ختصيص منحة لفئة
معينة من النازحني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس األربعاء ،عن
تخصيص منحة لفئة معينة من النازحني ،فيما أشار
اىل أن مساعدة النازحني مرهونة بعودتهم.وقال وكيل
الوزارة كريم النوري يف ترصيح صحفي :أن «مقرتحاً
قدم ملساعدة بعض ُ
األرس النازحة ،لكن االمر يتوقف
عىل عودتهم ملناطقهم ليشملوا بمعونات الرعاية
االجتماعية ملن ليس لديه راتب».واضاف ان «التحقيق
باملبالغ املهدورة تحت الفتة املهجرين والنازحني ،يخص
هيئة النزاهة حرصا» ،الفتاً اىل «اننا حاولنا تقديم منحة
لهذه األرس لتشجيع العودة الطوعية ،لكن ال يمكن ايفاء
الجميع وانما سيتم شمول من يستحق بهذه املنحة».

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

مستشار احللبوسي لـ

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :املوازنة تضمنت اقرتاضا بنحو  35تريليون دينار وال توجد خطة لتسديد الديون

وقال الش�ماع يف حديث لـ”الزوراء” :ان موازنة
 2021ل�م تض�ع أي خط�ة او آلي�ات لتس�ديد
الدي�ون الخارجية .الفت�ا اىل :ان الحكومة تقوم
باستمرار بدفع الفوائد املرتتبة عىل هذه الديون.
واضاف :ان الديون الخارجية ترتتب عليها فوائد
س�نوية ،حيث ان هناك آلية لسداد اقساط فرتة
الدين او ما يس�مى بالفائ�دة وليس الدين ذاته.

مؤك�دا :ان هناك ديونا مرشوطة بفرتة س�ماح
واخ�رى بفترة سداد.واش�ار اىل رضورة وضع
خطة لس�داد جمي�ع الدي�ون الخارجية برشط
أن تتوف�ر االم�وال الكافي�ة لتس�ديدها .مبينا:
ان الحكوم�ة يج�ب ان تضع خط�ة مبنية عىل
تخطيط م�ايل لاليرادات والنفقات بحيث تغطي
الفوائد وكذلك الديون الخارجية كافة.ولفت اىل:

ان املوازنة العامة لس�نة  2021تضمنت قروضا
داخلية ترتاوح بني  30اىل  35تريليون دينار من
اجل س�د العجز املايل فيها .مؤكدا :ان االستمرار
بسياسة االقرتاض سيزيد كاهل الدولة بالديون
الداخلي�ة والخارجية ،ويجع�ل هناك صعوبة يف
تسديدها.

تفاصيل ص3

الوطنية ووزارة الرتبية ملتزمة بذلك”،
مبين�ا ان�ه “ال يمك�ن ايق�اف ال�دوام
الحض�وري م�ن دون االيع�از من قبل
اللجنة العليا”.ودعا ف�اروق “الجميع
اىل االلت�زام باالرش�ادات الصحي�ة
والوقائي�ة”.اىل ذلك ،كش�فت مصادر
محلية ،عن اغلاق عدد من املدارس يف
بغداد واملحافظات بسبب تفيش الوباء.
وقالت املصادر لـ”ال�زوراء” :ان عددا
م�ن املدارس اغلق�ت بالكامل يف بغداد
وتحديدا يف املناطق الش�عبي وكذلك يف
محافظ�ات البرصة وكربلاء والنجف
بسبب تفيش وباء كورونا بني التالميذ
والطلب�ة والك�وادر التعليمية.واوصت
لجنة الصحة النيابي�ة ،امس االربعاء،
بإيقاف ال�دوام الحضوري يف املدارس،
محذرة م�ن فقدان الس�يطرة وتفاقم
اعداد االصابات بالوباء بني الطالب.

حمافظة البصرة :موقف االشقاء مشرف ونعد بنسخة استثنائية لكأس خليجي 25
مقتل صحفيني إسبانيني على أيدي إرهابيني يف بوركينا فاسو
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املفوضية تدعو  75دولة ومنظمة
ملراقبة العملية االنتخابية

بغداد/متابعة الزوراء:
اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات توجيه دعوة لـ 75س�فارة
ومنظم�ة دولي�ة ملراقب�ة العملي�ة
االنتخابية.وقال�ت الناط�ق باس�م
املفوضية ،جمانة الغالي ،يف ترصيحات
صحفي�ة :ان “مفوضي�ة االنتخاب�ات
ش�كلت لجنة املراقبني الدوليني برئاسة
رئي�س االدارة االنتخابية عباس فرحان،
وت�م تنس�يق العم�ل م�ن خلال وزارة
الخارجي�ة لتوجيه  75دعوة لس�فارات
اجنبي�ة ومنظمات دولي�ة لالرشاف عىل
االنتخابات املقبلة.واضافت ان “البعض
منهم أبدوا رغبتهم باملشاركة يف مراقبة
العملي�ة االنتخابي�ة وهن�اك تلبية لهذه

الطلب�ات من خلال اللجن�ة” ،الفتة اىل
ان “رئي�س مجل�س املفوضي�ة ،جلي�ل
عدن�ان خل�ف ،زار العديد من الس�فراء
وممثيل الس�فارات وأبدوا رغبتهم ايضا
واملش�اركة يف مراقبة العملية االنتخابية
املقبلة”.واوضحت ان “عملية املراقبة ال
تقترص عىل املراقب�ة الدولية فقط وانما
هناك مراقبة من منظمات مجتمع مدني
ووكالء االح�زاب السياس�ية” ،مشيرا
اىل ان “عملي�ة تحدي�ث س�جل الناخبني
الت�ي انطلق�ت من�ذ الثاني م�ن كانون
الثاني املايض ولغاية  15نيس�ان الحايل،
ش�ارك فيها اكثر من  5آالف مراقب من
منظمات مجتمع مدني واكثر من  7آالف
مراقب من وكالء االحزاب السياسية”.

بغداد /الزوراء:
دعا مرصف الرافدين املواطنني لتس�ديد
ما بذمتهم من اقس�اط شهرية متاخرة
بهدف تعميم الفائدة عىل رشائح اخرى.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف
بي�ان :ان هناك بعض املواطنني متلكئني
يف تس�ديد مابذمته�م م�ن اقس�اط
الدفعات الش�هرية املرتبة عىل القروض
والتس�هيالت املرصفي�ة االخرى.مؤكدا:
ان املرصف سيتخذ االجراءات القانونية
وتفعيل قانون استحصال اموال الدولة،
اضافة اىل الغرامات التاخريية املفروضة
على املتلكئين .الفت�ا اىل :ان االمتن�اع
عن تس�ديد ما بذمتهم يضر املواطنني
ويراك�م عليه�م الدي�ون ويعرضه�م اىل
تبع�ات قانوني�ة وخيم�ة وم�ن واج�ب

النصيح�ة االرساع يف التس�ديد حفاظ�ا
عىل امل�ال العام ،اضافة اىل منح الفرصة
لبقي�ة املواطنين لالفادة م�ن الخدمات
الت�ي يقدمه�ا املصرف م�ن عوائ�د
االقساط واالموال املتلكئة.وذكر البيان:
ان املصرف مس�تمر يف تقدي�م ان�واع
الخدم�ات والتس�هيالت منه�ا للراغبني
بالحص�ول عىل ش�قق مجمع بس�ماية
الس�كني ،اضاف�ة اىل قروض املش�اريع
الصغيرة وق�روض البن�اء والرتمي�م
وقروض الس�يارات ،اضافة اىل القروض
االس�تثمارية وغريها من الخدمات التي
ممك�ن االطلاع عليها من خلال زيارة
ف�روع مرصفن�ا او االطالع على مواقع
التواصل االجتماعي الرس�مية الخاصة
باملرصف.

الرافدين يهدد املتلكئني بتسديد
األقساط املالية بإجراءات قانونية

شركة فايزر :عالج جديد لكورونا يؤخذ
عن طريق الفم يف نهاية العام احلالي
 Independentالربيطانية.أش�ار ب�ورال
إىل أنه “إذا س�ارت األمور على ما يرام،
وطبقن�ا نفس الرسعة التي نحن عليها،
ِّ
املرشع�ون نفس األمر ،وإنهم
وإذا فعل
يفعلون ذلك ،فأتمنى أن يتم ذلك بنهاية
العام”.يأت�ي ذل�ك ،بينم�ا تعمل رشكة
“فاي�زر” حاليا ً عىل تطوي�ر دواء مضاد
للفريوس�ات يؤخذ بالف�م أو عن طريق
الحقن.

تفاصيل ص3

بعد تسجيل  6858إصابة جديدة و 44حالة وفاة

تراجع طفيف بإصابات كورونا يف العراق
وعدد امللقحني يتجاوز الـ  333ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،فيما اكدت
تس�جيل  6858اصاب�ة جدي�دة و44
حالة وف�اة وش�فاء  7052حالة.وذكرت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:
 ، 45787ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ، 9244746مبينة انه تم تس�جيل 6858

اصاب�ة جدي�دة و 44حالة وفاة وش�فاء
 7052حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الشفاء الكيل ، )%88.2( 927575 :بينما
عدد ح�االت االصابات ال�كيل1051868 :
 ،أم�ا ع�دد الح�االت الت�ي تح�ت العالج:
 ، 108901يف حني ان عدد الحاالت الراقدة
يف العناي�ة املرك�زة ، 560 :وع�دد حاالت
الوفيات ال�كيل ،15392 :الفتة اىل ان عدد
امللقحين لي�وم ام�س ، 11194 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل.333050 :

برملان إيران يستدعي ظريف
واألخري يأسف

ص6

بغداد /متابعة الزوراء:
ق�ال ألبرت ب�ورال ،الرئي�س التنفي�ذي
لرشك�ة “فاي�زر إح�دى أكبر رشكات
إنتاج األدوي�ة ،إن دوا ًء ُيؤخذ عن طريق
الفم ملرض كوفي�د -19قد يكون جاهزا ً
بنهاية العام الحايل.بورال تحدث لوسائل
اعلام ع�ن أن الرشك�ة لديه�ا عالجات
مض�ادة للفريوس�ات قي�د التطوي�ر،
وأعرب عن تفاؤله بش�أن آف�اق تطوير
ال�دواء ،وفقا ً مل�ا أوردت�ه صحيفة The
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حذر من زيادة كاهل الدولة بالديون الداخلية واخلارجية

الرتبية :تعليق الدوام احلضوري راجع لقرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة

بغداد /الزوراء:
ربط�ت وزارة الرتبية ،ام�س االربعاء،
تعلي�ق ال�دوام الحض�وري يف املدارس
بق�رارات لجن�ة الصح�ة والسلامة
الوطنية ،فيما اغلقت مدارس يف بغداد
وعدد من املحافظات بعد تفيش الوباء
بني الطلب�ة والك�وادر التعليمية.وقال
الناطق الرسمي باس�م وزارة الرتبية،
حي�در ف�اروق ،يف ترصي�ح صحف�ي:
ان “وزارة الرتبي�ة ملتزم�ة بمق�ررات
لجن�ة الصح�ة والسلامة الوطني�ة
بشأن الدوام الحضوري لطلبة املراحل
االبتدائي�ة (االول والثان�ي والثال�ث)،
واملراح�ل املنتهي�ة (الس�ادس ابتدائي
والثالث متوسط والسادس اعدادي)”.
وأضاف ان “تعليق الدوام الحضوري يف
املدارس او زيادة االيام هو قرار يتعلق
باللجن�ة العلي�ا بالصح�ة والسلامة

بغداد /الزوراء:
نفت وزارة الداخلية ،امس األربعاء ،اصدار جوازات للملقحني بالوباء ،فيما أشارت
اىل تسهيالت إلصدار الجوازات.وقال مدير شؤون الجوازات يف وزارة الداخلية ،اللواء
أحمد عبد الستاريف ترصيح صحفي إنه «ال عالقة لنا بإصدار جوازات سفر للملقحني
بالوباء» ،متوقعا ً أن «يكون ذلك عبارة عن دفرت تصدره وزارة الصحة عىل غرار جوازت
البحَّ ارة التي تصدرها وزارة النقل».وأضاف عبد الستار أن «دوائر الجوازات مستمرة
ولم تغلق أبداً ،ومن يفقد مستمسكاته  ،يتم اصدار جواز له باالعتماد عىل صورة القيد
واملستمسكات القديمة ملن ال يمتلك مستمسكات جديدة».مشريا ً اىل أن «ذلك يشمل
حتى من ال يمتلك شهادة جنسية وال أي مستمسك ،حيث نعتمد عىل صورة قيد بعدما
يقوم الشخص املعني بتقديم طلب شخيص اىل دائرة األحوال ،ويتم بعد ذلك ترويج
معاملة الجواز».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /حسني فالح:
كشف مستش�ار رئيس مجلس النواب للشؤون
االقتصادية ،همام الشماع ،عن تضمني موازنة
ع�ام  2021قروضا داخلية تقدر بـ  35تريليون
دينار لس�د العج�ز املايل ،وفيما اك�د عدم وجود
خطة لس�داد جميع الديون الخارجية ،حذر من
زيادة كاهل الدولة بالديون الداخلية والخارجية.

الداخلية تنفي إصدار جوازات
للملقحني بالوباء

طهران /متابعة الزوراء:
قام�ت لجن�ة األم�ن القوم�ي والسياس�ة
الخارجي�ة يف الربملان اإليراني ،باس�تدعاء
وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي محم�د ج�واد
ظريف ،لس�ماع أقواله ،فيما تضمنه امللف
الصوتي الذي تم ترسيب�ه عىل قناة «إيران
إنرتناش�يونال».وأعلن مكتب املدعي العام
يف طهران عن رفع دعوى قضائية ،ر ًدا عىل
نرش مقابلة مع وزي�ر الخارجية اإليراني،
محمد جواد ظريف ،ونرشت وكالة «فارس»

لألنب�اء بيان�ا من مكت�ب املدع�ي العام يف
طهران ،ج�اء فيه أن «االته�ام الرئييس يف
ه�ذه القضية هو إتاحة املعلومات الرسية
للبلاد ألفراد غير مؤهلني».وش�دد البيان
على «املالحق�ة الجنائية للمس�ؤولني عن
الح�ادث ومن تعاون معه�م» ،مضيفا أنه
«تم إصدار األوامر الالزمة لألجهزة األمنية
لتحدي�د املس�ؤولني ع�ن ه�ذه الجريم�ة
وكيفية وقوعها».

تفاصيل ص3

بعد هجوم لداعش على نقطة أمنية يف عرعر احلدودية

وزير الداخلية يوجه بإيداع ثالثة ضباط برتب كبرية يف التوقيف على خلفية اهلجوم
بغداد /الزوراء:
وجّ ه وزي�ر الداخلية عثمان الغانم�ي ،امس األربعاء،
بإي�داع ثالثة ضب�اط برتب كبيرة يعمل�ون يف قيادة
ق�وات ح�رس الح�دود بالتوقيف عىل خلفي�ة هجوم
لتنظيم داعش عىل احدى نقاط واالستيالء عىل أسلحة
للمنتس�بني يف منطقة «عرعر» عىل الرشيط الحدودي
بني العراق والس�عودية.وقال مصدر أمني مس�ؤول:
إن التوجيه باإليداع ش�مل كل من :قائد حرس الحدود

حتالف الفتح لـ
الزوراء /يوسف سلمـان:
بع�د تظاه�رات غاضب�ة ش�هدتها
ش�وارع العاصم�ة خلال اليومين
املاضييـ�ن ،طم�أن تحال�ف الفت�ح
 ،املفس�وخة عقوده�م يف الحش�د
الشعبي بضمان عودتهم اىل الخدمة
ورصف تخصيصاته�م املالية املثبتة

املنطقة الخامس�ة ،وامر لواء ح�رس الحدود املنطقة
الخامسة ،امر الفوج الثالث لواء حرس حدود منطقة
الخامسة.وأضاف املصدر أن هؤالء الضباط جميعهم
يحمل�ون رتب�ة لواء.وقام�ت مجموع�ة م�ن عنارص
تنظي�م داع�ش االثنني امل�ايض ،بالتعرض على اللواء
الخامس الفوج الثالث ح�رس الحدود بهجوم مبارش
عىل (مخفر ملحق األبيض) والس�يطرة عليه بالكامل
وحرق النقطة ورسقة بدالة اتصاالت وعجلة نوع بيك

اب فورد وكذلك أس�لحة تابعة للمنتس�بني ..هذا ولم
يخلّف الهجوم خس�ائر برشية كون املنتس�بني تركوا
املخفر وهربوا.ويق�ع املخفر جنوب قضاء الرطبة يف
محافظة األنبار باتجاه الحدود العراقية الس�عودية.
وق�ال املصدر :إن «الحادث حصل ي�وم االثنني املايض
الس�اعة  11ليلا» ،موضح�ا أن «قائد ح�رس حدود
املنطق�ة لم يكن موجودا ول�م يعلم بتفاصيل الحادث
ول�م ُيعلِم القيادات».واضاف «عندم�ا هاجم التنظيم

النقط�ة قامت الق�وة برتك النقطة ورك�وب عجالتها
واله�روب م�ن م�كان الح�ادث وت�م اخ�ذ النقط�ة
واالستيالء عىل اس�لحة املنتسبني الباقية يف النقطة».
وتابع املصدر «يف اليوم الثاني علمت القيادات بالحادث
وقامت بابالغ قوة للخروج عىل النقطة وكان الطريق
ملغم بالعبوات الناسفة» ،مبينا أنه «اثناء مرور القوة
انفجرت عبوة ناس�فة عىل القوة اس�فرت عن اصابة
ضابط برتبة نقيب ومنتسبني اثنني».

 :عودة سبعة االف جريح من احلشد الشعيب اىل اخلدمة قريبا
يف املوازنة العام�ة  ،مؤكدا ان قضية
املفس�وخة عقوده�م ت�م معالجتها
ولكن بش�كل غري مب�ارش الن عبارة
« املفس�وخة عقوده�م» ل�م ت�رد
ضم�ن املوازن�ة  .وق�ال املتح�دث
الرسمي لكتلة التحالف النائب احمد
االس�دي ل�ـ» ال�زوراء» ،ان « قانون

جونسون يؤكد للربملان حتمّله
شخصيا تكاليف جتديد شقته
لندن /متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي ،بوريس جونس�ون ،أنه تحمل ش�خصيا
تكالي�ف تجديد ش�قته يف داونينغ ستريت ،لكنه لم يوض�ح إن كان قد فعل
ذلك منذ البداية.وقال جونس�ون للربملان “اإلجابة هي أنني تحملت التكاليف
وبالطب�ع هناك لجنة تحق�ق يف ذلك ،وأؤك�د لها أنني امتثل�ت تماما لقواعد
السلوك الوزاري واألخالقيات ،وللمسؤولني الذين ظلوا يقدمون يل استشارات
طيلة هذا األمر”.وكانت املفوضية الربيطانية لالنتخابات أعلنت فتح تحقيق
بشأن تجديد شقة جونسون ،بعد اتهام رئيس الحكومة بتمويل األشغال من
تربعات خاصة.

تفاصيل ص3

الحش�د الش�عبي وأضح بأن رواتب
منتس�بي الحش�د س�يكون مساويا ً
ألقرانهم يف الدفاع والداخلية والبالغ
( )1415000ملي�ون واربعمائ�ة
وخمس�ة عرش الف دينار « ،مشيرا
اىل ان ه�ذه الزي�ادة س�تطلق ف�ور
وص�ول تخصيص�ات هيئة الحش�د

من وزارة املالية خالل الشهر املقبل،
ورات�ب املفس�وخة عقوده�م ايضا
س�يكون مس�اويا القرانهم بالحشد
والدف�اع .واوض�ح ان « تخصيصات
املفس�وخة عقوده�م وضعت ضمن
التخصيص�ات املالي�ة االجمالي�ة
للحش�ـد والحكومة ارسلت االضافة

ضم�ن املوازنة ابت�دا ًء « ،الفتا اىل ان
« املطل�وب م�ن وزارة املالية اعطاء
املوافقة لهيئة الحشد ملعالجة قضية
 ٣٠ال�ف م�ن املفس�وخة عقوده�م
ضمن السقف املايل املخصص للهيئة
 ،وتنتهي املشكلة تماما «.

تفاصيل ص3

الرئيس الصومالي يرضخ للضغوط ويقرر عدم متديد واليته
مقديشو /متابعة الزوراء:
رضخ الرئيس الصوم�ايل ،محمد عبد
الله محمد ،للضغوط املحلية والدولية
بشأن عدم تمديد فرتة واليته لعامني.
وقال الرئيس الصوم�ايل ،يف بيان ،إنه
س�يتخىل ع�ن محاولته تمدي�د فرتته
لعامين” ،وفق�ا لرويرتز.ويأت�ي ذلك
بعد اش�تباكات يف العاصمة مقديشو
أدت إىل انقس�ام ق�وات األم�ن على
أس�س عرقية.وأعل�ن محمد حسين
روبلي ،رئيس ال�وزراء الصومايل ،عن

معارضته لق�رار تمديد والية الرئيس
محم�د فرماج�و.ويف وق�ت س�ابق،
أصدرت واليت�ان حليفتان س�ابقتان
للرئيس الصومايل بيانا مشرتكا يدعو
أيض�ا إىل إلغ�اء تمديد والي�ة الرئيس
الت�ي انته�ت قب�ل ش�هرين .ودع�ت
الحكوم�ة الصومالية ،إىل وقف إطالق
النار بشكل فوري ،وعقد اجتماع لحل
األزم�ة يف البالد؛ وذل�ك بعد مواجهات
ش�هدتها العاصم�ة مقديش�و ،بين
ق�وات حكومي�ة ،وق�وات موالي�ة

للمعارض�ة ،كان�ت تحتج على قرار
رئي�س الجمهوري�ة محم�د فرماجو
تمديد واليته ،التي انتهت قبل شهرين.
وذك�رت وس�ائل إعلام صومالية أن
مواجهات اندلعت بني قوات عسكرية
معارض�ة ،وق�وات موالي�ة للرئي�س
محم�د فرماج�و ،بع�د س�اعات من
اإلعالن عن سيطرة القوات املعارضة،
القادم�ة م�ن والي�ة هريش�بييل ،عىل
مناط�ق ش�مايل العاصمة مقديش�و،
لالحتجاج عىل تمديد والية الرئيس.

بعد حنو ست سنوات من قطع العالقات الدبلوماسية بني البلدين

ولي العهد السعودي :إيران دولة جارة ونطمح لتكوين عالقات جيدة معها
الرياض /متابعة الزوراء:
أك�د ويل العهد الس�عودي ،األمري محمد
ب�ن س�لمان ،يف مقابل�ة تلفزيوني�ة أن
الس�عودية تنظر إلي�ران بوصفها دولة
ج�ارة ،مشيرا إىل أن الري�اض تطم�ح
لتكوي�ن عالق�ات جي�دة معها.وعن�د
س�ؤاله عن إي�ران ،أكد أن “إي�ران دولة
ج�ارة ،ونطم�ح أن تكون لدين�ا معها
عالقة جيدة”.وتأت�ي هذه الترصيحات
بع�د نح�و س�ت س�نوات م�ن قط�ع
العالق�ات الدبلوماس�ية بين البلدي�ن

وتبادل التهم باستمرار زعزعة استقرار
املنطقة.وأضاف بن سلمان “ال نريد أن
يكون وضع إيران صعبا ،بالعكس ،نريد
إليران أن تنمو ،وأن يكون لدينا مصالح
فيها ولديه�ا مصالح يف اململكة العربية
الس�عودية لدفع املنطقة والعالم للنمو
واالزدهار”.وتاب�ع“ :إش�كاليتنا هي يف
الترصفات السلبية التي تقوم بها إيران
س�واء من برنامجها الن�ووي أو دعمها
مليليشيات خارجية عن القانون يف بعض
دول املنطق�ة أو برنام�ج صواريخه�ا

الباليس�تية”.كما أك�د أن الس�عودية
تعم�ل مع رشكائه�ا يف املنطقة والعالم
إليج�اد حلول إلش�كالياتها م�ع إيران.

كما ش�دد األمري محمد بن سلمان ،عىل
أن�ه ال يمكن للس�عودية القبول بوجود
ميليشيات مس�لحة عىل حدودها تهدد
أمنها ،مجددا دع�وة الحوثيني للجلوس
إىل طاولة املفاوضات.وقال األمري محمد
بن سلمان ،إن “الحوثي له عالقة قوية
بالنظ�ام اإليران�ي” ،مضيف�اً“ :انقالب
الحوثي على الرشعية يف اليمن أمر غري
قانوني”.وأعرب عن األمل بأن “يجلس
الحوثي�ون على طاول�ة املفاوض�ات
للتوص�ل إىل حلول تكف�ل حقوق جميع

اليمنيني وتضمن مصالح دول املنطقة”.
وأضاف ويل العهد أن “السعودية ال تقبل
وجود تنظيم مسلح خارج عن القانون
على حدوده�ا” ،مش�ددا ً على رضورة
أن يقب�ل الحوثي�ون وقف إطلاق النار
والجلوس إىل طاولة املفاوضات.وتابع:
“العرض املقدم من السعودية هو وقف
إطلاق الن�ار والدعم االقتص�ادي وكل
م�ا يريدونه مقاب�ل وقف إطلاق النار
م�ن قبل الحوثي والجل�وس عىل طاولة
املفاوضات”.
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وزارة النقل
الشركة العامة للسكك احلديد العراقية
جلنة البيع والتأجري املركزية
م /نشر اعالن
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ُ
تعل�ن الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل
عن اجراء املزايدة العلنية وفق قانون بيع وتأجري اموال الدولة رقم  21لسنة
 2013الناف�ذ لتأجري العقار امل�درج تفاصيله ادناه والعائ�د لرشكتنا والتي
س�تجري املزايدة عليه يف محطة بغداد املركزية يف اليوم ()30من اليوم التايل
لنشر االعالن يف الصحيفة يف تمام الس�اعة العارشة صباح�ا واذا وافق يوم
املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي
فعلى الراغبين باالشتراك يف املزاي�دة الحض�ور يف الزمان وامل�كان املعينني
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة املقدرة بصك
مصدق معنون المر الرشكة العامة للس�كك الحديد او نقدا ً عىل ان تس�تكمل
باقي التأمينات بالس�عر الذي ترسو عليه املزايدة وعىل املزايد استقدام براءة
ذمة رضيبية وجلب املستمس�كات املطلوبة (هوية االحوال املدنية وش�هادة
الجنس�ية وبطاقة الس�كن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة) ويتحمل
من ترس�و عليه املزايدة اجور االعالن والخدم�ة البالغة  %2من قيمة االيجار
الس�نوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي دفعة واحدة عند االحالة القطعية
ويمك�ن االطالع عىل العقار قبل موعد املزايدة وعىل من ترس�و عليه املزايدة
تسديد بدل االيجار خالل( )30يوم من تاريخ املصادقة وبعكسه يعترب ناكال
ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتتبة عليه وعىل من ترسو عليه املزايدة
مراجعة ش�عبة االمالك والعق�ارات يف مقر الرشكة لغ�رض تبليغه باالحالة
القطعية.
املدير العام
للرشكة العام للسكك الحديد العراقية

شركة املشاريع النفطية																			
							
اعالن مناقصة
												
(مناقصة عامة)
										
رقم الطلبية5499-PR-01-2020 -:
(تصميم وجتهيز منظومة ()FM200وجتهيز معدات منظومة االطفاء
ملشروع انبوب النفط اخلام ( 24غرب القرنة -1الطوبة).
يسر (رشكة املش�اريع النفطي�ة) بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني من ذو الخربة واالختص�اص لتقديم عطاءاتهم ملناقصة تصمي�م وتجهيز منظومة
()FM200وتجهيز معدات منظومة االطفاء ملرشوع انبوب النفط الخام (24غرب القرنة1-الطوبة)(تس�ليمها وتفريغها يف مخازن الرشكة يف الش�عيبة)
العراق-البرصة ،وعىل ان تكون املواد من املناش�ئ كالتايل ملنظومة الـ(()FM200ايطاليا-اململكة املتحدة-املانيا-الواليات املتحدة-كندا واليابان) ومعدات
منظومة االطفاء (اململكة املتحدة-الواليات املتحدة-اليابان-بلدان اوربا الغربية(فرنسا -املانيا-ايطاليا-فلندا-هولندا-سويرسا) علما ً ان املناقصة ممولة
ذاتي�ا وكلفتها التخميني�ة ( )218,000,000مليون دينار(مائتان وثمانية عرش مليون دينار عراقي فق�ط) وتكون مدة التنفيذ()180يوم(مائة وثمانون
يوم تقويمي)مع مالحظة مايأتي:
 .1على مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال برشكة املش�اريع النفطية/قس�م التوريدات والتعاقداتscop@ -:
 scop.oil.gov.iq // Pur.cus@scop.oil.gov.iqمن االحد اىل الخميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (9:00ص) لغاية (12:00م) وكما موضحة
بالتعليمات ملدمي العطاءات.
 .2عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة تقديم عطاءاتهم وفقا للرشوط املطلوبة يف الوثائق القياسية
واالعالن بموجب املعايري االتية:
 املواصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات املتصلة بها. عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( 10سنوات) قبل املوعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ يعادل( )30%من الكلفة التخمينية للمناقصة عىلان يكون من طبيعة موضوع املناقصة املوصوفة يف املتطلبات ومؤيدا من الجهات التعاقدية ذات الصلة.
 مدة تنفيذ العقد بااليام التقويمية. خدمات ما بعد البيع. يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ ( )43,600,000دينار عراقي (ثالثة واربعون مليون وستمائة دينار عراقي )من الكلفةالتخميني�ة م�ن مرصف معتمد ومصدق اصوليا (باالمكان الحصول عىل قائمة باملصار املحظور التعامل معها حاليا من الهيئة املالية يف رشكة املش�اريع
النفطية).
 تجهيز مواد احتياطية ملدة سنتني ومواد احتياطية للشتغيل االويل. يكون التجهيز مع التفريغ  CIPواصل ومفرغ يف مخازن الرشكة يف الشعيبة /العراق-البرصة. مطابقة املناشئ للمواد املجهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ املطلوبة يف املناقصة. تلتزم الرشكة االجنبية املشرتكة تقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة اتجاه املؤسسات العراقية خالل( )30ثالثون يوما من تاريخالتبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة باملناقصة.
 يف حالة وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية وفقا التفاقية نادي باريس اوالتسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  2014او شطب الدين كليا بحسب مقتىض الحال)الية منازعات او مطالبات سابقة خالل ()30ثالثون
يوما ً من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الرشكة االجنبية املشرتكة يف املناقصة.
 تتعه�د الرشك�ة االجنبية بعدم اج�راء اي مطالبة قضائية او ادارية عىل اي مديونية بحق املؤسس�ات العراقية بعد االحال�ة مبارشة او غري مبارشة منخالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة للعمل بالعراق باملديونات
املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات.
 .3بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق العط�اء بعد تقديم طلب تحريري إىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق
البالغة (( )250,000مائتان وخمسون ألف دينار عراقي) نقدا ً وغري قابل للرد .
 .4يكون مكان بيع وثائق املناقصة (رشكة املشاريع النفطية-قسم التوريدات والتعاقدات-الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي مكان تسليم العطاء
(وزارة النفط-رشكة املشاريع النفطية-لجنة استالم وفتح العطاءات -الطابق االول /مقر الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي).
 .5يكون موعد غلق املناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ ( )2021/5/18حيث ان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل-:
وزارة النفط/رشكة املشاريع النفطية
الوزيرية/خلف معهد التدريب النفطي بغداد/العراق
الجهة التي تستلم العطاء/لجنة استالم وفتح العطاءات 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 الزامي
الوقت  9:00( :ص) لغاية ( 12:00م).
التاريخ:
املكان :يحدد الحقا ً
 .7تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق املحدد.
 .8يلتزم مقدم العطاء بارفاق املستمسكات التالية مع عطاءه املقدم-:
أ -هوية غرفة التجارة(نافذة)عد تأس�يس الرشكة ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل وشهادة تأس�يس الرشكة العراقية مصدقة من مسجل الرشكات
يف وزارة التجارة.
ب -املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض:
• ملواطن�ي جمهوري�ة العراق :البطاقة الوطنية املوحدة(او ش�هادة الجنس�ية +هوية االحوال املدنية)بطاقة الس�كن,عقد ايج�ار,او الطابو للداللة عىل
العنوان .
• ملواطني الدول االخرى:صورة واضحة عن جواز السفر.
ج -ش�هادة تس�جيل الرشكة الرئيس�ية وعنوان مركز عملها الفعيل اذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق(مكتب اقليمي)ومصدقة اصوليا.
د -تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ معنون اىل رشكة املشاريع النفطية.

العدد:م3321/7
التأريخ2021/4/27:

ه�ـ  -تلتزم الرشكة العراقي�ة مقدمة العطاء وكذلك الرشكة االجنبية التي لديها مكتب اقليمي يف العراق بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت
اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و -ش�هادة تأس�يس الرشك�ة االجنبي�ة م�ن غرفة التج�ارة او الصناعة يف بلد تأس�يس الرشكة ومصدقة من الس�فارة العراقية يف ذل�ك البلد ودائرة
التصديق�اتيفوزارةالخارجي�ةيفالع�راقاذاكانمق�دمالعط�اءاجنبي�ا.
ح -يجب ان يكون املناقص من املصنعني او احد وكالئه املخولني رسميا بموجب وثائق مصدقة.
ز -وثائق الخربة الس�ابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية ومصدقة اصوليا.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل .
ك -تخويل من الرشكة ملمثلها عند الرشاء,مصدق اصوليا.
ل-وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل.
املالحظات-:
يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي:
األول -يحتوي عىل املستمس�كات املطلوبة اعاله.
الثان�ي -يحت�وي عىل العرض الفني+الجدول الزمني(يتم ارفاق نس�خة الكرتونية مع النس�خة الورقي�ة,ويف حالة وجود اختالف او تض�ارب يتم اعتماد
النسخة الورقية ).
الثالث -يحتوي عىل العرض التجاري غري املسعر.
الرابع -يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
الخام�س -يحتوي على التأمينات األولية والبالغة()6,500,000دينار عراقي(س�تة مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي فقط)ويجب أن تكون بش�كل
خطاب ضمان أو س�فتجة أو صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد عىل ان تكون نافذة ملدة( )120يوم من تاريخ الغلق ويوضع يف ظرف منفصل
مغلق مس�جل عليه رقم الطلبية واس�م الرشكة)باالمكان 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:
 اسم وعنوان مقدم العطاء. اسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية  1-1من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد. تاريخ الغلق. بيان محتوى الظرف الداخيل (عرض فني,عرض تجاري مسعر,عرض تجاري غري مسعر,الوثائق املطلوبة,التأمينات االولية). .9الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
 .10يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن الخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
 .11تهمل العطاءات غري املس�توفية للمستمس�كات املطلوبة ويتم اس�تبعاد العطاء غري املس�تويف ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقسامها ,يجب ان
تتوافق جميع العطاءات املقدمة مع رشوط املناقصة القانونية والتقنية واملالية و اال فإنها تستبعد النها غري متوافقة.
 .12يتم تدوين العنوان الكامل ملقدم العطاء واس�م الش�خص املسؤول عن متابعة االستفس�ارات وتثبيت املوقع والربيد االلكرتوني وعليه اشعار الطرف
االول بأي تغيري يطرأ عىل العنوان خالل ( )7ايام من تاريخ حصول التغيري.
 .13لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق املناقصة فقط
للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات يف الحالتني االتيتني -:
• 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 االتية:
• اذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
• اذا قرر مقدم العطاء س�حب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق العطاءات.
• اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة.
 .15ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها .
 .16يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعراملدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 .17اذا وردت فق�رة او فق�رات ل�م يدون س�عر ازائها يف العطاء املقدم ففي هذه الحال�ة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبح�دود 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.
 .19يف حالة وجود اختالف بني االعالن باللغة العربية واللغة االنكليزية يتم اعتماد ما مذكور يف االعالن باللغة العربية.
 .20يك�ون املجهز مس�ؤوال عن ويتحمل جمي�ع تكاليف تخليص املواد كمركيا من نقط�ة الدخول ودفع اي مصاريف متعلقة به�ا مدفوعة داخل العراق
لتخلي�ص املواد ويتحمل مقدم العطاء كافة الرضائب والرس�وم الكمركية وغري الكمركية املتعلقة بذلك وحس�ب القوانين واالنظمة والتعليمات العراقية
وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت الخر.
 .21يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت .
Web site: http://www.scop.gov.iq
E-mail: scop@scop.Oil.gov.iq
E-mail: Pur.cus@scop.Oil.gov.iq
مدير عام
رشكة املشاريع النفطية
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برملان إيران يستدعي ظريف
واألخري يأسف
طهران /متابعة الزوراء:
قام�ت لجن�ة األم�ن القوم�ي والسياس�ة
الخارجي�ة يف الربمل�ان اإليران�ي ،باس�تدعاء
وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي محم�د ج�واد
ظريف ،لس�ماع أقواله ،فيم�ا تضمنه امللف
الصوتي ال�ذي تم ترسيبه عىل قن�اة “إيران
إنرتناشيونال”.
وأعل�ن مكتب املدع�ي العام يف طه�ران عن
رفع دع�وى قضائية ،ر ًدا على نرش مقابلة
م�ع وزي�ر الخارجية اإليران�ي ،محمد جواد
ظريف ،ونرشت وكالة “فارس” لألنباء بيانا
من مكت�ب املدعي العام يف طهران ،جاء فيه
أن “االته�ام الرئيسي يف ه�ذه القضي�ة هو
إتاح�ة املعلوم�ات الرسية للبلاد ألفراد غري
مؤهلني”.
وش�دد البي�ان على “املالحق�ة الجنائي�ة
للمسؤولني عن الحادث ومن تعاون معهم”،
مضيف�ا أن�ه “ت�م إص�دار األوام�ر الالزمة
لألجهزة األمنية لتحديد املس�ؤولني عن هذه
الجريمة وكيفية وقوعها”.
يف األثن�اء ،أعلنت وكالة أنباء “إيس�نا” ،عن
قرار لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية
بالربملان اإليراني استدعاء ظريف.
وأوردت “إيسنا” نقال عن أبو الفضل عمويي،
املتحدث باسم اللجنة قوله ،إنه أرسل رسالة
إىل وزير الخارجي�ة اإليراني يطلب فيها منه
حضور االجتماع األول للجنة.
وأبدى وزير الخارجي�ة اإليراني محمد جواد
ظريف يف منش�ور عبر تطبيق انس�تغرام،
ام�س األربع�اء ،أس�فه لتح�ول ترصيحاته
املرسبة إىل “اقتتال داخلي” يف إيران ،تعليقا
عىل التس�جيل الصوتي تح�دث فيه عن دور

العسكر يف الدبلوماسية.
ويف أول تعلي�ق له عىل التس�جيل ال�ذي أثار
جدال واس�عا يف إي�ران ،كتب ظريف “آس�ف
بش�دة كيف أن حديثا نظريا عن الحاجة إىل
ت�وازن بني الدبلوماس�ية واملي�دان ،من أجل
أن يس�تخدم م�ن قبل رج�ال الدولة املقبلني
عرب االس�تفادة م�ن الخربة القيم�ة لألعوام
الثماني�ة املاضية ،تح�ول إىل اقتتال داخيل”،
وأن تقييمه لبعض املس�ارات اإلجرائية “تم
تأطريه عىل أنه انتقاد شخيص”.
وش�دد عىل “الصداق�ة العميق�ة والتعاون”
اللذي�ن جمع�اه بالجن�رال الراح�ل قاس�م
س�ليماني عىل م�دى “أكثر م�ن عقدين من
الزمن”.
وأث�ار التس�جيل املسرب لظري�ف ،املمتد
لنح�و ثالث س�اعات ،وال�ذي ُنشر للمرة
األوىل ،األحد املايض  ،يف وسائل إعالم خارج
إيران ،جدال واس�عا يف البالد ،إذ تطرق فيه
ظري�ف لقضاي�ا عدة ،م�ن أبرزه�ا الدور
الواس�ع لقائد فيلق القدس السابق ،قاسم
سليماني ،يف السياسة الخارجية ،وحديثه
ع�ن أولوي�ة ناله�ا “امليدان” عىل حس�اب
الدبلوماسية.
وكل�ف الرئي�س اإليران�ي حس�ن روحاني،
االس�تخبارات بالقب�ض على املتورطين يف
ترسيب التس�جيل الصوتي لوزير الخارجية
اإليراني .وقال املتحدث عيل ربيعي يف مؤتمر
صحفي متلفز“ :نعتقد أن رسقة املستندات
ه�ي مؤام�رة ض�د الحكوم�ة ،والنظ�ام
(الس�يايس للجمهورية اإلسالمية) ،ونزاهة
املؤسس�ات املحلية الفاعل�ة ،وأيضا مؤامرة
عىل مصالحنا الوطنية”.

شركة فايزر :عالج جديد لكورونا يؤخذ
عن طريق الفم بنهاية العام احلالي

بغداد /متابعة الزوراء:
قال ألربت بورال ،الرئيس التنفيذي لرشكة
“فايزر إحدى أكرب رشكات إنتاج األدوية،
إن دوا ًء ُيؤخ�ذ ع�ن طري�ق الف�م مل�رض
كوفيد -19ق�د يكون جاهزا ً بنهاية العام
الحايل.
بورال تحدث لوسائل اعالم عن أن الرشكة
لديها عالج�ات مضادة للفريوس�ات قيد
التطوير ،وأعرب عن تفاؤله بش�أن آفاق
تطوير ال�دواء ،وفقا ً مل�ا أوردته صحيفة
 The Independentالربيطانية.
أش�ار بورال إىل أنه “إذا سارت األمور عىل
ما يرام ،وطبقنا نفس الرسعة التي نحن
ِّ
املرشع�ون نفس األمر،
عليه�ا ،وإذا فعل
وإنه�م يفعلون ذل�ك ،فأتمنى أن يتم ذلك
بنهاية العام”.
يأت�ي ذلك ،بينم�ا تعمل رشك�ة “فايزر”
حاليا ً عىل تطوير دواء مضاد للفريوسات
يؤخ�ذ بالف�م أو ع�ن طري�ق الحق�ن،
وتس�تخدم هذه الفئة من العقارات التي
تعرف باس�م “مثبط�ات بروتي�از” ،عىل
نط�اق واس�ع لعلاج اإلي�دز وااللته�اب
الكبدي الوبائي “يس”.
تعمل هذه األدوي�ة عن طريق منع تكرار
الربوتين�ات الرضوري�ة إلنت�اج جزيئات
العدوى الفريوسية ،وهو ما يفرتض أيضا ً
أن يجعل هذه األدوية فعالة ضد سلاالت
الفيروس التي ظهرت بالفعل ،إضافة إىل
الفعالية ضد التحورات املستقبلية.
بحس�ب الصحيف�ة الربيطاني�ة ،ب�دأت
املراحل التجريبية األولية للعقار الفموي
يف م�ارس/آذار  ،2021ويق�ول ب�ورال إن
هن�اك اهتمام�ا ً خاص�ا ً ُيعط�ى إىل ذل�ك
الدواء ،نظ�را ً إىل أن املريض يمكنه تناوله
ب�دون الحاجة إىل وجوده يف املستش�فى،
عىل عكس األدوي�ة التي تؤخذ عن طريق
الحقن.
أضاف بورال أنه “يمكنك الحصول عليه يف
املنزل ،ويمكن أن يغري هذا قواعد اللعبة”،

مضيفا ً أنه يجب أن يكون هناك مزيد من
األخبار عنه يف فصل الصيف.
يف الوقت الحايل ،يعد عقار ريميديس�يفر
العالج املض�اد للفريوس�ات الوحيد الذي
يحظ�ى بموافق�ة يف الوالي�ات املتح�دة
لتناول�ه لعالج كوفيد ،-19وهو من إنتاج
رشك�ة غيلي�اد ساينس�ز ،وق�د مُ نح هذا
العق�ار موافقة من إدارة الغ�ذاء والدواء
لالس�تخدام الطارئ يف مايو/أيار ،2020
وحص�ل على موافقة كامل�ة يف أكتوبر/
ترشين األول.
َ
ُ
يعطى ريميديسيفر ،الذي طور يف األساس
لعلاج م�رض إيب�وال ،إىل أي مريض عن
طريق التقطري الوريدي ،ويجب أن يحدث
ذلك تحت إرشاف أحد املستشفيات.
ُ
اس�تخدم هذا الدواء لعالج دونالد ترامب
عندما دخل املستشفى إلصابته بكوفيد-
 19يف أكتوبر/ترشي�ن األول  ،2020لك�ن
تجربة عش�وائية الحق�ة أجرتها منظمة
الصحة العاملية وجدت أنه ال ُيحدث تأثريا ً
كبيراً ،أو ال ُيح�دث أي تأثري عىل الحاالت
الحرجة.
كذلك ُتظهر دراسات أخرى أنه ُي رّ
قص وقت
الشفاء الالزم من اإلصابة بالفريوس.
وكانت رشك�ة فايزر قد صنع�ت لقاحا ً
م�ن اللقاح�ات الثالث�ة املتاح�ة اآلن يف
الوالي�ات املتحدة ضد مرض كوفيد.-19
وق�د ُطور هذا اللق�اح بالدمج مع لقاح
بيونت�ك األملاني ،ومُ ن�ح اللقاح ترصيح
طارئ الس�تخدامه يف ديس�مرب/كانون
األول م�ن جان�ب إدارة الغ�ذاء والدواء،
ومنذ ذل�ك الحني ُقدم�ت  122.7مليون
جرعة منه.
حت�ى اآلن ،حص�ل ح�وايل  48.5ملي�ون
أمريكي عىل الجرع�ات الكاملة من لقاح
فاي�زر ،الذي يتكون م�ن جرعتني تفصل
بينهما ثالثة أس�ابيع .فيما تلقى أقل من
 26ملي�ون ش�خص جرع�ة واح�دة منه
حتى اآلن.

بعد فتح املفوضية الربيطانية حتقيقا معه

جونسون يؤكد للربملان حتمّله
شخصيا تكاليف جتديد شقته

لندن /متابعة الزوراء:
أعلن رئي�س ال�وزراء الربيطاني ،بوريس
جونس�ون ،أن�ه تحمل ش�خصيا تكاليف
تجديد ش�قته يف داونينغ سرتيت ،لكنه لم
يوضح إن كان قد فعل ذلك منذ البداية.
وق�ال جونس�ون للربمل�ان “اإلجاب�ة هي
أنن�ي تحمل�ت التكاليف وبالطب�ع هناك
لجن�ة تحق�ق يف ذل�ك ،وأؤك�د له�ا أنن�ي
امتثل�ت تماما لقواع�د الس�لوك الوزاري
واألخالقي�ات ،وللمس�ؤولني الذي�ن ظلوا
يقدمون يل استش�ارات طيلة هذا األمر”.
وكانت املفوضي�ة الربيطانية لالنتخابات
أعلن�ت فتح تحقيق بش�أن تجديد ش�قة
جونس�ون ،بع�د اته�ام رئي�س الحكومة
بتمويل األشغال من تربعات خاصة.
وواج�ه جونس�ون أس�ئلة بش�أن تكلفة
تجدي�د ش�قته بعد سلس�لة م�ن املزاعم
التي أدىل بها مستشاره السابق ،دومينيك

كامينغز.
واتهم دومينيك كامينغز ،بوقت سابق ،يف
تدوينة ،رئيس�ه الس�ابق ،بمحاولة تنفيذ
خط�ة “غير أخالقي�ة ،وحمق�اء ،وربما
غير قانوني�ة” لحمل املتربعين يف حزب
املحافظني عىل تمويل تجديد فخم للمبنى
ال�ذي يعي�ش في�ه م�ع خطيبت�ه كاري
سيموندس وطفلهما ويلفريد.
وكانت الحكومة الربيطانية قد أفادت بأن
جونسون نفسه حصل عىل تكلفة تجديد
الش�قة ،والتي قي�ل إنها تتراوح بني 60
ألف جنيه إسترليني وبني  200ألف جنيه
إسترليني (نح�و  80أل�ف دوالر إىل نحو
 280ألف دوالر).
وبع�د أش�هر م�ن الج�دل ،ق�ال وزي�ر يف
الحكوم�ة يف رد خط�ي يف الربمل�ان ،إن
جونس�ون تحم�ل التكاليف “م�ن أمواله
الخاصة”.
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اقرتاضا بنحو
مستش��ار احللبوسي لـ  :املوازنة تضمنت
 35تريليون دينار وال توجد خطة لتسديد الديون
الزوراء /حسني فالح:
كش�ف مستش�ار رئي�س مجل�س الن�واب
للش�ؤون االقتصادي�ة ،همام الش�ماع ،عن
تضمني موازن�ة عام  2021قروض�ا داخلية
تقدر بـ  35تريليون دينار لس�د العجز املايل،
وفيم�ا اكد عدم وج�ود خطة لس�داد جميع
الدي�ون الخارجي�ة ،ح�ذر من زي�ادة كاهل
الدولة بالديون الداخلية والخارجية.
وق�ال الش�ماع يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
موازن�ة  2021ل�م تض�ع أي خط�ة او آليات
لتس�ديد الدي�ون الخارجي�ة .الفت�ا اىل :ان
الحكوم�ة تق�وم باس�تمرار بدف�ع الفوائ�د
املرتتبة عىل هذه الديون.
واض�اف :ان الديون الخارجي�ة ترتتب عليها
فوائ�د س�نوية ،حي�ث ان هناك آلية لس�داد
اقس�اط فترة الدي�ن او ما يس�مى بالفائدة
ولي�س الدي�ن ذاته .مؤك�دا :ان هن�اك ديونا
مرشوطة بفرتة سماح واخرى بفرتة سداد.
واش�ار اىل رضورة وضع خطة لسداد جميع

الدي�ون الخارجي�ة برشط أن تتوف�ر االموال
الكافية لتسديدها .مبينا :ان الحكومة يجب
ان تض�ع خط�ة مبني�ة على تخطي�ط مايل
لالي�رادات والنفق�ات بحيث تغط�ي الفوائد
وكذلك الديون الخارجية كافة.
ولف�ت اىل :ان املوازن�ة العام�ة لس�نة 2021
تضمن�ت قروض�ا داخلي�ة تتراوح بين 30
اىل  35تريلي�ون دين�ار م�ن اجل س�د العجز
امل�ايل فيها .مؤكدا :ان االس�تمرار بسياس�ة
االقتراض س�يزيد كاه�ل الدول�ة بالدي�ون
الداخلية والخارجي�ة ،ويجعل هناك صعوبة
يف تسديدها.
واوض�ح :ان هن�اك ديون�ت انتاجي�ة تس�د
نفسها بنفسها ،من خالل ذهاب القروض اىل
اس�تثمارات منتجة والعوائد تسد قيمة هذه
الدي�ون ،وهذا املبدأ مرحب به من قبل جميع
دول العال�م .متس�ائال ه�ل ه�ذه السياس�ة
مطبقة يف العراق؟ وهل القروض التي تحصل
عليها بعض املؤسسات االنتاجية تذهب فعال

اىل االس�تثمار ام تخض�ع اىل الفس�اد امل�ايل
واالداري.
وتاب�ع :يجب االبتع�اد يف الوق�ت الراهن عن
جمي�ع الق�روض س�واء كان�ت االنتاجية او
االس�تهالكية بس�بب الوض�ع االقتص�ادي
الراهن.
وكان املستش�ار املايل لرئيس الوزراء ،مظهر
محمد صالح ،قد كش�ف ،يف وقت سابق ،عن
أن إجم�ايل دي�ون العراق الخارجي�ة الواجبة
الدفع يرتاوح بني  23-25مليار دوالر.
وأوضح صالح ،يف ترصيح صحفي :ان “ديون
الع�راق الواجب�ة الدفع ه�ي الت�ي اختزلتها
اتفاقي�ة نادي باريس وتس�مى ديون ما قبل
الع�ام  1999والدي�ون الت�ي تحقق�ت خالل
االزم�ة املالية والحرب على عصابات داعش
االرهابي�ة ،بما فيها بقايا تعويضات الكويت
وترتاوح جميعها بني  23-25مليار دوالر”.
وأضاف أن “بقايا تعويضات العراق للكويت
لم تتجاوز ملياري دوالر”.

وفيما يتعل�ق بفوائد الديون ،ق�ال صالح إن
“الرقم املتعلق بما يسمى مخصصات خدمات
الدي�ون ،أي الفائ�دة الس�نوية واالقس�اط
املس�تحقة الدف�عُ ،ق�در يف املوازن�ة العام�ة
االتحادي�ة للع�ام  2021بنح�و  9تريليونات
دين�ار ،وه�ي تمثل  % 7من اجم�ايل االنفاق
الكيل يف املوازنة العامة املذكورة”.
وأك�د صال�ح :أن “ه�ذه النس�بة ليس�ت
مخصص�ة للدي�ون الخارجية فق�ط ،وإنما
خصص معظمها للديون الداخلية التي تصل
اىل نح�و  70تريلي�ون دينار” .مشيرا اىل أن
“هذه الديون تمث�ل مديونية الجهاز املرصيف
الحكومي عىل وزارة املالية”.
ولفت اىل أن “هذه الحصص املخصصة للدين
العام ،تستحوذ عليها الديون الداخلية بنسبة
تزي�د على  % 60م�ن اجم�ايل تخصيص�ات
خدم�ة الدين الع�ام أو الحكوم�ي يف املوازنة
العامة  ،2021وأنها مدفوعات من الحكومة
اىل الحكومة”.

املوازنة عاجلت رواتب املفسوخة عقودهم بشكل غري مباشـر

حتالف الفتح لـ
الزوراء /يوسف سلمـان:
بعد تظاهرات غاضبة شهدتها
شوارع العاصمة خالل اليومني
املاضييـن ،طمأن تحالف الفتح
 ،املفسوخة عقودهم يف الحشد
الش�عبي بضم�ان عودتهم اىل
الخدمة ورصف تخصيصاتهم
املالية املثبتة يف املوازنة العامة
 ،مؤك�دا ان قضية املفس�وخة
عقوده�م ت�م معالجتها ولكن
بش�كل غري مب�ارش الن عبارة
“ املفسوخة عقودهم” لم ترد
ضمن املوازنة .
وقال املتحدث الرس�مي لكتلة
التحالف النائب احمد االس�دي
ل�ـ” ال�زوراء” ،ان “ قان�ون
الحش�د الش�عبي وأض�ح بأن
رواتب منتسبي الحشد سيكون
مس�اويا ً ألقرانه�م يف الدف�اع
والداخلية والبالغ ()1415000
ملي�ون واربعمائ�ة وخمس�ة
عشر ال�ف دين�ار “ ،مشيرا
اىل ان ه�ذه الزي�ادة س�تطلق
ف�ور وص�ول تخصيص�ات
هيئة الحش�د من وزارة املالية
خلال الش�هر املقب�ل ،وراتب
املفس�وخة عقوده�م ايض�ا
س�يكون مس�اويا القرانه�م
بالحشد والدفاع .

 :عودة سبعة االف جريح من احلشد الشعيب اىل اخلدمة قريبا

واوض�ح ان “ تخصيص�ات
املفس�وخة عقوده�م وضعت
ضم�ن التخصيص�ات املالي�ة
االجمالية للحش�ـد والحكومة
ارسلت االضافة ضمن املوازنة
ابتدا ًء “ ،الفتا اىل ان “ املطلوب
م�ن وزارة املالي�ة اعط�اء
املوافقة لهيئة الحش�د ملعالجة
قضية  ٣٠الف من املفس�وخة
عقوده�م ضمن الس�قف املايل
املخص�ص للهيئ�ة  ،وتنته�ي
املشكلة تماما “.
وتح�دث االس�دي بالق�ول ،

ان “اللجن�ة املالي�ة ومجل�س
الن�واب رفع حوايل  34تريليون
دين�ار من املوازن�ة التي جائت
164تريليون وص�وت الربملان
على  129تريلي�ون و900
ملي�ار دينار ،منها  11تريليون
دينار تتعلق باب�واب الدرجات
الوظيفية و تخصيصات مالية
وروات�ب ملختلف الوزارات ومن
ضمنه�ا األموال التي خصصت
اىل املفسوخة عقودهم بنصها
الرصيح”.
واض�اف ان “ ت�م تضمين

تخصيصات مالية تمكن هيئة
الحش�د م�ن ترتي�ب الزيادة يف
روات�ب ابن�اء الحش�د والت�ي
يفترض ان تب�ارش به�ا م�ن
الش�هر املقبل او الذي يليه بعد
وصول االموال م�ن قبل وزارة
املالية  ،وايضا تمكني الهيئة من
وضع جدولة العادة املفسوخة
عقودهم يف ه�ذا العام” ،مبينا
ان “الحش�د الش�عبي ال ي�زال
حتى الي�وم جميع منتس�بيها
هم عق�ود وليس لديهم س�لم
رواتب الن التعليمات حتى االن

ل�م يص�وت عليه�ا يف مجل�س
الوزراء”.
واوض�ح  ،ان “ابن�اء الحش�د
عليهم ان يكونوا مطمئنني بان
األموال التي تمكن هيئة الحشد
من اعادة املفس�وخة عقودهم
مم�ن تنطبق عليه�م الرشوط
والتعليم�ات
واملواصف�ات
والذين حرص عددهم بني 30-
 35الف شخص تم تضمينها يف
املوازنة” ،مستدركـا بالقول ان
“هنالك أط�راف مغرضة تدفع
باتجاه االصط�دام بينكم وبني
الهيئة الت�ي تمثلكم وتمثلونها
وحاول�وا أيضا الفص�ل بينكم
وبين الداعمين واملس�اندين
لكم”.
وكشف االسدي  ،ان “الوجبات
االوىل والت�ي يفرتض ان تبارش
خط�وات اعادته�م خلال
االس�ابيع املقبل�ة والبال�غ
عددهم سبعة االف جريح بعد
تدقي�ق اوراقه�م والتثب�ت من
انه�م كانوا جرح�ى  ،حيث ان
تخصيصاته�م املالية موجودة
وس�يتم اعادته�م اوال ومن ثم
اع�ادة اآلخري�ن مم�ن تنطبق
عليه�م الشروط والتعليم�ات
تباعا “.

رفض فلسطيين داخلي ودولي إلرجاءها إىل أجل غري مسمى

تأجيل االنتخابات جينب عباس خسارة مضاعفة داخل فتح ومع محاس
رام الله/متابعة الزوراء:
وج�د الرئيس الفلس�طيني محمود عباس يف
قرار إرسائيل رفض التصويت يف القدس امل ّ
ربر
الذي كان يبحث عنه إلعالن إلغاء االنتخابات
يف خطوة قالت مصادر فلسطينية إن الهدف
منها ه�و تجنب عباس الخس�ارة املضاعفة
ل�ه يف االنتخابات الترشيعية من خالل صعود
قوائم منافس�ة له من داخل حركة فتح ،ويف
نفس الوقت تسببه بش�كل مبارش يف تراجع
الحركة املنقسمة أمام حماس.
وذك�ر مس�ؤولون مرصي�ون أن الس�لطة
الفلسطينية تخطط إللغاء أول انتخابات لها
منذ  15سنة ،كر ّد مبارش عىل رفض إرسائيل
السماح بالتصويت يف القدس الرشقية.
وق�ال دبلوم�ايس مصري ومس�ؤول
استخباراتي إنهما ّ
اطلعا عىل القرار الذي من
املقرّر اإلعلان عنه اليوم الخميس يف اجتماع
للفصائل الفلسطينية.
وأضاف أن مرص تجري محادثات مع إرسائيل
للتوص�ل إىل حل وس�ط للس�ماح بالتصويت
لكن تلك الجهود باءت بالفشل حتى اآلن.
وأش�ار مس�ؤول املخابرات لوكالة أسوشيتد
ب�رس إىل أن حماس تريد إج�راء االنتخابات،
لك�ن ال يري�د ّ
أي فصي�ل املضي قدم�ا دون
ضمانات م�ن املجتمع الدويل ب�أن التصويت
س� ُيجرى يف القدس الرشقي�ة .مؤكدا عىل أن
الفصائل تبحث تش�كيل حكومة وحدة تضم
حماس بدال من ذلك.
وأكد مسؤول فلسطيني أنه لن يتم اتخاذ ّ
أي
قرار قب�ل اجتماع الفصائ�ل اليوم الخميس،
وأن�ه إذا قررت إرسائيل الس�ماح بالتصويت
يف الق�دس الرشقي�ة ف�إن انتخاب�ات الثاني

والعرشين من مايو ُ
ستجرى كما هو مخطط
لها.
وق�ال املس�ؤول إن فت�ح تع�ارض إج�راء
انتخاب�ات دون إرشاك الق�دس الرشقية ألن
ذلك سيعني قبول ضم إرسائيل لها.
وكانت لجنة االنتخابات الفلس�طينية أكدت
يف بي�ان له�ا أن  150ألفا ً من س�كان القدس
بإمكانهم التصوي�ت يف ضواحي املدينة دون
الحص�ول على موافق�ة إرسائيلي�ة ،وأن ما
يحتاج املقدسيون إىل موافقة إرسائيلية عليه
يتعلق بستة مراكز يف القدس الرشقية تتسع
لــ 6300شخص.
ّ
تمس�ك إرسائيل برفضه�ا وتنكرها
ويف حال
التف�اق بروتوكويل س�ابق حول ه�ذه املراكز
يمك�ن للناخبين التصوي�ت يف مناط�ق
الضواحي.
ومن غري املحتمل أن يكون تأثري العدد القليل
م�ن الناخبني الذي�ن يطلبون إذن�ا إرسائيليا
حاس�ما على التصوي�ت .لك�ن املص�ادر
الفلس�طينية تؤكد أن الرئيس عباس يشتغل
على هذه الجزئية به�دف تحويلها إىل قضية
رأي عام محلي وخارجي لتكون مربرا لقرار
مسبق بإرجاء االنتخابات إىل أجل غري مسمّى
وليس التأجيل فحسب.
وقال عب�اس “إن القدس خط أحمر لن نقبل
املس�اس به�ا ،ونحيّ�ي أهلن�ا يف القدس عىل
صموده�م يف وج�ه املخطط�ات اإلرسائيلية
الهادفة إىل السيطرة عىل املدينة املقدسة”.
وأضاف خالل اجتماع للجنة املركزية لحركة
فتح استمر حتى ساعة متأخرة من ليل األحد
ّ
ب�أي حال م�ن األحوال
“نؤك�د أنن�ا لن نقبل
بإج�راء االنتخاب�ات العام�ة دون حض�ور

القدس وأهلها ،ترش�يحا ودعاية وانتخابات
حسب االتفاقيات املوقعة (مع إرسائيل)”.
وال يخفى عىل املتابعني أن هذا الرشط املعطل
ال يأتي ضمن س�ياق التمسك بهوية القدس
ومناهض�ة الض�م ،فهذه مس�ائل ال تحس�م
بقرار مفاجئ وتحتاج إىل تفاوض مس�تمر،
وإنم�ا وس�يلة لله�روب م�ن االس�تحقاق
االنتخابي.
وقال الناطق باسم تيار اإلصالح الديمقراطي
ديمتري دليان�ي إن قان�ون االنتخاب�ات
الفلسطينية لم يعط ّ
ألي جهة سياسية الحق
يف إص�دار قرار إلغ�اء االنتخابات أو تأجيلها،
وإن قرار عباس بالتأجيل ،حال جرى اإلعالن
عنه ،سيكون خارج اإلطار القانوني وسوف
ترتتب عليه تعقيدات سياسية عديدة.
وأض�اف دليان�ي  ،أن إرسائي�ل ب�دأت اآلن يف
توضي�ح موقفها بش�أن االنتخاب�ات بعد أن
رّ
عبت لعدد من الس�فراء األوروبيني عن عدم
رغبتها يف إفشالها ،ما يربهن عىل أن الرفض
األسايس يأتي من جانب أبومازن.
ويقول مراقبون إن مسألة تأجيل االنتخابات
ق�د تك�ون صعب�ة للغاي�ة ،ألن من يس�عى
إليه�ا فق�ط قائم�ة الرئيس أبوم�ازن داخل
حرك�ة فتح ،وهناك قائمتان ترفضان عملية
التأجيل داخل الحركة (الحرية واملس�تقبل)،
وهو نف�س موقف حركة حم�اس إىل جانب
 35قائمة مش�اركة يف االنتخاب�ات والجميع
لديه رغبة يف االلتزام باملواعيد املقررة.
ويتوق�ع ه�ؤالء أن تتضاع�ف الضغوط عىل
الرئي�س الفلس�طيني م�ن جان�ب الواليات
املتحدة واالتح�اد األوروبي ،خاصة أن األخري
ه ّدد بوقف الدعم املادي الذي يقدمه للسلطة

ح�ال إرج�اء االنتخاب�ات ،كم�ا س�تمارس
ضغوط عىل رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني
نتنياه�و إذا ثبت أنه يعرقل إجراء االنتخابات
يف القدس.
وأكد س�فري فلسطني السابق يف مرص بركات
الف�را أن موق�ف الس�لطة الفلس�طينية من
االنتخابات يرتبط بالحفاظ عىل أسس اتفاق
أوس�لو الذي أعطى الحق للفلسطينيني نحو
إجراء انتخاباتهم يف الضفة الغربية والقدس
وقط�اع غزة ،وموافقة الس�لطة على إجراء
االنتخابات دون القدس تعني القبول ضمنيا
بصفق�ة الق�رن والتأكيد عىل أنه�ا أصبحت
عاصمة لدولة إرسائيل.
ولف�ت الف�را  ،إىل أن أبوم�ازن ينتظ�ر املزيد
م�ن الضغ�وط الغربية عىل إرسائي�ل إلجراء
االنتخاب�ات ،وأن الق�رار النهائ�ي بش�أن
التأجيل من عدمه لم يجر االتفاق عليه بعد،
ً
مقللا م�ن إمكاني�ة انع�كاس التأجيل عىل

األوضاع السياس�ية يف الضف�ة وقطاع غزة،
ألنه يف تلك الحالة هناك قرار يراعي املصلحة
الوطنية.
وأوض�ح أن “الفصائ�ل الفلس�طينية ل�ن
تس�تطيع املجادلة يف ق�رار التأجيل إذا كان
بس�بب الق�دس ،وال مجال لتقدي�م تنازالت
يف ّ
أي قضي�ة مرتبط�ة بالق�دس ،ألنه يعني
التن�ازل عن الح�ق الفلس�طيني ،والتأجيل
إن تم فعال س�يكون م�ن أجل إعطاء فرصة
للرباعي�ة الدولي�ة للقيام بدوره�ا يف عملية
السلام ،وإمكاني�ة توس�عيها بمش�اركة
أط�راف عربية على أن تك�ون أوىل القضايا
املثارة ه�ي االنتخابات وضم�ان إقامتها يف
القدس”.

امن ومجتمع
العدد 7478 :الخميس  29نيسان 2021

الدفاع تعلن موعد التحاق الدورة
 111يف الكلية العسكرية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدفاع العراقية ،ام�س األربعاء ،موعد التحاق الطلب�ة املقبولني يف الدورة
( )١١١إىل الكلية العسكرية.
وكش�ف بي�ان صادر عن وزارة الدفاع تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان « الوزارة تدعو
املقبولني يف الدورة ( )١١١اىل االلتحاق بالكلية العسكرية يف الرستمية يوم االحد املوافق
 ٢ايار .»٢٠٢١
ً
مشيرة إىل ان «الدخول اىل الكلية يكون من خالل بوابة عش�تار مقابل شارع القناة مع

اس�تصحاب املستمس�كات الثبوتية االصلية للطالب وتقرير طبي حكومي يؤكد سالمة
الطالب من وباء كورونا ،باالضافة اىل املستلزمات الشخصية املهمة للطالب».
ون�وه البيان إىل «ان ال�وزارة تؤكد أن فرتة االلتحاق تكون مح�ددة باأليام ( ٤-٣-٢ايار
 ،)٢٠٢١وبخالفه يعد قبول الطالب ملغياً».

العمل تنوه حول الشمول اجلديد يف
احلماية االجتماعية
بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة العم�ل ،ام�س األربع�اء،
تنويها ً بشأن الش�مول الجديد يف الحماية
االجتماعية .
وذكرت ال�وزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخة منه :أن «هيئة الحماية االجتماعية
التابعة لها نوه�ت للمواطنني كافة بعدم
التعامل مع املكاتب الوهمية التي تستغل

املواطن».
وأكدت الوزارة خالل البيان أنها» س�تقوم
بنشر اس�تمارة الش�مول الجدي�د على
موقعها الرس�مي وعلى صفحتي (وزارة
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة وهيئ�ة
الحماي�ة االجتماعي�ة) عبر الفيس�بوك
املعتمدتين رس�ميا ً ح�ال االيع�از بفت�ح
الشمول الجديد».

التخطيط تكشف عن اخنفاض بعدد
حوادث املرور خالل 2020

alzawraanews@yahoo.com

مناشدات نيابية إلعادة العراقيني العالقني يف اهلند

مصدر يف الصحة :الوزارة تناقش مقررات جديدة حول حظر التجوال
بغداد /الزوراء:
كشف مصدر يف وزارة الصحة عن ان الوزارة
تناق�ش التوصية بإيقاف ال�دوام يف املدارس
والجامع�ات واملعاهد بس�بب تفيش فريوس
كورونا يف البالد.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :ان «الكتاب
الذي انترش يف وس�ائل التواص�ل االجتماعي
غير صحي�ح ومزي�ف» .مؤك�دا ان «هن�اك
مناقش�ات حول إيقاف الدوام الحضوري او
ً
الكرتوني�ا لكن الكتاب
اس�تمراره وحرصه
مزيف».
ولف�ت اىل ان «رحلات الطريان والس�فر من
واىل الهن�د متوق�ف من�ذ الثالث�اء بأم�ر من
سلطة الطريان املدني العراقية».
وأش�ار املصدر اىل ان «هن�اك اجتماعا ً قريبا ً
للجن�ة العلي�ا للصح�ة والسلامة الوطني�ة
وستعلن مقررات جديدة حول حظر التجوال
خالل األيام العرشة األخرية من شهر رمضان
وعيد الفطر املبارك».
ون�وه اىل ان «بعض مواق�ع التواصل تعتمد
نرش اخبار مزيفة بعد منتصف الليل ملحاولة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قي�ادة عمليات بغ�داد ،امس
األربع�اء ،تنفيذه�ا عملي�ات بح�ث
وتفتي�ش يف انحاء العاصمة اس�فرت
عن اعتقال عدد من املتهمني باإلرهاب
والتزوير وترويج املخدرات.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت�ه
«الزوراء» :ان فرقة املش�اة السادسة
نف�ذت عملي�ات اس�تباقية لتأمين

حماية قاط�ع املس�ؤولية ،باإلضافة
إىل اج�راء عمليات البح�ث والتفتيش
يف مناطق ش�مال وغربي بغداد ضمن
قاط�ع مس�ؤولية الفرق�ة ،وتمكنت
م�ن اعتقال ع�دد من املتهمين وفق
م�واد قانوني�ة مختلف�ة بينهم متهم
وف�ق املادة  1/4إره�اب ،ومتهم آخر
بالتزوير».
وأض�اف البي�ان أن «فرق�ة املش�اة

بغداد /الزوراء:
أعلنت رئيس لجن�ة الثقافة والس�ياحة واآلثار
النيابية ،سميعة الغالب ،امس األربعاء ،انطالق
مشاريع اعمار مدينة سامراء عاصمة الحضارة
االسالمية خالل االيام القليلة القادمة.
وبين�ت الغلاب ،اثن�اء زيارتها ملدينة س�امراء
يرافقه�ا النائ�ب علي الحمي�داوي« :ان لجن�ة
الثقاف�ة باعتباره�ا عض�وا يف اللجن�ة املرشفة
عىل تنفي�ذ قانون س�امراء عاصم�ة الحضارة
االسلامية ،زارت املدين�ة التاريخي�ة املقدس�ة،
واللق�اء بمحافظ صالح الدين م�ن اجل اطالق
املشاريع التي حددها القانون».
مؤك�دة «ان مش�اريع االعمار ستش�مل جميع
مفاص�ل املدين�ة وازقته�ا ،فضلا ع�ن البن�ى
التحتي�ة والس�ياحية وتوفري جمي�ع الخدمات
لزوار املدينة».

إعالن
اس�تنادا اىل قرار الحكم الصادر يف الدعوى املرقمة /39ب 2019/واملؤرخ يف  2019/3/6املكتس�ب
الدرج�ة القطعي�ة واملتضمن ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م ( 96مقاطعة  29الويل�ه) بيعا واملدرجة
اوصاف�ه ادن�اه ،لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم الثاني للنرش،
فعىل من يرغب املش�اركة باملزاي�دة الخاصة ببيع العقار مراجعة هذه املحكمة يف الس�اعة الثانية
عرش ظهرا ومن اليوم الثالثني ملدة النرش ولالشتراك باملزايدة عىل ان يودع الراغب بالرشاء تأمينات
ال تق�ل عن  %10من قيمة العقار اذا كان من غري الرشكاء مس�تصحبني معهم املستمس�كات التي
تثبت شخصيته ،علما ان اجور النرش والداللية واالعالن يتحملها املشرتي .
القايض
مهند محمد عيل التميمي
االوصاف:
 -1العقار املرقم  96مقاطعة  29الويله جنسه زراعي تسقى سيحا ً يحتوي عىل اشجار النخيل عند
( )16ودور سكن عدد( )2مبنية من البلوك ومسقفة من الشيلمان درجة بنائها دون املتوسط.
 -2مساحة العقار ( 18دونم و 8اولك).
 -3تق�در قيمة العقار ارض�ا ً وبناءا ً ( 83,116,000د.ع) ثالثة وثمانون مليون ومائة وس�تة عرش
الف دينار.

فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة/
 2787يف 2021/3/31
الجنسية افغاني والصادرة
م�ن مديري�ة الجنس�ية
العام�ة /مديرية االقامة يف
النجف باس�م (عصمت الله
بصيري) فعلى م�ن يعثر
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة
االصدار.

جمهورية العراق
نموذج رقم ( )28تسجيل عقاري
وزارةالع�دل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بنا ًء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2021/12/20
لتسجيل
تم�ام العق�ار تسلس�ل  1426الشرق باس�م (أحالم عبد
مشني) مجددا
باعتبار حائز له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت
امللكية املذكورة تمهيدا لتسجيل وفق احكام قانون التسجيل
العقاري رقم ( )43لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب فعىل
من يدع�ي بوجود عالق�ه او حقوق معينة عىل ه�ذا العقار
تقدي�م ما لديه من بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالثني
يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور
يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم التايل
النته�اء م�دة هذا االعلان وذلك الثب�ات حقوق�ه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
املالحظ
مطرش نعيم صرب

إعالن
اىل الرشي�ك (عب�د الزهرة
غن�ي حس�ن) اقتضى
حض�ورك اىل مديري�ة
بلدي�ة النج�ف االرشف
لغ�رض اص�دار اج�ازة
البناء للرشيك (نجاة غني
حس�ن) للقطع�ة املرقمة
( )1/535يف النج�ف حي
الزهراء مقاطعة .3

مجلس القضاء االعىل 			
محكمة بداءة غماس 			

إنذار
اش�ارة اىل امل�ادة التاس�عة وامل�ادة الراب�ع
والعرشون من التعليمات  78لس�نة 1983
الص�ادرة وفق اح�كام القانون  35لس�نة
 1983اىل املس�تأجرة (هيا ن�ارص ريطان)
املتعاق�د على مس�احة  50دون�م ضم�ن
املقاطع�ة  /37الغبيش�ية التابع�ة ملرك�ز
قضاء الجبايش ونظرا ً لرتكها االرض بدون
زراعة وبعدم ايفائها بااللتزامات القانونية
والتعاقدي�ة لذا ننذرها بتقي�د وبما اوجبه
القان�ون وخالل م�دة  90يوم اعتب�ارا ً من
تاري�خ النرش وبخالفه س�نتخذ االجراءات
القانونية بحقها س�حب االرض والترصف
فيها حسب القوانني والقرارات النافذة.
محمد عباس نارص
معاون مدير زراعة ذي قار

العدد/39:ب2019/
التاريخ2021/4/12:

التشويش».
من جهتها ،ناشد رئيس لجنة الصحة والبيئة
النيابي�ة ،قتيب�ة ابراهي�م الجب�وري ،رئيس
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي ووزيري النقل
والخارجي�ة بتس�يري رحالت فوري�ة إلعادة
العراقيني العالقني يف الهند.

وق�ال الجب�وري يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخة منه :ان «العديد من العراقيني مازالوا
عالقين يف الهن�د التي تم�ر حالي�ا ً بظروف
اس�تثنائية ،وقد أنفقوا كل ما بحوزتهم من
م�ال وأصبح�ت أوضاعه�م مأس�اوية ،وقد
وصلتن�ا منه�م مناش�دات إلعادتهم بأرسع

وقت ممكن اىل العراق واعتماد املس�حة التي
أجري�ت له�م يف الهند والت�ي تعتمد آلخر 72
ساعة».
وأضاف الجبوري «نأمل أن يلتفت لهم رئيس
الوزراء ووزيري النقل والخارجية ويوعزون
بتسيري رحالت جوية فورية إلعادتهم».
وكان�ت رشكة الخط�وط الجوي�ة العراقية،
أعلن�ت تعلي�ق «جميع رحالته�ا املبارشة اىل
الهن�د ابتدا ًء م�ن الثالثاء حتى إش�عار آخر،
بس�بب خط�ورة املوقف الوبائ�ي وللحد من
انتقال عدوى الفريوس اىل العراق».
يش�ار اىل ان معظ�م دول العال�م علق�ت
رحالته�ا الجوية مع الهن�د والقادمني منها
بع�د تفجر موجة الوب�اء فيها وصعودها اىل
ارقام مخيفة.
وناشد العراقيون العالقون الخطوط الجوية
العراقية بـ»اإلرساع بتوفير اآلليات لنقلهم
من الهند إىل العراق».
وق�ال بعضه�م إن ع�ددا كبيرا م�ن املرىض
العراقيني يف الهند مصابون بأمراض معقدة
من بينها الرسطان قد علقوا هناك.

عمليات بغداد تعتقل متهمني باإلرهاب والتزوير واملخدرات

انطالق مشاريع إعمار سامراء
عاصمة احلضارة اإلسالمية
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة التخطي�ط ،امس االربعاء ،ع�ن انخفاض عدد حوادث املرور لس�نة
 2020بنس�بة  ،%23.9مشيرة اىل ان ش�هر ترشين االول س�جل اعىل نسبة يف عدد
الحوادث.
وق�ال جهاز االحصاء املركزي يف تقري�ر له اطلعت عليه «الزوراء» :إن «عدد حوادث
املرور املسجلة لسنة  2020بلغ  8186حادثا منها  2016مميتا بنسبة  %24.6وغري
مميت  6017بنس�بة بلغت  %75.4للمحافظات ،عدا اقليم كردستان مقابل 10723
حادثا عام  2019بانخفاض بلغ نسبته  23.9باملئة».
واوض�ح الجه�از ان «عدد ضحايا حوادث املرور لس�نة  2020من الوفيات حس�ب
الجنس س�جلت  2152قتيال منهم الذكور  1776قتيال بنس�بة  %82.5واالناث 376
قتيال بنسبة  %17.5من املجموع الكيل للوفيات».
واش�ار اىل ان «حوادث االصطدام س�جلت اعىل نس�بة خالل سنة  2020حيث بلغت
 4524حادث بنس�بة  %55.3من مجموع الحوادث البالغ عددها  8186حادثا تليها
حوادث الدهس  2793حادثاا بنس�بة  %34.1ثم حوادث االنقالب  773حادث بنسبة
 %9.4اما حوادث االخرى فبلغت  96حادثا بنسبة  1.2باملئة».
وبني ان «شهر ترشين االول لسنة  2020سجل اعىل نسبة بعدد حوادث املرور بـ 888
حادثا بنسبة بلغت  %10.8يليه شباط وكانون االول  859حادثا وبنسبة  %10.5من
اجمايل الحوادث» ،الفت�ا اىل ان «اكثر الحوادث حصلت عىل الطريق الرئييس وبواقع
 5580حادث�ا وعىل الطريق الرسيع  1513حادثا بنس�بة  %18.5واقل الحوادث عىل
الطريق الريفي  544حادثا بنسبة  %6.6من املجموع الكيل للحوادث».
واك�د جه�از االحصاء ان «النتائج اظهرت ان احد مس�ببات وق�وع الحوادث كانت
بس�بب الس�ائق حيث س�جلت  6785حادثا بنس�بة  %82.9وتمثل اعىل نس�بة من
اجمايل الحوادث ،وبسبب السيارة  500حادث بنسبة  %6.1يليها بسبب املشاة 387
حادثا بنسبة  ،%4.7اما بقية االسباب مجموعها بالنسبة للطريق والركاب واالخرى
هو  514حادثا بنسبة  %6.3من املجموع الكيل والبالغ  8186حادث سنة .»2020
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الحادي�ة عشرة ،تس�تمر بتأمين
الحماية للمراك�ز االنتخابية ،وتنفيذ
واجب�ات البح�ث والتفتي�ش ضم�ن
قاطع املس�ؤولية ،نتج عنها :اعتقال
ع�دد من املتهمني وفق م�واد قانونية
مختلف�ة بينه�م متهم برتوي�ج املواد
املخدرة».
وأش�ار البي�ان إىل أن «ق�وة من فرقة
املش�اة الس�ابعة عشرة وبن�ا ًء عىل

معلوم�ات اس�تخبارية ،تمكن�ت من
إلق�اء القب�ض على متهمين اثنين
وف�ق امل�ادة  1/4إره�اب ،يف منطقة
الرضوانية جنوبي بغداد».
ولف�ت إىل أن «الفرق�ة األوىل رشط�ة
اتحادية تمكنت م�ن اعتقال عدد من
املطلوبني للقض�اء وفق مواد قانونية
مختلف�ة بينهم متهم وفق املادة 1/4
إرهاب ،ومتهم برتويج املواد املخدرة،

ضمن قاطع مسؤولية الفرقة».
وأوض�ح البيان أن «املفارز املشتركة
يف قي�ادة عملي�ات بغ�داد تمكنت من
اعتقال متهم برتويج املخدرات ،وضبط
بحوزته كمي�ات من املواد املخدرة ،تم
تس�ليمه إىل الجهات املختصة ،وضبط
إض َ
افة إلىَ َ
أسلحة غري مرخصةَ ،
ض َب َط
َع َد َد مِ ْن ال َع َجالتِ َّال ِتي لاَ ُتحْ م َُل أوْراقا ً
ُّص َ
ُث ُبو ِتيَّة َجا ِن َب ْي َ
الكر ِْخ والر َ
افة».
فيِ

هيئة النزاهة تعلن تنفيذ عملييت ضبط يف حمافظتني
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت هيئ�ة النزاه�ة ،امس االربع�اء ،من
ضب�ط متهم يق�وم بابت�زاز دوائ�ر محافظة
كميات
الديوانيَّة ،كما ت�م ضبط أوليات رشاء
ٍ
كبري ٍة من مادة السكر التالف يف ميسان.
وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات بالهيئ�ة يف بيان
ورد «لل�زوراء» :ان «فري�ق عم�ل من مكتب
تحقي�ق الهيئة يف الديوانيَّ�ة تمكن من ضبط
ش�خص يقوم بابت�زاز الدوائ�ر الحكومية يف
املحافظة».
َّ
واضاف�ت أن «املتهم يقوم باس�تخدام مواقع
التواص�ل االجتماع�ي البت�زاز املؤسس�ات

ً
الفتة إىل أن «الفريق
الحكومية يف املحافظة»،
معلومات من
نص�ب كمينا ً محكماً ،بعد ورود
ٍ
عدد من القطاع�ات الحكومية ومنها القطاع
الصح�ي يف عفك الذي�ن قدموا الش�كوى ضد
املتهم ،حيث َّ
تمكن الفريق من ضبطه بالجرم
املشهود يف إحدى كوفيات املدينة».
َّ�ة مُ
نفصل�ة ،اش�ارت الدائ�رة اىل ان
ٍ
ويف عملي ٍ
تابع ملكت�ب تحقي�ق الهيئة يف
ل
عم�
«فري�ق
ٍ
ٍ
ميسان انتقل إىل معمل سكر املحافظة الواقع
يف قض�اء املج�ر الكبير ،وتمك�ن م�ن ضبط
أولي�ات رشاء ( )٢٤٠٠ط�ن من مادة الس�كر
التالف ،إذ ق�ادت التحقيق�ات األوليَّة للفريق

أن املعم�ل لم يقم باتخ�اذ أي إجراء إزاء هذه
املخالف�ات ،فضالً عن عدم العم�ل عىل إعادة
تصنيع املادة أو االستفادة منها أو استغاللها
لألغ�راض الصناعيَّة ،عىل الرغ�م من رشائها
منذ عام .»٢٠١٩
واك�دت ان�ه «ت�م تنظي�م محضري ضب�ط
أصوليَّني ،وس�يتم ع�رض األوراق التحقيقيَّة
رفقة املُ َّتهم يف العمليَّة األوىل عىل قايض التحقيق
وف�ق املادة ( )430من قانون العقوبات ،فيما
عرض�ت املضبوط�ات واألوراق التحقيقيَّة يف
العمليَّة الثانية عىل املحكمة املختصة؛ ّ
التخاذ
اإلجراءات القانونيَّة املناسبة».

العمليات املشرتكة توضح خطتها
لتأمني قرية اجليزاني

الكشف عن استبعاد فرض
ضرائب على السكائر

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة ،امس األربعاء ،ع�ن اجراءاتها لتأمني قرية
الجيزان�ي يف دياىل ،فيما طمأن محافظ دياىل مثنى التميمي االهايل بحمايتهم
من عصابات داعش االرهابية.وقال نائب قائد العمليات املشرتكة ،عبد االمري
الش�مري« :اجرينا اليوم (أمس) زيارة لقطاع عمليات دياىل والتقينا املحافظ
الذي ابدى اس�تعداده ملس�اعدة القطعات االمنية» ،مبينا انه «تم تامني عدد
م�ن القضايا اللوجس�تية املهمة».واض�اف ان «وزارة الداخلي�ة قدمت عمالً
كبيرا ً يف املناطق التي حصلت بها الحادثة االخرية».فيما اكد املتحدث باس�م
القي�ادة ،اللواء تحسين الخفاجي :ان «العمليات املشتركة بارشت االرشاف
عىل توس�يع وانتشار وانفتاح القطاعات يف قرية الجيزاني التي تشهد بعض
الخروقات االمنية» ،مشيرا اىل ان «الطرق املقابلة لنهر خريسان فتحت وتم
توزي�ع قطاعات ال�رد الرسيع وقيادة عملي�ات دياىل عىل جانب�ي الطريق».
ً
مالحق�ة وتطهريا ً للمنطقة من العنارص االرهابية
واكد الخفاجي ان «هناك
والتنظيمات االجرامية».من جانبه ،اش�ار محاف�ظ دياىل ،مثنى التميمي ،اىل
ان «القائد العام للقوات املسلحة ابدى اهتماما ً يف دياىل بعد حادث الجيزاني»،
موضح�ا ً ان «العم�ل والجهد املقدمني م�ن العمليات املشتركة مع الجهات
االمني�ة االخرى كفيالن بتأمين هذه املناطق وحماي�ة املواطنني «.وتابع ان
«ه�ذه القوات تبذل الجهود مع وجود تنس�يق كبري بني العمليات املشتركة
وادارة املحافظ�ة يف تأمني قس�م املس�تلزمات الفنية للقوة املوج�ودة ،وهذا
كفي�ل يف ادامة الجهد االمن�ي يف املنطقة» ،مطمئنا «املواطنني عىل اس�تعداد
عال لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم من عصابات داعش االجرامية».

بغداد /الزوراء:
استبعدت لجنة االقتصاد النيابية ،امس األربعاء ،فرض رضائب عىل
السكائر بنسبة  ،%100فيما اوصت بالسيطرة عىل املنافذ الحدودية
ملنع التهريب.
وق�ال عضو اللجنة ،فالح الخفاجي ،بحس�ب الوكالة الرس�مية :إن
«موضوع الرضائب وفرضها له الجدوى الكربى بالنسبة اىل تشجيع
املنتج املحيل» ،مبينا أن «هناك مواد تدخل اىل البالد عرب التهريب مثل
السكائر التي تدخل عرب حاويات مخبأة يف املالبس».
واس�تبعد الخفاجي «فرض رضائب عىل الس�كائر بنس�بة ،»%100
الفتا اىل أنه «لو كانت هناك س�يطرة كاملة عىل الحدود فإن ايرادات
الرضائب ستكون ايجابية عىل االقتصاد العراقي».
وتاب�ع أن «بعض املواد مثل البيض تدخ�ل عن طريق التهريب ولكن
ال ترتت�ب عليها رضائب ،كما أن الس�يارات تدخل ع�ن طريق اقليم
كردس�تان وال تدف�ع له�ا رضائب أيض�ا» ،مشيرا اىل أن «فرض أي
رضائب جديدة سيترضر بها املواطن البسيط».
وبين أن «فائ�دة الرضائ�ب تع�ود اىل الفاس�دين واملهربين الذي�ن
يس�يطرون عىل املنافذ ،وال تس�تفيد منه الدولة إال بنسبة ضئيلة»،
مشيرا اىل أن «الدولة لو كانت تستفيد من تلك الرضائب بنسبة -30
 %40فإن االيرادات من املنافذ ستكون هائلة».

بعد  14إصابة يف مدرسة بالبصرة

الرتبية النيابية تطالب بإيقاف الدوام احلضوري يف املدارس

بغداد /الزوراء:
طالبت لجن�ة الرتبية النيابي�ة بإيقاف الدوام
الحضوري يف املدارس ،عقب ارتفاع االصابات
الجديدة بفريوس كورونا يف العراق.
وق�ال عضو لجن�ة الرتبية النيابية ،هوش�يار
قرداغ ،يف ترصي�ح صحفي ،امس األربعاء :إن
«عددا ً من اإلصابات الجديدة بفريوس كورونا
ظه�رت يف إحدى م�دارس محافظ�ة البرصة،
وبالتايل ينبغ�ي االرساع بالحف�اظ عىل أرواح
الناس قدر االمكان ،وايقاف الدوام الحضوري،
خوف�ا ً من انتش�ار أكبر بالجائحة يف صفوف
الطلبة والكوادر التدريسية».
وبحس�ب وثيق�ة ص�ادرة عن قس�م الصحة
العام�ة يف محافظ�ة البصرة ،موجه�ة إىل
مديرية تربي�ة محافظة البرصة ،فإنه ظهرت
 14إصابة جديدة بفريوس كورونا ،يف مدرسة
الف�رح االبتدائي�ة ،موزع�ة عىل أرب�ع مراحل
دراسية.

اإلصابات الجديدة بفريوس كورونا يف املدرسة،
توزع�ت بواق�ع  4إصاب�ات يف الص�ف األول،
وإصابتين يف الص�ف الثان�ي ،و 4إصابات يف
الصف الثالث ،و 4إصابات يف الصف السادس،

فضالً عن إصابة  4من الكوادر التدريسية.
ودع�ت صح�ة البصرة إىل إغلاق املدرس�ة
املذك�ورة مل�دة  14يوم�اً ،وحج�ر الطلب�ة يف
منازلهم ،وتعفري املدرسة.
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االتصاالت تعتزم ختفيض تسعرية
االنرتنت وحتسني جودة اخلدمة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة االتصاالت انها تتجه نحو خـفض تس�عرية خدمة االنرتنت
املقدمة للمواطنني وتحسني جودتها.
وتـش�هد خـدمـ�ة االنـرتن�ت تـذبذبا بجودتها بش�كل كبير منذ مـدة،
وهو ما يس�بب ارباكا لدى املواطنني بمختل�ف رشائحهم العتمادهم عىل
االنـتـرنـت يف حياتهم بش�كل رئـيس ،الس�يما الطلب�ة والتالمـيذ الذين
يـعتمدون التعليم االلكرتوني منذ ظهور جائحة كورونا.
وقال�ت مس�ؤولة العالق�ات واالعلام يف الرشك�ة العام�ة لالتص�االت
واملعلوماتي�ة بال�وزارة ،أيناس الجلبي ،يف ترصي�ح صحفي :ان “الرشكة
عقدت اجتماعا ً موس�عا ً مـع املختصني فيها ملناقش�ة أس�عار وجــودة
خـدمـة االنـتـرنـت املقدمة للمواطنني”.
واضاف�ت ان “االجتم�اع جاء بالتزامن مع حالة الـكس�اد التي تعيش�ها
االسواق بش�كل عـام ،اضــافة اىل فرض حـظر التجوال الجزئي ،وهـو
مـا حـدا بـالوزارة اىل دراس�ة تخفيض تـسعيـرتها” ،مـنوهـة اىل انـه
“سيـتـم االفـصاح عن اي قرار بهذا الـشأن حال اقراره”.
وكان�ت وزارة االتصاالت ق�د اعـلنت اوائــل الع�ام  ،2019عن تخفيض
اس�عار س�عات االنرتنت الدولي�ة بـمـق�دار  25بـاملئ�ة لجميع رشكات
الـقـطاع الخاص املزودة لخدمة االنـتـرنـت فـي الـبـالد.
وذكرت الـجلبي ان “املـش�اريع التي تنفذه�ا الرشكة العامة لالتصاالت
واملعلوماتية تتم بالتعاون مع رشكات القطاع الخاص ،خاصة مـشاريع
الـنف�اذ الـضوئ�ي  ،”FTTHمـؤك�دة “اهمي�ة عم�ل ج�والت ميداني�ة
اس�تقصائية م�ن اجل متابع�ة عمل هذه الشركات ،بما يخ�دم املواطن
بالدرجة االساس”.يذكر ان اغلب اصحاب أبراج ومـزودي خدمة االنرتنت
كانوا قد رفعوا التس�عرية الشهرية باالشتراك بالتزامن مع ارتفاع سعر
رصف الدوالر مقابل الدينار.

الدوالر يشهد هبوطا طفيفا يف
البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر ،امس األربعاء ،يف البورصة الرئيس�ة يف
بغداد بشكل طفيف.
وق�ال مص�در ا ٕن بورصة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت
 147750دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي ..فيما س�جلت بورصة
الكف�اح املركزي�ة خلال افتتاحها صباح أم�س الثالث�اء  147800دينار
عراقي.
واش�ار املصدر ا ٕىل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ س�عر البيع  148250دينارا ً عراقياً،
بينما بلغت اسعار الرشاء  147250دينارا ً لكل  100دوالر امريكي.

نائب :تهريب احملاصيل الزراعية
إىل دياىل تسبب خبسائر فادحة

بغداد /الزوراء:
اك�دت النائب اقب�ال اللهيبي ،ام�س االربعاء ،اس�تمرار تهري�ب املحاصيل
الزراعية اىل اس�واق دياىل رغ�م وجود قرار بحظر دخوله�ا ،مبينا ان دخول
املحاصيل تسبب يف رضب االقتصاد الوطني.
وقالت اللهيبي يف ترصيح صحفي :ان” عوامل متعددة تقف وراء االرضار
بالقط�اع الزراعي ابرزها بالوقت الحايل هي االس�ترياد واغراق االس�واق
باملحاصيل ما يؤدي اىل انهيار االس�عار للمنت�ج املحيل الذي يبلغ بأثمان
بخس�ة جدا اليمك�ن ان تدر ارباحا للكثري من املزارعني بس�بب التكاليف
العالي�ة ناهيك عن ازمة املي�اه االخرية”.واضافت اللهيب�ي ان” التهريب
لم يتوقف عن اس�واق دياىل واليزال يش�كل مصدر تح� ٍد للمزارعني الذين
خرس الكثري منهم هذا املوسم بسبب انهيار االسعار لبعص املحاصيل ما
جعل تحقيق معادلة عادلة بني االيرادات والتكاليف امر بالغ الصعوبة”.
واش�ارت اىل ان” انق�اذ الزراعة تعني انقاذ  50%م�ن االيادي العاملة يف
دياىل ،داعية اىل رضورة التش�ديد وتطبيق قرارات منع االس�ترياد بش�كل
اكث�ر رصامة مع تحقيق توازن عادل يف االس�عار يضمن حقوق املواطن
وامل�زارع يف آن واحد”.وعان�ت الزراع�ة يف دياىل من ارضار كبرية بس�بب
اغراق اسواقها باملستورد خالل االشهر املاضية”.

خاما البصرة اخلفيف والثقيل
يعاودان االرتفاع
بغداد /الزوراء:
عاودت أسعار خام البرصة الخفيف والثقيل ،امس االربعاء ،االرتفاع مرة
أُخ�رى متأثرة بالخام�ات النفطية االخرى بعد توقع�ات بانتعاش النمو
االقتصادي العاملي.وارتفع نفط البرصة الخفيف املصدر آلسيا إىل 65.43
دوالرا ً للربمي�ل بمقدار  0.91دوالر ،أو بنس�بة  1.41%ع�ن يوم الثالثاء،
فيما س�جلت أس�عار خام البرصة الثقي�ل  61.49دوالرا للربميل بأرتفاع
بلغت نس�بته .0.85%وسجل سعر النفط البرصة الخفيف اعىل االسعار
من بني أعضاء منظمة أوبك ،حيث س�جل الخام العربي الخفيف 64.99
دوالرا للربمي�ل ،وس�جل مزيج مرب�ان اإلمارات�ي  63.90دوالرا للربميل،
فيما س�جل مزيج س�هران الجزائري  64.28دوالرا للربميل ،وبلغ س�عر
بوني الخفيف النيجريي  64.20دوالرا ،وجرياسول االنغويل  64.67دوالرا.
وكانت أس�عار النفط العاملية ارتفعت امس ليصل خام برنت عىل 66.11
دوالرا ،وخام غرب تكساس األمريكي عىل  63.19دوالرا.
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الكشف عن شركات وسيطة ببيع العملة غري مسجلة يف بيانات املراقبة املصرفية
بغداد /الزوراء:
وجه عضو مجلس النواب ،النائب جمال
املحمداوي ،امس االربعاء ،سؤاال برملانيا
إىل محافظ البنك املركزي العراقي بشأن
مراقب�ة املص�ارف ورشكات الصريف�ة
ومكاتب التوس�ط لبيع ورشاء العمالت
االجنبية.
وقال املحمداوي ،حس�ب وثيقة صادرة
م�ن مكتب�ه :من خلال تدقي�ق ديوان
الرقاب�ة املالي�ة االتح�ادي البيان�ات
الخاص�ة برأس�مال املص�ارف الخاصة
لوحظ وجود ع�دد من املصارف لم تقم
بزي�ادة برأس�مالها إىل  250مليار دينار
خالف�ا إلعم�ام املديرية العام�ة ملراقبة
الصريف�ة واالئتم�ان يف الع�ام ،2013
ونذك�ر بعض هذه املصارف عىل س�بيل
املثال ،مصرف دار السلام  150مليار
دين�ار ،مصرف باب�ل  178,859مليار
دين�ار ومصرف دجل�ة والف�رات 100
مليار دينار ومرصف التعاون اإلسالمي
 144,481مليار دينار.
واس�تطرد :ان متابع�ة دي�وان الرقابة
املالي�ة أظه�رت ان تعليم�ات البن�ك

املرك�زي املتعلق�ة ببي�ع ورشاء العملة
لم تتضمن ما يشير اىل متابعة القوائم
التجارية املقدمة م�ن املصارف األهلية
مقاب�ل البضائ�ع املس�توردة الت�ي تم

ملراقب�ة الصريف�ة بخص�وص املصارف
التي تمتنع عن تس�ديد اقيام خطابات
الضمان ملدة محددة من الزمن.
واس�تأنف الق�ول :ان بع�ض الرشكات

تغطية اقيامها ع�ن طريق االعتمادات،
مما يفق�د البنك املركزي عنرص الرقابة
على الحواالت.واش�ار اىل ع�دم وج�ود
إجراءات رادعة من قبل املديرية العامة

اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
اغل�ق مؤرش االس�عار يف س�وق العراق
لالوراق املالية ،امس االربعاء ،منخفضا
بنسبة (.)0.24%
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق
لألوراق املالية لي�وم امس كما ييل :بلغ
عدد االسهم املتداولة ()817.562.904
أس�هم ،بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم
( )879.197.498دينارا.
واغلق مؤرش االسعار  ISX 60يف جلسة
ام�س على ( )591.78نقطة منخفضا
بنسبة ( )0.24%عن اغالقه يف الجلسة
السابقة البالغ ( )593.21نقطة.
وتم تداول اس�هم ( )30رشكة من اصل
( )103رشكة مدرجة يف السوق ،واصبح
عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة
االوراق املالية لع�دم التزامها بتعليمات
االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املشتراة م�ن
املس�تثمرين غير العراقيني يف الس�وق
( )11ال�ف س�هم بقيمة بلغ�ت ()902
الف دينار من خالل تنفيذ صفقتني عىل
اسهم رشكة واحدة.

بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة من
املس�تثمرين غير العراقيني يف الس�وق
( )24مليون س�هم بقيم�ة بلغت ()13
ملي�ون دين�ار من خلال تنفي�ذ ()15
صفقة عىل اسهم اربع رشكات.
يذكر ان س�وق الع�راق للأوراق املالية
قد اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني
وااليداع املركزي منذ عام  2009ويسعى

املعدن األصفر يرتاجع إىل أدنى
مستوى يف أسبوع

ألطلاق نظ�ام الت�داول عبر االنرتنيت
للمس�تثمرين ,وينظم خمس جلس�ات
تداول اس�بوعيا من االحد اىل الخميس,
وم�درج في�ه  105رشك�ة مس�اهمة
عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف
واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة
والتامين واالس�تثمار املايل والس�ياحة
والفنادق.

استقرار النفط العاملي بفعل اتفاق “اوبك” على زيادة اإلنتاج

رويرتز /متابعة الزوراء:
اس�تقرت اسعار النفط ،امس األربعاء ،بعد أن أكدت أوبك  +أنها
س�تميض يف خطط إلضاف�ة املزيد م�ن االنتاج إىل الس�وق ،عىل
الرغ�م م�ن عودة ظهور الفيروس يف بعض املناط�ق بما يف ذلك
الهند مما أدى إىل غموض توقعات الطلب.
واتفق�ت لجن�ة أوبك  +عىل أن التحالف يج�ب أن يميض قدما يف
خريطة الطريق لزيادة اإلمدادات عىل مدى األشهر الثالثة املقبلة،
حيث رفعت املنظمة تقديراتها لنمو الطلب هذا العام.
وتدفع الصني والواليات املتحدة تعايف س�وق النفط العاملية ،مع
ظه�ور إش�ارات إيجابية من أج�زاء من أوروبا ،م�ن املتوقع أن
ي�ؤدي برنامج التطعيم املتس�ارع إىل زيادة التنقل واالس�تهالك
بش�كل أكرب ،عىل الرغم من أن أس�عار النفط الخام قد تراجعت
بالقرب من  60دوالرًا للربميل مؤخرًا حيث أثار تفجر Covid-19
يف الهند والربازيل مخاوف بشأن الطلب عىل املدى القريب.
قال مندوبون إن أوبك  +ستتخطى اجتماعها الوزاري املقرر يوم
األربعاء بعد التمس�ك بخطتها لزيادة اإلم�دادات بمقدار مليوني
برميل يوم ًيا عىل مدى األش�هر الثالثة املقبل�ة ،ليكون االجتماع
املقبل يف أوائل حزيران.
وهبط خام برنت بمقدار  3س�نت عن�د  65.82دوالرا يف بورصة
أوروب�ا للعق�ود اآلجل�ة  ICEبع�د أن أض�اف  1.2٪يف الجلس�ة

لوح�ظ ممارس�تها اعمال التوس�ط يف
بي�ع العملة يف بغ�داد ولكنها غري مثبتة
يف قاع�دة البيان�ات الخاص�ة بمديرية
املراقبة املرصفية.
وتاب�ع :ان رشكات التوس�ط يف بي�ع
العمل�ة اس�تفادت من اص�دار مديرية
مراقب�ة الصريف�ة إيق�اف طلب�ات
من�ح ف�روع للمص�ارف مم�ا ادى اىل
اس�تفادة الرشكات واملكاتب من الثغرة
القانونية.
واستغرب املحمداوي من إيقاف نشاط
رشكات التوس�ط الواقعة يف محافظتي
األنب�ار ونين�وى ول�م يش�مل االيق�اف
املحافظ�ات الس�اخنة األخ�رى صلاح
الدين ودياىل يف العام .2016
وكش�ف املحم�داوي ع�ن قي�ام رشكة
“اللب�اب للتوس�ط يف بي�ع العمل�ة”
باالقرتاض من املرصف العراقي للتجارة
مبل�غ  350مليون دينار ،اي ما نس�بته
 70%من رأس�مالها البالغ  500مليون
دين�ار خالفا للقان�ون ،باإلضافة إىل ان
القرض منح اىل الرشكة قبل تس�جيلها
لدى دائرة تسجيل الرشكات.

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تراجع�ت أس�عار الذه�ب إىل أدنى مس�توى لها يف أس�بوع ،ام�س األربعاء،
بفعل ارتفاع عوائد س�ندات الخزانة األمريكية قبل بيان سياس�ة االحتياطي
الفيدرايل.وانخفض الذهب الفوري بنسبة  ٪ 0.5إىل  1767.66دوالرًا لألوقية
 06:25توقيت جرينتش ،بعد أن انخفض إىل أدنى مس�توى له منذ  20أبريل
يف  1،765.70دوالر يف وقت سابق من اليوم (امس) ..وتراجعت العقود اآلجلة
للذهب يف الواليات املتحدة  0.6٪إىل  1769.00دوالرًا لألونصة.وقفزت عائدات
س�ندات الخزانة األمريكية ألجل عرش س�نوات ألعىل مس�توى منذ  15أبريل
نيسان ما يزيد من تكلفة فرصة االحتفاظ بالذهب.ويرتقب املستثمرون اآلن
بي�ان مجلس االحتياطي االتحادي الذي يتوقع أن يعطي دالئل عن مس�تقبل
السياس�ة النقدية.وارتفع مؤرش الدوالر بنس�بة  0.1٪أمام منافس�يه  ،مما
جعله الذهب أكثر تكلف�ة لحاميل العمالت األخرى.ونزل البالديوم  0.3باملئة
إىل  2933.43دوالرا ألوقية بعد ذلك وصل إىل أعىل مستوى له عىل اإلطالق عند
 2962.50دوالرًا ي�وم الثالثاء.وتراجع�ت الفضة  1.3باملئ�ة إىل  25.91دوالر
لألوقية .البالتني انخفض بنسبة  1٪عند  1،216.02دوالرا.

االقتصاد النيابية تعلن تعزيز
رصيد التموينية يف موازنة 2021
بغداد /الزوراء:
أعلن عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ،م�ازن الفييل ،امس االربعاء،
عن تعزيز مفردات البطاقة التموينية للس�نة الحالية ،مشريا اىل وجود اخفاق
واض�ح يف توزي�ع املف�ردات التموينية.وق�ال الفيلي يف ترصي�ح صحفي :إن
“مجلس النواب ع�زز رصيد مفردات البطاقة التموينية برتليون و  300مليار
دين�ار يف موازن�ة  ،”٢٠٢١مبين�ا أن “وزارة التجارة عزت خالل اس�تضافات
الكادر املتقدم داخل اللجنة تعثر توزيع املفردات اىل قلة التخصيصات املالية”.
وأض�اف الفييل أن “هناك تش�خيص واضح يف تلكؤ توزيع مف�ردات البطاقة
التموينية خالل االشهر السابقة” ،الفتا إىل أن “العوائل العراقية تنتظر بشغف
توزيع مفردات البطاقة التموينية يف ظل ارتفاع األسعار يف األسواق املحلية”.
وكان النائب عن تحالف الفتح ،فاضل الفتالوي ،عزا ،يف ترصيح سابق ،ارتفاع
أسعار املواد برمتها يف البالد اىل سياسات وزارتي املالية والتجارة.

بيع حنو  200مليون دوالر
بغداد /الزوراء :يف مزاد العملة

السابقة.
يف حني استقر غرب تكساس الوسيط لتسليم حزيران إىل 62.91
دوالرًا للربمي�ل يف بورصة نيويورك التجارية يف الس�اعة .05:11
بتوقيت غرينتش بعد صعوده  1.7٪يوم الثالثاء.
يف غضون ذلك  ،أفاد معهد البرتول األمريكي أن مخزونات الخام
األمريكي�ة زادت بمق�دار  4.32ماليني برميل األس�بوع املايض،
وانخفاض يف مخزونات البنزين.

أعل�ن البنك املركزي العراقي ،امس االربعاء ،عن بيعه أكثر من  204مليون
دوالر ،وبمش�اركة  11مرصفا.وبلغ�ت مبيع�ات البن�ك ،ي�وم امس104 ،
ماليين واكثر من  267الف دوالر غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ
 1460دين�ار لكل دوالر.وكان�ت مبيعات البنك لتعزي�ز االرصدة يف الخارج
عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،والتي غطاها البنك بالكامل بس�عر رصف
بل�غ  1460دينار لكل دوالر واحد ،قد بلغت اكثر من  177مليون دوالر .أما
اجمايل املبيعات النقدية فسجلت نحو  27مليونا .أما اجمايل املبيعات الكيل
فق�د بلغ نحو .204.267.368فيما لم تتقدم أي من املصارف الـبالغة 11
مرصفا مشاركا يف مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

طالبت وزارة الصناعة بإعادة تأهيله دعما للمنتج احمللي

جلنة اخلدمات :مصنع سكر ميسان معطل برغم صرف  7مليارات دينار
بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة،
ام�س األربع�اء ،وجود م�واد للتأهيل
تصل كلفها اىل س�بعة مليارات دينار
مطروحة يف مصنع سكر ميسان ،من
دون ان يت�م اكمال تأهيل�ه لتدخل يف
دعم الصناعة الوطني�ة واالفادة منه
يف رفد البطاقة التموينية.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب ع�ن
املحافظ�ة ،مضر خزعل الس�لمان:
إن “وزارة الصناع�ة مطالب�ة بإعادة
تأهيل مصنع س�كر ميسان لالسهام
بدع�م املنت�ج املحلي ورف�د البطاقة
التموينية”.
واض�اف ان “املصن�ع احيل اىل رشكة
ايراني�ة للقي�ام بتأهيل�ة من�ذ العام
 ،2015وكان م�ن املفترض انج�از
العم�ل فيه ،لكنه تلكأ بفعل ما حصل
من مالبس�ات م�ع الرشك�ة االيرانية
م�ن خلال ع�دم قدرته�ا على فتح
االعتمادات املحلي�ة والدولية ،ما دفع
وزارة الصناعة اىل انهاء التعامل معها
نهاية العام .”2020
وتاب�ع“ :تص�ل الطاق�ة االنتاجي�ة

للمصنع اىل  100ألف طن س�نويا من
الس�كر ،اىل جانب منتج�ات عرضية
زراعي�ة وصناعي�ة ،فه�و مشروع
ستراتيجي من ش�أنه دعم الصناعة
املحلية والحفاظ عليه من االندثار”.
واوضح السلمان ان “وزارة الصناعة
تري�د ان تتوىل اس�ترياد امل�واد االولية

الداخلة يف اعادة تاهيل املصنع واجراء
عق�ود مب�ارشة م�ع رشكات كندي�ة
واملاني�ة الكمال�ه” ،مبين�ا ان “هناك
م�واد اولي�ة مطروح�ة يف مخ�ازن
املصنع تصل كلفها اىل سبعة مليارات
دين�ار وه�ي بانتظار اكم�ال مراحل
التأهيل لتدخل يف صناعة السكر”.

ولفت اىل “وجود رؤية لوزارة الصناعة
بالذهاب اىل عرض استثماري لغرض
تش�غيل املصنع وتوفري املواد االولية،
اضافة اىل تش�غيل واستقطاب ايادي
عاملة جديدة”.
وكان�ت الرشك�ة العام�ة للمنتج�ات
الغذائي�ة التابعة ل�وزارة الصناعة قد

اك�دت خالل الع�ام امل�ايض جاهزية
مصن�ع س�كر ميس�ان للتش�غيل
واالنتاج بطاقة ( )100ألف طن سكر
ابيض  /س�نويا ،بعد تعزيزه بمعدات
واجهزة جديدة من مناش�ئ ايطالية
ويابانية وتطوي�ر وتحوير الخطوط
االنتاجي�ة واع�ادة زراعة مس�احات
بح�دود ( )1500دون�م م�ن مزرع�ة
قصب الس�كر امللحقة باملصنع ،لكن
هناك بعض املعوقات ابرزها تجهيزه
بالطاقة الكهربائية.
ودع�ا الس�لمان اىل “التوس�ع يف
العملي�ات الزراعي�ة لزي�ادة كميات
االنتاج من السكر االبيض املحيل ،من
خالل التوس�ع بزراعة قصب الس�كر
والتعاقد عىل زراعة مساحات جديدة
وبالتعاون مع زراعة ميسان الدامته
من اجل العمل بكفاءة عالية”.
واك�د ان “خط�وط االنت�اج كان�ت
ضعيف�ة ودون املس�توى املطل�وب،
وهن�اك تواص�ل م�ع وكي�ل وزي�ر
الصناع�ة للتع�اون يف اع�ادة تأهيله
عىل رده�ات للعناية املركزة وصالتني
للعمليات”.

الرياضي

أصفر وأمحر

توركوفيتش :رئيس نادي الديوانية
ال حيرتم حمرتيف الفريق

بغداد /متابعة الزوراء
اكد املحرتف الس�ابق يف فريق الديوانية البوس�ني نيدو توركوفيتش :ان رئيس النادي حسني
العنك�ويش ال يحترم الالعبين املحرتفين يف النادي وقد ت�م معاملتنا بش�كل يسء .مبينا انه
وبشكل مفاجئ وبدون ذكر األسباب قام بفسخ عقدي ولم يدفع املستحقات املالية الخاصة
بي .واضاف :اعلم أن النادي س�ينكر ما أقوله ولكن لدي كل الدالئل موثوقة بالصور والكاتبة
وكيل ثقة بأن الفيفا س�تأخذ بحقي بعد أن ت�م معاملة الالعبني املحرتفني معاملة ال تليق بنا
بتاتا ،وبالرغم من التجربة واملعاملة الس�يئة مع النادي ،إال ان الش�عب العراقي لطيف وقام
بمساعدتي كثريا.
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ملعب امليناء سيكون جاهزا قبل املوعد

حمافظة البصرة :موقف االشقاء مشرف ونعد بنسخة استثنائية لكأس خليجي 25
بغداد /متابعة الزوراء
ترك ق�رار اتح�اد كأس الخلي�ج بمنح
البصرة حق اس�تضافة خليج�ي ،25
انطباع�ا جي�دا يف الوس�ط الري�ايض
والشارع البرصي عىل وجه الخصوص،
الذي انتظر لفرتة طويلة أن يتحقق حلم
استضافة بطولة الخليج يف مالعبها.
محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني الذي
رافق وزير الش�باب والرياضة الكابتن
عدنان درجال ورئيس الهيئة التطبيعية
إي�اد بني�ان واألمين الع�ام لالتح�اد
محم�د فرحان ،تح�دث يف حوار خاص
لـكووورة عن مش�اعره بفوز البرصة
بشرف االس�تضافة وكي�ف س�تعمل
املحافظة إلنجاح البطولة:
أخريا الحلم بات حقيقة؟
نع�م الحمد لل�ه ،الجهود الت�ي بذلناها
تحدي�د يف العامين املاضيين أثم�رت،
فالحل�م لم يتح�ول إىل حقيقة بالتمني
فق�ط ،بل بالجه�د الكبري ال�ذي بذلناه
إلقناع األش�قاء الخليجني بالحضور إىل
برصة الخري ،ومنحها حق االس�تضافة
السيما بعد إنجاز العديد من املشاريع.
كنت�م واثق�ون من ق�رار اتح�اد كأس
الخليج قبل التوجه إىل الدوحة؟
نعم ،برصاحة التمس�نا جدية وحرص
جمي�ع االتح�ادات الخليجي�ة إلنج�اح
مل�ف البرصة وحرصهم عىل التواجد يف
الع�راق ،وبالتايل رس�ائل الحرص التي
أرس�لها رؤس�اء االتح�ادات الخليجية
ش�عرنا به�ا قب�ل التوج�ه إىل الدوحة،
فكنا مطمئنني عىل أن القرار س�يكون
لصال�ح البرصة ،وهذا املوقف يحس�ب
لألشقاء الخليجيني.
كي�ف يمك�ن لخليج�ي  25أن تك�ون
نسخة استثنائية؟
نعد الجميع بأن تكون النس�خة األكثر
تش�ويقا ،وس�تكون مميزة ويتذكرها
الجمي�ع ،هن�اك مس�اع لتأمين أجواء
مثالية لألش�قاء ليعيشوا أجواء مثالية
يف البرصة سيس�تذكرونها ويش�عرون
ب�أن البرصة تس�تحق اس�تضافة أكرب
البطوالت ،نراهن عىل الدعم الجماهريي
باالتفاق مع لجنة الصحة والسالمة يف
حال اس�تمرت الجائح�ة ،ونراهن عىل
الش�عب البرصي املحب املضياف وعىل

حرة مباشرة
رياضة بال ثقافة

د.هادي عبد اهلل

اإلعالم الريايض املس�اند لتكون نسخة
مثالية بكل يشء.
م�اذا ع�ن املنش�ئات الرياضي�ة الت�ي
مازالت قيد التنفيذ؟
ه�ذا املوضوع لن يقلقنا أبدا ،املنش�آت
الرياضية س�تكون جاهزة قبل املوعد،
هناك تطور كبري يف العمل ،واملش�اريع
وصل�ت إىل مراح�ل نهائي�ة ،وكثفن�ا
العم�ل بأكث�ر من وجبة عم�ل لضمان
إكمال املشاريع ،وهناك مشاريع أخرى
تضي�ف جمالي�ة للمدينة يف الش�وارع
والط�رق س�نبارش بإنهائه�ا لتك�ون
البرصة حارضة بأروع صورة.

شنيشل :اإلدارة تسعى حلل األزمة
املالية ومواجهة أمانة بغداد صعبة
بغداد /متابعة الزوراء
أكد رايض شنيش�ل ،مدرب فريق ال�زوراء  ،أن الفريق مطالب
بالنتائج ،رغم الظروف املالية الصعبة التي يمر بها النادي.
وقال مدرب ال�زوراء“ :الزوراء فريق كبير وجماهريه تطالبه
باملنافس�ة على اللق�ب مهما كان�ت ظ�روف الن�ادي”.وزاد:
“وبالتايل املباريات املتبقية من الدوري نس�عى لتحقيق نتائج
طيب�ة م�ن خالله�ا ،ألن الرتاج�ع يف الئح�ة الرتتي�ب ال يلي�ق
بالالعبين والجهاز الفن�ي والزوراء”.وأردف“ :اإلدارة تس�عى
لح�ل األمور املالية وخلق حالة من االس�تقرار ،والزوراء اعتاد
على التعامل م�ع األزمات ،لكن الدوري يم�ر بمراحله األخرية
والحاس�مة ،وال�زوراء مطال�ب باملنافس�ة وبالت�ايل علينا أن
نتجاوز األزمات”.
وأتم مدرب الزوراء“ :فريق أمانة بغداد فريق جيد وال يستهان
ب�ه ،وعلين�ا الدخول للمب�اراة بعزيم�ة الفوز ،فالنق�اط الـ3
ستحافظ عىل موقع الزوراء وعدم الرتاجع يف الئحة الرتتيب”.
يشار إىل أن الزوراء سيواجه أمانة بغداد ،مساء اليوم الخميس،
عىل ملعب الشعب ،لحساب الجولة  29من الدوري املمتاز.

اعالمنا الرياضي
عض�و املكت�ب التنفي�ذي لالتح�اد العراق�ي
للصحاف�ة الرياضي�ة الزمي�ل جمع�ة الثام�ر
ثم�ن مواق�ف الجمي�ع مم�ن حضر مجلس
عزاء ش�قيقه (كري�م) الذي تويف اث�ر اصابته
بفاي�روس كورون�ا اللعين او اتص�ل او ارس�ل
برقيات التعازي ،ويلتمس العذر لكل من لم تسعفه
الظروف للحضور من اجل تقديم التعزية ،سائال العيل القدير ان يحفظ
الجميع ويجنبهم مع عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
**********************
االوساط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيه�ا الحارة اىل الزميل وائل حس�ن العنزي
وذلك لوفاة والده  ..سائلني الله العيل القدير ان
يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه جنات
الفردوس ويرزق اهله ومحبيه الصرب والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون.
********************
عضو لجنة الدورات يف االتحاد العراقي للصحافة
الرياضي�ة الزميل قاس�م شلاكة يحتفل بعيد
ميالده اليوم الخميس ..خالص امنياتنا للعزيز
شلاكة بالعمر املديد ومواصلة رحلة النجاح يف
حياته وعمله املهني.

هل م�ن موع�د إلكم�ال ملع�ب امليناء
الدويل؟
نس�بة اإلنج�از وصل�ت إىل م�ا يقارب
 ،80%وهن�اك تعه�د من�ا يف املحافظة
ً
وأيض�ا م�ن قب�ل
والرشك�ة املُنف�ذة
الحكومة املركزية بإكماله خالل ش�هر
ايل�ول املقب�ل ،فالحكوم�ة مهتمة جدا
ومتابعة ملفاصل العمل ولدينا ثقة بأن
امللعب س�يكون جاهزا يف املوعد املحدد،
فضًل�اً عن وج�ود ملع�ب آخ�ر بجوار
املدين�ة الرياضي�ة اطل�ع علي�ه فريق
التفتي�ش ،وه�و جاهز إال أن�ه يحتاج
لبع�ض املتطلب�ات البس�يطة ،بحي�ث

يمك�ن أن يك�ون ملع ًب�ا احتياط ًيا غري
ملع َبي املدينة الرياضيّة وامليناء.
كي�ف تنظ�رون لع�ودة كأس الخلي�ج
للعراق؟
يف كل العالم ،إقامة البطوالت الرياضية
واملهرجان�ات املنوّع�ة هي عب�ارة عن
تس�ويق اقتصادي ،وهذا التسويق بكل
تأكي�د س�وف تس�تفيد من�ه البرصة،
وبع�ض الشركات الت�ي ربم�ا كان�ت
تعتبر البصرة س�احة حم�راء غير
آمن�ة ،اليوم وبعد زيارة الوفد الخليجي
وم�ا يجري من اس�تعدادات ،س�تكون
البصرة الوجهة املفضلة لها فضلاً عن

التسويق االقتصادي والتجاري والثقايف
واإلعالم�ي ،وإن عودة األش�قاء بعد أن
كانت آخر بطولة كأس خليج أقيمت يف
الع�راق عام  1979س�يكون لها مردود
كبير ج� ًدا للبصرة ،خاص�ة وللعراق
بصورة عامة.
ً
مقلقا؟
قد يكون الهاجس األمني
ً
إطالق�ا ،ال يوج�د ه�ذا الشيء ،حت�ى
األش�قاء اطلعوا وتجول�وا باملدينة وال
يوج�د يشء م�ن ه�ذا القبي�ل ،وه�ذه
مسؤوليتنا ومسؤولية الدولة العراقية،
ولل�ه الحم�د البصرة تنع�م باألم�ن
واألمان.

درجال يعلن حضور رئيس الفيفا افتتاح ملعب املدينة يف احلبيبية
بغداد /متابعة الزوراء
الش�باب والرياض� ِة عدنان رجال أن
أعل�ن وزي ُر
ِ
َ
ملع�ب الحبيبي�ة رشق العاصم�ة بغداد
افتت�اح
ِ
ً
ً
ُ
نجوم
من
تش�كيل
بني
كروية
ملحمة
د
“سيش�ه
ِ
الف�رق العربي�ة واملنتخ�ب العراق�ي فضًل�اً عن
ِ

فق�راتٍ أُخرى ممي�زةٍ ,وبما ُ
يليق بس�مع ِة البل ِد
وتاريخ ِه”.
وقال درجال إن “اليو َم األخري من جولت ِه الخليجية
ً
اجتماع�ا مطولاً مع رئي�س اإلتحاد الدويل
ش�ه َد
لك�ر ِة القدم جياني إنفانتين�و الذي وع َد بحضور

افتتاح ملعب املدينة يف الحبيبية”.
حف ِل
ِ
وأضاف ان رئي�س الفيفا “عرب عن رغبت ِه التامة
املالعب العراقية ،ال س�يما
برفع الحظر الكيل عن
ِ
ِ
مالعب أربي�ل والبرصة
ع�ن
رفع الحظر
يف ِ
ِ
ظ�ل ِ
وكربالء”.

من�ذ ثماني�ة عرش عاما ورياضتن�ا ليس فيها إال املع�ارك اإلعالمية
والقضائي�ة بني الرياضيين الذين أنيط�ت بهم مس�ؤولية القيادة
الرياضي�ة ،ولالنص�اف نق�ول ان يف ه�ذه الس�نوات ب�رزت بع�ض
العالم�ات املضيئ�ة يف درب الثقافة الرياضية ت�ارة عىل هيئة أفكار
وأخرى عىل شكل خطوات ميدانية ،وان كانت خجولة إال انها كانت
تحمل يف طياتها آماال ولكن من اس�تقروا يف نهاية املطاف يف كرايس
القيادة الرياضية س�ارعوا الغتيال تلك االمال علنا مع سبق اإلرصار
لتتحول رياضتنا اىل مجرد لعب ونتائج أكثرها طبعا س�لبية الن من
يدير عملية اللعب بال ثقافة.
ل�ن نسرتس�ل كثيرا ولكننا البد م�ن ان ننب�ه اىل ان واق�ع ثقافتنا
الرياضية ينذر بالخطر وقد س�بق ان ارشنا اىل االمر مرارا وس�نرص
على طرحه حتى نرى من بني اهل الحل والعقد الريايض من يحرتم
أف�كار من قبيل انجاز البحوث الرياضي�ة ،وإقامة املتحف الريايض
واملكتب�ة الرياضي�ة بكل مقتنياته�ا الورقي�ة وااللكرتونية وغريها
من املب�ادرات التي تنمي الوعي الريايض يف املجتمع بعيدا عن فكرة
“ اللع�ب “ ب�كل معانيه الظاهرة والخفية التي يمارس�ها الالعبون
واالداريون عىل مختلف مراتبهم وكل بما يتناسب وميدانه.
فالالعب يلعب يف امللعب مع زمالئه يف تنافس رشيف واإلداري يلعب
يف مكتبه ويف بيته ويف زوايا أخرى مدججا بمستشاري السوء  -غري
املعلنني رس�ميا  -من الجهلة الباحثني عن الجاه والوجاهة والدوالر
الذين وجدوا ضالتهم يف املسؤول الريايض الذي اليرى من املسؤولية
ابعد من جدار كرسيه املرتفع جدا ..
الثقاف�ة الرياضي�ة تحتضر الن م�ن يت�وىل االم�ر – اكثره�م – ال
عالقة لهم بها ..وإال ملن تس�لم أمانات وكنوز ومكتبات الرياضيني
العمالق�ة الذي�ن أفنوا عمره�م يف املالعب ويف تثقيف انفس�هم من
اج�ل خدمة العراق واجيال�ه القادمة ..اين املتحف اي�ن املكتبة اين
املنتدي�ات اين املس�ابقات الثقافي�ة اين مبادرات تش�جيع البحوث
العلمية الرياضية؟
كلها وغريها نضعها تحت عالمة استفهام واحدة  ..تاركني العالمة
األكرب للترصفات التي يزدحم بها املشهد الريايض ،حيث الكل يبحث
ع�ن اقتطاع قطعة من ثوب الرياضة الجميل امال يف ستر عورة لم
يعد اخفاؤه�ا ممكنا يف زمن ثورة االتص�ال االلكرتوني او التغطية
عىل ضعف بسبب ذنب او تسليم اللحية بيد من دخل عالم الرياضة
تحت مسمى ( األستاذ .) 56
املوضوع طويل ومتش�عب وس�تكون لنا معه وقفات بإذنه تعاىل يف
سلسلة ثقافتنا الرياضية.

الشرطة يهزم اخلطوط بفارق  39نقطة يف دوري السلة املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة /قحطان سليم
حقق متصدر الدوري املمتاز بكرة الس�لة،
فريق النفط انتصارا ً جديدا ً يف البطولة.
وعىل قاعة الشعب ،تغلب النفط عىل نادي

االعظمي�ة بفارق  28نقط�ة بواقع 111-
 83ضم�ن مباري�ات املرحل�ة الثاني�ة من
البطولة.
وتغلب الرشطة عىل نادي الخطوط بفارق
 39نقطة وبواق�ع  53-92ضمن مباريات

املرحلة الثانية من املسابقة.
وتف�وق نف�ط البصرة على ن�ادي الحلة
بفارق سبع نقاط وبنتيجة . 62-55
يذكر ان النفط يتصدر الرتتيب العام ويليه
الرشطة ثم الحشد الشعبي.

العراق يواجه منتخب عمان او الصومال يف اوىل
مبارياته ببطولة العرب
بغداد /الزوراء
أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة كأس العرب
“قط�ر  ،”2021جدول مباري�ات البطولة
التي س�وف تنطلق اعتبارا من  30ترشين
ثاني املقبل وحت�ى  18كانون االول عىل 6
من مالعب مونديال قطر .2022
وس�وف تفتتح البطولة بلق�اء يجمع بني
منتخ�ب قط�ر م�ع الفائ�ز م�ن منتخبي
الكوي�ت والبحري�ن ي�وم  30ترشين ثاني
املقب�ل ،ويف نف�س املجموع�ة يلع�ب أيضا
منتخب العراق مع الفائ�ز من لقاء عمان
والصومال.
ث�م يق�ام يف نفس الي�وم  30ترشين ثاني
املقب�ل منتخ�ب تون�س م�ع الفائ�ز م�ن
موريتاني�ا واليمن ،كما س�يواجه منتخب
اإلم�ارات نظيره الس�وري وذل�ك يف إطار
مباريات املجموعة الثانية.
أم�ا الجول�ة األوىل م�ن املجموع�ة الثالثة
سوف تلعب يوم  1كانون أول املقبل ،حيث
تلتق�ي الس�عودية م�ع الفائز م�ن األردن

وجنوب الس�ودان ،واملب�اراة الثانية تجمع
بني املغرب مع الفائز من فلس�طني وجزر
القمر.
ويف املجموع�ة الرابع�ة س�يلتقي منتخب
مرص مع الفائز من لبنان وجيبوتي ،وتلعب
الجزائر مع الفائز من ليبيا والسودان ،يوم
 1كانون أول املقبل.
وتحصل جميع الفرق املشاركة يف البطولة
عىل راحة من املباريات يوم  2كانون أول،
وتقام مباريات الجولة الثانية من البطولة
يومي  3و 4كانون أول.
ويلعب يوم  3كانون االول منتخب س�وريا
مع تون�س ،ومنتخب اإلم�ارات مع الفائز
م�ن اليم�ن وموريتانيا ،وكذل�ك قطر مع
الفائ�ز م�ن مب�اراة عم�ان والصوم�ال،
ومنتخب الع�راق مع الفائز م�ن البحرين
والكويت.
ويف املجموع�ة الثالث�ة تلع�ب املغ�رب مع
الفائز من لقاء األردن مع جنوب السودان،
وكذل�ك الفائ�ز م�ن لقاء فلس�طني وجزر

القمر مع السعودية ،ويف املجموعة الرابعة
يلع�ب منتخب مصر مع الفائ�ز من ليبيا
والس�ودان وكذلك الجزائر م�ع الفائز من
لقاء لبنان وجيبوتي يوم  4كانون االول.
وس�تحصل الفرق عىل راحة يوم  5كانون
أول ،وتلعب الجول�ة الثالثة “األخرية” من
مباريات ال�دور األول من البطولة يومي 6
و 7كانون أول.
وتلع�ب يوم  6كان�ون االول ،منتخب قطر
مع الع�راق والفائز من مب�اراة عمان مع
الصوم�ال م�ع الفائز م�ن لق�اء الكويت
والبحري�ن باملجموعة األوىل ،ويف املجموعة
الثاني�ة تلع�ب تونس مع اإلم�ارات وكذلك
سوريا مع الفائز من موريتانيا واليمن.
ويف املجموع�ة الثالث�ة تلع�ب املغ�رب مع
السعودية ،والفائز من لقاء األردن وجنوب
الس�ودان ،ويف املجموع�ة الرابع�ة يلع�ب
منتخب مصر م�ع الجزائ�ر ،والفائز من
لبن�ان م�ع جيبوتي يلتقي م�ع الفائز من
جنوب السودان وليبيا يوم  7كانون االول.
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أصداء تعادل تشيلسي وريال مدريد

اعالم الكرتوني

توخيل وتشيلسي يكرسان عقدة زيدان والريال  ...كورتوا حيذر ناديه السابق
انتهت مواجهة ريال مدريد وضيفه
تشيليس عىل وقع التعادل بهدف
لهدف يف ذهاب الدور نصف النهائي
من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.
أقيمت املباراة عىل ملعب الفريدو
دي ستيفانو معقل الفريق امللكي،
وفاجأ تشيليس أصحاب األرض بهدف
يف الدقيقة  14أحرزه كريستيان
بوليسيتش اثر تمريرة املدافع الدويل
األملاني أنطونيو روديغر ،قبل أن يتعادل
كريم بنزيمة لريال مدريد يف الدقيقة
.29
وستقام مباراة العودة يوم األربعاء
املقبل ،الخامس من أيار/مايو القادم
عىل ملعب ستامفورد بريدج.
وقال الربازييل مارسيلو ظهري ريال
مدريد إن فريقه دخل إىل املواجهة أمام
تشيليس يف ذهاب نصف نهائي دوري
أبطال أوروبا بفكر هجومي واضح ،إال
أنه واجه صعوبات يف تطبيقه بسبب
الحالة الجيدة التي ظهر عليها الفريق
اإلنكليزي.
مارسيلو أوضح أن تفوق تشيليس
يف الهجمات املرتدة جعل األمور تبدو
صعبة عىل ريال مدريد ،إال أنه أكد يف
الوقت ذاته أن مباراة اإلياب يف لندن
ستكون مختلفة.
وقال مدرب تشيليس ،األملاني توماس
ً
توخيل ،إن فريقه أهدر فرصا ً
ثمينة يف
الشوط األول كانت كفيلة بإهداء الفوز
لكتيبة الـ «بلوز» لكنه شعر باإلعياء يف
الشوط الثاني بسبب سلسلة املباريات
املتتالية التي خاضها الفريق اإلنكليزي
مؤخراً.

وقال اإلسباني سيزار أزبيليكويتا،
مدافع تشيليس اإلنكليزي ،إن فريقه
ً
جيدة أمام ريال مدريد
ق ّدم مباراة
اإلسباني يف معقله «ألفريدو دي
ستيفانو».
واليكم أبرز ترصيحات الالعبني:
كورتوا :سنلحق الرضر بتشيليس
ـ وجه البلجيكي تيبو كورتوا ،حارس
مرمى ريال مدريد ،رسالة تحذير إىل
فريقه السابق تشيليس ،قبل موقعة
إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال كورتوا يف ترصيحات نقلها موقع

«ديفينسا سينرتال» اإلسباني ،عقب
املباراة« :إنقاذ كرة فرينر كان تصد ًيا
رائ ًعا ،فقد كنت أتمنى الخروج بشباك
نظيفة ،لكن تشيليس جعلنا نعاني،
حيث لعب برشاسة وكثافة هجومية».
وأضاف« :كنا نريد أن نبدأ مثلما بدأ
تشيليس ،خلق الفرص للمهاجمني
والضغط عىل دفاعاتهم من األمام،
لكنهم (تشيليس) بذلوا كل ما بوسعهم
منذ البداية».
وتابع« :توقيت هدف تشيليس كان
صع ًبا ،لكننا لم نتأثر وسجلنا التعادل
رسي ًعا».
وختم كورتوا ترصيحاته برسالة
تحذير لتشيليس ،وقال« :مباراة اإلياب
ستكون مثل النهائي ،وال أتوقع أن
تنتهي بدون أهداف ،فلو اعترب تشيليس
املباراة سهلة سيكونوا مخطئني ألننا
سنلحق الرضر بهم».
أرقام مميزة لتوخيل وتشيليس
ـ واصل األملاني توماس توخيل ،املدير
الفني لتشيليس ،أرقامه املميزة ضد
ريال مدريد يف دوري أبطال أوروبا،
عقب مباراة الفريقني.
وتعادل تشيليس أمام مضيفه ريال
مدريد ،بنتيجة  ،1-1عىل ملعب ألفريدو
دي ستيفانو يف ذهاب نصف نهائي

دوري أبطال أوروبا.
وبحسب شبكة «أوبتا» لإلحصائيات،
فقد واجه توخيل ريال مدريد يف دوري
أبطال أوروبا  5مرات دون خسارة،
حيث فاز يف مباراة وتعادل يف 4
آخرين.
ويعد توخيل املدرب الوحيد يف تاريخ
دوري األبطال ،الذي لم يتلق أي خسارة
أمام ريال مدريد ،خالل  5مباريات ،كما
لم يخرس قط أمام زين الدين زيدان.
أما شبكة «سكاي سبورتس» ،فقد
أشارت إىل أن تشيليس لم يخرس
أب ًدا أمام ريال مدريد يف أي مسابقة
أوروبية ،حيث فاز يف مباراتني وتعادل
يف مثلهما.
كاسيمريو يحفز رفاقه ملوقعة لندن
ـ حفز الربازييل كاسيمريو ،العب وسط
ريال مدريد ،زمالءه عقب التعادل
مع تشيليس ،مؤكدا لهم أن األمور لم
تحسم بعد.
وكتب كاسيمريو ،عرب حسابه عىل
«فيسبوك» عقب املباراة« :نعلم كيف
نعاني اآلن ..لكن لدينا تح ٍد كبري آخر يف
لندن».
ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة،
أو التعادل بأكثر من هدف ،من أجل
التأهل للمباراة النهائية ،ومواصلة

سان جريمان يعرض على ميسي عق ًدا ملدة  3مواسم
ً
عرضا للحصول
قدم باريس س�ان جريم�ان
عىل خدم�ات األرجنتيني ليونيل مييس ،نجم
برشلونة ،خالل املوس�م املقبل.وينتهي عقد
ميسي مع برش�لونة يف الصي�ف املقبل ،ولم
يكش�ف الربغوث عن موقفه من االس�تمرار
م�ع البارس�ا حت�ى اآلن.ونقل�ت صحيف�ة

“مون�دو ديبورتيفو” اإلس�بانية ترصيحات
مارس�يلو بيش�لر ،صحف�ي يف قن�اة “TNT
 ،”Sports Brazilإن س�ان جريم�ان ق�دم
ً
عرضا ملييس ملدة موسمني ثابتني ،باإلضافة
إىل موسم ثالث اختياري .وأشارت الصحيفة
إىل أن هذا الصحفي سبق أن كشف عن رحيل

نيمار دا سيلفا إىل سان جريمان يف ،2017
كم�ا أنه أعل�ن وجود بروفاكس رس�مي
من مييس لفس�خ عقده مع برش�لونة يف
الصي�ف املايض.وش�دد الصحفي عىل أن
برش�لونة لم يقدم أي ع�رض ملييس ،من
أجل التجديد حتى اآلن.

مالك أرسنال يؤكد أن الفريق اللندني ليس للبيع

لن يستمع األمريكي ستان كرونكي مالك أرسنال
االنكلي�زي اىل أي ع�روض من أج�ل رشاء النادي
اللندن�ي يف أعق�اب االحتجاج�ات الت�ي قام�ت
به�ا أنص�ار الفريق ،وف�ق ما أعلن�ت مجموعته
“كرونكي س�بورتس أند إنرتتاينمنت” (كاي أس
اي).
وتظاه�ر اآلالف م�ن مش�جعي “املدفعجي�ة”
خ�ارج ملع�ب اإلم�ارات يف العاصمة لن�دن قبيل
مب�اراة فريقهم ض�د إيفرتون يف ال�دوري املمتاز
ً
اعرتاضا
الجمعة الفائت (خرسوا بهدف نظيف)،
على مش�اركة ناديه�م إىل جان�ب  11ن�ادي من
كبار أوروب�ا يف إطالق الدوري الس�وبر األوروبي
االنفصايل.
وانس�حب أرس�نال واألندية االنكليزية الخمس�ة
األخرى من املرشوع االنش�قاقي بعد أقل من 48
ساعة عىل إطالقه بعد ضغوطات من املشجعني،
الالعبني ،االتحادات ،رجال السياسة والرعاة.
ّ
مؤس�س منصة
وأع�رب الس�ويدي داني�ال إي�ك
الب�ث التدفق�ي العمالق�ة يف الخدم�ات الصوتية
واملوس�يقى “س�بوتيفاي” الجمع�ة الفائت عن
اهتمامه برشاء أرسنال ،فيما أشارت تقارير هذا
االسبوع اىل أن أس�اطري النادي الفرنسيني تيريي

هن�ري وباتري�ك فييرا والهولن�دي دنيس
بركامب س�يكونون جز ًءا من مجموعة
استشارية للملياردير السويدي.
لكن الرد جاء م�ن مجموعة “كاي
أس اي” الت�ي قال�ت يف بي�ان:
“الحظن�ا يف األي�ام األخيرة
تكهنات من وسائل اإلعالم
بش�أن ع�رض محتم�ل
لالس�تحواذ على ن�ادي
أرسنال لكرة القدم”.
وتابع�ت“ :م�ا زلن�ا
ملتزمين بنس�بة
 100يف املئ�ة تجاه
أرس�نال ولن نبيع
أي حصة يف النادي.
ل�م نتل�ق أي ع�رض
ولن نقبل أي عرض”.
وأردف�ت قائل�ة“ :يظل
بالنس�بة
طموحن�ا
ألرس�نال املنافس�ة م�ن
أجل الف�وز بأكرب األلقاب يف
الرياضة ويبق�ى تركيزنا عىل
تحسين قدرتنا التنافسية عىل
أرض امللعب لتحقيق ذلك”.
لكن عىل أرض امللعب ،يحتل أرسنال
املركز العارش يف الدوري املمتاز وهو
يف طريق�ه اىل تحقي�ق أس�وء نتيجة له
منذ العام .1995
إال أن الفرصة أمامهم للعودة اىل دوري أبطال
أوروبا بعد غياب أربع س�نوات يف حال فوزهم
بالدوري األوروبي “يوروبا ليغ”.
ويحل فريق املدرب االسباني ميكيل أرتيتا اليوم
الخميس يف ذه�اب نصف النهائي عىل فياريال
االس�باني الذي يشرف عليه مدرب آرس�نال
السابق أوناي إيمري.
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الحلم باللقب الرابع عرش يف دوري
األبطال.
ومن املقرر أن تقام مباراة اإلياب ،عىل
ملعب ستامفورد بريدج يف لندن ،يوم 5
مايو/ايار املقبل.
أزبلكويتا يشيد بكريم بنزيمة
ـ يعتقد سيزار أزبيليكويتا ،قائد
تشيليس ،أنه كان باستطاعة فريقه
تسجيل أكثر من هدف أمام ريال مدريد،
يف دوري أبطال أوروبا.
وحسم التعادل اإليجابي بهدف ملثله،
مواجهة ريال مدريد وتشيليس ،يف
معقل املرينجي ألفريدو دي ستيفانو،
يف ذهاب نصف نهائي دوري األبطال.
وقدم تشيليس أداء نموذجيا يف الشوط
األول ،لكنه أضاع مجموعة من الفرص،
ولم يترصف مهاجموه بشكل مناسب
فيما يخض اللمسة قبل األخرية.
وقال أزبيليكويتا يف ترصيحات لشبكة
«بي تي سبورتس»« :أعتقد أننا بدأنا
بشكل جيد جدا يف أول  20أو  25دقيقة،
حصلنا عىل هدف وأعتقد أنه كان
بإمكاننا تسجيل املزيد ،وتعادلوا هم
من كرة ثابتة».
وأردف قائد تشيليس« :إنها ليست
سوى النصف األول ،كنا نعرف أن األمر
سيكون صعبا أمام ريال مدريد ،وبدأنا
بشجاعة ،توجب علينا األداء عىل أعىل
مستوى».
وزاد« :يتطلب منك نصف نهائي دوري
األبطال أن تلعب بأفضل ما لديك،
افتقدنا للتمريرة الصغرية األخرية التي
كانت ستمنحنا الخيار األفضل ،أعتقد
أننا أدينا بشكل جيد يف التحليل العام
للقاء».
وأشاد أزبيليكويتا بمهاجم ريال مدريد
كريم بنزيما ،قائال« :بنزيما سجل هدفا
رائعا ،إنه مهاجم جيد جدا ،تمركز
وحصل عىل الكرة وحصل عىل الهدف،
يجب أن نحذر يف املباراة املقبلة».
وعن هدف كريستيان بوليسيتش
الذي منح تشيليس التقدم أوال ،قال
أزبيليكويتا إن األمريكي اتخذ القرار
األفضل أمام حارس املرمى وأنه «العب ال
يصدق» مشريا إىل أنه «ينمو ويتحسن»
يف صفوف النادي اإلنجليزي.
وعىل هذا النحو ،تأجل حسم بطاقة
املتأهل إىل النهائي بني الفريقني إىل
لقاء اإلياب املرتقب يف  5مايو/ايار عىل
ملعب ستامفورد بريدج.

ناغلسمان يتعهد بعدم جلب
جنوم اليبزيغ إىل بايرن

تع َّهد يوليان ناغلس�مان بعدم جلب أفضل العبي فريقه الحايل
اليبزي�غ إىل صف�وف فريق�ه املس�تقبيل باي�رن ميونيخ عقب
ً
مدرب�ا للعمالق البافاري
اإلعالن أول أم�س الثالثاء عن تعيينه
اعتب�ارا ً من املوس�م املقب�ل خلفا ً لهان�زي فليك .وق�ال املدرب
الش�اب ( 33عام�اً) يف مؤتمر صح�ايف يف نادي�ه“ :اآلن بعد أن
منحن�ي اليبزيغ الفرصة (لالنضم�ام إىل بايرن) ،لن أبدأ يف أخذ
العبني من صفوفه” .وأوضح ناغلس�مان أنه ال يخطط للعودة
بش�احنة فولكس�فاغن مليئ�ة بالالعبني ،وقال“ :لن أس�تأجر
(ش�احنة) +ت�ي  6+للذه�اب إىل ميوني�خ وآخذ مع�ي العبا ً أو
اثنين من اليبزيغ” .وتاب�ع أنه متأكد من أنه س�يلتقي مجددا
يف باي�رن ميوني�خ مع أحد نج�وم اليبزيغ ،يف إش�ارة اىل قطب
دف�اع األخري الدويل الفرنيس دايو أوباميكانو الذي تم اإلعالن يف
ش�باط/فرباير املايض عن انتقاله اىل الفري�ق البافاري اعتبارا
من الصيف املقبل .وسيخلف ناغلسمان عىل رأس اإلدارة الفنية
لبايرن ميونيخ املدرب فليك الذي طلب الرحيل يف نهاية املوس�م
بعد خالف مع املدير العام البوس�ني حس�ن صالح حميديتش
بشأن التعاقد مع الالعبني .وأكد ناغلسمان الذي كان عقده مع
اليبزيغ سينتهي يف عام  ،2023أنه لم يخطط لرتك ناديه قريباً،
وق�ال“ :تلقي�ت طلبات من أندي�ة أخرى لكنن�ي رفضت” قبل
أن يك�رر أن “حلم�ه مدى الحياة” كان تدري�ب بايرن ميونيخ.
ووافق اليبزيغ صاحب املركز الثاني يف البوندسليغا خلف بايرن
ميونيخ املتصدر ،عىل الس�ماح ملدربه الش�اب باملغادرة مقابل
“رس�وم انتق�ال عالية ج�دا” ،كما ق�ال رئيس الن�ادي أوليفر
مينتسلاف .وقدرت العديد من وسائل اإلعالم األملانية الصفقة
بم�ا يرتاوح بني  20ملي�ون يورو ( 24,17ملي�ون دوالر) و30
مليون ي�ورو ،بما فيها املكافآت ،مما س�يجعله أغىل مدرب يف
تاري�خ ك�رة القدم .وعىل الرغم م�ن أنه لم يؤكد ه�ذه األرقام،
إال أن مينتسلاف أش�ار إىل أنه�ا دقيقة .وق�ال“ :نحن ال ننكر
الشائعات املتداولة” .وأوضح ناغلسمان أنه سيأخذ مساعديه
بنيامني غلوي�ك وتيمو هاردونغ اللذين انضم�ا إليه يف اليبزيغ
م�ن هوفنهاي�م حيث كانت تجربت�ه التدريبي�ة األوىل (2016-
 ،)2019واختتم ترصيحاته بالقول“ :أي يشء آخر سيكلف 30
ً
مليونا أخرى” .هذا و أعلن االتحاد األملاني لكرة القدم أنه سيبدأ
محادث�ات مع هانزي فليك عق�ب اإلعالن عن رحيله عن بايرن
ميونيخ نهاية املوسم ،لخالفة يواكيم لوف مدربا للمانشافت.
وق�ال متحدث باس�م االتحاد“ :م�ن املع�روف أن هانزي فليك
يحظى بتقدير كبري من قبل االتحاد .يمكننا أن نؤكد أنه يف هذا
السياق سنجري اآلن مناقشات معه ومع مسؤويل بايرن”.
وأوض�ح املتح�دث أنه “يف الوقت الحايل لن نق�وم بأي تعليقات
أخرى عىل بقية اإلجراء حيث سنقوم أوال بالتنسيق داخليا ً مع
جميع األطراف املعنية ،بكل عناية وهدوء الزمني”.

ريكيلمي حمفزا فياريال :ارسنال ليس لديه هنري وبرييز
ش�ارك الالع�ب األرجنتين�ي
السابق خوان رومان ريكيلمي
يف لق�اء نظمه ن�ادي فياريال
مع العديد م�ن الالعبني الذين
خاض�وا نصف نهائ�ي دوري
أبطال أوروبا قبل  15عاما أمام
ىرسنال.
ويتجدد لقاء الفريقني اليوم الخميس
يف نص�ف نهائ�ي ال�دوري
األوروبي.
وأش�ار ريكيلمي
أن
إىل
فياريال

فريق�ه الثاني ،وأنه واثق م�ن قدرته عىل
الوصول إىل النهائي هذه املرة.
وقال النجم األرجنتيني ( 42عاما) يف بيان
نرشه الن�ادي“ :أريد أن أبعث بقبلة كبرية
ل�كل أبن�اء فياري�ال ،أتمن�ى أن يتمكنوا
من بلوغ النهائ�ي وأن يتمكنوا من الفوز
باللق�ب ،ألنن�ي أعتق�د أنهم يس�تحقون
ذلك”.
كان ريكيلمي ،العب فياريال الس�ابق ،قد
أهدر ركلة ج�زاء يف الدقيق�ة األخرية من
مباراة اإلياب أمام آرس�نال موسم 2005
  ،2006وكانت ستس�مح لفريقه إذا ماأحرزها بلعب ش�وطني إضافيني يف نصف
نهائ�ي تاريخ�ي للفريق بقي�ادة مانويل
بيليجرين�ي ،لكن الحارس ال�دويل األملاني
ين�ز ليمان كانت له كلمته يف اللقاء عندما
تصدى لركلة الجزاء وقاد فريقه آرس�نال
اىل نهائ�ي دوري األبط�ال ألول م�رة يف
تاريخه.
وقبل نصف نهائ�ي الدوري األوروبي
الذي س�تقام مب�اراة ذهابه اليوم
الخمي�س ،يعتق�د ريكيلمي أن
آرس�نال لم يعد فريقا قويا كما

كان قبل  15عاما.
ورصح بقول�ه“ :نعتق�د أن�ه س�تكون
لدين�ا فرص�ة للوص�ول إىل ه�ذا النهائي،
ألن آرس�نال لدي�ه العبني جيدي�ن للغاية،
لكن لي�س لديه�م برييز أو هن�ري .ليس
لديهم ه�ؤالء الالعبني الذين كانوا يلعبون
أمامنا”.وأش�اد كذل�ك باإلمكان�ات الت�ي
يتمت�ع بها فري�ق فياريال الح�ايل وخربة
مدي�ره الفن�ي ،أون�اي إيمري ،ال�ذي فاز
بالفعل بهذه املسابقة  3مرات عندما كان
مدربا إلشبيلية.

مفكرة الزوراء
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القضاء اجلزائري يرفض إخالء سبيل
مراسل صحيفة «ليربتي»

الجزائر/متابعة الزوراء:
رفض القضاء الجزائري إخالء سبيل مراسل صحيفة «ليربتي» الخاصة الناطقة بالفرنسية
من مدينة تمنراست (جنوب البالد) ،الصحفي رابح كارش ،بعد اعتقاله يف  18إبريل/نيسان
الجاري.
وق�ررت غرفة االتهام يف مجلس قضاء تمنراس�ت تأييد قرار إي�داع الصحفي كارش الحبس
إىل حين إحالت�ه إىل املحاكمة ،عن تهمة «إنش�اء وإدارة حس�اب إلكرتون�ي مخصص لنرش
معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية يف املجتمع» ،و «الرتويج العمدي ألخبار
وأنباء كاذبة أو مغرضة بني الجمهور ليكون من شأنها املساس باألمن والنظام العمومي»،
و»العمل بأي وسيلة كانت عىل املساس بسالمة وحدة الوطن».
ودان�ت صحيفة «ليربتي» حبس مراس�لها ،ونظم الصحفيون االثنين وقفة للتضامن معه،
مطالبين باإلفراج الفوري عنه .وقال الصحفي محم�د ايوانوغان ،خالل الوقفة ،إن توقيف
الصحفي رابح كارش «ظلم وتعسف يف حقه وغري مربر ،لكونه قام بتغطية تظاهرة للسكان
تحدث يف كل الواليات ،فيما يبدو أن الس�لطة ال تريد ألحد أن يعرف ماذا يحدث يف تمنراست،
وكأنها منطقة لها وضع خاص يف الجزائر».
كم�ا أصدر «مجلس حماي�ة الصحفيني»  ،CPJومقره نيويورك ،بيانا ً يف  20إبريل/نيس�ان
الج�اري ،طال�ب فيه الس�لطات الجزائرية باإلفراج الف�وري عن كارش وإيق�اف التعقبات
بحقه .وش�دد عىل أن الس�لطات «يجب أال تعتقل الصحفيني بس�بب تغطيتهم لألقليات ،بل
عليها إعطاء األولوية لوصول الجمهور إىل املعلومات».
وكانت رشطة مكافحة الجرائم اإللكرتونية ،يف تمنراس�ت ،قد اس�تدعت الصحفي كارش يف
 18إبريل/نيس�ان الح�ايل للتحقيق مع�ه ،عىل خلفية مقاالت نرشها ع�ن تظاهرات نظمها
السكان يف املدينة ،قبل أن يقرر قايض التحقيق ايداعه يف الحبس.

إرجاء جديد حملاكمة الصحفي املغربي عمر الراضي

الدارالبيضاء/متابعة الزوراء:
أرجأت محكمة االس�تئناف بمدينة الدار البيضاء ،محاكمة الصحفي املغربي ،عمر الرايض،
إىل غاية  18مايو /أيار املقبل ،بعد رفضه ملحاكمته عن بعد.
وكشفت مصادر من هيئة دفاع الصحفي الرايض  ،أن جلسة الثالثاء عرفت انسحاب الرايض
بعد رفضه ملحاكمته عن بعد عن طريق تقنية التناظر املرئي من قاعة بسجن عكاشة بالدار
ً
مشيرة إىل أن الصحفي املغربي كان ينتظر أن تتم محاكمته حضورياً ،وهو ما لم
البيضاء،
يتحقق.
وفيم�ا برّرت النيابة العامة عدم إحضار الرايض إىل املحكمة بالوضع الوبائي املرتبط بتفيش
فريوس كورونا ،اعتربت هيئة دفاعه قرار املحاكمة عن بعد «غري قانوني ويخالف املس�طرة
الجنائية» التي تعترب أن املحاكمات يتعني أن تكون حضورية.
إىل ذل�ك ،طالب�ت هيئ�ة الدفاع بتمتي�ع الرايض ،الذي يخ�وض إىل جانب الصحفي س�ليمان
الريس�وني إرضابا ً ع�ن الطعام منذ أكثر من أس�بوعني احتجاجا ً على اعتقالهما ،باإلفراج
املؤقت .وهو امللتمس الذي يرتقب أن تبت فيه هيئة الحكم.
والق�ت جميع طلب�ات اإلفراج املؤقت الت�ي تقدمت بها هيئة دفاع ال�رايض الرفض من قبل
محكم�ة االس�تئناف بمدينة ال�دار البيضاء ،رغم تزاي�د مطالب منظم�ات وهيئات مغربية
ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته يف حالة رساح ،احرتاما ً لقرينة الرباءة ،مع توفري كل رشوط
املحاكمة العادلة.
ويتاب�ع الصحف�ي املغربي بتهمتي «هتك ع�رض بالعنف واالغتص�اب» ،و «تلقي أموال من
جهات أجنبية بغاية ّ
املس بسالمة الدولة الداخلية ،ومبارشة اتصاالت مع عمالء دولة أجنبية
بغاية اإلرضار بالوضع الدبلومايس للمغرب».
ونف�ى الرايض ،يف  4يوليو/تموز املايض ،اتهامات الحكومة املغربية له بـ «االرتباط بضابط
اتص�ال لدولة أجنبية» و»املس بسلامة الدولة» ،كاش�فا ً أنه يتعرض ،منذ أس�ابيع عدة ،إىل
«حملة تشهري وش�تم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من املواقع اإللكرتونية» .واعترب
اتهامه يف هذه القضية «انتقاما ً منه بس�بب تقرير (منظمة العفو الدولية) الذي تحدث عن
اشتباه تعرض هاتفه لالخرتاق من قبل برنامج إرسائييل.

«اهلايكا» التونسية يف مرمى االستهداف السياسي
تونس
تعي�ش الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لالتصال
الس�معي البصري التونس�ية (الهاي�كا)،
وه�ي الهيئ�ة الدس�تورية املكلفة ب�إدارة
امللف الس�معي البرصي يف تونس وتعديله،
ً
حالة م�ن التج�اذب بني أطراف سياس�ية

ومجتمعية تحاول السيطرة عليها وتوجيه
قراراته�ا ،بم�ا يخ�دم أهدافه�ا وأجنداتها
ورضب اس�تقالليتها .هذا م�ا أكده رئيس
«الهاي�كا» ،الن�وري اللجم�ي ،يف العاصمة
التونس�ية أثن�اء انعق�اد ن�دوة صحفي�ة
حرضها أعضاء مكت�ب الهيئة عىل خلفية
دع�وة رئيس�ها ومراقبني عاملين فيها إىل
التحقيق من قبل األمن التونيس يف محافظة
زغ�وان ( 60كيلومترا ً جن�وب العاصم�ة
التونسية) بسبب شكوى تقدم بها النائب يف
الربملان التونيس سعيد الجزيري مالك إذاعة
«القرآن الكريم» ورئيس حزب الرحمة.
وادع�ى الجزي�ري فيه�ا أن�ه تع�رض إىل
الرسق�ة ومحاول�ة اغتيال م�ن قبل رئيس
الهاي�كا ومراقبين فيه�ا .وه�ي التهم�ة
الت�ي أث�ارت ردود فع�ل غاضب�ة م�ن قبل
العدي�د م�ن الجمعي�ات املدني�ة يف تون�س
التي أصدرت ،مس�اء االثنين ،بيانا وقعته
 45منظم�ة وجمعية تونس�يةّ ،
ذكرت فيه
بس�ياق الحملات اإلعالمي�ة والسياس�ية
والربملاني�ة التي اس�تهدفت الهاي�كا طيلة
السنوات املاضية وتهديد وتكفري أعضائها،
يف ظ�ل الصم�ت املطبق للقضاء والس�لطة
التنفيذي�ة ،وص�والً إىل محاول�ة االئتلاف
الحكومي تمرير مبادرة ترشيعية تستهدف

استقاللية الهيئة.
واعتبرت ه�ذه الجمعي�ات واملنظم�ات
م�ا يحصل «ق�رارا ً سياس�يا ً رصف�ا ً مغلفا ً
بإجراءات قانونية خاطئة يس�تهدف وجود
الهيئ�ة وأدواره�ا ،خدم�ة للوبي�ات مالية
وسياس�ية ،لم يعد يخفى عىل أحد س�عيها
لنشر الف�وىض يف قط�اع اإلعلام لتجيير
املؤسس�ات الس�معية البرصي�ة لخدم�ة
أجن�دات ال عالقة لها من قريب أو من بعيد
بأهداف االتصال الس�معي البرصي وقيمه
يف خدمة الجمهور وإعالء الديمقراطية».
وحذرت الحكوم�ة واالئتالف الحكومي من
«مخاطر سياسة املرور بقوة يف ملف الهيئة
العليا املس�تقلة لالتصال السمعي البرصي
وإح�داث ف�راغ حوله�ا يف إط�ار سياس�ة
ً
مؤكدة
مكش�وفة لوضع اليد عىل اإلعالم»،
أنها «ستوظف كل إمكانياتها للتصدي لهذا

املخط�ط البائ�س والدكتاتوري وس�تفوت
الفرص�ة م�رة أخ�رى على أع�داء الحرية
والديمقراطية».
وقال�ت مص�ادر مطلع�ة ان عض�و الهيئة
العليا املس�تقلة لالتصال السمعي البرصي
وواحد من أبرز الفاعلني ،هش�ام السنويس
أك�د أن «الوض�ع اإلعالم�ي يف تونس خطر
وي�زداد خط�ورة من خلال الب�ث املبارش
لقن�وات تلفزيوني�ة ومحط�ات إذاعية من
دون الحص�ول عىل اإلجازة القانونية ،ومن
دون تحرك السلطات العمومية (الرسمية)
لتطبيق القانون».
وأضاف الس�نويس «اليوم نش�هد يف تونس
ّ
مس�ا باألم�ن القوم�ي من خالل اس�ترياد
أجه�زة ب�ث إيطالية وإس�بانية م�ن دون
الحصول على الرتاخي�ص القانونية ،ويت ّم
أراض تابعة للدول�ة ،وهو أمر
تركيزه�ا يف
ٍ
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غاي�ة يف الخط�ورة س�يضطر الهاي�كا إىل
اللجوء إىل القضاء العس�كري للحسم فيه،
ألن األمر يتعلق باألمن القومي».
أما عن املؤسسات اإلعالمية غري القانونية،
فق�ال «ه�ذه املؤسس�ات وراءه�ا أحزاب
سياس�ية له�ا أجندات سياس�ية تس�تغل
وسائل إعالم لبثها ،كما أن هذه املؤسسات
تمويله�ا غري واض�ح ،ويكف�ي أن أذكر لك
أن قنوات تلفزيونية تس�تأجر حيزا يف قمر
النايل س�ات ويتم دفع املستحقات لرشكة
نايل س�ات م�ن دون امل�رور عبر األجهزة
الرس�مية التونس�ية ،وهي البن�ك املركزي
التونسي يف الوضعي�ة الحالي�ة ،وه�و م�ا
يطرح تساؤالً عن الطرف الذي قام بخالص
ه�ذه املس�تحقات املالية وم�ن يموّل هذه
املؤسسات التي ال تبث إعالنات تجارية».
يذك�ر أن الهيئ�ة العليا املس�تقلة لالتصال
السمعي البرصي (الهايكا) أكدت يف أكثر من
مرة أن قنوات «نس�مة تي يف» و»الزيتونة»
و»حنبعل تي يف» وإذاع�ة «القرآن الكريم»
مؤسسات إعالمية غري قانونية ،الرتباطها
بش�خصيات سياس�ية ،وه�و م�ا يمنع�ه
القان�ون التونسي .لك�ن أصح�اب ه�ذه
القن�وات ينفون ذل�ك ويطالبون بتس�وية
وضعيته�م القانوني�ة ،يف حين تطال�ب
الهاي�كا الس�لطات التونس�ية بإغالقه�ا،
لكن الحكومات املتعاقبة لم تس�تجب لهذا
الطلب ،وهو ما فرسه السنويس بـ «ضعف
الدولة التونس�ية التي بات�ت رهينة أحزاب
سياس�ية تمنحه�ا رشعية الوج�ود مقابل
الصمت عن بعض التجاوزات».

نقل الصحفي الفلسطيين عالء الرمياوي للعزل االنفراد ّي
رام الله/متابعة الزوراء:
نقل�ت إدارة س�جن «عوف�ر»
اإلرسائييل ،الصحفي الفلس�طيني
علاء الريم�اوي ( 43عام�اً) م�ن
رام الل�ه وس�ط الضف�ة الغربي�ة
ّ
االنف�رادي ،وهو
إىل زنازي�ن العزل
يواصل إرضابه ع�ن الطعام لليوم
السابع عىل التوايل ،رفضا ً العتقاله
اإلداري ،وذل�ك منذ اليوم األول عىل
اعتقاله.
وأوضح نادي األسير الفلسطيني
يف بي�ان صحف�ي  ،أن الريم�اوي
ُيعاني من عدة مشاكل صحية قبل
اعتقال�ه ،األم�ر ال�ذي ضاعف من
معاناته من�ذ أن رشع يف اإلرضاب،
ودفع إدارة سجون االحتالل لنقله
إىل إحدى العيادات املركزية التابعة
إلدارة السجون.
وكانت قوات امن اعتقلت الصحفي

الريماوي م�ن منزله يف رام الله ،يف
 21م�ن إبريل/نيس�ان الج�اري،
ّ
اإلداري،
وحوّلت�ه إىل االعتق�ال
علما ً أنه أسري س�ابق أمىض قرابة
الـ( )11عاما ً يف س�جون االحتالل،
وه�و مت�زوج وأب لخمس�ة م�ن
األبناء.

يذك�ر أن معتقلني آخرين يواصالن
اإلرضاب املفت�وح ع�ن الطع�ام
ّ
اإلداري إىل جانب
رفضا ً العتقالهما
الريم�اوي ،وهم�ا عماد س�واركه
( 37عام�اً) يواص�ل إرضابه لليوم
 ،41و مصع�ب اله�ور ( 33عاماً)
لليوم  15عىل التوايل.

و عماد سواركه من أريحا مرضب
ع�ن الطعام من�ذ  41يوم�ا ً رفضا ً
ّ
اإلداري ،وأع�اد االحتالل
العتقال�ه
اعتقاله يف شهر يوليو/تموز العام
املايض ،وهو متزوج وأب لخمس�ة
أطفال ،أمىض يف س�جون االحتالل
سابقا ً قرابة عرش سنوات.
أم�ا مصع�ب اله�ور م�ن الخلي�ل
فهو مضرب منذ  15يوم�ا ً رفضا ً
ّ
اإلداري ،أع�اد االحتلال
العتقال�ه
اعتقال�ه يف ش�هر أكتوبر/ترشين
األول ع�ام  ،2019إداري�اً ،وه�و
مت�زوج وأب لطف�ل ،وقدأمىض ما
مجموعه عرش س�نوات يف سجون
االحتالل.
عىل صعيد آخر ،أفادت هيئة شؤون
األرسى واملحررين الفلس�طينية يف
بي�ان صحفي ،الثالثاء ،ب�أن إدارة
س�جون االحتلال اإلرسائيلي�ة،

تواص�ل إهم�ال الحال�ة الصحي�ة
لألسير عب�د الرحي�م مصطف�ى
س�لهب ( 39عاماً) م�ن بيت لحم،
والقابع حاليا ً يف سجن عوفر.
ولفتت الهيئة إىل أن سلهب املعتقل
منذ ي�وم  17م�ن الش�هر املايض،
والص�ادر بحق�ه ق�رار اعتق�ال
إداري ملدة أربعة أش�هر ،يعاني من
ع�دة أمراض وال يتلق�ى العالجات
الالزمة.
وقال�ت الهيئ�ة «إن األسير يعاني
مش�اكل يف الظه�ر ،وجرثوم�ة
ومش�اكل يف املعدة ،ومن مش�اكل
يف الجي�وب األنفية وم�ن التهابات
يف العظ�م وتم�زق يف كتفه األيرس،
وتتعم�د إدارة الس�جن بش�كل
ممنه�ج إهم�ال وضع�ه الصحي،
حاله ح�ال  700معتقل مريض يف
سجون االحتالل».

اليونسكو متنح الصحفية االستقصائية الفيليبينية ماريا ريسا جائزة حرية الصحافة
باريس/أ.ف.ب:
أعلنت منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة
والعل�وم (يونس�كو) التي تتخ�ذ من باريس
مق�را له�ا ف�وز الصحفي�ة االس�تقصائية
الفيليبيني�ة ماريا ريس�ا بالجائ�زة العاملية
لحري�ة الصحاف�ة يونس�كو/غيريمو كان
للعام  2021بتوصية من لجنة تحكيم دولية
من مهنيني يف مجال اإلعالم.
وذك�رت املنظم�ة يف بيان له�ا الثالث�اء بأن
التحقيق�ات الت�ي أجرتها ماريا ريس�ا (57
عام�ا) مديرة املوق�ع اإلعالم�ي اإللكرتوني
«رابلر» واجهت يف السنوات األخرية العديد من
املش�اكل القضائية والتهديدات واملضايقات
عرب اإلنرتنت .هذه الصحفية االس�تقصائية
التي عملت يف املايض مراس�لة لش�بكة «يس
إن إن» يف جنوب رشق آسيا وامللتزمة بالدفاع
ع�ن حري�ة الصحافة «أوقفت بس�بب جنح
مفرتضة مرتبطة بممارس�ة مهنتها» بينما
«تلقت يف املتوس�ط أكثر من تس�عني رسالة
كراهية يف الساعة عىل فيسبوك».
وقالت رئيسة لجنة التحكيم الدولية للجائزة
ماريل�و ماستروجوفاني إن «كف�اح ماريا

ريس�ا يف سبيل حرية التعبري مثال يحتذى به
للعديد من الصحفيني يف العالم».
ونق�ل بي�ان املنظم�ة ع�ن الصحفي�ة
االستقصائية اإليطالية تأكيدها أن «قضيتها
تعتبر خري مثال عىل التوجهات العاملية التي
ته�دد فعلي�ا حري�ة الصحافة فته�دد بذلك
الديمقراطية».

وس�يبث حف�ل تس�ليم الجائ�زة الت�ي تبلغ
قيمته�ا  25ألف دوالر وتحمل اس�م صحفي
كولومب�ي اغتي�ل يف  ،1986على اإلنرتن�ت
يف الثان�ي م�ن أيار/ماي�و م�ن ويندهوك يف
ناميبيا.
وتنظم اليونسكو بني  29نيسان/إبريل و03
أيار/مايو يف ويندهوك «مؤتمر اليوم العاملي
لحرية الصحافة» ال�ذي يحتفل به يف الثالث

من أيار/مايو.
وقالت اليونسكو إن هذا اليوم يجب أن يكون
«مناس�بة للصحفيني املحرتفني وغريهم من
الفاعلني يف قطاع وس�ائل اإلعلام للمطالبة
باتخ�اذ تدابري عاجلة للتعامل مع التهديدات
الت�ي تواجهه�ا وس�ائل اإلعلام املس�تقلة
واملحلي�ة يف جمي�ع أنحاء العال�م وتفاقمت
بسبب وباء كوفيد.»19-
وس�تعقد نحو أربعني جلس�ة خلال املؤتمر
الذي يستمر خمسة أيام «للوقوف عىل جملة
م�ن القضايا ،م�ن بينها ش�فافية املنصات
اإللكرتوني�ة وأهمي�ة الدراي�ة اإلعالمي�ة
واملعلوماتية».
وق�ال البيان إن املؤتمر «س�يتطرق كذلك إىل
الس�بل الكفيلة بتعزيز ودعم وسائل اإلعالم
املس�تقلة التي تكاف�ح لتج�اوز األزمة التي
تفاقمت بس�بب جائحة كوفي�د »19-بينما
«تواجه وس�ائل اإلعالم الوطني�ة واملحلية يف
جميع أنحاء العالم تضعضعا يف وضعها املايل
وغريه من الضغوط التي ته ّدد استمراريتها
وتض�ع وظائ�ف الصحفيني الذي�ن يعملون
فيها عىل املحك.

مقتل صحفيني إسبانيني على أيدي إرهابيني يف بوركينا فاسو
مدريد/أ.ف.ب:
قت�ل صحفي�ان م�ن بين ثالث�ة
أوروبيين على أي�دي «إرهابيني»
يف بوركين�ا فاس�و ،بحس�ب م�ا
أعل�ن مصدر أمن�ي ب�ارز ورئيس
ال�وزراء اإلس�باني ،بع�د هج�وم
اس�تهدف دوري�ة ملكافح�ة الصيد
غري القانوني يف هذا البلد الواقع يف
غرب أفريقيا.
وأك�دت مدري�د أن اثنين م�ن
املفقودين هما صحفيان إسبانيان
فيم�ا قال مصدر أمن�ي يف بوركينا
فاس�و إن الثالث مواط�ن أيرلندي.
ورصح مصدر أمني رفيع املستوى
يف بوركينا فاس�و «إنه أمر مؤسف
للغاية ،لكن الغربيني الثالثة أعدموا
عىل أيدي إرهابيني».
ول�م يح�دد الجه�ة املس�ؤولة عن
الهج�وم الذي اس�تهدف املجموعة
الت�ي تضم جنودا وح�راس غابات
وصحفيني أجان�ب يف منطقة فادا

نغورما-باما يف رشق البالد االثنني.
وأصيب ثالثة أش�خاص عىل األقل
يف الهجوم ويعتق�د أن مواطنا من

بوركينا فاسو من بني املفقودين.
ّ
وشن الهجوم مس�لحون يتنقلون
على مت�ن ش�احنتني صغريتين

وحواىل عرش دراج�ات نارية ،وفق
املص�ادر األمنية الت�ي أوضحت أن
املهاجمني اس�تحوذوا عىل أسلحة

ومع� ّدات بينه�ا ش�احنة صغيرة
وطائرة مس ّ
رية.
وأكد رئيس الوزراء اإلس�باني بيدرو
سانشيز مقتل إسبان َيني يف الهجوم.
وكتب يف تغري�دة عىل تويرت «تأكدت
أس�وأ األخب�ار .كل مش�اعرنا م�ع
أقارب دافيد برياين وروبرتو فراييل
اللذي�ن قتلا يف بوركين�ا فاس�و»
مش�يدا بـ»أولئك الذين يمارس�ون،
على غرارهم�ا ،صحاف�ة ش�جاعة
وأساسية من مناطق الرصاع».
ولم تؤكد وزارة الخارجية األيرلندية
م�ا إذا كان�ت الضحي�ة الثالث�ة
مواطن�ا لكنها قالت إنها تعمل مع
مسؤولني يف بوركينا فاسو ملعرفة
مزيد من التفاصيل.
وقالت ناطقة يف بيان «الوزارة عىل
عل�م بالتقاري�ر وتج�ري اتصاالت
وثيقة مع الشركاء الدوليني يف ما
يتعلق بالوضع عىل األرض».
وتش�هد بوركينا فاس�و ،عىل غرار

مايل والنيجر الحدوديتني ،هجمات
ارهابية باستمرار منذ العام .2015
ّ
وش�نت الجماع�ات االرهابي�ة،
بعضها ينتمي إىل القاعدة والبعض
اآلخ�ر إىل تنظي�م «داع�ش» ،عددا
متزايدا من الهجمات يف البالد.
ومن�ذ الع�ام  ،2015أودت أعم�ال
العن�ف الت�ي ارتكبه�ا االرهابيون
بحي�اة أكث�ر م�ن  1200ش�خص
وأدت إىل نزوح أكثر من مليون.
ون�دد األمين الع�ام ملنظم�ة
«مراس�لون بال حدود» كريستوف
ديل�وار بالهجوم على الصحفيني.
وقال عىل تويرت «هذه املأساة تؤكد
األخط�ار الكبيرة الت�ي يواجهها
الصحفيون يف منطقة الس�احل».
لك�ن الهجوم الذي وق�ع االثنني لم
يك�ن األول يف البلاد .فقد عثر عىل
جث�ة كاه�ن مختط�ف يف غابة يف
كان�ون الثاني/يناي�ر بعد أيام من
اختفائه يف جنوب غرب البالد الذي

يعيث فيه االرهابيون فسادا.
ويف آب/أغسطس املايض ،عثر عىل
اإلمام األكرب ملدينة جيبو يف ش�مال
البالد ميت�ا بعد ثالثة أيام من قيام
مسلحني بإيقاف السيارة التي كان
يستقلها واختطافه.
ويف آذار/م�ارس  2019اختط�ف
كاهن يف جيبو ويف ش�باط/فرباير
 2018قت�ل املبشر الكاثوليك�ي
سيزار فرنانديز يف وسط البالد.
ويف كانون األول/ديس�مرب ،2018
ُفق�د زوج�ان إيطالي�ان كندي�ان
على الطريق بين بوبو ديوالس�و
وواغادوغ�و .وتم اإلفراج عنهما يف
مايل املج�اورة بعد خطف اس�تمر
أكثر من عام.
وقب�ل بضع�ة أش�هر ،يف أيل�ول/
س�بتمرب ُ ،2018
اختط�ف هن�دي
وجنوب أفريقي م�ن موقع منجم
ذهب يف إيناتا ،شمال غرب بوركينا
فاسو ،ثم أطلق رساحهما.
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مع الكاتبة سوسن محدي ..الكتابة متنحنا احلياة
حوار :أشرف قاسم
الزوراء  /خاص
الكاتبة الش�ابة سوسن حمدي
صدرت له�ا مجموعة قصصية
بعن�وان «عي�د النس�يان» وهي
املجموعة الفائ�زة باملركز األول
ىف مس�ابقة الدكتور حمدي طه
للنشر األدبى ،وه�ى تجمع بني
مش�اعر متعددة ملواق�ف عابرة
ىف حياتن�ا بين الح�ب والك�ره
والنس�يان والالمب�االة أحيان�ا
 ..تمنح�ك املجموع�ة التنق�ل
بس�هولة بين مراح�ل عمري�ة
مختلف�ة وأزمنة متع�ددة للفرد
الواح�د تذهب ب�ك حيث القدس
بمعانات�ه والش�ام بدموع�ه ..
وزفرات االنسان حيث كان .وقد
صدر لها من قبل رواية بعنوان
«علي�ك اللهف�ة «ومجموع�ة
قصصي�ة بعن�وان «مل�اذا يجب
علي�ك ان تمتلك بيان�و» عن دار
العم�اد للطب�ع والنشر يف هذا
الحوار نقرأ تجربتها اإلبداعية
* األديب�ة والروائية /سوس�ن
حمدى ،ه�ل كان دخول�ك عالم
األدب صدفة؟
 ال يشء يح�دث صدف�ة ىفالحي�اة ،يق�ول الل�ه ع�ز وجل
«إن�ا كل يشء خلقن�اه بق�در»
ودخويل عال�م األدب كان ترتيبا
إلهي�ا؛ فقد أحبب�ت القراءة جدا
يف مرحل�ة مبك�رة م�ن حياتي،
وأتممت حف�ظ الق�رآن الكريم
بنهاي�ة املرحل�ة االبتدائي�ة،
وبع�د ذلك جاءت الكتابة ش�يئا
س�هال ومحب ًبا إىلَّ
ً
كثيرا؛ فبدأت
بموضوع�ات التعبير التي كنت
أحصل فيها عىل الدرجات ش�به
النهائي�ة ،ث�م عش�قي الكبير
للغة العربية وفروعها وحصويل
على الدرج�ات النهائي�ة به�ا
اثناء دراس�تي بمعه�د الفتيات
اإلع�دادي والثانوي بادفينا ،عىل
الرغم أن دراستي كانت يف القسم
العلمي ولي�س األدبي لكن اللغة
العربية يف األزهر الرشيف تدرس

بينما مازلت أنا أمام املوقد أقوم
بطهو الطعام ،لكن هذا يجعلني
أحيانا أبط�أ من املعت�اد نتيجة
لذهاب تفكريى ىف عالم اّخر غري
الطه�و وقتها أح�اول أن أكون
حريصة جدا طوال الوقت كي ال
يختلط الحاب�ل بالنابل وينتهى
األمر بالطعام إىل سلة املهمالت.
أيضا هناك الكثري من التطبيقات
الجميلة عىل الهاتف التى تساعد
عىل اس�تغالل الوقت أثن�اء أداء
األعمال املنزلية كتلك التطبيقات

باستفاضة ىف القسمني العلمي
واألدبي ،ثم كانت بداية انطالقي
ىف أول مس�ابقة ش�اركت فيه�ا
بأول رواي�ة كتبتها وذل�ك اثناء
مهرجان القراءة للجميع صيف
 1999ليك�ون نجاحي فيها عىل
مس�توى الجمهوري�ة ،ألنطلق
بعدها وتتواىل أعمايل ونجاحاتي
وجوائزي .
* حاليا ماذا تعملني ؟
 مدرس�ة ملادة االقتصاد املنزيلللمرحل�ة اإلعدادي�ة بجان�ب

كان�ت املوهبة جيدة وتس�تحق
العناية بها .
وتكم�ن كلم�ة السر ىف ترتيب
األولويات ورسع�ة إنجاز املهام
م�ع إتقانها ،وتحدي�د وقت لكل
عم�ل ،وإدراك الش�خص أن
بوس�عه عمل أش�ياء كثرية ج ًدا
ىف األرب�ع وعرشون س�اعة التى
منحن�ا الله إياه�ا كل يوم ،وأن
األعمال التى ق�د يتخيل البعض
أنها تبعدن�ا عن العمل قد تكون
مص�در إلهام لنا  ..فعىل س�بيل
املثال الكثري من أفكار القصص
ج�اءت ىل وأن�ا ىف املطب�خ أقوم
بطهو الطعام وتنظيف األواني،
كن�ت أرسح ىف الش�خصيات
الت�ى ت�راءت أمام�ي فج�اءة،
والح�وارات الت�ى دارت بينه�م

موهبتى األدبية.
* ه�ل يمنح�ك العم�ل فرص�ة
لإلب�داع بجان�ب مس�ؤولياتك
كزوج�ة وأم ،وهل املرأة محكوم
عليه�ا بدف�ن موهبته�ا لصالح
بيتها وأرستها ؟
 ال ش�ك أن امل�رأة يق�ع عليه�اأعباء كثرية كالعمل خارج املنزل
باإلضاف�ة لألعم�ال الداخلي�ة
وتربي�ة األوالد ،فما بالك لو كان
هن�اك موهبة البد م�ن تنميتها
ورعايتها  ..الش�ك أن هذا يكون
عبئ�ا إضافيا ،لك�ن اإلبداع ليس
ل�ه قيود أو ح�دود؛ فهو يفرض
نفس�ه ويتحك�م ىف مصير
الش�خص واختياراته خاصة لو
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الجبال  :حالوة
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التى تحول الكت�ب من مقروءة
اىل مسموعة وتتيح لك سماعها
ىف أى زمان ومكان .فمثال كتاب
البحث ع�ن ال�ذات للراحل أنور
الس�ادات اس�تمعت إلي�ه داخل
مطبخى وكان�ت الدبابات تعرب
اىل الضف�ة األخ�رى ىف س�يناء
تزامنا م�ع ص�وت التقلية التى
أقوم بعملها ..
كل هذا يجعل العمل املنزيل متعة
ويضي�ف إىل املزيد م�ن الخربات
واملهارات ..
أما العم�ل الخارج�ي فالبد من
االختلاط بالبشر ليمنح�وك
أف�كارًا جدي�دة وفرص�ا أخرى
لعي�ش حي�وات خارج ج�دران

منزل�ك  ..ول�ذا فق�د كان أديب
نوب�ل نجي�ب محف�وظ دائ�م
الذه�اب إىل القه�وة واالختلاط
بالناس ،ولم يتخىل عن عمله ىف
وزارة األوقاف حتى بعد حصوله
عىل أرف�ع الجوائ�ز األدبية ،من
الخط�أ أن تظن أنك لو جلس�ت
وحيدا بجانب كتبك س�تبدع ،قد
يمنح�ك هذا راح�ة البال وهدوء
األعص�اب ،لكن صخ�ب الحياة
يزيد من خصوبتك األدبية.
* ه�ل توافقين على مصطلح

األدب النسوى؟
ً
مخالفا للجميع
قد يكون رأي�ى
حين أقول أن�ى موافق�ة عليه،
وأن القلم النسائي مهما تبلورت
أف�كاره وتنوعت يبق�ى حنينه
األول إىل عال�م الرومانس�ية
واألمومة ،واملشاكل االجتماعية
بني الجنسين .وه�ذا ليس عي ًبا
 ،فتل�ك ه�ى الفط�رة التى خلق
الل�ه امل�رأة عليه�ا وهيأه�ا لها
ومنحها العدي�د من الخصائص
للقيام بها ،على الرغم أن هناك
نساء كرسن تلك القاعدة وأثبتن
براعة ىف اقتح�ام أصناف األدب
كالدكتورة عائشة عبد الرحمن
«بنت الشاطئ» و التى خصصت

قلمه�ا للكتاب�ة ع�ن الرس�ول
عليه الصلاة والسلام ،واَجاثا
كريس�تى وبصمته�ا الواضحة
ىف أدب الرعب والجريمة ،وأخريا
جوان رولين�ج محطمة األرقام
القياسية بسلس�ة هارى بورتر
ىف الفانتازي�ا والس�حر .لكن�ى
أعتربهم ش�واذ القاع�دة وليس
الغالب األعم.
* م�ا ال�ذى يس�تطيع األدب أن
يمنح�ه للش�خص ..؟ وما الذى
يأخذه منه ؟
 األدب يمنح�ك الحي�اة ...الش�جن ال�ذى تس�معه وحدك
وال يس�تطيع غريك س�ماعه ىف
أص�وات الطبيع�ة ،التفاصي�ل
الصغرية التى تستوقفك وتراها
هام�ة لدرج�ة أن تكت�ب عنه�ا
وتفيض ىف وصفها ،اإلحس�اس
ال�ذى ينقل�ك إىل عوال�م م�ن
الدهش�ة والحيرة .وف�وق هذا
رقة اإلحساس والشعور.
لكن ىف املقابل يأخذك من العالم
ويلقي�ك ىف عزلتك االختيارية ،ىف
منف�اك املحبب إليك م�ن الكتب
والشخصيات ،ويجعل من رقتك
وب�اال عليك حين تقاب�ل من ال
يفهمك .
* هل يكون املبدع رشيرا ؟
 نعم يح�دث هذا حني ال يكوناإلب�داع أصيال ىف صاحبه وليس
محفورًا ىف وجدانه
* ىف روايت�ك «علي�ك اللهف�ة»
تتحدثني ع�ن الحلم الذى يطول
انتظاره والقلب امليلء باألمنيات
دون الق�درة على حدوثه�ا
والخ�ذالن الذى يأت�ي من أقرب
األش�خاص إليك  ..كيف يمكننا
أن نتف�ادى أو نقلل حدوث األلم
الذى يعقب ذلك؟
ىف البداية يجب علينا أن نعلم أننا
نعيش معا عىل األرض وليس ىف
الجنة ،وأن من حولنا جميعهم
برش وليس�وا مالئكة وأن الكذب
والخيان�ة والظل�م موج�ودون
بكثرة حولنا ...واألهم أال نتوقع

نافذة

فرصة
يف الضياع
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الشاعر الدكتور عمار املسعودي
ُّ
مبري كم�ن يخرج من حكي�م  /قطيع ُ األحلام الذي لم
يخلف ْ يف مسريته سوى الغبار .
ل�و ترسبت من هذه الزهرة ؛ لكنت حلما يف مجموعة رفيف
الفراش�ات  ،لكن�ي ما زل�ت عنارص الصخور ه�ذه التي ال
تؤدي
س�وى االس�تقامة والصمت  ،وحت�ى لو تحدث�ت كثريا عن
رضورة حركتنا داخل السور إالَّ أننا سنبقى مقيدين بهم
رائدي املعتقالت الذين أدمنوا هذا السكون.
قلت لغريي ِّ
لو َ
ُ
التضحت ؛ لو سمَّرتني
عني لونا ً ولو ُس�مرة
عىل ش�جرة ٍ أدمن�ت ْ الخرضة عىل العالقني بها ؛ ألنكش�ف
ُ
ورصت كما الذاهبني إىل أعىل املرسح للرقص
سحري ورسِّي
ولتقديم التهاني التي تخلو من البسالة يف يوم.
كنت ُ أدانيك يف ترابنا الذي نتقاسمه يف مهمة ِ اعادة ِ تصفيف
منا ؛ لكنك َ وكما كل مرَّة ٍ ُتشري ُ َّ
ِ ما يته َّدمُ َّ
عيل باتخاذ ِ املاء ِ
ً
نفسه
مصدا والرياح ِ مركبا بينما أبقى بصمتي
ِ
نفسه.
نفسه وسجني
وسكوني
ِ
ِ
ُ
وتمت� ُّد أصابعي لكتاب�ة ٍ وال تختار ُ س�وى َ
وأقول
الح َجر ِ ،
بالشوارع ِ وعنارص السفر التي ال تجتاز يف أحسن أحوالها
حقيبة تشغل ح ِّيزا صغريا من فهرسة البيت .
كثيرا م�اال يتدخل فمي يف اختي�ار ال�كالم ؛ فهناك ما هو
أجم�ل  /فمك يف اختيار ِ الردود وهي تحتضن ُ الجبل الذي ال
يمكن احتواؤه بجمل ٍة بالغ َّي ٍة واحدة .
دائم�ا م�ا نجع�ل ُ الكف�وف َ ش�اهددة ً عىل الح�زن و عىل
الفرح،
على الخص�ام ِ وعىل الرضا  ،عىل فعاليات ٍ كثرية تش�به من
يحاول ومن عىل مرآى من املأل أن يكون واضحا و غامضا.
ال تنفذ ْ إىل عطيش إليك َ مثل َ س�اقية ٍ كي ال أحار َ يف توجيه
مياه�ك  ،وال ت�أت عىل أش�يائي الهادئة بعاصف�ة ؛ كي ال
تحرمَ ني من فرصة ِ جمعها بعد َ غيابك  ،ال تلوِّحْ يل دائما
بالقلي�ل ِ من ذهاب�ك و بالكثري ؛ فأن�ا ال أرغب ُ يف مرسحة
كل هذا الغياب.
هن�اك فؤوس عارية من ذكريا ِتها الت�ي عن القطع  ،هناك
ًّ
يتشك ُل يف الصمت ِ والصرب
رؤوس خالية من فكرة املجد وهو
ِ والنسيان ِ وصوال ً إىل فرصة ٍ يف الضياع.
الخير من غير أهل�ه وأن نقلل
من العش�م ىف كل من حولنا وأن
ندرك أن الثوابت ىف الدنيا شيئان
فقط :وجود الله ،ووجود املوت،
وغير ذل�ك فلي�س هن�اك يشء
ثاب�ت أو مضمون على اإلطالق
وأن نتفهم جيدا حديث الرسول
صلى الله عليه وس�لم «القلوب

بين إصبع�ي الرحم�ن يقلبه�ا
كيف يش�اء» وإنما سمى القلب
قلبا من شدة تقلبه .
ه�ذه املس�لمات األساس�ية ىف
الحياة تمنحك الكثري من الراحة
والتماس األعذار لآلخرين وقبل
هذا االس�تعانة بالله عز وجل ىف
جميع األمور.

حالوة بتعريفات

وحناجره�م َته ِت ُ
َ ،
�ف مُ �ر ّددة أنش�ودته
ً
نغ�م ش�جي  ،وص�دى ع�ذب ش�ائق ،
يف ٍ

تتلمّ�ظ الحُ نوك ً
لذة مل�رأى ُ
الخيوط البيض
�حر أخ�اذ ،
امللتوي�ة ح�ول الجري�د ِة يف ِ
س ٍ

وي�د صاحبن�ا تنزع عنه�ا  ،وتلق�ي يمنة
ويسرة  ،فتطري ألبابه�م  ،وهل تبقى من
لذائ� ِذ ال ُّدنيا وأطايبها أكثر م�ن هذا َ ،
كان
َ
الرّجل من ّ
بكرا
الذكا ِء بمكان ؛ حني
أدرك مُ ِ
ّ
الّس�رّ  ،فاعتم� َد عص�اه الطويل�ة يه ّزها
َ
تجع�ل
ه� ّزا موص�وال  ،وتل�ك كافي�ة ألن
الصغار تتقاطر تقاطر ّ
جحا ِف�ل ّ
النمل من
ُّ
�كر  ،يتنادوا وهم
الس
ة
حب
عىل
جحورها ،
ِ
ِ
دم�وع مُ نهملة  ،وقل�وب واجفة ،
م�ا بني
ٍ
وأغلا ٍل آخ�ذة بأعنا ِقهم  ،تلتم�ع أعينهم
أن�دا ًء من ال ّدموع ش�غفا  ،يأرسهم صوت
الجريدة املُجلّجل  ،ويستعبدهم صفاء لون
ُ
تفيض عسلا أصفى من
« الحالوة « التي
ّ
ّ
ملقدم
القرية
وتض�ج
دقائق
مري ،
م�ا ِء الن ِ
ِ
رس�ول ّ
السعادة األوحد  ،بس�لعت ِه الثمينة
شبر
 ،تج�ود األي�دي بأع ِّز م�ا تملك لقاء
ٍ
ّ
تتخطفه
منها  ،ما إن يسير خطوة  ،حتى

العي�ون  ،وتنه�ال عىل جيب� ِه القروش  ،يف
ّ
هات ِه ّ
هار ُ ،يرف�ع الحرج
الس�اعة م�ن الن ِ
عن الجميع  ،ال يتكلّف كبار ِّ
الس�ن مشقة
ّ
التحف�ظ والرّزان�ة  ،فلا طاق�ة اليوم وال
صرب أم�ام الغواي ِة  ،تتالحق النس�وة دون
تم ّه ٍل  ،تغرق الرّغوة أفواه العجائز  ،ألدين
مضغ الحلوا ِء
فوق املصطب ِة يف
تباروا م�ن
ِ
ِ
 ،مستس�لمني ملذاقها املعسول  ،الذي وقع
من أنفس�هم ّ
أجل موقع  ،يستطريوا فرحا
َ
تحت أش ّع ِة شمس ّ
الصباح اللّجينية  ،تتألأل
ّ
غار  ،يف ابتسام ٍة وضاحة ،
كالص
وجوههم
ِ
ّ
يظل الرّجل يدفع يف جه ٍد قدميه املتعبتني ،
ُيرسل صوته راعشا أمامه  ،يرفع عقريته
بتعويذت� ِه  :حلاوة بتعريف�ات  ..حلاوة
بتعريفات  ،هكذا حتى ّ
يهل املساء  ،حامال
أعطاف�ه ب�رودة اللّيل  ،يس�وق حماره
يف
ِ
املطيع ؛ ليعو َد من حيث جاء .

رواية وداعا للسالح ألرنست هيمنغواي

لقاء احلب واحلرب يف أحضان احلياة
اعداد  /خلود عبد اهلل توفيق
الزوراء  /خاص
كتب�ت ه�ذه الرواي�ة خلال الحمل�ة
اإليطالية يف الحرب العاملية األوىل ،ونرشت
عام  ،1929وعنوانها مأخوذ من قصيدة
املرسحي االنجليزي ج�ورج بيليه والذي
عاش يف القرن السادس عرش.
ت�روي الرواي�ة على لس�ان األمريك�ي
فريدريك هنري ،والذي يحمل رتبة مالزم
يف املستش�فى امليداني للجي�ش اإليطايل،
وتدور أحداثها حول عالقة حب تنشأ بني
املغرتب األمريكي هنري وكاترين باركيل
عىل خلفية الحرب العاملية األوىل
عىل الرغ�م من أن الكاتب كان قد اعرتف
ملجل�ة « ذا باري�س رفي�و» ع�ام 1958
بأن�ه كان قد أع�اد كتابة نهاي�ة «وداعا
للسالح»  39مرة حتى أصبح عىل قناعة
تام�ة بالنهاي�ة األخرية الت�ي ظهرت يف
الرواية ،إال أن العمل البحثي الذي تصدى
له حفيده يف أرش�يف مجموعة أرنس�ت
همنغواي يف املكتبة واملتحف الرئاس�يني
للرئيس جون إف .كيندي يف بوس�طن قد
أظهر أن تلك النهايات كانت أكثر عددا ً يف
واق�ع األمر ،ال بل إن تلك النهايات تتنوع
يف الط�ول والنبرة ،يف مش�هد يوح�ي أن
الكات�ب الراحل كان ي�ويل اهتماما بالغا
بالكتاب�ة بوصفه�ا صنع�ة بمق�دار ما
كان يهتم بصياغ�ة األفكار املطروحة يف
أعماله أألدبية.

أمىض الكاتب والرحالة األمريكي ارنست
همنغ�واي بضع�ة أش�هر يف س�ويرسا،
وتحديدا يف بنسيون دو ال فوريه بمنتجع
شامبي القريب من مدينة مونرتو.
ويف غرفت�ه تل�ك ،كت�ب بع�ض فص�ول
قصت�ه «وداع�ا للسلاح» ،الت�ي تحدث
فيها ع�ن الحرب العاملي�ة األوىل ،ووضع
فيها انطباعته عنها ثم أملح إىل س�ويرسا
كواحة للسالم.
يف ه�ذه الغرفة املطلة على جبال األلب،
كت�ب همنغ�واي بع�ض فص�ول واحدة
م�ن أش�هر روايات�ه الت�ي تحمل اس�م
«وداعا للسالح» ،حيث يضع فيها بعض
مقتطفات م�ن حياته الخاصة ،ويحكي
قص�ة ش�اب يعم�ل س�ائقا لس�يارات
اإلس�عاف ،ويص�اب إصاب�ة بالغ�ة يف
إح�دى الحروب ،ث�م يقع يف ح�ب إحدى
املمرض�ات ،قب�ل أن يف�ر إىل س�ويرسا،
ويعل�ق الربوفيس�ور ش�بور على تل�ك
القصة قائال «يصور همنغواي سويرسا
يف تلك القصة عىل أنها واحة سالم ،بعيدة
عن مآيس الحرب».
أحب همنغواي املشاعر القوية العنيفة،
فه�و صياد س�مك وحيوان�ات متمرس،
تاب�ع باهتمام بالغ مصارع�ة الثريان يف
بامبلون�ا اإلس�بانية وكان يق�وم بصيد
الحيوان�ات الربي�ة يف غاب�ات الس�افانا
اإلفريقية ،وعىل الرغم من ذلك ،فقد لفت
نظره ركوب عربات التزلج الس�ويرسية
التقليدية وكتب عنها قائال «يجلس املرء

م�ن دون أية حماي�ة ،فوق ثل�وج يصل
ارتفاعها إىل  10بوصات ،وال يحتاج سوى
أعص�اب متينة رغ�م أن ه�ذه الرياضة
ليست بالرضورة للرجل القوي».
كان أول تن�اول فن�ي للرواي�ة على ي�د
«لورانس س�تولينجز» عام  ،1930حيث
ق�دم الرواية إىل املسرح ،وبعدها ٌقدمت
كفيل�م عام  1932ثم أٌعي�د انتاجها عام
 ،1957ث�م تحولت بعد ذلك إىل مسلس�ل
تليفزيوني من ثالثة أجزاء عام .1966
ويف ع�ام  ،2014تعاون�ت الرشك�ة
الربيطانية «ايميتاتنج ذا دوج  -محاكاة
الكل�ب» م�ع مرسح ال�دوق ،النكستر،
النت�اج عم�ل مرسحية يتضم�ن عرض
فيدي�و ،والذي�ن قام�ا بجول�ة يف انجلرتا
وإيطاليا
لقد كتب عنها الناق�د زيد خلدون جميل
عنه�ا بماييل ( :ق�د يتس�اءل القارئ إن
كانت الرواية ضد الحرب أم معها ،فالبطل
يعرب عن معارضته لها ،وصورت الرواية
حالة الفوىض التي تعصف بالعس�كريني
واملدنيين اإليطاليني ،عندما يكتش�فون
أنه�م أم�ام ع�دو يفوقهم ق�وة بمراحل
ويأخ�ذون بالتس�اؤل عن ج�دوى هذه
الحرب ،بينما كانوا عىل أتم ثقة بأنفسهم
قبل أحتدام املع�ارك .لكن «هنري» يبدي
يف الوقت نفس�ه تفهم�ه ملوقف الرشطة
العس�كرية ،ويفق�د حبيبت�ه وطفلهما،
ال�ذي ولد ميتا ،واحرتامه لنفس�ه ،وكأن
همنغ�واي يقول للقارئ ،إن الفش�ل هو

نهاية من يهرب من أرض املعركة).
اس�تند هيمنجواي يف روايته عىل خرباته
الخاص�ة عند خدمته يف حملة عس�كرية
الحمالت االيطالية خلال الحرب العاملية
األوىل  ،كلم�ا ألهمت�ه ش�خصية كاثري�ن
باركيل املمرضة اغينس فون كوروواسكي
 ،وه�ي ممرضة اعتنت به يف مستش�في
ميالن عندما أصي�ب ،وكان ينوي الزواج
به�ا لكنه�ا رفضت حب�ه عندم�ا عاد اىل
أمري�كا فيالرد ،هن�ري سيرانو وناجل،
جيم�س .هيمنج�واي يف الح�ب والحرب
 ،مذك�رات أغني�س ف�ون كوروس�كي
املفقودة (رس�ائلها ومراسلاتها ارنست
هيمنجواي الرنست هيمنجواي )
وتالح�ظ الناق�دة اليس�ون فل�ود أن يف
ه�ذه النهاي�ات لرواية «وداعا للسلاح»
م�ا يب�دو وكأن دار النرش تق�ول للقارئ
أن تخ�وض مغامرتك أن�ت وتختار منها
النهاية األنس�ب ملزاج�ك .وان هذا يجعل
شخصيات همنغواي متحركة أكثر منها
منحوتة يف الحجر معرتضة عىل مثل هذه
الحرك�ة ألن م�ن عنارص املتع�ة يف قراءة
كتاب مفضل هو انع�دام األمل بأن تتخذ

حياة هن�ري وكاثرين مس�ارا ً مختلفا ً يف
«وداعا للسالح».
تلقى همنغواي جائزة «بوليتزر» األمريكية
يف الصحافه عام .1953 كذلك حصل عىل
جائزة نوبل يف األدب عام  1954عن رواية
«الش�يخ والبح�ر» ،وقد ت�رك بصمته يف
األدب األمريكي ليصب�ح أحد أهم أركانه.
وغالب�ا ما تقف ش�خصيات همنغواي يف
وجه الشدائد والتحديات من دون شكوى
أو تربم ،وه�ي كما يراه�ا النقاد تعكس
طبيعته الشخصية. ويف السنوات األخرية
م�ن حياته ،فق�د همنغ�واي القدرة عىل
الكتابة ،وفقد مع الوقت نفس�ه ،ومنزله
الذي كان يحبه كثريا ً يف كوبا.
وانته�ى األم�ر بهمنغ�واي ،إىل إطلاق
رصاصة عىل نفسه ،وضعت حدا ً لحياته
املضطربة .وكان ذل�ك يف مزرعته يف بلدة
كيتش�يم يف ايداهو ،يف ع�ام  .1961وبعد
يومني فقط من خروجه من مستش�فى
«ماي�و» النفسي ،حي�ث تع�رّض للعالج
بالصدم�ات الكهربائي�ة .فرح�ل عن 62
عاما ً و لديه  25كتابا ً بني الرواية والقصة
القصرية.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلم

لقاحات كورونا ..هل حتمي اجلسم مدى
احلياة ام تتالشى عند زمن معني؟

أسوأ  4عادات سامة ميكن أن تدمر حياتك الزوجية
يأمل معظم األزواج الذين يتزوجون
أن يعيش�وا يف س�عادة دائمة ،ولكن
الواق�ع الس�يئ أن أكث�ر م�ن  40يف
املئة م�ن الزيجات الحديث�ة ينتهي
به�ا الطلاق ويرجع ذل�ك لعدد من
األسباب .
ومن هذه األش�ياء الرئيسة السامة
للعالقة الزوجية تتمثل فيما يأتي:
 1االحتقار:
ويش�مل ذل�ك إج�راء اس�تجابات
الس�اخرة  ،والتف�اف العين،
والس�خرية أثن�اء االختلاف وه�ذا
لي�س فقط الس�بب الرئيس للطالق
ولكن األبح�اث أظه�رت أن األزواج
الذين يحتقرون بعضهم البعض هم
أكث�ر عرضة لألم�راض املعدية مثل
السعال ونزالت الربد.
 2النقد:

النقد س�لوك س�يئ يص�در من أحد
األزواج تجاه الطرف األخر ،بس�بب
وبدون.
 3الندية :
أحيان�ا تقع املرأة والرج�ل يف الندية
مقابل بعضهن البعض ،وهذا يجعل
الحياة أكثر عناد وأسوء مما يوصل
للطالق فيما بعد .
 4املماطلة:
نالحظ عىل الكثير من األزواج عدم
االهتم�ام باالحتياج�ات الزوجي�ة
والقي�ام بواجباتهم وتأخري املطالب
الت�ي عليه�م االلت�زام به�ا لع�ش
الزوجية ،ويلج�أون لحيلة املماطلة
يف واجبته�م بمعن�ى تأخره�ا أو
تأجيلها ،مما يجعل الطرف االخر ال
يستطيع أتمام الحياة الزوجية بهذا
الشكل .

نصائح طبية

لتفادي النفخة وعسر اهلضم يف رمضان… اتبعوا هذه النصائح

يس�بب اإلفراط يف تن�اول األطعمة
الدسمة واإلكثار من تناول الدهون
والس�كريات وقلة الحركة ،يف أيام
رمضان ،النفخة وعرس الهضم.
وبه�ذا الخص�وص ق�دم الطبي�ب
مختار فات�ح بي دييل ،من جامعة
إزمير الخاص�ة يف تركي�ا12 ،
نصيحة لتفادي التخمة واإلمساك
والحرقان خالل هذا الشهر.
 .1تناول طعام غني باأللياف
وهو الطعام الغن�ي بالخرضاوات
والفواك�ه والحب�وب الكاملة ،ألن
ه�ذه العن�ارص تؤدي إىل تحسين
وظائ�ف الجهاز الهضم�ي وتقلل
من التخمة والنفخة.
 .2التوقف عن تن�اول الطعام عند
االمتالء
يعتق�د البعض أن ش�عور االمتالء
والشبع هو وضع طبيعي وال رضر

من إكمال تناول الطعام رغم ذلك.
 .3رشب املاء تدريجيا
إن رشب الكثير م�ن امل�اء مفي�د
لصحة الجه�از الهضمي ،لكن مع
تجنب اإلفراط ،والشرب تدريجيا
خالل فرتة الليل وعند السحور.
 .4اإلقلال م�ن تن�اول األطعم�ة
الغنية بالدهون والدسم

أش�ار الطبي�ب ،إىل أن لح�وم
الدجاج والديك الرومي واألس�ماك
واملأكوالت البحرية قليلة الدهون،
وق�ال إن تناول األطعم�ة الدهنية
الدس�مة ي�ؤدي إىل إبط�اء عملية
الهض�م ،ويجعل اإلنس�ان عرضة
للتخمة واإلمساك.
 .5تن�اول الفواك�ه س�هلة الهضم

بعد اإلفطار ويف السحور.
 .6تن�اول اللح�وم الخالي�ة م�ن
الدهون والدسم
يع�د الربوتني ج�ز ًءا أساس� ًيا من
نظ�ام غذائ�ي صحي ،لك�ن قطع
اللح�م الدهنية يمك�ن أن تؤدي إىل
ع�دم الراح�ة يف الجه�از الهضمي
مثل النفخة واأللم عند تناولها.
 .7تن�اول األطعم�ة الغني�ة
بالربوبيوتيك
وه�ي البكتريي�ا النافع�ة مث�ل
الزب�ادي الت�ي له�ا دور جي�د يف
تحسين عملية الهض�م ،وكذلك يف
زيادة رسعة وترية نقل الطعام إىل
األمعاء الدقيقة.
 .8تن�اول املرشوب�ات الدافئة مثل
الزنجبي�ل والش�اي بالنعن�اع مع
الليمون
تس�هم ه�ذه املرشوب�ات يف تعزيز

عملي�ة الهض�م وإراح�ة الجه�از
الهضم�ي وتهدئ�ة املع�دة وعالج
اضطراباتها ،ألنها غنية بمضادات
األكس�دة الت�ي تع�زز املناع�ة
وتس�اهم يف طرد الغ�ازات وعالج
النفخ�ة ،وينصح بتناول الزنجبيل
يف رمضان بشكل خاص.
 .9اإلقلاع ع�ن الع�ادات الس�يئة
كالتدخين ،واإلف�راط يف تن�اول
الكافيني مثل الشاي والقهوة.
 .10ممارس�ة التمارين الرياضية
الخفيفة بانتظام
بع�د وجب�ة اإلفط�ار الدس�مة
بس�اعتني مث�ل املشي أو تمارين
القرفصاء التي تس�اعد عىل تعزيز
حرك�ة ال�دورة الدموي�ة وعم�ل
الجهاز الهضمي.
 .11الراحة البدنية والنوم الكايف يف
رمضان

كاف من النوم
ويج�ب أخذ قس�ط ٍ
الجي�د بش�كل يعزز عم�ل الجهاز
املناع�ي ،حي�ث أن الن�وم يؤث�ر
يف مس�تويات الج�وع والش�بع،
وأن الحرم�ان الجزئ�ي م�ن النوم
يرتبط بالتغّي�رّ ات ،التي تحصل يف
هرموني تنظيم الش�هية :هرمون
الشبع “اللبتني” ،وهرمون الجوع
“الغريلني”.
 .12ع�دم تناول الوجبات الرسيعة
عىل السحور
تحل وجبة الس�حور م�كان وجبة
اإلفطار العادية ويفضل أن تتألف
من نفس األطعمة التي تؤكل عادة
يف الصباح مثل الحليب ومشتقاته،
والبيض والخبز األس�مر ،ويفضل
إضافة الخرضاوات والفواكه إليها
واالبتع�اد ع�ن تن�اول املوالح مثل
املخلالت والجبن.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

لرضيعك ..هذه خماطرها على صحته
احذري األطعمة املهروسة
ِ
تعتق�د األم أنه�ا عندم�ا تق�دم
لطفله�ا الطعام بش�كل مهروس
وهو رضيع ،تمنحه املغذيات التي
يحتاجها جسمه ليصبح أكثر قوة
ويزداد وزنه.
لكنه�ا تجهل يف الوقت نفس�ه ،أن
ً
مهيئا فقط
جهازه الهضمي يكون
الس�تقبال حليب أمه الذي يحتوي
ً
عوض�ا عن أنه
على كل املغذيات،
ضرّ
أكث�ر ً
أمانا له من الطعام املح ،
ال�ذي ربما يحتوي عىل نس�ب من
البكترييا وامللوثات أثناء تحضريه.
إن الجه�از الهضمي ل�دى الطفل
الرضي�ع يواص�ل تط�وره بع�د
الوالدة ،بما يتناس�ب مع األطعمة
التي ُتق َّدم للطفل يف كل مرحلة من
مراحل نموه.
وم�ن هنا كانت األهمية البالغة أن
تع�رف األم ً
بعض�ا من أساس�يات
التغذية لطفلها يف العمر املناس�ب،
حتى ال ُتطعمه أطعمة لم يس�تعد
جهازه الهضمي له�ا بعد ،وتكون
النتيج�ة إما اضطراب�ات هضمية
وإس�هاالت ،أو إصابت�ه بمغ�ص
شديد أو حساسية من الطعام.
ويف�رز الجه�از الهضمي للرضيع

يف البداية الخمائر املناس�بة لهضم
حلي�ب األم ،وه�و الغ�ذاء الوحيد
األنس�ب ل�ه يف األش�هر األوىل م�ن
عم�ره ،وم�ع م�رور الوق�ت ،يبدأ
جهازه الهضمي بالتطور تدريج ًيا،
ف ُينتج خمائر جديدة ،تقوم بهضم
املواد األخرى غري حليب األم.
ً
أحيان�ا تعم�د إىل اإلف�راط
إن األم
يف إعط�اء النش�ويات للرضي�ع؛
بغي�ة زيادة وزن�ه ،ولكن الفائض
م�ن ه�ذه امل�واد الغذائي�ة التي ال

يس�تطيع هضمها ،س�وف ترتاكم
يف أمعائ�ه ،وبالت�ايل يتخمّر و ُينتج
غازات تسبب املغص لديه.
وعلى األم االمتن�اع ع�ن تقدي�م
العس�ل لرضيعه�ا قب�ل بلوغ�ه
العام ،وذلك بس�بب احتواء العسل
عىل حبوب اللقاح التي قد تس�بب
الحساسية لدى الرضيع ،وخاصة
أن جهازه املناعي غري قوي تمامً ا،
ويأخذ الخالي�ا املناعية من حليب
أمه فقط.

أما م�ن ُتق ّدم لرضيعه�ا اللحوم
املهروس�ة كالكب�دة وغريها من
األطعم�ة الربوتينية قب�ل بلوغه
الع�ام ،ف�إن ذل�ك غري مناس�ب
عىل اإلطلاق؛ إذ ال ُيفضل تقديم
أطعمة بروتينية محضرّ ة ،حتى
لو كانت مهروس�ة؛ ألن الخمائر
املس�ؤولة ع�ن هضمه�ا غير
موجودة بكمية وافية وبفاعلية
كافي�ة لهضمها ،إذ ُتع� ّد اللحوم
من األطعمة الغنية بالربوتينات،

و ُيع ّد أنزيم الببتيديز ،الذي يكون
ً
قليلا ج ًدا حتى الش�هر
إف�رازه
الثالث م�ن عمره ،م�ن الخمائر
الهاضمة للربوتينات يف الجس�م؛
ما يعني صعوبة هضمها.
أم�ا فيما يخص تقدي�م الدهون
والزيوت للرضيع ،ف�إن الدهون
املوج�ودة يف حلي�ب األم يت�م
امتصاصه�ا بش�كل ع�ام يف
أمعائ�ه ،مقارنة مع الدهون من
الحليب البق�ري ،والتي ال يمكن
امتصاصها بش�كل كام�ل ،لذلك
ُيفضل عدم إعطائه قبل الشهور
التس�عة األوىل من عمره أي نوع
م�ن الده�ون ،س�واء أكان ً
زيتا
ً
دهن�ا حيوان ًي�ا؛ ألن
أم زب�دة أو
أنزيم الليبيز املس�ؤول عن هضم
الده�ون ويف�رزه البنكري�اس
يك�ون قليًل�اً ج ًدا عن�د الرضيع،
مقارنة مع البالغني.
لذل�ك كل�ه يج�ب بالت�زام األم
بالرضاع�ة الطبيعية فقط خالل
األش�هر األوىل من عمر الرضيع،
واالمتناع حتى عن تقديم املاء له؛
الحتواء حليبها عىل نس�بة جيدة
من السوائل التي يحتاجها.

طبيبك يف بيتك

ثالث انواع من الشوربة صحية حلرق الدهون يف رمضان!
تبحثين ع�ن خس�ارة ال�وزن يف
ش�هر رمضان الفضيل؟ ال تفوّتي
على نفس�كِ فرص�ة االس�تمتاع
بالش�وربات اللذي�ذة يف اإلفط�ار،
والتي لن تستمتعي فقط بطعمها
اللذي�ذ ،بل ّ
أن�كِ ستس�تفيدين من
آثارها املنحّ ف�ة والحارقة للدهون
أيضاً!
شوربة البصل:
داخ�ل ق�در معدن�ي ،قوم�ي بغيل
مقدار  3أكواب من املاء ث ّم أضيفي
ّ
ّ
مقطعة
متوس�طة
مق�دار بصل�ة
ّ
م�ع حبّتني م�ن الليم�ون املرشح
بقش�وره .اتركي املزيج ليغيل عىل
نار قويّة ّ
مل�دة  3دقائق ث ّم أضيفي
مك ّعب أو نص�ف من مرق الدجاج
ّ
متوس�طة مل ّدة
واطهي�ه عىل ن�ار
 12دقيق�ة .قومي بعدها بتصفية
املزي�ج وإضاف�ة القليل م�ن امللح
كما البهارات حسب الرغبة ورشب

الحساء ساخناً.
شوربة الربوكويل:
قومي بغيل مق�دار كوبني من املاء
م�ع ك�وب م�ن الربوك�ويل ،نصف
ملعق�ة م�ن الكم�وّن كم�ا امللح،
وفصين من الثوم ّ
ّ
مل�دة  10دقائق
عىل نار قويّة .بعدها ،اتركي املزيج
ّ
حت�ى يربد قليالً وضعيه يف الخالط
ّ
حتى تحصيل عىل خليط متجانس.
يّ
ورش علي�ه
اس�كبيه يف صحن�كِ
القلي�ل م�ن الفلفل األس�ود لطعم
ّ
ألذ.
شوربة العدس:
اس�كبي يف ق�در معدن�ي مق�دار
كوبني ونصف من العدس وإغمريه
ّ
متوسطة
باملياه ث ّم ضعيه عىل نار
ّ
مل�دة نصف س�اعة .بعدها ،قومي
بإذابة مقدار نص�ف ملعقة كبرية
م�ن الدقي�ق يف القلي�ل م�ن املياه
وأضيف�ي املزيج إىل العدس .كذلك،

قومي بتحمري مقدار نصف بصلة
كبرية مفروم�ة يف القليل من زيت
الزيت�ون جانب�ا ً وأضيفيه�ا كذلك

فوق الع�دس .وأخرياً ،قومي ّ
برش
نص�ف ملعقة كبرية م�ن الكمون،
رب�ع ملعق�ة م�ن الفلفل األس�ود

والقلي�ل م�ن امللح حس�ب الرغبة
ث ّم تحري�ك املزي�ج جيّ�دا ً وتناوله
ساخناً.
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يعكف عدد من الخرباء عىل دراس�ة
ملعرف�ة كم ستس�تمر الحماية التي
توفرها لقاحات “كوفيد ،”19 -من
خالل مراقبة األشخاص الذين تلقوا
اللقاح.
وس�تحدد هذه الدراس�ة أيضا مدى
جودة عمل اللقاحات ضد املتغريات
الناش�ئة ،وما إذا كانت هناك حاجة
إىل جرعات إضافية.
وقال�ت ديب�ورا فول�ر ،باحث�ة
اللقاح�ات يف جامع�ة واش�نطن،
“لدين�ا معلوم�ات فق�ط ع�ن فرتة
دراس�ة اللقاح�ات ،وعلينا دراس�ة
الس�كان الذين ت�م تلقيحهم والبدء
يف رؤي�ة ،يف أي نقطة يصبح الناس
عرضة مرة أخرى للفريوس”.
وحتى اآلن ،تشري التجربة املستمرة
لرشك�ة فايزر إىل أن لق�اح الرشكة
املك�ون م�ن جرعتين يظ�ل فعاال
لغاية ستة أش�هر عىل األقل ،وربما
لفترة أط�ول ،واألش�خاص الذي�ن
حصل�وا عىل لقاح موديرنا تس�تمر
لديه�م أيض�ا مس�تويات ملحوظة
م�ن األجس�ام املض�ادة ملكافح�ة
الفريوس�ات بع�د س�تة أش�هر من
الجرعة الثانية املطلوبة.
واألجس�ام املضادة لألسف ال تروي
القص�ة كامل�ة ،حيث أن�ه ملحاربة
الدخلاء مث�ل الفريوس�ات ،تمتلك
أجهزتن�ا املناعي�ة أيضا خ�ط دفاع
آخ�ر يس�مى الخالي�ا البائي�ة ()B
والخالي�ا التائي�ة ( ،)Tوالتي يمكن
أن يس�تمر بعضه�ا لفترة طويلة
بع�د تضاؤل مس�تويات األجس�ام
املضادة.
وإذا واجه�وا الفيروس نفس�ه يف
املس�تقبل ،فمن املحتم�ل أن تدخل

ه�ذه الخالي�ا املختبرة يف املعرك�ة
برسعة أكرب.
وحت�ى لو ل�م تمنع امل�رض تماما،
فقد تس�اعد يف تخفيف حدته .لكن
ما هو ال�دور الذي ق�د تلعبه خاليا
“الذاكرة” مع فريوس كورونا ،وإىل
مت�ى تس�تمر ،األم�ر غير معروف
حتى اآلن.
وقال�ت الدكت�ورة كاثلين نيوزيل،
خبرية اللقاحات يف جامعة ماريالند،
إن�ه بينم�ا م�ن املرجح أن تس�تمر
لقاحات “كوفيد ”19 -الحالية ملدة
عام تقريبا عىل األقل ،فمن املحتمل
أال توف�ر حماية م�دى الحياة ،كما
هو الحال مع لقاحات الحصبة.
وأوضح ميهول س�وثار م�ن مركز
لقاح�ات إيم�وري ،أن اللقاح�ات
الحالية مصممة للعمل ضد بروتني
معين على فيروس كورون�ا .وإذا
تحور الفريوس بش�كل كاف بمرور
الوق�ت ،فق�د تحت�اج اللقاحات إىل
التحديث لتعزيز فعاليتها.
وحتى اآلن ،تب�دو اللقاحات وقائية
ضد املتغريات امللحوظة التي ظهرت،
على الرغم من أنها أقل نوعا ما من
تل�ك التي تم اكتش�افها ألول مرة يف
جنوب إفريقيا.
وإذا اتض�ح أنن�ا بحاج�ة إىل جرعة
أخ�رى ،فيمك�ن لجرع�ة واحدة أن
تزي�د من حماية الجرع�ات الحالية
أو تحت�وي عىل تطعي�م لنوع واحد
أو أكثر.
وس�تعتمد الحاج�ة إىل جرع�ات
متابعة أيضا جزئيا عىل نجاح حملة
التطعيم عىل مستوى العالم ،والحد
م�ن انتق�ال الفيروس واملتغيرات
الناشئة.

لطلة ابهى....

 12استخدامًا لـ”ماء الورد” ..وحتضريه باملنزل

تتع�دد اس�تخدامات ماء ال�ورد بس�بب فوائده
سواء للبرشة أو الجس�م من الداخل أو الخارج،
وطرق استخدامه يف إعداد الطعام والحلويات.
يف الس�طور التالية نقدم لكم أبرز اس�تخدامات
ماء الورد مع طريقة تحضريه .
املكونات:
 علبة زجاجية معقمة “يفضل أن يكون لونهاً
غامقا”.
وردم�نالن�وع“الج�وري”. ماء مقطر من الصيدلية أو مياه معدنية.طريقة التحضري
فك�ي أطراف الورد ثم ضعي�ه يف اإلناء مع املياه
على حس�ب الكمي�ة املطلوب�ة .ث�م ضعيه من
ي�وم إىل  3أي�ام يف مكان معتم ،ث�م صفي الورد
واستعميل املاء.
ومن أبرز استخداماته للبرشة والوجه:
 يس�تخدم “تونر” لتنظي�ف البرشة من جميعالشوائب املحيطة بالجو.
 يس�تخدم مع الكثير من املكون�ات الطبيعيةكمسكات لرتطيب الوجه مع الزبادي.
 التقشري الطبيعي الخفيف عىل الوجه مع البنالسادة.
 مقاومة االلتهاب�ات وتهييج البرشة بعد إزالةالشعر.
 الح�د م�ن اإلف�رازات الدهني�ة الت�ي تتواجدً
خصوص�ا يف
يف البشرة الدهني�ة أو املختلط�ة
الصيف.

 يستخدم ماء الورد مع النشا لتفتيح البرشة.ً
ماس�كا للتخلص من حب الش�باب
 يس�تخدمبإضافة الليمون.
 يستخدم كمادات للعني للتخلص من التجاعيدوالهاالت السوداء ،برشط وضعها يومياً.
استخدامات ماء الورد للجسم:
ً
ومهدئ�ا لعضات
 يمكن�ك اس�تخدامه مطهرًاوصاعقات الحرشات.
 يمكن�ك اس�تخدامه واق ًي�ا من الش�مس لكنلفرتات قصرية.
 يستخدم رشا ًبا يوم ًيا يف الصباح عىل الريق معالليمون إلنقاص الوزن.
 حافز أس�ايس لفروة الش�عر ل�ذا يقوم بتدفقاملياه ويمنع سقوط الشعر.
 تحسين امل�زاج م�ن خلال إضافت�ه للم�اءورشبه.

املطبخ

املعكرونة بيين بالدجاج واملشروم
املكوّنات
 500غرام من معكرونة باريال بيني ريغاتي
 1برطبان صلصة باريال بازيليكو
 300غ�رام من صدور الدج�اج ،مقطعة إىل رشائح
رقيقة
 200غرام من قطع املرشوم ،أو أية تشكيلة أخرى،
مقطعة إىل أرباع
 1بصلة صغرية ،مقطعة إىل رشائح رقيقة
 40غرام من جبنة البارميزان ،مبشور (اختياري(
زيت الزيتون البكر املمتاز.
ملح
فلفل
طريقة العمل
 قومي بتسخني القليل من زيت الزيتون يف مقالةطهي كبيرة ،ثم أضيفي رشائ�ح البصل ملدة 3 2-
دقائق ،ثم أضيفي قطع املرشوم مع التحريك جي ًدا
حتى تصبح طرية .أضيفي قطع الدجاج واطهيها
مل�دة ثالثة دقائ�ق أخرى ،ثم تأكدي م�ن املذاق .ثم
أضيفي صلص�ة البازيليكو ،واترك�ي الخليط عىل

النار حتى ينضج.
 أحضري وعاء كبري من امل�اء ،أضيفي إليه امللحوضعي�ه عىل النار حتى الغلي�ان (7غ ملح لكل لرت
من امل�اء) .وعندما يصل امل�اء إىل الغليان ،أضيفي
ً
طبق�ا للتعليم�ات
املعكرون�ة البين�ي ،واطهيه�ا
املوضحة عىل العبوة.
 صفي املعكرونة من املاء وهي ذات قوام متماسك(نص�ف اس�تواء /ألدنت�ي) ،ثم أضيف�ي الصلصة
وامزجي الخليط ملدة دقيقة واحدة.
 ارفع�ي الخليط من عىل النار ،ث�م أضيفي جبنةالبارميزان ،والقليل من زيت الزيتون.
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كلمات متقاطعة

الحمل

العقبات والعراقي�ل التي تجاهلتها خالل األيام
املاضية تزداد يوما بعد يوم بشكل يفوق الخيال.
كن حذرا وفكر يف كالمك قبل أن تتفوه به ،ألن كالمك
قد يكون سببا يف اشتعال الحرب .ال مجال للمزاج اليوم.
الصعوبات تهدد حياتك وتعرضك للخطر فكن حذرا.

الثور

ربم�ا تحت�اج إىل مس�اعدة أو نصيح�ة م�ن
ش�خص ما .أنت ش�خص تتمتع بش�خصية
مس�تقلة وال تقبل العطف من اآلخرين ،ولكن ال
تخف من طل�ب هذه املس�اعدة أو النصيحة .هؤالء
األشخاص يتمنون أن يساعدوك ولذلك لن تندم أبدا عند
طلب أي يشء منهم.

الجوزاء

أن�ت س�عيد الحظ ه�ذا اليوم ،وربم�ا يكون
السبب يف هذا تغيري األصدقاء أو مجموعة من
زمالئ�ك يف العمل .كنت مهتما خلال هذه الفرتة
به�دف ما واليوم ربما تجني ثم�ار جهودك املاضية.
تقضي معظ�م وقت�ك يف املش�اركة يف بعض األنش�طة
الجماعية .توقع اليوم ما لم تتخيل حدوثه قط.

 - 1868إقرار التعديل الرابع عرش عىل الدستور
األمريكي بعد أن وافقت عليه ثالثة أرباع الواليات
األمريكية ،ويضمن ھذا التعديل حقوق املواطنة
لألمريكيين األفارق�ة ويمنحھ�م كل الحق�وق
واالمتيازات التي يتمتع بھا أي مواطن أمريكي.
 - 1870وض�ع قان�ون دار الكتب املرصية األول
والئح�ة نظامھا ،وبمقتضاه قام�ت دار الكتب،
وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مرص
الفكري.
 - 1881وصول أول س�فينة تحمل يھودا ً روس�ا ً
إىل مين�اء نيوي�ورك األمريكي بع�د أعمال عنف
اس�تھدفتھم يف روس�يا ،وكان�ت بداي�ة الھجرة
الجماعي�ة لليھود ال�روس إىل الوالي�ات املتحدة
األمريكية.
 - 1899التوقيع عىل «إعالن الھاي» الذي يقيض
بحظر استعمال الغازات السامة يف الحروب.
 - 1900اغتي�ال ملك إيطاليا أومبريتو األول عىل
ي�د «جايتانو برييش» الذي أطلق الرصاص عليه
يف منزا.
 - 1913اململك�ة املتح�دة والدول�ة العثماني�ة
ً
اتفاقا بش�أن تعيني الح�دود بني الدولة
توقعان
العثمانية م�ن جھة والكويت وقط�ر والبحرين
من جھة أخرى.
 - 1921أدولف ھتلر يتوىل رئاس�ة حزب العمال
القومي االشرتاكي األملاني.
 - 1937تتوي�ج املل�ك ف�اروق مل�كا عىل عرش
مرص رس�ميا وذل�ك بعد وصوله لس�ن الرش�د
بالتاريخ الھجري.
 - 1942افتتاح مركز ديني للش�باب اليھود رسا ً
يف جيت�و “كوفن�و” إبان الح�رب العاملية الثانية
رغم االحتالل النازي.
 - 1945البحرية اليابانية تغرق السفينة الحربية
األمريكية «إنديانابوليس» مما أس�فر عن مقتل
 883بحارا فيما اعترب أسوأ خسارة من نوعھا يف
تاريخ البحرية األمريكية.
 - 1957تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 - 1958إنشاء وكالة الفضاء األمريكية  -ناسا.
 - 1965وص�ول أول  4000جن�دي أمريكي من
فرقة جنود املظالت رقم  101إىل فيتنام.
 - 1968الباب�ا بول�س الس�ادس يك�رر تحري�م

السرطان

يحمل إليك هذا اليوم الوعود الكثرية يف املجال
العاطفي أو االجتماعي .ربما تبوح بعواطفك
أو ترى الحياة م�ن زاوية أكثر ملعانا وإرشاقا .قد
يتق�دم إليك أحده�م بعرض لالرتب�اط أو الزواج ،أو
ببس�اطة ربما تقع يف الحب .ربما تعيش قصة مذهلة،
ويتغري مصريك العاطفي.

األسد

تش�عر أنك ش�خص مجهول بالنسبة لبعض
األش�خاص ،ولذلك ال تتوقع تحس�ن األحوال،
فاألمور كلها ليس�ت تحت سيطرتك اآلن .تحتاج
إىل مزي�د م�ن الدقة والح�رص قبل اتخ�اذ أي قرار.
انفعالك قد يجعلك ال تدرك ماذا تفعل! تغيري خطتك اآلن
فكرة غري جيدة ،بل يجب عليك أن تنتظر قليال.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

هدف�ك اليوم ه�و الوص�ول إىل مكانة أفضل
يف العم�ل ولك�ن ربما لن يك�ون أمامك فرص
مناس�بة لتحقيق هدفك .ربما تشعر أن جهودك
ذهبت هباء ،ولكن ننصحك بأال تفكر بهذه الطريقة.
هناك يشء ما يحدث لصالحك ولكنك لس�ت عىل علم به
حت�ى اآلن .عندم�ا تعرف هذا األمر ،س�تدرك حينها أن
تجنى ثمار جهودك.

الميزان

يص�ل إىل منزل�ك الي�وم ع�دد م�ن الزائري�ن
غير املتوقعني ب�را أو جوا .ستس�تضيف هذه
املجموع�ة يف منزلك .تتب�ادل معهم بعض األفكار
وتش�اركهم يف بع�ض املناقش�ات ،ولذلك س�يجلبون
لك بع�ض األخبار الجدي�دة .فكر يف املس�تقبل بدال من
التفكري يف املايض.

العقرب

النج�اح الذي حققت�ه يف املشروع األخري قد
يجعل�ك ترغب يف الخروج واالحتفال مع األهل
واألصدق�اء .ربم�ا تش�عر بالذنب عندم�ا تقوم
بذل�ك ،ولكن انطلق وافعل ما تش�اء .تناول الحلوي
واملرشوب�ات املفضلة لديك! علي�ك أن تنىس العمل هذه
الليلة ،فقد حان وقت املرح.

القوس

ه�ل يهت�م رئيس�ك يف العمل بتجدي�د املعدات
واألجه�زة دائما؟ ه�ل أنت بحاج�ة إىل تنمية
مهاراتك التكنولوجي�ة؟ حركة الكواكب تدل عىل
نجاحك وتقدم�ك من خالل االهتم�ام بالتكنولوجيا
الحديث�ة .إذا كن�ت تفك�ر يف رشاء كمبيوت�ر جدي�د ،ال
ترتاجع ونفذ فكرتك اليوم.

الجدي

تشعر بجفاء يف عالقاتك العائلية أو العاطفية،
َّ
تتحس�ن
وترتب�ك بس�بب بعض املس�تجدات.
األح�وال ولكن ال نع�دك بالحلول الس�حرية ،إنما
يصبح باإلم�كان أن ترى بصيص نور أو أن تحس�م
أمرك وتقرر ما تريد ،من دون خوف من النتائج.

الدلو
س�تحرض اليوم العديد من الندوات وس�تقوم
ببعض النش�اطات االجتماعي�ة .ربما تتعرف
على ش�خص ما يف ه�ذا امل�كان وهذا الش�خص
سيساعدك كثريا يف مجال عملك .تتلقى اليوم خطابا
يحمل اخبارا سارة من الحبيب أو من أحد األصدقاء.

الحوت

تعيش توترا عىل صعي�د العواطف والعالقات
الشخصية ،وقد تطرأ أحداث وتغيريات تربكك
وتفاجئك فتش�عر بصعوب�ة التواصل .تتش�اءم
وترى األمور من زاوية سوداء .قد تحتاج إىل أصدقاء
فلا تجده�م إىل جانب�ك ،أو تعي�ش عاصف�ة يف حياتك
الشخصية.

اس�تعمال وس�ائل من�ع الحم�ل على الرومان
الكاثولي�ك على الرغ�م م�ن توصي�ة مفوضية
الكنيسة بالنظر يف ذلك.
 - 1981ويل العھ�د الربيطان�ي األمير تش�ارلز
يتزوج من ديانا سبينرس يف حفل زواج مھيب.
 - 1988الحكم العنرصي يف جنوب أفريقيا يمنع
عرض فيلم معاد لنظ�ام “األبارتھايد” (الفصل
العنرصي) يحمل اسم “ابك الحرية”.
 - 1991جمھوري�ة روس�يا الس�وفيتية والتفيا
توقعان اتفاقية االعرتاف املتبادل بينھما.
 - 1993إطلاق رساح ج�ون دمجانج�وك الذي
اتھ�م بأنه م�ن أخطر ح�راس معس�كر اإلبادة
الجماعية النازي وذلك بع�د أن رفضت املحكمة
الدفع بإدانته.
 - 1994صحيف�ة النھار املقدس�ية تحتجب عن
الصدور بس�بب منعھ�ا من التوزي�ع يف الضفة
الغربي�ة وغزة بقرار من الس�لطة الفلس�طينية
حديثة النشأة.
 1996املعارض�ة العراقي�ة تعلن فش�ل عمليةالغتي�ال الرئي�س صدام حسين ،وإع�دام ثالثة
عسكريني قادوا املحاولة.
الرياضية السورية غادة ش�عاع تفوز بامليدالية
الذھبية لسباعي ألعاب القوى يف أوملبياد أطلنطا
يف الواليات املتحدة.
 - 2013مقتل  8جنود تونسيني يف كمني يف جبل
الشعانبي يف تونس منھم اثنني ذبحا ،وبناء عليه
قام الجيش التونيس بعملية عس�كرية واس�عة
النطاق عرفت بأحداث جبل الشعانبي.
 - 2015إصدار نظام مايكروس�وفت التش�غييل
ويندوز .10
 2018طواف فرنسا لسنة .2018فوز ال�دراج الويلزي جريان�ت توماس ب زلزال
بق�وة  4.6يرضب جزي�رة لومبوك اإلندونس�ية
تاركا ً وراءه  16قتيال وأرضارا ً باملمتلكات.
اإلف�راج عن الطفلة الفلس�طينية عھد التميمي
م�ن الس�جون اإلرسائيلي�ة ،بع�د  8ش�ھور من
اعتقالھ�ا بتھمة “إعاقة عم�ل جندي إرسائييل،
وإھانته”.
 - 2019مقتل  57ش�خصا يف أعمال ش�غب بني
عصابتني يف سجن التامريا يف الربازيل

قصة وعربة

األسد والخادم المسكين

يحكى أن أحد الخدم كان يتعرّض ملعاملة س�يئة من س�يّده ،فهرب يف
أحد األيام إىل الغابة .وهناك التقى بأسد يتألم من شوكة كبرية مغروسة
يف قدمه .اس�تجمع الخادم شجاعته ،واقرتب من األسد وانتزع الشوكة
من قدمه .فمىض األسد يف طريقه دون أن يؤذي الخادم الطيب .بعد ذلك
بع ّدة أيام ،خرج سيّد الخادم يف رحلة صيد إىل الغابة ،وقبض عىل الكثري
من الحيوانات .ويف طريق العودة ملح السيّد خادمه ،فقبض عليه ً
أيضا،

وق�رّر أن يعاقب�ه عقا ًبا قاس� ًيا .فطلب من خدم�ه أن يرموه يف قفص
األس�د .وكم كانت دهش�ة الس�يّد ومن حوله عظيمة حينما دنا األسد
م�ن الخ�ادم ورح يلعق وجهه كأن�ه حيوان أليف .لقد كان ذلك األس�د
ّ
وتمكن
هو نفس�ه الذي س�اعده الخادم قبل أيام .وهكذا ،نج�ا الخادم
بمساعدة األسد من إنقاذ بقية الحيوانات .العربة املستفادة من القصة:
ساعد غريك ،فال تعلم متى ستحتاجهم...عمل الخري ال يضيع.

اختبارات شخصية

اختبار شخصية يكشف درجة االيجابية
يمك�ن اختب�ار الش�خصية ه�ذا
ان يكش�ف درج�ة االيجابية التي
يحبه�ا الجمي�ع .وم�ن املمك�ن
خوض�ه عن طري�ق اختي�ار احد
الساللم الثالثة يف الرسم .ويف هذه
الحال�ة يمكن التع�رف عىل بعض
جوان�ب الش�خصية وتفاصيله�ا
والت�ي يمك�ن ان تدف�ع اىل اخ�ذ
بع�ض الق�رارات او االق�دام عىل
بع�ض الترصف�ات دون غريه�ا.
اذا ً م�ن امله�م خ�وض اختب�ار
الش�خصية هذا والنظ�ر جيدا ً اىل
الرسم واختيار احد اجزائه الثالثة
م�ن اجل معرفة درج�ة االيجابية
الت�ي تجعل الش�خص مقربا ً من
الجميع او العكس.
الرقم 1
اذا ت�م عن�د خ�وض اختب�ار
الشخصية هذا اختيار السلم الرقم
 1فهذا يعني ان الطموح كبري وان
الرغبة يف تحقيق االهداف ال تحد.
وهذا ما يجعل الش�خصية جذابة
وقادرة عىل لفت الكثري من االنظار
وايجابية بمعنى البحث الدائم عن
االفضل وعن س�ب التغيري الجيد.
ويعتبر صاحب هذه الش�خصية
م�ن االكث�ر نجاح�ا ً وق�درة عىل
خوض املصاعب .كما ان حضوره
يعد سببا ً من اسباب شعور الكثري

من االش�خاص الذي�ن يعملون او
يعيشون يف املحيط بالتفائل .وهو
ايضا ً من الذين ال يقدمون عىل اية
خط�وة غري مدروس�ة وال يحبون
خ�وض املغامرات غري محس�وبة
النتائ�ج .وله�ذا ن�رى ابتس�امة
النجاح ترتسم غالبا ً عىل وجهه.
الرقم 2
اذا ت�م اختي�ار ال�درج او الس�لم
الرقم  2فهذا يشري اىل ان االيجابية
تتقاس�م الشخصية جنبا ً اىل جنب
مع بعض النواحي الس�لبية .فمن
يقوم بهذا االختيار يتمتع بالكثري
م�ن رهافة الحس .وهذا يعني انه
رسع�ان م�ا يظه�ر تعاطف�ه مع
مختل�ف القضاي�ا واملواق�ف التي
تجري يف محطيه ومع االشخاص
الذين يعيش�ون او يعمل�ون فيه.

اال ان�ه ينفع�ل يف بع�ض االوقات
وه�ذا ما يمك�ن ان يجعله يرتكب
االخطاء عن�د اخذ القرارات .ومن
املمكن ان ينعكس ه�ذا التعاطف
يف بع�ض االحي�ان عىل مش�اعره
وحيات�ه .فق�د يصب�ح ايجابيا ً يف
التعام�ل م�ع من حول�ه اذا كانت
االح�داث التي يش�هدها ايجابية.
وق�د ينحو نح�و الس�لبية يف حال
كانت تلك االحداث سيئة واالخبار
الت�ي تأتي�ه غير مفرح�ة .وهو
يتعام�ل م�ع اآلخري�ن على ه�ذا
االس�اس اي بحس�ب ما يمكن ان
تفرض�ه تلك االح�داث من تقلبات
عىل مزاجه .ولهذا يجب الحذر عند
التعامل معه .كما ان اختيار الرقم
 2ي�دل على رسعة التح�رك وعىل
االستعجال يف بعض االحيان وعىل

اطالق االحكام املس�بقة من دون
ً
ملي�ا بالتبع�ات والنتائج
التفكري
التي يمكن ان يؤدي اليها هذا.
الرقم 3
ق�د يت�م عن�د خ�وض اختب�ار
الش�خصية هذا اختي�ار الدرج او
السلم رقم  .3وهذا يشري اىل القدرة
الكبيرة عىل اظهار االيجابية حني
يتعلق االمر بحل مشاكل اآلخرين.
اال ان هذا ال ينفي ميل الشخص اىل
الحزن واالكتئاب يف بعض املواقف
الخاص�ة .فهو م�ن أولئك الذين ال
يشكون عالنية بل يبكون بصمت
يف غرفه�م الرسي�ة .وله�ذا ف�إن
االيجابية يف هذه الحالة مصطنعة
وغري حقيقية لكنها تعود بالكثري
من الفائدة عىل االش�خاص الذين
يعمل�ون او يعيش�ون يف املحي�ط.
ويف املقاب�ل فإن صاحبه�ا يقاوم
م�ن اجل الصم�ود ام�ام االحداث
واملواق�ف الصعب�ة والظروف غري
املناسبة .ولهذا نادرا ً ما نراه ينحو
نحو الس�لبية فيما يقوم او ينرش
عبر مواق�ع التواص�ل وان كان
يش�عر بعدم ال�رىض املطلق تجاه
الحي�اة والواق�ع اللذي�ن يعي�ش.
وله�ذا ال يمكن الحك�م عىل درجة
االيجابية يف ش�خصيته من خالل
املظه�ر .وه�و اب�رز ما يكش�فه
اختبار.

الكلمات االفقية
 - 1مدينة ومرفأ يف جنوب باكستان
الغربية عىل بحر ُعمان
 – 2ممثلة أملانية راحلة
 – 3عكس�ها علم ق�راءة الوجوه –
زهر
 – 4تفسريية – عكسها مىش ليالً
 – 5عاصم�ة أوروبي�ة – ممثل�ة
مرصية
 – 6مدينة إيطالية – ملكه
 – 7االس�م الثان�ي لصحايف لبناني
راحل
 – 8كاتب قصة – للتنفس
 – 9شاعر لبناني راحل .

من الفيسبوك

الكلمات العمودية
 – 1لعبة رياضية
 2موس�يقي إيط�ايل –
متشابهان
 – 3ح�رف تنبي�ه ويكث�ر
بعدها القسم – اشارات
 – 4عاصم�ة أوروبي�ة –
ركيزة
 – 5رشش�ف مبعثرة – غايل
الثمن
 – 6عملة أسيوية – فرح
 – 7نصف أمني – يشاهد
 – 8ممثل كوميدي عربي
 – 9أسد – متشابهة .

acebook

هـــــل تعلــــــم

ه�ل تعلم أن الحيوان الذي اذا انقطع ذيله يموت هو الحصان هل
تعل�م ان الحيوان ال�ذي يغلق عني واحدة يف نوم�ه ويبقي االخرى
مفتوحة هو الدلفني.
ه�ل تعلم أن الحيوان الوحيد الذي يس�تطيع ان يحمل وزنا يفوق
وزنها بـ  50ضعفا هو النمل.
هل تعلم أن الحيوان الذي يبكي حينما يفرح هو التمساح.
هل تعلم أن ملك الغابة اال وهو االس�د يخاف عندما يسمع صوت
الديك. .
ه�ل تعلم ان بعض انواع العصافري تقوم ببناء اكثر من عش لكي
تأتي زوجته وتختار العش الذي يعجبها اكثر .
ه�ل تعلم ان النعامة زوج�ة مخلصه فانه إذا م�ات زوجها تبقى
حزينه عليه اىل ان تموت.
هل تعلم ان الحمار يتمكن من رؤية حوافره االربعة يف وقت واحد
وبشكل مستمر بسبب وضعية عينياه.
هل تعلم ان النعامة تعيش مدة  75عاما وتبقى قادرة عىل التكاثر
حتى يف عمرها الخمسني.
ه�ل تعلم ان أصغر والدي�ن يف العالم كانا يف الصين عام  1910م
بينما يبلغان من العمر  8و 9أعوام.
ه�ل تعل�م ان مخرتع الك�ريس الكهربائي الخ�اص يف اإلعدام من
اخرتاع طبيب أسنان.
ه�ل تعلم ان ذكر الثعلب يقرتن بأنثى واحدة طول فرتة حياته اما
اذا مات�ت فانه يبق�ى اعزب بنيما انثى الثعل�ب اذا مات الذكر فال
يوجد لديها مانع من االرتباط بذكر اخر
ه�ل تعلم ان عدد س�كان نيوزالندا حوايل اربع�ة ماليني بينما عدد
االغن�ام فيه�ا يف�وق عدد س�كان املدين�ة حيث يبل�غ عددها 70
مليون.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغيرة ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
أبل قد تطلق هاتف أيفون بكاميرا
 48ميجا بيكسل وسماعة AR

كش�فت ترسيبات جديدة أن رشكة
أب�ل قد تكش�ف النقاب ع�ن هاتف
أيفون مزود بمستشعر كامريا بدقة
ً
وأيضا سماعة رأس
 48ميجابكسل
بتقنية الواقع املعزز يف العام املقبل،
ً
وفقا الدعاءات محل�ل التكنولوجيا
الشهري .Ming Chi Kuo
ويتوقع أنه نظرًا لقيام رشك ة rLa
 gan Precisionبتلقي طلبات رشاء
مكونات عدسة أيفون  ، 13لن يكون
لصناعة العدس�ات Sunny Optical
نفوذه�ا املتوق�ع بنس�بة  10%مع
أبل وس�تخرس ل� ـ iLargan Prec
 sionيف املنافس�ة الس�عرية ،والتي
ستنزل طلباتها إىل أبل يف  ،3%وقال
إنه عىل الرغم من املنافسة السعرية
للعدس�ة ،م�ن املتوق�ع أن تأخ�ذ
األس�عار مسارًا مستقرًا اعتبارًا من
الربع الثاني من عام .2021
ً
ووفق�ا ل�ـ “ ، Kuoيتع�اون كل من
ً
 Larganو  Yujingguangحالي�ا
م�ع أب�ل لتطوي�ر عدس�ات 2Q22
 AR / MR HMDوعدس�ات 2H22

الجديدة لـ أيفون ”.48MP
وكان  Kuoقد ادعى يف وقت س�ابق
أن النم�اذج األولية لس�ماعات AR
 / VRت�زن حال ًي�ا يف م�كان ما بني
 200و  300ج�رام ،وكان ق�د ق�ال
إنهم س�يأتون مجهزين بشاش�ات
 OLEDالصغرية من س�وني وسيتم
تزويده�م بالطاق�ة الذاتي�ة ،م�ع
مساحة التخزين الخاصة بهم.
ومن املتوقع أن تعلن رشكة آبل عن
إصداره�ا القادم م�ن أجهزة أيفون
يف حدث يف س�بتمرب ،وعلى األرجح
س�تتم تس�مية السلس�لة الجديدة
باس�م أيف�ون  ، 13ل�ن تحت�وي
السلس�لة الجديدة عىل معالج 3nm
ً ، A15
وفقا لتقرير سابق يستند إىل
 TSMC’sلصناع�ة الرقائق يكش�ف
ع�ن امل�كان الذي ق�ال في�ه إنه لن
يدخ�ل يف إنت�اج رشائ�ح  3nmقبل
النص�ف الثاني من عام  ، 2022مما
أدى إىل القضاء عىل الش�ائعات التي
تفي�د بأنه ق�د عجل بج�دول إنتاج
الرشائح.

“تويتر” يطرح تحديثا جديدا خاصا
بلقاحات كورونا
أعلن�ت منصة “تويرت” إطلاق تحديث جديد لنس�ختيها املكتبية والخاصة
بالهوات�ف املحمول�ة مخصصة لـ”لقاحات كورونا” ،حيث كتب الحس�اب
الرس�مي للموقع “نظرًا ألن لقاحات كوفي�د  19أصبحت متاحة عىل نطاق
واس�ع ،فإننا نريدك أن تتمك�ن من الوصول إىل أح�دث معلومات اللقاح يف
بلدك”.وتابع “سترى هذا األسبوع موج ًها يف مخططك الزمني يحتوي عىل
رواب�ط إىل مصادر حول أمان اللق�اح وفاعليته وأخبار م�ن خرباء الصحة
العامة” .وس�يعمل تحديث “تويرت” الجديد ،عىل إضافة مربع جديد لكافة
التغريدات الخاصة بـ”لقاحات كوفيد  ،”19وستهتم تلك املربعات الجديدة
عىل تويرت عىل تقديم الحقائق بشأن لقاحات “كوفيد .”19
وستظهر املربعات يف الجزء العلوي من جداولهم الزمنية عرب منصة تويرت،
بمعلومات مؤكدة حول لقاحات “كوفيد .”19
م�ن ناحي�ة أخرى كانت منص�ة تويرت أعلن�ت عن إتاحة مش�اركة صورة
بج�ودة  K 4للمس�تخدمني ،وتتيح املي�زة الجديدة نرش ص�ور عالية الدقة
وس�يكون املس�تخدمون قادرين عىل نرش وعرض ص�ور  4Kعىل التطبيق،
ويف وقت سابق ،كان الحد األقىص للدقة هو .2048 × 2048

زووم يطرح ميزة جديدة تجعل
مكالمات الفيديو أكثر “واقعية”
أعلنت منص�ة مؤتمرات الفيديو Zoom
ع�ن مجموع�ة م�ن املي�زات الجدي�دة
الت�ي تأت�ي عبر  Zoom Meetingsو
 Zoom Phoneeو�Zoom Video We
 ،binarsحي�ث طرح�ت املنص�ة مي�زة
تس�مي “الع�رض الش�امل” والت�ي
ّ
ستمكن املضيف من تعيني سمة خلفية
مخصصة  -مث�ل غرفة الصف أو قاعة
املحكمة  -الجتماعاتهم .وستعرض هذه
التخطيطات مقاطع فيديو للمشاركني
داخل مشهد يش�اركه الجميع ،ويمكن
أن يس�توعب العرض الشامل يف Zoom
ً
مش�اركا يف املش�هد ،ويف
بحد أقىص 25
ً
حالة وجود أكثر من  25مشاركا ،سيتم
عرضهم يف رشيط مصغر أعىل املشهد.
ويمك�ن ملضيف�ي االجتم�اع والندوات
عىل الويب تحديد عرض  Zoomالشامل
بنفس الطريقة التي يختارون بها مكرب
الص�وت أو عرض املعرض ،وسيس�مح
ه�ذا الع�رض ً
أيضا للمضيفين بوضع
املش�اركني تلقائ ًي�ا أو يدو ًي�ا وحت�ى
تحريكه�م حول ه�ذا املش�هد أو تغيري
حجم صورتهم.

وت�م ط�رح دع�م الع�رض الش�امل
ملس�تخدمي س�طح مكت�ب Windows
و - macOSحس�ابات  Proمجاني�ة
وحس�ابات فردية  -باس�تخدام Zoom
 5.6.3أو أعلى ،وم�ن املثير لالهتمام،
إذا كان بعض املش�اركني يس�تخدمون
إصدارات أقدم من  ،Zoomفسيستمرون
يف رؤية املش�اركني اآلخرين يف االجتماع
إم�ا يف ع�رض املع�رض أو ع�رض
املتحدث.
ومع ذلك ،س�يظل اآلخرون يف االجتماع
يش�اهدون ه�ؤالء املش�اركني غير
املدعومين يف مش�هد العرض الش�امل
بخلفياتهم األصلية ،لذلك فإذا كنت من
مستخدمي  ،Zoomفهذا ما عليك القيام
به لتمكني العرض الشامل:
 1قم بتسجيل الدخول إىل بوابة Zoomعىل الويب.
 2يف قائم�ة التنق�ل ،انق�ر ف�وقاإلعدادات.
 3انقر فوق يف االجتماع (متقدم(. 4ابح�ث ع�ن الع�رض الش�امل وقمبتمكينه.

لقاح روسي جديد ضد كورونا على
شكل حليب مخمر
طور علماء يف مدينة بطرسبورغ الروسية لقاحا جديدا ضد “كوفيد ”-19عىل شكل
حليب مخمر ،وللحصول عىل التطعيم ،يحتاج الشخص إىل كأسني بسعة  200غرام،
األول مقسم إىل ثالث جرعات ،يرشب كل يوم جرعة ،والثاني يؤخذ بعد  21يوما من
ذلك.تحدث كبري مطوري اللقاح ،ألكس�ندر سوفوروف عن لقاح صالح لألكل.وقال
سوفوروف“ :تقوم بعض البلدان حال ًيا بتطوير منتجات ذات خصائص لقاح .إنهم
يحاولون زراعة الطماطم والذرة ضد عدد من مس�ببات األمراض البكتريية .عندما
يتعلق األمر باللقاحات القائمة عىل منتجات حمض الالكتيك ،فإننا لس�نا وحدنا يف
العالم”.وأضاف أن�ه يتم تطوير لقاح ضد مرض كوفيد يعتمد عىل منتجات حمض
الالكتيك ،باإلضافة إىل روس�يا ،يف بلجيكا وكندا .لكن علماؤنا لديهم طريقة خاصة.
وأش�ار العال�م إىل أن “هناك ابتكارات من ه�ذا القبيل يف أوروبا الغربية ،وال س�يما
يف بلجي�كا ،يف كن�دا .لكني أقول ،نح�ن مختلفون أيديولوجيا .نق�وم بإدخال أجزاء
م�ن جينات الفيروس يف الكروموس�وم البكتريي ،لذلك نحصل عىل بنى مس�تقرة.
ويس�تخدم معظم الباحثين يف البلدان األخرى ما يس�مى بالبالزميدات كناقل .هذه
قطع من الجزيئات الجينية التي تتكاثر بش�كل مس�تقل”.وأجاب عن س�ؤال حول
م�ا إذا كان هناك موانع الس�تخدام لقاح الحليب املخمر قائلا“ :لم يتم مالحظتها
بعد .لقاح الحليب املخمر مناس�ب لألطفال الصغار وكبار الس�ن واألشخاص الذين
يعانون من أمراض خطرية ،بما يف ذلك الرسطان”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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أمري كرارة ونيللي كريم وهند صربي جنوم
«اطبخ مع املشاهري»
أطلقت رشكة كيوب ميوزك لصاحبها
املنتج محمد عالم األغنية الدعائية
لربنامج «اطبخ مع املشاهري» من غناء
النجمة املرصية مروة نرص التي أدت ترت
الربنامج بطريقة مبهجة ومختلفة .
االغنية بعنوان «أطبخ مع النجوم» ،من
كلمات أحمد حسن راؤل وألحان سامر
أبو طالب ،وتوزيع زووم.
ُيشار إىل أن «اطبخ مع املشاهري» برنامج
ترفيهي س ُيذاع عىل تطبيق تيك توك،
ويقدم حلقاته السيناريست الشهري
تامر حبيب ،حيث تقوم فكرة الربنامج
عىل استضافة الشيف اللبناني الشهري
ريتشارد لعدد كبري من نجوم الفن وتحدي
بعضهم بعضاً ،بتقديم العديد من األكالت
الجديدة التي تكون مكوناتها مختلفة عن
ُ
نهي
األخرى يف كل حلقة من الحلقات ،وأ َ
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مطر ساخن

على هامش ما حصل يف
مستشفى ابن اخلطيب
تصوير جميع حلقاته مع عدد كبري من
أشهر النجوم منهم أمري كرارة وهند
صربي ونيليل كريم وهنا شيحة ،وينفذه
ويرشف عليه محمد عالم وشهاب مظهر

«كيوب ميوزك» ،ويخرجه املخرج عمرو
صالح ،ومن املقرر أن ُيذاع خالل األيام
القادمة ضمن برامج شهر رمضان
الكريم.

فيلم  Raya and the Last Dragonحيصد  111مليون دوالر

حقق فيلم ديزني «Raya and
 »the Last Dragonبدور
العرض حول العالم111 ،
مليون دوالر أمريكي يف شباك
التذاكر العاملي ،وذلك بعد
عرضه عىل أكثر من  2000دار
عرض .
وتدور أحداث Raya And The
 Last Dragonمنذ زمن بعيد ،يف
عالم خيايل يدعى «كوماندرا»
عاش خالله البرش والتنني م ًعا

يف وئام لكن عندما هددت قوة
رشيرة األرض ،ضحى التنانني
بأنفسهم إلنقاذ البرشية،
واآلن ،بعد  500عام عاد هذا
الرش ،واألمر مرتوك ملحارب
وحيد «ريا» ،لتعقب التنني
األسطوري األخري الستعادة
األرض املكسورة وشعبها
املنقسم ،ويقوم باألداء الصوتي
يف الفيلم أو كوافينا وكييل
ماري تران ،وإخراج دون هال

وكارلوس لوبيز اسرتادا.
ويف سياق متصل كشفت
ديزني عن تحضريها لعدد
من املفاجآت تحرض لها
باالتفاق مع رشكة بيكسار
واستديوهاتها ،حيث أعلنت
عن اتفاقهم معا ً لطرح ثالثة
مشاريع ضخمة خالل الفرتة
املقبلة ،وهي األعمال املنتظرة
من جانب عشاق أعمال
اإلنيميشن والرسوم املتحركة.

إصابة مروعة للفنانة روجينا أثناء تصوير مسلسل
«بنت السلطان»
تعرضت الفنانة املرصية روجينا ،أثناء تصوير
مسلسلها «بنت السلطان» ،الذي ُيعرض يف
رمضان  ،2021إلصابة مروعة وتم نقلها
إثر ذلك ألحد املستشفيات.
ويف أول ظهور لها بعد تعرضها
لإلصابة بدت روجينا بوجه
«متورم» ،بحسب صورة كشف
عنها الفنان املرصي الكوميدي
حسن أبو الروس ،املشارك معها
يف املسلسل ،وذلك عرب حسابه عىل
تطبيق تبادل الصور (انستغرام).
وروى أبو الروس ،كواليس إصابة
روجينا ،قائال «إنها وأثناء تصوير
مسلسلها تعرضت لجرح عميق يف وجهها،
وعند نقلها للمستشفى تقرر إجراء  7غرز

تجميلية لوجهها» ،موضحا أنها غادرت املستشفى
واستكملت التصوير رغم اإلصابة.
وقال حسن أبو الروس« :الغريب وغري
املتوقع أنها بعد العملية استكملت
التصوير بكل براعه وجدية ووجهها
ينزف يف املشهد والحقيقة ،وهذا
كان درسا يل أنا شخصيا يف
التضحية واإلخالص يف العمل».
وتنافس روجينا يف ماراثون دراما
رمضان  2021من خالل مسلسل
ويشاركها
السلطان»،
«بنت
البطولة :باسم سمرة ،أحمد مجدي،
سوسن بدر ،بيومي فؤاد ،وغريهم،
وهو من تأليف أيمن سالمة ،وإخراج أحمد
شفيق.

غادة عبدالرازق تتحول إىل مايا دياب
يف مسلسل «حلم غزال»
فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق جمهورها
بجلسة تصوير ظهرت خاللها صورة من
النجمة اللبنانية مايا دياب.
حيق ظهرت بشخصية روز يف الحلقة
السادسة عرشة من مسلسل «لحم غزال»،
الذي ينافس يف ماراثون الدراما الرمضاني
لهذا العام.

ونرشت غادة عبدالرازق صور جلسة
التصوير عرب حسابها الشخيص بموقع
انستقرام ،وعلقت عليها قائلة :روز
الحلقة السادسة عرشة من لحم غزال.
ومسلسل «لحم غزال» من بطولة
الفنانة غادة عبدالرازق ،وعدد من
النجوم من بينهم :رانيا يوسف،
وفاء عامر ،وعمرو عبدالجليل،
ورشيف سالمة ،ومى سليم،
ومحمد شاهني ،خالد كمال،
أرشف عبدالغفور ،أحمد خليل،
رحاب الجمل ،والعمل من
تأليف إياد إبراهيم ،وإخراج
محمد أسامة.
وسبق أن كشفت غادة عن
تفاصيل مسلسلها «لحم
غزال» ،معرتفة بأن الفكرة
«غري جديدة» وتم تقديمها
أكثر من مرة ،ولكنها فرصة
الستعادة نجاحها الشعبي
الذي تحقق سابقا مع هذه
النوعية من املسلسالت.

تغريدات

حيدر المال

احالم مستغانمي

مايق��ارب  ٣٠٠ح��زب سياس��ي سيش�ترك
باالنتخابات !!
ه��ل حنن ام��ام تعددية سياس��ية وحزبية
داعم��ة للدميقراطية ام بازار سياس��ي
للبيع والشراء!!
اين شعار #نازل_اخذ_حقي.
و #نريد_وطن من وعي الكل!
تشرين قد تعود بنسخة جديدة لاَ ُت ْب ِقى وَلاَ َت َذ ُر.

الكلمة الطيّبة  ،والقلب الصايف ،
و ال��روح الس��خيّة  ،ذلك ه��و ا َ
جل َم ْ
ـآل
آ َ
حل ِقي ِقي ألَ ّي إن َسـان .

امحد اجلنديل

املوت يرتبص بنا يف كل مكان ،واالزمات تأخذ بخناقنا عىل مدار
الساعة ،ومن لم يمت غريقا فسوف يمت بني السنة النريان والدخان
الخانق ،او عن طريق رصاصة طائشة ألبطال الجوالت الطرزانية
ّ
(الدكات العشائرية) أو يأخذه مرض
يف االعياد واملناسبات ،أو يف
الرسطان اىل رب رحيم ،تعددت االسباب واملوت واحد  ،يختطف العزيز
منا فنرصخ بحرقة (انا لله وانا اليه راجعون) ،يفرتس حياة االطفال
ويبتلع حياة الكبار وال نسمع غري املواعظ الرخيصة والتربير املخجل
من قوم تفننوا يف صياغة الكذب عىل الله وعىل رسوله وعىل الشعب.
ومع كل فجيعة وما أكثر فجائعنا ،يخرج اولو االمر مقرشين السنتهم
الطويلة امللتوية مؤكدين بان ما حصل كان بسبب االهمال واننا
سنرضب بيد من حديد عىل كل من يعبث بأمن واستقرار ورفاهية
املواطن ،والفقراء واملساكني يعرفون ان مسلسل املوت سيستمر وال
توجد يد من حديد وال من ( تنك ) سترضب أحدا ،وان املرضوب دائما
هو الشعب الذي ال حول وال قوة له فيما يحصل .
من يرجع بذاكرته قليال إىل الوراء ،ويقوم بمراجعة التحليالت
والترصيحات التي أطلقها جهابذة التحليل السيايس ،وفرسان
الكلمة ومشتقاتها ،واملحللون يف املجاالت السياسية والعسكرية
واالجتماعية ،وجميع شيوخ الكهنة والعرافات وقارئات الفنجان
وضاربات الودع فيما يتعلق بنتائج ما حصل ،ويبدأ بمقارنتها مع
ما تمخض من تداعيات وانكسارات طالت القريب والبعيد ،وما
ظهر من حقائق تجسدت عىل أرض الواقع ،يشعر بخيبة أمل كبرية،
ويقف عىل حقيقة واضحة مفادهاّ ،
أن كل التحليالت واالجتهادات
يف االستنتاج واالستقراء التي أطلقها هؤالء ذهبت جميعها أدراج
الرياح ،ولم تعد لدينا حالة واحدة تشهد عىل نجاح صاحبها وقدرته
عىل التحليل الصائب والفعل الجريء والخطة الشجاعة وقراءة
الحدث وفق عدسة دقيقة تدفعنا إىل التغيري .
ما حصل يف مستشفى ابن الخطيب ،وما حصل عرب مسلسل الدم
املتواصل ليس نتيجة اهمال من قبل الوزير او غريه  ،وال بسبب
(الهيرت) أو (الربيمز) وانما كل ما حصل وما سيحصل كان بسبب
الطريقة التي تدير شؤون البلد برمته ،واملنهج الخاطئ الذي أفرز
كل اشكال وصنوف وألوان الفساد ،وان ما حصل يف مستشفى ابن
الخطيب يحصل مع اختالف نوع وشكل الفجيعة يف جميع مرافق
الدولة ويف جميع الوزارات ،ومن ينشد التغيري بصدق ،ومن يحب
العراق وشعبه بصدق عليه القيام بتغيري اللعبة السياسية التي
أفرزت كل هذا الخراب والدمار.
اتركوا الخطابات الجوفاء ،وابتعدوا عن لغة التربير والتخدير والتزوير
يرحمكم الله.
اىل اللقاء .

ريا أبي راشد سفرية النوايا احلسنة يف
العامل العربي
أعلنت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( )UNHCRعن اختيار
اإلعالمية الشهرية ريا أبي راشد لتكون سفرية النوايا الحسنة يف العالم العربي،
وهذا بعد النشاط امللحوظ والدعم الذي تقدمه أبي راشد لألمم املتحدة منذ
 ،2017وكونها الصوت الذي ينارص الالجئني يف مختلف أنحاء العالم.
وبذلك تصبح ريا أبي راشد هي أول امرأة عربية تختارها املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني لتكون سفرية للنوايا الحسنة ،ومن خالل تعاونها
يف عدد كبري من الحمالت واملبادرات ،بدأ نشاط أبي راشد مع األمم املتحدة منذ
 2017عرب مبادرة  MBCاألمل ،التي تعد ذراع املسؤولية االجتماعية
الخاص بمجموعة  ،MBCومنذ ذلك الوقت ،تبذل أبي راشد قصارى
جهدها يف دعم حقوق الالجئني ،عرب األنشطة الرقمية يف حمالت
رمضان والشتاء التي تقوم بها األمم املتحدة لشؤون الالجئني،
كذلك يف أوقات الطوارئ تكون دائما ً حارضة.
ً
قائلة« :يرشفني كثريا ً اختياري
وتعلق ريا أبي راشد عىل ذلك
ألكون سفرية النوايا الحسنة للمفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني .املسؤوليات واملهمات املقبلة
ستكون كبرية ويجب أن أكون عىل قدرها ،وأتمنى من
كل قلبي أن أسهم يف أن أصنع ولو تغيريا ً بسيطا ً يف حياة
من يحتاجون إىل املساعدة يف العالم العربي ،وأشكر
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل
ثقتهم».
وباإلضافة إىل تقديم الدعم الرقمي للمفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني خالل السنوات األربع
املاضية ،شاركت ريا أبي راشد يف عدد كبري من
املبادرات التي تقدم الدعم لالجئني والنازحني ،من
بينها أنشطة ميدانية يف لبنان واألردن ،وتقديم
حملة دفاثون التي استهدفت توفري الوقود الالزم
لتدفئة منازل الالجئني يف موسم الشتاء القارس،
ويف رمضان ،دعمت أبي راشد حملة «#خريك_يفرق
يف كل ثانية» التي تركز عىل التأثري الهائل الذي قد
ثوان معدودة يف حياة الالجئني
يقوم به األفراد خالل
ٍ
والنازحني ،الذين أجربتهم الظروف عىل ترك منازلهم للبحث
عن أماكن أكثر أمناً.
ريا أبي راشد إعالمية لبنانية ،خالل السنوات املاضية ،أصبحت
واحدة من أبرز اإلعالميات يف العالم العربي ،عرب إجراء املقابالت
مع أبرز النجوم يف العالم ،وتقديم أشهر الربامج العربية.
تتعاون ريا مع مجموعة  ،MBCوشاركت يف تقديم برنامج
املواهب  ،Arab’s Got Talentكما تقدم برنامج Scoop with
 ،Rayaالذي يقدم للجمهور العربي أحدث األخبار واللقاءات
الحوارية من هوليوود.

