إحباط تفجري أبراج لنقل رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الطاقة يف صالح الدين
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،إحباط
تفجري عبوتني ناسفتني استهدفتا أبراج نقل
الطاقة الكهربائية.وقالت الوزارة يف بيان تلقته
«الزوراء» :إنه «وبعد ورود نداء اىل خرباء مكافحة
املتفجرات يف محافظة صالح الدين يفيد بوجود
أجسام غريبة ضمن قضاء تكريت تم عىل الفور
تشكيل فريق عمل مختص والتوجه اىل محل
الحادث».وأضاف« :بعد الكشف عليه تمت
معالجة عبوتني الصقتني محليتي الصنع كانتا
تستهدفان أبراج نقل الطاقة الكهربائية».

حمافظ ذي قار يكشف عن إحباط
خمطط إلحراق الناصرية

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
كشف محافظ ذي قار ،أحمد غني الخفاجي ،عن احباط مخطط إلحراق مدينة النارصية
مركز املحافظة عرب استغالل قضية الخريجني املعتصمني.وقال الخفاجي يف ترصيح صحفي
تابعته الـ» الزوراء» :إن «القوات األمنية تمكنت من إحباط مخطط إحراق مدينة النارصية
باستغالل قضية الخريجني» ،الفتا ً إىل أن «الجهات األمنية املختصة باملحافظة زودته بملف
كامل عن العملية».وبني املحافظ ،أن «املخطط يقف وراءه احد املديرين املقالني من منصبهم،
فضال عن مدير رشكة نفط بذي قار».وأوضح الخفاجي أن «امللف سيقدم إىل رئيس الوزراء
لالطالع عليه وإصدار توجيهاته بشأنه» ،مؤكدا ً «إرسال نسخة من امللف إىل القضاء املختص
التخاذ اإلجراءات القانونية بحق العابثني بأمن النارصية» عىل حد قوله.ويتظاهر العرشات من
خريجي الجامعات امام مبنى املحافظة للمطالبة بالتعيني الحكومي ،يف وقت أقدم بعض منهم
عىل غلق مبنى ديوان املحافظة ومنع املوظفني من الدوام الرسمي لليوم الثالث عىل التوايل.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7527 :الثالثاء  13تموز 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7527 Tue 13 Jul 2021

بعد تعديل جدول جلسته برفع فقرتني

الربملان حيذف فقرة استجواب وزير املالية من جدول أعمال جلسة اليوم
الزوراء  /يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية ظهر اليوم
الثالث�اء ،فيم�ا ح�ذف املجل�س ،فقرة اس�تجواب
وزير املالية عيل عالوي من جدول أعمال الجلس�ة
املقررة اليوم.وكانت النسخة األوىل لجدول األعمال
تضمن يف الفقرة الس�ابعة اس�تجواب وزير املالية

علي عالوي تحت قبة الربملان.إال أن النس�خة التي
نرشته�ا دائ�رة اإلعلام يف مجل�س الن�واب جاءت
خالي�ة م�ن فق�رة االس�تجواب ،دون أن تتض�ح
األس�باب على الفور.وأعلن�ت الدائ�رة اإلعالمي�ة
ملجل�س الن�واب ،ام�س االثنني ،ع�ن تعديل جدول
أعمال جلس�ة هذا اليوم ،فيما تضمن التعديل رفع

فقرتني من الجدول.وذكرت الدائرة يف بيان تلقت”
ال�زوراء” نس�خة منه أن “ج�دول أعمال جلس�ة
مجلس الن�واب الي�وم الثالثاء ،تضم�ن التصويت
على لجنة الخرباء الختبار املفوضية العليا لحقوق
االنسان ،واس�تكمال التصويت عىل مقرتح قانون
األندي�ة الرياضية ،والتصويت على مقرتح قانون

حماية املوظف الحقوقي ،والتصويت عىل مرشوع
قان�ون انضمام جمهوري�ة الع�راق اىل بروتوكول
ع�ام  2005املتعل�ق بربوتوكول قم�ع األعمال غري
املرشوعة املوجهة ضد سلامة املنص�ات الثابتة يف
الجرف القاري لعام .”1988

تفاصيل ص2

حريق يلتهم مبنى وزارة الصحة والدفاع املدني يكشف أسبابه

بغداد /الزوراء:
اندلع حريق كبري ،امس االثنني ،يف مبنى
وزارة الصح�ة ببغ�داد ،وفيما كش�فت
مديري�ة الدفاع املدني اس�باب الحريق،
اكدت وزارة الصحة عدم وجود اصابات
س�وى خس�ائر مادي�ة محدودة.وق�ال
مدير الدفاع املدني ،اللواء كاظم بوهان،
يف ترصي�ح صحف�ي :ان “الحريق الذي
اندلع يف مبنى وزارة الصحة لم يس�جل
اصابات” ،مبين�ا ً أن “الفرق وبالتعاون
مع ف�رق حماية ال�وزارة قامت بإخالء
أكث�ر م�ن  5000موظ�ف وموظف�ة”.
وأض�اف بوه�ان أن�ه “تم�ت املب�ارشة
بالتدخ�ل من الخدمات ،إذ تبني ان هناك
مجموع�ة م�ن الكابالت املغذي�ة لباقي
أقس�ام ال�وزارة ،حي�ث حص�ل تماس
كهربائ�ي ادى إىل تول�د دخ�ان كثي�ف
انتشر يف  8طواب�ق م�ن األبني�ة وتمت
معالجة املوض�وع “ ،الفتا ً اىل أن “هناك

اتص�اال مس�تمرا م�ع وزي�ر الداخلية،
اضافة اىل قيادة العمليات ووكيل شؤون
األم�ن االتحادي الذي�ن اهتم�وا جميعا ً
باملوضوع”.وتابع انه “تم التعاطي مع
الحادث بش�كل سلس ورسيع ومهني”،
ً
الفت�ا اىل أن “الخس�ائر املادي�ة يف املبنى
ً
محدودة جدا”.من جهتها ،أعلنت وزارة
الصحة فتح تحقيق بحادث حريق مبنى
الوزارة ،مشيرة اىل ان�ه تم اخالء جميع
املوظفين م�ن املبنى.وق�ال املتح�دث
باس�م الوزارة سيف البدر يف بيان تلقته
“ال�زوراء” :ان “حريقا محدودا اندلع يف
ع�دد من اقس�ام مق�ر وزارة الصحة”،
مبينا ان�ه “تم عىل الفور اخلاء البناية
من جميع املوظفني”.واضاف ان “فرق
الدفاع املدني توجهت من وزارة الداخلية
مع ف�رق الوزارة ،وتمت الس�يطرة عىل
الحريق دون تسجيل اصابات”.

الصحة العاملية :األوضاع املتعلقة بكورونا تتدهور وساللة «دلتا» ستهيمن على العامل

ص3

تقرير بريطاني :العراق خامسا بأكثر الدول إنتاجا للنفط اخلام لعام 2020

ص5

بغداد /الزوراء:
أص�در القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة
مصطفى الكاظمي ،ام�س االثنني ،أمرا ً
ديواني�ا ً برتقي�ة ضب�اط وزارة الدف�اع
وجه�از مكافحة االره�اب ضمن جدول
تم�وز .2021وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن “القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة،
مصطف�ى الكاظم�ي ،أص�در ام�را ً
ديوانيا ً برتقية ضب�اط وزارة الدفاع من
مس�تحقي الرتقية يف جدول تموز لسنة
.”2021واض�اف :كما اص�در الكاظمي
أم�را ً ديواني�ا ً برتقي�ة ضب�اط جه�از

أكدت حماسبة املركبات اليت ال حتمل لوحات تسجيل

املرور تدرس إمكانية السماح بتظليل
زجاج املركبات بنسبة  20باملئة

بغداد /الزوراء:
كش�فت مديرية امل�رور العامة ،امس
االثنني ،عن دراستها إمكانية السماح
بتظلي�ل زج�اج املركب�ات بنس�بة 20
باملئ�ة ،فيم�ا اك�دت انها ستحاس�ب
جميع املركب�ات التي ال تحمل لوحات
تسجيل.وقال مدير املرور اللواء طارق
الربيع�ي يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”:
ان “املديري�ة بص�دد دراس�ة تظلي�ل
املركب�ات بنس�بة  20باملئ�ة” ،مؤكدا
أن “هن�اك ني�ة لدراس�ة مس�تفيضة

بش�أن فتح مواقع تس�جيل يف املنافذ
الحدودي�ة لتس�جيل املركب�ات الت�ي
تدخ�ل أول مرة”.ويف س�ياق اخر ،قال
مدير امل�رور الل�واء الحقوق�ي طارق
الربيع�ي ،يف بي�ان :ان “مف�ارز املرور
ستحاس�ب جمي�ع املركب�ات الت�ي ال
تحمل لوحات تسجيل حسب القانون
النافذ”.واض�اف ان “ه�ذه املركب�ات
يمنع سيرها يف الش�وارع” ،مشريا اىل
ان “جميع لوحات التس�جيل مطبوعة
يف بغداد واملحافظات”.

األنواء :اخنفاض يف درجات احلرارة
خالل اليومني املقبلني

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة األن�واء الجوية ،امس
االثنني ،حالة الطقس يف البالد لأليام
املقبل�ة  ،فيم�ا توقع�ت انخف�اض
بدرج�ات الح�رارة خلال اليومين
املقبلني.وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان لها
تلقت�ه “ال�زوراء”  :إن “الطق�س
ليوم الثالثاء س�يكون صح�وا ً مغربا ً
ودرج�ات الح�رارة تنخف�ض قليالً،
والري�اح ش�مالية غربي�ة معتدل�ة
الرسع�ة ( )30-40ك�م/س وم�دى
الرؤي�ة ( )5-7كم”.واضاف�ت أن

“الطقس ليوم غد األربعاء س�يكون
صح�وا ً ودرج�ات الح�رارة مقارب�ة
للي�وم الس�ابق فيم�ا تك�ون الرياح
ش�مالية غربية خفيف�ة اىل معتدلة
الرسع�ة ( )10-20ك�م/س وم�دى
الرؤية ( )8-10كم”.وأشارت الهيئة
اىل أن “طق�س ليوم�ي الخمي�س
والجمع�ة املقبلين س�يكون صحوا ً
ودرجات الحرارة ترتف�ع قليالً فيما
تكون الرياح شمالية غربية خفيفة
اىل معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س
ومدى الرؤية ( )8-10كم”.

النفطي�ة الكربى باالنس�حاب من العراق
جاء لسببني ،االول هو انه قرارات اوبك ال
تس�مح بالزيادات الكبيرة وهو يؤثر عىل
ايراداتها بش�كل كبري ،وثانيا ان الرشكات
الكربى مثل اكسون موبيل وبي بي ال تقبل
بأجر بس�يط كما ان الوزارة تطبق بشكل
دقي�ق بن�ود عق�ود الرتاخي�ص ،وبالتايل
اصبح االنسحاب هو قرارهم الوحيد «.

الزوراء /خاص:
اس�تبعد الخبير يف الش�أن النفط�ي،
حم�زة الجواهري ،تأثر الع�راق اقتصاديا
بانس�حاب الشركات النفطي�ة الكبرى
م�ن حق�ول النفط ،فيم�ا أك�د ان انتقال
االدارة م�ن الرشكات االجنبي�ة اىل االيادي
العراقي�ة افض�ل بكثير من تس�لمها اىل
الشركات الصيني�ة .وق�ال الجواهري يف
حديث لـ»ال�زوراء» :ان «ق�رار الرشكات

تفاصيل ص3

ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة،12253725 :
مبينة انه تم تسجيل  9149اصابة جديدة
و 44حال�ة وف�اة وش�فاء  7098حال�ة.
واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء الكيل:
 ،)%91.3(1313552بينم�ا ع�دد ح�االت
االصاب�ات ال�كيل ،1438511 :ام�ا ع�دد
الح�االت التي تحت العلاج ،107367 :يف
حين ان عدد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة.647 :

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
املوق�ف الوبائي اليوم�ي لفريوس كورونا
املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت تس�جيل
 9149اصاب�ة جدي�دة و 44حال�ة وف�اة
وش�فاء  7098حالة ،حددت دائرة صحة
الرصاف�ة التوزي�ع الجغ�رايف لإلصاب�ات
حس�ب املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بيان
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان ع�دد الفحوص�ات
املختربي�ة لي�وم ام�س ،42672 :ليصبح

تفاصيل ص3

نتائج زيارة الوفد املصري لبغداد وتؤكد رغبة
الصناعة تكشف لـ
البلدين بتعزيز التعاون الصناعي
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن نتائج
زي�ارة الوفد املرصي برئاس�ة وزي�رة التجارة
والصناع�ة املرصي�ة اىل بغ�داد ،وفيم�ا اكدت
رغب�ة البلدي�ن بتعزي�ز التع�اون الصناع�ي
املشترك يف مختلف املج�االت ،اعلن�ت افتتاح

مكافحة االرهاب من مستحقي الرتقية
يف جدول تموز لسنة . 2021

خبري لـ  :انسحاب كربى الشركات من
احلقول النفطية لن يؤثر على االقتصاد

قفزة جديدة بإصابات كورونا يف العراق
مسجلة أكثر من مليون و 438ألفا

تفاصيل ص3

الكاظمي يصدر أمراً ديوانياً برتقية
ضباط الدفاع ومكافحة اإلرهاب

نصح بتسليم اإلدارة إىل أيادٍ عراقية

 17مرشوع�ا صناعي�ا وخطوط�ا انتاجي�ة.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،مرتىض
الصايف ،يف حديث لـ»الزوراء» :ان زيارة وزيرة
التجارة والصناع�ة املرصية ،نيفني جامع ،اىل
العراق عىل رأس وفد مرصي يضم مس�ؤولني
حكوميين ورجال اعم�ال جاءت بع�د انعقاد

القم�ة الثالثي�ة يف بغ�داد وتوجيهات رؤس�اء
ال�دول الثالث ،العراق ومصر واالردن ،بتعزيز
التعاون االقتصادي بني الدول الثالث .واضاف:
ان�ه تم خلال زي�ارة الوزي�رة املرصي�ة عقد
جلس�ة مباحث�ات ولق�اءات ثنائية م�ع وزير
الصناع�ة واملع�ادن منه�ل عزي�ز الخب�از تم

خالل ه�ذه اللقاءات واملباحث�ات تأكيد رغبة
حكومة البلدين على تعزيز التعاون الصناعي
بين العراق ومصر واالتفاق على القطاعات
واملج�االت الصناعية التي س�يتم التعاون من
خاللها كخطوة اوىل للميض بصناعات اخرى.

تفاصيل ص3

واشنطن تنقل أسلحة ومعدات من العراق إىل قواعدها يف ريف احلسكة
دمشق /متابعة الزوراء:
أدخ�ل الجي�ش األمريك�ي رتلا جديدا
محملا بأس�لحة وذخائ�ر ومع�دات
لوجس�تية م�ن العراق لدع�م قواعدها
العس�كرية بريف الحس�كة ،حس�بما
أفادت وكالة «سانا» السورية الرسمية،

امس االثنني.ونقلت الوكالة عن مصادر
محلية أن «رتال مؤلفا من  37آلية تشمل
ش�احنات محملة باألس�لحة والذخائر
وأخرى محملة بعتاد لوجستي ،إضافة
إىل  3ناقالت تحمل مدرعات عس�كرية
جدي�دة و 8ناقلات محمل�ة بصناديق

ضخم�ة مموه�ة ق�دم م�ن األرايض
العراقي�ة وتوج�ه إىل ناحية تل حميس
ومنها إىل عدد من قواعد االحتالل بريف
الحس�كة».ولفتت املصادر نفس�ها إىل
أن ثلاث مدرع�ات عس�كرية لالحتالل
األمريك�ي وثلاث س�يارات رباعي�ة

الدفع مركب عليها رشاش�ات متنوعة
تابعة لـ «قوات س�وريا الديمقراطية»
(املدعوم�ة أمريكي�ا ويش�كل األك�راد
غالبي�ة عنارصه�ا) رافق�ت الرتل منذ
دخول�ه إىل األرايض الس�ورية.وذكرت
«س�انا» أن الق�وات األمريكي�ة أدخلت

يف  7يوني�و رتلا مؤلفا م�ن  44آلية إىل
األرايض الس�ورية «عبر معبر الولي�د
غير الرشع�ي» ،منها صهاري�ج نفط
وش�احنات مبردة وناقلات محمل�ة
بجراف�ات وذل�ك لتعزي�ز قواعده�ا يف
املنطقة.

بأمر من السيسي  ..مصر متدد إعالن حالة الطوارئ ليبيا ..تعليق جلسة جملس النواب املخصصة
للميزانية

القاهرة /متابعة الزوراء:
واف�ق مجل�س الن�واب املرصي على ق�رار الرئيس
املصري ،عب�د الفت�اح الس�ييس ،بش�أن م�د حالة
الطوارئ.وتم�ت املوافق�ة على الق�رار املعل�ن من
الرئي�س املرصي رق�م  174لس�نة  2021بمد حالة
الط�وارئ يف جمي�ع أنح�اء البلاد ملدة ثالثة أش�هر
أخرى تب�دأ ابتدا ًء من الس�اعة الواح�دة من صباح
ي�وم الس�بت املوافق الراب�ع والعرشين م�ن يوليو.
وق�ال املستش�ار حنفي جب�ايل“ :تواف�رت األغلبية
املطلوب�ة للموافقة وهي ثلثا أعض�اء املجلس ،ولذا
أعلن موافق�ة املجلس عىل قرار رئي�س الجمهورية
بمد الط�وارئ ملدة ثالثة أش�هر”.وجاء يف نص قرار
رئي�س الجمهوري�ة ،يف مادته األوىل :أن�ه تم اتخاذه
نظرا للظروف األمني�ة والصحية الخطرية التي تمر
به�ا البلاد ،وأنه بعد أخ�ذ رأى مجلس ال�وزراء تمد
حالة الطوارئ يف جميع أنحاء البالد ملدة ثالثة أشهر

من الساعة الواحدة صباح السبت املوافق  24يوليو.
ون�ص القرار يف مادته الثانية على :أن تتوىل القوات
املس�لحة والرشطة اتخاذ ما يل�زم ملواجهة اإلرهاب
وتمويل�ه وحماي�ة املمتل�كات العام�ة والخاص�ة
وحف�ظ اراوح املواطنني ويفوض رئي�س الوزراء يف
اختصاصات رئي�س الجمهورية املنصوص عليها يف
قانون الطوارئ.

ليبيا /متابعة الزوراء:
علقت من جديد جلس�ة مجل�س النواب الليبي،
ام�س االثنين ،والت�ي كانت مخصص�ة إلقرار
امليزاني�ة ،بع�د رف�ض ع�دد م�ن الن�واب ب�دء
التصوي�ت على امليزاني�ة املعدلة.وت�م خلال
الجلس�ة االس�تماع للتقري�ر النهائ�ي للجن�ة
التخطي�ط واملوازن�ة العامة واملالي�ة باملجلس
حول مشروع قان�ون امليزانية العام�ة للدولة
للعام الجاري ومقترح اللجنة بتعديل مرشوع
قانون امليزانية وتم مناقش�اته من قبل النواب.
وبعدها ُعلقت الجلسة إىل غ ٍد الثالثاء الستكمال
بن�د مشروع قان�ون امليزاني�ة العامة.وذكرت
مص�ادر أن “عملية التعليق ج�اءت بعد رفض

عدد م�ن الن�واب ب�دء التصويت على امليزانية
املعدلة”.وكان الربملان الليبي قد اجتمع ملناقشة
مشروع امليزانية املثري للج�دل والخالفات الذي
طرحت�ه حكوم�ة الوح�دة الوطنية ،يف جلس�ة
عام�ة بمدينة طربق رشق البلاد ،يناقش فيها
كذل�ك مرشوع قان�ون انتخاب الرئيس بش�كل
مب�ارش م�ن الش�عب.وكان الربملان فش�ل لـ5
مرات يف اعتماد امليزانية ،بس�بب رفض حكومة
الوح�دة الوطني�ة تقلي�ص األرق�ام املقرتح�ة،
ووج�ود مخ�اوف ورشوط لتمريره�ا م�ن قبل
النواب ،وذلك بعد  7أش�هر من السنة املالية و4
أشهر من تسلم السلطة الجديدة مهامها.

تفاصيل ص2

لضلوعهما بقضية “الفتنة” واستهداف أمن اململكة

األردن :احلكم على رئيس الديوان امللكي السابق والشريف حسن بن زيد بالسجن  15عاما
عمان /متابعة الزوراء:
قض�ت محكمة أمن الدول�ة يف األردن،
امس االثنني ،عىل رئيس الديوان امللكي
الس�ابق باس�م عوض الل�ه والرشيف
حس�ن ب�ن زي�د بعقوبة الس�جن 15
عام�ا يف ما يع�رف بقضي�ة “الفتنة”
واس�تهداف أمن اململكة .وعوض الله
وبن زي�د هم�ا املتهم�ان الوحيدان يف
القضي�ة ،رغم أن الحكومة اتهمت ويل

العهد الس�ابق األمري حم�زة ،األخ غري
الش�قيق للعاهل األردني ،بالضلوع يف
“مخطط�ات آثم�ة” هدفه�ا “زعزعة
أمن األردن واستقراره”.ووصل عوض
الل�ه والرشي�ف حس�ن اىل املحكم�ة
تح�ت حراس�ة مش�ددة مرتديني زي
الس�جن األزرق ومكبلي األي�دي خلف
ظهريهم�ا.يف بداي�ة جلس�ة النط�ق
بالحك�م ،تال رئي�س املحكم�ة املقدم

الق�ايض العس�كري موفق املس�اعيد
وقائ�ع الدع�وى وتفاصي�ل الئح�ة
االته�ام .وقال إن عوض الله والرشيف
حس�ن يرتبطان “بعالق�ة صداقة منذ
ع�ام  ، 2001كما يرتبط األخري بعالقة
القرب�ى والصداق�ة باألمير حمزة بن
الحسين”.وقال إنهما حملا “أفكارا
مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم
الس�يايس القائم يف اململكة وش�خص

جاللة امللك عبدالله”.وأكد املساعيد أن
“إرادتيهما التقت�ا يف مرشوع إجرامي
منظم واض�ح املعالم مح�دد األهداف
يهدف إىل ترجم�ة أفكارهما املناهضة
والتحريضية واملناوئة إىل واقع عميل”،
مشيرا إىل أن هدف املشروع “إحداث
الف�وىض والفتن�ة والفرق�ة داخ�ل
املجتم�ع األردن�ي” ،و “ب�ث خط�اب
الكراهية تجاه نظام الحكم الس�يايس

القائم”.وادي�ن الرشيف حس�ن كذلك
بتهم�ة حيازة م�ادة مخ�درة وبتهمة
تعاط�ي م�ادة مخ�درة (الحش�يش)
وحك�م عليه بالس�جن لس�نة واحدة
ودف�ع غرام�ة مقداره�ا  1000دينار
( 1400دوالر) ل�كل من التهمتني .لكن
املحكم�ة تطبق العقوبة األش�د ،وهي
السجن  15عاما.

تفاصيل ص3
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سلمان:
اﻟﺰوراء//يوسف
الزوراء
ﺳﻠﻤﺎن:
ﻳﻮﺳﻒ
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية ظهر اليوم
ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻇﻬﺮ اﻟﻴﻮم
الثالثاء ،فيما حذف املجلس ،فقرة استجواب وزير
الجلسةﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﱪﻤﻟﺎن ان
اﻟﺜﻼﺛﺎءعيلواﻟﺘﻲ
املقررة
رﺋﺎﺳﺔأعمال
ﻗﺮرت جدول
عالوي من
املالية
ﻋﻼوي،
ﻋﲇ
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
وزﻳﺮ
اﺳﺘﺠﻮاب
اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺟﺪول
اليوم.وكانت النسخة األوىل لجدول األعمال تضمن يف
ﻻﺧﺘﻴﺎر
اﻟﺨﱪاء
ﻟﺠﻨﺔ
ﻋﲆ
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
تحت
عالوي
املالية عيل
ﺗﺸﻜﻴﻞوزير
استجواب
السابعة
الفقرة
اﻟﻌﺮاق .
اﻻﻧﺴﺎن ﰲ
اﻋﻀﺎء
اإلعالم يف
نرشتها دائرة
ﺣﻘﻮق التي
ﻣﻔﻮﺿﻴﺔالنسخة
الربملان.إال أن
قبة
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﺳﺘﻜﻤﺎل
ﺟﺪول
ﻛﻤﺎ
دون
االستجواب،
اﻻﻋﻤﺎلفقرة
خالية من
ﺳﻴﺘﻀﻤﻦجاءت
مجلس النواب
اإلعالمية
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔالدائرة
الفور.وأعلنت
األسباب
ﻋﲆتتضح
أن
اﻤﻟﺜﺮﻴ ﻟﻠﺠﺪل،
ﻗﺎﻧﻮنعىلاﻻﻧﺪﻳﺔ
ﻣﻘﱰح
أعمال
ﻗﺎﻧﻮنتعديل
االثنني ،عن
ملجلس
جدولاﻤﻟﻮﻇﻒ
ﺣﻤﺎﻳﺔ
امسﻣﻘﱰح
النواب،ﻋﲆ
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
من
فقرتني
التعديل رفع
اليوم ،فيما
جلسة هذا
ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﴩوع
تضمن ﻋﲆ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ
اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ،ﺛﻢ
نسخة
الزوراء»
تلقت»
بيان
يف
الدائرة
الجدول.وذكرت
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ ﻣﻘﱰﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻦﻴ اﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻀﻼ
اليوم
النواب
مجلس
ﻟﺜﻼﺛﺔجلسة
اﻻوﱃأعمال
«جدول
ﻋﻦ أن
منه
وﻣﻘﱰح
ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﴩﻳﻌﺎت
اﻟﻘﺮاءة
الثالثاء ،تضمن التصويت عىل لجنة الخرباء الختبار
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺮاءة
املفوضية العليا لحقوق االنسان ،واستكمال التصويت
ﻗﺎﻧﻮن
ﻤﻟﴩوع
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﺧﺮ.الرياضية ،والتصويت عىل
األندية
قانون
مقرتح
عىل
ﺟﺪﻳﺔ
ﻋﺪم
اﻧﺘﻘﺪت
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ
ﻟﺠﻨﺔ
وﻛﺎﻧﺖ
مقرتح قانون حماية املوظف الحقوقي ،والتصويت عىل
ﺟﻠﺴﺔاىلاﻻﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﻤﴤ
رﺋﺎﺳﺔ
بروتوكول
ﰲ العراق
جمهورية
ﻣﺠﻠﺲانضمام
مرشوع قانون
اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ .
اﻟﺪور
وﺗﻌﻄﻴﻞ
بربوتوكول قمع األعمال غري
املتعلق
2005
عام
اﻟﻜﻼﺑﻲ ،ﻟـ“
ﻋﻀﻮ
وﻗﺎل
الجرف
ﻳﻮﺳﻒالثابتة يف
اﻟﻨﺎﺋﺐاملنصات
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،سالمة
املوجهة ضد
املرشوعة
كذلك
.»1988وأضافت ،أن
القاري
تضمن ﻋﺪم
«الجدول ﻗﺮروا
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب
لعامﻣﺆﺧﺮا :ان ”
اﻟﺰوراء ”
إقامة
األول لقانون
التعديل
قانون
ﻷيمقرتح
اﻟﺤﻀﻮر عىل
التصويت
أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺟﺪول
ﻳﺨﻠﻮ
ﺟﻠﺴﺔ
( )76لسنة  ،2017والتصويت عىل مقرتح
األجانب رقم
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ”.
«جدول
أن
العراقيني».وتابعت
املربمجني
نقابة
قانون
واﺿﺎف ان ”اﻟﻨﻮاب اﻤﻟﺘﺼﺪﻳﻦ ﻤﻟﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد
ملرشوع
الثانية
القراءة
ومناقشة
تقرير
تضمن
األعمال
واﻤﻟﺘﻘﺪﻣﻦﻴ ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﺴﺆوﻟﻦﻴ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ،
قانون التعديل الحادي والعرشين لقانون املالك رقم ()20
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ وﺣﻤﻼت اﻟﺘﺴﻘﻴﻂ واﻟﺘﺸﻮﻳﻪ“،
لسنة  ،1960والقراءة األوىل ملرشوع قانون تنظيم اجور
ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا
اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ،
الدولةﺑﺎﻟﺬﺑﺎب
وﺻﻔﻬﻢ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
األوىل
والقراءة
املمولة مركزيا،
ﻣﻦدوائر
الخدمات يف
إﺿﺎﻓﺔ
ﻋﺎم
ﺑﺸﻜﻞ
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ
اﻟﺠﻠﺴﺎت
”ﻋﻘﺪ
ملقرتح قانون تعديل قانون املحاماة رقم ( )173لسنة
اﻧﺘﻬﺎء
ﻗﺮب
ﻣﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب،
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﻹﺗﻤﺎم
 ،1965والقراءة األوىل ملرشوع قانون اسرتداد عائدات
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ“ ،ﻣﻌﺘﱪا
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﺣﻠﻮل
الفساد،اﻟﱪﻤﻟﺎن
ﻋﻤﻞ
الجدول
عامة».وتم من
مناقشات
فضالً عن

األوىل
والقراءة
املالية
استجواب وزير
رفع فقرة
املعدل
ﺣﺘﻰ ﰲ
ﻟﻠﱪﻤﻟﺎن
ﺟﻠﺴﺎت
اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﻘﺪ
”ﻣﻦ
ان
ملرشوع قانون حماية الطفل.ويسعى برملانيون منذ
اﻻﻳﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ”.ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ  ،ﺑﻌﺪ ان اﺗﻬﻤﺖ ﻟﺠﻨﺔ
نحو ستة أشهر استجواب وزير املالية عيل عالوي يف
اﺳﺘﺠﻮاب
اﻟﱪﻤﻟﺎن
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
الخطة
ﺑﻌﺮﻗﻠﺔبينها
للبالد من
رﺋﺎﺳﺔ املالية
السياسات
اﻟﻨﺰاﻫﺔبشأن
الربملان
اﻟﻨﻮاب
ﻣﺠﻠﺲ
ﺟﻠﺴﺔ
ﰲ
،
ﻋﻼوي
ﻋﲇ
وزﻳﺮ
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔللحكومة املعروفة باسم «الورقة البيضاء»،
اإلصالحية
.
اﻤﻟﺎﴈ
اﻳﺎر
31
ﰲ
ﻋﻘﺪﻫﺎ
ﻣﻘﺮرا
ﻛﺎن
اﻟﺘﻲ
واملشاكل االقتصادية التي تعاني منها البالد ،وخفض
ﻗﺪﻣﺖ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
رﺳﻤﻴﺎ،
ﻃﻠﺒﺎالنيابية
النزاهة
لجنة
اﻟﻨﺰاﻫﺔوكانت
ﻟﺠﻨﺔالدينار.
وﻛﺎﻧﺖرصف
سعر
اﺳﺘﺠﻮاب
رﺋﺎﺳﺔ
اﱃ
وزﻳﺮيف
للميض
ﻹدراج النواب
اﻟﻨﻮاب مجلس
ﻣﺠﻠﺲ رئاسة
عدم جدية
انتقدت
عضو
الرقابي .وقال
وتعطيل
االستجواب
واﺷﺎرت اﱃ
الدوراﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،
اﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻋﻼوي ﰲ
جلسة ﻋﲇ
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
ان
مؤخرا ،
الزوراء «
الكالبي لـ»
ﻛﻞ يوسف
النائب
اللجنة
اﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ
واﻻدارﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻻﺟﺮاءات
اﺳﺘﻜﻤﺎل
يخلو
ﺣﻴﺚألي
الحضور
وزﻳﺮعدم
اﺳﺘﺠﻮابقرروا
بعض النواب
جلسةرﺋﺎﺳﺔ
ﺣﺪدت
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ،
«ﺑﻄﻠﺐ
«النواب
ان
«.واضاف
االستجواب
من
أعمالها
جدول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻوﱃ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اذار اﻤﻟﺎﴈ
الستجواب
بطلبات
واملتقدمني
الفساد
مللفات
املتصدين
ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻼﺳﺘﺠﻮاب ،ﺛﻢ اﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ارﺟﺎء
مسؤولني يف الدولة ،يتعرضون للتهديد وحمالت
اﻻﺳﺘﺠﻮاب آﻧﺬاك ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮض ﻗﺎﻧﻮن اﻤﻟﻮازﻧﺔ
التسقيط والتشويه» ،من قبل من وصفهم بالذباب
االعتياديةاﻟﻨﻮاب
الجلسات ﻣﺠﻠﺲ
ﺻﻮت ﻋﻠﻴﻪ
2021
اﻟﻌﺎﻣﺔ
بشكل
اﻟﺬي «عقد
مستبعدا
االلكرتوني ،
اﻤﻟﺎﴈ.
اذار
ﺷﻬﺮ
اواﺧﺮ
إضافة إلتمام عملية االستجواب ،بالتزامن مع قرب
عام
ﺗﻮﺟﺪ
ﻻ
اﻧﻪ
ﻋﺪت
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻨﺰاﻫﺔ
ﻟﺠﻨﺔ
وﻛﺎﻧﺖ
انتهاء عمل الربملان وحلول االنتخابات النيابية» ،معتربا
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ يفﻣﻠﻔﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ
الصعوبةﻟﺪى
«منﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
إرادة
االيام
للربملان حتى
عقد جلسات
ان
اﻟﻔﺴﺎد .
«.يأتي ذلك  ،بعد ان اتهمت لجنة النزاهة النيابية
املقبلة
عالوي
اﻤﻟﻴعيل
املالية
ﻋﺒﺪوزير
استجواب
ّﺎﺣﻲ ﻟـ“
اﻷﻣﺮﻴ
بعرقلةاﻟﻨﺎﺋﺐ
الربملاناﻟﻠﺠﻨﺔ
رئاسةﻣﻘﺮر
وﻗﺎل
ﻣﻨﻌﺖيف
عقدها
كان مقررا
النواب التي
 ،يف
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻀﻐﻮط
مجلس ان ”
جلسةﻣﺆﺧﺮا:
اﻟﺰوراء ”
قدمت
النزاهة
ﺑﻤﻠﻒلجنة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.وكانت
ايار املايض
31
النيابية ،وﻣﻠﻒ
اﻤﻟﺪرﺳﻴﺔ
اﻻﺑﻨﻴﺔ
إﻛﻤﺎل
” .إلدراج استجواب
النواب
مجلس
رئاسة
اىل
رسميا
طلبا
اﻟﺮﺣﻼت اﻤﻟﺪرﺳﻴﺔ واﺧﺮى ﻏﺮﻴﻫﺎ
اىل
وﻫﻨﺎكواشارت
املقبلة ،
الجلسة
عالوي يف
املالية
وزير
ﻓﺴﺎد ﰲ
ﻛﺜﺮﻴة
اﻟﻔﺴﺎد
ان ”عيلﻣﻠﻔﺎت
واﺿﺎف
استكمال كافة االجراءات القانونية واالدارية املتعلقة
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺆﴍات ﻓﺴﺎد
بطلب استجواب وزير املالية  ،حيث حددت رئاسة
ﺑﺨﺼﻮص
اﻟﻨﻮاب
ﻣﺠﻠﺲ
أﻋﻀﺎء
ﺑﻌﺾ
ﺿﺪ
موعدا
ﻻﺳﻴﻤﺎاملايض
شهر اذار
االوىل من
الجلسة
النواب
مجلس
رﺳﻤﻲ
ﻃﻠﺐ
ﻳﻮﺟﺪ
”ﻻ
اﻧﻪ
ﻣﺒﻴﻨﺎ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء“،
ﻣﻠﻒ
لالستجواب  ،ثم اعلنت هيئة الرئاسة ارجاء االستجواب
2021ﺑﻌﺾ
العامة ﻋﻦ
اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
قانونرﻓﻊ
ﺑﺨﺼﻮص
ﻣﻦ
الذي
املوازنة
اﻟﻘﻀﺎء عرض
انذاك بسبب
اذار ”.
ﻓﺴﺎد
وﻗﻀﺎﻳﺎ
مجلسﺑﻤﻠﻔﺎت
اﻤﻟﺘﻬﻤﻦﻴ
املايض .
شهر
النواب اواخر
اﻟﻨﻮابعليه
صوت

bËÓ‹«@oÌÏón€a@ıái@laÏ‰€a@Âﬂ@Üá«@ùœä@á»i

@ÚÓ„açÓ‡‹€@ÚóóÉæa@laÏ‰€a@ê‹™@Úè‹u@’Ó‹»m@NNbÓjÓ€

ﻟﻴﺒﻴﺎ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﻋﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ،اﻣﺲ
اﻻﺛﻨﻦﻴ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﺮار اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﺑﻌﺪ
رﻓﺾ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﺑﺪء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ.
وﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻤﻟﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻤﻟﺠﻠﺲ ﺣﻮل
ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎري
وﻣﻘﱰح اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻢ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮاب .وﺑﻌﺪﻫﺎ ُﻋﻠﻘﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ
إﱃ ﻏ ٍﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺪ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وذﻛﺮت ﻣﺼﺎدر أن ”ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ رﻓﺾ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﺑﺪء اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ“.
وﻛﺎن اﻟﱪﻤﻟﺎن اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﴩوع
اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻤﻟﺜﺮﻴ ﻟﻠﺠﺪل واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺬي ﻃﺮﺣﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻃﱪق ﴍق
اﻟﺒﻼد ،ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﴩوع ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﴍ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ.
وﻛﺎن اﻟﱪﻤﻟﺎن ﻓﺸﻞ ﻟـ 5ﻣﺮات ﰲ اﻋﺘﻤﺎد اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ،
ﺑﺴﺒﺐ رﻓﺾ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻷرﻗﺎم
اﻤﻟﻘﱰﺣﺔ ،ووﺟﻮد ﻣﺨﺎوف وﴍوط ﻟﺘﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻮاب ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ  7أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ و 4أﺷﻬﺮ
ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
وﺗﻮاﺟﻪ ﺑﻨﻮد اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋ ّﺪة اﻋﱰاﺿﺎت وﴍوط
وﺧﻼﻓﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻤﻟﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮاب ﺑﴬورة ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮازﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ،ﻛﻤﺎ اﺷﱰط آﺧﺮون ﴐورة ﺣﺴﻢ
ﻣﻠﻒ اﻤﻟﻨﺎﺻﺐ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﲆ اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ،
أﻣﺎ آﺧﺮون ﻓﻘﺪ رﺑﻄﻮا ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ وزﻳﺮ ﻟﻠﺪﻓﺎع.
وﺗﱪز ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ،اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮّل ﻋﲆ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻦﻴ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﰲ اﻟﺒﻼد واﻟﺘﺤﻀﺮﻴ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
واﻟﱪﻤﻟﺎﻧﻴﺔ اﻤﻟﻘﺮّرة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ،وﺗﻘﻒ اﻟﻴﻮم أﻣﺎم
ﺧﻴﺎرﻳﻦ إﻣﺎ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ واﻤﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﱪﻤﻟﺎن أو
إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
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ﺗﻌﻠﻦ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸﻤﺎل )ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد( اﺣﺪى ﺗﺸﻜﻴﻼت وزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻦ اﻋﻼن )ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ( وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺠﺪول ادﻧﺎﻩ وﺟﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت واﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻤﻟﻨﺎﺷﺊ،
ﻓﻌﲆ اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎت او اﻤﻟﻜﺎﺗﺐ اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻤﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﴩوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻤﻟﺬﻛﻮرة ﰲ ادﻧﺎﻩ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺮ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺠﻲ-ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ اﻻﻋﻼن ﻻﺳﺘﻼم
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻜﻤﻴﺎت ووﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ ) (١٥٠,٠٠٠ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻮن اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﻏﺮﻴ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮد اﻻ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻐﺎء اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او ﺗﻐﻴﺮﻴ اﺳﻠﻮب ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﲆ ان ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﺑﻈﺮف ﻣﻐﻠﻖ ﰲ او ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﻦﻴ اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/٨/٢٣وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻳﻮم اﻟﻐﻠﻖ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ او ﺣﻈﺮا ﻟﻠﺘﺠﻮال ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻐﻠﻖ ﰲ
اول ﻳﻮم دوام رﺳﻤﻲ ﻳﲇ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻄﻠﺔ او اﻟﺤﻈﺮ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﺟﻮ ﻧﴩ اﻻﻋﻼن واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ اﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﻤﻟﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺎﴍة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻦﻴ اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/٨/١٦ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﻜﺎن اﻟﻘﻄﻊ.

اوﻻ  -:اﻤﻟﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻤﻟﻄﻠﻮب ارﻓﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻄﺎء-:
 .١ﻫﻮﻳﺔ اﻟﴩﻛﺔ او ﻣﻜﺘﺐ )ﻣﺘﺨﺼﺺ( ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم  ٢٠٢١ﻣﻊ ارﻓﺎق )ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ –اﺟﺎزة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ –ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ –اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﲇ ﻟﻠﴩﻛﺔ(.
 .٢اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻤﻟﺒﻠﻎ اﻤﻟﺒﻦﻴ ﰲ اﻟﺠﺪول اﻋﻼﻩ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺻﻚ ﻣﺼﺪق ﻣﻤﻐﻨﻂ او ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﴫف ﺣﻜﻮﻣﻲ او ﻣﴫف اﻫﲇ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻷﻣﺮ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ
اﻟﺸﻤﺎل ﻋﲆ اﻻ ﻳﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻤﻟﺼﺎرف اﻤﻟﺤﻈﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ واﻤﻟﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ ﺿﻤﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ وﻳﺘﻢ ﻣﺼﺎدرة اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻜﻮل ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻜﺘﺎب اﻻﺣﺎﻟﺔ او ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ
ﻣﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎء ﻟﻌﻄﺎﺋﻪ ﺧﻼل ﻓﱰة ﻧﻔﺎذﻩ وﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او رﻓﺾ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﲆ اﺧﻄﺎءﻩ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻄﺎء وﺗﺘﺨﺬ ﺑﺤﻘﻪ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
 .٣ﺟﻠﺐ ﻛﺘﺎب ﻋﺪم ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺷﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻌﺎم ) ٢٠٢١ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻠﻮن ( ﺑﺈﺳﻢ اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻄﺎء )ﺣﴫا(.
 .٤اﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﲆ ان ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻊ اﻤﻟﺴﺘﻤﺴﻜﺎت اﻋﻼﻩ )ﺑﻈﺮف ﻣﻐﻠﻖ(.
 .٥وﺻﻞ ﴍاء وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ )اﻻﺻﲇ(.
 .٦ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﺠﺐ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ او ﻋﺪم ﺷﻤﻮﻟﻪ ﺑﺎﺟﺮاءات اﻟﺤﺠﺐ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ -:ﺗﻌﺘﱪ اﻟﴩوط اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ واﻤﻟﺪرﺟﺔ ادﻧﺎﻩ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ -:
 .١ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻤﻟﻔﻮض.
 .٢ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎت وﻣﻨﺎﺷﺊ وﴍوط ﰲ ﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت او اﻟﻜﻤﻴﺎت.
 .٣ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻏﺮﻴ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮل أوﻃﺄ اﻻﺳﻌﺎر .
 .٤ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻌﺮﻴ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﴫا وﻳﺘﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳﻌﺎر رﻗﻤﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔ )ﻃﺒﺎﻋﺔ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ او ﺑﺎﻤﻟﺪاد( ﻋﲆ ﺟﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ ﻃﻲ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻚ او اﻟﺸﻄﺐ وﺧﺘﻤﻬﺎ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻬﺎ ﻋﲆ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺤﺎت وﻳﻌﻮل ﻋﲆ اﻟﺴﻌﺮ اﻤﻟﺪون ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺣﺎل اﺧﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻤﻟﺪون رﻗﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻮل ﻋﲆ ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﻘﺮة.
 .٥ﻻ ﻳﺠﻮز ﻤﻟﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎء ﺷﻄﺐ او ﺣﻚ اي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
 .٦ﻻ ﻳﺠﻮز ﻤﻟﻨﺘﺴﺒﻲ دواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ او اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻻﺷﱰاك ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﴍة او ﻏﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍة وﻳﺘﺤﻤﻞ اﻤﻟﺨﺎﻟﻒ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
 .٧ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻤﻟﻔﻮض ﰲ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﴍﻛﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء واﺣﺪ ﰲ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .
 .٨ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺘﻦﻴ اﻻﺧﺮﻴﺗﻦﻴ ﻛﺤﺪ ادﻧﻰ.
 .٩ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ او اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻪ اﱃ ﺷﺨﺺ اﺧﺮ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮت ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻧﺎﻛﻼ وﺗﺘﺨﺬ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﻘﻪ .
 .١٠ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﴬاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم اﻤﻟﻔﺮوﺿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻨﺎﻓﺬة .
 .١١اﻟﻌﻘﺪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﴬﻳﺒﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ  ٥٦ﻟﺴﻨﺔ  ١٩٧٧واﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة .
 .١٢ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ  ٢ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٤اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻤﻟﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ .
 .١٣ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﻌﻴﺎ وﻻﻳﺠﻮز اﻟﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻴﻪ.
 .١٤ﻋﲆ اﻤﻟﺘﻘﺪم ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺳﻤﻪ وﻋﻨﻮاﻧﻪ وارﻗﺎم ﻫﻮاﺗﻔﻪ واﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ وﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وواﺿﺢ.
 .١٥ﻳﻠﺘﺰم ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (٪٥ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ وﻓﱰة اﻟﻀﻤﺎن ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﲆ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن او ﺻﻚ ﻣﺼﺪق
ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﴫف ﺣﻜﻮﻣﻲ او ﻣﴫف اﻫﲇ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى وزارة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺒﻨﻚ اﻤﻟﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻷﻣﺮ ﴍﻛﺔ ﻣﺼﺎﰲ اﻟﺸﻤﺎل )ش ع (.
 .١٦ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﴩوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻧﺴﺨﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻤﻟﻨﺸﻮرة ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻻﻧﱰﻧﺖ ).(http://nrc.oil.gov.iq
 .١٧اﻤﻟﻔﺎﺿﻠﺔ واﻻﺣﺎﻟﺔ ﺳﺘﻜﻮن وﻓﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ ) (٢ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٤اﻤﻟﻌﺪﻟﺔ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﺮﻴ اﻟﱰﺟﻴﺢ اﻤﻟﺮﻓﻘﺔ ﻃﻴﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺧﺘﻤﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻣﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻣﻊ
ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻤﻟﻤﻨﻮح ﻟﴩﻛﺘﻨﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺬي ﻳﻘﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) (٪٢٠ﻋﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻄﺎءات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺮار اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ رﻗﻢ
) (١ﻟﺴﻨﺔ .٢٠١٩
 .١٨ﻟﴩﻛﺘﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﰲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او اﻟﻐﺎءﻫﺎ ﰲ اي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ دون ﺗﺤﻤﻞ اي ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
 .١٩ﻳﺘﻢ ﴏف اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﴩﻛﺔ اﻤﻟﺤﺎل ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب) (I BANﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻤﻟﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ .
 .٢٠ﻳﻠﺘﺰم اﻤﻟﺘﻘﺪم ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﴩوط اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻻﻋﻼن .
 .٢١ﻟﻠﺠﻨﺔ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻄﺎءات اﻫﻤﺎل اي ﻋﻄﺎء ﰲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﺧﻄﺎء ﰲ اﻻﺳﻌﺎر او ﺣﻚ او ﺷﻄﺐ او ﺗﺼﺤﻴﺢ او ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺣﺘﻰ وان ﻛﺎن اﻤﻟﺘﻘﺪم اوﻃﺄ اﻟﻌﻄﺎءات.
 .٢٢ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻄﻊ واﻻﺷﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻳﺎم اﻻﺳﺒﻮع )اﻳﺎم اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ( ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ً وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻇﻬﺮا ً واﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﴩ اﻻﻋﻼن .
 .٢٣ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻛﺎﻓﺔ اﻤﻟﺸﱰﻛﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ او ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻄﺎءات ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/٨/٢٤ﰲ ﻣﻘﺮ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺠﻲ-ﻣﺼﻔﻰ اﻟﺼﻤﻮد .
 .٢٤ﻻ ﺗﴫف اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاءة ذﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ .
 .٢٥ﺗﺪﻓﻊ اﻤﻟﺴﺘﺤﻘﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﺣﺴﺐ اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﺟﺪول اﻟﻜﻤﻴﺎت.
 .٢٦إﻟﺰام ﴍﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻤﻟﺨﺘﻠﻂ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻوﻟﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدا اﱃ ﻛﺘﺎب وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ /داﺋﺮة اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ –ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻤﻟﺮﻗﻢ ع ١٩٠٠٦/٧/ﰲ .٢٠١٩/٨/٦
 .٢٧ﻟﻼﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﴩوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﻢ وﺟﺪول اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻋﻼﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻔﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ ).( http://nrc.oil.gov.iq
 .٢٨ﻳﺠﺐ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺘﻤﻬﺎ وﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ .
 .٢٩ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺳﻠﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ ).(nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺴﻦﻴ
اﻤﻟﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
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ÚÓj�€a@pbﬂç‹nèæaÎ@ÚÌÎÜ˛a@’ÌÏèn€@Úﬂb»€a@Ú◊ãì€a@O@Ú˜Ój€aÎ@Úzó€a@ÒäaåÎ
ﻳﴪﻧـﺎ دﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﻼﺷـﱰاك ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺎت أدﻧﺎﻩ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ)اﻤﻟـﻮاد اﻤﻟﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎﻩ( واﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ ﺣﺴـﺎﺑﺎت اﻤﻟﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻤﻟﺴﺘﻤﺴـﻜﺎت اﻤﻟﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ ﻋﲆ اﻻﻧﱰﻧﺖ وﻋﲆ اﻤﻟﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﴩﻛﺔ) (www.kim-moh.netواﻤﻟﻮﻗﻊ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻮزارة ). (www.moh.gov.iq
ﻋﻠﻤﺎ أن ﺛﻤﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺘﻲ ) (١,٠٠٠,٠٠٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر او اﻗﻞ و) (٢,٠٠٠,٠٠٠ﻣﻠﻴﻮﻧﺎن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﺑﺨﻼﻓﻪ
ﻓﺄن اﻟﻌﺮوض ﺳـﻮف ﺗﻬﻤﻞ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺳﱰﺳـﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ أﺟﻮر اﻹﻋﻼن وﻋﲆ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻷﻋﻤﺎل اﻤﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮض .أﻣﺎ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺴـﺒﺔ
 ٪١ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض ﺗﻘﺪم ﻋﲆ ﺷـﻜﻞ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﻤﻟﺪة ﺳـﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻻ ﻳﻄﻠﻖ اﻤﻟﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻤﻟﴫف إﻻ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺔ ﻳﺆﻳﺪ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ أو ﺻﻚ ﻣﺼﺪق أو ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﴫﻓﻴﺔ
ﺿﺎﻣﻨﺔ أو ﺳـﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻤﻟﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﺳـﺘﻜﻮن )ﺣﺴـﺐ ﴍوط اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ( وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺤﻦ )  ( CIPأو ﺣﺴﺐ اﻟﴩوط وان اﻟﴩﻛﺔ ﻏﺮﻴ
ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻘﺒﻮل أوﻃﺄ اﻟﻌﻄﺎءات وﻋﲆ ﻣﻦ ﺳﱰﺳـﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﴐورة ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﺴـﻦ اﻷداء( اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٪٥ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ وﻋﲆ ﺷـﻜﻞ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن أو
ﻛﻔﺎﻟﺔ ﻣﴫﻓﻴﺔ أو ﺻﻚ ﻣﺼﺪق أو ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻤﻟﺼﺎرف اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻟﻐﺮض اﻻﻃﻼع ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻊ اﻟﴩﻛﺔ أو اﻟﻮزارة اﻤﻟﺬﻛﻮرﻳﻦ آﻧﻔﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻤﻟﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻤﻟﺸﺎرﻛﻦﻴ ﺳﻴﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌﺎء .٢٠٢١/٧/١٩
ﻣﻼﺣﻈﺔ  /ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻐﻠﻖ ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻫﻮ آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻄﺎء وﻳﻌﺘﱪ ﻳﻮم اﻟﻐﻠﻖ ،وﻳﻜﻮن اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻮﻋﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﻄﺎء.
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أعلنت افتتاح  17مشروعا صناعيا وخطوطا إنتاجية

نتائج زيارة الوفد املصري
الصناعة تكشف لـ
لبغداد وتؤكد رغبة البلدين بتعزيز التعاون الصناعي
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الصناعة واملع�ادن عن نتائج
زي�ارة الوفد املرصي برئاس�ة وزيرة التجارة
والصناع�ة املرصي�ة اىل بغ�داد ،وفيما اكدت
رغب�ة البلدي�ن بتعزي�ز التع�اون الصناع�ي
املشترك يف مختلف املج�االت ،اعلنت افتتاح
 17مرشوعا صناعيا وخطوطا انتاجية.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،مرتىض
الصايف ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان زيارة وزيرة
التجارة والصناعة املرصية ،نيفني جامع ،اىل
العراق عىل رأس وفد مرصي يضم مسؤولني
حكوميين ورجال اعمال ج�اءت بعد انعقاد
القم�ة الثالثي�ة يف بغداد وتوجيهات رؤس�اء
ال�دول الثالث ،العراق ومرص واالردن ،بتعزيز
التعاون االقتصادي بني الدول الثالث .
واض�اف :انه تم خالل زيارة الوزيرة املرصية
عقد جلس�ة مباحث�ات ولق�اءات ثنائية مع
وزير الصناعة واملعادن منهل عزيز الخباز تم
خالل هذه اللق�اءات واملباحثات تأكيد رغبة
حكومة البلدين عىل تعزيز التعاون الصناعي
بين العراق ومرص واالتف�اق عىل القطاعات
واملجاالت الصناعية التي س�يتم التعاون من
خاللها كخطوة اوىل للميض بصناعات اخرى،
ولوضع خطة للتع�اون بتوقيتات زمنية يتم
متابعة تنفيذها لغ�رض ترجمتها عىل ارض
الواق�ع من خالل تنفي�ذ مرشوعات صناعية
مشرتكة يف عدة مجاالت صناعية.
وأوض�ح :ان�ه ت�م خلال اللق�اءات تحدي�د
القطاع�ات الصناعي�ة املس�تهدفة والت�ي
تضمنت صناعات االدوية وصناعات النسيج
والجلود والدباغة واالدوية البيطرية واملبيدات
الزراعي�ة ،وتم عقد لقاءات فنية بني املعنيني
م�ن الوفد املرصي مع نظرائه�م من الجانب

العراق�ي متمثال ب�وزارة الصناع�ة واملعادن
لالتفاق ووضع اسس وآليات للعمل املشرتك،
كما ت�م عقد اجتماع موس�ع يف مق�ر اتحاد
الصناعات العراقي ملناقش�ة الفرص املتاحة
للتع�اون الصناع�ي بني الصناعيين ورجال
االعمال املرصيني والعراقيني لتنفيذ مشاريع
صناعية واعدة تخدم البلدين .
وتابع :ان اعضاء الوفد املرصي أجروا زيارات
وج�والت ميداني�ة يف رشك�ة ادوية س�امراء
ورشك�ة الف�رات للصناع�ات الكيمياوي�ة
واملبي�دات ومصنع الطارق للمبي�دات التابع
للرشكة يف منطقة الكرمة بمحافظة االنبار،
وكذل�ك زي�ارة الرشك�ة العام�ة للصناعات
الكهربائي�ة وااللكرتوني�ة ومعام�ل الرشكة
العامة لصناعات النس�يج والجلود والرشكة
العام�ة للصناع�ات الهيدروليكي�ة ،لالطالع
على واقع الح�ال له�ذه الشركات واملعامل
وبح�ث ف�رص التع�اون والرشاك�ة لتب�ادل
الخربات وتطوير املصان�ع وتحقيق التكامل
الصناع�ي من خلال انتاج منتج�ات تخدم
الصناعة والس�وق يف العراق ومرص ،فقد تم
خالل الزيارة وضع االسس والخطة للتعاون
واملج�االت الصناعي�ة املس�تهدفة للتواص�ل
والتنسيق لتطبيقها عىل ارض الواقع.
وبشأن خطة الوزارة إلعادة تشغيل املصانع
املتوقف�ة ،ق�ال الصايف :ان الوزارة مس�تمرة
بتنفيذ خطط تأهيل املعامل املتوقفة قصرية
ومتوس�طة وبعي�دة االم�د ،وهن�اك معامل
وخط�وط ومش�اريع سترى الن�ور قريب�ا
ضمن هذه الخطط بع�د ان تم افتتاح ( )١٧
مرشوعا ومصنعا وخط�ا انتاجيا خالل عام
من تويل الوزير االس�تاذ منه�ل عزيز الخباز
مهام الوزارة وتبنيه للخطط املذكورة.

التميمي :جملس اخلدمة سينصف شرحية
خرجيي اإلعالم
بغداد /الزوراء:
تعه�د رئي�س مجل�س الخدم�ة االتحادي
محم�ود التميمي ،ام�س االثنني ،بإنصاف
رشيحة خريجي اإلعالم.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمجل�س يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :إن “رئي�س مجل�س
الخدمة العام�ة االتحادي محمود التميمي
اس�تقبل ع�ددا م�ن ممثلي املعتصمين
لخريج�ي كليات االعالم يف الع�راق” ،الفتا
اىل أنه “جرت خالل اللقاء مناقش�ة االمور
الخاص�ة برشيحة خريج�ي االعالم اليجاد

الحلول املناس�بة وانصافهم وفق القوانني
املعمول بها”.
وأك�د التميمي وفق�ا للبي�ان ،أن “املجلس
أنش�ئ إلنص�اف ه�ذه الرشيح�ة املهمة”،
مشيرا اىل “رسعة انجاز االعم�ال املناطة
للمجل�س من اج�ل ايجاد الحل�ول الالزمة
لطالبي التوظيف”.
من جانبهم أكد الحضور دعمهم للمجلس
من اجل إتمام مهامه بكل شفافية وصدق
يف انص�اف رشيح�ة العاطلين ع�ن العمل
وبكل املجاالت ،وفقا ً للبيان.

الصحة العاملية  :األوضاع املتعلقة بكورونا
تتدهور وساللة “دلتا” ستهيمن على العامل
بغداد /متابعة الزوراء:
أك�دت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة أن األوضاع
املتعلق�ة بجائح�ة فيروس كورون�ا تتدهور،
متوقع�ة أن تتح�ول سلالة “دلت�ا” قريبا إىل
النسخة املهيمنة يف العالم.
وأشار املدير العام للمنظمة ،تيدروس أدهنوم
غيربيس�وس ،خلال مؤتم�ر صحف�ي عقده
ام�س االثنني“ :األس�بوع امل�ايض كان الرابع
عىل الت�وايل الذي تم خالله رص�د ارتفاع لعدد
اإلصاب�ات بكوفيد -19يف العالم .تم تس�جيل
ه�ذا االرتف�اع يف  6مناط�ق تابع�ة ملنظم�ة
الصح�ة العاملي�ة .كم�ا ج�رى كذل�ك تصاعد
مؤرش الوفيات بعد شهد تراجعا عىل مدى 10
أسابيع سابقة”.

وأض�اف تي�دروس“ :نواج�ه تده�ورا لحال�ة
الطوارئ الصحي�ة (الخاصة بجائحة فريوس
كورون�ا) ،األمر الذي يعرض األرواح ووس�ائل
العي�ش والتع�ايف العامل�ي املس�تدام لخط�ر
متزايد”.
وذكر أن ساللة “دلتا” لفريوس كورونا املسبب
لعدوى “كوفيد ”-19سجلت حتى اآلن يف 104
دول ،الفت�ا إىل أن توقع�ات منظم�ة الصح�ة
العاملية تشري إىل أنها س�تصبح قريبا النسخة
املهيمنة يف جميع أنحاء العالم.
وتعد ساللة “دلتا” ،التي تم اكتشافها ألول مرة
يف الهند ،أكثر انتقاال بمرتني عىل األقل مقارنة
م�ع مثيالتها ،كما أنها تزيد من مخاطر سير
حالة املرض بشكل صعب عند اإلصابة.
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 :انسحاب كربى الشركات من احلقول النفطية لن يؤثر على االقتصاد

الزوراء /خاص:
اس�تبعد الخبري يف الش�أن النفطي،
حم�زة الجواه�ري ،تأث�ر الع�راق
اقتصادي�ا بانس�حاب الشركات
النفطي�ة الكبرى م�ن حق�ول
النف�ط ،فيما أك�د ان انتقال االدارة
من الشركات االجنبي�ة اىل االيادي
العراقية افضل بكثري من تس�لمها
اىل الرشكات الصينية .
وق�ال الجواه�ري يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :ان “ق�رار الشركات
النفطي�ة الكبرى باالنس�حاب من
الع�راق جاء لس�ببني ،االول هو انه
قرارات اوب�ك ال تس�مح بالزيادات
الكبيرة وهو يؤث�ر على ايراداتها
بش�كل كبير ،وثاني�ا ان الرشكات
الكبرى مثل اكس�ون موبي�ل وبي
ب�ي ال تقب�ل بأج�ر بس�يط كما ان
ال�وزارة تطبق بش�كل دقي�ق بنود
عق�ود الرتاخيص ،وبالت�ايل اصبح
االنسحاب هو قرارهم الوحيد “.
واك�د الجواه�ري ان “ االنس�حاب
لن يؤثر على العراق لكون�ه يمتلك
م�وارد برشي�ة وطني�ة عامل�ة تم
تدريبه�م وتش�غيلهم م�ن قب�ل
الشركات األجنبي�ة ألكث�ر من 10
س�نوات ،وقاموا بإكمال مش�اريع

كثيرة ،ويتراوح نس�ب أعداده�م
بين  70%و 90%م�ن حج�م عمل
تل�ك الرشكات ،األمر الذي س�يؤدي
الس�تمرار تش�غيل حق�ول النف�ط
حتى لو انسحبت تلك الرشكات”.
وتاب�ع“ :كم�ا ان اغل�ب الخريجني
س�يعملون يف ه�ذه الشركات

وس�يمتزجون م�ع بالعن�ارص
القديمة ويكتس�بون الخربة يف حال
اكتس�اب العراق املس�ؤولية مثلما
حدث يف حقل مجنون عند انسحاب
رشكة ش�ل ،واآلن العم�ل به ممتاز
جدا ألنهم تعلموا العمل املتطور”.
وبشأن الحديث عن دخول الرشكات

الصينية للقط�اع النفطي العراقي
ب�دال من الشركات املنس�حبة ،أكد
الجواه�ري ان “ الرشكات الصينية
أكث�ر الشركات املتحمس�ة وه�م
ينتج�ون نفط�ا اكث�ر بكثير م�ن
العراق لك�ن حاجتهم للنفط كبرية
حت�ى يس�دوا النقص لديه�م وهم

يشغلون املعدات ويصنعوها ،إال انه
من االفضل انتق�ال االدارة اىل ايدي
العراقيني لتحمل املسؤولية “.
أما بشأن الحديث عن الوضع االمني
وتخوف الرشكات منه ،فقد اوضح
الخبير النفط�ي ان�ه “من�ذ بداية
عق�ود الرتاخي�ص ل�م نش�هد قتال
ألي عام�ل اجنبي يف العراق وجميع
الخس�ائر ه�ي كرفان�ات الرشطة
فق�ط والرشكات تصرف  5ماليني
دوالر س�نويا لتطوي�ر املناطق من
حولها ،وايضا الوظائف البس�يطة
تعطى اىل املناطق القريبة منها .
وكان وزي�ر النف�ط ،إحس�ان عبد
الجبار ،قد اعلن ،يف وقت س�ابق ،أن
كربيات الشركات النفطية العاملة
يف البالد تفكر باالنس�حاب والتخيل
عن نشاطها ،عازيا السبب إىل مناخ
االستثمار يف البالد.
وكش�ف عبد الجبار ع�ن أن رشكة
“بريتش برتولي�وم”(  ( eBritish P
 )troleumتفكر يف االنس�حاب من
حقل الرميلة العمالق ،كما أن رشكة
“ل�وك أوي�ل” ( )Luk oilالروس�ية
أرس�لت إشعارا رس�ميا يفيد بأنها
تري�د بي�ع حصته�ا يف حق�ل غرب
“القرنة ”-2لرشكات صينية.

حريق كبري يلتهم مبنى وزارة الصحة

الدفاع املدني يكشف أسباب احلريق والوزارة تؤكد عدم وجود إصابات
بغداد /الزوراء:
اندل�ع حري�ق كبري ،ام�س االثنين ،يف مبنى
وزارة الصحة ببغداد ،وفيما كش�فت مديرية
الدف�اع املدني اس�باب الحريق ،اك�دت وزارة
الصح�ة عدم وجود اصابات س�وى خس�ائر
مادية محدودة.
وقال مدير الدفاع املدني ،اللواء كاظم بوهان،
يف ترصي�ح صحفي :ان “الحري�ق الذي اندلع
يف مبن�ى وزارة الصحة لم يس�جل اصابات”،
مبينا ً أن “الف�رق وبالتعاون مع فرق حماية
ال�وزارة قامت بإخالء أكثر من  5000موظف
وموظفة”.
وأض�اف بوهان أنه “تمت املب�ارشة بالتدخل
من الخدم�ات ،إذ تبني ان هناك مجموعة من
الكابالت املغذية لباقي أقس�ام الوزارة ،حيث
حصل تم�اس كهربائ�ي ادى إىل تول�د دخان
كثي�ف انتشر يف  8طوابق م�ن األبنية وتمت
معالجة املوضوع “ ،الفتا ً اىل أن “هناك اتصاال

مس�تمرا مع وزير الداخلية ،اضافة اىل قيادة
العمليات ووكيل شؤون األمن االتحادي الذين
اهتموا جميعا ً باملوضوع”.
وتاب�ع انه “ت�م التعاطي مع الحادث بش�كل
سلس ورسيع ومهني” ،الفتا ً اىل أن “الخسائر
املادية يف املبنى محدودة جداً”.
من جهتها ،أعلنت وزارة الصحة فتح تحقيق
بحادث حريق مبنى الوزارة ،مشرية اىل انه تم
اخالء جميع املوظفني من املبنى.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر يف
بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان “حريقا محدودا
اندلع يف عدد من اقسام مقر وزارة الصحة”،
مبينا ان�ه “تم على الفور اخلاء البناية من
جميع املوظفني”.
واض�اف ان “ف�رق الدف�اع املدن�ي توجه�ت
م�ن وزارة الداخلية مع فرق ال�وزارة ،وتمت
السيطرة عىل الحريق دون تسجيل اصابات”،
مشيرا اىل ان “الجه�ات املختص�ة فتح�ت

تحقيقا للوقوف عىل أسباب الحريق”.
وتاب�ع الب�در أن “الحري�ق ح�دث يف النف�ق
العم�ودي الخاص بخدمات الكهرباء والتربيد
وتم�ت الس�يطرة علي�ه بالكامل ول�م تحدث
إصابات برشية وال أرضار يف مكاتب وأقس�ام
الوزارة جميعها”.
وأش�ار إىل أنه “ت�م اتخاذ اإلج�راءات الالزمة
من قبل فرق الدفاع املدني والجهات الس�اندة
وس�ارعت الفرق الهندسية والفنية واإلدارية
يف ال�وزارة إلجراء اللازم” ،الفتا ً اىل أنه “تمت
إعادة العمل يف البناية بشكل طبيعي”.
ويف س�ياق اخر ،أعلنت مديرية الدفاع املدني،
ً
حريق�ا كبريا ً جنوب
امس االثنين ،إخمادها
بغداد .
وقال�ت املديرية يف بيان تلقت�ه “الزوراء” :إن
“ف�رق الدف�اع املدن�ي تمكنت بمش�اركة 18
فرق�ة إطفاء من الس�يطرة وإخم�اد حادث
حري�ق كبير ان�دالع داخ�ل جمل�ون متخ�ذ

كمخزن للحبيبات البالس�تيكية واالسفنج يف
منطقة عويريج جنوب بغداد”.
وأضاف�ت أن “فرق الدفاع املدني بذلت جهودا ً
ألس�نة اللهب اىل
كبرية للحيلولة دون اتس�اع ِ
املخازن التجارية املجاورة ملوقع الحادث بعد
أن نجحت بوضع س�اتر مائي لع�زل األجزاء
املحرتق�ة عم�ا يجاورها م�ن خزي�ن للمواد
املذكورة” ،مشرية اىل أنه “رغم صعوبة اخماد
املواد البالستيك واالسفنج وانبعاثاتها الغازية
الس�امة املعرقلة لجهد الدفاع املدني ،تمكنت
الفرق املش�اركة من احتواء الحريق واالخماد
التام بوقت قياس دون زيادة الخسائر املادية
داخل الجملون املحرتق”.
وتابعت انه “تم انهاء الحريق بدون تس�جيل
إصاب�ات” ،موضحة أن “الدف�اع املدني طلب
استدعاء خبري األدلة الجنائية وفتح تحقيق يف
مركز الرشطة املسؤول عن الرقعة الجغرافية
لتحديد أسباب اندالع الحريق”.

بعد تسجيل  9149إصابة و 44حالة وفاة

قفزة جديدة بإصابات كورونا يف العراق مسجلة أكثر من مليون و 438ألفا
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنين ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تس�جيل  9149اصابة
جدي�دة و 44حال�ة وف�اة وش�فاء
 7098حال�ة ،ح�ددت دائ�رة صحة
الرصافة التوزيع الجغرايف لإلصابات
حسب املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء” :ان ع�دد الفحوص�ات
املختربي�ة لي�وم ام�س،42672 :
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية:
 ،12253725مبينة انه تم تس�جيل
 9149اصاب�ة جدي�دة و 44حال�ة
وفاة وشفاء  7098حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد حاالت الش�فاء

،)91.3%(1313552
ال�كيل:
بينم�ا عدد ح�االت االصابات الكيل:
 ،1438511ام�ا عدد الح�االت التي
تح�ت العلاج ،107367 :يف حين
ان ع�دد الحاالت الراق�دة يف العناية
املركزة ،647 :وعدد حاالت الوفيات
ال�كيل ،17592 :الفت�ة اىل ان ع�دد
امللقحني ليوم امس ،39061 :ليصبح
عدد امللقحني الكيل.1054318 :
من جهتها ،اعلنت دائرة صحة بغداد
الرصافة تسجيل 882اصابة جديدة
بفريوس كورون�ا بينها  712اصابة
خلال الرص�د الوبائ�ي للقطاعات
الصحية
وقال�ت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :ان “املؤسسات الصحية
س�جلت ام�س يف جان�ب الرصاف�ة

 882اصاب�ة جدي�دة بفيروس
كورونا موزعة كالت�ايل 712 :حالة
خلال الرص�د الوبائ�ي للقطاعات
الصحي�ة  :قطاع املدائن  76حاالت
خلال الرص�د الوبائ�ي /قط�اع
البلدي�ات الثان�ي 75حال�ة خلال
الرص�د الوبائ�ي /قط�اع الش�عب
 149ح�االت خالل الرصد الوبائي /
قطاع بغداد جدي�ده 43حالة خالل
الرص�د الوبائي/قط�اع االعظمي�ة
 152ح�االت خالل الرص�د الوبائي
 /قط�اع الرصاف�ة 63حال�ة خالل
الرص�د الوبائ�ي /قط�اع الص�در
97حال�ة خلال الرص�د الوبائي /
قط�اع االس�تقالل  57حال�ة خالل
الرص�د الوبائ�ي 170 /حالة خالل
مراجعتهم للمؤسس�ات الصحية /

29حالة يف مدينة الصدر موزعة عىل
محالتها  28/حال�ة يف البلديات /
11حال�ة يف منطقة بغداد جديدة /
10حاالت يف النه�روان 9 /حاالت يف
االعظمية  11/حال�ة يف الزعفرانية
6 /ح�االت يف ش�ارع فلس�طني/
6ح�االت يف العبي�دي 4 /ح�االت يف
الضباط6 /ح�االت يف جرس دياىل /
6حاالت يف س�بع قص�ور  6/حاالت
يف حي القاهرة5 /حاالت يف املش�تل
8 /ح�االت يف منطق�ة الك�رادة4/
حاالت يف منطقة املعامل /حالتني يف
كل من املناط�ق التالية /الكاظمية
 /حي سومر “.
واضافت انه “تم نقل جميع الحاالت
اىل الحج�ر الصح�ي لتلق�ي العالج
وفق الربوتوكوالت املعتمدة” ،مشريا

اىل ان “الع�دد الرتاكم�ي لإلصاب�ات
ارتف�ع اىل  188089ت�ويف منه�م
 1823لألسف فيما اكتسب الشفاء
 176092حالة ش�فاء ومتبقي قيد
العالج .”10174
ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي
اس�فرت عن هذا الحج�م من اعداد
الشفاء من خالل االلتزام بإجراءات
الوقائية ولب�س الكمامات والرتكيز
على التباع�د االجتماع�ي وع�دم
التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك
الجهود”.
وثمن�ت “الجه�ود الت�ي تب�ذل من
قب�ل ملاكات صح�ة الرصاف�ة
ملعالج�ة مصاب�ي فيروس كورونا
مضحين بأرواحهم إلنقاذ املصابني
الفريوس”.

لضلوعهما بقضية “الفتنة” واستهداف أمن اململكة

األردن :احلكم على رئيس الديوان امللكي السابق والشريف حسن بن زيد بالسجن  15عاما
عمان /متابعة الزوراء:
قضت محكم�ة أمن الدولة يف األردن،
ام�س االثنين ،على رئي�س الديوان
امللك�ي الس�ابق باس�م ع�وض الله
والرشي�ف حس�ن ب�ن زي�د بعقوبة
السجن  15عاما يف ما يعرف بقضية
“الفتنة” واستهداف أمن اململكة.
وع�وض الله وبن زيد هم�ا املتهمان
الوحي�دان يف القضي�ة ،رغ�م أن
الحكوم�ة اتهمت ويل العهد الس�ابق
األمري حمزة ،األخ غري الشقيق للعاهل
األردن�ي ،بالضل�وع يف “مخطط�ات
آثم�ة” هدفه�ا “زعزعة أم�ن األردن
واستقراره”.
ووص�ل عوض الله والرشيف حس�ن
اىل املحكم�ة تحت حراس�ة مش�ددة
مرتديني زي الس�جن األزرق ومكبيل
األيدي خلف ظهريهما.
يف بداي�ة جلس�ة النط�ق بالحك�م،
تلا رئي�س املحكمة املق�دم القايض
العس�كري موف�ق املس�اعيد وقائع
الدع�وى وتفاصي�ل الئح�ة االتهام.
وقال إن عوض الله والرشيف حس�ن
يرتبط�ان “بعالقة صداق�ة منذ عام
 ، 2001كم�ا يرتب�ط األخير بعالقة

القرب�ى والصداق�ة باألمري حمزة بن
الحسني”.
وق�ال إنهما حمال “أف�كارا مناهضة

وتحريضي�ة ض�د نظ�ام الحك�م
الس�يايس القائم يف اململكة وشخص
جاللة امللك عبدالله”.

وأكد املساعيد أن “إرادتيهما التقتا يف
مرشوع إجرامي منظم واضح املعالم
مح�دد األه�داف يه�دف إىل ترجم�ة

أفكارهم�ا املناهض�ة والتحريضي�ة
واملناوئة إىل واقع عميل” ،مشيرا إىل
أن ه�دف املرشوع “إح�داث الفوىض
والفتن�ة والفرق�ة داخ�ل املجتم�ع
األردن�ي” ،و “بث خط�اب الكراهية
تجاه نظام الحكم السيايس القائم”.
وادين الرشيف حس�ن كذل�ك بتهمة
حيازة مادة مخ�درة وبتهمة تعاطي
مادة مخدرة (الحشيش) وحكم عليه
بالس�جن لس�نة واحدة ودفع غرامة
مقدارها  1000دينار ( 1400دوالر)
ل�كل م�ن التهمتين .لك�ن املحكمة
تطبق العقوبة األش�د ،وهي السجن
 15عاما.
وأك�د محامي�ا الدفاع ع�ن املتهمني
محم�د العفي�ف وعلاء الخصاون�ة
أنهما س�يطعنان يف القرار .وقرارات
محكم�ة أمن الدول�ة قابل�ة للطعن
خالل  30يوما من صدور الحكم.
وع�وض الله وبن زيد هم�ا املتهمان
الوحي�دان يف القضي�ة ،رغ�م أن
الحكوم�ة اتهم�ت يف الراب�ع م�ن
نيس�ان/أبريل ويل العه�د الس�ابق
األمير حم�زة ( 41عام�ا) ،األخ غري
الش�قيق للعاه�ل األردن�ي امللك عبد

الل�ه الثاني ،بالضلوع يف “مخططات
آثم�ة” هدفه�ا “زعزعة أم�ن األردن
واستقراره”.
وعقدت الجلسة األوىل يف املحاكمة يف
 21حزيران/يونيو املايض ،وقد نفى
املتهمان التهم املنسوبة اليهما.
وكان عوض الله شغل منصب رئيس
الدي�وان امللك�ي بين عام�ي 2007
و ،2008كما كان مديرا ملكتب العاهل
األردن�ي بين عام�ي  2006و.2007
وكان أيضا وزيرا للتخطيط والتعاون
الدويل ،ووزير سابق للمالية.
وطل�ب املتهمان يف نهاي�ة حزيران/
يونيو حض�ور األمري حم�زة واألمري
هاش�م واألمير علي (األخ�وة غير
األش�قاء للمل�ك عب�د الل�ه الثان�ي)
ورئي�س ال�وزراء بشر الخصاون�ة
ووزي�ر الخارجي�ة أيم�ن الصف�دي
لإلدالء بشهادتهم أمام املحكمة .لكن
املحكمة رفضت الطلب.
ووض�ع األمير حم�زة قي�د اإلقامة
الجربي�ة إال أنه ل�م يحاكم .وأفرج يف
 28نيس�ان/أبريل امل�ايض ع�ن 16
موقوفا (من أصل  )18يف القضية بعد
مناش�دات من ش�خصيات وعشائر

ع�دة للملك عبد الله خلال لقاء معه
بـ “الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا
وراء هذه +الفتنة.”+
وأثار إعلان الس�لطات يف الرابع من
نيس�ان/أبريل ضل�وع األمري حمزة،
ال�ذي يحظ�ى بش�عبية واس�عة ،يف
“مخطط�ات آثمة” هدفه�ا “زعزعة
أم�ن األردن واس�تقراره” ،صدمة يف
الشارع األردني.
يف الخام�س من نيس�ان/أبريل ،أكد
األمري يف رس�الة وقعها بحضور عدد
م�ن األمراء أن�ه س�يبقى “مخلصا”
للمل�ك عبدالل�ه الثان�ي ول�ويل عهده
األمري حسني.
وتحدث امللك عبد الله الثاني يف رسالة
بثها التلفزيون الرس�مي يف الس�ابع
من نيسان/أبريل عن “فتنة وئدت”.
وظهر املل�ك واألمري حم�زة بعد أيام
مع�ا يف احتف�االت الذك�رى املئوي�ة
لتأسيس األردن.
وس�مى امللك عب�د الله األمير حمزة
وليا للعهد عام  1999بنا ًء عىل رغبة
والده الراحل ،لكنه نحاه عن املنصب
عام  2004وس�مى عام  2009نجله
حسني وليا للعهد.

امن ومجتمع
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حمافظة بغداد تنجز إكساء مدخل
قضاء أبو غريب
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت محافظة بغ�داد ،امس االثنين ،انجاز مالكاته�ا مرشوع إكس�اء مدخل قضاء
اب�و غري�ب ،والذي يأت�ي كخطوة اوىل ضمن مشروع أكرب س�ينفذ يف مداخل العاصمة
الخمسة.
وأوضح�ت املحافظة يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أن «ملاكات مديرية بلدية
أط�راف العاصمة  /بلدية ابو غري�ب وبتوجيه من محافظ بغ�داد ،محمد جابر العطا،
انجزت االكساء ضمن اعمال مرشوع (انشاء بوابة مدخل قضاء ابي غريب)».
وأش�ارت إىل أن «املشروع ه�و من تمويل صن�دوق اعادة اعمار املناط�ق املترضرة من
اإلرهاب ،وخطوة لالرتقاء بمستوى الخدمات ملداخل العاصمة».

الكهرباء :ارتفاع إنتاج الطاقة ألكثر
من  20ألف ميكاواط
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الكهرب�اء ارتف�اع حج�م
انت�اج الطاقة يف العراق اىل  20الفا و 700
مي�كاواط ،واصف�ة ذل�ك االرتف�اع بغير
املس�بوق كونها املرة االوىل التي يصل بها
االنتاج اىل هذا الحد.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،احم�د
العب�ادي ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان هناك
تظاف�را ً للجهود من قب�ل جميع الوزارات
الخدمي�ة واالمني�ة كـ(النف�ط واملالي�ة
والتخطي�ط وامل�وارد املائي�ة باإلضافة اىل
الدف�اع والداخلي�ة فضالً ع�ن الحكومات
املحلية للمحافظات) م�ع الكهرباء لرفع
مستوى التجهيز بالطاقة.
وفيم�ا يتعل�ق بعمليات اس�تهداف ابراج

وخطوط نقل الطاقة ،ق�ال العبادي :انها
م�ا زالت مس�تمرة وكان اخره�ا باالمس
حيث اس�تهدف خط ( امين_ رشق بغداد
رقم  )2عرب تفجري احد االبراج فيه.
وفيم�ا يتعل�ق بموازن�ة وزارة الكهرب�اء
للع�ام الح�ايل ،قال العب�ادي :ان�ه لم يتم
اس�تالم اية مبالغ مالية حتى االن من تلك
املوازنة رغم تقليص املبال�غ التي طلبتها
الكهرباء كتخصيص�ات لتغطية نفقاتها
وانش�اء املش�اريع من  22مليار دوالر اىل
 10مليار دوالر اي اقل من النصف.
مبيناً :ان اعمال الصيانة التي تجرى عىل
املنظوم�ة الوطنية اما تعتم�د عىل موارد
مح�دودة من اموال الجباي�ة او من خالل
الدفع باالجل (الدين).

صحة الكرخ تطلق حتذيراً وتوجه
دعوة «مهمة» للمواطنني

بغداد /الزوراء:
حذر مدير عام دائرة صحة بغداد  /الكرخ ،جاسب الحجامي ،امس االثنني ،من استمرار
ارتفاع معدالت إصابات كورونا يف العراق ،فيما دعا إىل اإلرساع باخذ لقاحات الجائحة.
وق�ال صح�ة الكرخ يف بي�ان ،ورد ل�ـ «لل�زوراء» /إن الحجامي «أجرى زي�ارة تفقدية
اىل مستش�فى املجل�س االقتص�ادي املخصص لعلاج مصابي كورون�ا وبحضور مدير
املستشفى ،حيث قام بمتابعة حالة املرىض الراقدين يف ردهات املستشفى واالطالع عىل
الخدمات العالجية والطبية والفندقية املقدمة لهم».
وح�ذر الحجامي ،وفق البيان ،من «إزدياد أعداد مصابي كورونا يف عموم مستش�فيات
الدائرة ،منوها ً اىل ان الكثري من تلك الحاالت تراجع املؤسس�ات الصحية بفرتة متأخرة،
وإن أهم أسبابها هو عدم االلتزام بإجراءات الوقاية والتباعد االجتماعي وعدم التطعيم
بلقاح كورونا».
وأش�ار إىل أن «الكثري من ال�دول قامت بتخفيف القيود املتخذة نتيج�ة تلقي مواطنيها
لقاح كورونا ،مؤكدا ان اللقاحات متوفرة وسيتم فتح منافذ جديدة إلعطاء اللقاح».

alzawraanews@yahoo.com

زيارة حكومية اىل أور األثرية ملتابعة مشروع تطوير املدينة
بغداد /الزوراء:
أج�رت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء ،امس
االثنين ،وللم�رة الثانية خالل هذا األس�بوع،
زي�ارة ميداني�ة إىل موقع مدين�ة أور األثرية،
ملتابع�ة التحضريات الخاص�ة ملرشوع تطوير
املدينة.
وأف�ادت االمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه :أن «الجولة،
حرضه�ا مس�ؤولو املجل�س االقتص�ادي
العراق�ي ،لغ�رض االطالع عىل املس�احة التي
س�يتم تخصيصها إلنش�اء مس�جد وكنيسة
ومرك�ز متكامل لح�وار األدي�ان ،املقدمة من
قب�ل أحد أعض�اء املجل�س ،عىل ش�كل تربع

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،ان
قوات الرشط�ة االتحادية ،ألقت القبض
عىل اثنني من تجار اآلثار وسط العاصمة
بغداد.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه :ان عملي�ة القبض جاءت
عىل املتهمني وف�ق متابعة أمنية دقيقة
باالشتراك مع مفارز مكافحة الجريمة

ومس�اهمة منه يف تطوير املرافق الس�ياحية
للمدينة األثرية».
واضافت أنه «رافق الوفد ،النائب األول ملحافظ
ذي ق�ار محم�د ه�ادي ،ومع�اون املحاف�ظ
لش�ؤون املتابع�ة ،عب�اس جاب�ر ،واملع�اون
لش�ؤون التخطي�ط ،غس�ان حس�ن ،ومدير
موقع مدينة أور األثرية ومعاون مدير بلديات
محافظة ذي قار».
وبينت االمانة العامة أنها «مستمرة بإرشافها
املبارش عىل مرشوع تطوير مدينة أور األثرية،
من خالل التنس�يق مع الجهات ذات العالقة،
وإصدار اللجن�ة العديد من التوصيات والرؤى
للمخططات الخاصة باملرشوع».

أعلنت قرارات جديدة بشأن امتحانات الثالث املتوسط

الرتبية حتدد درجة «القرار» للصفوف غري املنتهية لكل املراحل
بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة الرتبي�ة ،ام�س االثنني،
درج�ة الق�رار للصفوف غير املنتهية
لجمي�ع املراحل الدراس�ية  .من جانب
متص�ل ،اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،امس
االثنني ،قرارات جديدة بشأن امتحانات
الصف الثالث املتوسط.

وبحس�ب وثيقة ص�ادرة ع�ن الوزارة
وردت «لل�زوراء» :ف�إن «درجة القرار
ه�ي  5درج�ات للص�ف الخام�س
االبتدائي ،و  10درجات للصفوف التي
ً
مبينة ان
تعتم�د نظ�ام الكورس�ات».
«هذا اإلجراء جاء بعد ان قررت الوزارة
انه�اء العام ال�درايس واعتم�اد درجة

بغداد /الزوراء:
اكدت لجنة العمل والشؤون االجتماعية والهجرة
واملهجرين يف مجلس الن�واب إنها بصدد االنتهاء
من وضع اللمس�ات األخرية على قانون التقاعد
والضم�ان االجتماع�ي األس�بوع املقب�ل عق�ب
االجتم�اع مع منظم�ة العم�ل الدولي�ة ملطابقة
فقرات القانون مع القوانني الدولية.

وق�ال رئي�س اللجنة ،رع�د الدهلك�ي ،يف حديث
صحف�ي :إن «قان�ون التقاع�د والضم�ان
االجتماع�ي هو أحد أهم القوانني التي ستس�هم
يف ش�مول أع�داد كبيرة م�ن الكس�بة والعم�ال
املضمونين يف فقراته ،وقد تم�ت قراءته القراءة
األوىل والثانية».وبين أن «اللجن�ة م�ا زال�ت
مس�تمرة بإقامة اللقاءات مع الجهات املختصة

منعم شهيد حسني
مدير زراعة النجف االرشف/وكالة

إعالنك في

حيقق لك اإلنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com
لالستفسار 07810090003 :

سامسونج تكشف عن نظام راديو جديد من اجليل اخلامس بهوائيات مدجمة

بغداد /الزوراء:
كش�فت رشك�ة سامس�ونج
لإللكرتونيات املح�دودة ،امس ،عن
نظام راديو جديد مصمم ملس�اعدة
مشغيل الهواتف املحمولة يف التغلب
عىل التحدي�ات الت�ي يواجهونها يف
نرش شبكات الجيل الخامس .وخالل
مؤتمر تحت عن�وان «تعريف جديد
لش�بكات سامس�ونج» Samsung
 ،Networks: Redefinedتم اإلعالن
ع�ن نظ�ام  One Antennaالجدي�د
ال�ذي يأت�ي بهوائي�ات مدمجة ،ما
يتيح للمش�غلني القدرة عىل تبسيط
وترسي�ع عملي�ات تثبي�ت تقنيات

الجيل الخامس ،باالعتماد عىل دمج
الهوائي�ات املطبوع�ة ذات املناف�ذ
املتعددة ( )MIMOبأحجام ضخمة
برتدد  3.5جيجا هريتز ،مع هوائيات
سلبية منخفضة ومتوسطة النطاق
يف عامل شكل أحادي.
ويف ظل مواصلة املشغلني جهودهم
لتوس�يع نط�اق تغطي�ة الجي�ل
الخام�س ،يظ�ل التح�دي الرئييس
القائ�م أمامه�م الجوان�ب املتعلقة
بقيود املس�احة والبصمة يف املواقع
واألبراج.
وس�يعمل نظ�ام الرادي�و متع�دد
اإلمكان�ات م�ن سامس�ونج على

واالتح�ادات والنقابات ومنظمات املجتمع املدني
لرتصين القان�ون وتكييف�ه بالط�رق القانونية
ووضع اللمس�ات األخرية عليه ورفعه للتصويت
عليه».وأك�د الدهلك�ي أن «اللجنة أع�دت العديد
من ورش�ات العمل لتنفيذها األسبوع املقبل مع
منظمة العمل الدولية ملطابقة فقرات القانون مع
القوانين الدولية لكي يتكامل من جميع وجهات

النظر القانونية واملدنية والدولية».وأش�ار إىل أن
«اللجن�ة عازمة على إقرار القان�ون لكونه يمثل
أكبر رشيح�ة يف املجتم�ع ويفتح الب�اب للعمال
لضمان حقوقهم» ،مؤكدا ً أن «القانون س�يكون
ً
كاملا للتصويت عليه بع�د اكتمال مطابقته مع
ً
ً
القوانين الدولية لكونه قانونا كبريا وفيه جنبات
مالية وشمول واسع».

اعالن
تعل�ن مديري�ة زراع�ة النج�ف االرشف قس�م االرايض
واملس�احة عن توفر املس�احات املدرج�ة اوصافها ادناه
لغ�رض تأجريه�ا باملزايدة العلنية وفقا ألح�كام القانون
 21لس�نة  2013للتعاقد حس�ب قانون  35لس�نة 1983
فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل هذه
املديرية مستصحبني معهم التأمينات االولية البالغة %20
من القيم�ة املقدرة للدونم الواحد وس�وف تجرى املزايدة
املن�اداة بع�د انته�اء الفرتة املنص�وص عليه�ا يف الفقرة
خامس�ا من القان�ون اعلاه البالغة ثالثون يوم�ا والتي
تب�دأ من اليوم التايل لنرش االعلان ويف مقر مركز مديرية
الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن
العدد 10094:
التاريخ 2021/7/11:
مواصفات االرض

القبض على متهم بـ»اخلطف» يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
أف�اد مصدر امن�ي يف محافظة ذي قار ،ام�س االثنني ،بالقبض على متهم بقضايا
خطف يف قضاء البطحاء.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :ان «قوة خاصة من مكتب االمن الوطني يف البطحاء
تمكن�ت من القبض عىل املته�م املطلوب وفقا ملعلوم�ات دقيقة».وأضاف ان «القوة
عث�رت بحوزته عىل م�واد مخدرة وادوات تعاط�ي» ،مشيرة اىل ان «املتهم احيل اىل
القضاء وفق املادة  421التخاذ االجراءات القانونية بحقه».

امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس
األول نتيج�ة نهائي�ة لطلب�ة املراح�ل
غير املنتهي�ة للع�ام ال�درايس 2021
– .»2022م�ن جان�ب متص�ل ،اعلنت
وزارة الرتبي�ة ،امس االثنين ،قرارات
جديدة بش�أن امتحانات الصف الثالث
املتوسط.وبحس�ب وثيقة صادرة من

وزارة الرتبية حصلت عليها «الزوراء»
«تك�ون االمتحانات العامة (الوزارية)
ألربعة فح�وص فقط وتش�مل (اللغة
العربية ،اللغة االنكليزية ،الرياضيات،
الكيمياء)».واضاف�ت «يك�ون الطالب
مكمال يف الدور االول اذا كان راس�با يف
فحص واحد او فحصني من الفحوص

االربعة اعاله».وتضمن�ت الوثيقة انه
«يس�مح للطلبة الذي�ن أدوا امتحانات
نصف الس�نة ولم يتأهلوا للمش�اركة
يف االمتحانات الوزاري�ة يف الدور االول
ولديه�م ارق�ام امتحانية ص�ادرة من
مراك�ز الفح�ص ب�أداء االمتحانات يف
الدور الثاني».

العمل النيابية :قرب االنتهاء من قانون التقاعد والضمان االجتماعي

إلقاء القبض على متاجرين باآلثار
يف بغداد
املنظم�ة يف وكال�ة االس�تخبارات ،حيث
تمكنت خالله�ا مفارز الل�واء الخامس
عرش عمليات الفرق�ة االوىل من القبض
على املتهمني بالج�رم املش�هود بعد ان
عثر بحوزتهما عىل  5قطع اثرية.
واض�اف البي�ان :ت�م تس�ليم املتهمين
وامل�واد املضبوطة اىل الجه�ات املختصة
إلتخ�اذ االج�راءات القانونية واألصولية
بحقهما.
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تلبية املتطلب�ات البيئي�ة والخاصة
باملواقع ،بما يف ذلك تسهيل التثبيت
وتوفير املس�احة وتقلي�ل النفقات
التشغيلية .وس�يصبح الحل الجديد
ج�زءا ً م�ن محفظ�ة سامس�ونج
للوص�ول إىل نظ�ام الراديو ()RAN
املتوقع إطالقها يف أوائل العام املقبل
 ،2022وستس�تهدف يف البداي�ة
السوق األوروبية.
وتتمثل الفوائد الرئيس�ية لهوائيات
 One Antennaم�ن سامس�ونج
بتبس�يط املوقع والتثبيت البس�يط
والتوفري يف النفقات التشغيلية.
وق�ال ووني�ل روه ،النائ�ب األول

للرئي�س ورئي�س إستراتيجية
املنتجات يف قس�م أنشطة الشبكات
ل�دى سامس�ونج لإللكرتوني�ات:
«نع�رب ع�ن فخرن�ا لتقدي�م نظام
الهوائي�ات  One Antennaلضمان
أداء رائ�د يف ه�ذا القط�اع ،الس�يما
وأن�ه صم�م للتعام�ل م�ع بيئ�ات
النشر املختلف�ة .وبم�ا أن عمليات
تركيب األجه�زة والكابالت والوقت
وموق�ع الطاقم والقي�ود املفروضة
عىل املس�احة ،تمثل مجتمعة تحديا ً
ملعظم املش�غلني ،فقد قمنا بتطوير
هذا الحل للمساعدة يف معالجة هذه
املشكلة وتوسيع نطاقات النرش».

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ة االقام�ة املرقمة
 5200501الجنسية تنزانية والصادرة
من مديرية الجنس�ية العامة /مديرية
االقام�ة يف النج�ف ،بإس�م (جم�ال
عبدالله كاسولو) ،فعىل من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديري تنفيذ النجف

رقم االضبارة2020/809:
التاريخ2021/7/11:

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة
 M 64325451يف 2011/8/18
والص�ادرة من وزارة الكهرباء ،بإس�م
(خضري شهيد عمران) ،فعىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 		
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
التاريخ2021/7/7:
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
اعالن
اىل املدعى عليها نور الهدى عباس كريم
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالع�دد /1991ش 2021/2املتضم�ن الحك�م
باملش�اهدة ابنته زينب محمد مريي جبار ولعدم تبليغك بقرار الحكم حسب رشح
املبلغ القضائي يارس حسني واشعار املختار املؤرخ  2021/6/20املتضمن ارتحالك
اىل جه�ة مجهولة وملجهولية مح�ل اقامتك قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا يف
صحيفتني محليتني بالقرار املذك�ور وعند عدم اعرتاضك عىل القرار املذكور خالل
املدة القانونية سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض
محمد كامل كرماشه
العدد/1991:ش2021/2

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ النجف الس�يارة املرقمة  55869أ نجف نوع بيجو
اكد اللون ابيض املوديل  2016العائدة للمدين يحيى محمد عيل يحيى
لق�اء طلب الدائن بتول راف�ع صالح واملدرجة اوصافها ادناه فمن له
رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الساعة الرابعة عرصا يف اليوم العارش
م�ن ليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية يف معرض االخوين الواقع يف
املعارض القديمة مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة عرشة
باملئة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية وهوي�ة االحوال املدنية،
وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي.
العدد/3280 :ش2021 /
		
جمهورية العراق
التاريخ 2021/7/11:
منفذ عدل اقدم مجلس القضاء االعىل
احمد حسن داخل رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
املواصفات
اىل املدعى عليه  /قاسم رمضان سالم
اكد
بيجو
 -1النوع:
م /تبليغ
 -2املوديل2016 :
قامتِ املدعية (ابتس�ام غايل م�ري) الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله والتي
تطل�ب فيه�ا التفري�ق القضائي للهج�ر وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك
 -3اإلطارات :سليم
حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني
 -4البطارية :سليم
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2021/8/4
 -5بدن السيارة :سليم
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف
سليم
 -6زجاج السيارة:
تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
 -7دواخل السيارة :سليم
القايض
			
عباس معني كاظم
 -8القيمة املقدرة :خمسة مليون وخمسمائة الف دينار

أسواق
العدد 7527 :الثالثاء  13تموز 2021

الرشيد يطلق وجبة جديدة من
سلف املوظفني واملتقاعدين
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرش�يد الحكوم�ي ،امس االثنني ،اطلاق وجبة جديدة من
سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية واملوظفني وكذلك املتقاعدين.
ودع�ا املكت�ب االعالم�ي للمصرف ،عبر بي�ان ورد إىل «لل�زوراء»« :كل
املستفيدين ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع املرصف او مكاتب
الدفع االلكرتوني الستالم املبلغ».
وبحس�ب البيان ،فأن «العمل مستمر عىل رفع املبالغ يف ارصدة املسجلني
عىل السلف من خالل التطبيق الخاص باملرصف».

مزاد العملة يبيع أكثر من 226
مليون دوالر

No: 7527 Tue 13 July 2021

www.alzawraapaper.com

تناقش مع األردن حول تنفيذ مشاريع التكامل الصناعي

العراق يبحث مع مصر تفعيل الربط الكهربائي وآليات إنشاء املدن الصناعية
بغداد /الزوراء:
بحث�ت وزارة التخطي�ط العراقي�ة م�ع الجان�ب
املصري آليات انش�اء امل�دن الصناعي�ة والربط
الكهربائ�ي تنفيذا ملق�ررات القم�ة الثالثية التي
عقدت يف بغ�داد خالل االي�ام املاضية .من جانب
متص�ل ،بحث وزي�ر الصناعة واملع�ادن العراقي
مع وزي�رة الصناعة والتجارة والتموين األردنية،
مهـا علـي ،عددا من القضايا املُشتركة ُ
وس�بل
تعزيز التعاون .
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة التخطيط
العراقية ،عبد الزهرة الهنداوي ،يف حديث صحفي:
ان “اجتماعا مشتركا عقدته الوزارة مع الجانب
املرصي لبحث مقررات القمة الثالثية التي عقدت
مؤخرا يف بغداد”.
مشيرا اىل “االتفاق عىل تعزيز التعاون الصناعي
والتج�اري بين البلدي�ن م�ن خالل انش�اء مدن
صناعية بتمويل مشترك بني البلدين مع اختيار
املواقع املالئم�ة إلقامتها يف العراق ومرص ،فضال
ع�ن اقامة مع�ارض تجاري�ة دائم�ة لصناعات

البلدي�ن بتعزيز القطاع الخاص وابراز دوره ،عىل
أن تك�ون املعارض تخصصي�ة تتضمن فعاليات
حيوي�ة وصناع�ات مهم�ة وصناع�ات حرفي�ة
رصينة”.

وذك�ر ان “االجتماع تضمن وضع آليات تس�هيل
عمل التجار واملس�تثمرين ومنحهم التس�هيالت
الالزمة وكذلك مناقش�ة الربط الكهربائي الثالثي
ومد انبوب نفط عرب االردن”.

أعاد فتح فرعني له يف املوصل
بغداد /الزوراء:

عاودت مبيعات البنك من الدوالر لالرتفاع ،امس االثنني ،بنسبة لتصل اىل اكثر
من  226مليون دوالر.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي،
ام�س ،ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة  8.13%لتص�ل إىل  226مليوناً ،و 735الفا
دوالر
و 591دوالرا أمريكيا ،غطاها بسعر رصف أساس بلغ  1460دينارا ً لكل
ٍ
واح�د ،مقارنة بيوم امس االحد ،حيث بلغت املبيع�ات فيه  209مليونا و412
الفا ،و 444دوالرا أمريكيا.
وذهبت املشرتيات البالغة  169مليونا ً و 745الفا و 591دوالرا لتعزيز االٔرصدة
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما ذه�ب املبلغ املتبقي البالغ 56
مليونا ً و 990دوالرا بشكل نقدي.
وأشار املصدر ا ٕىل أن  34مرصفا ً قاموا بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 19مرصفا لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مشاركة  22رشكة رصافة.

العراقيون األكثر شرا ًء للمنازل يف
تركيا خالل حزيران

الرافدين يدعو املتلكئني لتسديد ما بذمتهم
من أقساط متأخرة ويهدد
بغداد /الزوراء:

دع�ا مصرف الرافدي�ن ،ام�س االثنني،
املواطنني لتس�ديد ما بذمتهم من أقساط
شهرية متأخرة بهدف تعميم الفائدة عىل
رشائح اخرى.
وق�ال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان
ورد “لل�زوراء” :ان هناك بعض املواطنني
متلكئني يف تسديد ما بذمتهم من أقساط
الدفعات الش�هرية املرتتبة عىل القروض
والتس�هيالت املرصفي�ة االخ�رى ،مؤكدا
ان املرصف س�يتخذ االجراءات القانونية
وتفعي�ل قانون اس�تحصال أموال الدولة
اضاف�ة اىل الغرامات التاخريية املفروضة
على املتلكئني.ولف�ت إىل :أن االمتناع عن

تسديد ما بذمتهم يرض املواطنني ويراكم
عليه�م الدي�ون ويعرضه�م اىل تبع�ات
قانوني�ة وخيم�ة ومن واج�ب النصيحة
اإلرساع يف التسديد حفاظا عىل املال العام
اضافة اىل منح الفرص�ة لبقية املواطنني
لالف�ادة م�ن الخدم�ات الت�ي يقدمه�ا
املصرف م�ن عوائ�د األقس�اط واألموال
املتلكئة.وذكر البيان :أن املرصف مستمر
يف تقدي�م أن�واع الخدم�ات والتس�هيالت
منه�ا للراغبين بالحص�ول على ش�قق
مجم�ع بس�ماية الس�كني اضاف�ة اىل
قروض املشاريع الصغرية وقروض البناء
والرتمي�م وق�روض الس�يارات اضاف�ة
اىل الق�روض االس�تثمارية وغريه�ا م�ن

الخدم�ات التي يمكن االطلاع عليها من
خلال زيارة ف�روع مرصفن�ا أو االطالع
عىل مواقع التواصل االجتماعي الرسمية
الخاصة باملرصف.من جانب اخر ،اعادت
الحكومة املحلية يف محافظة نينوى فتح
فرعني ملصرف الرافدي�ن يف ايرس وايمن
املوصل ،بعد خروجهم�ا عن الخدمة ملدة
التقل عن (ستة) اعوام بسبب تفجريهما
من قب�ل عصابات داعش .وقال حسين
الزم ،مدي�ر ع�ام البنك املرك�زي العراقي
يف محافظ�ة نين�وى للوكال�ة الوطني�ة
العراقي�ة لالنب�اء /نين�ا ”:/ان الفرعني
اس�تأنفا العمل بعد ترك املقرين البديلني
اللذين كانا يف اطراف املوصل “.

شركة  realmeتطلق ثالثة هواتف ذكية
هلا رمسياً يف السوق العراقي
بغداد /الزوراء:

بغداد /الزوراء:

أعلن�ت هيئة اإلحص�اء الرتكية ،امس االثنين ،ان العراقيني تص�دروا ،قائمة
األجانب األكثر رشاء للمنازل يف تركيا خالل شهر يونيو/حزيران املايض.
وقالت الهيئة يف تقرير لها اطلعت عليه “الزوراء” :ان مواطني العراق اشتروا
خالل ش�هر حزيران املايض 773 ،منزال ،تاله�م اإليرانيون بـ ،683ثم الروس
بـ 300واألفغان بـ 250واألملان بـ  192منزال”.
وأضافت ان “عدد املنازل املباعة لألجانب يف عموم تركيا خالل حزيران بلغت 4
آالف و 748منزال”  ،مبينة ان هذه املبيعات ارتفعت يف حزيران بنس�بة 185.3
باملئة ،مقارنة مع مبيعات الشهر نفسه من العام املايض”.
ويتص�در العراقي�ون يف قائم�ة رشاء املنازل يف تركيا منذ الع�ام  ،2015اال انه
تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحايل  2021قبل ان يعاود مرة
اخ�رى للمركز االول يف ش�هر ايار املايض ،يف حني أعلن وزي�ر الداخلية الرتكي
س�ليمان صويل�و يف  13ترشي�ن الثاني  ،2020أن أكثر من  114ألف ش�خص
عراقي يتواجدون اآلن عىل أرايض بالده.

ارتفاع مستمر بأسعار الدوالر يف
بغداد وكردستان

بغداد /الزوراء:

ارتفعت أس�عار رصف الدوالر االٔمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس االثنني،
يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ،وا ٕقليم كردستان .
وق�ال مصدر ا ٕن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت ،صباح
امس 147950 ،دينار عراقي مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
وأشار املصدر ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغ�داد حيث بلغ س�عر البي�ع  148500دينار عراق�ي ،بينما بلغت
أسعار الرشاء  147500دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان ،فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا ايضاً،
حيث بلغ س�عر البيع  148000دينار لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء بواقع
 147500دينار لكل  100دوالر.

اقتصادي :ملف املياه حيتاج لقوة ناعمة وال
حلول لدى جملس األمن

بغداد /نينا:

اك�د املختص يف الش�أن االقتصادي ،رضغام
محم�د علي ،عدم وج�ود حل�ول دولية لدى
مجل�س االمن ح�ول نزاعات املي�اه  ،والدليل
الرصاع املرصي االثيوبي حول س�د النهضة.
وق�ال محمد عيل يف ترصي�ح لـ”نينا”  ”:ان
الحل�ول ملث�ل ه�ذه امللف�ات تتمث�ل بالقوى
الناعمة عن طريق الضغط االعالمي والرتكيز
على العالق�ات الثنائي�ة واس�تخدام ملفات
التبادل التجاري والحواالت املالية كأدوات تفاوض ضمن اطر حوار متكافئ”.
واش�ار اىل “ ان الش�كوى لدى مجلس االمن يف قضايا املياه لم تنتج اي حلول
ق�ط ،وان الع�راق يمل�ك مفاتي�ح اقتصادية مهم�ة تدفع بمفاوض�ات املياه
بإيجابية اكرب من ادخال اطراف دولية ال تريد هي نفسها الخري ،ال للعراق وال
لدول املنبع عىل حد س�واء”.وكان وزير املوارد املائية ،مهدي رشيد الحمداني،
قد هدد باللجوء اىل املجتمع الدويل بسبب قطع ايران منابع املياه بشكل كامل
عن العراق ما تسبب بأزمة جفاف حادة وارض بالزراعة يف العراق.
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أعلن�ت رشك�ة - realme
العالم�ة التجاري�ة األرسع
نم�وا ً يف العال�م يف مج�ال
صناعة تكنولوجيا الهواتف
الذكي�ة ومنتج�ات ال�ذكاء
االصطناع�ي -ع�ن الط�رح
الرسمي لثالثة من هواتفها
الذكي�ة األكثر تقدم�ا ً دفعة
واحدة ،ىف الس�وق العراقية،
يأت�ي على رأس�هم أح�دث
إصدارات الرشكة من سلسلة
األرق�ام لهواتفه�ا الذكي�ة
 realme 8والل�ذاي يمتل�ك
ق�درات تش�غيلية وترفيهية
فائق�ة التط�ور باإلضاف�ة
لهاتف رائ�د الرسعة الهائلة
 realme GTو realme C25s
األفضل عىل اإلطالق لعشاق
األلعاب الباحثني عن هواتف
ذكي�ة ذو س�عر يف املتناول.
وذل�ك يف احتفالية افرتاضية
تم بثها عرب منصات الرشكة
املختلفة عىل مواقع التواصل
فيس�بوك
االجتماع�ي
ويوتيوب وانستجرام.
صفح�ة الفيس�بوك :
https://www.facebook.

com/realmeIraq
صفح�ة االنس�تقرام :
https://www.instagram.com/realmeiraq
صفحة اليوتيوب https:// :
www.youtube.com/c/
realmeIraq
 .. realme 8أق�وى هات�ف
يف الفئة الس�عرية املتوسطة
بمعالج األلعاب Helio G95
يع�د األفض�ل يف الفئ�ة
الس�عرية املتوس�طة ألق�ل
م�ن  205دوالر ،حي�ث يأتي
بمعال�ج ألع�اب (ميديا تيك
هيلي�و  )G95و كاميرا
رباعية فائقة الوضوح بدقة
 64ميج�ا بيكس�ل مدعومة
بتقنيات الذكاء االصطناعي،
مع شاشة Super Amoled
قي�اس  6.4لضم�ان رؤي�ة

ش�ديدة الوض�وح م�ن كل
الزواي�ا ،وبطاري�ة عمالق�ة
 5000مليل أمبري و ش�احن
رسيع  30وات SuperDart
يش�حن  50%من البطارية
خالل  26دقيقة فقط ،فضال
عن نظام تربيد متقدم يعتمد
على وج�ود س�ائل نحايس،
ولي�س ألياف الكرب�ون ،بما
يزي�د م�ن كف�اءة التربي�د
بنسبة  14.4٪ويحافظ عىل
رسعة أداء الهاتف والحفاظ
علي�ه ،باالضاف�ة لتصميم
عرصي أكث�ر نحافة بحجم
 8م ووزن  177ج�م ،م�ع
شعار” ”Dare to Leapعىل
ظهر الهاتف وسعر تنافيس
 203دوالر.
 .. realme GTرائ�د الرسعة
الهائلة بمعال ج gSnapdra

 on 888م�ع أح�دث تجربة
للجيل الخامس 5G
أهم نقاط قوة الجهاز:
 معال�ج كوالك�ومس�نابدراجون Qualcomm
Snapdragon 888 5G
 شاش�ة كاملة  120هرتزسوبر أموليد
 ش�احن س�وبر دارت 65وات SuperDat Charge
 وزن  186ج�رام نحي�فوخفيف للغاية
 كامريا س�وني ثالثية بدقةMP 64
 نظام تربيد من الستانلسستيل
بس�عر منافس جدا ً أال وهو
 519دوالر.
يف نهاي�ة الحف�ل فاج�أت
ريلمي متابعيها ب realme
 .. C25sأق�وى هاتف ألعاب
و48MP
ب6000mAh
كامريا تحت الـ 150دوالر.
كما طرحت  realmeهاتفها
 realme C25sبم�ا يجعل�ه
األفضل عىل اإلطالق يف الفئة
الس�عرية االقتصادي�ة 148
دوالر.

ولف�ت الهن�داوي اىل ان “رج�ال األعم�ال
واملس�تثمرين املرصيني ابدوا استعدادهم لتقديم
ش�تى التسهيالت امام حركة التجار والصناعيني
واملستثمرين العراقيني”.
من جانب متصل ،بحث وزير الصناعة واملعادن،
منهـ�ل عزيـ�ز الخبـ�از ،م�ع وزي�رة الصناعة
والتج�ارة والتموين األردنية ،مهـ�ا علـي ،عددا
من القضايا املُشرتكة ُ
وسبل تعزيز التعاون .
وذكر بيان للوزارة ان” الجانبني بحثا خالل اللقاء
تنفيذ مش�اريع التكام�ل الصناعي بين البلدين
يف القطاع�ات ذات االهتم�ام املُشترك ويف ض�وء
مُ قررات القمة ُ
الثالثية العراقية األردنية املرصية
وتأكي�دات قي�ادات ال ُبل�دان الثالث�ة بالتع�اون
والتكامُ �ل االقتصادي من ِخالل إقامة مش�اريع
صناعي�ة واعدة تخ�دم املصالح ُ
العليا للش�عبني
العراقي واألردني “.واض�اف  ”:تأتي زيارة الوفد
األردن�ي إىل الع�راق يف إط�ار الزي�ارات املُتبادل�ة
واللقاءات املُشرتكة ملس�ؤويل ِكال البلدين لتوطيد
العالق�ات ُ
الثنائي�ة وتعزيز التع�اون االقتصادي
واالستثماري بني العراق واألردن “.

الذهب يشهد ارتفاعا جديدا يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:

س�جلت أسعار الذهب االجنبي والعراقي يف االٔسواق املحلية ،امس االثنني ،ارتفاعا
جديدا ..ففي أس�واق الجملة لشارع النهر يفبغداد ،ارتفعت اسعار الذهب ليسجل
املثق�ال الواحد عي�ار  21من الذهب الخليج�ي والرتكي واالٔورب�ي البيع  370الف
دينار للبيع ،يف حني بلغ سعر الرشاء  366الف دينار.
أم�ا س�عر بيع املثق�ال الواحد عيار  21م�ن الذهب العراقي فقد س�جل  340الف
دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  335الف دينار.
وفيم�ا يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة ،يرتاوح س�عر بي�ع مثقال الذهب
الخليجي عيار  21بني  375الفا ً و  380ألف دينار ،فيما يرتاوح سعر البيع مثقال
الذه�ب العراق�ي بني  345الف�ا ً و  350الف دينار ..ويس�اوي املثق�ال الواحد من
الذهب (خمسة غرامات).

دعوات نيابية إليقاف عمل شركات
اهلاتف حلني دفع الديون املرتاكمة
بغداد /الزوراء:
طالبت عضو لجنة اإلعالم واالتصاالت يف مجلس النواب ،ريزان ش�يخ دلري ،امس
االثنين ،إليقاف عم�ل رشكات الهاتف النق�ال لحني دفع الدي�ون املرتاكمة عليها
البالغة تريليونا و 460مليار دينار
وقالت ش�يخ دلري يف حديث صحفي :إن أس�عار خدمات الهات�ف النقال يف العراق
ً
مبينة أن تلك
مرتفع�ة جدا ً قياس�ا ً بدول الجوار وال�دول اإلقليمية وحتى العال�م،
الشركات ال تق�دم أي تس�هيالت أو عروض مناس�بة للمواطنني منذ تأسيس�ها
ولغاية اآلن.
وأضاف�ت :ان تل�ك الرشكات ترفض دف�ع الديون املرتاكم�ة والرضائب املفروضة
عليه�ا منذ عام  2014ولغاية اآلن ،وال نعلم ما هو س�بب ذلك ،ومع ذلك جدد لهم
عق�د العمل يف العراق بصورة غري قانونية وب�دء العمل بنظام الـ  G4بدالً من G3
وال�ذي كان يتطل�ب دفع مبالغ أخرى من قبل تلك الشركات اىل خزينة الدولة من
دون أن يتم ذلك.
وبين�ت دلري :أن اللجنة طالبت بإيقاف عمل تلك الرشكات لحني دفع ما عليها من
ديون ورضائب مرتتبة لخزينة الدولة.
ويطال�ب مواطن�ون ،فضلا ع�ن مختص�ون يف ش�ؤون االتص�االت ،واالنرتنت،
الجهات الحكومية املس�ؤولة ،بالتحقيق يف ملفات فساد هيئة االعالم واالتصاالت
والرشكات.
وتوجّ ه املطالبات بش�كل أسايس اىل هيئة النزاهة ،يف االستجابة الرسيعة ،السيما
وان الدعوات عرب س�نوات طوال اىل التحقيق يف امللف�ات املريبة للهيئة والرشكات،
ل�م تجد صدى وقبوال لدى الجهات الحكومية املس�ؤولة ،بس�بب عالقات املنفعة،
والصفق�ات املتبادل�ة بين الرشكات وم�دراء يف الهيئ�ة ،وهي سياس�ات تخادم،
ضحيتها املواطن ،واملال العام.

تقرير بريطاني :العراق خامسا بأكثر الدول إنتاجا للنفط اخلام لعام 2020

بغداد /الزوراء:

نّ
بّي� تقرير حديث ص�ادر عن رشكة بي
بي النفطي�ة الربيطانية لش�هر يوليو/
تم�وز  ،2021ع�ن أكرب ال�دول النفطية
عامل ًي�ا (األكثر إنتاجا) خالل عام ،2020
فيما أشار اىل أن العراق جاء خامسا من
بني هذه الدول.
واوض�ح التقري�ر ان الوالي�ات املتح�دة
ج�اءت اوال أكث�ر ال�دول انتاج�ا للنفط
الخ�ام واملكثف�ات بإنتاج بل�غ 16.476
ملي�ون برمي�ل يوم ًي�ا ع�ام ،2020
واحتفظ�ت الواليات املتح�دة بالصدارة
رغم انخفاض إنتاجها بنسبة  3.5%عن
عام .”2019
وأس�همت طف�رة النف�ط الصخ�ري يف
الواليات املتحدة نحو تعزيز إنتاج الخام
األمريك�ي ليتج�اوز  16ملي�ون برمي�ل
يوم ًي�ا ،بع�د أن كان يبل�غ  7.6ملي�ون
برمي�ل يوم ًيا ع�ام ً ،2010
وفقا لبيانات
بي بي.
وأض�اف ان الس�عودية ج�اءت ثاني�ا
بإجمايل إنتاج بلغ  11.039مليون برميل
يوم ًي�ا من النفط الع�ام املايض ،وهو ما
كان ّ
أقل عن مس�تويات العام السابق له
بنسبة .6.7%

وطوال العقد املايض ،تراوح إنتاج النفط
بني مس�توى ّ
يقل ع�ن  10ماليني برميل
يوم ًي�ا ،وحتى مس�تويات أعلى من 12
مليون برميل يوم ًيا.

وأشار اىل ان روسيا جاءت ثالثا بالقائمة،
إذ بل�غ إجم�ايل إنتاج روس�يا من النفط
الخام واملكثفات الع�ام املايض 10.667
مليون برميل يوم ًيا.

وج�اء ذل�ك بع�د انخفاض ق�وي إلنتاج
روس�يا النفط�ي خلال ع�ام الوب�اء،
ليرتاج�ع بنس�بة  8.7%عن مس�تويات
ع�ام  ،2019والبالغ�ة  11.679ملي�ون

برميل يوم ًيا.
وبني التقرير ان كندا جاءت رابعا بإنتاج
بل�غ ( 5.135مليون برميل يوم ًيا) ليأتي
بعدها الع�راق بإنت�اج ( )4.114مليون
برمي�ل يومي�ا ،وم�ن ثم ج�اءت الصني
سادس�ا ( )3.901ملي�ون برميل يوميا
واإلم�ارات س�ابعا بإنت�اج ()3.657
مليون برميل يوميا وإيران ثامنا بإنتاج
( )3.084مليون برميل يوميا ،والربازيل
تاس�عا بإنتاج ( )3.026ملي�ون برميل
يوميا والكويت ع�ارشا بإنتاج ()2.686
مليون برميل يوميا.
واش�ار التقرير اىل السعودية تبقى االوىل
يف الرشق االوس�ط ب�دون منافس ،ومن
ثم يأتي العراق ويليها اإلمارات ،بحسب
تقديرات بي بي الصادرة يف يوليو /تموز
.2021
ويف أوروب�ا ،تتص� ّدر النروي�ج القائم�ة
بإنت�اج قدره  2.001مليون برميل يوم ًيا
من النف�ط الخام واملكثفات عام ،2020
يليها اململكة املتحدة ثم إيطاليا.
ومن بين دول أميركا الش�مالية ،تأتي
ّ
تحل
الواليات املتحدة يف الصدارة ،يف حني
الربازيل يف صدارة القائمة بالنسبة لدول
منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية.

الرياضي

أصفر وأمحر

عبد القادر :ال وجود ألي تالعب يف
نتائج مباريات الدوري املمتاز

بغداد /متابعة الزوراء
أك�د رئي�س لجنة الحكام يف الهيأة التطبيعية التحاد الك�رة ،عالء عبد القادر ،عدم وجود
تالع�ب يف نتائ�ج مباري�ات الدوري املمت�از ،داعيا ً لجن�ة االنضباط إىل ع�دم تمرير هذه
االتهامات.وق�ال عبد القادر إن «حكام الدوري العراقي مش�هود له�م بالنزاهة واملهنية
ونح�ن نراقب املباريات بدقة ولم يتم رصد أي حالة تالعب».وأضاف عبد القادر « اطمنئ
الجميع أن الحاالت نظيفة  ، %100وأن ما تقوم به األندية من نزاهة ودور جاد يس�تحق
االحرتام» ،داعيا ً لجنة االنضباط بعدم تمرير هذه االتهامات».
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دعم حكومي وافر  ..وجهاز استشاري حملي  ..وإعالم صبور !
بغداد  /انتصار الرساج
بات موض�وع اختيار م�درب املنتخب
الوطني حديث الس�اعة ملا يحمله من
أهمية كبرية بالنسبة للشارع الريايض،
وللمعنيين ،بش�ؤون الرياض�ة ،ومع
بدء العد التنازيل للدخول يف منافس�ات
املرحلة الحاس�مة للتصفي�ات املؤهلة
لكأس العالم  ،2022أصبحت تس�مية
املدرب رضورة ملحّ �ة يفرضها الوقت
الراه�ن بعد أقل من ش�هرين عىل بدء
التصفيات.
عن خروج امل�درب كاتانيتش بطريقة
خلفت عالمات استفهام كبرية ،أرتأت
(ال�زوراء) أن تلتق�ي رج�االت اللعب�ة
من اصح�اب التجربة لبيان آرائهم ويف
مقدمته�م الكابتن أكرم س�لمان الذي
حدثنا قائالً:
 الوض�ع ال�ذي نعيش�ه ه�و نتيج�ةالقراءة غري الجيدة للفرتة املاضية التي
عمل بها كاتانيتش ،وعدم تقييم عمله
من قبل لجنة فنية متخصصة تقدم له
النصائح الفنية التي كان يش�كو منها
املنتخب الوطني يف اكثر من بطولة.
وأضاف :كنت أنبّه املختصني اىل النقص
ال�ذي يعان�ي من�ه املنتخ�ب الوطن�ي
واالسلوب غري العلمي الذي كان يعمل
به كاتانيتش ،والذي أوصل املنتخب اىل
هذا الحال ،واىل هذا املس�توى الضعيف
يف جميع الخطوط!
وأك�د بالق�ول  :املنتخب
الوطن�ي يف وض�ع
حرج ويحتاج اىل
عملي�ة قيرصية
رسيع�ة تعي�د
الثق�ة لالعبين
وترف�ع روحهم
ا ملعنوية ،

اضاف�ة اىل الوص�ول اىل تش�كيلة
متجانس�ة ع�ن طري�ق توظي�ف جيد
المكانياته�م الفردي�ة والجماعي�ة
واختص�ار الفترة الزمني�ة لتحضير
املنتخب بدرجة جيدة لتجاوز مباراتي
كوريا الجنوبية وإيران النها االنطالقة
لتوس�عة األم�ل
املهم�ة والحقيقي�ة
ِ
والطموح لتحقيق التأهل للنهائيات.
وفيم�ا يخص قرع�ة منتخبنا الوطني
وحظوظ�ه يف خط�ف بطاق�ة التأه�ل
لنهائي�ات كأس العال�م املقبل�ة أجاب
س�لمان :مجموع�ة املنتخ�ب مقبولة
نوع�ا ً م�ا ،والف�رص متاح�ة لجميع
الف�رق به�دف خطف بطاق�ة التأهل،
بالنس�بة ملنتخبن�ا أرى ان فرصت�ه
مواتي�ة لتحقيق نتائج جي�دة ،تمكنه
م�ن الحصول على إح�دى البطاقتني،
ولك�ن ه�ذا األم�ر مره�ون ب�اإلرساع
باختي�ار جهاز فني متخصص س�واء
كان محليا ام اجنبيا  ،واإلرساع بعملية
اإلعداد وخوض مباريات عىل مس�توى
ع�ايل تمك�ن منتخبنا من املنافس�ة يف
الفرتة املقبلة.
وع�ن رأي�ه ،إيهم�ا األفض�ل يف الفرتة
املقبلة لقيادة األس�ود ،املدرب األجنبي
أم املحلي ،ق�ال  :م�ن خلال خربت�ي
املتواضعة ّ
أفضل املدرب املحيل ألسباب
ع�دة ،الن امل�درب األجنب�ي س�يواجه
مش�اكل جم�ة أهمه�ا ع�دم معرفته
بق�درات الالعبين العراقيين املحليني
واملغرتبين ،وإيصاله�م اىل اىل
عال بفرتة زمنية
مس�توى فني ٍ
قصرية بسبب قرص املدة التي
تفصلنا ع�ن التصفي�ات ،اما
بالنسبة للجهاز الفني املحيل
فهو يحتاج
ىل
ا

إعالمنا الرياضي
الرياضي�ة
االوس�اط
واالعالمي�ة والصحفية
قدمت تعازيه�ا الحارة
اىل عض�و الهيئ�ة
العامة لالتح�اد العراقي
للصحاف�ة الرياضية الس�يد
علي لفتة  ،وذلك لوفاة ش�قيقته  ...س�ائلني
الل�ه العيل القدي�ر ان يتغمد الفقي�دة برحمته
الواس�عة ويس�كنها جنات الف�ردوس ويرزق
اهله�ا ومحبيها الصرب والس�لوان وانا لله وانا
اليه راجعون.
******************
ص�در اول امس االحد العدد
الثال�ث والثالثين لصحيفة
رشط�اوي الت�ي تصدر عن
الدائ�رة االعالمي�ة لن�ادي
الرشط�ة الري�ايض ..العدد
تضم�ن مجموع�ة م�ن
املواضيع الت�ي تخص فرق
النادي االخضر والبطوالت
التي تشارك فيها عىل املستوى املحيل فضال عن
موضوعات اخرى تخص رياضتنا املحلية ...كل
التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
*********************
عضو الهيئة العامة لالتحاد
للصحاف�ة
العراق�ي
الرياضي�ة الزميل احمد
رحيم نعمة ،احتفل بعيد
ميلاده قبل اي�ام قليلة،
خال�ص االمني�ات للزميل
العزي�ز بالعمر املدي�د ومواصلة
النجاح يف حياته ومشواره املهني.

التجان�س والني�ة الصادق�ة م�ن قبل
املكلفين بتحم�ل املس�ؤولية النه�ا
ليس�ت باملهمة الس�هلة واالس�تعانة
ب�كل خبير فني ك�روي لتج�اوز هذه
املرحل�ة الصعب�ة ،على ان تتوفر لهم
كافة املس�تلزمات لنج�اح برنامجهم
املخص�ص للتحضري والحاجة ايضا اىل
دعم حكومي وإعالمي وجماهريي.

تقييم كاتانيتش
من جهته ،أكد الكابتن عبد الغني شهد،
مدرب فريق نفط الوسط أنه فات اآلوان
عىل تقيي�م عم�ل كاتانيتش بخصوص
نجاحه مع املنتخب يف الفرتة السابقة أو
فش�له ،فهذا املوضوع غري منطقي اآلن
وكان البد أن يجري قبل ثالث سنوات.
واضاف :املرحلة حاسمة وتحتاج للكثري
من التكاتف من اجل املنتخب والوصول
به اىل بر األمان.
وتاب�ع  :م�ن املعيب ان تص�ل األمور اىل
قيام املدرب برفع ش�كوى بس�بب عدم
اس�تالمه حقوق�ه كامل�ة ،الن الرج�ل
ج�اء برحلة عمل وم�ن حقه ان يحصل
عىل عقده كامالً نتيج�ة الخدمات التي
قدمه�ا للمنتخ�ب ط�وال فرتة تس�لمه
مهم�ة اإلرشاف عليه ،الن العراقي غني
وال يجوز التعامل هك�ذا مع كاتانيتش
أو غريه.
ولفت ش�هد اىل وجود قانون يحاس�ب
املخطئ ويفرتض تشكيل
لجن�ة تحقيقية
تحا س�ب
و تر ا ق�ب
ا ملس�يئ ،
و ا لحس�ا ب
للجميع دون
ا س�تثنا ء
س�واء كان
اداري ام موظف
ام مدرب.

ويرى املدرب السابق للمنتخب االوملبي:
ّ
أفضل امل�درب األجنبي لقي�ادة كرتنا،
ألسباب عدة أهمها بعده عن الضغوط
التي قد يتع�رّض لها املدرب املحيل من
اإلعالم والش�ارع الريايض ،وانا اعرف
جي�دا ان هناك كثريا من األصوات التي
ال يعجبها ه�ذا الرأي بحكم قرص املدة
املتبقية عىل فرتة التصفيات الحاسمة
املؤهلة ل�كأس العالم لكني أراها فرتة
مناس�بة وكافي�ة اذا م�ا تعاقدن�ا مع
مدرب عىل مستوى عال الن كرة القدم
الحديث�ة أصبح�ت بحاج�ة اىل اختيار
وتوظي�ف ولع�ب ولي�س فترة إعداد
طويلة.
وأض�اف :ه�ذا ال يمن�ع ان يعم�ل مع
املدرب األجنبي جهاز فني محيل برشط
قدرت�ه على العمل بالش�كل الصحيح
لتقدي�م بع�ض املعلوم�ات للم�درب،
واالس�تفادة م�ن خربت�ه وقرب�ه من
اللعب املحلي فنحن بحاج�ة اىل أناس
تفهم كرة القدم ،وليس اىل شخصيات
ترت�دي (البدالت) وهي فارغة ! نحتاج
اىل عم�ل مدرب يمتل�ك الرؤية والقدرة
الفني�ة والخبرة والدراي�ة ،وال نحتاج
مُ ّ
نظري�ن ،وآراء مجال�س املقاهي مع
احرتامي للجميع.

التمويل احرج التطبيعية!
اما الكابتن لؤي صالح فقد أيّد مطالبة
كاتانيت�ش بحق�ه املادي
املنص�وص يف
العقد ولجوئه
اىل القان�ون
ال�ذي يضمن
ل�ه الحصول
عىل مبتغاه.
وقال إن عدم
حصول الهيئة
التطبيعية عىل
ا لتمو يل

الكايف من قبل الدولة هو الذي أوقعها
بهذا املآزق ،برغم األدوار الكبرية التي
أدته�ا التطبيعية والت�ي أتمّ تها عىل
اكمل وجه لجمي�ع فعاليات اللعبة
هذا العام منه�ا الوصول باملنتخب
اىل املرحلة الحاسمة من التصفيات
م�ع صعوب�ة التجمّ �ع ولع�ب
املباري�ات خارج البلاد ،اضافة اىل
سالسة وانسيابية الدوري منذ بداية
انطالق�ه اىل النهاي�ة ،وغريها من
األمور االخرى التي تحس�ب
لها.
ويق�ف صلاح
م�ع امل�درب
املحلي يف
ا ملفا ضل�ة
بين�ه وبني
ا الجنب�ي ،
مبين�ا ً أن

“املدرب املحيل مدرب ُكفء وذي معرفة
ودراي�ة كاملتني بالالعبني ويس�تطيع
التأقلم معهم بس�هولة بحكم تواجده
بالق�رب م�ن اغلبه�م وقيادته�م يف
الدوري.
وذك�ر  :إلنج�اح مهمة امل�درب املحيل
يج�ب ان تهيّأ ل�ه جمي�ع االمكانيات
املادية واملعنوية التي تمكنه من قيادة
الفري�ق على الوجه األكمل وتحش�يد
ّ
يسقط به كي
إعالم داعم له وصبور ال
نصل معه اىل النهائيات.
ّ
أفض�ل التعاق�د م�ع
واس�تدرك  :ال
امل�درب االجنبي يف الوق�ت الحايل النه
بعي�د ع�ن ال�دوري وع�ن الالعبني وال
يعرف إمكانياتهم جي�دا والوقت ليس
بصالحن�ا االن م�ن اج�ل تجربت�ه ،قد
ينس�جم م�ع الالعبين يف ه�ذه الفرتة
القصرية أو ال.
وأضاف  :ارشح الكابتن أيوب اوديشو

دوري الدرجة األوىل لكرة الصاالت ينطلق اليوم
بغداد /الزوراء
أجري�ت ،قرع�ة األدوار النهائية لدوري
الدرجة األوىل لكرة الصاالت الذي ينطلق
الي�وم الثالثاء املواف�ق  13/7/2021يف
قاعة نادي الشباب الريايض ببغداد.
وتمخض�ت األدوار النهائي�ة ع�ن تأهل
ثمانية أندية بواقع فريقني من املنطقة
الجنوبي�ة وبغ�داد والف�رات األوس�ط
واملنطقة الشمالية والغربية.
وأس�فرت القرع�ة ع�ن تقس�يم الفرق
الثماني�ة املش�اركة على مجموعتين،
حي�ث ضم�ت األوىل أندي�ة ( امل�رور -
جنائ�ن بابل  -املعق�ل  -نينوى ) ،بينما
ضم�ت املجموع�ة الثاني�ة ( كف�اءات
نينوى  -كربالء  -بلدية البرصة  -الظفر
) ،ويتأه�ل أول وثان�ي كل مجموعة اىل
دور نص�ف النهائ�ي الذي ح�دد له يوم
الجمعة املقبل.
ورح�بَ رئي�س لجن�ة ك�رة الص�االت،
صبحي رحيم ،باألندية املشاركة ،قائالً:
إن الهي�أة التطبيعية يف االتحاد العراقي
لك�رة القدم تويل اهتمام�ا ً كبريا ً لجميع
الدرج�ات ،ومن ضمنه�ا دوري الدرجة

جلنة املسابقات تقرر إقامة نهائي
الدرجة األوىل يف ملعب الشعب
بغداد /متابعة الزوراء
ق�ررت لجنة املس�ابقات ،إقامة
نهائ�ي الدرج�ة األوىل يف ملع�ب
الشعب يوم السبت املقبل.
وق�ال عضو لجن�ة املس�ابقات
نج�م االويس إن “اللجن�ة قررت
إقام�ة نهائ�ي الدرج�ة األوىل
بين فريق�ي الصناع�ة ونوروز
يف ملع�ب الش�عب ال�دويل ي�وم
الـ 17م�ن تموز الح�ايل عىل أن

تس�بقه املباراة النهائية لدوري
الشباب”.
وأضاف أن “موعد مباراة نهائي
الدرجة األوىل سيكون يف الساعة
الثامنة مساء ،أما نهائي الشباب
فس�يقام الس�اعة السادس�ة
مس�اء” ،مشيرا ً إىل أنه “سيتم
تقديم ال�درو ع والجوائز للفرق
الفائ�زة بحض�ور ش�خصيات
عدة”.

احتاد اليد جيدد الثقة باملدرب
ظافر صاحب
األوىل.
َ
وأض�اف :ان اللجن�ة بص�دد إنه�اء
الدوريات الخاصة بلعب�ة كرة الصاالت

ضمن الخطة التي وضعتها مسبقا.
وطال�بَ  ،رئي�س لجن�ة ك�رة الصاالت،
األندية برضورة االستعداد الجيد لتقديم

أفض�ل مس�توى فن�ي ل�دوري الدرجة
األوىل الذي يتوقع أن يكون غنيا ً باإلثارة
والندية.

سيدات اكاد يهزمن دربندخان يف دوري الكرة الطائرة
بغداد /متابعة الزوراء
جرت ،ارب�ع مواجهات بانطالق
بطول�ة اندي�ة العراق للس�يدات
يف قاع�ة ن�ادي البيش�مركة يف
محافظة السليمانية.
واس�فرت نتائ�ج مباري�ات

لقيادة االسود أو ضم مالك مستشارين
مل�ا يتمتع به من إمكانية عالية وخربة
كبيرة جدا ،اضاف�ة اىل قربه من اغلب
العبي الدوري الذي�ن دربهم يف الزوراء
والجوي�ة يف فرتات قريب�ة وكون اغلب
العبي املنتخب هم من ذهني الفريقني
،وحتى العبي الرشطة عدد كبري منهم
كان تحت إرشاف�ه  ،فهذا يعطيه ميزة
كبرية مقارنة ببقية املدربني اضافة اىل
إمكانية االس�تعانة برايض شنيشل او
الكابتن باس�م قاس�م ،ملا يمتلكاه من
إمكاني�ة كبيرة وخبرة تمكنهما من
قيادة األسود يف الفرتة املقبلة.
واختت�م صلاح حديث�ه :منتخبن�ا
الوطن�ي بحاج�ة اىل اإلع�داد الجي�د،
ومباريات عىل مس�توى عال ،والقليل
ّ
لتخطي املرحلة الحاس�مة
من الح�ظ
من التصفيات وتحقيق بطاقة العبور
اىل كأس العالم  2022بإذن الله.

للمجموع�ة  Aع�ن ف�وز فريق
ن�ادي اكاد على فري�ق ن�ادي
دربندخان  3-1اش�واط لشوط ،
وفوز فريق ن�ادي افروديت عىل
ن�ادي فتاة النج�ف بنتيجة 3-0
اشواط.

ويف منافسات املجموعة  ، Bفاز
فريق نادي فتاة اربيل عىل فريق
نادي الس�ليمانية  ،3-1كما فاز
فريق نادي قره قوش عىل فريق
نادي سنحاريب .3-0
وكان االتح�اد العراق�ي للك�رة

الطائ�رة ،اعل�ن ع�ن تأجي�ل
منافس�ات بطولة اندي�ة العراق
للسيدات اىل إش�عار آخر ،والتي
كان من املقرر إقامتها يف الثامن
من الش�هر امل�ايض يف محافظة
السليمانية.

بغداد  /حسام عبد الرضا
عقد االتحاد العراقي لكرة اليد صباح امس االثنني برئاسة محمد األعرجي
وبحض�ور كال من خليل ابراهيم وهيثم عبد الس�تار و رضا عبودي مهدي
وري�اض عب�د الرضا وكامران حس�ن عرب الدائ�رة االلكرتوني�ة اجتماعه
االعتيادي يف مقر االتحاد داخل مبنى اللجنة األوملبية العراقية ملناقشة عدد
م�ن القضايا واتخذ سلس�لة من الق�رارات نوجزها لكم كاآلتي ،تس�مية
ال�كادر التدريبي ملنتخبن�ا الوطني لكرة اليد والذي يس�تعد للمش�اركة يف
البطول�ة اآلس�يوية املؤهلة لكأس العالم والتي من املق�رر أن تقام يف دولة
إيران بداية السنة املقبلة
ويتك�ون الكادر من محمد ج�واد مديرا للمنتخب و ظافر صاحب مدربا
للمنتخ�ب وكاظ�م كام�ل و حي�در غازي مدربين مس�اعدين و محمود
صبح�ي مدربا للحراس كما تم االتفاق عىل اقامة إقامة دوري الناش�ئني
للعام  2021يف محافظة كربالء يوم الخميس املقبل وبمش�اركة  12نادي
وه�ي كربالء والجماهير واملرور وأوروك واملس�يب والس�ليمانية وبلدية
البرصة وصالح الدين والكوت ونفط ميس�ان ودياىل ) حيث سيعقد املؤتمر
الفني يف الس�اعة الثامنة م�ن يوم غد األربعاء املص�ادف عىل قاعة مطعم
عشتار  -منتجع حي الحسني.
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املنتخب االيطالي يتوج بطال ألوروبا للمرة الثانية يف تارخيه
توج املنتخب اإليطايل بلقب بطولة أمم
أوروبا «يورو  »2020للمرة الثانية يف
تاريخه عقب فوزه عىل نظريه اإلنكليزي
بركالت الرتجيح بثالثة أهداف مقابل
هدفني عقب تعادل املنتخبني بهدف لهدف
يف الوقتني األصيل واإلضايف من املباراة
النهائية عىل ملعب ويمبيل يف العاصمة
الربيطانية لندن.
جاءت املباراة عامرة بالكفاح والندية
بني املنتخبني وافتتح التسجيل لوك شو
للمنتخب اإلنكليزي يف الدقيقة الثانية
وتعادل ليوناردو بونوتيش للمنتخب
اإليطايل يف الدقيقة .67
وكان املنتخب اإليطايل قد حقق أول ألقابه
عام  1968بتغلبه عىل منتخب يوغوسالفيا
بهدفني دون رد يف املباراة النهائية «املعادة»
يف استاد األوملبيكو يف العاصمة اإليطالية
روما علما ً بأن املنتخبني كانا تعادال ()1-1
يف املباراة النهائية األوىل والتي استمرت
 120دقيقة.
وهذا هو النهائي الرابع الذي يخوضه
األتزوري وكان قد حصل عىل املركز الثاني
مرتني يف بطولتي  2000و.2012
وفيما ييل أبرز األرقام :
ـ فازت إيطاليا بلقب بطولة أوروبا للمرة
األوىل منذ  1968وهي أطول فرتة بني لقبني
بتاريخ البطولة.
ـ فازت إيطاليا بلقبها السادس يف البطوالت
الكربى ( 4يف كأس العالم –  2يف اليورو)،
وبني كافة املنتخبات األوروبية فقط أملانيا
حققت ألقابا ً أكثر )7(.

ـ
فازت إنكلرتا يف  )9/2( %22بركالت
الرتجيح يف البطوالت الكربى ،وهي أقل
نسبة بني املنتخبات األوربية التي خاضت
ركالت الرتجيح  3مرات أو أكثر.
ـ تأخرت إيطاليا بالنتيجة للمرة األوىل يف
بطولة أوروبا  ،2020وإجماالً تأخرت ضد
إنكلرتا لـ 65دقيقة يف النهائي 21 ،دقيقة

أكثر مما تأخرت يف  33مباراة لم تخرس
فيها بكافة البطوالت ( 44دقيقة).
ـ سجلت إنكلرتا أقل نسبة استحواذ لها
عىل ملعب ويمبيل ( )%34.4منذ نوفمرب
 2016ضد إسبانيا )%34.3(.
ـ قام غاريث ساوثغيت بتغيري واح ٍد عىل
األقل يف التشكيلة األساسية للمنتخب يف 37
مباراة متتالية ( 200تغيري) ،وآخر مباراة

لم يغري فيها التشكيلة كانت يف نصف
نهائي كأس العالم .2018
ـ بعد دقيقة و 57ثانية ،سجل لوك شو
(هدفه األول مع املنتخب) وهو الهدف
األرسع يف بطولة أوروبا واألرسع إلنكلرتا
يف البطولة ويعترب الهدف األرسع الذي يهز
شباك إيطاليا يف البطولة.
ـ بعمر  34عاما ً و 71يوماً ،أصبح ليوناردو

بونوتيش أكرب العب يسجل يف نهائي بطولة
أوروبا وثاني أكرب العب يسجل يف نهائي
بطولة كربى بعد نيلز ليدهولم مع السويد
ضد الربازيل يف نهائي كأس العالم 1958
بعمر  35عاما ً و 264يوماً.
ـ صنع ماركو فرياتي أكرب عد ٍد من الفرص
يف يورو  14( 2020فرصة).
ـ بني كافة الالعبني األوروبيني ،منذ بداية
كأس العالم  ،2018فقط كيفني دي بروينه
( )36صنع فرصا ً أكثر يف البطوالت الكربى
من كريان تريبيري )29(.
ـ ضد إيطاليا ،فشل هاري كاين يف تسديد
أي تسديدة أو صناعة أي فرصة للمرة
الثانية يف تاريخه خالل  61مباراة مع
املنتخب ،واألوىل منذ مواجهة سويرسا
الودية يف سبتمرب .2018
ـ أصبح ليوناردو بونوتيش أكثر العب
إيطايل يشارك يف بطولة أوروبا ( 18عاماً)،
متفوقا ً عىل جيانلويجي بوفون بفارق
مباراة ( ،)17فيما شارك جيورجيو
كيليني يف مباراته الـ 17يف البطولة.ـ
فقط آشيل كول ( )22وبيرت شيلتون ()20
ودافيد بيكهام ( ،)19شاركوا كأساسيني
يف بطوالت كربى مع إنكلرتا أكثر من
رحيم ستريلينغ ( 18بالتساوي مع غاري
لينيكر ،روني وجريارد).ـ بعمر  36عاما ً
و 331يوما ً أصبح جيورجيو كيليني ثالث
أكرب العب يشارك يف نهائي بطولة أوروبا،
بعد يانس ليمان مع أملانيا  2008بعمر
 38عاما ً و 232يوما ً وآرنولد موهرين مع
هولندا  1988بعمر  37عاما ً و 23يوماً.
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كيليين :فعلنا كل ما يف وسعنا

قال جورجيو كيليني مدافع املنتخب اإليطايل املخرضم ،إنه يش�عر
بأحاسيس قوية ال تصدق عقب فوز بالده بلقب “يورو .”2020
وأضاف مدافع يوفنتوس ونجم األتزوري“ :فعلنا كل ما يف وس�عنا
للفوز باملب�اراة ورغم تأخرنا بهدف إال أننا تمكنا من الحفاظ عىل
هدوئنا ولم نترسع ولم يظهر أننا خارسون ،ولجأنا إىل االس�تحواذ
عىل الكرة وكنا أفضل خاصة يف الشوط الثاني”.
وأوض�ح كيلين�ي“ :أعتق�د أن تحقي�ق اللقب بعد كل ه�ذا الغياب
ولسنوات طويلة هو أمر رائع وال يمكن تصوره”.

استقبال حاشد للمنتخب
األرجنتيين املتوج بكوبا أمريكا

العنصرية تطل جمدداً إلهانة ثالثي االخفاق اإلنكليزي
أطلت العنرصية برأسها مجددا ً الستهداف الثالثي ماركوس راشفورد
وجايدون سانشو وبوكايو ساكا عىل خلفية فشلهم يف ترجمة ركالتهم
الرتجيحية يف نهائي يورو  2020الذي خرسته إنكلرتا أمام إيطاليا.
وتعادل الفريقان  1-1يف الوقتني األصيل واإلضايف وحسمت إيطاليا اللقب
بركالت الرتجيح  ،2-3حارمة اإلنكليز من تتويجهم األول منذ كأس العالم
عام  1966حني تغلبوا عىل أملانيا الغربية  2-4يف «ويمبيل بالوقت االضايف».
وقرّر مدرب إنكلرتا غاريث ساوثغيت إدخال راشفورد وسانشو يف الدقائق
األخرية من الشوط اإلضايف الثاني بهدف تنفيذ ركالت الرتجيح ،معتمدا ً أيضا ً
عىل البديل اآلخر ساكا.
لكن الالعبني الثالثة أخفقوا يف محاوالتهم ،ما جعلهم عرضة لإلساءة
العنرصية بسبب لونهم عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وقال االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم عىل تويرت« :نشعر باالشمئزاز ألن بعض
أعضاء فريقنا الذين قدموا ّ
كل يشء للقميص هذا الصيف ،تعرضوا إلساءآت
ً
تمييزية عرب اإلنرتنت بعد مباراة الليلة» ،مشددا« :نحن نقف بجانب العبينا».
وتابع يف بيان منفصل« :االتحاد اإلنكليزي يدين بشدة جميع أشكال التمييز
وهالَ ُه ما صدر من عنرصية عىل اإلنرتنت تستهدف بعض العبي إنكلرتا عىل
وسائل التواصل االجتماعي».
وشدد« :ال يمكننا أن نكون أكثر وضوحا ً ّ
بأن ّ
أي شخص يقف خلف مثل هذا
السلوك املثري لالشمئزاز غري مرحب به يف متابعة الفريق».
وأفادت رشطة لندن أنها تحقق يف منشورات «مسيئة وعنرصية» ،موضحة
يف تغريدة عىل تويرت« :نحن عىل علم بعدد من التعليقات العدائية والعنرصية
عىل وسائل التواصل االجتماعي موجهة ضد العبي كرة القدم بعد نهائي
يورو .»2020وتابعت« :هذه اإلساءة غري مقبولة إطالقا ً ولن يتم التسامح

معها وسيتم التحقيق فيها».واتخذ العبو إنكلرتا موقفا ً قويا ً ضد العنرصية
يف البطولة وركعوا قبل مبارياتهم ،بينها نهائي امس االول.
وبعدما كان حارضا ً يف مدرجات «ويمبيل» ملؤازرة منتخب بالده بحضور
قرابة  60ألف مشجع ،بينهم  10آالف مشجع إليطاليا ،أدان رئيس الحكومة
بوريس جونسون أمس االثنني عىل تويرت ما تعرض له العبو «األسود
الثالثة» من إساءآت.
وقال رئيس الحكومة املحافظ« :يستحق هذا املنتخب اإلنكليزي أن ُيعامل
كأبطال وليس (أن يكون ضحية) لإلساءات العنرصية عىل وسائل التواصل
االجتماعي ،يجب أن يخجل من أنفسهم املسؤولون عن هذه االساءات

دوناروما أفضل العب يف يورو 2020
أختري حارس املنتخب اإليطايل جانلويجي
دوناروما كأفضل العب يف بطولة أمم أوروبا
 2020إثر ختام منافسات املسابقة القارية
بتتويج “األتزوري” باللقب.وتوّجت إيطاليا
باللقب القاري للمرة الثانية يف تاريخها،

بفضل ركالت الرتجيح  3-2بعد انتهاء الوقتني
األصيل واإلضايف للمباراة النهائية من “يورو
 ”2020بالتعادل  ،1-1لينضاف لنسخة
 1968عندما هزم “األتزوري” يوغوسالفيا
يف النهائي.وتألّق دوناروما بشكل الفت يف

“يورو  ”2020إذ ساهم بقسط وافر يف
تتويج منتخب بالده باللقب خصوصا ً
بفضل حسن إدارته لخط دفاع “األتزوري”
وتصدياته يف سلسلة ركالت الرتجيح خالل
مباراتي نصف النهائي والنهائي.

أنتيتوكومنبو جينب باكس السيناريو ال ُعقدة

جنب النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه
ميلووكي باكس السيناريو ُ
العقدة ،وذلك بقيادته
لتقليص النتيجة يف نهائي دوري كرة السلة األمريكي
للمحرتفني والفوز عىل ضيفه فينيكس صنز 120-100
يف املواجهة الثالثة بينهما من أصل سبع محتملة.
وبعدما بدأ ظهوره األول يف نهائي الدوري منذ عام
 1974بخسارته املباراتني األوليني يف معقل صنز ،كان
باكس مطالبا ً بحسم املباراة الثالثة من أجل العودة إىل
أجواء السلسلة واإلبقاء عىل حظوظه بلقب أول منذ
 1971حني توج بطالً للمرة األوىل واألخرية بقيادة
األسطورتني كريم عبد الجبار وأوسكار روبرتسون.
ونجح باكس يف تحقيق ما أراده والخروج منترصا ً
والفضل يف ذلك يعود بالتأكيد إىل أنتيتوكونمبو الذي
أعاد األمل لباكس بإحراز لقب الدوري ألول مرة منذ
 50عاما ً وتجنب التخلف صفر -3ما كان سيضعه أمام
مهمة عجز ّ
أي فريق يف تاريخ الدوري عن تحقيقها،
وهي الفوز بسلسلة يف األدوار اإلقصائية بعد خسارة
املباريات الثالث األوىل.
ويأمل باكس أن يتكرر ما حصل معه يف الدور الثاني
حني خرس مباراتيه األوليني أمام بروكلني نتس قبل
أن ينتفض ويعود من بعيد لحسم السلسلة يف النهاية
.4-3
ولم يكتف أنتيتوكونمبو بتسجيل  41نقطة ،بل أضاف
أيضا ً  13متابعة.
ً
وسبق البن الـ 26عاما أن سجل  42نقطة يف املباراة
الثانية بني الفريقني ،ليصبح بالتايل ثالث العب بعد
شاكيل أونيل عام  2000وليربون جيمس عام 2016
يسجل  40نقطة أو أكثر مع  10متابعات أو أكثر

ملباراتني عىل التوايل يف نهائي الدوري.
لكن اليوناني حافظ عىل تواضعه بقوله“ :أنا
لست مايكل جوردان” األسطورة الذي قاد
شيكاغو بولز إىل ستة ألقاب يف التسعينيات.
ولدى سؤاله عما إذا كان سيكرر ما حققه
جوردان حني سجل  40نقطة أو أكثر ألربع
مباريات عىل التوايل يف نهائي الدوري عام
 1993ضد فينيكس صنز بالذات ،أجاب
أنتيتوكونمبو“ :كل ما يهمني حاليا ً
هو تحقيق فوز آخر ،هذا كل ما
أريده ،أن نهتم بالعمل املنوط بنا،
القيام بمهمتنا”.
وبدا باكس عازما ً منذ البداية عىل
تجنب سيناريو التخلف صفر-
 3وقد خلق الفارق يف الدقائق
التسع األخرية من الربع الثاني
حني سجل  30نقطة مقابل 9
فقط لضيفه ،قبل أن يحسم اللقاء
إىل حد كبري يف نهاية الربع الثالث
بتسجيله  16نقطة متتالية بدون رد من
العبي صنز.
ويف الجهة املقابلة ،كان كريس بول الذي يخوض عن
 36عاما ً النهائي األول له خالل مسرية بدأت قبل 16
عاماً ،األفضل يف صفوف صنز بتسجيله  19نقطة.
وأقر مدرب صنز مونتي وليامس أن باكس لعبوا
بقتالية لفرتة أطول من فريقه الذي أنهى الشوط األول
متخلفا ً بفارق  15نقطة  ،45-60مضيفاً“ :كنا ندرك
بأنهم (باكس) سيفعلون ذلك ونحن لم نرد بالشكل
املناسب ،السيما يف الربعني الثاني والثالث” الذي عاد
خالله فريقه من بعيد حتى قلص الفارق إىل أربع
نقاط  70-74بعدما بدأه بتسجيله  9محاوالت من
أصل  ،10بينها ثالث ثالثيات لكراودر.
لكن باكس عاد الستالم زمام األمور بتسجيله
النقاط الـ 16األخرية يف هذا الربع ،ما سمح له
بالدخول إىل الدقائق الـ 12األخرية وهو يف املقدمة
 ،98-76وذلك كان كافيا ً من أجل السري باملباراة
إىل بر األمان.وبعدما سجل  18نقطة يف الشوط
األول ،رضب أنتيتوكونمبو بقوة يف الربع الثالث
بتسجيله  16نقطة ،فيما ساهم هوليداي بـ12
خالل هذا الربع.

املروعة».
وعىل تويرت أيضاً ،هاجم النائب املحافظ توم توغندهات أمس االثنني مواقع
التواصل االجتماعي التي «لديها خوارزميات تستهدف اإلعالنات لكنها ال
تتدخل إليقاف اإلساءآت العنرصية ضد بعض الشبان الذي يعتربون مثاالً
يحتذى به».
وتواجه كرة القدم اإلنكليزية منذ أشهر عدة ظاهرة العنرصية عىل اإلنرتنت
والتي تستهدف الالعبني بعد هزيمة فرقهم أو بعد عروض مخيبة لآلمال.
ويف أيار/مايو ،دعا االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم الحكومة الربيطانية
إىل إصدار ترشيعات دون تأخري إلجبار شبكات التواصل االجتماعي عىل
الترصف ضد اإلهانات التي استهدفت راشفورد يف املايض.
وللفت االنتباه إىل هذه العنرصية عىل مواقع التواصل االجتماعي ،قرر
االتحاد اإلنكليزي واألندية ورابطة الدوري املمتاز ودوري الدرجة األوىل
(الثانية فعلياً) ودوري السوبر النسائي وكذلك الروابط التي تمثل الالعبني
والحكام واملدربني ،السري عىل خطى رياضات أخرى مثل الركبي أو
الكريكيت ،بمقاطعة مواقع التواصل االجتماعي من الجمعة  30نيسان/
أبريل حتى االثنني  3أيار/مايو.
ولم تقترص مشاكل النهائي عىل العنرصية ،بل حصلت اشكاالت مع
مشجعني بدون تذاكر تمكنوا من دخول «ويمبيل» وتجاوزوا رجال األمن.
ونرش مشهد عىل مواقع التواصل االجتماعي لبعض املشجعني يلكمون
ويركلون رجالً من أصول آسيوية يف أروقة امللعب.وأفادت رشطة لندن إنها
أوقفت  49شخصا ً امس االول بسبب جرائم مختلفة متعلقة بنهائي كأس
أوروبا ،كاشفة بأن  19رشطيا ً أصيبوا يف أعمال عنف نددت بها ووصفتها
بأنها «غري مقبولة عىل اإلطالق».

اس�تقبلت الجماهير األرجنتيني�ة منتخ�ب بالده�ا املت�وج بلقب
مس�ابقة كوبا أمريكا عق�ب فوزه عىل الربازيل املضيفة اس�تقبال
األبطال ،فيم�ا تجمع آالف الجماهري يف مختل�ف املدن األرجنتينية
لالحتف�ال به�ذا اإلنجاز.ول�م يخط�ط االتح�اد األرجنتين�ي للعبة
لحفل اس�تقبال رسمي بس�بب تداعيات فريوس كورونا الذي كان
خل�ف قراره باالنس�حاب م�ن تنظي�م البطولة القارية ،مش�اركة
م�ع كولومبيا التي أعلنت بدورها عدم رغبتها يف االس�تضافة عىل
خلفي�ة تظاهرات ش�عبية مناهض�ة للحكومة ،ما دف�ع الربازيل
للتقدم بطلب االس�تضافة.ووصل النج�م األرجنتيني ليونيل مييس
ورفاق�ه إىل العاصمة بوين�وس آيرس صب�اح أول أمس األحد عىل
مت�ن طائ�رة خاصة م�ن ريو دي جانيرو ،وخضع�وا لفحوصات
الكش�ف عن فريوس كورونا .ويف حافلتني مزينتني بعبارة “أبطال
أميركا  ”2021والرقم  ،15يف إش�ارة إىل عدد م�رات فوز األرجنتني
بكوبا أمريكا ،رافقت الرشطة الفريق من املطار حيث تجمع مئات
املش�جعني على طول الطري�ق الرسيع وه�م يلوح�ون ويهتفون.
ورصخ أحد املشجعني ُيدعى إميليو نافارو “جميل ،جميل .وشكراً،
ألن الناس كانوا بحاجة لها” يف إشارة إىل انتظار منتخب “التانغو”
 28عاما ً إلحراز لقبه الكبري األوّل بعد أربع مباريات نهائية فاشلة.
وبعد حفل رسي�ع يف مقر االتحاد املحلي يف العاصمة األرجنتينية،
غ�ادر الالعبون بوس�ائل مختلفة م�ن دون إحداث ضج�ة .وغادر
ميسي االتحاد يف س�يارة برفق�ة دراجات نارية للرشط�ة ،متجن ًبا
عرشات املش�جعني الذين اجتمعوا إللق�اء التحية عليه ،ليتوجه إىل
مسقط رأسه مدينة روزاريو ،بحسب ما نقلت صور تلفزيونية.

مجاهري إيطاليا تستيقظ من كابوس كورونا وجتتاح الشوارع
نزل اإليطاليون إىل الشوارع والساحات بأعداد كبرية بعد
فوز منتخبهم الوطني عىل إنجلرتا ليحرز لقب بطولة
أوروبا  ،2020واحتفلوا بالنرص الذي ينظر إليه عىل نطاق
واسع عىل أنه انتفاضة بعد الفشل يف التأهل لكأس العالم
األخرية.
وانطلقت األلعاب النارية واملوسيقى يف شوارع البالد بعد
الفوز  3-2بركالت الرتجيح ،عقب التعادل  1-1بعد وقت
إضايف ،ولوح املشجعون السعداء باألعالم وغنوا يف أمسية حارة
بعد املباراة النهائية التي أقيمت باستاد ويمبيل يف لندن.
وقال ستيفانو جوتيش وهو مشجع بني الجماهري
الضخمة يف ساحة بياتزا ديل بوبولو يف روما:
“إنه أمر ال يصدق ،ال يمكن أن ينتابك شعور
أفضل من هذا ،إنه يشء مذهل ،لقد فزنا
باملباراة النهائية”.
وأشاد اإليطاليون بمدرب املنتخب
الوطني روبرتو مانشيني لقيادته
البالد للخروج من أعماق خيبة
األمل عندما فشل الفريق يف التأهل
لكأس العالم  2018يف روسيا،
وقيادتهم إىل لقبهم األول يف
بطولة أوروبا منذ عام .1968
وقال الرئيس اإليطايل سريجيو
ماتاريال يف بيان“ :نحن
ممتنون للغاية إىل روبرتو
مانشيني والالعبني الذين
مثلوا إيطاليا بشكل جيد
ورشفوا الرياضة”.
وتفجرت السعادة من شمال
إىل جنوب البالد بعد ركلة
الرتجيح األخرية التي أنقذها
حارس إيطاليا جيانلويجي
دوناروما من بوكايو ساكا،

واحتشد املشجعون يف ساحة دومو بوسط مدينة ميالنو
وأطلقت السيارات أبواقها يف نابويل.
وتجمع املشجعون لالحتفال أيضا يف جييس ،وهي البلدة التي
ينحدر منها مانشيني يف وسط إيطاليا.
وقال مشجع يف جييس يحمل علما عمالقا إليطاليا يف مقابلة
مع شبكة سكاي تي.جي 24التلفزيونية“ :إنه انتصار مهم
للغاية إليطاليا ،وخاصة لنا”.
وهذا أول لقب كبري تحققه إيطاليا منذ فوزها بكأس العالم
 .2006وواجه املنتخب اإليطايل فشال متكررا منذ ذلك الحني،
وتعرض إىل خسارة ثقيلة أمام إسبانيا يف نهائي بطولة أوروبا
.2012
وقال جيوفاني ماالجو رئيس اللجنة األوملبية اإليطالية:
“منحونا ليلة ساحرة”.
وقابلت إيطاليا ،التي عانى شعبها كثريا خالل أزمة فريوس
كورونا والركود االقتصادي العميق الناجم عن القيود ،االنتصار
بأمل وارتياح.
وقال مشجع يدعى جيانلوكا إيانييل ( 25عاما) ويدرس ليعمل
مرتجما يف روما“ :األمر مثل العيش يف حلم ال تريد االستيقاظ
منه .استيقظت إيطاليا من كابوس الوباء”.

مفكرة الزوراء
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العتبة احلسينية املقدسة تتكفل بعالج
الصحفي تيسري االسدي خارج العراق
كربالء/نينا:
تكفلت العتبة الحس�ينية املقدسة بعالج
الزميل الصحفي تيسير االس�دي رئيس
تحرير موق�ع نون الخربي على نفقتها
الخاصة.حي�ث اوع�ز املت�ويل الرشع�ي
للعتبة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بنقل
االسدي للعالج يف الجمهورية اللبنانية.
وكان الصحف�ي تيسير االس�دي  ،ق�د
تع�رض اىل حادث انفجار اس�طوانة غاز
ادخل عىل اثره اىل مدينة االمام الحسين
عليه السلام الطبي�ة الصابته بحروق يف
مناطق مختلفة من جسمه.

إثر تعرضه للضرب على يد متطرفين يمينيين

مصرع مصور تلفزيوني يفجر
تظاهرات احتجاجية يف جورجيا

تبيليسي/أ.ف.ب:
تظاه�ر اآلالف يف جورجي�ا ،للمطالب�ة
باس�تقالة الحكوم�ة بع�د مقت�ل مص�وّر
تلفزيون�ي إث�ر تعرّض�ه للضرب على ي�د
نش�طاء من اليمني املتطرف خالل تظاهرة
مضادة ملسرية الفخر التي ينظمها مجتمع
امليم.
ُ
وعث�ر صباح اول امس األحد عىل ألكس�ندر
الش�كارافا البال�غ  37عام�اً ،وال�ذي يعمل
ملحط�ة «بريفيلي» التلفزيونية املس�تقلة،
جثة هامدة يف رسيره.
وكان�ت عصاب�ة م�ن املناهضين ملجتم�ع
املي�م قد اعتدت عليه بالضرب ،وعانى من
كس�ور عدة يف الوجه .وتعرّض أكثر من 50
صحفي�ا يف اليوم نفس�ه العتداءات ،يف حني
ألغيت مسيرة ملجتم�ع امليم كان�ت مقرّرة
يف العاصم�ة تبيليسي حرص�ا عىل سلامة
املشاركني.
ودعا نش�طاء حقوقيون إىل تظاهرة األحد،
حي�ث تجمّ�ع نح�و  8آالف متظاهر خارج
الربمل�ان بحل�ول الس�اعة الثامن�ة مس�اء.
وطالب املتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء
إيراكيل غاريباش�فييل ،زاعمين أنه وحزب
الحل�م الجورجي الحاكم س�هال ممارس�ة
العنف ضد ممثيل وسائل اإلعالم.
وق�ال ني�كا ميليا زعي�م الحرك�ة الوطنية
املوحدة املعارضة خالل التظاهرة« :نطالب
باالس�تقالة الفورية إليراكيل غاريباشفييل
وحكومت�ه الت�ي ق�ادت أعم�ال العنف ضد
الصحفيني».
وقال جورج�ي س�فانيدزه ،الطبيب البالغ
 43عام�ا ،إن ح�زب الحل�م «يغ�رس مناخ
الكراهي�ة يف ه�ذا البل�د ض�د الصحفيين
والنش�طاء الحقوقيين واملعارضين»،
مضيفا« :عىل الحكومة الرحيل».
ودان�ت الواليات املتح�دة واالتحاد األوروبي
االعتداءات عىل الصحفيني ،وطالبا بمحاسبة
املس�ؤولني عنها .وقالت السفارة األمريكية
إن «سالمة كل صحفي جورجي ومصداقية
الديمقراطي�ة يف جورجي�ا تتطلب�ان أن يتم
تحديد هوية كل ش�خص هاج�م مواطنني
وصحفيني مساملني واعتقاله ومحاكمته».
أما س�فري االتح�اد األوروبي ل�دى جورجيا
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كارل هريت�ل فقال يف بيان« :اس�محوا يل أن
أكرر إدانة االتح�اد األوروبي القوية لجميع
أعمال العنف ودعمنا القوي والثابت لحرية
اإلعالم والتجمع».
وأع�رب رئيس ال�وزراء غاريباش�فييل عن
تعازي�ه ألرسة الش�كارافا وزمالئه ،متعهدا
إجراء تحقيق فوري يف أسباب وفاته .وكتب
عىل حس�ابه يف موق�ع «فيس�بوك»« :هذه
كارثة ال تصدق».
وقال�ت وزارة الداخلي�ة الجورجية ،يف بيان
مقتض�ب ،إن�ه ت�م فت�ح تحقي�ق يف مقتل
الشكارافا.
وت�م القب�ض على أربع�ة رج�ال هاجموا
الصحفي هذا األس�بوع ،لك�ن قناة بريفييل
انتق�دت الرشط�ة لع�دم مالحقته�ا نح�و
عرشي�ن مهاجم�ا آخري�ن على الرغم من
التثبت من هوياتهم.
ودانت ّ
منظمة «مراس�لون بال حدود» هذه
االعتداءات ،موضحة أن الصحفيني «تعرّضوا
إلصابات تشمل ارتجاجات دماغية وحروقا
وكس�ورا» .واتهمت الس�لطات بـ»السلبية
املذنب�ة» ،قائل�ة إن الرشطة تقاعس�ت عن
حماية الصحفيني.
ّ
واتهمت ش�خصيات عدة ومديرو محطات
تلفزيوني�ة عاملي�ة حكومة غاريباش�فييل
بشن حملة عنفيّة تستهدف الصحفيني.
ورصّ ح ن�ودار ميلادزي ،رئي�س تحري�ر
محط�ة بريفيلي ،لوكالة «فران�س برس»:
«الحكومة ل�م تكتف بتش�جيع العنف ضد
الصحفيني ،بل هي مش�اركة فيه» .وتابع:
«أوج�دت الحكوم�ة مجموع�ات عنفيّ�ة
تهاجم وس�ائل اإلعالم املس�تقلة» ،مضيفا
أن «رشط�ة مكافح�ة الش�غب تس�تهدف
الصحافة بانتظام».
ويف يونيو/حزي�ران  2019تعرّض�ت
رشطة مكافحة الش�غب لنحو  40صحفيا ً
بالرضب ،خالل تغطيتهم تظاهرة مناهضة
للحكومة.
ُ
وتوجَّ �ه انتق�ادات ح�ادة لرئي�س ال�وزراء
الجورج�ي س�واء م�ن قب�ل املعارض�ة أو
النش�طاء الحقوقيني ،منذ أن عارض إقامة
مسيرة ملجتمع امليم بحج�ة أن «فئة كبرية
من املجتمع» ترفضها.
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استهداف الصحفيني ..مسدس ُيصوّب على قلب أوروبا
امسرتدام/متابعة الزوراء:

تعي�د محاول�ة اغتي�ال الصحف�ي
الهولندي ،بيتر دي فريس ،قبل نحو
أسبوع يف قلب أمسرتدام ،التذكري بأن
استهداف الصحفيني لم يعد حكرًا عىل
األنظم�ة الديكتاتوريّة والتس�لّطيّة.
دي فريس الذي ال يزال يصارع يف أحد
مستش�فيات هولندا ،تحت حراس�ة
أمنية مش�ددة ،ويعم�ل منذ نحو 30
س�نة عىل قضايا الجريم�ة املنظمة،
يب�دو أنه اقرتب م�ن «خطوط حمر»
ّ
املتش�عبة
باتت العصابات وعالقاتها
ترس�مها يف أوروبا ،حتى شهدناها يف
أكثر من بلد خالل األعوام املاضية.
فاقرتاب دي فريس من العالم السفيل
لعصابات تهري�ب املخدرات إىل ميناء
روتردام ،ومنه إىل بقية أنحاء أوروبا،
ّ
م�س بمصال�ح كثريين يف
يب�دو أنه
عالم العصابات والفساد التي يتوسع
نفوذه�ا يف الق�ارة األوروبي�ة ،م�ن
اسكندنافيا ش�ماالً إىل مالطا جنوباً،
فاس�تهدفوه بخم�س رصاص�ات
للقض�اء علي�ه ،بع�د خروج�ه م�ن
محطة «أر تي إل» التلفزيونية ،حيث
كان ضيفا ً عىل برنامج.
ه�ذا االس�تهداف يعيد التذكير ً
أيضا
باستهدافات سابقة ،خالل السنوات
املاضية ،أبرزها يف مالطا وسلوفاكيا،
بحق صحفيني عمال على تحقيقات
تتعل�ق بالفس�اد وعال�م الجريم�ة
املنظم�ة ،حت�ى ب�ات األم�ر أش�به
بالنه�ج .ففي الق�ارة األوروبية عام
 ،2017اغتيل�ت الصحفي�ة املالطي�ة
دافن�ي غاروان�ا غاليزي�ا يف أكتوبر/
ترشين األول بس�يارة مفخخة ،وهي
التي كانت تشتهر بالعمل عىل قضايا
الفس�اد والته�رب الرضيبي .وقىض
بعدها بأربعة أشهر ،يف فرباير/شباط
 ،2018الس�لوفاكي يان كوسياك مع
خطيبت�ه ،وكان االثن�ان يعمالن عىل
تحقي�ق يف صالت سياس�يني محليني
باملافيا اإليطالية .ويف إبريل/نيس�ان
امل�ايض ،قت�ل الصحف�ي الجنائ�ي
اليوناني الب�ارز غيورغوس كارايفز،
بعدما اقرتب رجالن يس�تقالن دراجة
نارية منه ،وأطلق الراكب النار عليه،

حين كان عائدا ً من مق�ر عمله .وقد
ُقتلت الصحفي�ة واملؤلفة لريا ماكي،
البالغ�ة م�ن العم�ر  29عام�اً ،أثناء
تغطيته�ا أعم�ال الش�غب يف أيرلن�دا
الش�مالية ،يف إبري�ل /نيس�ان ع�ام
 .2019وترف�ع هذه الح�االت األربع،
ً
إضاف�ة إىل اس�تهداف دي فري�س،
جرائ�م قت�ل الصحفيين يف أوروب�ا
خالل السنوات املاضية إىل خمس ،ما
يؤكد املخاوف املتزايدة بشأن الرتاجع
املطرد يف حري�ة الصحافة يف عدد من
الدول األعضاء يف االتحاد األوروبي.
واقع الحال يقول ّ
إن محاولة االغتيال
ّ
األخيرة يف أمستردام تق�دم ص�ورة
أن ً
ع�ن ّ
نمط�ا جدي ًدا أصبح يتش�كل
يف اس�تهداف الصحفيين ،ولي�س
بالرضورة أنها كلّها تصفية جسدية
أو محاولة قتل .فمن بني  50صحفيا ً
قتلوا العام  2020املايض ،ولم يكونوا
جميع�ا ً يف مناط�ق رصاع وح�روب،
تع�رّض  84يف املئة من هؤالء ملالحقة
وتهدي�دات قب�ل تصفيتهم ،بحس�ب
منظمة «صحفيون بال حدود» ،يف حني
تتسع أفكار التخلص من الصحفيني
وإبعاده�م ع�ن طري�ق التحقي�ق يف
الفساد والجرائم املنظمة.
وكان للعصاب�ات املنظم�ة نصي�ب
األس�د يف املس�ؤولية ع�ن اس�تهداف
الصحفيين ح�ول العال�م ،وأوروب�ا
ضمن�ا ،من�ذ  ،2015بحس�ب تقارير
منظمت�ي «مراس�لون بلا ح�دود»
و»حماي�ة الصحفيين» .فخلال

عامين بين  2015و ،2017قتل 30
صحفي�ا على ي�د عصاب�ات من بني
نحو  150صحفيا قضوا حول العالم.
واألخط�ر ،يف م�ا تكش�فه التقاري�ر
الصحفية املختصة ،وجود صالت بني
مسؤولني حكوميني وتلك العصابات،
وخصوصا ً حني اقترب الصحافيون
من قضايا الفساد .وسجلت املكسيك
وحدها بين  2017و 2018مقتل 17
من ه�ؤالء الصحفيني الذين عملوا يف
الصحافة االستقصائية حول الفساد
وصالت�ه بعالم الجريمة املنظمة .ويف
إيطالي�ا نفس�ها ،يعيش م�ا يقارب
 200صحف�ي تح�ت حراس�ة أمنية
بسبب تهديدات القتل التي تطاردهم،
بمن فيهم الكات�ب الصحفي روبرتو
سافيانو ،صاحب كتاب مافيا نابويل.
وحول العالم ،قىض منذ  1992وحتى
 2021أكث�ر من  1405صحفيني ،من
بينهم نحو  899يف جرائم اغتيال وقتل
مبارش ،بحسب إحصائية صادرة عن
«لجنة حماية الصحفيني» .CPJ
وما يعنيه تزايد االستهداف يف أوروبا،
ّأنه لم يعد حكرا عىل أنظمة تسلطية
وديكتاتوريّ�ة ،أو على مناط�ق
الرصاع�ات .وه�و ما باتت تش�هده
بعض ال�دول ،كأملانيا الت�ي يتعرض
فيه�ا الصحفيون للضرب واالعتداء
أثناء تغطية فعاليات وأحداث يشارك
فيها معس�كرا التطرف الس�يايس يف
البل�د .وه�و ما ينس�حب أيض�ا ً عىل
دول أخرى يتعرض فيها الصحفيون

ملضايق�ات وتهدي�د ،وتقيي�د عم�ل
م�ن الرشطة أثن�اء جائح�ة كورونا
وفعاليات الشارع املحتج.
ففي عدد م�ن دول االتحاد األوروبي،
كاملجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك،
تتع�رض الصحافة لضغ�وط هائلة،
س�واء لناحية القوانين التي تقوض
حري�ة الصحافة أو وضع الصحفيني
املس�تقلني ،غري التابعين أو املؤيدين
لألنظمة امليالة إىل القومية املحافظة
املتش�ددة ،تح�ت طائل�ة االته�ام
بالتخوي�ن و»التط�رف اليس�اري»،
والتهمة األخرية تنس�حب عىل حاالت
يف الس�ويد والدنم�ارك ويطلقه�ا
معسكرا التطرف القومي يف البلدين.
وإذا كان نظام بيالروس�يا ،برئاس�ة
ألكس�ندر لوكاش�ينكو ،متهم�ا
بممارس�ة ش�تى أش�كال تقيي�د
الصحاف�ة وحرية اإلعلام والتعبري،
وص�وال إىل قرصن�ة جوي�ة العتق�ال
صحف�ي مع�ارض ،ف�إن الحال�ة
الروس�ية ليس�ت أفضل ح�اال .فقبل
 15س�نة ،تح�ول اغتي�ال الصحفية
الروس�ية آن�ا بوليتكوفس�كايا إىل
مث�ل عن األج�واء الت�ي يعم�ل فيها
الصحفي�ون الروس غير املنخرطني
يف دوائر الكرملني ،ما شكل ألكثر من
عقد مىض تراجعا يف مس�توى حرية
الصحفيني يف موسكو ،وشعور هؤالء
بتهديد متواصل.
وبحس�ب التصنيف الس�نوي ملنظمة
«مراسلون بال حدود» ،تحتل النرويج
الصدارة للعام الخام�س عىل التوايل،
رغ�م ّ
أن وس�ائل اإلعلام واجه�ت
بع�ض الصعوب�ات يف الوص�ول إىل
املعلوم�ات العامة املتعلق�ة بالوباء.
وبينم�ا احتفظ�ت فنلن�دا بموقعه�ا
يف املرك�ز الثاني ،اس�تعادت الس�ويد
املرتبة الثالثة فيما كانت الدنمارك يف
املرتبة الرابعة .إال ّ
أن القارة األوروبية
ش�هدت تراجع�ا ً بفع�ل تضاع�ف
وتيرة أعمال العنف ض�د الصحفيني
ووسائل اإلعالم داخل منطقة االتحاد
األوروبي والبلقان ،فقد ُس�جل تزايد
ملح�وظ يف الهجمات ضد الصحفيني
ويف االعتق�االت التعس�فية يف ٍّ
كل

م�ن أملاني�ا وفرنس�ا ( )34وإيطاليا
( )41وبولن�دا ( )64واليون�ان ()70
ورصبي�ا ( )93وبلغاري�ا (.)112
فصحي�ح أن أوروب�ا تحت�ل مرتب�ة
متقدم�ة لناحي�ة حري�ة الصحاف�ة
والتعبير ،لك�ن الصحي�ح يف املقابل
هو أن توسع حدود االتحاد األوروبي
وانضم�ام دول تته�م م�ن عاصم�ة
االتحاد نفسه ،يف بروكسل ،بتقويض
تل�ك الحري�ات ،واتس�اع ممارس�ات
تس�تهدف الصحفيين فردي�ا ،م�ن
خلال التهدي�د الرصي�ح واملبط�ن،
يضع كل تل�ك الحريات تحت ضغوط
كبيرة ،وباألخ�ص م�ع تلميح�ات
ع�ن تغلغل عصاب�ات عالم الفس�اد
والجريمة إىل مستويات نخب حزبية
وحاكمة .وهنا تشير «مراسلون بال
ح�دود» إىل تراج�ع س�يادة القان�ون
وزي�ادة االعت�داءات العنيف�ة وتزايد
التهدي�دات عرب اإلنرتن�ت ،باعتبارها
من بني املش�اكل الرئيس�ة التي تهدد
حرية املؤسسات اإلعالمية يف أوروبا.
وتوض�ح ّ
أن هناك «هجوم�ا متطورا
ومنهجي�ا على حري�ات الصحاف�ة»
يف املج�ر يله�م تكتي�كات مماثل�ة يف
بولندا وس�لوفينيا.فحتى حني يشدد
السياس�يون على رضورة محافظة
الصحاف�ة على مكانته�ا كس�لطة
رابع�ة ،وأن�ه ينبغ�ي أن تبقى خارج
هي�اكل الس�لطة وتواص�ل نقده�ا
للس�لطات الحاكمة ،فإن سياس�يني
يف االتح�اد األوروب�ي يعبرون مرارا
وتكرارا ع�ن ضيقهم م�ن الصحافة
والصحفيين .وهنا ،يمكن اس�تعادة
توبي�خ الرئي�س الفرنسي ،إيمانويل
ماك�رون ،أثن�اء زيارته بيروت قبل
نحو عام ،لصحفي فرنيس ،ومواقف
الرئي�س التش�يكي ميل�وش زيم�ان
املحرضة على الصحفيني ،كما يفعل
رئي�س وزراء املجر فيكت�ور أوربان،
ويفعل غريهما بطريقة غري مبارشة،
لإلش�ارة إىل أن ح�دود اس�تهداف
الصحفيين ،التي ليس�ت بالرضورة
عبر التفجير واالغتي�ال الجس�دي،
باتت تطرق أب�واب االتحاد األوروبي
أكثر من السابق.

التلفزيون ال يزال الوسيلة اإلعالمية األكثر شعبية

مصاحلة املغاربة مع القنوات العمومية انتهت بنهاية احلجر
الرباط/متابعة الزوراء:

أثار انخف�اض مدة متابعة املغاربة للقن�وات العمومية املغربية
نقاشات حول كيفية تطوير اإلعالم العمومي.
وأوضح مركز قياس الرأي “سيوميد” أن نسبة مشاهدة املغاربة
للقن�وات العمومي�ة املتمثل�ة يف كل م�ن القن�اة األوىل والثاني�ة
والرياضي�ة واملغربية واألمازيغية والسادس�ة تراجعت بمدة 14
دقيق�ة وذلك مقارنة باألس�بوع ال�ذي قبله.وحس�ب املركز فإن
املش�اهد املغربي تاب�ع القن�وات العمومية خالل الفترة املمتدة
م�ن  30يوني�و إىل  6يوليو ملدة  3س�اعات و 24دقيقة ،يف مقابل
األس�بوع ال�ذي قبله والذي بلغت مدة املش�اهدة فيه  3س�اعات
و 41دقيقة.ويذكر أن “س�يوميد” هو مركز يقوم بقياس نس�ب
مشاهدة ثماني قنوات مغربية وهي :األوىل ،األوىل الدولية ،القناة
الثاني�ة ،القناة الثاني�ة عاملي�ة ،الرياضية ،املغربي�ة ،األمازيغية
والسادس�ة.واحتل املسلس�ل املغربي “البيوت أرسار” الصدارة يف
القناة املغربية األوىل بـ 4.01مليون مشاهد ،فيما حقق املسلسل
الرتكي “الوع�د” الصدارة عىل القناة الثانية “دوزيم” وش�اهده
 4.84مليون مغربي يف الفرتة التي تابعها املركز.
وتراجعت املشاهدات مقارنة بفرتة اإلغالق الكامل بسبب الحجر
الصحي الذي اعتمد من طرف الس�لطات املغربية للحد من تفيش
وب�اء كورون�ا ،وكان له دو ٌر أس�ايس يف ارتفاع نس�ب مش�اهدة
املغاربة للقنوات العمومية.
وصالح�ت جائح�ة كورونا املغارب�ة مع قنواته�م العمومية بعد
أن س�اهمت يف توعي�ة املواط�ن بمخاط�ر الوباء .وأش�ار مركز
“سيوميد” إىل أن الربامج التي خصصت للفايروس نالت أكثر من
 6ماليني مشاهد يف فرتة الحجر الشامل.ووفق املركز فإن اإلقبال
ارتفع بش�كل خاص عىل القن�اة الثانية “دوزي�م” ،حيث ارتفع
معدل املش�اهدة اليومية لألفراد البالغة أعمارهم  5س�نوات فما
فوق من  4إىل  6ساعات يوميا يف الفرتة املمتدة بني  3فرباير و24
م�ارس.وال يزال التلفزيون الوس�يلة اإلعالمية األكثر ش�عبية يف
املغرب ،وكش�فت مؤسسة “ماروك ميرتي” املتخصصة يف قياس
نس�ب املش�اهدة أن كل أرسة مغربي�ة تقيض يوم ًيا يف املتوس�ط

أمام التلفزيون نحو ثماني ساعات .لكن اإلعالم الرقمي ومواقع
التواصل االجتماعي حجزا موقعا مهما .ورغم التأثري الجماهريي
لإلعالم الرقمي إال أنه يظل مقترصا عىل الرتفيه.
ويس�تخدم  84يف املئ�ة من املغاربة تطبيق واتس�اب و 15مليونا
منه�م يس�تعملون إنس�تغرام م�ا انعك�س س�لبا على القنوات
الوطنية ،حيث ُس�جّ ل انخفاض يف م�وارد القنوات من اإلعالنات،
وهو ما ساهم يف ارتفاع ديونها.
وبحس�ب أرقام رس�مية لع�ام  2018فإن حص�ة التلفزيون من
س�وق اإلعالن�ات كانت تش�كل  37يف املئة وهي تتج�ه يف منحى
تنازيل بسبب املنافسة التي تفرضها املنصات الرقمية العاملية.
وكثريا ما تطلق الس�لطات الرس�مية املغربية يف مناسبات عديدة
مبادرات تقيض بإصالح اإلعالم العمومي.
وال تقترص املشكلة يف اإلعالم العمومي املغربي فقط عىل االحتكار
املطل�ق ،وإنم�ا تتعدى ذلك إىل ع�دم قدرته على مواكبة تحوالت
املجتمع املغربي وتلبية حاجات وتطلعات املغاربة.
ورغ�م كل التطورات التي لحقت باملج�ال اإلعالمي نتيجة الثورة
التكنولوجي�ة واملعلوماتي�ة ظل�ت القنوات العمومي�ة محتفظة
بطريقتها التقليدية القديمة يف العمل.
وألن مضمون القنوات العمومية ال يستجيب لتطلعات املواطنني
وهمومه�م ،ف�إن الكثري م�ن املغاربة بات�وا يبحثون ع�ن منافذ
إعالمية أخرى يف اإلعالم األجنبي.

وع�ام  2018تص�درت القن�وات الديني�ة قائمة القن�وات األكثر
مش�اهدة يف املغرب بنس�ب تف�وق  50يف املئة.وق�ال مصدر من
جمعية “تجمع املعلنني باملغرب” إن هناك هيمنة واضحة للقنوات
واإلذاعات الدينية عىل املش�هد الس�معي البرصي ،وفق املعطيات
املتوفرة لدى مهنيي اإلعالن�ات باملغرب يف وقت أصبحت القنوات
املغربية تسجل تراجعا كبريا يف نسب املشاهدة.ويقول أكاديميون
يف املغرب إنه بالنظر إىل تراكم نسبي يف مجال التعددية السياسية
واإلعالمية ،مقارنة مع بعض الدول العربية ،يبدو املش�هد مالئما
إىل ح�د ما إلحداث اإلصلاح املطلوب واالنفت�اح الفعيل يف اإلعالم
العمومي.ويف مايو املايض أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة
املغرب�ي عثمان الفردوس إنش�اء رشكة قابض�ة تنضوي تحتها
جميع وس�ائل اإلعالم اململوكة للدولة.ونق�ل عن الفردوس قوله
إن الرشك�ة القابضة الجديدة س�تضم الرشك�ة الوطنية لإلذاعة
والتلفزيون ( 8قنوات عمومية) ،والقناة الثانية ،وقناة “ميدي،1
واألخرية بملكية مشرتكة للحكومة والقطاع الخاص.و”الرشكة
القابض�ة” إح�دى األش�كال القانوني�ة للشركات ،وال تم�ارس
أنش�طة إنتاجية أو خدمية بش�كل مبارش ،وإنما تتملك رشكات
أخ�رى كليا أو جزئيا مقابل الحصول على أرباحها أو جزء منها
باعتبارها مس�اهما.وقال الفردوس إن “األهداف األساسية لهذا
الربنام�ج (الرشك�ة القابضة) تكمن يف تحسين ج�ودة املنتوج
اإلعالمي الوطن�ي ،وترسيع التحول الرقم�ي ،وخلق فوائد مالية
وتقنية جديدة داخل هذا القطاع ،وترش�يد النفقات الخارجية”.
وسيتم إنشاء الرشكة القابضة الجديدة بشكل تدريجي .وأضاف
الف�ردوس أن املرشوع “ج�اء يف ظل االنخف�اض الكبري يف موارد
القن�وات لصالح املنص�ات الرقمية”.وأعلن املدي�ر العام للرشكة
الوطني�ة لإلذاع�ة والتلفزة فيص�ل العراييش ،ع�ن إطالق منصة
رقمي�ة عىل اإلنرتن�ت» لبث محت�وى القن�وات التلفزيونية .لكن
املهنيني يرون أنها لن تصمد.ويقول مختصون بالش�أن اإلعالمي
إن املنت�وج املغربي “س�يجد منافس�ة قوية م�ن منصات رقمية
أبرزها منصة نتفليكس وهو ما س�يلزم الرشكة الوطنية لإلذاعة
والتلفزيون بتسويق منتوج قوي يف املضمون والشكل”.

اسرتاتيجية توسع ومنو لـ«السعودية لألحباث واإلعالم»
الرياض/متابعة الزوراء:

أعلنت «املجموعة الس�عودية لألبحاث
واإلعلام»  SRMGاملتداولة يف س�وق
األس�هم الس�عودية «ت�داول» ،ع�ن
استراتيجيتها التحولية الجديدة التي
ته�دف إىل تطوي�ر ورقمن�ة منصاتها
اإلعالمي�ة واإلخباري�ة والتوس�ع
اإلقليم�ي والعامل�ي من خالل إنش�اء
منص�ات جدي�دة ،وبن�اء رشاكات
استراتيجية م�ع الشركات العاملية،
والقي�ام باس�تثمارات هادفة وواعدة
عبر برامجه�ا املنبثقة م�ن  5ركائز
أساس�ية .علما ً بأن املجموعة حققت
رشاكات ناجح�ة م�ع مؤسس�ات
إعالمية رائدة بما يف ذلك Bloomberg
و.The Independent
وتحظ�ى املجموعة الت�ي تمتلك أكثر
م�ن  30منص�ة إعالمية ،بم�ا يف ذلك
صحيفة «الرشق األوس�ط» و«شبكة
الشرق» م�ع «بلومبيرغ» و«ع�رب
نيوز» ،بحضور إقليمي واسع وانتشار
عاملي ،وتعد املص�در الرئييس لألخبار
واملعلوم�ات ألكثر من  165مليونا ً من

القراء واملتصفحين بما يف ذلك َّ
صناع
القرار واملؤثري�ن واملعلنني يف املنطقة
والعالم.
تس�عى املجموع�ة ،بقي�ادة فري�ق
اإلدارة الجدي�د ،إىل التواصل مع جميع
الرشائ�ح املجتمعية املختلف�ة محليا ً
وإقليمي�ا ً وعاملي�ا ً م�ن خلال تطوير
محت�وى نوع�ي وحصري يحاك�ي
القضاي�ا املحورية املعارصة ويتس�م
بالدقة واملصداقية ويعتمد عىل التقنية
والتفاعل م�ن خالل منصات التواصل

االجتماع�ي والوس�ائط اإلعالمي�ة
املختلف�ة .وتس�عى كذل�ك إىل تنمي�ة
القطاع اإلعالمي بشكل عام من خالل
تطوي�ر الكف�اءات والتقني�ات وربط
األطراف املختلفة من خالل الفعاليات
واملؤتمرات واملعارض.
تعتم�د استراتيجية املجموع�ة على
خمس ركائز أساسية ألعمالها لتعزيز
حضوره�ا اإلقليم�ي وال�دويل وخل�ق
فرص واعدة للتطوير واالبتكار وتنوع
األعمال ،وهي:

 SRMG Media -1املنص�ات الرقمية
والبودكاس�ت والوس�ائط املتع�ددة:
تطوي�ر ورقمن�ة املنص�ات ،وإنش�اء
منص�ات جدي�دة والتوس�ع يف تطوير
ونشر محت�وى حصري وج�اذب
للجمهور ّ
يتسم باملصداقية وال ّدقة.
SRMG
International
-2
االس�تثمارات والّش�رّ اكات الدوليّ�ة:
بناء ش�بكة عاملي�ة من خلال تعزيز
استثمارات املجموعة وبناء الرشاكات
وف�رص التع�اون اإلقليمي�ة والعاملية
يقوده�ا فري�ق م�ن املتخصصين يف
مجال اإلعالم ذوي الخربة العاملية.
 SRMG Think -3األبح�اث
واس�تطالعات ال�رأي :تقدي�م رؤى
معمّقة وفريدة وتحليالت الخرباء من
الرشق األوسط وحول العالم.
 SRMG X -4الفعالي�ات واملؤتم�رات
واملعارض :التوسع يف مجال الفعاليات
واملؤتم�رات واملع�ارض واالس�تفادة
م�ن املحتوى والبيان�ات لدى منصات
املجموع�ة وتس�خريها لتعزيز فرص
الرتاب�ط الش�خيص وإث�راء التجارب
املنبثقة عن العالم الرقمي.

 SRMG Labs -5االبتكار واالحتضان
والتدري�ب :تبن�ي االبت�كار والقدرات
الرقمي�ة لتطوي�ر القط�اع اإلعالم�ي
ومواكب�ة التط�ور التقن�ي املتس�ارع
ً
عاملي�ا واحتض�ان األف�كار املبدعة يف
صناعة املحتوى والتقنية واملس�اعدة
على تأهي�ل وتدريب جي�ل جديد من
الصحفيين واإلعالميين وصن�اع
املحتوى.
وبه�ذه املناس�بة ،رصح عبد الرحمن
إبراهي�م الرويت�ع ،رئي�س مجل�س
إدارة «املجموع�ة الس�عودية لألبحاث
واإلعلام» ،قائالً« :عىل مدى خمس�ة
عق�ود تقريب�اً ،قدم�ت صحفن�ا
ومطبوعاتن�ا مثل (الرشق األوس�ط)
و(عرب نيوز) ومجلة (سيدتي) وبقية
املنص�ات دورا ً مهم�ا ً يف نق�ل قصص
وأح�داث منطق�ة الشرق األوس�ط
وتداعياتها عىل العالم .واليوم ،سنعزز
م�ن حضورنا على الس�احة العاملية
بالتزامن مع ترس�يخ دورنا اإلقليمي
مدفوعين باالستراتيجية الجدي�دة
ومس�تندين إىل مكانتن�ا الريادي�ة
وتاريخنا الطوي�ل والحافل يف القطاع

اإلعالمي».
ً
ّ
«س�نمكن
قائلا:
وأض�اف الرويت�ع
الجمهور حول عاملنا من خالل تقديم
األخبار واملعلومات التي تهمّهم والتي
تستند إىل أعىل معايري ال ّدقة واملصداقيّة
واملوضوعيّ�ة عبر املنص�ات الجديدة
وفرص الّش�رّ اكات والتع�اون الدولية
املتنوع�ة الت�ي تتيحها االستراتيجية
التحولية ،مع مواصلة التزامنا بقيمنا
التي ترتكز حول التنوع والتوازن عرب
جميع مؤسس�ات املجموعة اإلعالمية
وإتاح�ة الفرص الواعدة لبناء وتعزيز
مه�ارات الجيل الجديد من الصحفيني
وصناع املحتوى».
بدورها أكدت جمانا الراش�د ،الرئيس
التنفي�ذي لـ«املجموع�ة الس�عودية
لألبح�اث واإلعلام» ،أن «املجموع�ة
س�تكون مح�ركا ً رئيس�يا ً لتطوي�ر
القطاع اإلعالم�ي واالنتقال إىل العرص
الرقم�ي يف اململك�ة واملنطق�ة ،وذلك
من خالل الرتكيز عىل رقمنة املنصات
وإعداد ونرش محتوى نوعي وحرصي
وتوس�يع قاع�دة القراء واملش�اهدين
واملتابعني عرب قنوات ومنصات جديدة

بما يتي�ح للصحفيني وصناع املحتوى
نقل األخبار واملعلومات التي تتمحور
ّ
املتلق�ي وتس�تند إىل البيان�ات
ح�ول
وأح�دث التقني�ات لتعزي�ز ري�ادة
املجموعة ومكانته�ا كرشكة إعالمية
عاملية».
وأضاف�ت الراش�د أن «االستراتيجية
ً
فصلا جدي�دا ً يف
التحولي�ة تمث�ل
مسيرة املجموع�ة الحافل�ة بالنجاح
واالبت�كار .نتطل�ع إىل اآلف�اق الواعدة
التي س�تتيحها اإلمكان�ات والقدرات
والرشاكات الجدي�دة للمجموعة فيما
نواصل س�عينا إىل تعزيز تواصلنا مع
الجمه�ور وتطوي�ر خدماتن�ا والبناء
عىل مكانتنا الرائدة».
ويتزام�ن اإلعلان عن االستراتيجية
التحوليّ�ة الجديدة م�ع إطالق الهوية
الجديدة للمجموعة بتغيري ش�عارها،
إضافة إىل إطلاق موقعها اإللكرتوني
الجدي�د ال�ذي يتم�اىش م�ع رؤي�ة
واستراتيجية املجموع�ة .وتتمت�ع
املجموع�ة بموق�ع فري�د ّ
يمكنها من
الوصول إىل األسواق العاملية املتنامية.
(عن/صحيفة الرشق األوسط)
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األديب العراقي جاسم حممد صاحل املتخصص يف أدب وثقافة الطفل يف ضيافة ثقافية الزوراء:
الزوراء  /خاص
* كت�ب وال�ف اكثر من  90كتاب�ا ً يف مجال
ادب الطف�ل( :روايات ،مجامي�ع قصصية،
مرسحيات لألطفال ،سيناريوهات ،دراسات
يف ادب الطفل ).
ُ
*ترجم�ت كتاباته اىل اكثر من تس�ع لغات
عاملية من اهمها :
(اليابانية ،الفارس�ية ،االنكلّيزية ،الكردية،
الرتكية ،البلجيكية ،النرويجية ....الخ ).
* ُدرس�ت روايات�ه وقصص�ه يف اكث�ر م�ن
عرشين شهادة علمية يف العالم ويف جامعات
 ( :الع�راق ،ايران ،االردن ،مصر ،الجزائر،
املغرب ،ماليزيا ،اذربيجان ) .
*الق�ى مح�ارضات يف ادب االطف�ال يف
جامع�ات  ( :العراق ،مرص ،س�وريا ،لبنان،
االردن ،الجزائر ،اذربيجان ،تركيا ،ايران ) .
* ُيع ّد م�ن رواد ادب الطف�ل يف العراق ومن
الذي�ن وضع�وا القواع�د واالس�س العلمية
الرصين�ة لهذا الن�وع م�ن االدب يف مجال :
(الرواي�ة ،القص�ة ،املرسحية ،الس�يناريو،
الدراسة )
*آم�ن باالنفت�اح على ثقاف�ات الش�عوب
واس�تلهام قصصهم وحكاياتهم ذات البعد
االنس�اني واع�اد تقديمها بأس�لوب تربوي
جدي�د كم�ا فع�ل بأس�طورة (كلّكام�ش)
العراقي�ة واس�طورة (ملك�ة الش�مس)
ّ
بشكل
اليابانية حيث قدمها لألطفال العرب
رائ�ع جداً ،وألهمي�ة توجهه االنس�اني هذا
ُترجم�ت روايت�ه اىل بع�ض اللغ�ات العاملية
والق�ت عن�ه االديب�ة الياباني�ة (س�اؤوري
كاتازاغ�ي) مح�ارضة يف مكتب�ة مجل�س
النواب الياباني بعنوان  (( :اديب من العراق
يضيف للياب�ان اس�طورة )) وتناولت فيها
روايته ( ملكة الشمس ) التي استلهمها من
الرتاث الياباني.
*الف كتبا ودراسات نقدية عن فن الكتابة
لألطف�ال م�ن اهمه�ا( :منهجي�ة الكتاب�ة
لألطف�ال ) (اساس�يات الكتاب�ة يف مسرح
االطفال) (فن الكتابة لألطفال)
*لألهمي�ة الفني�ة والرتبوي�ة لقصص�ه
وروايات�ه ومرسحيات�ه فقد اقيم�ت حولها
ورش�ات نقدي�ة وحلق�ات دراس�ية كثيرة
ونشرت عن�ه كت�ب نقدي�ة م�ن اهمه�ا :
(جاسم محمد صالح ،اديبا ً وباحثا ً ومؤرخا
) -مجموع�ة من الكت�اب واملؤلفني– بغداد

 2008م ( .املثق�ف يف م�دارات الحض�ور
االبداعي)– الدكتور سعد مطر عبود– بغداد
– 2011م  ( .مراب�ا الثقاف�ة )  -مجموع�ة
م�ن الكت�اب واملؤلفني – بغ�داد – 2016م.
(بيداغوجيا مرسح الفتيان– تجربة جاس�م
محم�د صالح ) – د .ايمان الكبييس – بغداد
2020م  ( .حضور القيم يف قصص االطفال
– كتابات جاس�م محمد صالح انموذجاً) –
عقيلة مراجي – الجزائر 2018م  ( .جماليات
التعبري يف االدب – دراسة يف قصص وروايات
جاس�م محمد صالح) – زين�ب ابو الفتوح
– مصر 2017م ( .قص�ص جاس�م محمد
صال�ح – دراس�ة رسدية )  -الدكتور س�يد
عيل مفتخر زادة & الدكتور حجّ ت رس�ويل –
طهران 2018 .م ( .جماليات البناء الدرامي
يف مسرح االطف�ال) -الدكت�ورة عقيل�ة
مراجي – 2019م( .اس�تلهام االس�طورة يف
مسرح االطف�ال) – مجموعة م�ن الكتاب
واملؤلفين2019.م( .قص�ص االطف�ال
لجاس�م محم�د صال�ح – دراس�ة جمالية
) – اطروح�ة جامعية قدمته�ا الطالبتان :
س�عيد احالم ،مويس نادي�ة لجامعة محمد
البشري االبراهيمي – برج بوعريريج – كلّية
اآلداب واللغ�ات بإرشاف الدكت�ور عز الدين
جالوجي2017 -م ( تحلي�ل البنية الزمانية
واملكاني�ة يف قصص جاس�م محمد صالح )
 الدكتور حجت رس�ويل ،الدكتور سيد عيلمفتخ�ر زاده ،جامع�ة بهش�تي – طه�ران
ّ
النص املرسحي
 ( .2019القي�م الرتبوي�ة يف

(البديع اجلديد) يف الشعر العراقي املعاصر
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امل�دريس  -جاس�م محم�د صال�ح انموذجا
)  -رس�الة ماجس�تري تقدمت بها الس�يدة
خلود عب�ود زبار اىل جامعة باب�ل اكاديمية
الفن�ون الجميلة 2014م ( .قصص جاس�م
محمد صالح  ...دراس�ة رسدية )  -الدكتور
حجت رس�ويل والدكتور س�يد علي مفتخر
زادة – جامعة بهش�تي يف طهران 2019 -م
 .مذكرة ماستر عن مرسحيتي  ( :أصدقاء
الش�مس) يف جامع�ة محم�د خيضر يف
مدينة بس�كرة ،قدمتها الطالبة (عطا الله)
ونوقشت يف  . 31-8-2020مذكرة ليسانس
عن مجموعتي القصصية (الريش�ة امللونة)
يف جامع�ة امحم�د بو ق�رة يف والي�ة بودواد
من قبل الطالب�ة (أدير حنان)  ...واخريات.
ترب�ص عن مرسحي�ة ( أصدقاء الش�مس)
يف جامع�ة قس�نطينة  ( 3/صالح بوبنيدر)
م�ن قب�ل الطالبة (البركان أمين�ة) .القيم
الرتبوي�ة يف ادب االطف�ال ( قصص جاس�م
محم�د صالخ مث�اال)  /الدكت�ورة صليحة
لطرش  /بغداد 2021م  .مرسحيات جاسم
محمد صالح ( ابداع الرسد وجمالية الداللة
والرم�ز)  /عبد الله جدع�ان  /بغداد 2021
م .القي�م الرتبوية يف ادب االطفال ،الدكتورة
صليحة لطرش ،الطبعة االوىل  ،2021بغداد،
مطبعة دار الرفاه .جماليات الرسد الحكائي
يف كتاب�ات جاس�م محمد صالح ،االس�تاذة
س�ماح لغريب ،الطبعة االوىل ،بغداد ،2021
مطبعة دار الرفاه .
من اهم مؤلفاته الروائية :

د.صباح التميمي
َ
ثمة بديعٌ جدي ٌد بدأ بالظهور منذ
تسعينيات القرن املنرصم ،حني
ظهرت حرك�ة ش�بابية حاولت
ط�رح رؤى جدي�دة يف القصيدة
الكالس�يكية الخليلي�ة يف “ظ�ل
تجمّ�ع ش�عري ب�دأ غير محدد
املالمح ،ضمن رابط�ة الرصافة
للش�عراء الش�باب يف بغداد ،وقد
دأب الش�عراء الش�باب يف ه�ذه
الرابط�ة – الت�ي يمك�ن ع ّده�ا
مش�غال ش�عريا ندر ش�بيهه يف
التج�ارب الكالس�يكية – على
دراس�ة الش�عر والنق�د دراس�ة
فاحصة وذلك عن طريق التحليل
الجماع�ي أله�م القصائ�د يف
الش�عر العراقي والعربي ،فضال
عن نم�اذج من الش�عر العاملي،
ول�م يكن ه�ذا العم�ل بعيدا عن
التوثي�ق ال�ذي نتج عن�ه صدور
منشور (أرشعة) سنة 1997م ،
وأخذ بالتط�ور حتى وصل قمّته
يف العدد الس�ادس الذي أعلن من
خالل�ه ع�ن مشروع (قصي�دة
الشعر) ،لينفرط الجمع من بعد
قط�ف الثم�ر ،ويتف�رع املجرى
بدواع اجتماعي�ة وثقافية ؛ وقد
ٍ
أص�درت املجموع�ة بيانني هما
 :بي�ان (قصي�دة الش�عر) األول
(2002م) ،والثان�ي (2007م)،
وق�د ّ
مثلا انعطاف�ة نوعي�ة
يف الفه�م والتنظير واإلج�راء
اس�تهدفت الجم�ود فحرّك�ت
مكامنه ،وأنتج�ت حراكا ثقافيا
أفعال
ضاجا؛ بما ولّدته من ردود
ٍ

من�ارصة ومعادي�ة ،ويف ض�وء
ذل�ك تجاذبت مشروع (قصيدة
الش�عر) مجموعت�ان أوالهم�ا
مجموعة عارف الساعدي  ،التي
ضمّ�ت ّ :
بس�ام صال�ح مهدي،
مرض األلويس ،محمد البغدادي،
نج�اح العرس�ان ،حي�ث البيان
األوّل (بغ�داد 2002م) ال�ذي
وس�م بـ “بيان قصيدة الشعر”،
وثانيهما مجموع�ة فائز الرشع
الت�ي ضمّ�ت  :مش�تاق عب�اس
معن ،علي محمّد س�عيد ،نوفل
أب�و رغيف ،حس�ن عب�د رايض،
علاء جبر املوس�وي ...حي�ث
البيان الثاني (القاهرة 2007م)
ّ
املس�مى ب�ـ” بي�ان مراجع�ة
:
قصيدة الشعر” .
وقد ُل ّخص�ت االشتراطات التي
طرحها املرشوع عامة باآلتي
1ـ االيق�اع ممثلا بال�وزن
بوصفه ح ًّدا فاصال بني الشعري
والالش�عري ،يف نمط�ي قصيدة
البيت وقصيدة التفعيلة .

نادي الشعر يف حمافظة النجف االشرف ،يوزع
جوائز مسابقة الشعراء الشباب يف احملافظة

متابعة رزاق مسلم الدجيلي

أق�ام اتح�اد الكت�اب واألدباء ف�رع النجف
االرشف ،أمس�ية أدبي�ة حرضه�ا رئي�س
االتح�اد االس�تاذ األدي�ب محم�ود جاس�م
النعيم�ي وجم�ع م�ن النخ�ب الثقافي�ة
واالدبية يف املحافظة ،وتم من خاللها توزيع
الجوائز عىل االدباء الش�باب (دورة الشاعر
الراح�ل عبد الحسين حمد) وكان�ت لجنة
التحكي�م مؤلفة من د .عم�اد الحيدري ،د.
ناهضة ستار ،د ايمان السلطاني ،واسفرت
املسابقة عن فوز الشعراء ()١مهدي املهنا.
()٢رس�ول باق�ر)٣( .عب�اس م�ازن)٤( .

• رواي�ة الخات�م • ،رواية ملكة الش�مس• ،
رواية حميد البالم ( سيناريو)
• رواي�ة اللريات العرش • ،رواية الس�يف • ،
رواية الصفعة • ،رواية صالح الخرايش
*من اهم مؤلفاته القصصية :
• مجموع�ة قص�ص (الش�جرة الطيب�ة)
(الحص�ان االبي�ض) ( الريش�ة امللون�ة )
(الس�مكة امللون�ة ) ( البط�ة البيض�اء ) (
الحمار الطائر ) (عروس البستان) (السماء
تمط�ر ذهب�ا) (العصافير تقات�ل) (مه�ا
والحاسوب) (الحصار)
*صدرت له عن دار اصالة عام 2019سبعة
كتب هي :
• الريش�ة امللونة  • ،االرنب الصفري • ،قفزة
الضفدع • ،الغابة • ،القمر الصفري
• النقاط • ،شجرة البلوط
ثقافية الزوراء دخل�ت بيدر األديب العراقي
جاس�م محم�د صال�ح املتخص�ص يف أدب
وثقاف�ة األطف�ال ،وخرج�ت من�ه به�ذا
العطاء:
* املالح�ظ ان أدب األطف�ال اعتم�د على
الشعر من خالل نصوص بسيطة وواضحة
تضمنتها الكتب املدرس�ية ،ما هي االسباب
التي جعلت الش�عر يغيب خالل هذه املرحلة
عن أدب الطفل.
ـ قلة الش�عراء املبدعني واملتميزين وخاصة
أصحاب امللكة الشعرية األصيلة التي تتفاعل
مع عقلية الطف�ل وروحيته كان وراء ذلك ،
ولألسف هناك الكثري ممن يسمون أنفسهم

ش�عراء للطف�ل امش�وا يكتب�ون القصائد
الركيك�ة والضعيف�ة والتي ال تتناس�ب مع
عقلية الطفل ومستواه...لهذا اقول ولألسف
الشديد كثر املدعون وقل املبدعون.
* م�ا املعايير الت�ي تعتمده�ا يف كتاب�ة
النصوص املوجهة اىل االطفال ؟
ـ معايير تربوية وجمالية قريبة من عقلية
الطف�ل ومس�تواه العلمي والثق�ايف مغازال
قاموسه اللغوي وافقه املعريف ملبيا حاجاته
وتطلعات�ه وان تراع�ي كتابات�ي األعم�ار
الزمني�ة والبيئية لألطف�ال معتمدا منهجية
خير الكالم هو م�ا قل ودل بعي�دا كل البعد
عن االستطراد والحشو فالطفل رسيع امللل
وامللل وال يح�ب اإلطالة يف األحداث وال يميل
إىل التكرار.
* هن�اك ندرة واضح�ة يف االقالم التي تكتب
عن ادب الطفل ،ما تفسريك لهذه الظاهرة؟
ـ الن�درة تكمن يف الشروط والضوابط التي
يج�ب أن تتوفر يف أديب االطف�ال إضافة إىل
موهبته االبداعي�ة كان يكون تربويا مطلعا
على نظري�ات علم النف�س عارف�ا بأصول
الرتبي�ة ونظري�ات الرتبي�ة الحديث�ة ول�ه
معرفة بالقاموس الطفلي اللغوي ومطلعا
عىل أس�اليب الكتابة والتجارب التي سبقته
عارفا بتطورات الحداثة ومواكبا لطروحاتها
 ،له�ذا كله ق�ل األدباء الذي�ن يمتلكون هذه
الصفات.
* البع�ض يح�اول التقليل م�ن أهمية أدب
الطفل ،كيف تنظر اىل هذا الرأي؟

ـ الكتاب�ة لألطف�ال ه�ي من أصع�ب أنواع
الكتاب�ة وكان كب�ار الكت�اب يتهيب�ون من
الكتاب�ة لألطف�ال أو الدخ�ول إىل عواله�م
ومس�ألة التقليل م�ن أهمي�ة أدب االطفال
واستس�هاله فإنه حقا ينم عن جهل القائل
وع�دم معرفت�ه بحرفي�ة و تقني�ة اإلب�داع
الكامن يف هذا النوع من األدب الراقي جدا .
* ه�ل يمك�ن اعتب�ار أدب األطف�ال مجرد
قصة أو حكاية من الرتاث تهدف اىل املواعظ
واالرشادات فقط؟
ـ أدب االطف�ال عال�م متكامل م�ن الجمال
والرتبية والبناء بال�وان قوس قزح و كل ما
يقدم للطفل يجب أن يكون ايحاء أو رمزا أو
تلميحا الن الطفل ال يحب املبارشة والتقرير
والوع�ظ ،علينا أن نفجر مخيلة الطفل لكي
يتص�ور ويس�تلهم األح�داث وان يعرف ما
يق�ال له وحس�ب تص�وره ومنهجيته التي
رسمها لحياته.
* هل تشكل الصورة عامل جذب لفهمالنص
لدى األطفال؟
ـ الصورة رضورية جدا للطفل فهي تساعده
يف تنمية مخيلته ويف فهم الحركة والحدث يف
القصة وما هو املقصود من معاني الكلمات
واألصوات واألفعال والحركة ،ألن االلوان التي
تمأل الصورة تزيد املعاني بهرجة وتش�وقا،
فاللون يمتلك س�لطانا س�حريا يارس قلوب
االطفال ويش�دهم إىل القصة بش�كل رهيب
ويفت�ح يف الوقت نفس�ه مخيلتهم لتحلق يف
عوالم سحرية جميلة.

محمد حسني.
وقد أدار الجلس�ة بنجاح االس�تاذ الش�اعر
قاسم الشمري ،مع قصيدة للشاعر االستاذ
حس�ن الظامل�ي ال�ذي حي�ى بها الش�عراء

املشاركني ،وسيواصل اتحاد الكتاب واألدباء
يف النج�ف االرشف عق�د اماس�يه الثقافية
من أجل ديمومة الح�راك الثقايف واملعريف يف
املحافظة والعراق عموما .

ّ
ويمثل هذا
2ـ االنزياح أو املجاز
الشرط أساس�ا جوهري�ا ينأى
بقصي�دة الش�عر ع�ن مماثل�ة
الواق�ع الفيزي�اوي للعال�م أوّال
والسائد الكالمي ثانيا .
3ـ ال تعترف قصي�دة الش�عر
بالتغري�ض – الكتاب�ة يف ض�وء
ً
كابحا
الغرض الشعري – وتع ّده
ً
وأداة للضغط
المتدادات الدالالت
عىل توجي�ه القصيدة فضال عن
الضغ�ط على مس�توى التلقي
ّ
يش�ع
 ،وتدع�و اىل الن�ص ال�ذي
دالالت ال تنحرص.
4ـ امليل اىل رصف بنية النصوص
وأنس�اقها ورب�ط (البي�ت /
الش�طر) األول بالثاني ليش�كل
كالًّ نس�قا وذلك من خالل سمة
التنامي التي يفرزها النص.
5ـ الدع�وة اىل اتب�اع التكثي�ف
ليط�رد م�ن فضاء الن�ص وهن
االس�تطراد ال�ذي يفضي به اىل
الرتهل.
6ـ اعتم�اد آليات يف بن�اء النص

تعود اىل تقنيات الدراما او الرسد
والرؤي�ة املش�هدية ،واالف�ادة
من (التناص) عنرصا رئيس�ا يف
إضفاء الش�عرية على نصوص
(قصيدة الشعر) .
وهك�ذا حاول�ت ه�ذه املدرس�ة
أن ُت ِّ
رس َ�خ مبادئ جدي�دة منها:
تحطي�م (التغري�ض :الكتابة يف
ضوء الغرض الشعري) وتكسري
بنيان�ه العتي�د ،وإعلاء ش�أن
االنزي�اح واملج�از واالس�تعارة،
والص�ورة بش�كل ع�ام ،م�ع
محاول�ة اس�تدعاء مق�والت
(حداثة قصيدة النثر) إىل الشكل
ّ
ولك�ن هذه
العم�ودي وغريه�ا،
املح�اوالت خضع�ت إىل تحوّالت
حتمية ،وتب ّدالت لحظية ،فبدأت
ترتاكم شيئا فشيئا يف النصوص
املكتوبة عىل الشكل الخلييل منذ
ذلك الحني حت�ى وقتنا هذا ،وبدأ
التقليد يتفاق�م ،مما أنتج لنا ما
أسمّيه (بديعا ً جديداً).
ّ
إن الرؤي�ة الت�ي ننطل�ق منه�ا

هن�ا يف فه�م (البدي�ع) ال تصدر
ع�ن مفهوم (مصطل�ح) البديع
ال�ذي ّ
رس�خته أدبيات املدرس�ة
املنطقي�ة للبالغ�ة إبّ�ان حقب�ة
الجمود البالغي يف الرتاث ،والذي
ص�ار بمعناه األخير ُيعرّف عىل
ّ
أنه “علم ُيعرف به وجوه تحسني
الكالم بع�د رعاي�ة تطبيقه عىل
مقتىض الحال ووضوح الداللة”،
وال عن املصطلح الذي ظهر فيما
بع�د ،وال�ذي ّ
مثل ً
لون�ا جديدا يف
التألي�ف البالغ�ي ش�هده القرن
السابع للهجرةُ ،ع ِرف بمصطلح
(البديعيات) وهي قصائد يف مدح
الرسول الكريم – صىل الله عليه
وآله – مكتوبة عىل بحر البسيط
وروي املي�م املكس�ورة يف أغل�ب
ً
فنونا بديعية
األحي�ان ،تتضمّ�ن
ً
ُي�ورّى عنه�ا أحيان�ا ً وأحيانا ال
ُي� َورّى على حد تعبير املرحوم
الدكت�ور أحمد مطل�وب ،بل عن
رؤية ش�مولية شاعت يف القرون
الس�تة األوىل كان (البدي�ع)
ّ
ي�دل عىل الفن�ون البالغية
فيها
املختلفة ،وقد دخل�ت فيه فنون
البي�ان املختلف�ة كاالس�تعارة
واملجاز والتمثيل ...الخ ،ومن هنا
رأين�ا عقد مماثلة بين حركتني
تراثية ّ
تمثلت بـ(مدرس�ة مسلم
ّ
ّ
بن الوليد وبش�ار ومن لف لفهم
م�ن مُ ح َد ِث�ي العصر العب�ايس
ّ
ونس�ميها (مدرس�ة
األول)
ّ
وتتمثل
البدي�ع القديم) وحداثية
بمدرس�ة (قصيدة الشعر) ومن
تبعه�ا بإحس�ان إىل ي�وم الناس
ِ
هذا ونس�مّيها (مدرس�ة البديع

الجدي�د) ،ووجه الش�به بينهما
قائ� ٌم على (محاول�ة املغاي�رة
وصناع�ة ُهوية جدي�دة تتخرّك
يف اإلط�ار العام لعمود الش�عر)،
فما ما املبالغة يف تعتيم الصورة،
واإلمع�ان يف اس�تدعاء الرم�وز،
وأس�طرة الش�عر ،ومرسحت�ه،
وغري ذلك م�ن اآللي�ات الجديدة
يف إنت�اج املعن�ى الش�عري إالّ
(بديعا جديداً) عىل وفق املنظور
الش�مويل ال�ذي تبنين�اه ،لكن�ه
بديع مُ َت َ
ص ّنع س�عى أصحا ُبه أن
ً
ُيدخل�وا دم�ا ًء جدي�دة للقصيدة
العمودي�ة الكالس�يكية ،وأن
ُ
تنزع
يمنحوه�ا ُهويّ�ة مُ غاي�رة
عنه�ا ِربق�ة العبودي�ة للتراث،
ُ
وتح ّررُها م�ن الرق؛ وقد نجحت
ٌ
تج�ارب كثيرة يف تحقي�ق ذل�ك
كتجربة محمد البغدادي وعارف
الس�اعدي وغريهم ،إال ّ
أننا ما أن
نتق� ّدم يف ال ّزم�ن قليال ،ونسير
مع مجرى ه�ذا التي�ار الجارف
حتى نصطدم بصخ�ور التقليد،
ّ
خلق
فتتحط�م عليه�ا آمالن�ا يف
ِ
عمو ٍد جديد ،ونج�د أن كث ً
ريا من
التج�ارب العمودية بات�ت ّ
تمثل
َ
لتج�ارب
(اكليش�ات) جاه�زة
مضت ،فضال عن ُندرة االبتكار يف
الصورة ،مع ّ
تفكك النص وضياع
ً
خيط وحدته ،نتيجة للمبالغة يف
العناية بالتصوير البيتي (املبني
يّ
النّص�
على وح�دة البي�ت) ال
(املبن�ي على وح�دة القصيدة)،
ّ
لكن عزاءنا يف التجارب العمودية
التي ما زالت ُتفجّ ر أرض الشعر
ً
عيونا بعصا الحداثة.

فرانز كافكا  :الفساتني
ترمجة :جودت هوشيار

حينم�ا أرى الفتي�ات الحس�ان  ،وق�د ارتدين
الفس�اتني الجميل�ة  ،التي زينت بالكش�اكش
والثنايا الفخمة ،وط�رزت بالنقوش املتنوعة،
يتب�ادر إىل ذهن�ي ،أن الفس�اتني ل�ن تحتفظ
بمظهره�ا وش�كلها مل�دة طويل�ة  ،فالثناي�ا
تنكمش ،وال يمكن اس�تعادة ش�كلها األصيل،
والنقوش يكسوها الغبار ،وال يمكن تنظيفها.
وليس�ت ثم�ة امرأة واح�دة ت�رىض أن ترتدي
من ي�وم إىل يوم ،وم�ن الصباح حتى املس�اء،
الفستان الفاخر نفس�ه ،ألنها تخىش أن تبدو
بائس�ة ذليل�ة ،بيد أن�ي أرى فتي�ات جميالت،
رش�يقات القوام ،ناعمات البرشةّ ،
لهن ش�عر
كثيف باهر ،يظهرن بذات األقنعة التي وهبتها
ّ
الطبيع�ة ّ
وجوههن املعتادة عىل
لهن ،ويريحن

األيادي ذاتها.
ّ
بيوتهن
يف بعض األحي�ان فقط ،حني يعدن إىل
ّ
متأخر من املس�اء ،بعد حفلة راقصة،
يف وقت
ّ
ويتطلعن إىل أنفس�هن يف املرآة ،يخيل إليهن أن
وجه�ا ً مغرباً ،منتفخ�اً ،مهلهالً ينظ�ر إليهن.
وجه اعتاده الجميع وبيل إىل حد كبري
*******************
مالحظة :
يزع�م بع�ض الطارئني على األدب  ،من ّ
كتاب
القص�ة القصرية ج�دا ً  ،ان هذا الن�وع األدبي
جدي�د ظهر اس�تجابة للتغيرات التي حصلت
يف ش�تى مناحي الحياة خالل التسعينيات من
الق�رن العرشين  .وه�ذا الزعم ين�م عن جهل
فاضح باألدب العاملي  .فهذا النوع األدبي قديم
يعود اىل زمن تورغينيف  ،وأو هنري ،وبونني ،

وغريهم من ّ
الكتاب الكالسيكيني .
 .وه�ذه قصة قصرية جدا لفرانز كافكا نرشت
خالل حياته ضمن مجموعته القصصية األوىل
املعنون�ة “ تأمالت “  .الت�ي ترجمناها يف اوائل
السبعينيات من القرن العرشين .
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل...هلا

ماذا أفعل لو طفلي تعلم سلوكا
خاطئا يف احلضانة؟

كيف تواجهني مشاكل زواجك بطريقة ناضجة؟
ال تخل�و أي حي�اة زوجية من املش�اكل
حي�ث من املمكن أن تصل هذه املش�اكل
لتهدي�د العالق�ة باالنهي�ار ،ولكن هناك
العدي�د م�ن الط�رق الت�ي تس�اعد عىل
إنق�اذه ،و معرف�ة ه�ذه الطرق ليس�ت
الس�بيل لإلنقاذ ،وإنما بذل الجهد والبدء
على الف�ور بتطبيقها هو ما يس�اعدك
للعبور بزواجك من األزمات.
و الف�خ ال�ذي يقع في�ه الكثيرون هو
التعام�ل م�ع ال�زواج كأمر مس�لّم به،
وعدم بذل الجهد لتحسني العالقة وعالج
مش�اكلها وتخطي العقب�ات التي تقف
أم�ام اس�تقرارها ،ويف ما يلي  10طرق
تس�اعدك عىل إنقاذ زواج�ك الذي يعاني
م�ن املش�اكل وع�دم االس�تقرار ،تعريف
إليها ،وابدئي بتطبيقها فوراً.
 1اختاري الحبق�د يكون الحب س�هالً يف بداية العالقة،
لك�ن الح�ب على امل�دى الطوي�ل ه�و
اختي�ار بقدر ما هو عاطف�ة ،واالختيار
ه�و فعل امل�رء الناض�ج ،وه�و الطريق
األفضل واألكثر نجاحا ً الستقرار الزواج
واستمراره بنجاح.
 2صليّ من أجل زواجكاطلبي من الله أن يساعدك ويكلل جهدك
من أج�ل زواجك بالنج�اح ،الروحانيات
تق�وي إرادت�ك وتس�اعدك على بل�وغ
أهدافك.
 3تواصلي م�ع أش�خاص يف عالق�اتناجحة
بعض أس�باب االستسلام لفشل الزواج

ه�و وج�ود نم�اذج س�لبية تحي�ط بكِ
وتدفع�ك لفق�د الثق�ة بزواج�ك ،لذل�ك
اح�ريص على التواص�ل مع أش�خاص
يتمتع�ون بعالق�ات صحي�ة وناجح�ة،
س�وف يقدمون ل�كِ الدعم ،وس�يدفعكِ
الش�عور باألمل نحو بذل الجهد من أجل
زواجك.
 4تعاميل مع زوجك بإيثاراإليثار ،أي وضع زوجك أوالً قبل رغباتك،

يغ�ذي الثق�ة واالمتنان والك�رم واملودة
بينكم�ا ،ويدفع�ه نح�و التعام�ل مع�كِ
بنفس الطريقة.
 5ضع�ي زواجك ف�وق كل يشء ،حتىاألطفال
عندم�ا يتع�رض زواج�ك لعاصفة تهدد
وج�وده ،ف�إن أولوياتك يج�ب أن تكون
الحفاظ عليه ،حتى إن تطلّب ذلك تراجع
أطفالك للمرتبة الثاني�ة ،وتذكري أن ما

تبذلي�ه من أجل زواجك ،يصب يف النهاية
يف مصلحة أطفال�ك ،فاألطفال األصحاء
هم من يعيشون يف أرسة مستقرة ،وبني
أبوين متحابني.
 6تعاميل كما لو كنتِ يف بداية الزواجالبداي�ات دائما ً مثيرة ،الخ�روج للمرة
األوىل ،التحدث لساعات بشغف ،اإلمساك
كل منكم�ا بي�د اآلخ�ر أثن�اء مش�اهدة
فيل�م ،وغريها م�ن الترصف�ات التي قد

تبدو س�خيفة اآلن ،ولكنه�ا تعيد إليكما
مشاعر الشغف واإلثارة ،وهو ما تحتاج
إلي�ه عالقتكم�ا اآلن ،لذا تعاملي كما لو
كن�تِ يف بداي�ة ال�زواج ،وال تخجلي من
الترصف بهذه الطريقة ومعايش�ة هذه
التفاصيل مرة أخرى.
 7توقف�ي عن التعامل م�ع زوجك أمرمسلّم به
ً
قويل لزوجك “ش�كرا” عىل املجهود الذي
يبذل�ه م�ن أجل�ك مهم�ا كان بس�يطاً،
أخربيه عن امتنان�ك ملا يفعله من أجلك،
وامتنان�ك لوج�وده ،ه�ذا يش�عره أن�كِ
تهتمني به وتقدرين وجوده.
 8احصيل عىل استشارةال تترددي يف الحص�ول على مس�اعدة
من استش�اري عالقات زوجية ،س�وف
يس�اعدك كثريا ً يف إنقاذ زواجك وتحسني
عالقتك بزوجك.
 9اتبع�ي االستش�ارة والتزم�ي خط�ةالعمل
تأتي االستشارة مع واجب منزيل ،اتبعي
خط�ة العمل وابذيل جهدك لتطبيقها من
أجل الحصول عىل نتائج مثالية.
 10غيرّ ي األنماطفك�ري يف املواق�ف التي تش�تعل بعدها
الخالف�ات ،وغيرّ ي نم�ط حياتك يف هذه
املواق�ف ،على س�بيل املث�ال ،ه�ل تزيد
الخالف�ات عندم�ا تعودي�ن م�ن عمل�ك
غاضب�ة؟ إذن ال تتعاميل مع زوجك بعد
عودتك من العمل مب�ارشة ،وخذي وقتا ً
لتصبحي هادئة ،وهكذا.

املطبخ ..

أسهل طريقة لتحضري اجلرك العراقي
مقادير الجرك العراقي
 ٣أكواب طحني ابيض
 ٤⁄١كوب سكر
 ٤⁄١كوب زيت
 ١كوب حليب سائل ،دافئ
 ١ملعقة كبرية خمرية
 ١ملعق�ة صغيرة بايكن�غ
باودر
بيضتان

سمسم
رشة هيل
طريقة التحضري
 .١توض�ع الخميرة يف كوب
الحليب مع ملعقة كبرية من
السكر ،يغطى الكوب ويرتك
ليختمر.
 .٢يخل�ط الطحني ،الس�كر،
البياكيغ باودر والهيل.

 .٣تضاف بيضة وكوب الزيت
ويخلط جيدا مع الطحني.
 .٤بع�د اختم�ار الخمرة مع
الحليبُ ،يعج�ن بها الطحني
اىل أن تصبح عجينة ملساء،
ُتغط�ى بقطعة قماش اىل ان
تختمر.
 .٥يت�م إدخ�ال العجين�ة اىل
الفرن ساخن.

ُ .٦تش�كل العجينة بحس�ب
الرغب�ة اىل ضفائ�ر أو على
شكل حلزون.
 .٧توضع العجينة املش�كلة
يف صينية الف�رن وترتك ربع
ساعة ،يدهن الوجه بالبيض
ويرش عليه السمسم وقليل
من الس�كر ث�م تدخل الفرن
ملده  15دقيقة.

نصائح طبية

تعرف على املشاكل الصحية اليت تسبب رائحة كريهة للجسم
يتواج�د الكثري من األس�باب الت�ي تعمل عىل
ح�دوث رائح�ة كريه�ة للجس�م ،فالتغريات
الداخلية يف جس�دك قد تؤثر فيك من الخارج
وتجعل لجسمك رائحة كريهة.
و عندما يمر جس�مك ببعض املش�اكل ،فقد
يعطي إش�ارات ،ورائحة الجس�م هي إحدى
اإلش�ارات التي يعطيها جس�مك عن صحتك
الداخلية.
وفيم�ا ييل  4مش�اكل صحية تس�بب رائحة
الجسم الكريهة:
فرط التعرق
تتمي�ز ه�ذه الحال�ة الطبي�ة بالتع�رق غير
الطبيعي أو املفرط ،ومع ذلك ،يف هذه الحالة،
ال يس�بب التعرق رائحة الجس�م بشكل عام،
ولك�ن يف بعض الحاالت ،قد يتس�بب أيضا يف
رائح�ة كريهة للع�رق ،و يحدث ه�ذا عندما
تختل�ط البكتريي�ا املوج�ودة يف الجس�م مع
الع�رق ،وتنت�ج رائح�ة كريه�ة نوع�ا ف�رط
التعرق هما:
فرط التعرق األس�ايس ،و هو يحدث بش�كل
رئي�س يف اليدي�ن وتح�ت اإلبطين وال�رأس
والقدمني.
فرط التعرق الثانوي ،و يتم تحديد هذا عىل أنه
التعرق املفرط يف جميع أنحاء الجسم بسبب
حال�ة طبي�ة ،وعندما يت�م تخفي�ف الحالة،

س�يتوقف التع�رق يف النهاية ،كم�ا أن بعض
األدوي�ة واملكملات الغذائي�ة مث�ل مضادات
االكتئ�اب ومكمالت الحدي�د ومكمالت الزنك
تسبب أيضا التعرق الغزير.
فرط نشاط الغدة الدرقية
إذا كن�ت مصاب�ا بالغدة الدرقي�ة ،فقد تكون
رائح�ة جس�مك كريهة بعض الشيء ،حيث

تعم�ل الغ�دة الدرقي�ة الخامل�ة أو املفرط�ة
النش�اط عىل تغيري اس�تجابة الع�رق ،وهذا
هو الس�بب يف أنك حتى لو لم تجهد نفسك أو
تق�وم بالكثري من العمل البدن�ي ،فقد تكون
رائحة جسمك غري طبيعية.
السكري
و هن�اك العديد من املضاعف�ات الطبية التي

يعان�ي منها مرىض الس�كر ورائحة الجس�م
أحدها ،والس�بب يف ذلك هو زيادة مستويات
الجلوك�وز يف ال�دم ،و يمك�ن أن يعي�ق ذل�ك
العديد من وظائف الجس�م ويمكن أن يسبب
أيضا رائحة كريهة قادمة من جسمك.
م�ن ناحية أخرى ،إذا كان الش�خص املصاب
بم�رض الس�كري يعان�ي م�ن الحم�اض
الكيتوني الس�كري (يحدث عند إفراز الجسم
مس�تويات عالي�ة م�ن أحم�اض ال�دم التي
تس�مى كيتونات) ،فيمكن لجسمه أن يطلق
رائح�ة الفواك�ه التي يش�عر به�ا املريض يف
نفسه.
اضطرابات التمثيل الغذائي
وهناك حالة طبية أخرى تسبب رائحة كريهة
للجسم وهي اضطراب التمثيل الغذائي ،ومن
أشهر االضطرابات األيضية الرئيسة التي تؤثر
يف رائح�ة الجس�م (متالزمة رائحة الس�مك)
وتس�بب هذه االضطرابات تكسير املركبات
الكيميائية املختلفة التي تطلق روائح كريهة
للغاية من الجسم والنفس والبول.
وإذا الحظت رائحة كريهة تنبعث من أنفاسك
وجس�مك وبولك ،فيجب أن تخضع لالختبار
والعالج من اضطراب�ات التمثيل الغذائي ألن
ه�ذا من ش�أنه أن يقل�ل تلقائيا م�ن رائحة
الجسم.

تشكو بعض األمهات من تغري سلوك
أطفالهن بع�د االلتح�اق بالحضانة
أو املدرس�ة ،فبع�د أن كان طفًل�اً
ً
هادئ�ا مهذ ًب�ا أصب�ح أكثر ش�قاوة
وتعلم بع�ض الس�لوكيات الخاطئة
أو ع�دم احرتام الكب�ار وتوجيهاتهم
وربم�ا بع�ض األلفاظ غير املهذبة
بعد االلتحاق بالحضانة أو املدرس�ة.
وتتساءل األمهات يف حرية عن الحل.
من املهم أولاً تحديد الس�لوك السيئ،
فبع�ض األمه�ات ينظ�رن ملج�رد
الش�قاوة الطفولية املعت�ادة وكثرة
الحرك�ة على أنه�ا س�وء س�لوك،
والحقيقة أنه يج�ب تعريف وتحديد
س�وء الس�لوك أولاً قب�ل العم�ل عىل
حله.
أما إن كان األمر يتعدى بالفعل مجرد
الحركة والش�قاوة إىل س�وء س�لوك
حقيقي ،فيجب حينها بالفعل العمل
عىل تعديل السلوك.
يجب معرفة أس�باب الس�لوك ،فهل
هذا رد فعل ملضايقات من الزمالء أو
م�ن املعلمني؟ أم هو تقلي�د ملا يراه؟
وهكذا.
 .اس�تمعي ل�ه وراقب�ي ترصفات�ه
وإن حك�ى ل�ك ع�ن يشء فافهمي�ه
واستوعبيه
·ال تنهري�ه عىل ال�دوام وال تقليل من
شأنه أو تنعتيه بالس�ذاجة والتقليد
وغري ذلك
·كون�ي واقعية فليس�ت كل ش�قاوة
سوء سلوك
·تأكدي أن البيت بيئة تربوية مناسبة
فالش�جار مع زوج�ك يجعل أطفالك
غري مستقرين عاطف ًيا
الخط�وات اللازم اتباعه�ا لتعدي�ل
السلوك
 1تواصيل مع معلمة الصغري ملعرفةما سبب هذا الس�لوك وكيف يتعامل
الصغري معها وما هي ردة فعلها

 2تأكدي من تأثري زمالئه عليه وهلييسء السلوك كرد فعل ملا ال يستطيع
اإلقدام عليه مع زمالئه
 3إن كان الس�لوك تزامن مع تغيريالعام الدرايس أو الفصل أو اتضح أن
له س�بب بتأثري أحد زمالئ�ه تحدي ًدا
فيمكنك تغيري الفصل
 4إن كان�ت الحضان�ة أو املدرس�ةس�يئة الس�معة وهذا س�لوك عام يف
األوالد اآلخرين فيج�ب إلحاق طفلك
بغريها عىل الفور
على الناحي�ة األخ�رى هن�اك بعض
الخطوات والنصائح املهم اتباعها يف
املنزل:
 5تحدي�د وس�يلة عقاب مناس�بةلسنه وللسلوك السيئ املراد تقويمه
 6وج�وب إعلام الصغير به�ا أولاًومنه فرتة أو مهلة
 7ع�دم العصبي�ة أو الصراخ لكنيجب إشعاره بأنك مستاءة
 8عدم الرضوخ لبكائه 9تقدي�ر ومكاف�أة الطف�ل حينمايتغري سلوكه.
 10عندم�ا يق�دم الصغير علىالس�لوك السيء فحاويل لف�ت نظره
لشيء آخر فكث ً
ريا ما يكون الس�لوك
السيئ محاولة للفت انتباهك
 11إن كان طفلك دون العارشة فإنأس�لوب كريس العقاب أو العزل ملدة
 10دقائق أسلوب جيد إىل ح ٍد كبري.
 12ال تنظري إليه باستهزاء عندمايسلك السلوك السيئ وإنما تجاهليه
 13يف أوق�ات الصفاء ،أغدقي عليهحبك وحنانك.
 14القبل�ة والضمة يجب أن يكوناأساس اليوم ملرتني أو أكثر.
 15شاركيه هواياته ولعبه. 16ش�جعيه عىل أن يكون له دائرةأصدق�اء أخ�رى غير املدرس�ة مثل
التدريب عىل رياضة جماعية.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

احذر أن تشرب املياه بأكواب البالستيك
تعد مادة البالس�تيك من املواد املرضة بالبيئة ،وقد
زاد اس�تخدامه بش�كل ملحوظ يف حياتن�ا اليومية
خالل الس�نوات األخرية ،مم�ا يثري قلق الخرباء من
تأثرياته السلبية عىل صحة اإلنسان.
و قالت الكاتبة كايل روبرتس“ :إن معدل استخدام
األوان�ي البالس�تيكية يزي�د خالل فص�ل الصيف،
وال س�يما أثن�اء النزه�ات والرحلات الرتفيهي�ة،
حي�ث إننا نميل لشرب املياه والس�وائل الباردة يف
أك�واب بالس�تيكية دون إدراك مدى خطورتها عىل
صحتنا”.
و وفق�ا للخبراء ،فإن�ه م�ن التأثيرات الجانبي�ة
للرشب يف األكواب البالس�تيكية ه�و ابتالع كميات
صغيرة م�ن البالس�تيك ،و ً
وفقا لدراس�ة أجريت
فقد قاست متوس�ط الجسيمات البالستيكية التي
يمكن أن تترسب داخل الجسم عن الرشب بواسطة
كوب بالس�تيكي أحادي االستخدام -فإن الكمية ال
يس�تهان بها ،حيث بلغت قرابة  3مليغرامات لكل
كوب.
التأثري عىل جهاز املناعة
وتوضح مختصة التغذية نيال كارس�ون أن الرشب
م�ن أك�واب تحتوي على نس�بة عالية م�ن مادة
“بيس�فينول إي�ه” وهي م�ادة تضاف للبالس�تيك
يزيد من املخاطر عىل مناعة الجس�م ،حيث تنصح
كارلس�ون بأن تتجنب النس�اء الحوامل الرشب يف

األكواب البالس�تيكية ال س�يما خالل أزمة كورونا
الحالي�ة ،ألن ذلك ق�د يؤثر يف جه�از املناعة ويزيد
املخاطر يف هذا الظرف الدقيق.
من جانبها ،توضح مختصة التغذية ليزا ريتشاردز
أن ه�ذه األك�واب غالبا ما ُتصنع بطريقة تس�مح
بتجمّع الجراثيم واللعاب ،فإذا كنت تس�تخدم هذا
الكوب طوال اليوم ،أو لع�دة أيام ،فقد ترتاكم هذه
الجراثي�م وتنم�و البكترييا التي تش�كل خطرا عىل
صحتك.
وتخل�ص الكاتب�ة إىل أنه يف ظل األوض�اع الصحية
الراهنة ،من األفضل رشب املاء والسوائل يف كؤوس
زجاجي�ة لتجنب املخاطر الصحي�ة وعدم إضعاف
جهاز املناعة.

دراسات حديثة

لطلة ابهى....
ترغب كل سيدة بأن تكون إطاللتها
إطالل�ة جدي�دة ومتميّ�زة يف عيد
األضحى ،كي تكون املميزة من بني
كافة اإلطالالت التي حوليها.
لذلك اتبعي هذه الخطوات البسيطة
التي ستنقل إطالالتك من عادية إىل
الفتة بهذه الخطوات.
خط�وات ملكي�اج ناج�ح يف العي�د
مكياج عيد األضحى
إبدئ�ي مكياج�ك بوض�ع كري�م
أساس” برايمر” يليه كريم أساس
بلون قري�ب من لون برشتك يوحّ د
لونه�ا ويخفي الش�وائب والعيوب
إن كنت تعانني من بعضها.
اس�تخدمي خ�ايف العي�وب ملحيط
العينين إلخفاء الهاالت الس�وداء،
فتظه�ر بلون أفت�ح ميضء لنظرة
صحية مفعمة بالحياة.
ضع�ي على جفونك ظلال عيون
ناعم كاأللوان الفاتحة القريبة من
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إليك أهم النصائح ملكياج سهرة العيد
ِ

ّ
ومش�تقاته أو ألوان
البيج ال ّزهري
الباستيل الرائجة جدا ً هذا املوسم،
واضيفي ظالالً المعة عىل جفونك
الثابتة.
تس�اعدك األل�وان املعدنيّة أيضا ً يف
الحصول عىل طلّة ش�بابية جديدة

ومناسبة لسهراتك.
ح� ّددي بعده�ا عيني�ك بواس�طة
أيالينر وارسمي خطا ً مرفوعا ً عند
زاوية العين الخارجيّة ،ث ّم ح ّددي
عيني�ك من األس�فل وداخل جفنكِ
الس�فيل لتحصيل عىل نظرة ثاقبة

وملفتة لألنظار.
من املهم جدا ً أن تمنحي رموش�ك
ط�والً واضح�ا ً  ،فاس�تخدمي
املاس�كرا الس�وداء برتكيبة تطيل
ّ
وتكف الرموش يف آن.
لوني بعدها شفاهك بملمّع شفاه

ماذا تفعل معطرات اهلواء يف جسمك؟
أحم�ر الل�ون وع� ّززي الل�ون يف
وسطها به ليكون اللون بارزاً.
يمكن�ك إضافة ملمّع ش�فاه المع
يناسب أجواء سهرتك.
ال تنيس الهاياليرت س�يد املناسبات
ّ
وطبقي منه عىل وجنتيك ملزيد من
التوهج الذهبي.
يمكنك أيضا ً أن تس�تخدمي بودرة
برونزيّ�ة بعد وضع خ�ايف العيوب
تزوّد برشتك بلون جذاب وكأنك عىل
البحر ،حيث ترسم أش ّعة الشمس
لون برونزي عىل وجنتيك.
ابتعدي ق�در اإلمكان ع�ن األلوان
الباهت�ة والطبيعيّة التي تناس�ب
يوميات�ك حت�ى ال تظه�ري بحلّة
عاديّ�ة ،ب�ل بإطالل�ة مثاليّ�ة
ومتميّزة.
يّ
رش ال�رذاذ املثبّ�ت للمكي�اج بعد
االنتهاء من وضعه لكي يبقى ثابتا ً
طوال سهرتكِ .

بيّن�ت نتائ�ج دراس�ة علمي�ة أن
امل�ادة املعط�رة املس�تخدمة يف
صناعة معطرات الهواء والشموع
املعط�رة ،تتحول عند مالمس�تها
لغاز األوزون املوجود يف الهواء إىل
مادة الفورمالديهيد املرسطنة.
أجرى هذه الدراس�ة الربوفيسور
اليستر لوي�س م�ن مرك�ز
دراس�ات املناخ يف جامع�ة يورك
الربيطانية.
وتس�تخدم مادة ليمون ني oLim
 ninالتي تستخرج من بذور ثمرة
الليمون كمادة معطرة يف صناعة
معطرات الهواء والش�موع ،وهي
يف الحال�ة االعتيادي�ة ال تش�كل
أي خط�ورة على الصح�ة حت�ى
أنه�ا تس�تخدم يف صناع�ة املواد
الغذائية.
وكان العلماء عىل معرفة باحتمال
تغري حال مادة الليمونني ،ولكنهم
رغ�م االختب�ارات العدي�دة الت�ي

أجروها عىل مدى عرشات السنني
لم يستطيعوا أن يؤكدوا ذلك.
ونتيج�ة لتطور مس�توى العلوم
والتقنيات ،س�محت التكنولوجيا
املس�تخدمة حاليا بالحصول عىل
نتائج واضح�ة ومؤكدة عن هذه
التغريات.
فرتكي�ز ه�ذه امل�ادة يف معطرات
اله�واء أعلى مم�ا كان يعتقد بـ
 100مرة  ،إضافة إىل أن استخدام

مكيف�ات اله�واء يف املباني يمنع
دخ�ول الهواء م�ن الخ�ارج مما
يس�بب تراكم م�ادة الليمونني يف
داخل املباني.
ويق�ول الربوفيس�ور لوي�س ،إن
اس�تخدام املعط�رات الكيميائية
ينتشر بكث�رة يف املبان�ي ،ولكننا
ال نعل�م نتائ�ج اس�تخدامها عىل
امل�دى البعي�د ،بس�بب تحولها إىل
مادة الفورمالديهيد وتأثريها عىل
جسم اإلنسان ،ولكننا نعلم جيدا
أنها مادة مرضة بالجسم.
ومن�ذ زم�ن بعي�د ،تعتبر م�ادة
الفورمالديهي�د من املواد املهيجة
للعين والحنج�رة وتس�بب نزف
الدم من األنف.
لذل�ك ينصح الربوفيس�ور لويس
بتهوي�ة امل�كان بع�د اس�تخدام
معط�رات اله�واء مب�ارشة .كما
يمك�ن اس�تخدام النبات�ات التي
تمتص املواد السامة.
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حدث يف مثل هذا اليوم

الحمل

 - 1854اغتيال وايل مرص عباس حلمي األول يف
قرصه يف بنها.
 - : 1906أصدرت محكمة دنشواي التعسفية الشهرية
يف مرص ،وكان قضاتها من اإلنجليز أو املوالني لهم،
أحكامها عىل  12مرصيا ً بعد اتهامهم بقتل إنجليزي
مات برضبة شمس ،وقد صدر الحكم بإعدام أربعة
وبجلد ثمانية أمام أرسهم.
 - : 1906أطلق خمسة ضباط إنجليز النار عىل أهايل
قرية دنشواي بمحافظة املنوفية املرصية فيقتلون
عددا ً منهم.
 : 1930جرت أول مباراة يف بطولة كأس العالم لكرة
القدم بني فرنسا واملكسيك وهي مباراة االفتتاح
ألول بطولة لكأس العالم وأقيمت يف مثل هذا اليوم
وقد فازت فرنسا  4/1وأقيمت املباراة عىل إستاد
بوكتيوس يف مدينة مونت فيديو عاصمة االورجواي
وقد أصيب الالعب الفرنيس الكسندر تيبو يف مباراة
االفتتاح وهو أول العب أصيب يف هذه اللعبة.
 : 1958وجه الرئيس الفرنيس شارل ديجول عرب
االذاعة رسالة اىل الشعب الجزائري يدعوه فيها
لالتحاد مع فرنسا ويف نفس الوقت كانت الثورة
الجزائرية تزداد اشتعاال.
 : 1963تم إقرار قانون إرسائييل يحرّم تربية الخنازير

مهنياً :يع�زز هذا اليوم مهاراتك وصداقاتك ،وتكون
قدرتك عىل املجابهة قوية والتصدي لكل هجوم رشس
والقيام بهجوم مضاد
عاطفي�اً :تلقى الدعم الكايف من الرشي�ك الذي يبدي إعجابه
بمقرتحاتك من أجل وضع حد لبعض العراقيل التي تواجهكما
من�ذ م�دة صحياً :تب�دو صاح�ب إرادة صلب�ة وتصميم عىل
التخلص من الوزن الزائد ،ووضع حد لرشاهتك

الثور

مهنياً :يخ�ف الوهج املهني ال�ذي تنعم به بعض
الشيء ،وثمة تغيريات إيجابي�ة يف الظروف تنقلك
إىل حالة من االرتياح الكبري
عاطفي�اً :ترتاجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض
الضغوط وتكون عالقتك بالحبيب مستقرة وعىل خري ما يرام
وكما تشتهيان
صحياًّ :
تجنب قدر اإلمكان محاولة املغرضني إثارة عصبيتك

الجوزاء

مهني�اً :ال تجازف بمس�تقبلك من أجل مكاس�ب
صغيرة ،ألنها لن تدوم كثيراً ،بل عليك البحث عن
مجاالت تدوم وتكون مربحة
عاطفياً :تعزيز العالقة أمر رضوري ،وهو يرفع منسوب
الثقة بينك وبني الرشيك ،ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه
صحياً :مزاجك السيّئ سببه اإلرهاق ،فحاول أن تجد فسحة
للراحة واالستجمام

السرطان

مهنياً :قد تواجه مش�كلة طارئة هذا اليوم تتعلق
بارتب�اط مهني س�ابق لم تس�تطع إيف�اء تعهدك
به ،انتبه للنزاعات عاطفياً :تس�افر يف رحلة ،وتتلقى
وعودا ً كثرية ،ويسود الحب واألجواء اإليجابية بينك وبني
الرشيك الذي يعرب لك عن مشاعره بصدق كبري
صحياً :ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل
والهموم مفيدان للصحة أكثر من املتوقع.

األسد

مهنياً :يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي
عليك س�حرا ً ويبشر بفرتة من الش�عبية والنجاح
املنقطع النظري ،فاطمنئ
عاطفي�اً :ق�م برحلة مع الرشيك إىل إح�دى الدول ،بعدما
مررت بإرهاق وجهد بذلتهما إلنجاز مرشوع العمر
صحياً :خفف من مش�اريعك املهنية قدر املستطاع ،واستفد
من عطلتك السنوية للسفر والرتفيه عن نفسك

العذراء

مهنياً :يق�وى الوهج املهني ه�ذا اليوم ،ويجعلك
تمتل�ك أف�كارا ً إبداعي�ة متنوع�ة تنفذه�ا وتثير
الدهشة واإلعجاب
عاطفي�اً :أنت رشيك ودود ومخلص ،وتس�عى إىل إرضاء
الرشيك ،وتتمتع بحيوية خالقة وبطباع هادئة وبس�عة فكر
وبقدرة كبرية عىل االس�تيعاب صحياً :ش�جع نفسك للقيام
بالحركات التي تنشطك وتبقيك يف رشاقة ممتازة.

الميزان

مهني�اً :يبشر ه�ذا اليوم بفترة م�ن الحظ عىل
ّ
تحسب ألي طارىء وال تص ّدق
الصعيد املهني ،لكن
بعض الوعود
عاطفي�اً :تطرأ الي�وم الكثري من األحداث الس�عيدة التي
تغري مس�ار حياتك العاطفية نحو األفضل وتنش�غل بقضية
مهمة مع الحبيب صحياً :رياضة امليش مهمة جداً ،وتساعدك
عىل التفكري أفضل وتبعد عنك الضغوط.

العقرب

مهنياً :تهتم بش�ؤون مهنية وتسمع خربا ً يرضيك
ّ
يخص بع�ض الزمالء ،ويس�لّط هذا الي�وم الضوء
وتضع اللمسات االخرية عىل مرشوع خاص
عاطفياً :تحرّك واتخذ قرارا ً بتحسين وضعك والعاطفي،
وإذا كنت وحيدا ً تفرح بازدهار العالقات ،ولن تعاني الوحدة
بع�د اليوم صحياًُ :كن حذرا ً وانتبه لصحتك وصحة الزوج او
ّ
يخص احد املقرّبني.
الزوجة ،قد تقلق بسبب ما

القوس

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن رضورة تسوية وضع
ش�خيص قد يولد يف مجال عملك ويمكن أن يتطور
نحو األسواء ،انتبه
عاطفياً :أنصح لك تقديم بعض التنازالت أو إعادة النظر
ّ
تحفظ الرشيك أو
يف بعض الق�رارات أو املواقف التي أث�ارت
اس�تياءه صحياً :األجواء اإليجابي�ة املحيطة بك تكون عامالً
أساسيا ً يف إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.

الجدي

مهني�اً :تتخلص م�ن خيبة أمل بس�يطة واجهتك
أخيراً ،وتس�توعب األمور بجدية أكبر يف محيطك
املهني وتكون املرجع الصالح
عاطفي�اً :ح�اول القيام بخط�وات جديدة تج�اه الرشيك
الس�تعادة ثقته بك ،القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك
املستقبلية معه صحياً :اإلهمال املتعمّد للوضع الصحي يرتد
سلبا ً ويسبب مضاعفات خطرة يف بعض األحيان.

الدلو

مهني�اً :يثري هذا اليوم قص�ة قديمة ويضعها عىل
بس�اط البحث مج�دداً ،فتنكب عىل دراس�تها من
مختلف الجوانب
عاطفياً :الجأ اىل حدس�ك إليجاد الحلول ،لكن األفضل أالّ
تعالج األمور بش�كل علني ،ب�ل بينك وبني الرشيك ويف الوقت
املناس�ب صحياً :يمكنك القيام ببعض الحركات الرياضية يف
املنزل ،لتصبح أكثر نشاطاً.

الحوت

مهني�اً :يخ�ف الضغ�ط وتش�عر بذل�ك ويدع�وك
ه�ذا اليوم إىل االنفت�اح وتنفيذ الرغب�ات واألفكار،
ويجعلك تستفيد من بعض الظروف
عاطفي�اً :غيم�ة عاب�رة يف العالق�ة م�ع الرشي�ك ،لك�ن
يستحس�ن عدم تدخل اآلخرين حتى ال ت�زداد األمور تعقيدا ً
بينكما صحي�اً :تجنب األطعمة املحتوية على كميات كبرية
من الزيوت التي من شأنها التسبب بأمراض.
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( ُيحرم أكلها وفق الرشيعة اليهودية ) يف املستوطنات
اليهودية يف األرايض الفلسطينية املحتلة.
 : 1964تم تشكيل مجلس التنسيق املشرتك بني مرص
واليمن.
 : 1979قام مسلحون فلسطينيون باحتالل سفارة
جمهورية مرص العربية بأنقرة واحتجزوا فيها 20
رهينة احتجاجا ً عىل معاهدة السالم التي أبرمها
السادات مع الكيان الصهيوني .
 : 1989وقع اغتيال عالم االلكرتونيات املرصي د.
سعيد سيد بدير.
 - 1992إسحاق رابني يتوىل رئاسة وزراء إرسائيل
للمرة الثانية.
 - 2003أمري الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح
يصدر أمرًا أمري ًيا بتعيني الشيخ صباح األحمد الصباح
ً
رئيسا ملجلس الوزراء.
 - 2006قصف مطار رفيق الحريري يف بريوت من
قبل الجيش اإلرسائييل
 - 2008إطالق االتحاد من أجل املتوسط يف باريس،
والرئيسان الفرنيس نيكوال ساركوزي واملرصي
محمد حسني مبارك يتوالن رئاسته.
 - 2011وقوع ثالث تفجريات يف مومباي أدت إىل
ً
شخصا وإصابة .143
مقتل 21

هل تعلم ؟
الشخص الذي نشر هذه الصورة يقول أنه فوجئ بأمه تضع قدميها
يف ماء ساخن لتتمكن من الوقوف ألنهما يؤملانها كثرياً حتى تع ّد له
طعام اإلفطار كي ال خيرج من منزله جائعا “ ..ما أعظمها...

=نابليون بونابرت كان يصاب
بالذعر عندما يواجه قطة.
=يف الواليات املتحدة يتم تحويل
نحو  7ماليني سيارة اىل «سكراب»
سنويا.
=اصبع السبابة هو االكثر

قصة وعربة

حساسية بني أصابع يد االنسان.
=حتى العام  1935كانت ايران
تعرف باسم «فارس».
=يتوقع الخرباء لربج بيزا املائل
أن ينهار خالل الفرتة الواقعة بني
 2010و.2020

=ال يستطيع الثعبان ان يلدغ يف
اثناء وجوده يف املاء ألنه ان فعل
ذلك فسيغرق نتيجة لدخول املاء
يف قمة.
=جمهورية الفلبني تتألف من
 7100جزيرة.

كلمات متقاطعة

“جوناس سولك” مكتشف لقاح شلل األطفال
العال�م والطبي�ب جوناس إدوارد س�ولك،
مكتش�ف لق�اح ش�لل األطفال وال�ذى تم
إطالق اسمه عليه “ سولك”.
ول�د جوناس إدوارد س�ولك ىف عام 1914
يف نيوي�ورك لعائلة فقرية م�ن املهاجرين
اليهود الروس ولوالدين هما دوران ودانيال
سولك.
حصل س�ولك عىل بكالوريوس ش�هادة يف
الطب من كلية الط�ب يف جامعة نيويورك
يف ع�ام  ،1939وقب�ل تخرج�ه التقى دونا
يندساي التي أصبحت زوجته فيما بعد.
يف عام  1916كانت الواليات املتحدة وحدها
بها  27أل�ف طفل مصاب ش�لل األطفال،
وظل�ت مح�اوالت علاج ش�لل األطف�ال
فاش�لة حت�ى ظه�ر العامل�ان اليهودي�ان
جوناس سولك وبعده ألربت سابني ونجحا
يف اخرتاع فاكسني ضد شلل األطفال ،وهو

واحد م�ن أعظ�م االكتش�افات الطبية يف
تاريخ الطب.
حاول س�ولك يف أواخر األربعينيات تطبيق
أبحاثه عىل القرود ،وكان لقاحه عبارة عن

فريوس ميت ،وفشل يف أول تجاربه ،1954
وظ�ل يطور م�ن حقنة املص�ل حتى أعلن
اكتش�افه عىل العالم ع�ام  ،1955وبعدها
ط�ور س�ابني الفك�رة وجع�ل الفيروس
مضعف�ا ً ولي�س ميتا ً وعىل ش�كل نقط يف
الف�م ولي�س حقناً ،وخ�رج اكتش�افه إىل
النور عام  ،1957واقتنع األمريكان وقتها
أن العلم الدين له ،وأن هذين اليهوديني قد
أنقذا أطفال أمريكا ومستقبلها.
لم يسع جوناس س�ولك للثروة أو الشهرة
من خلال ابتكارات�ه الش�هرية ،يف إحدى
املقابالت جاء فيها سؤال “من يملك براءة
اخرتاع لقاح ش�لل األطف�ال؟” فأجاب “ال
أحد؛ هل يمكنك اس�تخراج ب�راءة اخرتاع
للشمس؟”
توىف جون�اس إدوارد س�ولك ،ىف  23يونيو
عام  1995عن عمر يناهز  82عاما.

مشاكل وحلول

تدخل أهله الدائم يدفعين لطلب الطالق ..ما احلل؟

أنا سيدة متزوجة منذ  8سنوات ،وأثمر زواجي طفلني :ولدا ً وبنتاً،
لك�ن املش�كلة تكمن يف أن زوجي لم يعد كس�ابق عه�ده بالحب،
وإنم�ا صعب النقاش معه ،وكلمة أهل�ه «الزم تميش» .واألصعب
أن لدى طفيل سمات توحد ،ويحتاج ألبيه ،ويتعلق به ،لكن زوجي
يرمي بمس�ؤولية األطفال َّ
عيل ،وال يكرتث .أفك�ر دوما ً بالطالق؛
ً
حت�ى أتخل�ص منه ،وم�ن أهله ،وأحيان�ا أخرى أفك�ر أن أطفايل
بحاج�ة له ويحبون أن يبقى أبوه�م معهم ،بالرغم من أنه يكذب
عيل ،وال يصدقني الكالم.
الحلول والنصائح:
 1وأنت ترمني باملشكلة كلها عىل زوجك وأهله؟؟! 2برصاحة هذا ما ملس�ته؛ ألنني لم أجد إشارة واحدة تفرس ملاذاتغري زوجك ،ولم يعد كسابق عهده بالحب؟
 3ه�ل فكرت أنت باألس�باب؟ أال يكون من األس�باب ضيقه منالشكوى بأنه يس�مع كلمة أهله؟ ومن ناحية أخرى ملاذا وضعت
نفس�ك يف مواجهة ،وكأن العالقة بينه وبين أهله يجب أن تكون
ضدك بالرضورة؟
 4الزوج�ة العاقل�ة تس�تطيع أن تكس�ب حب أه�ل زوجها ،أوتكس�ب احرتامهم إذا كانت العالقة معهم متعبة بمعنى أن هناك
ً
اختالف�ا يف العقلية بينك وبينهم .فاالحرتام يش�به الحب ،ويفتح
مجاالً للمختلفني للتعايش .أما الش�جار والشكوى والعراك فهي

اختبارات شخصية

أدوات ال تؤدي إال إىل فشل الجميع.
 5أم�ا فيم�ا يتعل�ق بطفلك؛ فثق�ي أن الله وه�ب األمهات قدرةعلى الصبر والتحمل أكثر بكثير من اآلباء ،فاجعلي عالقة ابنك
بأبي�ه عالقة حن�ان وضحك ولع�ب ،وقومي باملس�ؤوليات بصرب
وش�جاعة مما يجعله يخجل ،ويبادر إىل مساعدتك من دون طلب
منك .فكري أنك إذا زرعت محبة وتفهما وحكمة فس�تجنني حياة
س�عيدة مريحة فيم�ا إذا زرعت ش�كوى وتأفف�ا ً واعرتاضاً؛ فلن
تجني إال مشاعر محبطة تؤدي بك إىل التفكري بالطالق.

أفقي
1بيض الس�مك  oمجموع�ة جزر يف جنوب
املحي�ط اله�ادي اس�تقلت ع�ن بريطاني�ا
1970
2الق�ارة الت�ي تحوي استراليا وما حولها
من الجزر
3متس�او لآلخ�ر يف القيم�ة أو الفض�ل
(معكوس�ة)  oن�وع م�ن الش�جر القدي�م
الطيب الرائحة
4حيوان منقرض يشبه الفيل  oمتشابهان
5صفحات أنرتن�ت متاحة ملن يحب تدوين
أف�كاره  oخبت حماس�ته أو ب�رد املاء بعد
سخونة
6التحدث باإلشارة أو باإليماء  oمن حاالت
البحر
7مصادر التزود باألشياء
8معظم األرايض الروسية  oاسم إشارة
9اسم جائزة سينمائية أمريكية
10ب�ان  oش�خص يؤم�ن بالدول�ة التي ال
تنتمي لدين معني

من الفيسبوك

رأيس
1عاصمة صقلية  oيف تسجل
األسماء واألحداث
2جب�ل عظي�م  oعني�ف فيه
إراقة للدم
3س�كنوا وقطن�وا  oثم�ار
النخل
4أجمل فترة وأكثرها تفتحا
 oلباس موحد
5نهايات  oأخاف
6نقضي نحب�ا  oتوجه�ات
لعمل يشء نحبه
7ف�م  oأوق�ات تتك�رر خالل
السنة يربز فيها نشاط معني
8عك�س عسر  oتضحي�ة o
نصف كارس
9يف أجس�امنا مس�ؤولة عن
صفاتن�ا الوراثي�ة  oتح�د يف
موضوع ما
10من أغنيات فريوز البديعة
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لون عينيك حيدد مدى قوة جاذبيتك يف نظر من حتبني!
ه�ل أن�تِ ش�خص ج�ذاب
ويضي�ع من ينظر إىل عينيك يف
تل�ك النظ�رة اآلرسة ؟ هل هو
محظ�وظ م�ن يق�ع يف حبك؟
ه�ذا ما تكش�فه لغ�ة العينني
عن جاذبيت�ك ..أخربينا ما هو
ل�ون عينيك لنق�ول لك ما هي
صفاتك ومميزاتك يف عيون من
تحبني؟
 1بني غامق مائل اىل اس�ود:يرى الطرف اآلخر أنك شخص
متفائ�ل وش�غوف .طموح�ة
وعملي�ة ومجتهدة تقاتلني من
اجل الحص�ول عىل ما تريدين.
دوما ً تظهرين تقديرك لآلخرين
وتبذلني جهدك يف كل االمور .ال
تثقني بالناس بسهولة ،عليهم
أن يكس�بوا ثقت�ك ،وعندم�ا
يقوم�ون بذل�ك تكونين وفيّة
اىل اقصى الدرج�ات .أنت غري
صبورة وال تحبني االنتظار.
 2بن�ي فات�ح :أنت ش�خصج�ذاب كاملغناطي�س يف عيون
حبيب�ك .موث�وق وايجاب�ي

ويح�ب البس�اطة .مس�تقل
ومه�ذب ومح�ب .أن�ت تحبني
اتخاذ صداقات جديدة وتجربة
امور جدي�دة يف الحياة .عندما
يتعل�ق املوضوع باالش�خاص
الذي�ن تحبينه�م تقومين
بالتضحي�ة ،ش�خص مح�ب
ويس�اعد اآلخرين .وعىل الرغم
من أنك واثقة وعازمة ولكن يف
بع�ض االحيان تجدين صعوبة
يف التعبري عن نفسك لآلخرين.
 3االخرض:يعتبرك نصف�كاآلخ�ر أم�رأة ذكي�ة ومغامرة

وتملكني حماسا ً كبريا للحياة.
شغوفة وفضولية وتعطني كل
ما لديك .يضي�ع الناس يف لون
عينيك وأن�ت تقومني بجذبهم
به�ذه االرشاقة التي تملكينها.
ولك�ن م�ن جه�ة اخ�رى أنت
تغاري�ن برسعة ولك�ن االمور
االيجابي�ة الت�ي تملكينه�ا
تسيطر عىل تلك السلبية.
 4االزرق :أن�ت م�ن الن�وعالحيوي والذكي تقومني بجذب
العديد من الناس حيثما حللت.
طيبة وتقيمني صداقات برسعة

وتلتزمين بها بش�كل كبري .ال
تحبين العالق�ات الس�طحية،
فأن�ت جدية وتعطني افضل ما
لديك من س�عادة وحب وطيبة
وصدق .لذلك سيكون محظوظ
من ستحبينه.
 5العسلي :أن�ت يف عي�ونحبيبك عفوية وش�خص مرح
يح�ب املغام�رات يف اي وق�ت
كان .تتأقلمين برسع�ة الي
وضع كان .أنت ذكية وشجاعة
تدعمين التن�وع وتملين من
الروتني .ش�خص أنيق وحيس
 ،ولكن من جه�ة أخرى يمكن
أن يب�ذل الناس جهدا ً كبريا ً من
أجل تفهم مزاجك وطبعك.
 6الرمادي :ولدت لكي تكونيقائدة .أنت قوية وذكية وطيبة.
تضعني شغفك بكل ما تقومني
ب�ه ،أكان عىل املس�توى املهني
او الش�خيص .تسمح لك قوتك
الداخلي�ة وتفكيرك التحليلي
ومنطق�ك بأخ�ذ دور القائد يف
اي ظرف كان.

غزل عراقي
ليش تذنب بالعشگ ناوي تروح
وانت تدري اليبعد بعشگه كفــــر
ارجع لولفك تره ذنوبك هـــــواي
استغفر الله من الهجر يكتل بشــر
-----أحس شاطي املحبه وياك قل ماي
وال ً
يكدر يوصف الحــال  ..قلمـاي
كلتلة اشويـــة دن بجفـــاك قل ماي
اىل أن نعـــش روحــك يمــــر بيـه

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
شيف تركي يثير الضجة بعد
عرضه صخرة للبيع بمليوني دوالر

أث�ار الش�يف الرتك�ي نصرت
غوش�كيه ضج�ة بين متابعيه،
بعدما عرض صخرة ضخمة للبيع
مقابل مليوني دوالر أمريكي.
و نشر الش�يف نصرت صورته
وهو يحمل الصخرة عرب حس�ابه
الرسمي عىل تطبيق تبادل الصور
(انس�تغرام) ،و ق�ام بتغليفه�ا
ب�ورق الذه�ب مثلم�ا يفع�ل مع
قط�ع اللح�م الت�ي يعده�ا داخل
مطعمه.
والتقط الش�يف نصرت صورته
مع الصخرة املعروضة للبيع داخل
فرع مطعمه يف جزيرة ميكونوس
اليونانية ،و حقق الشيف الرتكي،

نرصت ،شهرة واسعة من طريقة
وضعه للملح عىل طعامه ،كلمسة
أخرية قبل أن يتم تناوله ،ما جعله
ينال لقب “حبيب امللح”.
كم�ا أن أس�عار وجبات�ه تتمي�ز
بأسعارها الباهظة ،إذ يصل سعر
بعضه�ا إىل  1600دوالر أمريكي،
والتي تتضمن قطعة لحم مشوية
مطلي�ة بطبقة م�ن الذهب عيار
 24قرياط.
و دائم�ا م�ا يس�تضيف الش�يف
نرصت مش�اهري ع�رب وعامليني
يف مطعم�ه ،مثل محم�د رمضان
وياس�مني صبري واملطرب�ة
املرصية أنغام.
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مشوار املحافل واملنصات العاملية ،والحضور
بثقة املحتوى ،يحقق املراتب العليا لدى
سعادة الفنان اإلماراتي حسني الجسمي
«السفري املفوّض فوق العادة» ،بحصول
«س ّنة الحياة» األوىل عربيا ً
أغنيته اإلجتماعية ُ
وعىل املركز الثاني عامليا ً كأكثر أغنية دعائية
مؤثرة ومشاهدة يف املوقع الشهري العاملي
 YouTubeللفرتة بني  1يونيو  2020و 30
مايو  ،2021ومن بني عرشة أغنيات إعالنية
يف العالم ،وذلك حسب إصدار القسم ااإلعالني
للموقع عرب منصته الرسمية « YouTube
.»Ads Leaderboard
وأهدى الجسمي هذا اإلنجاز العاملي للجمهور
العربي كافة عرب جميع حساباته الرسمية
بمواقع التواصل اإلجتماعي وقال« :بفضل
الله ..بلغتنا العربية كسبنا االحرتام العاملي،
وتص ّدرنا الصفوف األوىل عاملياً ،بدعمكم
ومحبتكم جمهورنا الغايل  ..باختصار :أنتم
الفرح واملحبة واملجد  ..مربوك».
وتعاون الجسمي بأغنية ُ
«س ّنة الحياة» مع
الرشكة العاملية «اورنچ» لإلتصاالت – مرص
وأُصدرت شهر رمضان  2020ووصلت نسبة
املشاهدة بها اىل أكثر من  78مليون مشاهدة
عاملية و 295ألف اليك (إعجاب) حتى اآلن،
وحققت نجاحا ً وانتشارا ً كبريا ً بني الجمهور
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مطر ساخن

قلم الكاتب وآراء
القارئ
يف مرص والعالم العربي ،ناثرا ً بصوته روح
األمل و التفاؤل يف لم الشمل والتواصل
بني األهل واألحبة ،وخاصة تحت ظل هذه
الظروف اإلستثنائية ،وهي من كلمات
الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر ،وألحان
الفنان محمود العسييل وتوزيع ومكساج
وماسرت عيل فتح الله.
ّ
ُ
وحملت فكرة األغنية الدعائية «سنة الحياة»
التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب،

البعد والتقارب يف الحياة اإلجتماعية اليومية،
ومراحل اإلشتياق واللمة بني األحبة والعائلة
والعودة من السفر ،وهو ما جسده مجموعة
من الشباب املرصي يف سيناريو الكليب.
ُي ّ
صنف حسني الجسمي من بني أهم وأقوى
الشخصيات العربية املؤثرة ،إرتقى بمنهجه
ّ
ّ
ووثق العديد من
وفنه للعاملية،
وثقافته
النجاحات املتفرّدة ،والتي جعلت منه رقما ً
صعبا ً يف عالم الغناء وصناعة املوسيقى.

شريين حتذر من استغالل امسها يف اإلعالن عن أي
حفل ال عالقة هلا به
نوهت الفنانة املرصية ،شريين عبدالوهاب،
من منع استغالل اسمها يف اإلعالن
عن أي حفل ال عالقة لها به ،بهدف
جني األرباح املادية ،والحصول عىل
املكاسب.ونرشت عبدالوهاب ،عرب
حسابها الرسمي عىل (تويرت)،
نسخة من البيان الذي احتوى
عىل« :بيان هام ..ال عالقة للفنانة
شريين عبدالوهاب بهذا الحفل
الذي يستغل اسمها واسم املبادرة
يف الدعاية الوهمية للحصول عىل
مكاسب مادية».وأضاف البيان:
«سوف يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية
تجاه املسؤولني ووجب التنبيه عىل أن
أي حفل للفنانة شريين يتم اإلعالن
عنه عىل منصاتها الرسمية للسوشيال
ميديا» ،قاط ًعا بذلك الطريق عىل
أي محاولة لخداع
الجمهور ،من
خالل استغالل
اسم الفنانة
ا ملرص ية .

كش�فت رشكة (انس�تغرام) عن اس�تعدادها لطرح خيارا ً جدي�دا ً تركز فيه
عىل الحد من اإلجراءات تجاه مجموعات املستخدمني ،بدالً من كتم أو تقييد
الحس�ابات الفردية.ويرى بعض مس�تخدمي التطبي�ق اآلن خيار “حدود”
جدي�د ضمن إع�دادات الخصوصية ،ما يتيح لك تقييد التعليقات والرس�ائل
غير املرغوب فيه�ا مؤقتا ً من املجموع�ات املحددة.و أوضح�ت املنصة أنها
تويص بمجموعات الحس�ابات التي قد ترغب يف تقييدها ،بنا ًء عىل النش�اط
املكتش�ف ،الذي ّ
يمكن املستخدمني بعد ذلك من إخفاء التفاعالت عن هؤالء
ً
يدوي�ا رؤيتها.ويمكنك تحديدا ً تحديد التفاعالت
املس�تخدمني ما لم يختاروا
من الحسابات التي ال تتابعك ،أو املتابعني الجدد ،ما قد يساعد يف تقليل تأثري
أولئ�ك الذين يتطلع�ون إىل االنضمام إىل مجموع�ة ،كنتيجة لكونك
ملغى أو ما شابه.و أصبح األمر أكثر شيوعاً ،ويمكن أن يكون
من الس�هل بشكل مفاجئ أن تدخل عن غري قصد يف هجوم
أو نقد تم تفسريه بشكل خطأ.وحتى إذا كتبت تعليقا ً تعلم
أنه قد يثري اس�تجابة ،ف�إن التضخيم املفاج�ئ لالنتباه
يمك�ن أن يتطل�ب الكثري ،ل�ذا فإن إغلاق أو تقييد تلك
اإلشارات يمكن أن يوفر راحة ،مما يمكن املستخدمني
م�ن تقلي�ل القل�ق والتوتر.وقالت (إنس�تغرام)“ :إننا
نري�د أن نمنح الناس املزيد م�ن الطرق إلدارة الحاالت
الش�ديدة من املضايقات أو اإلساءة ،ونحن نخترب أداة
جديدة تتيح لألش�خاص إخفاء التعليقات والرس�ائل
املب�ارشة من املتابعين الجدد أو األش�خاص الذين ال
يتابعونهم لفرتة زمنية معينة”.

وجاء ذلك البيان بعد قيام احدى الجامعات يف
مرص باستغالل اسم شريين للرتويج القامة
حفل يوم الخميس املقبل يف استاد القاهرة
الدويل.يشار إىل أن شريين عبدالوهاب،
تعرضت ألزمة مؤخرًا ،بسبب ترسيب تسجيل
صوتي لوالد زوجها الفنان حسام حبيب،
كشف فيها عن رغبته يف زواج نجله من سيدة
أخرى ،من أجل اإلنجاب ،واالستيالء عىل
حساباتها البنكية ،والتحكم يف أعمالها.ونرش
حبيب ،عرب حسابه يف «إنستغرام» ،مقطع
فيديو برفقة زوجته وابنتها ،شدد خالله
عىل َّ
أن العالقة بينهما قوية ،وال يوجد ّ
أي
أساس من الصحة ملا جرى تداوله بالتسجيل
الصوتي لوالده حسني.وأوضح حبيبَّ ،
أنه
ً
الفتا
ال يتحكم يف حسابات شريين البنكية،
إىل أنها عىل دراية وخربة كافية بشؤونها
الخاصة ،باإلضافة إىل َّ
أنه ال يتدخل يف إدارة
أعمالها ،فهي تعمل مع رشكة خاصة إلدارة
أعمالها.وأضاف أن هناك عدة مفاجآت تعمل
شريين عىل تحضريها خالل الفرتة الحالية،
َّ
وأن الفرتة املاضية لم تمر هبا ًء كما أُشيع.

امحد اجلنديل

نسمع احيانا من قارئ يطالبنا بالكتابة عن الوجه املرشق للحياة ،
ينصحنا بالكتابة عن األمل والفرح واملستقبل الزاهر  ،وأن تكون مهمتنا
فتح نوافذ التفاؤل واالبتعاد عن اللغة الرمادية التي تبعث الحزن يف
النفوس  ،ورغم ايماننا ان قلم الكاتب ال يمكن له تقمص دور البهلوان
والضحك عىل ذقون الفقراء  ،اال ان القارئ يمتلك الحق فيما يقول طاملا
ان الكاتب رصيده القارئ  ،اال ان هذا الطلب يحتاج اىل مشقة يف البحث
 ،نلجأ أحيانا اىل نرشات األخبار لعلنا نصطاد خربا مفرحا فنصطدم
بمشاهد الحرائق والتخريب وصور الفساد وضحايا الوباء اللعني الذي
بدأ يفتك بأرواح االبرياء  ،نغلق هذا الباب ونتذكر العيد السعيد وهو يطل
علينا من بعيد  ،فالكتابة عن هذه املناسبة يبعث الرسور فينا ويبعدنا
عن صور الكآبة  ،ونتذكر أعيانا املغمورة بالبهجة عندما كنا صغارا ،
ومع املبارشة بالكتابة ينقطع التيار الكهربائي  ،وترتفع درجة الحرارة
 ،ويضيق الهواء يف الصدور  ،فتهرع اىل املاء فتجده قد وصل اىل درجة
الغليان  ،فتعود منكرسا العنا االمربيالية املتوحشة التي اوصلتنا اىل هذا
الوضع  ،ومع ارصارك عىل مواصلة الكتابة عن العيد السعيد تتحسس
جيبك فتجد ان راتبك الشهري الذي وصلك عىل ظهر سلحفاة قد التهمه
صاحب املولدة والطبيب والصيديل ومكتب االنرتنيت والبقال ولم يبق منه
اال القليل الذي ال يسد رمق عائلتك ملا تبقى من الشهر  ،وتموت رغبة
الكتابة لديك  ،وتظل تبحث عن مناسبة أخرى لعلها تمنحك نسمة
من الفرح لكي تكتب عنها  ،وبعد جهد جهيد نتذكر عوائل وأبناء كبار
املسؤولني حفظهم الله ورعاهم وهم يجوبون عواصم الدنيا ويتمتعون
بمباهج الحياة ولذاتها  ،فتفرح لفرحهم  ،وتحاول مشاركتهم مرساتهم
وانتصاراتهم ولو من باب الخيال املحض  ،من خالل رسم صورة متخيلة
للنعيم الذين هم فيه  ،اال ان صوت الخاتون املخيف الذي يأمرك بتجهيز
مطبخها بما تحتاجه ينسيك حالة التخيل ألوالد كبار القوم فتخرج
مرسعا لتنفيذ طلباتها وتعود مرسعا  ،وعىل لسانك ألف لعنة عىل هذا
الحظ االسود .
كم نتمنى مشاركة القراء يف اختيار املواضيع التي نكتب عنها  ،بعيدا عن
السياسة التي تفنن البعض التعامل معها فشفط لقب ( محلل سيايس
) وهو ال يفرق بني سائس الخيل وبني ارسار اللعبة السياسية التي تدور
حولنا اليوم .
ايها القراء االعزاء  ،العيد يقرتب منا  ،والتيار الكهربائي املدلل بني مد
وجزر  ،والحرارة ترتفع يوما بعد يوم  ،وليس امامنا ومن باب التفاؤل
غري ان نقول لكم  :أعيادكم مباركة  ،وكل عام وانتم بألف خري أعاده الله
علينا وعىل قادتنا باملزيد من االنتصارات  ،وال حول وال قوة اال بالله .
اىل اللقاء

حورية فرغلي تفجر مفاجأة عن تبنيها طفلني من دون زواج
كشفت املمثلة املرصية حورية فرغيل
انها تبنت طفلني من ذوي االحتياجات
الخاصة بعد أن حرمت من إنجاب
األطفال .وقالت فرغيل إنها تتكفل
بمصاريف الطفلني منذ عدة سنوات،
وتزورهما بني فرتة وأخرى .وكانت
حورية فرغيل قد كشفت يف نيسان
 ،2016أنها محرومة من نعمة اإلنجاب
بسبب إصابتها بورم يف الرحم.

(سيغنال) يفاجئ
مستخدميه بميزة جديدة
يس�تعد تطبيق الرتاس�ل (س�يغنال) ،إلطلاق ميزات
جديدة تتعلق بالرس�ائل الصوتية ،وذلك من أجل ضم
املزيد من الس�اخطني عىل تطبيق (واتس�اب) ،بعدما
أعلن عن سياسة الخصوصية الخاصة به ،التي أثارت
جدال عامليا.وأول هذه امليزات التي طرحها يف نس�خته
التجريبي�ة على هواتف “أندرويد” ،والت�ي تحمل رقم
( )5.16هي ميزة “املس�ودات الصوتية” ،غري املتوافرة
عىل (واتس�اب) ،والتي تتيح حفظ نسخة من الرسالة
الصوتي�ة بع�د الخروج م�ن التطبيق من أج�ل إضافة
املزي�د عليها بع�د فتحه من جديد.و يمكن ملس�تخدمي
(س�يغنال) ترسيع تشغيل الرس�الة الصوتية وإبطائها
إىل نص�ف الرسعة العادية عن طريق النقر عىل زر “”x1
صغري أسفل معاينة الشكل املوجي للرسالة ،وتلك امليزة
ستكون مفيدة عندما يكون حديث الطرف اآلخر غري
واض�ح أو أن املتلقي عىل عجلة من أمره لالس�تماع
إىل ملخ�ص الرسالة.وش�هد تطبيق�ا املراس�لة
(سيغنال) و(تليغرام) زيادة يف النمو خالل األشهر
األخرية ،وذلك بعد االستهجان والرفض الشديدين
لسياس�ة الخصوصي�ة الجديدة املربك�ة لتطبيق
(واتس�اب) ،التي أعلنت بأنها ستحرم مستخدميه
من اس�تخدامه ما لم يوافقوا عليها ،وكان أهم بند
فيها ه�و مش�اركة بياناتهم الخاص�ة مع موقع
(فيس بوك).

رص�دت تقارير صحفي�ة عاملية تصاعد وترية الش�كاوى ضد منصة الرتاس�ل
الفوري األش�هر يف العالم “واتسآب” ،بسبب تغيرياتها يف سياسات الخصوصية
ملس�تخدميها.وذكر أن منص�ة واتس�آب التابعة لرشكة “فيس�بوك” األمريكية
تواجه س�يال من الش�كاوى م�ن جان�ب منظمة حماي�ة املس�تهلك األوروبية
وغريها ،بس�بب تحديث سياس�ة الخصوصية ،الذي أثار استنكارا عامليا ،ودفع
بع�ض املس�تخدمني لالنتق�ال إىل تطبيقات منافس�ة مثل تليغرام وس�يغنال.
وكانت رشكة “فيس�بوك” ،قد أعلنت يف يناير /كانون الثاني ،تطبيق سياسات
الخصوصية الجديدة عىل واتس�أب ،والتي تس�مح بمش�اركة بع�ض البيانات
م�ع فيس�بوك ورشكات أخرى ضم�ن مجموعتها.وقالت إن التعديالت تس�مح
للمس�تخدمني بالرتاسل مع مؤسس�ات األعمال ،وإنهارصدت تقارير صحفية
عاملية ،تصاعد وترية الش�كاوى ضد منصة الرتاس�ل الفوري األش�هر يف العالم
“واتس�آب” ،بس�بب تغيرياتها يف سياسات الخصوصية ملس�تخدميها .لن تؤثر
عىل املحادثات الشخصية.وانتقدت منظمة حماية املستهلك األوروبية وثمانية
مع الكيان�ات التابعة لها التغيريات الجديدة عىل واتس�آب.وتقدمت بش�كاوى
لدى املفوضية األوروبية ،وش�بكة س�لطات حماية املس�تهلك يف أوروبا ،وقالت
إن واتس�آب تضغط دون وجه حق عىل املس�تهلكني لقبول سياساتها الجديدة.
وطلبت املنظمات من شبكة سلطات حماية املستهلك وحماية البيانات يف أوروبا
التعاون يف معالجة هذه املخاوف الخاصة بالخصوصية وحقوق املستهلكني.

07810090003

حسني اجلسمي بـ” ُسنة احلياة” ..األول عربياً
والثاني عاملياً يف YouTube

(إنستغرام) تختبر ميزة جديدة
للحد من التعليقات

بسبب تغييرات الخصوصية ..شكاوى
ضد “واتسآب” في االتحاد األوروبي

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

من ناحية ثانية خضعت
حورية فرغيل لـ 4
عمليات جراحية يف
أنفها يف والية شيكاغو
األمريكية بعد معاناة
لسنوات
دامت
ووخضوعها يف مرص
للعديد من العمليات
الجراحية يف انفها الذي

«ملكة البوب العربي» ..لقب جديد
لنانسي يستفز مجهور نوال الزغيب
أعادت الفنانة نوال الزغبي نرش
بعض تغريدات متابعيها عرب تطبيق
(تويرت) ،الذين عربوا عن استيائهم
من إطالق لقب (ملكة البوب العربي) عىل
النجمة اللبنانية نانيس عجرم.وكان تطبيق
(سبوتيفاي) العاملي قد قام عرب حسابه
الرسمي عىل تطبيق تبادل الصور والفيديو
(إنستغرام) بوضع ُ
صورة نانيس عجرم
كأول فنانة عربية يتم مشاركة صورتها
ً
إضافة إىل وضع صورتها
عىل التطبيق
من خالل شاشة تايمز سكوير بمدينة
نيويورك األمريكية.وكتب الحساب« :قبل

 23عامً ا ،أطلقت ملكة البوب العربي نانيس عجرم
أول ألبوم مسجل لها ...اليوم ،هي هنا مع ألبوم
جديد نانيس .»10ومن الواضح أن لقب (ملكة البوب
العربي) استفز جمهور نوال الزغبي بشكل كبري،
وأطلقوا بعدها عدة تغريدات للتأكيد عىل أن نوال
الزغبي هي صاحبة اللقب.الالفت أن نوال الزغبي
دعمت التغريدات التي امتدحتها من قبل جمهورها،
والتي كان منها «ما بعرف غري ملكة بوب واحدة
هيي نوال الزغبي وبشهادة الجميع».وبعد انتشار
األخبار بشكل كبري حول هجومها عىل نانيس
عجرم ،عربت نوال الزغبي عن غضبها الشديد من
األخبار املنترشة ،وأطلقت عدة تغريدات.

كرس بعد سقوطها من عىل
الحصان أثناء تدربها عىل
رياضة الفروسية قبل
سنوات ،لكن جميع
العمليات لم تكلل
بالنجاح ما عرضها
صحية
ملشكالت
وصعوبة يف التنفس
وتغري يف مالمحها.

هند صربي تشكر مصر
لدعمها تونس

قامت الفنانة التونسية هند صربي بتوجيه الشكر
ملرص قيادة وشعبا؛ ملوقفها تجاه تونس بسبب أزمة
انتشار فريوس كورونا.ونرشت هند ،عرب حسابها عىل
موقع «إنستجرام» ،فيديو تحت عنوان «رسالة شكر
ملرص شعبا وقيادة ،لدعمها تونس وشعبها ضد جائحة
كورونا».وتابعت« :أنا كمواطنة تونسية  -مرصية ،أحس
اليوم بالفخر ،ألنه مفيش فرق بينا وإيدنا يف إيد بعض،
وضهرنا يف ضهر بعض عىل الحلوة واملرة ،وإن شاء الله
عىل الحلوة دايمًا».وأضافت« :أشكر الشعب املرصي
عىل مؤازرته للشعب التونيس ..أشكر الحكومة املرصية
والقيادة املرصية عىل إحساسها باملسئولية تجاه شعب
شقيق ودولة شقيقة ..أنا عايشة بقايل كتري هنا بلمس
حب املرصيني لتونس ،والشعب التونيس ملس هذا الحب،
وإن شاء الله تمر تونس من هذه الجائحة».

وائل كفوري يسجل رقماً قياسياً بسبب «البنت القوية»

تغريدات

ريناس علي

 -املعارَضة ال أن تكون ساقطاً ُم َس ِقطاً ..
 -املعارَضة مبادئ وثوابت وحقائق ..
 -النق��د واإلنتق��اد لي��س كي�لا للته��م أو إهانةً
لكرام��ة اآلخرين مهما بلغ��ت قناعاتك جتاه من
ختتلف معهم ..
 -األخالق جيب أن تكون حاضرة حتى يف احلروب ..

فارس عوض

س��يذكر التاريخ ان امجل بطول��ة يف تاريخ أوروبا ،
اخت��ارت األمج��ل واألقوى واألج��در واألحق  ،عادت
ايطالي��ا ملكانه��ا  ،للواجهة مبنتخ��ب ال يقهر  ،وال
يستس��لم وال يعرف اخلس��ارة  ،وحماربني مستعدين
للموت من أجل حياة بالدهم وسعادتها..
مربوووك اآلتزوري..

نرش الفنان اللبناني ،وائل كفوري،
عرب قناته عىل موقع (يوتيوب) أغنيته
الجديدة بعنوان (البنت القوية)،
وحصدت األغنية ردود فعل إيجابية
وتفاعل واسع من الجمهور ،حيث
وصل عدد املشاهدات أكثر من مليون
مشاهدة خالل يوم واحد فقط.
اختار وائل كفوري أغنية «البنت
القوية» ليفتتح بها خطته الغنائية
ملوسم صيف  ،2021وهي من
إنتاج وائل كفوري وتنفيذ رشكة
 ،AndBeyondتوزيع رشكة Digital
.Sound
األغنية جرى تناولها يف إطار فكرة
صيفية جديدة من خالل فيديو
بسيط ،جمع بني وائل ومجموعة مع

أقاربه وأصدقائه ،يف لقاء ُدعي إليه
وائل يف منزله الفخم يف منطقة زحلة
مسقط رأسه ،وكانت املشاهد يف
لحظات عفوية رّ
عبت عن االنسجام
وج ّو املرح الذي يجمع وائل وأقاربه
وأصدقاءه.
أغنية «البنت القوية» كلمات وألحان
سليم عساف وتوزيع موسيقي عمر
صباغ.
وظهر كفوري بلوك مختلف ،حيث
ترك لون شعره الرمادي وبدا وقد
خرس بعض الكيلوغرامات التي
بدت واضحة خالل الفرتة املاضية
بسبب الحجر الصحي الذي فرضته
أزمة فريوس كورونا عىل جميع دول
العالم.

