اعتقال مفجر مفخخة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مدينة الصدر
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
ْ
اعلنت خلية االعالم االمني ،امس الثالثاء ،القاء القبض
عىل ارهابي فجر عجلة مفخخة يف مدينة الصدر منتصف
شهر نيسان املايض .وذكرت خلية االعالم االمني يف بيان
تلقته «الزوراء» :ان «مفارز خلية االستخبارات ومكافحة
اإلرهاب العسكرية وباسناد قوة من كتيبة االستطالع
العميق تمكنت من القاء القبض عىل اإلرهابي الذي نفذ
عملية تفجري عجلة مفخخة يف منطقة الحبيبية قرب
احد االسواق الشعبية املعروفة باسم (سوق العتيق)
بمدينة الصدر رشقي بغداد بتاريخ  2021/٤/15والذي
راح ضحيته عددا ً من املواطنني األبرياء ،حيث اتخذت
بحقه االجراءات القانونية».

التجارة :خنشى أن يتم تبديل مواد
السلة الغذائية بأخرى

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
ْ
كشفت وزارة التجارة ،أمس الثالثاء ،عن خشيتها من أمرين يف مرشوع السلة الغذائية.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة التجارة ،محمد حنون ،يف ترصيح صحفي :ان «مرشوع
السلة الغذائية مستمر وهنالك نية جادة للوزارة باستمرار توفري السلة بالتعاون مع
جملة من الجهات الحكومية» مبينا ان «السلة الغذائية مرشوع مشرتك مع القطاع
الخاص» .وأشار حنون إىل ان «وزارة التجارة تخىش من ان يتم تبديل املواد بأخرى أقل
جودة او ان يتالعب الوكيل باملنتجات» ،داعيا «املواطنني اىل استالم حصصهم واالبالغ
عن اي خرق او خلل يحدث من قبل الوكيل» .وأضاف متحدث وزارة التجارة« :نحتاج
اىل الرقابة الشعبية ملنع اي فساد او تالعب يحصل» .يذكر ان وزارة التجارة ،رشعت
من شهر تموز الجاري بتوزيع السلة الغذائية وتشمل  7مواد هي (الطحني ،األرز،
السكر ،الزيت ،الفاصوليا ،الحمص ،معجون الطماطم).

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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أكدت أن املشروعني بطور إعداد التصاميم واالحالة على الشركات

أمانة جملس الوزراء تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشفت االمانة العامة ملجلس الوزراء،
عن تفاصيل مرشوع�ي اعادة اعمار
مدينة الصدر وتطوير مداخل بغداد،
وفيم�ا اش�ارت اىل ان املرشوعين تم
ادراجهما ضمن موازنة  ،2021اكدت
ان املرشوعين بطور اعداد التصاميم
واالحالة عىل الرشكات.
وق�ال املتحدث باس�م امان�ة مجلس
ال�وزراء حي�در مجي�د يف حدي�ث
لـ”ال�زوراء” :ان مشروع تطوي�ر
مدينة الصدر من املش�اريع الحيوية
املهمة التي تحظ�ى برعاية واهتمام
كبريين من الحكومة العراقية  ،الفتا
اىل ان رئي�س الوزراء وجه بتش�كيل
لجنة عليا لالرشاف عىل هذا املرشوع
الكبير وت�م ادراج�ه ضم�ن موازنة
. 2021واض�اف :ان اللجن�ة العلي�ا
العادة اعم�ار مدينة الص�در عقدت
ع�دة اجتماع�ات ،واالمان�ة العام�ة
ملجل�س ال�وزراء اخذت على عاتقها
التنسيق واالرشاف عىل هذا املرشوع،
وايض�ا مس�الة اس�تمالك القط�ع
االرايض الغل�ب املس�احات لحس�اب
امانة بغ�داد ،مبين�ا ان اللجنة تعمل
على اختي�ار التصامي�م ذات طاب�ع
حدي�ث على وف�ق مواصف�ات فنية
وعاملية عالية لينقل مدينة الصدر من
واقعها الحايل اىل واقع افضل .واشار
اىل ان املشروع يتضمن بناء  90الف

وحدة س�كنية ومرافق حيوية اخرى
صحية وتربوية وترفيهية وسياحية
وكذلك س�تكون هنالك ش�بكة طرق
وجسور تربط املدينة الجديدة باملدن
املج�اورة ،مؤكدا انه بعد االنتهاء من
التصاميم س�يتم احالة املرشوع عىل
احدى الشركات الصيني�ة الرصينة

تفاصيل مشروعي تطوير مدينة الصدر و مداخل بغداد وحتدد موعد تنفيذهما

لتنفي�ذه .وبش�أن مشروع تطوي�ر
مداخل بغ�داد قال مجيد انه مرشوع
حي�وي ومه�م وايض�ا ادرج ضم�ن
موازن�ة  ،2021مبين�ا ان املشروع
سيش�مل مداخل بغداد الخمسة التي
ه�ي بغ�داد  -ك�وت وبغ�داد  -بابل
وبغداد  -االنبار وبغداد  -صالح الدين

وبغداد -دي�اىل  .واوض�ح :ان عملية
التطوير س�تمتد اىل شوارع لغاية 25
اىل  32كيل�و مرت من املدخ�ل باتجاه
مرك�ز املدين�ة ،مؤك�دا ان املشروع
يحتوي على بواب�ات الكرتونية عىل
اماكن ومحطات اسرتاحة ومحطات
لل�وزن وس�احات للتب�ادل التجاري

حمافظ كربالء يوجه حبجز دراجات “التك تك” يف احملافظة

ونق�اط التفتي�ش س�تكون مجهزة
بكامريات مراقب�ة حديثة .وتابع :ان
الش�وارع س�تكون بعرض  100مرت
مربع عىل شكل اربع سايدات ،وايضا
س�تكون هنال�ك ج�زرات وس�طية
ومساحات خرضاء ونافورات وانارة
 ،مؤك�دا ان ه�ذا املشروع س�يتم
احالت�ه عىل احدى الشركات املحلية
او العاملي�ة الرصين�ة .واش�ار اىل انه
ستتم املبارشة بهذين املرشوعني بعد
االنته�اء م�ن التصامي�م واملصادقة
عليها ومن ثم احالتها واالعالن عنها
لغ�رض املب�ارشة .ويف وقت س�ابق،
أكد األمني العام ملجلس الوزراء نعيم
الغ�زي ،اهتم�ام الحكوم�ة الكبير
بمرشوع طريق الدورة  -اليوس�فية.
وق�ال املتحدث باس�م األمان�ة حيدر
مجيد يف ترصيح صحفي :إن “األمني
الع�ام ملجلس ال�وزراء حمي�د الغزي
اطل�ع ميداني�ا ً عىل مراح�ل العمل يف
مرشوع طريق الدورة  -اليوسفية”.
ولف�ت إىل أن “األمين الع�ام ملجلس
الوزراء أكد أن رئيس مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ي�ويل اهتماما ً
كبريا ً بهذا املرشوع الحيوي ،ويش�دد
على رضورة ب�ذل قص�ارى الجهود
ورفع وترية العم�ل وتكثيف التواجد
امليداني للمديري�ن العامني ،من أجل
إزال�ة التعارضات التي تواجه مراحل
العمل”.

األمن النيابية تستعد الستضافة قيادات امنية وعسكرية حول اخلروقات وحوادث االغتياالت

ص2

مدرب إسباني لـ«الزوراء» :املنتخب العراقي ميتلك فرصة جيدة للتأهل اىل قطر

ص6

الصحة توجه بإغالق املسابح واملدن
املائية والقاعات الرياضية واملتنزهات

بغداد /الزوراء:
ْ
وجه�ت وزارة الصحة ،امس الثالثاء،
بإغلاق املس�ابح وامل�دن املائي�ة
والقاع�ات الرياضي�ة واملتنزه�ات.
وبحس�ب وثيقة ص�ادرة ع�ن وزارة
الصحة اطلعت “ال�زوراء” عليها :أن
“وزارة الصحة والبيئة وجهت بإغالق
املس�ابح وامل�دن املائي�ة والقاع�ات
الرياضي�ة واملتنزه�ات ،وج�اء ذل�ك
لخط�ورة املوق�ف الوبائ�ي الح�ايل،

وزيادة اعداد االصابات وحاالت الرقود
يف املستش�فيات والت�ي ل�م تس�جل
مثيالته�ا منذ ب�دء الجائحة”.وأكدت
الوزارة بحس�ب الوثيق�ة املوقعة من
الوكي�ل الفني املكل�ف ب�ادارة وزارة
الصح�ة هاني العقاب�ي عىل رضورة
تش�ديد الرقابة الصحي�ة عىل املرافق
االخ�رى كاف�ة (كاملطاع�م واملوالت)
ومتابعة تطبيقها لإلجراءات الوقائية
ومحاسبة املخالفني بشدة.

األنواء :اخنفاض بدرجات احلرارة
خالل اليومني املقبلني

بغداد /الزوراء:
ْ
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس الثالثاء،
ع�ن حالة الطق�س يف البالد فيم�ا توقعت
انخفاض�ا ً يف درج�ات الح�رارة باليومين
املقبلين يف البالد.وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان
لها تلقت�ه “ال�زوراء” :إن “الطقس ليوم
الثالث�اء يف املناط�ق الوس�طى والجنوبية
والشمالية سيكون صحوا ً وحارا ،ودرجات
ً
قليلا ،حيث ستس�جل
الح�رارة مرتفع�ة
بغداد وكربالء املقدس�ة ودياىل والنارصية
 51درج�ة ،فيم�ا ستس�جل محافظ�ات
البصرة والديواني�ة وواس�ط  52درج�ة،
وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة اىل
معتدلة الرسعة ( )10-20كم/س وتنشط
نه�ارا اىل ( )20-39كم/س ،ومدى الرؤية

( )8-10كم”.وأضاف�ت ،أن “الطق�س
ليومي االربعاء والخميس سيكون صحواً،
ودرجات الحرارة تنخفض بضعة درجات،
حيث س�تكون درجة الح�رارة يف بغداد 48
درج�ة مئوي�ة فيما ستس�جل محافظات
واس�ط والديواني�ة والبصرة  50درج�ة
مئوي�ة ،فيم�ا س�تكون الري�اح ش�مالية
غربية خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسعة (30-
)40ك�م/س ،مس�ببة تصاع�دا يف الغبار،
وم�دى الرؤية ( )6-8كم”.وأش�ارت إىل أن
“طقس يوم�ي الجمعة والس�بت املقبلني
س�يكون صحوا ً وحارا ودرج�ات الحرارة
ً
قليلا ،فيما تكون الرياح ش�مالية
ترتفع
غربية خفيف�ة اىل معتدل�ة الرسعة (10-
 )20كم/س ،ومدى الرؤية ( )6-8كم”.

السعودية :ال سفر ملن زار دوال
حمظورة  3سنوات

الرياض /متابعة الزوراء:
َ
أعل�ن مص�در مس�ؤول يف وزارة الداخلي�ة
السعودية أن كل من يثبت تورطه يف السفر
إىل الدول املمنوع الس�فر إليها س�يمنع من
الس�فر لثالث س�نوات.وأوضح أن املخالف
س�يعرّض نفس�ه للمس�اءلة القانوني�ة
والعقوب�ات املغلظة عند عودته ،ومنعه من
الس�فر إىل خ�ارج اململك�ة ملدة  3س�نوات.
كم�ا ج�ددت الداخلي�ة الس�عودية التحذير
م�ن الس�فر إىل ال�دول املحظ�ورة بس�بب
تحورات فيروس كورونا املس�تجد.وأكدت
وزارة الداخلية اس�تمرار منع السفر ،سوا ًء
مبارشة أو عن طريق دولة أخرى ،إىل الدول
املعلنة ،وأي دول أخرى لم تتم بعد السيطرة
عىل الجائحة فيها أو ثبت انتش�ار السلالة
املتح�ورة من الفريوس فيها.إىل ذلك ،أهابت
باملواطنين توخ�ي الح�ذر واالبتع�اد ع�ن
املناط�ق التي يس�ودها عدم االس�تقرار أو
تشهد انتش�ارا للفريوس ،واتباع اإلجراءات

االحرتازي�ة كاف�ة أيا كان�ت وجهتهم ،وفق
ما نقل�ت وكالة األنباء الس�عودية (واس).
وكانت وزارة الداخلية الس�عودية ،أعلنت يف
الثالث من يوليو/تموز الجاري ،منع س�فر
املواطنين إىل عد ٍد من ال�دول دون الحصول
عىل إذن مس�بق من الجهات املعنية.وقررت
حينها منع س�فر املواطنين املبارش أو غري
املبارش ،دون الحصول عىل إذن مس�بق من
الجهات املعنية ،إىل كل من إثيوبيا واإلمارات
وفيتن�ام ،وذل�ك م�ع اس�تمرار منع س�فر
املواطنني املبارش أو غري املبارش للدول املعلنة
سابقاً.كما تقرر تعليق القدوم من كل الدول
املذكورة أعاله ،باإلضافة إىل أفغانس�تان ،إال
ملن مكث  14يوما ً خ�ارج تلك الدول األربع،
م�ن غري املواطنني ،فضالً ع�ن جميع الدول
املعلنة سابقاً.وقررت الوزارة وقف الرحالت
الجوي�ة م�ع ال�دول املمن�وع الس�فر منها
وإليها ،وتطبيق الحجر املؤسيس عىل جميع
القادمني منها ،مواطنني وغريهم.

حمافظ البصرة يعلن اعتقال قاتل جنل
الناشطة فاطمة البهادلي

البرصة /الزوراء:
أعلن محافظ البرصة ،أس�عد العيداني،
ام�س الثالث�اء ،اعتق�ال قات�ل نج�ل
الناش�طة فاطم�ة البه�اديل .وق�ال
العيدان�ي ،يف بي�ان مقتض�ب تلقت�ه
«ال�زوراء» :إن «القوات األمنية اعتقلت
مق�داد املالك�ي ،قاتل علي كريم نجل
الناش�طة فاطم�ة البه�اديل» .وأق�دم
مسلحون مجهولون ،األحد املايض ،عىل
قتل الناش�ط عيل كريم ،نجل الناشطة
فاطمة البهاديل ،بعد اختطافه بساعات
يف محافظة البرصة.من جهتها ،ذكرت
خلي�ة االعلام االمن�ي يف بي�ان تلقت�ه
«الزوراء» :انه بإرشاف مبارش من قبل

القائد الع�ام للقوات املس�لحة ،مفارز
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة ،تمكن�ت
م�ن القاء القبض على قاتل عيل كريم
نج�ل الناش�طة فاطم�ة البه�اديل يف
محافظ�ة البرصة .واضافت :ان عملية
القبض جاءت بعد تش�كيل فريق عمل
مخت�ص وجه�ود اس�تخبارية مكثفة
من مح�ل وق�وع الحادث لحين القاء
القب�ض علي�ه بالتعاون م�ع االجهزة
االمنية يف إقليم كردس�تان العراق ،كما
كان�ت هناك جه�ود محافظ البرصة يف
املتابعة والتواص�ل مع األجهزة األمنية
بخصوص هذا الحادث.

وسط هدوء الشارع ...تونس تنتظر قرارات رئاسية جديدة

الرئيس التونسي يتعهد حبماية املسار الدميقراطي واحرتام الشرعية و«النهضة» تعترب قراره انقالبا على الدستور

تونس /متابعة الزوراء:
قال�ت مصادر من منظمات محلي�ة التقت الرئيس
التونيس ،قيس س�عيد ،من بينها اتحاد الش�غل ذو
التأثري القوي ،إن الرئيس أبلغها أنه يتعهد بحماية
«املسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات»،
فيما اعتربت حركة «النهضة» التونسية ،اإلجراءات
االس�تثنائية الت�ي أعل�ن عنه�ا الرئي�س ،قي�س
سعيد ،غري دس�تورية ،وتمثل انقالبا عىل الدستور
واملؤسس�ات .ورصح�ت املص�ادر م�ن املنظم�ات

املحلية ذاتها بأن سعيد أبلغ املنظمات التونسية أن
اإلجراءات االس�تثنائية مؤقتة بسبب تعمق األزمة،
وأن الحريات والحقوق لن ُتمس بأي ش�كل .وقدم
الرئيس التونيس ،خالل لقاء جمعه يف قرص قرطاج
برؤساء عدد من املنظمات الوطنية ،رسائل طمأنة
بع�دم االن�زالق إىل مرب�ع الديكتاتوري�ة ،واحترام
الحقوق والحريات الفردية والعامة ،واحرتام آجال
تطبيق اإلجراءات االستثنائية ،واإلعالن عن تركيبة
الحكومة الجديدة يف غضون أيام .كذلك أكد س�عيد

خالل مكاملة هاتفية مع وزير الخارجية األمريكي،
أنتوني بلينكن ،مس�اء االثنني ،حرصه عىل احرتام
الرشعية والحقوق والحريات .وأوضح أن اإلجراءات
الت�ي ت�م اتخذه�ا تندرج يف إط�ار تطبي�ق الفصل
 80من الدس�تور لحماية املؤسس�ات الدس�تورية
وحماي�ة الدولة وتحقيق الس�لم االجتماعي .بينما
القت القرارات األخرية للرئيس التونيس قيس سعيّد
ترحيبا ً شعبيا ً واسعاً.

تفاصيل ص3

عدد امللقحني الكلي يتخطى املليون و 480ألفا

لليوم الثاني على التوالي ..الصحة تسجل أكثر من  12ألف إصابة بكورونا وقفزة كبرية بالوفيات

الزوراء/مصطفى العتابي :
ْ
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الثالث�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لفيروس كورون�ا املس�تجد يف العراق،
فيم�ا اك�دت تس�جيل  12185اصاب�ة

جديدة و 71حالة وفاة وش�فاء8547
حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته
«ال�زوراء» :ان ع�دد الفحوص�ات
املختربية لي�وم امس ،52367 :ليصبح
عدد الفحوص�ات الكلية،12856522 :

مبينة انه ت�م تس�جيل  12185اصابة
جديدة و 71حالة وفاة وش�فاء8547
حالة.واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء
الكيل ،)%90.6( 1429542 :بينما عدد
ح�االت االصاب�ات ال�كيل،1577013 :

احلريري يطالب برفع احلصانات عن رئيسي
اجلمهورية واحلكومة والوزراء
بريوت /متابعة الزوراء:
وج َه زعيم تيار املس�تقبل اللبناني ،سعد الحريري،
انتق�ادات حادة مل�ن وصفهم بمعرقلي التحقيقات
بش�أن انفج�ار مرف�أ بيروت ،فيم�ا اقترح رف�ع
الحصانة عن رئيس الجمهوري�ة ورئيس الحكومة
والنواب .ويف كلمته املتلف�زة ،قدم الحريري اقرتاحا
وصف�ه باالس�تثنائي ،بتعليق كل املواد الدس�تورية
التي تمنح حصانة لرئيسي الجمهورية والحكومة
والوزراء ونواب الربملان .وانتقد الحريري بش�دة من
يعرقلون التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بريوت الذي
راح ضحيت�ه نحو مائتي ش�خص ،ورشد ما يقرب
م�ن  300ألف ش�خص .وق�ال “هناك م�ن يزايدون
أمام اإلعلام ويدلون بترصيح�ات متناقضة بهدف
اإلساءة ملصداقيتنا ( ،)..وقررنا يف كتلة املستقبل أن
نض�ع الجميع أمام مس�ؤولياتهم” .ويعد االنفجار
ال�ذي أوقع نح�و  6000مصاب من أكث�ر الحوادث
تدميرا يف تاري�خ لبن�ان ،مخلف�ا خس�ائر تتراوح

قيمتها م�ا بني  10و 15ملي�ار دوالر .ومازال هناك
 30مفقودا بع�د االنفجار .وكان الحريري قد اعتذر
عن تشكيل الحكومة اللبنانية ،بعد أن رفض الرئيس
ميشال عون التشكيلة الوزارية التي قدمها ،وطالبه
بإدخال “تعديلات جوهرية” ،عىل ح�د قوله.ويوم
االثنين ،تم تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتش�كيل
الحكوم�ة ،بعد حصوله على  72صوتا مقابل  42ال
تسمية وصوت واحد لنواف سالم وغياب .3

ام�ا ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ،129053يف حين ان ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناية املرك�زة ،746 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل ،18418 :الفتة اىل
ان ع�دد امللقحني ليوم امس،111122 :

ليصبح عدد امللقحني الكيل.1480784 :
يش�ار اىل ان وزارة الصح�ة والبيئة قد
اعلن�ت اول امس االثنني ،عن تس�جيل
 12180اصاب�ة جديدة و 60حالة وفاة
وشفاء  9966حالة.

هيومن رايتس :جرائم احلرب اإلسرائيلية
واضحة للعيان يف حرب غزة

بغداد /الزوراء:
اتهم�ت منظم�ة “هيوم�ان رايت�س ووت�ش”
الجيش اإلرسائييل بش�ن هجمات “ترقى عىل ما
يبدو إىل مس�توى جرائم الح�رب” خالل الحرب
التي استمرت أحد عرش يومً ا ضد حركة حماس
بغ�زة يف مايو املايض .وأص�درت املنظمة الدولية
الحقوقي�ة اس�تنتاجاتها بعد التحقي�ق يف ثالث
غ�ارات جوي�ة إرسائيلية قال�ت إنه�ا قتلت 62
مدني�ا فلس�طينيا .وأك�دت املنظم�ة“ :ل�م تكن
هن�اك أهداف عس�كرية واضح�ة يف محيط تلك
الهجم�ات” .كم�ا اته�م تقري�ر املنظم�ة أيضا
املسلحني الفلس�طينيني بارتكاب “جرائم حرب
على ما يب�دو من خالل إطلاق أكثر م�ن أربعة
آالف ص�اروخ وقذيف�ة هاون غير موجهة عىل
تجمعات س�كانية إرسائيلي�ة” .وقالت “هيومن
رايت�س ووتش” إن مثل ه�ذه الهجمات “تنتهك
الحظ�ر املف�روض على الهجم�ات املتعم�دة أو

العش�وائية ضد املدنيني” .لكن التقرير ركز عىل
األعمال اإلرسائيلية خالل القتال ،وقالت املنظمة
إنها س�تصدر تقريرا منفصال عن أعمال حماس
وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى يف أغسطس
املقبل .م�ن جهته قال جريي سيمبس�ون ،مدير
األزم�ات والرصاعات املس�لحة يف هيومن رايتس
ووت�ش“ :الق�وات اإلرسائيلي�ة نف�ذت هجمات
يف قط�اع غ�زة يف مايو دم�رت عائلات بأكملها،
دون وج�ود أي هدف عس�كري واض�ح يف مكان
قريب” .وأضاف“ :عدم رغبة إرسائيل املس�تمرة
يف التحقي�ق بجدية يف جرائم الحرب املزعومة ،إىل
جانب إطالق الصواريخ الفلسطينية عىل مناطق
مدني�ة إرسائيلي�ة ،يؤك�د على أهمي�ة التحقيق
الجاري الذي يتناول أنشطة كال الجانبني من قبل
املحكم�ة الجنائي�ة الدولية” .ول�م يصدر رد عىل
التقرير من الجيش اإلرسائييل ،الذي قال مرارا إن
هجماته تستهدف مواقع عسكرية يف غزة.

بعد االنتهاء من امللء الثاني  ..إثيوبيا تعلن موعد بدء توليد الكهرباء من “سد النهضة”
موسكو  /متابعة الزوراء:
َ
أعل�ن الس�فري اإلثيوبي لدى روس�يا،
أليمايه�و تيغين�و ،أن التولي�د األويل
للكهرب�اء عبر توربينين اثنين من
توربين�ات س�د النهض�ة على الني�ل
األزرق ق�د يبدأ يف غضون ش�هرين أو

ثالثة أش�هر.وقال الس�فري اإلثيوبي،
يف ترصح�ات مع وكالة “س�بوتنيك”:
“أعمال بناء الس�د تسري بنجاح ،السد
جاهز بنسبة  81باملئة ،وقد تم االنتهاء
من امللء الثاني بنجاح ،وجاري العمل
عىل املراحل التالية ،يف غضون شهرين

أو ثالثة أش�هر س�يبدأ توليد الكهرباء
بواس�طة توربينني ،وس�يبدأ تش�غيل
التوربين�ات األخ�رى الع�ام الق�ادم.
وكما ه�و مخطط ،أعمال بناء الس�د
س�تكتمل بحل�ول ع�ام .”2023وقال
تيغينو ،إن بالده ستواصل أعمال بناء

سد النهضة عىل النيل األزرق ،وفقا ملا
هو منص�وص عليه يف إعلان املبادئ
املوقع عام  2015بين إثيوبيا ومرص
والس�ودان ،مؤك�دا أن أدي�س أبابا ،ال
تعتزم تعليق أعمال بناء السد النهضة،
بسبب احتمال توجه السودان إىل األمم

املتحدة.وأش�ار إىل أن بالده س�تواصل
بناء الس�د عىل النحو املنصوص عليه
يف إعالن املب�ادئ ،الذي وقعه رؤس�اء
ال�دول الثالثة عام  ،2015يف العاصمة
السودانية الخرطوم.

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7532 :االربعاء  28تموز 2021

جملس الوزراء يوافق على زيادة
رؤوس أموال الشركات العامة
بغداد /الزوراء:
وافق مجلس الوزراء ،امس الثالثاء،
عىل زيادة رؤوس أموال الرشكات
العامة.
وذكر بيان لألمانة العامة ملجلس
الوزراء تلقته “الزوراء” :أن
“املجلس وافق عىل زيادة رؤوس
أموال الرشكات العامة املصادق
عليها من قبل ديوان الرقابة املالية
االتحادي ولجنة رؤوس األموال يف
وزارة املالية”.
وأشار إىل أن “القرار شمل ،رشكة
ناقالت النفط العراقيـة أحد
تشكيالت وزارة النفط بمبلـغ
مقداره مئة وواحد وثالثون مليارا
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األمن النيابية تستعد الستضافة قيادات أمنية وعسكرية حول
اخلروقات وحوادث االغتياالت

واثنان وثمانون مليونا وتسعمائة
وسبعة عرش ألفا وخمسمائة
وثالثة دنانري ،ورشكة دياىل
العامة التابعة إىل وزارة الصناعة
واملعادن بمبلغ واحـد وأربعني
مليارا وثالثمائة وخمسة وسبعني
مليونا وثمانمائة وتسعة آالف
وخمسمائة وواحد وستني دينارا،
فضالً عن رشكة أور العامـة التي
بلغ مقدار الزيادة ستة وأربعون
مليار دينار”.
وأضاف ،أن “موافقة املجلس تأتي
استنادا إىل أحكام املادة ( )١٠من
قانون الرشكات العامة ( ٢٢لسنة
 )١٩٩٧املعدل”.

الزوراء /يوسف سلمـان:
تزامنا مع الرتقب لعودة مجلس
النواب النعقاد جلساته االعتيادية،
تعتزم لجنة األمن والدفاع النيابية
 ،استضافة قيادات امنية وعسكرية
للوقوف عىل مالبسات الخروقات
االخرية يف بغداد واملحافظات،
وحوادث االغتياالت التي طالت
ناشطني واعالميني.
وقررت اللجنة النيابية ،استضافة
نائب قائد العمليات املشرتكة الفريق
الركن عبد االمري الشمري ورئيس
جهاز االمن الوطني وقادة اخرين
يف مديرية االستخبارات وجهاز
املخابرات الوطني ،للوقوف عىل
مالبسات الخروقات االخرية .
واكدت لجنة االمن والدفاع النيابية
دعمهـا للحراك النيابي الستضافة
القادة االمنيني عىل خلفية الخروقات
االخرية وحوادث االستهدافات .
وقال عضو اللجنة النائب محمد
الوحييل لـ” الزوراء” ،ان “ التحرك
النيابي الستضافة قيادات امنية
واستخبارية وعسكرية ،يأتي
لرضورة توفري العدالة وتطمني ارس
املخطوفني واملستهدفني “.
واضاف ،ان “ هناك تحرك داخل
تحالف عراقيون النيابي لجمع

الدفاع املدني :مالكاتنا تعاني تقدم
السن ومل نتسلم أي عجلة منذ 2010

التواقيع الستضافة القادة االمنيني
 ،بسبب عمليات االستهداف التي
طالت نشطاء ومدنيني لم يتم
كشف اللثام عن هوية مرتكبيها او
ينالوا القصاص العادل “ ،مشريا اىل
وجود عالمات استفهام عديدة حول
جدية الوعود الحكومية يف بسط
االمن واالستقرار ومعاقبة املجرمني

والقتلة”.
واوضح ،ان “ هناك تفاعل نيابي
جاد مع الدعوة الستضافة القادة
االمنيني ،وهناك رغبة حقيقية
لكشف مالبسات الجرائم االخرية
والوقوف عند اسبابها والجهات التي
تقف وراءها وهو الذي يمهد الطريق
لبسط االمن واالستقرار والتهيئة

الجراء االنتخابات املقبلة “.
وكانت رئاسة الربملان وافقت عىل
طلب رسمـي قدمته لجنة االمن
والدفاع النيابية لتحديد موعد
استضافة القادة االمنيني يف القاعة
الدستورية .
وتتعلق االستضافة حول تقييم
الوضع األمني ،واالستعداد لالنتخابات

الربملانية املقبلة ،وحماية مؤسسات
الدولة من الحرق والخلق التجاوزات
الحاصلة ،والكشف عن قتلة
الناشطني واإلعالميني واملواطنني ،
ومعالجة عمليات االغتيال والقتلة
والخطف ،والتوغل الرتكي يف شمال
العراق وتداعياته .
اىل ذلك  ،انتقدت لجنة متابعة تنفيذ
الربنامج الحكومي والتخطيط
السرتاتيجي النيابية ،عدم تمكن
مجلس النواب من عقد جلساته نتيجة
عدم اكتمال النصاب القانوني.
واكد عضو اللجنة النائب محمد
شياع السوداني لـ” الزوراء “ ان “
عدم انعقاد الجلسات مؤرش سلبي
عىل اداء السلطة الترشيعية وال
يمكن تربير هذا العزوف والغياب
الواضح عن حضور الجلسات تحت
أي مربر “.
واضاف ان “عدم عقد جلسات مجلس
النواب عطل الدور الرقابي للربملان،
حيث عرقل اتمام استجواب كبار
املسؤولني رغم استكمال اجراءات
االستجواب الشكلية واملوضوعية
 ،فضال عن ذلك أهمية دور اللجان
النيابية يف مراقبة رصف اموال
املوازنة لهذا العام  ٢٠٢١والتي تقدر
بـ ( )١٣٠ترليون دينار .

جملس اخلدمة يكشف عن خطة العام احلالي للتعيينات
بغداد /الزوراء:
َ
كشف رئيس مجلس الخدمة االتحادي
محمود التميمي ،امس الثالثاء ،عن خطة
العام الحايل لتعيني أصحاب الشهادات العليا
والخريجني األوائل ،فيما أشار إىل تعيني 54
ألف شخص.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي :إن
“املجلس ملتزم بالتعيني وفق ما جاء ضمن
قانون املوازنة ،الذي كان واضحا حول تعيني
الشهادات العليا والخريجني الثالثة األوائل”،

بغداد /الزوراء:
َ
كشف مدير الدفاع املدني اللواء كاظم بوهان ،امس الثالثاء ،ان مالكات
املديرية تعاني تقدم السن ،وعدم وجود تعيينات منذ نحو  14عاما.
وقال بوهان ،يف ترصيح صحفي :ان “فرق الدفاع املدني تعاني من تقدم
سن املالكات املوجودة فمنذ عام  ٢٠٠٧لم يتم تعيني اي عنرص عىل صنف
الدفاع املدني”.
وأضاف ان “املديرية لم تتسلم اي عجلة منذ العام  ٢٠١٠واملبالغ املخصصة
إلعادة تأهيل االليات قليلة” ،مشريا إىل أن “التخصيصات املالية يف املوازنة
للمديرية قليلة جداً”.

روسيا :قرار واشنطن بإنهاء مهمات قواتها
القتالية يف العراق يستحق االهتمام

موسكو /متابعة الزوراء:
أفاد املتحدث باسم الكرملني،
دميرتي بيسكوف ،بأن قرار
واشنطن إنهاء مهام قواتها
القتالية يف العراق يستحق
االهتمام ،وأضاف أنه من السابق
ألوانه إصدار أحكام ،يف انتظار
الخطوات املقبلة.
وشدد بيسكوف عىل أنه ينبغي
أن ال تزيد احتماالت نشوب
رصاع يف الرشق األوسط بعد

القرار األمريكي هذا.
وقال املتحدث باسم الكرملني،،
تعليقا عىل قرار الواليات املتحدة
بإنهاء املهام القتالية لقواتها
يف العراق“ :هذا وضع يستحق
مزيدا من االهتمام .الوضع هناك
مختلف قليال يف العراق ،ألنه ،عىل
ما يبدو ،عدد كبري مما يسمون
باملستشارين العسكريني باقون،
وسيواصلون العمل يف العراق ..
سنراقب التطورات ،ومن السابق

ألوانه إصدار أحكام”.
وأكد بيسكوف عىل أن موسكو
تسعى لتطوير التعاون الثنائي
مع بغداد.
تجدر اإلشارة إىل أن الرئيس
األمريكي جو بايدن ،أعلن أمس
االول أن الواليات املتحدة ستنهي
بحلول نهاية العام “مهمتها
القتالية” يف العراق لتبارش
“مرحلة جديدة” من التعاون
العسكري مع هذا البلد.

بعد االنتهاء من امللء الثاني بنجاح

إثيوبيا تعلن موعد بدء توليد الكهرباء من
“سد النهضة”

موسكو  /متابعة الزوراء:
َ
أعلن السفري اإلثيوبي لدى روسيا،
أليمايهو تيغينو ،أن التوليد األويل
للكهرباء عرب توربينني اثنني من
توربينات سد النهضة عىل النيل
األزرق قد يبدأ يف غضون شهرين
أو ثالثة أشهر.
وقال السفري اإلثيوبي ،يف
ترصحات مع وكالة “سبوتنيك”:
“أعمال بناء السد تسري بنجاح،
السد جاهز بنسبة  81باملئة،
وقد تم االنتهاء من امللء الثاني
بنجاح ،وجاري العمل عىل املراحل
التالية ،يف غضون شهرين أو
ثالثة أشهر سيبدأ توليد الكهرباء
بواسطة توربينني ،وسيبدأ تشغيل
التوربينات األخرى العام القادم.
وكما هو مخطط ،أعمال بناء السد
ستكتمل بحلول عام .”2023
وقال تيغينو ،إن بالده ستواصل
أعمال بناء سد النهضة عىل النيل
األزرق ،وفقا ملا هو منصوص عليه
يف إعالن املبادئ املوقع عام 2015
بني إثيوبيا ومرص والسودان،
مؤكدا أن أديس أبابا ،ال تعتزم
تعليق أعمال بناء السد النهضة،
بسبب احتمال توجه السودان إىل
األمم املتحدة.
وأشار إىل أن بالده ستواصل
بناء السد عىل النحو املنصوص
عليه يف إعالن املبادئ ،الذي وقعه
رؤساء الدول الثالثة عام ،2015

يف العاصمة السودانية الخرطوم،
مؤكدا أن ترصفات السودان
ومرص تتعارض مع املفاوضات
الثالثية التي أجريت بمساعدة
االتحاد األوروبي.
ويف هذا الصدد ،قال السفري
اإلثيوبي“ ،نحن ال نعتزم تعليق
بناء السد ،رغم ترصيحات
السودان .ال أعتقد أن بإمكانهم
التأثري بطريقة ما عىل تقدم بنائه.
وكما قلت ،البناء اكتمل بنسبة
 81باملئة ،ولم يتبق سوى 19
باملئة ،وهذا ليس الجزء األصعب
يف العمل”.
هذا وأخطرت إثيوبيا مرص
والسودان رسميا ،بوقت سابق،
حول بدء امللء الثاني لخزان سد
النهضة ،وهو ما اعتربته الدولتان
املترضرتان خرقا للقوانني الدولية
واألعراف ،وانتهاكا التفاق املبادئ
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والسودان

املوقع بني مرص
وأثيوبيا ،عام .2015
وبدأت إثيوبيا يف إنشاء سد
النهضة ،عام  ،2011بهدف توليد
الكهرباء ،ورغم توقيع إعالن
مبادئ عام  ،2015والذي ينص
عىل التزام الدول الثالث بالتوصل
إىل اتفاق حول ملء وتشغيل السد،
عرب الحوار ،إال أن املفاوضات لم
تنجح يف التوصل إىل أي اتفاق.
وبينما تخىش مرص من تأثري السد
عىل حصتها من املياه والبالغة
 55.5مليار مرت مكعب سنويا،
فإن للخرطوم مخاوف من أثر
السد اإلثيوبي عىل تشغيل السدود
السودانية.
وترفض إثيوبيا إرشاك أطراف غري
أفريقية يف املفاوضات؛ مؤكدة عىل
أهمية االستمرار بالصيغة التي
يرعاها االتحاد األفريقي.

الفتا إىل أن “هذه الخطة يعمل عىل تنفيذها
املجلس خالل العام الحايل”.
وأضاف ،أنه “تم تعيني  54الف شخص من
املشمولني بقانون رقم  6لسنة  2000وهم
املجموعة الطبية والكليات الساندة” ،مبينا
أن “هنالك اجراءات تمت املبارشة بها لتعيني
املتبقي منهم خالل هذه الفرتة”.
يذكر أن رئيس مجلس الخدمة االتحادي
محمود التميمي ،كشف يف وقت سابق عن
أن “الدرجات الوظيفية لن تتوفر جميعها

بحركة املالك ،وسيتم أخذ النسب القانونية
والتي تبلغ  % 15بالنسبة للشهادات ،وحسب
االحتياج بالنسبة لألوائل ألن نسبتهم غري
محددة” ،مؤكدا ً أن “ذلك سيتم بعد توفري
التخصيصات املالية اىل هذه الدرجات”.
وأوضح ،أن “هناك ثالث خطوات يجب أن
تتم قبل منح الدرجات الوظيفية ،األوىل هي
مصادقة مجمل املالك للدائرة او الوزارة،
والثانية استبعاد نسبة  % 15منها للدراسات
العليا واالحتياج من االوائل ،وهذه تحتاج إىل

الحذف واالستحداث يف وزارة املالية من قبل
الدائرة أو الوزارة التي تريد التوظيف ومن
ثم تحديد االختصاصات إن كانت هندسة
أو قانونا أو إدارة واقتصادا وغريها ،وتحديد
عددهم”.
وأضاف ،أن “الخطوة الثالثة هي اعالن وزارة
املالية وجود التخصيص املايل لكل درجة من
هذه الدرجات” ،مؤكدا ً أن “هذه الخطوات
الثالث تكتمل حتى يتم اإلعالن عن الدرجة
الوظيفية”.
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وزير اخلارجية السعودي يبحث جهود مكافحة
التطرف واإلرهاب مع نظريه الباكستاني

إسالم آباد/متابعة الزوراء:
التقى األم ُ
ري فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير الخارجية الس�عودي ،امس الثالثاء،
وزي�ر خارجيـة باكس�تان ش�اه محمود
قريشي ،وذل�ك بمق�ر وزارة الخارجي�ة
الباكستانية يف العاصمة إسالم آباد.
وجرى خالل اللقاء عقد جلس�ة مباحثات
رس�مية تطرق فيه�ا الجانب�ان إىل أهمية
توس�يع وتكثيف آفاق التعاون والتنس�يق
الثنائ�ي وتعزي�زه يف مختل�ف املج�االت،
وبح�ث أبرز املس�ائل والقضاي�ا التي تهم
البلدين الشقيقني عىل الساحتني اإلقليمية
والدولية بما يس�هم يف دع�م وتعزيز األمن
واالس�تقرار.كما تناولت جلسة املباحثات
النتائ�ج املثم�رة لزي�ارة رئي�س ال�وزراء

الباكس�تاني عم�ران خ�ان إىل اململك�ة
مؤخ�راً ،ولقائ�ه األمري محمد بن س�لمان
ب�ن عب�د العزي�ز ،ويل العهد نائ�ب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع ،ومنها إنشاء
مجلس التنسيق السعودي  -الباكستاني،
الذي س�يحقق تطلعات البلدين املشتركة
نحو مزيد م�ن التعاون واالزدهار.وتطرق
الجانب�ان إىل رضورة تضافر جهود العالم
اإلسلامي ملواجهة التط�رف والعنف ونبذ
الطائفي�ة ،والس�عي الحثي�ث لتحقي�ق
األمن والس�لم الدوليين ،وأهمية مواصلة
الجهود املشرتكة ملكافحة ظاهرة اإلرهاب
الت�ي ال ترتب�ط بأي دين أو ع�رق أو لون،
والتص�دي لكاف�ة أش�كالها وصورها وأيا ً
كان مصدرها.

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخاب�ات ،أن أكثر م�ن  120ألف نازح
سيش�اركون باالنتخابات املقرر إجراؤها
يف العارش من شهر ترشين األول املقبل.
وقال�ت املتحدثة باس�م املفوضية جمانة
غلاي يف ترصي�ح صحف�ي “ :لدينا مئة
وعشرون أل�ف ومئ�ة وس�ت وعرشون
ناخب�ا نازحا يح�ق ل�ه اإلدالء بأصواتهم
خلال االنتخاب�ات” ،مشيرة إىل “وجود
 27مخيما يف دهوك واربيل والس�ليمانية
ونينوى”.

وتابع�ت أن “ه�ذه املخيم�ات حددت لهم
مفوضي�ة االنتخاب�ات محط�ات لغرض
االقرتاع”.
وبينت غالي ،أن “املفوضية شكلت لجنة
لحرص الناخبني النازحين يف مخيماتهم
برئاس�ة أح�د املفوضين القضاة وحرص
أعداده�م وتحدي�ث بياناته�م البيومرتية
والتصوي�ت يك�ون حصرا ً يف البطاق�ة
البيومرتية ،وفقا لقانون سنة  2020رقم
تسعة”.
وح�ددت املفوضية يوم اقتراع النازحني
مع اقرتاع التصويت الخاص.

املفوضية :أكثر من  120ألف نازح
سيشاركون باالنتخابات

انفجار ضخم يف مصنع للكيماويات
بأملانيا
برلني /متابعة الزوراء:
ه َّز انفجار ضخ�م موقعا ً صناعيا ً يف مدينة
ليفرك�وزن غرب أملاني�ا ام�س الثالثاء ،ما
أدى إىل س�قوط جرحى وارتفاع سحب من
الدخان الداكن.
وصنف املكت�ب االتحادي األملان�ي للحماية
املدني�ة واملس�اعدة يف ح�االت الك�وارث،
االنفج�ار الذي وقع يف موق�ع كيمبارك عىل
أنه “تهديد ش�ديد” ،بحس�ب ما نقل موقع
“دي دبلي�و” األملان�ي ع�ن وكال�ة األنب�اء
األملانية (د ب أ).
وقال�ت الرشك�ة املس�ؤولة ع�ن املوق�ع

“كارنت�ا” إن االنفج�ار وق�ع يف صهاري�ج
تابع�ة ملنش�آتها ،مشيرة إىل أن خمس�ة
موظفني يف ع�داد املفقودي�ن واثنني أصيبا
بجروح خطرية.
من جانبها ،كتب�ت الرشطة يف كولونيا عىل
موقع تويرت أنه�ا أغلقت عدة طرق رسيعة
بسبب “أرضار كبرية”.
تم إرس�ال رجال اإلطفاء ومركبات الكشف
عن التلوث إىل مكان الحادث.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناش�طون
عىل مواقع التواصل االجتماعي س�حبا ً من
الدخان الداكن ترتفع يف سماء املدينة.
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الرئيس التونس��ي يتعهد حبماية املسار الدميقراطي واحرتام الشرعية
و”النهضة” تع ّد قراره انقالبا على الدستور
تونس /متابعة الزوراء:
قالت مص�ادر من منظم�ات محلية
التق�ت الرئي�س التونسي ،قي�س
س�عيد ،من بينه�ا اتحاد الش�غل ذو
التأثري الق�وي ،إن الرئيس أبلغها أنه
يتعهد بحماية “املس�ار الديمقراطي
وحماي�ة الحقوق والحري�ات” ،فيما
اعتربت حركة “النهضة” التونس�ية،
اإلج�راءات االس�تثنائية الت�ي أعل�ن
عنه�ا الرئي�س ،قي�س س�عيد ،غير
دستورية ،وتمثل انقالبا عىل الدستور
واملؤسسات.
ورصح�ت املص�ادر م�ن املنظم�ات
املحلية ذاتها بأن سعيد أبلغ املنظمات
التونس�ية أن اإلجراءات االس�تثنائية
مؤقت�ة بس�بب تعم�ق األزم�ة ،وأن
الحري�ات والحق�وق ل�ن ُتم�س بأي
شكل.
وق�دم الرئي�س التونيس ،خلال لقاء
جمعه يف قرص قرطاج برؤس�اء عدد
من املنظمات الوطنية ،رسائل طمأنة
بعدم االنزالق إىل مربع الديكتاتورية،
واحرتام الحق�وق والحريات الفردية
والعام�ة ،واحترام آج�ال تطبي�ق
اإلجراءات االس�تثنائية ،واإلعالن عن
تركيبة الحكوم�ة الجديدة يف غضون
أيام.
كذلك أكد سعيد خالل مكاملة هاتفية
مع وزير الخارجية األمريكي ،أنتوني
بلينك�ن ،مس�اء االثنين ،حرص�ه
على احترام الرشعي�ة والحق�وق
والحريات.
وأوضح أن اإلجراءات التي تم اتخذها
تن�درج يف إط�ار تطبي�ق الفص�ل 80
م�ن الدس�تور لحماي�ة املؤسس�ات
الدس�تورية وحماية الدولة وتحقيق
السلم االجتماعي.
بينما الق�ت القرارات األخرية للرئيس
التونيس قيس س�عيّد ترحيبا ً ش�عبيا ً
واس�عاً ،حيث عمت املسريات شوارع

البلاد ،يرتق�ب الش�ارع التونسي
مراسيم جديدة أخرى.
فبع�د ي�وم ش�هد الكثير م�ن
االحتجاج�ات والتجاذب�ات عاش�ت
ام�س الثالثاء ،هدوءا ميدانيا نس�بيا
فيم�ا تتجه األنظ�ار حالي�ا ً إىل قرص
قرط�اج بانتظ�ار أي إج�راءات يعلن
عنه�ا الرئيس من تش�كيل الحكومة
الجديدة ،أو إج�راءات لضبط الوضع
الصحي واالقتصادي يف البالد.
كم�ا يتطوّق الش�ارع ملعرفة خارطة
الطري�ق التي س�تنظم عم�ل الدولة
يف املرحل�ة املقبلة ،وتنق�ذ تونس من
أزماته�ا عىل مختل�ف الجوانب بينها
االقتصادية واالجتماعية والصحية.
ب�دوره ،أكد اتح�اد الش�غل التونيس،
أن الرئي�س قي�س س�عيد تعه�د
بحماية املس�ار الديمقراطي واحرتام
الرشعية.
كم�ا ش�ددت جمعي�ة القض�اة
التونس�يني على اس�تقاللية النيابة
العمومي�ة ،ودع�ت إىل رضورة النأي
به�ا وبالس�لطة القضائي�ة ع�ن
التوظي�ف الس�يايس ،وذل�ك تفاعال
مع قرار الرئيس قيس س�عيد ترؤس
النياب�ة العام�ة بنفس�ه ،م�ن أج�ل
تحري�ك ملف�ات الفس�اد ومالحق�ة
املتورطني يف عدة قضايا.
فيما عبرت نقابة الفنانني يف تونس،
الثالث�اء ،ع�ن مس�اندتها لق�رارات
س�عيد ،ووصفته�ا بأنها اس�تثنائية
ترتج�م مطال�ب الش�عب ،داعي�ة
الرئي�س لوضع خارطة طريق يف مدة
ال تتجاوز  30يوما.
وكان الرئي�س قي�س س�عيّد ،أوضح
االثنين ،أن الق�رارات الت�ي اتخذه�ا
كانت تطبيقا للدستور وليست انقالبا
عليه ،مش� ّددا عىل أن�ه ليس انقالبيا،
ودعا كل م�ن يعتبر ّ
أن األمر انقالب
إىل مراجع�ة دروس�ه يف القان�ون ،يف

إش�ارة إىل زعيم حركة النهضة راشد
الغنويش وقياداتها.
كذل�ك أوض�ح أن�ه ل�م يخ�رج ع�ن
الدستور واستند يف قراراته إىل الفصل
 ،80ال�ذي يتي�ح ل�ه اتخ�اذ تدابري يف
صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة،
مضيف�ا أن الخط�ر أصب�ح واقع�ا
يف تون�س ،بع�د أن أصبح�ت مرتع�ا
للص�وص يحتمون بنصوص قانونية
وضعوه�ا على مقاس�هم القتس�ام
الس�لطة ويتعامل�ون م�ع الدول�ة
ومقدراتها وكأنها ملك لهم ،مش�ددا
عىل أنه ال مجال الستمرار الدولة عىل
هذا الشكل.
وبينما يرتقب التونس�يون الخطوات
القادم�ة الت�ي س�يعلن عنه�ا
الرئي�س قيس س�عيّد والحل�ول التي
سيقرتحها إلخراج البالد من أزماتها،
ادع�ت النهض�ة يف بيانه�ا تفهمه�ا
لالحتجاج�ات الت�ي عرفته�ا تونس
يف ّ
امل�دة األخرية ومرشوعي�ة املطالب
االجتماعية واالقتصادية والسياسيّة،
وقالت إن البالد تحتاج اىل إدارة حوار
وطني ورسم خيارات جماعية قادرة
عىل إخراج تونس من جميع أزماتها.
يف غض�ون ذل�ك اعتبرت حرك�ة
“النهض�ة” التونس�ية ،اإلج�راءات

االس�تثنائية التي أعلن عنها الرئيس،
قيس س�عيد ،غري دس�تورية ،وتمثل
انقالبا عىل الدستور واملؤسسات.
وأشار مكتب حركة النهضة ،يف بيان
نرشه رئيس الربملان راش�د الغنويش،
إىل أن املكت�ب التنفي�ذي للحركة عقد
اجتماع�ا طارئ�ا أرشف علي�ه رئيس
ّ
وخصصه
الحرك�ة راش�د الغن�ويش
ملتابع�ة األوضاع بالبلاد واإلجراءات
االس�تثنائية التي أعلن عنها الرئيس
قي�س س�عيد اس�تنادا إىل الفصل 80
من الدس�تور ،وما استجد بعدها من
تطورات ومواقف.
ودع�ا البي�ان ،رئي�س الدول�ة إىل
الرتاجع عن هذه اإلجراءات ومعالجة
التحدي�ات والصعوب�ات الت�ي تعاني
منه�ا البالد ضمن اإلطار الدس�توري
والقانون�ي ال�ذي يتم�اىش والخي�ار
الديمقراط�ي ال�ذي ارتضاه الش�عب
التونيس ،مع رضورة اس�تئناف عمل
مجلس نواب الش�عب كسلطة أصلية
منتخبة ديمقراطيا.
كما دعا املنتظم الس�يايس واملدني إىل
تكثيف املش�اورات حول املس�تجدات
األخرية التي عاش�تها البلاد حفاظا
على املكتس�بات الديمقراطي�ة
والعودة يف أق�رب األوقات إىل األوضاع

الدستورية والسري العادي والقانوني
ملؤسسات ودواليب الدولة.
ّ
املؤسس�ة العس�كرية
وحي�ا البيان،
واألمني�ة الس�اهرة على أم�ن البالد
وسلامته ورم�ز وحدته وس�يادته،
مجددا دعوته إىل رضورة النأي بها عن
التجاذبات واملناكفات السياسية.
وأع�رب عن تقديره لكل الذين رفضوا
خ�رق الدس�تور والتعس�ف يف تأويله
وعبرّ وا عن مواقفهم بشكل حضاري
وس�لمي وخ�ص بالذك�ر مناضلات
الحركة ومناضليها ،منبها إىل خطورة
ّ
والتش�في واالقصاء
خطابات العنف
عىل النس�يج االجتماعي الوطني وما
يفتحه من ويالت البالد يف غنى عنها.
ون�دد ب�كل التج�اوزات ،داعي�ا إىل
املالحق�ة القضائية ملقرتفيها ،وداعيا
كل التونس�يني اىل مزي�د التضام�ن
والت�آزر والوح�دة والتص�دي ل�كل
دعاوي الفتنة واالحرتاب األهيل.
وأع�رب مكت�ب حرك�ة النهض�ة ،يف
ختام بيانه ،عن تفهمه لالحتجاجات
الت�ي عرفتها البلاد يف ّ
امل�دة األخرية
ومرشوعي�ة املطال�ب االجتماعي�ة
واالقتصادي�ة والسياس�يّة ،إىل جانب
الخط�ر الوبائ�ي الكبير الجاثم عىل
البالد ،بما يجعل هذه القضايا اولويّة
مطلق�ة للبالد تحت�اج إىل إدارة حوار
وطني ورسم خيارات جماعية قادرة
عىل إخراج البالد من جميع أزماتها.
م�ن جهت�ه ،دع�ا رئي�س الربمل�ان
التونيس ،راش�د الغنويش ،التونسيني
إىل الن�زول إىل الش�وارع إلنه�اء م�ا
وصف�ه باالنقلاب ،قائلا“ :إن على
الن�اس الن�زول إىل الش�وارع مثلم�ا
حصل يف  14يناير  2011إلعادة األمور
إىل نصابه�ا” ،كم�ا اته�م الغن�ويش،
وس�ائل اإلعلام اإلماراتي�ة بالوقوف
وراء “الدف�ع نح�و االنقالب يف تونس
واستهداف مقرات حركة النهضة”.

الزعيمان اتفقا على استعادة الثقة املتبادلة

الكوريتان تتوافقان على إعادة روابط االتصال بينهما
سيول/أ .ف .ب:
ّ
ْ
فق�ت كوري�ا الش�ماليّة وكوري�ا الجنوبيّة
ات
ّ
ّ
عىل إعادة قنوات االتصال التي كانت متوقفة
بينهم�ا ،على م�ا أعلن�ت الرئاس�ة الكوريّة
الجنوبيّة يف بيان امس الثالثاء.
وقطع�ت بيون�غ يانغ يف ش�كل أح�ادي هذه
القن�وات الرس�ميّة يف حزيران/يوني�و 2020
بعد تنديدها بمنش�ورات مناهض�ة لها قالت
إن ناش�طني أرسلوها إىل الش�مالّ .
ّ
لكن قادة
البلدين تبادال رسائل ش�خصيّة منذ نيسان/
أبريل بهدف تحسني العالقات ،وفقا ً لسيول.
وج�اء وق�ف قن�وات االتصال على الرغم من
ثلاث قمم بني الزعي�م الكوري الش�مايل كيم
جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي
إن ع�ام  .2018لك�ن يف إعلان مفاج�ئ ،قال
الجانبان إن كل قنوات االتصال أعيدت صباح
امس الثالثاء.
وذك�رت وكال�ة األنب�اء الكوري�ة الش�مالية
الرس�مية أنه “وفقا لالتفاق الذي تم التوصل

إلي�ه بين الق�ادة ،اتخ�ذ الش�مال والجن�وب
إجرا ًء إلعادة تش�غيل كل خطوط االتصال بني
الكوريتين اعتبارا من الس�اعة  10:00يف 27
تموز/يوليو”.
وقال مكت�ب مون إن “الزعيمين اتفقا أيضا
عىل اس�تعادة الثقة املتبادلة بني الكوريتني يف
أقرب وقت ممكن وامليض قدما يف العالقة مرة
أخرى”.
ّ
وش�كل رئي�س كوري�ا الجنوبي�ة أح�د أب�رز
مهنديس التقارب بين الكوريتني عام ،2018
وال�ذي ج�رى يف س�ياق أوملبياد بيون�غ يانغ.
وأدى ذل�ك إىل عق�د أول قم�ة يف التاري�خ بني
زعيم كوري شمايل ورئيس أمريكي.
ُ
وعق�د االجتم�اع األول بني الرئي�س األمريكي
السابق دونالد ترامب ورئيس كوريا الشمالية
يف حزيران/يوني�و  2018يف س�نغافورة،
ّ
وتوقفت املحادثات بني
وتبع�ه لقائني آخرين.
الكوريتني واملفاوضات بشأن الربامج النووية
والباليس�تية للشمال ،بشكل عام ،منذ الفشل

الذري�ع لقم�ة كيم-ترامب يف ش�باط/فرباير
 2019يف هانوي.
وبع�د أيام قليل�ة من تعلي�ق العم�ل بقنوات
االتص�ال ،دمّ رت بيونغ يان�غ مكتب التواصل
الواقع عىل أراضيها.
منذ تويل الرئيس األمريكي جو بايدن الس�لطة
يف كان�ون الثاني/يناي�رّ ،
تبن�ت بيون�غ يانغ
وواشنطن موقفا ً حذرا ً للغاية ،يف تناقض مع
دبلوماس�ية والية ترامب ،الت�ي تأرجحت بني
تبادل الش�تائم وتب�ادل العناق أم�ام مختلف
وسائل اإلعالم العاملية.
يف حزيران/يوني�و ،ق�ال كيم إن�ه يتعينّ عىل
بيون�غ يانغ أن تس�تعد يف آن مع�ا ً لـ”الحوار
واملواجهة” مع واشنطن ،مركزا ً بوجه خاص
عىل إمكانية “املواجهة”.
وتع ّه�د البي�ت األبي�ض من جهت�ه “بمقاربة
متوازن�ة” و”براغماتي�ة” عبر الط�رق
الدبلوماس�ية م�ع كوريا الش�مالية ،وس�ط
ّ
ب�أن املفاوضات م�ع بيونغ يانغ حول
إقراره

نزع السالح النووي ستكون “صعبة للغاية”.
واقترح املمثل الخ�اص للوالي�ات املتحدة اىل
كوريا الشمالية سونغ كيم يف حزيران/يونيو
بلق�اء ممثلني عن بيونغ يانغ “يف أي مكان أو
زمان من دون رشوط مسبقة”.
ورجّ ح خبراء أن يكون اس�تئناف االتصاالت
بمثابة ش�كل م�ن أش�كال رد الزعيم الكوري
الشمايل عىل االقرتاح األمريكي إزاء الحوار.
وق�ال األس�تاذ يان�غ م�و جين م�ن جامعة
الدراس�ات الكوري�ة الش�مالية يف س�يول
لوكال�ة فران�س ب�رس “يب�دو ّأن�ه ق�رّر أن
السياس�ة الداخلي�ة والخارجي�ة يف الش�مال
يمكن أن تس�تفيد من اس�تعادة العالقات بني
الكوريتني”.
وأوض�ح أنه عىل رغ�م الجم�ود يف املحادثات،
شدد مون مرارا ً عىل أهمية استعادة العالقات
بين الكوريتني .وأض�اف “ينبغي ق�راءة ذلك
عىل أنه أول رد من كيم جونغ أون عىل س�يول
وواشنطن”.

حتسباً لسيطرة طالبان

أفغانيون يقبلون بكثافة على طلب جوازات سفر
كابول/أ ف ب:
يِف طاب�ور طوي�ل أم�ام دائ�رة
الج�وازات يف كاب�ول ،يق�ف عب�د
الخالد نبيار منتظرا ً أن يحني دوره
لطلب إصدار وثائق س�فر لعائلته،
من شأنها أن تخوّله مغادرة البالد
يف حال استولت حركة طالبان عىل
السلطة.
ويق�ول لوكالة فرانس برس بينما
ينتظ�ر عىل غ�رار املئ�ات صباحا ً
تحت أشعة شمس حارقة“ ،جئت
للحص�ول على ج�وازات س�فر
لعائلت�ي ألننا ال نعلم أب�داً” ما قد
يحصل.
ويوض�ح الرجل ( 52عام�اً) الذي
يخشى االس�تهداف كون�ه يدي�ر
متج�را ً يف قاعدة عس�كرية تابعة
لقوات حلف ش�مايل األطليس“ ،إذا
ازداد الوض�ع س�وءاً ،ق�د نضط�ر
إىل مغ�ادرة البلاد” ،ش�أنه ش�أن
كثريي�ن ي�ودون “أن يكون�وا عىل
أهب�ة االس�تعداد يف ح�ال س�اءت
األمور”.
ألكث�ر م�ن مئة متر ،يمت�د صفّ
االنتظ�ار عن�د الثامن�ة صباح�اً.
يستظل البعض من أشعة الشمس

بمغلف�ات بالس�تيكية وضع�وا
فيها املس�تندات واألوراق املطلوبة
النجاز جوازات سفرهم.
تب�دي مس�ؤولة انزعاجه�ا م�ن
وجود الصحفيني .وتقول بانفعال
“الحص�ول عىل ج�واز س�فر هو
طلب مرشوع لكل أفغاني”.
خالل األس�ابيع األخرية ،فاق عدد
الراغبين بالحصول على جوازات
س�فر التوقعات .ويق�ول رشطي
لفران�س ب�رس “نس�تقبل نح�و
عرشة آالف ش�خص يومياً ،مقابل
ألفني” يف العادة.
ّ
تش�ن حرك�ة طالبان من�ذ مطلع
أيار/مايو هجوما واس�ع النطاق
ضد القوات األفغانية تمكنت خالله
من احتالل مناطق ريفية شاسعة،
مغتنمة انس�حاب القوات الدولية
م�ن أفغانس�تان ال�ذي ُيس�تكمل
نهاية آب/أغسطس .وأفادت بعثة
األم�م املتح�دة يف أفغانس�تان عن
تس�جيل “مس�تويات قياسية” يف
الخس�ائر املدني�ة يف النصف األول
من العام الحايل.
عند الخامسة فجراً ،وصل املهندس
خلي�ل الله ( 36عام�اً) مع زوجته

وأطفال�ه الثالثة من محافظة بلخ
الشمالية ،للحصول عىل “جوازات
س�فر حتى نتمّكن من الذهاب إىل
مكان آخر إذا ساءت األمور”.
ويوضح فور اجتيازه حاجز األمن،
بعد انتظار ثالث ساعات ،أنه وجد
قرابة “ 300ش�خص ينتظرون يف

الطابور” رغم وصوله باكراً.
بع�د خت�م مس�تنداتهم ،ينتظ�ر
املتقدمون للحص�ول عىل جوازات
س�فر مجدداً .يت�وزع قرابة 150
ً
رجلا ،والعدي�د م�ن النس�اء مع
أطف�ال ،بش�كل منفص�ل على
مقاعد قبل دخ�ول قاعة البيانات

البيومرتي�ة املكتظ�ة بدوره�ا
وحي�ث يجل�س موظف�ون خل�ف
مكاتبه�م منهمكين يف التق�اط
ص�ور للمتقدمين والحصول عىل
بصماته�م الكرتوني�ا ً ع�دا ع�ن
مسح قزحيات العيون عرب أجهزة
رمادية.

“وجه الرعب”
ً
ّي�نّ
رغ�م وصوله�ا باك�را ،تع عىل
الطالبة يف اختص�اص املعلوماتية
زين�ات به�ار ن�ازاري ( 23عاماً)
االنتظ�ار لس�اعات طويل�ة.
فالحص�ول على ج�واز س�فر
مسألة “رضورية نظرا ً للظروف”
السائدة.
ورغم أنه�ا كانت صغيرة للغاية
أثن�اء حك�م طالب�ان (1996
ّ
املتش�دد
 )-2001وتفسيرها
للقواع�د اإلسلامية ،لكنها تعرف
الكثير مم�ا س�معته م�ن أف�راد
عائلتها.
وتق�ول لفران�س ب�رس “عندم�ا
كن�ا أطف�االً ،روت عائالتن�ا كيف
كان (مقاتل�و) طالب�ان يقتل�ون
الناس أو يعملون على إخفائهم،
ويترصف�ون بعنف تجاه النس�اء
وال يس�محون لهن بالتعل�م ،عدا
ع�ن حرمانه�ن م�ن حقوقه�ن
األساسية”.
لكنه�ا عايش�ت يف الس�نوات
العرشي�ن األخيرة تجرب�ة تم�رّد
الحركة .وتوض�ح “الوجه الوحيد
الذي أعرفه ع�ن طالبان هو وجه

الرعب :املعارك ومحاوالت االغتيال
وحمامات الدم”.
تبدي الش�ابة خشيتها من األسوأ.
وترشح “عندما ترتاد املدرس�ة أو
الجامع�ة ،فإن�ك تأمل بمس�تقبل
مشرق .لكن إذا اس�تولت طالبان
على الس�لطة ،س�يتالىش ه�ذا
األمل”.
وتع� ّد أن عودته�م املحتمل�ة إىل
الس�لطة “ال تبّش�رّ
بالخير”
خصوص�ا ً بالنس�بة إىل النس�اء
لك�ن “عن�د حديثن�ا ع�ن مغادرة
أفغانستان ،أشعر بالحزن حقاً”.
ت�درك قلّ�ة مم�ن يحضرون
للحص�ول عىل ج�وازات س�فر اىل
أي�ن س�يتوجهون ،ألن كثريي�ن
ومنه�م زين�ات ،يري�دون تصديق
أنه س�يكون بمقدوره�م البقاء يف
وطنه�مّ .
لكنه�م جميع�ا ً يرغبون
بأن يكونوا عىل استعداد تام.
ً
عام�ا) ،الذي
ال يج�د رسادار (52
يرفض الكشف عن اسمه الحقيقي
ويخشى على حياته بعدم�ا عمل
مرتجما ً لدى منظمة غري حكومية
بريطانية ،بديالً من خيار الس�فر
املوجع للغاي�ة .ويقول “حياتنا يف

خطر ،ليس لدينا خيار”.
ويخشى حج�ي س�يد محمّ�د
س�لطاني ( 45عام�اً) ،العاط�ل
حالي�ا ً عن العمل ،أن يخترب مجددا ً
تجربة اللج�وء التي عاش�ها إبّان
الغزو السوفياتي ()1979-1989
وخلال س�نوات الح�رب األهلي�ة
( )1979-1989ث� ّم أثن�اء حك�م
طالبان.
ّ
ّ
ويصر “طامل�ا أن أفغانس�تان
صالحة للعيش ،فلن نغادر بلدنا”،
لكن “على م�دار العرشي�ن عاما ً
املاضي�ةّ ،
تمتع الن�اس بالحرية.
وإذا انهارت ه�ذه الحكومة اليوم،
فلن تكون هناك حرية”.
ورغ�م سلس�لة تعه�دات وردت
عىل لس�ان زعيم طالبان هبة الله
أخون�د زاده ،يف رس�الة نرشه�ا
قبل عي�د األضحى ،يف ح�ال تولت
حركت�ه مقاليد الس�لطة ،لناحية
عدم االنتقام و”خلق بيئة مناسبة
لتعليم الفتيات” وإرس�اء “السالم
واألم�ن” ،إال ّ
أن ذل�ك ال يطمئن
املواطنني األفغان.
ويق�ول نبي�ار “ال نص�دق كلم�ة
واحدة مما تقوله طالبان”.
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ضمن إجراءات معاجلة التحديات االقتصادية واملالية

النزاهـة تضبط ضابطـني على خلفية
قضية مغاالة يف األسعار

بغداد /الزوراء:
َّ
تمكن�ت مالكات مكت�ب تحقيق هيئة النزاهة االتحاديَّة يف محافظة ميس�ان من ضبط
ضابطني يف دائرة مرور املحافظة؛ عىل خلفيَّة قضيَّة املغاالة يف رشاء دراجاتٍ نار َّي ٍة.
ُّ
بتمكن ملاكات مكتب تحقي�ق الهيئة يف محافظة
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة أفادت
ميس�ان من ضبط مدير حسابات مديريَّة مرور املُحافظة الذي يحمل رتبة عقيد ومدير
ً
موضح�ة َّ
أن عمليَّة الضب�ط ،التي تمَّت بموجب
اآلليَّ�ات فيها ال�ذي يحمل رتبة نقيب،
مُ َّ
بأسعار مبالغ
ة
ناري
رشاء
َّة
ي
قض
يف
التحقيق
ذكر ٍة قضائ َّي ٍة ،جاءت عىل خلفيَّة
دراجاتٍ
ٍ
ٍ
ً
مخالفة ملواصفات العقد املربم.
فيها ،فضالً عن كونها
وتابعت الدائرة مُ بي ً
ّنة َّ
أن تفاصيل القضيَّة ،التي حققت فيها ،تفيد برشاء ست دراجاتٍ
ً
أن التحقيقات يف القضيَّة قادت إىل َّ
الفتة إىل َّ
أن بنود العقد ُتش ُ
ري إىل
بأس�عار مبالغ فيها،
ٍ
والتقص يف القضيَّة قاد إىل َّ
رشاء دراجاتٍ (بوليس�يَّ ٍة) ،يف وقت َّ
يِّ
أن الدراجات
إن التحرّي
املشرتاة (عادية) ،وقد ت َّم تحويرها يف إحدى الورش األهليَّة ،وهذا ما ت َّم التثبُّت منه من
خالل اعرتاف صاحب الورشة ،الذي ُدو َِّنت أقواله بصفته شاهدا ً يف القضيَّة.
وش�هدت املُ َّدة املاضي�ة تنفيذ العديد من عمليَّ�ات الضبط النوعيَّ�ة يف املحافظة َن َّف َذ ْتها
ملاكات مكتب تحقيق الهيئة فيها ،منها :ضبط ( )3مُ َّت َهم َ
ِني يف مديريَّة بلديَّة العمارة؛
خاص�ة بقطع أرايض البلديَّة لل َّدلاَّ لني واملُ َع ِّق ِب َ
ني
ُّط ِه�م يف ترسيب معلوماتٍ وبياناتٍ
لِ َت َور ِ
ٍ
بصور ٍة مُ خالف ٍة للقانون ،وضبط مدير رضيبة وأربعة مُ و ََّظ ِف َ
ني يف املحافظة عىل خلفيَّة
بالغات َتلَ ِّقي رىش.

التعليم 82 :جامعة وكلية عراقية يف
تصنيف عاملي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث
العلم�ي ،أم�س الثالثاء ،تس�جيل نتائج
تصني�ف الوي�ب ماتريك�س العامل�ي،
حضور وتناف�س اثنتني وثمانني جامعة
عراقي�ة حكومية وأهلية ضمن نس�خة
النصف الثاني من العام .2021
وأضافت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :أن�ه «وحس�ب موق�ع
(http://www.webometrics.info/
 )en/Asia/Iraqفإن نتائج نسخة تموز
لع�ام  2021ق�د أظه�رت زي�ادة يف عدد
الجامعات والكليات العراقية بالتصنيف
العامل�ي حي�ث بلغ�ت اثنتين وثمانين
جامعة وكلية حكومية وأهلية بالقياس
اىل نس�خة كانون الثاني عام  2021التي

ضمت  79جامعة وكلية».
وأش�ارت اىل انه «ويف هذا الصدد حصدت
جامعة بغداد املرتبة األوىل بني الجامعات
العراقي�ة الحكومية واألهلية بتسلس�ل
ً
عاملي�ا والجامعة املس�تنرصية
()١٨٣٨
باملرتبة الثانية محليا ً بتسلسل ()٢٦٥٦
ً
عاملي�ا وج�اءت جامعة الكوف�ة باملرتبة
الثالثة محليا ً بتسلسل ( )٢٨١٤عاملياً».
يش�ار إىل أن تصني�ف الوي�ب ماتريكس
التاب�ع للمرك�ز األعىل للبح�ث العلمي يف
اسبانيا يصدر يف كل نصف سنة ويعتمد
على امل�ؤرشات الت�ي تقي�س الحض�ور
االفترايض للجامع�ات ع�ن طري�ق
مواقعها وتأشير نسبة الوضوح ()%50
والش�فافية ( )%10وقوة وتميز البحوث
(.)%40

انطالق عملية أمنية لتفتيش وتطهري
«مثلث الزركة» يف كركوك
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمني ،ام�س الثالث�اء ،رشوع القوات األمني�ة ضمن املقر
املتق�دم لقي�ادة العمليات املشتركة بكركوك واملق�ر املس�يطر يف طوزخورماتو
بعملي�ة امنية لتفتيش وتطهري مناطق جنوب محافظ�ة كركوك (مثلث الزركة)
واملناط�ق الواقعة عىل الح�دود الفاصلة بني قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع
املقر املتقدم يف كركوك.
وقال�ت الخلي�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه :أن «هذه العملية ش�هدت
مش�اركة قطعات املق�ر املتقدم يف ط�وز خورماتو من خالل قيادة فرقة املش�اة
الثامن�ة واللواء  ٣٤الفرقة التاس�عة ،والقطع�ات امللحقة بها وق�وات من وزارة
الداخلي�ة املتمثلة بالفرقة الخامس�ة بالرشط�ة االتحادية الل�واء الثالث ،وقوات
الرشطة ضمن قاطع املس�ؤولية ،كما اشترك فيها قطعات من الحش�د الشعبي
يف صالح الدين وكركوك ،وبإس�ناد طريان الق�وة الجوية وطريان الجيش وطريان
التحالف الدويل».
وأضافت أن «هذه العملية تش�مل وادي زغيتون م�ن قرية الرمل وجنوب طريق
قرية الرمل (جرس الزركة) وش�مايل هذه املنطقة ،ووادي الش�اي ضمن املساحة
الواقع�ة بني (ك�وري تبه ورشق قري�ة ضاملة الرم�ل وجنوب قرية ابو فش�كة)
ملالحقة بقايا عصابات داعش اإلرهابية وتطهري هذه املناطق».
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اإلعمار تعلن تنفيذ مشاريع طرق كربى خالل سنة واحدة
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت وزارة اإلعم�ار واإلس�كان والبلدي�ات
واألش�غال العام�ة خالل م َّدة س�نة ماضية من
عمره�ا وف�ق الربنامج الحكومي ،من تس�خري
إمكانيات الرشكات التابعة لها يف إنتاج املقاطع
الكونكريتي�ة والقواط�ع الحديدي�ة الداخلة يف
تش�ييد وتأهيل وصيانة العرشات من مشاريع
الطرق والجس�ور والبنى التحتية املنفذة عليها
يف ع َّدة محافظات.
وذكر املرك�ز اإلعالمي التابع لل�وزارة يف حديث
صحف�ي :أن�ه «وضم�ن إج�راءات معالج�ة
التحدي�ات االقتصادية واملالي�ة ،قامت رشكات
ال�وزارة املتخصص�ة بعمليات تأهي�ل وصيانة
ل�ورش العم�ل ومعام�ل الكونكري�ت التابع�ة
لها لضم�ان االس�تفادة القصوى منه�ا لتلبية
احتياجات املش�اريع التي تنفذ من قبل الوزارة،
ً
فضلا عن قيامها بتصني�ع العديد من املقاطع
الحديدية املتخصصة وال س�يما التي استعملت
ِّ
املترضرة يف املناطق
يف إعمار األبنية والجس�ور
ً
املح�ررة وباقي مناط�ق البلد إس�هاما منها يف
َّ

كما ت َّم إعداد دراس�ة للمش�اريع اإلسرتاتيجية
التي ُتغطي عددا ً من املحاور األساسية يف شبكة
الطرق والجس�ور من خالل ط�رح  11مرشوعا ً
كفرصة استثمارية ،منها إنشاء الطريق الرابط
بني بغ�داد ومجم�ع مدينة بس�ماية الس�كني
بط�ول 20كلم ،وإنش�اء جرس وطري�ق املدائن،

تعظيم مواردها باالعتماد عىل الجهد الوطني».
وقامت دائرة الطرق والجس�ور ،احد تشكيالت
الوزارة ،بوضع خطط سنوية لتحسني وتوسيع
ش�بكة الطرق والجس�ور بما يتالءم مع زيادة
أعداد املركبات ومس�تخدمي ش�بكة املواصالت
والحركة التجارية.

الرتبية النيابية تكشف عن تقديم مقرتحات بشأن امتحانات الثالث املتوسط
بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة الرتبي�ة الربملاني�ة،
امس الثالثاء ،عن تقديم مقرتحات
اىل وزارة الرتبية بش�أن االمتحانات
النهائي�ة للمرحل�ة املنتهي�ة الثالث
متوسط ،فيما رجحت صدور القرار
النهائ�ي من ال�وزارة وهيئ�ة الرأي
خالل اليومني املقبلني.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائ�ب رعد
حسين املكص�ويص ،يف حدي�ث

صحف�ي :إن «اللجن�ة وقب�ل اي�ام
ارسلت بشكل رسمي كتابا اىل وزارة
الرتبي�ة متضمنا عدة مقرتحات من
بينه�ا اعتم�اد درجة نصف الس�نة
لطلب�ة الثال�ث متوس�ط كدرج�ة
نهائية ،عىل اعتبار اننا امام خيارين
احدهم�ا الحف�اظ على رصان�ة
الش�هادة او املحافظة عىل سلامة
وارواح أبنائن�ا الطلب�ة ويف ه�ذه
الحالة فإن حي�اة الطلبة هي األهم

إحباط حماولة تهريب
مواد كيميائية يف أم
قصر األوسط
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،أمس الثالثاء،
ضبط م�واد كيمائية مخالف�ة للضوابط يف
ميناء ام قرص األوسط.
وذك�رت الهي�أة يف بيان ورد ل�ـ «للزوراء»:
أن «منف�ذ مين�اء أم قصر االوس�ط وبناء
عىل املعلوم�ات الواردة من جهاز املخابرات
الوطني تمكن من ضبط حاوية تحتوي عىل
م�ادة كيميائية تس�تخدم لتحني�ط الجثث
ومخالفة لرشوط األسترياد».
واضاف�ت ان�ه «ت�م تنظيم محضر ضبط
أصويل واالحالة اىل القضاء التخاذ اإلجراءات
القانونية بحق املخالفني».

لدين�ا» ،مبين�ا ان «الق�رار النهائي
بعد رفع املقرتحات يع�ود اىل وزارة
الرتبية وهيئة الرأي فيها».
واضاف املكص�ويص ان «املقرتحات
ما زالت قيد الدراس�ة حت�ى اآلن يف
الوزارة ،عىل اعتبار ان هنالك تأجيل
س�ابق لالمتحانات اىل االول من آب
املقب�ل» ،الفتا اىل انه «خالل اليومني
املقبلني س�يكون هناك قرار نهائي
لحس�م األمر بش�كل نهائي ،بعد ان

وأوض�ح الهن�داوي ان «تجمع�ات الس�كن
العش�وائي ب�دأت تتضاعف وتتضخ�م حدودها
وتفاصيله�ا وبالتايل فان وزارة التخطيط تعمل
به�ذا املجال عىل مس�ارين ،االول اعادة هيكلية
الس�كن العش�وائي ،والثان�ي ايج�اد املعالجات
ضمن القوانني النافذة» ،عادا السكن العشوائي
«بؤرا للفقر وملختلف املشكالت االجتماعية».

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 		
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الغراف
اعالن
اىل املدعى عليه  /أحمد كامل زاجي
بتاري�خ  2021/6/6أقام املدعي (ضياء كامل زاجي) وجماعته الدعوى
ِ
املرقم�ة اعاله والذي يطلب فيها أزالة ش�يوع العق�ار املرقم 3187/40
غ�راف ونظ�را ملجهولية مح�ل اقامتك تق�ررت املحكمة تبليغ�ك إعالنا ً
بصحيفتني محليتني وتعني يوم  2021/8/10الس�اعة التاسعة صباحا ً
موعدا ً للمرافعة ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا
سوف تجري املرافعة يف حقك غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون .مع التقدير...
القايض
صباح خشني حنون

وركزت وثيـــقة اإلسرتاتيجية الثانية للتخفيف
م�ن الفقـر يف العـــراق ( ،)2022 - 2018عىل
توفري سكن مالئم للسكان الفقراء القاطنني يف
العشوائيات.
وافص�ح املتح�دث الرس�مي باس�م التخطيط
عن «تنس�يق الوزارة مع منظم�ة االمم املتحدة
للمس�توطنات البرشي�ة (هابيت�ات) ملعالج�ة
العدد/130:ب2021/
التاريخ2021/7/25:

		
جمهورية العراق
		
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الحرية
اىل /املطلوب إطفاء حق الترصف ضدهم كل من -:
-1حكمة جواد كاظم
-2حسني حبيب حسني
-3فاطمة حبيب حسني
م /تبليغ
اق�ا َم طالب اطفاء ح�ق الترصف (محافظ النجف االرشف /اضاف�ة اىل وظيفته) الدعوى
املرقم�ة /130ب 2021/ضدك�م امام محكمة بداءة الحرية مدعي�ا ً بحاجة دائرته إلطفاء
ح�ق الترصف عىل جزء م�ن القطعة املرقمة  118مقاطعة  33الحرية وبمس�احة 800م2
والعائ�د ح�ق الترصف فيه�ا للمطلوب ح�ق الترصف ضده�م وذلك إلنش�اء محطة رفع
املج�اري الثقيلة ضم�ن مرشوع مج�اري الحرية واملن�اذرة ..ولتعذر تبليغك�م الرتحالكم
اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار مخت�ار املنطقة قررت املحكمة تحدي�د يوم 2021/8/4
الساعة التاسعة صباحا ً موعدا ً للمرافعة وتبليغكم بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني
ويف حال عدم حضوركم سوف تجري املرافعة بحقكم غيابيا ً وعلناً.
القايض
منار هادي الجشعمي

عملت اللجن�ة ما عليها م�ن اجراء
من خلال تقدي�م املقرتح�ات التي
تراه�ا مالئم�ة للوض�ع الراه�ن اىل
الوزارة».
وأكد ان�ه «وفق املعطي�ات املتوفرة
لدين�ا على األرض نتيج�ة لألوضاع
الحالية م�ن ارتفاع درجات الحرارة
و الزيادة غري املس�بوقة يف إصابات
جائح�ة كورون�ا ،نتوق�ع ان يت�م
التعام�ل بايجابي�ة م�ع املقرتحات

وبحسب معطيات األهم واملهم».
وبش�أن موع�د امتحان�ات الص�ف
الس�ادس االعدادي ،يف ظل األوضاع
الحالية ،اش�ار اىل :ان حس�م املوعد
بش�كل نهائي هو امر س�ابق الوانه
بانتظار مستجدات األوضاع املتغرية
دائم�ا وس�يتم اتخاذ الق�رار يف هذا
الش�أن قبل موعد االمتحانات بأيام
قليلة بحسب املعطيات الفعلية عىل
األرض».

القبض على  4إرهابيني يف مناطق متفرقة من العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قيادة عمليات بغ�داد ،امس الثالثاء،
القب�ض على أربع�ة إرهابيين يف مناط�ق
متفرقة من العاصمة.
وذك�رت القي�ادة يف بيان ورد ل�ـ «الزوراء»:
أن «قائد عمليات بغ�داد الفريق الركن أحمد
س�ليم ،يواص�ل جوالت�ه امليداني�ة لقواطع
العملي�ات ومناط�ق محيط بغ�داد ولقاءاته
م�ع الق�ادة وام�ري التش�كيالت يف مناطق
شمال بغداد والتأكيد عىل الجهوزية القتالية
يف مالحقة عصابات داعش اإلرهابية ورضب
اوكاره�م وعصاب�ات الجريم�ة املنظم�ة
والخارجين ع�ن القانون وتنس�يق الجهود
االس�تخبارية لجمي�ع ال�وكاالت واألجه�زة
األمنية مع قس�م اس�تخبارات وام�ن قيادة
عمليات بغداد».
وأضاف البيان أن «نتائج العمليات أس�فرت
ع�ن اعتق�ال متهمني اثنني وف�ق املادة 1/4

إره�اب من قب�ل دائرة ام�ن بغ�داد أحدهم
يسكن محافظة نينوى ويتواجد يف العاصمة
بغ�داد واآلخر من س�كنة قضاء أب�و غريب
غربي بغداد».
وأش�ار إىل أن «قوة من الل�واء ( )44يف فرقة
املش�اة الحادية عرشة وبن�ا ًء عىل معلومات
اس�تخبارية دقيقة ،ألقت القبض عىل متهم
وفق املادة ( )1/4إرهاب يف منطقة الدس�يم
رشق بغ�داد ،فيما تمكنت ق�وة من مديرية
اس�تخبارات قيادة قوات الرشطة االتحادية
م�ن إلق�اء القب�ض عىل مته�م وف�ق املادة
( )1/4إرهاب يس�كن قضاء التاجي شمايل
بغداد».
وتاب�ع أن «الق�وات االمني�ة يف فرقة املش�اة
الحادي�ة عشرة اعتقل�ت ( )6متهمني وفق
مواد قانونية مختلفة أحدهم متهم بتعاطي
مواد مخدرة ضمن مناطق الرصافة ،يف حني
أن ق�وة مـــن الفرقة األوىل رشطة اتحادية

هذه املش�كلة» ،مذكرا بأنه�ا «كانت قد اجرت
مسحا لتجمعات السكن العشوائي العام 2016
ووضع�ت خارط�ة طريق لح�ل هذه املش�كلة
تتمث�ل بتقدير عدد الس�اكنني وجن�س االرض
ونوعية االستخدام من خالل اعداد قانون يعالج
هذه التجمعات حسب كل حالة».
وذكر ان «الوزارة شكلت وضمن االجراءات التي
اتخذتها بها املجال ،فرق�ا نوعية وفنية بجميع
املحافظ�ات بدءا ببغداد كونها تمثل اكرب تجمع
للس�كن للعش�وائي يف البالد ،إذ وبحسب نتائج
اخر مس�ح قام�ت به ،تض�م  136ال�ف وحدة
سكنية عشوائية متمركزة ضمن  1022تجمعا
عشوائيا لغاية العام .»2017
وأوضح الهن�داوي ان «الربنامج الوطني إلعادة
تأهي�ل وتس�وية تجمعات الس�كن العش�وائي
يه�دف إىل معالجته�ا بتطبيق الحل�ول العلمية
املنصف�ة والفعال�ة والتي تناس�ب ظ�روف كل
منطق�ة بعد إجراء تقييم لها ،مع تعزيز قدرات
الس�لطات املركزية واملحلية التنسيقية لتطبيق
آلي�ات تخفيف الزحف الحضري غري املنضبط
والعشوائي».

بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة مكافح�ة الفس�اد والتحقيق
يف الجرائ�م الهام�ة ،امس الثالث�اء ،ان املتهم
«قاس�م حمود منص�ور» مدير ع�ام الرشكة
العامة لتجارة املواد الغذائية متورط بالتالعب
بمف�ردات البطاقة التمويني�ة .وقالت اللجنة
ان «مدي�ر ع�ام الرشكة العامة لتج�ارة املواد

الغذائية متورط بالتالع�ب بمفردات البطاقة
التمويني�ة وتلق�ى رش�اوى خلال اش�غاله
املنص�ب» .ويف وق�ت س�ابق من أم�س ،القت
لجن�ة مكافحة الفس�اد والتحقيق يف الجرائم
الهام�ة ،القب�ض على املته�م قاس�م حمود
منص�ور مدي�ر عام الرشك�ة العام�ة لتجارة
املواد الغذائية بسبب شبهات فساد.

منتسب أمين وتاجر خمدرات ...عمليات
البصرة تطيح بـ«احلجي»
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عملي�ات البرصة ،امس الثالثاء،
اإلطاح�ة بأحد أبرز مروجي امل�واد املخدرة يف
املحافظة.
وذكرت القي�ادة يف بيان ورد لـ «الزوراء» :إنه
«بع�د ورود معلومات مؤك�د وبعملية نوعية
ال�وكاالت االس�تخبارية تطي�ح بأح�د أه�م
مروجي املواد املخدرة يف محافظة البرصة».
وأض�اف البي�ان أن�ه «ت�م إلق�اء القبض عىل
املدع�و (ع ،م ،ا ،ر) وبحوزت�ة  ٣كيلو و ٧٠٠

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائره التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
اعالن
تبيع مديرية النجف السيارة املرقمة ( 55869نجف /خصويص) نوع (بيجو اكد) اللون(ابيض) املوديل
( )2016العائ�دة للمدي�ن (يحي�ى محمد عيل يحيى) لقاء طل�ب الدائنة (بتول راف�ع صالح) واملدرجة
اوصافه�ا ادن�اه فمن له رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الس�اعه (الرابعة) عصرا ً يف اليوم العارش من
اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية يف معرض (االخوين) الواقع يف (املعارض القديمة) مستصحبا ً معة
التامينات القانونية البالغة عرشة باملائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية وهوية االحوال املدنية
هذا وان الثمن يدفع نقدا ً والداللية عىل املشرتي.
املنفذل العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات/
.1النوع :بيجو اكد
 .2املوديل2016 :
 .3االطارات :سليمة
 .4البطارية :سليمة
 .5بدن السيارة :سليمة
 .6زجاج السيارة :سليمة
 .7دواخل السيارة :سليمة
 .8القيمة املقدرة (اربعة مليون وثمانمائة واربعة وثمانون الف دينار).
		
		

وباالشتراك مع مفرزة من مديرية مكافحة
الجريم�ة املنظمة تمكنت م�ن اعتقال متهم
وف�ق امل�ادة ( /240جرائم غس�يل األموال)
يف منطق�ة املش�تل ،وباالشتراك مع رشطة
املدائ�ن ت�م اعتق�ال مته�م اخر وف�ق املادة
( /406القتل العمد)».
ولفت اىل أنه «تم اعتقال متهمني اثنني بتجارة
وتعاط�ي امل�واد املخدرة بدالل�ة متهم ملقى
القبض عليه ،وضب�ط بحوزتهم ( )450غم
كرستال مع ( )54جهاز تعاط و(كاصوصة)
وقداحتني وميزان واكياس للتعبئة مع سالح
مسدس وكمية من الحبوب املخدرة ،من قبل
قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية رشطة
اتحادية وبالتعاون مع وكالة االس�تخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة وش�عبة مخدرات
املنصور».
واردف البيان أنه «تم تس�ليم امللقى القبض
عليهم واملواد إىل الجهات املختصة».

جلنة مكافحة الفساد« :قاسم محود»
متورط بالتالعب مبفردات التموينية

التخطيط حتذر من تفاقم ظاهرة السكن العشوائية يف بغداد

العدد /153:ب2021/
التاريخ2021/7/27:

الطري�ق الحلقي الرابع ملدينة بغ�داد بطول 94
كلم لتس�هيل امل�رور من جمي�ع املحافظات إىل
العاصمة من دون الدخول إىل املناطق ،وإنش�اء
جرس الكريع�ات املعلق مع مقرتبات�ه  2.6كلم
(رب�ط جانبي الكرخ والرصاف�ة) ،طريق املرور
الرسي�ع رق�م ( )2بط�ول  508كل�م (بغ�داد -
صلاح الدين  -دياىل  -أربيل  -نينوى  -دهوك)،
الط�رق املؤدي�ة إىل منفذ عرعر الح�دودي 380
كلم كربالء -بغداد ،إنش�اء طريق املرور الرسيع
رقم ( )3بطول  235كلم واملحافظات املستفيدة
(واسط -بابل-كربالء -بغداد).
وكذلك إنشاء الطريق الحويل يف كربالء  66.5كلم
لتس�هيل دخول الزائرين من جميع املحافظات
يف املناس�بات الديني�ة ،الطري�ق الح�ويل ملدينة
الحل�ة بطول  36كل�م (بابل -النج�ف  -كربالء
 الديوانية  -بغ�داد) ،تنفيذ الطريق الرابط بنيطريق امل�رور الرسيع رق�م ( )1ومدينة كربالء
املقدسة بطول  17.5كلم ،إنجاز تحويلة مدينة
ط�وز خرمات�و  8كلم (صلاح الدي�ن -بغداد-
دياىل-كركوك).

رجحت صدور القرار النهائي من الوزارة وهيئة الرأي خالل يومني

أكدت سعيها إلجياد احللول الالزمة هلا

بغداد /الزوراء:
ْ
ح�ذرت وزارة التخطي�ط م�ن تفاق�م ظاه�رة
تجمع�ات الس�كن العش�وائية يف بغ�داد والتي
وصل�ت نس�بها اىل  ،% 15مؤك�دة مس�اعيها
بالتنس�يق مع الجهات املختصة اليجاد الحلول
الالزمة لها.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،عبد الزهرة
الهنداوي ،يف حدي�ث صحفي :ان «قضية إعادة
تنظيم الس�كن باتت رضورية جدا وبالتنس�يق
م�ع الجهات ذات العالقة وهي محافظة وامانة
بغ�داد ،بعد تفاقم ظاهرة العش�وائيات بش�كل
كبير يف العاصم�ة والتي وصلت نس�بها اىل 15
.»%
وب�دأت ظاه�رة الس�كن باملناطق العش�وائية
بع�د الع�ام  2003يف ظ�ل الف�وىض وانهيـــار
املؤسس�ـــات الحكومية وغي�اب القانون ،ما
س�مـــــح بالتجاوز عىل األرايض املرتوكة أو
العائ�دة للقطــــاع الخــ�اص يف أطــــراف
امل�دن بإنش�اء تجمعـــ�ات س�كنيــــة
صغيــــ�رة ينقصــه�ا الكثير م�ن املب�ادئ
العـمرانية والبيئية و الخدمات.
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غرام من مادة الكرس�تال املخدرة» ،مبينة أنه
«بعد التحقيق بأن امل�ادة املخدرة يتم تأمينها
ع�ن طري�ق أح�د األش�خاص م�ن محافظة
ميسان إسم الشهرة الحجي».
واشار اىل ان «الوكاالت االستخبارية وبالتعاون
م�ع القوات األمنية نجحت باس�تدراج املمول
األول (الحج�ي) ل�ذي كان يعمل منتس�ب يف
مديري�ة م�رور محافظ�ة ميس�ان وبعملية
اس�تباقية ورسيعة ت�م إلقاء القب�ض عليهم
واحالتهم إىل القضاء».

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار املرق�م
 3/30777/حي الجامعة يف النجف
والص�ادر من التس�جيل العقاري يف
النج�ف باس�م (مراد فه�د عنيزي)
فعلى من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة اإلصدار.

أسواق
العدد 7532 :االربعاء  28تموز 2021

مستشار حكومي يدعو لتشريع قانون
الشراكة مع القطاع اخلاص

بغداد /الزوراء:
دعا مستش�ار رئي�س الوزراء للش�ؤون االقتصادي�ة ،مظهر محم�د صالح،
الربمل�ان اىل رضورة ترشي�ع قان�ون الرشاكة بين القطاعني الخ�اص والعام
إلسهام�ه بتحريك عجلة االقتصاد ،فيما يرى ان مبادرة (داري) التي أطلقتها
الحكومة ،ستخلق مناطق حضارية.
وقال صالح يف ترصيح صحفي :ان “مبادرة (داري) ليست مجرد قطع أراض
ستوزع ،بقدر م�ا ستسهم به من خلق مناطق حضارية جديدة ،لذا من املهم
ان يستوع�ب املواطنون هذا األمر” ،مضيفا ان�ه “ومن اجل ان تكتمل مبادرة
{داري} ،فعلى الحكومة ان تعمل إلحيائه�ا بأي طريقة سواء بدخول القطاع
الخاص او وحدها”.
وش�دد على “رضورة تأمني البنى التحتية لألرض وتش�مل امل�دارس واملراكز
الصحي�ة وغريها إضافة اىل شبكات امل�اء واملجاري والكهرب�اء” ،منوها بان
“خلق مجمعات مع مستلزماتها ،هو توجه الدولة يف الوقت الحارض”.
ويف شأن آخر ،أوضح ان “قطاع السكن بدأ يتحرك وهو أمر مهم كونه يشغل
 % 20م�ن قوة العم�ل ،كما انه يح�رك  200فقرة باقتصاد البلاد” ،الفتا اىل
ان “املش�كلة اليوم تكمن يف القطاع الصناعي الذي ال ينهض بطريقة تعوض
النق�ص املوجود ،والحل مع رشكات أجنبية من دول متقدمة تش�غل املعامل،
كم�ا تكون هن�اك رشكات لنق�ل التكنولوجيا الحديثة لتحري�ك اقتصاد البالد
وتشغيل العاطلني”.
ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ان “الحكومة امام معوق
ترشيع�ي هو عدم اقرار قانون الرشاكة بني القطاعني الخاص والعام ،لوجود
خلاف علي�ه يف الربمل�ان” ،معربا ع�ن أمله بأن “تح�ل تلك الخالف�ات خدمة
القتصاد البالد”.

كشفت عن وجود  400ألف عامل أجنيب يقيمون بطريقة غري شرعية

العمل تستحصل قرارا مبنع دخول
واستقدام العمالة البنغالية اىل البالد

بغداد /الزوراء:
استحصلت وزارة العمل والشؤون االجتماعية قرارا من األمانة العامة ملجلس
الوزراء بمنع دخول او استقدام العمالة البنغالية اىل البالد ،كاشفة عن وجود
 400ألف عامل أجنبي يقيمون بطريقة غري رشعية ببغداد واملحافظات.
وق�ال مدي�ر دائرة العم�ل والتدري�ب املهني بال�وزارة ،رائد جب�ار باهض ،يف
ترصي�ح صحفي :ان “ق�رار منع استقدام او دخول العمال�ة البنغالية للبالد،
سيك�ون له تأثري كبري يف سوق العمل املحلي�ة ،السيما ان جزءا كبريا من هذه
العمال�ة غري رشعي ،ما أسهم بحرص فرص العم�ل حتى البسيطة منها بهم
فق�ط” ،مبينا ان “الرشكات النفطية العامل�ة يف البالد تستقدم عمالة هندية
وباكستانية وبنغالديش�ية ال تمتلك أي مؤهالت او خربة عىل حساب نظريتها
الوطنية ذات املؤهل واالختص�اص ،ما رفع من أعداد العاطلني من الخريجني
وغري الخريجني”.
واكد “إيقاف وزارة العمل لقرارات الحكومات السابقة التي كانت تشجع عىل
ترسب العمالة األجنبية غري الرشعية اىل البالد ،منها قرار  80الذي كان يسمح
لجميع الجهات الرسمية والوزارات باستقدام العمالة بشكل مبارش” ،الفتا يف
السياق ذاته اىل انه “كان قد تم تثبيت مادة بالعقود الحكومية بتشغيل % 50
من العمالة املحلية يف جميع املشاريع االستثمارية”.
وبني باهض ان “الوزارة مسؤولة عن منح تراخيص العمال ألصحاب مكاتب
التشغيل القانونية وهي تطبق املادة  30من قانون العمل النافذ ،والتي ألزمت
كل أصحاب العمل الراغبني بتش�غيل عمال�ة أجنبية بوجوب اخذ ترصيح من
الوزارة حرصا” ،محددا عدد العمالة األجنبية الحاصلة عىل املوافقات الرسمية
من وزارتي العمل والداخلية بـ” 70ألفا ببغداد واملحافظات”.
ونفى “وجود أي جهة رسمية بإمكانها تقديم إحصائية دقيقة ورقم صحيح
للعمالة األجنبية غري الرشعية ،وما يعلن بهذا الشأن هي أرقام تخمينية مبالغ
فيها وغري رسمية” ،مقدرا عددهم بـ”ما ال يتجاوز الـ  400ألف” ،منوها بان
“الفرق التفتيش�ية التابعة للوزارة تنفذ حمالت مستمرة عىل أصحاب العمل
وتحي�ل املخالفني منهم اىل محكمة العمل ،فيما تت�وىل وزارة الداخلية ترحيل
العمال األجانب غري الرشعيني اىل بلدانهم”.

مزاد العملة يبيع حنو  174مليون دوالر

بغداد  /الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البنك املركزي العراقي م�ن العملة الصعبة ،امس الثالثاء،
لتسج�ل  174مليون دوالر.وقال مص�در ان البنك املركزي العراقي شهد خالل
مزاده لبيع ورشاء العمالت األجنبية امس انخفاضا يف مبيعاته بنسبة 3.85%
لتصل اىل  174ماليني و  815الفا ً  ،غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460
دين�ارا ً لك�ل دوالر ،مقارنة بيوم أم�س االثنني.وأضاف املصدر أن املشتريات
البالغ�ة  174مليونا و 815ألفا  ،ذهبت لتعزي�ز االٔرصدة يف الخارج عىل شكل
حواالت واعتمادات بقيم�ة  ،163.495فيما ذهبت الباقية املتبقية البالغة 11
مليون�ا و  320ألف دوالر بش�كل نقدي.ولف�ت اىل أن  27مرصفا ً قامت بتلبية
طلب�ات تعزيز األرصدة يف الخ�ارج ،و 3مصارف لتلبية الطلب�ات النقدية ،و5
رشكات رصافة مشاركة ،و  46رشكة التوسط املشاركة.

ارتفاع الدوالر يف بغداد
واخنفاضه يف كردستان

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ،امس الثالثاء،
يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد فيما انخفضت يف اقليم كردستان.
وق�ال مصدر ا ٕن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزي�ة يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147750دينارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر أمريكي.
ٔ
وأشار املصدر ا ٕىل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال الصريفة باالسواق
املحلي�ة يف بغ�داد حيث بل�غ سعر البي�ع  148250دينارا ً عراقي�اً ،بينما بلغت
أسعار الرشاء  147250دينارا ً لكل  100دوالر امريكي.
أم�ا يف اربيل عاصمة اقلي�م كردستان ،فقد شهدت اسع�ار الدوالر انخفاضا،
حي�ث بلغ سعر البي�ع  147500دينار لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء بواقع
 147200دينار لكل  100دوالر.
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سومو :الشركات الصينية االكثر شرا ًء للنفط العراقي خالل شهر حزيران
بغداد /الزوراء:
أعلنت رشكة تسوي�ق النفط العراقية
“سوم�و” أن الرشك�ات النفطي�ة
الصيني�ة كان�ت االٔكث�ر رشا ًء للنف�ط
العراق�ي خالل شهر حزي�ران املايض.
وفيما ارتفع سعر خام البرصة الخفيف
ليسجل أعىل االسع�ار يف منظمة أوبك
متأثرا ً بارتفاع أسع�ار النفط العاملية،
فق�د سج�ل خ�ام البصرة الخفي�ف
املص�در آلسي�ا  75.51دوالرا ً للربمي�ل
بارتف�اع بلغ نسبت�ه  ،0.19%وارتفع
خ�ام البرصة الثقي�ل إىل  69.93دوالرا ً
للربميل بنسبة ارتفاع بلغت.6.4%
وذك�رت “سوم�و” ،ام�س الثالث�اء،
يف إحصائي�ة نرشته�ا على موقعه�ا
الرسم�ي واطلع�ت عليها “ال�زوراء”:
أن “الرشك�ات الهندي�ة والصيني�ة
كانت�ا األكثر ع�ددا ً من بين الرشكات
العاملية االٔخرى يف رشاء النفط العراقي
وبواق�ع  7رشك�ات لكل م�ن أصل 30
رشكة قامت برشاء النفط خالل شهر
حزيران”.
وأضافت أن “الرشكات الهندية جاءت
ثانيا وبواقع  6رشكات تليها الرشكات

االمريكي�ة وكوري�ا الجنوبي�ة ثالث�ا
وبواقع  3رشكات لكل منهما” ،مبينة
أن “الرشك�ات االيطالي�ة واليوناني�ة
ج�اءت رابع�ا وبواق�ع رشكت�ان لكل
منهم�ا” ،مبين�ة ان “البقي�ة توزعت

على الرشك�ات الربيطاني�ة والرتكية
والفرنسي�ة والكويتي�ة واالسباني�ة
واملاليزية و(هولندية  -بريطانية)”.
واشارت سومو اىل انها “تعتمد يف بيعها
للنفط العراقي على املعايري الرئيسية

من خالل االتفاق مع شركة توتال الفرنسية

العراق يتجه لالعتماد على الطاقة الشمسية
حلل أزمة الكهرباء

بغداد  /الزوراء:
يتج�ه العراق نح�و االعتماد
على الطاق�ة الش�مسية يف
معالجة أزم�ة الكهرباء من
خلال االتف�اق م�ع رشكة
توتال الفرنسي�ة ،يأتي ذلك
من أجل إضافة مصدر جديد
للمنظومة الوطنية بالتزامن
مع استمرار مشاريع الربط
م�ع دول الج�وار ،وإنش�اء
املزيد من املحط�ات الغازية
والحرارية.
وق�ال املتحدث باس�م وزارة
الكهرب�اء ،أحم�د موىس :إن
الجه�ود الحكومي�ة ساعية
لتنوي�ع مص�ادر الطاق�ة
وتعظي�م واق�ع املنظوم�ة
الوطني�ة بمش�اريع س�واء
عىل صعيد الطاقة الشمسية
أو الرب�ط الكهربائ�ي ،وفقا ً
لصحيفة املدى.
وأض�اف م�وىس :أن الوزارة
بالتنسيق م�ع الجهات ذات
العالق�ة تعمل على مواكبة
زي�ادة الطل�ب واألحم�ال
من أج�ل تقدي�م الخدمة إىل
املواطن.
وتح�دث م�وىس ع�ن جدية
يف إحال�ة مش�اريع الطاق�ة
الش�مسية وكنا قريبني من

إحالة جولة الرتاخيص األوىل
بعد دراستها فنيا ً واقتصاديا ً
وأحيل�ت إىل هيئة االستثمار
لخم�س محافظ�ات بواقع
 755ميغاواط.
وأش�ار إىل :أن العالم بأكمله
يتجه نحو الطاقة النظيفة،
والحكوم�ة أصبحت مهتمة
ج�دا ً بإيع�ازات ل�وزارة
الكهرب�اء م�ن أج�ل دع�م
املنظومة الوطنية.
وشدد على أن العراق مقبل
على نهض�ة م�ن شأنها أن
تعض�د املنظوم�ة وتحافظ
على م�ا تحق�ق م�ع إدامة
املش�اريع ،لكن�ه است�درك
بالق�ول إن مساعي إنش�اء
محطات غازية وحرارية لم

تتوقف.
وأوضح م�وىس :أن مقررات
املؤتم�رات العاملي�ة وكذل�ك
رشوط من�ح القروض تتجه
بمجمله�ا نح�و الطاق�ات
املتج�ددة ومنه�ا الطاق�ة
الشمسية.
وأف�اد م�وىس :أن الطاق�ة
الش�مسية ال تحت�اج إىل
مول�دات كونه�ا أل�واح
وطاق�ات ،والبيئ�ة املتاح�ة
والجه�ود الحكومية وكذلك
الق�روض املتوف�رة جميعها
عوام�ل تساع�د على نجاح
تلك املشاريع يف العراق.
ويج�د أن رشاء الطاق�ة
الش�مسية سيوف�ر بيئ�ة
خصب�ة لالستثم�ار ،ويعزز

وض�ع املنظوم�ة وجمي�ع
املحافظ�ات بحاج�ة إىل
مش�اريع توص�ف بأنه�ا
صديقة للبيئة ،وتعد مصادر
تمويله�ا سهل�ة مقارن�ة
بمثيالتها.
وأردف موىس :أن محافظات
املثن�ى وكربلاء والنج�ف
شهدت وضع سق�ف زمني
محدد إلنشاء هذه املشاريع
عىل أن تك�ون بنحو رسيع،
وقد ملسنا تعاونا ً من اإلدارات
املحلية عىل هذا الصعيد.
واسرتس�ل :أن البع�ض من
املش�اريع السرتاتيجي�ة يف
هذا الجان�ب يحتاج إىل وقت
بغي�ة انجازها لك�ن التوجه
الحكوم�ي م�اض به�ا،
فضالً ع�ن مش�اريع الربط
الكهربائي وتدعيم املنظومة
من خالل إنشاء املحطات.
ومىض موىس إىل :أن “هناك
تعرف�ة وأسع�ار للكهرب�اء
الش�مسية يراع�ى فيه�ا
الس�وق العاملي وخصوصية
الوض�ع العراق�ي ،ويتم ذلك
خالل االستثم�ار ملدة زمنية
ترتاوح بين  15إىل  20عاما ً
لتتح�ول املنظوم�ة بعد ذلك
إىل الدولة.

أراض على مسار خط شلمجة – البصرة
سكك احلديد تشرتي ٍ

بغداد /متابعة الزوراء:
رصّ ح مساع�د وزي�ر الط�رق والتنمي�ة الحرضي�ة اإليراني،
خريالل�ه خادم�ي ،ام�س الثالثاء ،ب�أن رشكة سك�ك الحديد
العراقي�ة ب�دأت بتملك أراض تقع ضمن مس�ار سكك الحديد
املزمع إجراؤه بني شلمجة اإليرانية والبرصة العراقية.
وأع�رب خادم�ي يف ترصيح لوكال�ة “ف�ارس” اإليرانية شبه
الرسمي�ة ،ع�ن أمله بب�دء العملي�ات اإلنش�ائية لخط سكك
الحديد مع تسلم العراق األرايض الواقعة يف جانبه.
واستط�رد بالق�ول :إن منطق�ة شلمجة الحدودي�ة (جنوب
غرب) متصلة بش�بكة سكك الحدي�د اإليرانية وال حاجة ألي
أعمال إنش�ائية بالجانب اإليراني ،وأن املرشوع يرتقب بتوفري
الجانب العراقي األرايض لبدء املرشوع.
خادمي أضاف قائال :إنن�ا واملستثمر اإليراني نرتقب الخطوة

املقبل�ة للع�راق وسنب�دأ املشروع بمج�رد منحن�ا الرخصة
وتسليمن�ا األرايض التي سيقام عليها ،لبدء عمليات مد سكك
الحديد فيه.

للتعاق�د م�ع الرشك�ات النفطي�ة
العاملي�ة الكربى واملتوسط�ة املستقلة
والحكومي�ة املتكامل�ة عمودي�ا”،
مشيرة اىل ان “ابرز الرشكات العاملية
التي اشرتت النفط العراقي هي رشكة

(هميل الهندي�ة) و (الواحة الصينية)
و(اكس�ون موبي�ل االمريكي�ة) و(بي
ب�ي الربيطاني�ة) و(اين�ي االيطالية)،
و(توبراس الرتكية).
م�ن جان�ب اخ�ر ،ارتف�ع سع�ر خام
البصرة الخفي�ف ،ام�س الثالث�اء،
ليسجل اعىل األسع�ار يف منظمة أوبك
متأثرا ً بارتفاع أسعار النفط العاملية .
وسجلت أسع�ار خام البرصة الخفيف
املص�در آلسي�ا  75.51دوالرا ً للربمي�ل
بارتف�اع بلغ نسبت�ه  ،0.19%وارتفع
خ�ام البرصة الثقي�ل إىل  69.93دوالرا ً
للربميل بنسبة ارتفاع بلغت.6.4%
وسجل سعر النفط السعودي الخفيف
 73.85دوالرا ً للربمي�ل ،فيما بلغ سعر
مزي�ج إي�ران الثقي�ل  69.25دوالرا،
ومزيج مرب�ان اإلماراتي  72.32دوالرا ً
للربمي�ل ،ومزي�ج سه�ران الجزائري
 73.36دوالرا ً للربمي�ل ،يف حين سجل
بوني الخفيف النيجريي  72.92دوالراً،
وجرياسول االنغويل  73.06دوالراً.
وارتفعت أسع�ار النفط العاملية ليصل
خام برن�ت على  74.90دوالراً ،وخام
غرب تكساس  72.18دوالرا ً للربميل.

توقعات أمريكية بتمديد إعفاء العراق
السترياد الطاقة من إيران

بغداد /الزوراء:
تتزامن زيارة الوف�د العراقي برئاسة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع
ً
ممنوحا للعراق ملواصلة
انته�اء إعفاء مدته  120يومً ا -يف  30يوليو/تم�وز-
استيراد الكهرب�اء اإليرانية.فمن�ذ  ،2018تمن�ح واشنط�ن بغ�داد إعفاءات
السترياد الطاقة اإليرانية ،التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ ذلك العام.
وق�ال نائب رئي�س رشكة فورين رويبورت�س ،ماثيو ري�د ،املعنية بالسياسة
الخارجي�ة االمريكي�ة ومقرها واشنط�ن :إن الرئيس األمريك�ي جو بايدن ال
يري�د خوض معركة مع بغداد بش�أن التنازل عن العقوب�ات .وتابع “التمديد
مضمون فعل ًيا يف ظل حرارة الصيف الشديدة”.
وتتوق�ع راشي�ل زيمبا م�ن مؤسس�ة  Ziemba Insightsومقره�ا نيويورك
والزميلة البارزة يف مرك�ز األمن األمريكي الجديد ،أن ُيمنح اإلعفاء عىل الرغم
من اعتماد العراق الصعب عىل الوقود اإليراني.
وقالت زيمبا“ :قد يطلب العراقيون إعفاءات إضافية لتسهيل الدفع إليران”.
وعانى العراق من نقص يف الكهرباء هذا العام بسبب اإلمداد املتقطع للكهرباء
والغ�از اإليراني ،بينما يواجه العراق صعوب�ات يف تسوية متأخرات بمليارات
الدوالرات لطهران دون تهديد من الواليات املتحدة بتداعيات مالية.كان العراق
ثان�ي أس�وأ دولة يف العالم م�ن حيث حرق الغ�از بعد روسيا يف ع�ام ، 2020
واحتفظ بهذه املرتبة منذ  2016عىل األقل ً ،
وفقا للبنك الدويل.

خبري :الدعم األمريكي االقتصادي
حتفيز لآلخرين ملساعدة العراق

بغداد  /نينا:
أك�د الخبري االقتصادي ،ح�ازم هادي ،ان :الدعم األمريك�ي االقتصادي يمثل
تحفيزا لآلخرين ملساعدة العراق للخروج من واقعه املزري.
وقال للوكالة الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  /ان  :انسحاب القوات األمريكية
املقاتلة له مردود ايجابي عىل كافة الصعد وخاصة االقتصادية منها .واضاف
ه�ادي :ان هذا االمر سيساهم بش�كل كبري يف تحفيز االخري�ن لتقديم العون
واملساع�دة لخ�روج العراق من هذا الواقع املزري ويجع�ل منه محورا إقليميا
ايجابيا.واوضح :ان هذا الدعم سيخلق تطورا اقتصاديا يرسع بعملية التنمية
يف البالد.واعلن الرئيس االمريكي جو بايدن خالل لقائه باالمس رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي استمرار الدعم االمريكي للعراق وباملجاالت كافة.

الصناعة تطمئن :إنتاج األوكسجني
يف تصاعد مستمر

بغداد  /الزوراء:
طمأن�ت وزارة الصناعة واملعادن ،امس الثالثاء ،بش�أن تجهيز املستش�فيات
باألوكسجني الطبي.
وذكر مدير اعالم وزارة الصناعة واملعادن ،مرتىض الصايف ،يف ترصيح صحفي:
ان “معام�ل تجهيز االوكسجني الطبي السائل والقناني تنتج بوترية مستمرة
وبواقع  ٣ورديات عمل يوميا والوضع تحت السيطرة حتى اآلن”.
وبين الصايف ان “هنالك خطوة لزي�ادة املعامل او توسيع خطوط االنتاج كما
تعمل الوزارة عىل انش�اء خط معامل االوكسجني يف املعمل الخاص بالعاصمة
ق�رب بسكوالت�ه” .وأشار مدير اعلام وزارة الصناع�ة إىل أن “العمل مستمر
بوتيرة متصاعدة بالتنسيق مع وزارة الصحة وقوات الحش�د الش�عبي التي
تعمل عىل نقل قناني الغاز من املعمل اىل املستشفيات”.

أوضحت إنه ال ميكن احلجز على أمواله

الواليات املتحدة تؤكد “حصانة” احتياطات البنك املركزي العراقي
بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املركزي العراق�ي ،أم�س الثالثاء ،أن
أمواله “محصن�ة” بقرار أمريكي“ ،وال يمكن ألية
جهة الحجز عليها”.
وذك�ر البن�ك يف بي�ان :أن الجه�ات القانوني�ة يف
الوالي�ات املتح�دة األمريكية أكدت ملحاف�ظ البنك
املرك�زي العراق�ي أن جمي�ع احتياطي�ات وأموال
البن�ك املرك�زي العراق�ي محصن�ة وال يمكن ألية
جهة الحجز عليها ،كما أكدت أنهم سيدافعون عن
حصانتها لدى بقية الدول وال يمكن املساس بهذه
االحتياطيات”.
ويرافق محاف�ظ البنك املرك�زي ،رئيس الحكومة
العراقية ضمن الوفد املتواجد يف واشنطن.
وأض�اف البنك أن “الع�راق سيكمل خلال الفرتة
القريب�ة القادمة دفع كام�ل التعويضات والفوائد
املرتتبة علي�ه ما قبل  ،2003ف�أن ذلك سيؤدي اىل
رف�ع الحصانة الدولية عن أموال العراق يف الخارج
وستك�ون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنني
من جهات ورشكات أخرى”.
كم�ا أضاف أن تلك الجهات القانونية -األمريكية-

أكدت ان أموال واحتياطيات البنك املركزي العراقي
محمية بموجب القوانني املتبعة يف الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،وتعهدت بالدفاع عم�ا موجود منها يف

البنوك املركزية واملصارف يف الدول األخرى.
وكان مجلس األمن الدويل بقراره رقم  1483فرض
الحماي�ة لألموال واملمتلك�ات العراقية يف الخارج،

وال سيما صندوق تنمية العراق املفتوح لدى البنك
االحتياطي الفدرايل يف نيويورك ،وهو الحساب الذي
تودع ب�ه عائدات النفط العراق�ي والتي تستقطع
منه تعويضات ح�رب الكويت البالغة  5%من تلك
العوائد.
وهذا الحساب يدار من جانب البنك املركزي العراقي
بكون�ه الوكيل امل�ايل للدولة العراقي�ة ،كما أن هناك
ضمان�ات إضافي�ة صادرة ع�ن الرئي�س األمريكي
لحماي�ة أم�وال البنك املرك�زي العراق�ي يف الواليات
املتحدة م�ن أي مالحقة قضائية تث�ار ضد مصالح
وأم�وال الع�راق عندما ك�ان يخضع لبن�ود الفصل
الساب�ع تح�ت إرشاف األمم املتح�دة نتيجة احتالل
نظام صدام حسني للجارة الكويت.
سعى العراق إللغاء ديون�ه املرتتبة عليه خالل فرتة
حكم النظام الساب�ق ،والبالغة أكثر من  120مليار
دوالر والت�ي يع�ود بعضه�ا إىل تعويض�ات بسب�ب
الحروب التي شنها عىل جريانه والبعض األخر لدول
وتج�ار ،فيما تطالب الحكومة بعض الدول والتجار
بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوى
يف محاكم دولية عىل صندوق الواردات العراقية.

الرياضي

أصفر وأمحر

مواقع التواصل االجتماعي تقيل
شنيشل من الزوراء

بغداد /متابعة الزوراء
نف�ى مدرب فريق الزوراء رايض شنيش�ل األنباء التي تداولت عرب مواق�ع التواصل االجتماعي
بش�أن تركه فريق نادي الزوراء بعد االنتهاء من عمله كمدرب للفريق للموس�م .2021-2020
باق مع فريقه الزوراء ولم يطرأ أي مس�تجد بش�أن بقائ�ه او تركه للفريق،
وأكد شنيش�ل انه ٍ
مبينا انه اس�تغرب «الخرب املتداول يف التواصل االجتماعي دون علمي» .وقال شنيش�ل ضاحكا ً
باستغراب من الترصيحات التي تناقلت عرب التواصل عن لسانه من دون ذكر املصدر ،موضحا
انه وبعد رحلة شاقة من اربيل اىل بغداد ،استيقظ من النوم فإذا به يتفاجئ باخبار الصحة لها
من األساس حول مغادرته النادي واعتذاره من االدارة عن االستمرار للموسم املقبل.

العدد 7532 :االربعاء  28تموز 2021

6

No: 7532 Wed 28 Jul 2021

www.alzawraapaper.com

املدرب االسباني لوبيز كارو يتحدث لـ

:

املنتخب العراقي ميتلك فرصة جيدة للتأهل اىل قطر والعبوه يتمتعون بروح االنتصار
بغداد /امري رسول
قال امل�درب االس�باني لوبي�ز كارو
م�درب ن�ادي ري�ال مدريد الس�ابق
ومدرب املنتخب الس�عودي الس�ابق
ان�ه يع�رف الكثير ع�ن املنتخ�ب
العراق�ي بعدما واجهه مرتني عندما
كان مدربا للمنتخب السعودي ،حيث
كانت املواجهة األوىل يف كأس الخليج
واللق�اء الثان�ي كان يف التصفي�ات
االس�يوية املؤهل�ة لنهائي�ات كاس
االمم التي اقامت يف اسرتاليا يف سنة
 2015وحق�ق املنتخ�ب الس�عودي
الفوز يف هاتني املواجهتني.
أوض�ح كارو يف ح�وار حصري
لصحيف�ة (ال�زوراء) ان مس�توى
املنتخ�ب العراق�ي جي�د ج�دا م�ن
الناحيتني الفردية والجماعية وكانت
ش�خصية املنتخب ممت�ازة ويمتلك
العب�وه لدي�ه روح للف�وز مبينا انه
ش�اهد املباراتني االخريتني للمنتخب
العراق�ي يف تصفي�ات كاس العال�م
واقوله�ا ان الفري�ق لدي�ه فرص�ة
ممتازة للتأهل ملوندي�ال قطر العام
املقبل دون ادنى شك.
وأش�ار اىل ان املنتخب العراقي فريق
تنافيس للغاي�ة وبأس�لحة واضحة
للغاي�ة و اتمن�ى للع�راق تقدي�م
مس�تويات جي�دة يف التصفي�ات
القاري�ة املقبل�ة وآم�ل ان ينجح يف
مس�عاه ويحق�ق التأه�ل لنهائيات
كاس العال�م بنس�ختها القادم�ة يف
العاصم�ة القطرية الدوح�ة مؤكدا
يف الوق�ت ذاته ان النمو االس�يوي يف
كرة الق�دم العاملية هائل و لقد راينا
يف الع�ام املايض مش�اركة املنتخبني
اليابان�ي و الك�وري الجنوب�ي مما
اعطى مس�توى ممتاز  ،والعديد من
الدول االس�يوية تنم�و يف مجال كرة
الق�دم و اتوقع ان هنال�ك مفاجآت

احلكم الدولي أمحد علي يقود لقاء
اسرتاليا وايطاليا بسلة االوملبياد

بغداد /متابعة الزوراء
اكد رئيس االتحاد العراقي لكرة الس�لة حسين العمي�دي ،أن الصافرة العراقية
س�تكون حارضة اليوم االربعاء يف اوملبياد طوكيو بع�د أن تم منح الثقة بحكمنا
الش�اب احمد الش�وييل .وقال العميدي ان “الحكم الدويل أحمد الش�وييل سيقود
مباراة اليوم بني منتخبي اسرتاليا وايطاليا يف تمام الساعة  11:20صباحا ً بتوقيت
بغداد ضمن املجموعة  Bيف إطار منافس�ات كرة الس�لة ل�دورة األلعاب األوملبية
بطوكيو .وقاد الش�وييل املباراة االوىل بني منتخبي ايطاليا واملانيا والتي كلف بها
م�ن قبل اللجنة املنظمة لدورة االلعاب االوملبي�ة يف طوكيو .من جانب آخر؛ قرر
االتحاد العراقي لكرة الس�لة عدم الس�ماح بتس�جيل أي العب ومدرب وإداري يف
كش�وفات االتحاد العراقي لكرة الس�لة للموس�م الريايض  2022 - 2021إال بعد
تقدي�م كارت التلقيح بكوفي�د  19بهذا التوجيه خدمة للجميع .وبني العميدي ان
القرار جاء التزاما ً بتوجيهات خلية األزمة والجهات الصحية يف البالد.

كبرية يف املستقبل.
وتاب�ع كارو ان�ه متابع ملنافس�ات
كاس اس�يا منذ سنوات عديدة حيث
عم�ل يف الصين مل�دة ثالث س�نوات
وامىض يف الس�عودية اربع س�نوات
وهنال�ك منتخبات وطنية رائعة اود
ان اع�ود للعم�ل مع اح�د املنتخبات
او األندي�ة يف الق�ارة الصفراء خالل
املس�تقبل القري�ب وله�ذا يج�ب ان
اك�ون متاب�ع لع�دد م�ن البطوالت
االس�يوية موضح�ا ان تطور جميع

درجال يستقبل ادارة نادي الكوفة ويؤكد
دعم االستثمار يف األندية الرياضية
بغداد /احمد رحيم
اس�تقبل وزي�ر الش�باب والرياض�ة
عدن�ان درج�ال إدارة ن�ادي الكوف�ة
الري�ايض برئاس�ة ناح�ج حم�ود ،
وج�رى خلال اللق�اء بحث الي�ة دعم
االندي�ة الرياضي�ة وتس�هيل مه�ام
عمله�ا كونها األس�اس لتبني املواهب
الرياضية ورف�د املنتخب�ات الوطنية.
وأك�د الوزير عىل دع�م االندية بما هو
متاح من منح لتس�يري العمل الريايض
فيها وعدم الس�ماح بتوقفه ،مشيرا
اىل ان اه�م واجبات ال�وزارة هو الدعم
املش�ار اليه ،فضلاً ع�ن تطوير الرؤية
االس�تثمارية وتحديث منافذ التمويل،
وال يمك�ن الع�ودة اىل الخل�ف مجددا.
واس�تمع الوزي�ر درج�ال لطروح�ات
الوف�د وافكاره�م واعدا بدع�م كل ما
هو مناس�ب وعملي منه�ا ويصب يف
مصلحة رياضة وش�باب الكوفة .كما

استقبل درجال ،رئيس وأعضاء االتحاد
الفرعي لكرة القدم يف محافظة البرصة
 ،وج�رى خالل اللقاء بح�ث جملة من
األمور التي تخص واقع الكرة البرصية
بالتعاون مع
وتطوره�ا ودور االتح�اد
ِ
األندية فضلاً عن املسؤوليات التي تناط
به�م يف عد ٍد من املناس�بات والبطوالت
الرياضية التي تضيفها البرصة ،ومنها
خليج�ي  ، 25والتصفي�ات املزدوج�ة
لكأس آس�يا والعالم .كما بارك درجال
لإلتح�اد الفرع�ي نج�اح االنتخاب�ات
التي ج�رت مؤخرا ،وأك�د عىل رضور ِة
وض�ع خارطة عمل صحيحة للنهوض
بواقع الك�رة يف املحافظات وخلق بيئة
مناس�بة الحتض�ان املواه�ب لتك�ون
عما ًدا للمنتخبات الوطنية  ،مشد ًدا عىل
دعم وزارة الش�باب والرياضة لجميع
األفكار واملش�اريع التي تصب بصالح
تطوير كرة القدم لجميع الفئات.

املنتخبات االسيوية و العربية هنالك
دائم�ا مس�توى تنافسي كبير بني
الالعبين و من جمي�ع الجوانب و ال
شك ان الكثري منهم يمكن ان يقدموا
مستويات رائعة مع منتخباتهم.
وانه�ى امل�درب االس�باني حديث�ه
بالق�ول انه ال يمانع م�ن العمل مع
املنتخب العراقي ويأم�ل ان تتاح له
الفرصة لتحقيق هذا االمر والس�يما
وان الكرة العراقية تنافس�ية بشكل
كبري.

خالل االيام املقبلة.
*****************
الزمي�ل اإلعالمي طه أبو رغي�ف اعلن انتصاره
على فاي�روس كورونا ال�ذي اصاب�ه قبل مدة
ليس�ت بالقصيرة ،وثم�ن أبو رغي�ف تواصل
املؤسس�ات الصحفي�ة واالعالمي�ة والرياضية
م�ن اجل االطمئنان عىل صحته ،خالص االمنيات
لزميلن�ا العزيز بالش�فاء التام وان يلبس�ه رب العزة
واالجالل ثوب الصحة والعافية.
****************
عض�و الهيئة العام�ة لالتحاد العراق�ي للصحافة
الرياضي�ة الزميل طالل العام�ري ،احتفل بعيد
ميالده قب�ل ايام قليلة ،خالص االمنيات للعزيز
العام�ري بالعم�ر املدي�د ومواصل�ة النجاح يف
حياته ومشواره املهني.

من الجدير بالذك�ر ان لوبيز
كارو س�بق له ان ارشف عىل
تدريب منتخب اسبانيا تحت
 21س�نة ثم عمل مستشارا ً
فنيا لالتحاد الس�عودي عام
 2012ويف يناي�ر 2013
أصب�ح مدرب�ا ً للمنتخ�ب
الس�عودي األول خلف�ا ً
للهولندي فرانك ريكارد الذي
أقيل م�ن منصبه بع�د بطولة
كأس الخليج .2014

بغداد /متابعة الزوراء
حددت لجنة املسابقات يف الهيئة
التطبيعية  ،موعد ومكان اقامة املباراة
الفاصلة بني الصناعات الكهربائية
وسامراء لحسم أي من الفريقني
سيكون ضمن فرق دوري الكبار ومن
يهبط لدوري املظاليم.وقال رئيس
اللجنة حيدر عويف انه بعد ان تأكد ترتيب
فريق الصناعات الكهربائية يف املركز
الثامن عرش بتعادله امام الرشطة 1-1
يف آخر جولة للدوري املمتاز ،سيكون

عىل موعد مع فريق سامراء الحاصل
عىل املركز الثالث يف منافسات دوري
الدرجة االوىل.وبني ان اللقاء سيكون يوم
الجمعة املقبل عىل ملعب الشعب الدويل
يف تمام الساعة السادسة مسا ًء ،مشريا
اىل ان الفائز سيكون ضمن فرق الدوري
املمتاز بينما سيهبط الخارس اىل مصاف
دوري الدرجة االوىل.وكان فريقا السماوة
والحدود قد هبطا رسميا للدرجة االوىل،
بينما صعد فريقا الصناعة ونوروز
لدوري الدرجة املمتاز.

اهليئة التطبيعية تسمي املالك التدرييب املساعد للمنتخب األومليب
بغداد /الزوراء
أعلنت الهيئة التطبيعية تس�مية املالك
التدريب�ي املحلي املس�اعد للمنتخ�ب
األوملبي الذي يرشف عىل تدريبه املدرب
التشيكي مريوسالف سوكوب.
وق�ررت الهيئة التطبيعية تس�مية كل

من عباس عبيد وس�عد حافظ مدربني
مس�اعدين ،بعد أن اختارهم�ا املدرب
التش�يكي س�وكوب للعمل معه ضمن
املالك التدريبي ،وكذلك تسمية إبراهيم
س�الم مدرب�ا ً مس�اعدا ً مل�درب حراس
املرمى.

وس�يبدأ امللاك التدريب�ي املس�اعد
للمنتخب األوملبي مهامه بشكل رسمي
خلال معس�كر املنتخ�ب يف كربلاء
ال�ذي يس�تمر لعشرة أي�ام تحضيرا ً
لالس�تحقاقات القادم�ة الت�ي تنتظر
أوملبينا.

هداف الدوري امين حسني يتوجه اىل قطر للتعاقد مع ام صالل

بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف مهاجم املنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ايمن حسني،
ع�ن توجهه اىل قطر الجمعة املقبل الب�رام عق ٍد مع نادي ام صالل
القطري بشكل رسمي .
وق�ال ايمن حسين إنه اتف�ق مع ادارة ن�ادي ام صلال القطري
لتمثيل فريقها الكروي ملوسم واحد قابل للتجديد.
وأض�اف أنه تلقى عروض�ا ً خليجية اخرى من الدوري الس�عودي
لتمثيل فرقها الكروية ،لكنه فضل ام صالل كون الدوري القطري
يعد من الدوريات املتطورة ويضم نجوما ً كبار .
وأشار إىل أنه يطمح لالحرتاف يف الدوريات االوربية مستقبالً ،مبينا ً
أن قطر ستكون بوابة مشواره االحرتايف لبلوغ طموحه املقبل .
وعرب حسين عن س�عادته لحصوله مع فريق الق�وة الجوية عدة
القاب للموس�م  2021 - 2020والتي تعد االبرز يف مسيرة حياته
الكروي�ة وه�ي ال�دوري املمت�از ،وكاس العراق ،وه�داف الدوري
العراق�ي .أيم�ن حسين غضبان العب ك�رة قدم عراق�ي يف مركز
الهج�وم ولد ع�ام  1996يف مدينة الحويج�ة بمحافظة كركوك يف
الع�راق ،يلع�ب حاليا ً يف ن�ادي القوة الجوية ،وس�بق له اللعب مع
نادي النفط و ن�ادي الرشطة و النادي الريايض الصفاقيس ويبلغ
طوله  189س�م ووزنه  80كغم .حصل على جائزة هداف الدوري
العراقي للموسم . 2021 - 2020

اعالمنا الرياضي
عضو املكتب اإلعالمي يف اللجنة األوملبية الوطنية
العراقي�ة الزمي�ل رحي�م الدراج�ي اعل�ن عن
اصابته بفاي�روس كورونا املس�تجد ،امنياتنا
الصادق�ة بالش�فاء العاجل للخل�وق الدراجي
وان يلبس�ه الرحم�ن ث�وب الصح�ة والعافي�ة
التامتني وان يعود ملمارس�ة عمله املهني من جديد

املسابقات حتدد املباراة الفاصلة بني
الصناعات وسامراء

العداء طه حسني يصل اىل طوكيو للمشاركة يف االوملبياد
بغداد /حسني عمار
أك�د رئي�س البعث�ة العراقية املش�اركة يف
أوملبي�اد طوكي�و هيث�م عب�د الحمي�د ،أن
العداء العراقي طه حسني وصل يوم امس
الثالث�اء إىل الياب�ان للمش�اركة يف أوملبياد
طوكيو .2020
وقال عبد الحميد إن “العداء طه سيشارك
يف اول سباق له ،يوم االول من الشهر املقبل
على ام�ل تحقيق نتيج�ة جي�دة للرياضة
العراقي�ة ،بينما سيش�ارك الي�وم الجذاف
محمد رياض يف سباق جديد له وسينافس

على املراكز م�ن  12اىل  18واذا حصل عىل
مركز  14او  15فهذا انجاز جديد يف طوكيو
كون�ه حصل عىل املرك�ز  21يف اوملبياد ريو
دي جونريو”.
وتاب�ع عب�د الحمي�د أن “العب�ة الرماي�ة
فاطم�ة عب�اس ع�ادت اىل اىل العاصم�ة
بغ�داد مع املدرب الخاص بها” .مشيرا ً اىل
أن “العداءة دانة حسين من املس�تحيل أن
تش�ارك يف اوملبي�اد طوكي�و ك�ون الالعبة
تعرضت اىل ايقاف مؤقت”.
وأوضح عبد الحمي�د أن “اإلعداد لألوملبياد

يحت�اج ام�واال طائل�ة ،وس�عر املدالي�ة
االوملبية يكلف اكثر من مليون دوالر ،وهذه
هي امكانيات االتحادات العراقية واللجنة
االوملبية الوطني�ة العراقية التي تعاني من
مش�اكل عدة تواجها منذ عام  2019وشح
االم�وال والدع�م واالوض�اع االداري�ة غري
املس�تقرة اضافة اىل مش�اكل االوملبية مع
وزارة الش�باب والرياض�ة واع�داد الالعب
العراقي بسيط جدا ً ومن الصعب أن تحقق
ميدالية اوملبي�ة اذا لم توفر االموال الالزمة
لذلك”.

املدرب مسري كاظم يكسب قضيته ضد
إدارة نادي الديوانية

بغداد /متابعة الزوراء
اك�د امل�درب س�مري كاظم ان�ه كس�ب قضيته ضد
نادي الديوانية والخاصة بالحصول عىل مستحقاته
املالية التي بذمة النادي.
وقال س�مري كاظم  ،ان قانوني اتحاد الكرة العراقي
صالح املالكي قىض لصالحه باسترداد ماتبقى من
قيمة عقده مقابل قيادته لفريق الديوانية مدربا بعد
ان امتن�ع حسين العنكويش رئيس ن�ادي الديوانية
بتسليمها له بعد فسخ عقده مع النادي.
واض�اف كاظ�م ،ان�ه “وافق على مقترح قانوني
االتحاد بتقليص املبلغ م�ن  25اىل  15مليون دينار،
اال أنن�ا تفاجأن�ا ب�أن العنكويش أرس�ل ممثال عنه

للمفاوض�ة وال�ذي طل�ب تس�ليمي عشرة ماليني
فقط عىل دفعتني خمسة ماليني كدفعة اوىل وتسدد
الخمس�ة االخ�رى لدفعة ثانية مم�ا جعلني ارفض
واطالب املبلغ االسايس بالكامل  25مليون دينار”.
وبين انه “سيس�لم الق�رار الذي صدر م�ن قانوني
اتحاد الكرة ملحكمة منازعات الدولة كسياق قانوني
متبع السترداد حقي بعد تعنت تسليمها يل من قبل
العنكويش”.
يش�ار إىل أن س�مري كاظم هو املدرب الرابع للفريق
حيث سبق أن تمت إقالة املدرب حازم صالح وسعد
حافظ فيما اس�تقال قيص منري وأخيرا تمت إقالة
املدرب سمري كاظم.

الرياضي
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غضب يف بايرن بسبب اإلساءات ضد ناجلسمان وهامان حيرض على بيع كومان
يشعر مسؤولو بايرن ميونيخ بالغضب
إزاء اإلساءات التي تعرض لها املدرب
األملاني الشاب جوليان ناجلسمان يف أول
ظهور له بملعب أليانتس أرينا كمدير
فني للفريق البافاري.
وخاض بايرن مباراة ودية قبل بضعة
أيام ضد أياكس أمسرتدام الهولندي،
تعادال فيها عىل ملعب أليانتس أرينا
( ،)2-2ضمن استعدادات الفريق
لخوض غمار املوسم املقبل.
وشهدت املباراة إساءات بالغة للمدرب
األملاني من ِقبل بعض جماهري بايرن،
التي لم تنس العداوة مع نادي ميونيخ
 ،1860الذي لعب له ناجلسمان ملدة 7
سنوات يف صفوف الناشئني.
وبحسب صحيفة «بيلد» ،فإن مسؤويل
بايرن غري سعداء بما حدث داخل معقل
الفريق ،وال سيما بعدما ظل هؤالء
املشجعون يرددون هتافاتهم املسيئة
ضد ناجلسمان ،خاصة يف الدقيقتني 29
و 46من زمن املباراة.
ويعد ناجلسمان أول مدرب من مقاطعة
بافاريا يقود بايرن ميونيخ منذ

األسطورة فرانز بيكنباور ،الذي توىل
تدريب الفريق مرتني ،األوىل بني عامي
 1993و ،1994والثانية لفرتة قصرية يف
.1996
يذكر أن النادي البافاري عينّ صاحب
الـ 33عامً ا مدر ًبا للفريق هذا الصيف
بعدما دفع نحو  20مليون يورو لنادي
اليبزيج من أجل إطالق رساحه ،وذلك
عقب رحيل األملاني هانز فليك لتدريب
منتخب بالده.دعا ديتمار هامان ،نجم

بايرن ميونيخ األسبق ،مسؤويل النادي
األملاني للتخيل عن الجناح الفرنيس
كينجسيل كومان عرب بيعه يف سوق
االنتقاالت.
وأثار كومان جدلاً واس ًعا يف الفرتة
األخرية ،نظرًا لرفضه التوقيع عىل عقد
جديد مع البايرن ،ما لم يحصل عىل راتب
سنوي يبلغ  20مليون يورو ،أسوة بما
يتقاضاه زميله األملاني لريوي ساني.
ويف ظل قرب انتهاء عقد كومان صاحب

يوفنتوس يرد على استياء وكيل كيليين
كشف تقرير صحفي إيطايل ،عن تطور جديد بشأن
مستقبل جورجيو كيليني ،مدافع يوفنتوس ،خالل
املوسم املقبل.وانتهى عقد كيليني مع يوفنتوس
يف يونيو  /حزيران املايض ،لكن الالعب لم يجلس
حتى اآلن مع السيدة العجوز ملناقشة العقد الجديد.
ً
ووفقا ملوقع كالتشيو مريكاتو اإليطايل ،فإن دافيد
ليبي ،وكيل كيليني ،لم يخف استياءه العلني مؤخرًا
من عدم وجود أي اتصال به حتى اآلن من قبل إدارة
يوفنتوس للحديث عن تجديد جورجيو.وأشار املوقع
اإليطايل إىل أن إجازة كيليني قاربت عىل االنتهاء ،ثم
ً
اجتماعا مع إدارة يوفنتوس
سيعقد الالعب ووكيله
ملناقشة التجديد.وأوضح أن يوفنتوس يخطط
لتحقيق رغبة كيليني بتمديد عقده ملدة عامني حتى
يشارك يف مونديال قطر ،مع وعد بعقد اجتماع جديد

يف صيف  2022ملناقشة إمكانية التمديد لعام آخر.
وذكر كالتشيو مريكاتو أن جورجيو كيليني صاحب
الـ 36عامً ا ليس يف عجلة من أمره لحسم التجديد
مع يوفنتوس.

الكشف عن راتب فاران يف مانشسرت يونايتد

كشف تقرير صحفي إسباني،
عن راتب الفرنيس رافاييل فاران،
مدافع ريال مدريد ،عقب االنتقال
إىل مانشسرت يونايتد.
وزعمت العديد من التقارير أن
مانشسرت يونايتد توصل التفاق
نهائي مع ريال مدريد بشأن
الصفقة.
ً
ووفقا لربنامج “الشرينجيتو”

اإلسباني ،فإن مانشسرت يونايتد
حسم الصفقة نظري  50مليون
يورو.
وأشار الربنامج اإلسباني ،إىل أن
مدة عقد فاران مع الشياطني
الحمر ستكون  4مواسم ،مع
إمكانية التمديد ملوسم خامس.
وأوضح “الشرينجيتو” أن فاران
سيحصل عىل راتب سنوي يف

“أولد ترافورد” يقدر بـ 11مليون
يورو.
يذكر أن عقد فاران مع ريال
مدريد ينتهي يف صيف ،2022
لكن الالعب الفرنيس رفض كل
عروض التجديد مع املرينجي.
وكان فاران انضم لريال مدريد يف
صيف عام  2011قادما من نادي
النس الفرنيس.

لم يحسم الربتغايل كريستيانو
رونالدو ،نجم يوفنتوس ،مصريه يف
املوسم املقبل حتى اآلن.
وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس يف
صيف  ،2022إال أن الالعب الربتغايل
لم يؤكد بعد استمراره مع السيدة

نيمار يرد على بيان برشلونة

أكد الربازييل نيمار دا سيلفا ،نجم باريس سان جريمان،
تصالحه مع نادي برشلونة.وأعاد نيمار عىل حسابه
بـ”تويرت” نرش البيان الذي أصدره برشلونة ،الخاص
بتسوية جميع املنازعات املهنية واملدنية املفتوحة مع
الالعب الربازييل بشكل ودي.وكتب نيمار عىل الحساب
الخاص برشكته عىل “تويرت”“ :من خالل مشاركة املعلومات
التي نرشها برشلونة يف وقت سابق ،نؤكد أننا توصلنا إىل
اتفاق مع النادي اإلسباني ،لوضع حد لإلجراءآت القانونية
املعلقة”.وكان نيمار ارتدى قميص الفريق الكتالوني بني 2013
و ،2017قبل أن يرحل إىل باريس سان جريمان بعد أشهر قليلة
من تجديد عقده مع البلوجرانا ،يف صفقة أدت إىل اشتباك قانوني
بني الطرفني.ومنذ انتقال نيمار إىل حديقة األمراء ،كثرت التقارير
حول رغبة الالعب يف العودة إىل ناديه السابق برشلونة ،قبل أن ينهي
الجدل بتجديد عقده مع النادي الفرنيس.

أوساكا خترج من الدور الثالث

خرجت اليابانية ناومي أوساكا
من الدور الثالث ملنافسات فردي
السيدات يف التنس ضمن األلعاب
األوملبية الصيفية طوكيو .2020
ونجحت التشيكية ماركيتا
فوندروسوفا يف مباغتة املرشحة
األوىل للذهب وانترصت عليها
بمجموعتني دون رد  1-6و.4-6
وصدم الجمهور الياباني الذي
كان يعوّل عىل البطلة أوساكا
املصنفة الثانية عامليا ً يف حصد
ميدالية ،باألداء الذي قدمته
صاحبة الـ 23عاما ً وخاصة يف
املجموعة األوىل.
وانتهى حلم أوساكا باكرًا يف
يوم كارثي ارتكبت فيه  32خطأ
ً
مبارشا يف غضون  68دقيقة
مقابل  10فقط ملنافستها ،يف
حني تعادلتا يف الرضبات الرابحة
)22(.
من جهتها ،باتت فوندروشوفا
وصيفة روالن غاروس  2019أوىل
املتأهالت اىل ربع النهائي.
وقالت اليابانية نعومي أوساكا،
إنها سعيدة بتجربتها يف أوملبياد
طوكيو رغم خسارتها الصادمة
( ، )1 -6

رونالدو ينتظر سان جريمان
ً
العجوز.ووفقا ملوقع كالتشيو مريكاتو
اإليطايل ،فإن رونالدو يلتزم الصمت
خالل أول يومني عقب العودة إىل
تورينو ،ألن الالعب الربتغايل لم يحسم
مستقبله بعد.وأشار إىل أن رونالدو
عقد جلسة مع ماسيمليانو أليجري،
مدرب يوفنتوس ،عقب العودة إىل
تورينو ،حيث يمكن اعتبارها أكثر
من مجرد تحية ودية بحضور إدارة
السيدة العجوز.
وأوضح أن خورخي مينديز ،وكيل
رونالدو ،ال يزال يعمل من أجل حسم
مستقبل صاروخ ماديرا ،رغم
بدء الالعب لفرتة اإلعداد مع
يوفنتوس.وقال املوقع اإليطايل
إن بيع ريال مدريد لرافائيل
فاران قد يكون مجرد بداية
لخطة التعاقد مع كيليان

الـ 25عامً ا مع البايرن يف صيف ،2023
قال هامان لصحيفة سبورت بيلد»:ال
يمكنك أن تميض يف ذلك الطريق».
وأردف« :إذا كان الالعب (كينجسيل
كومان) يفكر يف الحصول عىل ضعف
راتبه ،فلن أدخل يف مفاوضات معه
عىل اإلطالق».وأتم نجم بايرن ميونيخ
األسبق« :إذا تقدم نا ٍد بعرض يرتاوح
بني  70و 80مليون يورو ،فبإمكانه
الذهاب حينها».وزاد كومان من صعوبة

مبابي ،نجم باريس
سان جريمان ،ما يفتح
الباب النتقال رونالدو إىل
“حديقة األمراء”.وأضاف
أن لهذا السبب لم يرصح
رونالدو بحبه واستمراره مع
يوفنتوس ملوسم رابع حتى
ً
مرتوكا للنجم
اآلن ،وإذا كان األمر
الربتغايل لرحل عىل
الفور.

املفاوضات مع البايرن بتعاقده مؤخرًا
مع الوكيل الشهري بيني زاهايف الذي كان
سب ًبا رئيسا يف رحيل النمساوي ديفيد
أالبا عن ملعب أليانتس أرينا بنهاية
املوسم املنقيض.
ً
أيضا الحصول عىل راتب
وطلب أالبا
مماثل ملا يرغب كومان يف الحصول
عليه ،لكن اإلدارة البافارية رفضت ذلك،
مما دفعه التخاذ قرارًا بعدم التجديد
ً
مجانا إىل ريال مدريد.
والرحيل
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اعالم الكرتوني

املصرية هداية مالك حترز برونزية
أقل من  67كغ يف التايكواندو

ظف�رت املرصي�ة هداية ملاك بامليدالي�ة الربونزي�ة بفوزها عىل
األمريكية بايغ مكفريسون وزن تحت  67كغ يف التايكواندو.
وف�ازت هداي�ة بواق�ع  17-6يف مجم�وع الج�والت الثلاث الت�ي
خاضتها.
وأضاف�ت ملاك امليدالي�ة إىل برونزي�ة  -57كلغ الت�ي أحرزتها يف
أوملبي�اد ري�و  .2016وبعد أن سقط�ت يف الدور رب�ع النهائي ضد
الربيطاني�ة ل�ورن وليامس املصنف�ة ثالثة عامل ًي�ا ،استفادت من
وص�ول األخرية إىل املباراة النهائي�ة ولتمنح نفسها فرصة خوض
مباراة امليدالية الربونزية.
ويف ه�ذا الوزن توجت الكرواتية الكرواتي�ة ماتيا يليتش بالذهبية
عىل حساب صاحبة الفضية الربيطانية لورين وليامس.
فيم�ا حقق�ت اإليفواري�ة روث غباغب�ي املرك�ز الثال�ث مك�رر
والربونزية.
انت�زع املرصي سيف عيىس امليدالي�ة الربونزية يف وزن أقل من 80
ك�غ يف التايكوان�دو بفوزه على النرويجي آندري ريتش�ارد ضمن
أوملبي�اد طوكيو .2020سي�ف حقق االنتصار بمجم�وع الجوالت
الثلاث بواقع .12-4وكان عيىس بطل إفريقيا لعام  2021خرس يف
نصف النهائي أمام املصنف أول عامل ًيا الرويس ماكسيم خرامتشوف
املشارك تحت عالم محايد ،بعد أن أطاح باإليطايل سيموني أليسيو
بطل العالم  2019من ربع النهائي.

( )7إصابات جديدة بكورونا
ماركيتا
أمام
و()4-6
فوندروسوفا يف الدور الثالث
ملسابقة التنس.
وأقرت املصنفة الثانية عامل ًيا،
التي كانت واحدة من أكرب آمال
بالدها يف تحقيق ميدالية ذهبية،
وأضاءت قبل أيام قليلة الشعلة
األوملبية ،بأنها كانت تحت ضغط
لتقديم أداء قوي ،لكنها راضية
رغم ذلك عن مشاركتها األوىل يف
األلعاب األوملبية.
وأبلغت أوساكا 23 ،عامً ا،
الصحفيني بعد املباراة« :بالنسبة
يل .أنا سعيدة ً
حقا بوجودي هنا.

أنا حزينة ألنني خرست بالطبع،
لكن بشكل عام سعيدة بتجربتي
األوملبية األوىل».
وقالت أوساكا ،التي فازت
ببطولة أمريكا املفتوحة العام
املايض ،إن ليس لديها أي خطط
يف الوقت الحايل بعد نهاية
مشوارها يف األوملبياد ،مضيفة
أنها لم تفكر بعد يف الدفاع عن
لقبها يف نيويورك.
وتابعت« :بالنسبة يل ،أنا من
نوعية األشخاص الذين يقدمون
الكثري من األشياء ،لذلك إما أن
يكون هذا أمرا جيدا أو سيئا».

أعلنت اللجن�ة املنظمة ألوملبياد طوكيو عن  7حاالت إصابة جديدة
بفيروس كورون�ا مرتبط�ة باأللع�اب ،منه�م حالت�ان الثنني من
الرياضيني.
ووص�ل إجمايل الحاالت املصابة املتعلق�ة باألوملبياد ،منذ أول يوليو
تموز ،إىل .155

لوكاكو يسعى إىل حتقيق املزيد من األلقاب مع إنرت
أعرب مهاجم إنرت االيطايل بطل الدور املحيل املوسم الفائت ،البلجيكي
الدويل روميلو لوكاكو إنه يريد تحقيق املزيد يف صفوف فريقه وذلك
بعد عودته اىل صفوفه استعدادا للموسم الجديد.وكان لوكاكو ساهم
بشكل كبري املوسم املايض يف وضع فريقه حدا ً لصيام دام  11عاما لم
يحقق فيه لقب الدوري االيطايل من خالل تسجيله  24هدفا ً ليحتل
املركز الثاني يف ترتيب الهدافني وراء مهاجم يوفنتوس النجم الربتغايل
كريستيانو رونالدو لكن النقطة السوداء الوحيدة املوسم املايض
كانت يف فشل فريقه يف تخطي دور املجموعات يف دوري ابطال اوروبا.
وقال لوكاكو الذي انتقل إىل صفوف فريقه قبل موسمني قادما ً من
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي مقابل صفقة ناهزت الـ80
مليون يورو لتلفزيون النادي“ :نأمل يف تحقيق

املزيد املوسم املقبل”.وسجل لوكاكو حتى اآلن  64هدفا يف  95خاضها يف
صفوف ناديه يف جميع املسابقات.وسيلعب لوكاكو تحت إرشاف مدرب
جديد إلنرت هو سيموني إينزاغي الذي حل بدالً من انتونيو كونتي لخالف
األخري مع ادارة النادي حول التعاقدات يف ظل األزمة املالية التي يمر بها
النادي اللومياردي.وسبق إلينزاغي أن أرشف عىل جوردان لوكاكو شقيق
روميلو يف صفوف ناديه السابق التسيو.وقال لوكاكو“ :لقد تحدثت إىل
املدرب يف اليوم الذي تم تعيينه رسميا وخالل مشاركتي يف بطولة أوروبا
األخرية”.وأضاف“ :لقد قال يل شقيقي أشياء كثرية عنه .إنه مدرب جيد
وأعتقد بأنه سيساعد النادي عىل تحقيق املزيد من النجاحات؟ آمل أن
نعمل جميعا ملواصلة السري عىل النهج ذاته الذي بدأناه”.وختم“ :أنا
سعيد للعودة اىل التدريبات”.

مفكرة الزوراء
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الصحفي املخضرم حافظ الراوي يروي لـ” الزوراء” مسريته الصحفية بعد أكثر من نصف قرن

نقابة الصحفيني شهدت تطورا كبريا على املستويني احمللي والدولي خالل تولي نقيبها مؤيد الالمي
كش�ف الصحفي املخضرم رئي�س تحرير الوكال�ة الوطنية
العراقي�ة لالنباء (نين�ا) حافظ الراوي ،ع�ن بداياته يف العمل
الصحف�ي ،وفيم�ا نص�ح خريج�و كلي�ات االعلام بالتعل�م
والتدري�ب ومواصل�ة العم�ل الصحف�ي ،اش�ار اىل ان نقابة
الصحفيني ش�هدت تطورا كبريا عىل املستويني املحيل والدويل
خالل س�نوات تويل نقيب الصحفيني مؤي�د الالمي ،بينما اكد
استمرار صحيفة الزوراء بالصدور اعطاها موقعا متميزا من
بني الصحف العراقية والعربية.

وق�ال ال�راوي يف حوار موس�ع م�ع “الزوراء” :ب�دأت العمل
الصحف�ي يف اوائ�ل ع�ام  1969وكان دخ�ويل للصحافة غري
مخط�ط له وانما كان صدفة ،مبينا :تخرجت من كلية اآلداب
ف�رع التاري�خ  ،وكن�ت اخطط يف تل�ك الفرتة اكمال دراس�ة
املاجس�تري يف القاهرة ،اال انه كانت هناك عالقة تربط والدي
عندم�ا كان مدرس�ا يف قض�اء راوة بمحافظة االنب�ار بوزير
االعلام عبدالله س�لوم الس�امرائي ،وش�اءت الص�دف ليتم
تعييني يف وكالة االنباء العراقية يف .29/1/1969

اجرى احلوار /حييى الزيدي:
والسيما خالل س�نوات تويل مؤيد الالمي ،حيث
شهدت يف زمنه طفرة رسيعة سواء يف اجهزتها
او موقعه�ا او تعاملها وعالقته�ا مع النقابات
االخرى ،وكذلك مع الدول ،حيث يحرص الالمي
عىل متابعة العمل مما اثمرت هذه الجهود .
وتابع :نش�عر بالفخر ببناية نقابة الصحفيني
العراقيين وبزهو الحدائق واالجه�زة املتوفرة ،
اضافة اىل عالق�ة النقابة عربيا ودوليا جميعها
تعطي مكانة للصحفي العراقي ،الفتا اىل ان فوز
مؤيد الالمي برئاس�ة اتح�اد الصحفيني العرب
وعضوي�ة االتح�اد الدويل ،اض�اف اىل الصحفي
العراقي قوة وس�معة اكث�ر ،واصبحت النقابة
ذات مكانة كبرية بني نقابات الدول العربية .
واشار الراوي اىل ان وجود الالمي عىل قمة اتحاد
الصحفيني العرب وفوزه بعضوية االتحاد الدويل
ليس سهال ،واعطى نقابة الصحفيني وفروعها
باملحافظات قوة وصوت مسموع ،وهذا لم يكن
موجودا يف السابق.
وح�ول حص�ول الصحفيين على اراض يف

مهنة الصحافة متعبة لكنها ممتعة

قال الصحفي حافظ الراوي  :ان مهنة الصحافة
متعب�ة ويف ذات الوقت ممتعة ،حيث انها تكون
متعب�ة عندم�ا تس�عى للحص�ول على خرب او
معلوم�ة او تغط�ي مؤتمرا بمناس�بة صحفية
تشعر بتعب وربما يكلفك ذلك وقت وجهد ،لكن
بعد ان تنجز هذا العم�ل تحس بمتعة ،وهذا ما
يغط�ي عىل التعب الذي يصبح اثناء القيام بهذا
الواجب وبهذه املهمة .

شيخ الصحفيني حمسن حسني ابرز
الصحفيني الذي عاصرتهم

وع�ن اب�رز الصحفيني الذين عارشهم ..اش�ار
الراوي اىل ان اب�رز الصحفيني الذين عصارتهم
ه�و الصحف�ي الكبير محس�ن حسين ،الذي
يعد ش�يخ املحررين والصحفيين وكتاب الخرب
يف الع�راق وربم�ا يف الوط�ن العرب�ي  ،الن�ه بدأ
العم�ل يف اواس�ط الخمس�ينيات ،مبين�ا ان�ه
عندم�ا عمل�ت يف وكال�ة االنب�اء العراقية كان
يش�غل منصب مع�اون مدير وم�ن ثم مرشف
على االخبار  ،حي�ث تعلمت من�ه الكثري فضال
عن اس�اتذة اخرين منهم الفلس�طيني محمود
محم�د احم�د وابراهي�م العي�دان والراحل عبد
اله�ادي الفكيك�ي ..حيث تعلم�ت منهم الكثري
من مف�ردات العم�ل الصحفي وكان�وا جادين
بتعليمنا اس�س العم�ل الصحف�ي ،وكذلك من
الصحفيين الذين عملوا مع�ي يف تبادل الخربة
منهم الزمالء اس�امة مه�دي يف لندن وزمالء يف
بغداد وقسم تقاعدوا .
العمل الصحفي يف فرتة الستينيات والسبعينيات صعب
جدا
ولف�ت ال�راوي اىل ان العم�ل الصحف�ي يف فرتة
الس�تينيات والس�بعينيات وحت�ى الثمانينيات

أنصح خرجيي كليات
اإلعالم بالتعلم
والتدريب ومواصلة
العمل الصحفي
كان عمال متعبا وصعبا جدا ،مؤكدا ان الحصول
عىل املعلومة ليس باالمر الس�هل  ،فمثال قس�م
االخبار الذي كنا معنيني به س�واء يف الوكالة او
الصحف كان هن�اك مجموعة مندوبني ويف ذلك
الوق�ت يس�موننا باملخربين حي�ث تكتب صفة
العمل يف الهوية مخرب وليس مراس�ل وللطرافة
كان الجباة عند رؤية هويتي مخربا كانما االمن
مبين�ا ان توزي�ع املندوبين كان على الوزارات
كقطاع�ات فاس�اس عملنا يختل�ف عن العمل
حاليا .
وتاب�ع :كان نهاي�ة ال�دوام يف كل وزارة يك�ون
املل�ف بالكت�ب التي صدرت بهذا الي�وم وعندما
نحرض ثان�ي يوم صباحا يقدمون لنا هذا امللف
قس�م االعالم يف الوزارة حيث نتصفح هذا امللف
ال�ذي يح�وي كل الكت�ب الت�ي ص�درت باليوم
السابق وتعطينا مفاتيح الخبار اخرى لنتابعها
او اخبار جاهزة هذا كان عملنا الرئيس اضافة

بها والذي ربما لم نره يف الصحف االخرى.
وبش�أن التضحي�ات الت�ي قدمته�ا االرسة
الصحفية اش�ار ال�راوي اىل ان العمل الصحفي
لي�س س�هال  ،مبين�ا ان الصحفيين العراقيني
تمي�زوا باندفاعهم وش�جاعتهم والتواصل مع
القوات االمنية للتغطية االعالمية وعدد ش�هداء
الصحافة يعكس ش�جاعة وتضحية الصحفي
العراقي .

الصحفيون هلم وقفة مشرفة مع ابطال
اجليش األبيض

وح�ول وق�وف الصحفيين اىل جان�ب الكوادر
الطبي�ة يف مواجه�ة كورونا اوض�ح الراوي :ان
الصحفيين كان له�م وقفة مرشف�ة اىل جانب
ابط�ال الجي�ش االبي�ض م�ن الك�وادر الطبية
يف متابع�ة كورون�ا وللتثقيف ضد ه�ذا املرض
وتش�خيص س�لبياته وتحدي�د اماك�ن الع�زل
لتبي�ان ماموجود مما كلفهم ارواحهم وقس�م
اخر اصيبوا وتشافوا منهم .

الصحفيون العراقيون متيزوا باندفاعهم وشجاعتهم والتواصل مع القوات األمنية يف املعارك
استمرار صحيفة الزوراء بالصدور اعطاها موقعا متميزا من بني الصحف العراقية والعربية
اىل تغطية مؤتمرات صحفية نكلف بها .

ليس من السهل املوازنة بني اجليل املخضرم
والشاب

وبش�أن املوازنة بني الجيل املخرضم والشباب
 ..أك�د ال�راوي :انه ليس باالمر الس�هل املوازنة
بين الجي�ل الصحفي املخرضم والش�اب حيث
يحت�اج اىل جه�د وتعب حتى تحق�ق ذلك ،الفتا
اىل ان الشباب دائما يكونوا مترسعني ويريدون
النج�اح وتحقي�ق طفرة وهو ح�ق مرشوع له
ولكن يفرتض ان يبنى عىل اس�س ،بينما الجيل
الوس�ط بني جيلن�ا والش�باب كان�وا يتقبلون
النصائ�ح والتوجية ولم تكن هن�اك صعوبة يف
التعامل مع الشباب .
واش�ار اىل ان�ه لكل عم�ل ل�ه خصوصية حيث
ان العم�ل الس�ابق كان متعب�ا لكن�ه كان ل�ه
متعة االن العمل اصبح اس�هل بوجود االنرتنت
ووسائل االتصال مما س�هلت الكثري من العمل
 ،مستذكرا انه حصل حادث كسوف الشمس يف
املوصل يف منطقة (دير متي ) ذهبنا كصحفيني
عرب واجانب ونح�ن من وكالة االنباء العراقية
حي�ث صار الحدث ظه�را وكان معنا صحفيني
اجانب لديهم جهاز “الب توب” بدقيقتني ارسل
الخرب اىل وس�يلتهم االعالمية بينما نحن اىل االن
رجعن�ا اىل املوص�ل وللفندق واتصلن�ا فاصبح
املغرب وكثري احداث كانت تحصل .
وبين ان وكالة االنب�اء العراقية كان�ت الوكالة
الرسمية وكان السبق الصحفي انذاك جدا قليال
الن الصح�ف تعتمد بنس�بة  % 95على وكالة
االنب�اء العراقية لهذا ينتظرون الخرب الرس�مي
والس�بق الصحف�ي لي�س مث�ل االن وحرك�ة
املنافسة كانت معدومة .
وبش�ان الحداثة ودخ�ول التكنلوجي�ا يف العمل
الصحفي قال ال�راوي :واجهنا بعض الصعوبة

يف ب�ادئ االم�ر عندما عمل�ت يف وكال�ة االنباء
الوطني�ة نينا يف عام  2006لم اكن اعرف العمل
عىل جه�از الكمبيوتر ،اال ان االس�تاذ محس�ن
حسين كان حريص�ا على تعليمنا على جهاز
الكمبيوتر ،مبينا ان جهاز الكمبيوتر واالنرتنت
مه�م يف العم�ل الصحف�ي ولوالهم�ا ال يمك�ن
الحصول عىل املعلومة بشكل رسيع.

حل وزارة االعالم واجليش العراقي اسوأ
قرارين اختذا

وفيما يخص قرار حل وزارة االعالم قال الراوي:
ان اس�وأ قرارين اتخذا بعد ع�ام  2003هو حل
الجي�ش العراقي ووزارة االعلام ،حيث يتواجد
فيها الكثري من الك�وادر الصحفية من مقدمي

برامج وكوادر فنية كبرية.
وح�ول خريجي االعالم ذكر ال�راوي :ان الطلبة
عندما يتخرجوا من كليات االعالم هم يدرسون
نظري فقط الربع سنوات لذلك يحتاج اىل الوقت
من اجل التدريب والنجاح ،مبينا ان الخلل يكمن
يف الجامعات حيث يفرتض ارسال الطلبة خالل
العطلة الصيفية اىل املؤسسات االعالمية لغرض
التدريب وكسب الخربات والحصول عىل شهادة
التدريب.
نقابة الصحفيني شهدت طفرة نوعية خالل تولي الالمي
وبشأن نقابة الصحفيني العراقيني قال الراوي:
ان النقاب�ة تاريخي�ة وعريق�ة ومواقفه�ا يف
الدف�اع عن الصحفيني وحرية الصحافة كثرية،

املحافظ�ات وارشاكه�م يف اللج�ان واالس�تماع
اىل ارائه�م ق�ال الراوي  ..ان ه�ذا جاء من قوة
ومكانة النقابة وفروعها.
“الزوراء” حتتل موقعا متميزا من بني الصحف العراقية
وبش�أن صحيف�ة ال�زوراء ق�ال ال�راوي :ان
اس�تمرارها يف الصدور خالل الس�نوات االخرية
ومتابعتها لالحداث العربية واالقليمية والدولية
اعطاها موقعا متميزا من بني الصحف العراقية
بعد عام  2003حيث كانت يف الس�ابق متقطعة
الصدور ،مؤكدا ان اس�تمرارها بالصدور اصبح
لها مكانة ومتابعني والسيما بعد احتوائها عىل
الترصيح�ات الخاص�ة ولق�اءات خاصة تنفرد

ونص�ح ال�راوي الخريجين من كلي�ات االعالم
بمواصل�ة الجه�د والتعل�م للعم�ل الصحف�ي
والتثقي�ف الذات�ي يف املنزل والعم�ل عىل جهاز
الكمبيوت�ر  ،حيث لي�س من الس�هل الحصول
عىل فرص العمل حيث انها تحتاج اىل املنافس�ة
واملنافسة تحتاج اىل املزيد من التعلم واالستمرار
باملتابعة والق�راءة والدخول يف دورات صحفية
الت�ي تعط�ي للخريج دافع�ا لش�ق طريقه اىل
العمل الصحفي .
وبين ان العمل الصحفي اخذ منا جميع الوقت
من�ذ الصب�اح اىل اللي�ل بمتابع�ة الفضائي�ات
والعمل ه�ذا اليعطيك الفرص�ة يف التواصل مع
االصداقاء واالقارب.

تعدد الفضائيات جعلتنا نفقد متعة املشاهدة

وفيما يتعلق بالفضائيات ووس�ائل االعالم قال
ال�راوي :ان تع�دد الفضايئ�ات اكثر م�ن الالزم
جعلتن�ا نفقد متعة املش�اهدة حي�ث ان الكثري
من الفضائيات بحكم الوضع الس�يايس وكوننا
مقبلون عىل االنتخابات فهناك احزاب سياسية
ب�دات تفتح فضائي�ات للرتويج ع�ن برامجها،
بينما املش�اهد يحت�اج اىل برامج ومسلسلات
ومتابع�ة للتقاري�ر وللتحقيق�ات صحفية اما
الن�دوات الحوارية السياس�ية البحت�ة املواطن
اليحتاج لها.
وبشان عمل الصحف ذكر الراوي :ان الصحافة
الورقي�ة فيه�ا متعة ونش�عر بالراح�ة عندما
نشاهد الصحف يف الطرق واملكاتب.
وختم قول�ه :نتمنى للصحف�ي العراقي املزيد من
التال�ق واالب�داع وللصحاف�ة املوفقي�ةو الس�يما
صحيفة الزوراء  ،هذه الصحيفة الشابة رغم انها
اق�دم صحيفة يف الع�راق اال اننا نراه�ا يف مقدمة
الصحف س�واء يف اماكن بيع الصحف والتلفزيون
واملقاهي فهي متصدرة للصحف وهو امر مفرح.

الراوي :العمل الصحفي يف الستينيات والسبعينيات كان متعبا وصعبا جدا واحلصول على املعلومة ليس باألمر السهل

ثقافية
العدد 7532 :االربعاء  28تموز 2021

No: 7532 Wed 28 July 2021

www.alzawraapaper.com

القاص ساجد آل ياسني يقدم قصصا:

9

تسيطر عليها هواجس الفقدان واملوت يف جمموعته (أغصان تصارع اخلريف)
محدي العطار
القص�ة القصيرة ه�ي فك�رة واالف�كار
بحاج�ة اىل موهبة وخيال واىل القراءة التي
تعطي للقاص قدرة اىل رؤية األش�ياء الذي
يجب أن يتجنبها عند كتابة القصة ،وهناك
االنفع�ال التي يثري الخي�ال ويكون الدافع
للكتاب�ة والتعبري ،واكثر م�ا يجعل القصة
ناجح�ة هو فك�رة جديدة وجي�دة ،وجود
فك�رة متبل�ورة يف ذه�ن الق�اص هو من
تس�تغرق الوقت والجهد اما العمل الش�اق
االخر هي يف االسلوب وصياغة هذه الفكرة
يف قالب قصيص.
مجموع�ة (أغص�ان تص�ارع الخري�ف)
للق�اص “س�اجد آل ياسين” اص�دار دار
الرسد للنرش والتوزيع سنة االصدار 2021
وتق�ع يف  131صفح�ة وتحت�وي على 38
قص�ة قصيرة وق.ق.ج معظ�م القصص
تحتوي على مواصف�ات فكري�ة ناضجة
ويملك س�اجد الح�س القصيص ومصادر
اف�كاره متنوع�ة (تج�ارب ش�خصية او
ذكري�ات عاطفي�ة ،او تخيلات جميلة او
س�يئة ،احاديث وحكايات واقعية سمعها
من االخرين واث�رت يف انفعاالته العاطفية
والنفس�ية ،فضال عما يمتلك من مش�اعر
خاص�ة تح�دد ما يح�ب وما يك�ره وكيف
يتفاعل مع الش�أن والعام ليختار الوقوف
مع املظلوم وضد الظالم ويدعو اىل تحقيق
الحري�ة والعدال�ة االجتماعي�ة) ،يقول د.
س�عد عيل حي�اوي يف التقدي�م للمجموعة
“س�اجد آل ياسين محبا لكتابته ،صادقا
مع نفس�ه ،ال يدعي ما ليس له ،وال يكتب
إال عندما يريد الب�وح ،وقد فهم إن القصة
فن ولي�س حكاية ،و اصبح يمي�ز بينهما
بالتجرب�ة ،واكتش�اف أرسار ذل�ك الكائن
الش�اب ال�ذي ال يش�يخ ابدا والذي اس�مه

القصة القصرية”ص. 8
هاجس الفقدان واملوت
يف اكثر من القص�ة تكون ثيمة الفقدان او
امل�وت املتن�وع ح�ارضة يف القصص ،وهو
ال يعال�ج قضي�ة امل�وت بالب�كاء والحزن
بل يجعل القارئ يش�عر ان امل�وت قد جاء
قب�ل أوان�ه “أجه�زت الح�رب حت�ى على
لحظاته�م الجميل�ة فأصبح�وا يجترون
الذكري�ات”ص ،11بطل�ة قص�ة (واقي�ة
الرأس) او (الخوذة) وهي الس�ارد يف هذه
القص�ة – انس�نة -الحرب جع�ل الصخر
والحدي�د يتكل�م ،فصديقه ال يمل�ك اال ان
يحدث ص�ورة حبيبته (عن حفل زواجهما
بعد أن تنتهي الحرب) وكذلك صورة أمه (أن
يعوضها كل س�نني الحزن والحرمان) ويف
وص�ف لتفاصيل القصف ال�ذي تتعرضون
له ،ي�زج القاص برؤيته ع�ن هذه الحرب
بجملة قصرية ذكية “كان ال يريد أن يموت
فال ناقة له وال جمل يف هذا الرصاع”ص12

وكم�ا ان الناس ال يمكنه�ا ان تقاوم النار
ف�أن الخ�وذة ال تصمد طويال” فس�قطت
متدحرجة بني األشالء عىل أرض قد صبغت
بلون املوت فأنتهى بي املطاف قرب قطعة
من الطني حولتها نار الحرب اىل حجر أحمر
بلون الدم” بعد ح�وار بني الخوذة والحجر
وانتقاد للعن�ف والرصاعات والحروب عىل
م�ر التاري�خ تنته�ي القصة به�ذا املقطع
املؤث�ر “ حملن�ي أحد الناجين من حزامي
امللط�خ بالدم والتراب ووضعني عىل جثة
مقطع�ة عرفت صاحبها من رس�الة حب
ل�ن تص�ل إىل صاحبه�ا”ص( 13قص�ة
واقية الرأس) س�نتوقف عىل مفردة املوت
واش�كاله املتعددة يف املجموعة القصصية
(أغض�ان تصارع الخريف) يف الجزء الثاني
من القراءة.
الش�خصيات الحي�ة يف قصص س�اجد آل
ياسني
عندم�ا كان حنا مينا يكتب احدى رواياته،

يف س�ياق العم�ل ق�رر أن يقت�ل اح�دى
الش�خصيات يف الرواي�ة ،يق�ول حن�ا مينا
كنت اح�ب تلك الش�خصية الت�ي خلقتها
داخ�ل الرواي�ة! وعندم�ا مات�ت ش�عرت
بالح�زن العميق! وكل من يس�أل حنا مينا
عن س�بب ه�ذا الحزن ي�رد عليهم (فقدت
شخصا عزيزا عيل)!
يف مجموع�ة (أغص�ان تص�ارع الخريف)
ش�خصيات تش�عر انك قد تعرف�ت عليهم
يف مج�ال العس�كرية واثن�اء الح�روب
ويمك�ن ماتت بني يديك ،ش�خصيات حية
تس�تطيع ان تتكل�م معها وتتأل�م وتحزن
لفقدانها ،لذلك نؤرش هذه االيجابية يف بناء
الش�خصيات عن�د س�اجد آل ياسين فهو
ق�ادر ان يتكلم بلس�ان كل ش�خصية وان
يفكر ويترصف تماما مثل أي واحد منهم!
*أغصان تصارع الخريف
ه�ذه القصة التي تحمل عنوان املجموعة
ول�م يعن�ون الق�اص قصته باس�تخدام

إرنست همنغواي وزوجاته األربع

عط ٌر هلا
خضر مخيس

د .حممد قصيبات

يا لهذا النشيد
ُ
يؤثث ما للسماواتِ من عطرها االقحوان
َّ
و ُيهدي لها كل ترنيم ٍة من ألق
ُ
يزقزق ُ
الصبح
لون القصائ ِد يف
ِ
ً
عناق
ارجوحة من
ٍ
ً
يس ُ
حنني املواوي ِل
ري لها لهفة من
ِ
ً
حلم أنيق
او شجنا يف صباحاتِ
ٍ
ُ
ُ
شوق
الشعر نجمة
وردة
هنا
ٍ
ِ
ُ
ٌ
ُ
البوح
أحرف
ها
هجس
وأيقونة
ِ
قنديل همس تألألَ فجرا ً
ُ
ٍ
من األمنيات
أُقب ٌُّل َّ
كف املروء ِة
كان ُّ
َ
َ
أهازيج ُه برعما ً من حنان
يلف
َ
مضغة الروح فجرا ً بهيا ً
و ُيلقمني
ِ
َ
َ
عمري حتى انا َم
أيام
أغصان
يهده ُد
ِ
وحتى كربتُ
وأيقظني ُ
بيت
شعر أليف ٍ
ٍ
ُّ
أحب الناس يل ......
بالروح - .........
ومن
ِ
يا لهذا النشيد
يساف ُر نبضا ً
ً
لوحة
ويرسمني
ُ
 ُّالفجر -
شهقة
ها
كل ألوا ِن
ِ
َّ
أطرَها ميس ٌم من عبري.

ٌ
علم النفس
ثمة
مصطلح يف قواميس ِ
يس�مّى  ،serial polygamyيتعل�ق
«بتع�دد الزوج�ات التسلسلي»؛ فما
ُ
الرج�ل حت�ى يع�د العدة
أن يت�زوج
َ
لعش�يق ٍة تكون هي الزوجة التالية،
ث�م عش�يق ٍة م�ع الثاني�ة لتصب�ح
ً
ُ
املسلسل
زوجة ثالثة ،وهكذا يستمر
ُ
ُ
الكاتب
يعتبر
املتش�ابه يف حلقات�ه.
َ
خير
األمريك�ي إرنس�ت همنغ�واي
نموذج لهذه الحالة.
ٍ
ت�زوج همنغواي ب�أول زوجات ِه عام
 1921وه�و يف الثاني� ِة والعرشي�ن
م�ن عم�ره وكان�ت أمريكي�ة تدعى
هاديل ريتشاردس�ون ،تكربه بثمانية
ُ
الزواج يف والي ِة متش�يغان
أعوام .تم
األمريكية ،ثم سافر الزوجان معا إىل
باري�س ،حي�ث كان همنغواي يعمل
ً
مراسلا لصحيف ِة «تورونتو س�تار»
كان للزوجين أثن�اء إقامتهم�ا يف
باريس ٌ
جنوب فرنسا يذهبان
بيت يف
ِ
إلي�ه يف العطالت ويف فص�ل الصيف،
وكان�ا يقضيان الش�تاء يف النمس�ا،
ٌ
صديقة أمريكية تدعى
وكان له�اديل
بولني فيف�ر ،وقع إرنس�ت يف حبها،
وصارت عش�يقته .ويف إحدى فصول
الشتاء كانت بولني يف زيارة للزوجني
يف جب�ال األل�ب فعاد همنغ�واي مع
ً
ت�اركا
عش�يقته بولين إىل باري�س
زوجت�ه وطفل�ه وحيدي�ن يف جب�ال
النمسا ،بعدها بسنوات علمت هاديل
بعالقة زوجها الغرامية مع صديقتها
فطلب�ت الطالق ،الذي ت ّم عام ،1927
ولم تك�ن هاديل راضية ع�ن زوجها؛
كان�ت تق�ول إن الوق�ت ال�ذي كان
يقضي�ه يف الحان�ات مع املومس�ات
هو أكثر من الذي يقضيه يف بيته مع
عائلته .صارت بولني الزوجة الثانية
لهمنغ�واي وكان�ت تكبره بأرب�ع
س�نوات .تزوج همنغ�واي ببولني يف
باريس ،وحرص عىل أن يكون زواجه
دينيا فغري دين�ه ودخل الكاثوليكية،
وتزوج�ا يف كنيس�ة س�ان هونوريه
يف باري�س وذه�ب الزوج�ان بعدها
للعيش يف كاي ويست يف فلوريدا.

ع

االوراق فيك�ون العن�وان (أوراق تصارع
الخريف) ألن من يتس�اقط وقت الخريف
ه�ي االوراق وتبق�ى االغص�ان عاري�ة،
تمام�ا مثل الش�خصيات التي تتس�اقط
بس�بب التق�دم بالعم�ر  ،والس�بب يعود
اىل أن ش�خصيات القص�ة من الش�باب
وه�ذه القص�ة التي تتحدث ع�ن الخوف
من امل�وت بوباء كورونا وكان التش�بيه
باالغصان موفقا”ستعيش وأعيش معك
كغصنين يصارعان الخري�ف حتى يأتي
عمرنا املورق .كن قويا يا حبيبي”ص70
 ،وحينم�ا يمل�ك االنس�ان ش�يئا مهم�ا
يعيش من اجله يس�تطيع ان يقهر حتى
هذا الوب�اء اللعني ،ش�خصية كريم الذي
يهرب من مواجهة نتيجة فحص كورونا
– وهو اول ش�خص يمكن ان يموت بهذا
الوب�اء -يلج�أ لحبيبت�ه أش�واق لرؤيتها
للمرة االخرية  ،تتغير وجهة نظره وبدال
من الخوف يكون لديه االمل ،أنها (مناعة
الحب) “س�أعيش من أجل أشواق .وعند
وصويل إىل املشفى رأيت أبي واقفا يف باب
املش�فى وعين�اه تبح�ث بني امل�ارة عني
وابتسم حني رآني وقال - :النتيجة سالبة
يا كري�م أنت بخري”ص ، 71ال يس�لم لنا
القاص هذه النهاية الس�عيدة ببس�اطة
وس�هولة بل يلجأ اىل (الحل�م) ليصف لنا
كيف يموت ويشيع ويدفن كريم بطريقة
قاس�ية والق�ارئ ال يعرف ان�ه (حلم) “
وص�ل خرب موت�ي إىل العال�م قبل وصول
جثت�ي إىل الط�ب العديل..وف�اة أول حالة
بفايروس كورونا..قبل إنزال جثتي رأيت
جرافة وهي تحفر ش�قا عميقا يف األرض
يبدو قربي..ومع اشتعال النريان يف جثتي
رصخ�ت رصخ�ة مدوي�ة أيقظ�ت امي
الجالس�ة قرب رأيس وهي تردد  -:اس�م

ر
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سناء النقاش واسرار احلياة

رقية اجلبوري

ُ
الحرب األهلية
يف عام  1936تش�تعل
اإلسبانية فيدخل همنغواي وزوجته
خالف ش�ديدٍ؛ تقف بولني يف صف
يف
ٍ
فرانكو ،يف ما يكون إرنست يف جانب
الجمهوريني ،حيث يذهب إىل إسبانيا
لتغطي�ة الح�رب ،وهن�اك يلتق�ي
بمراس�ل ِة حرب أمريكية تدعى مارتا
غيلهورن يف فندق فلوريدا ،يف مدريد،
الذي كان يقيم فيه مراس�لو الحرب،
وكان الكاتب قد التقي بها س�ابقا يف
كاي ويس�ت .تصبح مارتا عش�يقة
لهمنغ�واي ،قب�ل أن يتزوجه�ا بع�د
طالقه من بولني بأشهر عام 1940
يت�زوج الكات�ب بمارت�ا غيله�ورن،
حرب،
وكان�ت وقتها تعمل مراس�لة
ٍ
وتكت�ب كم�ا همنغ�واي الرواي�ة،
واش�تهرت بأسلوبها الس�اخر الذي
يشبه أس�لوب همنغواي إىل حد كبري
(حت�ى أن محبيه�ا قال�وا إنه�ا هي
من س�اعد همنغ�واي يف االنتهاء من
رواية الش�يخ والبحر ولي�س أدريانا
ايفانس�يش ،الت�ي ل�م تك�ن تجي�د
اإلنكليزية).
اشترت مارتا بيت�ا يف هافانا وكتبت
َ
بعض كتبه�ا ،وجاء همنغواي
هناك
للعي�ش معه�ا وكان يكتب�ان معا يف
الغرفة نفسها .
يذه�ب همنغ�واي إىل لن�دن لتغطية
الح�رب العاملي�ة الثانية ع�ام 1940
وهن�اك يلتق�ي بصحافي�ة أمريكية
تدعي م�اري ويلش ،رسعان ما يقع
يف حبها وتصبح عش�يقته ،ويف عام
 1945رشعت الحرب العاملية الثانية
تقرتب من نهايته�ا ،ويقرر الحلفاء
إنزال ق�وات يف منطق�ة النورماندي
الفرنس�ية ،وحني يس�مع همنغواي
به�ذا األمر يلج�أ إىل الحيل�ة يف منع

زوجت�ه مارت�ا من الذه�اب إىل لندن
لتغطية الحرب ،فيذهب إىل الصحيفة
قبله�ا ويوق�ع عقدا يك�ون فيه هو
املراس�ل لألح�داث من هن�اك ،وألن
الصحيفة ال يحق لها إرسال أكثر من
مراسل واحد ،لم يبق ملارتا إال السفر
بطريقتها الخاص�ة ،وعندما وصلت
مارتا إىل أوروبا قبل همنغواي أرسل
ُ
الكاتب برقية يقول فيها جملته
إليها
املش�هورة «علي�ك أن تخت�اري بين
رسيري وس�احة الحرب» لكن مارتا
َ
الحرب ،دون أن تعرف
ساحة
تختار
ِ
أنه�ا بذلك س�وف لن تع�ود إىل بيتها
أبدا ،ولم يرج�ع همنغواي مع مارتا
بعد نهاي ِة الحرب ،لكن مع عشيقته
م�اري ويلش التي أصبح�ت زوجته
الرابع�ة ،بعد مارتا حي�ث تم الزواج
يف كوب�ا يف ربيع ع�ام  .1946أخذت
ماري مكان مارتا ورفض همنغواي
إرس�ال املخطوطات واألغراض التي
تخص مارتا.
ل�م تك�ن حي�اة زوج�ات همنغواى
س�هلة مع�ه :مات�ت مارت�ا منتحرة
وبولني بنزيف يف الدماغ وقال ابنهما
َ
موت أمه يع�ود إىل نزاع
الطبي�ب ،إن
حاد بني أبويه.
مسلس�ل زوجات همنغواي لم ينته
هنا ،فف�ي عام  1949يذهب الكاتب
إىل فينيس�يا ألول م�رة ليلتقي بفتاة
تصغ�ره بأكث�ر م�ن ثالثين عام�ا،
لك�ن هذه املرة بدا همنغواي بس�بب
ً
رجلا يف الثمانين ،وه�و
أمراض�ه
ل�م يبلغ الس�تني بعد؛ صار س�كريا
ومريض�ا ال يق�در على لع�ب دور
«الذك�ر األمريك�ي» الذي ع�رف به،
لكن لذلك قصة أخرى س�نعود إليها
الحقا.

ل�كل روائ�ي قص�ة خاص�ة وارسار يف حيات�ه يطلقها
احيانا يف كتاباته ،لذا استوقفتني املجموعة القصصية
للزميل�ة الروائية الصحفية س�ناء النق�اش املعنونة (
رس املفت�اح ) ،فقل�ت يف نفسي اي رس خبأت�ه يف هذه
املجموعة فالبد يل من قرائتها
وها انا اعرضها لكم ،،رس املفتاح الكتاب الحادي عرش
م�ن تاليف الزميلة الصديقة س�ناء النقاش ،مجموعة
قصصي�ة طبع�ت بالحج�م املتوس�ط بمئ�ة واربعين
صفح�ة ،صادرة عن مؤسس�ة ثائ�ر العصامي للطبع
والنرش والتوزيع.
اول رس ه�و االه�داء اىل( س�ما االمري) رحمه�ا الله...
الطفلة املعجزة التي رس�مت بااللوان فقطفت الجوائز
والتي الهمت الكثريين القوة لتحدي صعاب الحياة.
كم�ا انها كش�فت ارسار ق�وة املراة يف قص�ة( كفاح )
الم�راة كافحت لتحقيق احالمه�ا والحصول عىل حياة
مس�تقرة هادئة منس�جمة بتصالح م�ع النفس تبني
البي�ت بع�رق الجبني ولكن رغب�ة الهجرة الت�ي تمتلك
روح الزوج الذي هاجر وتركها تكافح الس�تمرار حياة
االرسة ،يف ه�ذه القص�ة وقصص اخرى نج�د رس املراة
العراقية يف الصمود بحياة قاس�ية واثباتها بانها تقاوم
وال تستسلم للظلم.
ث�م قصة( املسطرة)لش�اب جميل مثل خط مس�تقيم
بني نقطتني يرس�م حياته بال انحناء ويحارب الدواعش
وانتصر وكان يؤكد ( الم يدرك�وا ان العراقيات يرتمني
بانفسهن يف دوائر االنتظار منذ االزل،يف الحروب،فتنتظر
النساء يصربن ويصابرن ،كم من سيدة عراقية فاضلة
انتظ�رت أوب�ة زوجها بال من�ة منها ،يعود م�ن القتال
وكانت سكنا دافئا له؟؟انهن كثر) هذا الشاب الذي لبى
نداء املرجعيةاستشهد يف معركة تحرير الفلوجة بعد ان
ادى صالة املغرب فرحا بالنرص فعرفنا رس السيد حيدر
الذي عاش مستقيما ومات من اجل استقامة الحياة.
ث�م ننتقل اىل قص�ة (مفتاح الجم�ال) لتحدثنا عن توق
النساء وسعيهن املستمر ليكن جميالت رغم ان الجمال
اليحق�ق االمان�ي فالس�عادة مرهون�ة باش�ياء اخرى
مخبئ�ة تحت ما النع�رف ،حيث تقول بطل�ة القصة يف
ختامه�ا ( رغم جمايل وتواضع�ي ووظيفتي وغناي ،اال
انني لم اتزوج)
وهكذا تستمر النقاش باسلوبها السلس الجذاب لسحبنا
يف قصة ( الزواج قفل) فتجعلنا نبكي عىل امراة مستلبة
الحقوق نش�ات يف عائلة التحرتم املراة واهينت كذا مرة
حتى يف ارتباطها بالحب والزواج واهينت فانتحرت

ش ّق علينا البعد
د .عيل زين العابدين الحسيني
ها نحن ق�د ودعنا ه�ؤالء الوافدين عىل
األماكن املقدس�ة يف س�نة من الس�نني،
وال أذك�ر ّ
أي س�نة كان�ت ،فالذاك�رة
ُ
خؤون ،وبعدها بأي�ام خرجت من بيتي
يف ب�دء الصباح وكن�ت أكاد ال أجد مكانا ً
أذه�ب إليه ،وما أحري اإلنس�ان حينما ال
يج�د عمالً يعمل�ه ،أو مكانا ً ي�أوي إليه،
ُ
فانتحيت شارعا ً أميش فيه بجوار بيتي،
ولفت نظ�ري رجل واه�ن القوى يحمل
عىل كتفه ش�يئا ً من املع�دات ،وهو وإن
ً
رجلا ق�د امتد ب�ه الزم�ان ،ولكن
كان
ُ
في�ه بقاي�ا من رش�اقة ،فأرسع�ت إليه
ُ
نظرت إىل الرجل
أحمل عنه ش�يئا ً منها،

بأفكار متناقضة ورؤى
فاضطرب رأيس
ٍ
مختلف�ة ألني أعرف أنه ليس من العمال
الكادحين ،ولكن أحجمني عن س�ؤاله
كرب س�نه ،وعدم إش�عاره بالتطفل عىل
حياته الخاصة ،ورسنا يف طريقنا نتبادل
أحاديث مختلفة ،ثم أش�ار بعد مس�افة
ليس�ت بالطويل�ة بالوق�وف عن�د بي�ت
فلان من الناس أعرف أنه مع عائلته قد
ذهبوا ألداء مناسك الحج هذا العام ،فقد
ودعته قبل س�فره بأي�ام ،توقف الرجل
الكبري وأنزل ما يف يده ،وبدوري قمت أنا
بإنزال ما كنت أحمله ،ثم توجه مبارشة
إىل جدار ظاهر يطل عىل الشارع الرئييس
وبدأ يمس�ح ما عليه م�ن غبار ،وهنا قد

الله عليك”ص 66يبدو يل القاص س�اجد
آل ياسين يفه�م رغبات الق�راء ويختار
االسلوب املناسب للقصة.
*أقمار عىل دكة املذبح
ال يمك�ن لق�اص مث�ل س�اجد ال يتوق�ف
ابداعي�ا ام�ام جريم�ة العصر س�بايكر
ليضعه�ا يف قال�ب قصيص حزي�ن ومؤلم،
وكما يش�عر الضحايا (بالح�زن والخذالن
والخ�وف والرتقب) فق�راءة ه�ذه القصة
تعم�ل اس�قاطات على املتلق�ي ليكون له
نف�س ش�عور الجن�ود الضحاي�ا (ص�وت
الرص�اص ال�ذي كلم�ا اقرتب ط�وى معه
ورقة م�ن كتاب عمره فق�ال يل - :أوصيك
بأم�ي وحبيبت�ي) ال يتوق�ف الح�زن عند
املوت وف�راق من نحب ونح�ن نحرم حتى
من وداعهم ،وهنا الق�اص يضع مفاضلة
يف ترتي�ب املوت أذ يجعل من مات يف البداية
افضل من يموت اخريا ،الم يقولوا ال تجعل
الش�اة ترى كيف تذبح امامها ش�اة أخرى
“ف�زاد حزني وخيبتي قب�ل ان أعانق النهر
األحمر اني ال أستطيع تنفي
النهر األحمر اني ال أستطيع تنفيذ الوصية
وال أج�د م�ن أوصي�ه بوصيتي فق�د كنت
األخري بني األلف والسبع مئة”ص76
الخاتمة
يف مجموعة (اغصان تصارع الخريف) قدم
لنا القاص س�اجد آل ياسين رؤية حزينة
بكل مصائب وويالت التي تخلفها الحروب
واخط�اء السياس�يني ،وهو م�ن القاصني
الذي يعتني كثريا باألس�لوب ويعرف نقاط
الضع�ف ويعالجه�ا ،لذلك تك�ون قصصه
ناضجة فنيا.
*الق�راءة النقدية للمجموع�ة القصصية
(أغصان تصارع الخريف) للقاص “ ساجد
آل ياسني”

بدا يل مقصود الرج�ل ،فقد اعتاد الناس
يف قريتنا أن يكتب�وا عبارات التهنئة عىل
الجدران ،ويرسموا بعض الرسوم املعربة
كص�ورة الكعبة والجم�ل عليها؛ إظهارا ً
بالسرور وإعالنا ً بنعم�ة الله عىل بعض
عبيده ب�أداء مناس�ك الح�ج أو العمرة،
ف�رأى ه�ذا الرج�ل الكبري املس�ن ّ
أن من
الواجب�ات إدخ�ال الرسور على صاحبه
إذ هو رجع ،فكلف نفس�ه مع كرب سنه
ُ
علمت
وتحمل وح�ده هذا األم�ر ،حينما
بم�ا كان من أمره نظرت إىل الرجل نظرة
املعت�ز بأمثاله ،وس�اعدته ق�در إمكاني
بم�ا أراد أن يقوم به ،ث�م التفت يل فجأة
وق�ال يل ه�ذه الكلم�ات الت�ي حفظتها

عن�ه “ :نحم�د الل�ه أن يرسن�ا ألعم�ال
نجد للمش�اعر فيها حرمتها ،وللصحبة
ُ
شاهدت الكعبة يف هذه األيام
حقها” .ما
إال خط�ر بالبال ما كن�ت أراه يف صغري
م�ن الصورة البهي�ة للراحلين إىل مكة،
فقد كانوا يتجهزون للس�فر قبلها بمدة
م�ن الوقت ،وتظه�ر عىل وج�وه الناس
البهجة والرسور أثناء توديع حجاج بيت
الله ،وتتعدد الزيارة لهؤالء قبل سفرهم،
وع�ادة م�ا يوصيه�م الزائ�رون بالدعاء
لهم يف األماكن املقدس�ة ،وكنا يف موسم
الح�ج نقف ونح�ن صغار على الطريق
العام نش�اهد س�يارات الحجاج ،وكانت
س�ياراتهم حينذاك تعرف بوضع األعالم

البيض�اء عليه�ا ،فتلق�ى كل حفاوة من
جميع املارين ،أج�ل قد تتذكر معي هذه
املش�اهد يف هذه األيام الت�ي حرمنا حقا ً
م�ن فرح�ة الراحلين إىل مك�ة واملدينة،
فمُ ِنع الناس من الحج بسبب ما استج ّد
من جائحة “فيروس كورونا” ،كورونا!
قلب
أيته�ا العاتي�ة! ك�م يف أيام�ك م�ن ٍ
مفط�ور! وكم في�ك من جس�د معلول!
وك�م معك فكر متبدد! وكم يف لياليك من
خاطر متعدد! ولنئ كنا قد اشتقنا لرؤية
ٍ
الحج�اج ف�إن اش�تياقنا لتل�ك املعاه�د
واألماكن املقدسة أش ّد ،فلم يعد اشتياقاً،
بل حاج�ة ملح�ة ،وزادا ً ألرواحنا ،وقوة
ألجسادنا.

ثم ترش�د القارئ يف قصة (مفتاح لفه�م الحياة) اىل ان
العم�ل رشف مهما كان وضيع�ا متذكرة حديث لها عن
( الن�زاح) منظف مجاري املياه الثقيل�ة حني تقول لها
امه�ا يف صفح�ة ( ٦٢هذا رجل ينظف ق�اذورات الناس
....ولك�ن يده نظيفة ،لم يرسق وليس مجرما) وتس�ال
النق�اش -:اي�ن ه�ي امي االن لترى ما حل بن�ا وكيف
تحكم الوسخون فينا وباوالدنا.
تت�واىل قصص النقاش واغلبها م�ن واقع الحياة واغلب
ش�خوصها موجودون ( بائع الس�مك) و(ج�ان دمو )
و(االعم�ى والجوهرة ) ثم (دخ�ان ) و( الغربة )فتقول
ان الغرب�ة هي ان تطرق بابا كن�ت يوما تمتلك مفتاحه
واخريا ( رس الرفض)
تجدفيها ل�دى النقاش الكثري م�ن االرسار االجتماعية
يف قصص حقيقية اغ�رب من الخيال وضعت لكل منها
مفاتيحها تدعو اىل من يتقن استخدامه اىل امتالك الرس
وفتح مغاليق االمور يف بلد تتلقفه املشاكل والرصاعات
السياسية والحزبية التي القت بظاللها عىل كل مفردات
العمل والحب والزواج والفراق والهجران
سناء النقاش تطرح اسئلة واحالم
ورؤى يف مجموعته�ا القصصي�ة رساملفت�اح وتض�ع
اشارات ملن يهمه االمر ملا مر به العراق من ازمة طائفية
وحروب ومعاناة ولكنها تؤكد بعد كل ذلك يف اجابة عىل
احد االرسار يف ماكتبته (( الحب والذل اليجتمعان ))
تحية للنقاش مع دعوتي لكم لالستمتاع بهذه املجموعة
القصصية
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لطلة ابهى....

حنو مستقبل افضل...هلا

ابتعدي عن ارتكاب بعض األخطاء عندما يعاني زوجك من ضغوط العمل
ال تخلو حي�اة الزوج العامل م�ن عالمات اإلرهاق
بسب�ب ضغ�وط العم�ل ،فسيكون ل� ِك نصيب من
تأثري هذه الضغوط بش�كل أو بآخر ،ما قد يدفع ِك
إىل التصرف بعيدا ً عن حكم�ة ،والوقوع يف أخطاء
تزيد من ضغوط زوجك ،يف الوقت الذي ينتظر من ِك
الدعم والتخفف عنه.
لذل�ك إذا ك�ان زوجك يعان�ي من ضغ�وط العمل،
تجنبي الوقوع يف األخطاء التالية:
1تطلبني منه االسرتخاءفيما أن زوجك يحت�اج إىل االسرتخاء بالفعل ،لكن
إخب�اره بهذا سوف يبدو هجوم�ا ً عليه ،خاصة إذا
كان�ت نربة صوت�ك صارمة ،وبدالً م�ن هذا جرّبي
أن تسأليه إذا ك�ان بإمكانك مساعدته يف يشء ،أو
إذا ك�ان بحاجة إىل قضاء بعض الوقت للرتفيه عن
نفس�ه ،سوف يدفعه ه�ذا إىل التفكير ،ما يجعله
أكثر اسرتخاء وهدوء.
2تطلبني منه البحث عن وظيفة جديدةق�د يك�ون زوج�ك بحاج�ة إىل وظيف�ة جدي�دة ال
تعرّض�ه له�ذا الضغ�ط الش�ديد ،ولك�ن التوقيت
مهم ،إذا اقرتحتِ علي�ه البحث عن وظيفة جديدة
وهو يش�عر بالضغط واإلجه�اد ،فسيزداد شعوره
بالضغ�ط والغض�ب ،لذل�ك انتظ�ري حت�ى يكون
هادئ�اً ،أو حتى تنتهي الفترة العصيبة من عمله،
واقرتح�ي عليه به�دوء فكرة البحث ع�ن وظيفة
جديدة ،مع التأكيد عىل دعمك لقراره.
3تقارنني مجهودك بمجهودهق�د يش�عرك إجه�اد زوج�ك بالغض�ب ،فتبدئين

املطبخ

باإلش�ارة إىل املجهود الكبري ال�ذي تبذلينه من أجل
األرسة ،وال�ذي يف�وق املجه�ود الذي يق�وم به يف
العم�ل ،ومن ثم ت�زداد األمور س�وءاً ،لذلك تجنبي
تماما ً االنج�راف وراء الرغبة يف املقارنة ،خاصة يف
تلك األوقات الصعبة.
4تذكريه باملهام التي تنتظرهليس م�ن املنطق�ي أن يعود زوجك بع�د يوم عمل
طويل وهو مجه�د للغاية ،ليجدك تذكرينه باملهام
الت�ي تنتظ�ره يف املن�زل ،علي� ِك تأجي�ل م�ا يمكن
تأجيله ،والقيام بامله�ام العاجلة نيابة عنه ،حتى

تتحس�ن حالته ويصبح قادرا ً عىل إنجاز مهامه يف
املنزل.
5تتجنبينه تماما ًق�د يدفع�ك خوفك م�ن ارتك�اب خط�أ ،إىل تجنب
زوج�ك تماماً ،وهو ما يش�عره بالوح�دة ،ويعتقد
أن ِك تتجاهلين�ه وال تكرتثني ألمره ،لذلك ال تتجنبي
التعامل م�ع زوجك تماماً ،يمكن ِك إظهار دعمك له
عبر احتضانه بحنان أو إع�داد فنجان من القهوة
له ،حتى يشعر أن ِك بجواره وأن ِك تدعمينه.
6-التوقعات السيئة

قد تدفعك األزمات والشعور بالضغوط إىل افرتاض
أن الق�ادم أس�وأ ال محالة ،ولكن علي� ِك مكافحة
مش�اعرك السلبية ،وإظهار التف�اؤل أمام زوجك
لرفع روحه املعنوية وتشجيعه عىل تخطي أزمته.
 7افرتاض أنه أنانيغي�اب زوج�ك ع�ن مش�اركتك يف أم�ور األرسة
ق�د يدفعك نح�و الظن السي�ئ به ،وأن�ه يتظاهر
بانهماك�ه يف العم�ل حت�ى ال يتحم�ل املسؤولي�ة
مع ِك ،وأن�ه شخص أناني ،والح�ل هنا يف مقاومة
األفكار السلبية والظن السيئ ،وأن تحسني الظن
في�ه  ،فهو يعمل من أجل األرسة ال من أجل نفسه
فقط.
8االستياء من وسائل ترفيهيةقد تش�عرين بالغض�ب ألن زوجك ال يج�د الوقت
والطاقة ملشاركتك يف أمور األرسة ،بينما يستطيع
توفير ساعة م�ن أجل ألعاب الفيدي�و أو الخروج
مع أصدقائه ،ما يدفعك نحو لومه وجعله يش�عر
بالذنب ،ولكن هذا الوقت هو ما يساعد زوجك عىل
الثب�ات أمام ضغ�وط العمل ،فاترك�ي له مساحة
للرتفيه عن نفسه.
9إهمال احتياجاتك الخاصةال يوج�د شخ�ص مث�ايل يستطي�ع القي�ام بك�ل
امله�ام املطلوب�ة منه دون أن يحصل على الرعاية
الذاتي�ة ،لذلك ال تتحمسي وتستسلمي ألداء دورك
ودور زوج�ك يف األرسة دون أن تمنح�ي نفس�ك
الرعاية ،حتى ال تصابي باإلحباط والغضب بسبب
الضغوط.

تشيز كيك اجليلي البارد بنكهة الفراولة

املكوّنات
بسكويت  400 -غرام
زب�دة غير مملّح�ة مذوّب�ة 70 -
غرام
جبن كري�م عىل ح�رارة الغرفة -
 450غرام
ّ
مكثف محىل  400 -غرام
حليب
عصير ليم�ون حام�ض  -رب�ع
كوب
خالصة فانيليا  -ملعقة صغرية
جيالتني  -ظرف
للوجه:
جييل بنكهة الفراولة  -ظرف

طريقة العمل
 اطحني البسكويت طحنا ً ناعما ًث ّم اضيفي إليه الزبدة والسكر.
 اخلطي املكوّنات حتى تتجانسث� ّم م ّديها يف قعر صينية متحرّكة
القاعدة.
 ادخيل الصينية إىل الثالجة لـ15دقيقة.
 ضعي يف وعاء الخالط الكهربائيجبن الكري�م واخلطي عىل رسعة
ّ
متوسطة حتى يصبح كريمي.
ّ
املكثف املحىل
 اسكب�ي الحلي�بتدريجيا ً مع الخلط املستمر.

 ذوّب�ي الجييل بالقلي�ل من املاءالساخن واسكبيه فوق املزيج.
 اضيفي عصري الليمون الحامضوالفانيليا واخلطي من جديد.
 م� ّدي املزي�ج بالتس�اوي ف�وقطبقة البسكويت.
 اعي�دي الصيني�ة إىل الثالج�ةلساعة عىل األقل.
 ذوّب�ي الجيلي يف امل�اء املغليً
قليلا ث� ّم
واتركي�ه حت�ى يبرد
أسكبيه فوق التشيز كيك.
 ادخلي الصيني�ة إىل الثالجة منجديد لحواىل ساعتني.

كل يوم معلومة

ملاذا شاحنات نقل السوائل ذات شكل أسطواني على عكس باقي الشاحنات؟
تمت�از شاحن�ات نق�ل الوق�ود واملي�اه بأن
خزاناته�ا ذات شك� ٍل أسطواني مختلف عن
باق�ي الش�احنات ذات الش�كل املستطي�ل
بالعادة .فهل تساءلت من قبل عن سبب هذا
االختالف؟ وهل ُيمكن نقل الوقود يف شاحنة
مستطيلة الخزان؟ العديد من األسباب تكمن
خل�ف اختيار الش�كل األسطوان�ي لصناعة
خزانات شاحنات نقل السوائل .أبرزها:
الثبات والتوازن
م�ن املع�روف أن السوائ�ل تمت�از برسع�ة
وسهول�ة الحرك�ة ،م�ا يعن�ي أنه�ا تحتاج
ً
خاصة إن
لدرجة ثبات مرتفع�ة أثناء نقلها
كانت وق�و ًدا قابًل�اً لالشتعال م�ع أي خطأ
يف حركة الش�احنة .لذلك ،تم اختيار الشكل
األسطواني ألنه يمتاز بمركز ثقل منخفض
ً
مقارن�ة باألشك�ال
“”Gravity center
األخرى ذات الزوايا مثل املربع واملستطيل.
ه�ذا األم�ر يضمن أن يت�م تحقي�ق التوازن
للش�احنة أثناء الحركة ويمن�ع أي مخاطر
ُيمك�ن أن ترتت�ب على نق�ل وق�ود قاب�ل
لالشتعال.
تقليل تأثري التموّج “خضخضة السوائل”

تتعرض السوائل يف الخزان للخضخضة بنا ًء
على قانون القصور الذات�ي الذي ينص عىل
ً
ساكنا ويستمر
أن “الجس�م الساكن يبق�ى
الجس�م املتح�رك بالحركة حت�ى تؤثر عليه
قوة خارجية معاكسة”.
و ُيطل�ق فيزيائ ًي�ا عىل خضخض�ة السوائل

مصطل�ح“ :التموّج” ،ومن أج�ل تقليل هذا
التأثري ،يتم تزويد الخزانات بصفائح معدنية
داخلية ذات شك�ل متقاطع للحد من حركة
السوائ�ل ذها ًب�ا وإيا ًبا .وتتعام�ل الخزانات
ذات الشكل الكوي بشك ٍل أفضل من ظاهرة
ً
مقارنة باألشكال الهندسية
تموّج السوائ�ل

ً
عادة لبناء
األخرى ،لذلك ُيختار هذا الش�كل
خزانات سفن نقل الغاز املسال بالعادة.
افتقارها لنقاط الضعف
الخزان�ات ذات الش�كل املستطي�ل أو املربع
تعاني من نقاط ضعف عديدة بسبب الزوايا
ّ
املسطح�ة فيها ،و ُيمكن أن تنهار
والجوانب
بسهول�ة تحت تأثري أي ضغط خارجي ،عىل
عك�س الخزان�ات أسطواني�ة الش�كل التي
تفتقر لنقاط الضعف الهيكلية املذكورة.
سهولة التفريغ
بسب�ب جري�ان السائ�ل بش�كل ُقمع�ي يف
الخزان�ات األسطواني�ة ،فإنه�ا األفض�ل يف
تفريغ السوائل حتى آخر نقطة .عىل عكس
الخ�زان املستطي�ل ،الذي ال يسم�ح للسائل
بالخ�روج عن�د وصول�ه إىل مست�وى فوهة
الترصيف ،وتبقى كمية منه داخل الخزان.
سهولة الصيانة
ُيعتبر تنظي�ف الخ�زان األسطوان�ي سهلاً
ً
مقارنة باألشكال األخرى ،ذلك ألن التخلص
من اآلثار العالقة يف زوايا الش�كل املستطيل
ً
مقارنة بالش�كل األسطواني الذي ال
صع�ب
يمتلك زوايا.

سر االعشاب..؟

األعشاب يف الـ”رجيم” :خلطات إلحراق الدهون وخسارة الوزن
اليكم  5خلطات إلحراق الدهون
باألعش�اب ناجعة يف الـ “رجيم”
املخس�س ،وال سيَّم�ا للده�ون
العني�دةُ ،يطل�ع “سيدت�ي .نت”
قارئاته عليها يف اآلتي .وتش�مل
الده�ون
خلط�ات إح�راق
باألعش�اب يف الـ”رجي�م” ،بغية
خسارة الوزن:
بذر الكتان:
ُيع ُّد بذر الكتان من بني األعشاب
النافع�ة يف إح�راق الده�ون،
الحتوائ�ه على كميَّ�ة عالي�ة
م�ن األلي�اف وكمي�ة منخفضة
منالكربوهي�درات باملقابل ،وهو
ما ُي رِّ
فس استخدامه يف الوصفات
الهادفة إىل خسارة الوزن.
طريقة االستخدام:
ُتنق�ع قبضة من ب�ذر الكتان يف
ليرت من املياه املغلي�ة ،و ُيدع هذا
الخلي�ط جان ًب�ا لبع�ض الوقت.
و ُي ّ
صفى املرشوب بعدها ،و ُيرشب
ِّ
كوب منه قبل كل وجبة.

الكركم:
هو يزي�د درجه ح�رارة الجسم،
فريفع بذا مُ ع َّدل األيض.
طريقة االستخدامُ :يسحق نصف
بوصة من جذور الكركم ( ُيمكن
استخ�دام مسح�وق الكرك�م
الجاه�ز له�ذا الغ�رض ً
أيض�ا)،
ف ُيضاف إىل كوب من املياه املغليَّة،

و ُي َّ
غطى الكوب لدقيقتني.
ُ
ث�مَّ ،يض�اف إليه عصير نصف
حبَّ�ة م�ن الليم�ون الحام�ض.
ُيرشب كوب منه خالل النهار.
البابونج:
ُيع� ُّد البابون�ج من بين النباتات
الف َّعالة يف إحراق الدهون.
طريقة االستخدام:

ُتنق�ع أزه�ار البابون�ج يف املياه
املغلية ،و ُيرتك ه�ذا النقيع جان ًبا
َّ
حتى يربد.
َّ
ثمَّ ،هو ُيصفى و ُيرشب كوب منه
على الريق وكوب آخر قبل وجبة
العشاء بساعة.
الشمر:
ينص�ح اختصاصيُّ�و التغذي�ة
متتبعي الـ “رجيم” برشب شاي
الشمر ،لفائدته الكبرية يف عمليَّة
إح�راق الده�ون وش� ِّد الجسم،
فضلاً عن دوره يف تحسني عمليَّة
األيض وكبح الشهيَّة.
طريقة االستخدام:
ُي رَّ
حَّض� ش�اي من بذور الش�مر
الطازج�ة ،و ُيشرب ك�وب من�ه
ِّ
ك�ل وجب�ة
يوميًّ�ا ،وذل�ك بع�د
طعام.
بذور الكمون:
عن�د إضاف�ة ملعق�ة م�ن بذور
الكم�ون إىل الرجي�م اليومي ،هو
يُسرِّ ع عمليَّ�ة إح�راق الده�ون

بثالث�ة أضع�اف ،وف�ق دراس�ة
أُجري�ت على نساء يعان�ون من
السمنة ،باإلضافة إىل قدرته عىل
م� ِّد الجس�م بالطاق�ة وتحسني
عمليَّ�ة الهضم .ويف ه�ذا اإلطار،
ُيمكن إضافة الكمون إىل الطعام
أو احتس�اء مشروب الكم�ون
لفائدت�ه العظيم�ة يف إح�راق
الدهون.
مكوِّنات مرشوب الكمون:
ملعقت�ان صغريت�ان م�ن بذور
الكمون وك�وب من املياه ونصف
ملعق�ة م�ن العس�ل (حس�ب
الرغبة).
طريقة التحضري:
ُتنقع ب�ذور الكمون لليلة كاملة.
يف اليوم التايلُ .ت َّ
سخن املياه َّ
حتى
تغليُ ،
فتض�اف ب�ذور الكم�ون
إليه�ا ،مع الغيل لخم�س دقائق.
و ُيمكن إضاف�ة العسل لتحسني
الطعم .و ُيرشب كوب منه مسا ًء،
قبل النوم.
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إليك أهم النصائح ألظافر تنمو
ِ
بشكل أسرع

تحاول غالبي�ة السيدات والفتيات
على جع�ل أظافرها تنمو بش�كل
أرسع ،حي�ث يتطل�ب ه�ذا الوقت
والصرب وبع�ض التغيريات يف نمط
الحي�اة ،ويف بعض الحاالت ،بعض
املنتجات الرئيسية.
ّ
رطبي أظافرك
أنت على دراية بالفع�ل أن برشتك
تستفي�د م�ن الرتطي�ب الروتيني
اليوم�ي ،لك�ن األظاف�ر تتطل�ب
الرتطي�ب أيض�اً ،وإذ تصب�ح
جاف�ة وهش�ة عندم�ا تفتق�ر إىل
الرطوبة ،وب�دون ترطيب مناسب
م�ن اللوش�ن أو الزي�ت ،تصب�ح
أكثرعرض�ة للتكسر ،والعديد من
األسب�اب يمكن أن تج�رد أظافرك
من الرطوبة ،ولكن السبب الشائع
هو غس�ل اليدين وتجفيفهما عدة
مرات يف اليوم ،واستخدام املنظفات
املنزلية ومزيل طالء األظافر بشكل
متك�رر ،وله�ذا احتفظ�ي بغسول
ّ
مرطب مع كري�م ترطيب
لليدي�ن
تضعينه وقت الحاجة.
تجنبي استخدام أظافرك كأدوات
ارفعي يدك إذا كنت قد استخدمت
أظاف�رك لفتح يشء م�ا أو التقاط
يشء م�ا ،و كثيرات من�ا مذنبات
باستخدام أظافرنا كأدوات مؤقتة،
ولك�ن إذا ك�ان هدف�ك تطوي�ل
أظافرك ،فهذا أمر ممنوع.
حماي�ة أظاف�رك أثن�اء األعم�ال
املنزلي�ة :عن�د قيام�ك بأم�ور
التنظي�ف واألعمال املنزلية ،ضعي
يف اعتب�ارك ارتداء القف�ازات الذي
يمك�ن أن يساع�دك عن�د غس�ل
األطباق يف حماية أظافرك ومنعها
رّ
التكس.
من

افحيص نظامك الغذائي
على الرغم من أننا ق�د ال نفكر يف
الرابط بني نظامنا الغذائي وصحة
األظاف�ر ،فإن ما نأكل�ه هو عامل
مساه�م محتم�ل يف م�ا إذا كانت
أظافرنا تنمو بشكل أرسع وأقوى،
والنظ�ام الغذائي السي�ئ يساهم
بالتأكي�د يف حصول�ك على أظافر
غري صحية ،ورك�زي عىل الفواكه
والخضروات الكامل�ة والفط�ر
والخضروات الورقي�ة والده�ون
الصحية من خالل البيض واللحوم
الخالية من الدهون والسلمون.
مكمالت األظافر
يمكن�ك من�ح أظاف�رك املزيد من
التغذية باستخدام مكمل األظافر،
و يعتبر أخ�ذ جرع�ة يومي�ة من
البيوتني تساعد عىل تقوية األظافر
وكذلك تعزيز نموها.
حافظي عىل أظافر مرتبة
يعترب تقلي�م األظافر بش�كل غري
صحيح يمكن أن يتسبب يف كرسها
بسهول�ة ،وكأن تك�ون مسننة أو
ّ
مح�ددة ومربودة م�ا يجعلها
غري
ً
رقيقة جدا ،لذلك ضعي يف اعتبارك
استخ�دام ج�ل مناكريضع�ي يف
اعتبارك استخدام جل مناكري.
و هناك جدل مستم�ر حول ما إذا
كان�ت عملي�ات تجمي�ل األظاف�ر
جي�دة أم ض�ارة ألظاف�رك ،ولكن
إعطاء األولوية لطالء الجل املغذي
يب�دو أنه يساعد عىل بقاء األظافر
طويل�ة فه�و يخلق طبق�ة واقية
فوق أظاف�رك الطبيعية ومع ذلك،
يجب أن تتم إزالته بش�كل صحيح
بواسطة محرتف ،ويمكن أن يكون
إزالته يف املنزل ضارًا للغاية.

طبيبك يف بيتك

وداعا لرائحة الفم الكريهة 5 ..فوائد لتنظيف اللسان يوميا
يعد الحف�اظ عىل نظاف�ة الفم أمرا مهم�ا جدا ،لكن
هن�اك خطوة بسيط�ة واحدة ينساه�ا معظم الناس
أثناء القيام بذلك ،أال وهي تنظيف ألسنتهم.
ال يحتوي لسانك بطبيعة الحال عىل أي تجاويف ،لكن
عدم تنظيفه بش�كل صحيح يمكن أن يكون بالتأكيد
أحد األسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة وأمراض
الفم.
وهن�اك عدة ط�رق لتنظي�ف اللس�ان ،ربم�ا أبرزها
باستخ�دام فرشاة األسنان من خالل تحريكها بلطف
عىل اللس�ان بتكرار قصري إلزال�ة البكترييا والحفاظ
عىل نفس منتعش.
األم�ر ال يقترص عىل تنظيف لسانك فحسب ،بل أيضا
يساعد عىل تحسني صحتك العامة:
يحسن الهضممع�روف أن عملية الهض�م تبدأ يف الف�م ،حيث تعمل
اإلنزيم�ات التي يحتويها اللعاب على تكسري الطعام
وتسهي�ل عملي�ة هضم�ه .وتنش�ط عملي�ة تنظيف
“كش�ط” اللسان اإلنزيم�ات الالزمة لهض�م الطعام
بشكل أفضل.
ينشط األعضاءفائدة كبرية أخرى لتنظيف اللسان تتمثل يف التخلص
م�ن السم�وم املرتاكمة يف فمك ،األمر ال�ذي من شأنه
تنشيط األعضاء الداخلية.
يعمل عىل التخلص من رائحة الفم الكريهةالخاليا امليتة والبكترييا وبقايا الطعام العالق باللسان

يمك�ن أن تتسب�ب يف رائحة الفم الكريه�ة ،لذلك فإن
كشط اللسان مرتني يوميا ملدة أسبوع يمكن أن يقلل
من البكترييا الكلية يف الفم.
يحسن حاسة التذوقيمكن أن يؤدي كش�ط لسانك مرتني يوميا إىل تحسني
حاسة التذوق لديك .تمنحك إزالة الخاليا امليتة واملواد
األخرى غري املرغوب فيها القدرة عىل التمييز بش�كل
أفض�ل بين األحاسيس املختلف�ة مثل طع�م الطعام
الحلو أو املالح.
يزيل البكتريياالبكترييا املوجودة عىل اللسان يمكن أن تكون مصدرا
للعدي�د م�ن املش�اكل الصحي�ة ،بما يف ذل�ك تسوس
األسن�ان وبالطب�ع رائحة الف�م الكريه�ة ،لذلك فإن
تنظي�ف اللسان يحافظ على توازن مث�ايل للبكترييا
الجي�دة يف الفم من خالل التخلص م�ن بقايا الطعام
املرتاكمة داخله.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

شرب املاء بعد األكل مباشرة يؤدي إىل عسر اهلضم والسمنة املفرطة
اعتاد العديد من األطباء عىل تقديم نصائح ملرضاهم
برشب كميات كبرية م�ن املياه بعد انهاء وجباتهم
الغذائي�ة مبارشة حتى ص�ار االعتقاد الراسخ لدى
األغلبي�ة بأن اإلكث�ار من هذا اإلج�راء يساعد عىل
عملية الهضم ويبقي الجسد يف حالة صحية أفضل.
وبينما يق�ي رشب كميات كبرية من املياه من عدة
أمراض ،وخاصة قبل الوجب�ات الغذائية وخاللها،
إال أن بع�ض خبراء التغذي�ة يح�ذرون من رشب
كمي�ات كبرية عق�ب االنتهاء من الوجبات بش�كل
مبارش.ويقول خبراء التغذية إن اإلكثار من رشب
املي�اه بعد األكل يعب�ث بالجه�از الهضمي ويطيل
من الوقت الالزم لهضم األكل.كذلك قد يؤدي رشب
املياه بعد األكل مبارشة إىل سمنة مفرطة عىل املدى
الطويل ،حيث أن الرشب بعد األكل يش�عر االنسان
بالجوع خلال فرتات أقرص من املعت�اد ،مما يزيد
من الكميات التي يأكلها الفرد بشكل عام.
وت�ؤدي العص�ارات املعوي�ة املوجودة باملي�اه بعد
الوجبات مبارشة إىل إضعاف األنزيمات التي تساعد
عىل الهضم وهو ما يظه�ر بجسد الفرد عىل شكل
حموضة ُ
وعرس هضم.

وينتج عن رشب املياه بعد األكل مبارشة ترك أجزاء
م�ن األكل غير املهض�وم بمعدة االنس�ان وهو ما
ينت�ج عنه تحوي�ل الغلوكوز املخزن به�ذا األكل إىل
ده�ون بجسم االنس�ان ويؤدي لزي�ادة يف معدالت
األنسولني بالجسم.
كل ه�ذا قد ينتج عن�ه سمنة مفرط�ة أو اإلصابة
بمرض السكري أو االثنني.
لي�س معن�ى ه�ذا أن يتوق�ف االنس�ان عن رشب
كمي�ات كبيرة م�ن املي�اه أو اإلقالل منه�ا ،ولكن
ُي ّ
فضل ع�د الرشب بعد األكل مب�ارشة ليتجنب كل
األرضار الساب�ق ذكرها ويحاف�ظ عىل سري عملية
الهضم دون اضطراب.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تتع ّزز قدراتك الخالقة وتنفت�ح عىل بعض اآلفاق
رافض�ا ً التقوق�ع يف محيطك العملي ،ال ب�ل االنطالق نحو
خوض مجاالت جديدة
عاطفياً :تبتسم لك األقدار ،وتجعلك متزنا ً وقادرا ً عىل بلورة األمور
والتأقلم مع األوضاع العاطفية الجديدة والشعور بالراحة الكبرية
صحياً :تقاوم حتى آخر نفس كل ما يس�بب لك الس�منة وتنطلق يف
مرشوع ريايض جديد

الثور

مهني�اً :تحل�م بجديد وتخ�وض تجربة مهمّة وتوس�ع
ً
محاط�ا باألصدق�اء ،وتحدث تغييرات إيجابية
اآلفاق
تصب يف مصلحتك
عاطفي�اً :قد تجتمع حول طاولة مع الرشيكُ ،
وتتاح لك فرص
ّ
تتكت�م حوله�ا ،بل أطلع�ه عليها فهو أحق األش�خاص
يج�ب أال
ملعرفتها
صحي�اًّ :
تطلع على معلوم�ات وأفكار جدي�دة لها عالقة بالش�أن
الصحي وتحاول تطبيقها

الجوزاء

مهنياً :يجب أن تغيرّ س�لوكك اذا شعرت بالخطر ،حذار
الحرب املفتوحة إذ قد يكون بانتظارك يوم يثري يف نفسك
الشكوك
عاطفياً :مش�اعر الغيرة تتح�رك يف قلب الحبي�ب مما يدخل
السرور إىل قلب�ك وتطمئن إىل حبه ل�ك ،لكن علي�ك معاملته باملثل
ليشعر هو باالطمئنان أيضا ً
صحي�اً :تمارس نوع�ا ً من الرياض�ة الخفيفة الت�ي تتطلب إجهاد
عضالت القلب كثريا ً ومفيدة

السرطان

مهني�اً :ال تتذمر مهما س�عى بعضه�م للضغط عليك،
فقدرات�ك كبرية لتخطي األزم�ات حتى لو كانت صعبة،
فأنت قادر عىل الخروج منها
عاطفي�اً :يدخل فينوس إىل برج الج�وزاء فيجعلك تعبد النظر
ببعض العالقات ،وتشعر بأنك تعيش جو منافسة
صحي�ا :املحافظة عىل الصحة الس�ليمة أمر مهمّ ،وق�رار الحفاظ
عليها بيدك من خالل نمط حياتك

األسد

مهنياً :ح�ذار االنجرار وراء األحاس�يس واألفكار
الس�لبية ّ
حتى لو ش�عرت بتح ّديات واس�تفزازات
كبرية من بعض الزمالء
عاطفي�اً :ال تترسّ ع يف إلقاء اللوم على الحبيب واتهامه
بم�ا آلت إليه ال.أم�ور بينكما ،فأنت تتحمل ج�زءا ً كبريا ً من
املس�ؤولية .صحياً :ال تتع�ب أعصابك وتنفعل بس�بب أمور
بسيطة ال تستحق منك ذلك

العذراء

مهني�اً :متطلب�ات العم�ل تتزايد بعدم�ا تبوأت
منصب املسؤولية ،فكن حذرا ً لتحمّل املزيد
عاطفياً :الرومانس�ية تفرض نفسها اليوم وتكون
أيام�ك املقبل�ة مليئ�ة بالس�عادة الكبيرة واألحلام
الجميلة
صحياً :حذار جدا ً التش�نج فقد تصاب ب�ه عىل الرغم من
حيويتك وديناميكيتك ونشاطك الكبري

الميزان

مهني�اً :إذا رغبت يف الحفاظ عىل موقعك ومكتس�باتك،
عليك أن تكون أكثر جديّة من السابق ،فهذا أفضل
عاطفي�اً :يدخل كوكب فينوس إىل برج الجوزاء ليتناغم مع
جوبيتري يف برجك ،ما يولد طاقة إيجابية وحالة من الرومانسية
ويكسبك جاذبية كربى
صحياً :ال ترتك اإلحباط يتسلل إىل وضعك النفيس ،فالتفاؤل سيكون
ّ
هوالحل املناسب لكل األمور العالقة

العقرب

مهنياً :ضغوط روتينية يف العمل ،لكنك تملك القدرة عىل
تسيري دفة األمور كما تش�اء ،والتوصل إىل النتائج التي
تبغيها
عاطفي�اً :ال تحمّ�ل الرشيك مس�ؤولية املش�اكل بينكما ،ألنك
تتحمّ�ل الجزء األكرب منها بس�بب إهمالك له واالهتمام بالش�أن
املهني أكثر من املطلوب
صحي�اً :ال تهمل صحتك ،فه�ي العنوان األهم لتتمك�ن من تحقيق
خطواتك بثبات

القوس

مهنياً :تجد نفس�ك يف املوقع املناس�ب ،م�ا يزيدك تألقا ً
وثباتا ً ويرتفع منسوب االحرتام لك من قبل الزمالء
عاطفي�اً :يخيّ�م على حيات�ك مناخ جمي�ل م�ن التفاهم
والرومنس�ية والعذوب�ة .ترت�اح إىل األج�واء وتخطط ملرشوع
جديد
صحي�اً :تختار الحل املناس�ب وس�هل التحقيق بغي�ة القضاء عىل
الدهون من دون اللجوء إىل العالج الطبي

الجدي

مهني�اً :يعدك هذا الي�وم باملزيد من األرب�اح املالية التي
تحصل عليها من استثماراتك يف أحد املشاريع الناجحة
عاطفي�اً :دخ�ل فين�وس إىل الج�وزاء م�ا يجع�ل األج�واء
رومانسية برفقة الحبيب ،فتضعان الخطط الجديدة واملشاريع
للمستقبل
صحياً :انتبه إىل طعامك ونش�اطاتك الكثرية ،وحاول التوفيق يف كل
يشء وال تبالغ يف العمل

الدلو

تبتع�د عن النقاش�ات التي ال تجدي نفعاً ،واس�ع
للرتكي�ز عىل م�ا هو أكث�ر أهمية من أج�ل عطاء
أفضل
عاطفي�اً :يدخل كوك�ب فينوس إىل ب�رج الجوزاء ليبرش
بفترة عاطفية مرشقة وبأفراح ش�خصية ق�د تقبل عليها
طوال الش�هر.صحياً :الوزن الثقيل يرخي بثقله عىل ركبيتك
ورجليك ما يسبب لك تعبا ً كبري

الحوت

مهني�اً :كن أكثر تعقالً م�ع الزمالء ،وخصوصا ً ّ
أن
أي خطوة ناقصة تؤدي إىل عواقب قد ال تحتملها
عاطفياً :العربة األساس�ية يف العالقة بالرشيك ،تتمثل
بعام�ل الثقة الذي يجمع بينكم�ا ،وكل ما عدا ذلك يبقى
تفاصيل
صحياً :ضب�ط األعصاب املطلوب منك يمهد الس�بيل إلراحة
نفسك من مشكالت عابرة لكنها مزعجة

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1402اإلمرباط�ور املغ�ويل
تيمورلنك ينترص عىل العثمانيني
يف معركة أنقرة.
 - 1499األس�طول العثمان�ي
يحقق انتصارًا باهرًا عىل أسطول
البندقي�ة يف «معرك�ة س�بينزا
البحري�ة» حي�ث التق�ت خاللها
ضار
 400سفينة حربية يف قتا ٍل
ٍ
يف البحر املتوسط.
 - 1821اس�تقالل بيرو وذل�ك
بعدم�ا دخل خوس�يه دي س�ان
مارتين العاصم�ة ليم�ا وأعل�ن
اس�تقاللها ،وق�د من�ح لق�ب
«الحام�ي» إال أن�ه تن�ازل عن�ه
لصالح سيمون بوليفار.
 - 1914اإلمرباطورية النمساوية
املجري�ة تعلن الحرب ضد مملكة
رصبي�ا ،وأدى ذل�ك إىل ان�دالع
الحرب العاملية األوىل.
 : 1929انعقاد املؤتمر الصهيوني
العامل�ي يف زي�ورخ يف س�ويرسا
 ،وأب�رز مقررات�ه دع�وة اليهود
للس�يطرة على حائط البراق يف
القدس وتعزيز نفوذ املستوطنني

اليهود.
 - 1940القوات الربيطانية تصد
الهجوم النازي عىل جزيرة مالطا
خالل الحرب العاملية الثانية.
 - 1956الحكوم�ة الربيطاني�ة
تجم�د األرص�دة املالي�ة املرصية
يف بن�وك إنجلرتا وذل�ك يف أعقاب
تأميم قناة السويس.
 - 1965الرئي�س األمريك�ي
ليندون جونس�ون يعلن عن نيته
إرسال  50000جندي أمريكي إىل
فيتنام ،وبهذا ارتفع عدد الجنود
األمريكيين في�ه إىل 125000
جندي.
 - 1971إعدام املفكر الش�يوعي
الس�وداني عبد الخالق محجوب
وذلك استمرارا ً للحملة التي تقوم
بها الحكومة الس�ودانية ر ًدا عىل
انقالب  19يوليو الذي شارك فيه
عدد من الضباط الشيوعيني.
 : 1988األردن يلغ�ي خط�ة
للتنمية يف الضفة الغربية بقيمة
 1.3مليار دوالر.
 : 1988دبلوماسيون إرسائيليون

يصلون إىل موس�كو يف أول زيارة
من نوعها منذ  21عاماً.
 : 1988حرق ويني مانديال زوجة
الزعيم األفريقي املعتقل نيلسون
مانديلا (ول�د ع�ام  )1918يف
مدينة س�وويتو بجنوب أفريقيا،
وكان�ا من أش�د مناهضي نظام
الفصل العنرصي يف البالد.
 : 1995صهيوني معتوه يخطف
حافلة يف كولوني�ا بأملانيا ويقتل
اثنني من ركابها.
ً
س�جينا
 - 2000اإلفراج عن 80
م�ن «س�جن مي�ز» يف أيرلن�دا
الش�مالية كان�وا ق�د س�جنوا
الرتكابه�م أعم�الاً إرهابية ،وقد
ج�اء ذلك داللة عىل ب�دء املرحلة
النهائي�ة لخط�ة اتفاقية سلام
«الجمعة العظيمة» إلطالق رساح
ً
س�جينا وتثبي�ت السلام
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بين اململك�ة املتح�دة والجي�ش
الجمهوري اإليرلندي.
 - 2002إطلاق القمر الصناعي
أتالنتك بريد .1
 - 2011مقتل رئيس أركان جيش

التحرير الوطني الليبي اللواء عبد
الفتاح يونس واثنني من مرافقيه
بإطالق نار يف ظروف غامضة.
مواليد
 - 1902كارل بوب�ر ،فيلس�وف
إنكليزي.
 - 1915تش�ارلز تاون�ز ،عال�م
فيزي�اء أمريك�ي حاص�ل على
جائزة نوبل يف الفيزياء عام.
 - 1925ب�اروخ بلومربغ ،طبيب
أمريك�ي حاصل عىل جائزة نوبل
يف الطب عام .1976
 - 1938ألربت�و فوجيم�وري،
رئيس بريو.
 - 1953فرانسوا الحاج ،عسكري
لبناني.
 - 1954هوغ�و تش�افيز ،رئيس
فنزويال.
 - 1960إيلي�ا س�ليمان ،مخرج
فلسطيني.
 - 1981مايكل كاريك ،العب كرة
قدم إنجليزي.
 - 1984ج�ون ديفيد واش�نطن،
العب كرة قدم أمريكية أمريكي.

مشاكل وحلول

أسرتي مفككة وأعيش فراغًا عاطفيًا ..ما الحل؟
أنا بنت عمري  16س�نة عندي
ف�راغ عاطف�ي ش�ديد بس�بب
تف�كك أرست�ي وهذه املش�كلة
س�ببت يل الكثري من املش�اكل
ماذا اعمل؟
النصائح والحلول:
 - 1أق�ول ل�ك ببس�اطة ال
تبالغي!
 - 2كثيرات يف ه�ذا العم�ر
يش�عرن أن عائلته�ن مفككة
بس�بب خالف�ات يومي�ة بين
أفرادها .هذا الوضع يكتش�فن
م�ع الزمن أنه غري صحيح وأن
الحياة تسير وبعض املش�اكل
تحل نفسها بنفسها.
 - 3من جهة إحساسك بالفراغ

العاطف�ي ،أنصح�ك أال تبحثي
عن�ه بل تعطي�ه .نع�م .فكري
كي�ف تعربي�ن عن حب�ك ألمك
وأبي�ك وأخت�ك وأخ�ي وابدئ�ي

بإعالن حب بالكالم والترصفات
وس�وف تجدين اس�تجابة من
الجميع.
 - 4تأك�دي أن الكثريي�ن ال

يعرف�ون ش�يئا ً اس�مه املبادرة
(يعني أال تنتظري بل أن تبدئي
أنت بالترصف) ،فبادري وأحبي
من حولك وعربي لهم بالواتس
وبالكالم وبجمع�ة لطيفة عىل
طعام أو حلويات أو مش�اهدة
فيل�م ظري�ف .وس�اعدي م�ن
يحتاج مس�اعدة ولو بس�يطة
فتفرحي وتنتهي املشكلة.
 - 5الحل بس�يط وتس�تطيعني
البدء به حاالً ..مع نفس�ك أوال
بتنظي�م وقت�ك بين الدراس�ة
والهواية الخاصة بك وبصداقة
م�ن تثقين به�م (صديق�ة أو
 2على أبع�د حد) ثم م�ع أفراد
عائلتك.

أفقي
1الحمدان�ي ال�ذي غن�ت م�ن
شعره أم كلثوم
2من يبني  oصندوق صغري
3م�ن الس�ماء  oم�ن أدرك
الجاهلية واإلسالم
4النتيجة والتايل  oحسم
5أداة نف�ي جازم�ة  oع�بء
ثقيل
6ممثل�ة مرصية م�ن أفالمها
جميلة  oمتشابهان
7أبنائي
8نضب وانتهى  oوراء
9طبي�ب وعال�م وفيلس�وف
مس�لم ولد يف دمش�ق وتويف يف
القاهرة
10مدينة أفريقية بناها عقبة
بن نافع

رأيس
1مقدمت�ه
االجتماع
2ل�ون م�ن أل�وان الخش�ب o
توقع الخري أو الرش
3مراقب مؤنب  oما لصق
4رشاب س�اخن لذي�ذ  oغير
ناضج
5فرع�ون  oاس�م مؤن�ث
أعجمي
6ال يمكن كرسه أبدا  oليت
7نقع�ة مائية وس�خة  oبدانة
(مبعثرة)
8نصف بيضة  oيصبح عفنا
9من تربى عند أحدهم  oطرف
(معكوسة).
10ش�اعر ش�عراء الع�رب o
حاجز
أس�اس

عل�م

غزل عراقي
بالس��لع
واع��رف
بالس��وگ
تاج��رت
واع��رف الس��عره ارتف��ع وال��ي وگ��ع
باخل��دع
اليغش��ني
اس��لوبه
واع��رف
وادره منه��م ياه��و باجلنــــ��ة ذرع
م��ا احس��بنه ذه��ب كلم��ن ملــــــــ��ع
وم��ا ابي��ع الغال��ي ل��و س��عره ارتف��ع
عن��دي باخل��وه مث��ل چ��ف انگطــ��ع
ان��ه م��ن س��نني طبع��ي م��ن انطبــ��ع
مثل��ك هواي��ه ش��فت گلب��ي انش��لـــع
وش��بعت منه��م وال گلب��ي جـــــ��زع
ال تخ��اف م��ن االس��د مل��ن ش��بـــــع
لك��ن الي��زرع حص��اده مــــــ��ا زرع
كل عم��ل تال��ي بحض��ن اهل��ه رج��ع

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

صديقة ،اثنتان ،ثالث ...إليك ما يقوله عدد صديقاتك المفضالت عن شخصيتك
ه�ل أنت اجتماعي�ة؟ هل لدي�ك الكثري من
الصديق�ات؟ أم ّ
أن�ك تمضين الكثير م�ن
أوقات�ك بمفردك؟ ح�اويل أن تجدي اإلجابة
ألن ع�دد صديقات�ك املفضالت قد يكش�ف
الكثري من خفايا حياتك وشخصيتك.
صديقة واحدة
إذا كنت تمضين أوقات فراغك مع صديقة
واح�دة هي املفضل�ة لديك ،فه�ذا يعني أن
تتمتعني بش�خصية غامضة .ل�ذا ال يمكن
الكثير م�ن األش�خاص أن يج�دوا مبررا ً
واقعي�ا ً ومنطقي�ا ً للكثير م�ن ترصفاتك.
ّ
ي�دل أيضا ً على ّ
أنك تفضلني السير
وه�ذا
ّ
عىل طريق مس�تقيم يف كل أمر تقومني به.
ويشير إىل ّ
أن�ك تفضلني خ�وض التجارب
الجدي�ة يف عمل�ك وحيات�ك الخاص�ة .فلا
مج�ال لديك للمزاح .وهذه الجدية هي التي
تجعلك تمضني الكثري من األوقات بمفردك.
فأنت تري�ن أن معظم األحاديث املتداولة يف
أوساط الفتيات والنساء غري مهمة.
صديقتان
يف ح�ال كان الرق�م  2ه�و املناس�ب لع�دد
صديقات�ك املفضلات ،فه�ذا يعن�ي ّ
أنك ال
تكرتثين لألش�خاص الذي�ن ال ينتم�ون
إىل بيئت�ك االجتماعي�ة أو العلمي�ة .فأن�ت
تتوخني الدق�ة يف كل خياراتك .وقد تبالغني
أحيان�ا ً يف انتقائيت�ك .يعتق�د الكثريون ّ
أنك
متكبرّ ة .إال ّ
أنك لس�ت كذل�ك .الحقيقة هي
ّ
أنك ال تحس�نني االنس�جام م�ع الكثري من
األش�خاص .ورغ�م ذل�ك تالحقين األي�ام
وتس�عني إىل أن تعيش�يها ب�كل لحظاتها.
فللحياة بالنس�بة إليك فلس�فة مفادها أن
كل يشء إىل زوال وأن عليك االستفادة منها
قدر اإلمكان .لذا تشاركني يف كل املناسبات

قصة وعربة

ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻳﻄﻐﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ !!
املفرح�ة وال تدعني حزنك يتغل�ب عليك أيا ً
كان س�ببه .تريدين االبتس�ام بش�كل دائم
وإن عرّض�ك ذل�ك لبع�ض االنتق�ادات .لذا
ينتظ�ر الكثيرون حضورك لتضفي ملس�ة
مميزة عىل حياتهم.
 3صديقات
إذا وصل عدد صديقاتك املفضالت إىل  ،3فهذا
يشري إىل ّ
أنك متشائمة وال تتسمني بالصرب.
لذا ال يمكنك تحمل الظروف الصعبة .فأنت
غري قادرة على املواجهة .كما ّ
أنك تفضلني
األوض�اع املس�تقرة وال تحبذي�ن املغامرة.
وتتبعين يف حيات�ك مب�دأ الحذر .وبس�بب
ذلك ال يعتم�د عليك األش�خاص املحيطون
ب�ك ألداء املهم�ات أو حل املش�كالت .كذلك
تفضلين االبتع�اد ع�ن الضجي�ج يف بعض
األحي�ان فتوصدي�ن الباب يف وج�ه كل من

يحاول اخرتاق عامل�ك .تحبني صديقاتك إال
ّ
أنك ال تسمحني ألحد بأن يتدخل يف شؤونك
الخاصة.
 4صديقات
اذا كان ع�دد صديقات�ك هو  4فه�ذا يعني
أن�ك رسيع�ة امللل وغير قادرة على البقاء
مل�دة طويل�ة يف مكان واحد .كما ال يس�عك
أن تمضي الوقت مع ش�خص واح�د .لذا،
تحرصني عىل لقاء صديقاتك الـ 3املفضالت
كالً عىل حدى .فأنت محبة للتغيري والتطور.
وع�ادة م�ا يدفع�ك طموح�ك إىل تحقي�ق
النج�اح يف كل أمر من أم�ور حياتك .إال ّ
أن
اإلخفاق يجعلك تشعرين رسيعا ً باإلحباط.
ّ
لكنك تتمتعني بالحظ الجيد يف حياتك .فكل
خط�وة تقومني بها ت�ؤدي ب�ك إىل تحقيق
املزيد من التقدم.

ﻗﺎﻡ ﻣﺪﺭﺏ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ
ﺍﻟﺪﻭﺮﺍﺕ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎﻟﻮﻧﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺘﺪﺭﺏ و ﻃﻠﺐ
ﺍﻤﻟﺪﺭﺏ منهم ﻧﻔﺦ
ً
ﻓﻌﻼ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺎﺕ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ.
ﻗﺎﻡ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﻔﺦ
ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﺒﺎﻟﻮﻧﺔ.
ﺟﻤﻊ ﺍﻤﻟﺪﺭﺏ ﺍﺠﻟﻤﻴﻊ ﻓﻲ
ﺳﺎﺣﺔ ﻣﺪﻭﺭﺓ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩﺓ،
ﻭﻗﺎﻝ :ﻟﺪﻱ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﺠﻟﻮﺍﺋﺰ ﻭﺳﺄﺑﺪﺃ ﻣﻦ اآلن
ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎﺯﺍﻝ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﺒﺎﻟﻮﻧﺘﻪ ﺟﺎﺋﺰﺓ .ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻫﺠﻢ ﺍﺠﻟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﻧﺔ اآلخر ﺣﺘﻰ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
نظر املدرب الى اجلميع فلم يجد اال ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻣﺤﺘﻔﻆ
ﺑﺒﺎﻟﻮﻧﺘﻪ ،ثم ﻗﺎﻝ  :ﻟﻢ ﺃﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﻮﻧﺔ اآلخر ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ﻭﻗﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻠﺒﻲ ﺿﺪ ﺍﻶﺧﺮ ﻟﻨﺎﻝ ﺍﺠﻟﻤﻴﻊ ﺍﺠﻟﻮﺍﺋﺰ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﻟﻤﻴﻊ !!! ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ اآلخرين ،ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﺍﺠﻟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺩﺍﺋﻤﺎً
ﻧﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﻣﻴﺮ اآلخر ﻭﻫﺪﻣﻪ ﻟﻜﻲ ﻧﺤﻘﻖ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
دراسة :موجات حرارة شديدة
تضرب األرض في السنوات المقبلة

نشرت مجل�ة متخصص�ة
بالطبيعة الكونية دراس�ة جديدة
عن التغييرات البيئي�ة واملناخية
التي سيكون لها تأثري مبارش عىل
درجات الحرارة عىل األرض خالل
السنوات املقبلة.
وذكرت مجل�ة Nature Climate
 Changeيف دراس�تها بشأن تغري
املناخ أن السنوات املقبلة ستشهد
تغيريات مؤثرة عىل صعيد الحرارة
والطق�س على كوك�ب األرض،
مشيرة إىل أن درج�ات الح�رارة
سترتفع س�تزيد م�ع الس�نوات
تدريجيا.وق�ال صاحب الدراس�ة
إري�ك فيشر الباحث يف املدرس�ة
التقني�ة العلي�ا الس�ويرسية إنه
“نظ�را ألنن�ا نم�ر بفترة ازدياد
الح�رارة على الكوك�ب بش�كل
رسي�ع للغاي�ة ،فنح�ن بحاج�ة
إىل االس�تعداد ملزي�د م�ن األحداث
املتعلقة بالحرارة والتي ستتجاوز
األرقام القياسية السابقة بهامش
كبري”.وبحس�ب الدراس�ة ،اعتاد

العلماء االنتب�اه إىل مقدار ارتفاع
درج�ة الح�رارة ،حي�ث كان م�ن
املعتقد أن�ه كلم�ا ارتفعت درجة
الحرارة ق�ل عدد الس�جالت التي
يت�م تعيينها لفترة زمنية طويلة
ومحددة.
وخلص�ت الدراس�ة أن�ه حتى لو
توقفت تمامً �ا االنبعاثات الضارة
يف الغلاف الج�وي ،فس�يحظى
الكوكب بوقتا للراحة يف السنوات
العشر املقبل�ة ،وال يتعل�ق األمر
فق�ط باأليام الح�ارة التي تحطم
الرقم القيايس والتي ستظهر أكثر
فأكثر ،ولكن ً
أيضا حول ما يسمى
ب�ـ “الظواهر الجوي�ة املتطرفة”
مثل الفيضانات األخرية يف أوروبا.
وأضاف�ت الدراس�ة فق�ط بع�د
عقدين س�يبدأ الطقس يف العودة
تدريجي�ا ً إىل طبيعت�ه ،مؤك�دة
أن بمع�دالت االنبع�اث الحالي�ة
سترتفع درج�ة ح�رارة الكوكب
بأكثر من  3درجات مئوية بحلول
عام .2100

“سامسونغ” يتخلى عن ميزة مهمة في
هاتف غاالكسي الجديد

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7532 :االربعاء  28تموز 2021

بع َد النجاح الكبري الذي حققه مؤخرا بأغنية
«ممكن» ،يستعد القمة سيف نبيل لطرح
أغنية جديدة من املتوقع أن تشكل مفاجأة
للمشاهدين.
يف التفاصيل ،نرش سيف عرب صفحاته
الرسمية عىل مواقع التواصل االجتماعي
مقطع ترويجي من كليب أغنيته الجديدة
«ما أقدر أنساك» الذي سيطرحه يف األيام
القليلة املقبلة.
وقد أثار الفيديو حماس مُ تابعيه عىل مواقع
التواصل االجتماعي حيث ظهر سيف بلوك
غريب يف مشاهد ضخمة وتأثريات صوتية
وبرصية غري اعتيادية.
فمن املتوقع أن يشكل العمل مفاجأة
للمشاهدين خاصة أن سيف اعتاد عىل تقديم
أعمال ضخمة ومميزة حصدت نجاحات
كبرية ونسب مشاهدات عالية جدا ً يف جميع
أنحاء الوطن العربي«.ما أقدر أنساك» التي
تحمل اللهجة العراقية وقد طرحها خالل

زين عوض تحُ يي
الرتاث مبيدلي
جديد لسمرية توفيق
أعربتِ الفنانة زين عوض عن
سعادتها بإطالق فيديو كليب
ميديل للفنانة سمرية توفيق
أغنية «حيالله بليايل الكيف».
وأكدت زين عوض عىل أهمية هذا
العمل يف إعادة إحياء الرتاث الذي
تغنت به سمراء البادية ونرشته
يف الوطن العربي.
ُيذكر أن األغنية من توزيع الفنان
محمد القييس وإنتاج شريين أبو
حمدة وتنسيق ابراهيم العبدالت
وإخراج جالل عبد الحميد.
ولفت زين النظر إىل أهمية تأكيد
اللهجة األردنية ونرشها ألنها
أغان تعبرّ عن طبيعة املكان
ٍ
ووصفه ،وهو لون غنائي يطلبه
الجمهور ويسمعه ملا فيه من
فرح وألوان وطابع تراثي أصيل.
والجدير بالذكر أنه قد جمع
الفنانة سمرية توفيق والفنانة
زين عوض ديو غنائي يف احتفال
عيد االستقالل األردني الـ ٧١أمام
جاللة امللك عبد الله وامللكة رانيا
العبد الله يف قرص رغدان.

يمكن ملس�اعد أمازون اآلن اإلجابة عىل األس�ئلة املتعلق�ة بأوملبياد طوكيو ،مع
ً
تخصصا ،وقد يكون
أكثر م�ن  200دولة ومنطقة تتنافس عرب  33رياضة و46
من الصعب مواكبة آخر األخبار ،فإن الرشكة زودت مساعدها الذكي “أليكسا”
بالحقائق ملنح املس�تخدمني وصوالً رسي ًعا وس�هالً إىل آخ�ر األخبار والنجاحات
يف جمي�ع أنح�اء األلعاب.ويمكن ملس�تخدمي األجهزة التي تدعم أليكس�ا طرح
مجموعة من األس�ئلة عىل املس�اعد الذكي ،بما يف ذلك “أليكس�ا ،ما هي الدولة
الت�ي حصلت عىل أكرب عدد من امليداليات الذهبية؟” ،وتلقي اإلجابات عىل الفور
تقري ًبا.أوضح�ت أم�ازون“ :بعد حف�ل افتتاح األوملبياد ،منحت أليكس�ا العمالء
أدنى مستوى للرياضيني يف  Team GBو  Team Irelandو  Paralympics GBو
 Paralympics Irelandالذين يتنافسون يف دورة طوكيو  2020لأللعاب األوملبية
وأوملبي�اد ذوي االحتياج�ات الخاصة ه�ذا العام.كما أنه عند طرح أس�ئلة مثل
“أليكس�ا ،ما تحدي�ث األلعاب األوملبية؟ “ أو “أليكس�ا ،ما ه�و تحديث األلعاب
ً
تحديثا كل يوم ط�وال األلعاب ،بآخر األخبار من
الباراملبية؟” سيس�مع العمالء
طوكيو.كما س�يتمكن املش�جعون من متابعة نجاحات الفرق ،من خالل سؤال
“أليكسا ،ما هو تحديث األلعاب األوملبية  /األلعاب الباراملبية؟ ألي اسم فريق”،
ً
ملخصا يوم ًيا لتقدم الفريق.
وسيوفر لك املساعد الذكي بعد ذلك

No: 7532 Wed 28 Jul 2021

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

هامش
أيام عيد األضحى املبارك عرب قناة سيف نبيل
عىل اليوتيوب ومختلف املنصات الرقمية.
يذكر أن سيف نبيل يواصل حصد نجاح

أغنية «ممكن» التي ما زالت تحافظ عىل
ً
استماعا
املراتب األوىل يف قائمة األغاني األكثر
وتحميلاً يف الوطن العربي.

“مليت” ..يارا اللبنانية تطرح سابع أغنيات
ألبومها الخليجي

طرح�ت املطرب�ة اللبنانية ي�ارا ،أح�دث أغنياتها
الت�ي تحم�ل اس�م “مليت” وه�ي س�ابع أغنيات
ألبومها الخليجي الجديد “غري الناس” ،عىل موقع
الفيديوهات “يوتيوب” ،واألغنية من كلمات محمد
سعيد حارب ،ألحان آدهم ،توزيع مهند خرض.
وطرح�ت املطربة اللبنانية ي�ارا مؤخرا 6 ،أغنيات
م�ن البومها الخليجي “غري الن�اس” ،هم ،األغنية
األوىل بعن�وان “غري الناس” وه�ي من كلمات آدم،
وألحان ش�ميم ،وتوزيع نور هاش�م ،أم�ا األغنية
الثاني�ة بعنوان “م�ا ودعوني” م�ن كلمات األمري
عب�د الله بن س�عد بن عب�د العزيز ،وألح�ان زياد

برج�ي ،وتوزيع عب�اس صباح.وطرح�ت األغنية
الثالثة بعنوان “عىل املكش�وف” ،وهي من كلمات
خالد املريخي ،وألح�ان طالل ،وتوزيع زياد ناديم،
واألغنية الرابعة بعنوان “يمرني طاريك” وهي من
كلمات سلطان بن س�هيل السلطان ،الحان أدهم،
توزيع نور هاش�م.وطرحت أغنية “ساري” وهي
خامس أغني�ات ألبومه�ا الخليج�ي الجديد “غري
الن�اس” ،واألغنية م�ن كلمات محمد س�يد حرب
وألح�ان آده�م ،وتوزيع نور هاش�م ،أم�ا األغنية
السادس�ة فه�ي بعنوان “هلا مرح�ب” ،كلمات
أصايل ،ألحان بحر ،توزيع حاتم منصور.

الجمهور يشن هجومًا على ميس حمدان
نشرت الفنان�ة األردني�ة مي�س
ِ
حم�دان على تطبي�ق تب�ادل
الص�ور (إنس�تغرام) مقطع
فيدي�و م�ن داخ�ل منزلها
كش�فت خالل�ه ع�ن
موهبتها يف تقليد الفنانة
املرصي�ة القديرة س�هري
البابيل ،ومحبتها الكبرية
له�ا ،م�ا أثار ضج�ة بني
املشاهدين.
وعبرّ ت حم�دان عن محبّتها
للبابلي ،مؤك�دة أنه�ا الفنانة
الوحي�دة الت�ي ل�ن يأت�ي الزم�ان
بمثله�ا ...وقلّ�دت مش�اهد له�ا م�ن
مرسحي�ة “ري�ا وس�كينة” ...وخلال حديثه�ا
المت ميس نفس�ها عىل عدم مبادرتها اىل زيارة
البابيل يف منزلها والجلوس معها كي تستفيد من
موهبتها.
ويف املقطع املصوّر فاجأت ميس الجمهور بقرار
اتخذته مع ش�قيقتيها مي ودان�ا حمدان ،بأن

ُيطلق�ن موقع�ا ً خاص�ا ً بهن لبيع
األزياء للجمهور ،وال سيما أن
البعض يحرص عىل سؤالها
عن املكان الذي تبتاع منه
أزياءها.
وأش�ارت مي�س إىل أنها
تمتلك وشقيقتها الكثري
م�ن الفس�اتني التي تم
ارتداؤه�ا مل�رة واح�دة،
س�واء التي اشترتاها أو
ّ
تلقتاه�ا هدي�ة ويمكنهما
بيعها ملن يرغب بها.
و استعرضت ميس تلك الفساتني
على موقع ،لتس�تفتي م�ن خالله من
يرغ�ب يف الحص�ول عليه�ا ،فتفاع�ل الجمهور
بشكل واسع مع األمر ،وانقسمت التعليقات بني
من شجّ عها عىل هذه الخطوة ،ومن انتقد قيامها
بذلك ،الفتني إىل أن عدم حصولها عىل أدوار فنية
منذ س�نوات هو الدافع األس�اس لتفكريها بهذا
املرشوع للحصول عىل مصدر مايل.

مشكلة أرقام فقط
محزة مصطفى
ال أحد يعرف عدد املوظفني يف العراق .ناس تقول  6ماليني ،ناس تقول
 5مليون ونصف ،ناس تقول  4ماليني .ال أحد يعرف عدد سكان العراق.
ناس تقول  38مليون  .ناس تقول  40مليون نسمة.البطاقة التموينية
تقول  45مليون .وحدها البطاقة التموينية سجالتها مضبوطة ..ملاذا؟
ألنها غري صحيحة .فنحن الصحيح عندنا غري الصحيح .كيف يا اخا
الهنود الحمر؟ ألن نفوس العراق ليس أقل من  38لو يطخ نيلسون
مانديال رأسه بالحايط وال أكثر من  40مليون نسمة .لكن هناك 45
مليون بطاقة تموينية تخرج بكل ثقة وطمأنينة وشفافية ونزاهة من
مخازن التجارة .أين تذهب هذه الزيادة علما أن من دخله الشهري يزيد
عىل مليون ونصف مليون دينار غري مشمول؟ تذهب عينك عينك اىل 45
مليون شخص يف دولة عدد نفوسها اليقل عن  38مليون وال يزيد عىل
 45مليون.
ربما هناك من يقول يل محاججا إن نفوس العراق وبعد نحو  3عقود
عىل عدم إجراء إحصاء سكاني هم أكثر من  38أو حتى  40مليون؟ نعم
قد يكون ذلك صحيحا لكن أين هي املعايري التي نحتكم اليها يف تحديد
العدد الكيل للسكان .العارفون ببواطن األمور يقولون ليس أمامنا
سوى البطاقة التموينية ألن هذه البطاقة توزع عىل كل السكان.
وطبقا لنظرية «املايجي وياك تعال وياه» فإن السؤال الذي يطرح
نفسه هنا ...كيف أصبحت لدينا ثالثة أنواع من األرقام السكانية38 .
مليون هو الرسمي تقريبا و 40مليون نصف رسمي و 45مليون نسمة
«قجقغ» .وإذا عدنا اىل إحتساب أعداد املوظفني واملتقاعدين واملتعاقدين
مع الدولة فإننا سوف نعود اىل نفس الحكاية من حيث التناقض لجهة
األرقام بحيث التعرف يف النهاية العدد الحقيقي لعدد املوظفني.
قضية أخرى ليس لها رأس أو رجالن وهي أعداد الفضائيني يف كل
مفاصل الدولة« .فنك» بل أتحدى أي مسؤول يستطيع إخبارنا عن أعداد
هؤالء الفضائيني .كم عددهم؟ أين هم موزعون؟ ملن تابعون؟ عىل وفق
أي حساب تحتسب رواتبهم؟ أين يداومون؟ كم يوم يف األسبوع؟ كم
ساعة يف اليوم؟ كم دقيقة يف الساعة؟ ماهي إنتاجيتهم؟ عىل أي أساس
تقاس تلك اإلنتاجية؟ هل الرقم الذي يقول إن إنتاجية املوظف العراقي
 18دقيقة يف اليوم صحيح؟ كيف تم إحتسابه؟ وكيف يمكننا معالجة
هذا الخلل الخطري يف األداء إن كان عىل مستوى الوظيفة الخدمية أم
اإلنتاجية؟
ولو ذهبنا اىل أرقام من نوع آخر فإننا حيال كوارث من نوع مختلف
لكنها تنتهي اىل النتيجة نفسها .والداتنا مليونية مثل تظاهراتنا .هل
يعقل إننا نزداد سنويا مليون نسمة وأكثر يف ظل إتساع رقعة التصحر
بسبب ندرة املياه مرة والفشل يف السياسات مرة والجفاف الزاحف بال
رحمة يف كل املرات .لست أريد أن أكون متشائما ،لكن املشاكل تتسع
والحلول تضيق.

نسليهان أتاغول تردّ على خرب انفصاهلا بذكاء

تص ّدر اسم نسليهان أتاغول
وزوجها قادير أوغلو ترند
تويرت يف تركيا قبل ساعات،
بعد انتشار خرب اتفاق الثنائي
الشهري يف تركيا عىل االنفصال
بسبب غرية نسليهان من
البطلة أمام زوجها يف مسلسله
الرتكي األخري «وصفة الحب»؛
خاصة بعد نرش فيديو يجمع البطلني
عرب وسائل التواصل االجتماعي ويبدو

تطبيق للطقس يضيف تحديثا يُظهر
فرص النجاة من الموجات الحارة

أمازون تضيف ميزة جديدة
لمساعدها “أليكسا” الذكي

07810090003

سيف نبيل يفاجئ مجهوره بفيديو متميز وجديد

رسِّب موق�ع متخص�ص بالهوات�ف الذكي�ة تفاصيل جدي�دة ،متعلقة
بأح�دث إصدارات رشك�ة سامس�ونغ  ،Galaxy Z Flip 3تتضمن قيام
الرشكة بتغيريات قد تفاجئ مستخدميها.
وذكر حساب “آيس يونيفرس” املعروف بترسيبه أنباء تخص املواضيع
التكنولوجية ،أن رشكة “سامس�ونغ” تخلت عن ميزة الش�حن الرسيع
واكتفت برسعة شحن تصل إىل أقل من  25واط عىل هواتفها.
ونشرت املعلومات عرب تغريدة جاء فيه�ا أن “جهاز Galaxy Z Flip 3
املقبل والقابل للطي ،يدعم رسعات ش�حن ال تتج�اوز  15واط ،ما يعد
مفاجئة ملستخدمي “سامسونغ” املنتظرين للجهاز”.
وأضاف الحساب ساخرا من خطوة الرشكة” تستخدم سلسلة iPhone
 13ش�احنا ً رسيعا ً بقوة  25واط ،وال تزال سامسونغ تطلق Z Flip 3
بشاحن  15واط”.

أص�در تطبي�ق طق�س ش�هري مع�روف ب�روح الدعابة
ً
تحديثا يمكن أن يساعد يف معرفة ما إذا كان
الس�اخرة
م�ن املحتم�ل أن تنجو م�ن موجة الح�ر التالية أم ال،
حيث أص�در تطبي�ق  ،Carrot Weatherوهو تطبيق
مجان�ي متاح لكل من  iOSوأندرويد ،تحديث اإلصدار
 5.3ال�ذي يتضمن عد ًدا من املي�زات ،بما يف ذلك فرص
النج�اة م�ن الطق�س .وكت�ب املط�ور  Brian Muellerيف
وصف التحديث“ :اضف درجة حرارة كنقطة بيانات إىل التطبيق
الرئي�س أو  Apple Watchأو أداة الشاش�ة الرئيس�ة ،فه�ذا عظي�م
لتحديد بقاء اإلنسان خالل أحداث الحرارة الشديدة عىل التطبيق”.
وتع�د ميزة  WBGTاملعنية به�ذا األمر جز ًءا من خطة االشتراك املتميزة للتطبيق،
ً
ووفق�ا لخدمة الطقس الوطنية ،فإن درجة الحرارة العاملية ( )WBGTهي مقياس
اإلجهاد الحراري يف ضوء الشمس املبارش ،والذي يعتمد عىل درجة الحرارة والرطوبة
ورسعة الرياح وزاوية الشمس والغطاء السحابي (اإلشعاع الشميس).
ه�ذا يختلف عن مؤرش الحرارة ،ال�ذي يعتمد فقط عىل درجة الح�رارة والرطوبة
ويتم حس�ابه للمناط�ق املظللة ،وتقدم قراءات بنصائ�ح محددة وفقا للطقس يف
ذلك الوقت.
تشري قراءة أقل من  80إىل أنه يمكن للرياضيني أداء نشاط غري محدود مع تنبيهات
أولية للرياضيني الجدد أو بذل مجهود شديد.
وتعبر الق�راءة بين  80و  84.9عن ممارس�ة عادي�ة للرياضيني ،ويج�ب مراقبة
الرياضيني الجدد عن قرب ،وينص  WBGTبني  85و  87.9عىل أن الرياضيني الجدد
يجب أن يقللوا من تمرينات الكثافة والتعديالت يف املالبس.
تقول القراءة بني  88و  89.9يجب أن يخضع جميع الرياضيني للمراقبة واإلرشاف
املس�تمرين ،مع إزالة الوس�ادات واملعدات وإقامة فرتات راحة متكررة  /إلزامية /
اسرتاحات مائية.
كما أضاف  Carrotتخطيطات ذكية تتيح للمس�تخدمني التبديل تلقائ ًيا إىل واجهات
مختلفة ،اعتما ًدا عىل ما إذا كانت السماء تمطر أو إذا كان الليل.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

عليهما االنسجام.
بطريقة ذكية وغري مبارشة ،ردت
بطلة «ابنة السفري» نسليهان أتاغول
عىل الشائعات التي الحقتها هي
وزوجها قادير أوغلو خالل الساعات
املاضية ،حيث نرشت ستوري خاصا ً
عرب صفحتها الرسمية عىل اإلنستغرام
لتدعم مسلسل زوجها الجديد ،وعملت
تاغ لزوجها قادير أوغلو وللحساب
الرسمي للمسلسل لتدعمه أيضا ً وتدعو

متابعيها ملشاهدته.
أما بطل املسلسل قادير أوغلو ،فقد
ظهر يف آخر أحاديثه الصحفية عندما
ُ
سئل عن طبيعة الحياة التي يعيشها
مع زوجته نسليهان ،خاصة أنهما من
أشهر األزواج يف تركيا ،فأجاب قادير
مرسعا ً أن كليهما يعرفان مفهموم
الذكر واألنثى بدالً من النجم والنجمة،
فال يوجد غرية بينهما.
وأضاف قادير أنه يرى أن مقولة «وراء

كل رجل ناجح امرأة» مقولة خاطئة
وكذبة أيضاً ،ألن املرأة هي من تخلق
الفكرة من األساس ولكن الرجل هو
من يجعلها تعيش.
ّ
أجلت نسليهان
عىل صعيد آخر،
مشاريعها الدرامية لحني إنهاء إجازة
الصيف ،حيث كان من املقرر أن
تشارك يف عمل درامي جديد عرب إحدى
املنصات اإللكرتونية يف املوسم الدرامي
الشتوي.

وائل كفوري ونانسي عجرم حفال حممد عبده وماجد املهندس يف الباحة وأبها مكتمال العدد
يف حفل غنائي معًا يف جدة
يشارك الفنان وائل كفوري والفنانة نانيس عجرم
حفلاً غنائ ًيا جدي ًدا ضمن حفالت صيف جدة
عىل خشبة مرسح جدة سوبردوم.وقد أعلن
كافوري عن موعد الحفل وهو  5أغسطس
املقبل وقام بنرش صورة عىل حسابه بموقع
التواصل االجتماعي تويرت وعلق عليها قائلاً
«حفلة جديدة ..جدة  5أغسطس ..حفالت
صيف جدة».أن أحدث أغاني وائل كفوري
«برضه بتوحشيني» التي تعاون فيها مع
املطربة املرصية أنغام وهي من تأليف محمد
مصطفى ،وتوزيع نادر حمدي.

رميا فقيه صلييب ضمن الئحة  40حتت سن الـ  40احتفا ًء بإجنازاتها

تغريدات

اسامة النجيفي

حامد المالكي

استكماالً لنجاحات مواسم السعودية التي تقام برعاية
الهيئة العامة للرتفيه وتلقى حفالتها نجاحات عدة يف
مختلف مناطق اململكة العربية السعودية ،سيعيش
الجمهور هذا األسبوع يف مدينتي الباحة وأبها حفلني
متميزين من تنظيم وإرشاف «هرم رشكات االنتاج»
روتانا للصوتيات واملرئيات ،س ُيقامان ضمن برنامج
صيف السعودية ( 2021صيفنا عىل جوك) ،ويقدمهما
املركز الوطني للفعاليات ومنصة روح السعودية بالتعاون
مع الهيئة العامة للرتفيه.
نجما الحفلني هما «فنان العرب» محمد عبده ،و «برنس
الغناء» ماجد املهندس ،وكالعادة سترُ اعى جميع الرشوط
االحرتازية املطلوبة يف مواجهة جائحة كورونا حرصا ً عىل
سالمة الجميع.

نتائج احلوار االس�تراتيجي بني العراق
والواليات املتح��دة يف جولته الرابعة
نتائ��ج اجيابي��ة نأم��ل أن تتع��زز عرب
تعاون ودع��م وفتح آفاق ختدم تطلعات
العراقيني يف اجملاالت كافة .
إياك��م والنج��اح ...فه��و طريقك��م إىل
العزلة يف جمتمعات التفاهة اليت نعيش
فيها .س��يجعل النجاح ،ورمب��ا النزاهة
أيض��اً ،كثراً مم��ن حولك��م يتحوّلون إىل
أعداء لكم.

حصدت ريما فقيه صليبي ،اللبنانيّة-
األمريكيّة الناشطة يف مجال العمل
اإلنساني ،مركزا ً لها ضمن الئحة
ّ
 ٤٠تحت سن الـ  ٤٠لعام ،2021
ّ
املؤسسة
وهي جائزة سنويّة تمنحُ ها
العربيّة األمريكيّة (Arab America
 )Foundationألربعني عربيّا ً أمريكيا ً
من بني ما ُيقارب املئة مُ ّ
رشح ،يجري
اختيارهم من قبل لجنة تحكيم من
سبعة أعضاء من مُ ختلف أنحاء البالد.
وقد أعربت ريما فقيه صليبي عن
امتنانها الكبري الختيارها ضمن الئحة
 ٤٠تحت سن الـ  ٤٠لعام  ،2021التي
تسلّط الضوء عىل إنجازات أربعني
ّ
سن األربعني،
أمريكيّا ً عربيّا ً ما دون
مُ ر ّد ً
دة عبارة «ال تعرف من أنت حتى
تعرف من أين أتيت» ،وهي املقولة
األحبّ إىل قلبها وتراها شعارها يف

الحياة .هذا ،وكانت ريما فقيه صليبي
قد شاركت وفازت ،يف فرتة ال تزيد
عن العامني ،بأربع مُ سابقات جماليّة
مُ تتالية ،قبل إحرازها لقب ملكة جمال
الواليات املُ ّتحدة األمريكيّة لعام .2010
وقد ُع ّد هذا الفوز إنجازا ً ال سابق له
للنساء العربيّات املُغرتبات ،بحيث
أصبحت فقيه املُهاجرة العربيّة األوىل
والوحيدة عىل اإلطالق التي تحمل لقب
ملكة جمال الواليات املُ ّتحدة األمريكيّة.
وبصفتها ملكة جمال ميشيغان
للعام  ،2010برزت ريما فقيه صليبي
عىل ّ
أنها أوىل السفريات الرسميّات
للمُ سابقة الجماليّة التي عملت بجهد
عىل توعية املرأة عن كيفيّة الدفاع عن
نفسها ،وتثقيف النساء عن أهميّة
ّ
اتخاذ التدابري االحرتازيّة الالزمة لحماية
ّ
أنفسهن والتص ّدي للمواقف الصعبة.

وكونها ملكة جمال الواليات املتحدة
األمريكيّة ،عملت ريما كناطقة رسميّة
يف مجال التوعية عىل رسطان الثدي
ّ
وكافة األبحاث والترشيعات املُرتبطة
بهذا املرض ،ولطاملا كانت مساعيها
هذه عزيزة ج ّدا ً عىل قلبها.سافرت
ريما فقيه صليبي إىل جميع أنحاء البالد
بصفتها املُدافعة األوىل عن منظ ّماتٍ
مثل سوزان جي كومن (Susan G.
 )Komenونادي جيلدا ()Gilda’s Club
وغريها ،كما واصلت مساعيها لتمكني
النساء العربيّات يف مُ ختلف أنحاء
العالم عرب يّ
تول منصب املُديرة الوطنيّة
ُ
واملُنتجة التنفيذيّة ملسابقة ملكة جمال
لبنان للعام « .2018يقولون دائما ً ّ
توقع
َّ
تمن األفضل،
األسوأ .أمّ ا أنا فأقول
واألفضل سيحدث» ،تقول ريما فقيه
صليبي.

