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بغداد/ الزوراء:
طالب�ت لجن�ة الرتبي�ة النيابي�ة، ام�س 
الس�بت، ان يش�مل تأجي�ل االمتحانات 
الوزاري�ة طلبة الس�ادس االعدادي نظرا 
الرتفاع عدد االصاب�ات بفريوس كورونا 
وارتف�اع درج�ات الحرارة.وق�ال عضو 
اللجن�ة، عب�اس الزام�ي، يف ترصيحات 

صحفية: ان “اللجنة تطالب وزارة الرتبية 
بان تشمل طلبة السادس االعدادي بتغيري 
املواعي�د الخاصة باالمتحان�ات الوزارية 
لكون إجراء االمتحانات الوزارية ملرحلتي 
الثالث املتوس�ط والس�ادس االعدادي قد 

يشكل ضغطا عىل املالكات الرتبوية”.

بغداد/ الزوراء:
لالنتخاب�ات  العلي�ا  املفوضي�ة  اك�دت 
التصويت  إج�راءات لضم�ان  اتخاذه�ا 
بالبطاقة قص�رية االم�د دون أي خرق، 
فيم�ا اش�ارت اىل انه�ا تب�ذل قص�ارى 
جهدنا لتكون االنتخابات املقبلة األرصن 
للمفوضي�ة  بي�ان  2003.وذك�ر  بع�د 
تلقت�ه “ال�زوراء”: ان مجلس املفوضني 

يتابع بكثري من الح�رص واالهتمام، ما 
ي�دور يف الرأي الع�ام العراق�ي ومواقع 
التواصل االجتماعي، بما يخص العملية 
االنتخابية املقبلة وضبط آلية التصويت 
بالبطاقات “قصرية األمد” غري املُحدثة، 
وألن املفوضي�ة ب�كل طواقمه�ا تب�ذل 

قصارى جهودها إلنجاح عملها.

بغداد/ الزوراء:
س�جلت أس�عار رصف ال�دوالر، ام�س 
الس�بت، انخفاضا طفيف�ا يف البورصة 
الرئيس�ية ومحال الصريفة يف العاصمة 
الكف�اح  بورص�ة  بغداد.وس�جلت 
والحارثي�ة املركزية يف بغ�داد 147.150 
دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي، 

بعدما س�جلت خ�الل افتتاحه�ا صباح 
الخميس املايض 147.250 ديناراً مقابل 
كل 100 دوالر.وانخفضت اس�عار البيع 
يف مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف 
بغ�داد اىل 147.500 دينار عراقي، بينما 
بلغت اسعار الرشاء 146.500 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن وزير النفط، احس�ان عبد الجبار 
اسماعيل، امس الس�بت، احالة مصفى 
ذي قار االس�تثماري عىل رشكة االوسط 
للطاقة ال�ذي تضم عدداً م�ن الرشكات 
الصيني�ة الكب�رية .وق�ال اس�ماعيل يف 
بيان تلقت�ه “الزوراء”: ان املصفى يضم 
وح�دات انتاجي�ة متكامل�ة وس�يكون 
بطاق�ة 100 الف برميل بالي�وم، وينفذ 

وفق احدث املواصف�ات الفنية والجودة 
والتكنلوجيا املتقدمة )يورو 5( .واش�ار 
اس�ماعيل اىل اهمي�ة ه�ذا املصف�ى يف 
دعم قطاع التصفي�ة يف العراق، وخطط 
ويف  املس�تدامة  التنمي�ة  يف  الحكوم�ة 
تغطي�ة جزء كب�ري من الحاج�ة املحلية 
ألن�واع الوق�ود، فضالً ع�ن توفري فرص 
عمل ألبن�اء املحافظة، معربا عن امله يف 

توقيع العقد خالل هذا الشهر.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
اعترب الجيش الوطني الليبي أن فشل 
ملتقى الحوار السيايس الليبي، الذي 
اختتم يف جني�ف، يف التوصل ألرضية 
مشرتكة بشأن االنتخابات، كان “أمرا 
متوقعا”.ووصف مدير إدارة التوجيه 
املعن�وي يف الجيش الوطن�ي الليبي، 
الل�واء خالد املحج�وب، املجتمعني يف 

جنيف بأنهم “لم يكونوا عىل مستوى 
الس�يايس  الحوار  األمانة”.وملتق�ى 
الليب�ي هو هيئة م�ن 75 عضوا، من 
جمي�ع مناحي الحي�اة يف ليبيا.وقال 
املحج�وب: ه�ذا األم�ر كان متوقع�ا 
يف ظ�ل أن املجتمعني ل�م يكونوا عىل 
مس�توى األمانة. لم يهمهم الش�عب 
بمكتس�باتهم  واهتم�وا  ومعانات�ه 

تحقيقا لرغبة الطرف الذي يملك املال 
ويخاف االنتخابات ألنها ستفضحه”.

وتابع املسؤول العسكري أن “الجيش 
الليبي يع�رف أس�اليبهم جيدا، وهم 
يلعب�ون ويراهنون ع�ىل الوقت، غري 
أن الش�عب الليبي يع�رف من يختار 
م�ن أجل مصال�ح ليبيا”.وس�بق أن 
حذر الجيش الوطن�ي الليبي يف بيان 

ل�ه بتاري�خ 22 يوني�و امل�ايض، من 
خطورة تأجي�ل االنتخاب�ات املقررة 
يف 24 ديس�مرب املقبل، مش�ريا إىل أن 
ذل�ك س�يكون “أم�را غ�ري مقبول”. 
والجمع�ة أك�د منس�ق بعث�ة األم�م 
املتح�دة يف ليبي�ا ريزي�دون زينينغا، 
فش�ل ملتقى الحوار السيايس الليبي 
يف التوص�ل ألرضي�ة مش�رتكة حول 

أن  إىل  املنس�ق  االنتخابات.وأش�ار 
امللتق�ى كان فرص�ة لبح�ث الصيغ 
التوافقية للقاعدة الدس�تورية، لكنه 
أض�اف أن “الش�عب الليب�ي يش�عر 
بالخ�ذالن، وه�ذا ال يب�رش بالخري”، 
داعيا إىل التوصل لحل وس�طي يوحد 

الليبيني.

بغداد/ الزوراء:
ح�ّذرت منظم�ة الصح�ة العاملية من 
خط�ورة املتح�ور دلت�ا م�ن فريوس 
كورونا، وانتش�اره عىل مدى واس�ع 
ب�ني دول العالم.وق�ال املدي�ر الع�ام 

للمنظم�ة، تيدروس أدهان�وم: إنه تم 
رص�د دلتا يف 98 دولة عىل األقل، الفتاً 
إىل أن دول العال�م ليس�ت بمأمن من 
الوباء بعد، بغض النظر عن مس�توى 
التطعيم الذي تحظى به الدول.وأوضح 

تيدروس: أن هناك طريقتني للحد من 
انتش�ار دلتا، األوىل: االلت�زام بقواعد 
الع�زل والتباع�د وارت�داء الكمام�ة، 
والثاني�ة: املش�اركات العادلة ملعدات 
الحماية واألكس�جني واللقاحات بني 

برنام�ج  العالم.ه�ذا وأف�اد  كل دول 
»العلوم يف خمس«، الذي تبثه منظمة 
الصحة العاملية عىل حساباتها بمواقع 
التواصل االجتماع�ي، أن متحور دلتا 
ق�ادر عىل مقاومة األجس�ام املضادة 

املوج�ودة يف دم�اء اإلنس�ان، وهو ما 
يعني أن هناك حاجة إىل مستوى أعىل 
من األجس�ام املضادة للتغلب عىل هذا 
املتغ�ري مقارن�ة بمتغري »ألف�ا«، عىل 

سبيل املثال.

الزوراء/ يوسف سلمان:
مع اس�تمرار تصاعد ازمة الطاقة التي تشهدها 
البالد ، قررت رئاس�ة مجلس النواب  استضافة  
واملالي�ة  والنف�ط  الكهرب�اء  وزارة  مس�ؤويل 
والتخطي�ط والصناع�ة لبح�ث مش�كلة  قطاع 
الكهرب�اء يف الع�راق .وتعليق�ا عىل ذل�ك ، اكدت 

لجنة النف�ط والطاقة النيابية أن أزمة يف العراق 
ذات أبعاد سياس�ية وخارجي�ة فضال عن توغل 
رؤوس  الفس�اد .وق�ال  عض�و اللجن�ة النائب 
ريبوار ط�ه ل�« ال�زوراء«: ان » مل�ف الكهرباء 
يخضع لتدخالت سياس�ية داخلي�ة وخارجية«، 
مش�ريا اىل ان » الحل الوحي�د للخالص من أزمة 

الكهرب�اء ه�و تكليف رشكات عاملي�ة بعيدا عن 
األجن�دات الحزبي�ة والخارجي�ة ».واض�اف ان 
»  توغ�ل الفس�اد واالرادة الخارجية بعمل ملف 
الكهرب�اء ح�ال دون توفري الطاق�ة الكهربائية 
».باملقاب�ل، طال�ب  خ�الل كل موس�م صي�ف 
النائ�ب ع�ن محافظ�ة ص�الح الدي�ن، جاس�م 

الجبارة، بفصل منظومة الكهرباء الوطنية لكل 
محافظة عىل حدة ، وتحميله�ا مسؤولية نصب 
منظوم�ات توليد خاص�ة بالطاق�ة الكهربائية 
س�واء كانت غازية أو شمس�ية، تجنبا النقطاع 

الكهرباء وتردي تجهيزها للمواطنني .

الربملان يبحث عن حلول حكومية ألزمة الكهرباء ويقرر استضافة مخسة وزراء

الصحة العاملية: لقاحات كورونا لن حتمي العامل من متحور »دلتا«

القاهرة/ متابعة الزوراء:
افتتح الرئيس املرصي عبد الفتاح الس�ييس، 
امس الس�بت، قاعدة 3 يوليو التي س�تكون 
أح�دث القواعد العس�كرية املرصي�ة املطلة 
عىل البحر املتوس�ط، فيما ش�ارك يف مراسم 
افتت�اح القاعدة ويل عه�د أبوظبي محمد بن 
زاي�د ورئيس املجلس الرئ�ايس الليبي محمد 
املنفي.وق�ال قائد الق�وات البحرية املرصية، 
الفري�ق أحم�د خالد حس�ن، خالل مراس�م 
افتت�اح القاعدة الواقعة يف منطقة جرجوب: 
انها ستضمن اس�رتاتيجية التطوير الشامل 
للقوات املسلحة، وتعد “رسالة سالم وتنمية 
للمنطق�ة بأكمله�ا”، مش�ريا إىل أن القاعدة 
ستش�هد اليوم املناورة “قادر 2021”.ولفت 

الفريق إىل أن اس�م القاعدة الجديدة يعود إىل 
“تاريخ مرتبط بالقضاء عىل بواعث اإلرهاب 
البغي�ض واالنط�الق نح�و التنمي�ة والتقدم 
ومنه�ا االهتم�ام امللموس بالبح�ر بعد ثورة 
30 يوني�و”، مضيف�ا: “التح�دي كان كب�ريا 
واملتابع�ة الدقيقة واملس�تمرة حافزا وداعما 
لن�ا.. وكان عام�ل الوق�ت والدق�ة والجودة 
وحس�ن إدارة املوارد عنرصا حاكما يف تنفيذ 
خط�ة التطوي�ر الش�امل للقوات املس�لحة، 
وظه�ر ذلك من خالل إنش�اء خم�س قواعد 
جدي�دة ووح�دات بحرية ذات ق�درات كبرية 
لتنفي�ذ امله�ام املختلفة والح�رص عىل نقل 

التكنولوجيا والخربة”.

كابول/ متابعة الزوراء:
أفادت وس�ائل إع�الم بأن حركة “طالبان” تواصل توس�يع 
رقع�ة األرايض الخاضع�ة لس�يطرتها يف أفغانس�تان، فيما 
أعلن�ت حكومة كاب�ل قضاء قواتها عىل عرشات املس�لحني 
خالل اليوم األخري.ونقلت قناة “طلوع نيوز” األفغانية امس 
الس�بت عن مصادر مطلعة قوله�ا إن 13 منطقة عىل األقل 

يف واليتي بدخش�ان ش�مال رشقي البالد وقنده�ار جنوبها 
سقطت يف قبضة “طالبان” خالل الساعات ال�24 املاضية.

كم�ا أك�دت القناة تواصل األعم�ال القتالي�ة يف والية بغالن 
شمال رشقي البالد، حيث اضطر نحو ثمانية آالف عائلة إىل 

ترك ديارهم والنزوح خالل األسابيع الثالثة املاضية.

رام الله/ متابعة الزوراء:
أصدر الرئيس الفلس�طيني، محمود 
عباس، مرسوما رئاسيا بإعالن حالة 
الطوارئ يف األرايض الفلسطينية ملدة 
30 يوم�ا ابت�داًء من امس الس�بت، 
ملواجه�ة اس�تمرار تف�ي ف�ريوس 

كورونا.وبحس�ب املرس�وم، تستمر 
جه�ات االختص�اص باتخ�اذ جميع 
اإلجراءات الالزم�ة ملجابهة املخاطر 
كورون�ا،  ف�ريوس  ع�ن  الناتج�ة 
وحماي�ة الصح�ة العام�ة، وتحقيق 
موق�ع  وكان  واالس�تقرار.  األم�ن 

املتخص�ص  إنف�و”  “وورلدومي�رتز 
بمتابع�ة إحصائي�ات كورون�ا حول 
إصاب�ات  ع�دد  ب�أن  أف�اد  العال�م، 
“كوفيد19-” يف األرايض الفلسطينية 
وصل حتى امس إىل 314,409، فيما 

تم اإلبالغ عن 3,570 حالة وفاة.

جلنة التحقيق النيابية بشأن الطاقة لـ          : إحالة عشرات املسؤولني املتنفذين يف وزارة الكهرباء على النزاهة
حددت أسباب تردي واقع الكهرباء يف البلد واقرتحت حلوال ملعاجلتها

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت اللجن�ة النيابي�ة املش�كلة 
للتحقيق بملف الطاق�ة الكهربائية 
املس�ؤولني  ع�رشات  احال�ة  ع�ن 
املتنفذي�ن يف وزارة الكهرب�اء ع�ىل 
هيئة النزاهة، وفيما حددت اسباب 
عم�وم  يف  الكهرب�اء  واق�ع  ت�ردي 
املحافظات، اقرتحت حلوال ملش�كلة 
الكهرباء، داعي�ة الحكومة اىل األخذ 

بها من اجل معالجة هذه املشكلة.
وقال عضو اللجن�ة النيابية، رئيس 
لجنة الخدمات واالعمار النيابية، وليد 
الس�هالني، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
ان اللجن�ة النيابية املش�كلة باالمر 
النيابي برئاسة النائب االول لرئيس 
مجل�س الن�واب، حس�ن الكعب�ي، 
وعضوية رؤس�اء اللجان القطاعية 
والهيئات التنفيذي�ة كهيئة النزاهة 
ودي�وان الرقاب�ة املالي�ة للتحقي�ق 
الكهربائية.واضاف:  الطاق�ة  بملف 
ان هناك الكثري من ملفات الفس�اد 
احيلت عىل هيئة النزاهة وبس�ببها 
املس�ؤولني  م�ن  الع�رشات  احي�ل 
التنفيذي�ني يف وزارة الكهرباء الذين 
يتحملون النس�بة االك�رب من تردي 
واق�ع الكهرباء. مؤكدا: ان مش�كلة 
الكهرب�اء ال يتحمله�ا الوزير وحده 
وال الدول�ة، وانما عملي�ة تضامنية 
تحتاج اىل وعي املواطن.واش�ار اىل: 
ان ملف�ات الفس�اد موج�ودة اصال 

ل�دى هيئ�ة النزاه�ة وق�د اتخ�ذت 
بحقه�ا االج�راءات القانوني�ة م�ن 
قب�ل املحاك�م املختص�ة، وبعضهم 
ص�در بحقه�م اح�كام. مبين�ا: ان 
امللفات توزعت بني وجود اش�كالية 
يف سياس�ة الكهرب�اء، وهن�اك ربما 
ه�در كب�ري بامل�ال الع�ام وفق�دان 

الخطة الهادفة لتحقي�ق الكهرباء، 
فضال عن االهتمام بإنشاء محطات 
تعمل ع�ىل الغاز دون توف�ري الغاز.

وأوضح: ان هناك أس�بابا عدة وراء 
ت�ردي واق�ع الطاق�ة الكهربائية يف 
البلد، منها عدم وجود رؤية واضحة 
ل�دى وزارة الكهرب�اء، لذل�ك ينبغي 

عىل رئيس الوزراء ان يتس�لم وزارة 
الكهرب�اء م�ن موق�ع ادن�ى لك�ي 
يعال�ج مش�كلة الكهرب�اء بش�كل 
فعي وواقع�ي والتي ب�دأت تتفاقم 
يف كل عام.وتابع: حذرنا سابقا بأن 
الكهرب�اء يف االش�هر ال�� 6 و7 و8 
و9 س�تكون األس�وأ، وهناك معاناة 

كب�رية س�يتحملها كاه�ل املواطن. 
الفتا اىل: ان هناك مش�كلة يف احمال 
الطاقة يف بعض املحافظات، وحسب 
قراءتن�ا وقراءة وزارة الكهرباء فإن 
االحمال املحتمل الحاجة اليها تقدر 
ب�� 27 الف ميغ�ا واط، التي ممكن 
ان تك�ون كافي�ة بمق�دار معق�ول 
للحص�ول عىل كهرباء ش�به جيدة.

ولفت اىل: ان االنتاج الحايل للكهرباء 
يقدر ب� 19 ال�ف ميغا واط ونتيجة 
لح�رارة الج�و والتذب�ذب الحاص�ل 
م�ن  الكث�ري  وانهي�ار  الفولتي�ة  يف 
املحط�ات وخروجه�ا ع�ن الخدمة 
وصلت بني 12 اىل 13 الف ميغا واط، 
وبدأت تتصاعد شيئا فشيئا. مؤكدا: 
ان هن�اك محافظات كان�ت تحتاج 
180 ميغ�ا واط منذ اكثر من 7 اىل 8 
سنوات، واليوم تحتاج اىل 2400 الف 
ميغا، ما يعني ان هناك طفرة كبرية 
جدا يف االس�تهالك.واكد الس�هالني: 
ان نسبة الضياع الحاصل يف الطاقة 
يف معظ�م املحافظ�ات يصل بني 40 
اىل %60. مبين�ا: ان ارتفاع درجات 
الح�رارة يف املحافظ�ات اىل اكثر من 
50 و51 درج�ة مئوي�ة م�ع وجود 
نس�بة ضياع كبرية يف مقدار الطاقة 
الكهربائي�ة من دون وج�ود مقابل 
م�ن االم�وال ادى اىل فق�دان التي�ار 

الكهربائي خالل االيام املاضية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء يف إقليم كردستان انقطاع 
التيار الكهربائي عن عدد من القرى يف محافظة 
تلك  عىل  املكثف  الرتكي  القصف  نتيجة  اربيل 
»الكهرباء  إن  بيان  يف  الوزارة  املنطقة.وقالت 
و«بوکریسکان«،  »زارگ�ي«،  قرى  عن  انقطعت 
و«ليوژە« يف حدود ناحية »ورتي« بسبب القصف 
الرتكية«.  الحربية  الطائرات  شّنته  الذي  املكثف 
الرتكية  الحربية  »الطائرات  أن  البيان  واضاف 
أرضاراً  ألحق  مما  قنديل،  جبل  سفوح  قصفت 

جسيمًة يف شبكة الكهرباء الوطنية يف املنطقة«.

قصف تركي يتسبب بانقطاع 
الكهرباء يف إقليم كردستان

الرتبية النيابية تطالب بتأجيل االمتحانات 
الوزارية للسادس اإلعدادي

املفوضية: اختذنا إجراءات لضمان التصويت 
بالبطاقة قصرية األمد من دون أي خرق

اخنفاض طفيف بأسعار الدوالر يف العراق

وزير النفط يعلن إحالة مصفى ذي قار 
االستثماري على شركات صينية

السيسي يفتتح أحدث قاعدة عسكرية 
مصرية على البحر املتوسط

أفغانستان..أنباء عن سقوط مناطق يف قبضة “طالبان” 

الرئيس الفلسطيين يعلن حالة الطوارئ لـ 30 يوما 

وزيرة التجارة والصناعة املصرية تتوجه إىل بغداد لتعزيز التعاون بني البلدين

االخريةفيس بوك يستعد لتمويل صندوق االبتكار لـ 170 صحيفة أسرتالية 

ص 3

وجه بوضع خطة عاجلة وتوفري التسهيالت لوزارة الكهرباء 

الكاظمي يرتأس اجتماعا خللية األزمة الطارئة 
ويصدر توجيهات عدة لتوفري الطاقة 

بغداد/ مصطفى العتابي:
ترأس رئيس مجل�س الوزراء، مصطفى 
االزم�ة  لخلي�ة  اجتماع�ا  الكاظم�ي، 
الطارئة ملعالجة وض�ع الكهرباء، وفيما 
أص�در توجيه�ات عدة ملعالجة مش�كلة 
الطاقة، وجه ال�وزارات كافة لتوفري كل 
التسهيالت للمعالجة العاجلة لإلشكاالت 
التي تعاني منه�ا وزارة الكهرباء، بينما 
حدد موعد انت�اج الغاز يف العراق، مؤكدا 
ح�ق الع�راق امت�الك الطاق�ة النووية.

وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئي�س الوزراء 
رئي�س  ان  »ال�زوراء«:  تلقت�ه  بي�ان  يف 
مجل�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
االزم�ة  لخلي�ة  االول  االجتم�اع  ت�رأس 
الطارئ�ة ملعالجة وضع الكهرب�اء، التي 
وجه بتش�كيلها الجمعة املايض، وحرض 
االجتماع الكادر املتقدم لوزارة الكهرباء، 
للتحقي�ق بش�أن م�ا حدث م�ن انطفاء 
املنظومة الكهربائي�ة فجر امس، وبيان 
مس�بباته فيما لو كانت فنية او بس�بب 
االهمال والتقصري او اي اس�باب اخرى، 
ومحاس�بة جميع املقرصي�ن، خصوصا 
ان االنت�اج الفعي قد ارتف�ع قبل حادث 
االنطفاء بأيام اىل مستوى لم يتحقق من 
قبل .وأضاف: انه ج�رت خالل االجتماع 
مناقش�ة االج�راءات الت�ي ت�م اتخاذها 
ملن�ع تكرار م�ا ح�دث، وتوف�ري الطاقة 

الكهربائي�ة للمواطنني، وايج�اد الحلول 
الرسيعة إلضافة وح�دات جديدة لزيادة 
اإلنت�اج .ووج�ه الكاظم�ي وزارة املالية 
والوزارات االخرى بتوفري كل التسهيالت 
للمعالجة العاجلة لإلشكاالت التي تعاني 
منه�ا وزارة الكهرب�اء، اىل جانب تقديم 
خط�ة عم�ل طارئ�ة للمعالج�ات كي ال 
تؤثر عىل تجهي�ز املواطن�ني بالكهرباء، 
كما تمت مناقش�ة حماية ابراج الطاقة 
الكهربائي�ة م�ن اس�تهدافات املخرب�ني 
واالرهابيني، حيث قدمت قيادة العمليات 
املش�رتكة تقريرا ع�ن اجراءاتها لحماية 
االبراج الكهربائية، وشدد رئيس مجلس 
ال�وزراء يف ه�ذا الص�دد عىل ب�ذل اقىص 

الجهود لتعزيز الحماية ألبراج الطاقة. 
واشار البيان اىل: ان االجتماع خرج بعدد 
م�ن التوصيات العاجلة التي انطوت عىل 

معالجات فنية آنية، اهمها: 
انخف�اض  مش�اكل  ح�ل  لغ�رض   -1
مس�تويات الجهد يف املنطق�ة الجنوبية، 
رضورة تجهي�ز الق�درة ع�رب خط�وط 
الربط م�ع الجانب االيران�ي )حل رسيع 

للصيف الحايل(.
2-قيام ال�رشكات العامة لنق�ل الطاقة 
املس�تمر  الحراري  بالفحص  الكهربائية 

.kv 400 لخطوط الضغط الفائق

فشل ملتقى احلوار اللييب يف التوصل ألرضية مشرتكة حول االنتخابات
بعد خالفات كبرية نشبت على مدار اليومني املاضيني

بغداد/ الزوراء:
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  السبت،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
وشفاء  وفاة  حالة  و25  جديدة  اصابة   5375 تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف  املستجد 
5094 حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 34286، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 11850977، مبينة انه تم تسجيل 5375 
اصابة جديدة و25 حالة وفاة وشفاء 5094 حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكي: 
1260297 )92.3%(، بينما عدد حاالت االصابات الكي: 1365211، أما عدد الحاالت التي 
وعدد   ،639 املركزة:  العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،87633 العالج:  تحت 

حاالت الوفيات الكي: 17281، الفتة اىل ان عدد امللقحني الكي: 921890.

اخنفاض طفيف بإصابات كورونا يف العراق 
وعدد امللقحني يالمس الـ 922 ألفا

بعد تسجيل 5375 إصابة و25 حالة وفاة

تزامنا مع انقطاع الكهرباء.. ارتفاع كبري بسعر قالب الثلج يف احملافظات اجلنوبية

العراقيون على صفيح ساخن من النار جمددا وأزمة الكهرباء تشعل غضب الشارع بانطفائها
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حددت أسباب تردي واقع الكهرباء يف البلد واقرتحت حلوال ملعاجلتها

جلنة التحقيق النيابية بشأن الطاقة لـ          : إحالة عشرات املسؤولني املتنفذين يف وزارة الكهرباء على النزاهة

السيسي يفتتح أحدث قاعدة عسكرية مصرية على 
البحر املتوسط

أفغانستان.. أنباء عن سقوط عدة مناطق يف قبضة “طالبان” 

حبضور حممد بن زايد وحممد املنفي

كابل تعلن تصفية عشرات املسلحني

املفوضية: اختذنا إجراءات لضمان التصويت بالبطاقة قصرية 
األمد من دون أي خرق

مع استمرار تصاعد مشكلة الطاقة اليت تشهدها البالد

الربملان يبحث عن حلول حكومية ألزمة الكهرباء ويقرر استضافة مخسة وزراء

)شركة غاز الشمال / شركة عامة(

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت اللجنة النيابية املشكلة للتحقيق 
احالة  عن  الكهربائية  الطاقة  بملف 
وزارة  يف  املتنفذين  املسؤولني  عرشات 
وفيما  النزاهة،  هيئة  عىل  الكهرباء 
يف  الكهرباء  واقع  تردي  اسباب  حددت 
عموم املحافظات، اقرتحت حلوال ملشكلة 
بها  األخذ  اىل  الحكومة  داعية  الكهرباء، 

من اجل معالجة هذه املشكلة.
رئيس  النيابية،  اللجنة  عضو  وقال 
وليد  النيابية،  واالعمار  الخدمات  لجنة 
ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف  السهالني، 
النيابي  باالمر  املشكلة  النيابية  اللجنة 
مجلس  لرئيس  االول  النائب  برئاسة 
النواب، حسن الكعبي، وعضوية رؤساء 
التنفيذية  والهيئات  القطاعية  اللجان 
املالية  الرقابة  وديوان  النزاهة  كهيئة 

للتحقيق بملف الطاقة الكهربائية.
ملفات  من  الكثري  هناك  ان  واضاف: 
النزاهة  هيئة  عىل  احيلت  الفساد 
املسؤولني  من  العرشات  احيل  وبسببها 
الذين  الكهرباء  وزارة  يف  التنفيذيني 
تردي واقع  االكرب من  النسبة  يتحملون 
الكهرباء  مشكلة  ان  مؤكدا:  الكهرباء. 
الدولة،  وال  وحده  الوزير  يتحملها  ال 
وعي  اىل  تحتاج  تضامنية  عملية  وانما 

املواطن.
موجودة  الفساد  ملفات  ان  اىل:  واشار 
اتخذت  وقد  النزاهة  هيئة  لدى  اصال 
قبل  من  القانونية  االجراءات  بحقها 
صدر  وبعضهم  املختصة،  املحاكم 
بحقهم احكام. مبينا: ان امللفات توزعت 
بني وجود اشكالية يف سياسة الكهرباء، 
وهناك ربما هدر كبري باملال العام وفقدان 

الخطة الهادفة لتحقيق الكهرباء، فضال 
عن االهتمام بإنشاء محطات تعمل عىل 

الغاز دون توفري الغاز.
وأوضح: ان هناك أسبابا عدة وراء تردي 
منها  البلد،  يف  الكهربائية  الطاقة  واقع 
وزارة  لدى  واضحة  رؤية  وجود  عدم 
الكهرباء، لذلك ينبغي عىل رئيس الوزراء 
ان يتسلم وزارة الكهرباء من موقع ادنى 
لكي يعالج مشكلة الكهرباء بشكل فعيل 

وواقعي والتي بدأت تتفاقم يف كل عام.
يف  الكهرباء  بأن  سابقا  حذرنا  وتابع: 
االشهر الـ 6 و7 و8 و9 ستكون األسوأ، 
كاهل  سيتحملها  كبرية  معاناة  وهناك 
يف  مشكلة  هناك  ان  اىل:  الفتا  املواطن. 
املحافظات،  بعض  يف  الطاقة  احمال 
الكهرباء  وزارة  وقراءة  قراءتنا  وحسب 
فإن االحمال املحتمل الحاجة اليها تقدر 
ان  ممكن  التي  واط،  ميغا  الف   27 بـ 
للحصول  معقول  بمقدار  كافية  تكون 

عىل كهرباء شبه جيدة.
للكهرباء  الحايل  االنتاج  ان  اىل:  ولفت 
ونتيجة  واط  ميغا  الف   19 بـ  يقدر 
يف  الحاصل  والتذبذب  الجو  لحرارة 
املحطات  من  الكثري  وانهيار  الفولتية 
وخروجها عن الخدمة وصلت بني 12 اىل 
13 الف ميغا واط، وبدأت تتصاعد شيئا 
فشيئا. مؤكدا: ان هناك محافظات كانت 
تحتاج 180 ميغا واط منذ اكثر من 7 اىل 
الف   2400 اىل  8 سنوات، واليوم تحتاج 
ميغا، ما يعني ان هناك طفرة كبرية جدا 

يف االستهالك.
الضياع  نسبة  ان  السهالني:  واكد 
الحاصل يف الطاقة يف معظم املحافظات 
يصل بني 40 اىل %60. مبينا: ان ارتفاع 

اكثر  اىل  املحافظات  يف  الحرارة  درجات 
وجود  مع  مئوية  درجة  و51   50 من 
الطاقة  مقدار  يف  كبرية  ضياع  نسبة 
من  مقابل  وجود  دون  من  الكهربائية 
الكهربائي  التيار  فقدان  اىل  ادى  االموال 

خالل االيام املاضية.
الوزراء  رئيس  ان  السهالني:  واقرتح 
االسبق كان لديه فكرة استثمار الجباية 
وخصوصا  العراق  محافظات  معظم  يف 
يف بغداد، وهذا اخذ حيزا كبريا يف الجانب 
هذه  اعطيت  ولو  والواقعي،  االعالمي 
الفكرة اىل دوائر توزيع ونسبة الحقوق 

ان  ممكن  املستثمر  عليها  يحصل  التي 
للتوزيع  باملئة   30 اىل   25 بنسبة  تكون 
يف الكهرباء، ربما جزء كبري من املشكلة 
التي نعانيها اآلن قد حل، وبعض املناطق 
فيها  كانت  الجباية  نظام  طبقت  التي 

الكهرباء شبه جيدة.
اىل  يحتاج  املشكلة  حل  ان  اىل:  ولفت 
وضع سياسة واضحة للكهرباء حتى يف 
العاملية  الرشكات  مع  التعاقد  موضوع 
كجنرال الكرتيك وغريها يجب ان تكون 
وكذلك  متذبذبة،  وليست  املعالم  ثابتة 
وزارة  لدى  رؤية  هناك  تكون  ان  يجب 

الكهرباء بالتوجيه بأنه بدال من التعامل 
حصلت  مثلما  الجباية  الرشكات  مع 
يف  كبرية  اجتماعية  وضجة  تظاهرات 
املوضوع  هذا  ضد  املحافظات  اغلب 
تكون لدى دوائر التوزيع، وبالتايل تذهب 

االموال املستحصلة لصيانة املحطات.
العراق،  محافظات  اغلب  وشهدت 
للتيار  تاما  اطفاء  املايض،  الجمعة 

الكهربائي من دون معرفة االسباب.
الوزراء،  مجلس  رئيس  ان  اىل  يشار 
امس  اول  ه،  وجَّ الكاظمي،  مصطفى 
مسؤولني  ومعاقبة  بإقالة  الجمعة، 

التقصري  بسبب  الكهرباء  وزارة  يف 
واإلهمال.

وذكر بيان للوزارة تلقته “الزوراء”: أن “ 
الكاظمي وّجه بإقالة مدير عام الرشكة 
الكهربائية/  الطاقة  لنقل  العامة 
وتوجيه عقوبة  وكالة،  األوسط  الفرات 
التوبيخ له وذلك إلهماله يف أداء أعماله 
خطوط  بسقوط  تسبب  ما  وواجباته، 
نقل الطاقة ) 400kv(، وحدوث اطفاء 
التيار الكهربائي يف عموم املحافظات”.

وّجه  الكاظمي   “ أن  البيان  واضاف 
مسؤولني  بحق  اجراءات  باتخاذ  ايضا 
يف  تقصريهم  بسبب  الوزارة  يف  اخرين 
وفتح  إليهم،  املوكلة  واملهام  عملهم 
واالهمال  التقصري  بحاالت  تحقيق 
ادت  التي  الوزارة  مفاصل  بعض  يف 
بالطاقة  املواطنني  تزويد  تراجع  اىل 
الكهربائية وفاقمت من معاناتهم، عىل 
لرئيس  املستمرة  التوجيهات  من  الرغم 
والعاملني  للمسؤولني  الوزراء  مجلس 
يف وزارة الكهرباء، بأهمية العمل الجاد 
الجيد  واالستعداد  الجهود  اقىص  وبذل 
معاناة  من  والتخفيف  الصيف،  لفصل 

املواطنني”.
عدة  قرارات  الكاظمي  اتخذ  كما 
الطاقة  منظومة  له  تعرضت  ملا  نتيجة 
املاضية،  الساعات  خالل  الكهربائية 
لضمان معالجة رسيعة، وبعد متابعته 
يف  التنفيذيني  املسؤولني  مع  شخصياً 
األخرى، قرر  والوزارات  الكهرباء  وزارة 

ما يأتي: 
ملواجهة  أزمة  خلية  تشكل  ــ   أوال 
الكهرباء  تجهيز  ساعات  يف  النقص 
السيد  برئاسة  واملحافظات  بغداد  يف 

كل  وعضوية  الوزراء  مجلس  رئيس 
واملالية  والنفط  الكهرباء  الوزارات:  من 
الوزراء  ملجلس  العام  واألمني  والداخلية 
الوزراء  مجلس  رئيس  مكتب  ومدير 
وسكرتري  الوطني  األمن  جهاز  ورئيس 

الهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات.
ثانياــ تتوىل الخلية املهمات اآلتية:

الالزمة  الفورية  االجراءات  اتخاذ  1ــ 
لزيادة ساعات توفري الطاقة الكهربائية 
حاجة  يلبي  بما  واملحافظات  بغداد  يف 

املجتمع واالقتصاد العراقي. 
اشكال  لجميع  الطارئ  التوفري  ــ   2
الدعم املايل والفني واللوجستي واألمني 

لوزارة الكهرباء. 
3 ــ ارشاك الحكومات املحلية يف مجايل 

االنتاج والتوزيع.
منظومة  عىل  التجاوزات  ازالة  ــ   4
األدوات  ومصادرة  الكهربائية  الطاقة 

واملعدات املستخدمة.
قطع  أجور  املتجاوزين  تحميل  ــ   5
الناجمة  والكلف  الكهربائي  التيار 
الجزائية  الشكاوى  وتحريك  ذلك  عن 

بحقهم.
لدعم  العملية  االجراءات  ترسيع  6ــ 
املتجددة  الطاقات  استخدام  وتشجيع 
صناعتها  وتوطني  املجاالت  مختلف  يف 
الخاص  القطاع  دخول  تنظيم  وكذلك 
لالستثمار يف مجال الطاقة بالشكل الذي 
يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان 

الكفاءة والجدوى االقتصادية.
ـ تكون الخلية يف حالة انعقاد دائم  ثالثاـ 
وباجتماعات  وآب،  تموز  شهري  خالل 
املذكورين  الشهرين  متواصلة فيما عدا 

وتتخذ قراراتها باألغلبية.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس  افتتح 
السييس، امس السبت، قاعدة 3 يوليو 
التي ستكون أحدث القواعد العسكرية 
املتوسط،  البحر  عىل  املطلة  املرصية 
القاعدة  افتتاح  مراسم  يف  شارك  فيما 
ويل عهد أبوظبي محمد بن زايد ورئيس 

املجلس الرئايس الليبي محمد املنفي.
املرصية،  البحرية  القوات  قائد  وقال 
الفريق أحمد خالد حسن، خالل مراسم 
منطقة  يف  الواقعة  القاعدة  افتتاح 
اسرتاتيجية  ستضمن  انها  جرجوب: 
املسلحة،  للقوات  الشامل  التطوير 
للمنطقة  وتنمية  سالم  “رسالة  وتعد 
القاعدة  أن  إىل  مشريا  بأكملها”، 

ستشهد اليوم املناورة “قادر 2021”.
القاعدة  اسم  أن  إىل  الفريق  ولفت 
مرتبط  “تاريخ  إىل  يعود  الجديدة 
البغيض  بالقضاء عىل بواعث اإلرهاب 
واالنطالق نحو التنمية والتقدم ومنها 

االهتمام امللموس بالبحر بعد ثورة 30 
كبريا  كان  “التحدي  مضيفا:  يونيو”، 
حافزا  واملستمرة  الدقيقة  واملتابعة 
وداعما لنا.. وكان عامل الوقت والدقة 
عنرصا  املوارد  إدارة  وحسن  والجودة 
حاكما يف تنفيذ خطة التطوير الشامل 
للقوات املسلحة، وظهر ذلك من خالل 
ووحدات  جديدة  قواعد  خمس  إنشاء 
بحرية ذات قدرات كبرية لتنفيذ املهام 
املختلفة والحرص عىل نقل التكنولوجيا 

والخربة”.
ووقع الرئيس السييس، خالل املراسم، 
القاعدة  بإنشاء  الخاصة  الوثيقة  عىل 
انتقل  ثم  فوقها،  املرصي  العلم  ورفع 
إىل تفقد القاعدة والوحدات العسكرية 

الجديدة املنترشة هناك.
ويل  القاعدة  افتتاح  مراسم  يف  وشارك 
ورئيس  زايد  بن  محمد  أبوظبي  عهد 

املجلس الرئايس الليبي محمد املنفي.
املرصية،  الرئاسة  باسم  املتحدث  وأكد 

صفحته  عىل  رايض،  عصام  بسام 
القاعدة  أن  “فيسبوك”:  يف  الرسمية 
يف  البالد  بـ”تأمني  تختص  الجديدة 
والغربي  الشمايل  االسرتاتيجي  االتجاه 
وتأمني  االقتصادية  مقدراتها  وصون 
البحرية واملحافظة عىل  النقل  خطوط 
املجموعات  باستخدام  البحري  األمن 
السطحية  الوحدات  من  القتالية 

والغواصات واملجهود الجوي”.
3 يوليو  وشدد املتحدث عىل أن قاعدة 
القواعد  ملنظومة  جديدة  إضافة  تمثل 
خطة  ضمن  وذلك  املرصية  البحرية 
البحرية،  للقوات  الشاملة  التطوير 
ومراكز  ارتكاز  نقاط  تكون  بحيث 
للقوات  اللوجستي  للدعم  انطالق 
األحمر واملتوسط  البحرين  املرصية يف 
قد  ومخاطر  تحديات  أي  ملجابهة 
مكافحة  وكذلك  باملنطقة،  تتواجد 
غري  والهجرة  التهريب  عمليات 

الرشعية.

كابول/ متابعة الزوراء:
أفادت وسائل إعالم بأن حركة “طالبان” تواصل توسيع 
رقعة األرايض الخاضعة لسيطرتها يف أفغانستان، فيما 
أعلنت حكومة كابل قضاء قواتها عىل عرشات املسلحني 

خالل اليوم األخري.
عن  السبت  امس  األفغانية  نيوز”  “طلوع  قناة  ونقلت 
مصادر مطلعة قولها إن 13 منطقة عىل األقل يف واليتي 
بدخشان شمال رشقي البالد وقندهار جنوبها سقطت 

يف قبضة “طالبان” خالل الساعات الـ24 املاضية.
كما أكدت القناة تواصل األعمال القتالية يف والية بغالن 
آالف  ثمانية  نحو  اضطر  حيث  البالد،  رشقي  شمال 
الثالثة  األسابيع  خالل  والنزوح  ديارهم  ترك  إىل  عائلة 

املاضية.
التواصل  مواقع  يف  مراقبون  أفاد  ذلك،  غضون  يف 
مواقع  عىل  استولوا  “طالبان”  عنارص  بأن  االجتماعي 

يف  كنر  بوالية  مرورة  منطقة  يف  األفغاني  للجيش 
إىل  مشريين  باكستان،  حدود  عند  البالد  رشق  أقىص 
اضطروا  هناك  الحكومية  القوات  أفراد  نصف  نحو  أن 
30 آخرين الحدود وتم  إىل االستسالم، فيما اجتاز نحو 

تسليمهم الحقا إىل حرس الحدود األفغانية.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع األفغانية عن مقتل عرشات 
عنارص “طالبان” خالل اليوم األخري، منهم 50 مسلحا 
منطقة  يف  مخابئهم  استهدفت  غارات  جراء  قتلوا 
عملية  جراء  قتلوا  آخرون  و43  قندهار،  يف  بنجواي 
بكتيكا  والية  يف  خيل  جاني  منطقة  يف  نفذت  تمشيط 

جنوب رشقي البالد.
تمكنت  الحكومية  القوات  أن  ذكرت  قد  الوزارة  وكانت 
خالل اليوم األخري من تصفية 228 مسلحا وإصابة 116 
آخرين ضمن عملياتها يف واليات لوجار وبكتيكا وقندهار 

وهرات وبادغيس وفراه وبلخ وهلمند وكابيسا.

بغداد/ الزوراء:
لالنتخابات  العليا  املفوضية  اكدت 
التصويت  لضمان  إجراءات  اتخاذها 
خرق،  أي  دون  االمد  قصرية  بالبطاقة 
فيما اشارت اىل انها تبذل قصارى جهدنا 
بعد  األرصن  املقبلة  االنتخابات  لتكون 

.2003
“الزوراء”:  تلقته  للمفوضية  بيان  وذكر 
من  بكثري  يتابع  املفوضني  مجلس  ان 
الحرص واالهتمام، ما يدور يف الرأي العام 
العراقي ومواقع التواصل االجتماعي، بما 
املقبلة وضبط  االنتخابية  العملية  يخص 
آلية التصويت بالبطاقات “قصرية األمد” 
غري املُحدثة، وألن املفوضية بكل طواقمها 
عملها؛  إلنجاح  جهودها  قصارى  تبذل 
تعمل  أنها  فيها  وصلت  التي  للدرجة 

بدوام كامل حتى يف أيام العطل ومن دون 
إلدراكها  املساء،  ساعات  لغاية  توقف 
انتخابات  أهم  املقبلة هي  االنتخابات  أن 

سيمارسها العراقيون منذ 2003”.
تكون  أن  عىل  املؤسسة  وتعمل  وتابع: 
ظل  يف  خاصة  عاماً،   18 منذ  األرصن 
جديد،  انتخابات  قانون  عىل  اعتمادها 
فيها  املفوضني  بمجلس  املؤسسة  وألن 
حريصة عىل إيصال رسالتها الحازمة بما 

يتعلق بتحقيق نزاهة االنتخابات.
املستقلة  العليا  املفوضية  ان  اىل  واشار 
إجراءات  سلسلة  اتخذت  لالنتخابات 
االلكرتونية  بالبطاقة  التصويت  لضمان 
ال  بشكل  األمد”  “قصرية  املُحدثة  غري 

تشوبه أي شائبة أو خرق، ومنها:
“قصرية  اإللكرتونية  البطاقة  سحب   -

األمد” مبارشة بعد التصويت. 
عن  اإللكرتونية  البطاقات  كل  إيقاف   -
ثالثة  وملدة  مبارشة  االقرتاع  بعد  العمل 

أيام. 
العرشة  األصابع  بصمات  أخذ   -
ومطابقتها وفق نظام تقاطع البصمات 

للتأكد من عدم التصويت يف مكان آخر. 
- استصحاب مستمسك رسمي آخر مع 

البطاقة االلكرتونية عند التصويت. 
لتفويت  يأتي  كله  هذا  ان  اىل  ولفت 
بشأن  اإلحباط  يبث  من  عىل  الفرصة 
مشاركة  نسبة  تحقيق  لعدم  االنتخابات 
تضمن  لكي  وأيضاً  عالية،  جماهريية 
عملية  إجراء  جهتها  من  املفوضية 
ممثلة  حقيقية  ديمقراطية  انتخابية 

لتطلعات الشارع العراقي.

الزوراء/ يوسف سلمان:
تشهدها  التي  الطاقة  ازمة  تصاعد  استمرار  مع 
استضافة   النواب   مجلس  رئاسة  قررت  البالد، 
والتخطيط  واملالية  النفط  الكهرباء  وزارة  مسؤويل 
والصناعة لبحث مشكلة  قطاع الكهرباء يف العراق .

وتعليقا عىل ذلك، اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية 
وخارجية  سياسية  أبعاد  ذات  العراق  يف  أزمة  أن 

فضال عن توغل رؤوس  الفساد .
وقال  عضو اللجنة النائب ريبوار طه لـ” الزوراء”، 
ان “ ملف الكهرباء يخضع لتدخالت سياسية داخلية 
للخالص  الوحيد  الحل   “ ان  اىل  مشريا  وخارجية”، 
من أزمة الكهرباء هو تكليف رشكات عاملية بعيدا 

عن األجندات الحزبية والخارجية “.
واضاف ان “  توغل الفساد واالرادة الخارجية بعمل 
الكهربائية  الطاقة  توفري  دون  حال  الكهرباء  ملف 

خالل كل موسم صيف “.

الدين،  صالح  محافظة  عن  النائب  طالب  باملقابل، 
جاسم الجبارة ، بفصل منظومة الكهرباء الوطنية 
لكل محافظة عىل حدة ، وتحميلهـا مسؤولية نصب 
الكهربائية سواء  بالطاقة  توليد خاصة  منظومات 
كانت غازية أو شمسية ، تجنبا النقطاع الكهرباء 

وتردي تجهيزها للمواطنني .
واشار الجبارة ، يف مؤتمر صحفي تابعته “ الزوراء”، 
اىل اجتماع نيابي مع وكيل ومسؤويل وزارة الكهرباء 
وال  الفنية،  ومالحظاتها  الوزارة  اراء  منهم  سمعنا 
 ، البالد  يف  يجري  عما  املسؤولية  نحملها  ان  نريد 
الحكومة  يف  مربرة  حجة  لديها  الوزارة   “ ان  مبينا 
والسماح  مايل  تخصيص  وجود  عدم  وهي  الحالية 
الروتني  بسبب  املشاريع  وتوقيع  باالستمرار  لهم 
الدوائر الرسمية، ما إثر سلبا عىل  واملخاطبات بني 

املنظومة الكهرباء”.
بعض  يف  أخرى  مشكلة  “هناك  ان  واضاف 

وكركوك  ودياىل  الدين  صالح  منها  املحافظات، 
الطاقة،  أبراج  بتفجري  تتعلق  واألنبار،  ونينوى 
من  أكثر  شهدت  التي  الدين  صالح  يف  حدث  كما 
من  خالية  مفتوحة  مناطق  يف  تخريب  عملية   64
تواجد عنارص داعش”، مشريا اىل ان “ هناك تجارا 
يسعون  وقود  وباعة  التخريبي،  بالعمل  يتالعبون 
رضب  من  خوفا  لتشغيلها  بالكاز  املولدات  لتزويد 

مصالحهم “.
العمليات تحدث يف مناطق مفتوحة،  واوضح ان “ 
وبعد  العمل،  إىل  الطاقة  برج  تعيد  الصيانة  وكوادر 
مغادرة فريق الصيانة يتم تفجري الربج مرة أخرى، 
الطاقة  نقل  أبراج  يف  كركوك  غرب  حصل  كما 
أكثر  االبراج  فجرت  حيث  الله،  عبد  مال  بمنطقة 
 4 تفجري  بعد  األربعاء  أمس  وآخرها  مرة   20 من 
أبراج للنقل للطاقة من الكيارة باتجاه صالح الدين 

واملوصل” .

تعلُن رشكة غاز الشمال )رشكة عامة( الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه .
   فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :

1- مراجعة مقر الرشكة الكائن يف )محافظة كركوك / طريق كركوك - بيجي( الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة اعاله.
2- تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره )1%( ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من 

املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة )120( مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق.
3- تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة غاز الشمال 

)النسخة االصلية( مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية.
4- إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات الوطنية بالنسبة للرشكات 

العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة.
 )CD( 5- عىل كافة املشاركني إمالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا، ويتطلب استالم القرص
واملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد 

املحدد.
6- يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور اصحاب 

العطاءات املشاركة، ويف حالة مصادفة عطلة رسمية، فيكون اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.

7- ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات، ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن.
ورشوط  القياسية  الوثيقة  تتطلبه  بما  العطاء  بتقديم  االلتزام  عدم  حالة  ويف  االلكرتوني  بالربيد  املرسلة  العطاءات  تهمل   -8

االعالن.
9- إرفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه، علما ان ثمن املناقصة غري قابل للرد إال يف حالة إلغاء 

املناقصة من قبل رشكتنا.
10- تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.

االلكرتوني  الربيد  عرب  مراسلتنا  ويمكن   )www.ngc.oil.gov.iq( االلكرتوني  موقعنا  زيارة  يرجى  املعلومات،  من  للمزيد   -11 
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وزيرة التجارة والصناعة املصرية تتوجه 
إىل بغداد لتعزيز التعاون بني البلدين

األنواء: تباين بدرجات احلرارة يف 
األيام املقبلة

يف أول زيارة من نوعها بعد السيسي

فشل ملتقى احلوار اللييب يف التوصل ألرضية مشرتكة حول االنتخابات

القضاء اللبناني يعتزم استجواب حسان دياب يف قضية انفجار مرفأ بريوت

بعد خالفات كبرية نشبت على مدار اليومني املاضيني

الثقافة تنفي استقبال العراق أفواجا من احلجاج املسيحيني

طرابلس/ متابعة الزوراء:
اعت�ر الجيش الوطني الليبي أن فش�ل ملتقى 
الحوار السيايس الليبي، الذي اختتم يف جنيف، 
يف التوصل ألرضية مشرتكة بشأن االنتخابات، 

كان “أمرا متوقعا”.
يف  املعن�وي  التوجي�ه  إدارة  مدي�ر  ووص�ف 
الجيش الوطن�ي الليبي، اللواء خالد املحجوب، 
املجتمع�ن يف جني�ف بأنه�م “ل�م يكونوا عىل 

مستوى األمانة”.
وملتقى الحوار الس�يايس الليبي هو هيئة من 

75 عضوا، من جميع مناحي الحياة يف ليبيا.
وق�ال املحج�وب: ه�ذا األم�ر كان متوقع�ا يف 
ظ�ل أن املجتمع�ن ل�م يكون�وا عىل مس�توى 
األمانة. لم يهمهم الش�عب ومعاناته واهتموا 
بمكتسباتهم تحقيقا لرغبة الطرف الذي يملك 

املال ويخاف االنتخابات ألنها ستفضحه”.
وتابع املسؤول العس�كري أن “الجيش الليبي 
يعرف أساليبهم جيدا، وهم يلعبون ويراهنون 
ع�ىل الوقت، غري أن الش�عب الليبي يعرف من 

يختار من أجل مصالح ليبيا”.
وس�بق أن حذر الجيش الوطني الليبي يف بيان 

له بتاريخ 22 يونيو املايض، من خطورة تأجيل 
االنتخابات املقررة يف 24 ديسمر املقبل، مشريا 

إىل أن ذلك سيكون “أمرا غري مقبول”.
والجمع�ة أكد منس�ق بعث�ة األم�م املتحدة يف 
ليبي�ا ريزي�دون زينينغا، فش�ل ملتقى الحوار 
الس�يايس الليبي يف التوصل ألرضية مش�رتكة 

حول االنتخابات.
وأش�ار املنسق إىل أن امللتقى كان فرصة لبحث 
الصيغ التوافقي�ة للقاعدة الدس�تورية، لكنه 
أض�اف أن “الش�عب الليبي يش�عر بالخذالن، 
وهذا ال يبرش بالخ�ري”، داعيا إىل التوصل لحل 

وسطي يوحد الليبين.
وكشفت مصادر داخل امللتقى عن أن خالفات 
كبرية نش�بت عىل مدار اليومن املاضين حول 
اقرتاحات بش�أن القاعدة الدستورية، االقرتاح 
األول ه�و عق�د انتخاب�ات رئاس�ية وبرملانية 
متزامن�ة يف ديس�مر ع�ىل قاع�دة دس�تورية 
مؤقت�ة، والثان�ي عقد انتخاب�ات برملانية عىل 
قاعدة دس�تورية مؤقتة وإرج�اء االنتخابات 
الرئاس�ية بعد إقرار دستور دائم، والثالث عقد 
انتخابات رئاسية وبرملانية بعد إقرار الدستور 

املعدل بموجب مسودة مرشوع الدستور خالل 
املرحل�ة التمهيدية، ولم يت�م االتفاق حول أي 

منهم.
كم�ا خيم�ت الخالفات يف اجتم�اع جنيف عىل 

آلي�ة انتخاب الرئي�س، وما إذا كان�ت من قبل 
الرملان أو باالقرتاع الرسي من خالل الشعب.

وانتقل الجدل أيضا إىل الرملان، وهل سيتشكل 
من غرفة واحدة أو غرفتن.

بريوت/ متابعة الزوراء:
أعلن املحق�ق العديل القايض، ط�ارق بيطار، 
أنه سيتم اس�تجواب رئيس حكومة ترصيف 
األعم�ال حس�ان دي�اب ومس�ؤولن آخرين 
كمدعى عليهم يف قضية انفجار مرفأ بريوت، 
ومن بن هؤالء ثالثة وزراء س�ابقن، والتهم 
املوجهة إليهم هي “جناي�ة القصد االحتمايل 
لجريمة القت�ل” إضافة “إىل جنح�ة اإلهمال 

والتقصري”.
ووفق ترصيحات صحفية، حدد بيطار موعدا 
الس�تجواب دي�اب، كمدع�ى علي�ه، من دون 
أن يفص�ح عنه. كذل�ك أعلن أنه وج�ه كتابا 
إىل الرمل�ان طلب فيه رف�ع الحصانة النيابية 
ع�ن ثالث�ة وزراء س�ابقن ه�م عيل حس�ن 
خليل )املال(، غازي زعيرت )األش�غال( ونهاد 
املش�نوق )الداخلية( “تمهيداً لالدعاء عليهم 

والرشوع بمالحقتهم”.
وتتمثل التهم التي سيالحقون من أجلها فيما 
ييل “جناية القص�د االحتمايل لجريمة القتل” 
إضافة “إىل جنح�ة اإلهمال والتقصري” ألنهم 
كان�وا ع�ىل دراية بوج�ود ني�رتات األمونيوم 
“ول�م يتخ�ذوا اج�راءات تجن�ب البل�د خطر 

االنفجار”.
وطل�ب بيطار م�ن نقابة املحام�ن يف بريوت 
إعطاءه اإلذن ملالحق�ة خليل وزعيرت كونهما 

محامي�ان، كم�ا طلب إذنا مماث�ال من نقابة 
محام�ي طرابل�س ملالحق�ة وزي�ر األش�غال 
الس�ابق يوس�ف فنيان�وس، كم�دع علي�ه يف 

الجرائم نفسها. 
  يذكر أنه يف الرابع من آب/أغسطس، تسبب 
انفج�ار م�روع عزت�ه الس�لطات إىل تخزين 
كمي�ات هائل�ة م�ن ني�رتات األموني�وم ب�ال 
إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي شخص 
وإصاب�ة أكثر من 6500 عدا عن تدمري أحياء 

عدة.
وتبن أن مسؤولن عىل مس�تويات سياسية 
وأمنية وقضائي�ة كانوا ع�ىل دراية بمخاطر 

تخزينها دون أن يحركوا ساكنا.
وج�رى تعين بيط�ار يف منصبه يف ش�باط/

فراي�ر املايض، خلف�ا للمحقق الع�ديل فادي 
ص�وان، الذي ج�رت تنحيت�ه بع�د ادعائه يف 
العارش من كانون األول/ديس�مر عىل دياب 
وثالثة من الوزراء املذكورين، يف خطوة أثارت 

امتعاضا سياسيا ولم يمثل أي منهم أمامه.
وتقدم حينها زعيرت وخليل، املحس�وبان عىل 
رئيس الرملان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة 
العام�ة التمييزية طلبا فيه�ا نقل الدعوى إىل 
قاض آخ�ر. واتهما ص�وان بخرق الدس�تور 
بادعائ�ه عليهم�ا، م�ن دون امل�رور بالرملان 

الذي يمنحهما حصانة دستورية.

م�ن جانبهم، اس�تنكر حقوقيون ق�رار عزل 
صوان رغم مالحظاته�م عىل أدائه، منتقدين 
وض�ع الطبقة السياس�ية “خطوطا حمراء” 
لعمل�ه. ول�م يتض�ح بعد م�ا س�يكون عليه 
موقف الطبقة السياسية من إجراءات بيطار، 

يف وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد.
ويف إطار اإلجراءات أيضا، قال بيطار إنه طلب 
من وزير الداخلية يف حكومة ترصيف األعمال 
محم�د فهمي اإلذن لالدعاء ع�ىل املدير العام 
لألم�ن العام اللواء عباس إبراهيم ومالحقته. 
كذلك تبنى ادعاء س�لفه ع�ىل قائد جهاز أمن 
الدولة اللواء طوني صليبا، وطلب من رئاسة 

الحكومة إعطاء اإلذن ملالحقته.
وادعى بيطار كذلك عىل مسؤولن عسكرين 
س�ابقن، بينهم قائ�د الجيش الس�ابق جان 
قهوجي. وأحال عىل النيابة العامة التمييزية 
كتاب�ا طلب في�ه إجراء املقت�ى القانوني يف 

حق عدد من القضاة والرشوع بمالحقتهم. 
وحتى اآلن لم تس�فر التحقيقات يف االنفجار 
ع�ن أي نتيجة معلنة. وكان قد تم توقيف 25 
شخصا عىل األقل، بينهم مسؤولون كبار عن 
إدارة املرف�أ وأمن�ه، أخ�ىل بيطار س�بيل عدد 
منهم، آخره�م الجمعة الرائ�د يف األمن العام 
داوود فياض واملهندس�ة اللبنانية الفرنس�ية 

نايلة الحاج.

وأوض�ح بيطار الش�هر امل�ايض أن التحقيق 
“يس�ري عىل ثالث فرضيات” اندالع حريق عن 
طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو “االستهداف 
الج�وي”. لكن تقريرا تس�لمه م�ن محققن 
فرنس�ين س�اهم يف اس�تبعاد إحداها، قالت 
مص�ادر قضائي�ة إنه�ا فرضية االس�تهداف 

الجوي.
وينظر التحقيق كذلك يف تحديد كيفية وصول 
ش�حنة نيرتات األموني�وم إىل املرفأ وأس�باب 

تركها مخزنة لسنوات.
ورفض لبنان إجراء تحقيق دويل يف االنفجار، 
لكن محققن أمريكين وفرنسين شاركوا يف 
التحقيقات األولية بش�كل مستقل. وطالبت 
53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، 
فضال عن 62 ش�خصا م�ن الناجن وعائالت 
الضحاي�ا منتص�ف الش�هر امل�ايض مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ب�”إنشاء 
بعثة تحقيق دولية ومس�تقلة ومحايدة، من 

قبيل بعثة لتقيص الحقائق ملدة سنة”.
وذكرت منظم�ة هيومن رايت�س ووتش أنها 
وثقت “عيوب عدة يف التحقيق املحيل ما يجعله 
غري ق�ادر عىل إحق�اق العدال�ة بمصداقية”، 
بينها “التدخل الس�يايس السافر، والحصانة 
للمسؤولن السياس�ين الكبار، وعدم احرتام 

معايري املحاكمات العادلة”.

بغداد/ الزوراء:
نف�ت وزارة الثقافة والس�ياحة 
واآلث�ار، ام�س الس�بت، األخبار 
والتقارير التي تداولتها وس�ائل 
اإلع�الم بش�أن اس�تعداد العراق 
الس�تقبال أف�واج م�ن الحجاج 
املس�يحين، وقيام بعثاٍت آثاريٍة 

وايطالي�ٍة  وأملاني�ٍة  أمريكي�ٍة 
مدين�ة  يف  تنقي�ب  بحم�الت 
النارصي�ة مطلع ش�هر ترشين 

األول املقبل.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�اٍن تلقت�ه 
األخب�ار  “ه�ذه  إنَّ  “ال�زوراء”: 
والتقاري�ر عاري�ة ع�ن الصحة، 

لتعليم�ات لجنة  ألنَّه�ا مخالفة 
الصحة والسالمة”.

وأوضح البي�ان أن “دور الوزارة 
يقترص حالياً عىل تسهيل دخول 
عدٍد محدوٍد م�ن الزوار املهتمن 
باآلث�ار وبالتنس�يق م�ع وزارة 
ًباإلج�راءات  إس�وة  الداخلي�ة 

املتبعة م�ع الصحفين األجانب 
التي تروم  وبعض الش�خصيات 
يف  للمش�اركة  الب�الد  دخ�ول 
فعاليات مختلف�ة، وبما ينطبق 
م�ع رشوط الصحة والس�المة، 
ووفق ظ�روف وتطورات جائحة 

كورونا”.

 ودعا “ وس�ائل اإلعالم برضورة 
التأني والتدقيق بشأن املعلومات 
املتداول�ة به�ذا الش�أن مراع�اًة 
للمكان�ة الت�ي تبوأه�ا الع�راق 
عن ج�دارٍة واس�تحقاق، ولتظل 
يف  الب�ارزة  الس�مة  املصداقي�ة 

إعالمنا الوطني الرصن”.

الكاظمي حيدد موعد إنتاج الغاز ويؤكد حق العراق بامتالك الطاقة النووية
وجه بوضع خطة عاجلة وتوفري التسهيالت لوزارة الكهرباء

بغداد/ مصطفى العتابي:
ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
االزم�ة  لخلي�ة  اجتماع�ا  الكاظم�ي، 
الطارئة ملعالجة وضع الكهرباء، وفيما 
أصدر توجيهات عدة ملعالجة مش�كلة 
الطاق�ة، وجه ال�وزارات كاف�ة لتوفري 
العاجل�ة  للمعالج�ة  التس�هيالت  كل 
لإلش�كاالت الت�ي تعان�ي منه�ا وزارة 
الكهرباء، بينما حدد موعد انتاج الغاز 
يف الع�راق، مؤك�دا حق الع�راق امتالك 

الطاقة النووية.
وذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”: ان رئي�س 
مجلس الوزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
ت�رأس االجتم�اع االول لخلي�ة االزم�ة 
الكهرب�اء،  وض�ع  ملعالج�ة  الطارئ�ة 
الت�ي وجه بتش�كيلها الجمعة املايض، 
وحرض االجتماع الكادر املتقدم لوزارة 
الكهرب�اء، للتحقي�ق بش�أن ما حدث 
من انطف�اء املنظومة الكهربائية فجر 
امس، وبيان مس�بباته فيم�ا لو كانت 
فنية او بس�بب االهم�ال والتقصري او 
اي اس�باب اخ�رى، ومحاس�بة جميع 
املقرصين، خصوصا ان االنتاج الفعيل 
قد ارتفع قبل حادث االنطفاء بأيام اىل 

مستوى لم يتحقق من قبل .
وأض�اف: ان�ه ج�رت خ�الل االجتماع 
مناقش�ة االجراءات التي ت�م اتخاذها 
ملن�ع تكرار م�ا حدث، وتوف�ري الطاقة 
الكهربائية للمواطنن، وايجاد الحلول 
الرسيعة إلضافة وحدات جديدة لزيادة 

اإلنتاج .
ووجه الكاظمي وزارة املالية والوزارات 
االخرى بتوفري كل التسهيالت للمعالجة 
العاجلة لإلش�كاالت الت�ي تعاني منها 
تقدي�م  جان�ب  اىل  الكهرب�اء،  وزارة 
خطة عم�ل طارئ�ة للمعالجات كي ال 
تؤثر عىل تجهي�ز املواطنن بالكهرباء، 
اب�راج  مناقش�ة حماي�ة  تم�ت  كم�ا 
الطاق�ة الكهربائي�ة من اس�تهدافات 
املخرب�ن واالرهابي�ن، حي�ث قدم�ت 
قي�ادة العمليات املش�رتكة تقريرا عن 

اجراءاتها لحماي�ة االبراج الكهربائية، 
وش�دد رئيس مجل�س ال�وزراء يف هذا 
الصدد عىل بذل اق�ى الجهود لتعزيز 

الحماية ألبراج الطاقة. 
واش�ار البي�ان اىل: ان االجتم�اع خرج 
بع�دد م�ن التوصي�ات العاجل�ة الت�ي 
انط�وت ع�ىل معالج�ات فني�ة آني�ة، 

اهمها: 
انخف�اض  -1 لغ�رض ح�ل مش�اكل 
مستويات الجهد يف املنطقة الجنوبية، 
رضورة تجهي�ز الق�درة ع�ر خطوط 
الربط مع الجانب االيراني )حل رسيع 

للصيف الحايل(.
-2قيام ال�رشكات العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية بالفحص الحراري املستمر 

.kv 400 لخطوط الضغط الفائق
-3تحوي�ل مس�ؤولية ش�بكات النقل 
داخ�ل محط�ات التولي�د م�ن رشكات 
اإلنت�اج اىل رشكات النق�ل كل حس�ب 

منطقته.
-4 املبارشة ف�ورا بقيام رشكات النقل 
بنصب متس�عات عىل مجاميع القوى 
)kv 132( للمحطات لرفع مس�تويات 

الجهد. 
-5إل�زام دوائر التوزي�ع يف املحافظات 
بتحسن معامل القدرة عىل شبكاتهم.

-6 رضورة قيام رشكة سيمنز بضبط 
قي�م ال�رتدد لوحداته�ا العامل�ة فوق 
ال�رتدد O/F عىل قيمة HZ 52:50 كما 

.GE هو الحال يف وحدات
ويف الس�ياق ذاته، عق�د رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي اجتماعا 
طارئ�ا م�ع املحافظن بحض�ور خلية 

ازمة معالجة الكهرباء:
وق�ال الكاظمي خالل االجتم�اع: قبل 
يومن حدثت توقفات وانقطاعات اكر 
من املعدل املعروف يف منظومات الطاقة 
الكهربائي�ة، ولن اتحدث عن االس�باب 
االنية لكل ماحدث، النني شكلت لجنة 
تحقيقية خاصة للوص�ول اىل اجابات 
ع�ن اس�ئلة يطرحها املواطن�ون، بمن 
يقوم باستهداف ش�بكات نقل الطاقة 

الي�وم؟ ومل�اذا يس�تهدفها؟ وهل نحن 
ام�ام عملي�ات تخريبي�ة ذات طاب�ع 
س�يايس ام ارهاب�ي؟ وس�نجيب ع�ن 
كل ذل�ك عن�د اكتم�ال التحقي�ق، وقد 
وجهت وزارة الداخلي�ة يف هذا الجانب 
برفع مستوى حماية محطات الطاقة 

وشبكات النقل.
يعت�ب  االخ�وة  بع�ض  ان  واض�اف: 
عندم�ا اق�ول ان ه�ذه الحكومة تدفع 
ثمن السياس�ات الخاطئ�ة والرتقيعية 
وهدر املال ملد 17 س�نة يف كل املجاالت 
وخصوص�اً الطاق�ة، ال اتكل�م بمنطق 
مس�ؤولية  فه�ذه  انتخابي�ة،  دعاي�ة 
تاريخي�ة واخالقية ويج�ب ان نصارح 
الش�عب بع�د ان عج�زت الحكوم�ات 
املتعاقب�ة ع�ىل مصارحت�ه خوف�ا من 
غض�ب الش�ارع العراق�ي، والحقيقة 
ان ال�كل يتحمل ه�ذه املس�ؤولية من 

حكومات وسياسين.

وتابع: اتس�اءل عن س�بب عدم اتخاذ 
ق�رارات الرب�ط الكهربائ�ي م�ع دول 
الجوار ودول العالم طوال 17 سنة؟ وقد 
وجدنا ان البلد مرتبط فقط بشبكة مع 
الجمهورية االسالمية االيرانية التي لم 
تقرص حسب قدرتها، فهي ايضا لديها 
اس�تحقاقات لش�عبها، وهن�اك ملف 
دي�ون الكهرب�اء وق�رارات العقوب�ات 
االمريكي�ة، ونح�ن جادون بح�ل هذه 
املسألة اليصال كل االموال املرتتبة عىل 
الع�راق للج�ارة ايران نتيجة اس�ترياد 
الغ�از والكهرباء للس�نوات الس�ابقة، 

وسنحقق تقدما يف هذا املجال.
ومى بالق�ول: ملاذا يك�ون العراق يف 
زاوية حرجة امام استحقاقات شعبه؟ 
اصدرنا منذ ع�ام ولغاية اليوم قرارات 
لرب�ط منظوم�ة الع�راق الكهربائي�ة 
بكل دول الجوار، وهذا االمر س�يتطلب 
الوقت والصر  الكمال منظومات الربط 

الكهربائي مع اشقائنا وجرياننا، حتى 
نتمكن م�ن مواجهة تحدي�ات الطاقة 
مع�اً، فالوض�ع الطبيع�ي يف مختل�ف 
انح�اء العال�م ه�و ارتب�اط ش�بكات 
الطاقة م�ع الج�ريان، لكننا نتس�اءل 
من قرر ان يع�زل العراق ويمنع الربط 

الكهربائي؟.
واش�ار اىل ان صاحب الق�رار يف اي بلد 
يضع سرتاتيجيات حسب امكانات بلده 
وخططه املستقبلية، اذن ملاذا شيدنا يف 
الع�راق طوال 17 س�نة محطات توليد 
الطاق�ة الغازي�ة مع ع�دم قدرتنا عىل 
توفري الغاز لها؟ ومع عدم وجود خطة 
موازي�ة النت�اج الغاز ، ب�ل وحتى عدم 
وجود خط�ة لتنويع مصادر اس�ترياد 
الغ�از اذا تطل�ب االم�ر؟ م�ن يتحم�ل 

مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟ 
واكد رئي�س الوزراء انه طاملا لم نمتلك 
الغ�از الجاه�ز فل�م ش�يدت ع�رشات  

املحطات الغازية وهدرت االموال؟ ملاذا 
ل�م يتم االس�تثمار يف محط�ات لوقود 
الطاق�ة  لخي�ار  الذه�اب  او  مختل�ف 
الشمسية؟ وملاذا لم يفتح ملف الطاقة 

النووية حتى االن.
ولف�ت اىل ان�ه يف مل�ف الغ�از وجدن�ا 
ان ش�بكات تزويد املحط�ات بالطاقة 
مرتبط�ة ايضاً باالخ�وة يف الجمهورية 
االس�المية االيراني�ة وهم ل�م يقرصوا 
ومس�تمرون بض�خ الغاز رغ�م وجود 
تعثر يف تس�ديد مس�تحقاتهم بس�بب 
العقوب�ات املفروضة، ونحت�اج لوقت 
طويل وبنى تحتي�ة حتى نجد مصادر 

بديلة للغاز من دول اخرى.
وب�ن ان الع�راق تأخر كث�ريا يف انتاج 
الغ�از ، ونحتاج ان نب�دأ مبارشة وهذا 
مافعلن�ا م�ن دون ت�ردد لك�ن نحتاج 
من س�نتن اىل 3 س�نوات للبدء بانتاج 
الغاز وس�د النس�بة االكر م�ن حاجة 
املحط�ات، مؤكدا انه قب�ل يومن قالوا 
انصه�رت  الطاق�ة  نق�ل  ان خط�وط 
بسبب االحمال عليها والنها يف االساس 
قديم�ة، والس�ؤال مل�اذا منظومة نقل 
الطاقة بالعراق يضيع منها 40  %  من 
االنتاج؟ وملاذا ل�م نبدأ عام 2005 مثال 
حتى اليوم ليك�ون لدينا منظومة نقل 
حديثة؟ كانت هناك الكثري من املشاكل 
والتحديات امام الحكومات الس�ابقة، 
ولكن رغم ذل�ك كان باالمكان التحرك 

يف هذا املجال. 
مش�كلة  لح�ل  خط�وة  كل  وتاب�ع: 
الكهرباء بالعراق تتطلب س�نوات الن 
العراق لم يبدأ فعليا باي خطوة طوال 
الس�نوات السابقة، فلو اس�تثمرنا يف 
الطاق�ة الشمس�ية الصبح�ت قضية 
الكهرباء اليوم خلفنا ولو استثمرنا يف 
انت�اج الغاز لصدر الع�راق اليوم الغاز 
بدال من ان يستورده، ولو استثمرنا يف 
املحط�ات غري الغازي�ة الصبح العراق 
اليوم قادرا عىل توف�ري الكهرباء، ولو 
اس�تثمرنا يف اص�الح ش�بكات نق�ل 
الكهرب�اء مل�ا حدث�ت اي ازم�ة، ول�و 

اس�تثمرنا بالرب�ط الكهربائي مع كل 
جريانن�ا لتمكنا م�ن معالجة االزمات 
الطارئ�ة وس�د النق�ص خصوص�ا يف 

فصل الصيف.
واوض�ح: نواص�ل من�ذ الع�ام املايض 
لوضع كل ه�ذه الخيارات عىل خريطة 
العم�ل الفع�يل، وس�نحتاج اىل بض�ع 
س�نوات لح�ل ه�ذا املوض�وع بش�كل 
جذري، كل خطوة م�ن هذه الخطوات 
تحتاج ماب�ن 4-2 س�نوات لتنفيذها 
والب�دء بجن�ي ثمارها، والس�ؤال الذي 

يطرح ملاذا لم يحدث هذا سابقاً.
وقال: تحدثت مع الفرنسين قبل اشهر 
ع�ن م�رشوع عراق�ي النت�اج الطاقة 
النووي�ة، فم�ن ح�ق الع�راق امت�الك 
الطاق�ة النووي�ة لالغ�راض الس�لمية 
والنت�اج الطاق�ة، وق�د ملس�نا تفهم�ا 
لدى دول العالم ولدى الفرنس�ين، واذا 
كانت هناك عقبات امام امتالك العراق 
له�ذا الخي�ار فواجبن�ا ان نعم�ل عىل 
تذليله�ا حتى ال يأتي بعدن�ا من يقول 
مل�اذا لم تتخذ هذه الق�رارات كما اقول 

انا برصاحة ووضوح امام الشعب.
ولفت اىل ان الحكوم�ة الحالية عمرها 
ع�ام وبضع�ة اش�هر، وفعل�ت كل ما 
يتوج�ب القي�ام ب�ه قبل 20 س�نة من 
الي�وم، اتخذن�ا ق�رارات يف كل ملف�ات 
الطاقة ساتحمل شخصيا مسؤوليتها، 
وه�ي ق�رارات تأسيس�ية نحت�اج ان 
ننفذها عىل االرض، وقد بدأنا بالتنفيذ 
ولن نتوقف وعىل الحكومة القادمة ان 
تكمل مابدأناه وان تصارح شعبها بان 
الح�ل للكهرباء يف العراق م�ا لم نكمل 

الخطوات التي بداناها اليوم. 
وختم القول: عليكم االستمرار بالبناء 
والتاسيس وال تعريوا انتباها للدعايات 
االنتخابي�ة، فاملزاي�دات ال تصنع دولة 
وال توف�ر الكهرب�اء، اترك�وا املزايدات 
االنتخابي�ة يف مل�ف الكهرب�اء تحديداً 
ولنع�رتف ان الجمي�ع ق�د اخطأ بحق 
الش�عب العراق�ي عندما رف�ض اتخاذ 

القرار وتلكأ به ولم ينفذه.

بغداد/ الزوراء:
تتوجه وزي�رة التجارة والصناع�ة املرصية، 
نيف�ن جام�ع، إىل الع�راق ع�ىل رأس وف�د 
يض�م مس�ؤولن حكومين ورج�ال أعمال، 
وذلك به�دف تعزيز التع�اون االقتصادي بن 

البلدين.
وتعد هذه الزيارة هي األوىل ملسؤول حكومي 
م�رصي عق�ب الزي�ارة التاريخي�ة للرئيس 
عبد الفتاح الس�ييس لدولة العراق األس�بوع 
املايض، والتي ش�كلت أساسا راسخا لتعزيز 
العالقات االسرتاتيجية املشرتكة بن البلدين.

وقال�ت جام�ع: إن زيارتها تس�تهدف تعزيز 
التعاون االقتصادي املش�رتك عىل املس�توين 
الثنائ�ي واإلقليم�ي وب�دء التنفي�ذ الفع�يل 

لقرارات القمة الرئاسية.
ومن املقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة 
يف  املس�ئولن  كب�ار  م�ع  لق�اءات  سلس�لة 
الحكوم�ة العراقي�ة تش�مل وزي�ر الصناعة 
واملع�ادن منهل عزيز الخب�از ووزير التجارة 
عالء الجب�وري ووزير التخطي�ط خالد بتال 
النج�م، اىل جان�ب عق�د لق�اء بمق�ر اتحاد 
الصناع�ات العراق�ي يض�م ممث�يل القطاع 
الخاص بالبلدين لبحث الفرص االستثمارية 

املتاحة بالبلدين.
وأوضحت جامع: ان الزيارة تس�تهدف بحث 

كل املوضوع�ات وامللف�ات االقتصادي�ة عىل 
املس�توين الثنائ�ي واإلقليمي، واس�تعراض 
فرص وإمكانيات تعزيز التعاون املشرتك بن 
مرص والع�راق يف مجاالت التجارة والصناعة 
واالس�تثمار والنق�ل اللوجيس�تي والتعدين، 
إضاف�ة إىل نق�ل الخ�رة املرصي�ة يف انش�اء 
املتخصص�ة  الصناعي�ة  وامل�دن  املجمع�ات 

للجانب العراقي.
كما س�يجري، خ�الل الزيارة، بح�ث تفعيل 
العمل املش�رتك بن م�رص والع�راق واألردن 
لترسي�ع وترية تنفي�ذ املرشوع�ات التنموية 
املتف�ق عليها بن القيادة السياس�ية بالدول 

الثالث.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت الهيئة العامة لألن�واء الجوية والرصد 
الزل�زايل، امس الس�بت، أن تباين�اً يف درجات 

الحرارة سيحصل يف األيام الثالثة املقبلة.
أن  “ال�زوراء”:  تلقت�ه  للهي�أة  بي�ان  وذك�ر 
“طق�س الي�وم األح�د س�يكون يف املنطق�ة 
الوسطى صحواً وحاراً جداً، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم الس�ابق، أما الرياح فش�مالية 
غربية خفيف�ة إىل معتدلة الرسعة )10-20( 

كم/س، ومدى الرؤية )8-6( کم”.
واض�اف: أن “الطق�س يف املنطقة الش�مالية 
س�يكون صح�واً ح�اراً، ودرج�ات الح�رارة 
مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية 
خفيفة اىل معتدلة الرسعة )20-10( کم/س 
تنش�ط اىل )30-20( كم/س، وم�دى الرؤية 
)10-8( كم، أما املنطقة الجنوبية فس�يكون 
الطق�س صحواً حاراً ج�داً، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية 
خفيفة إىل معتدلة الرسعة )20-10( كم/س، 

ومدى الرؤية )7-5( کم”.
واوضح أن “يوم غد االثنن س�يكون الطقس 
يف املنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة 
تنخفض قليالً، والرياح شمالية غربية خفيفة 
إىل معتدلة الرسعة )20-10( کم/س، ومدى 

الرؤي�ة )10-8( ک�م، أما املنطق�ة الجنوبية 
فسيكون الطقس فيها صحواً حاراً، ودرجات 
الح�رارة مقارب�ة للي�وم الس�ابق، والري�اح 
ش�مالية غربي�ة خفيفة إىل معتدل�ة الرسعة 
)20-10( كم /س، وتنش�ط نهاراً يف األقسام 
الرشقي�ة اىل )30( ك�م \س مس�ببة تصاعد 
الغبار يف بعض األماكن ، ومدى الرؤية )6-8( 

كم ويف الغبار )6-4( کم”.
وبن أن “املنطقة الوس�طى سيكون الطقس 
فيها يوم االثنن صحواً حاراً، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية 
خفيفة اىل معتدلة الرسعة )20-10( كم/س، 

ومدى الرؤية )10-8( کم”.
ولفت إىل أن “الطقس سيكون يوم الثالثاء يف 
املنطقة الش�مالية صح�واً، ودرجات الحرارة 
مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية 
خفيفة اىل معتدلة الرسعة )20-10( کم/س، 

مدى الرؤية )10-8( کم”.
ون�وَّه ب�أن “املنطق�ة الجنوبي�ة س�يكون 
الطقس فيها يوم الثالثاء صحواً حاراً جداً، 
ودرج�ات الحرارة تنخفض قلي�اًل، والرياح 
ش�مالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة 
)20-10( ك�م/س، وم�دى الرؤي�ة )6-8( 

كم”.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
قال�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس الس�بت، 
أنَّ الحدي�ث عن إصاب�ة املتعافني م�ن كورونا 
بأعراض وآثار صحية مجرَّد دراس�ات وبيانات 

يجري التدقيق فيها يف الوقت الحايل.
وذك�ر الناطق باس�م ال�وزارة، س�يف البدر، يف 
ترصيحات صحفية: أنَّ »بعض الدراسات تشري 
إىل أنَّ بعض األشخاص الذين يتماثلون للشفاء 
بعد اإلصابة ب كورون�ا )قد( يكون لديهم بعض 
اآلثار واألعراض الصحية البسيطة التي تستمّر 

ملدد مختلفة«. 
وأض�اف أنَّ »املوضوع قيد الدراس�ة حتى اآلن، 
ويف ط�ور جم�ع البيانات وتحليلها ومش�اركة 
التجارب بني دول العالم«، مبيناً أنَّ »املعلومات 
بهذا الش�أن ليس�ت حاس�مة، ويف حال ثبوتها 
لدى الجهات الرسمية، سوف ُتنرش عرب املصادر 

املختصة الرصينة«. 
وتحدَّث مختص�ون يف الجانب الطبي عن اآلثار 
الجانبيَّ�ة التي يمك�ن أْن يتع�رَّض لها متعافو 
كورون�ا ومنها ضع�ف الذاكرة أو النس�يان أو 
التجلط�ات الدماغي�ة التي قد تص�ل إىل مرحلة 
الزهايم�ر، إىل جانب ضعف الب�رص والعضالت 

وفقدان اللياقة.
وق�ال عض�و خلي�ة األزم�ة يف دائ�رة صح�ة 
الرصاف�ة، مدي�ر مستش�فى فاطم�ة الزهراء 
)ع(، عب�اس عوي�د الحس�يني: إنَّ »الكثري من 
متعايف كورون�ا تظهر عليهم أع�راض تبدأ من 
الدماغ كضعف الذاكرة أو النس�يان أو تجلطات 

دماغي�ة، قد تص�ل إىل مرحل�ة الزهايمر املبكر 
بسبب الفريوس«.

 وأضاف أّنه »من املمكن أيضاً أْن يحدث ضعف 
يف الب�رص والعضالت وفقدان اللياقة وضعف يف 
عملية التنفس تس�تمّر من ستة أشهر إىل عام، 
وجميع ما ذكر مس�تند إىل ق�راءات وبحوث تمَّ 

إجراؤها عىل متعايف كورونا«.
 وأك�د أنَّ »أع�راض مصاب�ي كورون�ا أصبحت 
مختلف�ة، فم�ن املمك�ن أْن يك�ون أّي عارض 
مريض يظهر عىل املصاب نتيجته كورونا، فعىل 
سبيل املثال هناك امرأة تعرَّضت إىل نزف ما بعد 

الوالدة اتضح أّنها بسبب اإلصابة«.

 بدوره�ا، قالت عضو الفري�ق اإلعالمي الطبي 
الس�اند ل وزارة الصح�ة والبيئ�ة الدكتورة ربى 
فالح حسن: إنَّ »الفئات العمرية قسمان، األول 
الش�باب م�ن ليس لديه�م أم�راض مزمنة وال 
تظهر عليه�م مضاعفات كبرية بع�د اإلصابة، 
وهن�ا ال أجزم بش�أن م�دى تأث�ري الجائحة إىل 
اآلن، فهن�اك م�ن ظهرت عليه أع�راض ما بعد 
التع�ايف كفق�ر الدم وتس�اقط الش�عر وفقدان 
الش�هية وهذه املرحلة وقتية ممكن أْن تنتهي 
خالل عام، ويف ما يتعلّق بالقس�م اآلخر واألكثر 
تأثراً كما تمَّ توضيحه يف وقت س�ابق منذ بداية 
األزم�ة كبار العمر ومن لديه�م أمراض مزمنة 

تكون املضاعفات كبرية وواضحة بعد التشايف، 
وبالتايل يجب االلتزام باإلجراءات الصحية وأخذ 
اللقاح لتقلي�ل مضاعفات اإلصابة ومنع خطر 
الوف�اة«، الفت�ة إىل »الحاجة إىل ف�رة تقييم ما 

بعد التشايف من كورونا«.
بينم�ا كش�فت مص�ري لقاح�ات كورون�ا بعد 
األزم�ة الكهربائية وانقطاع التي�ار الكهربائي 

عن مناطق مختلفة من العراق.
وقالت حس�ن إن »جميع اللقاحات يتم خزنها 
وحفظه�ا يف ثالجات خاص�ة، معتمدة من قبل 
منظمة الصحة العاملية واليونيس�يف ومؤهلة 
للمحافظة عىل درجات حرارة تناسب الدرجات 
املوىص بها لحف�ظ اللقاحات بني ٢ اىل ٨ درجة 
مئوي�ة ويمكنها املحافظة ع�ىل هذه الدرجات 
حتى يف حالة انقطاع التيار الكهربائي وملدة ٧٢ 

ساعة بدون اي تأثر«.
وأش�ارت إىل أن »جمي�ع اللقاح�ات التي توجد 
يف املراك�ز الصحية ال تحت�اج اىل درجات حرارة 
تحت الصفر«، مبينة أن »جميع املستش�فيات 
واملراكز الصحية مجهزة بمولدات تعوض فرة 
االنقطاع، كذل�ك توجد انظم�ة ملراقبة درجات 
حرارة الخزن بصورة مستمرة تساعد يف ضمان 
املحافظ�ة عىل درجات حرارة الخزن، ولم تتأثر 

كما اشيع فجميعها مؤمنة لالستخدام«.
وأك�دت عىل »رضورة واهمية اخ�ذ اللقاح ملنع 
اس�تمرار تفيش الوباء ولربم�ا ظهور موجات 
اخ�رى ممك�ن ان تك�ون اخط�ر واش�د م�ن 

الحالية«.

بغداد/ الزوراء:
طالب�ت لجن�ة الربي�ة النيابية، امس 
السبت، ان يش�مل تأجيل االمتحانات 
الوزاري�ة طلب�ة الس�ادس االع�دادي 
نظرا الرتف�اع عدد االصابات بفريوس 

كورونا وارتفاع درجات الحرارة.
وق�ال عض�و اللجنة، عب�اس الزاميل، 
يف ترصيح�ات صحفي�ة: ان »اللجن�ة 
تطالب وزارة الربية بان تشمل طلبة 
الس�ادس االع�دادي بتغي�ري املواعي�د 
الخاصة باالمتحان�ات الوزارية لكون 

اج�راء االمتحانات الوزاري�ة ملرحلتي 
الثالث املتوسط والسادس االعدادي قد 
يشكل ضغطا عىل املالكات الربوية«. 
واض�اف ان »اللجنة تدع�و املختصني 
ب�وزارة الربية اىل تأجي�ل االمتحانات 
الوزاري�ة للدور االول لطلبة الس�ادس 
درج�ات  ارتف�اع  بس�بب  االع�دادي 
االصاب�ات  ع�دد  وارتف�اع  الح�رارة 

الخاصة ب فريوس كورونا«.
املتح�دث  ق�ال  نفس�ه،  الس�ياق  ويف 
الرسمي باس�م الوزارة، حيدر فاروق 

الس�عدون، يف ترصي�ح صحف�ي: ان 
»ال�وزارة اجلت االمتحان�ات الوزارية 
لطلبة الثالث املتوس�ط للعام الدرايس 
مل�دة  االول  ال�دور   ٢0٢1  ���  ٢0٢0
درج�ات  ارتف�اع  بس�بب  اس�بوعني 
الحرارة«، مؤكدا انه�ا »بصدد االعالن 
عن املواعيد الجديدة لالمتحانات خالل 

االيام القليلة املقبلة«.
واض�اف ان »التأجي�ل ش�مل املدارس 
العراقي�ة يف الخ�ارج والت�ي تخض�ع 
لنف�س التعليمات واملواعي�د الخاصة 

باالمتحانات الوزارية ونفس االس�ئلة 
بالتايل تطبق كل ما يرسي عىل املدارس 

داخل العراق«.
للراس�بني  الربي�ة  وزارة   وس�محت 
بمادة او مادتني او ثالث مواد دراسية 
الوزاري�ة  باالمتحان�ات  االش�راك 
واالعدادي�ة  املتوس�طة  للمرحلت�ني 
املنتهيتني م�ع اضافة 10 درجات عىل 
معدل الس�عي السنوي لش�مول اكرب 
عدد م�ن الطلبة باالمتحانات الوزارية 

للعام الدرايس ٢0٢0 �� ٢0٢1 .

»ال�وزارة  ان  اىل  الس�عدون  واش�ار 
س�تناقش وضع االمتحانات الوزارية 
الس�ادس االع�دادي بجمي�ع  لطلب�ة 
فروعه�ا ح�ال ح�دوث اي ط�ارئ قد 
يعي�ق اج�راء امتحانات ال�دور االول 

بمواعيدها لهذه املرحلة«.
ح�ددت  ق�د  الربي�ة  وزارة  وكان�ت 
الرابع من تموز الح�ايل موعدا الجراء 
االمتحانات الوزارية الدور االول لطلبة 
الثالث املتوسط، والس�ادس االعدادي 
لجميع فروعه يف ٢٧ من تموز الحايل.

كشفت عن مصري اللقاحات بعد األزمة الكهربائية

الصحة تتحدث عن أعراض ما بعد التعايف من فريوس »كورونا«

الرتبية النيابية تطالب بتأجيل االمتحانات الوزارية للسادس اإلعدادي

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة ش�ؤون الرشط�ة التابعة 
ل�وزارة الداخلية، أمس الس�بت، القبض 
عىل عدد م�ن متهمني بالقضايا الجنائية 

يف العاصمة بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيان ورد ل� »الزوراء«: 
أن »ق�وة م�ن مديري�ة مكافح�ة اجرام 
بغ�داد/ مكتب مكافحة اج�رام الحبيبية 
تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض ع�ىل متهم 
بالرسق�ة وف�ق اح�كام امل�ادة 446 من 
قان�ون العقوب�ات، وذل�ك اثناء انتش�ار 
املف�ارز والدوري�ات واجراء املمارس�ات 
االمني�ة ضمن القاط�ع واس�تنجاد احد 
اج�رام  مكافح�ة  بمف�ارز  املواطن�ني 
الحبيبية عن قيام ش�خص برسقة مبلغ 
)4500 دوالر امريك�ي( م�ن داخل محله 

املعد لبيع زيوت الس�يارات وهروبه وعىل 
الف�ور م�ن تلقي الش�كوى ت�م مالحقة 
املته�م والقبض عليه وق�د اعرف املتهم 
رصاحة ع�ن جريمة الرسق�ة وتم اتخاذ 
االج�راءات القانونية بحق�ه وتقديمه اىل 

القضاء ».
وأضاف ان »مف�ارز املديرية نفذت أوامر 
قب�ض قضائي�ة اخ�رى بح�ق ع�دد من 
املتهم�ني واملطلوب�ني بقضاي�ا جنائي�ة 
مختلفة ب�ني الرسقة والتزوي�ر وتزييف 
العمل�ة ضمن مكات�ب مكافح�ة اجرام 
الشعب والكرامة واملدائن والنهروان وحي 
العام�ل والغزالي�ة واملحمودي�ة والحرية 
والكاظمي�ة، وتم كذل�ك اتخاذ االجراءات 
القانوني�ة بحقه�م أيض�ا وتقديمهم اىل 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة الكمارك العامة، امس السبت، عن ضبط مواد خطرة رسيعة االشتعال 

يف كمرك ام قرص الجنوبي.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان، ورد »لل�زوراء«: إن »كوادره�ا يف مرك�ز كم�رك ام قرص 
الجنوب�ي وبناء عىل معلومات جه�از املخابرات الوطني تمك�ن من ضبط حاوية 
حجم 40 قدم تحتوي عىل مواد خطرة رسيعة االشتعال مخالفة لضوابط ورشوط 

االسترياد«.
وأش�ارت إىل أن�ه »ت�م اتخ�اذ االج�راءات القانونية بحقه�ا وفق قان�ون الكمارك 

النافذ«.
بينما اعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس الس�بت، إتالف 3 ارساليات تحتوي عىل 

مقطعات دجاج مخالفة للرشوط يف مركز كمرك ام قرص الشمايل.
وذك�رت الهيئة يف بي�ان ورد ل� »ال�زوراء«: أن »كوادرها يف مرك�ز كمرك ام قرص 
الش�مايل قامت بإتالف 3 ارس�اليات تحتوي عىل مقطعات دجاج مخالفة لرشوط 

وضوابط االسترياد«.
وأضافت الهيئة أن »عملية االتالف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض 

من الجهات العاملة يف املركز املذكور«.

بغداد/ الزوراء:
انطلقت عملية أمنية مشركة باستخدام 
الطائرات املس�رية وبالتنسيق بني الجيش 
والقوة الجوية والحش�د الشعبي وحماية 
نقل الطاقة وكل الصنوف األمنية لحماية 
خط�وط وأبراج الطاقة س�يما يف املناطق 

الجبلية والصحراوية.
املتح�دث باس�م قي�ادة عملي�ات  ودع�ا 
الخفاج�ي،  تحس�ني  الل�واء  املش�ركة، 

املواطنني إىل التع�اون مع القوات األمنية، 
ي�ديل  مل�ن  إىل تخصي�ص مكاف�أة  الفت�ا 
بمعلوم�ات عمن يحاول اس�تهداف أبراج 

نقل الطاقة الكهربائية.
يذك�ر أن عددا م�ن املحافظ�ات العراقية 
ش�هدت خ�الل األي�ام املاضي�ة سلس�لة 
هجمات عىل أبراج نقل الطاقة الكهربائية 
ما أدى إىل انخفاض عدد س�اعات تجهيز 

الطاقة الكهربائية يف عموم العراق.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الداخلي�ة، ام�س الس�بت، ع�ن أن هن�اك تفاوض�اً م�ع رشكات عاملية 
ومتخصصة يف نصب كامريات ذكية، فيما أكدت أن نصب تقنية الكامريات حقق هدفني 

للقوات األمنية.  
وقال املتحدث الرس�مي باسم الوزارة اللواء، خالد املحنا، يف ترصيح صحفي: إن »نصب 
الكام�ريات التقنية وزيادة عددها بالنس�بة لعمل الوزارة وللق�وات األمنية مهمان جداً 
وهو معمول بكل دول العالم«، مبيناً أن »نصب الكامريات حقق نتائج مهمة يف محاربة 

الجريمة، وتقليل نسب الجرائم ».  
وأضاف أن »القوات األمنية ملست خالل الفرة املاضية فائدة كبرية من نصب الكامريات 
والتقنيات األخرى«، الفتاً اىل أن »نصب الكامريات يحقق هدفني: األول هو الكش�ف عن 
الجرائ�م التي تحص�ل، ومعرفة فاع�يل الجريمة من خالل متابع�ة الكامريات، والهدف 
الثان�ي من�ع وقوع الجرائ�م خاصة وأن الكثري م�ن الجرائم ال تكتم�ل أو تحدث نتيجة 
وج�ود الكامريات، حي�ث إن املتهم يحجم يف ارتكاب الفعل، وه�ذا املبدأ مهم تعمل عليه 

األجهزة األمنية«.  
وأك�د أن »هناك تفاوضاً مع رشكات عاملي�ة متخصصة يف نصب كامريات ذكية واكمال 
هذا املنظومة«، موضحاً أن »نصب الكامريات يحتاج اىل مبالغ مالية، ويف الفرة املاضية 
كانت هن�اك ضائقة مالية كبرية، باإلضافة اىل حرب عصابات داعش اإلرهابية وتحرير 

املناطق«.  
وتاب�ع أن »وزارة الداخلي�ة اس�تطاعت توجي�ه ج�زء م�ن مواردها اتج�اه إدامة هذه 

املنظومات وإدارتها، والتفكري بنصب الكامريات وتطويرها يف املرحلة املقبلة«.  

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة شؤون الرشطة التابعة لوزارة الداخلية، امس السبت، القبض عىل 5 تجار 
مخدرات متلبس�ني بعد مطاردة وتبادل اطالق نار وس�ط مدين�ة الحلة مركز محافظة 

بابل.
وذك�رت الوكالة يف بيان ورد ل� »الزوراء«: أن »مفارزها تمكنت من القبض عىل 5 تجار 

مخدرات متلبسني بعد مطاردة وتبادل اطالق نار وسط مدينة الحلة«.
واضاف�ت ان�ه »ضب�ط بحوزتهم ع�ىل )٢500( حب�ة مخ�درة و )10 غرام( م�ن مادة 

الكريستال املخدرة«.

ضبط مواد خطرة وإتالف إرساليات يف 
أم قصر

انطالق عملية مشرتكة حلماية خطوط 
وأبراج الطاقة

الداخلية تكشف آخر تطورات ملف 
نصب الكامريات الذكية

اإلطاحة خبمسة جتار خمدرات
يف بابل

اعتقال عدد من املتهمني بـ«قضايا 
جنائية« يف بغداد

بغداد/ الزوراء:
أص�درت مديري�ة الش�ٔوون املالي�ة العام�ة يف 
هيئة الحش�د الشعبي، امس الس�بت، توضيحا 
م�ن  ح�ذرت  فيم�ا  عقوده�م،  للمفس�وخة 

الترصيحات »غري الدقيقة«.
وذكرت املديرية يف بيان ورد »للزوراء«: انه »نود 
ان نبني لالٔخوة االٔعزاء املفس�وخة عقودهم من 
أبناء الحشد الش�عبي بعض الحقائق وأيضا رد 
بعض االٔنب�اء والترصيحات التي تخرج من هنا 
وهن�اك ويف اغلبها غري دقيق�ة مطلقا ومن بني 
ذل�ك ما ت�م تناوله م�ن أخبار مغرض�ة وكاذبة 
وعاري�ة عن الصحة تزعم ب�أن مدير املالية هو 
معرق�ل القضية ول�م يتم إرس�ال الج�داول اىٕل 

وزارة املالية«.
وختام�ا، نؤك�د عىل ان هيئة الحش�د الش�عبي 
ممثل�ة برئاس�تها وقيادته�ا واملديري�ة العامة 
للش�ٔوون املالية وكافة الجه�ات املعنية االٔخرى 
داخل هيئة الحش�د الش�عبي لن تدخر أي جهد 
من اجل إعادة املفسوخة عقودهم فهي قضيتنا 
االٔوىل وتتق�دم عىل كل قضية، راجني من أخوتنا 
وأحبتنا االبتعاد عن االصوات النش�از واملغرضة 
واملنتفع�ة وأصح�اب املصال�ح به�ذا االٔم�ر الن 
الهيئ�ة م�ع ابنائه�ا املظلوم�ني وتح�رص عىل 

عودتهم ومن الله التوفيق.

بغداد/ الزوراء:

وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نبيل 

كاظ�م عبد الصاحب، امس الس�بت، بدراس�ة 

مرشوع�ي جامع�ة الحويجة وجامع�ة تقنية 

مختصة يف محافظة كركوك.  

وش�دد الوزير، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

منه، عىل »أهمية مراعاة التخصصات املطلوبة 

مختص�ة  لجن�ة  وتش�كيل  االس�تحداثات  يف 

ملتابع�ة وبل�ورة التفاصي�ل وفق�ا لألولويات 

الجامع�ة  ب�ني  التكام�ل  وأهمي�ة  املعتم�دة 

ومؤسس�ات املحافظة كافة وامت�داد التعاون 

اىل معظم املج�االت االقتصادية والتكنولوجية 

ق�درات  وتس�خري  والصحي�ة  واالجتماعي�ة 

البحثي�ة  وإمكاناته�ا  الجامعي�ة  املؤسس�ة 

لصياغة واقراح الحل�ول التطبيقية لعمليات 

املعالجة والتطوير«.  

ودع�ا اىل »دعم أس�اتذة الجامع�ة وموظفيها 

واستثمار صالحيات املحافظة لتوفري األرايض 

الس�كنية املناس�بة لهم كونهم رشيحة مهمة 

تس�هم يف إح�داث التنمي�ة العلمي�ة وتق�دم 

خدمات جليل�ة للمجتمع يف كركوك التي تضم 

تنوعا وطنيا يستحق العناية واملتابعة والدعم 

الالزم«.  

وبحسب البيان، فقد »استعرض وزير التعليم 

ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري وعدد 

م�ن مس�ؤويل املحافظ�ة ورئي�ي جامعت�ي 

كركوك والتقنية الش�مالية خارطة املش�اريع 

الجامعية يف املحافظة واملبالغ املرصودة ضمن 

برامج تنمية األقاليم والخطة االستثمارية«.  

من جهته، أعرب محافظ كركوك، راكان سعيد 

الجبوري، عن »تفاؤله بزيارة وزير التعليم اىل 

املحافظ�ة، مؤك�دا أن كركوك مدين�ة الجميع 

وتنظر للمؤسس�ات الجامعي�ة باهتمام كبري 

كونها تغ�ذي مفاصل الدولة كاف�ة باملالكات 

العلمي�ة والثقافية وترف�د املجتمع بما يحتاج 

إليه من خدمات«.  

احلشد الشعيب يصدر 
توضيحا للمفسوخة عقودهم 

التعليم توجه بدراسة مشروعني جلامعتني يف كركوك

No: 7520   Sun   4     Jul    2021العدد:   7520    االحـد    4    تموز     2021

اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ٢1 لس�نة ٢013 املعدل تعلن هذه الرشكة عن مزايدة علنية لتأجري 
مخ�زن يف )محافظة املثن�ى( املدرجة تفاصيله ادناه والعائد ملكيته لرشكتنا لغ�رض الخزن حرصاً وبما يالئم وال 
يؤث�ر عىل املواد املخزونة يف املجمع املخزني املخصص لخزن املواد الغذائية وس�المة املوقع وملدة س�نة واحدة فعىل 
الراغبني باالش�راك يف املزايدة مراجعة مركز عام الرشكة للحصول عىل نس�خة من الرشوط الخاصة بتلك املزايدة 
لقاء مبلغ قدره )٢50,000( مائتان وخمس�ون الف دينار عراقي للنس�خة الواحدة غري قابل للرد لعموم املواطنني 
ه�ذا وتعترب قائم�ة املزايدة مفتوحة ملدة )30( ثالث�ون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحيفة املحلية 
وسيكون موعد اجراء املزايدة يف الساعة الثانية عرش من صباح اليوم االخري للمدة املذكورة واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رس�مية يعترب اول يوم ييل العطلة الرسمية موعداً للمزايدة فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة مراجعة لجنة 
البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية ش�ارع النقابات مجاور وزارة الكهرباء إلبداء 
رغبتهم يف التأجري عىل ان يودع كل منهم تأمينات ال تقل عن )٢0%( عرشون باملائة من القيمة املقدرة بموجب صك 
مص�دق صادر من مرصف معتمد يف العراق ألم�ر الرشكة حتماً وال تدخل هذه التأمينات ضمن بدل االيجار عىل ان 
ينظم مس�تند قبض بذلك صادر عن الرشكة قبل اجراء املزايدة واليس�مح لغري مسددي تلك التأمينات باالشراك يف 
املزايدة والتقديم وباالمكان الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني معهم وصل التأمينات ونسخة ملونة 
من املستمس�كات الش�خصية وكتاب عدم ممانعة من الهيئ�ة العامة للرضائب لعام ٢0٢1 علم�ا بأن بدل االيجار 
يسدد خالل )30( ثالثون يوم من تاريخ االحالة القطعية للمزايدة وقبل استالم املخزن وكذلك اجور الخدمة البالغة 
)٢%( من قيمة بدل االيجار للذي رست عليه املزايدة وكافة الرسوم املفروضة استنادا اىل أحكام القوانني والتعليمات 

والقرارات النافذة وبخالفه يعترب ناكال وتطبق بحقه كافة االجراءات القانونية ويعاد االعالن عن املزايدة مجدداً.

                                                                                   املهندس
قاسم حمود منصور
                                                                                  املدير العام وكالة
Address : Iraq – Baghdad- Al Mansoor
Website : www.iraqsfsc.org 
E Mail: foodstuff1@iraqsfsc.org 
E Mail:  foodsuff2@iraqsfsc.org 

اعالن مزايدة رقم )2021/45( للمرة االوىل
صادر عن الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية

جمهورية العراق         رقم االضبارة / ٢٨9٨/٢019
وزارة العدل              التأريخ/ ٢3/٢0٢1/6

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن
تسلس�ل  العق�ار  النارصي�ة  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ُع 
٢٧٢5٢/110/جزيرة الواقع يف شارع ٢0 العائد للمدين 
عيل عبد ظاهر املحجوز لقاء طلب الدائن ميثاق صكبان 
عواص البال�غ  100,000,000 مائة مليون  دينار فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشري 
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي

املواصفات :-
1-موقعه ورقمه :- ٢٧٢5٢/110 جزيرة.

٢-جنس�ه ونوع�ه :- عبارة عن دار س�كن قرب الكراج 
الداخيل.

3-ح�دوده واوصاف�ه:- يقع يف ش�ارع ٢0 قرب الكراج 
الداخيل.

4-مش�تمالته:- اس�تقبال وهول وغرفة ن�وم ومطبخ 
وحمام.

5- مساحته:- 96,39 م٢.
6- درجة العمران:-

٧- الشاغل:- عيل عبد ظاهر.
٨- القيم�ة املقدرة:- 95,000,000 خمس�ة وتس�عون 

مليون دينار .



بغداد/ نينا:
أكد مختص ب�إدارة مؤسس�ات الدولة يف 
االزم�ات ان ازم�ة الكهرب�اء تدخ�ل حيز 
الجريمة املربمجة التي تحول دون تطبيق 
أي اس�راتيجية حل، مبين�ا ان كل عقود 
الطاقة يف العراق تخضع اىل اس�تقطاعات 
لش�خصيات متنفذة او أح�زاب يف الدولة. 
بينما أكد اخر ان حل ازمة الكهرباء بحاجة 
اىل تفعيل اتفاقية الصني او سيمنز، مبينا 
انه ال توجد حلول ألزمة الكهرباء ما دمنا 

مسلوبي القرار السيايس واالقتصادي.
وق�ال املختص ب�إدارة مؤسس�ات الدولة 
يف االزم�ات، ع�ي الفريج�ي، يف ترصي�ح 
للوكال�ة الوطنية العراقية لألنب�اء / نينا 
/: ان” مش�كلة الكهرباء يف العراق ليست 
ازمة بل هي جريمة ترتكب برعاية ودعم 
املنظومة الفاسدة املتحكمة يف مؤسسات 
الدول�ة، كذلك االجن�دات السياس�ية غري 

الوطنية التي تستغل هذه االزمات “.
واشار اىل ان “اس�تمرار مشكلة الكهرباء 
ال يمكن اعتب�اره ازمة، بحكم إن االزمات 
يف أي قطاع أو منظومة عمل او مش�اريع 
يج�ب التعامل معه�ا بش�كل مهني عال 
ودراسة األس�باب ووضع برامج الحلول. 
كما إن�ه ال يمك�ن ألي منط�ق اقتصادي 
او غ�ريه ان يف�ر مش�كلة الكهرب�اء يف 
بل�د يمتلك 10.7 % م�ن احتياطي النفط 
يف العال�م، ويف املرتب�ة الثاني�ة ع�رة يف 
احتياط�ي الغاز الطبيع�ي عاملياُ، ويحرق 

م�ا يزيد ع�ى 17 ملي�ار م�ر مكعب من 
الغاز س�نويا حس�ب بيانات البنك الدويل، 

التي تكفي لتوليد 3500 ألف ميغا واط.
واوضح “ان العراق جاء ثانيا بعد روس�يا 
وتبعت�ه الواليات املتحدة ث�م إيران، حيث 
تش�ري بيانات البن�ك ال�دويل إىل أن العراق 
أح�رق ع�ام 2016 م�ا مجموع�ه 17.73 
مليار مر مكعب من الغاز، ثم ارتفع ذلك 
ع�ام 2019 ليص�ل إىل 17.91 ملي�ار مر 
مكع�ب تحرق يف األجواء، وهذا ليس فقط 
هدرا يف مق�درات الدولة ولكن أيضاً تلوث 
يف البيئ�ة التي تعاني الكثري من املش�اكل 
يف الع�راق ومنها االرتف�اع الحاد بدرجات 

الح�رارة بس�بب االنبعاث�ات الغازية من 
احراق الغاز، وكذل�ك التصحر وقلة املياه 

واختفاء املناطق الخرضاء”.
واش�ار اىل ان�ه :” يمك�ن تعليل األس�باب 
بخلل فني وكذلك سوء إدارة وفساد كبري. 
وثاني�ا: اللعبة السياس�ية يف داخ�ل البلد 
واس�تخدام هذا املل�ف كضغوط يف مراحل 

ومساومات يف مرحلة أخرى”.
وتاب�ع :” فني�اً )بعي�دا ع�ن االضطرابات 
السياس�ية( مش�كلة الكهرب�اء يف العراق 
تعان�ي بش�كل كبري م�ن مع�دالت كبرية 
يف اله�در وس�وء اإلدارة ومع�دالت اعى يف 
قضايا الفساد التي انعكست عى مشاريع 

تجهي�ز املنظوم�ة الكهربائي�ة بمع�دات 
وأجه�زة قليل�ة الكف�اءة وع�دم االلتزام 
بمعاي�ري الكفاء والنوعي�ة عاملياً ومراعاة 
العراقي�ة، وانح�رصت  البيئ�ة واألج�واء 
محاوالت ال�وزارة بإداراتها املتعاقبة عى 
رفع مع�دالت تولي�د الطاق�ة يف محطات 
الطاقة الرئيس�ة، ولكن هذه املحاوالت لم 
تلتف�ت ملس�ألة مهمة جداً وه�ي معدالت 
ضي�اع الطاقة م�ن خالل ش�بكات النقل 
الرئيس�ة والتوزيع التي تق�در بمعدل 42 
% من الطاقة املُولدة من محطات الطاقة 
يف الع�راق والت�ي يج�ب إن ال تتجاوز 13 
% كمع�دل، وه�ي النس�بة األع�ى عاملياُ 
وعربي�اً حس�ب تقري�ر منظم�ة الطاقة 
يف  االنش�طارات  ان  العربية”.وتاب�ع:” 
املباني )الس�كنية والتجارية( التجاوزات 
ع�ى ش�بكات الطاق�ة، االرتف�اع الح�اد 
بمع�دالت العش�وائيات، وغي�اب الخطط 
والعمرانية  التطويري�ة  واالس�راتيجيات 
للمدن...عوام�ل أصبح�ت ثقيلة يف ميزان 
التعام�ل مع مش�كلة الكهرب�اء وكيفية 
حله�ا، واألخطر أن الحكوم�ات املتعاقبة 
تارك�ة هذه التج�اوزات م�ن دون حل “. 
بينم�ا اكد املختص يف الش�أن االقتصادي، 
رضغام محمد عي، ان حل ازمة الكهرباء 
او  الص�ني  اتفاقي�ة  تفعي�ل  اىل  بحاج�ة 
س�يمنز، مبين�ا انه ال توجد حل�ول الزمة 
الكهرباء ما دمنا مسلوبي القرار السيايس 

واالقتصادي.

وق�ال محم�د ع�ي يف ترصي�ح خ�اص 
ل�”نين�ا”: ان” مرص تمكنت خالل عامني 
فق�ط من حل ازم�ة الكهرب�اء واصبحت 
تص�دره ل�دول الجوار ألنها تمل�ك قرارها 
بيده�ا، إال ان الع�راق هو ملع�ب إلرادات 
الق�وى الدولية واالقليمية م�ا يعرقل حل 
ومنه�ا  والخدمي�ة  االقتصادي�ة  ازمات�ه 
الكهرباء”.واضاف ان “االتفاقية الصينية 
او اتفاق العراق مع رشكة سيمنز االملانية 
قادر عى حل مشكلة العراق بزمن قيايس 
إذا م�ا تم رفع وصاية الخارج واس�تجاب 
الفاس�دون ملطالب الشعب من خالل عدم 
عرقل�ة هذه العقود التي تصب يف مصلحة 
الع�راق”. معت�ربا “ان عرقل�ة االتفاقي�ة 
الصينية جريمة ك�ربى ارتكبتها حكومة 
الكاظمي اس�تجابة لرغبة امريكية بعدم 
جع�ل الع�راق ج�زءا م�ن طري�ق الحرير 
وممرا للتجارة االس�يوية االوروبية كونه 

سيرض بمصالحها”.
واكد” ان اس�تمرار ازم�ة العراق الخدمية 
ي�راد ل�ه الرض�وخ ل�روط مفاوض�ات 
العراق مع رشكة اكسون موبيل االمريكية 
التي تريد الهيمنة عى أكرب حقلني نفطية 
هم�ا الرميل�ة والقرن�ة مقاب�ل االعم�ار 
والذي رفضته الحكومة السابقة ووقعت 
االتف�اق الصين�ي كبدي�ل له”.وتابع “ان 
العراق يملك االموال واالمكانات لحل ملف 
الكهرباء يف عام، لكن االرادات السياس�ية 

تمنع ذلك”.

خمتصان: أزمة الكهرباء جرمية مربجمة تقف وراءها شخصيات متنفذة وأحزاب

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشك�ة موانئ العراق عن خطة لتطوير ميناء 
خور الزبري تش�مل تدشني األرصفة الجديدة التي تم 

إنشائها تطوير قدرات الكوادر العاملة يف امليناء.
وذكر مدير الركة، فرح�ان الفرطويس، يف ترصيح 
صحف�ي: ان�ه بع�د تحوي�ل مين�اء خ�ور الزبري من 
صناع�ي إىل نفط�ي بص�ورة كامل�ة، أصبحت هناك 
حاج�ة لتطوير مه�ارات الك�وادر بالتعام�ل مع أي 
ح�وادث لذل�ك ف�أن ك�وادر املين�اء تج�ري بصورة 
مس�تمرة عملية ممارسة افراضية إلطفاء الحرائق 
داخ�ل األرصف�ة، مش�ريا إىل إدخ�ال الحف�ارات إىل 
الرصي�ف النفطي )ال�ذي قال أنه أنش�أ بمواصفات 

عاملي�ة( إلنجاز األعماق املطلوبة ومن املمكن انجازه 
خالل فرة 15 إىل 20 يوماً، وذلك بهدف زيادة األرباح 

واإليرادات املالية لركة املوانئ.
وبحسب مدير ميناء خور الزبري، حيدر فاخر نارص، 
فإن الرك�ة تعمل عى تطوير أرصفة املوانئ لتصل 
إىل نتيج�ة تمكنه�ا م�ن اس�تقبال املزيد م�ن بواخر 
املش�تقات النفطية املس�توردة وتصدير املش�تقات 
النفطي�ة من خالل العمل عى زيادة األعماق وتأهيل 
الكوادر وتنظيم عملية الس�المة التي تعترب من أهم 

عوامل تطوير امليناء.
إىل ذلك، قال مدير أرصفة األنابيب النفطية يف امليناء، 
ثامر مرعي، يف ترصيح صحفي: ان الركة املشغلة 

للرصي�ف قام�ت بتزويد الرصي�ف بأنظم�ة إطفاء 
حريق ذاتية وكذلك إنهاء العمل باملس�توى األول من 
نظام إطف�اء الحرائق واالنتقال إىل املس�توى الثاني 
الذي سيكون أكثر تطوراً ويتناسب مع حجم البواخر 

التي ترس�وا عى الرصيف، حس�ب قوله.
وتابع: أن الركة بدأت العمل منذ عام 2014ومستمرة 
بتطوير أنابيها الناقلة للمشتقات النفطية من البواخر 

إىل املستودعات املوجودة داخل األرصفة.
ويف 1 تموز الجاري، رس�ت يف ميناء خور الزبري أكرب 
ناقل�ة نفط، تدخ�ل إىل املوانئ العراقي�ة، ذات الطول 
)250( م�را، ال�ذي لم يكن س�ابقاً يس�تقبل بواخر 

بهذه األعماق والحموالت، بحسب إدارة الركة.
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أكدا أن ال حلول هلا ما دمنا مسلوبي القرارين السياسي واالقتصادي

بغداد/ الزوراء:
الب�رصة  نف�ط  س�عر  ارتف�ع 
الخفيف والثقيل، امس الس�بت، 
ارتف�اع أس�عار  بالتزام�ن م�ع 
النف�ط العاملية، واس�عار س�لة 
اوب�ك قبل اغالقه�ا. فيما اعلنت 
إدارة معلومات الطاقة االٔمريكية 
العراقي�ة  النف�ط  ص�ادرات  ان 
اىل  لتص�ل  انخفض�ت  ألمري�كا 
مع�دل 142 ال�ف برمي�ل يوميا 

خالل االسبوع املايض.
وس�جلت أس�عار خ�ام البرصة 
الخفي�ف املصدر آلس�يا 75.68 
بل�غ  بارتف�اع  للربمي�ل  دوالراً 
نس�بته 0.13 %، وارتفع الخام 
الثقي�ل إىل 71.19 دوالراً للربميل 

بنسبة ارتفاع بلغت 1.12 %.
الخفيف  الب�رصة  وس�جل نفط 
أعى االس�عار مقارن�ة بالنفوط 
األخرى لدول منظمة اوبك، حيث 
س�جل س�عر النفط الس�عودي 
الخفي�ف 74.83 دوالراً للربميل، 
فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 
مرب�ان  ومزي�ج  دوالرا،   69.70
اإلماراتي 73.78 دوالراً للربميل، 
ومزيج سهران الجزائري 74.12 
دوالراً للربمي�ل، يف ح�ني س�جل 
بون�ي الخفيف النيجريي 74.16 
االنغ�ويل  وجرياس�ول  دوالراً، 

74.45 دوالراً.
وارتفعت أس�عار النفط العاملية 
ليغل�ق خ�ام برنت عن�د 76.17 
دوالراً، وخام غرب تكساس عند 

75.16 دوالراً للربميل.
إدارة  اعلن�ت  جهته�ا،  م�ن 

االٔمريكي�ة،  الطاق�ة  معلوم�ات 
امس السبت، ان صادرات النفط 
انخفض�ت  ألمري�كا  العراقي�ة 
لتص�ل اىل معدل 142 الف برميل 

يوميا خالل االسبوع املايض.
له�ا  تقري�ر  يف  االٕدارة  وقال�ت 
إن  “ال�زوراء”:  علي�ه  اطلع�ت 
“متوسط االستريادات االمريكية 
من النفط الخام خالل االس�بوع 
امل�ايض م�ن تس�ع دول بلغ�ت 
يومي�ا  برمي�ل  مالي�ني   5.239
ال�ف  بمق�دار269  منخفض�ة 
برميل باليوم عن االس�بوع الذي 
س�بقة والذي بلغ 5.508 ماليني 

برميل”.
واضاف�ت ان امريكا اس�توردت 
النفط الخام م�ن العراق بمعدل 
142 ألف برميل يوميا، منخفضا 
عن 151 ألف برميل يف األس�بوع 

الذي سبقه.

واش�ارت اىل ان “اكث�ر االٕيرادات 
النفطية الٔمريكا خالل االٔس�بوع 
املايض جاءت من كن�دا وبمعدل 
بل�غ 3,282 ماليني برميل يوميا، 
تليها املكس�يك الت�ي بلغت كمية 
االس�تريادات منها بمع�دل 747 
ألف برميل يوميا، تليها السعودية 
الت�ي بلغ�ت االس�تريادات منه�ا 
بمع�دل 565 الف برمي�ل يوميا، 
ثم روس�يا وبكمية بلغت بمعدل 
287 أل�ف برمي�ل يوميا”.ووفقا 
لالٕدارة فإن “كمية االس�تريادات 
االٔمريكي�ة من النف�ط الخام من 
االك�وادور بلغت 260 ألف برميل 
يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت 
االس�تريادات منها بمع�دل 139 
الف برمي�ل يوميا، تليها الربازيل 
التي بلغت بمعدل 71 الف برميل 
يوميا، تليه�ا نيجرييا التي بلغت 

بمعدل 33 الف برميل.

 بغداد/ الزوراء:
اش�ارت لجنة االقتص�اد واالس�تثمار الربملانية اىل 
ان املحاصص�ة واالزم�ة السياس�ية كان لها أثرها 
الواضح يف الراجع الحاصل بالعديد من القطاعات 

يف العراق وليس فقط الكهرباء.
 وقال عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار الربملانية، 
م�ازن الفي�ي، يف حدي�ث صحف�ي: ان “التدخ�ل 
الخارجي يف قضية ملف الطاقة والكهرباء هو امر 
ال يمكن انكاره بغية ابقاء العراق بحاجة اىل الدول 
االخرى والس�يطرة عى قراراته، لكن يبقى السبب 
األس�اس هو الفساد املايل واإلداري اللذين تسببا يف 
ه�در مليارات الدوالرات طيلة الس�نوات الس�ابقة 

والت�ي وصل�ت اىل 80 مليار دوالر تقريب�ا دون اي 
نتائج فعلية عى ارض الواقع”.

 مبين�ا ان “مل�ف الكهرب�اء مقارن�ة باملبالغ التي 
خصص�ت له كان م�ن املمكن ان يص�ل اىل مراحل 
متقدمة يف حال كانت هنالك جدية ورغبة يف إنشاء 
املشاريع الحقيقية وحل املعوقات املوجودة يف هذا 

القطاع الحيوي”.
واضاف الفيي ان “املحاصصة واالزمة السياس�ية 
كان له�ا أثره�ا الكب�ري ع�ى تراج�ع العدي�د م�ن 
القطاع�ات وليس فق�ط الكهرباء، حي�ث نجد ان 
هنالك تناقضات يف العديد من الترصيحات واختالفا 

كبريا بينها وبني ما هو موجود يف الواقع”.

اخنفاض صادرات العراق النفطية ألمريكا يف أسبوع

خاما البصرة اخلفيف والثقيل يسجالن 
ارتفاعا مقارنة بنفوط “أوبك” األخرى

خطة لتطوير ميناء خور الزبري بعد حتويله من صناعي إىل نفطي

الكشف عن حاجة العراق إىل 5 
ماليني وحدة سكنيَّة

إيران تستأنف حركة املسافرين 
مع العراق من معرب برويزخان

بغداد/ الزوراء:
قدَّرت لجنة الخدمات النيابية حاجة البالد الفعلية من الوحدات الس�كنية بما 
يقرب من خمس�ة ماليني، بينما أعلنت وزارة اإلعمار واإلس�كان أنَّ مشاريع 
املدن الجديدة التي تعمل عليها الوزارة س�توفر ثالثة ماليني و550 ألف وحدة 

سكنية.
وقال النائب يف لجنة الخدمات النيابية، عباس العطايف، يف ترصيحات صحفية: 
إنَّ “االسراتيجيات املتبعة ملعالجة أزمة السكن يف البالد املتضمنة توزيع أراٍض 
أو وح�دات س�كنية، جميعها بال جدوى كون األرض لم تت�م تهيئتها بالكامل 
لتنفي�ذ املش�اريع وأغلبها مملوكة ل�وزارة املالية وبالتايل ف�إنَّ دائرة عقارات 
�ك بها وال تحولها إىل البلديات إلصدار سندات للمواطنني”، مبينا:  الدولة تتمسَّ

“نحتاج إىل 5 ماليني وحدة سكنيَّة”.
من جانبه، ذكر مدير عام دائرة اإلسكان يف وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العامة، حيدر امليايل: أنَّ “الوزارة وضعت اس�راتيجيات عدَّة الحتواء مش�كلة 

السكن، بيد أنَّ األزمة املالية ودخول داعش إىل البالد العام 2014، عطالها”.
 مبين�اً أنَّ “االس�راتيجية الحالي�ة الت�ي تعمل عليه�ا الوزارة بالتنس�يق مع 
الجهات املختصة تكون عى محورين، األول توزيع األرايض بشكل مبارش بني 

املواطنني، والثاني بناء مدن سكنية جديدة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أفادت وس�ائل إعالم إيرانية، امس الس�بت، بفتح الحدود ب�ني العراق وإيران 

واستئناف حركة املسافرين بني البلدين عرب معرب برويزخان.
وذكرت وكالة “إرنا” اإليرانية أن حاكم مدينة قرص شريين )غرب ايران( أعلن 
رفع الحظر املفروض عى حركة املس�افرين عرب الحدود الرسمية لربويزخان 
مع العراق اعتبارا من اليوم الس�بت، حيث استؤنف دخول وخروج املسافرين 
من هذه الحدود اىل إقليم كردستان العراق مع االلتزام بالربوتكوالت الصحية.
وق�ال م�راد عي تات�ار للوكالة: إن “إي�ران فرضت الحظر س�ابقا عى حركة 
املسافرين بسبب مكافحة فريوس كورونا، وتم رفعه ابتداًء من اليوم )امس(، 

وفقا لقرار اللجنة للوطنية ملكافحة فريوس كورونا”.
وأضاف قائال إن “املس�افرين الذين ينوون الس�فر إىل إقليم كردستان العراق 
بإمكانهم التوجه إىل هذه الحدود مبارشة، ولم تعد هناك حاجة للمسافر ألخذ 

ترخيص من قائممقامية قرص رشين الجتياز الحدود”.
ورصح حاكم مدينة قرص شريين: أن كل املسافرين يخضعون للفحص الطبيي 
عن�د نقطة الصفر الحدودي�ة وقبل عبور الحدود ليت�م التأكد من خلوهم من 

األمراض الفريوسية وخاصة كورونا، حيث يمنع املرىض من دخول البالد.
وتاب�ع تات�ار قائال: إن “إلغاء قي�ود عبور املس�افرين، مخصص فقط لحدود 
برويزخان، وال تزال حركة املس�افرين من حدود خروي الرسمية محظورة 

ويمنع عبور املسافرين بأي شكل من األشكال”.
وأضاف: أن التبادل التجاري عرب منافذ قرص شريين، يجري وفق الربوتوكوالت 
الصحية، وملكافحة فريوس كورونا، تتم مراقبة الس�ائقني والش�احنات التي 
تحمل بضائع تصديرية عى الحدود الرس�مية لربويزخان، مع تشديد مراعاة 

التعليمات الصحية عى املنافذ التجارية ملنطقة خروى أيضا.

أسعار الفواكه واخلضر

أسعار املواد اإلنشائية

أسعار اللحوم والدواجن 

السعراملادة
1,440,000   مليون دينارشيش اوكراني )1 طن(

.1,330,000 مليون دينارشيش عراقي  ) 1 طن(

120,000   الف دينارسمنت عراقي  مقاوم ) 1 طن(

110,000  الف دينارسمنت عراقي ع�ادي ) 1 طن(

275,000 الف دينار  سكس رمل

275.000  الف دينارسكس حصو مكر

600.000  الف ديناردبل الطابوق

500.000  الف دينارجص  ) 1طن (

السعراملادة
 12,000 – 13,000 الفلحم غنم عراقي  )1 كغم ( 

 11,000 – 12,000 الفلحم عجل عراقي )1 كغم (

 4,000 دينار دجاج عراقي حي ) 1 كغم ( 

6,000 – 6,500 دينارسمك ك�ارب حي  ) 1 كغم ( 

4000 دينار فخد دجاج عراقي ) 1 كغم (

 3,750 دينار فخذ دجاج مستورد ) 1كغم (

6,250 - 6,500 دينارطبقة البيض  العراقي

السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000- – 1250 دينار الربتقال250 دينار الطماطة

2000 ديناراللنكي  750 دينارالخيار

1000-750 دينارالتفاح500 دينارالبطاطا

1250-1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

1250 دينارنارنج  500 دينارالفلفل

1500 دينارليمون1000 دينارباقالء

500 ديناررقي2000 دينارفاصوليا

500 ديناربطيخ1500 دينارباميا

2000 ديناررمان750 دينارشجر

2000-1500 دينارالعنب1000 دينارقرنابيط

1250 ديناركريب فوت750 دينارلهانة

2000-1500 دينارالخوخ1000 ديناراللوبيا

1250-1000 دينارالو1000 دينارالجزر

1250 دينارالكيوي 500 دينار بصل
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بغداد/ الزوراء:
بح�ث وزير املالية العراق�ي، عي عبد االمري عالوي، م�ع األمني العام ملنظمة 

الكمارك العاملية تطوير عمل الكمارك العراقية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان: أن�ه “عى هام�ش جول�ة رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي لالتحاد األوربي وبهدف تعزيز اوارص التعاون بني العراق 
واملجتمع ال�دويل، التقى وزير املالية عي عبداألم�ري عالوي أمني عام منظمة 

الكمارك العاملية كونيو ميكوريا”.
واض�اف البيان انه “جرى اثناء اللقاء بحث س�بل وآليات االرتقاء بمس�توى 

التعاون بني منظمة الكمارك العاملية والكمارك العراقية”.
واش�ار البي�ان اىل ان “الوزير اس�تعرض خ�الل اللقاء خط�ط تطوير العمل 
الكمرك�ي يف العراق وفق احدث الربام�ج والجهود املبذولة بهدف مواكبة آخر 
م�ا توصلت الي�ه األنظمة الكمركية العاملية، والت�ي اثمرت مؤخرا عن توقيع 
الع�راق عق�د نظ�ام )االس�يكودا( أتمتة العم�ل الكمركي م�ع منظمة األمم 

املتحدة للتجارة والتنمية”.
واش�اد ميكوري�ا ب�”رؤي�ة وزير املالي�ة عالوي وجه�وده املتعلق�ة بتطوير 
وإص�الح نظام الكم�ارك يف العراق اس�وة بباقي الدول املتقدم�ة، كما اعرب 
األم�ني العام عن اس�تعداد املنظم�ة تقديم كافة اش�كال الدع�م من خربات 

وبرامج ومشاركتها مع الكمارك العراقية”.

مباحثات بني العراق والكمارك 
العاملية بشأن ملفات عديدة

االستثمار النيابية: احملاصصة واألزمة السياسية 
وراء تراجع العديد من القطاعات



بغداد/ متابعة الزوراء
كش�فت الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد كرة 
القدم العراقي عن حقيقة تس�مية مدرب 
جدي�د لقي�ادة املنتخ�ب الوطن�ي خلف�ا 

للسلوفيني رسيتشكو كاتانيتش.
وذك�ر مص�در يف الهيئ�ة أن “كاتانيت�ش 
أبلغ التطبيعي�ة برفضه تدري�ب املنتخب 
الوطن�ي لعدم تس�لم مس�تحقاته املالية 
حتى اآلن”، مبينا أن “التطبيعية ستس�لم 
ما بذمتها من أموال للم�درب كاتانيتش، 
حال توفر التخصيص امل�ايل، وأنها أبلغته 

بذلك وطمأنته” .

وأضاف املص�در أن “التطبيعي�ة لم تقرر 
ولم تحدد لحد هذه اللحظة تسمية املدرب 
القادم لقيادة املنتخب الوطني”، موضحاً 
أن “هنال�ك س�راً ذاتي�ة ملدرب�ن س�تتم 
دراس�تها ما بن اللجن�ة الفنية ومجلس 
إدارة التطبيعي�ة، الختي�ار أحد األس�ماء 
وتس�ميتها لقيادة املنتخب يف املنافس�ات 

املؤهلة لكأس العالم” .
االس�بوع  “نهاي�ة  أن  إىل  املص�در  ون�وه 
الح�ايل أو مطلع األس�بوع املقبل، س�يتم 
االتفاق مع أحد املدربن لقيادة املنتخب”، 
مستبعداً يف الوقت نفسه أن يكون املدرب 

“محلياً” .
وتابع أن “التطبيعية تعاني مرحلة صعبة 
جدا بس�بب عدم رصف مبلغ ما يقارب 7 
ملي�ارات دينار ميزانية االتحاد من الدولة 
رغ�م املناش�دات”. مش�را إىل أن “مدربي 
األوملبي التش�يكي مروس�اف سوكوب، 
واملدي�ر الفني يف االتح�اد االنكليزي جون 
ويتل، اللذين تم تعيينهما والتعاقد معهما 
مؤخراً من قبل التطبيعية، لم يتس�لما أي 
مبل�غ لغاي�ة اآلن، وهما يواص�ان العمل 
حالياً وبانتظار رصف املخصصات املالية 

لدفع مستحقاتهم”.
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األكادميية األوملبية يف مؤمتر دولي

جسام: األنيق يسعى هلزمية السفانة للبقاء يف املمتاز 

التطبيعية: كاتانيتش يرفض مواصلة املشوار مع أسود الرافدين 

بغداد/ متابعة الزوراء

تقام الي�وم االحد ثاث مباريات ضمن منافس�ات الجولة 35 

لدوري الكرة املمتاز.

وس�يكون ملع�ب الديوانية مرسحاً ملب�اراة فريق�ه الديوانية 

وضيفه القاس�م يف الس�اعة الخامس�ة عرصاً، بينم�ا يواجه 

فري�ق نادي الطلبة ضيفه امليناء البرصي عىل ملعب الش�عب 

الدويل يف الس�اعة الس�ابعة والنصف، وأخ�را يحتضن ملعب 

النج�ف الدويل مباراة فريق نادي نفط الوس�ط وضيفه فريق 

نادي زاخو.

وينفرد فريق نادي الق�وة الجوية بصدارة الدوري املمتاز بعد 

انتهاء الجولة 34 لدوري الكرة املمتاز برصيد 76 نقطة، وحل 

ال�زوراء ثانياً برصيد 66 نقطة، ثم فري�ق نادي الرشطة ثالثا 

برصي�د 65 نقطة، وباملركز الرابع فري�ق نادي النجف بنفس 

رصيد النجف اال انه يتخلف عنه بفارق االهداف.

اليوم.. انطالق اجلولة 35 يف 
دوري الكرة املمتاز 

اجلمعية العامة الحتاد الدراجات تصادق على النظام الداخلي

بغداد / متابعة الزوراء
ق�ال مدرب فريق الطلبة بكرة القدم، ثائر 
جسام: إن مباراة اليوم األحد أمام امليناء، 
يف الجول�ة ال��35 م�ن ال�دوري العراق�ي 
املمت�از، تأت�ي لتأكي�د أحقي�ة الفريق يف 
البقاء باملسابقة، بعد أن عانى كثرا خال 

املوسم الحايل.
وأوضح جس�ا: كطاقم فن�ي قبلنا مهمة 
قي�ادة الفري�ق يف املوس�م الح�ايل، رغ�م 

املعاناة الكبرة التي مر بها نادي الطلبة.. 
ه�و تحٍد كبر، وما زلن�ا واثقن يف قدرتنا 
ع�ىل منع الطلب�ة من الهب�وط إىل الدرجة 

األوىل”.
وواص�ل: “املين�اء م�ن الف�رق املمي�زة، 
وحقق نتائج كب�رة يف املباريات األخرة، 
لكننا نراهن عىل اندف�اع العبينا، ورغبتنا 
يف أن تك�ون ه�ذه املباراة حاس�مة لبقاء 

الطلبة”.

واش�ار إىل أن الفري�ق س�يفتقد خدم�ات 
الاعب حيدر حسن، بسبب اإلصابة، فيما 
عاد مؤخ�را إبراهيم نعي�م، بعدما غاب 4 
أي�ام لإلصابة أيضا، حيث يس�عى الجهاز 

الفني لتحضره بشكل جيد ملباراة اليوم.
يذكر أن الطلب�ة يحتل املركز الثامن عرش 
يف جدول الرتتيب، برصيد 31 نقطة، بينما 
يأت�ي امليناء يف املركز الس�ابع، برصيد 45 

نقطة.

جناح مؤمتر املستنصرية الدولي لإلعالم وصناعة االقتصاد الرياضي
حبوث ودراسات متميزة

بغداد/ امجد زين العابدين
املس�تنرصية  الجامع�ة  اس�تضافت 
فعالي�ات املؤتم�ر ال�دويل االلكرتون�ي 
األول تح�ت عنوان: )االع�ام وصناعة 
االقتص�اد الريايض(، وال�ذي أقيم عىل 
بمش�اركة  متتالي�ن،  يوم�ن  م�دى 
واس�عة من قب�ل نخبة م�ن الباحثن 
بالش�أن  واملختص�ن  واألكاديمي�ن 

اإلعامي والريايض.
واحتضنت قاعة كلية اآلداب يف مجمع 
الجامعة املستنرصية احتفالية افتتاح 
املؤتم�ر بحض�ور ممثل وزي�ر التعليم 
الع�ايل والبحث العلمي رئيس الجامعة 
املستنرصية أ.د. حميد فاضل التميمي 
وممثل وزير الش�باب والرياضة مدير 
ع�ام دائرة الرتبي�ة البدني�ة يف الوزارة 
احم�د املوس�وي، وعم�داء ع�دد م�ن 
كلي�ات الجامع�ة، فضاً ع�ن عدد من 
أس�اتذة الجامعات واإلعامين وقادة 

الرياضة.
واستهل املؤتمر بكلمة للمرشف العام 

عىل املؤتمر رئيس الجامعة املستنرصية 
أ.د. حميد فاض�ل التميمي، بارك فيها 
لعمادة كليت�ي اآلداب والرتبية البدنية 
وعل�وم الرياض�ة إقامة ه�ذه املؤتمر 
ال�دويل، وال�ذي يناق�ش مجموعة من 
املواضي�ع املتعلقة باإلع�ام وصناعة 
االقتص�اد الريايض، متمني�ًا ان يخرج 
املؤتم�ر بنتائ�ج وتوصي�ات تص�ب يف 
مصلح�ة النهوض بمفصل�ن مهمن 
هما )االع�ام والرياض�ة(، مثنياً عىل 
الجه�ود الكب�رة الت�ي بذلته�ا لجان 
املؤتمر كافة يف س�بيل إنج�اح املؤتمر 
وتحقيق النتائ�ج املرجوة منه، متمنياً 
ان تج�د التوصي�ات الت�ي س�يقدمها 
املؤتم�ر طريقه�ا للتنفي�ذ، ال س�يما 
ان هن�اك الكثر من املعنين بش�ؤون 
الرياضة والشباب واالعام متواجدون 

ومشاركون يف اعمال املؤتمر.
ويف كلمته باملناس�بة، فق�د أكد ممثل 
ومدي�ر  والرياض�ة  الش�باب  وزي�ر 
ع�ام دائرة الرتبي�ة البدني�ة يف الوزارة 

وزارة  ان  املوس�وي:  احم�د  الس�يد 
الش�باب والرياضة حريصة بش�خص 
درج�ال،  عدن�ان  الكابت�ن  وزيره�ا 
ع�ىل التع�اون وم�د جس�ور التواصل 
والرشاك�ة م�ع مختل�ف املؤسس�ات 
التعليمي�ة، والتفاع�ل الج�اد م�ع ما 
يطرح�ه األكاديمي�ون واملختصون يف 
املج�االت ذات االختص�اص املش�رتك، 
مع االس�تفادة بش�كل عميل، مما يتم 
طرحه يف املؤتم�رات والندوات العلمية 
التي يتم تنظيمها يف هذه املؤسس�ات، 
ومحاول�ة توظي�ف ه�ذه التوصي�ات 
والنتائ�ج يف تط،وي�ر واق�ع الرياضة 

والشباب يف العراق.
وب�دوره فقد أش�ار عميد كلي�ة اآلداب 
أ.د. عب�د الباق�ي ب�در ن�ارص، اىل: ان 
الفكرة األساس�ية م�ن تنظيم املؤتمر، 
تأتي ألس�باب عدة، يف مقدمتها أهمية 
كل من )االعام والرياضة( يف تش�كيل 
عام�ة،  بص�ورة  املجتمع�ي  الوع�ي 
بعّدهما مهيمناً فاعاً ومؤثراً يف توجيه 

س�لوك  نح�و  اإلنس�انية  املجتمع�ات 
معن، فضاً عن تش�خيص وجود عدد 
غ�ر قلي�ل م�ن املش�كات واملعوقات 
الت�ي يعانيها هذان املتغ�ران املهمان، 
واستشعاراً من الجامعة املستنرصية، 
ألهمية التشخيص العلمي الدقيق لهذه 
املعوق�ات وتحديده�ا وم�ن ث�م وضع 
الحلول واملعالج�ات املنطقية والعملية 
لتجاوزها والنهوض بواقعها، وانطاقاً 
من هذه األهمية، فقد وقع االختيار عىل 
إقام�ة هذا املؤتمر ال�ذي يهدف بدرجة 
أس�اس لتفعيل دور االع�ام يف صناعة 
التنس�يق  الري�ايض، وزيادة  االقتصاد 
اإلعام�ي  املجال�ن  يف  العامل�ن  ب�ن 
والريايض، فضاً ع�ن تطوير قدراتهم 
وفق املفاهيم الحديثة للجودة الشاملة 

وتوظيفها يف دعم اإلنجاز الريايض.
ومن جهته، فقد ذكر عميد كلية الرتبية 
البدني�ة وعلوم الرياضة أ.د. احمد وليد 
عب�د الرحم�ن، يف كلمت�ه خ�ال حفل 
االفتت�اح: ان جلس�ات املؤتم�ر، الت�ي 
ستعقد عىل مدار يومن متتالن بشكل 
الكرتوني، س�تبحث محورين مهمن، 
يتعلقان ب�األداء الوظيف�ي واملهني يف 
االعام الريايض العراق�ي، ويضم عدة 
مح�اور فرعي�ة، فيما يتن�اول املحور 
الثان�ي موضوع اإلدارة االس�رتاتيجية 
وصناع�ة االقتص�اد الري�ايض، ويضم 
كذلك عدة محاور فرعية، س�يتم فيها 
مناقش�ة عدد من البحوث والدراسات 
العلمية التي قدمها نخبة من األساتذة 
والباحث�ن واملختص�ن م�ن مختل�ف 
ال�دول العربي�ة والجامع�ات املحلي�ة، 
كما س�تتم إقامة عدد من ورش العمل 
والحلقات النقاشية والندوات الحوارية 
الت�ي س�يقدمها نخب�ة م�ن الخ�راء 
واملختصن تزامناً م�ع اعمال املؤتمر. 
واختتمت فعالي�ات احتفالية االفتتاح 
بكلم�ة قدمه�ا التدري�ي يف جامع�ة 
البحري�ن أ.د. فيصل حمي�د املا نيابة 

عن الباحثن املشاركن يف املؤتمر.
وش�هدت الجلس�ات العلمية للمؤتمر، 

والتي أقيمت الكرتونياً عىل مدار يومن 
متتالين وبجلسات صباحية ومسائية، 
تقدي�م عدد م�ن البحوث والدراس�ات 
لنخب�ة م�ن أب�رز الخ�راء اإلعامين 
واألكاديمين وصناع القرار يف مختلف 
القطاعات اإلعامية والرياضية، فضاً 
عن ع�دد اخر م�ن املهتم�ن بمجاالت 
االقتصاد وصناعة الرياضة من مختلف 
ال�دول، وممثيل الوزارات واملؤسس�ات 
املعني�ة، تناولت مح�اور املؤتمر كافة، 
وتخللت الجلسات العلمية كذلك إقامة 
ع�دد م�ن ورش العمل ح�ول مواضيع 
تتعل�ق باإلع�ام واالح�رتاف الريايض، 
واملس�تجدات الحديثة لإلع�ام الرقمي 
والتغطية اإلعامية، وصناعة االقتصاد 
الري�ايض العامل�ي، واس�تخدام الذكاء 

الصناعي يف الرياضة.
وخ�رج املؤتم�ر ببي�ان ختام�ي ألقاه 
مقرر املؤتمر أ.د. عيل س�لمان الطريف، 
تضمن اهم التوصيات التي انبثقت من 
املؤتمر، منها ما يتعلق برضورة اعتماد 

لدع�م  املعال�م  واضح�ة  اس�رتاتيجية 
العمل الريايض، تش�ارك فيه الحكومة 
بوزاراته�ا املختصة واللجن�ة األوملبية 
الوطني�ة العراقي�ة، وتدعي�م االع�ام 
الري�ايض من خ�ال ادخ�ال التقنيات 
والتكنلوجي�ا الحديثة، ورضورة اقامة 
املؤسس�ات  ب�ن  الحواري�ة  الن�دوات 
دور  وتفعي�ل  واإلعامي�ة،  الرياضي�ة 
وادام�ة  االع�ام  واقس�ام  الكلي�ات 
التواص�ل معه�ا، لغ�رض التفاعل مع 
االحداث العلمية الرياضية، وتش�جيع 
االكاديمين يف البحث العلمي االعامي 
مس�تجدات  ع�يل  للوق�وف  الري�ايض 
العم�ل يف هذا املجال، فضاً عن اعتماد 
مثل هذه املؤتمرات الثنائية واعتبارها 

تقليد سنوي علمي.  
وصناع�ة  االع�ام  مؤتم�ر  ان  يذك�ر 
محوري�ن  ض�م  الري�ايض  االقتص�اد 
الوظيف�ي  األداء  األول ع�ن  رئيس�ن، 
واملهن�ي يف االعام الري�ايض العراقي، 
ويض�م ع�دة مح�اور فرعي�ة، ح�ول 

الثقافي�ة والرتفيهية لإلعام  الوظيفة 
الريايض، والنقد الريايض واملوضوعية 
والقي�م  اإلعامي�ة،  الرقاب�ة  وقواع�د 
واملعاي�ر املهني�ة للعامل�ن يف االعام 
الريايض، والجمهور واالعام الريايض، 
واالع�ام الرقمي والتغطي�ة اإلعامية 
ب�ا جمهور، وأخ�راً دور املؤسس�ات 
املهنية واالكاديمية يف االرتقاء باإلعام 

الريايض.
فيم�ا تن�اول املح�ور الثان�ي موضوع 
اإلدارة االسرتاتيجية وصناعة االقتصاد 
الري�ايض، ويض�م ع�دة مح�اور منها 
االتجاهات العاملية املعارصة يف صناعة 
االقتص�اد الريايض، وامل�وارد البرشية 
الري�ايض،  الق�رار  واملالي�ة وصناع�ة 
وإدارة الجودة الش�املة يف املؤسس�ات 
الرياضية، واملعاير الدولية وتطبيقاتها 
يف صناعة اإلنج�از الريايض، وتوظيف 
التقني�ات الحديثة يف العلوم الرياضية، 
واخ�راً الرياضة ودورها يف املجتمعات 

العربية.

بغداد/ الزوراء
 بحضور ممث�يل 21 نادياً مثلوا أندية العاصمة بغداد واملحافظات 
األخ�رى، عق�دت الجمعي�ة العام�ة لاتح�اد العراق�ي املرك�زي 
للدراجات، صباح امس السبت، مؤتمراً عاماً بقاعة الشعب املغلقة 
لالعاب الرياضية يف العاصمة بغداد، وحرض املؤتمر عضو املكتب 

التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية العراقية باسم أحمد. 
وقال أمن رس االتحاد أحمد صري: ان االجتماع أفىض اىل مصادقة 
الهيئة العام�ة، وباالجماع، عىل بنود وفقرات النظام الداخيل الذي 

أعّده االتحاد.
وأوض�ح صري: ان النقاش الذي حصل ب�ن أعضاء مجلس إدارة 
االتحاد والهيئة العاّمة إّتسم بالوضوح واملوضوعية، وشهد توافق 

الجميع عىل مفردات النظام الداخيل.
و لفت صري اىل ان إتحاد الدراجات نجح بمسعاه يف تضمن النظام 

الداخ�يل كل البنود التي من ش�أنها خدمة اللعبة وممارس�يها من 
الجنس�ن. مؤكداً ان النظام  قىض بعدم جواز الجمع بن منصبن 

يف آن واحد، يف االتحاد واألندية التي تشكل الهيئة العامة.
وأك�د صري عىل: ان النظام املقّر أل�زم أبناء االتحاد باالختيار بن 
العم�ل يف إدارة االتح�اد أو النادي الذي ينتمون إليه. مش�راً اىل ان 
النظ�ام الداخيل تضمن إعتماد آلي�ة التعين لألمينن، العام واملايل، 
ع�ىل ان ال يتمتعان بح�ق التصويت خ�ال حضورهما إجتماعات 

مجلس إدارة االتحاد. 
وخت�م أم�ن رس األتح�اد حديث�ه، مبين�اً: ان الهيئ�ة العامة، ويف 
إجتم�اع االمس، قررت أيضاً ضّم العبن إثنن، والعبتن إثنتن من 
املنتخبات الوطنية، ومدربن إثنن وحكمن دولين إثنن اىل الهيئة 
العام�ة التحاد الدراجات إبتغاء توس�يعها ومنح امل�اكات الفنية 

ثقلها املفرتض يف قرارات الجمعية العامة لاتحاد.

إعالمنا الرياضي
 االتح�اد العراقي للصحافة الرياضية قدم تعازيه 
الحارة وخالص مواس�اته إىل األرسة الصحفية 
والرياضي�ة لوف�اة الزمي�ل الصحف�ي خلي�ل 
الجناب�ي، مبتهل�ن إىل الب�اري ج�ل يف عاه أن 
يتغم�ده بواس�ع رحمت�ه، ويغفر له ويس�كنه 
فس�يح جناته، ويلهم أهله وذويه الصر والسلوان 

وإنا لله وإنا إليه راجعون..
  ***************

عض�و املكتب االعامي للجن�ة االوملبية الوطنية 

العراقي�ة الزميل�ة، من�ى احم�د،  تعان�ي من 
ازمة صحية جعلته�ا طريحة الفراش، خالص 
االمني�ات للزميل�ة الخلوق�ة بالش�فاء العاجل 

والعودة من جديد بأقرب وقت لعملها.
 *********************

االس�اتذة والزم�اء محم�ود الس�عدي وكاظم 
الطائ�ي والدكتور غان�م نجيب وس�مر خليل 
وكري�م قحطان ونعي�م حاجم، احتفل�وا بعيد 
مياده�م قب�ل اي�ام قليل�ة، خال�ص االمنيات 
لاس�اتذة والزماء االعزاء بالعم�ر املديد ومواصلة 

النجاح يف حياتهم ومشوارهم املهني.

بغداد/ الزوراء
ش�اركت األكاديمي�ة األوملبي�ة العراقي�ة يف 
املؤتم�ر ال�دويل لاع�ام وصناع�ة االقتصاد 
الريايض ببحث قدمه الدكتور هادي عبدالله، 
مدي�ر األكاديمية التدريي يف جامعة بغداد، 
وقاس�م حنون من الجامع�ة التكنولوجية. 
وق�ال عبدالل�ه: إن هذا املؤتمر ال�ذي تقيمه 
الجامعة  املس�تنرصية انطاقة رصينة عىل 
مستوى البحث العلمي وكذلك عىل  مستوى 
املمارس�ة املهني�ة عىل الصعيدي�ن اإلعامي 
والري�ايض، ال س�يما إن املؤتمر طرح بحوثا 
يمكن نقلها إىل مفردات عمل يف املؤسس�ات 
اإلعامية والرياضية .وأشار مدير األكاديمية 

األوملبي�ة العراقية اىل: إن األكاديمية األوملبية 
الدولي�ة تهتم كثرا بمثل ه�ذه األفكار التي 
تم تناوله�ا. موضحا بعد نقل تحيات رئيس 
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية السيد رعد 

حم�ودي أن األكاديمية وم�ن خال األوملبية 
الوطني�ه العراقي�ة مس�تعدة للتفاع�ل مع 
نتائ�ج البح�وث التي م�ن  ش�أنها االرتقاء 

بالعمل الريايض واإلعامي الريايض.



لويس  الربيطاني  السائق  جّدد 
هاميلتون بطل العالم 7 مرات عقده 
عام  حتى  مرسيدس  فريق  مع 

.2023
ألقابه  وتّوج هاميلتون بستة من 
العاملية يف صفوف مرسيدس الذي 

انتقل إليه عام 2013.
وأصدر مرسيدس بيانا جاء فيه: 
جي  ام  أي  مرسيدس  “ُيسعد 
تمديد  عن  تعلن  أن  برتوناس 
بطل  هاميلتون  لويس  عقد 
7 مرات سنتني  العالم 
ومتابعة  إضافيتني 
األنجح  هي  رشاكة 
بني سائق وحظرية 

يف تاريخ فورموال 1”.
“أشعر  بيان:  يف  هاميلتون  وقال 
باإلثارة الستمرار هذه الرشاكة لسنتني 
ما  لكن  الكثري  حققنا  لقد  إضافيتني. 
أرضية  عىل  لتحقيقه  الكثري  أمامنا  زال 

الحلبة وخارجها”.
بأنه  التفكري  الصعب  “من  وأضاف: 
مىض قرابة 9 أعوام منذ بداية العمل مع 

هذا الفريق الرائع”.
النمساوي  مرسيدس  فريق  مدير  أما 
“إنجازات هاميلتون  توتو وولف فقال: 
نفسها.  عن  تتكلم  الرياضة  هذه  يف 
ذروة  يف  فهو  ورسعته  خربته  وبفضل 

قوته”.
التي  للمعركة  قدما  “نتطلع  وتابع: 

اللقب  عىل  )املنافسة  حاليا  نواجهها 
السبب  ولهذا  فريشتابن(  مع  العاملي 
قررنا حسم التوقيع مبكرا للرتكيز عىل 

املنافس عىل أرض الحلبة”.

كوبا  نهائي  األرض نصف  اللقب وصاحبة  الربازيل حامل  بلغت 
أمريكا 2021 بعد تخطيها تشييل 0-1 يف ربع نهائي البطولة فجر 

أمس السبت.
بدورها  تخطت  التي  بريو  مع  النهائي  نصف  يف  الربازيل  وتلعب 

باراغواي.
وفاز نيمار بجائزة أفضل العب يف املباراة.

إذ  األول  الشوط  يف  منهما  املنتظر  العرض  املنتخبان  يقدم  ولم 
غابت الفرص الخطرة من الجانبني.

راوغ  عندما   ،27 الدقيقة  يف  لتشييل  واضحة  كرة  أول  وكانت 
لكن  بقوة  وسدد  سيلفا،  تياغو  السيليساو  كابتن  فارغاس، 

إيدرسون تصدى للكرة.
يف املقابل حاول دانيللو بكرة قوية لكنها علت العارضة 32.

الهجمات  تكثفت  األول  الشوط  من  األخرية  الـ10  الدقائق  ويف 
مهاجم  عليها  حصل  اللقاء  فرص  وأخطر  نسبياً،  الربازيلية 
مانشسرت سيتي غابرييل جيسوس عندما استغل تمريرة رائعة 

من نيمار وسدد لكن كالوديو برافو كان يف املوعد.
الشوط  يف  تيتي  منتخب  من  أفضل  تشييل  خرجت  املجمل  ويف 

األول.
رائع  تبادل  بعد  التقدم،  الربازيل هدف  الثاني، رسيعاً سجلت  يف 
للكرة بني فريد وكاسيمريو ونيمار، وبمساعدة من مدافع تشييل 
وصلت للبديل لوكاس باكيتا الذي تابعها بنجاح يف مرمى برافو د 
47.لكن بعد الهدف تلقى جيسوس بطاقة حمراء بشكل مبارش 

بعد تدخله  العنيف د 48 عىل مينا.
بداعي  ألغاه  الحكم  لكن  فارغاس  عرب  التعادل  تشييل  وسجلت 
التسلل.وكاد نيمار أن يضيف الثاني حني انفرد بربافو لكن األخري 
أنقذ املوقف د 67. وأنقذت عارضة إيدرسون هدف محقق لتشييل 
د 70. ثم تصدى إيدرسون بقوة لتسديدة فارغاس د 77.لينتهي 

اللقاء بعبور ليس بالهني ألبناء السامبا.
وبلغ منتخب بريو نصف نهائي كوبا أمريكا 2021، بعد تخطيه 
الدقائق  نهاية  إثر   ،4-3 الرتجيح  بركالت  باراغواي  منتخب 
عىل  السبت  أمس  فجر  النهائي  ربع  يف   3-3 بالتعادل  التسعني 

أرضية امللعب األوملبي يف غويانيا.
 ،11 غوميز  غوستافو  العبها  عرب  الباراغواي  وتقدمت 

تابع كرة عائدة من حارس بريو غالييس بعد  الذي 
تصديه لرأسية قوية من مارتينيز.
العب  بينيا  سريخيو  وحاول 

قوية  بتسديدة  التعديل  بريو 
باراغواي  حارس  لكن   ،18

لها  تصدى  سيلفا  أنطوني 
ببسالة.

التعادل لبريو  يتأخر  ولم 
نجم  كاريو  توغل  حني 
الهالل  ونادي  املنتخب 
ومرر  السعودي 
لالبادوال الذي أودعها 

يف املرمى 21.
وعاد البادوال نفسه 
الثاني  وسجل 
الدقيقة  يف  لبريو 
استغل  بعدما   ،40
يوتون  تمريرة 

الحاسمة.
املباراة  حكم  وطرد 

بعد  غوميز  غوستافو  باراغواي  كابتن 
نيله اإلنذار الثاني يف الدقيقة 40+3.

ورغم النقص العددي، سجلت باراغواي 
التعادل )2-2(، مطلع الشوط الثاني، 
جونيور  الفريق  قائد  طريق  عن 

ألونسو 54.
 ،)3-2( مجدداً  تقدمت  بريو  لكن 
عرب يوتون وكذلك بتمريرة ممتازة 
الوقت  نهاية  80.وقبل  كاريو  من 
حكم  طرد  دقائق  بخمس  األصيل 
لنيله  كاريو  بريو  نجم  املباراة 

اإلنذار الثاني.
نصف  عن  كاريو  وسيغيب 
بريو  سيجمع  الذي  النهائي 

بالربازيل.
ولم تستكن باراغواي وسجلت 
 ،)3-3( جديدة  مرة  التعادل 
بقدم غابرييل أفالوس د 90، 
ركالت  إىل  املباراة  لتذهب 
والتي  مبارشة  الرتجيح 

ابتسمت لبريو.

                         

أكد رئيس نادي برشـلونة اإلسـباني لكرة القدم جوان البورتا 
للتلفزيـون الوطنـي أن املفاوضـات لتمديـد عقد قائـد ونجم 
“البلوغرانـا” ليونيـل مييس “تتقدم كما هـو متوقع”، يف وقت 

انتهى فيه عقد الدويل األرجنتيني مع النادي الكاتالوني.
وقـال البورتا الـذي ال يخفي أنـه كان يوّد إنهاء هـذه القضية 
قبـل نهاية عقد “الربغوث”: “نريده أن يبقـى، ليو يريد البقاء 

ونبحث عن أفضل صيغة”.
وأضـاف: “نوّد أن يتم التوّصل إىل اتفـاق يف أرسع وقت ممكن، 

لكننا نعلم أنه سيستغرق وقًتا”.
وبـات مييس حـرًا منذ الخميـس املايض بعد انتهـاء عقده مع 

برشلونة. لكن النادي الكاتالوني يأمل يف تمديده.
ويشـارك قائد برشـلونة حالًيا مع منتخب بـالده األرجنتني يف 

كوبا أمريكا حيث القى فجر اليوم األحد يف الدور ربع النهائي.

يف  الرائع  مشوارها  إيطاليا  واصلت 
»يورو  القدم  لكرة  أوروبا  أمم  بطولة 
بعدما  النهائي  نصف  وبلغت   »2020
وثالثة  عاملًيا  األوىل  ببلجيكا،  أطاحت 
عليها  تغلبت  عندما   ،2018 مونديال 
ربع  منافسات  ضمن  ميونيخ  يف   1-2

النهائي.
ولورينزو   )31( باريال  نيكولو  ووّقع 
إنسيني )44( هديف »األتزوري« يف حني 
بلجيكا  هدف  لوكاكو  روميلو  سّجل 

الوحيد )45+2 من ركلة جزاء(.
ورضبت إيطاليا موعًدا يف نصف النهائي 
مع  املقبل  الثالثاء  ويمبيل  ملعب  عىل 
سويرسا  مغامرة  أوقفت  التي  إسبانيا 
الرتجيح  بركالت   1-3 عليها  بالفوز 

)الوقتان األصيل واإلضايف 1-1(.
إليطاليا  تواليا  الخامس  الفوز  وهو 
يف  القيايس  الرقم  فعززت  البطولة  يف 
حيث  هزيمة  دون  من  املباريات  عدد 
رفعت العدد إىل 32 مباراة )27 فوزا و5 

تعادالت( بينها 13 فوزا متتاليا.
للمنتخب  النجاح  مسرية  واستمرت 
»يورو  أوروبا  أمم  بطولة  يف  اإلسباني 
النهائي  الدور نصف  إىل  2020« وصعد 
السويرسي  نظريه  عىل  تغلبه  عقب 
مقابل  أهداف  بثالثة  الرتجيح  بركالت 
لكل  بهدف  املنتخبني  تعادل  بعد  هدف 

منهما يف الوقتني األصيل واإلضايف.
للمنتخب  املدافع  الوسط  العب  وسجل 
السويرسي دينس زكريا هدف املنتخب 
يف  مرماه  يف  بالخطأ  األول  اإلسباني 

الدقيقة الثامنة.
يف  العارش  العكيس  الهدف  هو  وهذا 
بطولة أمم أوروبا الحالية وهو أكثر من 
مجموع كل األهداف العكسية يف النسخ 
الـ15 السابقة والتي شهدت 9 أهداف 

سجلها الالعبون بالخطأ يف مرماهم.
ويف الدقيقة 68 تمكن شريدان شاكريي 
لسويرسا،  التعادل  هدف  تسجيل  من 

نهاية  حتى  استمر  الذي  التعادل  وهو 
املنتخبان  فلجأ  الثاني  اإلضايف  الشوط 

إىل ركالت الرتجيح.
أوناي  اإلسباني  الحارس  وتصدى 
ومانويل  شار  فابيان  لركلتي  سيمون 
روبن  تسديدة  علت  فيما  أكانجي، 
فارغاس العارضة قبل ان يحسم ميكيل 
اورياسابال الفوز، يف مباراة تألق فيها 
ايًضا حارس سويرسا يان سومر الذي 
)رقم  املباراة  يف  تصديات  بعرشة  قام 
وأبعد  العام(،  هذا  نسخة  يف  قيايس 

الركلة الرتجيحية لرودري.
مع  املقبل  الدور  يف  اسبانيا  وتلتقي 
ذاته  الدور  التي تغلبت يف إطار  إيطاليا 

عىل بلجيكا بهدفني مقابل هدف.
النهائي  ربع  الدور  سويرسا  وخاضت 

للبطولة القارية للمرة األوىل يف تاريخها، 
عاًما،   67 منذ  كربى  بطولة  يف  واألوىل 
بعد إقصائها فرنسا بطلة العالم يف أكرب 

مفاجآت الدور ثمن النهائي.
مثالياً  سجلها  عىل  إسبانيا  وحافظت 
مرة  امامها  سقطت  إذ  سويرسا،  ضد 
دور  يف  كانت  مباراة،   23 يف  يتيمة 
املجموعات من مونديال جنوب إفريقيا 
رغبة  أشعلت  نظيف،  بهدف   2010
ليميض  بالتعويض  روخا«  »ال  منتخب 
ويحصد لقبه الوحيد يف تاريخه يف كأس 

العالم.
وكانت هذه املرة االوىل التي يلتقي فيها 

املنتخبان يف بطولة أوروبا.
ربع  عقدة  فك  يف  سويرسا  وفشلت 
انتهى  إذ  كربى،  بطولة  يف  النهائي 
الرابعة  للمرة  الدور  مشوارها عند هذا 
بعد كأس العالم 1934، 1938 و1954 
عندما خرست أمام النمسا 5- 7 يف أعىل 

مباراة تهديفية يف تاريخ املونديال.
ربع  الدور  اىل  تأهال  املنتخبان  وكان 
النهائي االثنني املايض يف يوم دراماتيكي 

األكثر إثارة يف البطولة القارية.
ألحد  املباراة  يف  سويرسا  وافتقدت 
الوسط  العب  تشكيلتها،  عنارص  أبرز 
الذي حصل عىل جائزة  تشاكا  غرانيت 
بسبب  فرنسا،  ضد  املباراة«  »رجل 

اإليقاف.
الذي  إنريكي  لويس  املدرب  وأجرى 
سجل أول أهدافه الدولية يف فوز اسبانيا 

)3-صفر( عىل سويرسا بالذات يف الدور 
النهائي  ملونديال 1994، تغيريين  ثمن 
كرواتيا،  ضد  بدأت  التي  التشكيلة  عىل 
الدفاع، حيث دفع بباو  كالهما يف خط 
توريس بدال من إريك غارسيا، فيما عاد 
بدال  ألبا  جوردي  برشلونة  ايرس  ظهري 

من خوسيه لويس غايا.
أما التغيري الوحيد عىل تشكيلة سويرسا 
بوروسيا  وسط  لالعب  ارضاريا  فكان 
من  بدال  زكريا  األملاني  مونشنغالدباخ 

تشاكا.
ملعب  يف  متفرج  الف   20 وأمام 
»غازبروم أرينا«، افتتحت إسبانيا بطلة 
التسجيل عندما  1964، 2008 و2012 
من  ركنية  إثر  ألبا  اىل  الكرة  وصلت 
كوكي، تابعها »عىل الطائر« منخفضة 
حاول  املنطقة،  خارج  من  بيرساه 
تابعت طريقها  انها  اال  زكريا تشتيتها 

اىل املرمى .)8( 
العارش يف نسخة  العكيس  الهدف  وهذا 
الـ15  النسخ  يف  انه  علًما  العام،  هذا 
أهداف  تسعة  سجلت  سابًقا،  جميعها 

عكسية.
عىل  كبرية  خطورة  املنتخبان  يشكل  ولم 
أفضلية  ظل  يف  األول  الشوط  يف  املرمى 
لكوكي  حرة  رضبة  ابرزها  كانت  اسبانية 
لسيسار  ورأسية   ،)17( العارضة  علت 
تصدى  كوكي  من  ركنية  إثر  أسبيليكويتا 
الوحيدة  التسديدة  كانت   ،)25( سومر  لها 
بني الخشبات الثالث يف الشوط 

االول، يف حني لم تحقق سويرسا أي منها.
عندما  خطأه  يعّوض  أن  زكريا  وكاد 
تابع برأسه الكرة من ركنية مرت قريبة 

من القائم األيمن .)56( 
 64 الدقيقة  حتى  سويرسا  وانتظرت 
بعد  املرمى  عىل  االوىل  للمرة  لتسّدد 
فارغاس  البديل  للكرة بني  تبادل مميز 
األخري  إىل  وصلت  تسوبر،  وستيفن 
داخل املنطقة تابعها من زاوية ضيقة 
القائم االيمن تصدى لها سيمون  قرب 

 .)64(
بني  تفاهم  سوء  من  فرويلر  واستفاد 
البورت  أيمرييك  اسبانيا  دفاع  قلبي 
ويمررها  الكرة  ليقتنص  توريس  وباو 
خالصة اىل شاكريي اسكنها عىل يمني 
هداف  أفضل  ليصبح   ،)68( سيمون 
ملنتخب بالده يف تاريخ البطولة القارية 

)4 اهداف(.
بطرد  موجعة  رضبة  سويرسا  وتلقت 
الذي  لتدخل عىل مورينو  فرويلر )77( 
دخل بديال ملوراتا بعد عرش دقائق من 

انطالق الشوط الثاني.
الفوز  هدف  يخطف  ان  مورينو  وكاد 
عندما سدد كرة قوية عىل املرمى تصدى 
اىل  الفريقان  ليحتكم   )84( سومر  لها 

التمديد.
مع  محققة  فرصة  مورينو  وأهدر 
عندما  األول  االضايف  الشوط  انطالق 
عىل  ألبا  من  متقفنة  عرضية  وصلته 
القائم  من  قريبة  تابعها  املرمى  باب 

 )92(.
للشوط  بطال  نفسه  سومر  وفرض 
من  مرماه  أنقذ  أن  بعد  االول  االضايف 
وصلته  الذي  أللبا  اولها  خطرية  فرص 
املدافعني،  فوق  اورياسابال  من  كرة 
نكزها نحو الشباك حولها السويرسي اىل 
ركنية ليتصدى مجدًدا لرأسية ماركوس 
 ،)96( عنها  الناتجة  الكرة  عن  يورنتي 
أخرى من مورينو  يبعد تسديدة  ان  قبل 
اورياسابال  من  قوية  ومحاولة   )101(

بيرساه من داخل املنطقة .)104( 
الشوط  يف  االسباني  الضغط  واستمر 
بعد  أوملو  داني  البديل  الثاني عرب  االضايف 
ان تابع كرة »عىل الطائر« اثر تمريرة من 
ألبا استقرت بني يدي سومر )111(، قبل 
ان تعلو كرته العارضة من مسافة قريبة 
)112( .وكان ماريو غافرانوفيتش الالعب 
ركلته  سجل  الذي  الوحيد  السويرسي 
الرتجيحية، فيما ارتدت كرة قائد اسبانيا 
وتصدى  القائم  من  بوسكتس  سريجيو 
سومر لكرة رودري الذي أدخله إنريكي يف 
الدقيقة األخرية من الشوط االضايف الثاني، 
يف حني سجل أوملو ومورينو محاولتيهما.

الرياضيالرياضي
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الكشف عن مواعيد دوري أبطال 
أوروبا موسم 2021 / 2022

ماذا قال البورتا عن مفاوضات 
جتديد عقد ميسي ؟

اعالم الكرتوني

إيطاليا تتخطى بلجيكا وتبلغ نصف النهائي وإسبانيا تواصل مسريتها الساطعة

مفكرة الزوراء

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم “اليويفا” عن مواعيد مسـابقة 
دوري أبطال أوروبا ملوسم 2022/2021.

تعرف عىل رزنامة مسابقة دوري أبطال أوروبا:
انطالق دور املجموعات: 14 و15 سبتمرب 2021.

نهاية دور املجموعات: 7 و8 ديسمرب 2021.
ذهاب ثمن النهائي: 15 و16 و22 و23 فرباير 2022.

إياب ثمن النهائي: 8 و9 و15 و16 مارس 2022.
ذهاب ربع النهائي: 5 و6 أبريل 2022.

إياب ربع النهائي: 12 و13 أبريل 2022.
ذهاب نصف النهائي: 26 و27 أبريل 2022.

إياب نصف النهائي: 3 و4 مايو 2022.
وسـتكون املباراة النهائية يوم 28 مايـو 2022 عىل أرضية ملعب 

“غازبروم أرينا” يف مدينة سانت بطرسربغ الروسية.

مدريد  ريال  والعب  األملاني  الدويل  أعلن 
اعتزاله  عن  رسمياً  كروس  توني  اإلسباني 

اللعب دولياً.
يف  عاماً   31 البالغ   2014 العالم  بطل  وكتب 
 106 “لعبت  تويرت:  عىل  حسابه  عرب  تغريدة 

مرات ألملانيا. لن تكون هناك مرة أخرى”.
القرار  اتخذت  ان  سبق   “لقد  وأضاف: 

إىل  إشارة  يف  البطولة”  هذه  بعد  باالعتزال 
“لقد  وتابع:  حالياً.  الجارية   ”2020 “يورو 
كان واضحاً بالنسبة يل لفرتة معينة أنني لن 
قطر”. يف   2022 العالم  لكأس  متاحاً  أكون 

األعوام  خالل  يخطط  أنه  إىل  كروس  ولفت 
ريال  عىل  تركيزه”  “كامل  صّب  إىل  املقبل 
بشكل  أتواجد  أن  أيضاً  “أود  وأردف:  مدريد. 

وأطفايل”. زوجتي  أجل  من  وأب  كزوج  أكرب 
حد  عىل  ومنتقديه  مؤيديه  كروس  وشكر 
سواء، كما وجه كلمات خاصة ليواكيم لوف 
لـ”مانشافت”  كمدرب  منصبه  ترك  الذي 
بعد 15 عاماً. وقال العب ريال: “لقد جعلني 
)لوف( العباً يف املنتخب الوطني وبطالً للعالم. 

لقد وثق بي. كتبنا قصة نجاح معاً”.

كأس أمم أوروبا

كروس يعلن اعتزاله اللعب دوليًا

لويس هاميلتون جيدد عقده مع مرسيدس
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كوبا أمريكا... الربازيل تهزم تشيلي بصعوبة 
وتتأهل إىل املربع الذهيب
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كالفورنيا/متابعة الزوراء:
 خالل الع�ام املنرصم، عمل�ت الكثري 
من املؤسسات والجمعيات واملنظمات 
تكثي�ف  ع�ى  العال�م  يف  اإلخباري�ة 
جهوده�ا اآليل�ة إىل تحس�ن التن�وع 
والش�مول يف أماكن العمل. وكان هذا 
املوض�وع محّطة رئيس�ة يف عدٍد من 
الجلس�ات الت�ي ُقّدمت أثن�اء انعقاد 
مؤتمر جمعي�ة األخبار عى اإلنرتنت، 
يف حزيران/يونيو 2021، حيث ناقش 
الصحاف�ة  مج�ال  يف  متخصص�ون 
طرق تحس�ن فهم التنّوع والش�مول 
واإلنص�اف، بما أّنها مبادئ أساس�ّية 
اإلعالمّية، كما  املؤسس�ات  الستدامة 
قّدموا إرش�ادات للوصول إىل الش�بكة 
اإلخبارّي�ة،  واملواق�ع  العنكبوتّي�ة 
وغريه�ا م�ن النصائ�ح التي ُتس�اعد 
غرف األخب�ار يف مواجه�ة التحديات 

الراهنة.
 وفيم�ا ييل، تقّدم ش�بكة الصحفين 
يمك�ن  نصائ�ح  خم�س  الدولي�ن 
أن يتبعه�ا وينفذه�ا م�دراء وأف�راد 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة، بن�اًء ع�ى ما 

قّدمه الخرباء يف املؤتمر األخري:
أواًل، معرفة آراء فريق العمل

أوضحت املدي�رة التنفيذي�ة ومحررة 
موقع مصادر األخب�ار يف كاليفورنيا 
لوري هرين، خالل مشاركتها بإحدى 
الجلس�ات، أّن القّيمن عى املؤسس�ة 
اإلعالمي�ة اتخذوا قراًرا بإي�الء أهمّية 
للتن�ّوع والش�مول واإلنص�اف، ك�ي 
يف  أساس�ية  املب�ادئ  ه�ذه  ُتصب�ح 

غرفة األخبار، ولهذا أجرت املؤسس�ة 
اس�تبياًنا ملعرف�ة آراء املوظف�ن وما 
يش�عرون به، وإن كانوا يجدون أّنهم 
مش�مولن ويش�عرون باإلنص�اف يف 
املؤسس�ة. وأتت بعض الردود بشكل 
إيجابّي، يف حن قّدم آخرون مالحظات 

ولفتوا إىل شعورهم بالتمييز.
وبع�د إجراء االس�تبيان واإلطالع عى 
النتائج، عّينت املؤسسة خبريًا ملتابعة 
موض�وع الش�مول والتن�ّوع يف غرفة 
وح�ّددت  لجاًن�ا  وأنش�أت  األخب�ار، 
بع�ض بنود العمل من أجل املس�اعدة 
يف معالجة ه�ذه القضايا، كما جرت 
نقاش�ات حول الش�مول وتّم تطوير 

بروتوكوالت لعمليات التوظيف والتي 
تضمن التنوع.

وتستخدم املؤسس�ة اآلن لغة شاملة 
يف إعالناتها ع�ن الوظائف، كما تقّدم 
تدريب�ات تتمحور حول مواضيع مثل 

التحيز الضمني أو التحالف.
وقّدمت ه�رين نصيحة قائل�ًة: »أنت 
تتطلّع لألفضل، لكنك تس�تعد لألسوأ 
عند إجراء استبيان، لهذا ابق متفتًحا، 

واستمع قدر املستطاع«.
ثانًيا، اإلهتمام بحاجات املجتمع

ال ب�ّد ان ُي�درك أصح�اب املؤسس�ات 
تعن�ي  ال  االس�تدامة  أّن  اإلعالمّي�ة 
جني األرباح فحس�ب، بل تشري أيًضا 

إىل عالق�ة املؤسس�ة باملجتم�ع الذي 
تقّدم ل�ه خدمة صحفّي�ة وإخبارية. 
ولهذا الس�بب، س�عى القّيم�ون عى 
موق�ع The Oaklandside ، ومق�رّه 
يف كاليفورني�ا إىل التأّك�د م�ن أنه�م 
ويدرك�ون  املجتم�ع  إىل  يس�تمعون 
احتياجات أعضائه، ويحققون التنوع 

والشمول يف تغطياتهم.
يف هذا السياق، قال مدير تحرير املوقع 
جاكون س�يماس خالل الجلسة التي 
ش�اركت فيها لوري ه�رين، إّن فريق 
العمل س�أل الناس عم�ا يريدونه من 
املؤسسة اإلخبارية، واستخدم الفريق 
تعليق�ات الن�اس م�ن أج�ل تضمن 

أصواتهم يف تقارير غرفة األخبار.
كذلك ت�ّم إنش�اء مجلس استش�اري 
متخص�ص باملجتم�ع، يق�وم بقراءة 
ويق�ّدم  أس�بوًعا  مق�االت  ث�الث 
مالحظ�ات، ويت�م اختيار الق�رّاء من 
أحي�اء مختلفة يف أوكالن�د، وينتمون 
إىل خلفيات متنوّعة من حيث الجنس 

والعرق وفرتة إقامتهم يف املدينة.
ثالًثا، االهتمام بتنوع املصادر

بم�ا أّن املص�ادر الت�ي يس�تند إليه�ا 
الصحفي�ون يف تقاريره�م له�ا تأثري 
عى من س�يقرأ ويش�اهد ويس�تمع 
للتقرير، اس�تضاف املؤتمر لجنة من 
املتخصص�ن يف مج�ال اإلع�الم الذين 
يعملون عى تنويع املصادر يف العمل.

ويف هذا اإلطار، قالت كارولن بومان، 
يف املجتم�ع  ب�إرشاك  املتخصص�ة 
Chalkbeat ، وه�و موق�ع أمريك�ي 
يركز ع�ى التعلي�م يف املحت�وى الذي 
يقّدم�ه، إّن املوق�ع ح�ّدد الخصائص 
يف  والع�رق  للجن�س  الديموغرافي�ة 
تقريرين م�ن سلس�لة التقارير التي 
و2019،   2018 العام�ن  يف  ُقّدم�ت 
وتب�ّن أّنه قد تّم تمثي�ل آراء وأصوات 
ذوي البرشة البيض�اء أكثر من الالزم 
باملقارنة مع تركيبة املناطق التعليمية 

التي يغطيها فريق العمل.
وبهدف تتبع ه�ذه البيانات، اقرتحت 
التحري�ر  غرف�ة  تط�رح  أن  بوم�ان 

األسئلة التالية كنقطة للبداية:
* م�ا الذي تري�د أن تتبعه وما الهدف 

من ذلك وماذا تريد أن تتعلم؟

* كي�ف ستس�تخدم عملي�ة التدقيق 
لتغيري س�لوكك ونمط العمل يف غرفة 

األخبار؟
* يف الس�ياق عين�ه، أوضح�ت كاي 
تحري�ر  مس�ؤولة  وه�ي  س�ونج، 
أّن املؤسس�ة   ،KQED MindShift يف 
التي تعمل فيها تس�تخدم نموذًجا يف 
نظ�ام إدارة املحتوى )CMS( من أجل 

تتبع هذا النوع من البيانات.
الضمن�ي  التحّي�ز  معالج�ة  رابًع�ا، 

والنقاط العرقّية
ال ُيمكن الوصول إىل التغطية الشاملة، 
التحي�زات  وتحدي�د  إدراك  دون  م�ن 
الضمنية أو »النقاط العمياء« لبعض 
األفراد. وقد تحّدثت عن هذا املوضوع 
الصحفية نيك�ول دونجكا التي تعمل 
يف صحيفة »واش�نطن بوست«، حيث 
ش�اركت اإلرش�ادات والنصائح حول 
كيفية معالجة مس�ألة التحّيز، وذلك 
خالل جلسة ُعقدت يف املؤتمر، وكانت 
ترك�ز ع�ى رضورة تكوي�ن املعرف�ة 

الثقافية الالزمة لدى الصحفين.
تثقي�ف  أّن  إىل  دونج�كا  ولفت�ت 
الصحف�ي ح�ول تاري�خ العنرصي�ة 
ضد بع�ض املجتمعات يع�ّد أمرًا بالغ 
األهمية، وبدون هذه املعرفة الثقافّية 
قد ال ُيدرك الصحف�ي بعض العبارات 
أو املصطلح�ات الت�ي ت�ؤذي بع�ض 

املجتمعات وتديم القوالب النمطية.
ورأت أّن�ه ُيمك�ن إضاف�ة س�ياق إىل 
التغطية وأن ُيثبت الصحفي أّنه زميل 
جيد يف مكان العمل ويترّصف بطريقة 

جي�دة م�ع زمالئه الذي�ن يعانون من 
أحداث مزعجة.

خامًس�ا، أهمّي�ة الوص�ول إىل املوقع 
اإللكرتون�ي. تقع مس�ؤولية عى كّل 
األخب�ار،  غرف�ة  يف  يعم�ل  صحف�ي 
بإتاحة الوصول إىل املوقع اإللكرتوني. 
وُعقدت جلسة خالل املؤتمر تمحورت 
ح�ول تحس�ن إمكانية الوص�ول إىل 
املواقع وأدوات الويب التي تّم إنشاؤها 
الت�ي ت�ّم ترميزه�ا بطريق�ة  وتل�ك 
يس�تطيع ذوو اإلحتياج�ات الخاّصة 
استعمالها والولوج إىل املواقع، ورأس 
الجلس�ة املحارض يف كلية ميس�وري 
للصحافة باتريك غارفن، الذي نصَح 
الصحفين بالبحث عن الحواجز التي 
تمنع الناس م�ن الوصول إىل املحتوى 

الصحفي، إضافًة إىل األسئلة التالية:
إىل ه�ذا  *  كي�ف س�يصل ش�خص 
كيفي�ة  يع�رف  ال  كان  إن  املحت�وى 

استخدام فأرة الحاسوب؟
*  كي�ف س�ريى ش�خص م�ا ه�ذا 
املحتوى إن لم يكن باستطاعته تمييز 

األلوان؟
للراب�ط  يك�ون  أن  ُيمك�ن  كي�ف   *

املتشّعب بالنص أهمّية؟
* أين هو الوصف والكالم التوضيحي 

املرفق للفيديو؟
وبع�د ط�رح ه�ذه األس�ئلة ُيمك�ن 
التوّص�ل إىل خّط�ة متكامل�ة لغرف�ة 
األخب�ار بجميع تخصصاتها، وفًقا ملا 

قاله غارفن يف الجلسة.
)عن/شبكة الصحفين الدولين(

تعزيز التنّوع والشمول... 5 خالصات من مؤمتر »مجعّية األخبار«

وفاة الصحفي الرياضي خليل 
اجلنابي متأثرا بكورونا

توقف بث قناة »سهيل« اليمنية من 
الرياض لرتاكم الديون

تشييع سليمان خبليلي أحد أشهر مقدمي 
الربامج يف اجلزائر

 الحلة/نينا:
 اعلن ف�رع نقاب�ة الصحفين 
يف باب�ل ع�ن وف�اة الصحف�ي 
الري�ايض خلي�ل الجنابي، الذي 
يعمل ضمن كادر شبكة االعالم 
العراق�ي ، متأث�را بمضاعفات 

كورونا.
نقاب�ة  ف�رع  رئي�س  وق�ال 
الصحفين يف بابل عيل الربيعي 
:« ان الزمي�ل خلي�ل الجناب�ي 
مستش�فى  يف  الي�وم  ت�ويف 
مرجان ، نتيجة انهيار اجهزته 

الحيوية«.

بغداد/متابعة الزوراء:
يض�م اس�تديو التحلي�ل املتطور 
 beIN SPORTS واألنيق يف قنوات
ثالثة محللن، باإلضافة إىل محاور 
املش�اركن،  ب�ن  الح�وار  يدي�ر 
ويش�ارك يف التعليق عى مجريات 
املباريات. يفع�ل ما يفعله مديرو 
إن�ه  أي  واملقّدم�ون،  الح�وارات 
الضي�وف،  األس�ئلة ع�ى  ي�وّزع 
ويتب�ادل األف�كار معه�م. يب�دو 
واضح�اً للمتابعن عموماً، وليس 
بطول�ة  يتابع�ون  للذي�ن  فق�ط 
كأس األم�م األوروبي�ة األخ�رية، 
أن املحط�ة يف تغطيته�ا تح�رص 
ع�ى عامل�ن أساس�ين: العامل 
األول ه�و التنوي�ع ق�در اإلمكان 
يف جنس�يات املحلل�ن العرب، من 
دون إهم�ال عنرص الكف�اءة، إىل 
جانب اس�تضافة محللن أجانب 
يملك�ون س�معة كب�رية عندم�ا 
تقتيض الحاجة، مثل رود غوليت 
من هولن�دا، وبيرت ش�مايكل من 
زوال  جيانفرانك�و  أو  الدنم�ارك، 
م�ن إيطاليا. وه�ذا عامل إيجابي 
من الناحي�ة املهنية. أم�ا العامل 
الثاني فيتمثل بإقصاء النساء من 
االستديو تماماً. صحيح أن هناك 
مقّدمات لربامج رياضية، لكنهن 
يف مواقع ثانوي�ة، رغم امتالكهن 
لكف�اءة عالي�ة. إذ إّن�ه يف لحظة 
الح�دث اله�ام، مث�ل كأس األمم 
األوروبية، يقت�رص الحضور عى 

الذكور.
كما يف املالعب، كذلك يف االستديو. 
بش�عبية  يحظ�ون  نج�وم  ثم�ة 
لتاريخه�م كالعبن كبار،  كبرية، 
مثل محمد أب�و تريكة من مرص، 
أو كمحلل�ن بارع�ن، مثل طارق 
ذياب م�ن تونس. لكن االس�تديو 
الفرن�ي، التابع للقناة نفس�ها، 
ليس عدائياً مع النس�اء بالدرجة 
نفس�ها، إذ تحرض فيه محاورات 
ومعلّق�ات. ومما ال ش�ك فيه، أن 
حس�ابات املحط�ة تخض�ع لعدة 

اعتب�ارات، ومنه�ا تصوراتها عن 
الجمهور العربي نفسه، ومنها ما 
هو نابع من هيمنة الذكور أساساً 
عى امليدان الريايض عندما يتعلق 
األم�ر باإلع�الم. ففك�رة الهيمنة 
الذكورية تقوم عى االستيالء، أي 
الس�طو عى كل حّيز مشرتك مع 
النس�اء، ومحاولة ترس�يخ نظام 
النوع االجتماعي الذي يرتكز عى 
منظوم�ة أبوية/ هرمية لعالقات 
مفهوم�اً،  ص�ار  وكم�ا  الق�وة. 
تق�وم هذه املنظومة عى تفضيل 
الرجال، وتصوير النساء ككائنات 
تابعة. وه�ذا ما يح�دث تماماً يف 
كرة القدم. بش�كٍل ع�ام، يتجاوز 
االنحي�از القناة العربي�ة تحديداً، 
ويع�د قضي�ة عاملية، م�ن ضمن 
االنحي�از التقلي�دي إىل الذك�ور يف 

الرياضة.
فالرياض�ة أيضاً يج�ب تفكيكها 
وإع�ادة بنائه�ا، وع�دم االكتفاء 
بالتص�ورات التاريخية - الحالية 
عنه�ا، فه�ي ناتجة م�ن معرفة 
أنتجتها ُسلطة. ويف مسألة تحليل 
املباري�ات تحديداً، يبدو اس�تبعاد 
النساء من التحليل والتقديم عمالً 
إقصائي�اً بامتي�از، ال يخ�رج عن 

املنظوم�ة التي تف�رض تصورات 
مح�ددة وهرمية لدور النس�اء يف 
الرياضة، ومن خلفها يف املجتمع. 
كان الفت�ًا أن »بي إن س�بورتس« 
نفس�ها قطعت الب�ث خالل حفل 
االفتت�اح ال�ذي ج�رى يف روم�ا، 
عندم�ا ظه�رت س�يلينا غوميز، 
ما أث�ار بلبلة وسلس�لة تعليقات 
عى مواق�ع التواصل االجتماعي، 
اتهمت القناة بقط�ع البث عمداً، 
بس�بب ظه�ور غوميز بفس�تان 
قصري. ورغم أنه ال عالقة مبارشة 
بن الحادثت�ن، إال أنهما وقعتا يف 
أثن�اء الح�دث نفس�ه، أي خ�الل 

كأس األمم األوروبية. 
وبعيداً عن املس�ابقة ذاتها، لسنا 
بحاج�ة إىل الكث�ري م�ن البح�ث 
لنكتش�ف هيمن�ة الرج�ال ع�ى 
مس�احات التغطي�ة الصحفي�ة، 
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالرياض�ة 
أي  تفت�ح  أن  يكف�ي  عموم�اً. 
صحيف�ة يف العالم لكي تالحظ أن 
هناك تمييزاً كبرياً ملصلحة الرجال 
عندما يتعلق األم�ر بالرياضة. يف 
مارس/ آذار امل�ايض، نددت أكثر 
يف  رياضي�ة  صحفي�ة   150 م�ن 
فرنسا بالتمييز الجني والتحرش 

والتعصب، وقلَن يف رسالة: »نريد 
أن نكون يف املقدمة. يف عام 2021، 
لم يعد ممكناً التسامح مع رياضة 
يديره�ا رجال م�ن أج�ل الرجال 
وع�ن الرج�ال. معامل�ة النس�اء 
كأشخاص أقل يف غرف الصحافة 

الرياضية لم تعد مقبولة«.
األلع�اب  ع�ى  األم�ر  يتوق�ف  ال 
الجماعي�ة التي تع�ّد ميداناً يتيح 
اس�تعراض موروثها،  للذكوري�ة 
األلع�اب  إىل  ذل�ك  يتج�اوز  ب�ل 
الفردي�ة، بحيث تص�ور إنجازات 
الرياضيات كأح�داث أقل أهمية. 
م�ؤرشاً  الرياض�ة  تب�دو  هك�ذا، 
أساس�ياً ع�ى النزع�ة الذكوري�ة 
للهيمن�ة، بحيث يج�ري ربطها – 
مب�ارشًة أو بطريقة غري مبارشة 
– بالق�وة البدنية. عاملي�اً، وليس 
فق�ط عربياً، ال تحظ�ى الرياضة 
النس�ائية، وخاص�ة الجماعي�ة، 
بالتغطي�ة نفس�ها الت�ي تناله�ا 
الرياضات الذكورية، وهو ما أثار 
سابقاً حمالٍت عاملية، بينها خالل 
موندي�ال ك�رة الق�دم للس�يدات 
األخ�ري. وهناك تفس�ريات كثرية 
لذلك، منها ما هو جندري، بحيث 
ال يتطل�ب األم�ر موافق�ة الذكور 

العلنية عى معايري »القوة«، لكن 
معظمه�م يغض�ون النظ�ر عنها 
ألنها تمنحه�م االمتياز، ومنها ما 
هو تجاري، بحيث تؤدي حسابات 
الكس�ب التجاري�ة دوراً أساس�ياً 
يف استبعاد النس�اء من الرياضة، 
وتفضيل »استثمار« حضورها يف 

ميادين »تسليعية« أخرى.
لجنيف�ر  دراس�ة  وحس�ب 
هارغريفرز، وهي أس�تاذة يف علم 
االجتم�اع الري�ايض يف »جامع�ة 
أن  يتب�ن  اإلنكليزي�ة،  بروني�ل« 
يح�دد  الري�ايض  النش�اط  ن�وع 
التغطية اإلعالمية، عندما  نس�بة 
يتعلق األمر بالرياضة النس�ائية. 
هناك رياضات، حس�ب مقاييس 
»عالقات القوة« تعترب »مناس�بة 
امل�رضب  ك�رة  مث�ل  للنس�اء«، 
بتغطي�ة  تحظ�ى  والس�باحة، 
إعالمي�ة أكرب، وتش�ارك النس�اء 
يف إنت�اج معرفة حوله�ا. لكن، يف 
الجماعية، وكرة  الرياضات  حالة 
الق�دم ع�ى نح�ٍو خ�اص، ترّكز 
التغطي�ة اإلعالمي�ة ع�ى جوانب 
غري رياضية، مثل الحياة الخاصة 
للرياضي�ات وميولهن الجنس�ية، 
باإلضاف�ة إىل التدخ�ل بمظهرهن 

الخارجي.
وتتج�اوز الهيمن�ة الذكورية عى 
مج�ال الرياضة اإلع�الم العربي، 
وتع�د حال�ة عاملية، تعان�ي فيها 
النس�اء م�ن التف�اوت يف األجور، 
مقارن�ًة بالرج�ال، ضمن س�ياق 
الرتتي�ب الذكوري نفس�ه للمهام 
والوظائف. لكن يف ضوء اإلنجازات 
النس�وية يف ميادي�ن عامة، تبقى 
الحاج�ة ملّحة لع�زل الخصائص 
املتخّيل�ة الت�ي تجع�ل الرياض�ة 
ميداناً ذكوري�اً. ومن بن النقاط، 
تغطي�ة  م�ن  النس�اء  اس�تبعاد 
األح�داث الرياضية، والتعليق عى 
املباري�ات واملش�اركة يف تحليلها. 
فالتميي�ز، مهم�ا كان�ت الذرائع 

التي يستند إليها، يبقى تمييزاً.

ملاذا تستبعد النساء عن اإلعالم الرياضي؟

جائزة دولية للصحفية والناشطة املصرية املعتقلة إسراء عبد الفتاح

الرياض/متابعة الزوراء:
أعلنت قناة »سهيل« مجدداً توقف بثها من العاصمة السعودية الرياض، ضمن مسلسل 

تعثر تواجهه القناة الفضائية اليمنية خالل األشهر املاضية.
وأفادت القناة، يف اعتذار مقتضب لجمهورها، نرشته عرب حس�ابيها عى »فيسبوك« و 

»تويرت«، بأن توقف بث برامجها يعود ألسباب »خارجة عن إرادتها«.
و توقف البث الفضائي للمحطة الناطقة باسم »حزب اإلصالح« اليمني مطلع فرباير/ 
ش�باط املايض بعد تراكم مديونياتها وتعذر تس�ديد اش�رتاك القم�ر الصناعي، قبل أن 

تعاود بثها بعد يومن من التوقف.
وأبل�غ مص�دران يف القناة ، ب�أن أزمة مالية ح�ادة تعصف بإدارة »س�هيل«، بعد تعذر 
تس�ديد الرشكة املش�غلة إيجارات االس�تديو واملكاتب، فضالً عن دفع رواتب املوظفن 
منذ أش�هر. وأضافا أن طاق�م القناة حاول الصمود واالس�تمرار يف العمل رغم انقطاع 

املرتبات، إال أن الرشكة املشغلة قررت وقف البث وإغالق االستديو.
وألق�ت خالفات قديمة بن قي�ادات الحزب، ومنهم رجل األعم�ال والقيادي اإلصالحي 

حميد األحمر، بظاللها عى استمرار بث املحطة وتنازعهم حول مسؤولية التمويل.
وع�ى الرغم من امتالك قيادات اإلصالح اس�تثمارات يف عواص�م ومدن خارج البالد، إال 
أن املحطة الناطقة بلسان الحزب واجهت أزمات مالية ولم تجد أي دعم يساعدها عى 
االس�تمرار. وتزامن توقف بث املحطة مع إعالن اململكة العربية السعودية عن«توافق« 
جدي�د بن الحكوم�ة املعرتف بها دولياً واملجلس االنتقايل املدع�وم من اإلمارات العربية 
املتحدة، لوقف أشكال التصعيد السيايس والعسكري واإلعالمي، األمر الذي أثار شكوكاً 
لدى ناش�طن. وبدأ البث التجريب�ي للقناة يف الخامس عرش م�ن يونيو/ حزيران عام 

2009، فيما بدأ بثها الرسمي يف العارش من يناير/كانون الثاني عام 2010.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أقيمت، ي�وم الجمعة، جن�ازة مهيبة 
لإلعالم�ي ومقدم الربامج الش�هري يف 
الجزائر، سليمان بخلييل، والذي تويف، 

بعد رصاع مع فريوس كورونا.
وح�رض الجن�ازة املئات م�ن املحبن 
واإلعالمين واملثقفن وعدد من رجال 
السياسة، والذين عربوا عن حرستهم 

لغياب اإلعالمي بخلييل.
وع�رف س�ليمان بخلي�يل بتقديم�ه 
برام�ج مس�ابقات ثقافي�ة منوع�ة، 

أش�هرها برنام�ج »خاتم س�ليمان«، وال�ذي كان يبث يف ش�هر رمضان منذ س�نوات، 
كما أطلق بخلييل برنامج »ش�اعر الجزائر«، و«ش�اعر الرس�ول« وكذا برنامج »فارس 

القرآن«. 
وقبل أش�هر أطلق س�ليمان بخلي�يل قناة خاصة باس�م »البديل«، تب�ث برامج ثقافية 

وسياسية ونرشات أخبار.
وكان بخلييل نقل إىل املستش�فى قبل ش�هر بعد إصابته بفريوس كورونا، وعانى خالل 
هذه الفرتة من مضاعفات اإلصابة، وأطلق، نداء عى صفحته عى »فيس�بوك« بش�أن 

وجود مشكلة يف األوكسجن.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أج�ل  م�ن  العاملي�ة  »الحرك�ة  أعلن�ت 
الديمقراطي�ة«، من�ح الصحفية والناش�طة 
املرصية إرساء عبد الفتاح »جائزة الش�جاعة 
من أج�ل الديمقراطية«، علم�اً أنها محتجزة 
يف الس�جن منذ عام ونصف الع�ام احتياطياً، 
بتهم�ة »ن�رش أخب�ار كاذب�ة« و »االنضمام 

لجماعة إرهابية«.
وج�اء يف إعالن املنظمة عرب »تويرت«: »الثامن 
م�ن يوليو/ تم�وز نمن�ح جائزة للش�جاعة 
من أجل الديمقراطية للصحفين الش�جعان 
والعامل�ن يف قط�اع اإلع�الم ال�ذي يدافعون 
ع�ن حرية الصحافة يف الرشق األوس�ط رغم 
املخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم، وبينهم 

إرساء عبد الفتاح من مرص«. 
وكانت قوات يف زي مدني قد اختطفت إرساء 
عبد الفتاح يوم 12 أكتوبر/ ترشين األول عام 
2019 من سيارتها الخاصة، من أحد شوارع 
ح�ي الدق�ي الش�هري يف العاصم�ة املرصي�ة 
القاهرة، قب�ل أن تظهر يف اليوم التايل وعليها 
آث�ار تعذيب واجهت�ه بغ�رض الحصول عى 

كلمة مرور هاتفها الشخيص.

وش�اركت عب�د الفتاح يف تأس�يس »حركة 6 
أبري�ل« والدعوة لتظاهرات »ثورة يناير« ضد 
الرئيس املخلوع حس�ني مب�ارك عام 2011، 
وعارضت »جماعة اإلخوان املسلمن« بشدة، 
وش�اركت يف تظاه�رات 30 يوني�و/ حزيران 

عام 2013.  
عام 2010، حازت عى »جائزة ناشطة الجيل 
الديمقراطي الجديد« من مؤسس�ة »فريدوم 
ه�اوس«. كم�ا منحته�ا مجل�ة »غالم�ور« 
جائزة »س�يدة ع�ام 2011« لدورها القيادي 
يف حركة ميدان التحري�ر التاريخية يف مرص. 
عام 2011، كانت عبد الفتاح مرشحة لجائزة 

نوبل للسالم.
ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، احتفى 
الحرك�ة،  بإع�الن  والحقوقي�ون  املغ�ردون 
وج�ددوا مطالبه�م باإلفراج ع�ن إرساء عبد 

الفتاح.
وقال�ت الحقوقي�ة م�زن حس�ن: » حصل�ت 
اليوم صديقتي واملدافعة عن حقوق االنسان 
والصحفي�ة ارساء عب�د الفت�اح ع�ى جائزة 
إرساء  الديمقراطي�ة.  أج�ل  م�ن  الش�جاعة 
تق�يض م�ا يق�رب من عام�ن داخل س�جن 

القناطر.  #‘رساء تس�تحق الحرية واالحتفاء 
بها  #أفرجوا_عن_إرساء لنحتفي بها«.

واعتربت منظم�ة »غرانت ليربتي« الحقوقية 
الته�م املوجه�ة إلرساء مسيس�ة، وكتب�ت: 
» ف�ازت إرساء عب�د الفت�اح، إح�دى قيادات 
النش�اط الديمقراط�ي يف  #مرص والناش�طة 
يف مج�ال حقوق اإلنس�ان، بجائزة ش�جاعة 
الصحاف�ة، بع�د أكثر م�ن ع�ام ونصف عى 

احتجازها بتهم مسيسة«.
وطالب الحقوقي نجاد الربعي: » املدافعة عن 
الديمقراطية ارساء عب�د الفتاح أحمد تتلقى 
تكريم�ا دوليا رفيعا  وأرج�و أن تكون إرساء 
بيينا قريباً بإذن الله. ملن ال يعرف س�بق وأن 
ترش�حت إرساء لني�ل جائ�زه نوبل للس�الم 
ع�ام 2011 ولك�ن ف�ازت بها اليمني�ة توكل 

كرمان«.

أكد دعمه عمل اإلعالميين في كركوك
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نهاد احلديثي
قال الشـاعر نـزار قباني ـ قـوالـ بليغا ذات 

يوم
ـّـُر بوقا ً … يستوي الفكر  “وإذا أصبح املفك

عندها والحذاء ُ”
وقال جان جاك روسـو : “ االستقامة معيار 
للعظمـة اإلنسـانية “ وهـذه الكلمـة أعظم 
مـن مكتبة سـتندال بمـا حوته مـن حكمة 

وجمال”.
قـال أبو ذر عامـر الداغسـتاني فقيد الفكر 
التقدمي وخريج أكاديمية السجون العراقية  
“ عـى السـلوك أن يجاري الفكـر يف مختلف 
الظـروف واألحـوال ! “ ، و عـى مـدى عقود 
الدولـة العراقيـة الحديثـة واجـه املثقفون 
سـؤاالً بسـيطاً ولكنـه كان وما يـزال غاية 
يف التعقيـد: كيـف يفرتض أن تكـون عالقة 

املثقفني بالسلطة؟ 
فقد كانت إجابة غالبية املثقفات واملثقفني 
ومصالـح  إرادة  مـع  ورسيعـة:  واضحـة 
الشـعب وضد اغتصاب السلطة لتلك اإلرادة 

واملصالح. ورأينا هنـا كيف التحم املثقفون 
بالشـعب ونضاله عـى مدى عقـود الحكم 
امللكـي بشـكل خـاص. ولكن تواصـل هذا 
املوقـف فيمـا بعـد أيضـاً، ولألسـف كانت 
هنـاك وباسـتمرار مجموعة مـن املثقفات 
واملثقفـني، وأن كانـوا مـن األقليـة، الذين 
اختـاروا طريقـاً آخـر، طريـق الوقوف مع 
السلطة وضد الشعب، والبعض اآلخر حاول 

مسـايرة الجانبـني. ولـم يكـن املوقف مع 
السـلطة يف غالـب األحيان خـال من القرس 
والقهر، بـل كان نتيجة النهج االسـتبدادي 
للسـلطة. وكانت هناك قلـة قليلة حقاً هي 
التي اصطفت كلية إىل جانب السـلطة فكراً 
وممارسـة. وقد سـجلت العهود السـابقة 
حالة فريدة بالنسـبة لجمهرة واسـعة من 
العراقيات والعراقيني املثقفني الذين رفضوا 
الخضوع والخنوع لقرس النظام السـيايس، 
فكان أمامهم واحـداً من ثالثة خيارات: إما 
الهجرة إن سـنحت الفرصة، وإما السكوت 
أو اسـتخدام لغـة كليلة ودمنـة يف الكتابة، 
وإمـا القبول باملعارضة املكشـوفة ودخول 
السـجن أو حتـى القبول باملـوت عى أيدي 

جالوزة النظام. 
القـرسي  املهجـر  أصبـح  االحتـالل  وبعـد 
والشتات العراقي داراً آمنة عموماً لعدد هائل 
من املثقفات واملثقفـني املبدعني الذين رفعوا 
مـع إخوتهـم يف الداخـل راية نضال الشـعب 
العراقي عالياً وواصلوا املسرية. يف حني اضطر 

البعض اآلخر ممـن هم يف الداخل، وهو األقل 
عى مسـايرة النظام والبعض اآلخر غاص يف 

الدفاع عنه ونماذج من هؤالء البرش قلة.
السلطة السياسية ومجمل مكونات النظام 
السـيايس التي حلت مكان النظام السـابق 
والتـي ناضـل النـاس مـن اجـل أن تكـون 
دولـة حـرة وديمقراطيـة ويتمتع شـعبها 
الديمقراطية وحقوق اإلنسـان  بالحريـات 
واألمـن والعدالـة االجتماعيـة، لـم تصبح 
كمـا كان مقـدراً لها، وقد سـاهمت اإلدارة 
األمريكية وسـلطة االحتـالل املبارشة بدفع 
األمور من النواحي السياسية واالقتصادية 
واالجتماعيـة إىل وجهة غري إنسـانية وغري 
عقالنيـة ومنميـة للرصاعـات الطائفيـة، 
وجهة تقوم عـى التمييز بني املواطنني عى 
أسـاس الديـن والطائفة عى نحـو خاص، 
وكرسـت بذلـك نظاماً سياسـياً يسـتند إىل 
قاعـدة املحاصصـة الطائفيـة اللعينة بني 

سكان البالد.
 ولكن املهـم يف األمر أن املثقفـات واملثقفني 

)الديمقراطيني(، سواء أكانوا يف داخل العراق 
أم خارجه ابتعدوا عن الطائفية والسياسـية 
، وعملـوا ألن تكـون لهـم مواقف مسـتقلة 
عن الحكم وعن القوى الطائفية السياسـية 
وتحكيـم ضمائرهـم ورؤيتهـم لألحـداث يف 
اتخـاذ املواقف املناسـبة، وبقيـت فئة قليلة 
منهم تدافع عن السـلطة السياسية القائمة 
يف العـراق مـن منطلق ال يمكـن أن يكون إال 
طائفياً ويهاجم من ينتقد السلطة السياسية 
ويدعي الحكمة يف دفاعه عن السلطة إلبعاد 
القـوى الديمقراطية عن التطرف الذي سـاد 

سلوكها عرب عقود. 
نعـم هناك ثله ممـن تحولوا صـوب الدفاع 
عن مواقف سـلطة تحولت شـيئاً فشيئاً إىل 
سـلطة غارقة باالنتماء الطائفي والفسـاد 
,, وكم أتمنى أن يعيد هؤالء الكتاب دراسـة 
مواقفهم الجديدة بدالً من تحشـيد جيوش 
الكرتونيـة والهجوم عى مـن يتبنى موقف 
الناقد للحكومة بعد كل الذي حصل ويحصل 

يف العراق.

أمحد محادي
منـذ بدايـة املعرفـة البرشيـة وهذه 
املعرفة رأسـمال رمزي يحوزه بعض 
االفراد ويعتاشـون من خالله واتاح 
لهم امتالك سـلطة كبرية . وتشكلت 
عى هذا الراسمال الرمزي مؤسسات 
وبدأ يتسـع ويكرب ويغطي مسـاحة 
اوسـع واصبح ذا نفوذ وقوة اكرب  يف 
تحريـك الحيـاة . وكان العاملـون يف 
هذا املجال واملالكون لهذا الراسـمال 
الرمزي يشكلون صنفاً برشياً مميزاً 
لـه مميـزات وقـدرات تفـوق باقـي 
اصناف البرش االخرى وتكاد منزلتهم 
يف مجتمعاتهـم تقارب القدسـية او 
تكونهـا . فنـرى الكهنـة والسـحرة 
والشـعراء يف العصـور القديمـة ثـم 
الفالسـفة والحكمـاء، ثـم العلمـاء 
حتى انتهينا اىل عرص املثقفني الذين 
تربعـوا عـى اعى قمة الهـرم املعريف 
واخذوا بادارة هذا الراسـمال الرمزي 
بـكل اشـكاله حتـى التـي ينتجهـا 
اآلخـرون مـن علمـاء ومختصني يف 

مجاالت املعرفة املختلفة .
وكانت السـلطات االخرى سياسـية 
او اقتصادية تحاول ترتيب عالقاتها 
مـع هـذه السـلطة ومالكيهـا ، مرًة 
بالخضوع لسلطتهم ومرًة بالتحالف 

معهم ومرًة باخضاعهم لسلطتها . 

حركـة  اىل  فاحصـة  نظـرة  ولعـلَّ 
التاريخ كافية لكشـف هـذا الرصاع 
وتشكالته ويف عرصنا الحديث عرص 
والتـي  الشـمولية  االيديولوجيـات 
ُبنيـت اكثرها عـى فكـرة تنتمي اىل 
هـذا الراسـمال الرمـزي فـان هـذه 
بقـوة  وملعرفتهـا  االيديولوجيـات 
هـذا الراسـمال الرمـزي والسـلطة 
التـي يحوزها القائمـون عليه،  فقد 
كل  بنتهـا  التـي  العالقـة  اختلفـت 
ايديولوجيـة او سـلطة معارصة مع 
اصحاب الراسمال الرمزي ) املثقفون 

( بالتسمية الحديثة .
فنرى ثالثة توجهـات حكمت تعامل 

السلطات االخرى معهم .
التوجـه االول رأى انهـم خطر يجب 

القضاء عليه واسـكاته وسحب هذه 
السلطة من يده .

والتوجـه الثاني رأى انهم مخادعون 
وبائعـو اوهام والعمـل حقيقي لهم 
وال يشـاركون يف انتاج الحياة بل هم 
عالٌة عى غريهم من اصناف املجتمع 
، وبالتـايل فامـا ان نفضـح دجلهـم 
ونطردهم مـن املجتمع النهم ال نفع 
لهـم ، او اننـا نرتكهـم عـى هامش 

املجتمع فال اثر حقيقي لهم . 
والتوجـه الثالـث هـو الـذي عـرف 
اهميتهم وخطرهم وقوة اثرهم لكنه 
اسـتخدم اسـرتاتيجية تدجـني لكي 
يخضعهـم لسـلطته ويسـتفيد من 
قوة الرأسمال الرمزي الذي يحوزونه 

ويديرونه .

ان  الثالـث  التوجـه  حـاول  لذلـك 
يصنفهـم ضمن الفئـات التي صنف 
فيهـا املجتمـع وان يجد لهـم مهنة 
يعملون فيها تسـاوي مهن االصناف 
االخرى، وان يحـدد آليات هذه املهنة 
ورشوطهـا وصفـات العاملـني بهـا 
او مـن يحـق لهـم ان يكونـوا جزًءا 
منهـا. وألنه ادرك انه اليسـتطيع ان 
يخضـع او يقنـع جميـع اصحـاب 
الرأسمال الرمزي )املثقفون( بفكرة 
ان يكونـوا جـزًءا مـن ايديولوجيتـه 
وعاملـني لديـه ينتجـون مايناسـب 
هذه االيديولوجية والرؤية الشمولية 
للحياة التي يجب ان يربمجوا وعيهم 
وفـق نموذجهـا االرشـادي، تفتقت 
لديـه فكرة صناعة طبقة لهذه الفئة 

سـميت بـ)االنتلجنسيا ( وتم تحديد 
هويـة مـن يكـون جـزءاً مـن هذه 
الطبقة وتعريفه بمصطلح ) املثقف 

العضوي ( ! 
والتـي اصبحـت مهمتـه الدفاع عن 
االيديولوجيـة  الطبقـة  مصالـح 
والتفسـري  التربيـر  عـن  والبحـث 
العمالها ومواجهـة االفكار املختلفة 

والرؤى املتباينة . 
لهـذه  حارسـاً  اصبـح  انـه  اي 

االيديولوجية مهمته الدفاع عنها .
الحديـث  التدجـني  بـدأ  هنـا  ومـن 
للمثقف وتحديد مهماته من الخارج 
االيديولوجـي و) سـلب حريتـه ( يف 
التفكري خارج الرؤية الشمولية التي 

انتجتها هذه االيديولوجية .

وهنا نكتشف النتيجة االهم وهي؛ ان 
اكرب عملية تدجني للثقافة حصلت يف 
التاريخ الحديث هي هذه املحاولة وان 
اكـرب تزييف للحقيقة حصل هنا وان 
اخطـر خديعة مورسـت تجاه العقل 
هو بخداعه عن حرية التفكري والنقد 
بشـعار الدفاع عن الحقيقة املطلقة 
التـي اكتشـفتها هـذه االيديولوجيا 
وان اكـرب قيد ُوضـع يف رقبة املثقف 
هو قيد ) املثقف العضوي( الذي حدد 
لـه مهمة العقـل ومسـاحة التفكري 
املسموحة له والتي ان تخطاها خرج 
من طبقة )االنتلجنسيا( وفقد صفة 
العضـوي . لقـد جنـى غراميش عى 
الثقافة واملثقـف بتحويل الثقافة اىل 
)انتلجنسيا( طبقة واملثقف اىل عضو 
يف طبقة مهمته الدفاع عن مصالحها 
، وصدًى لصوت ايديولوجيتها وليس 
صوتـاً حـراً لفكـره الـذي اكتشـفه 

بفكره وبحثه العقيل .
اكرب تزوير لحقيقة املثقف هو ابتداع 
صفـة  حـدد  ايديولوجـي  مفهـوم  
املثقف ورسـم طريقه وحدد مهماته 

؛ )املثقف العضوي( . 
صفـة  غرامـيش  مـع  انتهـت 
التفكـري الحـر وابتدأ عـرص حرّاس  
االيديولوجيات أو باالستعارة من عيل 

الوردي ) وعاظ االيديولوجيات(.

 

املرأة قطب الشعر اآلخر
الشاعرة رند الربيعي أمنوذجا

علي ناصر حسني االسدي
فتح صباح محسـن كاظم  أمام املثقفني  
واألدبـاء جوانـب فكريـه واسـعة وآفاق 
علميه غري متناهية فتوجهوا نحو كالمه، 
واخـذوا معانـي أقواله، ومبانـي ألفاظه 
ونبعـا فكريـا متدفقـا وأصبـح ينبوعـا 
صافيـا وثـروة فكريـة ومناعـة علميـة 
للكتاب والباحثـني وذلك لم يأت من فراغ 
ومـن الجديـر بالذكر اإلشـارة بكل فخر 
واعتزاز أن الكاتب والناقد واملؤرخ الكبري  
صبـاح محسـن كاظم من الشـخصيات 
املهمـة يف النارصيـة وقـد اثـرى املكتبة  

اإلسالمية بكثري من املؤلفات  منها .
السـالم(نموذج  عيل)عليـه  -اإلمـام   1
اإلنسـانية 2009 عـن العتبة العباسـية 

املقدسة.
2 -فنارات يف الثقافة العراقية -دراسـات 

نقدية
ج1 -دار الينابيع-دمشق 2009.

3 -ُمقـام االمـام عيل يف ذي قـار 2010- 
-مطبعة الطف.

4 -االعـالم واالمل املوعـود-دار املعمورة 
-عـن الهيئـة الثقافيـة ملكتـب الشـهيد 

الصدر بغداد - 2011.
5 -فنارات يف الثقافة العراقية-دراسـات 
تمـوز  الثانـي-دار  -الكتـاب  نقديـة 

-دمشق- 2012.
6 -صدور طبعـة جديدة. مزيدة. من دار 
العـارف )بريوت( لكتـاب )اإلعالم واالمل 

املوعود(.
7 -كتـاب اإلمـام عـيل -عليـه السـالم- 
الثانية-عن  الطبعـة  اإلنسـانية  نمـوذج 

العتبة العباسية املقدسة .
8.العالمـة الرتاثيـة يف األزياء السـومرية 
رمـوز وخبايـا .صـدر بمناسـبة بغـداد 

عاصمة الثقافة.
9.اإلعـالم واألمل املوعود ط4. مزيدة. دار 

الصادقني .النجف األرشف.
10 - فاطمـة الزهـراء واملـرأة املعارصة 

-دار الفراهيدي - 2016.
11 - راهب بني هاشـم وسجون الطغاة 

– الفراهيدي - 2016 .
12 -فلسـفة االنتظـار والتمهيد للظهور 

املهدوي -الفراهيدي - 2016.
 – املجتبـى  –دار  واملـرسح  -الرمـز   13

.2018
١٤-فنـارات يف الثقافة العراقية والعربية 
الورشـة  دار  طبعـة  نقديـة  -دراسـات 
الثقافية بغداد ،  ودار سلمى طبعة دولية 
املغـرب ..وهنـاك ٦ كتـب أخـرى تنتظر 
الطبع ..يكمل دراسـة الدكتوراه بلبنان،  
دراسـاته  ٤٤ مقدمـة، ودخلـت  كتبـت 
النقدية بأكثر من ٦٠ كتاباً، محاور بارع 
العواصم  العربيـة بمختلف  بالفضائيات 

التي يقدم محارضاته فيها.
وللـه در القائل حني قال: “مـا الفخر إال 
ألهل العلم إنهـم عى الهدى ملن اسـتهدى 
أدالّء وقـدر كّل امـرئ مـا كان يحسـنه  
والجاهـلون ألهل العلـم أعداء ففز بعلم 
تعـش حيـاً به أبـداً.  الناس موتى وأهل 

العلم أحياء” 
ونحـن نعيـش االنتظـار  ملوالنـا صاحب 
العـرص والزمـان ، يخـرج لنـا الكاتـب 
والناقـد بكتابـه االعـالم واالمـل املوعود  
بفكره جديده فكرة االنتظار اإليجابي ملن 
سـيمأل األرض عدالً بعد ان اتخمت جوراً 

وضياعـاً”. تحـول الفكـرة فكـرة اإلمام 
املهدي مـن مجرد فكـرٍة مؤجلة محاطة 
بالغيـب، إىل ممارسـة عمليـة إعالميـة. 
واإلعالم هنا يرتقي عـى معناه التقليدي 
املهني، إىل معناه العام الذي يهيئ الفرصة 
انتظـاره  عـن  “لإلعـراب  منتظـر  لـكَل 
بطريقة إيجابية، وتحدده بسـلوك واضح 
بدل العشـوائية السـلوكية أو الفكرية”. 
إلعـادة تجديد الفكر  والوقـوف معا أمام 
رمـوز الفكـر والتذكري بهـم، وبأفكارهم 
وإحيـاء تـراث. وهـذا يف رأيـي، الطريـق 
الوحيد للوقوف أمام اإلرهاب والفوضوية 
والتخلـف والشـعبوية التي تسـيطر عى 
الخطاب الحايل. نـراه يف كثري من املحافل 
متفانـي يف الدفاع عـن مدينته  النارصية 
وشـغفه فيهـا ال يمكن تلخيـص حياته 
وعبقريته وأفكاره يف عجالة، لكنني أردت 
ـّر بهـذا العمالق األدبـي والفكري  أن أذك
والناقد واملؤرخ ومع كل ما يبذل من جهد 
يف الساحة الفكرية يف العمل والعلم والفكر 
والتواصل البناء بني أفراد املجتمع  ال خري 
يف امـه ال تفتخـر يف عظمائها حضارة أي 
شعب ُتقاس بماضيه وتراثه وأعالمه، من 
علماء وأدباء وشعراء ورجال فكر وثقافة 
وفن، وممن ضحوا بأرواحهم ودمائهم يف 

سبيل حرية األوطان، وليس بما يملك من 
ثـروات باطنية وذهب ومـال، ٍفثراء األمم 
كما يقول ريتشارد هو“ليس يف قطنها أو 

حريرها أو ذهبها، إنما هو يف رجالها”. 
وواقع الحال فـإن الدول العظيمة ُتقدِّس 
عظماءهـا عى الدوام كـي يبقوا أحياء يف 
ذاكرة الشـعب ووجدانه، ونرباساً تهتدي 
بـه األجيـال جيـاًل بعد آخـر، لذلـك نقرأ 
عـى واجهـة الربملان الفرنـي يف باريس 
كلمـات ُنقشـت منذ عـام ١٧٩١ “الوطن 
مدينـاً بالعرفـان للرجال العظمـاء” هذا 
يف الـدول العظيمـة، أما يف بالدنـا العربية 
فـان الحال مختلـف بعد أن ُبذلـت وُتبذل 
محـاوالت كبـرية القتـالع جـذور هـذه 
الشـعوب، عرب محاوالت التالعب بحروف 
تاريخها الذهبي الذي كتب بدماء أبنائها، 
وذلك بهدف السطو عى أمجاد هذه األمة 
وبطـوالت رجاالتها العظـام، ممن حفل 
بهم تاريخنـا املايض والحارض، من خالل 
خطط مربمجـة وممنهجة بحيث تصبح 
معهـا هـذه األوطـان وتاريخهـا صنيعة 

السلطات القائمة.
ولتحقيـق ذلـك كان ال بد من رفع شـأن 
بعض وضيعي النفوس مـن طالّب الجاه 
وراء  لهثـوا  ممـن  املواهـب،  وعديمـي 

السـلطة واملـال، والذين أُغدقـت عليهم 
شـتى أنواع األوسـمة والنياشني، فكانت 
البعثات التعليمية املسـتندة إىل الطائفية 
والحزبية والواسطة واملحسوبية، وكانت 
الشـهادات العاليـة املشـّوهة التي حلّت 
بأعـى مناصـب الدولة، فكانـت الحلقة 
الضيقـة التـي تراكمـت لديها السـلطة 
والثروة واملال، كل ذلك كان عى حسـاب 
رشفاء الوطن وعظمائـه وقاماته الذين 
لـم يسـلموا من شـتى أنـواع املالحقات 
وحمالت االضطهـاد واالعتقال والترشيد 
والتهميـش ختامـا، كانـت هـذه وقفـة 
اللحظـات  بعـض  السـتعادة  قصـرية 
واملواقـف  يف حياة هـذا  “العمالق”، كما 
بكتابـه عن اإلمام عيل نموذج االنسـانية 
عن العتبة العباسـية املقدسة الذي كتب 
عنـه معظـم النقـاد األكاديميـني خارج 
وداخـل العـراق، وكتابـه املميـز الرمـز 
واملرسح قراءة برتاحيديا الطف ، وكتابه 
العالمـة الرتاثيـة يف األزيـاء السـومرية 
رموز وخبايا نال االهتمام بتونس ولبنان 
ومرص ومعظم الـدول العربية .. الذي لم 
يأخذ حقه مـن االهتمام، ولعـل األجيال 
الجديـدة تلتفـت إليـه بما يسـتحق من 

الدراسة والنقد. إلعادة تجديد الفكر.
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ثقافية

 

عبد اهلل علي شبلي
ُمولع بانبالج الفجِر

كنقلِة خلٍق من عدْم 
مرايا يف نبع املاْء 

أرى بقلبي ما ال تبرصه العيوُن 
رؤياي رؤية 

والرويُة اشتهاٌء وارتواء
أرملٌة مدّنسٌة منكسة 

َيهيلون فوق خصالِت شعرها 
تربَة حلْب 

وديجوَر البرتاء..
صوُت السفيه لحٌن يطرْب 

ولقماُن ال يتكلُم 
إال همساً يف أذن زوجته

يغّنجها كي تراقَص األشياَخ 
صبايا يزينون املرايا 

وكأّنهم مقامُع من حديْد 
جسوٌم من حشوة لحٍم وشحْم

جلوٌس عى حشايا 
يلوكون حوايش النمائْم 

يمضغوَن عجوًة 
وبقيًة من قريٍض 

مرصٍع وتليٍد 
منُذ دهٍر 

منذ عرٍص 
ودمدمُة الغضِب 

ال تحرُق 
وال تغرْق 

بيتي بّيتوا عليه تعويذًة من ُرضاَب سجاَح 
وبقيًة من زَغب ُحيي 

وبينك يا زرقاُء وبني مسيلمَة 
ماُء عنٍي 

دمامٌة 
دماثٌة 

ويمامٌة 
وَيَمن سعيٌد 

ال أَحَد يتعلم من أحْد 
فالقدر خرُي مرٍب 

والعيش من دون موٍت 
نرُص مجهوٍل عى مجهوْل 

ال حياَة تولد ُفجاءًة 
إال إذا نبعت من مواٍت

قالت له زرقاُء :   
»املوُت هو املوُت 

ال شبيَه له سواُه 
إسٌم واحٌد يتيٌم 
هو َفناء العدِم 

غنيمُة الخاطئني 
انجالُء الربزْخ«

املوُت غنيمُة 
اخلاطئني 

نافذةالصقر حيلق عاليًا

علوان السلمان

للشاعرة..الشـعر نتـاج فكري يقـوم عى عنارص فنيـة والفاظ 
موحية وجمل مكثفة..مختزلة..محققة لتقنية االنزياح من جهة 

ومن جهة اخرى غاية يسعى اليها الشاعر اليصالها اىل املتلقي..
ما زلت احتفظ بقنينة عطرك ومشط الجيب الصغري

والشظية التي اخرتقت صدرك يف آخر حرب
وبقايا سجائرك..

اآلن اكثر جنونا انا..كلما شعرت بضجيج الوطن
اضع رايس قرب شاهدة واسرتيح

فالنـص بوح ذاتي نفيض به مشـاعر املنتجة)الشـاعرة( بحوار 
ذاتي واسـلوب درامي بتوظيف لغة موحية بالفاظها البعيدة عن 
التقعـر الغموض..فضال عن  تطويعهـا وانتزاع اقىص مكنوناتها 
للتعبري عن املهارة التصويرية من اجل خلق الدهشـية االسلوبية 

املفاجئة...
غمارهـا  يخـوض  ابداعيـة  الشـعر..مغامرة  ان  نـرى  ونحـن 
واللحظـات  واملشـاعر  االحاسـيس  عـن  منتج)شـاعر(للتعبري 
املشـهدية املسـتفزة ببناء فنـي وجمـايل يحقق املتعـة الروحية 

واملنفعة الفكرية عرب االسئلة التي يطرحها..
تسع وتسعون وواحدة اخرى

اللعنة عى مجاعة العشق
أي القبالت امطرها..وانا اطوف طواف الوداع

حول جرح لوطن غادر مع ابناء السماء
  فالنص يعتمد الحكائية الشـعرية بتدفق وجداني تؤطره الصور  
التي تشـكل نسـقا جماليا متداخال والفعل الشـعري..اضافة اىل 
تخطـي املنتجة)الشـاعرة( الحسـيات اىل افق الرؤيـا بمخاطبة 
الوجدان بلغـة الفكر مع جنوح صوب االختـزال الجميل لتحقيق 
االنزياح اللغوي للتعبري عن اللحظة االنفعالية املستفزة للمستهلك 
واملحركـة لخزينـه الفكري من اجل اسـتنطاق مـا خلف الصور 
النصية..اضافـة اىل توظيفهـا تقنيات فنية واسـلوبية كالتناص 
الشعري)وقبلتها تسع وتسعون قبلة واخرى كانت عى عجل(...

والتكـرار اللفظـي الدال عـى التوكيد من جهة ومـن جهة اخرى 
اضفى عى جسد النص نربة مموسقة..

حني يقتحمني النعاس ...
امنحك شفتي لتطعم العصافري

وحني اغوص يف جرحك
افهم رس الناي

افهم..
ان هنالك زورقا ابحر ولم يعد

  فاملنتجة)الشـاعرة( تمازج  بني ما هو ذاتي  وما هو موضوعي 
بلغـة املجاز التـي تحيل اىل اجـواء الرمز الذي هـو) تعبري عميق 
الفكرة...مـزدوج املعنى..(.. اضافة اىل محاولتها تطويع اللغة يف 
انزياحاتها عن مسـاراتها املألوفة فتعمد اىل تعالق الرؤى والحالة 
النفسـية..وتوليد الدالالت وبناء املعاني عرب سياق درامي مكتظ 
بالصـور واملواقـف التي تنحـو منحى فكريا يكشـف عـن قدرة 
مناسـبة واملوقف الفكري وانعكاسـاته الوجدانية برؤية تالمس 

الواقع..
وبذلك قدمت املنتجة)الشـاعرة( نصوصا تعتمد االسلوب الرسدي 
الشـعري الـذي منحها قـدرة االسـتقراء الواعي  يف نسـج نصها 

الشعري..
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سيحلم الطفل ان تخرج رصاصة 

من بندقية لعبه 
سـيحلم أن ينجـو ابـوه من هول 

املحرقة 
 يحلم .. يبكي إىل أن يغفو وتغفو 

املالئكة .
# # #

احسها يف دمي تنئ تحت 
طرشقات الجمر أمي . 

# # #
ملاذا تضحك 

آلن القذيفة أخطأتني 
# ## 

ال صوت يعريني
سوى مناديل الوقت

تمسح نفسها
فيولد الخراب

مزهرا احالما ضيقة .
# # #

يشري جرحي إىل 
الساعة املقبلة 

عن ألـم 
يجلدني بالضحك .
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املكوّنات
دج�اج منّظف ومقّط�ع عىل أرباع 

2 –
إىل  مقّط�ع  الحج�م  كب�ر  بص�ل 

مكعبات – 1
ثوم مهروس – فّصان

جزر مقّطع إىل رشائح )إختياري( 
1 –

فليفلة خرضاء مقّطعة إىل رشائح 
)إختياري( – 1

طماطم متوسطة الحجم مقّطعة 
إىل أرباع – 1

ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – بحسب الرغبة

حبهان – 4 حبوب
ورق غار – 2
قرفة – عود

قرنفل أعواد – ملعقة كبرة
لومي – 1

كمون حّب – ملعقة صغرة
مرق دجاج – مكعب

مل�ون طع�ام برتق�ايل – بحس�ب 
الرغبة

أرز بسمتي مغسول جيداً ومنقوع 

ومصفى – 4 أكواب
ثوم بودرة – ملعقتان كبرتان

زنجبيل بودرة أو طازج مبش�ور – 
ملعقتان كبرتان
لتحضر الدقوس:

طماطم – بحسب الرغبة
فلفل حار – بحسب الرغبة

ثوم – نصف فص
ملح – بحسب الرغبة

طريقة العمل
- يف ق�در، ق�ّ� البص�ل بقليل من 

الزيت.

- اضيفي قطع الدجاج وقلّبي. 
- نّكه�ي باملل�ح والفلفل األس�ود 

وضعي مكعب املرق.
-اضيف�ي الحبه�ان وورق الغ�ار 
واللوم�ي  والقرنق�ل  والقرف�ة 

والكمون.
- قلّبي املكونات لعدة دقائق. 

- اس�كبي امل�اء املغ�� وأضيف�ي 
الجزر والفليفلة والطماطم.

- اترك�ي الق�در مغّطى ع�ىل النار 
حتى تنضج قطع الدجاج. 

- صّف�ي قط�ع الدجاج م�ن املرق 

وضعيها يف صينية فرن.
- نّكهي بامللح والفلفل األسود. 

- ذّوب�ي القليل من مل�ّون الطعام 
الربتقايل يف قليل من املاء.

- ارت�دي قف�ازات وادهن�ي قطع 
ث�ّم  الربتق�ايل  بالتلوي�ن  الدج�اج 

حّمريه يف الفرن. 
- يف ق�در، حّمي القلي�ل من الزيت 

النباتي.
باملل�ح  ونّكه�ي  األرز  اضيف�ي   -
والثوم الب�ودرة والزنجبيل البودرة 

أو الطازج املبشور.
-14 اضيفي 4 إىل 5 أكواب من املاء 

املغ�.
-15 اتركي الخليط عىل نار هادئة 

ملدة تراوح 20 دقيقة. 
بواس�طة  حف�رة  اصنع�ي   16-
املعلقة من الطرف اآلخر يف وس�ط 

الخليط.
-17 ذّوبي القليل من ملون الطعام 
الحف�رة  داخ�ل  وضعيه�ا  بامل�اء 
بواسطة معلقة الطعام عىل شكل 

خطوط رفيعة. 
ورق  م�ن  طب�ق  اصنع�ي   18-

القصدير بحجم الفحمة املُشتعلة.
-19 ضعي الفحم�ة مع القصدير 

فوق االرز بحذر.
-20 اس�كبي ع�ىل الفحمة ملعقة 

كبرة من الزيت النباتي.
-21 عنده�ا س�يتصاعد الدخ�ان، 
 5 مل�ّدة  بإح�كام  الق�در  أغلق�ي 

دقائق. 
الفحم�ة بح�ذر ك�ي  ازي��   22-
االرز  ف�وق  الزي�ت  ينس�كب  ال 

وأطفئيها. 
-23 اخلطي األرز قليالً عند سكبه 

حتى يتجانس اللون.
ضع�ي  التقدي�م،  طب�ق  يف   24-
قط�ع الدج�اج ف�وق األرز وزّيني 
جان�ب  إىل  وقّدمي�ه  باملك�رات 

الصلصة الحارة. 
-25 لتحضر الصلصة الحارة )أي 
الدق�وس(: يف الخ�الط الكهربائي، 
ضعي الطماط�م املقّطعة إىل أرباع 
مع الث�وم والفلفل الحار بحس�ب 

الرغبة والقليل من املاء وامللح.
-26 أخلطي املكون�ات جيداً حتى 

تتجانس.

الرجال ليس�وا بالوضوح الذي تظنه 
النساء وال بالبساطة أو التفهم الذي 
يحاولون إظهاره لذا ينبغي أن تكون 
املرأة حذرة م�ن ترصفاتها التلقائية 
فبع�ض ه�ذه الترصف�ات يمكن أن 

يراها الرجل بشكل خاطئ  تماما!
االعتياد الريع:

الثقاف�ة العربي�ة أو الرشقية للرجل 
الصع�ب  م�ن  أن�ه  يعتق�د  تجعل�ه 
والغريب للم�رأة أن تعتاد عىل الرجل 
برعة أو تتعامل معه بش�كل ودي 

يف إطار الزمالة أو العمل.
ل�ذا فه�و يتوق�ع أن تتعام�� مع�ه 
تتعاملني  بانطوائي�ة وحذر، وح�ني 
بتلقائية وتظه�ري اعتيادك الريع 
ع�ىل التعامل مع�ه أو التحدث بدون 

غرابة فهو يظن أنِك سهلة املنال.
كثرة الضحك واالبتسام:

األمر لي�س فقط مقترصا عىل أغنية 
عمرو دي�اب “ضحكت يعن�ي قلبها 
مال”، ولكن هذا املنطق لألسف يلقى 
تصديقا واسعا من الشباب والرجال 

يف الدول العربية.
فالرج�ل يف أحيان كثرة قد يظن أنِك 

تحاول�ني جذب نتباهه أو لفت نظره 
وإيقاعه يف ش�باكك ملج�رد أنِك ذات 

وجه بشوش وتكثرين االبتسام.
الغ�ر  والح�ركات  الجس�د  لغ�ة 

مسحوبة:
إن كن�ِت م�ن اللوات�ي يتحركن دون 
حساب أو انتبه ملا يفعلنه أو تتحركني 
بعش�وائية فيج�ب أن تنتبه�ي حي 

تكون�ني حول الرج�ال، خاصة ما لم 
تعرفيهم بشكل كاف.

ع�ىل س�بيل املث�ال إن افرتضن�ا أنك 
تتحرك�ني  ح�ني  أحيان�ا  تميل�ني 

أوتتكلم�ني فق�د يظ�ن الرج�ل أن�ك 
إلث�ارة  الح�ركات  ه�ذه  تتعمدي�ن 

إعجابه.
وباملث�ل إن تحدث إلي�ِك رجل بصوت 
منخف�ض فيفضل أال تقربي رأس�ك 
لالس�تماع له بل اطلبي منه أن يرفع 
صوت�ه فأنِت ال تعلم�ني تفكره وقد 

يظن أنِك تحاولني التقرب إليه.
املظهر الخارجي:

لألس�ف عزيزتي فإن الرجل الرشقي 
يظن أن كل ما تفعله املرأة بش�كلها 
متعلق ب�ه وللفت نظ�ره وإرضائه, 
لذا فإنه يظن أنك تضعني مس�احيق 
التجمي�ل ألجل�ه أو تتزينني باملالبس 

والح� إلثارة إعجابه.
وهن�ا ل�ن ننصح�ك ب�أن تغ�ري من 
هيئتك أو تتوقفي عن التزين واالعتناء 
بنفس�ك، ولك�ن اعلمي أن ل�كل مقام 
مق�ال، أي أن هناك ما يناس�ب العمل 
وهناك ما يناس�ب السهرات وهناك ما 

يناسب خروجة صباحية هادئة.
ل�ذا تجنبي لفت األنظ�ار إليِك بخلط 
األمور ببعضها أو فعل ما ال يناس�ب 

مكان تواجدك.

كوني حذرة... تصرفات يسيء الرجال فهمها
احذر وامتنع من اخطاء شائعة حنو مستقبل افضل...هلا

دراسات حديثة

يف الطقس احلار... إياكم شرب القهوة!

احذروا.. شبكات التواصل االجتماعي تقصر العمر

اإلصاب�ة  مؤخ�را،  انت�رشت، 
بجرثوم�ة املع�دة، الت�ي يصعب 
عالجها وتطول فرتة املواظبة عىل 

تناول األدوية للتخلص منها.
أن جرثوم�ة املع�دة تصيب ثلثي 
س�كان العالم، بحسب ما ذكرته 
املراكز األمريكية للس�يطرة عىل 

األمراض والوقاية منها.
وتجنب�ا للعالج�ات الدوائية وما 
تس�ببه من آثار جانبية س�لبية، 
فق�د ع�رض املوق�ع ع�ددا م�ن 
الطبيعي�ة  املنزلي�ة  العالج�ات 

ملواجهة مشكلة جرثومة املعدة.
زيت الزيتون

يقل�ل تناوله من ف�رص اإلصابة 
بمضاعفات جرثومة املعدة، مثل 
قرح االثنى ع�رش وقرحة املعدة، 
حي�ث يحتوي زي�ت الزيتون عىل 
لاللته�اب  مض�ادة  خصائ�ص 
 3 أوميغ�ا  أحم�اض  توفره�ا 
املوج�ودة به، م�ا يجعل�ه قادرا 
ع�ىل التص�دي لثمان�ي س�الالت 
من البكتريا الحلزونية املس�ببة 

لجرثومة املعدة.
العرقسوس

يمن�ع البكتري�ا الحلزوني�ة من 

االلتصاق بج�دار املعدة، ما يقلل 
م�ن ف�رص إصابته�ا بالق�رح، 
يف  االعت�دال  رضورة  إىل  ويش�ار 
استهالك العرقسوس ألن اإلفراط 
فيه قد ي�ؤدي إىل ارتف�اع ضغط 
الدم واحتباس الس�وائل بالجسم 
وضع�ف  بالص�داع  والش�عور 

العضالت.
زيت الليمون

أثبتت تجارب أجريت عىل الفرئان 
أن استنش�اق زيت الليمون يمنع 
نمو جرثومة املعدة، لكن ال يمكن 
الجزم بأن له نف�س النتائج عىل 

البرش.
األلوفرا

أثبتت دراس�ة حديثة فاعليته يف 
تخفيف أع�راض جرثومة املعدة، 
إذ يحتوي ع�ىل مركبات املضادة 
لاللتهاب، تقل�ل أيًضا من فرص 
اإلصاب�ة بقرحة املع�دة والتهاب 

األمعاء.
األشعة فوق البنفسجية

اللج�وء  إىل  األطب�اء  يضط�ر 
عندم�ا  الضوئ�ي،  الع�الج  إىل 
ج�دوى  ع�دم  م�ن  يتحقق�ون 
املضادات الحيوية، ويكون العالج 
الضوئي باستخدام األشعة فوق 
البنفسجية، التي ثببت فاعليتها 
يف القض�اء ع�ىل البكتريا امللوية 

البوابية بشكل آمن. 

طبيبك يف بيتك

5 طرق منزلية لعالج جرثومة املعدة بعيداً عن األدوية!

توصلت منّظمة الصحة العاملية 
اىل نتائج أولية تفيد بأن األطفال 
الذي�ن تق�ّل أعماره�م ع�ن 12 
اإلصاب�ة  مع�دل  يك�ون  عام�اً 
بف�روس كورون�ا عنده�م هو 
نفس�ه لدى البالغني الذين تلقوا 
اللق�اح. لذل�ك، إذا كان الطف�ل 
يعان�ي من األم�راض أو تخّطى 
س�ّن ال�� 15وال يلت�زم بالحجر 
املنزيل، فيجب عىل أبويه التفكر 

يف تطعيمه.
وخلصت منظم�ة الصحة للمرة 
املستحس�ن  م�ن  أن  إىل  األوىل 
تطعي�م األطف�ال ض�د اإلصابة 
ب ف�روس كورونا. وق�ال طبيب 
يفغين�ي  املعدي�ة  األم�راض 
“فزغلياد”:  لصحيفة  تيماكوف 
“الطف�رات الحالي�ة لكورونا ال 
تؤث�ر يف األطفال. حت�ى اآلن، لم 
تك�ن هناك حاالت خِط�رة، مما 
يمرض�ون  األطف�ال  أن  يعن�ي 

به�ذا الف�روس، ولكن بش�كل 
خفيف.”

“وهذا ينطبق بشكل خاص عىل 
األطف�ال الذي�ن تق�ّل أعمارهم 
لي�س  والذي�ن  عام�اً،   12 ع�ن 
لديه�م حتى اآلن ع�دد كبر من 
2 من  مستقبالت األنجيوتنسني 
الن�وع الثاني، والتي توفر معدل 
دخول الفروس إىل الجسم. لذا، 

ال أرى فائدة من تلقيح األطفال 
الذي�ن تق�ّل أعماره�م ع�ن 12 

عاماً اآلن”.
األم�ر  أن  اىل  تيماك�وف  ولف�ت 
يختلف لدى القارصين املصابني 
وزي�ادة  املزمن�ة  باألم�راض 
ال�وزن. عىل األه�ل أن يفّكروا يف 
الفروس  اس�تمر  إذا  تطعيمهم 

يف التحّور واالنتشار.

نصائح طبية

يف أي عمر جيب تطعيم األطفال ضد فريوس كورونا؟
ُيستخدم إكليل الجبل )روزماري( يف الرجيم 
للتنحي�ف، وإذاب�ة الده�ون، وال س�يَّما تلك 
املرتاكمة يف الخصور واألرداف. وهو عش�ب 
ر دائم الخرضة، ويتمتَّع برائحة  عطرّي ُمعمِّ
�ه الطع�ام. وإىل الرجيم، هو  عطريَّ�ة وُينكِّ

يحلُّ مشكلة انتفاخ البطن.
يحت�وي إكلي�ل الجب�ل ع�ىل ك�مٍّ ع�اٍل من 
األلياف والفيتامينات ومضادات األكس�دة، 
ه�ا فيتامينات “ه��” و”أ” و”ج”  ومن أهمِّ
الرضوريَّة لتقوية مناعة الجسم وُمكافحة 

األمراض، بما فيها الرطانات.
ويف كلِّ مئ�ة غرام من إكليل الجبل نحو 131 

سعرة حرارية.
يح�رق إكلي�ل الجب�ل الده�ون املرتاكمة يف 
البط�ن.  منطق�ة  يف  وخصوًص�ا  الجس�م، 
جه�از  ومش�كالت  اضطراب�ات  وُيعال�ج 
الهضم، املُتمثِّلة يف: اإلمساك وعر الهضم، 
باإلضافة إىل النفخة والغازات؛ إذ إنَّ رشبه أو 
ل حركته يف األمعاء،  إضافته إىل الطعام ُيسهِّ
وخروج�ه م�ن الجس�م. كم�ا يمدُّ الجس�م 
بالطاقة والنش�اط الالزمني للقيام باألعمال 
املختلف�ة خالل اليوم، باإلضافة إىل تنش�يط 

الدورة الدمويَّة، والتشجيع عىل الحركة.
كيفية استخدام إكليل الجبل يف الرجيم؟

• املكون�ات: كوب من امل�اء وملعقة صغرة 
م�ن إكلي�ل الجب�ل وملعق�ة صغ�رة م�ن 
الزنجبي�ل املبش�ور وملعق�ة صغ�رة م�ن 
النعناع الجاف وملعقة صغرة من مسحوق 

الشاي األسود.
• طريق�ة التحض�ر: ُتض�اف املكوِّن�ات إىل 
ركوة عىل النار، وذلك لخمس دقاق، وبعدها 

ُيرتك هذا الخليط لع�رش دقائق جانًبا، حتَّى 
ى جيًِّدا. ، ُيصفَّ يربد. ثمَّ

• طريقة االستخدام: ُترشب 6 أكواب من هذا 
م عىل 3 وجبات،  الخليط، يوميًّا، عىل أن ُتقسَّ
حي�ث ُيرشب كوب قبل تن�اول الوجبة بربع 

ساعة، وبعدها بنصف ساعة.
ي�وىص باملواظبة ع�ىل رشب ه�ذا املرشوب 

النتيج�ة  ع�ىل  الحص�ول  بغي�ة  ألس�بوع، 
ة، م�ع االلتزام برجي�م يومي ال تقل  املرج�وَّ
س�عراته الحرارية عن 1100 سعرة وال تزيد 

عن 1300 سعرة.
فوائد إكليل الجبل الصحيَّة:

• ُيس�تخدم إكليل الجبل يف عالج نزالت الربد 
والسعال والربو.

• ُيس�تخدم يف عالج قرشة الشعر وتساقطه 
والثعلبة.

�ب البرشة، عن�د مزجه م�ع الزبادي  • ُيرطِّ
الطازج .

والروماتي�زم  والتوت�ر  الص�داع  ُيعال�ج   •
والكدم�ات والج�روح؛ لغن�اه ب�� مضادات 

األكسدة.
�ن الذاك�رة؛ الحتوائه ع�ىل مضادات  • ُيحسِّ
األكس�دة وحم�ض الروزمانيك ال�ذي يمنع 

تكرُّ املادة الكيمائية الدماغية.
والخم�ول  األعص�اب  ضع�ف  ُيعال�ج   •

واإلرهاق.
• ُيعالج االضطراب�ات الهضمية، فهو طارد 

لغازات البطن.
• ُيعالج اضطرابات القلب.

ر  • ُيس�تخدم كمض�اد للطفيلي�ات، إذ ُيطهِّ
الجسم منها.

سر االعشاب..؟

املطبخ

فوائد إكليل اجلبل يف الرجيم والصحة

مندي الدجاج اليمين

أعلنت الدكتورة أس�يات خاشروفا، 
أخصائي�ة أم�راض القل�ب وخب�رة 
التغذي�ة الروس�ية، أن رشب القهوة 
يف الطق�س الح�ار يتطل�ب مراع�اة 
ت�رض  ال  لك�ي  معين�ة  احتياط�ات 

بالصحة.
وتش�ر األخصائية إىل أنه قبل رشب 
القه�وة يج�ب األخ�ذ باالعتب�ار أن 
للقه�وة تأثر مدر للب�ول، أي اخراج 
الس�وائل م�ن الجس�م، والحفاظ يف 
الطق�س الح�ار عىل ت�وازن املحلول 

امللحي يف الجسم له أهمية كبرة.
القه�وة جف�اف  وتق�ول، “تس�بب 
الجسم. لذلك من األفضل رشب كوب 

من املاء مع كل كوب من القهوة”.
وتضيف، أما ع�ن كمية القهوة التي 
يمك�ن رشبها يف الطقس الحار، فإن 
املس�ألة ش�خصية، وع�ىل كل ف�رد 
تحديده�ا وف�ق حالت�ه. فإذا ش�عر 

الش�خص بالقل�ق بعد تن�اول كوب 
القهوة وعدم انتظام رضبات القلب، 
فه�ذا يعن�ي أن الش�خص أف�رط يف 

تناول القهوة.
وتش�ر األخصائي�ة، إىل أن�ه يج�ب 
الح�ذر م�ن خلط�ات القه�وة م�ع 
املرشوبات الصيفية الشهرة. فمثال 
القهوة م�ن مرشوبات الطاقة، تزيد 

من أعباء القلب.
وتق�ول، “خليط القه�وة ومرشوب 
الطاقة- ه�و عبء إضايف عىل القلب 
يف الطقس الح�ار. ألن القلب يف مثل 
هذه الظروف يعم�ل بصورة مكثفة 
ج�دا، لذلك ق�د ي�ؤدي رشب الخليط 
إىل عواقب سيئة للجسم”. وتضيف، 
وعص�ر  القه�وة  لخلي�ط  أن  كم�ا 
الربتقال سعرات حرارية عالية. لذلك 
يجب اخ�ذ الحذر م�ن رشب القهوة 

مع مرشوبات الصيف الشائعة.

كش�فت دراسة حديثة أن املستخدمني الدائمني لشبكات التواصل االجتماعي 
يعيشون أقل من اآلخرين بنسبة 10 % يف املتوسط.

ووفق�ا لباحثني م�ن جامعة س�تانفورد األمركي�ة، فإن املش�اكل الصحية 
التي تنش�أ بسبب االنغماس املستمر يف الش�بكات االجتماعية، تؤدي إىل وفاة 

أرسع.
وأكدت الدراس�ة أن املستخدم الدائم لوس�ائل التواصل االجتماعي يقيض من 
وقته 4 س�اعات يومياً يف استخدامها، فيما يقيض املستخدم العادي أكثر من 

ساعة واحدة يف املتوسط.
ووفقا ملعدي الدراس�ة فإن مستخدمي الشبكات االجتماعية يقومون أحيانا 

بخطوات متهورة من أجل كسب “الاليكات”.
كم�ا أن الن�اس ال يس�تخدمون مواقع التواصل م�ن أجل رفع مس�توياتهم 
الثقافية أو ممارس�ة الرياضة، بل يحرمون أنفسهم من فرصة الحفاظ عىل 
صحته�م وإطالة أمد حياتهم. عدا عن أن تعابر وجه الش�خص الذي يجلس 
بشكل مستمر يف مواقع التواصل االجتماعي تتغر بشكل مستمر بسبب ردة 
فعله عىل الرسائل املختلفة، وكنتيجة للحركة املستمرة لعضالت الوجه تظهر 

التجاعيد يف وقت مبكر.

انتفاخ العينني من املشاكل الشائعة التي تواجه الصبايا بشكل عام، 
وتخ�اف منها أي ع�روس، فقد تظهر بني ليل�ة وضحاها، والكارثة 
عندما تالحظينها يف األيام األخرة قبل زفافك، وتجعل وجه العروس 

يبدو مرهق، وشاحب قليال.
أسباب انتفاخ عيون العروس

- تن�اول الكثر م�ن األطعمة التي تحتوي عىل امللح، وهي تتس�بب 
بانتفاخ عينيك وجسمك ككل.

- قلة النوم، مع كث�رة اإلجهاد قبل حفل الزفاف، مع كثرة الخروج 
من أجل تحضرات العروس.

- التوتر، مثل أي عروس تش�عر ببعض الضغوطات والتوتر بس�بب 
رغبتها يف أن يسر كل يشء عىل ما يرام.

- قل�ة رشب املياه، تعد أحد األس�باب الرئيس�ة التي ت�ؤدي النتفاخ 
عينيك، وتتس�بب يف احتباس املاء داخل الجس�م، وقد تجعل وجهك 

كله يبدو متورما.

عالج انتفاخ العينني قبل الزفاف
- يفض�ل تناول الكث�ر من املياه عىل مدار اليوم، وإن كنت تنس�ني 
بس�بب ضغوطات العمل، يمكنك ضب�ط املنبه عىل تيلفونك الخاص 

للتذكرة.
- األكل الصح�ي ال يخف�ي فقط االنتفاخ تح�ت العينني، بل يمنحك 

برشة نرضة ككل.
- كم�ادات الش�اي الدافئة، عن طري�ق وضع قطع�ة قطنية مبللة 
بالش�اي الداف�ئ تحت عينيك بش�كل يوم�ي، لتمتص الح�رارة من 

منطقة تحت العينني، وتهدئ البرشة.
- امللعقة الباردة، ضعي دائما ملعقة صغرة يف الفريزر، واستخدميها 
كل يوم يف الصباح، عن طريق وضعها تحت العني ملدة 2 - 5 دقائق، 

وستكون حيلة سهلة تحديدا يوم زفافك.
- املس�اج، بحركات نصف دائرية مع تحريك أصابعك قبل النوم كل 

يوم، لتنشيط الدورة الدموية يف هذه املنطقة.

- الخي�ار، قبل الن�وم ضعي رشيحتي خيار ف�وق كل عني، لتمتص 
الحرارة الناتج عنها االنتفاخ، وتمنحك الرتطيب الالزم.

لطلة ابهى..

كيف تتجنبني انتفاخ العينني يوم الزفاف؟
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مهنياً: يثري هذا اليوم مواضيع مهنية مهمة ويجعلك 
شديد االنفعال تجاه أي اقرتاح أو فكرة.

عاطفياً: إذا كنت ُمقدماً عىل جديد عاطفي فقد تتحّمس 
له جّداً يف هذا الوقت، وينعكس إيجاباً عىل وضعك.

صحي�اً: أن�ت ترتك�ب خط�أ كب�رياً إذا أقلعت عن ممارس�ة 
الرياضة متذّرعاً بضيق الوقت.

مهنياً: لحس�ن الحظ يكون هذا اليوم مناسباً جداً 
ملشاريعك ويولّد طاقة إيجابية.

عاطفياً: تش�عر باالرتباك بس�بب ع�دم رصاحتك مع 
الحبي�ب وتفاجئ�ك رّدة فعله غ�ري املتوقع�ة وتضعك يف 

موقف محرج.
صحياً: تسمع أخباراً تسعدك أو تطمنئ إىل صحة أحد املقرّبني 

أو تخوض تجربة رياضية مفيدة.

مهني�اً: حاول أن تتجّنب اإلره�اق وكثرة املجهود 
غري امل�ّرر، ألنك ق�د تواجه بعض التع�ب يف األيام 

املقبلة، ويستحسن أن ترتاح.
عاطفي�اً: ترّصف�ات غري مرّرة من الرشيك بس�بب ردود 

الفعل التي ظهرت أخرياً منك.
صحياً: عليك النهوض باكراً وممارس�ة الرياضة قبل القيام 

بأي نشاط أو عمل.

مهني�اً: تفوّقك يف العمل يزعج بعض الزمالء لكنه 
يف�رح بعضهم اآلخر، وه�ذا طبيعي حني تكون يف 

دائرة الضوء.
عاطفي�اً: محاوالت مس�اعدة الرشيك يج�ب أن تتواصل 

حتى النهاية، وال تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.
صحي�اً: بالص�ر والج�د تتمكن م�ن الحصول عىل رش�اقة 

وصحة سليمة.

مهني�اً: تعي�د الي�وم بع�ض القضاي�ا القديمة إىل 
الواجه�ة، وتنتظ�ر حدث�اً أو تط�ّوراً يجعلك تقوم 

ببعض االتصاالت الطارئة.
عاطفياً: قد تس�وء العالقة بالرشيك قريباً، لكن األمر لن 

يطول سوى أليام معدودة.
صحي�اً: االنطواء عىل ذاتك وحبس نفس�ك يف م�كان منعزل 

يبقيانك يف حالة نفسية غري مرتاحة.

مهنياً: تثار اليوم أزمة لها عالقة باملايض، حافظ 
عىل مش�اعرك وآرائ�ك رسّي�ة، واعمل بعي�ًدا عن 

العيون.
عاطفياً: ال تنتظر مبادرة الرشيك لتعّر له عن مشاعرك، 

فهذا يمنحكما مزيداً من االستقرار العاطفي.
صحي�اً: تجنب الس�هرات الطويل�ة ألنها تؤثر يف نش�اطك يف 

العمل وقد تشتت تركيزك.

مهني�اً: تكّون رؤي�ة واضحة للمس�تقبل، وتأتي 
ردات فعلك مميزة وتجعلك تخوض تجربة مشوّقة 

جداً.
عاطفي�اً: يزداد حبك للرشيك مع األيام، حافظ عليه قدر 

استطاعتك وامنحه كل ما تملك من عاطفة صادقة.
صحياً: تصاب بوعكة شديدة جرّاء إصابة شخص عزيز عىل 

قلبك بمرض تعتقد أنه خطري ولكنه ليس كذلك.

مهنياً: ال تذهب يف تفك�ريك نحو أعمال غري آمنة، 
فواقع وضعك املهني غري مريح.

عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضّياً، 
وتسيطر عىل انفعاالتك وتبدو واثقاً بنفسك.

صحياً: حاول أن تكون نش�يطاً ومتحّمساً ومندفعاً ملمارسة 
رياضة امليش أو الهرولة أو ركوب الخيل.

مهنياً: تنش�ط االتصاالت املثمرة وتنفرج األوضاع 
ع�ىل نح�و ملح�وظ، اس�تثمر طاقات�ك اإلداري�ة 
ومواهب�ك يف س�بيل اس�تغالل الفرص. عاطفي�اً: يبدأ 
فينوس باالنتقال إىل موقع جديد فيتبدل مزاجك العاطفي 
وتصب�ح أش�د تطلباً من آخ�ر، وربما تعيش بع�ض الجفاف 
والجمود يف شؤونك الشخصية. صحياً: ال تدع نصائح اآلخرين 

العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك.

مهنياً: قد يثري هذا اليوم رّد فعل عىل حدث يطرأ يف 
مكان عملك، ويتحدث عن تغيري يف اجواء العمل.

عاطفياً: ال ترتك فقدان الثقة يؤثر يف عالقتك بالرشيك، 
فهو قد يوصلكما إىل أماكن ال ترغبان يف الوصول إليها.

صحي�اً: األوضاع املتش�نجة الت�ي تمر به�ا يف مجالك املهني 
توترك جداً وتثري أعصابك.

مهنياً: يس�لّط هذا الي�وم الضوء عىل قضايا مالية 
ملّح�ة، وق�د تعرف ربح�اً مادياً مفاجئاً أو س�لفة 
أو ما ش�ابه. عاطفياً: ينتقل فين�وس إىل برج القوس 
ليجاور كوكب س�اتورن، ما يخفف من الوهج العاطفي 

الذي عرفته سابقاً ويهدد ببعض الخالفات.
صحي�اً: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، أي تجنب كل ما 

يسبب لك األذى والتعرض لألمراض.
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العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: يوم مناس�ب لك وُيكس�بك نقاط�اً كبرية 
وأهمي�ة، وت�ؤدي دوراً كبرياً يف العم�ل تهّنأ به من 

قبل أرباب العمل.
عاطفي�اً: قد يصعب علي�ك التفاهم م�ع الرشيك، وربما 
تظهر عن تأفف وتذمر وتوجه االنتقاد واملالحظات الجارحة 
من دون حدود صحياً: أضبط أعصابك، وال تنفعل أمام أمور 

بسيطة ال تستحق حتى االلتفات إليها.

صــــورة و حــــدث

1827 - والي�ة نيوي�ورك تصدر ق�راًرا تمنع فيه 
الرق عىل أراضيها.

1837 - تدش�ني أول خط للس�كة الحديد طويلة 
امل�دى يف العال�م يربط ب�ني برمينغهاموليفربول 

بإنجلرتا.
1863 - استس�الم والي�ة مسيس�يبي يف إط�ار 
الح�رب األهلي�ة األمريكي�ة وذلك بع�د »معركة 

فيكسبورغ«.
1884 : تقديم “تمث�ال الحرية” يف باريس هدية 
من فرنس�ا إىل الواليات املتحدة. ُشحن مفككاً إىل 
الواليات املتحدة الحقاً وُنصب يف موقعه الش�هري 

يف مدخل ميناء نيويورك.
1886 - إقامة تمثال الحرية يف والية نيويورك.

1918 - تتوي�ج الس�لطان محمد الس�ادس عىل 
ع�رش الدول�ة العثماني�ة خلًف�ا ألخي�ه محم�د 

الخامس رشاد.
1941 : بداي�ة االنتفاضة الش�عبية املس�لحة يف 

يوجسالفيا ضد احتالل دول املحور لها.
1946 - الفلب�ني تحص�ل ع�ىل اس�تقاللها م�ن 
قب�ل الوالي�ات املتحدة بع�د أكثر من 381 س�نة 
مناالس�تعمار األجنبي، وكان مانويل روكساس 
أول رئي�س للدولة بعد االنتخابات التي أجريت يف 

4 أبريل 1946.
1953 - افتت�اح إذاعة صوت العرب يف العاصمة 

املرصية القاهرة.
1962 : تأسيس حزب االتحاد االشرتاكي العربي 

يف مرص عىل يد الرئيس جمال عبد النارص..
1974 : وفاة الزعيم الفلسطيني ومفتي القدس 
الح�اج أم�ني الحس�يني )ول�د ع�ام 1897( يف 

بريوت.
1976 : فرقة كوماندوز عسكرية صهيونية تنفذ 
هجوماً عىل طائرة فرنسية خطفها فلسطينيون 
يف أثينا وقادوها إىل مطار عنتيبي )أوغندا( بعدما 

كانت متجهة من االرايض املحتلة إىل فرنسا.
1979 - إطالق رساح الرئيس الجزائري األس�بق 
أحمد ب�ن بلة بعد اعتقاله ع�ام 1965 يف أعقاب 
االنقالب العس�كري الذي قاده ضده وزير الدفاع 

هواري بومدين.
1988 : البحرية األمريكية تسقط طائرة مدنية 
إيرانية فوق مياه الخلي�ج العربي، وتقتل 290 
ش�خصاً كانوا ع�ىل متنها. اعرتفت واش�نطن 
فيم�ا بع�د بمس�ؤوليتها عن الح�ادث وقدمت 

تعويضات ألهايل الضحايا.
1993 - منتخب األرجنتني لكرة القدم يفوز عىل 

نظريه املكسيكي ويحرز كأس كوبا أمريكا.
1993 : س�قوط تس�عة جرحى فلس�طينيني، 
االحت�الل  لجي�ش  هج�وم  يف  طف�ل،  بينه�م 

اإلرسائييل عىل بيت عزاء يف قطاع غزة.
1997 : روب�وت استكش�ايف آيل أمريك�ي يهبط 
ع�ىل س�طح كوكب املري�خ لجم�ع بيانات عن 
الخصائص املناخي�ة له وعين�ات الجيولوجية 

منه.

هل تعلم أن يف الصني وحدها تس�تهلك حوايل 45 
مليار زوج من أعواد األكل س�نوياً أي حوايل 25 

مليون شجرة كاملة النمو.
ه�ل تعل�م أن لون الش�مس يف الحقيق�ة أبيض 

ولكن نراها صفراء بسبب انكسار الضوء .
=كلم�ة »كاراتي�ه« ه�ي يابانية االص�ل وتعني 

»اليد الفارغة«. 
=ل�ون دم الحيوان�ات الثديي�ة احم�ر ولون دم 
الحرشات اصفر، اما دم العناكب فال لون له النه 

شفاف كاملاء. 

=اعىل بناية يف العال�م حاليا هي برج بيرتوناس 
املوج�ود يف مدين�ة كواالملب�ور املاليزي�ة ويبل�غ 

ارتفاع ذلك الرج 450 مرتا. 
=عندم�ا يبتلع الثعبان ضفدع�ا فانه يحتاج اىل 

حوايل 50 ساعة كي ينتهي من هضمه تماما.
=عندم�ا ين�ام املرء ي�زداد طول قامت�ه بمعدل 

سنتيمرت واحد تقريباً. 
=هن�اك مطع�م ضخ�م يف العاصم�ة الصيني�ة 
)بك�ني( يتس�ع الكث�ر م�ن 9 آالف زب�ون يف آن 

واحد. 

حدث يف مثل هذا اليوم

ذكر ان يف أحد األيام حمار أحد املزارعني 
س�قط يف ب�ر. فأخ�ذ هذا األخ�ري ينهق 
ويش�تكي رغب�ة يف الش�فقة لس�اعات 

طويلة.
وأخذ الفالح يتساءل عن ما يجب القيام 
ب�ه. وأخريًا قرر امل�زارع أّن يرتك الحمار 
فق�د ص�ار عاج�زًا والب�ر ألنه ل�م يعد 
يسقيه املاء سيختفي عىل أية حال، ولن 
يكن مربًحا بالنس�بة له اسرتداد الحمار 

من البر.
فدعا جمي�ع جريانه للحض�ور وتقديم 
املس�اعدة. لتعبئ�ة البر بال�رتاب، فأتوا 
جميعا ممسكني مجرفات وبدأوا يف دفن 
الحمار يف الب�ر. يف البداية، أدرك الحمار 
ما يحدث فبدأ يرس�ل رصخات فظيعة. 
ثم اس�تغرب الجميع، يف صمت. يف وقت 
الحق بعد بعض املع�اول، فحدق الفالح 
يف نهاي�ة املط�اف يف قاع الب�ر وذهل ملا 
رآه. مع كل كمية من الرتاب كانت تهبط 
علي�ه، كان الحم�ار يق�وم بعم�ل يشء 

مدهش.
كان الحمار يهتز إلزالة الرتبة من ظهره 
ويركب عليه. بينما جريان املزارع برمي 

الرتب�ة ع�ىل الحي�وان باملج�ارف، كان 
يرتجف وي�زداد ارتفاع لألع�ىل، وفجأة، 
اس�تغرب الجمي�ع ملا خ�رج الحمار من 

البر وهرول مرسًعا!
الحكمة من القصة أّن الحياة س�تحاول 
أّن تبتلعك وُتغرقك يف كل أنواع القمامة. 

اس�تغل كل عقب�ة للتعلم واس�تخدمها 
للم�ي قدًما. كل مش�اكلك هي الحجر 
الذي ُيمكنك من التقدم. ُيمكننا الخروج 
م�ن أعم�ق اآلب�ار دون توق�ف أكثر من 
أي وقت مىض. ال تستس�لم! هز نفس�ك 

وامي قدًما! .

اختب�ار  خ�وض  يمك�ن 
ش�خصية س�هل ان يساعد 
عىل اكتشاف بعض الصفات 
التي تمكن من التخلص من 
نق�اط الضعف وم�ن تعزيز 
نقاط القوة وتحقيق النجاح 
ينص�ح  وله�ذا  الحي�اة.  يف 
بتجرب�ة اختبار يق�وم عىل 
انتق�اء واح�د م�ن خيارات 
اكتش�اف  اج�ل  م�ن  ع�دة 
الصفات التي يجب الحفاظ 
عليها وتلك التي يجب التخيل 
اس�تمرار  لضم�ان  عنه�ا 
الحي�اة الزوجي�ة الناجح�ة 
يكف�ي  وله�ذا  واملس�تقرة. 
الش�خصية  اختبار  خ�وض 
ه�ذا وه�و يق�ي باختيار 

احد الخواتم من 1 اىل 6.  
م�ن اج�ل اكتش�اف ال�ذات 
من خالل اختبار ش�خصية 
بسيط ومعرفة اسباب نجاح 
الحياة الزوجية واستمرارها 
واس�تقرارها يج�ب اختيار 

احد الخواتم من 1 اىل 6.
الخاتم 1

النظ�ام  ح�ب  ه�ذا  يعن�ي 
والس�عي اىل اداء املهمات يف 
الوق�ت املح�دد وع�ىل اكمل 
وجه. ويدل ايضاً عىل التمتع 
ج�داً  جذاب�ة  بش�خصية 
وبالوف�اء للمب�ادئ والقي�م 
يف كل الظ�روف. كما يش�ري 
اىل الح�رص ع�ىل الحف�اظ 
عىل مظه�ر انيق وعىل اتباع 
قواعد اآلداب واحرتام معايري 
االنوث�ة الت�ي تش�كل ورقة 
رابح�ة يف الحي�اة الزوجية. 

االهتم�ام  بأهمي�ة  ويفي�د 
بأدق التفاصي�ل التي تتعلق 
وبس�ؤاله  الحي�اة  برشي�ك 
بشكل دائم عن سري احواله 
فهو  واملهني�ة.  الش�خصية 
يحب ذلك ويعلق عليه اهمية 

كبرية.
الخاتم 2

بحس�ب اختبار الش�خصية 
هذا يشري اختيار هذا الخاتم 
بالرومنس�ية  التمت�ع  اىل 
التضحي�ة  ع�ىل  والق�درة 
والعط�اء من اج�ل الرشيك. 
الحساس�ية  ع�ىل  وي�دل 
وامت�الك الكثري من مهارات 
الج�ذب اضاف�ة اىل اظه�ار 
املودة تجاه االشخاص الذين 
يعيش�ون يف املحيط والقدرة 
باملش�اعر  التحك�م  ع�ىل 
واالنفعاالت وع�دم االنجرار 
ال�ذي يدف�ع  الغض�ب  وراء 
اىل ارت�كاب االخطاء. ويرش 
ه�ذا الخات�م ايض�اً اىل عدم 
االكتفاء بالتمني واىل التمتع 
وااليجابية  العملي�ة  بالروح 
والح�رص ع�ىل التعاون مع 
الرشيك من اجل بناء الحياة 

الزوجية عىل اسس ميتنة.  
الخاتم 3

يكش�ف هذا الخات�م التمتع 
بشخصية مندفعة وبالقدرة 
عىل لفت االنظار والسيطرة 
ع�ىل املواق�ف واب�داء الرأي 
الصائب مهما كانت الظروف 
الت�ي ق�د تمن�ع ذل�ك. كما 
يش�ري اىل امتالك موهبة حل 
املشاكل بطريقة دبلوماسية 
واالبتع�اد بها ع�ن التصعيد 
االزم�ة  مرحل�ة  وبل�وغ 
املستمرة. ويعني ايضاً عدم 
املبالغ�ة والبعد عن التطرف 
القرارات واملواقف واآلراء  يف 

والترصفات.  
الخاتم 4

من ابرز ما يكش�فه اختيار 
الخاتم رقم 4 الكرم وتفضيل 
الش�خص اآلخر ع�ىل الذات 
والعم�ل م�ن اج�ل خدم�ة 
مصلحته ودفعه اىل الشعور 
يف  يعن�ي  كم�ا  بال�رىض. 
باالستقاللية  التمتع  املقابل 
وعدم التأثر باآلراء الس�لبية 
والق�درة عىل اخف�اء ارسار 
الحي�اة الخاصة، ما يجعلها 

بعيدة عن تأثري املحيط.
الخاتم 5

يشري هذا الخاتم اىل شخصية 
غامضة وس�احرة يف الوقت 
نفس�ه. كم�ا يعن�ي التمتع 
ب�إرادة صلب�ة تس�اعد عىل 
ومواجهة  االه�داف  تحقيق 
املصاعب مهما بلغت حدتها. 
ويدل ايضاً ع�ىل القدرة عىل 
وبعيداً  بعقالني�ة  التخطيط 
عن االنفعاالت من اجل بناء 
مس�تقبل مضم�ون وخ�ال 
من التحدي�ات الصعبة ومن 
الحي�اة  تف�كك  احتم�االت 

الخاصة.
الخاتم 6

يكش�ف اختبار الش�خصية 
ه�ذا ان اختي�ار الخاتم رقم 
6 يعني اح�رتام خصوصية 
رشيك الحي�اة وعدم التدخل 
يف كل ش�اردة وواردة تتعلق 
به. ويدل هذا عىل القدرة عىل 
بناء حياة زوجية مس�تقرة 
وغري مه�ددة بالتف�كك من 
خالل الحرص عىل االهتمام 
ويش�ري  تفاصيله�ا.  ب�كل 
ايض�اً اىل عدم االنجرار خلف 
الت�ي  املتفرق�ة  التعليم�ات 
يتم االس�تماع اليها من هنا 
وهناك وعىل التحيل بالصالبة 
الت�ي تضمن ع�دم الضعف 
وط�رق  التحدي�ات  ام�ام 
االس�تفزاز الت�ي يعتمده�ا 
وملعرفة  االش�خاص.  بعض 
كل ذلك يجب خوض اختبار 
السهل والبسيط  الشخصية 

هذا.

قصة وعربة

هل تعلم

اختبارات شخصية

محار املزارع وصراع البقاء

اختبار شخصية يكشف صفات الزوجة اليت تضمن استمرار احلياة الزوجية

“ارتفاع درجات احلرارة يف العراق”

acebook Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
ال يا وليف ال�روح ال تنىس ودي***مايل غرض بالناس بس انته عندي
املا ي�ن�ام الل�ي�ل ع�ل�ه ع�ىل ع�له***الع�يش�ه ع�ك�ب اهواي عيشة مذله

اشكي س��هر الليل من فركا خيل***ارف��ع يديني ف��وك لل��ه واص�����ل�ي
اسه�ر واه�ل ادم�وع وال�درب ادله***واملايريده اهواه ع�له ع�ىل ع�له

ي�ا خ�ل�ي ال م�ري�ت س��ل�م ع�ل��ي�ه***ك�ل ال�س�ب�ب ذوالك انا اش ب�ي�ديه 
ي�اخيل ل�و ص�دي�ت كل�بي يري�دك***م�وت وح�ياة ال�روح ياخيل بي����دك

ياسمر فراقك ليش روحي جرحها***صابر ودمع العني غصبن فضح�ها
يالفاركتني الروح بع��دك جريحه***بع���دك طريح افراش جني ذبيح����ه

كلمات متقاطعة

رأيس
1ذرة من املادة مشحونة بشحنة سالبة أو 
موجبة oنبات عطري يستخدم مع الشاي

2بيوت o حايل
3ح�رف عطف o احد الوالدين o دعاء أثناء 

الصالة.
4نزيف األنف o شاعر فرنيس معارص تميز 

شعره بالتعقيد )بول ....(.
5نص�ف واحد o ينق�ص o رمز الكريت يف 

الكيمياء
6س�قيا الزرع )معكوسة( o انتفاء اليشء 

ونفاده )معكوسة(.
7حالة نفس�ية فيها م�ن الحزن والضغط 

والغضب الكثري oيصبح طريا.
8سلس�لة من األحداث للرتفي�ه أو كأوامر 

للكمبيوتر
9أديب�ة أمريكي�ة كان�ت مصاب�ة بالعمى 

والصمم والبكم
10حيوان زاح�ف ضخم منقرض o حاجز 

مائي
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أفقي
الكلمات  ابت�دع  الذي  1األمريكي 

املتقاطعة o هدم
2نزاالت ومواقع o متشابهان

جمهوري�ة  عاصم�ة   o 3ح�ب 
ايرلندا

مؤن�ث  عل�م  اس�م   o 4نواع�ري 
بمعنى نظر بحب وشغف.

أو يف  أدائ�ه  o يرتاج�ع يف  5ال�ه 
طموحه.

6االسم القديم ملاليزيا
7تس�بب يف تعطي�ل العم�ل عن 
االستمرار o مهندس أملاني اشرتك 

يف صنع سيارة مرسيدس
الصغر  8وحدة قي�اس متناهية 
تع�ادل ج�زء م�ن امللي�ون م�ن 

املليمت
9أغنية لعبد الحليم حافظ

10ش�اعر جاه�ىل م�ن أصحاب 
املعلقات.
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عـين على العالم

النجمة، ياسمني رئيس، إىل بريوت لتصوير مسلسلها  سافرت 
ياسمني،  ُتدعى  فتاة  شخصية  فيه  تؤدي  الذي  دقيقة   60
التشويق واإلثارة، وهو مكّون  إطار من  املسلسل يف  ويدور 

من 9 حلقات، ومن املقرر عرضه عىل منصة شاهد.
مسلسل 60 دقيقة من بطولة ياسمني رئيس، تأليف محمد 

هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.
يأتي هذا بعد إنهاء ياسمني رئيس تصوير فيلمها »جارة 
إىل  به  تعود  الذي  الباجوري  هادي  املخرج  مع  القمر« 
موسم  خالل  الكبري  نجاحها  بعد  السينمائية  البطولة 

رمضان بشخصية فاتن يف مسلسل »ملوك الجدعنة«.
ياسمني رئيس هي نجمة متميزة باختالف الشخصيات 
التي قدمتها، نافست أخرياً يف السينما املرصية يف فيلم 
»لص بغداد« الذي تجاوزت إيراداته الـ33 مليون جنيه 
تبوسني«،  »بالش  املختلف  فيلمها  وأيضاً  مرصي، 
العاملي  فيلمها  يف  كلثوم  أم  شخصية  جّسدت  كما 
»البحث عن أم كلثوم«، إىل جانب بطولتها يف فيلم 
األخرية«  املحارضة  و«هيبتا  جاكسون«،  »شيخ 
تحقيقاً  مرصي  رومانيس  فيلم  أعىل  ُيعد  الذي 
يف  حلمي  أحمد  النجم  مع  تعاونت  لإليرادات، 
القدير  »صنع يف مرص«، وانطلقت مع املخرج 
يف  السينمائية  بطوالتها  أوىل  يف  خان  محمد 
العديد  ياسمني  قدمت  املصنع«.  »فتاة  فيلم 
أحدثها  الناجحة  الدرامية  األعمال  من 
يف  نافس  الذي  الجدعنة«  »ملوك  مسلسل 
غوغل  ترند  واحتلّت   ،2021 رمضان  موسم 
وتويرت أكثر من مرة خالل حلقاته، إىل جانب 
الخائن«،  أنا  شهرية  »أنا  مثل  أخرى  أعمال 
وتنتظر  خاص«،  و«عرض  ثالث«  »طرف 

حالياً إطالق فيلمها »قمر 14«.

رمضان  محمد  خرج  أيام،  قبل 

يجمعه  غنائي  تريو  عن  ليعلن 

حيث  بلعيايش،  ونعمان  بريدوان 

املوسم  يف  هذه  خطوته  ستكون 

الصيفي الغنائي.

ومنذ لقاء محمد رمضان بـ«ريد 

ملرشوع  يحرضان  وهما  وان« 

أثناء زيارة  غنائي يجمعهما معاً 

دبي،  األخرية  رمضان  محمد 

أغنية  عىل  الثنائي  استقر  حتى 

»جو البنات« التي ستنطلق خالل 

الفرتة القادمة وستجمعه بنعمان 

للمرشوع  انضم  الذي  بلعيايش 

قبل أيام مع ترحيب رمضان به، 

واسعاً  نجاحاً  حقق  أنه  خاصة 

بنوعية أغنيات الراي.

هو  سامي  محمد  املخرج  وكان 

إخراج  لتوّل  رمضان  اختيار 

البنات«  »جو  الجديدة  أغنيته 

يف  ُتصوَّر  أن  املنتظر  من  التي 

واجه  قد  سامي  وكان  دبي، 

موسم  منذ  واسعة  هجوم  حملة 

مسلسله  بسبب  املايض  رمضان 

الرمضاني األخري »نسل األغراب« 

كرارة،  وأمري  السقا  ألحمد 

قرار  منذ  الساحة  عن  واختفى 

قبل  من  معه  التعاون  إيقاف 

الجهة املنتجة.

مساندة  رمضان  قرر  حتى 

إخراج  مهمة  وإسناد  صديقه 

ليعيده  »ثابت«  األخري  كليبه 

بعده  ومن  الساحة،  إىل  مجدداً 

البنات«  »جو  املنتظر  مرشوعه 

األيام  خالل  تصويره  أنهى  الذي 

دبي  يف  وجوده  أثناء  املاضية 

اإلقامة  عىل  أيضاً  للحصول 

الذهبية مع زوجته مي عمر.

رمضان  أن  بالذكر  الجدير 

املرشوع،  لهذا  كثرياً  متحمس 

من  بمفاجأة  جمهوره  ويعد 

العيار الثقيل يف هذه الخطوة التي 

الرتباطاته  مرة  من  أكثر  أّجلها 

الفنية، مؤكداً أن األغنية ستقلب 

موازين املنافسة هذا املوسم. 

عىل صعيد آخر، فإن سعد ملجرد 

تريو  لطرح  يستعد  اآلخر  هو 

وان  بريد  يجمعه  قوي  غنائي 

معاً  مرة  ألول  الرباعي  وصابر 

وهو  صباحي«؛  »سهرة  بعنوان 

املنافسة  سيجعل  الذي  األمر 

هذا  املرشوعني  بني  حامية 

املوسم، خاصة بعد الخالف 

ملجرد  جمع  الذي 

خالل  ورمضان 

املاضية  الفرتة 

أغنية  عىل 

»إنساي«.

سالم  »حوراء  املوهوبة  الطالبة  حصلت 
التابعة  املوهوبني  مدرسة  من  بيان« 
عىل  االرشف  النجف  محافظة  لرتبية 
ويسليان  جامعة  من  عاملية  شهادة 

االمريكية .
يف  )حوراء(  للطالبة  النجاح  هذا  وجاء 
الصف الرابع االبتدائي بعد اجتيازها لدورة 
بتخصص   Psychology النفس  علم  يف 
هذا  يتضمن  حيث   ،Schizophrenia
االضطراب  طبيعة  عىل  التعرف  الكورس 
للعوامل  العلمي  والبحث  النفيس 
بالفصام  املتعلقة  والنفسية  البيولوجية 
)السمات  التال:  النحو  عىل  وعالجه 
 MRI« الرئيسية لألعراض، تصوير الدماغ
البيانات  العصبية،  والكيمياء   »fMRI و 
املتعلقة  والنفسية  العلمية  والنظريات 
مرض  يف  والسلوك  والعاطفة  باإلدراك 
الجسدية  األساليب  الشخصية،  انفصام 

والنفسية واالجتماعية للعالج(«. 
من جانبها، قالت هيأة رعاية املوهوبني يف 
وزارة الرتبية يف بيان ورد »للزوراء«: اننا 
ماضون يف بناء قاعدة راسخة من الطلبة 

املوهبني، وتعليمهم املفهوم الفعيل ملعنى 
واكتساب  واإلدراك،  العمل  بني  التواصل 
إىل  تؤهلهم  عاملية  احرتافية  شهادات 

االبتكار لخدمة املجتمع. 
بيان(  سالم  )حوراء  الطالب  ان  يذكر 
حصلت عىل درجة امتياز )100 / 100(، 

لطلبة  مخصصا  الكورس  هذا  وُيعد 
وباللغة  االولية  الجامعية  الدراسات 
يعد  فهو  ذلك  عن  فضالً  االنجليزية، 
التحول  قادة  مرشوع  انجازات  ضمن 
العاملية  »كورسريا«  منصة  عرب  الرقمي 

.Coursera االلكرتونية

دبي/ الزوراء:
اكدت املذيعة اللبنانية النا داوود يف حوار خاص 
ان تجربتها مع اليف ستايل كانت غنية من عدة 
نواحي وخاصة عىل الصعيد الشخيص والثقايف، 
من  ضيوف  مع  املبارش  التعاطي  بسبب  وذلك 
الذي  األمر  العربي،  العالم  يف  املجاالت  مختلف 
أعطاني فرصة للتعرف عىل شخصيات، عادات 

وثقافات جديدة لكل منها.

• هل تتعكزين عىل تجربتك عىل خربة والديك؟
كبري  معنوي  دعم  ومصدر  قدوتي  هما  -أهيل 
أهدايف.  اىل  ألصل  عليها  أعتمد  وسيلة  وليس  ل 
ولكن بالطبع أنا ولدت وترعرعت يف منزل ميلء 
بأجواء ثقافية وفنية، األمر الذي خلق يف داخيل 
الناحية  أّما من  للتمثيل واألضواء.  حب وشغف 
ال  من  الفرص  هذه  كل  عىل  حصلت  املهنية، 
واحد،  يشء  خالل  من   MBC اىل  وصوالً   LBCI
وجهودي  أهدايف  تحقيق  عىل  ارصاري  وهو 

الشخصية لتطوير شخصيتي وعميل.
واغرائها.  جمالها  عىل  النا  تعتمد  هل   *

كمذيعة؟
- ابدا .. ال أعتمد عىل الجمال أو اإلغراء، لسبب 
التي  الناس  واحد وهو أن هذه االمور ال تدوم. 
الثقافة  مثقفني.  ناس  هم  ل،  قدوة  اعتربها 

اساس التطوير.
* ما هي فرص النا يف التمثيل؟

لكنني  والعروض.  الفرص  من  الكثري  يوجد   -
أن  األفضل واألنسب عىل  اختيار  سأحرص عىل 
يكون العمل/الدور مناسب لشخصيتي ويشكل 

ل نقطة تحول ايجابية يف مسريتي.
• حلمك كمذيعة اوال، وممثلة مستقبال؟

يف  لكنني  التمثيل.  وأعشق  املذيعة  دور  أحب   -
الوقت الحال أريد أن أشبع من دوري كمذيعة، 
اىل  املذيعة  شخصية  أحب  أن  يوما  أتوقع  لم 
ستايل«  اليف  الربنامج«  هوية  ربما  الحد،  هذا 
جعلتني أتعلق بهذا املجال فهو مرح ويشبهني 

كثريا يف الحياة اليومية. 
او  السينما  او  التلفزيون   ،، لك  األقرب   *

املرسح؟
- التلفزيون والسينما هما األقرب ل، أشعر أنني 
التلفزيونية  األعمال  يف  أكثر  نفيس  وأجد  أبرع 
والسينما. فهما بالنسبة ل يمثالن الحارض وأنا 
تفاصيل  يف  ويتمتع  الحارض  يف  يعيش  شخص 

الحياة التي يعيشها اآلن.
كيف   .. طيبة  سمعة  ذات  اللبناني  الفن   *
تنظرين اليه اليوم ،، وما مدى تأثري وباء كورونا 

عليه؟
الفن  عىل  أثرت  التي  الكبرية  الصعوبات  رغم   -
اللبناني بسبب وباء كورونا واألوضاع القاسية 
اإلنتاج  رشكات  مازالت  لبنان،  بها  يمر  التي 
واملمثلني يبذلون جهود كبرية لالستمرار وتقديم 
األعمال  سلسلة  كان  والدليل  الضخمة  األعمال 

التي ُعرضت خالل املوسم الرمضاني الفائت.

يامسني رئيس تبدأ تصوير مسلسل 
»60 دقيقة« يف بريوت

بلقيس فتحي تقرتب من الـ 8 ماليني
 مشاهدة بـ »انتهى«

حممد رمضان يدخل يف منافسة مع سعد جملّرد

الطالبة العراقية »حوراء سالم« حتصل على شهادة 
من جامعة ويسليان األمريكية

املذيعة اللبنانية.. النا داوود: ال أركز أو أعتمد على اجلمال أو اإلغراء 
أكدت حبها لدور املذيعة وعشقها للتمثيل

فايبر يدخل متعة استخدام فالتر 
الواقع المعزز )AR( على تطبيقه

موقع “Tik Tok” يعلن خبرا سارا لمستخدميه

أعلـن تطبيق فايرب اململوك لرشكـة راكوتني اليابانية واحـد التطبيقات 
الرائدة يف العالم للتواصل عرب الرسـائل واملكاملـات املجانية واآلمنة، عن 
جلب متعة اسـتخدام فالتـر الواقع املعـزز )AR( إىل التطبيق من خالل 
عقد رشاكة مع تطبيق سـناب شـات. باستخدام أدوات مطورة من قبل 
 ، Bitmoji و Creative Kit و Camera Kit بمـا يف ذلـك Snap رشكـة
 Snap سيقوم تطبيق فايرب بإطالق الفالتر وتمكني املشاركة بني فايرب و

باإلضافة إىل توفري صور Bitmoji يف تطبيق فايرب.
فالتر فايرب املدعمة بواسـطة Snap ستوّفر املراسالت ومكاملات الفيديو 
والصـور املدعمة بواسـطة الواقع املعزز )AR( ملسـتخدمي فايرب للمرة 
األوىل. إطـالق هذه الخاصية الجديدة عىل فايـرب يتضّمن توفري 30 فلرتا 
جديـدا، بما يف ذلك أقنعة الحيوانات وشـخصيات فايرب وفلرت تحت املاء 
وتفاعـالت القطط الظريفة وغري ذلك. كما يهدف التطبيق إىل إضافة ما 
ال يقّل عن 300 فلرتا جديدا مع نهاية العام الجاري، وسـتتاح للرشكات 
الفرصـة إلنشـاء فالترها الحرصية عـىل فايرب.. يعّد الصنـدوق العاملي 
للطبيعة ونادي برشـلونة ومنظمة الصحة العاملية من بني رشكاء فايرب 
األوائل الذين سيحصلون عىل فالتر جديدة عىل فايرب حيث ستعمل الفالتر 
املخصصة عىل تعزيز التفاعل بني املستخدمني والعالمات التجارية التي 

يحّبونها من خالل تطبيق فايرب.
تعّد فالتر فايرب، إضافة رائعة إىل مجموعات امللصقات الحالية للتطبيق، 
والتي تتيح للمسـتخدمني التعبري عن أنفسـهم بسـهولة وسالسة أكرب 
-Bi Snap بما يف ذلـك Camera Kit و   خالل الدردشـات. دمج معـدات
moji و Creative Kit يقّدم طرق إضافية للتقريب بني األشخاص وجعل 

االتصاالت أكثر إبداًعا وإمتاًعا عرب تطبيق فايرب.

 أعلـن القائمون عىل تطبيق “TikTok” أن مسـتخدمي التطبيق سـيكونون 
قادريـن قريبا عىل توثيـق فيديوهات بمـدة أطول وتحميلها عـرب التطبيق.
وتبعا للمعلومات التي نرشت عىل الصفحات التابعة لـ TikTok عىل اإلنرتنت 
“فإن مسـتخدمي التطبيق سيكونون قادرين عىل توثيق وتحميل فيديوهات 
عـىل التطبيق مدتها 3 دقائق بدال من 60 ثانية كما هو األمر حاليا”.وجاء يف 
رسـالة نرشتها املواقع التابعة لـ TikTok “خالل األسـابيع القليلة القادمة 
سنوفر لجميع املسـتخدمني حول العالم إمكانية إنشاء مقاطع فيديو بمدة 
أطول عرب التطبيق، وسـنمنح مستخدمينا حرية أكرب يف تصوير الفيديوهات 
وتحميلها وتحريرها، وسـتصل مدة الفيديوهات التي ينشـئها املستخدمون 
إىل ثـالث دقائـق”.وكان TikTok قـد اخترب ميـزة إنشـاء الفيديوهات ملدة 3 
دقائق عند عدد محدد من املستخدمني عرب تجربة “التنسيق املوسع”، ويبدو 

أن امليزة القت نجاحا، لذا تقرر طرحها لجميع املستخدمني.

كشـف تقرير حديث عـن أن رشكة 
فيس بوك سـتوفر األموال لصندوق 
االبتـكار لـ 170 صحيفة أسـرتالية 
إقليمية كجزء من صفقة الرتخيص 
املخطط لها، فيمـا وصفت األطراف 
بأنهـا  الخطـوة  هـذه  املشـاركة 
عمـالق  بـني  للتعـاون  اسـتعراض 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

والنارشين املحليني.
فيمـا تجلب هـذه الخطـوة عنرًصا 
أساسـًيا إىل سلسـلة مـن الصفقات 
التي أعلن عنها فيس بوك يف أسرتاليا 
منـذ أن أصـدرت البـالد ترشيعـات 
لجعلهـا تتفاوض رشكة ألفابت عىل 
مدفوعات املحتوى لوسائل اإلعالم أو 

تخاطر بالتحكيم الحكومي.
ومنـذ أن دخل القانـون حيز التنفيذ 
األخبـار  مقدمـو  قـام  فربايـر،  يف 
 Nineو News Corp املهيمنون مثـل
 Entertainment Co Holdings Ltd
 Australian Broadcasting Corp و
بتوقيـع صفقات أو خطابـات نوايا 

مع كربي رشكات التكنولوجيا.

فيما ينتظر أن تجعـل الصفقة التي 
خططـت لها كانرتي برس أسـرتاليا 
)CPA( والعمالق التكنولوجي أموال 
فيـس بوك أقـرب إىل الرتويسـة مثل 
 circulation 8,750و ، The Bunyip
، و Gympie Today نظـرًا ألنهم من 

بني 170 منفًذا يمثلها.
ولم يتم اإلفصاح عن رشوط الصفقة 
بما يف ذلك اإلطار الزمني واملبلغ املال 
وكيف سيتم تقسيمها أو إنفاقها يف 
بيان مشـرتك من CPA وفيس بوك، 
وقال البيان إن الطرفني وقعا خطاب 
نوايـا للتوصل إىل اتفـاق فقط، فيما 
قـال رئيـس الرشاكـة اإلخباريـة لـ 
-A  فيس بوك ألسرتاليا ونيوزيلندا،

drew Hunter :”هذا الدعم التموييل 
 Country Press سيسـاعد أعضـاء 
Australia عىل بناء أعمالهم الرقمية 
جديـدة”،  جماهـري  إىل  والوصـول 
وأضـاف: “إنـه جزء من اسـتثمارنا 
األسـرتالية  الصحافـة  يف  املسـتمر 
وتعاوننـا مع صناعة األخبـار لبناء 

نماذج أعمال مستدامة”.

أمريكيـون كمامة  طـور علمـاء 
للوجـه يمكنها اكتشـاف فريوس 
كورونا عن طريـق اختبار تنفس 
الشـخص، وذلك خالل 90 دقيقة 

فقط.
فقد أكد العلماء التابعون لجامعة 
هارفارد ومعهد ماساتشوسـتس 
للتكنولوجيـا أن الكمامة تحتوي 
عىل مستشـعرات داخلية يمكنها 
رصد جزيئات فـريوس كورونا يف 

أنفاس األشخاص.
وتحتـوي الكمامة عـىل مكونات 
تفعيلهـا،  عنـد  قـادرة  داخلهـا، 
عىل استشـعار جزيئـات فريوس 
كورونا، ومعرفة إن كان الشخص 

مصاباً بالفريوس أو ال.
إىل ذلـك، عـىل الشـخص التنفس 
بالكمامـة ملـدة 30-15 دقيقـة، 
ومـن ثـم تظهـر نتيجـة اختبـار 
كورونا عىل رشيـط موضوع عىل 
الكمامـة بعـد 90 دقيقـة، حيث 

يتغـري لون هـذا الرشيـط يف حال 
إصابة الشخص بالفريوس.

من جهته، قال بيرت نجوين، عالم 
أبحـاث يف جامعة هارفارد، والذي 
شـارك يف تطويـر هـذه الكمامـة 
“إن ابتكارنـا الجديد يتميز بالدقة 

والرسعة والتكلفة املنخفضة”.
وأشار نجوين إىل أن فريقه يقوم يف 
الوقت الحـال أيضاً بتطوير جهاز 
يمكن أن يسـمح بإرسـال نتائج 
االختبارات عىل الفـور إىل الهاتف 

الذكي الخاص باألشخاص.
ويعتقـد الباحثون أيضاً أنه يمكن 
غـرس هـذه التقنيـة يف معاطف 
احتمـال  الكتشـاف  األطبـاء 

تعرضهم للفريوسات.
أول  الكمامـة  كذلـك، تعـد هـذه 
اختبـار يكشـف نتائـج لفريوس 
االختبـار  مثـل  بدقـة  كورونـا 
التقليـدي )PCR(، ولكن يف درجة 

حرارة الغرفة.

خالل 90 دقيقة.. كمامة تشّخص 
اإلصابة بفيروس كورونا !

فيس بوك يستعد لتمويل صندوق 
االبتكار لـ 170 صحيفة أسترالية 

  

تغريدات

ستيفن هيكي
السفير البريطاني في العراق

اليسا

ــن ورا االمتحانات  ــم يعانوا م ــذ وأهل ع  يف تالمي
ــر يلغيها. ال  ــل الوزي ــي ما عم يقب ــة الل الرمسي
األساتذة وال الطالب معن بنزين، وعم يدرسوا عا 
ضو الشمعة بال كهربا، وكل السنة أونالين بأسوأ 
ــو ما بتقدم وال بتأخر.  حالة. تراجع يا طارق ألن

معقول ما يف وال مسؤول عايش معنا بهالدولة؟

ــراق... كانت جتربة رائعة  وداعاً، يا ع
ــن  ــم على حس ــكراً لك ــاز.. ش ذات امتي
الضيافة والتواصل واملشورة والصداقات 

ــتاق للعراق كثريا، لكين  العديدة.. سأش
امل ان اعود مرة اخرى يوما ما.

ما كل ما يتمناه املرء 
يدركه 

التي تمر يف حياته والتي ال طعم لها  العابرة  قد ينىس االنسان االحداث 
وال رائحة وال لون، فتمر هذه االحداث مرور الكرام باهتة يتناساها املرء 
مع االيام بتفاهتها، لكن تبقى بعض االحداث املهمة محفورة يف ذاكرة 
ما  التي  االحداث  ومن  بمستقبله،  تتعلق  التي  االحداث  خاصة  االنسان، 
زالت شاخصة يف ذاكرتي يوم توجهت اىل مقر الكلية العسكرية لتقديم 
اوراقي للقبول يف الكلية عام 19٧0، خاصة ان القبول يف هذه الكلية كان 
العراقي  الجيش  اتخرج واكون ضابطا يف  بأن  امنيات حياتي  أمنية من 
الحياة  متطلبات  سد  يف  والدي  ومساعدة  مستقبيل  اختصار  يف  أساهم 
التي واللُّتيا تم تحديد يوم إلجراء مقابلة املتقدمني، ويف  الصعبة.. وبعد 
العسكرية،  الكلية  وزمالئي  أنا  وصلنا  ان  وما  للمقابلة،  املحدد  اليوم 
وبدأنا  الدخول لتلك القاعة التي كانت اشبه بقاعة اإلعدام، وجدت اربعة 
ضباط برتب عسكرية كبرية يجلسون يف منصة اشبه بمنصات املحاكم 
ملحاسبة املتهمني، ووجدت شخصت يجلس جانبا وقد بدت عليه عالمات 
الذي  هو  كان  ألنه  مهمة  شخصية  انه  ترصفاته  تؤرش  والتعال،  الزهو 
املكتب  مسؤول  انه  ل  تبني  وقد  الطالب،  من  للمتقدمني  االسئلة  يوجه 
قوائم  ضمن  اسمك  ورد  »هل  سؤاله  وبدأ  الحاكم،  للحزب  العسكري 
الحزب املرسلة للكلية«، يقصد قوائم ارسلت من منظمات الحزب الحاكم 
تؤرش االنتماءات الحزبية للطلبة املتقدمني كانت معلقة خارج القاعة.. 
عىل  وبدت  بالنفي،  اجبت  فقد  سيايس  حزب  ألي  انتمي  ال  كنت  وحيث 
وجه املسؤول عالمات االشمئزاز وعدم الرضا، وخرجت من املقابلة وأنا 
عىل يقني بأني لن أُقبل يف الكلية، وفعال كانت النتيجة مثلما توقعت فلم 
يظهر اسمي ضمن قوائم املقبولني، وكانت صدمة كبرية، حيث اعتكفت 
يف البيت ملدة اسبوع وأنا ابكي بكاًء مرا عىل خيبة أميل.. وما ان مر عام 
حتى عاودت التقديم مرة ثانية، وأنا أتهيأ للبس مالبيس املدنية وبدلتي 
التي ال املك غريها، ومن ضمنها ربطة عنق حمراء اللون، هي الوحيدة 
حتى  والدي  شاهدني  ان  وما  املزعومة،  املقابلة  لحضور  املكها  التي 
بأسنانه،  وتمزيقها  العنق  ربطة  بخلع  وبدأ  عيّل كوحش مفرتس  هجم 
وهو يردد مع نفسه »كلب ابن الكلب العام لبستها ومقبلوك گالوا عليك 
شيوعي الن البس رباط أحمر هسه هم لبسته«، ثم قال ل »ابني ذوله 
املعادي  الشيوعي  بالحزب  يذكرهم  ألنه  االحمر  اللون  ويكرهون  بعثية 
النتائج  ظهرت  ايام  وبعد  دونها،  وذهبت  العنق  ربطة  فخلعت  لهم«، 
وكانت مخيبة لآلمال أيضا.. وايقنت انها ارادة الله واني حتما لو قبلت 
واصبحت ضابطا لكنت حتما احد قتىل الحروب العبثية، خاصة ان اكثر 
انتهت حياتهم  ابن عمتي،  ُقِبلوا يف حينها،  ومن ضمنهم  الذين  زمالئي 
وذهبوا ضحايا بسبب تلك الحروب ولم يبَق منهم إال املعوق الذي يعيش 
عىل ذكريات تلك االيام العبثية وهو يلعق جراحه بألم وحرسة عىل تلك 
االيام العصيبة التي ضيعت حياته وجعلته ضابطا متقاعدا يلعق جراحه 
وسط ذكريات مؤملة ومآٍس جعلته حبيس الدار، فيما واصلت انا حياتي 
املدنية بهمة ونشاط حتى حققت حلمي بأن اكون صحفيا والحمد لله 
احظى بمحبة زمالء املهنة وهم رصيدي يف الحياة العملية افتخر باالنتماء 
لهم، وكانت محطتي االخرية العمل يف وكالة االنباء العراقية تلك املؤسسة 
الصحفية التي ألغاها الحاكم املدني االمريكي بول بريمر بقرار جائر ال 
يستند عىل أي مربر قانوني، واقول استنادا اىل قول الله تعاىل »وََعىَس أَْن 

َتْكرَُهوا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ لَُكْم...«، فاملستقبل يحدده الباري عز وجل.
فما كل ما يتمناه املرء يدركه    تجري الرياح بما ال تشتهي السفن

سعد حمسن خليل 

متابعيها  الزغبي،  نوال  اللبنانية،  الفنانة  شوقت 
ألغنيتها الجديدة فنرشت عرب صفحتها الخاّصة 

استفتاء  االجتماعي  التواصل  موقع  عىل 
خرّيت املتابعني من خالله بني أغنية باللون 
وكتبت:  املرصي  باللون  وأغنية  الخليجي 
التانية؟«،  قبل  تنزل  بتفضلوا  اغنية  »اي 
وتفاعل الجمهور بشكل كبري مع االستفتاء 

بعد دقائق قليلة من نرشه.
أغنيتني  صورت  نوال  ان  علم  قد  وكان 

احداهما باللهجة املرصية، عىل أن تطرحها خالل 
مدى  عىل  طرحت  ان  بعد  املقبلة  األسابيع 
األشهر املاضية عدداً من األغاني املنفردة، 
التي حققت نجاحاً  منها »عقيل وقف«، 

كبرياً.
الزغبي  نوال  أعلنت  أخرى،  جهة  ومن 
انتهاءها من تصوير فيديو كليب جديد مع 
املخرج فادي حداد سيبرص النور قريباً فور 

االنتهاء من وضع اللمسات األخرية عليه.

نوال الزغيب تشوق املتابعني ألغنيتها اجلديدة 

 استطاعت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، ان 
تحقق نجاحا كبريا بأغنيتها الجديدة 
»انتهى«، إذ انها اقرتبت من الـ 8 
واحد  بأسبوع  مشاهدة  مليون 
عىل  الرسمية  قناتها  عىل  فقط 

يوتيوب.
فتحي  بلقيس  نرشت  وكنت 
صفحتها  عرب  فيديو  مقطع 

االجتماعي من  التواصل  الخاّصة عىل موقع 
كواليس تصوير الفيديو كليب، وهي تجلس 
يف  شاركها  الذي  املودل  بجانبها  كريس  عىل 
الكليب، والقى الفيديو تفاعل املتابعني الذين 
التمثييل  بلقيس  بأداء  إعجابهم  عن  عرّبوا 
الفيديو  وأرفقت  املجروحة،  املرأة  بشخصّية 
وجه  رموز  مع  انتهى«  »كواليس  بتعليق: 

رشير.




