بعد تسجيل  9635إصابة و 47حالة وفاة

توجيه جديد من املرور ألصحاب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املركبات احلمل الكبرية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة ،امس االربعاء،
املبارشة بمحاسبة اصحاب املركبات الحمل
الكبرية الذين يسلكون املسار االيرس من
الطريق يف العاصمة بغداد.وقالت املديرية
يف بيان ورد «للزوراء» :ان «مفارز مرور
الرصافة /طرق الرصافة بارشت بحملة
مرورية ملحاسبة اصحاب املركبات الحمل
الكبرية الذين يسلكون املسار االيرس من
الطريق».

 12العراق يسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات
كورونا منذ تفشي الوباء
صفحة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  9635اصابة جديدة و 47حالة وفاة وشفاء
 5813حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية
ليوم امس ،45590 :ليصبح عدد الفحوصات الكلية ،12343068 :مبينة انه تم
تسجيل  9635اصابة جديدة و 47حالة وفاة وشفاء  5813حالة.واضافت :ان
عدد حاالت الشفاء الكيل ،)%91.0( 1326073 :بينما عدد حاالت االصابات الكيل:
 ، 1457192أما عدد الحاالت التي تحت العالج ،113442 :يف حني ان عدد الحاالت
الراقدة يف العناية املركزة ،653 :وعدد حاالت الوفيات الكيل ،17677 :الفتة اىل ان
عدد امللقحني ليوم امس ،37677 :ليصبح عدد امللقحني الكيل.1095686 :

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7528 :الخميس  15تموز 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7528 Thu 15 Jul 2021

العراق يتلقى التعازي من ملوك ورؤساء وأمراء العامل بضحايا حريق مستشفى احلسني يف الناصرية
إعالن احلداد الرمسي يف البالد وأوامر قبض حبق  13متهما باحلادثة ومشول الشهداء باحلقوق التقاعدية

العراقيون يتضامنون مع ضحايا فجيعة “مستشفى احلسني” ويصلون صالة الغائب ترمحا على الشهداء

الزوراء /حسني فالح:
أمس�ت محافظ�ة ذي ق�ار ،االثنين
امل�ايض ،على فاجع�ة جدي�دة تمثلت
بنش�وب حريق هائل يف مرك�ز النقاء
بمستش�فى الحسين التعليم�ي
املخص�ص لعلاج م�رىض فيروس
كورونا ،مما اسفر عن استشهاد نحو
 64شخصا واصابة  25بحالة اختناق
وجرح  15اخرين نتيجة س�قوط عدة
مب�ان ،وفيم�ا ق�رر رئي�س ال�وزراء،
ٍ
الذي عق�د اجتماعا طارئا عىل خلفية
الحادث ،سحب يد وحجز مدير صحة
ذي ق�ار ومدي�ر املستش�فى ومدي�ر
الدفاع املدن�ي باملحافظة وإخضاعهم
للتحقي�ق ،واعلان الح�داد يف عم�وم
البلاد ،تلقى العراق التعازي من ملوك
ورؤساء وامراء العالم بضحايا حادث
حريق املستشفى بالنارصية.
وذك�رت مديري�ة ام�ن واس�تخبارات
ذي ق�ار يف وثائ�ق رس�مية اطلع�ت
“ال�زوراء” على نس�خة منه�ا :انه يف
الس�اعة  2200من يوم االثنني املوافق
 2021/7/12نش�ب حري�ق داخ�ل
القس�م الخ�اص بالحج�ر الصح�ي
ملصابي فريوس كورونا (مركز النقاء)
التابع ملستشفى الحسني التعليمي يف
قضاء النارصية بس�بب انفجار قنينة

االوكس�جني .الفت�ة اىل :ان اس�باب
الحريق هي انفجار قنينة اوكس�جني
ونتيجة لكون املبن�ى مكونا من مادة
الس�ندويج بنل انترش الحريق بش�كل
رسيع.وأضاف�ت :ان الحري�ق تس�بب

بوف�اة  64ش�خصا نتيج�ة إلصابتهم
بح�روق ،واصابة  25بحال�ة اختناق،
واصابة  15ش�خصا بجروح مختلفة
نتيجة لس�قوط اجزاء من بناية مركز
الع�زل عن�د احرتاق�ه ،كذل�ك احرتاق

مركز النقاء بشكل كامل .مؤكدة حرق
عجلتني نوع سلفادور عائدة اىل افواج
ط�وارئ ذي ق�ار وعجل�ة اخ�رى نوع
(جيميس رباعية الدفع) عائدة اىل لواء
 14رشطة اتحادي�ة من قبل مواطنني

الربملان يكلف جلنة بالتحقيق يف حريق الناصرية واحللبوسي يدعو الجتماع طارئ

احملكمة االحتادية تقرر تأجيل الطعن
بقانون املوازنة العامة للعام احلالي

بغداد /الزوراء:
ق�ررت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا يف
الع�راق تأجي�ل الطعن بقان�ون املوازنة
العامة للبلاد للعام الحايل .2021وقالت
املحكم�ة االتحادية العلي�ا ،يف بيان :إنها
ق�ررت تأجي�ل موع�د الطع�ن بقان�ون
املوازن�ة االتحادي�ة اىل  24آب املقب�ل.
مبين�ة أن الحكوم�ة طعن�ت بأكثر من
 10م�واد يف قان�ون املوازن�ة التي أقرها
الربمل�ان يف  31آذار املايض.وقدم�ت
الحكوم�ة العراقي�ة طعن�ا ً إىل املحكمة
االتحادي�ة يف  10مواد مضاف�ة ومعدلة
عىل قان�ون املوازنة العامة للعام ،2021

ابرزه�ا “البرتودوالر ودع�م الفالحني”،
وبحس�ب اللجنة املالية ف�إن هذا لطعن
“ال يؤث�ر على قان�ون املوازنة”.وصوت
الربملان ،يف ( 31آذار  ،)2021عىل قانون
املوازن�ة العامة االتحادية للس�نة املالية
 2021بعجز تج�اوز  28تريليون دينار،
وش�د وجذب اس�تمر ألش�هر.واملحكمة
االتحادية العليا هي أعىل سلطة قضائية
يف العراق ،تختص يف الفصل يف النزاعات
الدستورية ،وأُنشئت بقانون عام ،2005
وقرارتها ّ
باتة وملزمة للس�لطات كافة،
وهي مس�تقلة بشكل كامل عن القضاء
العادي وال يوجد أي ارتباط بينهما.

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة النف�ط ،ام�س االربعاء،
ان حادث�ة الحريق بإحدى الس�احبات
البحري�ة تع�ود لرشكة أهلية وليس�ت
حكومية.وذكرت رشكة ناقالت النفط
العراقية التابعة للوزارة ،يف بيان تلقته
“ال�زوراء” :إن “ح�ادث الحري�ق الذي

وق�ع يف اح�دى الس�احبات البحري�ة
خارج املي�اه االقليمي�ة العراقية يعود
اىل احد رشكات القطاع الخاص (اهلية
)”.واضاف�ت أن�ه “ليس هن�اك عالقة
له�ذه الس�احبة بالنش�اط النفط�ي
الحكوم�ي او برشك�ة ناقلات النفط
الحكومية”.

النفط :حادثة احلريق يف إحدى الساحبات
البحرية تعود لشركة أهلية

أكد عزمه زيارة العراق قريبا

شيخ األزهر يعلن وقوفه إىل جانب
العراقيني يف مواجهة التحديات

بغداد /الزوراء:
أكد سفري جمهورية العراق يف القاهرة ومندوبها
الدائ�م لدى جامعة ال�دول العربية ،أحمد نايف
الدليمي ،امس األربع�اء ،ان الحكومة العراقية
تعمل على تعزيز الوحدة وإقام�ة عالقات مع
جمي�ع الدول ،وفيما أكد ش�يخ األزه�ر ،أحمد
الطي�ب ،انه س�يزور الع�راق قريباً ج�داً ،اعلن

تفاصيل ص2

بغداد /متابعة الزوراء:
أكد التحالف ال�دويل ضد “داعش” رضورة
التعاون مع القوات العراقية والبيش�مركة
ملنع ع�ودة ظهور التنظيم.وق�ال التحالف
عىل تويرت :إن “تعاوننا املستمر مع رشكائنا
من القوات العراقية والبيش�مركة يف مهمة
هزيم�ة داع�ش أم�ر رضوري ملن�ع عودة
ظه�ور التنظيم”.وأض�اف أن “الربنام�ج

األمريك�ي لتموي�ل التدري�ب والتجهي�ز
ملواجه�ة داعش ،الذي تشرف عليه عملية
العزم الصلب أم�ر رضوري لنجاح مهمتنا
والحفاظ عىل رشاكاتنا وتعاوننا”.يذكر أن
التحالف كان أوض�ح ،مطلع أبريل ،2021
أن قوات�ه تتواج�د يف الع�راق بدع�وة م�ن
الحكومة وبالتنس�يق معها ،مؤكدا ً احرتام
سيادة البالد بشكل قاطع.

وق�وف مش�يخة األزه�ر لجان�ب العراقيني يف
مواجهة التحديات .وقالت السفارة يف بيان لها
تلقته “الزوراء” :إن “س�فري جمهورية العراق
يف القاهرة ومندوبه�ا الدائم لدى جامعة الدول
العربي�ة ،أحم�د ناي�ف الدليمي ،التق�ى ،اليوم
(أمس) ،شيخ األزهر أحمد الطيب”.

التحالف الدولي :التعاون مع العراق
ضروري ملنع عودة “داعش”

بالنارصي�ة واتخذ عددا م�ن القرارات
.وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
ال�وزراء يف بي�ان :ان “رئي�س مجلس
الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة،
مصطف�ى الكاظم�ي ،عق�د اجتماعا ً

غاضبين ق�رب مح�ل الحادث.وعلى
خلفية ح�ادث الحريق ،ت�رأس رئيس
مجلس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي،
اجتماع�ا طارئ�ا بش�أن حادثة حريق
مستش�فى الحسين (عليه السلام)

طارئا ً ضم عددا ً من الوزراء واملسؤولني
والقيادات األمني�ة؛ وذلك للوقوف عىل
أسباب حادثة حريق مستشفى اإلمام
الحسني (ع) يف محافظة ذي قار.

تفاصيل ص3

ص2
كاظم الساهر ينعى ضحايا فاجعة مستشفى احلسني يف ذي قار
احتاد الصحفيني العرب يعزي العراق بضحايا املستشفى يف ذي قار

االخرية

نقابة الصحفيني تعزي عوائل شهداء مستشفى احلسني وتعلن استعدادها لتقديم املساعدات هلم
بغداد /مصطفى العتابي:
قدم�ت نقاب�ة الصحفيين العراقيين
التع�ازي لعوائ�ل ضحاي�ا مستش�فى
الحسين التعليم�ي يف محافظ�ة ذي
ق�ار ،وفيم�ا اعلن�ت اس�تعدادها لتقديم
املس�اعدات له�م ،ع� ّزى االتح�اد الع�ام
للصحفيين الع�رب الع�راق ونقاب�ة
الصحفيني بضحايا مستش�فى الحسني.
وذك�ر بيان لنقاب�ة الصحفيني العراقيني
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان نقاب�ة الصحفيني

العراقيني تتقدم بأحر التعازي واملواس�اة
لعوائل ضحايا مستشفى اإلمام الحسني
يف النارصي�ة نتيجة ح�ادث الحريق الذي
تعرض له املستش�فى مساء يوم االثنني،
وتعل�ن النقاب�ة اس�تعدادها لتقدي�م أية
مس�اعدات تحتاجه�ا عوائ�ل الضحاي�ا
واملصابين منهم .وتابع :كما دعت نقابة
الصحفيني فرعها يف ذي قار والصحفيني
هناك لالستمرار بتقديم كل أشكال الدعم
لعوائل الضحايا والتواجد معهم للتخفيف

عن معاناتهم ،ونس�ال الله العزيز القدير
أن يتغمد الش�هداء بواسع رحمته ويمن

على املصابني بالش�فاء العاجل ويحفظ
بلدن�ا وش�عبنا من كل س�وء .من جهته،
ع� ّزى االتحاد الع�ام للصحفيين العرب
الع�راق ونقاب�ة الصحفيين العراقيين
بضحايا حادث حريق مستشفى الحسني
يف ذي قار.وق�ال رئي�س االتح�اد الع�ام
للصحفيين الع�رب ،مؤي�د الالم�ي ،يف
بيان تلقت�ه «ال�زوراء» :ان االتحاد العام
للصحفيين الع�رب يع�رب ع�ن خالص
تعازي�ه الح�ارة لش�عب الع�راق ونقابة

الصحفيين العراقيين يف ضحايا الحريق
امل�روع الذي وقع مس�اء االثنين املايض
بمستش�فى « اإلم�ام الحسين « يف ذي
ق�ار والذي أس�فر عن مصرع عدد كبري
من املواطنين العراقيني .واش�ار اىل :ان
االتحاد الع�ام للصحفيني الع�رب يتقدم
بخال�ص تعازيه ألرس الضحاي�ا األبرياء،
داعيا ً الل�ه عز وجل ان يتغمدهم برحمته
وينزلهم فسيح جناته ،وأن يمن بالشفاء
العاجل عىل املصابني .

بعد ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس كورونا

الصحة تلمح حلظر شامل للتجوال وغلق احلدود لـ«محاية املواطنني» من اخلطر

بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س األربع�اء،
بيانا ً بش�أن ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس كورونا
املس�تجد ،فيم�ا اكدت عزمه�ا تقدي�م توصيات اىل
اللجنة العليا قد تش�مل فرض حظر شامل للتجوال
وغل�ق الح�دود .وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه

«ال�زوراء» :إنها «حرصت طيل�ة الفرتة املاضية من
خلال بياناتها وترصيحات الخرباء واالستش�اريني
يف االم�راض الوبائية على تكرار التحذي�ر والتنبيه
للمواطنني الكرام من خطورة املوجة الوبائية الثالثة
لجائح�ة كورون�ا ورضورة االبتعاد عن االس�تهانة
بتطبيق االجراءات الوقائي�ة وخاصة ارتداء الكمام

والتباعد الجس�دي وخط�ورة التجمعات ،ورضورة
االرساع يف أخ�ذ اللق�اح» .وأش�ارت إىل أنه�ا «أكدت
ايضا عىل ان بلدنا الع�راق لم يتعدى مرحلة الخطر
وان�ه ليس بمنأى ع�ن ما يمر ب�ه العالم من وضع
وبائ�ي خطير ،وأن االصابات سترتفع مرة اخرى
نتيج�ة الرتاخ�ي الواض�ح واالس�تهانة بتنفي�ذ

االج�راءات الوقائي�ة ،ولألس�ف الش�ديد ل�م تك�ن
االستجابة من املواطن الكريم بالشكل املطلوب ،بل
ع�ادت كل مظاهر التجمعات البرشية مثل مجالس
العزاء و االحتفاالت يف القاعات  ،واستئناف العادات
االجتماعية كاملصافحة واملعانقة والتقبيل».

تفاصيل ص2

السعودية واإلمارات تتوصالن إىل تسوية خلالفهما النفطي روحاني :قادرون على ختصيب اليورانيوم
بنسبة  % 90لو اقتضت احلاجة

بغداد /متابعة الزوراء:
نقلت وكال�ة “رويرتز” عن مصدر يف تحالف “أوبك”+
تأكي�ده توص�ل الس�عودية واإلم�ارات إىل حل وس�ط
للخلاف الذي اندل�ع مؤخرا بينهما بش�أن مس�توى
إنتاج النفط.وذكر املص�در للوكالة ،امس األربعاء ،أن
اإلمارات ،وفقا لالتفاق املربم ،س�تحصل عىل مستوى
إنتاج مرجعي أعىل يبل�غ  3.65مليون برميل يوميا يف

االتفاقات النفطية مستقبال ،بعد انتهاء االتفاق الحايل
يف ابريل نيس�ان .2022وأش�ار املص�در إىل أن االتفاق
الس�عودي اإلماراتي يعني تمديد اتفاق “أوبك ”+حتى
نهاي�ة  ،2022مضيف�ا أنه ل�م يتم بع�د تحديد موعد
الجتماع التحالف القادم.وعقب ورد هذا الخرب ،ش�هد
خ�ام برن�ت هبوط�ا بمق�دار دوالر ،إىل  75.49دوالرا
للربميل.

احلريري يقدم تشكيلته الوزارية لرئيس لبنان وينتظر اجلواب اليوم
بريوت /متابعة الزوراء:
كشف رئيس الحكومة اللبنانية املكلّف ،سعد الحريري،
يف مؤتمر صحفي مقتضب عقده بعد زيارة قام بها إىل
قرص بعبدا ،للقاء الرئيس ميشال عون ،امس األربعاء،
عن تفاصيل تتعلق بالتشكيلة الحكومية التي قدمها.

وقال سعد الحريري“ :قدمت تشكيلة حكومية من 24
وزيرا” ،مضيفا“ :ننتظر جوابا من عون بحلول الغد”.
وش�دد رئيس الحكومة اللبنانية املكلّف عىل أنه “حان
وقت تشكيل الحكومة”.

تفاصيل ص2

طهران /متابعة الزوراء:
اك�د الرئيس اإليراني ،حس�ن روحاني ،ان
منظمة الطاقة الذرية االيرانية قادرة عىل
تخصيب اليورانيوم بنسبة  20و  60باملائة
وبإمكانه�ا ايض�ا التخصي�ب بنس�بة 90
باملائة لو اصبح مفاعلن�ا بحاجة اىل ذلك.
وق�ال روحاني ،يف ترصيح خلال اجتماع
الحكومة :انه وبعد االجراءات التي اتخذتها
الحكوم�ة الحادية عشرة (والية روحاني
االوىل) إللغ�اء الحظ�ر وضم�ان حق�وق
الش�عب االيران�ي فق�د توصلن�ا اىل اتفاق
(االتفاق النووي) يف  14تموز/يوليو ولهذا
السبب فقد اطلقنا اسم الحوار والتعاطي

بعد اإلعالن عنه يف حزيران  2021وانتشاره يف  29دولة

البن�اء عىل ه�ذا الي�وم .واض�اف :ان احد
االه�داف املهمة جدا للحكومتين الحادية
عرشة (السابقة) والثانية عرشة (الحالية)
ه�و ضم�ان حق�وق الش�عب يف قضاي�ا
التكنولوجي�ا الحديثة والتجارة واالقتصاد
واالنش�طة االقتصادية واالنتاجية.واشار
اىل توقي�ع االتفاق النووي ع�ام  2015اثر
املفاوضات التي جرت م�ع القوى الكربى
واض�اف :انه باإلمكان ع�ن طريق الحوار
والتعاط�ي البناء ح�ل وتس�وية القضايا
املعق�دة واملهمة بني بالدنا والقوى الكربى
واملنظمات الدولية.

تفاصيل ص2

الصحة العاملية حتذر من متحور كورونا اجلديد “المبدا” األشد فتكاً من “دلتا”

بغداد /متابعة الزوراء:
ح�ذرت منظم�ة الصح�ة العاملية من
متحور جديد لفريوس كورونا املستجد
والذي يعد أش�د رشاس�ة ويطلق عليه
اس�م “المبدا” ،حيث ش�كل ما نسبته

 70%من اإلصابات بفريوس كورونا يف
كل من تشييل واألرجنتني يف قارة أمريكا
الالتيني�ة يف األس�ابيع األخرية.وقال�ت
مدي�رة املكت�ب اإلقليم�ي للمنظم�ة،
كاريس�ا إتي�ان :إن القرائ�ن املتوف�رة

حت�ى اآلن عن ه�ذه الطفرة تشير إىل
خطورته�ا العالي�ة ،خاص�ة من حيث
رسعة رسيانه�ا وقدرتها عىل مقاومة
املناعة الناش�ئة عن اللقاحات والتعايف
من الوباء.وأضافت املس�ؤولة األممية:

“م�ا زلن�ا ال نمل�ك البيان�ات الكافي�ة
لتحدي�د م�دى خط�ورة ه�ذه الطفرة
ومواصفاتها النهائي�ة ،لكن املؤرشات
العلمي�ة الت�ي تجمعت حت�ى اآلن لدى
الخرباء ال تبعث على التفاؤل”.وقد تم

اكتشاف هذا املتحور ألول مرة يف البريو
يف يناير  ،2020ويف أبريل  2021أصبح
أكث�ر م�ن  80%م�ن ح�االت كورون�ا
الجديدة يف البريو من هذا املتحور.

تفاصيل ص2
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أكد عزمه زيارة العراق قريبا

شيخ األزهر يعلن وقوفه إىل جانب
العراقيني يف مواجهة التحديات

بغداد /الزوراء:
أكد سفري جمهورية العراق يف القاهرة
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول
العربية ،أحمد نايف الدليمي ،امس
األربعاء ،ان الحكومة العراقية تعمل
عىل تعزيز الوحدة وإقامة عالقات مع
جميع الدول ،وفيما أكد شيخ األزهر،
أحمد الطيب ،انه سيزور العراق قريبا ً
جداً ،اعلن وقوف مشيخة األزهر لجانب
العراقيني يف مواجهة التحديات.
وقالت السفارة يف بيان لها تلقته
“الزوراء” :إن “سفري جمهورية العراق
يف القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة
الدول العربية ،أحمد نايف الدليمي،
التقى ،اليوم (أمس) ،شيخ األزهر
أحمد الطيب”.
وأشاد الطيب يف بداية اللقاء ،بـ”تمكن
العراق من هزيمة اإلرهاب وتجاوز
العديد من التحديات التي م َّر بها
وبالخطوات التي يخطوها لشغل
مكانه الريادي يف املحيط العربي كأحد
أهم ركائز األمن العربي” ،الفتا ً إىل
“وقوف مشيخة األزهر الرشيف لجانب
العراقيني جميعا ً يف مواجهة التحديات
التي تستهدف وحدتهم وأمنهم
واستقرارهم”.
من جانبه ،أكد السفري الدليمي أن
“العراق بحاجة إىل جهود األزهر يف
املعركة التي يخوضها ضد اإلرهاب
وضد محاوالت التفتيت ،مُ ضيفا ً أن

صوت األزهر يصل إىل قلوب العراقيني
وجميع املسلمني يف العالم ألنه صوت
الحكمة والعقل واالتزان ،ويمثل جوهر
اإلسالم الحقيقي” ،مُ شيدا ً بـ”روح
االعتدال والوسطية لعلماء الدين
األفاضل من مختلف الطوائف”.
وتابع أن “الحكومة العراقية تعمل عىل
تعزيز الوحدة بني أبناء الشعب العراقي
وإقامة عالقات مع جميع الدول
العربية ودول الجوار ومحاربة الفقر
والجهل والتخلف ،وتحقيق النهوض
االقتصادي واإلعمار الذي يتطلع إليه
جميع العراقيني” ،الفتا ً إىل أن “العراق
يسري عىل الطريق الصحيح رغم كل
الصعوبات التي تواجهه ،واستطاع
بوحدة شعبه دحر عصابة داعش
اإلرهابية”.ويف نهاية اللقاء ،رحَّ ب
شيخ األزهر أحمد الطيب بزيارة العراق
قريبا ً جداً ،تلبية للدعوات الرسمية
املوجهة له.

بعد ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس كورونا

الصحة تلمح حلظر شامل للتجوال وغلق احلدود لـ”محاية املواطنني “ من اخلطر
بغداد /الزوراء:
أصدرت وزارة الصحة والبيئة ،امس
األربعاء ،بيانا ً بشأن ارتفاع عدد
اإلصابات بفريوس كورونا املستجد،
فيما اكدت عزمها تقديم توصيات اىل
اللجنة العليا قد تشمل فرض حظر
شامل للتجوال وغلق الحدود.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته
“الزوراء” :إنها “حرصت طيلة
الفرتة املاضية من خالل بياناتها
وترصيحات الخرباء واالستشاريني
يف االمراض الوبائية عىل تكرار
التحذير والتنبيه للمواطنني الكرام
من خطورة املوجة الوبائية الثالثة
لجائحة كورونا ورضورة االبتعاد
عن االستهانة بتطبيق االجراءات
الوقائية وخاصة ارتداء الكمام
وخطورة
الجسدي
والتباعد
التجمعات ،ورضورة االرساع يف أخذ
اللقاح”.
وأشارت إىل أنها “أكدت ايضا عىل ان
بلدنا العراق لم يتعدى مرحلة الخطر
وانه ليس بمنأى عن ما يمر به
العالم من وضع وبائي خطري ،وأن
االصابات سرتتفع مرة اخرى نتيجة
الرتاخي الواضح واالستهانة بتنفيذ
االجراءات الوقائية ،ولألسف الشديد
لم تكن االستجابة من املواطن
الكريم بالشكل املطلوب ،بل عادت
كل مظاهر التجمعات البرشية
مثل مجالس العزاء و االحتفاالت

يف القاعات  ،واستئناف العادات
االجتماعية كاملصافحة واملعانقة
والتقبيل”.
وأضافت أنها “ تأسف للضعف يف
تعاون املواطنني لتطبيق االجراءات
الوقائية والتأخر يف أخذ اللقاحات
االمنة والرصينة املتوفرة يف كل
املستشفيات واملراكز الصحية”.
وتابعت أنه “من منطلق املس ٔوولية
القانونية واالخالقية ،فإننا نكرر

روحاني :قادرون على ختصيب اليورانيوم بنسبة
 %90لو اقتضت احلاجة

طهران /متابعة الزوراء:
اكد الرئيس اإليراني ،حسن روحاني ،ان
منظمة الطاقة الذرية االيرانية قادرة عىل
تخصيب اليورانيوم بنسبة  20و  60باملائة
وبإمكانها ايضا التخصيب بنسبة 90
باملائة لو اصبح مفاعلنا بحاجة اىل ذلك.
وقال روحاني ،يف ترصيح خالل اجتماع
الحكومة :انه وبعد االجراءات التي اتخذتها
الحكومة الحادية عرشة (والية روحاني
االوىل) إللغاء الحظر وضمان حقوق
الشعب االيراني فقد توصلنا اىل اتفاق
(االتفاق النووي) يف  14تموز/يوليو ولهذا
السبب فقد اطلقنا اسم الحوار والتعاطي
البناء عىل هذا اليوم.
واضاف :ان احد االهداف املهمة جدا
للحكومتني الحادية عرشة (السابقة)
والثانية عرشة (الحالية) هو ضمان
حقوق الشعب يف قضايا التكنولوجيا
الحديثة والتجارة واالقتصاد واالنشطة
االقتصادية واالنتاجية.
واشار اىل توقيع االتفاق النووي عام

 2015اثر املفاوضات التي جرت مع القوى
الكربى واضاف :انه باإلمكان عن طريق
الحوار والتعاطي البناء حل وتسوية
القضايا املعقدة واملهمة بني بالدنا والقوى
الكربى واملنظمات الدولية.
واعترب ان من نتائج االتفاق النووي اخراج
إيران من طائلة البند السابع ملنظمة
االمم املتحدة وإلغاء القيود عىل بيع
النفط واالعرتاف بحق ايران يف تخصيب
اليورانيوم .واضاف :يف العامني  2016و
 2017زاولت اجهزة الطرد املركزي نشاطها
كما دارت عجلة الحياة للمواطنني ،واصبح
التضخم احادي الرقم لفرتة  3اعوام بما لم
يسبق له مثل يف تاريخ البالد.
واعترب ان ما أردناه من وراء املفاوضات
وصلنا اليه ،وقال :ان جذور املقاومة
يف الحرب االقتصادية تعود اىل االتفاق
املربم عام ( 2015االتفاق النووي) وان
جميع االنفراجات االخرية تحققت يف ظل
املفاوضات.
وقال روحاني :ان منظمة الطاقة الذرية
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االيرانية قادرة عىل تخصيب اليورانيوم
بنسبة  20و  60باملائة ،وبإمكانها ايضا
التخصيب بنسبة  90باملائة لو احتاج
مفاعلنا ذلك.
واضاف :لم يكن احد يتصور بأن تعود
منشأة فردو للعمل او ان يبقى مفاعل
اراك للماء الثقيل ،إذ ان صناعتنا النووية
استمرت بقوة وظهرت اكثر فأكثر خالل
االشهر االخرية.

الدعوة اىل النخب االجتماعية والثقافية
واالكاديمية واالعالمية ورجال الدين
وشيوخ العشائر والناشطني لتحمل
املس ٔوولية الوطنية واالخالقية لحث
املواطنني عىل االلتزام باإلجراءات
الصحية
والتعليمات
الوقائية
الصادرة عن الجهات املختصة يف
رضورة ارتداء الكمام والحفاظ عىل
التباعد الجسدي وتجنب املصافحة
واملعانقة والتقبيل عند تبادل التحية

رئيس مجلس النواب نبيه بري ،وبالنسبة
يل هذه الحكومة قادرة عىل أن تقوم بالبلد
وتبدأ بالعمل عىل وقف االنهيار”.
وتابع ”:تمنيت من الرئيس عون اإلجابة
غدا (اليوم) حتى نبني عىل األمر مقتضاه،

وبالنسبة يل هذه ساعة الحقيقة بعد مرور
حوايل  9أشهر”.
وكان الحريري قد توجه وفور وصوله
إىل بريوت قادما من القاهرة ،إىل القرص
الجمهوري ،ليقدم تشكيلة حكومية جديدة
للرئيس عون.
ويف معلومات خاصة لـ”سكاي نيوز
عربية” ،فإن تشكيلة الحريري املقرتحة،
تضم  6وزراء جدد إىل التشكيلة السابقة،
التي رفضها قبل أشهر الرئيس ميشال
عون.
وكشفت مصادر أخرى أن الحريري تلقى
وعودا بأن القاهرة ستوفد مسؤولني
رسميني وأمنيني ،ملساعدة لبنان عىل كل
النواحي التي يمكن تقديم العون فيها.

بعد اإلعالن عنه يف حزيران  2021وانتشاره يف  29دولة

الصحة العاملية حتذر من متحور كورونا اجلديد “المبدا”
األشد فتكاً من “دلتا”

بغداد /متابعة الزوراء:
حذرت منظمة الصحة العاملية من
متحور جديد لفريوس كورونا املستجد
والذي يعد أشد رشاسة ويطلق عليه اسم
“المبدا” ،حيث شكل ما نسبته 70%
من اإلصابات بفريوس كورونا يف كل من
تشييل واألرجنتني يف قارة أمريكا الالتينية
يف األسابيع األخرية.
وقالت مديرة املكتب اإلقليمي للمنظمة،
كاريسا إتيان :إن القرائن املتوفرة حتى
اآلن عن هذه الطفرة تشري إىل خطورتها
العالية ،خاصة من حيث رسعة رسيانها
وقدرتها عىل مقاومة املناعة الناشئة عن
اللقاحات والتعايف من الوباء.
وأضافت املسؤولة األممية“ :ما زلنا ال

نملك البيانات الكافية لتحديد مدى خطورة
هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية ،لكن
املؤرشات العلمية التي تجمعت حتى اآلن
لدى الخرباء ال تبعث عىل التفاؤل”.
وقد تم اكتشاف هذا املتحور ألول مرة يف
البريو يف يناير  ،2020ويف أبريل 2021
أصبح أكثر من  80%من حاالت كورونا
الجديدة يف البريو من هذا املتحور.
ويف  / 14حزيران  /يونيو  2021أعلنت
منظمة الصحة العاملية عن هذا املتحور
وأطلقت عليه اسم “المبدا”(  ( bLam
 )da variantواعتربته متحورا مثريا
لالهتمام.
وينترش املتحور يف  29دولة ،وبمستويات
مرتفعة يف دول أمريكا الجنوبية عىل وجه

الخصوص .ويف األشهر األخرية ،تم اكتشاف
متغري المبدا يف  81٪من حاالت كوفيد-19
يف بريو ،التي خضعت الختبارات التسلسل
الجيني ،و 31٪من الحاالت املماثلة يف
تشييل.
ومن الدراسات القليلة جدا ً التي أجريت
عىل طفرة المبدا وقدرتها عىل مقاومة
لقاح كورونافاك الصيني ،تبني أنها تملك
قدرة عىل مقاومته تصل إىل  64يف املائة من
الحاالت ،كما أفاد خبري العلوم الفريوسية
التشييل ريكاردو سوتو .وكانت دراسة
أجراها خرباء من جامعة نيويورك قد
أظهرت أن هذه الطفرة تقاوم لقاحي
فايزر وموديرنا بنسبة تصل إىل  22يف املائة
يف بعض الحاالت.

مع االخرين و االمتناع عن إقامة
التجمعات االجتماعية والثقافية
و الدينية و السياسية ،واملشاركة
يف جهود الحملة الوطنية لتلقيح
املواطنني ضد فايروس كورونا”.
ومضت الوزارة يف القول إننا “نحث
وزارات الدولة كافة وامل ٔوسسات
الحكومية واالهلية عىل متابعة التزام
موظفيها بارتداء الكمام وتعقيم
اليدين اثناء الدوام والتباعد الجسدي

لتنفيذ االجراءات الوقائية والقرارات
الصادرة عن اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية ،وحث املوظفني
عىل أخذ اللقاحات او اجراء مسحات
 PCRبشكل اسبوعي”.
وأضافت أننا “نهيب بالقائمني عىل
العتبات املقدسة واملزارات الرشيفة
ودور العبادة كافة بتطبيق االجراءات
الوقائية بشكل تام وخاصة ارتداء
الكمام وتطبيق التباعد الجسدي
بشكل كامل ومنع التجمعات
البرشية الكبرية فيها”.
وتابعت الوزارة أننا “وزارة الصحة
والبيئة تراقب الوضع الوبائي
عن كثب وبقلق شديد ،وسنقدم
التوصيات التي قد تشمل اتخاذ
االجراءات االكثر تشددا يف حال تواصل
زيادة االصابات بشكل خطري ،ومنها
فرض الحظر الشامل وغلق الحدود
لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل
نسب االصابات والوفيات وحماية
املواطنني من الخطر”.
وختمت بأننا “ن ٔوكد عىل فرقنا
الصحية بتكثيف حمالتها الرقابية
عىل املطاعم واملقاهي والكازينوهات
واملوالت واالماكن الرتفيهية والقاعات
وغريها ملتابعة تنفيذ االجراءات
الوقائية واتخاذ االجراءات العقابية
بحق املخالفني منهم استنادا
اىل قرارات اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية”.

الربملان يكلف جلنة الصحة بالتحقيق يف حريق الناصرية
واحللبوسي يدعو إىل اجتماع طارئ للرئاسات وقادة الكتل
الزوراء  /يوسف سلمان:
قررت رئاسة مجلس النواب
تكليف لجنة الصحة والبيئة
النيابية بالتحقيق يف حادثة حريق
مستشفى الحسني التعليمي
يف محافظة ذي قار لكشف
املقرصين وتحديد اسباب الحادث،
ورفع تقريرها وتوصياتها اىل
رئاسة الربملان بالرسعة املمكنة،
فيما دعا رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،إىل عقد اجتماع
طارئ للرئاسات ورؤساء القوى
بموقف عىل
السياسية ،للخروج
ٍ
مستوى (الدولة) ،ملعالجة األوضاع
يف محافظة ذي قار وإنصاف أهلها
وفرض القانون.
يأتي ذلك بعد ان قررت رئاسة
مجلس النواب رفع الجلسة
املفتوحة املنعقدة ،امس االربعاء،
حيث استأنف مجلس النواب
اعمال جلسته االعتيادية التي
ابقاها مفتوحة منذ امس االول
 ،برئاسة نائب رئـيـس الربملان

بـشـيـر الـحـداد.
وانشغلت االوساط النيابية
باالجتماع املشرتك يف القاعة
الدستورية داخل مبنى الربملان
لرئاسـة مجلس النواب مع اللجنة
الحكومية املكلفة بالتحقيق يف
حادثة حريق مستشفى الحسني
التعليمي يف محافظة ذي قار .
وحرض االجتماع املشرتك هيئة
رئاسة مجلس النواب ووزراء
الداخلية والعمل والتخطيط
ورئيس جهاز االمن الوطني ووزيرة
الدولة لشؤون مجلس النواب،
وقيادات امنية واستخبارية،
فضال عن نواب محافظة ذي قار
واعضاء اللجان القانونية واالمن
والدفاع والنزاهة والصحة النيابية
ومحافظ ذي قار احمد الخفاجي
ومدراء الدوائر الخدمية املحلية يف
املحافظة ،فيما لم يسمح بدخول
الصحفيني من مراسيل الوكاالت
االخبارية والقنوات الفضائية
املعتمدين رسميا لتغطية وقائع

احلريري يقدم تشكيلته الوزارية لرئيس لبنان وينتظر اجلواب اليوم

بريوت /متابعة الزوراء:
كشف رئيس الحكومة اللبنانية املكلّف،
سعد الحريري ،يف مؤتمر صحفي مقتضب
عقده بعد زيارة قام بها إىل قرص بعبدا،
للقاء الرئيس ميشال عون ،امس األربعاء،
عن تفاصيل تتعلق بالتشكيلة الحكومية
التي قدمها.
وقال سعد الحريري“ :قدمت تشكيلة
حكومية من  24وزيرا” ،مضيفا“ :ننتظر
جوابا من عون بحلول الغد”.
ّ
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية املكلف عىل
أنه “حان وقت تشكيل الحكومة”.
وأضاف الحريري“ :قدمت للرئيس عون
حكومة من  24وزيرا من االختصاصيني
حسب املبادرة الفرنسية وحسب مبادرة
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االجتماع الذي يناقش تداعيات
فاجعـة الحريق وصوال اىل اعداد
مجموعة توصيات نيابية ستعرض
عىل مجلس النواب إلقرارها وإلزام
الحكومة بتنفيذهـا .
لكن النائب عن تحالف سائرون،
صباح الساعدي ،انتقد االجتماع
التداويل املشرتك لرئاسـة مجلس
النواب مع اللجنة الحكومية
املكلفة بالتحقيق يف حادثة حريق
مستشفى الحسني التعليمي يف
محافظة ذي قار .
وقال الساعدي ،يف مؤتمر صحفي
تابعته “ الزوراء “ “ :كنا نتوقع
ان يعقد الربملان جلسته بحضور
اغلب اعضائه من اجل االستماع
للجنة املعنية بالتحقيق يف حريق
مستشفى الحسني التعليمي،
لكننا تفاجأنا بتحويل االستضافة
من داخل الجلسة اىل اجتماع
مشرتك بعيدا عن وسائل االعالم”.
واضاف ان “مجلس النواب كان
االجدر به ان يصوت اليوم عىل

اقالة محافظ ذي قار كخطوة
أوىل اساسية يف اصالح الوضع
داخل ذي قار وال يمكن القبول
باستمرار الوضع فيها ،الن
للمحافظة خصوصيتها “ .عادا
انه “ كان االجدر برئاسة الربملان
ان تلجأ اىل عقد جلسة عامة امام
وسائل االعالم ملناقشة الحالة
والتصويت عىل اقالة محافظ
ذي قار ،اضافة اىل مخاطبة
رئيس الوزراء برضورة استخدام
صالحياته الدستورية والقانونية
يف اقالة املحافظ عىل اعتبار ان
التعيني كان من طرفه”.
واكد الساعدي ان “ مطلبنا
الواضح هو اقالة محافظ ذي
قار واعادة هيكلة وزارة الصحة
ومحاسبة املقرصين ومنعهم من
السفر ،أما انتظار اجراءات لجنة
التحقيق دون اتخاذ اجراءات
عاجلة وحزمة قرارات جاهزة،
يجعل هذا الوضع هو اضعاف
للمؤسسات الحكومية”.

تنويه

تعلن وزارة الصحة /الرشكة العامة
لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
عنتمديدتاريخغلقاملناقصةاملرقمة
55/2021/33اىل يوم 2021/7/30
 ..لذا اقتىض التنويه .
العدد/2217:ب2020/
جمهورية العراق
التاريخ2021/7/12:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اىل /اعالن
اىل املدعى عليهم (محمد حسن غايل و حسنني
مهدي حسن و ندى مهدي حسن )
بنا ًء عىل الدعوى املرقمة اعاله واملقامة من قبل
املدعني ( سالم حسن غايل وجماعته) واملتعلق
بإزالة شيوع العقار تسلسل (29437/110
جزيرة) وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني عىل موعد
املرافعة املوافق  2021/8/10ويف حال عدم
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم قانونا
ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وفق األصول.
القايض
		
م.ق
جواد حسني نايف
عالء حسني هزاع

العدد/1830ش2021/
جمهورية العراق
التاريخ2021/7/13:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االجوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه (كاظم خريبط غافل )
م /تبليغ بقرار حكم غيابي
اضبارة
وبعدد
2021/6/14
بتاريخ
(/1830ش )2021/اصدرت هذه املحكمة حكما
غيابيا اقتىض ( بتأييد حضانة الطفل (محمد
كاظم خريبط) ) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك
يف الوقت الحارض حسب رشح املبلغ القضائي
(سجاد نجم عبد الحسني) عليه تقرر تبليغك يف
صحيفتني يوميتني بالحكم املذكور اعاله بإمكانك
االعرتاض خالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل
لتاريخ نرش االعالن .
القايض
ضياء قاسم الهاليل

تنويه
نرشت جريدة الزوراء بعددها
 7519بتاريخ 2021/7/1
إعالنا ً صادرا ً من محكمة
بداءة النارصية /1955
ب ،2020/حيث ذكر مبلغ
 6ماليني و  660الف دينار
عراقي خطأ ،والصحيح 4
ماليني و  660الف دينار
عراقي ..لذا اقتىض التنويه.
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العراقيون يتضامنون مع ضحايا فجيعة “مستشفى احلسني” ويصلون صالة الغائب ترمحاً على الشهداء

الكاظمي :سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار ومدير املستشفى
ومدير الدفاع املدني يف احملافظة وإخضاعهم للتحقيق
الزوراء /حسني فالح:
أمست محافظة ذي قار ،االثنني املايض،
على فاجع�ة جدي�دة تمثلت بنش�وب
حريق هائل يف مركز النقاء بمستشفى
الحسين التعليم�ي املخص�ص لعالج
مرىض فريوس كورونا ،مما اسفر عن
استشهاد نحو  64شخصا واصابة 25
بحالة اختناق وجرح  15اخرين نتيجة
مبان ،وفيم�ا قرر رئيس
س�قوط عدة
ٍ
الوزراء ،الذي عقد اجتماعا طارئا عىل
خلفية الحادث ،سحب يد وحجز مدير
صحة ذي قار ومدير املستشفى ومدير
الدفاع املدن�ي باملحافظة وإخضاعهم
للتحقي�ق ،واعلان الح�داد يف عم�وم
البالد ،تلق�ى العراق التعازي من ملوك
ورؤس�اء وامراء العالم بضحايا حادث
حريق املستشفى بالنارصية.
وذكرت مديرية امن واس�تخبارات ذي
قار يف وثائق رسمية اطلعت “الزوراء”
عىل نسخة منها :انه يف الساعة 2200
من يوم االثنني املواف�ق 2021/7/12
نش�ب حري�ق داخ�ل القس�م الخاص
بالحج�ر الصح�ي ملصاب�ي فيروس
كورونا (مركز النقاء) التابع ملستشفى
الحسين التعليمي يف قضاء النارصية
بسبب انفجار قنينة االوكسجني .الفتة
اىل :ان اس�باب الحري�ق ه�ي انفج�ار
قنينة اوكس�جني ونتيجة لكون املبنى
مكونا من مادة الس�ندويج بنل انترش
الحريق بشكل رسيع.
وأضاف�ت :ان الحري�ق تس�بب بوف�اة
 64ش�خصا نتيجة إلصابتهم بحروق،
واصاب�ة  25بحال�ة اختن�اق ،واصابة
 15ش�خصا بج�روح مختلف�ة نتيجة
لس�قوط اجزاء من بناي�ة مركز العزل
عن�د احرتاق�ه ،كذل�ك احتراق مرك�ز
النق�اء بش�كل كام�ل .مؤك�دة ح�رق
عجلتني نوع سلفادور عائدة اىل افواج
ط�وارئ ذي ق�ار وعجل�ة اخ�رى نوع
(جيميس رباعية الدفع) عائدة اىل لواء
 14رشطة اتحادية م�ن قبل مواطنني
غاضبني قرب محل الحادث.
وعلى خلفية ح�ادث الحري�ق ،ترأس
رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،اجتماع�ا طارئ�ا بش�أن
حادث�ة حري�ق مستش�فى الحسين
(عليه السلام) بالنارصية واتخذ عددا
من القرارات .
وذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء
يف بي�ان :ان “رئي�س مجل�س الوزراء
القائد العام للقوات املسلحة ،مصطفى
الكاظم�ي ،عق�د اجتماع�ا ً طارئ�ا ً
ضم ع�ددا ً م�ن ال�وزراء واملس�ؤولني
والقي�ادات األمني�ة؛ وذل�ك للوق�وف
عىل أس�باب حادثة حريق مستش�فى
اإلم�ام الحسين (ع) يف محافظ�ة ذي
قار ،ومعالج�ة تداعياته�ا ،وقد خرج
االجتماع بالقرارات اآلتية:
 -1الب�دء بتحقي�ق حكوم�ي ع�ايل
املس�توى ،للوق�وف على أس�باب
الحادثة.
-2يتوج�ه فري�ق حكوم�ي ف�ورا إىل
محافظ�ة ذي ق�ار م�ن مجموعة من
ال�وزراء والق�ادة االمنيين ملتابع�ة
اإلجراءات ميدانيا ً .
 -3س�حب يد وحجز مدي�ر صحة ذي

قار ،ومدير املستش�فى ،ومدير الدفاع
املدن�ي يف املحافظ�ة وإخضاعه�م
للتحقيق أعاله.
-4توجيه مختل�ف الوزارات بإرس�ال
مس�اعدات طبي�ة وإغاثي�ة عاجلة إىل
محافظة ذي قار.
 -5اعتب�ار ضحاي�ا الحادث ش�هداء،
وإنج�از معامالته�م فورياً ،وتس�فري
الجرح�ى الذي�ن حاالته�م حرج�ة إىل
خارج العراق.
-6إعلان الحداد الرس�مي على أرواح
شهداء الحادثة.

تقديم مرشح جديد ملنصب
وزير الصحة

اىل ذلك ،حدد رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،موع�د نتائ�ج التحقي�ق
بحادثة مستشفى الحسني ،فيما أشار
إىل تقديم مرش�ح ملنصب وزير الصحة
ملجلس النواب.
وقال الكاظمي ،يف كلمته خالل جلسة
مجل�س ال�وزراء املنعق�دة اول ام�س
الثالث�اء“ :عزاؤن�ا وعظيم مواس�اتنا
لعوائل الش�هداء والجرح�ى بالفاجعة
الت�ي حصل�ت يف مستش�فى اإلم�ام
الحسين (ع) ونق�رأ س�ورة الفاتحة
وقوف�ا ً عىل أرواح الش�هداء” ،مبينا ان
“ما حدث يوم أمس يف مدينة النارصية
يمثل جرحا ً عميقا ً يف ضمري العراقيني
جميعاً”.
واض�اف ان “املس�ؤولية تتضاع�ف
بتك�رار هذا النوع م�ن الفواجع خالل
األش�هر املاضي�ة ،والت�ي تتزام�ن مع
أزم�ات كبيرة بعضه�ا طبيع�ي مثل
األزم�ة االقتصادي�ة ،وبعضه�ا بفعل
فاع�ل مث�ل رضب أبراج نق�ل الطاقة
وتعطيل الش�بكة الوطني�ة ،ومحاولة
البع�ض زعزع�ة األم�ن الداخيل ونرش
الفوىض والش�كوك ومنع ميض القرار
الوطني العراق�ي” ،الفتا إىل “اننا نقف
الي�وم أم�ام ش�عبنا وعوائل الش�هداء
خاص�ة ،لنق�ول إن املس�ؤولية الت�ي
تط�وّق أعناقن�ا دفعت يف كل م�رّة إىل
اتخ�اذ خط�وات كبرية ملعالج�ة الخلل
ومحاسبة املُيسء ،وهذا ما سنفعله يف
قضية مستش�فى اإلمام الحسني (ع)
يف النارصي�ة من أج�ل االنتصار لدماء
الشهداء الذين سقطوا”.
واك�د ان “ح�ادث املستش�فى ي�ؤرش
خلالً بنيويا ً يف الهيكلية اإلدارية للدولة
العراقي�ة ،إذ إن تش�خيص األخط�اء
ال يت�م توظيفه وال متابعت�ه ،ويذهب
املواطن�ون ضحاي�ا” ،مش�ددا على
“رضورة إطلاق عملي�ة إصالح إداري
ش�امل ،وأهم خطواتها هو أن نفصل
العمل اإلداري عن النفوذ السيايس”.
الكاظمي يؤك�د رضورة إطالق عملية
إصالح إداري شامل
ولف�ت اىل انه “من غير املعقول حجم
اإلهم�ال أو الفع�ل املقص�ود أو غير
املقص�ود الذي يمكن له أن يرتك كارثة
بهذا الحجم اإلنس�اني الثقيل” ،مؤكدا
ان “نتائ�ج التحقي�ق الع�ادل ال�ذي
فتحناه س�تقود إىل معرفة املقرصين
املبارشي�ن ،وال أتمن�ى أن يكون يف أي
مرحل�ة م�ن مراح�ل التقصير وجود
تعمّد”.

وتاب�ع ان “وطنيتن�ا ال تتقبل فكرة أن
يتع ّمد العراقي قتل أخيه من أجل هدف
س�يايس ،ولعن�ة الله على كل منفعة
أو منص�ب تجع�ل اإلنس�ان يس�تهرت
ويس�تخف بدم أخيه ،ولعن�ة الله عىل
كل منفعة سياس�ية أو مادية تسخط
اإلنس�ان لتجعل�ه أداة يفج�ر أب�راج
الكهرباء؛ من أجل إثبات وجهة نظره،
وإفش�ال العاملني من أج�ل وطنهم”،
موضحا انه “عندما تنجرف السياسة
بعي�دا ً ع�ن املب�دأ األخالق�ي وااللتزام
اإلنساني ،فسنكون تحت سيطرة مبدأ
رشيعة الغاب بعينها”.
وبين الكاظم�ي “ل�ن نتس�امح م�ع
الفاسدين أو املتالعبني بأرواح املواطنني
أي�ا ً كان�ت صفاته�م أو انتماءاتهم”،
موضح�ا ان “الحكوم�ة قدم�ت إىل
مجلس النواب املوقر مرش�حنا لشغل
منصب وزي�ر الصحة بديالً عن الوزير
املس�تقيل ،وننتظر من املجلس حس�م
ه�ذه القضي�ة؛ ملن�ع اس�تمرار وزارة
الصح�ة بالعم�ل م�ن دون وزي�ر ملدة
طويلة”.

تشكيل جلنة عالية املستوى
للتحقيق باحلادث

وذك�ر انه “ت�م تش�كيل لجن�ة عالية
املس�توى يف وق�ت متأخر م�ن االثنني
للتحقي�ق بفاجع�ة مستش�فى اإلمام
الحسين (ع) وس�تعلن نتائجها خالل
أس�بوع ،وس�وف يحاس�ب املقصر
واملتالع�ب ب�أرواح العراقيني حس�ابا ً
عسيرا ً وف�ق القان�ون” ،مشيرا اىل
ان “خط�وات اإلصلاح ومحارب�ة
الفس�اد التي تتخذها الحكومة تواجه
لألس�ف -عرقل�ة ممنهجة وهجماتإعالمي�ة م�ع كل محاول�ة للتق�دم إىل
األم�ام؛ والهدف هو إجهاض اإلصالح،
وتش�ويه صورت�ه؛ لكنن�ا ماض�ون
باتجاه هدف خدمة شعبنا”.
وتاب�ع “وجهن�ا بالرسع�ة يف إنج�از
معاملات حقوقهم لذويهم وتس�فري
الحاالت الحرجة من الجرحى إىل خارج
العراق”.

مبادرة برملانية للتربع بالراتب
األمسي لعوائل الضحايا

م�ن جهته�ا ،عق�دت رئاس�ة مجلس
الن�واب ،اول ام�س الثالث�اء ،اجتماعا
مع رؤس�اء الكتل ح�ول حادثة حريق
مستشفى الحسني.
وقال املكتب اإلعالم�ي لرئيس مجلس
الن�واب يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء”:
ان “رئاس�ة مجل�س الن�واب عق�دت
اجتماعا مع رؤساء الكتل حول حادثة
حريق مستش�فى اإلمام الحسني (ع)
يف النارصية”.
وكش�ف رئيس كتلة الرافدين النيابية،
يونادم كنا ،عن مبادرة برملانية للتربع
بالراتب االسمي لعوائل ضحايا حادثة
مستش�فى الحسين التعليم�ي يف ذي
قار .
وق�ال كن�ا يف ترصي�ح صحف�ي :إن “
اجتم�اع هيأة رئاس�ة مجل�س النواب
برؤس�اء الكت�ل النيابي�ة ملناقش�ة
موضوع جلسة الثالثاء وحادثة حريق

مستش�فى الحسين خرج بتوصيات
عدة ،من بينها استضافة مسؤولني يف
وزارتي الصحة والداخلية”.
واش�ار اىل أن “هن�اك مب�ادرة من قبل
مجلس الن�واب لتربع اعضائه بالراتب
االس�مي اىل عوائ�ل ضحاي�ا حادث�ة
املستش�فى يف ذي ق�ار” ،مبين�ا ً أن “
مرش�ح وزي�ر الصحة الجدي�د صفاء
الحس�يني من املرج�ح ان يطرح اثناء
جلسة الربملان املقبلة”.

وحتر حبق 13
أوامر قبض ٍ
مسؤوالً من مالكات صحة ذي قار

من جهتها ،أصدرت محكمة استئناف
وتح�ر بحق 13
ذي ق�ار أوام�ر قبض
ٍ
مس�ؤوالً م�ن ملاكات دائ�رة صح�ة
املحافظ�ة ،بينهم مدي�ر الدائرة صدام
الطويل.
وحصلت “الزوراء” عىل وثيقة صادرة
م�ن محكم�ة تحقيق ذي ق�ار ،يظهر
فيها “صدور اوام�ر قبض وتحر بحق
 13مسؤوالً بدائرة صحة محافظة ذي
قار ،بينهم مدير الدائرة صدام الطويل،
وذلك عىل خلفية الحريق الذي اندلع يف
مستشفى الحسني التعليمي”.

تسرب غاز األوكسجني يف
املستشفى

م�ن جانبه ،أعلن مدي�ر الدفاع املدني،
اللواء كاظم بوهان ،أن املديرية أرشت
ترسب أوكسجني بمستشفى الحسني
يف النارصية قبل احرتاقه.
وق�ال بوه�ان يف ترصي�ح صحف�ي:
إن “مديري�ة الدف�اع املدن�ي قدم�ت
توصي�ات بتوفري إجراءات السلامة يف
املستشفيات”.
ً
ترسب�ا
وأض�اف أن “املديري�ة أرشت
يف االوكس�جني بمستش�فى الع�زل
بالنارصي�ة قب�ل احرتاق�ه” ،الفت�ا اىل
“احتم�ال وجود جثث تح�ت االنقاض
حتى اآلن”.

ملوك وأمراء ورؤساء الدول
يقدمون التعازي للعراق

وعلى خلفي�ة ح�ادث الحري�ق ،تلقى
رئي�س الجمهورية ،برهم صالح ،امس
تعاز من ملوك ورؤساء
االربعاء ،برقيات
ٍ
وأم�راء بفاجع�ة حري�ق مستش�فى
الحسين (ع) يف النارصي�ة ،والتي راح
ضحيتها العرشات من املواطنني.
وذكرت رئاس�ة الجمهورية يف بيان لها
تلقت�ه “ال�زوراء” :أن” الرئيس صالح
تلقى اتصاالً هاتفيا ً من الرئيس املرصي
عب�د الفت�اح الس�ييس مع ّزيا ً الش�عب
العراقي بالح�ادث األليم ،داعيا ً الله عز
وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواس�ع
رحمته ويس�كنهم فس�يح جناته ،وأن
ُيلهم أرسهم الصرب والسلوان”.
وأضاف البي�ان أنه “كم�ا تلقى صالح
برقي�ات أخ�رى م�ن الرئي�س الرويس
فالديمير بوتن ،وامللك س�لمان بن عبد
العزي�ز ملك اململكة العربية الس�عودية
وويل العه�د األمير محمد بن س�لمان،
والرئيس الفلس�طيني محمود عباس،
وس�لطان ُعم�ان هيث�م بن ط�ارق آل
س�عيد ،وأمير الكوي�ت الش�يخ نواف
األحم�د الجاب�ر الصباح ونائ�ب األمري
وويل العهد الشيخ مشعل االحمد الجابر
الصب�اح ،وأمير قطر الش�يخ تميم بن
حم�د آل ثان�ي ونائ�ب األمير الش�يخ
عبدالل�ه ب�ن حم�د آل ثان�ي ،والرئيس
اللبناني ميش�ال عون ،حي�ث عربوا يف
برقياتهم عن عميق مواساتهم للشعب
العراقي س�ائلني العيل القدير أن يتغمد
الضحايا بواس�ع رحمت�ه وأن َّ
يمن عىل
املصابني بالش�فاء العاجل ،وأن يحفظ
العراق وش�عبه من كل مك�روه وينعم
عليهم بالخري والسالم”.

مصر تؤكد استعدادها ملساعدة
العراق لتجاوز الفاجعة

كذل�ك تلق�ى رئي�س مجلس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،التع�ازي م�ن
الرئيس املرصي ،عبد الفتاح الس�ييس،
يف ضحايا فاجعة النارصية.
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس مجلس
ال�وزراء ،مصطفى الكاظم�ي ،يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :أن “رئي�س مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،تلق�ى
اتص�االً هاتفي�ا ً من الرئي�س املرصي،
عبد الفتاح السييس ،قدم خالله تعازيه
للع�راق حكوم�ة وش�عبا ً يف س�قوط
ضحايا مستش�فى االمام الحسني (ع)
يف النارصية”.
وأكد الس�ييس ،خالل االتصال ،بحسب
البي�ان“ :مواس�اة الش�عب املصري
وتعازي�ه وتآزره مع ش�قيقه الش�عب
العراق�ي ،وأهايل الضحاي�ا” ،مبتهالً اىل
الباري عز وجل “بالرحمة واملغفرة لهم
والشفاء العاجل للجرحى”.
وع�رض الرئي�س املرصي على رئيس
مجلس الوزراء “استعداد مرص لتقديم
أي عون أو دعم يحتاجه العراق لتجاوز
هذه الفاجعة”.
م�ن جهت�ه ،ش�كر الكاظم�ي الرئيس
الس�ييس على “مش�اعره النبيل�ة
ومبادرته األخوية” ،معربا ً عن “أمله يف
التعاون بكل ما يحقق األمن واالزدهار

للش�عبني العراقي واملرصي ،فضالً عن
تحقيق التنمية املس�تدامة واالستقرار
لكل شعوب املنطقة”.

االردن تعلن استعدادها الستقبال
جرحى مستشفى احلسني

كما أعلن�ت وزارة الخارجية اس�تعداد
مستش�فيات األردن الس�تقبال جرحى
حادث مستشفى الحسني يف ذي قار.
وقالت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”:
إن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين تلقى
األردني أيمن
اتصاالً هاتفيا ً من نظريه
ّ
الصف�دي ،ال�ذي قدم التع�ازي بحادثة
الحري�ق املُ�روع بمستش�فى “اإلم�ام
الحسين” بمحافظة ذي قار ،وأس�فر
عن استشهاد وإصابة العرشات”.
بح�زن
وأض�اف أن “الصف�دي نق�ل
ٍ
ومواس�اة تع�ازي امللك عبدالل�ه الثاني
لحكومة وشعب العراق وتقدم بصادق
تعازي�ه ل�ذوي الش�هداء” ،داعي�ا ً أن
“يتغمده�م الله بواس�ع رحمت�ه ،وأن
يَمُ َّن بالشفاء العاجل عىل املُصابني”.
وأك�د الوزي�ر االردن�ي ،وفق�ا ً للبي�ان،
“تضام�ن حكوم�ة وش�عب اململك�ة
األردنيّة الهاش�ميّة مع حكومة وشعب
الع�راق يف مُ واجهة ه�ذا الحادث األليم،
واستعداد مستشفيات اململكة األردنيّة
الستقبال الجرحى ،وتقديم أي مساعدة
مطلوبة”.

تركيا تتعاطف مع شعب العراق
وحكومته

م�ن جهته�ا ،ق َّدم�ت وزارة الخارجيّة
الرتكيّة ،امس األربعاء ،التعازي بفاجعة
حريق مستشفى الحسني التعليمي.
وقالت وزارة الخارجية العراقية يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :إن “وزير الخارجيَّة
فؤاد حسين تلقى اتص�االً هاتفيا ً من
الرتكي ،مولود تشاووش أوغلو،
نظريه
ّ
مُ ع ّزي�ا ً بفاجع�ة حري�ق مستش�فى
اإلمام الحسين يف النارصية ،والتي راح
ضحيتها العرشات من املواطنني”.
وأض�اف البي�ان أن “أوغل�و أعرب عن
ً
حكومة
تعاط�ف الجمهوريَّة الرتكيَّ�ة
وشعبا ً مع شعب وحكومة العراق”.
بينما قدمت وزارة الخارجية الروس�ية
التع�ازي لجمهوري�ة الع�راق بضحايا
الحري�ق يف مستش�فى للمصابين
بفريوس كورونا يف محافظة ذي قار.
وقالت الخارجية الروس�ية يف بيان لها،
الثالث�اء“ :نعرب ع�ن تعازين�ا العميقة
لقيادة وش�عب العراق الصديق ،ونقدم
كلمات الدعم واملواساة الحقيقية لذوي
الضحاي�ا ،ونتمن�ى الش�فاء الرسي�ع
للمصابني”.

السيد الصدر :على احلكومة
السعي ملعاقبة املقصرين حبرق
املستشفيات

م�ن جانبه ،دعا زعي�م التيار الصدري،
السيد مقتدى الصدر ،ملعاقبة املقرصين
بمسألة حرق املستشفيات.
وقال الس�يد الصدر يف تغري�دة تابعتها
“ال�زوراء” :إن “عىل الحكومة الس�عي
الف�وري والج�اد والح�ازم ملعاقب�ة

املقرصين بمس�ألة حرق املستشفيات
س�واء يف النارصي�ة أو غريه�ا م�ن
املحافظ�ات أي�ا ً كان انتماؤه�م ،وإال
ف�إن الحكومة بصغريه�ا وكبريها هي
املسؤولة عما يحدث”.
وأضاف“ :كذل�ك يجب اإلرساع يف إعالن
نتائ�ج التحقي�ق بالرسع�ة القصوى،
وأن ال يك�ون مصريها مصري ما احرتق
من مستش�فيات س�ابقاً ،وإال كان لنا
ترصف آخر بما يحفظ للشعب سالمته
وكرامته”.

حمافظ ذي قار يصدر  7قرارات
على خلفية الفاجعة

وكان محاف�ظ ذي ق�ار ،احم�د غن�ي
الخفاج�ي ،ق�د اص�در ،فج�ر الثالثاء،
س�بعة ق�رارات على خلفي�ة فاجع�ة
مستشفى االمام الحسني يف النارصية.
وذكر املكتب االعالم�ي ملحافظ ذي قار
يف بي�ان :أن “محاف�ظ ذي ق�ار احم�د
غن�ي الخفاج�ي ،أص�در جمل�ة م�ن
الق�رارات العاجلة بخص�وص ما جرى
مس�اء االثنني من حادث مفجع تسبب
باستش�هاد واصاب�ة ع�دد م�ن ابن�اء
املحافظة”.
وأض�اف أن “املحافظ قرر اعالن الحداد
الع�ام على ارواح الش�هداء االب�رار،
وتعطي�ل ال�دوام الرس�مي لثالث�ة ايام
ب�دءا ً م�ن الي�وم الثالث�اء املواف�ق ١٣
تم�وز  ،٢٠٢١وكذل�ك تش�كيل لجن�ة
عليا للتحقيق يف مالبس�ات هذا الحادث
املأساوي تتألف اللجنة من اآلتي:
 النائب األول ملحافظ ذي قار رئيسا. مع�اون محاف�ظ ذي ق�ار لش�ؤوناملتابعة.
 عضو من دائرة صحة ذي قار. ممثل من قيادة عمليات سومر. ممث�ل ع�ن قي�ادة رشط�ة ذي ق�ارواملنشآت.
 ممثل عن مديرية امن ذي قار. ممثل عن مديرية الدفاع املدني”.وأوض�ح أن “اللجن�ة التحقيقي�ة
ُتخضع كل من له صل�ة ادارية او فنية
إلجراءاته�ا ،وتس�تمع ل�كل م�ن ي�ديل
بمعلومات عن مسبباته ،وتقدم اللجنة
تقريرها النهائي خالل  ٤٨ساعة فقط
من تشكيلها إلعالنه للرأي العام” ،الفتا
اىل أن “وزارة الصح�ة ودائ�رة صح�ة
ذي ق�ار تتحم�ل مس�ؤولية التأخري يف
اس�تكمال افتتاح مستشفى النارصية
املرك�زي (الرتك�ي) ومب�ارشة الكوادر
الصحية”.
وتاب�ع “أن�ه تق�رر ايض�ا نق�ل جميع
منتس�بي مستش�فى االمام الحسين
التعليم�ي اىل مستش�فى النارصي�ة
املرك�زي واملب�ارشة به ف�ورا ،وتحويل
مستش�فى االمام الحسني التعليمي اىل
مركز لعزل مصابي كورونا فوراً ،فضال
ع�ن اغلاق جمي�ع املراك�ز الكرفانية
املخصص�ة لع�زل مصاب�ي كورون�ا
واالس�تعانة بمراك�ز ومش�اف مجهزة
لهذا الغرض”.
وش�دد عىل “جميع امللاكات الطبية
والصحي�ة والتمريضي�ة التوج�ه
ف�ورا اىل مستش�فى االمام الحسين
التعليمي إلسناد املالك الطبي العامل
هناك”.
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العدد7205 :
التاريخ 2021/7/5:

ُ
تعل�ن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص ع�ن إجراء مزايدة علنية
لتأجري الخطوط ادناه يف محافظة (ذي قار) يف اليوم (الثالثني) تبدأ
من الي�وم التايل لنرش االعالن وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة
رقم ( )21لسنة  2013املعدل.
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء
مبلغ ( )5000دينار غري قابل للرد.
فعلى الراغبين الحض�ور يف الس�اعة الحادي�ة عشر يف
قس�م الرشك�ة يف محافظ�ة (ذي ق�ار) على ان يق�دم
املزاي�د كت�اب يؤي�د ب�راءة ذمت�ه م�ن الرضيب�ة معن�ون اىل
( الرشك�ة العام�ة إلدارة النق�ل الخ�اص ) وهوية االح�وال املدنية
وش�هادة الجنس�ية او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن
(النسخ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية البالغة  %20مرضوبا
يف عدد س�نني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة
اجور خدمة بنس�بة  ،%2وكذلك يتحمل الن�اكل فرق البدلني يف عدد
س�نني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري
املزايدة يف اليوم التايل.

م�دة االيجار ملدة س�نة واح�دة  ...يدفع ب�دل االيجار قس�ط واحد
سنويا.
كريم هاشم حسني الجابري
املدير العام
رئيس مجلس االدارة
تعلن رشكة مصايف الوس�ط عن اعالن املرشوع (وفقا ً للوثيقة القياس�ية) وكما مبني ادناه:۔

إعـــالن رقـــم ( ط – )22لسنة 2021

وبالرشوط التالية -:
 -1يت�م تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف ح�ال عدم التزام مقدم العطاء بتطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة
اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
 -2يلتزم مقدمو العطاء بملئ القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية والخاص باستمارات العطاء والذي يكون بصيغة
( )wordثم تقدم ورقيا ً بعد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة العطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف
عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات.
 -3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء العطاء باللغات بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة  1,500,000مليون وخمسمائة الف.
 -4يتم بيع مواصفات الطلبية بمبلغ ( 1500000مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي) غري قابل للرد او تحويل ذلك
املبل�غ اىل املرصف الخاص لرشكتنا (مرصف الرافدين) الفرع الرئييس ورقم الحس�اب ه�و( )90956إال يف حالة الغاء
الطلبية من قبل رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله.
 -5عىل الرشكات الراغبة باملش�اركة (اجنبية,عربية,عراقية) تقديم كافة املستمس�كات االصولية والقانونية الخاصة
بالرشكة (ش�هادة تأس�يس حديثة ونافذة ومصدقة حس�ب االصول من الس�فارة او القنصلية او امللحقية التجارية
العراقي�ة يف بلد الرشكة ,ومن مس�جل الرشكات للشركات العراقية ,ب�راءة ذمة صادرة من الهيئ�ة العامة للرضائب
تتضمن الرقم الرضيبي ,املوقف املايل متمثل بحس�ابات ختامية رابحة الخر سنتني مالية وان يكون الحد االدنى لرأس
مال الرشكة ( )2000000اثنان مليون دينار عراقي وال يقل الحد االدنى لرأس مال الرشكة املحدودة عن ()1000000
ملي�ون دين�ار وال يق�ل الحد االدنى لبقية الشركات عن ( )500000خمس�مائة الف دينار عراق�ي -الهوية التجارية
النافذة) مع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية او ترافق مع العرض املقدم
يف حال تقديمها سابقاً ،بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم احدى املستمسكات التالية-:
نسخة واضحة من شهادة تأسيس الرشكة مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأسيس مع نسخةمرتجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة .
نس�خة واضحة من قرار تس�جيل فرع او مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادر عن دائرة تسجيل الرشكات (مصادقاصوليا).
 -6يتم فتح العروض (يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق)ويف حالة مصادفة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل
الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة ( )29ادناه.
 -7يتم تقديم االسعار بعملة الدوالر-يورو-دينار عراقي( + DDPبوليصة تأمني لصالح رشكتنا واصل بغداد/مخازن
مصفى الدورة) وتكون االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
 -8يجب عىل مقدم العطاء تقديم سعر الوحدة الكهربائية ( )KWHباالضافة اىل السعر الكيل للعطاء.
 -9يت�م تقدي�م العرض بظرف مثب�ت عليه رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع م�ن قبل املدير العام او املدير
املفوض مع تثبيت االس�م الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل العروض التي
ترسل مغلفة بالربيد او  D.H.Lوتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني.
 -10يج�ب تحديد فرتة نفاذية الع�رض وتثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض وكذلك تحدي�د تاريخ نفاذية التأمينات
(120يوماً).
االولية يف العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن
 -11ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات .
 -12يتم تقديم تأمينات اولية من قبل مقدم العطاء او من احد املس�اهمني يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع
العروض عىل شكل(خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة)نسخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية الواردة
يف صفحة رقم ( )5من الوثائق القياسية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسية
وتطلق هذه التأمينات يف حالة –عدم احالة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات االولية .ترفض
التأمينات االولية الصادرة من املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم( )5من الوثيقة القياسية ويجب ان تكون هذه
التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن ( )120يوما ً وتهمل العطاءات اذا كانت التأمينات عىل شكل سويفت.
-13تحدي�دفترةالتنفي�ذباالي�امواليج�وزتثبي�تعب�ارة(م�ن-اىل).
 -14تفرض غرامة تأخريية عىل املجهز اليتجاوز حدها األعىل نسبة  %10من مبلغ عقد يف حالة عدم تجهيز املواد بفرتة
التجهيز املثبتة يف العقد.
 -15تقدم التأمينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ (حرصا) للعقد بنسبة ()%5خمسة من املئة من
مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد ومن احد

املص�ارف ال�واردة يف الفقرة رقم ( )9خالل مدة ال تتج�اوز ( )14يوما ويف حالة التأخر ،تهمل اإلحالة ويحال املجهز إىل
لجن�ة الناكلين .وتبقى الكفالة نافذة مل�دة العقد أو تمديده عند تمديد فرتة التجهي�ز او لحني انتهاء فرتة الضمان ،يف
حالة وجود (فرتة ضمان) تطلق كفالة حس�ن األداء بعد استالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز
كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا.
 -16الش�حن للمواد دفعة واحدة ( تم حجز نس�بة ( )%10من قيمة العقد الكلية ( للمبالغ املتحققة ) التعاد اىل املجهز
إال بع�د جل�ب براءة ذمة من الهيئة العام�ة للرضائب وخالل  30يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارس�الها اىل الهيئة
املذكورة) الش�حن للمواد عىل ش�كل دفعات ( يتم حجز نس�بة ( %2.7من كل دفعة ( للمبالغ املتحققة ) لكون تسديد
املستحقات عىل شكل دفعات ويتم حجز نسبة ( )%10من قيمة الدفعة االخرية التعاد اىل املجهز إال بعد جلب براءة ذمة
من الهيئة العامة للرضائب وخالل  30يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة).
 -17تستقطع نسبة ( )0.003من مبلغ العقد کرسم طابع.
 -18يت�م اس�تقطاع مبلغ ( )25000ال�ف دينار عراقي ع�ن كل املناقصات من الرشكات العراقية الس�تحصال صحة
صدور من غرفة تجارة بغداد.
 -19االلت�زام بتقديم ش�هادة املنش�أ من الرشكة املصنعة للم�واد فاتورة بيع ووثيقة التأمني باس�م املجهزين وتكون
مصدق�ة م�ن قب�ل امللحقي�ة التجارية العراقية او الس�فارة يف الخارج س�واء كان (بلد املنش�أ او بلد املجه�ز ام يف بلد
الشحن).
 -20ال ترصف املستحقات إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.
 -21ال يجوز ملقدم العطاء ش�طب أي بند من بنود مس�تندات املناقصة او اجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
 -22منش�أ املواد ينبغي أن يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناش�ئ املطلوبة وثابت (لن يتغري ألي س�بب كان) مع
تحديد طريقة وميناء الشحن ونقطةالدخول.
 -23يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة  -املدينة  -الش�ارع  -البناية  -العنوان الربيدي والهاتف) واس�م املدير
العام للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض.
 -24تقدي�م كت�اب تخويل من الشركات املصنعة مصدقة م�ن وزارة الخارجية او الس�فارة أو القنصلية او امللحقية
التجارية يف بلد املنشأ (نسخة اصلية) وحسب التعليمات لطلبيات (تجهيز املواد املتخصصة).
 -25يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها (  150دوالر).
 -26تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع
خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977بأن املستحقات املالية
ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف اآلخر.
 -27يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف أي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق
وصل الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من تاريخ الغلق وس�تقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص
باالجابة عن استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن ( )7ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم
.2021/7/28
 -28ان املواد سوف تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط
االعتماد (يف حال عدم قبول الطرف األول للخالفات يف مستندات الشحن).
 -29تاريخ الغلق الس�اعة ( )1بعد الظهر ليوم . 2021/ 8 / 4
 -30كاف�ة االج�راءات لطلبيات الشراء خاضعة لتعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014والضوابط
والتعديالت.
 -31استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد مبلغه بنسبة  %20فأكثر عن الكلفة التخمينية املخصصة ألغراض االحالة.
 -32للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف ( )1450دينار عراقي لكل دوالر امريكي.
 -33سيتم استقطاع ( )1000الف دينار عراقي لغرض بناء مدارس ورياض اطفال.
مالحظة :يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔
www.oil.gov.iq
www.mrc.oil.gov.ig
مع التقدير
د.عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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حمافظ السليمانية :عدم امتالكنا بنكاً مركزياً
وسيولة نقدية خطر يهدد اإلقليم

بغداد /الزوراء:
وص�ف رئي�س الحكومة املحلية يف محافظة الس�ليمانية ،هفال ابو
بكر ،ام�س األربعاء ،عدم امتالك إقليم كردس�تان لبنك مركزي بأنه
أكرب خطر يحدق باألكراد يف العراق.
وقال أبو بكر ،يف كلمة له خالل مؤتمر أكاديمي يف السليمانية تابعته
«ال�زوراء» :حقيقة ال يوجد أنموذج إلقليم كردس�تان عىل مس�توى
العالم س�وى فلسطني ،ونحن دولة داخل دولة ونمارس مهام الدولة
من دون أن ننتبه عىل اننا ال نمتلك بنكا مركزيا وهذا ما لم يتطرق له
أحد مسبقا ،وليس لدينا سيولة نقدية أيضا.
واس�تطرد :أن أكبر املخاط�ر الت�ي ته�دد االك�راد ليس�ت املس�ائل
السياس�ية او مس�الة العالقات بني اربيل وبغداد ،وإنما تتمثل بعدم
امتالك اإلقليم لبنك مركزي والسيولة النقدية.
وختم حديثه بالقول :إن إقليم كردس�تان بات محطة للعراق يف نقل
العمل�ة اىل دول الجوار الت�ي دائما ما تفتقد للعملة الصعبة بس�بب
الحصار املفروض عليها.

العراق اخلامس يف الشرق األوسط
بقيمة العقود املمنوحة

بغداد /متابعة الزوراء:

كش�فت مجلة “ميد” املعنية بالش�ؤون االقتصادية ،امس االربعاء ،أن العراق
جاء خامسا ً بقيمة العقود املمنوحة يف الرشق االوسط يف شهر حزيران .2021
وقال�ت املجلة يف تقرير لها :إن “العراق احتل املرتبة الخامس�ة بقيمة العقود
املمنوحة يف شهر حزيران املايض” ،مبينة أنه “منح عقودا ً بقيمة  367مليون
دوالر ،اغلبها كان يف قطاع الطاقة”.
وأضاف�ت ميد أن “ايران ج�اءت أوالً بقيمة العقود املمنوح�ة وبواقع 1.190
مليار دوالر ،تليها الس�عودية ثاني�ا ً وبواقع  1.170مليار دوالر ،وجاءت مرص
ثالث�ا ً حيث منحت عقود قيمتها  722مليوناً ،لتاتي بعدها قطر رابعا وبعقود
بلغت  560مليون دوالر”.
وأش�ارت ميد يف تقريرها إىل أن “عمّان منحت عقودا ً بقيمة بلغت  350مليون
دوالر يف حزيران ،ومنحت الكويت عقودا ً بقيمة بلغت  327مليون دوالر ،فيما
منحت البحرين عقودا ً بقيمة بلغت  34مليون دوالر”.

املركزي لإلحصاء يكشف عن اإليرادات
السنوية لنهري دجلة والفرات

بغداد /الزوراء:

كش�ف الجه�از املرك�زي لإلحصاء ع�ن أن اإليرادات الس�نوية لنه�ري دجلة
والفرات بلغت أكثر من  49مليار/م 3خالل عام .2020
وقال الجهاز يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء ”:إن “اإليرادات السنوية لنهري
دجل�ة والف�رات بلغت  49.59ملي�ار /م 3خالل ع�ام  ،”2020مبينا ً أن “هذه
اإليرادات انخفضت عن العام الذي سبقه التي بلغت  93.47مليار  /م.”3
وأض�اف أن “اإليرادات الس�نوية لنهر دجلة بلغ�ت  11.44مليار /م ،3يف حني
بلغت اإليرادات الس�نوية لروافده  17.95مليار /م ،”3مشريا ً إىل أن “مجموع
ه�ذه الكمي�ات يف نه�ر دجلة ورواف�ده بل�غ  29.39مليار/م 3وبنس�بة تبلغ
 % 59.3م�ن مجم�وع اإلي�رادات املائية الداخل�ة للعراق”.وأش�ار التقرير إىل
أن “اإليرادات الس�نوية لنهر الفرات بلغت  20.20مليار /م ،3وبنس�بة بلغت
 40.7%م�ن مجموع االيرادات املائية الداخل�ة للعراق”.وأوضح أن “اإليرادات
املائي�ة من رافد الزاب األعىل بلغت  10.23مليارات /م 3وبنس�بة  20.6%من
مجم�وع اإليرادات املائية لنه�ر دجلة ،يليه رافد الزاب األس�فل وبواقع 4.29
ملي�ارات /م 3وبنس�بة  ،8.7%يلي�ه رافد دي�اىل وبواق�ع  2.49مليارين/م3
وبنسبة  5%يليه رافد العظيم وبواقع 0.94مليار /م 3وبنسبة .”1.9%يذكر
أن تركي�ا قامت ببناء  14س�دا ً عىل نه�ر الفرات وروافده داخ�ل أراضيها و8
س�دود عىل نهر دجلة وروافده ،فيما قامت إيران بناء عدة س�دود عىل الروافد
الداخلة للعراق وتحويل مجاري البعض منها.

العراق أكرب املستوردين للحبوب والبقوليات
الرتكية بالنصف األول لـ 2021

بغداد /متابعة الزوراء:

أعل�ن اتحاد مصدري جن�وب رشقي األناض�ول يف تركيا ان الع�راق كان اكرب
املس�توردين للحب�وب والبقولي�ات من تركيا خلال النص�ف األول من العام
.2021
وق�ال االتح�اد :إن إجمايل صادرات الحب�وب والبقوليات ،خالل األش�هر الـ6
األوىل من العام الحايل س�جلت  4ماليني و 972ألفا و 430طنا ،مس�جلة نموا
بنسبة  19.7باملئة ،مقارنة بالنصف من األول العام املايض.
واضاف ان “عائدات ص�ادرات الحبوب الرتكية بلغت  4مليارات و 155مليونا
و 643ألف دوالر  ،خالل األشهر الـ  6األوىل من العام الحايل.
وأش�ار إىل أن “العراق تصدر البلدان املس�توردة للحب�وب والبقوليات الرتكية،
بواق�ع  656مليون�ا ،و 364أل�ف دوالر ،تلته س�وريا ب�ـ  272مليونا و 8آالف
دوالر ،ثم الواليات املتحدة  236مليون دوالر.
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اللجنة املالية تستبعد إمكانية الذهاب إىل خيار املوازنة التكميلية
بغداد /الزوراء:
اس�تبعدت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة امكاني�ة
الذهاب اىل خي�ار املوازنة التكميلية يف املرحلة
املتبقية من الع�ام الحايل .وفيما اكدت اللجنة
ان طع�ن الحكومة بقان�ون املوازنة لن يوقف
تنفيذه�ا ،اوضح�ت ان�ه يف حال ب�ت القضاء
بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة
س�يتم الغاء تل�ك الفقرات م�ن املوازنة وتحل
محله�ا الفقرات التي ارس�لت م�ن الحكومة،
ولن تحتاج اىل تصويت جديد يف الربملان .
وق�ال عضو اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،محمد
الش�بكي ،يف حدي�ث صحف�ي :إن “املب�ادئ
العام�ة الت�ي تبنى عليها املوازن�ة العامة هي
مبادئ ش�مولية ونعتق�د أن مصطلح املوازنة
التكميلي�ة غير موج�ودة يف قان�ون االدارة
املالية”.
وبين انه “يف حال كانت هنالك قرارات لرئيس
مجل�س الوزراء او الربملان يف تخصيص مبالغ
لبعض املواقف او الح�وادث الطارئة ،فحينها

من املمكن وضمن صالحيات الحكومة ووزير
املالية م�داورة بع�ض املبالغ والت�ي تصل اىل
 500مليار دينار بغية معالجة اي قرار يصدر
من مجلس الوزراء وتعترب موازنة طوارئ”.

واضاف الش�بكي ان “الوض�ع الحايل واالزمة
السياس�ية وقرب االنتخاب�ات جميعها تجعل
امكاني�ة الذهاب اىل موازن�ة تكميلية هو امر
مس�تبعد ،خصوص�ا ان ه�ذا املوض�وع غير

مركز التدريب املالي واحملاسيب يقيم ورشة
إدارة احملفظة االستثمارية يف املصارف

بغداد /الزوراء:

الذهب يواصل الصعود يف األسواق احمللية
واق�ع حال) ،وبحث للدكتور قيص عبد
الحافظ ،مدير املوازن�ة التخطيطية يف
مصرف الرافدي�ن ،بعن�وان (مخاطر
املحاف�ظ االئتماني�ة االلكرتوني�ة)،

ودراس�ة لألس�تاذ الدكتور حيدر نعمة
غايل ،تدرييس يف الجامعة املستنرصية،
بعنوان (إدارة املحفظة االستثمارية يف
املصارف  -دراسة مقارنة).

التجارة توزع وجبة جديدة من مستحقات
الفالحني واملزارعني
بغداد /الزوراء:
اعلن وزير التج�ارة ،عالء الجبوري،
ام�س األربع�اء ،ان الرشك�ة العامة
لتج�ارة الحب�وب اح�د تش�كيالت
وزارة التج�ارة اطلقت مس�تحقات
جديدة للفالحني املزارعني مس�وقني
املحصول لعام .2021
وق�ال الجب�وري ،يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نس�خة من�ه :إن “الدفعة
الجدي�دة تمث�ل  235ملي�ار دين�ار

استقرار الدوالر يف بغداد
واخنفاضه يف اإلقليم
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراق�ي ،امس االربعاء،
يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد ،فيما انخفضت يف ا ٕقليم كردس�تان.وقال
مص�در ا ٕن بورص�ة الكف�اح والحارثية املركزي�ة يف بغداد س�جلت ،صباح امس،
 147850دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي.وكانت بورصة الكفاح املركزية
ق�د س�جلت خالل افتتاحه�ا صب�اح الثالث�اء 147800 ،دينار عراق�ي مقابل كل
 100دوالر.وأش�ار املصدر ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة
باألسواق املحلية يف بغداد حيث بلغ سعر البيع  148250دينارا عراقيا ،بينما بلغت
أس�عار الرشاء  147250دينارا لكل  100دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم
كردس�تان ،فقد ش�هدت اس�عار الدوالر انخفاضا ،حيث بلغ سعر البيع 148000
دينار لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء بواقع  147500دينار لكل  100دوالر.

وادي الرافدين  /منى سعود القره غولي:

يقيم مركز التدريب املايل واملحاس�بي/
قس�م التدريب على أعم�ال املصارف،
ي�وم الثالث�اء املقب�ل الس�اعة الثامنة
مس�ا ًء ،ورشته املوسومة (تقييم إدارة
املحفظة االستثمارية يف املصارف).
وقال حيدر سعد البغدادي ،رئيس قسم
املصارف  :ان الورش�ة ستتضمن إلقاء
ع�دد من الدراس�ات والبح�وث ،ومنها
بحث لألس�تاذ وليد عيدي عب�د النبي،
مدير الرشكة العراقية لضمان الودائع،
املوس�ومة ( أث�ر ضم�ان الودائ�ع عىل
املحفظ�ة االس�تثمارية يف املص�ارف)،
ودراس�ة لالس�تاذ حس�نني علي عبد
املطل�ب ،مدي�ر االئتم�ان يف مصرف
الرش�يد ،بعن�وان (إدارة املحفظ�ة
االستثمارية يف مرصف الرشيد -دراسة

موجود يف قانون االدارة املالية”.
من جانب�ه ،اكد عضو اللجنة املالية الربملانية،
احمد حمة رش�يد ،ان طعن الحكومة بقانون
املوازنة لن يوقف تنفيذها.
وقال عضو اللجنة املالي�ة ،النائب احمد حمة
رش�يد ،يف ترصيح للوكالة الوطني�ة العراقية
لالنب�اء  /نين�ا  :/ان�ه يف ح�ال ب�ت القض�اء
بالفقرات التي تم الطعن بها من قبل الحكومة
 ،س�يتم الغاء تلك الفق�رات من املوازنة وتحل
محله�ا الفقرات التي ارس�لت م�ن الحكومة،
ولن تحتاج اىل تصويت جديد يف الربملان “.
واوض�ح :ان الحكومة لم تق�دم طعنا بفقرة
الغاء اس�تقطاعات املوظفين واملتقاعدين او
ف�رض الرضيبة ،الفت�ا اىل ان الحكومة قدمت
الطعن بعرش فقرات متعلقة بس�ت مواد ،من
قانون املوازنة.
الفت�ا اىل“ :ان�ه من ضم�ن الفق�رات التي تم
الطع�ن بها  ،املتعلقة بمش�اريع املحافظات ،
وفق�رة اخرى متعلق�ة بالفالحني  ،وصالحية
وزير املالية  ،وجوالت الرتاخيص “.

عراقي تم تخصيصها من قبل وزارة
املالية ،وهي تمثل الدفعة الثالثة من
مس�تحقاتعام.”2021
وأضاف الوزير“ :حيث تم توزيع 100
مليار دينار عراقي كمستحقات اوىل
م�ن املبالغ الخاصة بالرشكة العامة
لتجارة الحبوب ،بينما تم توزيع 85
مليار من املبال�غ التي كانت فائضة
عنتس�ويقالش�لبلعام.”2021
وتابع أن “هذه الوجبة تمثل الوجبة

الثالث�ة م�ن مس�تحقات الفالحين
والت�ي ت�م تخصيصه�ا م�ن وزارة
املالية”.
وأش�ار الجب�وري إىل أن “ملاكات
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب
ب�دأت بتوزيع هذه املبالغ عىل جميع
املحافظات وعىل مراكز التسويق ،مع
افضلية لبعض املحافظات املس�وقة
يف بداية املوسم التسويقي”.
عىل الصعيد نفس�ه ،اك�د مدير عام
الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب :أن
“ملاكات الرشك�ة ب�ارشت بتوزيع
املبال�غ على املحافظات م�ن خالل
لجنة خاصة اخ�ذت يف نظر االعتبار
الضوابط املعمول فيها وفق اسبقية
الكميات املس�وقة يف جمي�ع املراكز
التس�ويقية ملحص�ول الحنطة لعام
.”2021وأض�اف مدير عام الرشكة:
أن “الرشك�ة ج�ادة يف اس�تكمال
تجهي�ز ه�ذه املبالغ م�ن خالل دعم
الس�يد وزير التج�ارة والتواصل مع
وزارة املالية لغرض تخصيص مبالغ
اخرى ستتوزع قريبا”.

بغداد /الزوراء:

واصلت أس�عار الذهب االجنبي والعراقي يف االٔس�واق املحلي�ة ،امس األربعاء،
بتس�جيل صعود ملحوظ ..ففي أسواق الجملة لشارع النهر يفبغداد ،ارتفعت
اس�عار الذهب ليس�جل املثقال الواحد عيار  21م�ن الذهب الخليجي والرتكي
واالٔوروبي  372الف دينار للبيع ،يف حني بلغ سعر الرشاء  367الف دينار.
أما س�عر بيع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي فقد سجل  341الف
دينار للبيع ،يف حني بلغ سعر الرشاء  337الف دينار.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة ،تراوح سعر بيع مثقال الذهب
الخليج�ي عي�ار  21بني  375الف�ا ً و  380ألف دينار ،فيما تراوح س�عر البيع
مثقال الذهب العراقي بني  345الفا ً و  350الف دينار..ويساوي املثقال الواحد
من الذهب خمسة غرامات.

الرافدين يوضح بشأن قروض
ترميم الدور السكنية

بغداد /الزوراء:

اعل�ن مرصف الرافدي�ن ،ام�س االربعاء ،عن ق�روض للمواطنين واملوظفني
لرتميم وتأهيل الدور الس�كنية.وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف بيان ورد لـ
“الزوراء” :ان “املرصف يمنح قروض  ٥٠مليون دينار للموظف لرتميم وتأهيل
الدور السكنية و 30مليون دينار للمواطنني”.وأضاف ان “التقديم عىل قروض
 50مليون دينار للموظفني و  30مليون دينار للمواطنني لغرض ترميم وتأهيل
الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية”.

إحالة مصفى الفاو على شركة صينية
بغداد /الزوراء:

أعلنت وزارة النفط إحالة مصفى الفاو االستثماري الكبري إىل رشكة CNCEC
الصيني�ة الحكومية .وذكرت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :أنه
“بحضور ورعاية وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل جرى إعالن إحالة
مصفى الفاو االستثماري الكبري بطاقة  300ألف برميل باليوم”.
وأضافت“ :وبناء مجمع برتوكيمياويات الفاو االسرتاتيجي إىل رشكة CNCEC
الصينية الحكومية” .وقال وزير النفط ،إحسان عبد الجبار إسماعيل ،بحسب
البيان :إن “هذا املرشوع يعد أضخم مرشوع اس�تثماري يف الصناعة النفطية،
ونقلة نوعية يف قطاع التصفية والصناعات البرتوكيماوية”.

احتاد الصناعات يف احملافظة يدعو إلنشاء مشاريع صناعية

اجلمعيات الفالحية يف املثنى :شح مياه األنهر وراء التوجه للزراعة يف البادية
بغداد /الزوراء:

ارج�ع اتح�اد الجمعي�ات الفالحي�ة يف
املثنى اس�باب اتجاه املزارعني إىل البادية
وت�رك الزراع�ة على ضفاف األنه�ار اىل
ش�ح املياه وع�دم ش�مول األرايض قرب
األنهار بمش�اريع الري والب�زل وارتفاع
امللوحة ،اضافة إىل ع�دم تحقق الجدوى
االقتصادي�ة م�ن الزراع�ة .وفيم�ا دعا
اتح�اد الصناعات العراق�ي يف املحافظة
رشيح�ة الش�باب الخريجين إىل إنش�اء
مش�اريع صناعية صغرية ومتوس�طة،
أش�ار إىل وجود فرص ملنح قروض مالية
إلنش�اء مش�اريع بقيمة ترتاوح بني الـ
 50و  200مليون للقرض الواحد.
وقال رئيس اتح�اد الجمعيات الفالحية،
ع�واد العطش�ان ،خلال اس�تضافته يف
برنام�ج ح�واري تابعته “ال�زوراء” :ان
توفر املياه الجوفية يف بادية املثنى ش�كل
عامل ج�ذب لهم ،والس�يما أن املزارعني
يشكلون نسبة 60% من املجتمع.
واض�اف :أن اإلهم�ال الحكوم�ي ملل�ف
الزراعة س�يؤدي إىل زيادة نسبة البطالة
يف املحافظة ،الفت�ا إىل أن ايقاف املرصف
م�ن قب�ل الزراع�ي التعاون�ي الدع�م
للمزارعين واتجاه املصرف نحو تمويل

القروض اىل املوظفني املوطنني لرواتبهم
عىل هذا املرصف ش�كل عامل سلبي اخر
عىل املزارعني.
وتابع :أن الخطة الزراعية أغفلت الكلف

اإلضافية الت�ي يتكبده�ا املزارعون عند
الزراع�ة يف بادي�ة املثنى م�ن حيث حفر
االب�ار ووقود الديزل وغريه�ا ،إضافة إىل
تأخر رصف املستحقات املالية للمزارعني

الت�ي تدف�ع بش�كل دفعات بس�يطة لم
تتج�اوز ال�ـ 10% و ال تتناس�ب وحجم
هذه املرصوفات ،مشريا إىل تراكم الديون
لدى املزارعني لصالح أصحاب تجهيزات

الب�ذور أو صيان�ة اآللي�ات الخاص�ة
بالزراع�ة ،إضاف�ة إىل قي�ام الفالحين
باستالم قروض عىل أساس سعر الدوالر
الس�ابق ،يتم تسديده عىل س�عر الدوالر
الجديد ما شكل عبئا اخر عىل املزارع.
وتابع عطشان :ان سحب الدولة اليد عن
دع�م املبيدات واألس�مدة أدى إىل حصول
أزمة جديدة.
واش�ار إىل :أن ه�ذه املش�اكل يف الزراعة
تأتي لدعم املنتج املس�تورد عىل حس�اب
املنت�ج املحيل ال�ذي يعاني م�ن كل هذه
املش�اكل ،مرجح�ا اىل تحقي�ق موس�م
الشلب نس�بة نجاح ال تتجاوز من 50اىل
٪ 70 بس�بب أزمة املياه املتك�ررة والتي
تؤث�ر س�لبا يف ه�ذا املنت�ج ،ال�ذي يؤدي
انخف�اض مس�تويات املي�اه إىل نش�اط
نبات (الدنان) هو من االدغال التي ترض
هذا املنتج.
م�ن جانب اخ�ر ،دعا اتح�اد الصناعات
العراق�ي يف املثن�ى رشيح�ة الش�باب
الخريجني إىل إنش�اء مش�اريع صناعية
صغرية ومتوس�طة ،فيما أشار إىل وجود
فرص ملنح قروض مالية إلنشاء مشاريع
بقيمة ترتاوح بين الـ  50و  200مليون
للقرض الواحد.

الرياضي

أصفر وأمحر

شرار حيدر ينفي اتهامات بيع مباراة
فريقه مع الصناعات

بغداد /متابعة الزوراء
ابدى رئيس نادي الكرخ ،رشار حيدر ،اس�تغرابه من االتهام�ات التي وجهت له ببيع مباراة فريق
الك�رخ ام�ام الصناع�ات الكهربائي�ة مقابل من�ح الصناع�ات الكهربائية ص�وت انتخابي .وقال
حيدر،إن�ه «ليس م�ن اخالقي ان ابيع مباراة ألحد» ،مضيفا «فرضا ل�و منحت الفوز فهنالك اندية
سأخرس صوتها مثل الطلبة والسماوة والحدود وغريها من الفرق يف مؤخرة القائمة».وبني ان «ما
يحدث من تس�قيط بحقي اس�اءة لكرة القدم» ،مستغربا ً «الحملة التي تقاد ضده ملجرد انه رشح
لرئاس�ة اتحاد الكرة».واكد حيدر انه «لم يبعد مدرب الفريق ثائر احمد بس�بب رفضه ملنح املباراة
للصناعات الكهربائية بل هو من طلب ذلك بسبب تدهور وضعه الصحي».
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الزوراء يتعثر أمام الكرخ

احلدود يهبط لدوري املظاليم عقب تعادله أمام الطلبة يف الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
عدسة  /ياسني عامر
هبط الحدود بش�كل رس�مي إىل الدرجة
األوىل ،بع�د تعادل�ه مع الطلب�ة (،)1-1
امس األربعاء ،عىل ملعب الس�احر أحمد
رايض بن�ادي الك�رخ ،لحس�اب الجول�ة
الـ 37من الدوري املمتاز.
وس�عى الطلبة لحصد ثالث نقاط تبعده
عن امللح�ق ،حي�ث تمكن الالع�ب وكاع
رمض�ان من تس�جيل ه�دف مبك�ر ،يف
الدقيقة الثالثة.
وحصل الطلبة عىل فرص أخرى ،أضاعها
وكاع رمضان وعيل كريم.
يف الش�وط الثاني أه�در الفريقان فرصا
بالجملة ،أخطرها كرة سددها عيل قاسم
العب الطلبة وردها القائم.
واس�تغل املحرتف اإليف�واري ،عب�د الله
كويف ،املس�احات يف دفاع الطلبة ليس�دد
ك�رة قوية ،اصط�دت بق�دم املدافع عيل
لطي�ف لتس�تقر يف الش�باك ،معلن�ة عن
هدف التعادل للحدود يف الدقيقة .75
ورفع الطلبة رصيده بذلك إىل النقطة ،36
يف املركز الثامن عشر ،كما ارتفع رصيد
الحدود إىل النقطة  ،31يف املركز التاس�ع
عرش.
ويف مب�اراة ثانية ،خيم التعادل الس�لبي
عىل مب�اراة أمانة بغداد ونفط ميس�ان،
التي أقيمت مساء امس األربعاء يف ملعب
بغداد.
ولم ترت�ق املباراة إىل املس�توى املطلوب،
وكثرت الكرات املقطوعة مع شح الفرص
الحقيقية عىل املرميني ،يف الشوط األول.
وكان الش�وط الثاني أفضل نسبيا ،لكنه
لم يشهد أي أهداف أيضا ،لتنتهي املباراة
بالتعادل السلبي.
ورفع أمانة بغ�داد رصيده بهذا الفوز إىل
النقطة  ،49يف املرك�ز الثامن ،بينما رفع
نفط ميس�ان رصي�ده إىل النقطة  ،40يف
املركز .15
وتعادل نفط الوسط مع ضيفه الديوانية،
والتي أقيمت عىل ملعب النجف الدويل.
ولم ترتق املب�اراة ملس�توى الطموحات،

التطبيعية تتعهد حبسم تسمية
مدرب املنتخب الوطين قريبا

واختف�ت اللمس�ات الفني�ة والهجمات
الج�ادة على مرم�ى الفريقين ،لينتهي
الشوط األول بالتعادل السلبي.
ورغ�م أفضلية نفط الوس�ط يف الش�وط
الثان�ي ،إال أنه لم يس�تغل الف�رص التي
سنحت له ،لتنتهي املباراة بالتعادل.
ورفع نفط الوس�ط رصيده إىل  62نقطة
يف املرك�ز الخامس ،بينما رف�ع الديوانية
رصيده إىل  38نقطة يف املركز .16
وس�قط ال�زوراء يف ف�خ الك�رخ وتلقى
هزيمة بهدف دون رد ،عىل ملعب الشعب
الدويل.
رغ�م أهمي�ة املب�اراة بالنس�بة لل�زوراء

منتخب العراق يشارك يف بطولة
آسيا للجوجيتسو والسامبو
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العراقي للجوجيتسو والسامبو الكوراش مشاركته
يف بطول�ة اس�يا التي س�تقام يف مدينة “ابو ظب�ي” االماراتية يف
العارش من شهر ايلول املقبل .
وق�ال رئيس االتح�اد العراقي للعبة مخلص حس�ن“ :لقد اقمنا
منافس�ات لالعبني املصنفين يف بغداد الختيار تش�كيلة املنتخب
الوطني لتمثيل العراق يف بطولة اسيا املقبلة”.
وبين ان “املنافس�ات اس�فرت عن تس�مية التش�كيلة النهائية
للمنتخب والتي تألفت من حسني قاسم جاسم  ،محمود ياسني،
احس�ان فالح ،عيل احمد صباح  ،حسين قاس�م مطرش ،محمد
إسماعيل خضري ،مجتبى احمد جثري.
واش�ار اىل ان “املنتخب سيقيم معس�كره التدريبي يف مدينة دبي
باإلم�ارات يف الس�ابع والعرشي�ن من ش�هر اب املقبل وتس�تمر
لغاي�ة العارش من ايلول حيث س�يكون اليوم التايل موعد انطالق
البطولة”.
يش�ار إىل أن مخلص حس�ن يتقل�د منصب نائب رئي�س االتحاد
االسيوي ورئيس اتحاد غرب اسيا للسامبو.

إعالمنا الرياضي
األس�تاذ القدي�ر عدن�ان الجبوري ثم�ن كل من
اتصل او ارس�ل برقيات التعازي بوفاة املغفور
لها شقيقته ،ويلتمس العذر لكل من لم تسعفه
الظروف لتقديم التعازي بهذا املصاب ،س�ائال
العلي القدي�ر ان يحفظ الجمي�ع ويجنبهم مع
عوائلهم الكريمة كل رش ومكروه.
*******************
عضو املكتب االعالمي لنادي الرشطة الريايض،
الزميل منترص االسدي ،اعلن اصابته بفايروس
كورون�ا املس�تجد ،امنياتنا الصادقة بالش�فاء
العاجل للعزيز االسدي وان يلبسه الرحمن ثوب
الصح�ة والعافي�ة التامتين ،وان يعود ملمارس�ة
عمله املهني من جديد خالل االيام املقبلة.
*******************
الزمي�ل خضير حم�ودي احتف�ل مؤخ�را بعيد
ميالده ،خالص االمنيات للزميل العزيز بالعمر
املدي�د ومواصل�ة النج�اح يف حياته ومش�واره
املهني.

الطام�ح للحص�ول على املرك�ز الثاني،
وضم�ان مقعد يف البطولة اآلس�يوية ،إال
أنه لم يقدم ما يمنحه النقاط الثالث.
وكان الكرخ الطرف األكثر جدية بخطف
نتيج�ة املب�اراة ،بعد أن س�جل املحرتف
النيجريي سلمون وليامز هدف التقدم يف
الدقيقة .32
ورف�ع الك�رخ رصي�ده إىل النقطة  44يف
املركز العارش ،بينما تجمد رصيد الزوراء
عند  72نقطة يف املركز الثاني.
وب�ات فري�ق القاس�م خ�ارج ضغ�وط
الهب�وط بع�د أن ف�از يف املواجه�ة على
الس�ماوة ،بثالثة أه�داف مقابل هدفني،

عىل ملعب الكفل.
وتق�دم الس�ماوة يف الش�وط األول عبر
الالعب محسن ستار يف الدقيقة .43
لك�ن القاس�م ع�اد بهدفني ع�ن طريق
الس�نغايل ديمبا دياخات يف الدقيقتني 58
و.68
وتكفل املحرتف املغربي زكريا اإلسماعييل
بتس�جيل الهدف الثالث ،قب�ل أن يقلص
الس�ماوة الفارق ،لتنتهي املب�اراة بفوز
القاسم (.)3-2
ورفع القاس�م رصي�ده إىل النقطة  41يف
املركز الثال�ث عرش ،بينم�ا تجمد رصيد
الس�ماوة عن�د  26نقط�ة ،حي�ث هبط

رسميا بتذيله الرتتيب.
وحقق فري�ق النجف ف�وزا مهما خارج
الديار عىل زاخو بهدف دون رد ،يف املباراة
التي أقيمت عىل ملعب زاخو.
وكان�ت املب�اراة متكافئ�ة إىل ح�د ما يف
الش�وط األول ،ولم يحصل أي منهما عىل
فرص حقيقية.
ويف الش�وط الثان�ي ،تمك�ن النج�ف من
خطف ه�دف الفوز ع�ن طريق املحرتف
الغاني ستيفن بافور يف الدقيقة .84
ورف�ع النج�ف رصي�ده إىل النقطة  71يف
املرك�ز الثالث ،بينما تجم�د رصيد زاخو
عند النقطة  46يف املركز التاسع.

بغداد /امري الداغستاني
تعهد نائب رئيس الهيئة التطبيعية،
شامل كامل ،بحسم تسمية مدرب
املنتخب العراقي قبل عيد االضحى
نهائياً.
وقال كامل إنه «سيتم عقد اجتماع
حاسم االسبوع املقبل يف بغداد ملناقشة
موضوع تسمية مدرب املنتخب
العراقي لتسلم مهمته يف العراق».
واضاف ان «التطبيعية اجتمعت
مرتني وسيكون االجتماع املقبل
حاسما للوقوف عىل تسمية املدرب»،
موضحا أن «عددا من املدربني االجانب
عىل طاولة التطبيعية وسيتم اختيار
احدهم لقيادة املنتخب».
واشار كامل اىل ان «التطبيعية تسعى
الختيار مدرب عىل مستوى عال وله
امكانية جيدة» ،الفتا ً اىل ان «اهم عائق
امام تسمية املدرب هو الجانب املايل».
وبني انه «البد من توفر امليزانية
الخاصة باالتحاد ليتسنى لنا اختيار
مدرب يتمتع بالكفاءة» ،مؤكدا ً بانه
«يف حال وجود املال تحت ايدينا الخرتنا
املدرب من اليوم االول عىل ان يكون
من بني ابرز مدربي العالم».

وختم بالقول ،ان «املال هو عصب
الرياضة وهو املصدر الذي يمكننا
من التخطيط بشكل جيد ليس عىل
مستوى املنتخب الوطني فحسب بل يف
كل املجاالت الكروية».
ومن جهته ،قال عضو الهيأة التطبيعية
الدكتور أسعد الزم :ان االتحاد لم
يصدر أي قرار يخص املنتخب إىل اآلن
كما لم يعلن عن إقامة معسكر تدريبي
يف كرواتيا وخوض ثالث مواجهات
ودية خالل املعسكر .مبينا :ان الهيئة
التطبيعية لم تجتمع لحد اآلن ولم
تعط أي قرار» ،داعيا ً وسائل اإلعالم
بالتأن يف نرش هكذا ترصيحات دون
ِ
أن تصدر من التطبيعية .
واوضح «ان التطبيعية لحد اآلن لم
يجتمع مع اللجنة الفنية ملناقشتها
بشأن تسمية املدرب وتحديد خارطة
طريق إعداد املنتخب استعدادا
للتصفيات الحاسمة لبطولة آسيا».
مشريا اىل ان التطبيعية ستحدد موعدا ً
قريبا ً جدا ً لالجتماع الحاسم بغية
دراسة تسمية املدرب وإعداد املنتخب
خالل املدة املتبقية قبل الدخول
باملنافسات اآلسيوية».

العبة صاالت اجلوية ..مينا كريم :الصقور حلقوا بانسيابية عالية ليعانقوا لقب األندية املمتازة
بغداد  /شفاء الكناني
بع�د موس�م متميز كانت في�ه لجنة
الكرة النس�وية يف الهي�أة التطبيعية
حريص�ة على إتم�ام املوس�م
 ، 2020/2021حق�ق فري�ق الق�وة
الجوي�ة الفوز ب�دوري األندي�ة لكرة
الص�االت ،حي�ث حقق�ن العب�ات
الصقور افضلية عىل الفرق املنافسة
التي اشتركت يف رحل�ة الدوري الذي
أقي�م ملرحلتني ،وظف�ر فريق الجوية
بلق�ب كرة الصاالت اثر تفوق العبات
الن�ادي العريق عىل الفريق املنافس�ة
ليحل�ق الصق�ور بانس�يابية عالي�ة
يف س�ماء ال�دوري وأت�ى أوال ت�اركا
فريق غاز الش�مال باملركز الثاني ،ثم
الزوراء ثالثا وفري�ق البلدي من بابل
رابعا وفريق بالدي بالرتتيب الخامس
األخري.
وقال�ت العب�ة فري�ق الجوي�ة لكرة
الص�االت ،مين�اء كري�م :ان فريقن�ا

اس�تحق لق�ب ال�دوري املمت�از لهذا
املوس�م ،فق�د كان الفري�ق ي�ؤدي
املباريات بمس�تويات فنية عالية أكد
فيه�ا جدارت�ه يف التفوق على الفرق
املنافسة ويف ختام الدوري نال فريقنا
اللقب بالف�وز عىل الغري�م التقليدي
الزوراء بثالثة أهداف من دون مقابل
يف املب�اراة النهائي�ة الت�ي أقيم�ت يف
قاعة نادي االعظمية الريايض.
وبينت :انها سجلت ثمانية أهداف يف
املوسم املنرصم ،وقدمت األداء الفني
الجي�د الذي أش�ادت ب�ه إدارة النادي
ومدربو الفريق ،يف حني تعتز باملباراة
التي حق�ق فيها فريقه�ا الفوز عىل
املناف�س الق�وي فريق غاز الش�مال
بخمس�ة أهداف مقابل هدفني ،علما
ان فري�ق غ�از الش�مال ح�ل باملركز
الثان�ي يف الرتتي�ب النهائي بعد فريق
الجوي�ة الذي توج بطلا لدوري كرة
الصاالت للسيدات.

واش�ارت مين�ا إىل :ان إدارة ن�ادي
الجوي�ة الري�ايض كان�ت داعم�ة
للفريق النس�وي وعمل�ت عىل تعزيز
حضوره يف املباريات ،إىل جانب جهود
مرشفة الفريق الدكتورة رشا طالب،
وامللاكات التدريبية التي أرشفت عىل
الفريق ابتدا ًء من الكابتن عيل حسني
عودة ،وبعد ابتعاده ع�ن الفريق أتى
دور امللاك التدريبي الذي توىل املهمة
وهو املالك التدريبي نفسه الذي يقود
ص�االت رج�ال الجوي�ة ويتألف من
عباس الكعبي مدربا ومساعديه وليد
ضهد ورسمد عالوي.
وختم�ت :انها تلعب ضم�ن صفوف
فري�ق الجوية منذ س�تة مواس�م ،إذ
لعبت يف بداية مسريتها يف فريق تربية
الك�رخ الثانية ب�إرشاف املدرب عماد
حسن ولعبت يف بطولة الرتبيات لتفوز
بلقب أفضل العبة ،وهذا شجعها عىل
االنتقال إىل فريق الجوية.

مشاركون يشيدون بالدورة التدريبية الدولية اليت نظمها احتاد الكرة الطائرة
بغداد /عيل عنب
أش�اد مدرب�ون بنج�اح ال�دورة
الدولية بالكرة الطائرة التي نظمها

اتح�اد اللعبة وحارض فيه�ا الدويل
البحريني محمد جالل والتي اقيمت
عن بعد بمشاركة  35مدربا يمثلون

سبع دول عربية.
مدرب نادي الصناعة فاضل محسن،
اك�د :ت�م اختيارنا من قب�ل االتحاد
املركزي للكرة الطائرة لتمثيل العراق
يف الدورة التدريبية الدولية املستوى
االول والت�ي ينظمه�ا االتحاد الدويل
بالتع�اون م�ع االتح�اد البحرين�ي
ومرك�ز التطوي�ر والدراس�ات ،اما
بخص�وص الفائ�دة الت�ي حصلن�ا
عليها من الدورة فأن املحارض الدويل
البحريني محمد جالل اجاده بقيادة
ال�دوره وإلقاء املح�ارضات بصوره
منتظمة وسلس�ه وبأس�لوب ممتع
بعي�د عن اململ واس�تخدم وس�ائل
ايض�اح إلضاف�ة املعلوم�ة بش�كل
موسع للمتلقني من املشاركني
من جانبه ،قال مدرب سيدات امانة

بغداد محسن عبدالواحد :ان الدورة
كان�ت ناجح�ة واالس�تفادة منه�ا
كبرية من جميع النواح�ي وتناولنا
فيها تدري�ب جميع الفئات العمرية
للكرة الطائرة وتعليم أس�س اللعب
للصغ�ار وكيفي�ة تعلي�م التوصيل
والدف�اع واالرس�ال والرضب وجدار
الص�د والحرك�ة يف امللع�ب وخطط
اللع�ب .مبين�ا :تناول�ت ال�دورة
التحديث�ات االخرية من حجم الكرة
ومس�احة امللعب وارتفاع الش�بكة
لفئتي الناش�ئني والشباب وتطرقت
اىل كيفي�ة تعامل امل�درب يف الوحدة
التدريبي�ة ويف قي�ادة املباري�ات
ووض�ع الالعب يف امل�كان الصحيح
واختي�ار الالع�ب املمي�ز ووض�ع
الخط�ط املناس�بة يف كل مب�اراة

وت�م رشح اصاب�ات الالعبين وكم
يحت�اج من الوقت للش�فاء وماهي
نس�بة االصابة وكيفية التعامل مع
اإلصابة.
من جهته ،قال مساعد مدرب نادي
غ�از الجن�وب علاء فاي�ق :الدورة
كانت عىل مستوى عال ،وأشكر الله
س�بحانه وتعاىل عىل توفيقه الدائم
فبالش�كر ت�دوم النع�م .موضح�ا:
ان املس�توى املع�ريف ال�ذي طرح يف
ال�دورة كان قيم�ا ً وحديث�ا ً ومبنيا ً
عىل أس�س تدريبية علمية س�ليمة
وان الدورة غط�ت كل الجوانب ذات
الصل�ة بالعملي�ة التدريبية بش�كل
ع�ام والك�رة الطائ�رة على وج�ه
الخصوص
وقال مس�اعد مدرب نادي الرشطة

عيل ف�وزي :ان االحت�كاك مطلوب
ملواكبة التطور من خالل مشاركتنا
يف الدورة التدريبية الدولية املستوى
االول الت�ي اقيم�ت يف البحري�ن
وعبر (ال�زووم) اس�تفدنا بصورة
كبيرة من خلال املح�ارضات التي
إلقاه�ا املح�ارض ال�دويل البحريني
محمد جلال والذي ل�م يبخل علينا
بمعلوماته الوفرية التي من ش�أنها
تس�اعد عىل تطوير مستوى املدرب
العربي م�ن الناحي�ة الفنية وكذلك
املواد النظرية التي تس�اعد املدربني
عىل صقل املعلومات وايضا مس�الة
االحت�كاك عىل املس�توى االس�يوي
و ال�دويل يف هكذا مناس�بات تعطي
لن�ا الدافع بتقدي�م االفض�ل للكرة
الطائرة العراقية وتطويرها.

الرياضي
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جونسون مبوقف حرج بسبب العنصرية يف كرة القدم
رفضت حكومة رئيس الوزراء الربيطاني
بوريس جونسون االتهامات التي
وُجهت إليها بشأن مكافحة العنرصية
يف كرة القدم ،فيما أعلن األخري أنه
مستعد للقاء املسؤولني الكبار ملواقع
التواصل االجتماعي يف أعقاب موجة
من اإلساءات العنرصية ضد العبي
املنتخب الوطني بعد خسارة نهائي
بطولة أوروبا أمام إيطاليا.
تعادل الفريقان  1-1يف الوقتني األصيل
واإلضايف وحسمت إيطاليا اللقب
بركالت الرتجيح  ،2-3حارمة اإلنكليز
من تتويجهم القاري األول ،والثاني يف
بطولة كربى منذ كأس العالم .1966
وقرر مدرب إنكلرتا غاريث ساوثغيت
إدخال راشفورد وجايدون سانشو يف
الدقيقة األخرية من الشوط اإلضايف
الثاني بهدف تنفيذ ركالت الرتجيح،
معتمدا ً ً
أيضا عىل البديل اآلخر بوكايو
ساكا .لكن الالعبني الثالثة أخفقوا
يف محاوالتهم ،ما جعلهم عرضة
لإلساءة العنرصية عىل مواقع التواصل
االجتماعي.
يف رسالة مؤثرة عرب حساباته عىل تلك
املواقع اعتذر فيها عن إهدار الركلة ،أكد
راشفورد «لن أعتذر أبدا ً عن هويتي».
وانتقد زميله يف املنتخب ،املدافع تايرون
مينغز ،وزيرة الداخلية بريتي باتيل،

معتربا ً أنها «أشعلت النار» بدفاعها
عن املشجعني الذين أطلقوا صيحات
االستهجان تجاه الالعبني الذين يركعون
عىل ركبة واحدة قبل كل مباراة تنديدا ً
بالعنرصية ،بعد أن اعتربتها سابقا ً
«حركة سياسية» ،كما أن جونسون لم
يكن من محبذي الحركة.
لكن املتحدث باسم األخري أرص عىل
أن رئيس الوزراء أراد دائما ً أن يدعم
املشجعني ملنتخب بالده ،وسط شكوك
حول ما إذا ستخطط الحكومة اآلن
إلقامة حفل استقبال للمنتخب بعد
البطولة.

وأضاف املتحدث أن جونسون قال خالل
اجتماع ملجلس الوزراء إن «اإلساءات
كانت مخزية تماما ً وظهرت من األماكن
املظلمة لإلنرتنت».
وقال إنه يف لقائه يف وقت الحق مع
ممثلني ملواقع التواصل االجتماعي،
«سيؤكد جونسون عىل الحاجة امللحة
التخاذ إجراءات ،قبل أن تدخل قوانني
أكثر رصامة حيز التنفيذ» يف بريطانيا.
سيضع مخطط الحكومة «مرشوع
قانون اإلساءات عىل االنرتنت» ألول
مرة ،رشكات مثل فيسبوك وتويرت
يف إطار نظام االتصاالت يف بريطانيا.

بموجب القانون ،إذا فشلت رشكات
وسائل التواصل االجتماعي يف إزالة
املحتوى امليسء عىل الفور ،فقد يتم
تغريمها بما يصل إىل  18مليون جنيه
إسرتليني ( 25مليون دوالر) أو  10يف
املئة من مبيعاتها السنوية العاملية،
أيهما أعىل.
وأصبح راشفورد بطالً ومثاالً للكثريين
داخل وخارج املستطيل األخرض بعد أن
أقنع حكومة املحافظني لتقديم وجبات
مدرسية مجانية لألطفال املحتاجني
خالل جائحة فريوس كورونا.
وكتب مهاجم مانشسرت يونايتد« :أنا
ماركوس راشفورد 23 ،عامً ا ،رجل
أسود من ويثينغتون وويثينشو ،جنوب
مانشسرت .إذا ال أملك أي يشء آخر ،فأنا
أملك ذلك».
وتابع« :ركلة جزاء كانت كل ما ُطلب
مني للمساهمة للفريق ( )...بإمكاني
أن أتحمل االنتقادات ألدائي طوال اليوم،
ركلتي الرتجيحية لم تكن جيدة بما
يكفي ،كان يجب أن تدخل ولكن لن
أعتذر أب ًدا عن هويتي ومن أين آتي».
يف ويثينغتونُ ،غطيت لوحة جدارية
مرسومة عىل رشف راشفورد بكتابات
عنرصية عىل الجدران بعد النهائي ،قبل
أن يبادر السكان املحليون اىل تغطية
تلك اإلساءآت برسائل دعم وتعاطف
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ومحبة.
وأردف راشفورد« :كنت عىل وشك البكاء
بعد أن رأيت ردة الفعل يف ويثيغتون»،
علمًا أن أحد الفنانني الجداريني عاد
وأصلح الرسمة.
قالت باتيل إن اإلساءة العنرصية لالعبني
الثالثة كانت «مثرية لالشمئزاز»،
لريد مينغز« :ال يمكنكِ إشعال النار يف
بداية البطولة من خالل وصف رسالتنا
املناهضة للعنرصية بأنها «حركة
سياسية» ثم التظاهر باالشمئزاز
عندما يحدث اليشء ذاته الذي نحارب
ضده».
قال مدرب إنكلرتا إن االساءات عىل
االنرتنت «ال ُتغتفر» ،كما انتقد قائد
الفريق هاري كاين املسيئني «ثالثة
فتيان كانوا المعني طوال الصيف،
كانت لديهم الشجاعة للتقدم وتنفيذ
ركلة جزاء عندما كانت املخاطر كبرية.
يستحقون الدعم واملساندة ،وليس
اإلساءة العنرصية الدنيئة التي تعرضوا
لها».
وحظي الالعبون بدعم العديد من
املسؤولني والنجوم يف اليومني األخريين
أمثال األمري وليام ،نجل ويل العهد
الربيطاني ،رئيس االتحاد االنكليزي
للعبة ،النجم السابق ديفيد بيكهام
ووزير الرياضة وغريهم.

الكشف عن التشكيلة املثالية
لكوبا أمريكا

كش�ف اتحاد أمريكا الجنوبية عن التش�كيلة املثالية لبطولة كوبا
أمريكا . 2021
وضمت الالئحة أسماء أربعة العبني من األرجنتني يتقدمهم النجم
ليونيل مييس الذي قاد منتخب التانغو إىل التتويج باللقب بعد غياب
طويل عن منصات التتويج ،إىل جانب ثالثة العبني من الربازيل عىل
رأسهم النجم نيمار الذي خرس النهائي ضد األرجنتني.

جواو ماريو إىل بنفيكا

غوفان وفيدرر لن يشاركان يف األوملبياد بسبب اإلصابة
أعلن البلجيكي دافيد غوفان ،املصنف  20عاملياً ،عدم مشاركته يف أوملبياد
طوكيو  2020املؤجل من العام املايض ،بسبب عدم تعافيه بشكل كيل
من إصابة يف كاحله.
وأفاد العب كرة املرضب لقناة راديو -تلفزيون «آر تي بي أف»« :تبدأ
منافسات كرة املرضب يف ( 24تموز/يوليو) ،ولم أحمل حتى اآلن
املرضب يف يدي ( )...ستكون (الفرتة) قصرية جدا ً بالنسبة يل لأللعاب
األوملبية هذه املرة».
وتابع« :ليس خربا ً سارا ً ألني كنت مصمما ً عىل املشاركة يف هذه األلعاب،
حتى يف ظروف خاصة جداً ،عىل مالعب أحقق عليها نجاحات».
وكان غوفان أصيب يف دورة هاله األملانية يف حزيران/يونيو املايض،
وأعلن انسحابه من بطولة ويمبلدون ،ثالثة بطوالت غراند سالم التي
انتهت األحد املايض بفوز الرصبي نوفاك دجوكوفيتش بلقبه الكبري الـ
 20ليعادل الرقم القيايس يف عدد األلقاب الكربى للسويرسي روجيه
فيدرر واالسباني رافايل نادال.
وأكد غوفان إنه يعاني من تمزق يف عظم كاحله مصحو ًبا بتمزق يف
الرباط.ويأمل املصنف أول يف بلجيكا يف أن يعود إىل مالعب الكرة الصفراء
خالل «الجولة األمريكية يف آب/أغسطس (املقبل)» ،وتحديدا ً يف دورة
سينسيناتي ( 21-15منه) التي تسبق انطالق بطولة الواليات املتحدة
األمريكية املفتوحة ( 30آب/أغسطس  12 -أيلول/سبتمرب).
وضمن السباق ذاته ،قال« :عدت إىل التمارين قبل أسبوع ،األمور تتقدم،
وأنا سعيد من التطور .اقوم بالعديد من األشياء».
ويضاف اسم غوفان إىل الئحة كبرية من الغائبني عن االلعاب االوملبية يف

طوكيو تضم نادال والنمسوي دومينيك تيم والرومانية سيمونا هاليب
واالمريكية سريينا وليامس والكندية بيانكا أندرييسكو.
وباءت املشاركة األوملبية األوىل للبلجيكي البالغ  30عاما ً يف لندن 2012
بالفشل ،حيث خرج من الدور األوّل أمام األرجنتيني خوان موناكو،
قبل أن يخرج من ثمن النهائي يف مشاركته يف أوملبياد ريو دي جانريو
 2016أمام الربازييل توماس بيلوتيش.وكان غوفان يأمل يف أن يخوض
ثالث أوملبياد له يف مسريته يف العاصمة اليابانية التي ابتسمت له
حيث توج بلقب دورة طوكيو يف عام  2017عىل حساب

تعادل مثري بني قطر وبنما يف كأس
الكونكاكاف الذهبية

افتتح املنتخب القطري مشاركته يف
كأس الكونكاكاف الذهبية بتعادل
مثري مع نظريه البنمي ( )3-3يف
هيوستن ضمن الجولة األوىل من
منافسات املجموعة الرابعة.
سجّ ل أهداف قطر ،أكرم عفيف ()48
واملعز عيل ( )53وحسن الهيدوس
( 63من ركلة جزاء) ولبنما روالندو
بالكبرين ( 51و )58وإريك ديفيس
( 79من ركلة جزاء).
وانطلقت املباراة بعد ساعتني من
موعدها األصيل بسبب هطول أمطار
رعدية غزيرة عىل أرضية ملعب
“بي بي يف آي” يف مدينة هيوستن
األمريكية.
أوىل فرص الشوط األول جاءت
للعنابي عندما راوغ عبد الكريم حسن
الدفاع البنمي برباعة وسدد كرة قوية
من خارج منطقة الجزاء مرت فوق
عارضة الحارس لويس ميخيا ()14
قبل أن يرد املنتخب البنمي بتسديدة
لخوسيه لويس رودريغيز من خارج
املنطقة تألق الحارس مشعل برشم يف
التصدي لها )25(.
ويف الدقيقة  31أضاع املعزعيل فرصة
تسجيل هدف التقدم لقطر عندما
تواجه مع الحارس البنمي الذي
تمكن من التصدي لكرته قبل أن ينقذ
مرماه مجددا ً يف الدقيقة  35بالتصدي
ملحاولة ثانية للمعز عيل الذي انفرد
به وسدد بقوة اثر كرة عرضية متقنة

من أكرم عفيف.
ويف غضون خمس دقائق منذ صافرة
بداية الشوط الثاني ،تقدم العنابي
بهدف جميل ألكرم عفيف بتسديدة
عىل الطائر ( )48قبل أن يعادل
املنتخب البنمي رسيعا ً عرب رأسية
لروالندو بالكبرين مستغالً عرضية
أمام مرمى الحارس برشم )51(.
ولم تدم فرحة العبي املنتخب البنمي
طويالً إذ استطاع املنتخب القطري أن
يستعيد التقدم عندما تلقى املعز عيل
كرة بينية بالعمق من أكرم عفيف الذي
توغل داخل منطقة الجزاء وأطلقها
قوية يف الشباك ( ،)53لكن بالكبرين
أدرك التعادل مجددا ً لبنما )58(.
ويف الدقيقة  63استعاد العنابي التقدم
من ركلة جزاء ترجمها القائد حسن
الهيدوس إثر إعاقة أكرم عفيف
داخل منطقة الجزاء البنمية ،لكن
املنتخب البنمي فرض التعادل
مجددا ً من ركلة جزاء نفذها
إريك ديفيس ( )79اثر تدخل
عبد الكريم حسن عىل أبيديل
أيارزا.
ويواجه املنتخب القطري
يوم األحد املقبل غرينادا
يف الجولة الثانية ،ثم
هندوراس يوم األربعاء
املقبل يف الجولة
الثالثة.
البطولة
وتعترب

بمثابة خطوة جديدة يف تحضريات
املنتخب القطري لكأس العالم
 FIFAقطر  ™2022حيث يواصل
أبطال آسيا مواجهة منافسني من
مختلف أرجاء العالم بعد مشاركتهم
يف كوبا أمريكا يف نسختها قبل املاضية،
قبل الظهور يف التصفيات األوروبية
املؤهلة إىل كأس العالم.

الفرنيس أدريان مانارينو  3-6و ،5-7بعدما كان وصل إىل النهائي يف
العام السابق.من جهته ،قال السويرسي روجيه فيدرر إنه انسحب من
منافسات التنس يف أوملبياد طوكيو بعد تعرضه إلصابة بالركبة خالل
موسم البطوالت باملالعب العشبية.
وأوضح فيدرر عرب تويرت« :لألسف تعرضت النتكاسة يف ركبتي وتقبلت
رضورة االنسحاب من أوملبياد طوكيو».
ويأتي قرار انسحاب السويرسي املتوج بعرشين لقبا ً يف بطوالت الغراند
سالم ،من األلعاب األوملبية عقب خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة
ويمبلدون عىل يد البولندي هوبرت هوركاش.
وخضع فيدرر الذي يحتفل الشهر املقبل بميالده األربعني ،لعمليتني
جراحيتني يف ركبته العام املايض ،ما تسبب بعدم إكماله املوسم الذي
تأثر كثريا ً بتداعيات فريوس كورونا ،ثم بقراره عدم إكمال بطولة روالن
غاروس الشهر الفائت واالنسحاب منها عشية مباراته يف ثمن النهائي
مع اإليطايل ماتيو برييتيني ألنه أراد االحتفاظ بقوته لبطولة ويمبلدون.
ورغم ما قيل عن إمكانية اعتزاله اللعب بعد الخروج من ربع نهائي
بطولة ويمبلدون التي توج بلقبها الرصبي نوفاك دجوكوفيتش وبات
بذلك عىل مسافة ذاتها من فيدرر واإلسباني رافايل نادال من حيث
عدد األلقاب الكربى ( ،)20أمل السويرسي أن يعود اىل املالعب يف وقت
الحق من الصيف الحايل.وكشف« :دخلت أصالً مرحلة إعادة التأهيل مع
األمل بعودة اىل الدورات يف وقت الحق من هذا الصيف .أتمنى للفريق
السويرسي بأكمله أفضل الحظ (يف طوكيو) وسأشجع الفريق بقوة من
بعيد».

أعلن ن�ادي بنفي�كا الربتغايل انضمام العب الوس�ط ال�دويل جواو
ماري�و املتحرر من عقده مع بطل الدوري اإليطايل إنرت ،إىل صفوفه
يف صفقة ملدة خمسة أعوام وتحديدا ً ّ
حتى عام .2026
وكان “نرياتس�وري” أكد االثنني فس�خ عقد العب�ه البالغ  28عاما ً
واملت�وج بطالً ل�كأس أوروبا مع منتخب بلاده يف  ،2016قبل عام
من نهايته.
وأع�ار إنرت العب�ه ماري�و ،صاحب  45مب�اراة دولي�ة وهدفني ،يف
املوس�م املايض إىل سبورتنغ الذي نش�أ يف صفوفه ،حيث لعب دورا ً
ب�ارزا ً يف Yحراز فريق “األس�ود” لقب ال�دوري الربتغايل “الهارب”
منه منذ عام .2002
وخاض ماريو مع س�بورتنغ املوس�م املنرصم  28مباراة ،وس�جل
هدفني.
وبحس�ب وسائل إعالمية ،يعتزم سبورتنغ الذي أراد املحافظة عىل
خدم�ات العب الوس�ط وق ّدم عرضا ً إلنرت ،الطع�ن أمام محكمة يف
انتقال ماريو إىل مواطنه بحجة ممارسات احتيالية.

روما يضم احلارس الربتغالي روي باتريسيو

أعلن نادي روما اإليطايل رسميا ً عن ضم
حارس املرمى الربتغايل روي باتريسيو
قادما ً من وولفرهامبتون اإلنكليزي.
ورحّ ب روما بحارسه الجديد عرب

حسابه عىل “تويرت” قائالً“ :دعونا نرحب
بحارس مرمانا الجديد! روي باتريسيو يف
روما”.
من جهته قال الحارس الربتغايل الذي شارك

مع منتخب بالده يف يورو  “ :2020روما
نا ٍد كبري وتح ٍد جديد وأنا متحمس لخوض
هذه التجربة ومساعدة النادي عىل تحقيق
أهدافه”.

دوناروما يودّع مجاهري ميالن

و ّدع حارس مرمى املنتخب اإليطايل جانلويجي دوناروما جماهري نادي
ميالن برسالة نرشها عىل حسابه يف موقع انستغرام.وقال دوناروما
الذي فاز مع منتخب إيطاليا بلقب يورو  2020واختري أفضل العب يف
البطولة إن بعض الخيارات صعبة لكنها جزء من مسار
الشخص ،مضيفا ً أنه كان بعمر السادسة عرشة
يف ظهوره األول مع ميالن ،وعاش مع فريق
الـ”روسونريي” أياما ال تنىس.وأضاف
الحارس البالغ  22عاما ً يف رسالته إىل أنه
يف بعض األحيان من الصواب اختيار
التغيري ومواجهة التحديات املختلفة
متمنيا ً من كل قلبه مليالن من أجل
تحقيق كل النجاحات املمكنة.

التسريبات الصحفية لرئيس ريال مدريد تتواصل
واصلت صحيفة “إل كونفيدينثيال” ترسيباتها لحديث رئيس ريال مدريد
فلورنتينو برييز والذي تحدث خالله بشكل سيئ عن نجوم وأساطري الفريق
امللكي السابقني.وجاء هذا اإلجراء من الصحيفة عىل الرغم من قيام برييز
بنرش بيان رسمي قال خالله إن هذا الترصيحات هي أقوال متفرقة ُ
اقتبست
من محادثات ضمن سياق واسع ،مؤكدا ً يف الوقت ذاته أن األمر بني يدي املحامني
الذين يدرسون اإلجراءآت التي يمكن اتخاذها.وأثارت ترسيبات ما قاله برييز
سابقا ً املزيد من الجدل والدهشة إذ جاء فيها قوله إن نجم الفريق السابق
وأسطورته الربتغايل كريستيانو رونالدو “مجنون ،أحمق ،رجل مريض
تعتقد أنه طبيعي لكنه ليس كذلك ،وإال فلن يفعل كل األشياء التي يفعلها”.
كما لم يسلم املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو الذي قاد ريال مدريد للتتويج
بلقب الدوري اإلسباني موسم  ،2011-2012من انتقادات برييز إذ قال“ :إنه غري
طبيعي ،إنه أحمق”.
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وفاة أحد صحفيي راديو املربد يف البصرة
بعد إصابته بكورونا

نقيب الصحفي�ين العراقيني يعلن اإلفراج
عن مدير مكتب قناة (روسيا اليوم)
بغداد/الزوراء:
أعلن نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد
الصحفيين العرب مؤيد الالم�ي ،عن األفراج
ع�ن مدير مكتب قناة/روس�يا اليوم /ارشف
العزاوي.
وكان نقي�ب الصحفيني العراقيني زار يف وقت
س�ابق مدي�ر مكت�ب قناة/روس�يا الي�وم /
ارشف العزاوي ،بعد ان اعتقل من قبل القوات
االمنية.

البصرة/نينا:
نعت مؤسسة املربد االعالمية الصحفي نبيل عبد الهادي الذي وافته املنية يوم االثنني
عقب اصابته بفريوس كورونا.،
وذك�رت يف بيان صحفي ان الصحفي عبد اله�ادي انضم اىل ارسة املربد االعالمية منذ
عام  2007وواكبها عىل مدى  14عاما. ،

الالمي يدعو صحفيي ذي قار للتوجه
ملستشفى احلسني للمساعدة والتربع بالدم

بغداد/نينا:
دع�ا نقي�ب الصحفيني العراقيين مؤيد الالمي صحفي�ي ذي قار للتوجه ملستش�فى
الحسني للمساعدة والتربع بالدم ان كان ذلك مطلوبا.
ودع�ا الالم�ي يف تغريدة  :ف�رع النقابة لتقديم كل املس�اعدات الفورية بكل اش�كالها
لعوائ�ل الضحايا واملصابني وللف�رع الصالحية املفتوحة بذلك  ..انه�ا فاجعتنا جميعا
..التبخلوا عىل اهلكم.

الكعيب جيتمع مع الصحفييـن املعتمدين
واتفاق على آلية دخوهلم مبنى الربملـان
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يذكر أن نقاب�ة الصحفيين العراقيني ،كانت
ق�د أدانت يف بي�ان لها يف وقت س�ابق الثالثاء
عملية إغالق مكتب قناة روسيا اليوم يف بغداد
واعتق�ال مراس�لها مطالبة بإطلاق رساحه
فورا والكف عن تلك املمارس�ات التي تتقاطع
م�ع أحكام الدس�تور ال�ذي أكد حري�ة الرأي
والتعبري وبما يتالءم مع التوجه الديمقراطي
يف ه�ذا املج�ال وتوجيه�ات رئي�س مجل�س
القضاء االعىل بهذا الشأن.

تركزت حول الصحة والوقاية من كوفيد  19والتطعيم ضده

ورشة توجيهية للصحفيني ومديري وسائل اإلعالم يف ميسان
العمارة  /نينا:

نظم�ت دائ�رة صحة ميس�ان بالتع�اون مع
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة والفري�ق االعالمي
ل�وزارة الصح�ة الثالث�اء ورش�ة توجيهي�ة
ملديري وس�ائل اإلعالم والصحفيين ،يف قاعة
فندق كورم�ك بمدينة العمارة مركز محافظة
ميس�ان ،حول الصحة والوقاية من كوفيد 19
والتطعيم ضد املرض ،ولتش�جيع املواطنني يف
املحافظة الخذ اللقاح «.
وته�دف الورش�ة اىل بن�اء رشاك�ة تجم�ع
الصحفيين ومدي�ري وس�ائل اإلعلام
واختصاصيي الصحة العامة لتحسين الوعي
العام بشأن املس�ائل املتعلقة بالصحة العامة
يف الع�راق م�ع الرتكي�ز بش�كل خ�اص على
الوقاية من كوفيد  19والتطعيم ضد املرض يف
املحافظة».
واك�د محاف�ظ ميس�ان «علي دواي» ال�ذي
حرض الورش�ة ،عىل دور االعالم والصحافة يف
الحث عىل تلق�ي اللقاح ،موجها ً دعوة لجميع
الرشائح االجتماعية يف املحافظة للتوجه ألخذ
اللقاح من أجل تحصني أبناء املحافظة والعمل
كفري�ق واح�د للحد م�ن االصاب�ات وااللتزام

باالجراءات الوقائية».
م�ن جهته بني مدير عام صحة ميس�ان «عيل
العلاق» خلال كلمته يف الورش�ة  »:ان الدول
املتقدمة قامت بالتلقيح وبنسب عالية أدت إىل
توفري الحماية لهم ولعوائلهم اما يف املحافظة
فنحن نالحظ ضعفا كبيرا يف اإلقبال عىل أخذ
اللقاح وهو لقاح امن وفعال».

واش�ار اىل ان الكثير م�ن ال�دول تعان�ي من
النقص يف اللقاحات والع�راق لدية ثالثة أنواع
من اللقاحات ذات املناشئ الرصينة املتوفرة يف
جميع املؤسسات الصحية وهو مجاني.
وأضاف »:ان ع�دد امللقحني يف العراق وصل إىل
أكثر من مليون ولم تسجل اي اعراض جانبية
خطرة ،مؤكدا ً عىل امتالء ردهات العزل ومراكز

علاج االصابات بامل�رىض الراقدي�ن املصابني
بفريوس كورونا خصوصا بعد تزايد االصابات
ودخول املوجة الثالثة من الفريوس».
وقال رئيس فرع النقابة س�مري الس�عد  »:ان
الورش�ة التي اشرتك فيها صحفيو املحافظة ،
تهدف اىل تعزيز املش�اركة يف القضايا املتعلقة
بالصحة يف ميس�ان مع الرتكيز بشكل خاص
على كوفيد  ١٩والتطعيم ض�د هذا املرض مع
تعزي�ز مش�اركة وس�ائل االعالم كشركاء يف
مجال الصحة باعتبارها جهات فاعلة نشطة
وقوية يف السلوكيات الصحية السليمة «.
واضاف « ان الورشة تهدف كذلك اىل االستفادة
من وس�ائل االعلام للدعم يف مج�ايل التثقيف
واالتصال الخاص بحملة التطعيم ضد الوباء،
وتعزي�ز التواصل بش�ان االبالغ ع�ن املخاطر
واملشاركة املجتمعية من خالل وسائل االعالم
و االخصائيني الصحيني «.
وش�هدت الورش�ة مناقش�ات بني الصحفيني
وممثلي وزارة الصح�ة ومنظم�ة الصح�ة
العاملي�ة يف جوانب مهمة ابرزها الس�عي ألجل
زرع الثقة بني املواطنني بش�أن اللقاحات عرب
عدد من املقرتحات تقدم بها املشاركون .

مذكرة لنقيب الصحفيني املصريني للتحرك الفوري لإلفراج عن هشام فؤاد

القاهرة/متابعة الزوراء:
بغداد /الزوراء:
عقد النائب االول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي ،اجتماعا تداوليا مشتركـا مع
الصحفييـن واالعالمييـن مراسلي الوكاالت االخبارية والقنوات الفضائيـة املعتمدين
رس�ميـا لتغطيـة جلسات واجتماعات مجلس النواب ،انتهى باالتفاق عىل الية دخول
الصحفييـن اىل مبنى الربملان وتجديد باجات الدخول للمعتمدين املخولني رسميا.

أكدوا تضامنهم مع عوائل الضحايا والجرحى

صحفيو كركوك يعزون الناصرية وأهلها

كركوك/نينا:
اجم�ع صحفيو واعالميو كركوك بجميع مكوناتهم عىل تضامنهم الكامل وتعازيهم لذوي
الشهداء الذي سقطوا جراء حريق الذي التهم مستشفى الحسني (عليه السالم ) ليلة االثنني
وادى الستش�هاد واصاب�ة العشرات .واكدوا يف بيان مشترك ،اننا يف الوق�ت الذي نعرب عن
حزننا الكبري بهذا املصاب ،نؤكد رس�التنا املوحدة بالتضامن مع النارصية وشعبها وعوائل
الضحايا والجرحى ،وندعو الله العيل القدير الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى .

بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك

مجعية الصداقة الفلسطينية العراقية تهنئ نقابة الصحفيني العراقيني

بغداد /الزوراء:
هن�أت جمعية الصداقة الفلس�طينية العراقية ،نقابة الصحفيني العراقيني بمناس�بة
حلول عيد األضحى املبارك.وقال رئيس الجمعية س�عد خلي�ل يف برقية التهنئة  :تتقدم
جمعي�ة الصداق�ة الفلس�طينية العراقية إليك�م بأصدق التحي�ات ،والتهان�ي القلبية
بمناس�بة حلول عي�د األضحى املبارك أع�اده الله علينا وعليكم وعىل امتنا اإلسلامية
والعربية وعىل شعبنا الفلسطيني والشعب العراقي الشقيق باليمن والربكات ويف هذه
املناسبة املباركة نتوجه بالتحية إىل أرواح الشهداء األبرار وإىل أرسانا األبطال يف سجون
االحتالل الصهيوني وإىل حماة األقىص واملقدسات .وأن يعيد الله عز وجل هذه املناسبة
عىل الش�عب العراقي الشقيق باألمن والسلام وقد تحققت أمنيات شعبنا الفلسطيني
بإقام�ة دولته املس�تقلة وعاصمتها القدس الرشي�ف،وكل عام وانتم بخري...عاش�ت
العالقات األخوية الفلسطينية العراقية».

تقدم ثالثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيني املرصية بمذكرة
لنقيب الصحفيني ضياء رشوان ،بشأن استمرار حبس الصحفي
هش�ام فؤاد رغم انقضاء مدة الحبس االحتياطي املقررة قانوناً،
ما يعد «نموذجا ً النتهاك القانون» حسب وصفهم.
وطالب نص املذكرة «متابعة فورية مع السلطات املختصة لحالة
الزميل هش�ام فؤاد ،والذي بدأ إرضابا ً عن الطعام يف محبسه يوم
الس�بت امل�ايض لتجاوزه عامني م�ن الحب�س االحتياطي ،وهي
أقىص مدة وفقا ً للقانون ،وخطورة ذلك عىل حياته».
وطالب�وا بـ»إبلاغ النياب�ة العام�ة رس�ميا ً ملبارشة ش�ؤونها يف
متابعة الحالة الصحية للزميل هش�ام ف�ؤاد وتقديم ما يلزم من
رعاية صحية له».
كما طالبو بـ»مخاطبة السيد النائب العام بطلب اإلفراج الفوري
عن الزميل هشام فؤاد ،وكل زميل تجاوز مدة الحبس االحتياطي

املنص�وص عليه�ا يف القانون».ه�ذا باإلضاف�ة إىل «مخاطب�ة
املستش�ار النائب العام للموافقة عىل زيارة عاجلة للزميل هشام
فؤاد يف محبس�ه ،بوفد يرأسه الس�يد النقيب واملوقعون عىل هذا
الطل�ب وم�ن يرغب من أعض�اء املجلس» .ومقدم�و املذكرة من

أعضاء مجلس النقابة هم هش�ام يونس ومحمود كامل ومحمد
سعد عبد الحفيظ.
والصحفي املرصي هشام فؤاد أعلن بدء إرضابه عن الطعام ،من
أجل املطالبة بالحرية ،منذ يوم الس�بت امل�ايض  10يوليو/تموز
الج�اري ،احتجاج�ا ً عىل تجاوز فرتة حبس�ه احتياطيا ً س�نتني،
باملخالفة للقانون.
وال ت�زال النياب�ة املرصي�ة تس�تكمل التحقيقات م�ع الصحفي
هش�ام ف�ؤاد ،عىل ذم�ة القضي�ة  930لس�نة  ،2019واملعروفة
ً
إعالمي�ا بـ»تحال�ف األم�ل» ،وذلك بع�د انقضاء عامين كاملني
ً
عىل حبس�ه احتياطيا عىل ذمة القضية ،وهي أقىص مدة مقررة
قانوناً ،وانتهت رسميا ً يف  25يونيو/حزيران املايض.
وواجه�ت النياب�ة الصحف�ي هش�ام ف�ؤاد بمنش�ورات قديمة
منس�وبة له يف القضية ،والتي أنكر عالقته بها ،وال يزال التحقيق
مستمراً.

املغرب ينتقد اخلارجية األمريكية بسبب الصحفي الريسوني
الرباط/متابعة الزوراء

انتقدت الس�لطات املغربية ،الخارجية األمريكية،
معتبرة الترصيح�ات الص�ادرة ع�ن املتح�دث
باسمها ،نيد برايس ،بشأن محاكمة الصحفيَّني،
س�ليمان الريس�وني وعم�ر الرايض ،تس�تند إىل
معلومات «منحازة».
واعتبرت املندوبي�ة الوزاري�ة لحقوق اإلنس�ان
أن «ترصي�ح املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة
األمريكي�ة بش�أن اثنني من املش�تبه فيهم ،حكم
عىل األول ،ابتدائياً ،بالس�جن ملدة خمس سنوات
يف قضي�ة حق ع�ام ،فيم�ا يوجد الثان�ي يف طور
املحاكم�ة ،يس�تند إىل معلومات منح�ازة صادرة
حرصيا ً عن داعم�ي املتهمني».وقال�ت املندوبية
الوزارية لحقوق اإلنس�ان ،يف أول رد رس�مي عىل
ترصيح املتحدث باس�م الخارجي�ة األمريكية ،إن
املعلوم�ات الت�ي اس�تند إليها «حجب�ت عن عمد
وجهة نظر املش�تكني ودفاعه�م ،وذهبت إىل حد
إنكار وضعهم كضحية وحقهم املعرتف به عامليا ً
يف تقديم ش�كوى».وتابعت املندوبية ،يف بيان لها،
أنه�ا «الحظت بذهول أن ترصيح املتحدث باس�م
وزارة الخارجية األمريكية يشير فقط إىل مزاعم

الش�خص املدان ،مع الرتكيز عىل وضعه املهني»،
وإىل «مزاعم انتهاكات املعايري املتعلقة بمحاكمة
عادل�ة» ،فيما أكد بيان للنياب�ة العامة املختصة،
«وض�وح الطابع الع�ادل للمحاكم�ة املذكورة».
وكان برايس قد قال خالل املؤتمر الصحفي الذي
عقده مس�اء االثنني املايض ،إن اإلجراء القضائي
ال�ذي أف�رز الحك�م الص�ادر يف ح�ق الريس�وني
«يتع�ارض م�ع االلتزامات املغربي�ة بمحاكمات
عادلة لألفراد املتهمني بارتكاب جرائم ،ويتعارض
مع وعد دستور  2011وأجندة إصالح جاللة امللك
محمد الس�ادس» ،الفت�ا ً إىل أن «الريس�وني زعم
أنه كان�ت هناك انته�اكات لضمان�ات املحاكمة
العادلة».وأوض�ح أن اإلدارة األمريكي�ة لديه�ا
«مخاوف بشأن التأثري الس�لبي لهذه الحاالت يف
حرية التعبري وحرية تأس�يس الجمعيات وحرية
الصحاف�ة املغربية من أج�ل مجتمعات مزدهرة
وآمن�ة» ،الفتا ً إىل ّ
أن «على الحكومات أن تضمن
للصحفيين أداء أدوارهم األساس�ية بأمان دون
خوف من االعتقال الجائر أو التهديدات».
وتاب�ع« :نح�ن نتاب�ع ه�ذه القضي�ة م�ن كثب
وقضايا للصحفيني املحتجزين اآلخرين يف املغرب،

بمن يف ذلك عمر الرايض ،وقد أثرنا هذه املخاوف
مع الحكومة املغربية ،وس�نواصل القيام بذلك».
وكانت محكمة االستئناف يف مدينة الدار البيضاء
قد قضت ،ليل الجمعة املاضية ،بسجن الصحفي
الريسوني ملدة خمس سنوات ،بعد إدانته بتهمتي
«هت�ك عرض بعن�ف» و»االحتج�از» .فيما ُحكم
بتعويض للمش�تكي بـ 100ألف درهم (  10آالف
دوالر).
ومن�ذ انطلاق محاكمت�ه يف  9فرباي�ر /ش�باط
املايض ،اعتبرت هيئة دفاع الريس�وني أن ملفه
«س�يايس بامتياز ،يس�تهدف رضب حرية الرأي
والتعبير وحري�ة الصحاف�ة» ،محمّل�ة الجهات
املسؤولة عن اعتقاله ّ
أي مساس بحقه يف الحياة
والسالمة البدنية والنفسية.
يف املقابل ،تشدد السلطات املغربية عىل استقاللية
القض�اء وقانوني�ة اإلج�راءات املتخ�ذة بح�ق
الريس�وني ،نافية حدوث أي تراجع عىل مستوى
الحقوق والحريات يف البالد.
وعىل صعي�د متصل ،تواصل�ت اول امس الثالثاء
محاكم�ة الصحفي والناش�ط الحقوقي املغربي
عم�ر ال�رايض ،املعتق�ل من�ذ ع�ام ،بتهمت�ي

«التجسس» و»االعتداء الجنيس» يف جلسة مغلقة
بق�رار م�ن املحكمة «مراع�اة لشرف» امل ّدعية،
بينم�ا اعترب املتضامون معه القرار «خرقا ً جديدا ً
لرشوط املحاكمة العادلة».
ويالح�ق ال�رايض ( 34عام�اً) بتهم�ة «االعتداء
الجنسي» بنا ًء عىل ش�كوى تقدمت بها زميلة له
يف العم�ل ،وأكدت األخيرة روايتها أمام املحكمة،
نافية «أي طابع س�يايس للقضية» ،وفق ما أفاد
دفاعها عبد الكريم ملي�ح وكالة «فرانس برس»
الثالثاء .وطالبت امل ّدعي�ة بتعويض قدره مليون
دره�م (نح�و  111أل�ف دوالر).يف املقاب�ل ،يؤكد
ال�رايض أن عالقتهم�ا كانت «رضائي�ة» ،وحاول
دفاعه إقناع املحكمة «بانعدام أية وسائل إثبات»
ضده.

جدل وخالف حول ملفات مالية يف اإلعالم التونسي
تونس/متابعة الزوراء:
ع�اد الج�دل يف اإلعلام التونيس حول
ملف�ات مالي�ة تتعل�ق بمس�اعدات
حكومي�ة للقن�وات التلفزيوني�ة
واملحطات اإلذاعية الخاصة ،باإلضافة
إىل برنام�ج أوروبي ح�ول دعم قطاع
اإلعلام يف تون�س ب�دأ س�نة 2017
وانته�ى س�نة  .2020انطل�ق الج�دل
ح�ول ملف املس�اعدات املالي�ة عندما
قررت الحكومة الحالية برئاسة هشام
املش�ييش رصف مس�اعدات للقن�وات
التلفزيوني�ة واملحط�ات اإلذاعي�ة
الخاصة لتجاوز تبعات جائحة كورونا
الت�ي أث�رت يف املوازنات املالي�ة لهذه
املؤسسات .ومنحت الحكومة القنوات
التلفزيونية الخاص�ة  306آالف دينار
تونيس ،أي ما يع�ادل  110آالف دوالر
أمريك�ي ،يف حين منح�ت املحط�ات
اإلذاعية  128ألف دينار تونيس ،أي ما
يعادل  46ألف دوالر أمريكي .واستثنت

م�ن هذه املس�اعدات بع�ض القنوات
التلفزيوني�ة واملحط�ات اإلذاعي�ة
الخاص�ة الت�ي ل�م تس� ِّو وضعيته�ا
القانوني�ة ،كما املؤسس�ات اإلعالمية
الرس�مية التي تتلق�ى بطبعها تمويالً
من الحكومة التونسية.
«الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لالتص�ال»
(الهاي�كا) اعتبرت ّ
أن املس�اعدات

غير عادلة وغاب�ت عنها الش�فافية،
ً
مس�تغربة اس�تبعاد اإلذاع�ات
الجمعياتي�ة م�ن ه�ذه املس�اعدات،
خصوص�ا ً ّ
أن هذه اإلذاع�ات ليس لها
طاب�ع تج�اري وال تمل�ك مداخيل من
اإلعالن�ات التجاري�ة .كم�ا اعتربه�ا
البع�ض اآلخر انتقائية ألنها اس�تثنت
بعض القن�وات التلفزيونية واملحطات

اإلذاعي�ة بحجّ ة أنها غير قانونية ولم
ً
متجاهلة
تحص�ل على إج�ازة الب�ث،
ّ
تش�غل صحفيني
أن هذه املؤسس�ات
وتقنيني تونسيني وعرفت هي األخرى
تراجع�ا ً يف مداخيله�ا املالي�ة ،مما قد
يه�دد العاملين فيها .ه�ذا األمر دفع
املستش�ار اإلعالمي لرئي�س الحكومة
التونس�ية مفدي املس�دي إىل الرد عىل
ذل�ك بتدوينة عبرّ فيها عن اس�تغرابه
رد فع�ل «الهايكا» ،حي�ث اعتربه ر ًدا
غري مناسب عىل قاعدة ّ
أن ما قامت به
الحكوم�ة الحالية ه�و تنفيذ لقرارات
حكوم�ة الي�اس الفخف�اخ الس�ابقة
الت�ي أقرت ه�ذه املس�اعدات وقامت
الحكوم�ة الحالي�ة بتنفيذه�ا يف إطار
استمرارية أعمال الدولة.
وأق�رت حكوم�ة الي�اس الفخف�اخ
املس�اعدات يف ش�هر إبري�ل /نيس�ان
 ،2020عندم�ا ق�ررت من�ح  5ماليني
دين�ار تونسي ملس�اعدة املؤسس�ات

اإلعالمي�ة التونس�ية الس�معية
والبرصي�ة واملكتوب�ة واإللكرتوني�ة
ملجابهة تداعي�ات أزمة كورونا ،لكنها
لم ُتف َّعل إال يف حكومة هشام املشييش
الحالية.
من ناحية أخ�رى ،أثار اإلعالمي ماهر
عب�د الرحم�ن يف برنام�ج تلفزيون�ي
ّ
يبث عىل التلفزيون الرس�مي التونيس
مس�ألة التمويلات األوروبية ملرشوع
دع�م القط�اع اإلعالم�ي يف تون�س،
َّ
واملق�درة ب�ـ  10ماليني ي�ورو (حوايل
 33ملي�ون دينار تونسي) ت ّم رصدها
ملدة ثالث س�نوات ملساعدة اإلعالم عىل
تطوي�ر قدرات�ه يف مختل�ف املجاالت.
لك�ن املرشوع رغم ما خصصت له من
أموال ،لم يحقق نتائج تذكر مما جعل
الكثري من اإلعالميني يتس�اءلون حول
طرق رصف ه�ذه األم�وال واألطراف
الت�ي اس�تفادت منه�ا والدع�وة إىل
القي�ام بعملي�ة تدقي�ق م�ايل يف ه�ذا

املشروع .وه�و األم�ر ال�ذي ر ّد عليه
«املرك�ز األفريق�ي لتدريب الصحفيني
واالتصاليني» ،وهي املؤسسة الرسمية
الت�ي تول�ت اإلرشاف على املشروع
إىل جان�ب الط�رف األوروب�ي ،معتربا ً
ّ
أن «م�ا ورد على لس�ان البعض حول
املشروع يس�تدعي توضيح�ات م�ن
بينها أن املبلغ املرص�ود لهذا املرشوع
ً
مب�ارشة وبصفة فعلية
ل�م يتم ضخه
يف ميزاني�ة الدول�ة التونس�ية وإنم�ا
تم تمكين الجه�ات املنتفع�ة (قطاع
ً
أساس�ا وفق االتفاق
اإلعالم العمومي
املربم يف إطار االتفاقية) من تجهيزات
س�معية برصي�ة وإحاط�ة فني�ة
وتدري�ب وخبرات تضاه�ي قيمته�ا
املبلغ املرصود للمشروع ،وأن مجمل
التقارير التي رفعها املدققون املاليون
(تونس�يون وأوروبي�ون) لرئاس�ة
الحكوم�ة التونس�ية ولبعث�ة االتحاد
األوروبي بتونس تم اعتمادها ،وأثبتت

جميعها سالمة التمايش املتبع يف تنفيذ
املشروع إداري�ا وماليا وفني�ا ،طبقا
مل�ا تن�ص علي�ه االتفاقي�ة» .وأضاف
املركز ّ
أن «الحديث عن اقتس�ام كعكة
ه�و ط�رح مجانب للص�واب بم�ا أن
كل العملي�ات املالي�ة كان�ت خاضعة
للمتابع�ة واإلرشاف املبارشم�ن طرف
بعثة االتحاد األوروبي بتونس».
ً
حال�ة م�ن
اإلعلام التونسي يعي�ش
املخاض ق�د تؤدي إىل مزي�د من توتري
العالقة بني الهياكل املتدخلة فيه وهي
النقاب�ات اإلعالمية والهايكا ورئاس�ة
الحكوم�ة التونس�ية ،خصوص�ا ً ّ
أن
ملف�ات التعيين�ات يف وس�ائل اإلعالم
الرس�مية وتحديدا ً اإلذاعة والتلفزيون
الرس�ميني ال ت�زال عالقة وق�د تؤدي
إىل مزيد من التش�نج يف العالقة ،نظرا ً
لتباع�د وجه�ات النظر بين الحكومة
والطرف النقابي والهايكا حول التصور
املستقبيل إلدارة هذه املؤسسات.
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رواية ( كلكامش  ....عودة الثلث االخري ) لألديب واثق اجلليب  ..صياغة روائية مبتكرة
مجعة عبد اهلل
يأخذنا االديب الروائي يف دهشة االبهار ،يف محاوالته
الخالق�ة يف ابت�كار تقني�ات حديثة يف املت�ن الروائي،
يف الصياغ�ة الروائي�ة املبتكرة يف الط�رح والتناول يف
ممي�زات س�يماتها الظاه�رة ،يف التقني�ات اس�لوب
الط�رح واالداء يف اللغ�ة املركب�ة ( النثر  /الش�عر )
والرؤية الفكرية التي تقود دفة املتن الروائي ،وتنظم
اح�داث الرسد الروائي وفقا ً لرؤي�ة الفكرية العميقة
عىل خلفية واقعنا الح�ارض .بصياغة جديدة خالقة
لرؤي�ة مللحم�ة كلكام�ش ،أو اس�طورة كلكامش،
تستلهم الواقع الجاري ،يف تشكيل رؤية فكرية لعتبات
ومحط�ات ملحمة كلكامش  .يف اس�تخالصات العرب
الفكرية من الرحلة االستكش�افية لبحث عن عش�بة
الخلود ،وما هو املغزى والداللة واملعنى لهذه العشبة،
وم�ا معنى الخلود برؤية الواقع الحايل ،واس�تخالص
العبر وال�دروس  .ه�ي محاول�ة اس�تنطاق امللحمة
الكلكامشية برؤية حديثة ،يف عيون الحارض بالداللة
العميق�ة والبليغ�ة ،اي صياغة امللحمة م�ن جديد .
فنجد ان شخصية كلكامش هي مشطورة اىل نصفني
كلكامش االصل ،وكلكامش الفرع وهو نفسه مؤلف
الرواي�ة (واثق الجلب�ي) ولكن الش�خصيتني تمثالن
وجها واحدا وروحا واحدة ،لكن يف عرصين مختلفني
تمام�ا ً  ،لذا فأن ش�خصية كلكامش مركبة أو ثنائية
بني االصل والفرع ،ويف س�حب امللحمة لتنطق بلسان
الح�ارض وتبعيات�ه القاه�رة يف املعان�اة والعذاب�ات
االنس�انية لش�عب أوروك الجدي�د  .الح�دث الروائي
يعتمد عىل رؤية الخلود وصياغته من جديد ،واعطت
مساحات واسعة يف االهتمام الشديد يف مسألة عشبة
الخلود ،التي فجرت االسئلة الساخنة يف وادي العقل.
يف الصراع وكذلك يف متاهات الرساب يف الحصول عىل
العش�بة والخل�ود  .وهي تدل عىل رحلة استكش�اف
االنس�ان لنفس�ه ولهويته  .الن من املنطقي السؤال
 :م�ا فائدة عش�بة الخل�ود للملك الس�عيد عىل قهر
ومعاناة شعبه ،فما قيمة الخلود وهو يقتل شعبه من
الوريد اىل الوريد ،فما قيمة عشبة الخلود عىل معاناة
وشقاء شعب أوروك القديم والجديد .ان ترسق حياة
االنسان .لتكون عشبة الخلود للخائن والعاق والنكرة
وناكر الجميل ،والجلبي يف ازدواجيته الشخصية بني

ال بد أن يعربني هذا احلزن
لبنى ياسني

ال بد أن يعربني هذا الحزن
مكرسة أنا للغياب
أدور بني أبوابه السبعة
وال يستيقظ حضوري مهما أصدرت جلبة
عالية
*
ال بد أن يعربني هذا الحزن
فالعصافري ترسق صوتي كل صباح
كيف يمكن أن يبقى يف جعبتي
ما يكفى آلهة عميقة
*
ال بد أن يعربني هذا الحزن
فاملرأة الحافية مرت بي مبتسمة كعادتها
وكلبها ركض باتجاهي فرحا
والشمس تتسكع بني متاهات السحب
والعش�ب ندي..كما لو أنه س�قط توا من
الجنة
*
ال بد أن يعربني هذا الحزن
فالغياب قد يكون فرحا
والصمت قد يكون أغنية
واألب�واب ..ق�د تخفي وراءه�ا قبضة من
رائحة الفل
وق�د أقض�م التفاصي�ل ..أو أعلقه�ا بلا
اكرتاث
عىل املشجب الذي عىل جدار مدخل البيت
ليأخذه أي عابر سبيل
*
ال بد أن يعربني هذا الحزن

الراه�ب واالرهاب�ي .فما قيمة عش�بة الخلود حينما
تكون منصة لحرق البالد والعباد والش�جر والحجر.
لذلك اكتشف كلكامش بعد رحلته الطويلة ،التي عانى
املخاطر واالهوال ،وتيقن بأنها كانت رحلة حماقات
ال تغتفر ،يف محاولة لتدمري االنسان ودفعه اىل الخنوع
والخضوع لقوى تسريه مثلما تريد ،يف خضم الرصاع
القائم  .فما قيمة عش�بة الخل�ود يف خوض املخاطر
الحياتية يف الحص�ول عليها حتى يرسقها االخرين،
وه�ذا بالضب�ط مثل ما يح�دث يف عاملن�ا الفوضوي،
الثورة يقوم بها الشجعان ويرسقها الجبناء ( أشعر
بأن طعم خطيئته تطارده .. .لو اتيحت له الفرصة ملا
ترك مكانه ...آدم بال عباءة  .....عباءتنا اليتيمة كانت
م�ن الخالق العظيم ...اقرتب�ت العباءة من االرض....
قلب�ه لم يعد موج�ود من أهوال الرع�ود التي اطلقت
م�ن كل مكان ....لم يعد يف العباءة مكان لوجهه .....
كانت الثقوب ترشب الوجوه والوجع ....عن أي وجه
س�يخرب الناس ؟ ) ص . 20معاناة سنوات العجاف،
كافي�ة لتعلم العقل والحكمة ،ويدرك يف اي اتجاه هو
يرتك�ز ،الن البحث عن الخلود يوازي البحث عن الله،
ليس الخلود من امتلك القوة والس�وط ليجلد ش�عبه
ويدفع�ه اىل الحرم�ان .وانما الخلود ه�و البحث عن
ذات�ه وهوية جل�ده  .الخلود اكتش�اف ال�ذات يف افق

الرحم�ة والحكم�ة والبصرية (ما أجم�ل أن نؤمن أن
الحي�اة هي الرحمة التي تكمن بالتس�امح ومن بعد
التس�امح تأت�ي كل االش�ياء الجميل�ة) ص . . 6هذا
االكتش�اف الجوه�ري م�ن خض�م مخ�اض الرحلة
الطويلة يف اه�وار العراق التي ترقد يف قاعها عش�بة
الخل�ود  ،التي رسقته�ا االفعى (الحي�ة) ،بعد امليش
يف طري�ق االهوال املعب�دة باملخاط�ر واملجازفات يف
رحل�ة كلكام�ش (االص�ل والف�رع )  .طريق خطري
وطوي�ل ج�دا ً مليء بالعق�ارب والدبب�ة واالس�ود
واالفاعي والوحوش الضارية ،لذلك ان عش�بة الخلود
يف أوروك اصبح�ت عملي�ة جذب واطماع واس�تحواذ
واالس�تيالء لخنق ش�عب اوروك العظيم ،س�واء عن
طري�ق االنقالبات العس�كرية أو الحروب أو االحتالل
 .ش�عب مص�اب بلوثة الطغيان واالس�تبداد من اجل
خطف ورسقة عش�بة الخل�ود  .لذلك اصب�ح البحث
م�أزق حقيق�ي لكلكام�ش ( االصل والف�رع ) ،ألنه
انته�ى به املط�اف ان يكون مهزوم�ا ً يتجرع الخيبة
واالحب�اط والصدم�ات ،وخاصة بع�د صدمة موت
صديقه أنكيدو  .هذا املوت جعله ان يفجر االسئلة يف
رأس�ه ماهي الحياة وما هو االنسان ؟ اصبح ضحية
االس�ئلة الس�اخنة التي تؤرق عقله وتكوين تفكريه
(كل ه�ذه االم�ور ترشب�ت داخله وهو يفق�د الوعي

ليجرب عاملا ً جديدا ً لم يكن أرتقى س�لمه مسبقاً ،هل
ستكون لحظات خلوده كما يشتهي قلبه ؟
تيقن ان الحياة تسير نحو العبثي�ة التي تكدر حياة
وس�لوك االنسان ،وال يس�تطيع ان يفعل ش�يئا ً ازاء
هذه الضغوط املتسلطة  .انها كوابيس حياتية ينبغي
التخل�ص منها يف البح�ث عن ملجأ آخ�ر  .لذلك فكر
وق�رر كلكام�ش الرحيل دون عودة  .ت�رك اطفاله يف
حالة الب�كاء والحزن بأن ابيهم سيرحل عنهم دون
رجوع  .هي رحلة البحث عن جده (اوتوبش�تم) الذي
مازال على قيد الحياة ،ولم يذهب اىل العالم الس�فيل
 .ان ينق�ذه م�ن ورطت�ه ،ان يترك كل يشء امللوكية
والجاه واملقام من اجل الخوف من عاقبة املوت .
هذه الحقيقة التي يدركها العالم ،بأن تاريخ ش�عب
أوروك العظي�م ملطخا ً بالدماء وامل�وت عرب العصور
املتعاقب�ة  ،عرب أش�كال مختلفة ،س�واء باالنقالبات
العسكرية أو الحروب أو االحتالل  .ومن يستطيع ان
يراهن عىل امتالك عش�بة الخلود ،يعني امتلك البالد
والعباد والشجر والحجر  .وترك الحياة تنئ باوجاعها،
برسقة االفعى (الحية) عش�بة الخلود  .كأنها فتحت
ابواب الرش عىل ش�عب أوروك .لذل�ك يوجه كالمه اىل
االفعى (الحية) السارقة .
ُ
مللت أيها الحية وأنا أتساءل كيف استطعتِ أن
 -لقد

تصمدي كل هذه السنوات وانتِ تبدلني جلدكِ ؟
 كي�ف تحملتِ واحتمل�تِ كل هذا وصربتِ عىل هذهاملعاناة ؟
 لس�ت مثل�ك ايها املل�ك ،عقيل وتفكريي ليس�ا عىلتطاب�ق ت�ام مع عقل�ك وتفكريك وأحالمك  .املس�ألة
تختل�ف تمام�ا ً )ص . 51يعني برصي�ح العبارة ،من
فاز باللذات من كان جس�وراً .هذا يبني حجم املعاناة
والتضحي�ات واملخاطرواملجازفات واالهوال يف رحلته
املغام�رة  ،وقتل الثور الس�ماوي بمش�اركة صديقه
أنكيدو  .كل هذا القتل لم يجلب سوى الحزن ومتاهة
العقل واالفكار  .ويف زوبعة من االلم بأن ماحدث هو
وحده يتحمل تبعياته ال غريه  .هو املس�ؤول عنها ال
غريه ،ويرصخ بصوته الذي يحمل املعاناة التي تجرع
علقمها بأن الذنب ذنبه هو ال غريه .
أن�ه بعد هذه امل�رارات يريد أن يهرب م�ن هذا العالم
املخ�زون بالنف�اق والخ�داع ،والذي يحرش االنس�ان
ويدفع�ه اىل الخنوع والخض�وع ويضاعف عذاباته .
ويدرك أن البطوالت تنتهي اىل مهزلة ومأس�اة  .فبعد
الرصاع الدموي  .قتل االس�ود وصارع الوحوش وقتل
الثور الس�ماوي ،انته�ى اىل ال يشء ،ورجع اىل أوروك
كامللك املهزوم واملكسور .
ويرج�ع كلكام�ش اىل ذاته يف معرف�ة ماهية الحياة.
م�ن هذه الرحل�ة الطويل�ة التي تخللته�ا املغامرات،
واالخط�اء والرزاي�ا والذنوب  .تيق�ن ان قيمة الحياة
هي :
ُ
اآلن تلمست خطاي بعد أخطائي
مفعم أنا بالرحمة تجاه من ظلمني
الحب رحمة
الصدق رحمة
السالم رحمة
االبتسامة رحمة
كل يشء ال تس�كنه الرحمة فهو ليس م�ن العوالم )
ص. 111
× الكتاب  :رواية  .كلكامش  ...عودة الثلث االخري
×املؤل�ف:واث�قالجلب�ي
× االصدار :عام 2021
× عدد الصفحات 136 :صفحة
× طبع يف مطابع دار الشؤون الثقافية العامة

قصة قصرية ...الوقائع املتخيلة ملصرع أمرئ القيس
مجال نوري
خم�س خط�وات فق�ط ه�ي ما
تبق�ت م�ن املس�افة الفاصل�ة
بين�ي وبين�ك  ..ل�م أت�رك خلفي
غير صح�راء قاحل�ة تعص�ف
بآالف الجث�ث واألمان�ي املبتورة
 ..ل�ن أه�در كثريا ً م�ن عمري يف
الوصول الي�ك ،عجبت من نفيس
كيف طويت هذه الفيايف وصربت
عىل الطوى وتجش�مت مش�اهد
املوت واالحتض�ار الجماعي  ،بل
وأكثر من كل ذلك انني أحتضنت
عرشات االجساد الطرية الطفال
خب�ت عيونهم يف لف�ح الصحراء
مالبث�ت أن أنطف�أت أنفاس�هم
تحت انظار الحشد الذي غاص يف
كبد العراء ناشدا خالصه يف واحة
قادمة ..
قال أمرئ القيس  :مثيل ال يضيع
وال يخطئ
يتواصل نش�يج االرام�ل والثكاىل
والعجائ�ز البائ�رات وهن يدرجن
خل�ف الرج�ال الذي�ن هده�م
االرهاق وشمس الظهرية الالهبة
 ..مضي�ت معه�م ،وقاس�متهم
حزنه�م وكافحت مثله�م بطش
الري�ح ولعن�ة العطش ..خمس�ة
أي�ام مضت وم�ا س�اور أحد منا
الش�ك يف الوصول اىل واحة الحلم
بع�د ان ارتضينا مغ�ادرة االطالل
التي أودعنا فيها أكثر من أنصاف
أعمارن�ا  ..س�ادرون يف الع�راء،
تحتن�ا الرم�ال املحرق�ة وفوقن�ا
مبارشة شمس الهبة وأمامنا هذا
السراب اللعني الذي ما أنفك يهزأ
بن�ا ومنذ ان تربأت أجس�ادنا من
عبء الرماح والس�يوف والدروع
الت�ي م�ا ع�ادت تلي�ق بهياكلنا
الضام�رة  ..هزأت بن�ا الصحراء
أيض�ا ً وذئ�اب اللي�ل الت�ي بقيت
تحوم ح�ول قافلتنا التي ش�قت
طريقها خلفك وأنت توغل عميقا ً
يف االفق حت�ى انك لم تكن لتظهر
إال بني الفينة واالخرى ...ما الذي
جعلنا نتقهقر ونحن الذين غالبنا
غضب الصحراء وقسوة العطش؟

أردف _هي خط�وات  ..ونصل اىل
املاء...
التم�س طريق�ي بين الن�اس،
وه�م يف يومهم الس�ادس ،أرسى
ال�دوار والعطش ،ل�م تختلط َ
عيل
االمور رغم م�ا فعلته الذئاب ليلة
امس ،ورح�ت انقل خطواتي عىل
الرمال امللتهبة م�ارا برتل االرامل
والكه�ول والجرح�ى واملجانين
واالطف�ال واملعوقني  ،والدراويش
والج�واري والغلمان  ،كلهم كانوا
يتطلع�ون اىل االم�ام  ،اىل حي�ث
حصانك املح�اط بعرشات الرجال
املدججني بالسالح ..نفرت معهم
مع أنني كنت أرسع منهم جميعاً،
أنغمس�ت روحي يف سورة الحزن
الجاثمة عىل االرتال املتأخرة التي
م�ا كانت لتقطع فرس�خا ً  ،حتى
تكون ق�د أودعت الصح�راء جثة
أو جثتين ،أس�تمعت اىل وجي�ب
أوجاعهم والمست يف لحظة تجل
ارواحه�م الجزع�ة املتطلع�ت اىل
الخلاص القري�ب .ق�ال _ أنفروا
 ..ال وق�ت للح�زن والش�تائم ..
أتبعوني
لم أستطع ان اتخذ قرارا لقد اخذت
كلماته بخناقي ،وقادتني كاملاخوذ
اىل ربوع مباهجة وطقوس شبقة
املتق�د دائم�اً ...كنت أرن�و بحياد،
ينتف�ض الغضب يف داخلي احيانا ً
لكن صوته االخ�ن يطفيء ويلجم
كل فك�رة يبذره�ا االش�قياء يف

اصقاع روحي  ..لقد حل ش�باط ،
اوان الشبق ونوبات اللذة املستنفرة
يف جسده الفاحم ،لم يخطئ رجال
العشيرة االش�داء عندم�ا كان�وا
يتن�درونفيم�ابينه�م_
لنخرس جيشان هذا الهر املاكر ،
ويمضون اىل أعم�اق الصحراء يف
طرق محفوفة باملوت ،يرتبصون
خي�ام قبيل�ة أخرى أنط�وت عىل
نفس�ها يف غفل�ة م�ن جن�ون
سنابك الغدر ،يعودون بعد حني ،
وبرفقتهم السبايا  ،صبايا باكرات،
وأرامل ،ونس�اء أنتزعن عنوة من
أحض�ان أزواجه�ن  ..س�يكتمل
الفرح  ،أذن  ..وس�تهداء العشرية
اىل أن يقضي ((اله�ر)) وط�ره
ويتخل�ص بعد حني من س�كرات
اللذة فيجتم�ع اىل القوم لينظر يف
أمر العوام ويبتكر للعقبات حلوال
يصطفيهام�ن ذاكرته الخارقة ..
حديثه كالش�عر ونظرات�ه تقدح
بالحكم�ة  ،يارسن�ي بكالم�ه
ويغضبن�ي بجنونه  ..وال ينىس يف
غمرة مباهج�ه ان يبتاع مختلف
املالبس لنس�ائه ،ولقد كان أش�د
مايبهجه رؤيتهن يرفلن بالغالئل
الدخاني�ة والرش�يدية والطربي�ة
والقصب املل�ون ،والحرير املعني،
واملقانع النيسابورية وأُزر امللحم
الخراس�انية والغالئ�ل املمس�كة
والقمص املعنربة واالزر املعصفرة
ومنها ماصنع م�ن الحرير والقز

والديب�اج وال�ويش  ..وف�وق هذا
وذاك يمتيلء بهجة برؤية االقراط
واألس�اور وه�ي تغل�ل ط�راوة
اطرافهن ،وتأرسه السعادة برؤية
اللؤلؤ وامل�اس والياقوت والزمرد
والعقي�ق والجمش�ت والزبرج�د
والياقوت االصفر ...قال :أتبعوني
..أتبعون�ي .ضاق�ت الصح�راء
بسعتها املخيفة ،حني اقرتب الليل،

ودب الوه�ن يف الفرائص املرتعدة
 ..ليلة قاس�ية أخرى وغدا سيطل
النهار الس�ابع على بعضنا ،هذا
لو استطعنا تجنب غارات الذئاب
الجائع�ة  ..عصي�ة على الوصف
هذه الصحراء املوحش�ة امللغومة
برصخات الرعب.ق�ال _ أتبعوني
 ..ومضى برفق�ة رجال�ه الذي�ن
احتفظ�وا بكثير من ال�زاد واملاء
 ..وبين لحظة واخرى ينس�حب
احدهم ليخربنا عن تجلياته واخر
كلمات�ه املحتضره  ..ونح�ن يف
ركبنا املتباطئ مطأطئي الرؤوس
ننتظر املوت وهو يفرتسنا واحدا
تلو االخ�ر  ..أكمم وجهي بكوفية
بيض�اء أتجن�ب عواص�ف الرمل،
ألتف�ت يمين�ا ويس�اراً ...ال أعثر
على يشء اتطل�ع اىل االم�ام ..
أبح�ث عن�ك  ..بقليل م�ن الكالم
ساتماسك وأستعيد قوتي  ..انظر
اىل كل الجه�ات فرتت�د نظرات�ي
خائب�ة  ..وح�دي انق�ل خطواتي
متحدي�ا هول العاصف�ة  .خمس
خط�وات فقط ه�ي ماتبقت من

متا

بعا
ت
ث
ق
ا
فية

ص�در للروائي والناقد داود
سلمان الش�وييل (تجليات
االس�طورة  -قصة يوسف
بين الن�ص االس�طوري
والنص الديني) يف االردن:
صدر م�ن دار ابن النفيس
للنرش والتوزيع يف األردن،.
وه�و ق�راءة أدبي�ة لقصة
يوس�ف .ويتضمن الكتاب
الفصول اآلتية:
 1مقدمة. 2تمهيد: وح�دة الثقاف�ة – .ه�ليوسف نبي؟
 – 3الفصل االول:
 القصة بني النص القرآنياالس�طوري.
والن�ص
ويشمل:

املس�افة الفاصلة بين�ي وبينك ..
قف  ..ال دفن هذا السيف يف نحرك
 ..أرصخ باعلى صوت�ي لكن�ك ال
تس�مع  ،عمرك ما كنت لتس�مع
شيئا ً إال ما كان يرضيك ويسعدك
 ..ال ادري كي�ف كان�ت النقائض
تجتم�ع فيك  ..اىل اين تقودنا االن
بع�د ان اص�اب عبيد ب�ن االبرص
منك الف مقت�ل ؟ قف ايها االفاق
املخادع  ،يف ذراعي سخط القبيلة
وتح�ت اقدام�ي مس�خ خطاياك
 ..اقترب  ،س�أدفع عم�ري ثمن
ه�ذه الخط�وات القليل�ة املتبقية
 ..م�ا الذي جنيت�ه االن  ..لوحدك
تمضي اىل حتفك تنش�د خالصك
عند مل�ك الروم وكانه س�يعد لك
العدة ،ويجيش لك الجيوش لألخذ
بثار أبيك  ...تشتد الريح فينحرس
رداؤك كاش�فا ً عن ظهر منتصب
واضالع متأكلة ينخر فيها الدود،
ووجه�ك الش�اخص اىل االم�ام
يرصخ بصوت مدو _
أتبعون�ي  ..فمثلي ال يضي�ع وال
يخطئ ..

اصدارات
– النص األدبي - .تفكيك
الن�ص - .موضوع�ات
الن�ص - .تجلي�ات الرسد.
 مورفولوجي�ا الزم�ن- .الح�وار - .تقني�ات بن�اء
الش�خصية -.الق�راءة
السيمولوجية.
 – 4الفصل الثاني:
 النص�وص – 1:الن�صالقرآن�ي – 2.الن�ص
التورات�ي – 3.الن�ص
التلم�ودي - 4.الن�ص
كم�ا ذكر يف كت�ب التاريخ
االسلامي - 5.الن�ص
بأس�لوب رسدي ورؤي�ا
صوفي�ة - 6.الن�ص
االسطوري.
 –5املصادر.
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مشسية للبالد
صورة
علي جمبل املليفي
ُ
َ
يف تل�ك املدين ِة التي أيقظها حفيف
األش�جار وموس�يقا الثمراتِ
ِ
ُ
الحدائق وعىل مقرُب ٍة من تلك املناز ِل
تس�قط لِصق ممايش
وهي
ِ
ُ
الفجر الذي يضوعُ
تنامُ
ة
لرائح
وتستفيق
ة
الس�هر
فيلم
بعد
التي
ِ
ِ
ِ
ِ
مثل مِ بخ�ر ٍة ِّ
ُ
ُ
أرواح أمها ِتنا التي
مكي ٍة حيث
تذوب يف اس�تكاناتِ
لت يِّ َ
َ
الش�اي ُ
وه َّن َي ْد ُس َ
ُس�نا مثل غيم� ٍة ُ
أوقاتنا وتحر َ
س�ن يف
حِّل�
ِ
ً
ً
َ
أصوات
وصورة شمس�ية للبال ِد و
حقائبنا دفرتا ً صغريا ً للمعاني
ِ
ُ
ينثال
العطر الذي
بالشوارع حيث اشتباك
نزلن
ِ
أحذي ِة النسو ِة َي ِ
ِ
َ
ُ
الس�ابلة مثل
صباحاتك ُتغري
من تحتِ أردي ِتهن ياالل ُه كم كانت

ُ
ُ
املارة يف گراجاتِ املوظفين .يف تلك املدين ِة
يتلصص� ُه
حارس
نه� ٍد
ٍ
ُ
ُ
وقع أغني ٍة هارب ٍة
حيث النها ُر يثقل األش�جا َر بالن�دى الناز ِل عىل ِ
َ
يستح ُّم بأدا ِئها َ
َ
الشوق
ليحفظ
قبل املغني
لطالب القره غويل وهو
ِ
األوطان وهي تحلِّقُ
ُ
وجع
م�ن
أو
التجريف
يس�كن فيها من
الذي
ِ
ِ
ِ
َ
الطرق الرسيع ِة ويف باراتِ الطبق ِة الوس�طى
وعىل
األس�طح
فوق
ِ
ِ
ً
َ
ُ
َ
م�دارج الطفول ِة
دمعاتك س�اخنة وهي تبكي
 .ياالل� ُه ك�م كانت
َ
.كن�ت تخىش األنه�ا َر وهي تغطي
والحدائق
امل�دارس
َّن�ة يف
امللو ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
مي
رصائ�ف القرويين
بالعنرب مراتٍ وم�راتٍ
وبالرص�اص التقد ِّ
ِ
ِ
َ
ْ
مرت أيامُ قاس َم
األخري .
حبل الودا ِد
الذي َكبرُ َ األوال ُد علي ِه وسمَّو ُه
ِ

ُ
َ
املقهورين الذين َيتها َدون
القصرية التي َعرَفناها من عىل شاش ِة
جربان و أبو مايض وأشعا َر حسني مردان وجاء بع َدهم أهلُ
َ
َ
كتب
َ
ُ
َ
وأطراف امل ُد ِن الرملي ِة لريمِّ لوا بغ�داد ويرمِّ لوا ليلها املعط َر
الق�رى
ِ
َّعن من ِّ
َ
أنيق  .لقد
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الالئ�ي
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ت
كليا
وصبايا
بالنارن�ج
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ُ
أرض
تفاحة قريش وارتش�فوا تاء تأني ِثها
أكلوا
حيث ال س�وا َد يف ِ
الس�وا ِد اّ
ُ
مآتم الشغيل ِة ورسايا املهمَّشين يا إلهي يا إل َه
د
س�وا
إل
ِ
رَ
َ
َ
ق�اط يا إل َه
والش
ش�قالوة وبيج�ي
وبابل وآش�و َر ياإل َه
س�وم َر
ِ
ُ
الش�يوخ من فضلِك متى تفوح األغاني
وس�وق
املحاوي ِل والقرن ِة
ِ
ِ
َ
ُ
كأس البال ِد النبي ِة
ونرشب
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لطلة ابهى....

افضل...هلا
حنو مستقبل افضل...له

للمحجبة  ...قناع فعال لعالج تلف الشعر

لتعش سعيدا ..احبث دائما عن “فتاة تشبهك”
تقول األسطورة إن الضد يجذب الضد
بمعنى أن املوجب يجذب السالب كما يف
املغناطيس والرجل القوي يجذب املرأة
الضعيف�ة وهكذا ..ولكن تل�ك املقولة
ثبت فش�لها خالل الفترة األخرية مع
وجود  6اس�باب منطقية تدحض ذلك
األدعاء.
)1من الصعب أن تجد اشياء مشرتكة
يمكنكم�ا القي�ام ب�ه مع�ا فانتم�ا
مختلف�ان وال تتفق�ان إال ن�ادرا فمن
اين يكون االشتراك يف فعل أي يشء أو
هواية أو موهبة مشرتكة.
 )2ردود فع�ل مختلف�ة لنفس اليشء
وه�و ما ق�د يس�بب الضي�ق والحزن
للطرف اآلخر أن يجدك حزين ملا يفرح
به أو العكس.
 )3الج�دال دائم�ا عىل اش�ياء صغرية
وتافهة مثل اآلراء والخيارات املختلفة،
وهو ما يس�بب اإلزعاج يف النهاية وقد

سلوكيات

يؤدي لفشل العالقة تماما.
)4علي�ك العم�ل بق�وة وجدي�ة أكبر
لالتصال بها ،فسوف تحتاج لبذل مزيد
من الجهد القامة تواصل وعالقة معها
عىل العديد من املس�تويات ،ولن تكون
الحياة بينكما سهلة ومتواترة.
 )5املل�ل من كثرة التنازل التي يقدمها
كل ط�رف لآلخ�ر للوصول مل�ا يرضيه
ف�االزواج املتعاكس�ة كل ش�خص
منهم�ا يحاول أن يب�ذل قصاري ما يف
جهده الس�عاد اآلخري�ن والتنازل عن
العديد من األمور لتسري الحياة بشكل
طبيعي.
)6العادات القديمة ال تموت بس�هولة
فأكبر كذب�ة نقوله�ا ألنفس�نا أنن�ا
يمك�ن أن نتغير عق�ب ال�زاوج وهو
م�ا ال يح�دث يف الغالب وبالت�ايل يزيد
االنفص�ال النفيس عن رشي�ك الحياة
املعاكس لنا.

تظ�ن بع�ض األمه�ات أن األطفال ينس�ون
برسعة ،ما قد يدفعه�ن إىل تقديم الكثري من
الوعود الزائفة لهم ،ث�م ال يفني بهذه الوعود
بدع�وى أن الطفل ينىس ،ولك�ن الحقيقة إن
تكرار عدم وف�اء األم بوعودها لطفلها ،يرتك
آثارا ً سلبية داخله ويؤثر عىل عالقته بأمه.
عىل س�بيل املثال ،قد تعدين طفلك بالخروج
يف نزهة أو رشاء لعبة أو مشاهدة التلفزيون،
ولكن تنشغلني يف جدولك املزدحم أو ال ترغبني
يف تنفي�ذ وعدك ألنه غري مناس�ب أو غري ذلك
من األسباب ،وقد يمر املوقف ظاهرياً ،ولكنه
يترك أث�را ً داخل طفل�ك يصبح م�ن الصعب
محوه عىل املدى البعيد ،فعدم الوفاء بوعودك
لطفل�ك ل�ه أرضار كبيرة وعميق�ة ،يمكنكِ
التعرف إليها من خالل السطور التالية.
 1عدم الوفاء بوعدك لطفلك يكرس ثقته بكِقد ال يتأثر طفلك إذا ل�م تلتزمي بوعدك معه
مرة واحدة لظروف خارجة عن إرادتك ،ولكن
تك�رار ع�دم وفائك بوع�ودك ،يرس�خ داخل
الطف�ل أن�كِ ال تلتزمين بوعودك مع�ه ،وأنكِ

لستِ محل ثقته ،وبالتايل مع الوقت تفقدين
مصداقيتك أمامه وتنكرس ثقته بكِ  ،وهو أمر
يحت�اج إىل س�نوات طويلة إلصالح�ه ،وقد ال
تعود ثقة طفلك بكِ كما كانت أبداً.

هرمونات السعادة الطبيعية موجودة يف هذه األطعمة
يمك�ن لألطعم�ة الصحي�ة أن تع�زز حياتك
ّ
وتجنبك الكثري م�ن األمراض ،لكن
الصحي�ة
هناك أطعمة من شأنها أن تساعد يف تحسني
امل�زاج وتعزي�ز الرغب�ة الجنس�ية يف الحياة
الزوجية ،وتشمل هذه األطعمة:
املحار
املح�ار مليء بالزنك ويس�اعد جس�مك عىل
إنت�اج هرمون التستوس�تريون ال�ذي يلعب
دورا كبريا يف تحسني املزاج والرغبة الجنسية،
وقد يساعد الرجال أيضا عىل إنتاج املزيد من
الحيوان�ات املنوية ،وإذا لم تك�ن من محبي
املحار ،يمكنك تناول األطعمة األخرى الغنية
بالزنك ،مثل :لحم البق�ر ،والحبوب املدعمة،
وبذور اليقطني ،والكاجو ،والزبادي.
الرمان
على مر التاريخ ،عرفت ه�ذه الفاكهة كرمز
للخصوب�ة ،وتبني أن هناك بع�ض الحقيقة
يف ه�ذه الحكايات ،ويق�ول الخرباء إن رشب
عصري الرمان يمكن أن يعزز املزاج ويحس�ن
تدف�ق ال�دم ويرف�ع مس�تويات هرم�ون
التستوستريون.
الشوكوالتة
ال عجب أن الشوكوالتة والرومانسية يسريان
جنب�ا إىل جن�ب .ويرتب�ط هذا العلاج الحلو
بإف�راز هرمون السيروتونني ،وهو هرمون
يشجع عىل الش�عور بالس�عادة والرفاهية،
ويمك�ن أن ت�ؤدي الش�وكوالتة إىل تحسين
الحالة املزاجية.
السبانخ

تشير الدراس�ات الطبي�ة إىل أن الس�بانخ
يمك�ن أن يزي�د من الداف�ع الجنسي بأكثر
م�ن طريقة ،وه�ذه الورقة الخضراء غنية
باملغنيس�يوم ،وه�و مع�دن يمك�ن أن يعزز
هرم�ون التستوس�تريون .كم�ا يحتوي عىل
الحدي�د ال�ذي يمك�ن أن يس�اعد يف الرغب�ة
واالثارة.
البطيخ
تقدم هذه الفاكهة الغني�ة بالعصارة الكثري
من األحماض األمينية التي تحتوي األسماك
مثل :الس�لمون ،والرسدي�ن ،واملاكريل ،عىل
الكثري م�ن أوميغا  3التي تس�هم يف تخفيف
االلتهابات يف الجس�م وتحسين املزاج ودعم
الصح�ة ،وإذا ل�م تكن من محب�ي املأكوالت
البحرية ،يمكن�ك الحصول عىل أوميغا  3من
بذور الكتان وبذور الشيا والجوز.

األفوكادو
ه�ذه الفاكه�ة الخضراء الدس�مة مليئ�ة
بالدهون الصحية للقلب واأللياف التي يمكن
أن توفر طاقة دائمة ،ويحتوي األفوكادو عىل
فيتامني ب  6الذي يقول الخرباء إنه يمكن أن
يلعب دورا يف تخفيف أعراض الدورة الشهرية
مثل :التعب ،واالنتفاخ ،وحدة املزاج.
تجنب الدهون املشبعة
األطعم�ة التي تحتوي عىل نس�بة عالية من
ه�ذه الدهون مث�ل :اللحم البق�ري الدهني،
والزب�دة ،يمك�ن أن ت�ؤذي ال�دورة الدموية
بم�رور الوق�ت ،وق�د ي�ؤدي ذل�ك إىل إبطاء
تدف�ق ال�دم إىل األعض�اء التناس�لية ،وعلى
املدى القصري ،قد يكون النظام الغذائي الذي
يحت�وي عىل اللحوم منفرا للمزاج ويمكن أن
يسبب أيضا رائحة كريهة للجسم.

الفراولة
تحتوي عىل نس�بة عالية من فيتامني (يس)
الذي يس�اعد يف زي�ادة تدفق ال�دم وتخفيف
التوتر والقلق ،كما أنه يس�اعد الجس�م عىل
إفراز املزيد من األوكسيتوسني املعروف باسم
هرم�ون (الحب) بس�بب ارتباطه بالنش�وة
الجنسية.
القهوة والشاي
توفر ه�ذه املرشوبات جرعة م�ن الكافيني؛
م�ا يعزز نظام�ك العصبي ويس�اعد الرجال
عىل أداء أفضل يف الحي�اة الزوجية ،وتمنحك
القهوة والشاي أيضا مضادات األكسدة التي
يمكن أن تساعدك يف الحفاظ عىل صحتك.
األسماك الدهنية
تحتوي األس�ماك مثل :السلمون ،والرسدين،
واملاكري�ل ،على الكثري م�ن أوميغ�ا  3التي
تس�هم يف تخفي�ف االلتهاب�ات يف الجس�م
وتحسين امل�زاج ودع�م الصح�ة ،وإذا ل�م
تكن من محب�ي املأكوالت البحري�ة ،يمكنك
الحص�ول على أوميغا  3م�ن ب�ذور الكتان
وبذور الشيا والجوز.
تجنب الكحول
اإلف�راط يف تن�اول الكح�ول يؤثر س�لبا عىل
املزاج والنوم والحياة الجنس�ية؛ ألن الكحول
تقل�ل م�ن هرم�ون التستوس�تريون وتثبط
الجهاز العصبي؛ ما يؤث�ر يف الدورة الدموية
وحساس�ية األعص�اب ،وقد ي�ؤدي اإلفراط
يف رشب الكح�ول إىل إصابت�ك بالجف�اف ،ما
يتسبب بالتعب والصداع والجفاف.

كل يوم معلومة

أفضل طريقة لتنظيف حمرك السيارة بشكل صحيح
تعد مهمة تنظيف محرك الس�يارة
ال تق�ل أهمي�ة عن مهم�ة تنظيف
الس�يارة ككل م�ن الخ�ارج ،م�ع
الوضع باالعتبار أن تنظيف املحرك
رضوري لقلة تعرضه للهواء.
وذلك يس�اعد على تراك�م االتربة،
ورضورة تنظيف�ه بش�كل دوري،
وعبر ه�ذه الخط�وات املبس�طة،
يمكن بسهولة ملالك السيارة إتقان
عملية تنظيف املحرك دون الحاجة
لخبري:
اختار ي�وم حار لتنظي�ف املحرك،
م�ع توف�ر بع�ض الري�اح ،مم�ا
سيس�اعد عىل جف�اف املحرك من
مياه الغسول رسيعا.
الخط�وة الثاني�ة أن يك�ون املحرك

ب�اردا ،ف�إذا وجد مالك الس�يارة يف
نفس�ه رغبة غس�يل املحرك عقب
االنتهاء من قيادة السيارة مبارشة،
عليه االنتظ�ار حتى يص�ل املحرك
لدرجة برودة كافية.
و الخط�وة الثالث�ة ،تأت�ي بإزال�ة
املكونات التي ق�د تتعرض للرضر،
ومنه�ا األج�زاء البالس�تيكية التي
ينصح بغسلها بشكل منفرد ،وأيضا
الدوائ�ر الكهربائي�ة بالبطارية ،أو
إزالة البطارية ككل إذا لزم األمر.
و الخط�وة الرابع�ة ،تتوف�ر أجزاء
حساس�ة يف محي�ط املح�رك ل�ن
يتمكن مالك الس�يارة م�ن إزالتها،
وه�ذه األج�زاء ،نصح املوق�ع بأن
يت�م تغطيتها بأكياس بالس�تيكية

أثناء عملية الغس�يل ،مث�ل الدوائر
الكهربائية.
و الخطوة الخامسة ،هي استخدام
مزي�ل الش�حوم ،وذل�ك برش�ه

بكافة أنحاء املح�رك ،وينصح هنا
باس�تخدام مزيل شحوم مخصص
ملح�ركات الس�يارات قب�ل الب�دء
بعملية الغسل.

متارين ال جيب أن تقوم بها

ومص�در األم�ان بالنس�بة إليه ل�م يعد محل
ثقة ،وهو ما يشعره بالحزن الشديد ويكرس
قلبه.
 3ع�دم الوف�اء بوع�ودك لطفل�ك يش�عرهباإلهمال
ينتظ�ر طفل�ك وفاءك بوع�ودك ليش�عر أنكِ
تهتمني به ،وأن له مكانا ً خاصا ً بني مواعيدك
املزدحم�ة ومهام�ك املتعددة ،لذا ف�إن تكرار
عدم الوف�اء بوعودك معه يش�عره باإلهمال
وعدم التقدير ،وهو ما قد يتطور يف املستقبل
لتدني تقدير الذات وعدم الثقة بفسه.
 4ع�دم الوفاء بوع�ودك لطفلك يدفعه لعدماحرتامك
تكرار ع�دم الوفاء بوعودك يش�عر طفلك أن
كلماتك بال قيمة ،ما يفقدكِ احرتامه لكِ .
 5ع�دم الوفاء بوعودك لطفل�ك يعلّمه عدمااللتزام
أنتِ قدوة لطفلك ،فهو يتعلم منكِ باملحاكاة،
لذا ف�إن تك�رار عدم وفائ�ك بوع�ودك معه،
يعلمه عدم االلتزام بوعوده هو أيضاً.

طبيبك يف بيتك

و القشط ،وهي الخطوة السادسة
الت�ي تعتم�د على م�دى اتس�اخ
املح�رك ،ويت�م به�ا ف�رك األج�زاء
املتسخة بعنف لضمان إزالة األتربة
املرتاكمة.
و اس�تخدام مدف�ع املي�اه ه�ي
الخط�وة الس�ابعة ،وهن�ا ينص�ح
باستخدامه بحرص ،وتقليل نسبة
املياه املس�تخدمة يف غسيل املناطق
التي ال تجف بسهولة.
و املرحل�ة الثامن�ة ه�ي التجفيف،
ونص�ح املوق�ع باس�تخدام مدفع
هواء للتجفيف الرسي�ع ،ويف حالة
ع�دم توف�ر ه�ذا املدف�ع ،ينص�ح
بتنش�يف كل مكان يمكن الوصول
له يدويا بممسحة جافة.

يحت�اج ش�عر الس�يدة املحجّ ب�ة
عناي�ة ،تب�دأ بعدم ش� ّده تحت
إىل
ٍ
الحج�اب ،وتم ّر باس�تخدام غطاء
رأس يسمح بتنفس الشعر ،وصوالً
إىل العناية الدائمة
ّ
ولعل أه ّم خطوة يف س�ياق العناية
ه�و اس�تخدام املاس�ك الطبيع�ي
لعلاج تلف الش�عر وضم�ان عدم
تساقطه
ّ
الخاصة
ومن أه ّم وصفات األقنعة
بالعناي�ة بالش�عر وصف�ة زي�ت
الزيتون م�ع البيض؛ وهي طريقة
وإن كانت غريبة ومنفرة بالنسبة
إىل البع�ض إال أنها من أكثر الطرق
املعتمدة للعناية بالشعر ..لتحضري

ماسك زيت الزيتون تحتاجني إىل:
صفار بيضة طازجة
كوب من زيت الزيتون
(ب�رش حب�ة ليم�ون (إلخف�اء
الرائحة
نقطتني من عصري الليمون
طريقة تحضريه وتطبيقه
يخل�ط املزيج جي�دا ً بامللعقة حتى
يشت ّد قليالً ،وس�تالحظني أن لونه
ً
مائلا للّ�ون البي�ج ..يوضع
ب�ات
املاس�ك عىل جلدة الرأس إىل نهاية
أط�راف الش�عرّ ..
يغط�ى الش�عر
ّ
بكيس من البالستيك ملدة ساعة.
يغس�ل الش�عر بعدها بشكل جيّد،
وستالحظني الفرق بشكل فوري.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

إليك أضرار عدم الوفاء بوعودك لطفلك
ِ
 2عدم الوفاء بوعودك لطفلك يكرس قلبهأنتِ مصدر األمان بالنسبة إىل طفلك ،وتكرار
عدم وفائك بوعودك له يس�بب له خيبة األمل
والش�عور بالخ�ذالن ألن أقرب ش�خص إليه،
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إذا كنت تحب التمارين الرياضية ،لبناء الجسم والعضالت ،ولكنك ال تملك
الخبرة الكافية يف تل�ك التمارين ،فقد تمارس بع�ض التمارين الخاطئة،
والتي يجب أن تبتعد عنها تمامً ا ،وال تمارسها أب ًدا.هذه التمارين قد تظن
إنها مفيدة للياقتك البدنية وتقوية العضالت ،ولكن الحقيقة إنها ليس�ت
كذلك ،وهذه التمارين هي:
 )1ال تق�م بعمل تماري�ن الضغط مع وضع يديك خلف املقاعد ،ويمكنك
القيام بدال من ذلك بتمارين الضغط باستخدام الدمبل.
 )2ال تق�م بعم�ل تماري�ن القف�ز عىل الخرس�انة حرصا على عدم أذى
نفسك من االصطدام باالسفلت أو الخرسانة ويمكنك القيام بدال من ذلك
بامتص�اص القوة ع�ن طريق ثني الركبتني ودفع الوركين للخلف ،وأداء
حركات القفز عىل أماكن لينة.
 )3ال تفع�ل تمري�ن ضغط البطن م�ن منطقة الج�زع وتمرين التحرك
الطاحن  crunchesوتمرين  ، V-Sitsوبدال من ذلك يمكنك القيام بتمارين
األلواح واأللواح الجانبية.
 )4ال تفعل أي تمرينات بالضغط الزائد عىل منطقة الظهر حتى ال يؤدي
ذلك إىل تمزقات ال يمكن تحمل آالمها يف هذه املنطقة
 )5ال تق�م بأي تمارين
قوي�ة دون البداي�ة
اإلحم�اء
بتدريب�ات
الخاص�ة حت�ى تجه�ز
عضالت�ك وجس�مك من
أج�ل القي�ام بالتمارين
التقليدية القوية.

املطبخ ..

غراتان البطاطا احملشوة باللحم
املكونات
 12رأس بطاطا متوسطة الحجم
 12ملعق�ة طع�ام م�ن الزي�ت
النباتي
 750غ من اللحم املفروم
ملعقة طعام من امللح
نصف ملعقة طعام من البهار
نصف ملعقة طعام من القرفة
بصلة متوس�طة الحجم مفرومة
ناعما ً
ملعقت�ا طع�ام م�ن معج�ون
البندورة الطماطم
رب�ع كوب م�ن الزي�ت أو ملعقتا
طع�ام م�ن الزب�دة أو الس�من
النباتي
نصف كوب من الصنوبر
200غ من الجبن املبشور.
الطريقة:
تغ�رز رؤوس البطاطا بواس�طة
شوكة يف أماكن عدة.
وتده�ن بالزيت ومن ثم تطهى يف
املايكرووايف اىل أن تنضج.
تخ�رج من الف�رن وتقطع فوهة

كل رأس بطاط�ا ويف�رغ بع�ض
م�ن محتواه�ا بواس�طة ملعقة
صغرية.
يقلى اللح�م بالزيت أو الس�من،
وتض�اف إلي�ه البصل�ة املفرومة
واملل�ح ويطه�ى عىل الن�ار اىل أن
يتغيرّ لون اللح�م ويصبح مقلياً،
عنده�ا يض�اف إلي�ه الصنوب�ر
ث�م التواب�ل ومعج�ون البن�دورة
(الطماطم) ويخلط املزيج جيداً.
يده�ن قع�ر صيني�ة مقاوم�ة

للح�رارة بقلي�ل م�ن الزب�دة أو
الزيت.
تحشى رؤوس البطاط�ا املفرغة
بحشوة اللحم املعدة.
بعده�ا ّ
يرش الجبن املبش�ور عىل
كاف�ة رؤوس البطاط�ا وتخبز يف
فرن محمى مس�بقا ً على حرارة
 350درج�ة فهرنهاي�ت اىل أن
يصبح لون سطح رؤوس البطاطا
وردياً .يق ّدم طبق غراتان البطاطا
مع األرز..

دراسات حديثة

حقائق مذهلة عن خماطر قلة احلركة!
تفادي�ا لإلصابة ببع�ض األم�راض الخطرية ينصح
خرباء الصحة بالقي�ام بتمارين رياضية ال تقل عن
 150دقيقة يف األس�بوع ،القيام بامليش أو الرقص أو
أعمال الحديق�ة عىل أال تقل مدة النش�اط الريايض
عن عرشة دقائق يف كل مرة.
يستهني الكثريون بالتأثري االيجابي للنشاط الحركي
على الصحة ،رغم وج�ود أدلة كثرية تثب�ت أن لقلة
الحركة تأثري سلبي عىل الصحة.
فوفقا ملنظمة الصح�ة العاملية فإن  % 6من حاالت
الوف�اة يف العالم يعود س�ببها إىل قل�ة الحركة .األمر
الذي دفع الكثري من خرباء الصحة للتحذير من خطر
ذلك .إذ أظهرت دراسات أمريكية أن الذين يتحركون
بشكل كايف يوميا ،نادرا ما يتعرضون لإلصابة بنوبة
قلبية أو بداء الس�كري أو باالكتئاب أو بداء القولون
العصبي أو رسطان الثدي.
وتشير منظمة الصحة العاملي�ة إىل أن واحد من كل
ثالث�ة أش�خاص يف العالم اليقوم باملجه�ود الحركي
ال�كايف يوميا .وبحس�ب خرباء الصح�ة يتوجب عىل
جميع البالغني القيام بمجهود حركي ملدة ال تقل عن
 150دقيقة أسبوعيا من أجل املحافظة عىل الصحة.
وتشمل الحركة جميع األنشطة الرتفيهية التي يقوم
بها املرء يف أوقات فراغه مثل امليش والرقص وأعمال

العناي�ة بالحديق�ة وغريه�ا .وينبغ�ي أال تق�ل مدة
النشاط الريايض عن  10دقائق يف كل مرة.
وي�ويص خبراء الصح�ة بدم�ج الحرك�ة باألعمال
اليومي�ة أي الذه�اب إىل العمل بالدراجة واس�تخدام
الس�لم بدال من املصعد الكهربائي .كما يويص خرباء
الصحة املوظفني بممارسة عملهم وهم واقفني ملدة
س�اعة عىل األق�ل لتجنب مخاطر الجل�وس مطوال.
فالوقوف يس�اعد عىل تخفي�ف آالم الظهر والعمود
الفق�ري .إضافة إىل أن الوق�وف يعزز الحركة ،حيث
يميل الش�خص الواقف إىل التحرك أكثر من الشخص
الجال�س وه�و ما يقل�ل مخاط�ر اإلصاب�ة ببعض
أمراض الرسطان و القلب أيضا.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :العمل دوّامة ال تنتهي ،ح�اول أال تأخذك إىل
قاع املش�اكل النفسية والتوتر وعالج مشاكلك املهنية
بحكمة
عاطفياً :استمرار العالقة العاطفية من طرف واحد سيجعلك
تندم ،الوقت مناسب للتعبري عن مشاعرك
صحياً :التعب الذي تعانيه ليس عضويا ً يف األس�اس بل سببه
نفيس ،فعالج مشاكلك النفسية لتخف آالمك

الثور

مهني�اً :أنت ش�خص مجتهد وتح�ب العمل كثريا ً
لذل�ك س�وف يق�درك مدي�رك ويحمل ل�ك مكافأة
ً
كبرية.عاطفي�ا :مش�اكل بين�ك وبني رشي�كك لكنها
ً
س�وف تنتهي قريبا وتنفرج األمور بينكما ،عليك التحيل
بالصرب فقطصحياً :ألهم ش�ديد جدا ً يف قدميك بس�بب وزنك
الزائد ،ما عليك س�وى زيارة الطبيب لوصف العالج املناس�ب
لتخفيف الوزن

غالء اخلبز يف لبنان

الجوزاء

مهنياً :تفاوض وتتفوق عىل املعرتضني ،وتش�عر
بالتح�رر واالنطلاق والش�جاعة ،وتتط�ور بعض
العالقات وتستعذب جوّا ً واعدا ً
عاطفياً :بعض املشاكل وسوء التفاهم مع أفراد العائلة،
تفاجئك ترصفات الرشيك وال تفهمه جيدا ً
صحي�اً :تتغلب عىل جميع املش�اكل الصحية وتزداد نش�اطا ً
وتمارس رياضتك املفضلة

السرطان

مهنياً :تتكلّ�م بطالقة وتحس�ن مقاربة اآلخرين
واإلع�داد لحل�ف جيّد ومفي�د ،متحرّرا ً م�ن القيود
املاضية ،منطلقا ً بآمال كثرية
ً
ً
عاطفياً :يبدو الرشيك أكثر تفهما وتقربا منك ويساعدك
عىل اتخاذ القرارات املناسبة يف حينها صحياً :تتوق هذا اليوم
إىل الرحالت واألس�فار وهذا يساعدك عىل الحفاظ عىل صحة
جيدة ،نظم وقتك لتجد وقتا ً للراحة

األسد

مهنياً :يوم واعد بانفراجات كبرية وتعزيز طاقاتك
وتقريب املس�افة بين�ك وبني محيطك ،متس�لحا ً
بالقدرة عىل العمل بمعنويات مرتفعة وثقة بالنفس
قل مثيلهاعاطفياً :حياة صاخبة ،تعرف بحدسك مشاعر
الحبي�ب التي ل�م يعرب عنها بعد ،فتس�ارع أن�ت إىل مبادلته
إياهاصحياً :تتغلب عىل الكس�ل وتستعيد حماستك املعتادة،
وتميل إىل البحث عن نشاطات ترفيهية تؤمن لك املرح

العذراء

مهني�اً :تص�اب بصدم�ة نتيجة خص�م أو عداوة
رشس�ة ّ ،
تجن�ب اي تح�رك خالل ه�ذا اليوم فهو
ً
سلبي ويحمل فشال أو استياء
ّ
عاطفي�اً :تمي�ل إىل إح�داث تغيير ج�ذري يف حياتك من
الناحي�ة الخارجي�ة أي املظهر واألزياء بعدم�ا مللت الروتني
اليومي صحياً :ال تلجأ إىل الطعام كوس�يلة لتخفيف الضغط
عن نفسك.

الميزان
تتع�زز اليوم اتصاالت�ك وأف�كارك .تتميز اليوم
ببعض الصف�ات الجذابة فضال ع�ن أن الجميع
يدعم�ك ويق�ف بجانب�ك .على الرغ�م من تحس�ن
الظ�روف إال إنك ال زل�ت تحتاج إىل فرص�ة للتعبري عن
رأيك برصاحة وبوضوح .ما رأيك يف التقديم للعمل بإحدى
الصحف اإلخبارية؟ ننصحك بالتحدث مع اآلخرين وتجنب
الصمت .يوم جميل تستطيع فيه حل مشاكلك.

العقرب

مهني�اً :ال تق�دم عىل أي مجازف�ة أو خطوة مترسعة،
واتخ�ذ ماليا ً موقف املراقب وح�اول أن ترى األمور من
كل جوانبه�ا عاطفياً :موضوعات مثرية للجدل تناقش�ها
م�ع الرشيك ،وهي يف معظمه�ا ما ّدة دس�مة لتزكية الخالف
املتفاقم بينكماصحياً :تناول القليل من كل ما تشتهيه بدون اتباع
سياس�ة الحرم�ان التي تؤ ّدي حتما ً إىل اإلف�راط يف تناول األطعمة
الحقاً ،وزيادة الوزن والوصول إىل مرحلة السمنة فيما بعد

القوس

مهني�اً :ردود األفع�ال الغاضبة غالب�ا ً ما تؤدي إىل
ارت�كاب األخط�اء ،لذل�ك تري�ث قليالً قب�ل إطالق
األحكام العشوائية
عاطفي�اً :عالقتك بالرشيك والتي كان�ت حتى اليوم تمر
بفرتات اضطراب تعرف ثباتا ً
صحي�اً :تق�وم باتباع حمي�ة غذائية منتظم�ة تجعلك تبتعد
قليالً عن املأكوالت الدسمة والحلويات

الجدي

مهني�اً :بانتظارك خرب مفرح ومفاجأة تعيد األمل
إلي�ك ،واعمل توضي�ح بعض األمور م�ع الرشكاء
بهدوء وبرصاحة مطلقة
عاطفياً :الحبيب يقدر كل ما تقوم به ،ويعطيك معنويات
إضافية للسري قدما ً يف ما أنت عازم عىل تحقيقه
صحياً :يجب أن تساهم يف إعادة النشاط والحيوية إىل صحتك
إذا كنت تشعر باإلرهاق نتيجة الضغوط املاضية

الدلو

مهني�اً :قد تح�دث بع�ض التغيرات يف عملك ،ما
سيضعك أمام بعض املشاكل التي ال بد من حلها
عاطفياً :لق�اء عاطفي حا ّر وتمتين بعض الروابط،
لكن حاذر املبالغ�ة يف أي يشء ومالحقة بعض العالقات
التي ال تنفعك
صحي�اً :وضع�ك الصح�ي عىل خير ما ي�رام ،ولكن تش�عر
بالحاجة إىل القيام بأمور كثرية

الحوت

مهني�اً :عليك التأّن�ي والحذر يف عملك ،وال س�يما
أن تجاربك الس�ابقة مع الزمالء غري مشجعة عىل
اإلطالق
عاطفي�اً :تبح�ث يف ش�ؤون حياتي�ة وعاطفي�ة ،وتهتم
ملعلومات وأخبار جديدة تفيد دراسة لك أو تحقيقا أو تصوراً،
قد تنش�أ عالقة جديدة تبصر النور صحي�اً :تمتع باألجواء
اإليجابية يف محيطك ،فهي لن تتكرر دائماً.

حدث يف مثل هذا اليوم
 1099الصليبي�ون يحتلون مدينة القدس
( 492هجري�ة) ويقتل�ون س�بعني ألف�ا ً
من املس�لمني يف الحرم الق�ديس الرشيف.
تحررت املدينة عىل يد صالح الدين األيوبي
بعد تس�عة عقود م�ن احتاللها .عاش�ت
الق�دس وما حولها محن�ة وصفها مجري
الدي�ن الحنبلي يف كتاب�ه “األن�س الجليل
يف تاري�خ الق�دس و الخلي�ل” بقوله “لم
ُي�ر يف اإلسلام مصيب�ة أعظم م�ن ذلك”،
ونق�ل عن ابن األثري قوله “لبث اإلفرنج يف
البلدة أس�بوعا ً يقتلون املسلمني ،وقتلوا يف
املس�جد ما يزيد عىل الس�بعني ألفاً ،منهم
جماعة كثرية من أئمة املسلمني وعلمائهم
وعبادهم وزهادهم ،ممن فارقوا األوطان،
وجاوروا ذلك املوقع الرشيف” .
 : 1830الق�وات الفرنس�ية تحتل الجزائر
العاصم�ة .اس�تمر االحتلال  132س�نة،
وقت�ل خالل�ه املس�تعمرون الفرنس�يون
قرابة مليون ونصف املليون جزائري.
 - 1840توقي�ع «معاه�دة لن�دن» بين
بريطاني�ا واإلمرباطوري�ة النمس�اوية

وبروس�يا واإلمرباطوري�ة الروس�ية م�ن
جان�ب والدولة العثمانية م�ن جانب آخر
وذلك بع�د خس�ارة العثمانيين والجيش
املرصي بعهد محمد عيل باشا أمام القوى
األوروبية يف معركة نافارين البحرية.
 : 1914تنحية األس�قف مكاريوس الثالث
عن رئاس�ة قربص ،ولكنه عاد إىل املنصب
بعد ثمانية أيام فقط وبقي فيه حتى عام
.1977
 - 1934ص�دور العدد األول من مجلة آخر
ساعة املرصية.
ً
 : 1934إلغاء محاكم التفتيش رس�ميا يف
إس�بانيا ،بعد أن ت�م خاللها إب�ادة مئات
اآلالف م�ن املس�لمني واليه�ود على ي�د
مسيحيني متعصبني.
 - 1948صدور قرار مجلس األمن رقم 54
بوقف األعمال العسكرية يف فلسطني.
 : 1956التق�اط أول ص�ور لكوكب املريخ
من قبل مركبة فضائية أمريكية.
 - 1958إع�دام رئي�س ال�وزراء العراق�ي
ن�وري الس�عيد وذل�ك بع�د إص�دار حكم

قصة وعربة
اكتش�ف أح�د زعم�اء املافيا أن
املحاس�ب لديه كان يختلس من
أمواله عرب الس�نني  ،حتى وصل
ما اختلس�ه لِـ ( عشرة ماليني
دوالر ) ...
املحاس�ب كان أصم�ا ً أبكم�ا ً
يت�م التواص�ل معه ع�ن طريق
لغة اإلش�ارة فق�ط  ،و هذا كان
الس�بب األوحد الختي�اره يف هذا
املنصب الحس�اس  ،فاملحاسب
األصم لن يسمع شيئا ً قد يشهد
به أمام املحاكم ...
عندما ق�رر الزعي�م أن يواجهه
بم�ا اكتش�فه عن�ه  ،أخ�ذ معه
خبريا ً ِبـ لغة اإلش�ارة وقال له :
قم ِبـ سؤاله اين العرشة ماليني
دوالر التي اختلس�ها ...؟ س�أله
الخبري عن طريق لغة اإلش�ارة،

اإلعدام ضده م�ن محكمة الثورة العراقية
يف جلسة استمرت لدقائق معدودة.
الرئي�س األمريكي دواي�ت أيزنهاور يقرر
إرس�ال قوات مش�اة البحري�ة األمريكية
إىل لبن�ان بناء عىل طل�ب الرئيس اللبناني
كميل ش�معون وذلك ملواجهة املد القومي
العربي املتصاعد يف لبنان.
 - 1962الجزائ�ر تتق�دم بطلب لالنضمام
إىل جامع�ة الدول العربية بعد اس�تقاللها
عن فرنسا.
 : 1965تأسيس اتحاد املرأة الفلسطينية.
 - 1986إرسائي�ل تنت�ج قناب�ل عنقودية
أكثر تطورًا من القنابل األمريكية.
 - 1994األردن وإرسائي�ل توافق�ان
على إج�راء محادث�ات سلام بينهم�ا يف
واشنطن.
 : 1997مقت�ل مصم�م األزي�اء اإليط�ايل
الش�هري جياني فريس�اتيش أمام منزله يف
شاطئ ميامي بالواليات املتحدة األمريكية
عىل يد شاب ش�اذ جنسياًُ ،يعتقد أنه كان
عىل عالقة به سابقاً.

الثقة العمياء

فأجاب�ه املحاس�ب ب�ذات اللغة
أن�ه ال يع�رف عن م�اذا يتحدث
الزعيم ..
ق�ال الخبري للزعي�م  :إنه يقول
بأن�ه ال يعرف عن م�اذا تتحدث
ي�ا س�يدي  ...أش�هر الزعي�م
مسدس�ه و ألصق�ه ِب�ـ جبهة

املحاس�ب و قال للخبري  :إسأله
مرة أخرى ...
س�أله الخبير ثاني�ة ِب�ـ لغ�ة
اإلش�ارة  :س�وف يقتل�ك إن لم
تخبره ع�ن م�كان النق�ود ...
أجاب املحاس�ب ِبـ لغة اإلشارة
 :حس�نا ً  ...النق�ود تجده�ا يف

اختبارات شخصية

حقيب�ة س�وداء مدفون�ة خلف
مس�تودع الس�يارات املوجود يف
الحي الخلفي ...
س�أل الزعيم خبري اللغ�ة  :ماذا
قال لك ...؟
أج�اب الخبير  :ان�ه يق�ول أنك
جبان و مجرد حرشة  ،و ال تملك
الشجاعة إلطالق النار عليه ! ...
أقول :
حينها أطل�ق الزعي�م النار عىل
املحاس�ب  ...و انته�ى األم�ر
لصالح خبري لغة اإلشارة ! ...
ل�ذا :من الخط�أ الف�ادح أن تضع
ثقت�ك كلها يف ش�خص م�ا ،لعلك
تكتش�ف بعد حني أن تلك الثقة لم
تكن يف محلها ،تلك ما تسمى بـ (
الثقة العمياء)  ...فيكون السقوط
مدويا ً  ...و الخسارة فادحة.

اكتشفي شخصيتك من زاوية عينك !
العين ناف�ذة لل�روح ه�ذه العب�ارة بالتأكيد
سمعنا عنها من قبل ويف الواقع أنها صحيحة
تماما ً فأنت يمكنك معرفة الكثري عن شخصية
الش�خص ال�ذي امامك من خلال عينية عىل
س�بيل املثال اكتش�في ش�خصيتك من زاوية
العين ،زاوي�ة العني تكش�ف عن ش�خصيتك
بس�هولة  .بمجرد تحديد زاوية العني وشكلها
س�وف تتمكن من اكتشاف املزيد من الصفات
الش�صخية عن�ك  .وبذل�ك ،فإن ه�ذه العبارة
ليست مجرد عبارة تقلدية بل فعلية .
فق�د أظه�رت األبح�اث الت�ي تمت على علم
القزحي�ة بأنه يمكنك مالحظة بعض الصفات
بدق�ة عند النظ�ر إىل العيون  .يج�ب أن تكون
متفاجئ�ا ً عندم�ا تعلم م�اذا تكش�فه عينيك
عن ش�خصيتك وقدم علماء جامع�ة أوربريو
يف الس�ويد التي ش�ملت 428موضوع�ا والتي
توصلت بأن كل يشء لديه عالقة بالوراثة يؤثر
يف ش�كل العني لدي�ه نفس حج�م التأثري عيل
السمات الشخصية مثل الثقة والتوقعات .
زاوي�ة العين الخارجي�ة تتجه نح�و الجانب
األفقي من العني :
إذا كن�ت تمتلكي ه�ذه العني وت�رى أن زاوية
العين تتج�ه نح�و الجان�ب األفق�ي كما هو
موض�ح أمام�ك فأنتي لديك ش�خصية مميزة
لغاية تتمتع بقوة الش�خصية والثقة بالنفس
 .كما أنك تتميز باملزيد من الطموح ومحاولة
بذل أقيص ما لدي�ك لتحقيق طموحك الخاص
ولظهور بش�كل أفضل لتغري العالم من حولك
حت�ي ال تهزم�ك التحدي�ات واملش�اكل الت�ي
تواجهيها وه�ذا ما يجعل�ك تحقيقي النجاح
يف حياتك  .ولكن هذه الش�خصية تفقر مهارة
اإلتص�ال م�ع األخري�ن وه�ذا م�ا يجعلهم ال
يتمكنوا من فهمها بشكل جيد .
زاوية العين الخارجية التي تتجه نحو األعىل
:
ه�ذه الش�خصية لديه�ا ثاقبة النظ�ر بمعني
أنها تتمتع ببصرية جي�دة تجعلها تتمكن من
التمي�ز بني األمور  .ينتج عنها حس�ن تنظيم
األمور والتخطيط ألوقات�ك الخاصة وأهدافك
أيضا ً  .ال تقبيل الهزيم�ة أبداً ،دائما ً ما تحاويل

الخروج م�ن املعارك بأقل الخس�ائر وتحقيق
املكاسب والنجاحات .كل ما تحتاجي إليه هو
التقرب من األخرين وإضطالعهم عىل أفكارك
للتنس�يق معه�م ويتح�ول عمل�ك إىل عم�ل
جماع�ي بدالً م�ن العمل الف�ردي .هذه الروح
التي تتمتعي به�ا دائما ً ما تجعلك تبذل أفضل
ما لديك حتى تتميزي عن ممن حولك .
زاوية العني الخارجية التي تتجه نحو األسفل
:
تختل�ف ه�ذه الش�خصية ع�ن الش�خصيات
الس�ابقة ألنها شخصية حساس�ة وعاطفية
ج�داً .تحكم على األمور من قلبه�ا وال تحكم
العقل واملنطق .بالرغم من ذلك ،فهي شخصية
جادة جدا ً عندما يتعلق األمر بالعمل ويف نفس
الوقت حنونة ودافئة وه�ذا ما يجعل األخرين
يتقربوا منك للشعور بالراحة واألمان معك عند
الحدي�ث عن حياتهم فأنتي تقدمي لهم الدعم
العاطفي  .ش�خصية طبية تح�ب من حولها
حتي لو سبق ان قدموا لها األذي من قبل فهي
متسامحة ومتعاونة تقدم املساعدة وال ترتدد
عن�د الحاج�ة إليه�ا  .ولكن هذه الش�خصية
بس�بب س�هولة تكوين العالقات االجتماعية
مع األخري�ن قد يؤدي إىل وقوعها يف املش�اكل
املختلفة وتحتاج إىل توخي الحذر .
شخصيتك من شكل عيونك؟
العي�ون الواس�عة  :يتمي�ز أصح�اب العي�ون
الواس�عة ب�أن لديهم ش�خصية طفولية نوعا ً
ما ،ألنك تتمتعي بالدفء والحنان وش�خصية

تحظى باحرتام األخرين .
العيون الصغيرة :يميل األش�خاص أصحاب
العي�ون الصغيرة بأنه�م أكث�ر ذكا ًء وزيادة
الرتكي�ز يف األم�ور املرتبط�ة ب�ك حت�ى أنه�م
منعزلون .
العيون املس�تديرة :يمكن أن يتميز األشخاص
أصحاب العيون املستديرة بأن لديهم مستوى
خي�ال واس�ع وح�ي دائم�ا ً للتفكير املبدعة
واإلبتاعد عن امللل والروتني يف الحياة .
العي�ون اللوزي�ة  :م�ن املع�روف أن ه�ؤالء
األش�خاص دائما ً ما يتوخوا الحذر عند القيام
بأي تصرف  .ويف نفس الوقت يحاول تحقيق
حياة إيجابية ومتوازنة .
املسافة بني العينني واسعة  :إذا كانت املسافة
بني العينني تس�اوي طول عني واحدة فإن هذا
الشخص مترسع عند إتخاذ القرارات الخاصة
به ويمتمتع بشخصية مرنة يمكن تغري رأيها
بمجرد اإلقتناع بالطرف األخر .
العي�ون العميقة  :العيون العميقة تشير إىل
الش�عور بالحزن والي�أس وعدم الق�درة عىل
مواجه�ة التحدي�دات وبحاج�ة إىل املزي�د من
التفائ�ل يف الحياة  .تظه�ر هذه العيون حزينة
للغاية .
العي�ون البارز  :يمكنك تحدي�د هذا النوع من
العي�ون بس�هولة ألن العي�ون تصب�ح ب�ارزة
وواضحة أمامك  .والتي ترمز إىل بأنك شخص
حساس ومثري للقلق أما فيما يتعلق بالعالقات
اإلجتماعية فأنت شخصية ودودة واجتماعية
زاوي�ة العين املائلة :األش�خاص الذين لديهم
عي�ون مائل�ة إىل األس�فل ،ع�ادة م�ا يكونوا
متشائمني ومنقادين ولكن عند النظر للجانب
اإليجاب�ي فإنه من الس�هل تكوي�ن صداقات
معهم .
زاوية العني مرتفعة  :يميل األشخاص أصحاب
العيون املرتفعة إىل أنهم ش�خصيات طموحة،
تتمتع باملزيد من الحكمة والتفاؤل .
العيون املقنعة :يميل هؤالء األش�خاص بأنهم
يتمتعوا ب�روح البهجة والتفاؤل ولكن يف كثري
م�ن األحي�ان يج�دوا صعوب�ة يف الدف�اع عن
أنفسهم .

غزل عراقي

راح اع��رض عيون��ي الي��وم للبيــــ��ع
وابي��ع بن��ص س��عر لليش��تريهـــــــــا
بع��د ف��رگاك م��ا أحت��اج العيـــــــــ��ون
ّ
ش��لي بيهـــــــــ��ا
ع�ين امل��ا تش��وفك
-----------------------------------احب��ك واعت��رف ب��س عفت��ك تــــ��روح
م��و صوج��ي ولك��ن ص��وج ش��خصيتي
ماتقب��ل تذلن��ي كب��ال هـــــــــــ��ذا وذاك
م��و ش��غلة تكب��ر ه��اي تربيتـــــــــــ��ي
------------------------ّ
نس��يتــــــــــــــــــك
كل��ك
اوداعت��ك
اِ اّل بلب��ل ض��ال م��ن صوت��ك بروح��ي
بصفنتــــــــــــــــــ��ي
أس��مع ّنه
م��ن
َ
كل ش��ي بيّ��ه آيك��ول آجيـــــــــــت��ك

من الفيسبوك

acebook

سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغيرة  ,ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املرب�ع الكبري وال تس�تخدم الرقم اإل مرة
واحدة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
غوغل يضع شارة الحداد على ضحايا
مستشفى الحسين

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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وضع محرك البحث غوغل شارة
الح�داد تعاطف�ا ً م�ع ضحاي�ا
حري�ق مستش�فى الحسين يف
النارصي�ة ،مرك�ز محافظة ذي
قار العراقية.
وكانت السلطات العراقية ،أعلنت
ّ
األقل يف
مصرع العشرات على
ّ
مخصص
حري�ق اندلع يف قس�م
لع�زل املصابين بكورون�ا يف
مستش�فى بمدينة النارصيّة ،يف
مأساة تأتي بعد شهرين ونصف
عىل مرصع أكثر من  80شخصا ً
بحريق مماثل اندلع يف مستشفى
ابن الخطيب يف بغداد.
ووفق�ا ً ملصدر يف دائرة الصحّ ة يف
ّ
ف�إن الحريق نجم عن
املحافظة

خبير يكشف األسباب الحقيقية لعدم
تحليق الطائرات فوق مكة المكرمة
كشف خبري يف علم الطريان عن السبب الحقيقي وراء عدم تحليق الطائرات
يف املج�ال الجوي فوق منطقة مك�ة املكرمة.ورشح املختص أس�باب عدم
تحليق الطائرات يف س�ماء مكة املكرمة بعد تردد شائعات تفيد بأن السبب
وراء ذل�ك وجود مجال مغناطي�س فوق هذه املنطقة يمن�ع الطائرات من
التحلي�ق ،أو فج�وات هوائية تس�بب خللا يف طبقات الج�و وتمنع حركة
الطريان.وأوض�ح أن هن�اك العديد من ال�دول يوجد فيه�ا مناطق محظور
الطريان فيها ألس�باب أمني�ة أو بيئة أو عدم وجود مج�ال جوي فوق هذه
املناطق.وأض�اف الخبري أنه يحظ�ر الطريان فوق الكعب�ة يف مكة املكرمة،
تمجي�دا وتبجيلا ملكانة الكعب�ة ،إىل جانب أس�باب أمنية تحظ�ر الطريان
فوق الكعبة ،نظرا ألنها منطقة أداء مناس�ك الحج والعمرة ،ما يعني يوجد
ماليني البرش يف هذه املنطقة ،فتقرر منع الطريان فوقها لتأمني حياة هؤالء
البرش.وأشار الخبري إىل وجود دول كثرية تمنع الطريان فوق مناطق معينة،
كاملناطق العس�كرية ،أو الس�دود ،إضافة إىل َّأنه يوج�د دول تمنع الطريان
فوقه�ا يف أوق�ات معينة ،وبالنس�بة ملك�ة املكرمة ،ال يوج�د فيها مطارات
أو مج�ال جوي.ونفى عاش�ور ما تردد عن وجود مج�ال مغناطييس يمنع
الطائ�رات من التحليق فوق مكة املكرمة ،أو وجود فجوات هوائية تش�كل
خللاً يف طبقات الجو وتمنع تحليق الطائرات ،واصفا ذلك بأنه “غري حقيقي
وغير علمي” ،ألن�ه من املعروف أن مك�ة املكرمة ال تضم مط�ارًا جو ًيا ،إذ
يتوافد عليها الحجاج واملعتمرون جوًا عرب مطار جدة األقرب إليها أو مطار
املدينة املنورة.واختتم عاش�ور :أن منطقة املس�جد الحرام يف مكة املكرمة
مخصصة للمسلمني فقط ،ومن املعروف أن يف مكة مداخل برية مخصصة
للمسلمني فقط ،وينطبق األمر عىل األجواء فوق املنطقة املقدسة.

(يوتيوب) يوفر ميزة تسجيل
الفيديوهات القصيرة
كش�ف موقع (يوتيوب) األمريكي للفيديوهات ع�ن توفري ميزة تقديم
الفيديوه�ات القصرية عىل غرار منافس�ه تطبيق (تيك توك) الصيني يف
نطاق أوسع يشمل  100دولة حول العالم.
وكان (يوتي�وب) ق�د طرح إصدارا مح�دودا من الفيديوه�ات القصرية
“ ”Shortsيف الهن�د أواخر الع�ام املايض ،قبل أن يوف�ر الخدمة بصورة
تجريبية يف نحو  26دولة ،بما يف ذلك أمريكا وبريطانيا.و يأتي احتضان
موق�ع (يوتي�وب) ملقاطع الفيدي�و القصيرة “ ”Shortsيف الوقت الذي
أصبح فيه تطبيق (تيك توك) أقرب إىل (يوتيوب) يف التنافس معه ويهدد
عرش�ه ،وذلك بعد أن منح لجميع مس�تخدميها مع بداية شهر يوليو/
تم�وز الجاري القدرة عىل تس�جيلهم مقاطع مصورة تصل مدتها إىل 3
دقائق بدال من  60ثانية.
وفرست (تيك توك) قرارها األخري بأنها تهدف من ورائه إىل منح املبدعني
ً
خاص�ة ألولئك الذين يصورون دروس�ا تعليمية عن
مزي�دا من املرونة،
الطهي والجمال.
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نعى الفنان العراقي ،كاظم الساهر،
ضحايا حادثة حريق مستشفى
الحسني التعليمي يف محافظة ذي
قار.
وكتب الساهر عرب حسابه الرسمي
بموقع تويرت« :ببالغ األىس والحزن
نتقدم بأحر التعازي وأصدق املواساة
إىل أرس ضحايا فاجعة مستشفى
النارصية ،ونسأل الله أن يمن عىل
املصابني والجرحى بالشفاء العاجل».
وأضاف «نتمنى أن تكون خاتمة
األحزان والكوارث يف العراقّ ...
إنا لله
ّ
وإنا إليه راجعون».

مطر ساخن

بدأت الفنانة برشى تصوير
فيلمها «معايل ماما» ،وجمعت
املشاهد األوىل بينها وبني
الفنان محمد عيل رزق ،وهو
الفيلم الذى تعود من خالله
إىل شاشة السينما بعد آخر
أعمالها «ليل داخيل» عام
.2017
وتجسد برشى شخصية امرأة
تشغل منصبا ً مهماً ،تواجه
العديد من املواقف مع أرستها،
وتستعرض هذه املواقف خالل
األحداث ،وما إذا كانت يف صالح

األرسة من عدمه».
تدور أحداثه يف إطار اجتماعي
كوميدي من خالل عالقة
األم بأطفالها يف ظل وجود
مسؤوليات أخرى تحيط بها،
وكانت برشى شاركت يف
مسلسل «االختيار  ،»2حيث
جسدت دور زوجة الشهيد
محمد مربوك ،الذي جسد
دوره الفنان إياد نصار ،والذي
اغتيل يف شهر سبتمرب من
عام  ،2013من تأليف هاني
رسحان وإخراج بيرت ميمي.

كفين على رأسي
وأكتب

نيللي كريم تهاجم زينة
غضبت الفنانة املرصية زينة
مما رصحت به مواطنتها
الفنانة ،نيليل كريم ،عنها خالل
لقاء تلفزيوني أجري معها يف
شهر رمضان العام الجاري.
وقالت نيليل كريم« :إن زينة
حبيبة وليست عدوة بالنسبة
لها ،لكن المتها عىل التأخري
وعدم االلتزام بمواعيد حضورها
مواقع التصوير».ورفضت زينة
ترصيح نيليل كريم عنها ،وقالت:
«إنها متأكدة أنها لم ترصح
بهذا ،ولو كانت تريد إبالغها بهذا
األمر كان يجب من خالل اتصال
هاتفي ال أن تعلم به الشعوب
العربية ،وليس من أخالق نيليل

كريم التحدث عن زمالئها يف
تلفزيونية».وتعاونت
برامج
زينة مع نيليل كريم فنيا يف
عملني ،األول هو فيلم «واحد
صفر» من إنتاج عام ،2009
ومن إخراج كاملة أبو ذكري،
ومسلسل «ألعىل سعر» الذي
عرض يف شهر رمضان .2017
وشاركت زينة يف موسم دراما
رمضان  2021بمسلسل «كله
بالحب» ،الذي شاركها بطولته
أحمد صالح السعدني وصابرين.
بينما نافست نيليل كريم يف نفس
املوسم بمسلسل «ضد الكرس»،
ويشارك يف بطولته محمد فراج
ولقاء الخمييس وتارا عماد.

شذى حسون تثري اجلدل بنشر فيديو مع «حممد قماح»
وثقت الفنانة العراقية ،شذى حسون ،لحظات
لقائها مع املطرب محمد قماح ،حيث
شاركت الجمهور عرب حسابها يف
«انستغرام» ،مقطع فيديو كشفت
فيه عن مقابلة طريفة جمعتهما،
ويف الخلفية أغنية «أنا مش
نجيب ساويرس ..إنتي واحدة
اليجانت».
وظهرت حسون يف الفيديو داخل
سيارتها ،ليطلب منها محمد قماح
الدخول ،ثم يجلس ويدور بينهما
حديث ،بينما يخرجان معا ً وتواصل شذى
التصوير ،وهما يسريان يف أحد األماكن بذات
املالبس ،تيشريت برتقايل اللون ورسوال جينز أزرق.
وأملحت ،شذى حسون ،يف تعليقها عىل املقطع ،بأن هناك

تعاونا ً سيجمعها باملطرب محمد قماح،
مطالبة الجمهور بأن يبقوا منتظرين
ملعرفة الجديد الحقاً ،وبينما لم
ْ
لكن تعليق
تكشف شذى تفاصيل،
ً
لمحمد قماح أشار إىل أن عمال ما
سيجمعهما ،وسيكون قوياً ،وفق
وصفه.
يف السياق ،تفاعل الجمهور مع
املقطع عىل نطاق واسع ،فيما
غلب عىل التعليقات حديث عن زيادة
وزن محمد قماح ،حيث بدا بالفعل
مختلفا ً بشكل كبري ،بينما أطال شعره
ولحيته ،ودار حديث بني املتابعني يف التعليقات
أيضا ً عن مالبسهما املتشابهة ،وما إذا كانت إشارة للعمل
الذي سيجمعهما.

غادة عبد الرازق جتهز مفاجأة ضخمة جلمهورها
كشفت الفنانة املرصية ،غادة عبدالرازق،
لجمهورها مفاجأة ضخمة ،حيث تعاقدت مع
إحدى رشكات اإلنتاج عىل القيام ببطولة عمل

(تويتر) يعلق عددا من الحسابات
تحمل العالمة الزرقاء
كشفت رشكة (تويرت) عن قيامها بتعليق عد ًدا من الحسابات املزيفة
بش�كل دائم ،والتي تحققت منها عن طريق الخطأ بعد أسابيع فقط
من إعادة إطالق برنامج التحقق العام.
وظه�ر الخطأ الفادح بعد أن اكتش�ف عالم البيان�ات Conspirador
 Norteñoس�تة حس�ابات تم التحقق منها والتي تم إنشاؤها مؤخرًا
يف  16يوني�و ،لم ينشر أي منهم تغريدة واحدة ،واس�تخدم اثنان ما
يبدو أنه صور مخزنة لصور امللف الشخيص .وقال (تويرت)“ :وافقنا
بالخطأ عىل طلبات التحقق لعدد صغري من الحس�ابات غري األصلية
(املزيفة) ،لقد علقنا اآلن بش�كل دائم الحسابات املعنية ،وأزلنا شارة
التحق�ق الخاصة به�م ،بموجب سياس�ة التالعب باملنص�ة والربيد
العشوائي”.
وأشارت الحادثة إىل أن عملية التحقق يف  Twitterتواجه مشاكل ،وال
تلتقط أنواع الحس�ابات غري األصلي�ة التي من الواضح أنها ال ينبغي
أن تستحق الشارة الزرقاء املرغوبة للمنصة.
مؤخ�را إطالق تطبيقات التحقق العامة مع مجموعة
وأعاد (تويرت)
ً
مج�ددة م�ن معايري األهلية تس�تند إىل فك�رة أن الحس�اب يجب أن
ً
ونش�طا حتى يس�تحق التحقق ،من الواضح أن
يكون أصيلاً وممي ًزا
ً
الحسابات التي تم تحديدها لم تكن أيا من هذه الحسابات.

07810090003

كاظم الساهر ينعى ضحايا فاجعة مستشفى احلسني
يف ذي قار

بشرى وحممد علي رزق يبدآن
تصوير فيلم «معالي ماما»
انفجار اس�طوانات أوكس�جني،
وإذا صحّ ت هذه املعلومات تكون
هذه املأساة نس�خة طبق األصل
عن تلك التي وقعت يف مستشفى
ابن الخطي�ب يف بغ�داد يف نهاية
نيس�ان ونجمت أيضا ً عن س�وء
تخزين اس�طوانات األوكس�جني
التي يس�تخدمها مرىض كوفيد-
.19
وع�زت مص�ادر س�بب الحادث
إىل اإلهمال ال�ذي غالبا ً ما يكون
مرتبط�ا ً بالفس�اد يف بل�د تعاني
مستش�فياته م�ن حالة س�يّئة
وهاج�ر عدد كبير م�ن أطبّائه
بس�بب الح�روب املتك�رّرة من�ذ
أربعني عاماً.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

مرسحي جديد ،يعيدها إىل خشبة املرسح بعد
فرتة غياب طويلة.
وتعقد عبد الرازق جلسات مكثفة مع الرشكة
املنتجة للتحضري للمرسحية عىل أن يتم تقديمها
يف عطلة كل أسبوع ،وتحديدا ً يومَ ي الجمعة
والسبت أسبوعياً ،خاصة أن العمل الجديد ينتمي
إىل األعمال املرسحية االستعراضية ،والتي تتطلب
تفرغا ً ومجهودا ً كبرياً.
وتبدأ غادة تحضرياتها للعمل املرسحي الجديد،
والذي لم تستقر بعد عىل اسم نهائي له ،عقب
إجازة عيد األضحى املقبل ،وذلك بعد التعاقد مع
جميع النجوم املشاركني يف بطولته.
ُيذكر أن غادة عبد الرازق ق ّدمت يف موسم رمضان
املايض مسلسل «لحم غزال» ،والذي شاركها يف
بطولته الفنانون :وفاء عامر ،رشيف سالمة،
عمرو عبد الجليل ،خالد كمال ،أحمد خليل ،ومي
سليم.

امحد اجلنديل

دعونا من لغة االكفان أيها السادة ،وتعالوا معي يف رحلة مجانية لغرض
الرتويح عن النفس ،والوقوف عىل هذه الضجة املفتعلة التي حدثت يف
ّ
خلف وراءه أكثر
مستشفى الحسني يف النارصية ،وعن الحريق الذي
من مئة جثة متفحمة ،ملاذا كل هذا الغضب واالنفعال ،والجميع يدرك
ان دماء العراقيني أصبحت رخيصة؟ وملاذا كل هذا التحريض عىل حالة
تكررت عرشات املرات؟ االختالف فقط يف الطريقة التي يموت فيها
العراقي ،بعضهم مات غريقا كما حصل يف جرس االئمة ،وبعضهم مات
تحت االنقاض كما حصل يف فجيعة الكرادة ،وبعضهم مات بالرصاص
كما حدث يف مجزرة سبايكر ،ال أريد إيقاظ ذاكرتكم ايها الناس،
فالذاكرة اليقظة تجلب الصداع لرؤوس املسؤولني أعزهم الله وايدهم
بنرصه ،وال اريد العودة اىل الذاكرة النائمة ألعرض لكم عرشات الفجائع
التي حصدت ارواح أناس يف معارك ال ناقة لهم فيها وال جمل ،لكني اريد
الرجوع فقط اىل ما قامت به الحكومات املتعاقبة من اجراءات رادعة
فيما يخص كارثة حريق مستشفى النارصية أو غريها من الكوارث التي
مرت علينا ،ألم تقم الحكومات املتعاقبة ،مشكورة وجزاها الله الف خري،
بتشكيل لجان تحقيقية حول كل ما حصل؟ فماذا تريدون أكثر من ذلك
ايها الناس؟! هل تريدون عرقلة مسرية الديمقراطية ،واشغال حكامنا
الصناديد الشجعان عن مهمة تحقيق السيادة للوطن واملواطن؟ هل
يريد البعض منكم اللعب عىل بوصلة االهداف املركزية ومعالجة حالة
املغص الذي يعاني منها النفط؟ ألم يكن املوت يف سبيل النفط واجبا
رشعيا واخالقيا ووطنيا؟ ما قيمة كرامة وحياة املواطن تجاه قيمة
وكرامة النفط؟ ألم يعلمنا النفط كيف نركب الخيول والنساء؟ السكر يف
حانات العواصم الراقية؟ التغوط عىل مصري الشعوب؟ كلنا فداء للنفط
ايها الناس ،وكلنا مشاريع شهادة من اجل النفط ،وليذهب الشعب اىل
الجحيم ما دام النفط بخري.
من يعتقد أن حريق النارصية ومشهد الجثث املتفحمة سيكون نهاية
لعبة النفط ،فعليه الذهاب اىل أقرب دكان ليشرتي بعقله حالوة ،ومن
يعتقد ان تغيري الالعب والبقاء عىل اللعبة سيسدل الستارة عن مرسح
االحداث الدامية فلرياجع أقرب مركز طبي للتأكد من سالمة قواه
العقلية.
القطار يسري عىل سكة عرجاء وال يمكنه الوصول اىل محطات االمن
واالستقرار ،وما دام البعض يدفع بالفقراء واملساكني واملغفلني إلراقة
دمائهم من أجل بقاء هذه السكة ،فعىل الجميع االستعداد ملواجهة املوت..
ومن لم يمت بالسيف فسوف يموت بغريه ..رحم الله شهداء مستشفى
النارصية ،والشفاء العاجل للجرحى ،وال حول وال قوة إال بالله.
إىل اللقاء...

 7تعليمات لدخول حفل روبي يف الساحل
تحيي الفنانة روبي حفال غنائيا ،يوم الجمعة املقبل يف
الساحل الشمايل ،ونرشت روبي رشوط دخول الحفل
عرب خاصية ستوري عىل حسابها عىل إنستجرام.ومن
رشوط دخول الحفل« :الحد األدنى لدخول الحفل 25
عاما ،للثنائيات فقط (كابلز) ال يسمح بارتداء الهوت
شورت أو املالبس الرياضية يسمح بارتداء الرتبون ال

يسمح باستخدام العنف يجب االلتزام بارتداء مالبس
بيضاء».وانتهت النجمة روبي من تصوير مشاهدها
يف فيلم «كرية والجن» ،حيث تظهر ضيفة رشف خالل
أحداث الفيلم ،وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز
وتصاب بأحد األمراض الخطرية وهو فريوس اإلنفلونزا
اإلسبانية ،التي انترشت عام  ،1918وكان الوباء وقتها
قىض عىل ماليني األرواح يف العالم.وتنتظر روبي عرض
مسلسلها «شقة  ،»6حيث قررت الرشكة املنتجة للعمل،
عرضه عقب إجازة عيد األضحى عىل إحدى املنصات
اإللكرتونية ،ويواصل مخرج العمل محمود كامل
عمليات املونتاج واملكساج الخاصة باملسلسل استعدا ًدا
لعرضه.تدور أحداث مسلسل «شقة  »6يف إطار من
الرعب والتشويق ،حول شقة رقم  6داخل إحدى
العمارات التي تعيش فيها روبي مع جريانها ،ويفاجأ
جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه
الشقة ،لتبدأ املفاجآت واألحداث املثرية واملشوقة التي
يعيشها الجريان.

مسرية سعيد تكشف عن موعد طرح أغنيتها اجلديدة « »Mon Chéri
كشفت الديفا ،سمرية سعيد ،عن
موعد طرح أغنيتها الجديدة Mon
 Chériبعد تأجيل عرضها عدة
مرات ،حيث أكدت أنها استقرت
عىل اليوم الخميس ليكون موعد
طرحها.
وأضافت الديفا سمرية سعيد أن
األغنية ستكون مفاجأة للجميع،

حيث تعود بها إىل موسيقى عرص
السبعينات.
يذكر أن الديفا سمرية سعيد قد
طرحت م ٔوخرا أغنية «الساعة اتنني
بالليل» من كلمات تامر حسني،
وألحان عزيز الشافعي ،ضمن أغاني
ألبومها الذى قررت طرح أغانيه عىل
فرتات متقاربة حتى نهاية موسم

الصيف.
وأعربت الديفا سمرية سعيد عن
سعادتها بنجاح أغنيتها األخرية «
الساعة اتنني بالليل « ،وأضافت أن
هذه األغنية لم تكن يف الحسبان من
األصل ،وكان مخططا طرح أغنية
أخرى يف هذا التوقيت ،وحينما عرض
عيل الشاعر تامر حسني ،أعجبت بها

إهلام الفضالة تصدم اجلمهور وتعلن خرب زواجها بشكل رمسي

تغريدات

اليسا

علي نوري

من أول لحظة وخاصة أنها شعرت
أن كلمات األغنية بعيدة عن مشاكل
الحب واألغنية ،موجهة لفتاة تشعر
بالوحدة ليس لها عالقة بطرف آخر
أو الحب ،وتبحث عن أصدقاء تتكلم
معهم ،وأنه ممكن الشخص يتحدث
مع نفسه حتى ال يحمل همومه
ومشاكله لشخص آخر.

قليب مع الع��راق !!ومع بغداد وش��عبا بهل
املصاب األليم الل��ي صار عندن ،اهلل حيمي
العراق وكل العامل العربي..
املنتخب السوري خيتار االردن ارضاً مفرتضة له
إلقامة مبارياته يف تصفيات كاس العامل.
نس��ور قاس��يون س��يلعب على ملعب القويسمة
يف عم��ان  ،حي��ث أوقعته القرع��ة إىل جانب
منتخبن��ا الوطين وإي��ران وكوري��ا اجلنوبية
اإلمارات ولبنان.

كشفت الفنانة الكويتية ،إلهام
الفضالة ،عن نبأ زواجها من مواطنها
الفنان شهاب جوهر ،وذلك بعد ساعات
قليلة من إعالن اإلعالمية مي العيدان
الخرب.
ونرشت الفضالة صورة تجمعها
وجوهر من كواليس مسلسلهما األخري
«أمينة حاف» ،تظهر فيها بفستان
الزفاف ،وعلقت عليها بتعليق مقتضب
جاء فيه« :الحمد لله الذي بنعمته تتم
الصالحات ،تم عقد قراني عىل شهاب
جوهر».
وكانت اإلعالمية الكويتية مي العيدان
أثارت الجدل قبل ساعات عندما
نرشت صورة تجمع الثنائي وعلقت
عليها بعبارة« :ألف مربوك زواج إلهام

الفضالة وشهاب جوهر» ،مثرية حالة
من الجدل ما إذا كان األمر حقيقي أم
مجرد مشهد من عمل فني ،قبل أن تقرر
الفضالة حسم هذا الجدل بنفسها.
وأغلقت املمثلة إلهام الفضالة
التعليقات من بعد الهجوم الشديد
الذي تعرضت له ألن مي العيدان أكدت
أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن
وقعت بحب شهاب خالل عملهما معا ً
يف مسلسل «أمينة حاف» خالل موسم
دراما رمضان املايض ،وكذلك األمر مع
جوهر الذي طلق أم أوالده حتى يتزوج
من الفضالة ،بحسب ما أكدته العيدان
يف تعليقها عىل الجمهور.
ويف سياق منفصل ،تجدد إلهام الفضالة
حضورها الدرامي مع شهاب جوهر

مجددا ً يف بطولة مسلسل «من بعدي
الطوفان» ،الذي يدور يف إطار اجتماعي،
ويتناول يف حلقاته القضايا األرسية
واملشاكل التي تحدث بني أفراد األرسة،
التي تعيش تحت سقف واحد ،ولكن
من زاوية جديدة لم تقدم من قبل يف أي
عمل درامي ،كما أعلن مخرج املسلسل
مناف عبدالله.
يشار إىل أن إلهام الفضالة قد تصدرت
الرتند الخليجي يف أكثر من مناسبة
بداية من املوسم الرمضاني املايض إىل
أن وصل بها الرتند الستعراض صورها
والتغيري املفاجئ بالستايل الخاص
بها يف حني أن إلهام تصدرت محركات
البحث قبل ساعات بعد اإلعالن عن
زواجها من شهاب جوهر.

