنية تراقب كل التحركات املش�بوهة التي
يقوم بها البعض  ،للتاثري عىل االنتخابات وستتصدى
لكل تحرك مشبوه او ارهابي برسعة فائقة «.

يف عملية استباقية..الشرطة
االحتادية تعثر على صواريخ
قاذفة وعبوات ناسفة بكركوك

بغداد /الزوراء
نفذت الرشطة االتحادية عملية استباقية وعثرت
خاللها على صواريخ قاذفة وعبوات ناس�فة يف
كركوك.وذكر بيان للقيادة  :ان قوة مشرتكة من
الفرقة الثالثة رشطة اتحادية ومفارز الطائرات
املسيرة باالشتراك مع مفارز قسم استخبارات
الفرق�ة نفذت واج�ب تفتيش وتطهير مناطق
(نويكيط ،الحوائج ،الش�جرة)بقضاء الحويجة
يف محافظ�ة كرك�وك  ،مبين�ا ان نتائج التفتيش
اس�فرت ع�ن العث�ور على  3صواري�خ قاذف�ة
 ،RBG7وعبوة ناسفة  ،قنربة طائرة مسرية ،تم
رفع جمي�ع املواد واتالفها من قبل مفارز الجهد
الهن�ديس .واض�اف ان قوة من الل�واء الثالث يف
الفرقة الرابعة رشطة اتحادية نفذت باالشرتاك
مع مفارز كتيبة هندس�ة ميدان الفرقة عملية
أمني�ة للبح�ث ع�ن املطلوبني وبس�ط س�لطة
القانون يف منطق�ة (حافة الغربية لنهر دجلة)
ضمن قاطع عمليات سامراء .

أح�كام املادة  ٦من قان�ون االتجار
بالبرش لتنال جزائها العادل».
وتاب�ع ان «مف�ارز املديري�ة نفذت
أوام�ر القاء القبض بح�ق عدد من
املتهمين لقيامه�م برسق�ة مبالغ
مالي�ة وحقائ�ب نس�ائية ومنازل
س�كنية ومحلات تجاري�ة ورسقة
درج�ات ناري�ة ودراج�ات الت�ك
ت�ك ومتهمين آخري�ن بالتزوي�ر
ومطلوبني بقضايا جنائية مختلفة

ضم�ن مكات�ب مكافح�ة اج�رام
املنص�ور وب�اب الش�يخ والش�عب
وال�دورة والتاج�ي والحبيبي�ة
والزه�ور وبغ�داد الجدي�دة وح�ي
العامل وحس�ينية املعامل والقدس
والكاظمية والصالحي�ة والنهروان
والحري�ة واملدائ�ن واملحمودي�ة
والكرامة والغزالية والبياع حيث تم
توقيفهم وفق املواد القانونية ٤٤٦
، ٢٨٩ ، ٢٩٢ ، ٤٦٠ ، ٤٤٢ ، ٤٤٤ ،

 ٣٩٦ ، ٤٣٠ ، ٢٤٨ق.ع».
وذك�ر انه «تم ضب�ط ثالثة عجالت
والقب�ض على حائزيه�ا لوج�ود
إش�ارة ضب�ط يف قاع�دة البيان�ات
ضم�ن مكات�ب مكافح�ة رسق�ة
س�يارات الكرخ والرصافة ومكتب
مكافح�ة اج�رام املدائ�ن حي�ث تم
اتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات القانونية
بحقه�م وتقديمه�م إىل القض�اء
لينالوا جزائهم العادل».

الكهرباء تعلن استكماهلا جتهيز املراكز االنتخابية بالطاقة

بغداد/الزوراء
أعلنت وزارة الكهرباء ،انتهاء تأمني تجهيز
املراكز االنتخابية بالطاقة.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه «الزوراء»،
أنه�ا «أنه�ت إس�تعداداتها التحضريي�ة
الكامل�ة إلنجاح إج�راء االنتخابات النيابية
يف الع�راق لع�ام  ،٢٠٢١واملتضمن�ة تأمني
تجهيز جمي�ع املراكز االنتخابي�ة بالطاقة
الكهربائي�ة والبالغ عدده�ا اكثر من ٦٠٠٠
مرك�ز وبالتنس�يق الع�ايل م�ع مفوضي�ة
االنتخابات».
وأضافت ،أنه « صدرت التوجيهات املركزية
مللاكات الشركات العام�ة املعني�ة ضمن
قط�اع املس�ؤولية واملتضمنة اعلان النفري
العام لجميع املديري�ن العامني ومعاونيهم
وامللاكات العامل�ة وتواجده�م يف مراك�ز
العمل عىل مدار الساعة لاليام / ١٠ / ١٠-٨
 ، ٢٠٢١وكذلك االنتهاء من اعمال الصيانات
الدوري�ة كاف�ة وتأمين الصيان�ة الفورية
للح�االت الطارئ�ة ،وتواجد ف�رق الصيانة
ضمن املناطق السكنية وبالقرب من مراكز
االقرتاع ملعالج�ة الح�االت الطارئة ،وكذلك
توفير املتطلب�ات الرضورية كاف�ة ألدامة

عمل الوحدات االنتاجية من الوقود ومعدات
الصيانة الالزمة»
وتابع�ت« :كما وش�ملت ذات التوجيهات ،
التنس�يق مع مدي�ري املراك�ز اإلنتخابية يف
كل محافظ�ة للتبليغ ع�ن اي عطل فني يف
التغذية بالطاقة وبصورة مبارشة من خالل
تزويده�م بأرق�ام هواتف مراك�ز الصيانة
بص�ورة عاجلة ،مع التأكيد عىل املش�اركة
الفردي�ة الفاعل�ة يف االنتخاب�ات لجمي�ع

ملاكات ال�وزارة وبالتناوب ضم�ن اوقات
مح�ددة يف ي�وم االقتراع ومراع�اة تأمين
املالكات البديلة يف مواقع العمل ».
واش�ارت اىل انه�ا «تدع�م ه�ذا الع�رس
االنتخاب�ي وتق�دم خدماته�ا املتواصل�ة
إلنجاح هذه التجربة الديمقراطية  ،بالروح
املهنية والس�واعد الجبارة البناء الكهرباء ،
وس�نبقى عىل عهدنا يف أداء واجباتنا ضمن
إلتزاماتنا الوطنية واإلخالقية «.

أوبك :إنتاج العراق من النفط سيبلغ أكثر من  4ماليني برميل
يوميا يف تشرين الثاني

بغداد /الزوراء
اعلنت منظمة البل�دان املصدرة
للنف�ط /اوب�ك /ان االنت�اج
النفط�ي الخاص بالع�راق حدد
بمق�دار  4.193ملي�ون برمي�ل
يوميا خالل شهر ترشين الثاني
املقبل بعد اتفاق  /اوبك / +عىل
زيادة  400الف برميل يوميا .
وذك�رت املنظم�ة  »:ان حص�ة
الع�راق لش�هر ترشي�ن الثان�ي
حددت ب�ـ  4.193مليون برميل
يومي�ا بزي�ادة مقدارها  44الف
برميل  ،عن حصة شهر ترشين
االول البالغ�ة  4.149ملي�ون
برميل يوميا «.
واضافت انه «حدد انتاج كل من

الس�عودية وروس�يا ،بـ 9.913
ملي�ون برمي�ل يوم ًي�ا ،خلال
ش�هر ترشين الثاني ،أي بزيادة
نحو  100أل�ف برميل يوم ًيا عن

ش�هر ترشي�ن االول الحايل ،كما
ارتفع�ت حصة إنت�اج اإلمارات
بمق�دار  30ألف برمي�ل يوم ًيا،
لتص�ل اىل  2.855ملي�ون برميل

يوم ًيا خالل الشهر املقبل».
واش�ارت اىل ان «حصة منظمة
اوبك م�ن الزيادة املقررة البالغة
 400الف برميل يوميا يف ترشين
الثان�ي س�تبلغ  253الف برميل
لتصل اىل  24.048مليون برميل
يومي�ا  ،يف حين س�تبلغ حصة
ال�دول املتحالفة م�ع اوبك 146
ال�ف برمي�ل يومي�ا لتص�ل اىل
 13.894مليون برميل يوميا».
واتفق�ت منظم�ة /اوب�ك/ +
خلال اجتماعه�ا ي�وم االثنين
امل�ايض على زي�ادة انتاجه�ا
النفطي بمقدار  400الف برميل
يوميا وف�ق الجدول املتفق عليه
مسبقا .

انطالق عملية أمنية لتعقب خاليا داعش يف دياىل..
وعمليات سومر تكشف عن خطتها بيوم االقرتاع
بغداد /الزوراء:
اطلقت قيادة عمليات الحشد الشعبي ،امس األربعاء،
عملية أمنية ملالحقة العنارص اإلرهابية يف دياىل ،فيما
كش�فت قيادة عمليات س�ومر ،عن خطته�ا لتامني
املراكز االنتخابية يف يوم االقرتاع.
وق�ال قائد عمليات الحش�د طالب املوس�وي يف بيان
تلقته «الزوراء» :إن «قوات من املش�اة يف األلوية ، 4 :
 24 ، 23بالحشد الشعبي رشعت بعملية أمنيّة واسعة
ملالحقة فلول داعش يف حوض الثالب يف دياىل»  ،مبيناً،
رَّ
مسية
أن «العملية مسندة بنريان املدفعية وطائرات
وكامريات حراري�ة ملعالجة األهداف التي وردت عنها
معلومات استخبارية مؤكدة عن تواجد اإلرهابيني».
وأضاف ،أن «هذه العملي�ة ُط ِّبق فيها نظام الحروب
ً
راجلا وبش�كل
الجبلي�ة ،وش�هدت تق�دم األه�داف
قف�زات لتأمني املح�اور»  ،مشيرا ً إىل أن «دور الجهد
االس�تخباراتي و الهندسة العسكرية للحشد الشعبي

فع�ال ج�دا ً يف فت�ح الط�رق وايص�ال القطع�ات اىل
أهدافه�ا ،فضالً عن مفارز مكافح�ة املتفجرات التي
كان له�ا دور كبري يف رفع العبوات املزروعة عىل طول
الطريق ،إضافة اىل جهود جميع الصنوف األخرى».
وأك�د املوس�وي وفق�ا ً للبي�ان «اس�تمرار العمليات
األمني�ة ملالحق�ة العن�ارص الخارجة ع�ن القانون يف
املحافظة».
ويف س�ياق اخر ،كش�فت قيادة عمليات س�ومر ،عن
خطة يوم االقرتاع يف محافظة ذي قار.
وقال قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية،
يف ترصي�ح صحفي :إن «الق�وات االمنية يف محافظة
ذي ق�ار ،أكملت اس�تعداداتها لتس�لم مراكز االقرتاع
والبالغ عددها  440مرك�زاً ،فضال عن مخازن ومقر
املفوضية واستكمال تحضريات النقل بالنسبة للمواد
الحرجة م�ن مخ�ازن املفوضية اىل مخ�ازن االقرتاع
وبالعكس».

أسواق
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الصناعة :سياسة
اخلصخصة أصبحت
من العناصر املهمة يف
اإلصالح االقتصادي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصناعة واملعادن ،ام�س األربعاء ،قيامها
بع�رض ف�رص اس�تثمارية ملصان�ع ومعام�ل تابع�ة
لرشكاتها ،مشرية إىل عملها عىل إبرام عقود مشاركة.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لل�وزارة  ،إن “وزارة الصناع�ة
واملع�ادن تقوم بعرض الف�رص االس�تثمارية للمصانع
واملعام�ل التابع�ة لرشكاته�ا العام�ة لالس�تثمار وذلك
من خلال إعداد قائم�ة بالفرص املتاحة له�ذه املصانع
والتي يت ُّم إعالنها تباعا ً عند اكمال ملفاتها االس�تثمارية
واس�تحصال املوافق�ات األصولي�ة على إعالنها كفرص
استثمارية”.
وأضاف أن “الدخول بهكذا رشاكات مع الرشكات العاملية
املتخصص�ة ورشكات القط�اع الخ�اص واملس�تثمرين
أصح�اب رؤوس األموال يؤدي ب�دوره اىل زيادة الطاقات
االنتاجية له�ذه املعامل وتحديثها وتغطية الطلب املتزايد
عىل معظم املنتجات الصناعية العراقية وأضافة منتجات
جديدة وبنوعيات ومواصفات قياسية وتشغيل املزيد من
األيدي العاملة والقضاء نهائيا ً عىل البطالة املقنعة”.
وتابع ،أن “الوزارة تعمل ضمن خططها الهادفة للنهوض
بواقع الرشكات الصناعية ،عىل إبرام عقود املشاركة مع
الشركات العربية واألجنبية من خلال العمل وفق املادة
( )15من قانون الرشكات رقم (  )22لس�نة  1997الذي
أت�اح التعامل مع الرشكات العربي�ة واالجنبية والتعاون
مع القطاع الخ�اص للنهوض بالواقع الصناعي العراقي
واالتف�اق على صيغة مشتركة لتنظيم وتيسير عملية
التعاق�د وفق الضوابط والقوانني النافذة وبما يس�هم يف
ج�ذب رشكات القطاع الخ�اص الج�ادة والناجحة وفق
الفرص االستثمارية املعلنة واملتاحة لدى رشكات الوزارة
وذلك للحاج�ة إىل الدخول بمنتجات جديدة ضمن النظام
الداخلي والحاج�ة اىل تطوي�ر املنتج�ات القائم�ة والتي
تحتاج اىل معرف�ة وتكنولوجيا جدي�دة واضافة خطوط
انتاجية جديدة أو تأس�يس مش�اريع صناعية جديدة أو
توطني صناعات مهمة وحيوية يحتاجها البلد”.
وأش�ار إىل أن “سياس�ة الخصخصة الت�ي اجتاحت دول
العال�م أصبحت من العنارص املهمة يف سياس�ة اإلصالح
االقتصادي ،والعامل االس�اس الذي دفع بعض حكومات
ال�دول النامية لتبني سياس�ة الخصخصة هو مش�اكل
التموي�ل الناتج�ة من تحقيق العج�ز يف املوازنات العامة
للدولة ،وهذا الخيار تقرره الس�لطات العليا يف الدولة وال
يوجد أي يش بهذا الخصوص قدر تعلق األمر بالوزارة”.
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النفط تضع خطة ملتابعة السيارات احلوضية ملنع تهريب املشتقات النفطية
بغداد /الزوراء:
أعلنت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية ،أحد تش�كيالت وزارة
النف�ط ،ام�س األربع�اء ،عن دخ�ول نظ�ام ال�ـ  Gbrsالخاص
بمتابع�ة الس�يارات الحوضي�ة الحكومي�ة ح ِّيز التنفي�ذ ،فيما
أش�ارت إىل أنها بصدد التفاهم مع ثالث رشكات بش�أن بطاقة
الدفع املسبق للبنزين.
وقال معاون مدير عام الرشكة حسني طالب يف ترصيح صحفي:
إن “موضوع إدخال نظام الـ  Gbrsملتابعة الس�يارات الحوضية
َ
دخل ح ِّي َز التنفي�ذ” ،مبين�اً ،أن “الرشكة ماضية يف
الحكومي�ة
تنفيذ املرحلة الثانية ليشمل الحوضيات األهلية للحد من حاالت
التهريب ومراقبة املنتوج من املصدر إىل منطقة التجهيز”.
وأض�اف ،أن “رشكة توزي�ع املنتجات النفطية قطعت ش�وطا ً
كبريا ً باألتمتة يف حساباتها وعملها ،باستثناء موضوع البطاقة
الوقودية التي مازالت الرشكة تعمل عليها” ،مشريا ً إىل أنه “عند
اكماله�ا س�تكون أول جه�ة رشع�ت يف موض�وع القضاء عىل
التداول النقدي يف املنافذ”.
وأش�ار إىل أن “تس�عرية البنزي�ن املحس�ن بـ  650دين�ارا ً للرت،

بالرغم من أنه يش�كل خس�ارة عىل وزارة النفط وعىل رشكات
توزي�ع املنتجات النفطية لكونها تس�تورده بس�عر  900دينار
للرت”.
وبخصوص بطاقة الدفع املسبق للبنزين ،بني طالب أن “الرشكة
بصدد التفاهم مع ثالث رشكات للبوابات الرئيسة املرخصة من
البن�ك املرك�زي” ،مؤك�داً ،أن “أول رشكة ق َّدم�ت عرضها واآلن
بطور الدراسة”.
ولف�ت ،إىل أن “رشكة توزيع املنتجات النفطية تختلف عن بقية
رشكات دوائر الدولة ؛ لذلك تحتاج اىل دراسة مستفيضة وآليات
وبرامجي�ات تحكم امل�ال العام ألن الكتلة النقدي�ة التي تتعامل
معه�ا ضخم�ة ،وخوفا ً من الخ�رق والرسق�ة والهك�ر ،بالتايل
الرشكة أخذت الفكرة املوجودة يف التعامل مع النقد الحايل وعىل
أساس�ه ترتجمها إىل برامجيات وإىل بطاقة دفع مس�بق وتقدم
عرضها”.
وتاب�ع ،أنه “خلال األس�بوع الحايل س�تعقد ورش�ة عمل مع
الرشكتني األخريني ملعرفة األفكار التي لديها واملصارف املعتمدة
عليها”.

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة
م�ن نقاب�ة الصحفيين
العراقيني ،بإس�م (محمد
إبراهي�م عب�د الكري�م)،
واملرقم�ة ( ،)23571فعىل
م�ن يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار.
		
مجهورية العراق /وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل كافة الراغبني يف االشرتاك
م /مناقصة رقم ()2021/12
إعالن رقم ()2021/13
(للمرة  /الثالثة)

العدد13005:
التاريخ2021/10/5:
رقم التبويب حـ3342/

 -1يسر الرشك�ة العامة لتجارة املواد الغذائية االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة تحميل
وتفريغ املواد الغذائية يف (مركز مبيعات الحرية ومجمع مخازن الدباش ومركز مبيعات التاجي ومعمل خلط وتعبئة الشاي).
 -2تتوف�ر لدى (الرشكة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي اس�تخدام جزء منه�ا لتنفيذ الخدمات (تحميل وتفريغ املواد
الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة).
 -3بإم�كان مقدم�ي العط�اءات الراغبني يف رشاء وثائق العط�اء باللغة (العربية) بعد تقديم طل�ب تحريري اىل مدير القس�م القانوني  /الطابق
الثاني /الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية  /املنصور -ش�ارع النقابات  -مجاور وزارة الكهرباء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املستردة
البالغة ( )600,000ستمائة الف دينار ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
 -4تسليم العطاءات اىل العنوان التي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات ) قبل الساعة (  ) 12الثانية عرش ظهرا بتوقيت
بغ�داد ليوم (االحد) املصادف  2021/10/24وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم
الراغبين بالحض�ور اىل مكتب رئيس لجنة الفت�ح يف يوم (االحد) املصادف ( 2021/10/24بعد الس�اعة  12الثانية عرش ظهرا) يجب ان تتضمن
العط�اءات ضم�ان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املرك�زي بمبلغ ( )30,000,000ثالثون مليون دينار
عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة ( )90تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة .
اسعار الكلف التخمينية

املهندس
ملى هاشم حسني
املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية-:
 -1وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه.
 -2كتاب عدم املمانعة لالشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام .2021
 -3هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة.
 -4الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة.
 -5االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية.
Address : Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
العنوان  :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات

Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@iraqsfsc.Org
Generalfood staff@yahoo.com

الرياضي

أصفر وأمحر

عويف :جلنة املسابقات اعتربت النجف
فائزا على الديوانية بالدوري

بغداد /متابعة الزوراء
حس�م االتحاد العراقي بكرة القدم الجدل القائم بش�أن نتيجة مباراة النجف والديوانية
يف دوري الك�رة املمتاز.وقال رئيس لجنة املس�ابقات ،حيدر عويف :إن “لجنة املس�ابقات
طبق�ت النظام االس�يوي والدويل املتعل�ق بوضعية مب�اراة النجف والديواني�ة يف الجولة
االوىل من الدوري املمتاز”.واوضح ان “اللجنة قررت اعتماد خس�ارة نادي الديوانية أمام
نادي النجف وذلك بس�بب عدم الحصول عىل ترخيص فيفا يف الوقت املحدد ،بالتايل اعترب
الديواني�ة خارسا ً بثالثة أهداف دون رد”.يذك�ر ان نادي الديوانية اكمل تراخيص فيفا يف
الجولة الثالثة من الدوري املمتاز.
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منتخبنا الوطين يواجه شقيقه اللبناني اليوم

ادفوكات :أنا املسؤول عن استدعاء الالعبني وال ميكننا هزمية مجيع املنتخبات
بغداد /صالح عبد املهدي
ُ
مدرب منتخبنا الوطني لك�رة القدم،
ش� ّد َد
الهولن�دي ديك ادفوكات ،على أهمي ِة الفوز
عىل منتخ�ب لبن�ان الي�وم الخميس ضمن
مباري�ات الجول�ة الثالث�ة للمجموعة األوىل
للتصفيات اآلس�يوية املؤهل�ة ملونديال قطر
.2022
َ
وق�ال ادفوكات ،يف املؤتم�ر الصحفي ملباراة
لبنان مس�اء امس األربع�اء :علينا أن ندرك
انن�ا يف مجموع ٍة صعب ٍة ،وه�ذا ال يعني اننا
ً
جيدة
س�نفوز يف ك ِل مباراةٍ ..البداي�ة كانت
أم�ام كوري�ا الجنوبي�ة ،ومع إي�ران كانت
ً
ً
صعب�ة ول�م نحصل على النقاط..
مب�اراة
العم�ل ونحص�د النقاطَ،
َ
علين�ا أن نواص�ل
وأول فرص�ة أمامن�ا هي مب�اراة لبنان ،وال
ينبغ�ي أن نش�عر انن�ا يمكن أن نه�زم كل
الفرق يف ه�ذه املجموعة ،لك�ن بإمكاننا أن
ِ
ً
صعبة عىل الجميع.
نجعل األمور
َ
وأض�اف مدرب منتخبنا الوطن�ي يف املؤتمر
الصحفي :لدينا  3أيام فقط للتحضري ملباراة
َ
مهمة تدريب العراق
لبنان ..عندما تس�لمت
ش�اهدت املباري�ات الس�ابقة لك�ي اخت�ار
أفض�ل الالعبني ،وبدأنا بمش�اهد ِة مباريات
العراق�ي ..املجموعة لغاية اآلن غري
الدوري
ّ
محسوم ٍة ،وال يمكن تغيري الكثري من األمور
العب
أيام ..اليش ُء املهم عىل كل
ٍ
يف غضون ٍ 3
تقدي�م كل م�ا لديه كم�ا فعلنا أم�ام كوريا
الجنوبي�ة ،والالعب�ون خالل األي�ام املاضية
كبري وتركيز عا ٍل.
عملوا بمجهو ٍد
ٍ
وأك َد ادف�وكات يف حديثه :نحن يف ك ِل مبارا ٍة
ُ
ندخ�ل من أجل الفوز ،ولك�ن يف النهاية هي
ُ
ك�رة قدم ..الشيء نفس�ه بالنس�بة ملباراة
اليوم ،سنقدمُ َ
كل ما لدينا من أجل الحصول
عىل نقاط املباراة.
وع�ن قضي� ِة اس�تدعاء الالعبين لصفوف
املنتخب ،أجابَ ادفوكات يف املؤتمر الصحفي:
َ
ٌ
قائمة
ش�خص واح� ٌد هو مَ ن يخت�ار
هناك
نح�اول إرشاكَ
ُ
الالعبين ،وه�و أنا ،ونح�ن
العبين ج�دد ،والبحث ع�ن العبني ش�باب
قصري..
ج�دد ،لك�ن هذا ال يح�دث يف وق�تٍ
ٍ
أغلبُ الالعبني مستمرون باللعب آخر عامني
مع املنتخب ..أنا مَ ن يس�تدعي الالعبني وأنا
مَ ن أقرر مع جهازي الفني ،ولن يتدخل أح ٌد
سوانا.
ويخ�وض منتخبن�ا الوطن�ي يف الس�اعة
الخامسة والنصف من عرص اليوم الخميس

مواجه�ة مهمة تجمعه بش�قيقه اللبناني
تق�ام احداثه�ا على ادي�م اس�تاد خليفة
ال�دويل بالعاصمة القطرية الدوحة ( ارضنا
املفرتض�ة ) لحس�اب الجول�ة الثالث�ة من
تصفي�ات املجموعة القاري�ة االوىل املؤهلة
لنهائي�ات موندي�ال قط�ر  ، 2022وتكم�ن
اهمي�ة املب�اراة كونه�ا فرصة ثمين�ة امام
منتخبن�ا إلثب�ات حض�وره يف التصفي�ات
م�ن خلال الظف�ر بنق�اط املب�اراة كاملة
ومصالح�ة جماهيره الغاضب�ة م�ن جراء
الخس�ارة يف الجولة املاضي�ة امام املنتخب
االيراني اداء ونتيجة .

حمصلة رقمية

يف محصل�ة رقمية نج�د ان منتخبي العراق
ولبنان قد تقابال يف  24مباراة رسمية وودية
س�ابقة بما فيها مباري�ات املنتخبني ضمن
البطوالت االوملبية عندما كان يسمح لدول
العال�م الثال�ث املش�اركة يف تل�ك البطوالت
بمنتخباته�ا الوطني�ة ،وج�رت املباري�ات
املذكورة يف اطار مناسبات مختلفة ضيفتها
بغ�داد وبيروت وصي�دا والقاه�رة وعمّان
والكوي�ت وازمير والدوح�ة وكربلاء ،ويف
املحصلة االجمالية مالت الكفة كثريا لصالح

احتاد كرة اليد حيدد موعد
مباراة كأس السوبر
بغداد /حسام عبد الرضا
عقد االتحاد العراقي لكرة اليد برئاسة ،محمد هاشم األعرجي ،اجتماعا يف مقر
االتح�اد داخ�ل مبنى اللجنة األوملبية العراقية وذلك ملناقش�ة ع�دد من القضايا
حي�ث تم اتخاذ عدد م�ن القرارات ،حيث تقرر إقامة بطولة كأس الس�وبر يوم
السبت املوافق السادس عرش من شهر ترشين االول الحايل وستكون هذه املباراة
بمثابة افتتاح ملوسم اللعبة الجديد ،كما تمت املوافقة عىل إقامة اجتماع لالندية
املش�اركة يف الدوري العراقي لكرة اليد للموسم الجديد وهي ( الجيش والرشطة
وكربالء ودياىل والحشد الشعبي والكوت والدغارة واملسيب والسليمانية وبلدية
البرصة والكوفة والتعاون ) يوم السبت املوافق السادس عرش من الشهر الحايل
يف تم�ام الس�اعة الع�ارشة صباحا وعىل قاع�ة االجتماعات للنش�اط الريايض
لرتبي�ة الك�رخ يف املنصور ويكون الحض�ور حرصيا برئيس النادي املش�ارك أو
عضو هيئة إدارية( جلب كتاب تخويل ) مع حضور مدرب الفريق عىل ان يكون
انطالق الدوري يوم الجمعة املوافق الثاني والعرشين من الش�هر الحايل وبنظام
الذه�اب واالياب ،كما تق�رر إقامة دورة صقل للح�كام يف محافظة كربالء يوم
االحد املوافق الس�ابع عرش من الش�هر الحايل وتس�تمر لغاية التاسع عرش من
الش�هر ذاته ،وايضا تم خلال االجتماع املوافقة عىل تكري�م الحكمني الدوليني
(خال�د ش�اكر وفاضل كاظ�م) وذل�ك لتمثيلهم الع�راق خري تمثي�ل يف املحافل
الدولي�ة وآخرها قيادتهم للمباراة النهائية للبطولة اآلس�يوية النس�وية الـ18
والتي اختتم�ت قبل أيام يف العاصمة األردنية (عمان) كما حصلت املوافقة عىل
مش�اركة املنتخبات الوطني�ة يف البطوالت الخاصة باللجن�ة األوملبية العراقية(
بطول�ة التضام�ن اإلسلامي يف تركي�ا  -دورة األلع�اب اآلس�يوية للمنتخبات
الوطنية يف الصني  -بطولة الصني الدولية للمنتخبات الشبابية ).

إعالمنا الرياضي
العراق�ي للصحاف�ة الرياضي�ة بأحر
تق�دمُ االتح�ا ُد
ّ
التعازي وخالص املواساة إىل الزميل (فيصل صالح)
لوف�اة (ابنت�ه) ،مبتهلين إىل الباري ج�ل يف عاله أن
يتغمده�ا بواس�ع رحمت�ه ،ويغف�ر لها ويس�كنها
فس�يح جناته ،ويلهم أهلها وذويها الصرب والسلوان،
كم�ا ق�دم وزير الش�باب والرياض�ة ،عدن�ان درجال،
تعازي�ه اىل الصحف�ي الري�ايض فيصل صالح بوف�اة ابنته،
ونسأل الله العيل القدير ان يرحمها ويسكنها فسيح جنانه ويلهم اهلها وذويها
الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ،كما تقدمت اللجنة األوملبية الوطنية
بأصدق كلمات التعازي ومفردات املواس�اة للصحفي الريايض العراقي املعروف
فيصل صالح وذلك لرحيل ابنته سائلني اللهّ -
جل وعال -ان يرحم الراحلة ويغفر
له�ا ،ويوردها جنان�ه الباقيات ،وان يله�م أهلها وأحبتها وذويه�ا نعمة الصرب
وجميل السلوان ،ويجعل رحيلها خاتمة ألحزانهم.
**************
معد الربام�ج يف القن�اة العراقية الرياضي�ة الزميل عيل
البهاديل اكد اكتس�اب (زوجته) الشفاء التام من االزمة
الصحي�ة الت�ي تعرض�ت لها قب�ل ايام قليل�ة ،خالص
االمني�ات لزوج�ة زميلن�ا العزي�ز بالش�فاء الت�ام وان
يلبسها رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.

منتخبنا الذي خرج فائزا يف  16مباراة مقابل
فوز االش�قاء يف مباراتني فيما انتهت س�ت
مباري�ات بأنصاف الحلول ،وس�جل العبونا
 50هدفا باملرمى اللبناني مقابل عرش كرات
لبنانية فقط دخلت املرمى العراقي .

تسلسل املواجهات

يف  15ترشين الثاني عام  1959فاز منتخبنا
بثالث�ة اه�داف دون رد س�جلها عموبابا 2
وع�ادل عبد الل�ه يف املب�اراة الت�ي ضيفتها
بريوت ضمن ذه�اب تصفيات اوملبياد روما
عندما كانت بلدان العالم الثالث تش�ارك يف
االوملبياد بمنتخباتها الوطنية .
ويف  25ترشي�ن الثان�ي ع�ام  1959ج�دد
منتخبن�ا الف�وز بنتيج�ة كبيرة قوامه�ا
ثماني�ة اهداف دون رد س�جلها ع�ادل عبد
الل�ه  4وعموبابا  2وط�ارق محمد صالح 2
يف املب�اراة الت�ي ضيفتها بغ�داد ضمن اياب
تصفيات دورة روما االوملبية .
ويف  13ترشي�ن الثان�ي ع�ام  1964ف�از
منتخبنا بهدف دون رد س�جله شامل طربة
ضمن منافس�ات النس�خة الثاني�ة لبطولة
كاس العرب التي ضيفتها الكويت .
ويف  6ايلول عام  1965تعادل املنتخبان بدون

اهداف يف اطار منافس�ات الدورة الرياضية
العربية التي ضيفتها القاهرة .
ويف  7نيس�ان  1966تع�ادل املنتخبان بدون
اهداف يف اطار منافس�ات النس�خة الثالثة
لبطولة كاس العرب التي جرت يف بغداد .
ويف  14تموز عام  1971فاز منتخبنا بهدف
دون رد حمل امضاء حازم جسام يف املباراة
التي ضيفتها بغداد ضم�ن ذهاب تصفيات
دورة ميونخ االوملبية .

اول فوز لبناني

ويف  2حزي�ران ع�ام  1971خسر منتخبنا
بهدف دون رد يف املباراة التي ضيفتها بريوت
ضمن اياب تصفيات دورة ميونخ االوملبية .
ويف  19ايل�ول ع�ام  1971ف�از منتخبن�ا
بهدفني مقابل هدف واحد س�جلهما طارق
عزي�ز ودكل�ص عزي�ز يف املب�اراة الفاصلة
الت�ي ضيفتها مدينة ازمير الرتكية ضمن
تصفيات دورة ميونخ االوملبية .
ويف  13كانون االول عام  1971فاز منتخبنا
بأربع�ة اه�داف مقابل هدف واحد س�جلها
عيل كاظ�م  2وعبد ال�رزاق احم�د ودكلص
عزيز يف املباراة التي ضيفتها الكويت ضمن
تصفي�ات املجموعة الغربي�ة لبطولة كاس

اسيا .
ويف  15اذار ع�ام  1985فاز منتخبنا بس�تة
اهداف دون رد سجلها احمد رايض 2وحسني
سعيد  2وخليل محمد عالوي وناطق هاشم
يف املباراة التي ضيفتها الكويت ضمن ذهاب
تصفيات كأس العالم .
ويف  18اذار ع�ام  1985جدد منتخبنا الفوز
بالنتيجة نفس�ها عن طري�ق احمد رايض 3
وحسين س�عيد  2وكريم محم�د عالوي يف
املب�اراة الت�ي ضيفتها الكوي�ت ضمن اياب
تصفيات كأس العالم .
ويف  11تم�وز ع�ام  1988تع�ادل املنتخبان
بدون اهداف يف املب�اراة التي جرت يف االردن
ضمن منافس�ات النسخة الخامسة لبطولة
كاس العرب .
ويف  21اب ع�ام  1997ف�از منتخبن�ا ال�ذي
مثله نادي الزوراء بهدفني دون رد سجلهما
ليث حسين يف املباراة الودي�ة التي ضيفتها
بريوت .
ويف  18ترشي�ن الثان�ي ع�ام  1998ف�از
منتخبن�ا بهدفين دون رد س�جلهما رزاق
فرحان وحبيب جعفر يف املباراة الودية التي
ضيفتها بريوت.

رباعية نظيفة

ويف  27اب ع�ام  1999فاز منتخبنا برباعية
نظيف�ة س�جلها هش�ام محم�د  2وعباس
رحي�م وعب�د الوهاب اب�و الهي�ل يف املباراة
التي ضيفتها االردن ضمن منافسات الدورة
الرياضية العربية التاسعة .
ويف  23ايارع�ام  2000فاز منتخبنا بهدفني
مقاب�ل هدف واحد س�جلهما عب�اس عبيد
وحس�ام فوزي وللبنان جبار هاشم بنريان
صديق�ة يف املب�اراة الت�ي ضيفته�ا عمّ�ان
ضمن منافسات النسخة االوىل لبطولة غرب
اسيا .
ويف  15ترشي�ن االول ع�ام  2000تع�ادل
املنتخب�ان بهدفين ل�كل منهم�ا س�جلهما
ملنتخبنا صباح جعريوللبنان عباس شحرور
وم�وىس حجيجفي املب�اراة الت�ي ضيفتها
بريوت ضمن منافسات بطولة كاس اسيا .
ويف  30كان�ون الثان�ي ع�ام  2001تع�ادل
املنتخب�ان بدون اه�داف يف املب�اراة الودية
التي ضيفتها بريوت .
ويف  6ترشين الثاني عام  2011فاز منتخبنا
بهدف دون رد حمل امضاء عماد محمد من
ركلة ج�زاء يف املباراة الودي�ة التي ضيفتها

الدوحة .
ويف  22كانون الثاني عام  2012فاز املنتخب
اللبناني عىل منتخبنا بهدف دون رد سجله
احم�د زريق يف املباراة الودي�ة التي ضيفتها
مدينة صيدا اللبنانية .
ويف  24حزي�ران ع�ام  2012ف�از منتخبنا
به�دف دون رد س�جله مصطف�ى كريم يف
اط�ار منافس�ات بطولة كأس الع�رب التي
احتضنتها االردن .
ويف  8ترشي�ن االول ع�ام  2013تع�ادل
املنتخبان بهدف ملثله س�جله ملنتخبنا سعد
عبد االمري ولالشقاء حسن شعيتو يف املباراة
التجريبية التي جرت يف بريوت .
ويف  26آب ع�ام  2015ف�از منتخبنا بثالثة
اه�داف س�جلها مهند عب�د الرحي�م وعيل
قاس�م وعلاء عبد الزه�رة مقاب�ل هدفني
لعب�اس عطوي وباس�ل ج�رادي يف املباراة
الودي�ة الت�ي ضيفته�ا صي�دا واه�در فيها
حسن شعيتو ركلة جزاء لبنانية .
ويف  30تموز عام  2019فاز منتخبنا بهدف
دون مقاب�ل س�جله حسين علي يف اط�ار
منافس�ات بطولة غرب اس�يا التي جرت يف
كربالء .

مسعود :اهلولندي سيغري من أداء أسود الرافدين والالعب العراقي جنح يف اخلليج
بغداد /امري رسول
ق�ال نج�م املنتخ�ب االمارات�ي ،مدي�ر فري�ق
الوح�دة االمارات�ي ،فهد مس�عود ،ان املنتخبني
العراقي واالمارات�ي يعدان من افضل املنتخبات
يف املنطق�ة ومن الطبيعي عندم�ا تكون النتائج
س�لبية يب�دأ الهجوم على املدربين الهولنديني
ادفوكات ومارفيك اللذين يملكان مستوى عال
م�ن الكم�ر و درب�وا منتخبات كبيرة وحققوا
معهم نتائج ايجابية.
و اضاف مس�عود يف حديث خاص مع صحيفة
(ال�زوراء) :ان�ه يتوقع من الهولن�دي ادفوكات
ان يغير الكثري من مس�توى املنتخ�ب العراقي
والذي س�يكون واحدا م�ن اق�وى املنتخبات يف
قارة اس�يا ،وام�ل ان يتأهل املنتخبين العراقي
واالمارات�ي م�ن املجموع�ة االوىل اىل موندي�ال
قط�ر العام املقب�ل وكذلك الح�ال ينطبق تماما
على امل�درب الهولن�دي مارفيك الذي اس�تطاع
ان يق�ود االبيض االمارات�ي اىل املرحلة النهائية
م�ن التصفيات االس�يوية ،وس�يكون منافس�ا

ه�و االخر عىل التأهل لنهائي�ات كأس العالم يف
قطر الع�ام املقبل.وبني :ان املنتخب�ات العربية
املتواج�دة يف التصفيات النهائية ل�كأس العالم
هي من املنتخبات الجيدة ،ولكن عليها ان تتقن
جي�دا التعامل م�ع منتخبات استراليا واليابان
وكوري�ا وايران ،ففي ك�رة القدم يجب ان يقدم
املنتخ�ب كل م�ا يملك وتعم�ل باالمكانيات واذا
كان هنالك تركيز ولعب من اجل الشعار واتوقع
ان تأه�ل منتخبين عربيا او منتخب�ا واحد عىل
اق�ل تقدي�ر اىل موندي�ال الدوح�ة .موضح�ا يف
الوقت ذاته ان نظ�ام التجمع يف تصفيات كاس
العالم هو االفض�ل للفريق االماراتي وفرصه يف
التأهل كبرية ،وارى ان املباراة القادمة للمنتخب
ام�ام ايران هي من اهم املباري�ات فالفوز فيها
سيضع االمارات يف موقف جيد باملجموعة.
وتابع :ان الالعبني العراقيني نجحوا يف االحرتاف
الدوري�ات الخليجي�ة االمارات�ي والقط�ري
والسعودي ومنهم من حقق انجازات كبرية مع
االندية التي احرتف يف صفوفها.

محودي يك ّرم منتخب املواي تاي إلجنازه يف بطولة النخبة الدولية

بغداد  /إعالم اللجنة األوملبية
أش�اد رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية ،رعد حمودي
،باالنج�از الذي حققه العب�و منتخبنا الوطن�ي باملواي تاي
يف بطول�ة النخب�ة الدولي�ة الت�ي أقيم�ت مؤخ�را ً بمحافظة
الس�ليمانية يف إقلي�م كردس�تان الع�راق .ج�اء ذل�ك خلال
إس�تقبال رئيس اللجن�ة األوملبية صباح ام�س وفد املنتخب
وتكري�م الالعبني والجهازين الفن�ي واالداري.وقال حمودي،

عام على رحيل
عبد اهلل الالمي

عدنان اجلبوري

خلال اللق�اء :ان إتحاد املواي ت�اي من االتحادات النش�طة
والفعال�ة والت�ي نعول عليه�ا كثريا ً يف تحقي�ق إنجازات عىل
املستويات العربية والقارية ملا يتمتع به املنتخب من مواهب
ق�ادرة عىل التف�وق بكل املش�اركات والبط�والت الخارجية.
وأوضح :ان التكريم والدعم من أسس عملنا وهو واجب لكل
املجتهدين وليس ّ
منة وما علينا إال ان نواصل الدعم املس�تمر
لالتحادات ومنها اتحاد املواي تاي وتذليل الصعاب والعقبات

تمر علينا يف الثامن من هذا الشهر الذكرى
الس�نوية االوىل لرحي�ل عل�م م�ن اعلام
الصحافة بش�قيها الريايض والسيايس أال
وه�و االخ والصديق عبد الل�ه الالمي ،والد
ان�س ومؤنس ،ذل�ك الزميل الخل�وق الذي
زاملت�ه س�نوات طويل�ة والذي ج�اء خرب
وفاته صادما يف حينها عرب وسائل االعالم،
من�ذ ان تلقين�ا خبر رحيل وال�د انس وما
زل�ت اتألم ويا لها من حسرة بفقدان االخ
والصدي�ق الطي�ب القلب االعالم�ي الرائع
وذي التأري�خ الكبري الذي رافقته س�نوات
خصوص�ا يف عال�م الصحاف�ة الرياضي�ة
وتحدي�دا يف صحيف�ة الري�ايض وكان احد
ابنائها.

الت�ي تعتري مه�ام تحضيرات الجمي�ع لغ�رض الوصول
بالالعبني اىل قمة الجاهزية التي تس�عفهم يف تحقيق اإلنجاز
والوق�وف على منص�ات التتويج.م�ن جانبه ،ش�كر رئيس
إتحاد اللعبة ،مصطفى جبار علگ ،نيابة عن العبي ومدربي
وإداريي املنتخب رئيس اللجنة األوملبية لدعمه الدائم لالتحاد
وتواصله املس�تمر مع أنش�طته بما منح ادارة االتحاد الثقة
العالية بتحقيق اإلنجازات.وأش�ار علك اىل :ان دعم وإس�ناد

وعب�د الل�ه الالم�ي كان اعالمي�ا وصحفيا
بمعن�ى الكلم�ة فق�د تعرف�ت علي�ه منذ
الستينات ،كتب يف عدة صحف منها امللعب
والجمه�ور واملالع�ب والري�ايض اىل جانب
صح�ف سياس�ية منها الزم�ان اضافة اىل
صحيفة العراق التي كان احد ابنائها ،والد
مؤن�س كان بحق صديقا واخ�ا عزيزا عىل
قلب�ي ..نعم كان�ت رحلة عبد الل�ه الالمي
طويل�ة دامت س�نوات وكنت س�عيدا ذلك
الي�وم ال�ذي تعرفت عليه وك�م كنت فرحا
حينما جمعني معه لقاء عرب برنامج كنوز
رياضية الذي يقدم�ه الزميل صباح صالح
من قن�اة الرياضية العراقي�ة عرب مداخلة
هاتفي�ة مع�ه ،حي�ث تناولن�ا العدي�د من

اللجنة األوملبية ضاعف مسؤولية االتحاد باستمرار منجزاته،
وجعل مهمته أكرب مما تحقق ،األمر الذي يتطلب من الجميع
مواصلة االس�تعدادات والتحضري للحفاظ عىل تلك االنجازات
يف البطوالت املقبلة الس�يما اآلس�يوية منها الت�ي نعول عىل
التفوق فيها إن شاء الله.وأشاد علگ يف ختام حديثه بوسائل
االعالم العراقية التي كانت تابعت البطولة وإجتهدت عاليا ً يف
نقل أحداثها وتفصيالتها اىل جمهور املتابعني.

الذكريات التي كانت حلوة وجميلة.
ذكرياتي مع ابي مؤنس عديدة فقد جاءني
يف احد االيام وطلب مني ان اصطحب انس
ومؤنس مللعب الشعب الدويل ملشاهدة احدى
املباري�ات وكان�ا يف عم�ر صغري واس�تمر
املنوال معهما يف الذه�اب اىل امللعب دائما..
نعم لق�د كنت دائم االتص�ال معه واخرها
قبل رحيل�ه بفرتة ،حيث عبر الهاتف قاال
يل (انس ومؤن�س) ان الوالد يريد ان يتكلم
معي ،ومع اول كالم مع والدهما استقبلني
بحرسة وألم حي�ث ذرفت الدموع يف عينيه
وعيناي فكانت لحظات مؤثرة وانا استمع
لصوت والد ان�س -رحمه الله -الذي انتقل
لجوار ربه بعدها.

ها نحن نس�تقبل ذكرى وفاته الس�نوية..
ه�ذا الرج�ل ال�ذي يحم�ل قلبا طيب�ا فهو
من عائلة كريمة وهو رج�ل مبادئ ،اللهم
ندع�و ل�ه بالرحمة فل�ن ننس�اك ورحيلك
كان موجع�ا يل وللارسة الصحفية واهلك
وعائلتك وعشيرتك وولدي�ك انس ومؤنس
ومحبي�ك واصدقائ�ك وزمالئك وأن�ا واحد
منهم ..لقد انجب�ت لنا انس ومؤنس ذوي
االخالق العالية ،فإنا لله وانا اليه راجعون،
فن�م قرير العين اخي وصدي�ق العمر عبد
الله الالمي ،فلن ننساك أبدا اخي وصديقي
الطيب القلب ونحن نس�تقبل ذكرى مرور
عام عىل رحيل�ك ،وداعا وداع�ا ايها النبيل
وصاحب املواقف الكبرية مع زمالئك.
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لوكاس عن انضمام شقيقه لفرنسا :مل حنلم بهذا يف الطفولة
عرب الشقيقان لوكاس وثيو هرنانديز عن
سعادتهما الغامرة وفخرهما الكبري الختيارهما
ضمن تشكيلة فرنسا التي تستعد لخوض نهائيات
دوري األمم األوروبية هذا األسبوع ،حيث من
املمكن أن تصبح املرة األوىل التي يلعب فيها
شقيقان معا مع املنتخب الوطني منذ األخوين
ريفييل يف سبعينيات القرن املايض.
وفاز لوكاس بكأس العالم مع فرنسا يف 2018
لكن شقيقه األصغر ثيو خاض مباراته الدولية
األوىل الشهر املايض أمام فنلندا يف تصفيات كأس
العالم.
وقال لوكاس مدافع بايرن ميونيخ الذي لعب
مباراته الدولية األوىل يف مارس /آذار  2018وتبلغ
حصيلته اآلن  28مباراة مع فرنسا يف مؤتمر
صحفي من مواجهة فرنسا وبلجيكا يف الدور قبل
النهائي يف تورينو« :يرشفني ويسعدني انضمامي
للمنتخب مع شقيقي».
وأضاف« :لم نحلم حتى بهذا األمر يف الطفولة .إنه
أمر استثنائي وال يصدق».
وتابع« :إنها لحظة رائعة لجميع أفراد األرسة.
السعادة ال تسعنا .لم نتدرب معا حتى اآلن لذا
سيكون األمر رائعا .هذه لحظة فريدة».
ويلعب ثيو البالغ عمره  23عاما يف مركز الظهري
األيرس مع ميالن
لكن تم االستعانة به يف مركز الجناح األيرس يف
طريقة لعب  2-1-4-3أمام فنلندا بينما يجيد
لوكاس البالغ عمره  25عاما اللعب يف قلب الدفاع
رغم أنه يتم االستعانة به كثريا يف مركز الظهري
األيرس مع املدرب ديدييه ديشامب.
وبفضل إجادتهما اللعب يف أكثر من مركز قد
يشارك الشقيقان معا.
ويفضل لوكاس مركز قلب الدفاع ،ولذا يعتقد ثيو

أن الحلم يقرتب من التحقق.
وقال« :إنه لرشف كبري بالنسبة يل أن أكون هنا
مع شقيقي .أمي وجدي واألرسة كلها يف سعادة
غامرة».
وتابع« :يجب أن نجتهد للعب معا .سنساعد
بعضنا البعض للمشاركة معا».
وضم ديشامب أيضا ثيو ضمن العبي الوسط حني
كشف عن تشكيلته األسبوع املايض.
وقال املدرب واالبتسامة عىل وجهه« :ليس مدافعا
أو مهاجما لذا وضعته مع العبي الوسط».
وإذا شاركا سويا ستكون املرة األوىل التي يلعب
فيها شقيقان يف نفس التشكيلة ملنتخب فرنسا

منذ فعلها األخوان إيريف وباتريك ريفييل أمام
رومانيا يف مارس /آذار .1974
 , i`hكان ديدييه ديشامب بمثابة صوت املدرب
إيمي جاكيه يف أرض امللعب عندما فازت فرنسا
بكأس العالم  1998لكرة القدم ،لكنه اآلن بات
يجلس عىل مقاعد البدالء يف منصب املدرب ووضع
ثقته يف الالعب بول بوجبا.
وكان العب وسط مانشسرت يونايتد ملهما
لتشكيلة فرنسا يف غرفة الالعبني عندما توجت
بكأس العالم  ،2018وأصبح أداء الفريق يتوقف
كثريا عىل مستوى بوجبا.ويف بطولة أوروبا ،2020
سجل بوجبا هدفا رائعا لتتقدم فرنسا  1-3أمام

اعالم الكرتوني

فيليب الم يعارض اقرتاح كأس
العامل كل سنتني

سويرسا يف دور الستة عرش ،لكنه ارتكب خطأ يف
وسط امللعب ليسمح لسويرسا بالتعادل  ،3-3قبل
أن تخرج فرنسا يف ركالت الرتجيح.
وكان بوجبا هو املعرب واملتحدث عن إحباط فرنسا
بعد تعادلني متتاليني يف تصفيات كأس العالم
الشهر املايض ،لكن الفريق تعاىف رسيعا وفاز
-2صفر عىل فنلندا.
وقال رفائيل فاران مدافع فرنسا وزميل بوجبا يف
مانشسرت يونايتد يف مؤتمر صحفي ،قبل مواجهة
بلجيكا يف تورينو يف قبل نهائي دوري األمم
األوروبية «إنه يجلب حماسه وحيويته وروح
الدعابة».
وأضاف« :إنه يملك هذه الطاقة اإليجابية وهذه
الخربة يف أعىل املستويات وينقلها إىل اآلخرين .أنا
وهو لسنا األكرب لكننا لسنا األصغر أيضا لذا نصنع
حلقة الوصل بني الجيلني».
وتابع« :يقدم بول أسلوبه يف القيادة ،وهو يعرف
كيف يحفز ويعيد تركيز التشكيلة .إنه أيضا يضع
الفريق يف أولوية قبل أي يشء وهذه واحدة من
نقاط قوته التي ينقلها إىل الجيل األصغر».
وأشاد ديشامب سابقا بدور بوجبا داخل تشكيلة
فرنسا ،لكن سبق أن حدثت مشادة بني الطرفني
خالل مواجهة سويرسا يف بطولة أوروبا ،2020
قبل أن يقلل املدرب من أهمية ذلك.
وقال ديشامب «إنه الالعب الذي عليه ،والقادر عىل
تقديم كل يشء .نعم هو أصبح أهم عما كان عليه
يف بدايته .هو هنا وهو من قادة املنتخب الفرنيس.
إنه قائد معرب بني األجيال».
وعادة ما تتجه األضواء نحو ثالثي الهجوم كريم
بنزيما وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان ،لكن
أداء بوجبا أمام بلجيكا اليوم الخميس من املرجح
أن يؤثر بشكل أكرب عىل شكل منتخب فرنسا.

أعرب فيليب الم قائد منتخب أملانيا الفائز بكأس العالم عام
 ،2014ورئيس اللجنة املنظمة لبطولة أوروبا  2024يف بالده ،عن
معارضته القرتاح االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) إقامة كأس
العالم كل سنتني.كالم الم جاء خالل احتفال للكشف عن شعار
بطولة أوروبا  2024يف امللعب االوملبي يف برلني وقال يف هذا الصدد:
«أنا مقتنع تماما ً أنه يتعني علينا املحافظة عىل االيقاع املعتمد
حالياً .عندما كنت العباً ،كنت أجد ذلك جيد جداً ،وكمشجع أجد
أنه أمر جيد أيضا ً أن تقام بطولة كربى كل سنتني» ،يف إشارة إىل
املداورة املعتمدة حاليا ً بني كأس العالم وبطولة أوروبا.وكان فيفا
اقرتح إقامة كأس العالم كل سنتني اعتبارا من عام  2028ترتافق
مع إقامة بطوالت قارية كل سنتني يف األعوام املفردة ،لكن هذا
االقرتاح واجه اعرتاضات وانتقادات كثرية ال سيما من االتحاد
االوروبي للعبة واتحاد كونميبول (أمريكا الجنوبية) ،إضافة
اىل االتحاد األملاني.ومن املتوقع أن ينرش فيفا تقريرا ً يف ترشين
الثاني/نوفمرب املقبل حول هذا املوضوع عىل أن يعقد قمة عاملية
بهذا الشأن أيضا قبل نهاية العام الحايل.وعن استضافة بالده
للبطولة القارية بعد أقل من ثالث سنوات قال الم املعتزل يف العام
« 2017:ستكون بطولة اوروبا  2024بطولة قارية للجميع ،ونحن
سعداء يف أملانيا الستقبال جميع أنصار املنتخبات من جميع أنحاء
القارة ومختلف العالم لالحتفال سويا بهذا العيد الكروي الكبري».

الثقة تغمر العيب أملانيا قبل تصفيات املونديال
حدد هانز فليك املدير الفني للمنتخب
األملاني ،أهداف واضحة مع الفريق قبل
استئناف مشوار التصفيات األوروبية
املؤهلة إىل نهائيات كأس العالم 2022
املقررة يف قطر.
وحقق فليك بداية ناجحة بعد توليه
املنصب ،بقيادة املنتخب إىل ثالثة
انتصارات متتالية يف التصفيات
األوروبية يف أيلول/سبتمرب املايض.
وقال يوناس هوفمان العب بوروسيا
ترصيحاته
يف
مونشنجالدباخ
للصحفيني يف هامبورج« :نود أن نبدأ
من حيث انتهينا يف أيلول/سبتمرب.
األمور تتعلق بالتفاصيل الدقيقة
اآلن .ونرغب يف تقديم ما هو أفضل يف
املباريات املقبلة».
وقال توماس مولر العب بايرن ميونيخ،
إن الهدف األقرب يتمثل يف «التأهل

إىل نهائيات كأس العالم بأرسع وقت
ممكن».
ويمكن للمنتخب األملاني حسم تأهله
املبارش إىل نهائيات املونديال يف حالة

الفوز يف مباراتيه املقبلتني أمام منتخبي
رومانيا ومقدونيا الشمالية ،لكن
هذا سيعتمد أيضا عىل نتائج منتخب
أرمينيا.

ريال مدريد يقدم طلبًا مفاجئًا ملودريتش

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن طلب مفاجئ من ريال مدريد لنجمه
الكرواتي لوكا مودريتش.
ويستعد مودريتش ( 36عامً ا) حال ًيا لخوض مباراتي قربص وسلوفاكيا
مع منتخب بالده ،ضمن التصفيات األوروبية املؤهلة لكأس العالم 2022
بقطر.
وبحسب موقع ديفينسا سينرتال اإلسباني ،فإن طلب ريال مدريد من
مودريتش ،متعلق بمنتخب كرواتيا ،وتحدي ًدا بشأن مشاركاته الدولية.
وأضاف التقرير ،أن ريال مدريد طلب من مودريتش عدم خوض بعض
مباريات منتخب كرواتيا ،بسبب عمره ولياقته البدنية.
وأوضح التقرير ،أن هناك حالة قلق داخل ريال مدريد ،من تأثري خوض
مباريات منتخب كرواتيا عىل أداء مودريتش مع املرينجي ،حيث يفضلون
أن تكون فرتة التوقف الدويل بمثابة فرتة راحة لالعب بدلاً من الدخول يف
دوامة جديدة من املباريات.

ومع ذلك ،أكد التقرير ،أن ريال مدريد لن يتحكم يف قرار مودريتش،
وسيرتك له حرية قبول هذا الطلب من عدمه.
ويفضل ريال مدريد ،لو كان مودريتش أكثر تركي ًزا مع ريال مدريد
من منتخب كرواتيا ،تمامً ا مثل األملاني توني كروس ،الذي اتخذ قرارًا
باالعتزال الدويل بعد خروج أملانيا من يورو  ،2020رغم صغر سنه مقارنة
بالالعب الكرواتي.
إال أن ريال مدريد لن يطلب من مودريتش اعتزال
اللعب الدويل ،ولكن التغيب عن بعض االستدعاءات
الدولية ،حتى ال تتأثر لياقته البدنية.
وختم التقرير ،بالتأكيد مرة أخرى عىل أن
ريال مدريد لن يتدخل يف قرار مودريتش،
ولن يجربه عىل يشء ،ولكنه األمر بمثابة
طلب يحمل يف طياته نصيحة.

دوري األمم فرصة هازارد املثالية

ستكون الفرصة سانحة أمام إيدين
هازارد قائد بلجيكا للتخلص من
االنتكاسات التي عانى منها يف
السنوات األخرية بسبب سلسلة من
اإلصابات عندما يخوض نهائيات
دوري األمم األوروبية لكرة القدم هذا
األسبوع.
ويظل هازارد ( 30عاما) من الركائز
األساسية يف بلجيكا منذ فرتة طويلة
وأحد أفراد “الجيل الذهبي” لكن
مسريته شهدت ركودا يف املوسمني
املاضيني رغم انتقاله الحالم إىل ريال
مدريد.
وتقلصت مشاركاته بسبب سلسلة
من الشكاوى خاصة بعد الخضوع
لجراحة يف الكاحل بجانب مشاكل
عضلية متعددة ليعاني يف الوفاء
بالتزاماته بعد انتقاله من تشيليس

وقال مولر  /32عاما /بشأن االنطالقة
الناجحة للمنتخب تحت قيادة فليك:
«نحن ما زلنا يف البداية».
وكان مولر قد غاب بسبب اإلصابة عن
املباريات الثالث املاضية التي شهدت
فوز املنتخب األملاني عىل ليختنشتاين
وأرمينيا وأيسلندا.
ً
تحسنا إيجاب ًيا شيئا
وقال مولر إن هناك
ما تحت قيادة فليك ،املدرب الذي جلب
عددا من العنارص التي استفاد منها
خالل تدريبه لفريق بايرن ميونيخ.
وجرى بيع أكثر من  20ألف تذكرة
للمباراة املقررة أمام املنتخب الروماني
يوم الجمعة املقبل يف هامبورج ،علما
بأنه س ُيسمح فيها بحضور نحو 25
ألف مشجع ،طبقا للقواعد املعمول
بها حاليا فيما يتعلق بجائحة فريوس
كورونا املستجد.

مقابل  100مليون يورو ( 115مليون
دوالر).
وكان قريبا من الغياب عن بطولة
أوروبا منتصف العام الجاري لكنه
نال وقتا الستعادة جزء من لياقته
لتستعني به بلجيكا بديال يف البداية
قبل دخول التشكيلة األساسية.
وشارك هناك ألول مرة خالل  18شهرا
مع املنتخب لكنه خاض كل املباريات
الثالث بتصفيات كأس العالم يف
سبتمرب /أيلول املايض ما جعل املدرب
روبرتو مارتينيز يعتقد بأنه “يف
الطريق الستعادة أفضل مستوياته”.
وتمثل نهائيات دوري األمم هذا
األسبوع فرصة مثالية إلثبات أن
مارتينيز عىل صواب إذ يخوض هازارد
البطولة بعد املشاركة يف كل مباريات
ريال مدريد يف دوري الدرجة األوىل

ودوري
اإلسباني
أوروبا
أبطال
واحدة
باستثناء
وبفرصة الستعادة
بريقه بعد عامني
محبطني.
وتلعب بلجيكا ضد
جارتها فرنسا يف
الدور قبل النهائي
يف تورينو وإذا تمكن
هازارد من قيادة
بالده للنجاح يف البطولة
املصغرة ،التي تضم أيضا
إيطاليا صاحبة الضيافة وإسبانيا،
سيقطع خطوة كبرية نحو استعادة
سمعته.
وتعني عىل هازارد التعامل مع
الضغوط وشكوك وسائل اإلعالم
يف إسبانيا ورغم شخصيته املرحة
يقول البعض من زمالئه إنه واجه
صعوبة يف التعامل مع اإلحباط لعدم
ترك بصمة مع ريال.ويف وقت سابق
قال تيبو كورتوا حارس بلجيكا
وزميله يف ريال “إيدين محبط قليال
لكن ريال مدريد ال ينتظر أحدا حتى
إن كان هازارد”.ويشعر مارتينيز
بأن هذا اإلحباط بات من املايض.وأكد
املدرب بعد تحقيق ثالثة انتصارات
الشهر املايض مع بلجيكا متصدرة
تصنيف الفيفا “إيدين مستعد لرتك
بصمة قوية مجددا”.
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مهاجم أيرلندا يدافع عن عدم
حصوله على لقاح كورونا

وقال أنطونيو روديجر مدافع تشيليس
اإلنجليزي« :نرغب يف إمتاع الجماهري
يف هامبورج بتقديم كرة قدم هجومية،
ونتطلع إىل إدخال كل الجماهري يف
األجواء».
وغاب حارس املرمى مانويل نوير عن
أول مران للمنتخب األملاني قبل مباراتي
رومانيا ومقدونيا الشمالية.
وركز مانويل نوير  /35عاما /حارس
مرمى بايرن ميونيخ ،اليوم عىل التعايف
يف الفندق الذي يقيم به املنتخب ،وذلك
بعد املشاركة يف املباراة التي خرسها
بايرن أمام آينرتاخت فرانكفورت 2 / 1
األحد املايض.
وقاد املدير الفني فليك تدريبات املنتخب
بمشاركة  22العبا يف ملعب تدريب
فريق هامبورج املنافس بدوري الدرجة
الثانية.

قال كالوم روبنسون مهاجم منتخب أيرلندا لكرة القدم إنه لم
يحصل عىل تطعيم كوفيد 19-رغم إصابته بفريوس كورونا
مرتني.وأصيب الالعب البالغ من العمر  26عاما بالفريوس ألول
مرة يف نوفمرب /ترشين الثاني من العام املايض ومرة أخرى يف
أغسطس /آب مما أدى إىل غيابه عن ثالث مباريات يف تصفيات
كأس العالم الشهر املايض.وأبلغ مهاجم وست بروميتش ألبيون
وسائل إعالم أيرلندية« :من الواضح أنه أمر مزعج أن أتعرض
لإلصابة مرتني لكني لم أتلق التطعيم.يمكنني تغيري رأيي
الحقا وأريد القيام بذلك ولكن يف هذه اللحظة لم أحصل عىل
التطعيم».وأضاف« :أعلم أن هناك مدربني وأشخاص يريدون
مني القيام بذلك ،وهو أمر صحيح يف وجهة نظرهم ،ولكن لكل
شخص اختياراته .لن أجرب الناس عىل القيام بذلك ،إنه اختيارك
وجسدك».وقال ستيفن كيني مدرب املنتخب األيرلندي إنه تلقى
التطعيم وحث العبيه عىل القيام باألمر نفسه.وتابع« :أنا لست
خبريا طبيا ولكني أثق يف الخرباء وأعتقد أنه من األفضل أن أتلقى
التطعيم مرتني .لكننا لسنا يف وضع يمكننا فيه اإلرصار عىل ذلك
وعلينا احرتام حقوق األفراد أيضا .وهذا يشء علينا أن نتعلم كيف
نتعايش معه».ويحل املنتخب األيرلندي ضيفا عىل أذربيجان يف
تصفيات كأس العالم يوم السبت القادم قبل أن يستضيف قطر
يف مباراة ودية بعد ثالثة أيام أخرى.

استبعاد كاسيمريو من قائمة الربازيل لتصفيات املونديال

استدعى تيتي ،املدير الفني ملنتخب الربازيل،
العب وسط أستون فيال ،دوجالس لويز ،بدال من
كاسيمريو ،العب ريال مدريد ،الذي يعاني من
«التهاب شديد باألسنان» تسبب يف بقائه بمدريد،
وذلك يف قائمة «السيليساو» استعدادا ملواجهة فنزويال،
كولومبيا وأوروجواي بتصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة
ملونديال قطر .2022
وكان يتعني عىل العب ريال مدريد السفر
إىل بوجوتا ،حيث يعسكر منتخب
الكناري ،لكنه لم يستطع الخروج
من إسبانيا «بسبب إصابة بالتهاب
باألسنان تسبب يف معاناته من
حمى وألم شديد» ،وفقا لبيان
االتحاد الربازييل للعبة.
وأضاف البيان أن تيتي
استدعى دوجالس لويز مكان
كاسيمريو يف القائمة،
الذي نصحه طبيب نادي
ريال مدريد «بالراحة
التامة» وتجنب أي
بدني خالل األيام
نشا ط

الخمس املقبلة.
كما طمأن االتحاد الربازييل جماهريه ،مشريا إىل أن الالعبني الـ 24املستدعني
يف قائمة تيتي قد وصلوا جميعهم إىل بوجوتا ،حيث يتدرب املنتخب قبل
السفر إىل كاراكاس لخوض مواجهة فنزويال مساء غد ،والعودة بعدها إىل
بارانكيا (كولومبيا) لخوض ثاني املواجهات يوم  10أكتوبر /ترشين األول
الجاري.
وبعدها ستستقبل الربازيل نظريتها أوروجواي يوم  14من نفس الشهر،
علما بأن منتخب الربازيل يتصدر التصفيات املؤهلة للمونديال من تحقيقه
العالمة كاملة وحصده  24نقطة يف ثماني مباريات ،متفوقا بست نقاط
كاملة عن أقرب مالحقيه ،منتخب األرجنتني.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com
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االحتالل اإلسرائيلي يعتقل الصحفيَني
راضي كرامة وسامح مناصرة
رام الله/متابعة الزوراء:
اعتقل�ت ق�وات االحتلال
اإلرسائيلي ،الصحف َيين رايض
كرامة من مدين�ة الخليل جنوب
الضفة الغربية ،وسامح منارصة
من مدينة طولكرم شمال الضفة
الغربية ،بعد دهم منزليهما.
وق�ال جم�ال كرام�ة ،وه�و عم
الصحف�ي رايض كرام�ة ،إن
عنارص قوات االحتلال اقتحموا
ح�ي واد أب�و كتيل�ة يف مدين�ة
الخليل ،ودهموا منزل والد رايض
وش�قيقه ،وحاولوا دهم منزله،
فخ�رج إليهم ،ثم عصب�وا عينيه
واعتقلوه».
ً
كرام�ة يعم�ل مذيع�ا يف إذاع�ة
«مص�ادر» املحلية ،واعتقل أليام
ع�دة مرات لدى ق�وات االحتالل،
وهو متزوج ولديه طفالن.
كم�ا اقتحم�ت ق�وات االحتلال
اإلرسائيلي من�زل الصحف�ي
سامح منارصة ،يف منطقة عزبة
الج�راد رشق مدينة طولكرم ،ثم

اعتقلته ،علما ً بأنه أسير محرر
من سجون االحتالل ،كان آخرها
عام .2018
والصحف�ي س�امح من�ارصة
مت�زوج ولدي�ه طفلان ،ويعمل
ً
مراسلا حرا ً مع عدد من وسائل
اإلعالم.
ودان «منت�دى اإلعالميين
الفلس�طينيني» اعتق�ال ق�وات
االحتلال اإلرسائيلي لكرام�ة
ومن�ارصة ،مؤك�دا ً أن «ق�وات

االحتلال تواص�ل انتهاكاته�ا
لحرية الصحافة ،ضاربة بعرض
الحائ�ط املواثي�ق والقوانين
الدولي�ة واإلنس�انية املؤكدة عىل
حماية الصحفيني وحرية العمل
الصحفي».
ورأى يف حملات االعتق�ال
«محاولة إلرهاب فرسان اإلعالم
الفلس�طيني ،لثنيه�م عن فضح
جرائ�م االحتلال بحق الش�عب
الفلسطيني».

األمن التونسي يدهم مقر «قناة الزيتونة»
تونس /متابعة الزوراء:
أعلن�ت إدارة «قن�اة الزيتون�ة»
التلفزيوني�ة الخاص�ة يف تونس،
عبر صفحته�ا على موق�ع
«فيس�بوك»ّ ،
أن ق�وات من األمن
التونسي اقتحم�ت ،صباح امس
األربعاء ،مقرّها ،ورشعت يف إتالف
املعدات ،مصحوب�ة بأعضاء من
«الهيئة العليا املس�تقلة لالتصال
الس�معي البصري» (الهايكا)،
من دون تقديم تفاصيل أكثر.
وأك�د مص�در م�ن «الهاي�كا»،
لـ»العرب�ي الجدي�د» ،عملي�ة
االقتح�ام ،مشيرا ً إىل ّ
أن اإلجراء
جاء تنفيذا ً لقرار من الهيئة التي
تعتبر ّ
أن «قن�اة الزيتون�ة» تبث
بشكل غري قانوني.
«الهيئة العليا املس�تقلة لالتصال
الس�معي البصري» رفضت منذ
س�نوات منح اإلج�ازة القانونية
للبث للقناة ،بحجة ّ
أن مؤسسها
أسامة بن سالم عضو يف مجلس

ش�ورى «حرك�ة النهض�ة»ّ ،
وأن
املرسوم  115املنظم لعمل قطاع
اإلعالم يف تونس يمنع الجمع بني
إدارة مؤسسة إعالمية واملسؤولية
الحزبية .لكن أس�امة بن س�الم
يؤكد تخلّيه عن مسؤوليته داخل
القناة التي أصبحت ملكا ً لسامي
الصيد ،وهو ما ترفض «الهايكا»
االعرتاف به.
وق�ال رئي�س «الهاي�كا» ن�وري
اللجم�ي ،لوكال�ة «رويترز»ّ ،
إن
«مع�دات الب�ث لـ(الزيتون�ة)
الت�ي تب�ث م�ن دون ترخي�ص
احتج�زت ...القان�ون س�يطبّق
عىل محطات التلفزيون والراديو
الخارجة عن القانون كلّها».
«قناة الزيتونة» ه�ي واحدة من
بعض محط�ات تلفزيونية تعمل
لس�نوات م�ن دون ترخيص من
الهيئ�ة التنظيمي�ة ،وه�و أم�ر
خلّف انتقادات واسعة يف تونس،
باعتبار أنها وسائل غري مرشوعة

للتأثري السيايس.
ومع ذلك ،فربما يرى معارضون
ّ
أن التحركات ضد وسائل اإلعالم
الت�ي تع�ارض الرئي�س قي�س
س�عيد ،منذ اس�تئثاره بالسلطة
التنفيذي�ة ،يف يوليو/تم�وز
امل�ايض ،محاولة لتقويض حرية
الصحاف�ة املتاح�ة بش�كل كبري
يف تون�س منذ ث�ورة  2011التي
أطاح�ت الرئي�س الراح�ل زي�ن
العابدين بن عيل.
وق�ال اللجم�ي لـ»رويترز»
ّ
إن «(اإلغلاق) ال عالق�ة ل�ه
باإلج�راءات االس�تثنائية الت�ي
أعلنه�ا الرئي�س ...حاولن�ا يف
الس�نوات املاضية غل�ق املحطة،
ولم نتمكن من ذلك» ،يف إشارة إىل
ّ
أن «قناة الزيتونة» كانت تحظى
بحماية من السلطة.
لكن رئيس تحرير «قناة الزيتونة»
لطف�ي التوات�ي ي�رى ّ
أن الق�رار
س�يايس .وق�ال لـ»رويترز» إنّ
«القرار ه�و معاقبة لـ(الزيتونة)
عىل مواقفه�ا األخرية من قرارات
الرئيس ...السلطات حرّكت الهيئة
بسبب معارضتها للرئيس».
وكانت الرشطة قد ألقت القبض،
هذا األسبوع ،عىل مقدم تلفزيوني
يف «قناة الزيتونة» ،وصف الرئيس
بأن�ه خائ�ن وش�بهه بهتل�ر ،يف
خط�وة وصفها منتق�دون بأنها
ته�دف إىل إس�كات مع�اريض
الرئيس قيس سعيد الذي قال إنه
ل�ن يك�ون ديكتاتورا ً وس�يحمي
الحقوق والحريات.
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توقف غالبية وسائل اإلعالم األفغانية رغم التطمينات

كابول/متابعة الزوراء:
تدح�ض الوقائ�ع اإلعالمية
يف أفغانستان مزاعم طالبان
بالس�ماح لوس�ائل اإلعلام
بالعم�ل يف البلاد وتهيئ�ة
األج�واء املالئمة ،فق�د أعلن
اتح�اد الصحفيني األفغان أن
 70يف املئة من وسائل اإلعالم
توقف�ت ع�ن العمل بس�بب
التغريات والوضع االقتصادي
واألمن�ي يف البلاد م�ع ت�ويل
حرك�ة طالب�ان الس�لطة يف
الخامس عرش من أغسطس
املايض.
وأج�رى االتح�اد إحصائي�ة
ش�ارك فيها  1500إعالمي يف
جمي�ع أنحاء البلاد ،ملعرفة
التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا
اإلعالميون وتس�ليط الضوء
عىل الوض�ع الح�ايل للمنابر
اإلعالمية يف أفغانستان.
وقال املتحدث باس�م االتحاد

مسرور لطيف�ي :ذك�رت
اإلحصائي�ة أن  40يف املئ�ة
م�ن املش�اركني أك�دوا أنهم
يواجه�ون مخاط�ر أمني�ة،
وبعضهم واجه�وا تهديدات،
فيما البعض اآلخر يخىش من
وقوع هذه التهديدات.
وكش�فت نتائج االس�تطالع
أن نح�و  70يف املئ�ة م�ن
الصحفيني فق�دوا وظائفهم

من�ذ الخام�س عشر م�ن
أغس�طس ما يمث�ل “صفعة
قوي�ة لوس�ائل اإلعلام
األفغانية املس�تقلة التي تعد
أح�د اإلنج�ازات الرئيس�ة يف
األع�وام ال�ـ 20األخيرة يف
أفغانستان” ،وفقا للطيفي.
وأوض�ح االس�تطالع أن
“الس�يدات الالتي كن يعملن
يف وس�ائل اإلعلام ك�ن أكثر

عرض�ة للمخاط�ر وقلق�ات
على أرواحه�ن ومهنتهن”.
وأض�اف أن ع�دم األم�ان
الوظيف�ي والتهدي�دات على
األمن واملشكالت االقتصادية
كان�ت من بني أس�باب القلق
الرئيسة للصحفيني األفغان.
وأس�فر تويل حرك�ة طالبان
الس�لطة ع�ن إغلاق 153
وس�يلة إعلام أفغاني�ة عىل
األقل .وقالت منظمة هيومن
رايتس ووتش يف تقرير لها إن
سلطات طالبان يف أفغانستان
تفرض قيودا واسعة النطاق
عىل وس�ائل اإلعلام وحرية
التعبري م�ن ف�راغ ،فاألخبار
ال�واردة م�ن هناك ت�دل عىل
أن طالب�ان تعم�ل عىل خنق
اإلعالم واملعارضة وإس�كات
النقاد.
وخالل اجتماع مع صحفيني
يف أواخ�ر س�بتمرب املايض يف

كابول ،وزع�ت وزارة اإلعالم
والثقاف�ة التابع�ة لطالب�ان
منش�ورات لوس�ائل اإلعالم
تحظ�ر فيه�ا أي تغطي�ة
إعالمية انتقادية لطالبان.
وتمن�ع املنش�ورات وس�ائل
اإلعلام م�ن طباع�ة أو ب�ث
تقارير “مخالفة لإلسالم” أو
“إهانة لش�خصيات وطنية”
أو “نشر محت�وى إخب�اري
يشوه طالبان” .و ُيطلب من
الصحفيين “التأك�د م�ن أن
تقاريره�م متوازنة” و”عدم
نشر األخبار التي لم يؤكدها
املس�ؤولون يف طالب�ان” أو
القضاي�ا الت�ي “يمك�ن أن
يكون له�ا تأثري س�لبي عىل
موقف الناس”.
ويتعين عىل وس�ائل اإلعالم
“إع�داد تقارير مفصلة” مع
الهيئ�ة التنظيمية الحكومية
الجديدة قبل نرشها.

السجن للصحفية التونسية شذى احلاج مبارك
تونس/متابعة الزوراء:
أص�درت دائرة االتهام بمحكمة سوس�ة يف الس�احل
التونيس ،بطاقة إيداع بالسجن يف حق الصحفية شذى
الحاج مب�ارك ،وثالث�ة موظفني فيما يع�رف إعالميا ً
بقضية رشكة «إنستالينغو».
وأُطلق رساح بقية املتهمني وعددهم ثالثة مع إبقائهم
عىل ذم�ة القضي�ة وإدراج صاحب الرشك�ة وقرينته
وشخص ثالث يف التفتيش لوجودهم خارج تونس.
ووجه�ت االتهامات للعاملني يف الرشك�ة بأنهم قاموا
بـ»االعت�داء املقصود منه تبدي�ل هيئة الدولة أو حمل
الس�كان على مهاجم�ة بعضه�م بعض�ا ً بالسلاح»
و»إث�ارة اله�رج والقتل والس�لب بالتراب التونيس»،
إضاف�ة إىل تهم�ة «ارت�كاب أحد االعت�داءات ضد أمن
الدول�ة الداخيل» و»ارت�كاب أمر موح�ش ضد رئيس
الدولة» .وقضية رشكة «إنستالينغو» التي ت ّم الكشف
عنها يف منتصف ش�هر س�بتمرب /أيلول  2021تتعلق

برشك�ة منتجة للمضامين اإللكرتوني�ة يقع مقرها
يف إحدى املدن الس�احلية التونسية اتهمت بأنها تدير
صفحات عىل مواقع التواصل االجتماعي الهدف منها
«تش�ويه صورة الرئيس التونيس قيس سعيّد ،وإرباك
األمن العام» ،وهي تهمة نفاها هيثم الكحييل صاحب
الرشكة.
وأكد الكحييل أن رشكت�ه ال عالقة لها بالتهم املوجهة
إليه�ا ،مش�ددا ً على أنها رشك�ة مختص�ة يف اإلنتاج
اإلعالمي الرقمي املوجه للخارج وتشغل  60عامالً بني
صحفيني وإداريين ،واصفا ً التهم املوجهة إليها بأنها
«كيدي�ة تدخ�ل يف إط�ار التجاذبات السياس�ية» التي
تعرفها تونس منذ فرتة.
يذكر ّ
أن األيام الثالثة األخرية ش�هدت الزج يف السجن
بصحفيني تونس�يني هم�ا عامر عياد مق�دم برنامج
«الحصاد  « 24عىل قناة «الزيتونة» الخاصة ،وش�ذى
الح�اج مبارك.وهذه س�ابقة يف تاري�خ تونس ما بعد

الثورة ،إذ لم يس�بق ال�زج بالصحفيني يف الس�جون،
وهو م�ا اعتربه الكثري من املتابعني للش�أن اإلعالمي
التونسي مؤرشا ً خطريا ً عىل تراجع حرية الصحافة يف
تونس ،بعد القرارات «االستثنائية» التي أعلنها الرئيس
التونسي ،قي�س س�عيد ،يف  25يوليو /تم�وز ،2021
والتي ق�رّر فيها تجميد عمل الربملان وإقالة الحكومة
والجمع بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية.

استياء عماني من تغطية «العربية» لإلعصار شاهني
مسقط/متابعة الزوراء:
انتقد عيل ب�ن خلفان الجابري
وكي�ل اإلعلام يف وزارة اإلعالم
العماني�ة التقري�ر املصور الذي
بثته قناة العربية عرب حس�ابها
الرسمي عىل تويرت عن اإلعصار
امل�داري “ش�اهني” الذي رضب
البالد مطلع هذا األسبوع.
وأع�رب الجاب�ري بلهجة حادة
عن اس�تنكاره ملا جاء يف تقرير
العربي�ة ،وق�ال يف تغري�دة عرب
تويتر “عم�ل ال عالق�ة ل�ه ال
باإلعلام املهن�ي وال بالترصف
ً
حالة
اإلنس�اني وأنتم تغط�ون
ً
مداري�ة يتع�رض لها بل�د ّ
يكن
لكم االحرتام ،الكالم إلدارة قناة
العربية”.
وأض�اف الجاب�ري “يف انتظ�ار
ردة فعلك�م تج�اه صاح�ب
الفكرة (العبقرية) ومَ ن س�مح
بظهوره�ا للعل�ن ،فالعمانيون

أعظ�م مم�ا روجتم ل�ه وزدتم
علي�ه م�ن ش�وارد ال عالقة لها
بنا”.
وج�اء تقري�ر قن�اة العربي�ة
بعن�وان “عماني�ون ..وإعصار
شاهني” ،واستعانت يف تقريرها
املصور ببع�ض املقاطع املرئية
الس�اخرة ،الت�ي نرشها بعض

الش�باب عبر حس�اباتهم عىل
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي،
وذل�ك قبل ب�دء التأثيرات غري
املب�ارشة واملب�ارشة للحال�ة
املداري�ة ،والتي أوضح�ت أنهم
ينتظرون قدوم اإلعصار.
ونرش التقرير بع�ض اللقطات
األخ�رى الت�ي توض�ح إش�ارة

املواطنين إىل األرضار الت�ي
تس�بب بها “شاهني” ،بأسلوب
اعتربه عمانيون أنه بدا ساخرا
وتهكمي�ا ،فيم�ا رأى البع�ض
اآلخر أن�ه يحاول إب�راز ضعف
الس�لطنة وع�دم قدرته�ا على
مواجهة اإلعصار.
وأعلن اإلعالمي العماني يوسف
الهوت�ي اس�تقالته م�ن قن�اة
العربية السعودية بعد االستياء
الش�عبي م�ن امل�ادة املص�ورة
“الساخرة”.
وأك�د الهوت�ي يف تغري�دة عبر
حسابه الرسمي يف تويرت “نزوال
عن�د رغبة أبناء ُعم�ان األوفياء
الذي�ن ش�عروا باالس�تياء م�ن
املادة املصورة الت�ي بثتها قناة
العربية عىل موقعها اإللكرتوني
(ظن�وا أنها مزح�ة) فإني أعلن
اس�تقالتي م�ن قن�اة العربي�ة
كمراس�ل لها يف مس�قط ،علما

ب�أن هذه امل�ادة ال عالقة يل بها
ً
إطالقا”.
وإثر الضجة الواسعة واالستياء
العماني عىل التقرير قامت قناة
العربي�ة الحقا بح�ذف التقرير
نهائ ًيا من موقعها اإللكرتوني.
وق�ارن صحفي�ون وإعالميون
بين تغطي�ة وس�ائل اإلعلام
العربي�ة لإلعص�ار ،وق�ال
الصحف�ي م�وىس الفرع�ي يف
مق�ال “ق�د ش�هد الجمي�ع م�ا
قدمه تلفزيون الكويت من مادة
إعالمية وأدعية لحفظ عمان من
اإلعصار ش�اهني ،وك�ان النقل
البصري حقيقيا أما يف الجانب
اآلخر تقف قن�اة العربية لتقدم
تقريرا عن اإلعصار وما شهدته
عم�ان في�ه تس�طيح للص�ورة
وتبسيط لألمر مستعينة ببعض
املقاطع القابلة لتكييفها كمادة
للسخرية والتندر”.

أوضاع قطاع الصحافة تنعكس على احملتوى

اخليبات تطغى على اآلمال يف تقييم إصالحات قطاع اإلعالم يف اجلزائر
الجزائر/متابعة الزوراء:
أبدى صحفيون وإعالميون انطباعات
س�لبية ع�ن واق�ع اإلعلام الجزائري
خالل تقييمهم إلصالحات القطاع منذ
 ،1990يف الندوة الوطنية األوىل لنقابة
نارشي اإلعالم تحت عنوان “الخيبات
واآلمال” خصصت ملناقشة انشغاالت
مهني�ي قط�اع الصحاف�ة والوضعية
الت�ي تعيش�ها مختل�ف املؤسس�ات
اإلعالمية الوطنية.
وأك�د رئي�س املجل�س الوطن�ي
للصحفيني الجزائريين عمار رشيتي
أن وض�ع الصحفيين يف الجزائ�ر
صع�ب ومحزن ،حيث وجد صحفيون
أنفس�هم مرشدي�ن بع�د غل�ق بعض
القنوات التلفزيونية.
وشدد رشيتي عىل أنه من غري املعقول
أن يتمك�ن الصحف�ي يف الجزائر الذي
يعي�ش وضعي�ة اجتماعي�ة كارثية،
من مواجهة االختراق الخارجي الذي
يهاج�م الوع�ي الجزائ�ري م�ن قب�ل
وسائل اإلعالم الخارجية.
وأث�ار قرار الس�لطات الجزائرية غلق
ثالث قنوات تلفزيونية خالل أس�بوع
واحد يف ش�هر أغس�طس املايض ،بني
تعلي�ق جزئ�ي ونهائ�ي ،بس�بب م�ا
س�مته “تج�اوزات مهني�ة” ،الكثير
من النقاش�ات وفتح باب التس�اؤالت
ع�ن مصري قط�اع الس�معي البرصي
الذي يتسم بالغموض والضبابية منذ
نشأته قبل أكثر من تسع سنوات.
كم�ا عاي�ش صحفي�ون يف العامين
املاضيين تجرب�ة مماثل�ة يف أعق�اب

إغلاق قنوات تلفزيوني�ة كان يديرها
رج�ال أعمال يف عهد الرئيس الس�ابق
عبدالعزيز بوتفليقة ،أودعوا الس�جن
لتورطه�م يف قضايا فس�اد مايل ،ليتم
ترسي�ح العشرات م�ن العم�ال م�ن
إعالميين ومهنيين وتقنيين وجدوا
أنفسهم من دون عمل.
وتأخر صدور تعليمات تنفيذية توضح
كيفي�ة تنفي�ذ م�واد قان�ون اإلعلام
الصادر س�نة  ،2012الذي تم تقديمه
على أن�ه “بداي�ة عه�د اإلصالح�ات
الطارئة عىل السلطة الرابعة” ،يف حني
أن الحكوم�ة لم تصدر حتى اآلن دفرت

الشروط ال�ذي س�يعتمد الفضائيات
كقن�وات جزائرية ،حي�ث أن مجملها
ال تخضع للقانون املحيل ،لكونها تبث
انطالقا م�ن أقمار صناعي�ة أجنبية،
ومسجلة يف دول عربية أو غربية بينها
مرص واألردن وسويرسا وفرنسا ،عىل
الرغ�م من أن مالكيها جزائريون ولها
مكاتب بالبالد فقط.
ورغم انتظ�ار الصحفيين والعاملني
يف قط�اع اإلعلام إلصدار اإلج�راءات،
والتف�اؤل بترصيح�ات وزير االتصال
عم�ار بلحيم�ر الت�ي ال ي�كاد يميض
أس�بوع منذ س�نوات دون أن يديل بها

واع�دا بق�رب إصداره�ا ،إال أنه حتى
اليوم لم يتم حل هذه املعضلة.
وطال�ب رشيت�ي بضرورة تفعي�ل
قرارات رئي�س الجمهورية عبداملجيد
تب�ون بخص�وص قط�اع الصحاف�ة
اإللكرتونية التي صدرت منذ ما يقارب
الس�نة ،والت�ي تتمث�ل يف معاملته�ا
كالصحاف�ة املكتوبة واالس�تفادة من
اإلش�هار العمومي يف حدود ما يسمح
به القانون.
ويب�دي صحفي�ون جزائري�ون
اس�تغرابهم من عدم تفعيل القرارات
املتعلق�ة بالصحاف�ة اإللكرتوني�ة يف

الوق�ت الذي ترص في�ه الحكومة عىل
أهمي�ة التح�ول الرقم�ي ،وتتباه�ى
بخطتها لدعم الصحافة اإللكرتونية.
وكش�ف بلحيم�ر االثنني عن تس�ليم
أكثر من  140وصل اس�تالم للترصيح
بمواق�ع إلكرتوني�ة خلال الس�دايس
األول لس�نة  2021م�ن أج�ل من�ح
شهادة إعادة تسجيل.
وقال إنه س�يتم يف إطار دعم ومرافقة
اآلليات التي تس�تفيد منه�ا الصحف
اإللكرتوني�ة تحدي�د معايير خاص�ة
تتعلق باإلشهار اإللكرتوني.
واعتبر أنه يجب وضع نم�وذج جديد
يحك�م الرعاي�ة واإلعالن�ات الس�يما
عبر تعدي�ل األم�ر  15 – 247املتعلق
بالصفق�ات العمومي�ة ،مؤك�دا منع
التموي�ل الخارج�ي لوس�ائل اإلعلام
املحلية.
وتركز الس�لطات عىل تحميل وس�ائل
اإلعلام املحلي�ة مس�ؤولية مخالف�ة
الضوابط املهنية ،وتهديدها بالعقوبات
يف ح�ال مخالف�ة القان�ون ،دون أن
تتحدث الجهات املعنية املس�ؤولة عن
القط�اع ع�ن األزمات املالي�ة الصعبة
الت�ي يواجهه�ا وأوض�اع الصحفيني
الهشة ورضورة استشارة الصحفيني
لوضع مقرتحات وإيجاد حلول.
فقد اخترص وزي�ر االتصال التحديات
الرئيس�ة لظه�ور صحاف�ة مهنية يف
الجزائر ،بجانب واحد وهو االستجابة
للمعايير الدولي�ة من حي�ث التطور
التكنولوجي واحرتام أخالقيات وآداب
مهنة الصحافة.

وأش�ار إىل أن املهم�ة الت�ي كلفت بها
وزارة االتص�ال ه�ي إعط�اء إع�ادة
صياغ�ة قانون اإلعلام طابعا مبتكرا
يضم�ن مطابقت�ه للدس�تور ولواقع
املش�هد اإلعالم�ي الوطن�ي واملعايير
الدولي�ة ،وقال إنه للقي�ام بذلك يجب
تسجيل املبادئ العامة التي تم االتفاق
عليه�ا لتنظيم قطاع االتص�ال واألمر
يتعلق بنص يتناول الجوانب األساسية
فقط املتعلقة باألحكام الرئيس�ة التي
س�تؤطر القطاع ،مضيفا أنه سيكون
قانونا قياس�يا يتوافق مع التطورات
الحالي�ة وم�ع احتياج�ات املجتم�ع
واملهنة.
وعبر رئي�س املنظم�ة الوطني�ة
للصحفيين الرياضيني يوس�ف تازيز
خلال مداخلت�ه يف الندوة عن أس�فه
الش�ديد لوضعي�ة الصحفيين الذين
يعيشون حالة مزرية ومعاناتهم ،وأكد
عىل دعمه لنقابة ن�ارشي اإلعالم من
أجل الدفاع ع�ن الصحفيني والحفاظ
على كرام�ة الصحف�ي ومنتس�بي
اإلعالم.
يذك�ر أن نقاب�ة ن�ارشي اإلعلام يف
الجزائر تأسس�ت حديث�ا مطلع العام
الحايل ،وتضم مجموعة من النارشين
وممثيل املؤسسات اإلعالمية الوطنية
والجهوية واملحلية ،الورقية والرقمية،
وته�دف إىل تنظي�م املهن�ة وتأطريها
مهنيا واقتصاديا.
وم�ن ضم�ن االقرتاح�ات األساس�ية
ألعض�اء النقاب�ة م�ن أج�ل تغيير
الوض�ع ،تعدي�ل قان�ون اإلعلام بما

يضم�ن اس�تقالال حقيقي�ا ملهن�ة
الصحافة بالتش�اور الواسع مع أبناء
املهنة والقانونيني املختصني ،وإطالق
ترتيبات عاجلة إلع�داد قانون اإلعالن
إلنه�اء احت�كار الحكوم�ة لإلعالنات
وم�ا يمثله من ذلك سلاح يهدد أرزاق
العاملني يف قطاع اإلعالم.
وحث�ت النقاب�ة يف أول اجتم�اع له�ا
يف س�بتمرب امل�ايض ،ن�واب الربمل�ان،
عىل االس�تعانة بأعضائه�ا وبالخرباء
وقدماء الصحفيني لدراسة مرشوعي
قانون�ي اإلعلام والس�معي البرصي
بعم�ق ،باعتبارهما حج�ر الزاوية يف
املشروع اإلصالح�ي والديمقراط�ي
ويهمان املجتمع برمته وليس األرسة
اإلعالمية فحسب.
كم�ا س�جّ لت النقاب�ة ،التي يرأس�ها
ري�اض هويلي ،أس�فها للوضعي�ة
الصعبة التي تعيشها أغلب املؤسسات
اإلعالمي�ة مادي�ا ،ج�راء األزم�ة
االقتصادية التي تعيش�ها البالد والتي
ّأثرت بش�كل مبارش عىل املوارد املالية
للمؤسس�ات اإلعالمي�ة ،فضلا ع�ن
التوزيع غري العادل لإلشهار العمومي،
خاصة يف ظل غياب قانون اإلشهار.
وقال هوييل إن وس�ائل اإلعالم تعيش
يف مرحل�ة مقاوم�ة نظ�را لتعط�ل
تجس�يد نص�وص قانونية م�ن جهة
وتأخر ص�دور أخرى لتنظي�م املهنة،
وح�ث يف ه�ذا الس�ياق الحكومة عىل
تطبيق القان�ون وإرشاك النارشين يف
النقاش حول مشروع قانون اإلعالم
الجديد.
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فلسفة العالقة احلميمة يف قصة (طول) القصرية جداً للكاتب
حسن علي البطران ..مقاربة ميكروسردية
فاطمة الزغول
خل�ق الله ع�ز وجل الكائن�ات الحية عىل
هيئ�ات مختلف�ة ،وجع�ل بينه�ا صفات
مشتركة وأخ�رى مختلف�ة ،وجع�ل لها
حاجات ورغبات وغرائز ال بد من توفرها
ل�كل كائ�ن ليس�تطيع العيش على هذه
األرض وينمو ويتكاثر بشكل سليم.
واإلنس�ان ه�و أه�م الكائن�ات الحي�ة
وأرقاها ،فهو املكرم بالعقل ،وهو محور
الكون الذي س�خر الله تعاىل له الكائنات
األخ�رى ،وجعله مس�تخلفا ً على األرض
ليعمرها ويمأله�ا حركة ونم�وا ً وتكاثرا ً
وتجديداً.
وكلم�ة اإلنس�ان م�ن األن�س ،فالنف�س
تأنس بمن يشاركها الحياة ،ويعينها عىل
مجابهة تحدياتها ومصاعبها ،وال يمكن
للكائ�ن البرشي أن يعي�ش وحيدا ً منعزالً
عن أفراد جنس�ه ،فهو يأن�س بالعالقات
القائم�ة على التع�اون واملحب�ة ،س�واء
بين الجنس الواح�د ،أو الجنسين الذكر
واألنث�ى ،وق�د رشع الله تع�اىل يف القرآن
الكري�م مبادئ هذه العالقات اإلنس�انية،
ونظ�م له�ا قواعد وأسس�ا ً تق�وم عليها
لتكون سبيالً لراحة اإلنسان ،واستمرارية
وجوده يف هذا الكون.
أما تلك العالقة الحميمية التي تربط أفراد
الجن�س البرشي بجنس�هم اآلخ�ر ،فهي
أهم وأق�دس هذه العالق�ات ،ألن االمتداد
والتكاثر البرشي يقوم عليها ،فهي األصل
يف سيس�يولوجيا املجتمع�ان ،وطبيع�ة
نموها وتطورها ،وهي التي يعتمد عليها
التنظي�م االجتماعي الس�ليم ،فاإلنس�ان
يك�ون أكث�ر عط�اء وبن�اء؛ إذا توف�رت
له املقوم�ات النفس�ية والس�يكولوجية
الس�ليمة التي تمده بالحاجات الجسدية
والغرائزي�ة ،بما يش�بع حاجاته ،ويطلق
عقل�ه للتفكير والتجديد والعم�ل البناء،

رشيطة أن تقوم هذه العالقة عىل الرغبة
العميقة والحميمية بني الطرفني ،حسب
ما رشع الله يف مقومات هذه العالقة.
ّ
الكتاب
ويف عال�م األدب يهتم العديد م�ن
بتجس�يد ه�ذه الحميمي�ة يف النص�وص
األدبية ،س�واء منها الش�عرية أو النثرية،
ومن الفنون األدبية الحديثة التي تجس�د
عم�ق العالق�ات اإلنس�انية وحميميتها؛
القصة القصرية جدا ً ه�ذا الجنس األدبي
القائم عىل عن�ارص التكثيف ،والحكائية،
واملفارق�ة ،والوح�دة املوضوعية ،وفعلية
الجملة ،ومن القصص القصرية جدا ً التي
تصور عمق الحميمية بني الجنسني هذه
القص�ة القصيرة ج�دا ً بعن�وان ( طول)
للكاتب الس�عودي حس�ن علي البطران،
التي ُنرشت يف صحيفة الدس�تور األردنية
الصفح�ة الثقافي�ة بتاري�خ  ٢٠آب /
أغس�طس  ،٢٠٢١تحت عنوان رئيس ( ال
تقطف الوردة من هناك)  ،ضم مجموعة
قصص لهذا الكاتب الذي تعددت إصداراته
يف ه�ذا املجال لتبلغ عرشة إصدارات تضم
موضوع�ات متنوع�ة تعال�ج القضاي�ا
اآلنية ،اجتماعياً ،واقتصادياً ،وسياس�ياً،

نص ( الكلمة)…
محزة فيصل املردان

النظر اليها يجعل اعش�اب القلب خرضاء
دائما…
وصنبور املاء… ،
يسقي ما ّ
جف بالالمباالة …،
القرشة واللحاء  ،يتيمني
كقمييص االسود
ح ّبة البازالء ..تقيأت اسف االنهار
ايامي احدودبت بشكل ملفتٍ
فانا ام ّر من امامها منحنيا
ليم ّر الوجع فوق اعمدة الكهرباء
املسالك تنتحب مثيل
انوسق ما بقي مني
عىل حافات البياض
الوان ش�جري  ،مهيأة لردم هوة الشعر ،
بالتلقي
قالت  /ملاذا تطيل النظر يل
وقد المسك الجفاف
بنضوج العقل
وسالمة الن ّية
فحولة املاء  ،تبيع الجبل رصامتها
تنفس من عىل صعيد الكلمة معناي
لك  ،ما توصلت اليه
عرب عينيك املشمستني باالنتظار
استدل بي عليك
هويس شجرة الص ّبار
نظراتي تستطيل
بينما ارمم بقايا العمر
بسيجارة العطب..

وفكرياً.
* ( طول )
يلملمان طولهما من االنحناء ،
ٌ
عصفورة .
تطل عليهما من الرشفة
يتضم�ن املس�توى االس�تهاليل يف ه�ذه
القصة القصرية جدا ً عتبة أحادية عميقة
الدالل�ة ،فكلم�ة (طول) الت�ي عنون بها
البط�ران قصت�ه ،هذا املصدر م�ن الفعل
الثالثي طال ،يحمل البعد االمتدادي سواء
كان ه�ذا االمت�داد عىل املس�توى الطويل،
أو العريض ،وه�ذا يمثل بعدا ً دالليا ً عميق
امل�دى فيما تحمله القص�ة من مضمون،
فالعن�وان يختصر فح�وى املضم�ون
وأبع�اده ،فالعالق�ات الحميمي�ة ه�ي
مصدر االمتداد البرشي الذي يولّد األجيال
املتالحق�ة ،ما يشير إىل براع�ة الكاتب يف
اختيار العنوان.
بدأ البطران قصته بالفعل يلملمان بداللة
الزم�ن الحارض ،فالح�دث ألحقت به ألف
اإلثنين التي حل�ت محل الفاع�ل الثنائي
الدال عىل التشاركية يف العالقة ،واللملمة
م�ن الفعل ملل�م الرباع�ي ّ
املضعف توحي
بالتك�رار واالندماج والتتاب�ع الحركي يف

الح�دث املتب�ادل ،بم�ا يوح�ي باالندماج
الجسدي والش�عوري بني الفاعل الثنائي
ال�ذي يمثل الجنسين ،ثم يعقب�ه بكلمة
طولهما التي وقع عليه�ا حدث اللملمة ،
والتي تشري إىل عمق هذه العالقة وبعدها
الحميم�ي ،وم�ا ترتكه من أث�ر ،فالطول
كما أرشنا يف املس�توى االس�تهاليل تعطي
بع�دا ً داللي�ا ً يعكس أث�ر ه�ذه الحميمية
بين الجنسين يف التماس�ك واالمت�داد
ب�كل اتجاهات�ه وأبعاده ،وهذا ما تشير
إليه بقي�ة العبارة (من االنحن�اء) ،فهذه
الحميمي�ة واالندماج الجس�دي والحيس
يمن�ع االنحن�اء ال�ذي يمث�ل الضع�ف
وقل�ة التماس�ك واله�رم ،فالحميمة هنا
تمنحنا القوة مقابل الضعف ،والتماس�ك
والعنف�وان ،مقاب�ل االنحن�اء واله�رم،
وهذا تجس�يد متقن ألبعاد ه�ذه العالقة
وانعكاس�اتها بكلمات ش�ديدة التكثيف،
عميقة املدلول.
ختم البطران قصته بعبارة مكثفة تحمل
مضمونا ً واس�ع اإليحاء والعمق املعنوي،
ففي غمرة االندم�اج يف العالقة الحميمة
بني الجنسين املذكورين يف القصة( ،تطل

ٌ
عصفورة) ،ما يشير
عليهما من الرشفة
إىل نقل أثر هذه الحميمية إىل من يالحظها
ويش�عر بها ،فهي س�يكولوجية متوارثة
م�ن الزوجين إىل أبنائه�م ،فالعصف�ورة
الت�ي ترم�ز إىل فت�اة صغيرة تط�ل عىل
ه�ذه العالقة ،وتكتس�ب أبعاده�ا وتتأثر
به�ا ،فما تط�ل علي�ه اآلن م�ن الرشفة،
وه�و املكان املرشف ال�ذي يصور وضوح
املش�اهدة ،ستعيش�ه الحقا ً مع جنس�ها
اآلخر ،فالعبارات يف هذه القصة القصرية
جدا ً واس�عة الداللة رغم ش�دة التكثيف،
فاأللفاظ منتقاة بعناية لتعكس املش�هد
بكل جوانبه وتأثرياته.
بن�ى البطران قصت�ه القصرية ج�دا ً عىل
الجم�ل الفعلي�ة الحركي�ة الدال�ة على
حدث�ا آنيا ً
ً
املش�هدية املب�ارشة التي تنقل
مب�ارشا ً بكافة أبع�اده ،ليعالج موضوعا ً
واح�داً ،مس�تخدما ً عن�ارص التش�ويق،
واملفارق�ة بين رسّ ية العالق�ة الحميمية
الت�ي تحدث يف الخلوة بعي�دا ً عن األنظار،
وبين وج�ود عصف�ورة على الرشف�ة،
تشرف عىل هذه العالقة ،وتتأثر بها ،كما
تتضح الرمزية العميقة يف دالالت األلفاظ
وبعدها يف إيصال املضمون بشكل متكامل
معرب ع�ن أهمية الحميمي�ة ،وقيمتها يف
العالقات اإلنسانية.
استطاع البطران يف هذه القصة القصرية
جدا ً ش�ديدة التكثيف ،أن ينقل لنا مشهدا ً
حي�ا ً ألنب�ل العالق�ات اإلنس�انية الت�ي
تتمازج فيها األرواح واألجس�اد واملشاعر
النبيلة ،لتش�كيل نبض الحياة وامتدادها
وديمومته�ا ،موظف�ا ً إمكان�ات اللغ�ة
واألبعاد الرمزية لأللفاظ املنتقاة بعناية،
ملتزما ً عنارص التشكيل لهذا الفن األدبي
الذي يختزل اللغة ويستشف املعنى بفنية
عالية واسعة األبعاد ،قائمة عىل الحكائية
املكثفة ،واإلدهاش ،وعمق املفارقة.

جنني البطولة
غازي املهر

جنني ّ
َ
كل االحتفاء
لِ
مه ُد البطول ِة والفداء
التحايا ّ
ولها ّ
إنها
رمز الكرام ِة واإلباء
شمس األماني لم َتزلْ
عند العروب ِة والرجاء
أبطالها أُ ْ
سد الوغى
ال يعرفون االنكفاء
ُهم للرجول ِة ٌ
آية
من عجزنا كانوا َبراء
َو َعىل العدى سيف َغدا
يف ح ِّده سبب الفناء
ً
قد ّ
أسطورة
حطموا
صهيون مأوى األقوياء
هم يف فلسطني املنى
َولَها غدوا ّ
كل العزاء
كانوا به ّم ِتهم ويف
اإلقدام معجزة السماء
قد علّمونا ّ
أن ُه
ال ب َّد من صدق الوالء
حتى ُنح ٍّر َر قدسنا
مِ ن بطش َمن َ
سفك الدماء
ماذا رسى يف شعبنا
حتى بدوا َزبد الغثاء؟
َورياحهم ال يرتجى
منها فكانت كالهباء
فمتى تر ُّد رماحهم
بأسا لنا عند اللقاء؟

الشاعر حممد الشحات(الق القصيدة وحضور الشعر)
قراءة يف ديوان رجفة املقامات
رزاق مسلم الدجيلي
الش�عر يعن�ي الحض�ور اليومي،
والتوهج الشفيف واملوسيقى التي
تأخ�ذك إىل عالم اله�دوء والصفاء
والنق�اء ،والقصي�دة بال�ذات هي
التي تتفاعل مع الوجود اإلنساني
ليتحدا معا عىل خط واحد وطريق
واح�د م�ن أج�ل املتع�ة والراح�ة
والنض�وج الفك�ري لكي يس�مو
الق�ارئ ويحل�ق عالي�ا يف ربي�ع
الكلمات والحروف والجمل(ويقال
دائما أن التعبري الجمايل والحضور
الزمكان�ي ،واملف�ردات األخ�اذة
هي مفتاح الس�عادة بني الش�اعر
واملتلق�ي) فالش�عر يعّب�رّ عما يف
خاط�ره م�ن اف�كار وانزياح�ات
ش�عورية لك�ي ي�ريض الق�ارئ،
وخصوصا ا ذا كان الشاعر يحس
ويعان�ي ب�آالم الف�رد واملجتم�ع
والحياة بكل مكوناتها وكينونتها،
فلطاملا كانت القصيدة هي املحرك
واملغّي�رّ يف املجتمع ،وه�ي ممتدة
بأوارص قوية التنقطع بني االثنني

الش�اعر والق�ارئ  ،وش�اعرنا
االس�تاذ محمد الشحات مسكون
بااللم واللوعة دائما ،وهو املأخوذ
ب�أدق تفاصيل الحي�اة عىل الرغم
م�ن تناقضاته�ا وصريورته�ا
وتفاصيله�ا ،كت�ب ع�ن الح�زن
والتوتر واألل�م والتوجس والحب،
ويف ديوان�ه (رجف�ة املقام�ات)،
تأخذن�ا قصائ�ده مبهورين بعامله
الخ�اص ال�ذي دونه بم�داد قلمه
ال�ذي يحاكي الواقع ب�كل مافيه،
فف�ي قصيدت�ه (رباعي�ة الحياة)
يطلق عنان كلماته بألم لعلَّه يرى
تفاصيل حياته وقد تغري كل يشء
نحو حياة جميلة هادئة ليقول،
م َّر عىل وجهي
مام َّر
ُ
أراقب
وكنت
كل تفاصييل
الأعرف كيف تغ َّ
ري
ُّ
يظن
أخطأ َ من كان
بأن مالمحه
حني تدور االيّام

ستأخذ ُه منه
ماتأخذه
َ
ترتك
ولن
إال ماقديجعله
يتذكرُه
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ويف لحظ�ة التف�رد ينق�ل لن�ا
بقصيدته(الحي�اة يف زمن الزيف)
حين يرصخ بأعلى صوته من ألم
الواق�ع ويث�أر ضد الزي�ف بتوحد
وحرسة لعل هناك بارقة من األمل
لتحقيق الحلم الذي يتمناه يف هذه
الحياة ليقول،
كل يش ٍء تعثر
حني انتهيت من الصمت
َ
اتمالك
لم
َ
ّ
ان ارتدي حلة القو ِل
ها َّ
جف حلقي
وماعاد حريف يطاوعني
ُّ
كل يشء تب ّد َل
مات عىل ساحة الصمت
ُ
الزمان
ماعاد ُبجدي
بكل مافيه

الخوف
يسقط يف برك ِة
ِ
إن الشوارع تأكلنا
حني نعربها
والبيوت تكا ُد تضيقُ
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ويف قصيدت�ه (لحظ�ة س�مو)،
يتهج�د ش�اعرنا بمح�راب الحب
حني يغتس�ل بماء الورد ويخاطب
قلبه وروحه للوق�وف بثبات أمام
معرتك الحياة فيقول،
َ
اغتسل بماء الورد
لكي يتطهر
ذنوب
شعر بثق ِل
ٍ
حاول أن يسقطها
فأبت
زادت رعشت ُه
وارتبكت كل فرائصه
والتويت قدماه
فما امكنه ان ينهض
فتحامل
شعر بأن مفاصله قد ُحلّت
فأرتكن بزاوي ٍة
كان يظن

بأن املاء
إذا مافاض عليه
سيأخذ منه مساوئ ُه
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ويف قصيدت�ه (تقاعد) ينهض من
املجهول يقف وبقوة رغم االرتباك
حتى ولو استعىص عليه القول،
عاد بال حنني
ُ
القول
واستعىص عليه
ُ
فحاول ان ينهض
فارتبكت قدماهُ
تحايل كي ال يسقط
نظر بعينه
فلم يبرص إالّ ما أمكنه
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وهك�ذا تش� ّعبت قصائد ش�اعرنا

محم�د الش�حات الغ�ارق يف بحر
الكلمات ،وال�ذي يجيد العوم متى
ش�اء (فف�ي ديوان�ه ه�ذا رجفة
املقام�ات) نرى كل يشء يختلح يف
هذه الحياة حين ينقل إلينا صور
زاهي�ة جميل�ة مفعم�ة بالح�ب
واألم�ل والوق�وف بثب�ات أم�ام
التحدي�ات واملصاع�ب وعهدن�اه
دائم�ا ان�ه ثائر ،متم�رد ،غاضب،
بص�ورة دائم�ة ،ونح�ن إذ نق�ف
أمام قصائ�ده بكل احترام نقول
له ش�كرا عىل ه�ذه الكلمات التي
اخذتن�ا إىل عالم الصف�اء والنقاء
والجم�ال واملتعة وان�ت تتحفنا يف
ٍّ
ِّ
م�رة من دي�وان جميل إىل آخر
كل
أجمل.

أبو ال ُع ِّريف
حممد فيض خالد
ّ
الكث َحا ّد َ
الحواف  ،وحاجبيه
تميّز “ فؤاد “ بس�مرَت ِه ال َّداكنة  ،وش�اربه
راب
تربز عظام صدر ِه ناتئة
ِ
كالح ِ
بشعرهما املته ِّدل ،ومشيته املتئدة التي ِ
ِّ
متصفحا الوجوه يكاد يش�كو رزءا من أرزا ِء الحياة ُ ،
الك ِّل يق ِّدر
 ،يسير
املتقد  ،غري َّ
نباهته وذهنه ّ
أنه وكما ،يقال  :سبع صنايع والبخت ضايع
بطرف
 ،ك�ور ٍد م�ن أورا ِد يومها تردد الخالة “س�كينة “ وهي ت�وارب
ِ
لازم عتبة دارها مع صياح ال ِّديكة
حرامه�ا القطني وجهها األعجف ُ ،ت ِ
ببشائر ُّ
بح ُ ،تطالعه ذاهلة ذهابا وإيابا  ،تمطره بكلماتها
املنتشية
ِ
الص ِ
ُكلَّم�ا زاولت خياله املُ َتها ِفت َ ،ج َحده والد ُه صغريا  ،بعد إذ تزوّج “ غالية
“ فاتنة القرية اللّعوب  ،وجنية أحالم شبابها العاطل  ،لم يقف ل ُه ّ
حظه
على مهن ٍة تد ّر علي ِه قوت�ا  ،اللّهم إلاّ َ
برم مغزله
صبابة ما ٍل يحصلها من ِ
 ،في�ده تتالعب بكراتِ ّ
الصوف يف مهار ٍة وإتقان  ،فتخرج أجمل طواقي ،
هامش
ها هي األقدار وقد طوّحت ب ِه إىل ش�واطئها املقفرة  ،ليحيا عىل
ِ
ِّ
ُ
بالش�كاي ِة  ،حني
تج�وب يف مُ قلَتي ِه نظ�رة َحاملة مُ بلّلة
العيش أس�يفا ،
فق� َد األم�ل نهائيا أن يجد بني حنايا قلب والده متس�عا ألحالم ِه  ،مبكرا
استحوذت عىل العجوز فتاته َ
ذات العود َّ
السمهري  ،عندها فقد صاحبنا
األم�ل أن يج� َد براح�ا ألحالم ِه  ،انرصم�ت أيامه رغما عن�ه ّ ،
لكنه رغم
كاب ُد ّ
غص ًة يف صدر ِه ال تنطفئ مراجلها
سلوه ال يزال يف ذهول ِه القديم ُ ،ي ِ
 ،باس�تمرار تستيقظ ش�جون ِّ
ّ
الذكرى األليمة  ،جاهد طويال عله ينىس
ٍ
ِّ
 ،ولكن�ه لم يفلح  ،حتى وإن ب�دى للناظرين رجال عابثا مُ تفلتا  ،ال يرتك
يجوب ُ
ُ
القرى
حياة املرح س�اعة  ،يف ُّر إىل لهوه ُكلّم�ا حانت منه هني ٍة ،
ّ
َ
كابن من أبنا ِء الحظ .
لسان
فوق ُك ّل
يغىش املوالد  ،يرت ّدد ذِكره
ٍ
ٍ

عىل ما يضطرم نفسه من نوازع بيد ّ
لطريق ،
أنه يعود قويا وإن لم يهتد
ٍ
ِ
ّ
يعرض نفسه عىل ُك ّل صنع ٍة  ،قال عنه “ عثمان “ املراكبي  :إنه شيطان
صباح تطرق باب منزله
رجي�م  ،يعرف القرد أين يخب�ئ أوالده  ،عند ُك ّل
ٍ
ات َ
طوائ�ف ش�تى َ ،
خذ صنعة الت�داوي بعد أن َجلَ َب صن�دوق خاله الذي
لعالج
سبقه إليها  ،دهن القط إلخراج األشواك من القدم  ،لحم الثعابني
ِ
ل�دغ الحي�ات  ،ش�وك القنافذ وجلدها بخ�ورا للحمى  ،مراه�م للدمامل
لصدي ِد ُ
ومس�ة َ
ّ
للكس�ور ،
األذن  ،عصاب�ة البيض وامللح والدقيق جبرية
ِ
والهندية لرَم ِد العني  ،ماء الورد ُيعيد الوعي ويجيل الذهن  ،عقد أحجاره
امللونة دواء يش�في الته�اب اللوزتين  ،مجمرته ّ
النحاس�ية العتيقة لم
ّ
تترك بيت�ا  ،تفوح منها روائح املس�تكة ولبان ِّ
والش�ب لدرء عني
الذكر
َ
الحس�ود املرتبّص بالبيتِ وأهله وماش�يته ودواجن�ه  ،يتقاىض نظريها
ٍّ
ُ
كابد من مشاق  ،وهو مع كل محموما بنشو ِة
قروشا يسرية ال تعدل ما ُي ِ
الف�رح ،ممتلئا بالبهج ِة كمن ال َيصل ُه م�ن َعجيج ِالحياة يشء ُيزعجه ،
يف رمضان تنبعث خشخش�ة الراديو عالية وحده من ُيميّز صوت املقرئ
 ،دقائ�ق وينطل�ق ابنه ّ
تصاي�ح ُ ،يعلن انتهاء صي�ام النهار ،
الصغري يف
ٍ
ٌ
ّ
بريق أخاذ ،
يتوس�ط “ أبو العرِّيف “ ال َّدرب وفيِ عيني ِه
وإمعانا يف تأكيده
شع بنور ّ
ِّ
َ
َ
ّ
ُ
الثقة ،
ي
ووجهه
الفضاء
يف
ق
د
ح
ي
،
الفضية
جيبه
خرج ساعة
ِ
ُي ِ
قائال  :اآلن  ..صوما مقبوال .
تمادى “ أبو ُ
العرِّيف “ يف س�بك حيله  ،يظه�ر من املهار ِة أعجبها  ،فرتا ُه
مُ رتبعا وس�ط ّ
َّ
يجس العجني ويقرّر املقادير  ،يوب ُّخ
األفران ،
أمام
ساء
الن
ِ
ِ
انبس�اط اللّوم والتقريع مسبوكا
الرّعناء التي فس�د طحينها  ،يتلقى يف
ٍ
بالن�كاتِ الالذع�ة  ،يتمايل غري مب�ا ٍل ليقرص فتاة ناه�د يف فخذها ،أو
يق�ذف امرأة بقرص “ جلة” وقد تناس�وا أن بينهم رجلا  ،فال مانع أن

يتخفف�ن من ثيابهن  ،وهو م�ع هذا ال يكف عن تقديم وصفاته املجرّبة
لفالن ٍة التي تطلب مقادير البس�كويت  ،وعالنة التي تثور بقرتها س�اعة
حلبها  ،فوق املصاطب ترب َّع مزهوّا  ،يتسمّع شكاوى القوم  ،عن صالف ِة
عم�ال الرّي  ،فيدلهم عىل موظف كبري صاحب س�لطة ونفوذ  ،ال ينتهي
نهاره دون مش�ورة أغلبها رشاء جهاز عروس�ة  “ ،أبو ُ
العرِّيف “ يعرف
تجار األقمشة واألثاث املس�تعمل  ،كما يعرف مكاتب املحاماة وعيادات
األطباء  ،هي س�هلة كأسماء شهور السنة القبطية وبدايات الفصول ،
ما أصفاه كطف ٍل غرير يش�ارك الفتيان صيد الفرئان  ،وش�وي الزرازير
وس�نابل القم�ح  ،يتباهى ّ
بأنه الوحي�د الذي يهاجم أعش�اش الغربان
ُّ
نهم  :هي ألذ من الديوك الرُّومي ..
ينتزع فراخها  ،يقول يف ٍ
زاح ُم ال ُّدنيا أهلها  ،حت�ى دارت علي ِه كؤوس
مض�ت أيامه يف تل ّه�ي  ،ال ُي ِ
أسبوع ارتفع السعر
املنية  ،لم يتحمّل َعسف خسارته  ،باع القطن وبع َد
ٍ
أضعافا مضاعفة  ،لم يتحمل فالتاث عقله  ،لحقته رثاثة البىل  ،ليغادر
يف صمت .
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افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

معظم العامل سيصاب بكورونا مع
تراجع فعالية اللقاحات

حبيبتك أكرب منك سنا ..كيف تواجه العوائق اجملتمعية؟
الحب ال يع�رف فارق العم�ر ،وبعض
الرجال يبحثون عن التحدي ،فيفضلون
االرتباط بمن هن أكرب عمرا منهم.
وم�ع ارتف�اع س�ن ال�زواج يف عاملن�ا
العربي يف الفرتة األخرية ،أصبح الكثري
م�ن الش�باب ال يبالون بفارق الس�ن
بينهم وبني رشيكات حياتهم.
لك�ن األم�ر ليس س�هال كم�ا يتصور
البع�ض ،ف�اذا كن�ت تش�عر بعاطفة
حقيقية نحو تلك املرأة ،فاعلم أن هناك
الكثري من املعوقات التي ستجعل اتمام
ه�ذا الزواج دربا من الخيال ،من خالل
هذا املوضوع ،سنقدم لك مجموعة من
النصائ�ح ،علها تفيدك يف التقرب ممن
تح�ب ،والتعامل معها عىل النحو الذي
يجعله�ا أكث�ر ميال لتقبل�ك زوجا غري
مبالية بالعوائق املجتمعية.
 1جمي�ع الدراس�ات تؤك�د أن امل�رأةتصبح أكث�ر نضوجا م�ن الرجل الذي
يساويها يف العمر ،ولكي تقنع من هي
أكرب منك بأنك رجل ناضج ومس�ؤول،
س�يكون عليك أن تقوم بذلك عىل مدار
الساعة.
 2ابتع�د قليال ع�ن جانبك الذي يحباملغام�رة والتغيير ،لتظهر له�ا أنك ال
تري�د االرتباط به�ا من أج�ل التجربة
واملغام�رة ،ب�ل ع�ن قناع�ة وح�ب
حقيقي.
 3-التواص�ل معه�ا بش�كل مس�تمر

حول سير العالقة بينكما ،والضغوط
التي تواجهانها معا ،ألن عدم الحديث
سيجعل املشكالت ترتاكم لتنفجر مرة
واحدة.
 4كن طبيعيا وعفويا ،فأنت ال تحتاجأن تمثل سنا أكرب من عمرك الحقيقي
لتقنعها بحبك .وال تنىس أن املرأة التي
تأخ�رت يف الزواج حتى وصلت إىل هذه

الس�ن ،تبح�ث دائما عن حي�اة مليئة
بالحب والشغف.
 5عامله�ا عىل أنها متميزة ومختلفةع�ن الجمي�ع ،ألن امل�رأة عندما تكون
اكرب من رجلها ،قد تشعر بعدم األمان
خوفا م�ن أن يرتكه�ا من اج�ل امرأة
أجمل وأصغر س�نا ،كما تش�عر طوال
الوق�ت أنه�ا غري مناس�بة ل�ه ،ولذلك

س�يكون علي�ك أن تظه�ر حب�ك له�ا
طوال الوقت ،س�واء بالقول أو الفعل،
حتى تجعلها تش�عر باألم�ان والرضا
واالحتواء.
 6بالطب�ع اذا كان�ت حبيبت�ك تعمل،فه�ذا معن�اه أن راتبه�ا ودرجته�ا
الوظيفي�ة ق�د تكون أعىل من�ك ،وهنا
عليك أال تغ�ار أو تقلق ،كما س�يكون

علي�ك دائما أن تب�ادر باالنفاق عليها،
وال تركن ألن تصب�ح هي صاحبة اليد
العليا ماديا ملجرد أنها تجني ماال أكثر
من�ك ،فهي كأي امرأة تحب أن تش�عر
أن زوجها يتوىل إعالتها.
 7احرتمها ،بمعنى أن تلتزم بالحدودالتي قد تضعها هي من أجل أن تشعر
باألمان والسلام النفيس ،فاذا أرصت
هي أن تقلص عالقتك بزميالتك النساء
يف العم�ل إىل أدن�ى ح�د فعلي�ك تفهم
رغبتها وتلبيها بكل ود ،واذا كانت هي
تخصص بعض وقت فراغها يف أنشطة
معين�ة  ،فلا تمنعه�ا م�ن ذل�ك بع�د
االرتباط ،وتذكر أنها قد عاشت طويال
وحيدة ،وتعودت عىل بعض األنش�طة
لتمنعها من الشعور بالوحدة.
 8الت�زم بوع�ودك له�ا دائم�ا ،مهماكان�ت صغيرة ،فمثلا اذا كن�ت ق�د
وعدته�ا بالخ�روج إىل م�كان معين
فعلي�ك االلتزام بموع�دك ،والذهاب يف
الوقت املحدد وال ترتكها بانتظارك.
 9ال تكن انتقاديا بش�كل وقح ،فهيل�م تنتظر كل هذه الس�نوات ،من أجل
أن تك�ون جنديا لديك لتتلق�ى األوامر
واإلهان�ات بصدر رح�ب ،واذا أخطأت
يف حقه�ا ،علي�ك االعتراف ف�ورا  ،ثم
االعتذار لها ،وال تكابر  ،وتجنب تماما
أن تحدثها عن التعليقات الساخرة من
أقاربك أو أصدقائك بسبب عمرها.

طبيبك يف بيتك

نوعا من اخلضار يطيل العمر ومينع تطور السرطان

اش�ادت خبيرة تغذية بنوع م�ن الخضار
مل�ا يقدمه من فوائد صحي�ة الحتوائه عىل
العديد من الفيتامينات ومضادات األكسدة
الت�ي تس�اهم بإطال�ة العم�ر ومحارب�ة
الرسطان.
وصنفت كريس�تينا ميكس�تاس ،امللفوف
على أنه واح�د من أهم الخضراوات نظرا
لتأثريه اإليجابي عىل متوسط معدل العمر

ومنع تطور الرسطان.
وبحسب الخبرية فإن امللفوف يحتوي عىل
العدي�د من مض�ادات األكس�دة ،وفيتامني
“يس” واملنغني�ز باإلضاف�ة للمغذي�ات
النباتية.
ويس�اعد ه�ذا الن�وع من الخضراوات يف
احتوائ�ه عىل م�ادة الس�لفورافان يف منع
اإلصابة بأنواع م�ن الرسطانات كرسطان

املريء والبنكرياس ،باإلضافة للتقليل من
األورام وااللتهابات.
ه�ذا وي�ويص األطب�اء يف “ماي�و كلين�ك”
وه�ي مجموعة طبية بحثي�ة ،بتناول أكرب
ق�در م�ن امللفوف لت�زداد قيمت�ه الغذائية
م�ع التوقف ع�ن تناول املواد التي تنش�ط
االلتهابات ،ومن هذه املواد األطعمة املقلية
واملرشوبات السكرية واملخبوزات.

الراحة ُتفاقم آالم الظهر عكس ما يشاع

 40بش�كل مس�تمر ،مع مراعاة
أن يتم التسخني بشكل تدريجي.
وم�ن املهم أيض�ا ً أن يكون تأثري
الس�خونة موضعي�ا ً وأال يك�ون
س�طحيا ً فق�ط ،إذ ينبغ�ي أن
يتوغ�ل إىل العضلات العميق�ة
واألنسجة الضامة أيضاً.
وبينم�ا تع�د الس�خونة وس�يلة
رسيع�ة للتخل�ص م�ن اآلالم،
تعترب األنش�طة الحركية وسيلة
طويل�ة األم�د لتجن�ب اإلصاب�ة

بشد جديد حيث يمكن من خالل
ممارس�ة تمارين معينة تقوية
العضلات ،الت�ي تدع�م الظه�ر
وتحافظ عىل ثباته واس�تقراره،
كم�ا يتم تخفيف الع�بء الواقع
عىل املفاصل.
ولتحقي�ق نتائ�ج إيجابي�ة عىل
امل�دى الطوي�ل ،أك�دت حرك�ة
“الظه�ر الصح�ي” على أهمية
املزج بني الس�خونة واألنش�طة
الحركية.

املطبخ ..

كيكة الشوكوالتة الباردة

املقادير:
 3/4كوب زبدة بحرارة الغرفة
 1كوب سكر
 3بيضات
 1ملعقة صغرية فانيال
 1/2كوب لبن زبادي
 3/4كوب كاكاو بودرة
 3/4كوب طحني
 1ملعقة صغرية بيكنج باودر
 1/4ملعقة صغرية ملح
مقادير التغليفة :
 1كوب كريمة سائلة
 1كوب ش�وكوالتة نصف محالة
مفرومة
 1/2كوب سكر بودرة
 1/3كوب كاكاو بودرة
طريقة التحضري:
 .1ضع�ي املكون�ات الجاف�ة
 :الطحين  ،البيكن�غ ب�اودر و
املل�ح والكاكاو الب�ودرة يف وعاء
واخلطيهم معا
 .2اخفق�ي الس�كر والزبدة معا
حتى يصبح كريمي القوام وهش
ث�م أضيفي البيض والفانيال مع
استمرار الخفق
.3اضيف�ي نصف كمي�ة خليط

توق�ع عدد من خبراء الصحة زيادة
حاالت اإلصابة بـكورونا حول العالم
قريباً ،قائلني إن “جميع األش�خاص
سيصابون بالفريوس عىل األرجح”،
لكنه�م أش�اروا إىل أن معظمه�م
سيعانون من أعراض خفيفة.
وق�ال الخرباء إن�ه “نظ�را ً للبيانات
التي تشري إىل تراجع فعالية لقاحات
كورونا بم�رور الوقت ،ونظرا ً لقدرة
متغير دلت�ا على االنتق�ال برسعة
عالي�ة ،فإن�ه م�ن املتوق�ع أن تزيد
ح�االت اإلصابة بش�كل كبير خالل
األش�هر املقبل�ة” .وأضاف�وا“ :لكن
معظ�م الح�االت س�تكون خفيفة،
حت�ى إن بعضها س�يكون من دون
أعراض”.
وكانت دراس�ة جديدة نرشت مطلع
الش�هر الحايل بمجل�ة “نيو إنغالند”
 New Englandالطبية ،وأجريت عىل
عاملين صحيين أمريكيين حصلوا
عىل جرعتي لقاح كورونا ،قد وجدت
أن فعالي�ة لقاح�ات كورونا ترتاجع
بم�رور الوقت نتيجة ظه�ور متغري
“دلتا” ،جنبا ً إىل جنب مع التخيل عن
إلزامي�ة “الكمامات” للحاصلني عىل
الجرعتني.
لكن رغم ذلك ،أكدت الدراسة عىل أن
اللقاحات ال تزال توفر حماية كبرية
من نتائ�ج الع�دوى الش�ديدة ،مثل
دخول املستشفى والوفاة.
وق�ال الدكت�ور أمي�ش أدالغ�ا
اختصايص األمراض املعدية بجامعة
ج�ون هوبكين�ز“ :م�ن املحتمل أن
يص�اب الجميع بكورونا يف األش�هر
املقبلة”.
وأك�د أدالغ�ا على أهمي�ة تلق�ي

األش�خاص لقاح�ات كورونا “حتى
تكون العدوى خفيفة”.
معدل انتقال الفريوس
م�ن ناحيته�ا ،قالت الدكت�ورة جني
كيتس ،املسؤولة الكبرية يف مؤسسة
Kaiser Family Foundation
الصحي�ة“ :م�ع انتش�ار املزي�د من
متغيرات الفيروس ،خاص�ة دلتا،
وه�و األكث�ر قابلي�ة لالنتق�ال ،من
املرجح أن يتعرض الش�خص امللقح
بالكام�ل للفيروس .ويعتم�د ذل�ك
بش�كل كبري عىل املكان الذي يعيش
فيه الفرد .فهناك بعض املناطق التي
ترتفع فيها معدالت انتقال الفريوس
بشكل كبري”.
أم�ا الدكت�ور كارل�وس دي�ل ري�و،
األس�تاذ يف جامعة إيموري يف أتالنتا،
فق�د تح�دث ع�ن تراج�ع فاعلي�ة
اللقاحات أمام متغري دلتا قائالً“ :إذا
وقف�ت تحت املطر وكان لدي مظلة،
فل�ن أتبلل .ولكن لو تحول هذا املطر
إىل (إعص�ار) ،فس�وف أتبل�ل رغ�م
ارتدائي مظلة .هذا ال يعني أن املظلة
ال تعمل بش�كل جي�د ،لكنه يعني أن
اإلعصار قوي .هذا تحديدا ً ما يحدث
بالنس�بة لفاعلي�ة اللقاح�ات بع�د
ظهور متغري دلتا”.
وأكد الخرباء عىل رضورة اتباع قواعد
الوقاية م�ن كورونا يف الفرتة املقبلة
مثل ارت�داء الكمامات والحفاظ عىل
قواع�د التباع�د االجتماعي وغس�ل
اليدين باس�تمرار ،م�ع الحرص عىل
تلق�ي اللق�اح لتقليل ح�دة العدوى
وخفض معدالت دخول املستشفيات
والوفي�ات الناتج�ة ع�ن اإلصاب�ة
بالفريوس.

سلوكيات

كل يوم معلومة
أك�دت حركة “الظه�ر الصحي”
األملاني�ة أن الراح�ة ليس�ت حالً
لتخفي�ف آالم الظه�ر ،ب�ل أنه�ا
تؤدي بخالف االعتقاد الشائع إىل
تفاقم اآلالم.
س�كنات ال تمثل أيضا ً
كم�ا أن املُ ّ
خيارا ً جي�دا ً لتخفيف آالم الظهر
حي�ث أنه�ا ال تعال�ج املش�كلة
من جذوره�ا ،فضالً ع�ن اآلثار
الجانبي�ة املرتتب�ة عليها يف حال
تعاطيها ملدة طويلة.
وأضاف�ت حرك�ة “الظه�ر
الصحي” أن الضمادات الساخنة
تعترب سلاحا ً فعاالً ملحاربة آالم
الظه�ر ،حي�ث أنه�ا تعم�ل عىل
تحفي�ز رسيان الدم واسترخاء
العضلات .كم�ا يت�م إرس�ال
محف�زات الس�خونة إىل امل�خ
كإش�ارة إىل تراج�ع اإلحس�اس
باأللم.
وكي تؤتي الس�خونة مفعولها،
ينبغ�ي التعرض لدرج�ة حرارة
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أه�م أه�داف األم ه�و تربية طفل
صال�ح يتمت�ع بنفس�ية س�وية
وأخالق حميدة ،ولكن لألسف تقع
بع�ض األمهات يف بع�ض األخطاء
بداف�ع الح�ب والحن�ان ،ع�ادات
بس�يطة تبدو غري مؤثرة ،ولكنها
يف الواقع ذت تأثري عميق وس�لبي
على أخلاق الطفل وش�خصيته.
تابعي الق�راءة لتتعريف إىل العادات
التي يمكن أن تفعليها دون قصد،
وتفسد أخالق طفلك.
 1عدم رفض أي س�لوك أو طلبللطفل
عدم إظهار الرفض بشكل رصيح
لبع�ض س�لوكيات أو طلب�ات
الطف�ل ،يعلم�ه ع�دم احترام
القواعد ،ويشعر الطفل بأنه مركز
الك�ون ،وينم�ي داخل�ه الش�عور
باالس�تحقاق واألناني�ة ،فيصبح
الطف�ل غري م�رن ،وغري مس�تعد
للحياة الواقعية.
 2رشاء ك�ل م�ا يطلب�ه الطف�لمهما كان غري رضوري
يتع�رض الطفل يومي�ا ً للكثري من
املغري�ات ،بين الحل�وى املتنوعة
واأللع�اب الت�ي ال حصر له�ا،
واألغ�راض الرتفيهي�ة الت�ي ال

 6عادات تفسد أخالق طفلك

فائ�دة منه�ا ،والخض�وع لرغب�ة
الطفل يف الرشاء ينش�ئه ش�خصا ً
استهالكياً ،ال يق ّدر قيمة املال ،وال
يشعر باملسؤولية ،وغري قادر عىل
التخطيط الحكيم ملستقبله.
 3وض�ع الطف�ل يف منافس�ةمستمرة

املنافس�ة الرشيف�ة أم�ر صحي،
ولك�ن أن يصبح الطفل يف س�باق
مستمر مع كل من حوله يف جميع
أمور حياته ،سواء كانت دراسة أو
رياضة أو حتى هواية ،هذا يشعره
يف كثري من األحيان بعدم الكفاءة،
وأن�ه يحت�اج إىل ب�ذل الكثير من

الجه�د م�ن أج�ل الحص�ول عىل
الح�ب ،كم�ا يزيد داخله الش�عور
بالضغ�ط ،وق�د ينمي ه�ذا داخله
مش�اعر الضغينة والحقد ،ألنه ال
يستطيع الش�عور بالسعادة مثل
أقرانه.
 4-عدم االعتذار للطفل

نح�ن جميعا ً برش ،حت�ى إن كنتِ
أم�اً ،فبالتأكي�د تخطئين ،وه�ذا
يحت�اج من�كِ اعت�ذارا َ واضح�ا ً
ورصيحاً ،حت�ى يتعلم منكِ طفلك
أهمية االعتذار ،وكيفية االستفادة
م�ن أخطائ�ه ،فع�دم االعت�ذار
ً
طفلا مغرورا ً ال يس�تفيد
ينش�ئ
من أخطائه ،ليس عنده اس�تعداد
لتحمل مسؤولية أفعاله ،ويقع يف
نف�س الخطأ م�رات متكررة دون
أن يفهم الدرس.
 5عدم السماح للطفل بالفشلال تح�اويل إخف�اء أخط�اء طفلك
أو حمايت�ه م�ن الفش�ل ،حتى ال
ينشأ مغرورا ً وغري مرن وال يتقبل
خسائر الحياة ،كما أن هذا يجعله
يف وض�ع االس�تعداد دائم�ا ً إللقاء
الل�وم عىل غيره حت�ى ال يتحمل
مسؤولية أفعاله.
 6الس�ماح للطف�ل بالجل�وسطويالً أمام الشاشات
الجل�وس لوق�ت طوي�ل أم�ام
الشاش�ات يعل�م الطفل الكس�ل،
ويقل�ل مهارات�ه االجتماعية ،كما
أن�ه يؤث�ر يف تركي�زه وصحته ،ما
يؤثر سلبا ً يف شخصيته ومستقبله
عموماً.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

أطعمة وعادات غري صحية تضعف عظام اجلسم ..جتنبها

املكونات الجافة إىل خليط السكر
والبيض وحركي املزيج
 .4اضيف�ي اللب�ن الزب�ادي
واخفقي املزي�ج حتى يتجانس
ثم أضيفي باق�ي كمية الخليط
الجاف وحركي
 .5جه�زي صيني�ة مدهون�ة
بالزيت ورشة الطحني واسكبي
خلي�ط الكي�ك فيه�ا وادخليه�ا
إىل ف�رن محم�ى مس�بقا مل�دة
 30دقيق�ة أو حت�ى تنض�ج ثم
اتركيها تربد
 .6لتحضير تغليف�ة الكيك�ة:

س�خني الكريم�ا الس�ائلة ث�م
أضيف�ي الش�وكوالتة املفرومة
واتركيه عىل الن�ار مع التحريك
حتى تذوب وتمتزج
 .7اضيف�ي الس�كر الناع�م
والكاك�او الب�ودرة وحرك�ي
جي�دا حتى يصب�ح املزيج ناعم
وكريمي
 .8ضعي الخليط يف الثالجة ملدة
ساعة عىل األقل ثم ادهني وجه
الكيك�ة بع�د أن تربد ث�م أعيدي
الكيك�ة إىل الثالج�ة حت�ى تربد
تماما وقدميها باردة

كمية الكالس�يوم التي تحصل عليها ليست
العام�ل الوحيد يف مدى ق�وة عظامك ،إذ إن
بع�ض األطعمة يمكن أن ت�ؤدي إىل إضعاف
العظام يف الجسم.
وينبغ�ي التقلي�ل من تلك األطعم�ة وتجنب
الع�ادات التي من ش�أنها أن تقل�ل من قوة
العظام.
كثرة تناول امللح
كلما زاد تناول امللح ،زادت كمية الكالسيوم
الت�ي يتخل�ص منها جس�مك؛ ما ي�ؤدي إىل
ضعف العظ�ام ،وتحتوي أطعمة مثل الخبز
والجبن ورقائ�ق البطاطس واللحوم الباردة
عىل أعىل نسبة من امللح.
والحقيقة أنك لس�ت مضطرّا إىل التوقف عن
تن�اول امللح تماما ،ولكن اس�تهدف أقل من
 2300مليل غرام من الصوديوم يوميّا.
املبالغة يف بعض املرشوبات
الكثري من املرشوب�ات الغازية بنكهة الكوال
يمك�ن أن ترض عظامك ،ويف حين أن هناك
حاجة إىل مزيد من البحث ،فقد ربطت بعض
الدراس�ات فقدان العظام بكل من الكافيني
والفسفور يف هذه املرشوبات.
واقترح خبراء آخ�رون أن الضرر يحدث

عندم�ا تختار تناول الصودا بدالً من الحليب
أو املرشوب�ات األخ�رى الت�ي تحت�وي على
الكالسيوم.
نخالة القمح مع الحليب
ما الذي يب�دو أكثر صحة من نخالة القمح،
لك�ن عندم�ا تأكله�ا م�ع الحلي�ب يمتص
جسمك كمية أقل من الكالسيوم.
ال تقلق بشأن األطعمة األخرى ،مثل :الخبز،

التي قد تحتوي عىل نخالة القمح.
ولك�ن إذا كن�ت م�ن محب�ي امل�واد املركزة
وتناول مكمالت الكالس�يوم ،اترك س�اعتني
عىل األقل بني النخالة وحبوب املكمالت التي
تتناولها.
التدخني
عندما تستنش�ق دخان الس�جائر بانتظام،
ال يس�تطيع جس�مك تكوين أنسجة عظام

صحية جديدة بس�هولة ،وكلم�ا طالت مدة
تدخينك ،ازداد األمر سو ًءا.
املدخن�ون ه�م عرضة أكثر لتكسر العظام
ويس�تغرقون وقت�ا أط�ول للش�فاء ،ولكن
إذا أقلع�ت عن التدخني ،يمكن�ك تقليل هذه
املخاطر وتحسني صحة عظامك ،عىل الرغم
من أن األمر قد يستغرق بضع سنوات.
الوصفات الطبية
بع�ض األدوية ،خاصة إذا كان عليك تناولها
لفترة طويل�ة ،يمك�ن أن يكون له�ا تأثري
سلبي عىل عظامك.
يمك�ن لبع�ض األدوي�ة املض�ادة للنوبات
والكورتيكوي�دات الس�كرية ،مث�ل:
بريدنيزون والكورتيزون ،أن تسبب فقدان
العظام.
النحافة
انخف�اض وزن الجس�م ،ال�ذي يبلغ مؤرش
كتلته  18.5أو أقل ،بعني أن ثمَّة فرصة أكرب
لإلصابة بالكسور وفقدان العظام.
إذا كن�ت م�ن ذوي العظ�ام الصغيرة فقم
بممارس�ة تماري�ن حم�ل األثقال ،واس�أل
طبيب�ك ”ما إذا كن�ت بحاج�ة إىل املزيد من
الكالسيوم يف نظامك الغذائي“.
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غزل عراقي

الحمل

كلب��ي صب��ح فره��ود ول��كل تع��ت بيــــــ��ه
وبالب��اب ال��ف دي��ان ح��رت آمل��ن اطيـــ��ه
*
*
*
*
*
ري��ت الكل��ب ياه��واي ينط��ر وراويــــ��ك
ج��ا كل��ت عفي��ه علي��ك دم وحل��م بيـــــ��ك
*
*
*
*
*
ري��ت الكل��ب ب��ي ب��اب ينط��ر تش��وفـــــه
ول��و ش��فت غي��رك بي��ه ح��ك م��ن تعوف��ه
*
*
*
*
*
كلب��ي أرد اكص��ه مب��وس وج��وي مجان��ه
دالن��ي ع��ل هي��ج أدروب كله��ن مهانـــ��ه
*
*
*
*
*
كلب��ي ارد اكص��ه مب��وس واكط��ع وري��ده
يبج��ي ع��ل ب��زر الن��اس ش��نهو ليريــــ��ده
*
*
*
*
*
ارد اس��ئل الصب��اغ ه��م تصب��غ اكل��وب
لصب��غ دليل��ي علي��ك وح��زن ف��رد ن��وب
*
*
*
*
*
م��ن كلب��ي خذل��ك ن��ار جم��ل جهنـــــ��م
وامل��ا يع��رف ين��وح من��ي يتعلــــــــ��م

مهني�اً :الحس�م مطلوب يف الفترة املقبلة ،ألن
الرتدد قد تكون ل�ه عواقب وخيمة جدا ً عاطفياً:
علي�ك ان تق�ف اىل جانب الرشيك ،حت�ى يتمكن من
تجاوز مشكالته العائلية
ً
صحي�اً :علي�ك التذك�ر دائم�ا أن ال غنى ع�ن الرياضة
للمحافظة عىل الرشاقة

الثور

مهني�اً :الحس�م مطل�وب يف الفترة املقبلة،
ألن التردد قد تك�ون له عواق�ب وخيمة جدا ً
عاطفي�اً :عليك ان تق�ف اىل جانب الرشيك ،حتى
يتمكن من تجاوز مش�كالته العائلي�ة صحياً :عليك
التذك�ر دائم�ا ً أن ال غنى عن الرياض�ة للمحافظة عىل
الرشاقة

الجوزاء

مهنياً :ال تحاول تجاهل أوامر أرباب العمل فقد
ابق صامدا ً
تندم عىل ذلك الحقاً .ح�ذار األوهامَ .
يف قرارات�ك ومخلص�ا ً عاطفياً :ال تدع نفس�ك تنجز
وراء عاطفتك واال وقعت فريس�ة الضغوط و العصبية.
ش�اور عقلك بني الحني واآلخر واترك القلب جانبا ً صحياً:
أعط كل يشء وقته املستحق ،وللرياضة الكثري عليك.

السرطان

مهنياً :بانتظارك الكثري من املس�ؤوليات واألعباء
الت�ي تتطلّب منك عمالً ج ّديًّاً .تتعرّض لالرهاق من
ّ
ّ
تحقق أفضل النتائج
ولكنك لن تفشل ،بل
دون أي شك
عاطفي�اً :الحبيب مل من ترصفات�ك الغريبة .حاول تغيري
نمط تعاطيك معه وتفهمه أكثر فأكثر صحياً :ال بأس برحلة
يف أحضان الطبيعة والسري ضفاف أحد األنهر.

األسد

مهني�اً :أخشى عليك م�ن مواقفك الس�لبيّة التي
تدفعك يف لحظة طيش إىل االنجراف وراء االنفعاالت
واملش�اعر القوية عاطفياً :اندفاعك ملساعدة الرشيك
ّ
تخفف ذلك حت�ى ال تدفع
سلاح ذو ح ّدي�ن ،فح�اول أن
ً
الثمن الحقا ً صحياً :أنت مس�تعد دائما للمش�اركة يف نشاط
اجتماعي أو ترفيهي يقام يف منطقتك

العذراء

مهني�اً :مش�كلة مهني�ة تتجاوزها رسيع�اً ،لكن
بعض االنعكاسات ترتدد أصداؤها من دون أن تؤثر
في�ك مبارشة عاطفياً :مهما تنوع�ت اآلراء بينك وبني
الرشيكّ ،
فإن العناوين العريضة تبقى هي األس�اس املتني
ً
له�ذه العالق�ة صحيا :أظهر قدرتك على التحمل يف ما يتعلق
بالحمية التي تتبعها ،البداية صعبة ،لكن النهاية سارّة

الميزان

مهنياً :تجد مكانك املناس�ب والعمل املالئم لك ،أو
تتمت�ع بمهارة كبرية ،لك�ي تواجه أوضاعا ً معقدة
وتج�د لها الحل�ول برسعة مذهلة عاطفي�اً :ترصفات
الرشيك الغريبة قد تكون م ّ
ربرة ،من األفضل أن تجد األعذار
املقنعة قبل مواجهته صحياً :املغريات كثرية واإلرادة ضعيفة.
ال تستسلم ألي منهما مهما وجدت أن األمور صعبة

العقرب

مهني�اً :تتخ�ذ إحدى العالق�ات أهمي�ة خاصة يف
حياتك وتلتقي أصدقاء .تنتمي إىل مؤسسة جديدة
أو تالق�ي تقدي�را ً أو تكل�ف بمهمة عاطفي�اً :تحتفل
بجدي�د ،أو بانتص�ار .تنهال عليك عالم�ات الحب من كل
ّ
وتحقق رغبة دفينة طاملا س�عيت إليها صحياً :بعض
صوب
التماري�ن الصباحية مصحوبة باإلكثار من رشب املياه نهارا ً

القوس

مهني�اً :فرتة دقيقة تواجهك قريب�اً ،لكن مع عدم
ّ
تخطي املوضوع .عليك االس�تفادة
الترسّ ع يمكنك
ً
ً
م�ن ه�ذا ال�درس عاطفي�ا :إذا كنت واثق�ا بخطواتك
املس�تقبلية م�ع الرشيك ،فال تتر ّدد يف مصارحته بنواياك
تجاههّ ،
ألن ذلك سيفرحه صحياً :حاول أن توفق بني نشاطك
الفكري ونشاطك الريايض كي تبقى مرتاحاً.

الجدي

مهنياً :قد تثار بعض املش�كالت .حذار اإلشكاالت
مع املحيط والتحديات .ابتع�د عن املواجهات ُ
وكن
اصغ اىل وجهة نظر الحبيب فقد
دبلوماس�يًّا عاطفياً:
ِ
تجد أنه عىل حق .ثق به أكثر وال تشكك يف ترصفاته صحياً:
حذار اإلكث�ار من الحلويات والش�وكوال ،وح�اول التخفيف
منها قدر املستطاع.

الدلو

مهني�اً :تع�ود الي�ك الحماس�ة وتش�عر باالندفاع
والطاق�ة .تمي�ل اىل التعبير ع�ن أف�كارك بق�وّة
وش�جاعة ،ولن تتر ّدد يف ترويجها عاطفي�اً :الحبيب
ينزع�ج من تس�لطك الزائ�د .عليك أن تغري من أس�لوبك
مع�ه .ال داعي للغضب وفرس وجه�ة نظرك بهدوء صحياً :ال
تضعف أمام املأكوالت الش�هية لكنها مرضة وغنية بالدهون
والشحوم.

الحوت

مهنياً :من اليوم وصاعدا ً قد تضطر إىل العمل مع
زمالئك كفريق واحد ،وذلك س�يرتك آثارا ً إيجابية
على أج�واء العمل عاطفي�اً :حاول عدم االس�تماع
اىل الش�ائعات م�ن املقرّبين ،وخصوص�ا ً أن بعضه�م
يحاول صبّ الزيت عىل النار صحياً :احرص عىل اس�تعمال
الزي�ت النبات�ي الصح�ي ،وتجن�ب مختلف أنواع الس�منة
ومشتقاتها.

فقد أحد احلرس وعيه أثناء موكب مبناسبة عيد ميالد امللكة
إليزابيث عام  ،1970ولسوء حظه صادف ذلك حلظة مرورها أمامه

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1918س�قوط مدينة بريوت
الت�ي كان�ت تح�ت س�يطرة
العثمانيين يف أي�دي الحلف�اء
أثناء الحرب العاملية االوىل.
 - 1919تأس�يس رشك�ة
الطيران امللكي�ة الهولندي�ة
والتي تعترب م�ن أقدم رشكات
الطريان العاملة يف العالم.
 - 1949ك�رد فع�ل ع�ن قيام
جمهوري�ة أملاني�ا الفدرالية يف
القسم الغربي من أملانيا ،أعلن
رس�مًيا ع�ن قي�ام جمهورية
أملانيا الديموقراطية يف القس�م
الرشقي منها.
 - 1950الجيش الصيني يغزو
إقليم التبت ويقيض عىل الحكم
الذات�ي والحركة االنفصالية يف
االقليم.
 1951إقرار الدس�تور الليبيم�ن قب�ل الجمعي�ة الوطني�ة
الليبية بمدينة بنغازي ،وإعالن
تأسيس اململكة الليبية املتحدة
تحت تاج امللك محمد
إدريس السنويس.
رئيس الوزراء املرصي مصطفى
النح�اس يتف�ق م�ع أقط�اب
حكومت�ه على إلغ�اء معاهدة
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 1936و”معاه�دة الحك�م
الثنائي للسودان” املوقعة عام
 1899مع بريطانيا.
 - 1959عب�د الكري�م قاس�م
يتعرض ملحاولة اغتيال عىل يد
حزب البعث.
 - 1960انضمام نيجرييا لالمم
املتحدة.
 - 1970إجلاء 30000
مس�توطن إيط�ايل ع�ن ليبي�ا
بع�د قيام الث�ورة الت�ي قادها
معم�ر الق�ذايف يف  1س�بتمرب
 ، 1969وك�ان ه�ؤالء ق�د ت�م
توطينه�م يف ليبي�ا م�ن قب�ل
النظام الفاشيس�تي يف إيطاليا
الذي حكم بين عامي - 1922
.1943
 - 1971انضمام سلطنة عمان
ألملم املتحدة.
 - 1981مجل�س الش�عب
املصري يواف�ق عىل ترش�يح
نائ�ب الرئيس محمد حس�ني
مبارك ملنص�ب الرئي�س خلًفا
للرئي�س محمد أنور الس�ادات
وذلك بعد يوم من اغتياله.
 - 1990الش�يخ مكت�وم ب�ن
راشد آل مكتوم يتوىل الحكم يف

إمارة دبي خلًفا لوالده الش�يخ
راشد بن سعيد آل مكتوم.
 - 2001الوالي�ات املتح�دة تبدأ
بش�ن عملي�ة عس�كرية على
أفغانستان وذلك بسبب رفض
حكومة طالبان تسليم أسامة
بن الدن املتهم االول
يف هجمات  11سبتمرب.
 - 2003املمثل االمريكي أرنولد
ش�وارزنيجر يف�وز بمنص�ب
حاكم والية كاليفورنيا.
 - 2011من�ح جائ�زة نوب�ل
للسلام لرئيس�ة ليبريي�ا إلني
جونسون سيرليف وملسؤولة
حرك�ة الس�الم يف أفريقيا ليما
غبوي وللصحفية والناش�طة
السياسية اليمنية توكل كرمان
وذلك تقد ًيرا لنضالهن السلمي
من أجل ساملة وحقوق النساء
وملش�اركتهن يف جه�ود بن�اء
وتحقيق السالم.
 - 2013جائ�زة نوبل يف الطب
أو علم وظائف االعضاء لس�نة
 2013منح�ت لكل من جيمس
روثم�ان وران�دي ش�يكمان
وتوماس سودهوف.
 - 2014إيس�امو أكاس�اكي

وهيرويش أمان�و وش�وجي
ناكامورا يفوزون بجائزة نوبل
يف الفيزياء لسنة .2014
 - 2015جائزة نوبل يف الكيمياء
تمن�ح مثالث�ة بني الس�ويدي
توماس ليندال واالمريكي بول
مودريتش والرتك�ي االمريكي
عزيز سانجار وذلك
البحاثه�م يف مج�ال ترميم الـ
.DNA
 2016االعصار ماثيو يرضب 6دول يف غ�رب االطلنط�ي
ويتس�بب يف مصرع 850
ً
شخصا ،والواليات املتحدة تعلن
حالة الطوارئ يف  3واليات.
االعلان ع�ن ف�وز الرئي�س
الكولومب�ي خ�وان مانوي�ل
س�انتوس بجائزة نوبل للسالم
لعام  2016عن اتفاق السلام
التاريخ�ي بين الحكوم�ة
واملتمردي�ن
الكولومبي�ة
املسلحني.
 - 2020من�ح جائ�زة نوب�ل
يف الكيمي�اء ل�كل م�ن جنيفر
داودن�ا وإيمانويل ش�اربنتييه
لتطويرهم�ا طريق�ة لتعدي�ل
الجينوم.

من الفيسبوك

acebook

قصة وعربة

كيف تحل المشكلة؟

اختبارات شخصية

شكل أسنانك ماذا يقول عنك؟

ابتسمي ،نعم فاالبتسام أفضل
ما يف هذه الحياة ،بل ّ
إنه يجذب
اآلخري�ن يف اتجاه�ك ويجع�ل
عالقتك االجتماعية أفضل حاالً
مما هي علي�ه يف الواقع .لكن،
انتبهي ،فحني تبتسمني ،تظهر
أسنانك للعيان وهي قد تكشف
بأش�كالها املختلفة ،وكما هي
حال الكثري من معالم ومالمح
وجهك وجسمك ،بعض جوانب
حيات�ك وصف�ات ش�خصيتك.
فهل أس�نانك مربعة الش�كل؟
بيضاوي�ة؟ مثلث�ة؟ أم
مستطيلة؟ إذاً ،راقبيها وتعريف
إىل ذات�ك من خالله�ا .فهي قد
تقول الكثري.
1أسنان بيضاويةه�ل تأخ�ذ أس�نانك األمامي�ة
الش�كل البيض�اوي؟ أنظ�ري
إليه�ا بإمع�ان ،ف�إذا كان�ت
إجابت�ك هي باإليج�اب ،فهذه
داللة عىل أنك ش�خص خجول
وحساس جداً ،ما يعني ّ
أن كل
املواقف والنظرات والكلمات قد
ترتك أثرا ً عميقا ً يف داخلك وأنك
ال تكونين الصداق�ات برسعة
وس�هولة .ويف املقابل ،يكشف

ش�كل أس�نانك البيض�اوي
الجان�ب املنظ�م واإلبداعي من
شخصيتك .فهل هذا صحيح؟
 2أسنان مربعةأنظ�ري جيدا ً إىل تلك األس�نان
األمامي�ة الت�ي تكش�فها
ابتس�امتك الجميل�ة ،فهل هي
أقرب بش�كلها إىل املرب�ع؟ إذاً،
اعلم�ي أن ه�ذا ي�دل على ّ
أنك
امرأة تتس�م بشخصية وطباع
هادئ�ة وأنه يس�عك ،يف معظم
األوق�ات ،أن تس�يطري على
انفعاالتك ومشاعرك وال سيما
يف الحاالت التي تدعو إىل التوتر

هـــــل تعلــــــم

هل تعلم:أحد أنواع الروبيان يمكن لبيضه املحافظة عىل حيويته
ط�وال مئة ع�ام بدون م�اء  . .ثم يفقس عقب س�قوط املطر،
وينمو ويضع بدوره البيض ،قبل أن تجف مياه املطر .
هل تعلم:الحرشة املس�ماة (بخنفس�اء السجادة) قد وضعت يف
زجاج�ة مغلقة ،وبقيت فيه�ا حية دون طعام  ،إذ كانت تقتات
يف هذه املدة عىل جلدها الذي كانت تبدله من حني آلخر.
ه�ل تعلم:الرصصور الذي يعي�ش يف املناطق االس�توائية تصل
رسعت�ه اىل 36ر 3مي�ل يف الس�اعة  . .أي أن يقطع مايوازي 50
ضغف طوله يف الثانية واحدة .
هل تعلم:إحدى الباحثات يف متحف التاريخ الطبيعي يف نيويورك
أعلنت أنها اكتش�فت أن ذكر الرصصار يسهر ليالً حيث تسبقه
أنثاه إىل النوم العميق واألحالم السعيدة .
ه�ل تعلم:االفاع�ي تغير جلده�ا الذي يضي�ق عليه�ا الن نمو
جس�مها يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد ضيقا عىل الجسم ،
وتغري جلدها عدت مرات يف السنة وذلك حسبما نموها .
ه�ل تعلم:ع�دد البيض التي تضع�ه ملكة النح�ل يوميا يرتاوح
بين -2000 600بيضة وهذا العدد يختلف تبعا إلختالف فصول
السنة وقدرة امللكة عىل وضع البيض وعمرها .
ه�ل تعلم:أرسع ن�وع البكرتيا مجهرية على اإلطالق ،تقفز 50
ضعف طوله�ا يف قفزة واحدة ،مندفعة بواس�طة مروحة تدور
برسعة مئة مرة يف الثانية الواحدة .

والغضب .بل إن شكل األسنان
هذا ّ
يدل أيض�ا ً عىل أنك تتحلني
باملوضوعي�ة يف نظرت�ك إىل
األمور ويف عالجك املشكالت أيا ً
تكن .إذاً ،أنت صاحبة شخصية
مميزة ون�ادرة الوجود يف زمن
الضغط الدائم.
 3أسنان مستطيلة الشكلق�د يح�دث أن تكون اس�نانك
األمامي�ة مس�تطيلة الش�كل،
ابتس�مي وتأكدي .وهي تشري
إىل أن�ك تمتلكين الكثير م�ن
الطاق�ة وتس�تطيعني القي�ام
بمعظم األعمال التي توكل إليك

وتتحلني بالق�درة الكبرية عىل
أخذ القرارات أي�ا ً تكن املواقف
ً
وفضلا
الت�ي تتطل�ب ذل�ك.
ّ
ح�ل معظم
ع�ن ذل�ك ،يمكنك
املش�كالت الت�ي تواجهينه�ا،
فأنت عملية ومخططة ممتازة.
لذا ،عادة ما يلجأ إليك اآلخرون
لتساعديهم عىل إحداث التغيري
يف حياته�م ،أيا ً يك�ن نوع هذا
التغيير ،فأن�ت موض�ع ثق�ة
االشخاص املحيطني بك.
 - 4أسنان مثلثة الشكل
نعم ،قد تأخذ أسنانك األمامية
ش�كل مثلث .ويف ه�ذه الحال،
يمك�ن الق�ول إن�ك تتمتعين
بالحيوي�ة والنش�اط على
املستويني الجس�دي والفكري
وتبذلين الكثير م�ن الجهود
م�ن أجل الوص�ول إىل أهدافك،
أي�ا ً تك�ن املصاع�ب الت�ي ق�د
تواجهينه�ا .كم�ا ّ
أن�ك تولين
العناية الكبرية ألن تعييش أياما ً
ملؤه�ا الصح�ة والف�رح .أما
ما يس�اعدك عىل هذا فعامالن
أساس�يان :تفاؤل�ك وخيال�ك.
فانطلقي وال تترددي ،الحياة
أمامك!

يحكى أن االسكندر املقدوني قرر غزو العالم فجاءه الكاهن وقال
له “ :لن تستطيع حل العالم حتى تفك العقدة الكبرية!”.
فسأله االسكندر  “ :ما هذه العقدة؟”
فأجابه الكاهن  “ :إنها عقدة سحرية لن يستطيع رجل أن يحتل
العالم من دون أن يحلها”.
فسأله االسكندر  “ :هل فعل أحد هذا من قبل؟”
فرد الكاهن خائفا ً من غضب ملكه  “ :ال  ..ال  ..وكل من ذهب من
دون أن يفكها تعرض للقتل أو فشل”.
فقال االسكندر  “ :أرني هذه العقدة”.
ذهب االس�كندر والكاهن مع�ا ً إىل املعبد وحامل�ا رأى العقدة أدرك
مدى صعوبة حلها باأليدي كما حاول من س�بقوه  ،فاقرتب منها
وانتظ�ر الكاهن أن يب�دأ االس�كندر بمحاولة حله�ا بيديه  ،لكن
املفاجأة أن الرجل الذي حكم العالم اس�تل س�يفه وقطعها ونظر
إلي�ه وقال  “ :ليس املهم كيف أفك العقدة  ..لكن املهم أن أفكها ..
وهي اآلن محلولة”.
ابتسم الكاهن بشكل يوحي بانبهاره بتفكري هذا الرجل.
الحكم�ة :كثير منا يفك�ر باملش�كلة أكثر م�ن تفكيره بحلها،
وكثري من�ا يفكر بتقليد األخرين يف حل املش�كالت ويتوقع نتائج
مختلفة!.

كلمات متقاطعة

أفقي
1تجمعات للفرح  oتصد
وذود (عن الحق مثال)
2ضوضاء  – oامتنع عن
عم�ل الشر واملوبقات o
للتمني
3االسم األول ملخرج أفالم
الرعب األمريكي  oكرم
4مرتحل بني البالد
5ثلثا س�يف  oثلثا كان o
ثلثا دام
6تغي�ب يف التفكير
والرتكيز
7يدفئ يف الشتاء  oعمله
هو الكتابة
8يف حالة اس�تحياء مما
صدر منها  oشكله دائري
وقد توصف به الشمس
9مغامر يف اللعب بالنقود
 oغنى وثراء
10يف الق�رآن ل�م تب�دأ
بالبسملة

رأيس
1عكس همجي  – oشديد
الظلمة
2خض�ار م�ن مقبلات
الطع�ام  oحرف جر  oثلثا
قوم
3تستخدم يف االستحمام o
طني مشوي
4نق�ود مقاب�ل عم�ل أو
خدمة  oسيدة مهنتها نقل
املعنى من لغة إىل أخرى
5بح�ر كبير  oرسوال
واسع
6عني الكامريا
7آل�ة ايق�اع موس�يقية o
أداة نصب  oنصف يتيم
8نشف  oجرس (مبعثرة)
9م�ن أجم�ل األزه�ار o
مكونات األرض
10آل�ة موس�يقية وترية
 oمدينة عربية عىل ش�ط
العرب

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
جوجل تطرح نسخة Android
 12الجديد
أعلن�ت رشك�ة جوج�ل ط�رح
النس�خة التجريبي�ة النهائية من
أنظم�ة  Android 12التي حملت
معها العديد م�ن امليزات الجديدة
للهواتف واألجهزة الذكية.
وتبع�ا للخبراء يف جوج�ل ف�إن
النس�خة الجدي�دة م�ن نظ�ام
التش�غيل س�تتوفر ألصح�اب
الهواتف الذكية من املشتركني يف
برنامج Android Open-Source
 ،)Project (AOSPكما س�تكون
متوف�رة لهوات�ف  Pixelالجديدة
قريبا.
وأش�ار الخبراء إىل أن نس�خة
نظام التش�غيل الجديدة س�تصل
قب�ل نهاي�ة الع�ام الج�اري إىل
ع�دد م�ن هوات�ف الشركات
الرائ�دة ،وذلك بع�د أن تطور تلك
الرشكات واجهات تشغيل خاصة

بأجهزتها ،وتخت�ار األجهزة التي
ستتلقى التحديثات.
ويحم�ل  Android 12وفق�ا
للمطوري�ن ع�ددا ال ب�أس ب�ه
م�ن املي�زات الجدي�دة للهوات�ف،
إذ س�يوفر واجه�ات اس�تخدام
ونواف�ذ جديدة للتطبيق�ات ،كما
س�يحمل “س�تارة منس�دلة”
جديدة للتطبيقات تتضمن برامج
إضافية للتحكم باملنازل الذكية.
وستتحس�ن مع هذه النسخة من
أندرويد ميزات تقنية “صورة داخل
صورة” لع�رض عدة تطبيقات يف
آن واحد ،وميزات “شاش�ة القفل
الذكي�ة” يف الهواتف ،كما س�تقل
معدالت استهالك طاقة البطارية
يف األجه�زة ،فضلا ع�ن مي�زات
األم�ان الجدي�دة الت�ي س�تتوفر
للمستخدمني.

خالل يوم“ ..تيليغرام” يعلن انضمام
أكثر من  70مليون مستخدم جديد

أعلن بافيل دوروف ،مؤس�س تطبيق “تيليغرام” للرس�ائل ،أن التطبيق
اكتس�ب أكثر من  70مليون مستخدم جديد ،خالل فرتة انقطاع خدمة
“فيسبوك”.
وكتب دوروف عىل قناته عبر “تيليغرام”“ :تجاوز معدل النمو اليومي
لتطبيق تليغ�رام املعدل الطبيعي بأعداد كبرية ،وقد اس�تقبلنا أكثر من
 70مليون مستخدم من منصات أخرى يف يوم واحد”.
وأض�اف أن “بع�ض املس�تخدمني يف األمريكيتين ربما تعرض�وا لبطء
الخدم�ة ،حيث اندفع املاليني للتس�جيل يف الوقت نفس�ه ،لكن الخدمة
عملت كاملعتاد بالنسبة لألغلبية”.
وأنحت رشكة “فيس�بوك” بالل�وم يف انقطاع خدماته�ا ،الذي منع 3.5
مليار مستخدم من الوصول إىل “واتسآب” و”إنستغرام” و”ماسنجر”،
عىل تغيري ترتب عليه خلل يف منظومة اإلعداد والتشكيل.
وقال�ت رئيس�ة مكافح�ة االحت�كار باالتح�اد األوروب�ي مارغري�ت
فيستاغر إن “انقطاع الخدمة أظهر تداعيات االعتماد عىل عدد قليل
من الالعبني الكبار وأكد الحاجة إىل املزيد من املنافسني”.
وقال�ت روس�يا إن “الح�ادث يظه�ر أن موس�كو كان�ت محقة يف
تطوير منصات اإلنرتنت الس�يادية الخاصة بها وشبكات التواصل
االجتماعي”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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ماجد املهندس يطرح أحدث أغانيه «حرام تروح»
طرح مؤخرا املطرب العراقي ،ماجد
املهندس ،أحدث أغانيه عىل موقع يوتيوب،
والتي تحمل اسم «يا جايبن رايس» وهي
من كلمات قوس ،ألحان محمد غازي،
توزيع مدحت خميس ،ميكس وماسرت
جاسم محمد.
وطرح مؤخرًا املطرب ماجد املهندس
أغنية بعنوان «نصاب» عىل موقع يوتيوب،
واألغنية من كلمات بهاء الدين محمد،
وألحان محمود الخيامي ،وتوزيع املوسيقي
محمود الشاعري.
وكان ماجد املهندس طرح أغنية مؤخرا
باللهجة اللبنانية تحمل اسم «كيفك» عىل
موقع يوتيوب ،واألغنية من كلمات سمر
هنيدي ،وألحان محمود الخيامي وتوزيع
موسيقي روكيت.
يذكر أن املطرب ماجد املهندس انتهى
من تسجيل أحدث أغاني ألبومه الجديد
يف  ،2021وكانت آخر األغاني التي تم
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مطر ساخن
تسجيلها «الفاتنة» من ألحان أحمد
الهرمي ومن توزيع سريوس ،واألغنية
األخرى «مسكني» من كلمات فيصل

الشعالن وألحان محمد الطويحي وتوزيع
سريوس ،ومن املتوقع طرح األلبوم صيف
هذا العام 2021

أحدث أفالم جيمس بوند حيصد ماليني الدوالرات
قالت رشكة يونيفرسال
بيكترشز إن أحدث أفالم
جيمس بوند حصد 121
مليون دوالر عىل مستوى
العالم بعد بدء عرضه يف
مطلع األسبوع.
حصد فيلم No Time To
 Dieأو «ال وقت للموت» 35
مليون دوالر يف دور العرض
الربيطانية واإليرلندية ،وهي

أعىل إيرادات هناك منذ تفيش
وباء فريوس كورونا وأعىل
فيلم ضمن سلسلة جيمس
بوند عىل اإلطالق يحقق
إيرادات عىل مدى ثالثة أيام
يف عطلة نهاية األسبوع يف
اململكة املتحدة وأيرلندا.
وقد تأجل عرض الفيلم ،الذي
يمثل الظهور الخامس واألخري
للممثل دانيال كريغ يف دور

العميل الرسي الربيطاني،
ثالث مرات منذ تاريخ إطالقه
الذي كان مقررا يف نيسان
 2020بسبب الجائحة.
وقالت يونيفرسال يف بيان إن
الفيلم حقق  121مليون دوالر
من دون أن يعرض يف الصني،
أكرب سوق لألفالم يف العالم،
وهو أول فيلم من هوليوود
تزيد إيراداته عىل  100مليون

دوالر يف زمن الوباء .ومن
املقرر أن يبدأ عرض الفيلم يف
الصني يف نهاية ترشين األول.
وقررت يونيفرسال ومرتو
غولدن ماير طرح الفيلم يف
دور العرض فقط ،متجنبة
االتجاه هذا العام من قبل
العديد من املوزعني لطرح
األفالم عرب منصات البث
الخاصة بهم يف الوقت نفسه.

كنده علوش :بتمنى يصري عطل مبواقع التواصل االجتماعي كل عام
علقت الفنانة ،كنده علوش ،عىل تعطل
مواقع التواصل االجتماعي ،فيس بوك
وواتس آب وانستغرام بشكل مفاجئ،
وتمنت أن يستمر هذا العطل ألكثر من شهر،
حتى تستعيد األرس العربية تفاصيل الحياة
القديمة ومساعدة أغلب رواد هذه املواقع
عىل التعايف من إدمان السوشيال ميديا.وعرب
حسابها الشخيص عىل موقع «تويرت» ،غردت

كندة قائلة« :بعد العطل اليل صاير للواتساب
وإنستغرام وفسيبوك بتمنى من قلبي يصري
عطل عام لكل األپليكيشنز ومنصات التواصل
االجتماعي وناخد بريك ملدة شهر نرجع فيها
لحياتنا القديمة بتفاصيلها الصغرية الحلوة
ويحمينا قبل جنان وادمان السوشال ميديا
وتطبيقات التواصل بتتمنوا هاليش؟ وقديش
بتتحملوا؟».

تأجيل أول عمل جيمع أمري كرارة ونيللي كريم
قرر صناع فيلم (كازابالنكا) للفنان
أمري كرارة والنجمة نيليل كريم،
تأجيل تصوير أحداث الجزء
الثاني لوقت غري محدد ،عىل
الرغم من انتهاء أغلب النجوم
من تصوير أفالم موسم بداية
العام وعيد الفطر.
وكان من املقرر انطالق تصوير
الفيلم خالل الفرتة األخرية
بالسفر إىل خارج مرص وتحديدا ً
حيث
إسبانيا،
عقد فريق العمل عدة
اجتماعات لوضع
اللمسات النهائية
لبدء التصوير ،غري
أن انشغال املخرج
بيرت ميمي بالتحضري

تطوير أول مبنى قابل للتكيف
مع التغيرات المناخية
افتت�ح مبن�ى ش�اهق جديد على أرض جامعة
ش�توتغارت األملاني�ة ،ويع�د هذا املبن�ى األول
م�ن نوع�ه يف العالم بحيث يمكن�ه التكيف مع
التأثريات البيئية املتغرية.
ويتكي�ف البرج ال�ذي يبل�غ ارتفاع�ه  37مرتا ً
م�ع حركة الرياح يف حالة هب�وب الرياح القوية
وحدوث اهت�زازات يف أحد األب�راج املكونة من اثني
عرش طابقاً ،ويمكن ألجهزة اإلستشعارات الكشف
ع�ن التش�وهات الش�كلية املحتمل�ة يف املباني من
ه�ذا النوع ،وعمل الباحثون على هذا املرشوع منذ
س�نوات والنتيجة ه�ي مبنى ش�اهق قابل للتكيف
بالحرم الجامعي.ويمكن التصدي للتأثريات البيئية
عىل املباني يف املس�تقبل ،منها حرك�ة الرياح ،وذلك
ع�ن طري�ق اس�تخدام األس�طوانات الهيدروليكية،
وهو ما يوفر الكثري من كتلة الخرس�انة املستخدمة
يف نس�يج املبنى.كما أن تشييد مثل هذا املبنى يمكن
أن يتم بس�هولة أكرب مما كان علي�ه بناء مبنى آخر
غير مزود به�ذه القدرة على التكيف م�ع التغريات
البيئية.واملبن�ى ه�و نتاج مركز األبح�اث التعاوني
عدد  1244بعنوان (هياكل قابلة للتكيف مع البيئة
املبنية يف املس�تقبل) ،وبحس�ب البيان�ات الواردة،
فإن  14معه�دا ً من جامعة ش�توتغارت تبحث يف
مسألة كيفية إنشاء املزيد من املساحات املعيشية
باستخدام مواد أقل يف املستقبل يف ضوء تزايد عدد
سكان العالم وتقلص املوارد.
بينم�ا يت�م البحث عن طرق تس�اعد على تقليل
اس�تهالك املواد والطاقة يف عملية البناء بش�كل
كبير ،وزي�ادة راح�ة املس�تخدم ،باإلضاف�ة إىل
التأثيرات البيئي�ة ،يت�م الرتكي�ز على الجوانب
االقتصادي�ة والبيئي�ة واالجتماعي�ة والثقافية
بنف�س الق�در عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالعم�ارة
املس�تدامة.ويعد املبنى الش�اهق القابل للتكيف
م�ع التغيرات املناخية من جامعة ش�توتغارت
أيضا ً أحد مش�اريع معرض البناء الدويل (،)IBA
الذي سينظم يف شتوتغارت عام .2027

ألعمال أخرى وارتباط نجوم الفيلم
بالتحضري ملسلسالت رمضان دفع
صناع (كازابالنكا) لتأجيل التصوير.
وتعاقد أمري كرارة رسميا ً عىل
بطولة الجزء الثاني من مسلسل
(هجمة مرتدة) خلفا ً للنجم
أحمد عز ،بينما أعلنت نيليل كريم
تعاقدها عىل بطولة عدة أفالم
سينمائية ،ولم تكشف حتى اللحظة
موقفها من املشاركة يف موسم دراما
رمضان .2022
وحقق الجزء األول من فيلم (كازابالنكا) نجاحا ً كبريا ً
يف السينما عىل مستوى اإليرادات ،ليقرر صناعه
التحضري للجزء الثاني ،مع املؤلف هشام هالل
واملخرج بيرت ميمي ،وتقوم بدور البطولة النسائية
الفنانة نيليل كريم ،فيما انتهى دور كل من الفنانتني
غادة عادل ولبلبة عىل الجزء األول فقط.

بدأت تقرع أجراس
االنتخابات
أمحد اجلنديل
أن تضع املجهور به واملسكوت عنه عىل مساطر التقييم ووفق ما تتمناه
فهذا عني الغباء ،وهو اسلوب من اساليب القفز عىل الحقائق لغرض
الضحك عىل ذقون املغفلني.
وأن ينهض طرف من أطراف العملية السياسية وقد انتفخت أوداجه
بالغضب ليدفع ما حصل من اخفاقات وانتكاسات يف ساحة غريه فهذا
هو الدجل بعينه ما دام مساهما يف هذه العملية منذ  3003وحتى يومنا
هذا.
كل االطراف تلعب عىل حبال التسويغ وتحاول التنصل مما حدث ويحدث،
وكل االطراف أثبتت فشلها يف تحقيق وعودها اىل الشعب ،واالستثناء ال
يجوز ألي طرف من األطراف.
وكل االطراف تستطيع احراز نجاح وهمي يف حجب الحقائق من خالل ما
تملكه من وسائل االعالم وجموع املرتزقة والساعني اىل قول الباطل بدال
من كشف الحقيقة ،لكنها ال تستطيع االستمرار يف هذه اللعبة السمجة،
ومن يشك فيما نقول فعليه قراءة التاريخ البعيد والقريب قراءة متأنية،
وسوف يدرك بعد ذلك حجم الخطأ الذي وقع فيه.
ال أحد يستطيع استباق االحداث لريسم صورة وردية مرشقة أو صورة
معتمة دكناء ملرحلة ما بعد االنتخابات ،ولكن من املؤكد ان هذه
االنتخابات التي بدأت تقرع أجراسها ويسمع الجميع صوت طبولها
سوف ترسم خريطة سياسية جديدة من حيث نتائجها ،واالحتماالت
واالفرازات كثرية وبعضها يحمل من الخطورة اليشء الكثري.
ان ما حصل خالل الفرتة املنرصمة من احداث كان لها الرضر البالغ عىل
حياة العراقيني وقد يضع نتائج االنتخابات عىل مفرتق طريقني ال ثالث
لهما :اما االستمرار بالنهج الخاطئ الذي يعتمد عىل املحاصصة وانتشار
الفساد بكل أنواعه ومسمياته واعتبار السلطة مرشوع ثراء وفرصة
للنهب واملحسوبية واملنسوبية والعمل وفق هذا لك وهذا يل ،او البدء
بمعالجة االوضاع وفق منظور وطني واسرتاتيجية قائمة عىل العدل
واإلنصاف وتحقيق التطلعات التي يعرفها الجميع.
االطراف التي تركب ظهر عنادها واستمرارها يف تقاسم الكعكة وفق
منظور همجي متخلف ستكون ورقة الطالق حارضة وواضحة بينها
وبني الشعب مهما حاول هذا الطرف او ذاك استعراض قوته من خالل
االموال التي حصل عليها او من خالل مؤيديه وال نملك نصيحة لهم سوى
قراءة التاريخ ولو بصورة رسيعة .أما االطراف التي تريد مراجعة رأسها
السيايس والرتاجع عن أخطائه واضعا أمامه مصلحة الشعب ومصلحة
الوطن فوق كل اعتبار.
أجراس االنتخابات بدأت تقرع ،وابوابها سوف ترشع ،والوالدة سوف
تتحقق سواء كان املولود معاقا او منغوليا او معاىف ،او سواء كانت
الوالدة طبيعية او من خالل عملية قيرصية يف املستشفيات الراقية او
عن طريق قابلة مأذونة تحمل الطشت وتطالب بتوفري املاء الحار.
إىل اللقاء...

منة شليب حتظى باحتفاء عربي ودولي بعد ترشحها جلائزة إميي
حني ُعرض مسلسل «يف كل أسبوع يوم
جمعة» عىل منصة شاهد اإللكرتونية،
القى استحسانا ً جماهرييا ً غري مسبوق
وإشادات واسعة عىل مواقع التواصل
ّ
وخص الجمهور باإلشاداة
االجتماعي،
أداء املمثلني منة شلبي وآرس ياسني.
ومنذ أيام ُتوّج أداء منة يف املسلسل
برتشيح عاملي لجائزة إيمي الدولية
ألفضل ممثلة ،وهو إنجاز عربي

تغريدات

يتحقق للمرة األوىل حيث تصل منة
للرتشحيات النهائية للجائزة بعمل
عربي؛ لذا تبعته موجة احتفالية كبرية
بهذا التكريم ،وانهالت التهاني الحارة
عىل منة بالوسط الفني واإلعالمي
محليا ً ودولياً ،حيث عرب زمالئها
وأصدقائها يف الوسط عن فخرهم
وسعادتهم برتشحها وتحقيقها لهذا
اإلنجاز ،كأول ممثلة مرصية وعربية

ترتشح للجائزة عن عمل ناطق باللغة
العربية.
اعتىل خرب ترشح منة للجائزة عناوين
عديد من املجالت والصحف العاملية،
أبرزهم مجلة The Hollywood
 Reporterاألمريكية ،مجلة Deadline
األمريكية ،مجلة  BBC Newsللرشق
األوسط ،مجلة  The Quintالهندية،
وصحيفة Arab Newsالسعودية .كما

ش��عب الع��راق الكري��م س��يتوجه
إلنتخاب برملان جدي��د تكون مهمته
اس��تثنائية وكبرية ملا مي��ر به بلدنا
من مش��اكل ومصائب كثرية  .الربملان
الق��ادم عليه مهام أكثر من جس��يمة
أمتن��ى عل��ى مجي��ع الناخب�ين أن
مؤيد الالمي
حيس��نوا اإلختيار من خ�لال إنتخاب
نقيب الصحفيين العراقيين
أصح��اب األيادي البيض��اء واليت مل
تتلوث بفساد أو فشل وفعالً حتب العراق.

أصدر مهرجان القاهرة السينمائي
الدويل بيانا ً يهنئ فيه منة لرتشحها
لجائزة «اإليمي» الدولية لعام 2021
مع التمنيات بمزيد من التوفيق
والنجاح ،هذا وقد كرمها املهرجان
خالل فعاليات دورته الـ  41بمنحها
جائزة فاتن حمامة للتميز ،تقديرا ً
ملسريتها الفنية الحافلة بأعمال
سينمائية متميزة.

ق��رار جمل��س ال��وزراء زي��ادة
ترليون دينار لصندوق االسكان
خط��وة باالجت��اه الصحي��ح.
امتنى ان تكون الش��روط مثل
ال�تي بدأته��ا ( ب��دون فوائد)
كم��ا ن��ص القان��ون .صن��دوق
محمد صاحب الدراجي االس��كان مش��روع صنعت��ه يف
 ٢٠١٢وافتخ��ر بذلك س��يحرك
االقتصاد وينشط سوق العقار ويقلل البطالة.

بعد تقدميهن  27عمالً تشكيليا ينبض بألوان احلب

ندى اهلامشي 18 :فنانة عربية جسدن مجال روح املرأة وشغفها باحلياة يف معرض «حواء »3

الزوراء  /دبي  /ظافر جلود:
يقام حاليا يف دبي معرض (حواء  ،)3روح
املبدعات وحماسهن وحبهن للحياة ،وقد
عكست أعمال  18فنانة بعد أن قدمن  27عمالً
تشكيليا ينبض بألوان الحب  ،وتجسد جمال
املرأة وشغفها بالحياة وروعة الحرفيات ،وهي
تنتمي اىل مدارس فنية مختلفة مثل الواقعية
والتعبريية والرسيالية.
نظمت املعرض الفنانة العراقية املقيمة يف
دبي ،ندى الهاشمي ،والذي تحتضنه آرت بالس
غالريي بدبي ،حيث يعد أول املعارض الفنية
للموسم الفني للغالريي هذا العام ،جامعا ً

فنانات من  9دول عربية وآسيوية.
وأشادت الفنانة ندى الهاشمي ،منظمة املعرض
التي شاركت بعرض مجموعة جديدة من
أعمالها الفنية املطبوعة عىل الشاالت الحرير
التي شكلت قطعا ً فنية راقية ،بدور دانة الدنيا
دبي يف احتضان الفنانني كونها مدينة اإلبداع
والثقافة والفنون.
وأضافت :أن املعرض امتداد لسلسلة معارض
سبق تنظيمها يف السنوات املاضية ،حواء 1
وحواء  ،2والتي تجمع نساء فنانات وتمنحهن
مساحة الستعراض أعمالهن الفنية التي تجسد
روح املرأة من شتى الجوانب والثقافات.

وندى الهاشمي من مواليد بغداد ،عضو جمعية
اإلمارات للفنون التشكيلية ،بكالوريوس أدب
لغة فرنسية ،الجامعة املستنرصية ،التحقت
بمعهد الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة
بني عامي  2008و ،2010وأكملت دورات عدة
فيه ،وشاركت يف العديد من املعارض الجماعية،
منها معرض القادمون  ،2010ونون بنت
الحرف  ،2010وباب الحرب  ،2009وغريها.
وبحكم عملها كمنسقة للمعرض يف «غالريي
آرت بلس» ،وكذلك يف موقع إلكرتوني خاص
باألدب والثقافة تديره بنفسها ،فرتسم بشكل
متقطع ،لكنها تحرص عىل أن تمنح التشكيل

الوقت الكايف ،من دون أن تغيب عن أرستها.
أما الثقافة ،فهي من اهتماماتها األساسية،
حيث تبقى تتابع كل ما يرتبط بمجال التشكيل
واألدب والشعر .إىل جانب ذلك ،تحب الهاشمي
املوسيقى الهادئة.
واستعرضت الهاشمي الفنانات املشاركات
يف املعرض ،حيث شاركت الفنانة اإلماراتية
خلود الجابري بلوحتني جسدت فيهما الحب
وجمال املرأة ،يف حني شاركت الفنانة فاطمة
الحمادي بلوحة جسدت جماليات الحرفيات،
بينما شاركت الفنانة منال عيل بوحليقة بلوحة
بورتريه عكست روح املرأة.

