األنواء :الطقس صحو إىل غائم رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
جزئي خالل األيام املقبلة
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس االثنني ،حالة
الطقس يف البالد ،فيما اكدت ان الطقس صحو اىل غائم
جزئي يف االيام املقبلة.وقالت الهيئة يف بيان لها تلقته
«الزوراء» :إن طقس يومي الثالثاء واألربعاء سيكون
صحوا ً اىل غائم جزئي ،ودرجات الحرارة فيه مقاربة
لليوم السابق ،أما الحرارة والرياح فشمالية غربية
خفيفة اىل معتدلة الرسعة()20-10كم /س ،ومدى
الرؤية ( )10-8كم».وأشارت الهيئة اىل أن «طقس
يومي الخميس والجمعة املقبلني سيكون غائما ً جزئيا ً
اىل غائم ودرجات الحرارة ترتفع قليالً فيما تكون
الرياح شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة.

الزوراء /حسني فالح:
كش�ف املستش�ار االقتصادي لرئيس
مجل�س الن�واب ،همام الش�ماع ،عن
خفض مس�توى دخل الف�رد العراقي
بنس�بة  23%بع�د م�رور اكث�ر من 8
اش�هر على تطبيق رفع س�عر رصف
ال�دوالر ام�ام الدينار ،وفيما اش�ار اىل
ان االصالح�ات الحكومي�ة تس�ببت
بكارثة اقتصادية يف االس�واق املحلية،
اك�د ان االصلاح االقتص�ادي يحت�اج
اىل االس�تقرارين الس�يايس واالمن�ي
لتحقيقه.
وقال الش�ماع يف حدي�ث لـ”الزوراء”:
ان تحقيق أي اصالح اقتصادي يتطلب
وجود استقرار يف الدولة عىل املستويني
الس�يايس واألمن�ي .الفت�ا اىل :ان
الحكومة ،ومن خالل حزمة االجراءات
االصالحي�ة التي اتخذتها ،لم تس�تطع
ان تنجز ش�يئا منها بسبب عدم وجود
استقرار امني وحتى سيايس ،حيث ما
زال القص�ف الصاروخ�ي والتفجريات
والسالح املنفلت موجودا يف البلد ،وهذا
يؤثر عىل االنشطة االقتصادية يف البلد.
واض�اف :ان من ضمن االجراءات التي
اتخذته�ا الحكوم�ة رفع س�عر رصف
ال�دوالر امام الدينار م�ا ادى اىل كارثة
اقتصادية حقيقية حيث تس�بب برفع
االس�عار يف االسواق املحلية بنسبة 25
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غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :رفع سعر صرف الدوالر خفض مستوى دخل الفرد بنسبة  % 23وأحدث انكماشا اقتصاديا

اىل  ،30%من جهة ،وخفض مس�توى
الدخ�ل الفرد العراق�ي الثابت بالدينار
العراق�ي بنس�بة  22اىل  .23%مؤكدا:
ان انخفاض دخل الفرد العراق تسبب
بحالة اقتصادي�ة مزدوجة ومتناقضة
وح�دوث تضخ�م يف االس�واق وارتفاع

باألس�عار وزيادة بالطلب ،او انكماش
يف االسواق وزيادة باألسعار مع وجود
تناق�ص بالطلب.وتابع :نح�ن احدثنا
حالتين متناقضتين يف آن واحد حيث
حص�ل ن�وع م�ن االنكم�اش وكذل�ك
التضخم يف الس�وق بس�بب ق�رار رفع

س�عر رصف ال�دوالر ،ال�ذي ادى اىل
تراجع االقتصاد العراقي وجميع انواع
االنشطة.واش�ار اىل :ان الحكوم�ة ال
تعي ما تفعل وتتخبط يف قراراتها ،وقد
تك�ون النوايا حس�نة لرئي�س الوزراء
ويأم�ل ان تك�ون الق�رارات تص�ب

وقفة احتجاجية لالوئل من اخلرجيني للمطالبة بتعيينهم

بمصلحة املواطن واالقتصاد العراقي،
إال ان�ه يتفاجأ بعد حني بما تم اتخاذه
من ق�رارات.ويف وقت س�ابق ،كش�ف
وزير املالية ،عيل عبد األمري عالوي ،عن
خطط محفزة وتنمية ش�املة للواقع
االقتص�ادي .وذك�ر املكت�ب اإلعالمي
ل�وزارة املالي�ة يف بي�ان :أن “علاوي
استقبل السفري الربيطاني لدى العراق
م�ارك برايس�ون والوف�د املراف�ق له،
وج�رى اثناء اللقاء بحث س�بل توطيد
العالقات الثنائية بني البلدين وعىل كل
املستويات ومنها االقتصادية واملالية”.
وأوضح عالوي وفقا للبيان أن “الوزارة
تتبن�ى مجموعة من الخطط والربامج
املحف�زة لالقتص�اد الوطني ،وتسير
بخطى ثابتة نحو احداث تنمية شاملة
للواقع االقتصادي الراهن” ،الفتا اىل أن
“الوزارة عملت على تحقيق مؤرشات
اقتصادية إيجابية يف ظل األزمة املالية
وتبعات جائحة كورونا وانعكاس�اتها
على مجم�ل االقتص�اد العاملي”.م�ن
جهت�ه ،عّب�رّ برايس�ون ع�ن إعجابه
ب�األداء االيجاب�ي لالقتص�اد العراقي
وجه�ود وزارة املالية يف دع�م وإتاحة
فرص النمو الحقيقي�ة بهدف إنعاش
مس�تقبل االقتصاد العراق�ي ،وتقديم
كل اشكال دعم اململكة املتحدة يف اطار
تعزيز الرشاكة بني الجانبني.

هيئة النزاهة تضبط حاالت اخـتـالس يف ميناء أم قصر الشمالي وتقاعد البصرة
بسبب املوجة الرابعة من كورونا  ..جوجل وفيسبوك وتويرت يؤجلون عودة املوظفني للمكاتب

االخرية

تأجيل استضافة وزير الشباب حلني
عودته من اخلارج

تحديد موعد اس�تضافة وزير الش�باب
والرياض�ة عدنان درج�ال ومدير دائرة
صح�ة الرصاف�ة محمد جه�اد جواد،
امس االثنني ،كما كان مقررا يف مجلس
الن�واب ،على خلفي�ة اقام�ة مباريات
لكرة القدم بحضور جماهريي واضح،
وع�دم اغلاق املس�ابح وامل�دن املائية
واماكن التجمعات البرشية.

الرافدين يكشف عن أسباب تأخر
إطالق القروض اإللكرتونية

بغداد /الزوراء:
كش�ف مرصف الرافدي�ن ،امس االثنني،
ع�ن أس�باب تأخ�ر إطلاق الق�روض
االلكرتوني�ة .وق�ال مدير ع�ام مرصف
الصناعة ومرصف الرافدين ،وكالة ،بالل
صباح ،يف ترصيح صحفي :إن “ مرصف
الرافدي�ن ل�م يطلق حت�ى اآلن القروض
ً
مبين�ا أن” الق�روض
االلكرتوني�ة “،
االلكرتوني�ة تحتاج اىل أنظمة الحس�اب
وفت�ح الحس�اب”.وأضاف أن “ تحويل

النظام الحس�ابي يف املصرف تم ،ولكن
تروي�ج املعامل�ة (اون الي�ن) ل�م نصل
إليه�ا بعد ،فه�و موجود ضم�ن برامج
األنظمة ،ولكن لم نصل ملرحلة القروض
االلكرتونية”.وأش�ار إىل أن “ املصرف
الصناع�ي يعمل عىل اس�تخدام القرض
االلكرتون�ي ،ولكن لدينا بع�ض املراحل
ي�راد اس�تكمالها ،ألن الق�روض تم� ّر
بمراحل عدة ،وليست مرحلة واحدة”.

تفاصيل ص5

بريطانيا تؤكد دعمها إلجراء االنتخابات
املبكرة يف موعدها

بغداد /الزوراء:
اكد الس�فري الربيطاني ،ريتش�ارد سن،
امس االثنني ،دعم اململكة املتحدة لجهود
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات
إلجراء االنتخابات الترشيعية يف موعدها
املحدد.وذكر بيان ملجلس القضاء ،تلقته
“ال�زوراء” :أن “رئي�س مجلس القضاء
األعلى الق�ايض فائق زي�دان اس�تقبل
الس�فري الجدي�د للمملك�ة املتح�دة يف

العراق ريتشارد سن ،وبحث معه متابعة
التعاون بني البلدي�ن يف املجال القضائي
والقانوني وقضاي�ا مكافحة االرهاب”.
م�ن جهته ،اكد الس�فري الربيطاني دعم
اململكة املتحدة لجه�ود املفوضية العليا
املس�تقلة لالنتخابات إلجراء االنتخابات
الترشيعي�ة يف موعده�ا املح�دد بتاريخ
 2021/ 10/ 10وتوفير جميع الس�بل
لنجاحها”.

من بينها أربع مدن عراقية

 13مدينة عربية تسجل أعلى
درجات حرارة عامليا

بغداد /الزوراء:
اقرتبت درجة الح�رارة يف مدينة عربية،
ام�س االثنين ،م�ن  50درج�ة مئوية..
وحل�ت الكويت ب�ـ  8مدن وفق�ا ملوقع
“إلدورادو وي�زر” ،بني ترتيب  15مدينة
هي األعلى يف العالم.فيما جاءت العراق
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أكد أن حتقيق اإلصالح االقتصادي مرتبط باالستقرارين السياسي واألمين
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الزوراء  /يوسف سلمان:
ق�ررت خلي�ة االزم�ة النيابي�ة ولجنة
الصح�ة والبيئ�ة النيابي�ة تأجي�ل
اس�تضافة وزي�ر الش�باب والرياضة،
عدن�ان درج�ال ،املتواج�د حالي�ا يف
اس�بانيا ،لحين عودت�ه م�ن خ�ارج
العراق خالل االيام املقبلة.وكانت خلية
االزمة النيابية ،اعلنت االسبوع املايض

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصحة ،التعاقد عىل رشاء  18مليون جرعة من لقاح فايزر املضاد لكورونا.
وقال مدير دائرة الصحة العامة ،رياض عبد األمري ،يف ترصيح صحفي :إن «الصحة
تعاقدت عىل رشاء  18مليون جرعة من لقاح فايزر والتطعيم مفتوح لكل فئات املجتمع،
ولن يحدد بفئة معينة ويتم من  18عاما ً فما فوق».وأضاف أن «كميات اللقاح القادمة
للعراق يف تزايد مستمر يف األسابيع املقبلة».وعن كيفية مواجهة االرتفاع املستمر بعدد
اإلصابات بفريوس كورونا ،أكد عبد األمري أن «الصحة تدعم الذهاب لخيار الحظر الشامل
املقدر بـ( )14يوما ً وليس الحظر املستمر ،وإن طبق بشكل صحيح سيكون كفيالً بقطع
سلسلة انتقال العدوى وتقليل عدد اإلصابات».وأشار إىل أن «املستشفيات تغص حاليا ً
بعدد املراجعني من املصابني بكورونا ،وما زالت تستوعب الحاالت الحر جة ،لكن الوضع
مهدد بفقدان السيطرة يف األيام القادمة إذا استمر عدد الدخول بتصاعد مستمر».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

العدد 7536 :الثالثاء  3آب 2021

همام الشماع لـ

الصحة :ندعم الذهاب خليار احلظر
الشامل ملدة أسبوعني

يف املركز الثاني بـ  4مدن ،وتلتها اململكة
العربية الس�عودية وإيران والربازيل كل
منه�ا بمدين�ة واحدة.ويف م�ا ييل ترتيب
املدن حسب درجة الحرارة حتى الساعة
الثالثة صباحا بتوقيت غرينتش.

تفاصيل ص2

خالل استقباله رئيس الربملان حممد احللبوسي

العاهل األردني يؤكد وقوف بالده إىل جانب العراق
وشعبه يف احلفاظ على وحدته وتعزيز أمنه

بغداد /الزوراء:
اكد عاه�ل اململكة األردنية الهاش�مية،
املل�ك عب�د الل�ه الثان�ي ب�ن الحسين،
وقوف بلاده إىل جانب العراق وش�عبه
يف الحف�اظ على وحدته وتعزي�ز أمنه،
فيما ش�دد رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس لنظيره االردني عب�د املنعم
العودات عىل أهمية العمل النيابي لدعم
مخرج�ات القم�ة الثالثية.وذكر املكتب
االعالم�ي لرئيس الربمل�ان يف بيان تلقته
«ال�زوراء» :ان رئي�س مجل�س الن�واب

محم�د الحلبويس ،ام�س االثنني ،عاهل
اململك�ة األردني�ة الهاش�مية املل�ك عبد
الله الثاني بن الحسين يف قرص بسمان
بالعاصمة األردنية عمّان ،وجرى خالل
اللقاء اس�تعراض العالق�ات املتينة بني
البلدين الش�قيقني وس�بل تطويرها يف
املج�االت كاف�ة ،والتأكي�د على تفعيل
التع�اون االقتص�ادي ومخرجات القمة
الثالثي�ة .وأش�اد بمواق�ف جالل�ة امللك
الداعمة للعراق.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  12734إصابة بفريوس كورونا و 68حالة وفاة

اإلصابات يف العراق تعاود االرتفاع جمددا مسجلة أكثر من مليون و 648ألفا

بغداد /مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني،
املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس كورونا
املس�تجد يف العراق ،فيما اكدت تس�جيل

 12734اصاب�ة جدي�دة و 68حال�ة وفاة
وش�فاء  8734حالة.وذك�رت ال�وزارة يف
بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربي�ة لي�وم ام�س ،53467 :ليصبح

ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة،13176183 :
مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل  12734اصابة
جدي�دة و 68حال�ة وفاة وش�فاء 8734
حالة.واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء

حرائق تركيا ..االحتاد األوروبي يتدخل بعد عجز
حكومة أردوغان
انقرة  /متابعة الزوراء:
مع تواصل الحرائق يف تركيا ،س�ارع االتحاد األوروبي إىل
مد يد العون ،إلخماد النريان املش�تعلة منذ أسبوع وأودت
بحياة ثمانية أش�خاص وفاقمت الضغ�وط عىل الرئيس
رج�ب طي�ب أردوغان ،وس�ط حرائ�ق مماثل�ة يف أجزاء
مختلف�ة من جن�وب أوروبا.وأت�ت حرائق الغاب�ات التي
تجتاح منتجعات ساحلية تركية تطل عىل املتوسط وبحر
إيجه عىل مس�احات واس�عة من الغابات وأدت إىل إجالء
السياح من فنادقهم.كما امتدت تداعيات الكارثة إىل أبعد
من الغابات إذ عرّضت أردوغ�ان ،الذي يخوض انتخابات
خلال عامني ق�د ت�ؤدي إىل تمديد حكمه لعق�د ثالث ،إىل

موجة انتقادات الس�تجابته التي ب�دت بطيئة ومنفصلة
عن الواقع.وتعرّض الرئيس الرتكي إىل انتقادات ش�ديدة،
خصوصا نهاية األس�بوع لرميه أكياس الش�اي للسكان
أثن�اء قيام�ه بجول�ة يف إح�دى املناط�ق األكث�ر تضررا
فيما رافق�ه عدد كبري من عنارص الرشطة.كما كش�فت
الحكوم�ة عن أنه�ا ال تملك طائ�رات مخصصة ملكافحة
الحرائ�ق ويتعّي�نّ عليه�ا بالت�ايل االعتماد عىل املس�اعدة
الخارجية ملكافحة النريان.وشكر وزير الخارجية الرتكي
مولود تش�اوش أوغلو بروكس�ل ،امس االثنني ،إلرسالها
طائرة من كرواتيا وطائرتني من إسبانيا.

تفاصيل ص3

ال�كيل ،)%89.8( 1480827 :بينم�ا عدد
ح�االت االصابات ال�كيل ،1648727 :أما
عدد الحاالت التي تحت العالج،149098 :
يف حين ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية

املركزة ،868 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
 ،18802الفت�ة اىل ان ع�دد امللقحني ليوم
ام�س ، 58885 :ليصب�ح ع�دد امللقحني
الكيل.1789166 :

السودان حتذر من فيضان النيل
واخلرطوم
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري
وامل�وارد املائية الس�ودانية بأن مناس�يب
الني�ل يف الخرط�وم س�جلت  16.32مرتا،
وأنه�ا مرش�حة أن تص�ل الي�وم الثالثاء
ملنس�وب الفيض�ان  16.50مرت.وأضافت
اللجن�ة يف بيانه�ا اليوم�ي أن “جمي�ع
القطاع�ات تش�هد ارتفاع�ا بمتوس�ط
 15-25س�م ،مناش�دة املواطنين يف كل
القطاعات أخذ التحوطات الالزمة”.وذكر
البي�ان أن “إيراد الني�ل االزرق بلغ ،امس،

عن�د محط�ة الديم بالح�دود الس�ودانية
االثيوبي�ة  538ملي�ون متر مكعب ،ومن
املتوق�ع ثب�ات اإليراد خلال الثالث�ة أيام
القادم�ة عن�د ح�وايل  600ملي�ون متر
مكع�ب ،فيما ظ�ل إيراد نه�ر عطربة عند
الحدود السودانية االثيوبية يف معدل 385
مليون مرت مكعب”.وحس�ب البيان ،فإن
معدل الترصفات خلف الس�دود “بماليني
االمت�ار املكعب�ة” الروصيرص، 613 :
وس�نار ،563 :وجبل أولياء ،99 :وخش�م
القربة ،334 :ومروي.”632 :

بعد انتشاره يف أكثر من  210دول ومناطق

إصابات كورونا تتخطى الـ  198مليون نسمة عامليا وتودي حبياة أكثر من أربعة ماليني آخرين

بغداد /متابعة الزوراء:
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من
 198.02ملي�ون نس�مة أصيب�وا
بفريوس كورونا املس�تجد ،املسبب
لوب�اء كوفي�د 19-على مس�توى
العال�م ،يف حين وصل إجم�ايل عدد
الوفي�ات الناتج�ة ع�ن الفيروس
إىل  4,382,974حال�ة وفاة.وت�م
تس�جيل إصاب�ات بالفيروس يف

أكث�ر م�ن  210دول ومناط�ق منذ
اكتش�اف أوىل ح�االت اإلصاب�ة يف
مدين�ة ووهان بالصني يف ديس�مرب
ع�ام .2019وذك�رت وزارة الصحة
الربازيلي�ة ،األح�د ،أنه�ا س�جلت
 20503إصاب�ات جدي�دة بفريوس
كورون�ا ،و 464وف�اة خلال 24
س�اعة ،وفقا لرويرتز.ووصل العدد
اإلجم�ايل لإلصاب�ات بالفيروس يف

الربازي�ل إىل  19.9مليونا منذ ظهور
الوب�اء ،يف حني بلغ العدد الرس�مي
للوفي�ات  ،556,834وذل�ك وفق�ا
لبيان�ات الوزارة.وتس�جل الربازيل
حالي�ا ثال�ث أكبر ع�دد إصاب�ات
بالفيروس يف العال�م بع�د الواليات
املتح�دة والهند كما تحت�ل الرتتيب
الثاني عامليا يف ع�دد الوفيات .ومع
تقدم حمل�ة التطعي�م باللقاحات،

تراج�ع معدل الوفي�ات يف  7أيام إىل
 932يف األسبوع املايض مقابل نحو
 3آالف وف�اة يف ذروة تفشي الوباء
مطل�ع أبريل وفقا إلحصاء رويرتز.
وعىل صعي�د اللقاحات ،بلغ إجمايل
اللقاح�ات املضادة لكورونا التي تم
تقديمه�ا يف مختل�ف أنح�اء العالم
 4,114,817,198بحس�ب مرص�د
جامع�ة جون�ز هوبكين�ز لرص�د

كوفيد.19-وتتص�در الصين دول
العالم يف تقديم اللقاحات للس�كان،
حي�ث وص�ل ع�دد الجرع�ات التي
ت�م تقديمه�ا إىل 1,652,819,000
جرعة.وحل�ت الهن�د ثاني�ة ،حيث
قدمت  ،472,223,639ثم الواليات
املتحدة التي قدمت 345,294,817
جرع�ة لق�اح ،فالربازي�ل ،وقدمت
 135,589,358جرعة لقاح.

إيران تتعهد بالرد على أي “مغامرة” بعد إتهامها باستهداف ناقلة نفط يف حبر العرب

طهران  /متابعة الزوراء:
ّ
حذرت إيران عىل لس�ان املتحدث باس�م وزارة
الخارجي�ة من أنها سترد على أي “مغامرة”
بحقه�ا ،بع�د ان اتهمته�ا الوالي�ات املتح�دة
وبريطانيا وإرسائيل باس�تهداف ناقلة نفط يف
بحر العرب ،وهو ما تنفيه طهران.وقال املتحدث
باس�م الخارجية اإليرانية ،سعيد خطيب زاده،
يف بيان إن “الجمهورية اإلٍسلامية اإليرانية لن
ترتدد يف الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية،
وسترد بشكل فوري وحاس�م عىل أي مغامرة

محتملة”.واتهمت تل أبيب وواش�نطن ولندن،
األحد ،طهران بالوقوف وراء هجوم اس�تهدف
الخميس ناقلة النفط “أم/تي مريرس سرتيت”
ّ
يش�غلها رجل أعم�ال إرسائيلي ،ما أدى
الت�ي
اىل مقت�ل اثنني م�ن أف�راد طاقمها.وأبلغ عن
الهج�وم بداية عن�د الس�اعة  18,00الخميس
بتوقيت غرينيتش .وقد أدى اىل مقتل بريطاني
ورومان�ي م�ن أف�راد الطاقم ،وفق م�ا أعلنت
رشك�ة زودي�اك ماريتايم املش�غلة للس�فينة،
واململوكة م�ن امللياردير اإلرسائييل إيال عوفر،

ومقرها لندن.وأكد رئيس وزراء الدولة العربية،
نفتايل بينيت ،األحد ،وجود أدلة عىل مس�ؤولية
إيران عن الهجوم.كما أش�ار وزي�ر الخارجية
الربيطان�ي ،دوميني�ك راب ،اىل أن اململك�ة
املتح�دة تعد أن الهجوم الدامي الذي اس�تهدف
ناقل�ة النف�ط “قامت ب�ه ايران”.م�ن جهته،
شدد وزير الخارجية األمريكي ،انتوني بلينكن،
على أن�ه “بع�د مراجع�ة املعلوم�ات املتوافرة
نح�ن واثقون بأن إيران ش�نت هذا الهجوم...،
نعمل مع رشكائنا عىل درس الخطوات التالية،

ونتش�اور مع حكومات املنطقة وخارجها من
أجل رد مناس�ب ووش�يك”.وكرر خطيب زاده
املوقف الذي أعربت عنه طهران ،أمس ،برفض
االتهامات التي “ال أساس لها” بالوقوف خلف
الهجوم.وأضاف “هذه البيانات املنس�قة (بني
الدول الثلاث) تتضم�ن عب�ارات متناقضة”،
مضيف�ا “يف حال تواف�ر لديه�م أي دليل لدعم
مزاعمه�م الت�ي ال أس�اس له�ا ،يج�ب عليهم
توفريه”.
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احللبوسي والعودات يشددان على أهمية العمل النيابي لدعم خمرجات القمة الثالثية

بغداد /الزوراء:
اكد عاهل اململكة األردنية الهاشمية،
امللك عبد الله الثاني بن الحسني ،وقوف
بالده إىل جانب العراق وشعبه يف الحفاظ
عىل وحدته وتعزيز أمنه ،فيما شدد
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس
لنظريه االردني عبد املنعم العودات عىل
أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات
القمة الثالثية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الربملان يف
بيان تلقته “الزوراء” :ان رئيس مجلس
النواب محمد الحلبويس ،امس االثنني،
عاهل اململكة األردنية الهاشمية امللك
عبد الله الثاني بن الحسني يف قرص
بسمان بالعاصمة األردنية عمّان،
وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات
املتينة بني البلدين الشقيقني وسبل
تطويرها يف املجاالت كافة ،والتأكيد عىل

تفعيل التعاون االقتصادي ومخرجات
القمة الثالثية.
وأشاد بمواقف جاللة امللك الداعمة
للعراق ،مؤكدا ً دعم السلطة الترشيعية
للتعاون الثالثي العراقي األردني املرصي
وبما يخدم املصالح املشرتكة.
وأكد جاللة امللك وقوف األردن التام إىل
جانب العراق الشقيق وشعبه العزيز
يف الحفاظ عىل وحدته وتعزيز أمنه
واستقراره ،ودعم جهود العراق يف
ترسيخ الديمقراطية وإجراء االنتخابات
املبكرة النيابية القادمة.
ويف سياق اخر ،أكد رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،ونظريه األردني،
أهمية العمل النيابي لدعم مخرجات
القمة الثالثية ،والتعاون الثنائي لتعزيز
الدبلوماسية الربملانية.
وذكر بيان صادر عن املكتب اإلعالمي

لرئيس مجلس النواب محمد الحلبويس:
أن “رئيس مجلس النواب ،التقى نظريه
األردني عبد املنعم العودات يف العاصمة
األردنية عمّان ،وبحضور وفد نيابي”.
وأضاف أن “الحلبويس والوفد املرافق له
عقدوا اجتماعا ً يف مقر مجلس النواب
األردني حول سبل تعزيز العالقات
الثنائية ،واستمرار التعاون املشرتك
بني البلدين الشقيقني يف مجال األمن
والسياسة واالقتصاد ،ودعم االستثمار
واملستثمرين يف كال البلدين ،والتعاون
يف املجال الصحي لتجاوز أزمة جائحة
كورونا”.
وأكدت املباحثات ،وفقا للبيان ،أهمية
العمل النيابي لدعم مخرجات القمة
الثالثية ،والتعاون الثنائي لتعزيز
الدبلوماسية الربملانية ،والتنسيق
املشرتك وتوحيد املواقف إزاء القضايا

املصريية يف املحافل الدولية كافة.
وثمّن الحلبويس دعم اململكة وامللك عبد
الله الثاني للعراق يف مواجهة التحديات،
وتوطيد روابط العمل الثنائي ،والتعاون
يف املجاالت كافة وبما يخدم مصلحة
الشعبني الشقيقني؛ من أجل تحقيق
التنمية واالستقرار”.
من جهته ،رَّ
عب رئيس مجلس النواب
األردني عن أن موقف جاللة امللك
والشعب األردني كان وما زال وسيبقى
داعما ً للعراق ووحدة شعبه وسيادته
عىل كامل أراضيه ،مهنئا ً باسم الشعب
ومجلس النواب األردني الشعبَ العراقي
والقوات العراقية بقدرتها عىل مواجهة
اإلرهاب وتحقيق االنتصار ،كما أكد دع َم
اململكة للعملية الديمقراطية يف العراق
وإجراء االنتخابات املبكرة النيابية
القادمة.

من بينها أربع مدن عراقية

 13مدينة عربية تسجل أعلى
درجات حرارة عامليا والكويت
تهيمن على القائمة
بغداد /الزوراء:
اقرتبت درجة الحرارة يف مدينة
عربية ،امس االثنني ،من  50درجة
مئوية ..وحلت الكويت بـ  8مدن
وفقا ملوقع “إلدورادو ويزر” ،بني
ترتيب  15مدينة هي األعىل يف
العالم.
فيما جاءت العراق يف املركز الثاني
بـ  4مدن ،وتلتها اململكة العربية
السعودية وإيران والربازيل كل منها
بمدينة واحدة.
ويف ما ييل ترتيب املدن حسب درجة
الحرارة حتى الساعة الثالثة صباحا
بتوقيت غرينتش.
49.9
(الكويت)
الجهراء
درجة -مطار امللك فهد بالدمام

(السعودية)  49.8درجة -الصليبية
(الكويت)  49.8درجة -كوليناس
دو توكانتينز (الربازيل) 49.7
درجة -البرصة (العراق)  49درجة-
مطربة (الكويت)  48.9درجة
 العبديل (الكويت)  48.6درجة-مطار الكويت الدويل (الكويت)
 48.6درجة -الوفرة (الكويت)
 48.5درجة -مطار البرصة الدويل
(العراق)  48.5درجة -خانقني
(العراق)  48.5درجة -عبادان
(إيران)  48.4درجة
النواصيب (الكويت)  48.4درجة-
بدرة (العراق)  48.2درجة -منطقة
املزرعة التجريبية (الكويت) 48.2
درجة.

إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
يرسن�ا دعوتك�م لالشتراك باملناقصات أدناه والتي تتضم�ن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (. )www.moh.gov.iq
علم�ا أن ثم�ن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون  $هو ( )60,500س�تون الف وخمس�مائة دين�ار عراقي غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغه�ا اكثر من مليون  $هو
( )121,000مائ�ة وواح�د وعشرون الف دين�ار عراقي غري قابل للرد ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعلى أن يتم تقديم وثائق األعم�ال املماثلة مع العرض .أما
التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة  %1من قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء
الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون (حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الش�حن
( )CIPأو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسن األداء) البالغة  %5من قيمة
اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة
املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس .2021/8/26
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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قال إن هناك اتصاالت مع بلدان صديقة خلفض العجز املالي

الرئيس التونسي يعترب حتسني الوضع
االقتصادي مقياسا ملدى جناح املدة املقبلة
تونس/ميدل ايست اونالين:
يهت�م الرئي�س التونسي ،قي�س س�عيد،
باملس�ألة االقتصادية ،حيث يعترب تحسين
الوض�ع االقتص�ادي مقياس�ا مل�دى نجاح
الفترة املقبلة يف خضم تحدي�ات كبرية من
بينها الرصاع مع حركة النهضة وحلفائها.
ويف خضم جهود اإلصالح والبحث عن الدعم
االقتصادي قال الرئي�س التونيس يف مقطع
مصور نشره مكتبه إنه توجد اتصاالت مع
“بلدان صديقة” لخف�ض العجز املايل للبالد
لكنه لم يذكر تفاصيل.
وارتف�ع العجز املايل والدي�ن العام يف تونس
بش�كل حاد يف الع�ام املايض نتيج�ة الوباء
وتج�ري الحكومة مفاوض�ات مع صندوق
النقد الدويل للحصول عىل قرض.
كما اس�تقبل س�عيد االحد بقصر قرطاج،
م�روان العب�ايس ،محاف�ظ البن�ك املركزي
التونسي حيث اكد له “إيمان�ه بالقدرة عىل
تجاوز العقبات بفضل إرادة الش�عب وأيضا
الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة
لس ّد االخالالت يف التوازنات املالية ومساعدة
تونس عىل الوفاء بالتزاماتها املالية الداخلية
والخارجية”.
وحمل الشعب التونيس منظومة الحكم التي
قادته�ا حركة النهض�ة مس�ؤولية تدهور
الوض�ع االقتص�ادي وتراجع قيم�ة العملة
وغلاء األس�عار إضاف�ة اىل تفشي البطالة
والفقر.
واألس�بوع امل�ايض دع�ا الرئي�س التونسي
البن�وك لتخفي�ض أس�عار الفائ�دة قائلا
إن ه�ذه اإلج�راءات مطلوبة للمس�اعدة يف
تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية
يف البالد.
وقال لدى لقائه ممثلني عن البنوك ،إن “أناسا
فاس�دين تركوا البالد عىل ش�فا اإلفالس”،

مضيف�ا يف اجتم�اع م�ع رئي�س الجمعي�ة
املهنية التونس�ية للبنوك واملؤسسات املالية
وعضوي�ن بالجمعية “أدعوك�م للوقوف يف
نف�س الجبه�ة مع الش�عب التونسي وذلك
عبر الحط ق�در اإلمكان من نس�ب الفائدة
املعمول بها”.
وق�ام الرئي�س التونسي ببع�ض الخطوات
حيث عمد اىل مواجه�ة االحتكار واملضاربة
ما ادى اىل عودة بعض املواد اىل الس�وق عىل
غ�رار “ الزي�ت النبات�ي” املدعم ال�ذي كان
مفقودا بسبب نفوذ لوبيات التجارة.
وتماهي�ا مع دع�وات الرئي�س اىل تخفيض
اس�عار بعض امل�واد قام عدد م�ن الباعة يف
مختل�ف القطاع�ات بمب�ادرات ش�خصية
تمثل�ت يف تخفي�ض أس�عار بع�ض امل�واد
األساس�ية دعم�ا للرئي�س ولتأكي�د رفض
املنظومة السابقة.
وطالب�ت الطبق�ات الفقيرة م�ن الرئي�س
التونيس مواجهة تحكم بعض اللوبيات التي
ازدهرت يف حكم االسلام السيايس وتسببت
يف ازم�ات اقتصادي�ة كبرية وأحدث�ت نوعا
م�ن الطبقية املفرط�ة يف املجتم�ع ودمرت
الطبقات الوسطى.
وكان س�عيد التق�ى أيض�ا ممثلين ع�ن
اتح�اد األع�راف واتحاد الش�غل ومنظمات
حقوقي�ة .وعرض صلح�ا جزائيا مع رجال
أعمال “فاس�دين” مقابل إطالق مش�اريع
يف املناط�ق الفقرية وتعهد بحماية الحريات
واحرتام الدستور.
ولم يعرض س�عيد الذي الق�ى اتهامات من
معارضي�ه يف الربمل�ان ومن حرك�ة النهضة
اإلسلامية أساس�ا باالنقالب عىل الدستور
واحت�كار الس�لطات ،خارط�ة طريق حتى
الي�وم كم�ا ل�م يعين بعد رئيس�ا لل�وزراء
وحكومة جديدة.

قلق يف “الشيخ جراح” مع بدء نظر
“القضاء” يف إخالء  4عائالت
القدس /األناضول:
مع بدء نظ�ر املحكمة اإلرسائيلي�ة العليا ،امس
اإلثنني ،يف التماس�ات ض�د إخالء  4منازل يف حي
الش�يخ جراح ،بمدينة الق�دس الرشقية املحتلة،
يخىش الس�كان ،من صدور ق�رارات بتهجريهم
من منازلهم التي يس�كنوها منذ العام.ويف الحي
الذي اس�تقطب األنظار خالل األش�هر املاضية،
ف�إن القلق مما هو آت يكاد يكون س�يد املوقف،
خاصة وأن محاوالت إلخالء  4عائالت من سكانه،
جرت يف ش�هر إبريل /نيسان املايض ساهمت يف
تفجير األوضاع بس�ائر األرايض الفلس�طينية.
وتخلل تلك األحداث ،تصعيد عسكري بقطاع غزة
يف  10مايو /أيار وحتى  21من الش�هر ذاته ،بني
إرسائيل وفصائل املقاومة الفلس�طينية لتس�فر
إجماال عن استشهاد مئات الفلسطينيني وجرح
اآلالف.وأجلت املحكمة العليا يف إرسائيل جلس�ة،
للبت يف القضية كانت مقررة يف  10مايو/أيار ،إىل
يوم امس اإلثنني ،ما ساهم يف تهدئة حدة التوتر
داخل الحي يف األس�ابيع القليلة املاضية.وأعادت
الجلس�ة املق�ررة اإلثنين ،للنظ�ر يف التماس�ات
قدمته�ا العائالت األرب�ع للمحكمة ،ضد إخالئها
من منازلها ،املخاوف لها من جديد.
توقعات بالتأجيلويتوقع نبيل الكرد ( 76عاما)،
وهو أح�د املهددين باإلخلاء ،أن تؤجل املحكمة
إصدار قرارها.
وق�ال الك�رد لوكال�ة األناضول“ :ام�س اإلثنني

سيكون هناك رد عىل االستئناف الذي تقدمنا به،
نحن ال نعلم ما الذي س�يحصل باملحكمة ،ولكن
أتوقع أن يكون هناك تأجيل للقرار”.
ويعتقد الكرد ،أن من املفروض أن تتخذ املحكمة
ق�رارا “عقالني�ا” ،ألن�ه إذا م�ا ت�م اتخ�اذ قرار
بالتهجير “فس�تنفجر األوض�اع لي�س فقط يف
القدس وحدها وفلس�طني وإنم�ا العالم أجمع،
فما يقومون به هو جريمة حرب”.وعائلة الكرد
هي واحدة من  4عائالت قررت املحكمة املركزية
اإلرسائيلي�ة مطل�ع الع�ام الج�اري إخالئها من
منازلها لصالح مستوطنني.والتمس�ت العائالت
إىل املحكمة العليا اإلرسائيلية ،أعىل هيئة قضائية
يف إرسائي�ل ،ضد قرارات االخالء.ويخىش س�كان
الح�ي البالغ عددهم نحو  550ش�خصا قرارا قد
يؤثر عىل مس�تقبل وجودهم يف الحي.وتسكن يف
الحي  38عائلة ،بعد أن جرى يف السنوات املاضية
إخالء  3عائالت من منازلها لصالح مستوطنني.
وتقيم العائالت يف الحي منذ العام  1956بموجب
اتف�اق مع الحكومة األردنية آنذاك ،ووكالة األمم
املتحدة لغوث وتش�غيل الالجئني الفلس�طينيني
“أونروا”.
ولك�ن جماع�ات اس�تيطانية إرسائيلي�ة ب�دأت
يف الع�ام  1972بمطالب�ة العائلات بإخلاء
منازله�ا ،بداع�ي أنه�ا مقامة على أرض كانت
بملكي�ة يهودية قبل الع�ام 1948وهو ما ينفيه
الفلسطينيون.
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إي��ران تتعه��د بال��رد عل��ى أي “مغامرة” بع��د إتهامها
باستهداف ناقلة نفط يف حبر العرب
طهران  /متابعة الزوراء:
ّ
حذرت إيران عىل لس�ان املتحدث
باس�م وزارة الخارجي�ة من أنها
سترد عىل أي “مغامرة” بحقها،
بعد ان اتهمته�ا الواليات املتحدة
وبريطانيا وإرسائيل باس�تهداف
ناقل�ة نفط يف بح�ر العرب ،وهو
ما تنفيه طهران.
وق�ال املتحدث باس�م الخارجية
اإليرانية ،س�عيد خطيب زاده ،يف
بيان إن “الجمهورية اإلٍسلامية
اإليراني�ة لن تتردد يف الدفاع عن
أمنه�ا ومصالحه�ا القومي�ة،
وسرتد بشكل فوري وحاسم عىل
أي مغامرة محتملة”.
واتهم�ت ت�ل أبي�ب وواش�نطن
ولن�دن ،األحد ،طه�ران بالوقوف
وراء هج�وم اس�تهدف الخميس
ناقل�ة النف�ط “أم/ت�ي ميررس
ّ
يش�غلها رج�ل
ستريت” الت�ي
أعمال إرسائييل ،ما أدى اىل مقتل
اثنني من أفراد طاقمها.
وأبل�غ ع�ن الهج�وم بداي�ة عند
الس�اعة  18,00الخمي�س
بتوقي�ت غرينيتش .وق�د أدى اىل
مقت�ل بريطان�ي ورومان�ي من
أف�راد الطاق�م ،وف�ق م�ا أعلنت
رشكة زودياك ماريتايم املش�غلة
للسفينة ،واململوكة من امللياردير
اإلرسائيلي إيال عوف�ر ،ومقرها
لندن.

وأكد رئيس وزراء الدولة العربية،
نفت�ايل بينيت ،األح�د ،وجود أدلة
عىل مسؤولية إيران عن الهجوم.
كم�ا أش�ار وزي�ر الخارجي�ة
الربيطان�ي ،دومينيك راب ،اىل أن
اململك�ة املتحدة تع�د أن الهجوم
الدام�ي ال�ذي اس�تهدف ناقل�ة
النفط “قامت به ايران”.
من جهته ،ش�دد وزير الخارجية
األمريكي ،انتوني بلينكن ،عىل أنه
“بعد مراجعة املعلومات املتوافرة
نحن واثقون بأن إيران شنت هذا
الهج�وم ...،نعم�ل م�ع رشكائنا

على درس الخط�وات التالي�ة،
ونتش�اور مع حكومات املنطقة
وخارجه�ا م�ن أجل رد مناس�ب
ووشيك”.
وك�رر خطي�ب زاده املوقف الذي
أعربت عنه طهران ،أمس ،برفض
االتهام�ات التي “ال أس�اس لها”
بالوقوف خلف الهجوم.
وأضاف “هذه البيانات املنس�قة
(بين ال�دول الثلاث) تتضم�ن
عبارات متناقض�ة” ،مضيفا “يف
حال توافر لديه�م أي دليل لدعم
مزاعمه�م الت�ي ال أس�اس له�ا،
يجب عليهم توفريه”.

واته�م واش�نطن ولن�دن بأنهما
دعمتا عرب “الصمت  ...االعتداءات
االرهابية والتخريب التي تعرضت
لها سفن إيران التجارية يف البحر
األحمر واملياه الدولية”.
هذا واس�تدعت بريطانيا س�فري
إي�ران ،بع�د أن حمل�ت لن�دن
والواليات املتحدة املس�ؤولية عن
هجوم عىل ناقلة النفط.
م�ن جهته�ا ،اس�تدعت وزارة
الخارجي�ة اإليراني�ة القائ�م
بأعم�ال الس�فارة الربيطاني�ة
يف طه�ران ،وس�لمته مذك�رة
احتج�اج عىل اتهامات بريطانيا

إليران باس�تهداف الناقلة قبالة
عمان.
وس�بق للدولة العربية أن اتهمت
إي�ران بالوقوف خل�ف اعتداءات
طالت س�فنا مرتبط�ة بها خالل
األش�هر املاضي�ة ،خصوص�ا يف
خليج عمان وبحر العرب.
م�ن جهتها ،وجهت إيران أصابع
االتهام اىل إرسائيل بالوقوف خلف
هج�وم “تخريب�ي” تعرض�ت له
سفينة الشحن “إيران شهركرد”
يف البحر املتوسط يف آذار/مارس،
مشرية يف حينه اىل أن “كل األمور
تدفع إىل االعتقاد” بوقوف الدولة
العربية خلف العملية.
ويف نيسان/أبريل ،أعلنت طهران
أن س�فينتها “س�اويز” ترضرت
جراء انفجار استهدفها يف البحر
األحمر.
ويف حين لم توجه إي�ران أصابع
االته�ام ألي ط�رف ،نقل�ت
“نيوي�ورك تايم�ز” أن إرسائي�ل
نفذته ردا “على هجمات إيرانية
سابقة ضد سفن إرسائيلية”.
وذك�رت صحيفة “وول ستريت
جورن�ال” األمريكي�ة يف آذار/
م�ارس امل�ايض أن إرسائي�ل
اس�تهدفت عرش سفن عىل األقل
ّ
متوجهة إىل س�وريا وتنقل
كانت
بمعظمها نفطا إيرانيا منذ أواخر
.2019

حرائق تركيا ..االحتاد األوروبي يتدخل بعد عجز حكومة أردوغان
انقرة  /متابعة الزوراء:
مع تواصل الحرائق يف تركيا ،سارع االتحاد
األوروب�ي إىل مد يد الع�ون ،إلخماد النريان
املش�تعلة منذ أسبوع وأودت بحياة ثمانية
أش�خاص وفاقمت الضغ�وط عىل الرئيس
رجب طيب أردوغان ،وسط حرائق مماثلة
يف أجزاء مختلفة من جنوب أوروبا.
وأتت حرائق الغابات التي تجتاح منتجعات
س�احلية تركية تطل عىل املتوس�ط وبحر
إيجه عىل مس�احات واس�عة من الغابات
وأدت إىل إجالء السياح من فنادقهم.
كما امت�دت تداعيات الكارث�ة إىل أبعد من
الغابات إذ عرّضت أردوغان ،الذي يخوض
انتخابات خلال عامني قد تؤدي إىل تمديد
حكم�ه لعق�د ثال�ث ،إىل موج�ة انتقادات
الستجابته التي بدت بطيئة ومنفصلة عن
الواقع.
وتع�رّض الرئي�س الرتك�ي إىل انتق�ادات
ش�ديدة ،خصوصا نهاية األس�بوع لرميه
أكياس الشاي للسكان أثناء قيامه بجولة
يف إحدى املناطق األكثر ترضرا فيما رافقه
عدد كبري من عنارص الرشطة.
كم�ا كش�فت الحكوم�ة عن أنه�ا ال تملك
طائ�رات مخصص�ة ملكافح�ة الحرائ�ق
ويتعينّ عليها بالتايل االعتماد عىل املساعدة
الخارجية ملكافحة النريان.
وش�كر وزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي مول�ود

تش�اوش أوغلو بروكس�ل ،ام�س االثنني،
إلرسالها طائرة من كرواتيا وطائرتني من
إسبانيا.
كذلك ،أفاد االتحاد األوروبي بأنه “يتضامن
بش�كل كام�ل مع تركي�ا يف ه�ذه األوقات
الصعبة للغاية” ،يف رس�الة هدفها إظهار
حس�ن النية بعد ع�ام م�ن الخالفات بني
الطرفني.
وتظه�ر بيان�ات االتح�اد األوروب�ي ب�أن
موس�م الحرائ�ق الع�ام الح�ايل كان أكثر
تس�ببا للدمار م�ن غريه إذ يؤج�ج ارتفاع
درج�ات الحرارة والري�اح العاتية النريان.
ويشير خبراء إىل أن التغّي�رّ املناخي يزيد
م�ن إمكانية تكرار مثل هذه الحوادث كما
يرفع من شدتها.
وحمّ ل مكتب أردوغ�ان يف البداية مخرّبني
مسؤولية الحرائق التي تعد األسوأ يف تركيا
منذ عقد عىل األقل .لكن ما لبثت أن تبخرت
هذه النظرية مع ارتفاع عدد الحرائق.
وأف�ادت مديري�ة الغاب�ات الرتكي�ة ع�ن
تس�جيل  105حرائق يف  35بلدة ومدينة يف
أنحاء البالد منذ األربعاء.
وأش�ارت إىل تواصل اش�تعال س�بع منها،
االثنني ،معظمها على مقربة من مدينتي
أنطاليا ومرماريس السياحيتني.
وش�اهد فريق فرانس ب�رس يف مرماريس
املطلة عىل بحر أيجه ألسنة اللهب تتصاعد

من قم�م التالل املغط�اة بالغاب�ات بينما
بدت السماء حمراء داكنة خالل الليل فيما
مأل الدخان الجو وس�ط حرارة بلغت نحو
 40درجة مئوية.
ّ
وح�ذرت هيئ�ة األرصاد بدورها الس�كان

م�ن رداءة نوعي�ة اله�واء فيم�ا عان�ى
قاطنون من صعوب�ات يف التنفس يف حني
بق�ي متطوعون م�ن دون نوم ع�دة أيام
وهم يحاولون مس�اعدة عن�ارص اإلطفاء
املنهكين على إنق�اذ الغابات التي أش�ار
خرباء إىل أن إعادتها كما كانت ستستغرق
أجياال.وق�ال إف�ران أوزكان ،ال�ذي يقطن

مارماري�س من أم�ام مركز للمس�اعدات
أقي�م على جان�ب طري�ق م�ؤد إىل التالل
املش�تعلة “إنها كارثة” ،مضيفا ً “ال يمكن
للعديد من س�كان مرماريس ،مثيل ،النوم
بسالم بينما تشتعل هذه الحرائق”.
ّ
وتأهب�ت ق�وارب اإلنق�اذ ق�رب ش�اطئ
مرماري�س إلجلاء أي أش�خاص يف ح�ال
اتس�عت رقع�ة الحرائق حيث ل�م يعد من
املمكن دخول املدينة.
وقال أوزكان “علينا أن نتحىل باملس�ؤولية
حيال أراضينا ملنع احرتاق مستقبلنا ،لكن
الوضع سيئ للغاية اآلن”.

قبائل الواليات املتحدة يف معركة مستمرة من أجل أرضها

رسم طوطمي ..رسالة واضحة املقاصد إىل جو بايدن يف واشنطن
واشنطن/متابعة الزوراء:
ورث نيك تيلس�ن املعركة عىل بالك هيلز
يف س�اوث داكوتا من والدي�ه ،وهي جزء
مم�ا يصف�ه بأن�ه أط�ول ن�زاع قانوني
عىل أرايض الس�كان األصليين يف تاريخ
الواليات املتحدة ،فهو مستمر منذ القرن
التاسع عرش.
ويدور الخالف حول الس�يطرة عىل أكثر
من مليون ف�دان ( 404700هكتار) من
التلال التي نش�أت فيها قبيل�ة الكوتا،
حي�ث تنترش املواقع املقدس�ة التي يعود
إليها املجتمع بانتظام.
وقال تيلسن “كان شعبنا يسافر يف بالك
هيلز وحولها كجزء من رحالتنا الروحية
آلالف السنني”.
ومع ذل�ك فإن الحكوم�ة الفيدرالية هي
التي تتخذ يف النهاية قرارات بشأن معظم
التالل ،على الرغم من معاه�دات القرن
التاسع عرش التي ش�ملت هذه األرايض،
والتي ُ
انتهكت بمجرد العثور عىل الذهب
يف املنطقة ،ورغم األح�كام الصادرة عن
املحاكم لصالح القبيلة كما قال تيلسن.
وسريس�ل تيلس�ن وآخ�رون رس�الة إىل
واشنطن العاصمة هذا األسبوع عىل أمل
أن تفت�ح إدارة الرئيس ج�و بايدن الباب
أم�ام حق�وق أق�وى للس�كان األصليني
بشأن هذه األرايض .وتتمثل هذه الرسالة
يف عمود رسم طوطمي.
وعلى م�دار األس�بوعني املاضيين كان
العم�ل الفن�ي املنح�وت من ش�جرة أرز
عمرها  400س�نة يسافر عرب البالد نحو
العاصمة ،وتوقف يف  10مواقع مقدس�ة

مثل بالك هيلز.
وم�ن املق�رر أن يص�ل العم�ود برفق�ة
مجموع�ة “لوم�ي نايش�نز ه�اوز أوف
تير كارفرز” التي صممته إىل واش�نطن
خلال تجمع م�ن املزمع أن يك�ون يوم
الخميس.
وبعد ذلك يعمل املؤيدون للقاء املسؤولني
الحكوميني عىل تقديم مطالب سياس�ية
تتعلق بكيفية حماية املواقع املقدس�ة يف
جميع أنحاء البالد.
و ُيعتبر م�ا يق�ارب  56مليون ف�دان يف
الواليات املتحدة أرايض قبلية ،عىل الرغم
من أنها عىل ملك الحكومة الفيدرالية.
وكان تيلس�ن ،ال�ذي ي�رأس مجموع�ة
املنارصة الخريية “أن دي أن كوليكتيف”،
متفائال.
وأش�ار إىل تزاي�د الح�راك القبيل بش�أن
سيادة أرايض الس�كان األصليني وزيادة
االعتراف العام به�ذه القضية عىل مدى
السنوات األخرية.
كما يرى املدافعون عن السكان األصليني
أن إدارة باي�دن الجدي�دة واع�دة ،فع�دد
الس�كان األصليين الذي�ن وظفتهم أكرب
من العدد الذي وظفته أي إدارة أخرى.
ومن بني هؤالء ديب هاالند التي أصبحت
أول أمريكية من الس�كان األصليني تعمل
س�كرترية ملجلس الوزراء عندم�ا ُكلّفت
ب�إدارة ش�ؤون أرايض القبائ�ل .ويقول
املنظم�ون إن هاالن�د س�تلقي كلم�ة يف
املسرية يوم الخميس.
وقالت جودي�ث لوبالنك ،مدي�رة تحالف
املنظمين األصليين ومنظم�ة مرشوع

الطريق األحمر إىل العاصمة ،إن استخراج
املوارد الطبيعية وتغير املناخ و”التنمية
الجامح�ة” ه�ي التهدي�دات الرئيس�ية
ألرايض السكان األصليني.
وتابع�ت “عىل الرغ�م م�ن أن الناس قد
الحظوا هذه التهدي�دات إال أن التعامالت
جميعها مختلفة تماما ،ويبقى القاس�م
املشترك ه�و دور الحكوم�ة الفيدرالية
وسياس�اتها” .ورف�ض متحدث باس�م
الوزارة املعنيّة التعليق.
وجوه�ر حملة الطريق األحمر هو عمود

الرس�م الطوطم�ي الذي يض�م أكثر من
اثني عشر عنرصا من أيقون�ات (القمر
والدب وسمك السلمون…) قبائل القارة
األمريكية.
وكتب النحات الرئيسي جيويل جيمس،
يف بي�ان قدم�ه املنظم�ون“ ،تتعلق هذه
الرحلة باملواقع املقدس�ة .لذلك قررنا أن
ندع ال�روح توج�ه اختيار الش�خصيات
بينما نحتنا العمود من أعىل إىل أسفل”.
وس�يتم تقديم العمود إىل باي�دن كهدية
“لحث�ه على حماي� ِة املواق�ع املقدس�ة

ً
حماي�ة فورية” ،وفقا لبيان صحفي من
الحمل�ة ،قبل عرض�ه مؤقت�ا يف املتحف
الوطني للهنود الحمر األمريكيني إىل حني
تحديد موضع دائم.
وق�ال جوليان ماثي�وز ،وهو أح�د أفراد
قبيل�ة نيز بيرس يف والي�ة أيداه�و ،إنه
ش�اهد هو وآخ�رون تعداد الس�لمون يف
نه�ر الثعب�ان ينخفض بنس�بة تصل إىل
 90يف املئة خلال الربع األخري من القرن
امل�ايض ،وإن القبيل�ة الت�ي اس�تضافت
قافل�ة الطريق األحم�ر يف  15يوليو تلوم

الحكوم�ة الفيدرالي�ة على بن�اء أربعة
س�دود يف س�تينات وس�بعينات الق�رن
املايض أعاق�ت تدفق املياه ورفعت درجة
حرارة النهر.
وأض�اف ماثي�وز ،ال�ذي يق�ود منظم�ة
نيميب�و لحماية البيئة غير الربحية ،أن
“هذا مصدر غذائ�ي مهم ،لكنه جزء من
ثقافتن�ا أيض�ا” ،مشيرا إىل أن املجتمع
يس�تخدم الس�لمون يف االحتف�االت مثل
الجنازات.
الخالف ي�دور حول الس�يطرة عىل أكثر
من مليون ف�دان ( 404700هكتار) من
التلال التي نش�أت فيها قبيل�ة الكوتا،
حي�ث تنترش املواقع املقدس�ة التي يعود
إليها املجتمع بانتظام.
ويف م�ارس امل�ايض اقترح نائ�ب إزال�ة
السدود الس�تعادة أعداد السلمون ،وهو
مشروع قان�ون حظ�ي بدع�م القبائل
مؤخرا.
وقال�ت جودي�ث لوبالن�ك إن ه�دف
املجتمع�ات القبلي�ة املشترك يكم�ن يف
امتلاك القدرة عىل اتخاذ قرارات بش�أن
قضايا إدارة األرايض الرئيسية.
وأش�ارت إىل أن القبائ�ل املعترف به�ا
فيدراليا ذات س�يادة ول�دى الكثري منها
اتفاقيات م�ع الحكومة ،وم�ع ذلك فإن
جه�ود واش�نطن ال تتجاوز “التش�اور”
بشأن املقرتحات الرئيسية.
وقالت إن “السبيل الوحيد إلنقاذ األماكن
املقدس�ة واألرايض العامة من الدمار هو
عم�ل الحكوم�ة الفيدرالي�ة على إقامة
عالقة موافقة مس�تنرية ،وذل�ك بتجمّع

القادة واملجتمع�ات املحلية حول طاولة
صنع القرار لحل املشاكل معا”.
وتقر بضرورة ب�ذل املزيد م�ن الجهود
لتحقي�ق هذه األهداف ،بما يف ذلك اقرتاح
مجلس النواب يف مايو ،والذي من ش�أنه
أن يمن�ح دورا أق�وى للقبائ�ل يف اتخ�اذ
قرارات تتعلق باإلجراءات الفيدرالية التي
م�ن ش�أنها أن تؤثر إيجابي�ا عىل أرايض
السكان األصليني.
وقال النائ�ب راؤول غريغالفا ،الذي قدم
مشروع القان�ون يف بيان ،إن التش�اور
القبلي يج�ب أن يصبح قانون�ا يف أرسع
وقت ممكن.
ويف بلاك هيلز ق�ال تيلس�ن إن النقاش
العام الوطن�ي حول العرق واإلنصاف قد
عزز حركة “عودة األرض” الجديدة التي
تهدف إىل إعادة األرايض املقدسة والعامة
إىل الس�كان األصليني .وأكد أن “السكان
األصليني يريدون الس�يطرة السياس�ية
عىل األرض مرة أخ�رى… هذا ما نناضل
من أجله”.
ويشير إىل منطقة عىل حافة بالك هيلز
كمث�ال ،بعد أن تم التنازل عن  100فدان
م�ن األرايض اململوك�ة اتحادي�ا لثلاث
قبائ�ل يف  ،2017وحيث تس�اعد “أن دي
أن كوليكتيف” اآلن عىل تطوير مس�اكن
للمرشدين.
وق�ال تيلس�ن “يتج�اوز ه�ذا مج�رد
األرض .فق�د ُدمّ رت األنظم�ة املجتمعية
والسياس�ية واالقتصادي�ة أثن�اء عملية
االستيالء عىل األرض .واآلن يتعلق الكثري
من الحراك بإعادة بناء نظام جديد”.
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الوزارة تنفي إيقاف العمل بأخذ مسحات كورونا للوافدين اإليرانيني

النزاهة تضبط حاالت اخـتـالس
يف ميناء أم قصر الشمالي
وتقاعد البصرة

الصحة النيابية حتذر من موجة رابعة وتتحدث عن احلل الوحيد
للسيطرة على كورونا

بغداد /الزوراء:
ُّ
بتمكنها م�ن تنفيذ ثالث
أف�ادت دائ�رة التحقيقات يف هي�أة النزاهة
واختالس يف ميناء أم قرص الش�مايل
تالع�ب
ضبط لحاالت
عمليَّ�ات
ٍ
ٍ
ٍ
ومديريَّة التقاعد يف محافظة البرصة.
َّ
وأش�ارت الدائ�رة إىل َّ
تمكن
أن فري�ق عم�ل مديريَّة تحقيق البصرة
تالعب واختالس مبل�غ  243مليون دينار م�ن قبل أمناء
من كش�ف
ٍ
الصن�دوق يف الوحدة التخمينيَّ�ة العائدة للهيئ�ة العامَّ ة للرضائب يف
مين�اء أم قرص الش�مايل ،مُ بي ً
ّنة َّ
أن العمليَّة أس�فرت عن ضبط ()50
َّ
الخاصة بتلك الوصوالت التي ت َّم التالعب
وصالً وس�جالت اإلرس�اليَّة
بها.
َّ
َّ
وأضافت إن فريق العمل نف�ذ عمليَّـتني مُ نفصلتني يف مديريَّة تقاعد
ت�م يف العمليَّة األوىل ضب�ط مُ َّ
البصرة – فرع املعقلَّ ،
وظفني اثنني يف
ّ
َّ
خاصتني ،وادعائهما فقدانهما،
املديريَّة؛ لقيامهما بإخفاء إضبارتني
ً
الفت�ة إىل َّ
َّ
وت�م إطالق
أن اإلضبارتين تع�ودان لوالد أح�د املُ َّتـهمني،
الرواتب التقاعديَّـة لهما ،خالفا ً للضوابط.
ِّ
َ
وأوضح�ت َّ
أنه ،يف العمليَّ�ة األخرى التي ُنف�ذت يف املديريَّة ،ت َّم ضبط
ُ
اإلضب�ارة األصليَّـة ألحد األش�خاص املتوفني الذي َّ
ت�م رصف مبالغ
ماليَّ�ة لورثته بع ِّده «ش�هيد إرهاب» ،إال َّ
أن عمليَّ�ة تدقيق اإلضبارة
َّ
جنائي
واألوراق التحقيقيَّ�ة بيَّـن�ت أن الح�ادث ال�ذي أدى إىل وفاته
ٌّ
وليس إرهابياً.
ضبط يف العمليَّات ،التي ُن ِّف َذت وفق مُ َّ
رات
وت َّم تنظيم ثالثة محارض
ذك ٍ
ٍ
قضائ َّي ٍة ،وعرضها عىل الس�يّ د قايض محكمة تحقيق قضايا النزاهة
يف البرصة؛ الذي قرَّر توقيف املُ َّتهمني يف العمليَّـة الثانية.

بغداد /الزوراء:
اكد عضو لجنة الصحة الربملانية ومقرر خلية
االزمة النيابية ،النائب جواد املوس�وي ،امس
االثنني ،ان اخذ اللقاحات ولبس الكمامات هي
الحل األه�م واالكثر فاعلي�ة لتجاوز خطورة
املوج�ة الثالثة م�ن كورون�ا ،فيما اش�ار اىل
وصول كميات كبيرة من اللقاحات بأنواعها
الثالثة (فايزر ،اسرتازينيكا ،وسينوفارم).
وقال املوسوي ،يف حديث صحفي :ان «االيام
االخرية ش�هدت ارتفاعا ملحوظا لإلصابات
بفيروس كورون�ا ،وق�د وصلن�ا اىل مراحل
متقدم�ة م�ن مس�توى اإلصاب�ات» ،مبينا
ان «هنال�ك أس�بابا عدي�دة تق�ف خلف هذا
االرتف�اع اولها هو دخول السلالة الجديدة
من كورونا والتي تعرف بـ (دلتا) واملعروف
عنها األشد فتكا وانتشارا بني باقي السالالت
والتي تصل رسعة انتشارها اىل ما بني 10-5
اضعاف».
واش�ار املوس�وي اىل «وجود أس�باب أخرى
س�اهمت يف ارتف�اع أع�داد اإلصاب�ات ومن
بينه�ا ،انخف�اض نس�بة التلقيح�ات ،حيث
لم نصل اىل نس�بة  %5من اع�داد امللقحني يف
البل�د ،وه�و امر خطير ج�دا ،خصوصا انه

اعتقال عدة مطلوبني من فنادق كربالء بينهم باإلرهاب واإلعدام
بغداد /الزوراء:
ألق�ت وكالة االس�تخبارات القبض عىل
( )٣٩متهم�ا مطلوب�ا ً للقض�اء بينه�م
بقضاي�ا اإلره�اب وآخر محك�وم إعدام
غيابي.
وذك�ر بيان لخلية االعلام االمني تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان�ه «ووفق�ا ً
ملعلوم�ات اس�تخباراتية دقيق�ة وم�ن
خالل املتابع�ة امليدانية والتدقيق األمني

املستمر ولقرب زيارة عاشوراء ،رشعت
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة من تنفيذ
عملي�ة أمني�ة اس�تباقية يف محافظ�ة
كربلاء املقدس�ة م�ن خلال تدقي�ق
بيانات الن�زالء داخل الفن�ادق واملرافق
السياحية».
وأض�اف ان العملية «أس�فرت عن إلقاء
القب�ض على  39متهم�ا م�ن بينه�م

مطلوبني وفق أحكام املادة {/٤إرهاب}
و ٤٠٦القت�ل العم�د  ،فضال ع�ن متهم
محك�وم {إعدام وه�ارب} وآخرين وفق
مواد جنائية مختلفة».
وأشار البيان اىل «كشف رشكتني سياحية
وهمي�ة تمارس العمل داخ�ل املحافظة
مخالف�ة للقانون والضواب�ط» .الفتا اىل
إنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
املتهمني وتوقيفهم أصولياً».

عودة دفعة من النازحني الرتكمان يف تركيا إىل تلعفر
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن،
ام�س االثنني ،عودة  103أش�خاص من
العراقيني الرتكم�ان املتواجدين يف تركيا
اىل الع�راق طوعي�ا ،ضم�ن النتائج التي
حققها مرشوع املصالحة املجتمعية.
وقال الناطق باس�م الوزارة ،عيل عباس
جهاكري ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن�ه «بتوجي�ه من وزي�رة الهجرة
واملهجرين الس�يدة ايف�ان فائق جابرو،
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وضمن برنامج العودة الطوعية املجانية
التي قدمته�ا الوزارة للراغبين بالعودة
الطوعية م�ن تركيا وعرب الطريق الربي،
قام مكت�ب ال�وزارة يف انق�رة بالتعاون
والتنس�يق م�ع وزارة الخارجية متمثلة
بالقنصلي�ة العراقي�ة يف تركي�ا ووزارة
النق�ل بإع�ادة نح�و ( )103مواطنين
عراقيني من أبن�اء القومي�ة الرتكمانية
م�ن العاصم�ة الرتكية اىل قض�اء تلعفر
غرب�ي املوصل بع�د تدقيق اس�مائهم يف

قاعدة بيانات الجهات االمنية».
وأكد جهاكير أن «الوزارة تبنت مرشوع
املصالحة املجتمعية ،كما نفذتها يف عدد
من املحافظ�ات كمحافظة صالح الدين
ودي�اىل واالنب�ار ،وكان لها االث�ر الكبري
يف تق�ارب وجه�ات النظر بني العش�ائر
والنازحني» .مشريا اىل ان «الوزارة تعمل
على توفري آلي�ات الجذب املناس�بة التي
تحفز النازحني عىل العودة بشكل يحفظ
كرامتهم وانسانيتهم».

يتزامن مع االستمرار يف عدم التزام املواطنني
بالتباع�د ولبس الكمام�ات والتعقيم» ،الفتا
اىل ان «الع�راق اآلن يف ذروة املوج�ة الثالث�ة،
واملستشفيات يف قمة تحملها القصوى ،لكننا
ولل�ه الحمد ما زالنا ضمن حدود الس�يطرة،
ولكن يف حال ال س�امح الل�ه ارتفعت األعداد
اكث�ر من تحمل املستش�فيات فق�د نلجأ اىل
الحجر الصحي».

وتاب�ع ان «ما نراه باألي�ام االخرية هو وجود
وعي ل�دى املواطنين بأهمي�ة اللقاحات من
خلال ارتفاع أع�داد املتلقين اىل اللقاحات».
موضحا انن�ا «عانينا يف األيام القليلة املاضية
م�ن قلة اع�داد اللقاح�ات ولكن الي�وم وغدا
سنتس�لم أكثر م�ن مليون جرعة م�ن فايزر
و 500أل�ف جرع�ة م�ن لق�اح استرازينيكا
و 200ألف جرع�ة من اللقاح الصيني ،وهذه

احلشد يعثر على مضافات لداعش يف كركوك
بغداد /الزوراء:
عث�رت قوة من اللواء  15يف الحش�د
الشعبي ،امس االثنني ،عىل مضافات
تابعة لداعش خالل عملية التفتيش
والتطهري ا ملالحقة داعش يف الرشاد
بكركوك.

وذك�ر بي�ان ملديرية اعالم الحش�د
الش�عبي تلق�ت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان الق�وة نف�ذت بمش�اركة
الرشط�ة االتحادي�ة عملي�ة أمنية
لتفتي�ش وتطهري تل�ك املناطق من
داعش ،وت�م العثور خلال العملية

بغداد /الزوراء:
اوع�ز وزي�ر النف�ط ،احس�ان عبد
الجبار إس�ماعيل ،للدوائ�ر املعنية
يف ال�وزارة ب�إدراج فق�رة التعيين
لخريج�ي معاه�د النف�ط -2019
 2020ضمن موازنة العام املقبل.
واكد اسماعيل بحسب بيان للوزارة
«اهمية الدور ال�ذي تؤديه الكوادر
الوس�طية م�ن خريج�ى املعاه�د
النفطي�ة يف ادام�ة وزي�ادة االنتاج
وتطوير الصناعة النفطية» .
ووجه اسماعيل باإليعاز اىل الدوائر
املعني�ة يف ال�وزارة ب�إدراج فق�رة

بمجمله�ا تكف�ي مل�دة عشرة اي�ام لتلقيح
م�ا يص�ل اىل  100الف مواط�ن يف أقل تقدير،
اضاف�ة اىل كمية لقاحات س�تصل اىل العراق
تباعا بمعدل  500الف لقاح اسبوعيا من لقاح
فاي�زر ،ولدينا أم�ل يف ازدياد نس�بة امللقحني
داخل اللقاح خالل فرتة اقل من شهر كي تبدأ
املوجة الثالثة باالنخفاض».
واك�د املوس�وي ان «الح�ل الوحي�د لتقلي�ل
والس�يطرة عىل نس�بة اإلصاب�ات يكون من
خلال أمرين مهمين أولهما اللق�اح والثاني
هو لبس الكمامات ،ومن ثم يأتي من بعدهما
قضية التعقيم والتباعد والنظافة كحلول اقل
فاعلية» ،محذرا «من الدخول يف موجة رابعة
من كورونا باألش�هر املقبلة يف حال استمرار
ع�دم االلت�زام بالتعليم�ات الصحي�ة وع�دم
االلت�زام بالتلقيح ولبس الكمامات والرشوط
الصحية».
من جهتها ،نفت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنين ،م�ا تم تداول�ه عرب مواق�ع التواصل
االجتماع�ي م�ن وثيقة تفيد بأن�ه «بنا ًء عىل
توجيه�ات وزي�ر الصحة والبيئ�ة يتم ايقاف
العمل بأخذ مسحة  PCRللوافدين االيرانيني».
واكدت الوزارة ان الوثيقة عارية عن الصحة.

العراق يطلب
من سوريا زيادة
اإلطالقات املائية

عىل تلك املضافات.
وانطلقت قوة مشتركة م�ن اللواء
 15بالحش�د الش�عبي والرشط�ة
االتحادي�ة ،صب�اح ام�س االثنين،
بعملية أمنية يف الرش�اد بمحافظة بغداد /الزوراء:
كركوك.
طلب وزير املوارد املائية ،مهدي رشيد الحمداني،
ام�س االثنين ،م�ن الجان�ب الس�وري ،زي�ادة
اإلطالقات املائية.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�ـ «ال�زوراء» :إن
الحمدان�ي «عقد اجتماعا ً عرب دائ�رة تلفزيونية
مغلقة مع وزير املوارد املائية السوري تمام رعد
الستعراض اإلجراءات املتخذة بخصوص املحرض
املوقع خالل زيارة الحمداني إىل سوريا».
وبين الحمدان�ي ،وف�ق البي�ان :أن «الجان�ب
السوري وافق عىل حضور االجتماعات املشرتكة
بني العراق س�وريا وتركيا» ،مضيفا ً أن «موافقة
الجان�ب الس�وري على حض�ور االجتماع�ات
املشتركة تعد تطورا ً يف مجال التعاون املشترك
بملف املياه».
وأش�ار الحمدان�ي إىل أن «ال�وزارة طلب�ت م�ن
الجانب الس�وري زيادة اإلطالق�ات من املخزون
املائ�ي لتعوي�ض النق�ص الحاص�ل يف اإليرادات
نتيجة لقل�ة س�قوط األمطار وارتف�اع درجات
الح�رارة وذلك لتقاس�م الرضر بين الجانبني»،
مبين�ا أن «االجتماع أكد عىل رضورة االس�تمرار
بالتنسيق والتعاون املشرتك فيما يخص التدريب
والدراسات وتبادل الخربات».
وأكد الحمداني أن «الجانب الس�وري سيش�ارك
باملركز البحثي املزمع إنشاؤه يف العراق».

اإلعمار تعلن جدوالً للتقديم اإللكرتوني لشراء
أراض
قطع ٍ

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة اإلعم�ار واإلس�كان عن
ج�دول للتقديم االلكرتوني لرشاء قطع
أرايض.
وذكر بيان لها تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :ان «الوزارة تعلن وعن طريق مركز
نظم املعلومات {جدول األيام املخصصة
ل�كل محافظة للم�دة القادمة} لغرض
اراض
التقدي�م االلكرتوني لرشاء قطع
ٍ
وف�ق امل�ادة  /25ثالثا ً م�ن قانون 21
لسنة  2013لبيع وايجار أموال الدولة،
واستحصال املوافقة االولية للوزيرة».
وأض�اف ان�ه «س�يتم الحق�ا تصدي�ق
بغداد /الزوراء:
املعاملات كاف�ة إذا كان�ت مس�توفية
أعلنت قي�ادة عمليات بغداد عن ضبط مذخر كبري
للرشوط القانونية».
لألدوية غري املرخصة وسط العاصمة.
وذكر بيان للعمليات تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
«تمكن�ت قوة من اللواء ذات�ه برفقة مفارز وكالة
االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية ومفرزة من
مركز رشطة الس�عدون ،وممثل عن وزارة الصحة
من ضبط مذخر كبري لتجارة االدوية غري املرخصة
يف منطقة السعدون».
وأش�ار اىل «القب�ض عىل ( )7متهمين ،ومصادرة
االدوي�ة يف املذخ�ر تنفي�ذا لقرار ق�ايض التحقيق
محكم�ة النزاه�ة وغس�يل األم�وال والجريم�ة
االقتصادية».

النفط توعز بإدراج فقرة تعيني ضبط مذخر كبري لتجارة األدوية
خرجيي معاهدها ضمن موازنة  2022غري املرخصة يف السعدون
التعيين او التعاق�د « عق�د وزاري
« من قب�ل الشركات النفطية مع
خريج�ي املعاه�د النفطي�ة للع�ام
ال�درايس  2019/2020وحس�ب
حاجته�ا للتخصص�ات الفني�ة
املطلوب�ة  ،ضم�ن موازن�ة الع�ام
املقبل .2022
وكان وزير النفط إحسان عبدالجبار
ق�د وافق يف العام املايض عىل تعيني
 1478من خريجي معاهد التدريب
النفط�ي اس�تنادا اىل ق�رار مجلس
الوزراء املرقم ( )399لس�نة 2019
وموافقة وزارة املالية .
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أكدت أن مادة {السندوتش بنل} القاسم املشرتك بـني مجيع الـحـرائـق

الدفاع املدني 9 :آالف مشروع حكومي وخاص خمالف لشروط السالمة
بغداد /الزوراء:
كش�فت مديري�ة الدف�اع املدني ع�ن وجود
 9آالف مــش�ــروع حــكــومــ�ي
وخــاص مخالف لرشوط السلامة املهنية،
فضلا عن وجود ما ال يقل عن  2000مخزن
ج�رى انش�اؤها داخـ�ل البي�وت واملناط�ق
الس�كنية مـ�ن دون موافقة مـ�ن الجهات
ذات العالقة.
وقال مـديـ�ر عــام الــدفــ�اع املـدنـي،
الــلــ�واء كـاظـ�م بوه�ان :ان «أمان�ة
بغ�داد والدوائ�ر البلدي�ة التابعة له�ا الجهة
املعني�ة بإزال�ة املخالف�ات وعـدم إنش�ائها
أسـاس�ـا ،أمـا الـدفـاع املدني فهي الجهة
املعني�ة بوض�ع رشوط السلامة واالمــان
على املخطط�ات االسـاس�ـيـة له�ذه
املـش�ـاريـع الـتـي انـش�ـئـت أسـاس�ـا ً
مـ�ن دون املــ�رور عـلـ�ى املـديـريـ�ة،
والـدلـيـل وجــود ما اليـقـل عــن 2000
مـخـ�زن فــ�ي الـعـاصـمـ�ة بـغـ�داد
ضـمـ�ن الـبـيـوت واملـنـاطـق الس�كنية
وبـس�ـقـف زمـنـي قـلـيـل جــدا ً ولــم
تحصل أصال عىل موافقات عىل انشائها».
ولف�ت إىل أن «م�ن رشوط الخ�زن الصحيح
الـحـصـول عـلـى ش�ــروط الـسـالمـة
واالمــان من مديرية الدفاع ،بينما أغلب تلك
املخازن مبنية من {السندويج بنل} والخزين
فيها مـن مـخـتـلـف املــ�واد الـتـي قـد
تـكـون قابلة إلح�داث كارثة ال يمكن غض
الطرف عنها».
وبني أن «مادة {السندوتش بنل} هي البطل يف

 % 90من الحرائق والقاسم املشرتك مـا بـني
جميع الـحـرائـق ،لـذا كـان املفرتض مـن
امـانـة بـغـداد والــدوائــر البلدية التابعة
له�ا وم�دراء البلدي�ة يف النواح�ي واالقضية
ومـراكـ�ز املـحـافـظـ�ات أن تتص�دى
وتـراقـب هذه املخالفات ،ولكن مع االس�ف
ال توج�د ارادة حقيقية إلزالة هذه املخالفات
أو حتى التفكري بشكل جدي يف ازالتها».
وح�ذر بوه�ان م�ن «تـوجـ�ه الكثير مـن
املـواطـنـين فـ�ي بناء غ�رف اضافية من
السندوتش بنل التي ال يمكن السيطرة عليها
بسهولة اذا ما حدث حــادث حـريـق ،لــذا
عـلـى املـواطـنـني توخي الحذر».
وأوض�ح أن «أقصى غرام�ة تف�رض م�ن
قب�ل مديري�ة الدف�اع املدني عىل املش�اريع
املخالفة مليون ديـنـار س�نويا ،اال ان اغلب
اصـحـاب هـذه املشاريع ال تعني لهم هذه

الغرام�ة ش�يئا ً ألنهم يس�تفيدون ما يقارب
 100مليون دينار نتيجة تأجريها».
وأك�د «قمنا بتعديل مس�ودة قان�ون الدفاع
املدن�ي للقض�اء عىل هـ�ذه املخالفات بـأن
تف�رض املـخـالـفـة عـلـى املــش�ــروع
ذاتــ�ه كــ�ون جمي�ع اجــــ�راءات
الــدفــاع املــدنــي تـقـع عـلـى عـاتـق
صاحب املـشـروع بعينه وإن دفـع الغرامة
ال يش�كل اي رضر وس�تبقى املخالف�ة عىل
ما ه�ي عليه ،لذا طرحن�ا أن تكون العقوبة
عـلـى املــش�ــروع وتـغـلـق الـبـنـايـة
وال يـعـ�اد مزاولة نش�اطها اال باس�تكمال
املالحظ�ات املؤرش عليه�ا من قب�ل مديرية
الدفاع املدني وتمنح ش�هادة سلامة نافذة
ملدة ع�ام واحد ويـعـاد الـكـش�ـف عـلـى
الـبـنـايـ�ة بـعـد انـتـهـ�اء املدة ،وبالتايل
ستنتهي خالل سنة جميع املخالفات».

الجمهورية العراقية
		
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

نموذج رقم  )28(-----تسجيل عقاري

اعالن
طلب تسجيل عقار جديد
بنا ًء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ  2021/12/20لتسجيل
تمام العقار تسلسل  1426الرشق باسم (أحالم عبد مشني) مجددا
باعتب�ار حائز له بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا لتس�جيل وفق احكام
قان�ون التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة  1971قررنا اعالن هذا الطلب فعىل م�ن يدعي بوجود عالقة أو
حق�وق معين�ة عىل هذا العقار تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوما اعتبارا من
الي�وم الت�ايل لنرش هذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم التايل
النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
املالحظ
مطرش نعيم صرب

العدد  / 307 :ب 2021 /
التأريخ 2021/8/2 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة استئناف بغداد الرصافة اإلتحادية
دار القضاء يف الزهور
محكمة بداءة الزهور
إعالن
إىل  /املدعى عليه ( ثامر عبد األمري علوان )
أصدرت هذه املحكمة بتأريخ  2021/6/27قرارا غيابيا بحقك واملتضمن الحكم بإلزامك
بتأدية مبلغ قدره (  ) ١٠،٠٠٠،٠٠٠عرشة ماليني دينار إىل املدعي ( محمد جاسم ظاهر)
 ،وملجهولية محل إقامتك حس�ب إش�عار أمني مديرية ناحي�ة الفحامة  ،قررت املحكمة
تبليغك بالحكم أعاله إعالنا ونرشا بصحيفتني رس�ميتني محليتني  ،وعند عدم حضورك
واعرتاضك عىل القرار خالل املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض األول
عمار حميد حسن

أسواق
العدد 7536 :الثالثاء  3آب 2021

مزاد العملة يبيع حنو 215
مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
استقرت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ،امس االثنني،
لتسجل  215مليون دوالر.
وذك�ر مص�در أن البنك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت
االجنبي�ة اس�تقرارا ً يف مبيعات�ه لتص�ل اىل  215مليون�ا ً و 600ألف و597
دوالراً ،غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ  1460دينارا ً لكل دوالر.
ً
مليون�ا و 760ألف�ا ً و 597دوالراً ،لتعزيز
وذهبت املشتريات البالغة 155
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي
البالغ  59مليونا ً و 840ألف دوالر بشكل نقدي.
ً
مرصف�ا قام بتلبي�ة طلبات تعزي�ز االرصدة يف
وأش�ار املص�در إىل أن 34
ً
الخارج ،و 20مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،الفتا إىل مشاركة  24رشكة
رصافة.

اقتصادي :التخصيصات احلكومية
لدعم املشاريع املتوقفة قليلة
بغداد /نينا:
اك�د املخت�ص يف الش�أن االقتص�ادي ،علي الفريج�ي ،ان التخصيصات
الحكومية لدعم املش�اريع املتوقفة قليلة ،وال يمكنها اس�تيعاب املشاريع
املتوقفة واملتلكئة . .
وق�ال الفريجي يف ترصي�ح للوكالة الوطني�ة العراقية لالنب�اء /نينا ”: /
حس�ب بيانات وزارة التخطيط بخصوص املشاريع يف مختلف القطاعات
ومراحل تنفيذها ،يوجد  6250مرشوعا ً قيد االنشاء بحاجة اىل توفري اكثر
م�ن  126تريليون دينار إلكمالها ،ناهي�ك عن  1497مرشوعا ً بني متوقف
كلي�ا ً او مس�حوب العمل او لم تتم املب�ارشة به نهائيا” ،مشيرا اىل  ”:ان
الحكوم�ات االخرية وفرت م�ا يقارب  828مليار دين�ار عراقي لدعم هذه
املش�اريع ،وهي بالحس�ابات االقتصادية ال يمك�ن اعتبارها تخصيصات
يمكن ان تكمل أيا ً من املشاريع املشار
اليها”.
واض�اف “ :ان االس�تثمار والقط�اع
الخ�اص هم�ا القاعدت�ان اللت�ان
يحتاجهم�ا االقتص�اد العراقي لكي
يش�كل الش�حنة الكافي�ة للنهوض
ب�ه ( ، ) Jump Startلك�ن هاتين
القاعدتين ليس�تا فق�ط غائبتين
كتواج�د بش�كل حقيق�ي بمفه�وم
اقتص�ادي يف الس�احة االقتصادي�ة
العراقية ،بل يتم اس�تغالل غيابهما بمكاتب سمرسة وصفقات مشبوهة
تح�ت عنوان (اس�تثمار وقطاع خاص) ،ليصبح تش�وها اخ�ر يضاف اىل
حجم التشوهات االقتصادية يف الساحة العراقية”.
واك�د الخبير االقتص�ادي  ”:ان االس�تثمار الحقيق�ي بحاج�ة اىل توحيد
خارطة االس�تثمار يف العراق بش�كل موحد وادارة موح�دة ضمن قراءات
دقيق�ة لجمي�ع القطاع�ات التي تحت�اج لالس�تثمار ،مع تحدي�د مالمح
املش�اريع وحجمه�ا وكذلك حجم املس�اهمة فيها وجدول�ة االولوية لهذه
املش�اريع لكل مرحلة ،ورس�م خارطة حقيقية للمساحات واالرايض التي
يتم انشاء او عمل مشاريع االستثمار فيها ،دون منازعات او موافقات او
غريها من البريوقراطية العقيمة”.وتابع  ”:ان االس�تثمار يحتاج كذلك اىل
اعادة صياغة تعريف املستثمر بأن يكون يمتلك املال والتكنولوجيا الكافية
إلنش�اء اس�تثماره داخل البلد  ،بمعنى عدم االعتماد عىل سخاء القروض
الحكومية التي ذهبت اموالها يف حس�ابات الفاسدين وسمارستهم ضمن
ما اطلق عليه ( مشاريع استثمارية يف املراحل السابقة)”.

تراجع مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية ،امس االثنني ،منخفضا
بنسبة (.)0.49%
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل:
بلغ عدد االس�هم املتداولة ( )39.716.348.409أس�هم ،بينما بلغت قيمة
االسهم ( )40.220.888.878دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة امس على ( )572.49نقطة
منخفض�ا بنس�بة ( )0.49%ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ
( )575.32نقطة.وتم تداول اس�هم ( )29رشكة م�ن اصل ( )103رشكة
مدرجة يف الس�وق ،واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق
املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )19رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املشتراة من املس�تثمرين غريالعراقيني يف السوق ()3
ماليني س�هم بقيمة بلغت ( )3ماليني دينار من خالل تنفيذ ( )7صفقات
على اس�هم رشكتني.بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري
العراقيني يف الس�وق ( )9ماليني سهم بقيمة بلغت ( )66مليون دينار من
خالل تنفيذ ( )16صفقة عىل اسهم رشكتني.يذكر ان سوق العراق لألوراق
املالية قد اس�تخدم انظمة الت�داول االلكرتوني واالي�داع املركزي منذ عام
 ،2009ويس�عى إلطالق نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين ،وينظم
خمس جلس�ات تداول اس�بوعيا من االحد اىل الخمي�س ،ومدرج فيه 105
رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة
والزراعة والتـأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

ارتفاع أسعار الدوالر يف بغداد وكردستان
بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدين�ار العراقي ،امس
االثنني ،يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ،واقليم كردستان.
وقال مصدر ا ٕن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد سجلت ،صباح
امس  147850دينارا عراقيا مقابل  100دوالر أمريكي.
وأش�ار املص�در ا ٕىل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف مح�ال الصريفة
باالٔس�واق املحلية يف بغداد؛ حيث بلغ س�عر البيع  148250دينارا ً عراقياً،
بينما بلغت أسعار الرشاء  147250دينارا ً لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا،
حي�ث بلغ س�عر البيع  148100دين�ار ل�كل  100دوالر امريكي ،والرشاء
بواقع  147700دينار لكل  100دوالر.

التجارة تطلق الدفعة الثالثة من
مستحقات مسوقي احلنطة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التجارة توزيع املس�تحقات املالية ملس�وقي الحنطة املحلية
ملوسم  ،2021الدفعة الثالثة .
وق�ال مدير عام الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب ،باس�م نعيم العكييل ،يف
بي�ان امس“ :ان الوحدة الحس�ابية يف فرع بابل واملواق�ع التابعة للرشكة
بارشت بتوزيع اقيام الحنطة املحلية املسوقة املوسم الحايل الدفعة الثالثة،
بنسبة توزيع تجاوزت  % 85من الدفعة” ،مبينا ”:ان آلية توزيع الصكوك
كانت حسب االسبقية عىل الفالحني واملزارعني “.
واش�ار اىل “ ان الفرع انه�ى تجهيز املطاحن االهلية للربع الثالث بنس�بة
 25%من الحصة السادسة”..
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املالية النيابية :إجراء االنتخابات سيؤخر وصول ومترير موازنة 2022
بغداد /الزوراء:
كش�ف عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية،
شيروان ميرزا ،ام�س االثنين ،ع�ن
موعد إرس�ال مرشوع قان�ون املوازنة
االتحادي�ة العامة للبلد لس�نة ،2022
من قبل الحكومة إىل مجلس النواب.
وق�ال ميرزا يف ترصيح صحف�ي :إن
مشروع قانون املوازنة يف كل عام يتم
إعدادها يف ش�هر حزيران ومن ثم تبت
وزارة املالية والتخطيط بإعداد املسودة
األولي�ة ملشروع القان�ون وتقديم�ه
ملجل�س الن�واب يف ش�هر ترشين االول
املقبل.
واس�تطرد :أن تقديم مرشوع القانون
اىل الربمل�ان يف ترشي�ن املقب�ل مرهون
بإج�راء االنتخاب�ات الربملاني�ة املبكرة
يف الش�هر ذاته ،من عدمه .الفتا اىل أن
إج�راء االنتخابات بكل تأكيد س�يؤخر
وصول وتمرير مرشوع القانون.
وخت�م حديث�ه بالق�ول :ان الوض�ع
االقتصادي للبالد ال يزال غري مس�تقر
نتيجة ع�دم اس�تقرار أس�عار النفط
العاملي�ة وكذل�ك تطوي�ر وتنوي�ع
االقتص�اد العراقي ،موضحا أن س�عر
رصف الدوالر سيخضع ملناقشات لكن

من يقرر بقاءه أو تغيريه وزارة املالية
والبنك املركزي.
ويف وق�ت س�ابق ،ق�ال عض�و اللجنة
املالية النيابية ،جمال كوجر ،ان املوازنة
املالية للس�نة الحالية سيتم اجتيازها
بشكل آمن ودون عجز بحال استمرت

اس�عار النف�ط عاملي�ا فوق مس�توى
السبعني دوالر للربميل الواحد.
وقال كوجر يف حديث صحفي :إن مدى
العجز يف املوازنة يعتمد بش�كل مبارش
عىل أس�عار النفط عامليا ،وكلما اقرتب
ه�ذا الرقم مم�ا مثب�ت يف املوازنة فان

مساع لتحويل أحد موانئ البصرة إىل منتجع سياحي
ٍ

بغداد /الزوراء:
كش�فت الرشك�ة العام�ة
ملوانئ العراق ،امس االثنني،
مس�اع لتحوي�ل ميناء
عن
ٍ
املعقل يف محافظة البرصة
اىل منتجع سياحي.
وق�ال مس�ؤول اإلعلام
والعالق�ات يف الرشك�ة،
أنم�ار الص�ايف ،يف ترصيح
صحفي :إن “هناك مساعي
وبانتظار تطبيقها لتحويل
مين�اء املعق�ل يف محافظة
البصرة اىل منتج�ع
س�ياحي” ،الفت�ا ً اىل أنن�ا
“ننتظر اكتمال املخططات
واملوافق�ات ليب�دأ العم�ل
باملشروع فحت�ى اآلن ل�م
نرس�و عىل رشك�ة معينة
لتسلّم املرشوع “.
وأضاف أنه “يف حال اكتمل
مخط�ط املشروع تب�دأ
املب�ارشة بالعم�ل” ،مؤكدا ً

العج�ز الحقيقي س�يكون كبريا وكما
ه�و مثبت تخمينيا وينعكس يف التأثري
بشكل سلبي عىل املستوى االقتصادي،
مبينا ان االس�عار بح�ال ارتفاعها اىل
أرقام اعىل فحينها سينعكس هذا االمر
ايجابيا عىل مستوى العجز.

واض�اف كوج�ر :ان االس�عار للنف�ط
عاملي�ا طاملا اس�تمرت كما ه�ي عليه
حالي�ا فوق مس�توى الس�بعني دوالر
للربمي�ل الواحد ،فان العراق س�يكون
يف وضع آمن اقتصادياً ،وسيتم اجتياز
موازنة عام  2021دون أي عجز.
وكان املستش�ار امل�ايل لرئيس مجلس
الوزراء ،مظهر محمد صالح ،قد توقع
يف وقت سابق أن تكون املوازنة العامة
االتحادية للسنة املالية  ،2022مختلفة
عن موازنة العام الحايل بفقرتني.
وقال مظهر صالح :إن مرشوع املوازنة
العامة االتحادية للعام  2022سيختلف
باعتق�ادي يف س�قوفه اإلنفاقية قليالً
ع�ن موازن�ة الع�ام الح�ايل  2021يف
فقرتني ،األوىل تتعلق بطبيعة اإليرادات
النفطي�ة ،إذ إن س�عر برمي�ل النف�ط
والكميات املصدرة البد أن تعدل يف ضوء
امل�ؤرشات االيجابي�ة يف س�وق الطاقة
ودخ�ول االقتصاد العامل�ي مرحلة (ما
بع�د جائحة كورونا) ،الس�يما ارتفاع
درج�ات االنفت�اح االقتص�ادي الدويل
وازدهار التبادل التجاري واالستثماري
بين دول العالم وارتفاع معدالت النمو
االجمالية يف االقتصاد العاملي.

الصناعة تعلن حصيلة إنتاج وتسويق
مسـاد اليوريـا للنصف من 2021

بغداد /الزوراء:
كش�فـت الرشك�ة العامة لصناعة األس�مدة الجنوبية ،إح�دى رشكات وزارة
الصناع�ة واملعادن ،امس االثنني ،عن كميات اإلنتاج واملبيعات املُتحققة ِخالل
النصف األول من العام الحالـي.
واعل�ن مُ دي�ر عام الرشك�ة ،خالـد كاظـم ناجـ�ي ،يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة من�ه“ :اس�تمرار عمليات اإلنت�اج والتس�ويق يف الرشكة لرف�د وزارة
الزراعة بمُ نتج س�ماد اليوريا” ،مُ فصحا ً عن إنتاج (  ) ١١١٢٤٤طنا وتسويق
( )١١٣٠٥٦طن�ا إىل الرشكة العامة للتجهي�زات الزراعية يف النصف األول من
العام الحايل.
ولفت إىل :ان الكميات املُنتجة من الس�ماد ُتس�وق بالكام�ل إىل وزارة الزراعة
حصراً ،وان الرشك�ة حريصة عىل ديموم�ة العملية اإلنتاجي�ة لدعم القطاع
الزراعي وتلبية الحاجة املحليـة.

أن “أس�باب فك�رة تحويل
امليناء اىل منتجع س�ياحي
عدي�دة ،منها وجود موانئ
كثيرة يف محافظة البرصة
( مين�اء أم قصر  ،مين�اء
أب�و فل�وس  ،مين�اء الفاو
وال�ذي س�يكتمل قريبا )،
إضاف�ة إىل موقع�ه داخ�ل

البرصة والذي يؤثر يف بيئة
املدين�ة م�ن خلال حركة
الش�احنات وأيض�ا ً تأثريه
املبارش على البنى التحتية
فمن األفض�ل أن يحول إىل
منطقة س�ياحية أو ميناء
سياحي”.
وتابع أنه “ح�ال الحصول

عىل املوافقات سيتم تحقيق
املشروع وال�ذي س�يمنح
األرسة البرصي�ة اج�وا ًء
ترفيهية وس�تكون مدينة
سياحية مكتملة من حيث
املطاعم  ،املوالت  ،املسابح
 ،املدين�ة العائم�ة ونحوها
من األمور الرتفيهية”.

اخنفاض أسعار الذهب يف
األسواق احمللية

أعلن توزيع رواتب املعني املتفرغ لشهر متوز

الرافدين يكشف عن أسباب تأخر إطالق القروض اإللكرتونية
بغداد /الزوراء:
كش�ف مرصف الرافدين ،امس االثنني ،عن أس�باب تأخر
إطالق القروض االلكرتونية.
وق�ال مدير عام مصرف الصناع�ة ومصرف الرافدين،
وكال�ة ،بلال صباح ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن “ مرصف
الرافدين لم يطلق حتى اآلن القروض االلكرتونية “ ،مبينا ً
أن” القروض االلكرتونية تحتاج اىل أنظمة الحساب وفتح
الحساب”.
وأضاف أن “ تحويل النظام الحسابي يف املرصف تم ،ولكن
ترويج املعاملة (اون الين) لم نصل إليها بعد ،فهو موجود
ضمن برام�ج األنظمة ،ولك�ن لم نصل ملرحل�ة القروض
االلكرتونية”.
وأش�ار إىل أن “ املصرف الصناع�ي يعمل عىل اس�تخدام

الق�رض االلكرتون�ي ،ولك�ن لدين�ا بع�ض املراح�ل يراد
اس�تكمالها ،ألن الق�روض تم� ّر بمراح�ل عدة ،وليس�ت
مرحلة واحدة”.
ولف�ت إىل أن” مرصف الرافدين ل�م يبدأ بمراحل القروض
االلكرتونية حتى اللحظة ،ويحتاج اىل وقت”.
وتابع أن” مرصف الرافدي�ن لديه قروض عدة للموظفني
واملواطنني من (  5ـ  10ـ  15ـ  ) 20مليون دينار ،إضافة
اىل ق�رض الـ  50مليون دينار الخاص بالس�كن ،وقروض
السيارات والقروض التجارية “.
م�ن جانب اخ�ر ،أعلن مصرف الرافدين ،ام�س االثنني،
توزيع رواتب املعني املتفرغ لشهر تموز.
وذكر املرصف يف بيان مقتضب تلقت “الزوراء” نسخة منه:
ان الرصف يكون “عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني”.

بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” يف االٔسواق املحلية بشكل طفيف،
امس االثنني.وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة بشارع النهر يف
العاصمةبغداد ش�هدت انخفاضا ،مبينا ً أن املثقال الواحد عيار  21من الذهب
الخليجي والرتكي واالٔوروبي س�جل س�عر بيع بلغ  371ال�ف دينار ،فيما بلغ
س�عر الرشاء  366الفاً.واش�ار املصدر إىل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21
من الذهب العراقي سجل  340الف دينار ،يف حني بلغ سعر الرشاء  335ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة ،فقد تراوح س�عر بيع مثقال
الذه�ب الخليجي عي�ار  21بني  370الف دينار و 375ألفاً ،فيما تراوح س�عر
البيع مثقال الذهب العراقي بني  340الفا ً و  345الف دينار ..ويساوي املثقال
الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

مع استمرار حتالف “أوبك” يف ختفيف ختفيضات اإلنتاج

شركة عاملية :صادرات العراق النفطية ارتفعت بنسبة  ٪ 0.9الشهر املاضي
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت رشك�ة س�تاندرد آن�د ب�ورز
جلوب�ال بالت�س املعني�ة بالطاقة= ،
ام�س االثنني ،ع�ن ارتفاع ص�ادرات
العراق النفطية بنس�بة  0.9٪يف تموز
املايض.
وقال�ت الرشكة يف تقري�ر لها اطلعت
علي�ه “الزوراء” :ان ص�ادرات العراق
النفطية ارتفعت بنسبة  0.9٪يف تموز
مقارنة بالشهر الس�ابق ،حيث تمتع
ثان�ي أكبر منت�ج يف أوبك بمس�توى
حصص أعىل.
وأضافت :أن صادرات النفط العراقية
ارتفع�ت إىل  2.918ملي�ون برمي�ل يف
الي�وم يف املتوس�ط يف يولي�و /تموز،
ً
ارتفاع�ا من  2.892ملي�ون برميل يف
اليوم يف املتوس�ط يف يونيو /حزيران.
ارتفع�ت حصة العراق م�ن أوبك  +إىل
 4.016ملي�ون برمي�ل يف اليوم خالل
تم�وز م�ن  3.954ملي�ون برمي�ل يف
اليوم يف حزيران مع استمرار التحالف
يف تخفيف تخفيضات اإلنتاج.
وسترتفع حص�ة الع�راق يف آب إىل
 4.061ملي�ون برمي�ل يف اليوم ،حيث
يبدأ تحال�ف أوبك  +يف تخفيف اإلنتاج
بمق�دار  400أل�ف برمي�ل يف الي�وم

ً
مضيفا
ش�هر ًيا حت�ى كان�ون االول،
إجمايل  2مليون برميل يف اليوم بحلول
نهاية هذا العام.
واش�ارت اىل :ان ص�ادرات النف�ط
العراقي�ة م�ن الحق�ول الش�مالية
والوس�طى ارتفع�ت بنس�بة  1٪إىل
 2.821ملي�ون برمي�ل يف الي�وم يف

يولي�و /تموز مقارنة بش�هر يونيو/
حزيران  ،يف حني تراجعت أحجام خام
كرك�وك املصدرة م�ن مين�اء جيهان
الرتكي بنسبة  5.2٪إىل  97175برميلاً
يوم ًيا.
ل�م تكن هن�اك أي ص�ادرات من خام
القيارة الثقيل أو النفط بالش�احنات

إىل األردن يف يوليو /تموز.
وحق�ق العراق  6.513مليار دوالر من
خالل بيع نفطه بمتوس�ط س�عر 72
دوالرا للربمي�ل مقارن�ة م�ع 6.143
ملي�ارات دوالر بس�عر  70.801دوالر
للربميل يف يونيو حزيران.
كاف�ح الع�راق يف بداي�ة ع�ام 2021

وخلال معظ�م ع�ام  2020لاللت�زام
بحصت�ه وس�ط جائح�ة COVID-
19وانهي�ار أس�عار النف�ط واألزم�ة
املالية التي تجتاح البالد.
وقامت أوبك وحلفاؤها برفع حصص
اإلنت�اج تدريجي�ا ً ه�ذا العام تحس�با ً
الرتف�اع الطلب العاملي عىل النفط مع
استمرار العالم يف الخروج من الوباء.
فيما أبرمت أوبك  +اتفاقية يف  18يوليو
لرف�ع إنتاجه�ا من النف�ط الخام بني
أغسطس /وديس�مرب ،مع تخصيص
خمس�ة أعضاء لحصص إنت�اج أكثر
س�خاء اعتبارًا من ماي�و  ، 2022مما
أدى إىل حل ن�زاع مع اإلمارات العربية
املتحدة كان قد هدد بزعزعة استقرار
سوق النفط واملنظمة نفسها.
وكان الع�راق أح�د ال�دول الخم�س
الت�ي تفاوضت عىل خط أس�اس أعىل
لحصته ،والتي سترتفع م�ن 4.653
ملي�ون برمي�ل يف الي�وم حت�ى أبريل
 2022إىل  4.803مليون برميل يف اليوم
اعتبارًا من مايو  2022فصاع ًدا.
كم�ا تم�دد الصفق�ة اتفاقي�ة إدارة
اإلم�دادات الخاص�ة بأوب�ك  +حت�ى
نهاي�ة عام  ، 2022م�ن تاريخ انتهاء
صالحيتها السابق يف أبريل .2022

الرياضي

أصفر وأمحر
خالد جنم :قانون االحتادات
الرياضية يتضمن مغالطات كثرية

بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن االتح�اد العراقي لكرة الس�لة تعيني الحكم الدويل ،مروان ماج�د حميد ،أمينا لرس
اتحاد السلة ،وأفراح مهدي حسن أمينة مالية لالتحاد السلوي.
وقال أمني رس االتحاد الس�ابق ،والعضو الحايل خالد نجم :إن «القرار اتخذ وفقا ً لقانون
االتحادات املرقم  24لس�نة  2021والذي ين�ص عىل أن يكون منصبي أمني الرس واألمني
املايل بالتعيني وليس عن طريق االنتخابات».
وأوضح نجم أن «القانون فيه مغالطات كثرية وغري معمول به يف دول أخرى ،السيما أن
الجهات التي وضعت القانون يف العراق لم يأخذوا آراء املختصني بالشأن الريايض».
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التصفيات القارية املؤهلة للمونديال

إعالميون :املنافسة ستنحصر بني العراق وكوريا وإيران للوصول إىل قطر
بغداد /عيل عنب
يشعر الشارع الريايض العراقي بقلق
كبري عىل مستقبل اسود الرافدين قبل
خوض غم�ار التصفي�ات التي باتت
على مرمى حج�ر والتح�دي االول يف
هذه املرحلة هو لقاء كوريا الجنوبية
يف العاصمة سول نتيجة ظروف كثرية
تمر بها الكرة العراقية.
صحيف�ة (الزوراء) ارتأت ان تتواصل
م�ع مجموعة م�ن االعالميين الذين
يمثلون اغل�ب منتخبات ال�دول التي
س�تخوض منافس�ات املجموع�ة
االوىل يف التصفي�ات القاري�ة املؤهلة
ملوندي�ال قط�ر الع�ام املقب�ل والت�ي
تضم منتخبات العراق وايران وكوريا
الجنوبية واالمارات وس�وريا ولبنان،
حي�ث ادل�وا بدلوهم بش�أن حظوظ
منتخباتهم يف التصفيات االسيوية.
االعالم�ي علي رياح ،مراس�ل قنوات
الب�ي ان س�بورت ،اك�د :ان�ه بالرغم
من املظهر غير املناس�ب الذي ظهر

في�ه منتخبن�ا الوطن�ي يف مباري�ات
التصفي�ات املنتهية لكن ابدينا ش�يئا
من التفاؤل بعد ظهور نتائج القرعة
بس�بب مجموع�ة منتخبن�ا الوطني
فيه�ا يشء من التوازن وكذلك املعرفة
الكبرية عن املنتخبات التي ستواجهنا
وخصوص�ا فيم�ا يتعل�ق باي�ران
واملنتخبات العربية.
م�ن جهت�ه ،اك�د الصحف�ي االيراني
عباس مكي الحداد من املوقع االيراني
الري�ايض الثال�ث :ان القرعة س�هلة
نس�بيا للمنتخ�ب االيران�ي وبعدم�ا
تعرف�ت املنتخب�ات على خصومه�ا
للتأهل إىل موندي�ال قطر ..املجموعة
االوىل جمعت خم�س دول من الرشق
األوسط باالضافة اىل كوريا الجنوبية
وه�ذه اخ�ر مرحل�ة م�ن التصفيات
االس�يوية املؤهل�ة اىل نهائيات كأس
العال�م  ، 2022يف غض�ون ذل�ك تبدو
فرص إي�ران وكوري�ا الجنوبية أعىل
بسبب أدائهما يف التصفيات السابقة

سرهنك حمسن :رفضت عروضا
مغرية من أجل البقاء مع أمانة بغداد
بغداد /حسني عمار
كش�ف ح�ارس مرمى فري�ق أمانة بغ�داد بكرة الق�دم ،رسهنك
محس�ن ،تلقيه عروضا ً ع�دة من أندية محلية لتمثيلها باملوس�م
املقبل ،قبل تجديد عقده مع أسوُد العاصمة.
وق�ال محس�ن إن” العديد م�ن األندية املحلية قدم�ت له عروضا ً
مغري�ة للتعاق�د معها يف املوس�م املقب�ل ،لكنه ّ
فض�ل البقاء مع
أمان�ة بغ�داد وبمبلغ إقل؛ عرفانا ً ملا قدمه النادي له يف املوس�مني
السابقني”.
وأضاف محس�ن أنه” خ�اض تجربة احرتافية س�ابقه مع أندية
العاصم�ة بعد انس�حاب نادي أربي�ل من الدوري” ،الفت�ا ً اىل أن”
بعض العب�ي اإلقليم يبتعدون عن اللعب يف أندية العاصمة ،ولكن
بعد تجربتي يف بغداد أناش�د الالعبني ممن لديه ايمان بقدراته ان
يخوض هذه التجربة واللعب تحت اضواء اإلعالم والجماهري”.
وتاب�ع محس�ن أن” ع�دم اس�تدعائه لقائمة الخمسين العبا ً يف
التصفيات األولي�ة للمنتخب الوطني ّ
أثر فيه بش�كل كبري ،ولكن
مساندة الجماهري واإلعالم أعاده بقوة اىل املنافسة وقدم مستوى
طيبا ً يف الجولة الثانية من الدوري املمتاز “.

إعالمنا الرياضي
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية الزميل ،ثمني الفهد ،اعلن عن اصابته
بفايروس كورونا املس�تجد ،امنياتنا الصادقة
بالش�فاء العاج�ل للخل�وق الفهد وان يلبس�ه
الرحم�ن ثوب الصح�ة والعافي�ة التامتني ،وان
يعود ملمارس�ة عمله املهني م�ن جديد خالل االيام

املقبلة.
****************
االوس�اط الرياضية واالعالمية والصحفية قدمت
تعازيه�ا الح�ارة اىل الزمي�ل اإلعالم�ي سلام
املناصير  ،وذلك لوف�اة خاله  ...س�ائلني الله
العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة
ويس�كنه جنات الفردوس ويرزق اهله ومحبيه
الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

************************
عضو الهيئ�ة العامة لالتحاد العراقي للصحافة
الرياضي�ة الزميل ،رحي�م ع�ودة ،احتفل بعيد
ميلاده قبل ايام قليلة ،خالص االمنيات للزميل
العزيز بالعم�ر املديد ومواصلة النجاح يف حياته
ومشواره املهني.

ل�كأس العالم وايضا ال ننىس املنتخب
العراقي الذي لديه فرصة أكرب قليالً يف
الحصول على املركز الثالث من لبنان
وسوريا واإلمارات.
ام�ا االعالم�ي اللبناني ن�ارص خالد،
عض�و املكتب االعالم�ي يف اتحاد كرة
الق�دم اللبنان�ي ،فأوضح :ان�ه وبعد
وق�وع منتخ�ب لبن�ان يف املجموع�ة
األوىل إىل جانب كل من العراق وسوريا
واإلم�ارات وكوريا الجنوبي�ة وإيران
نس�تطيع القول املجموع�ة متكافئة
وحس�ابيا يعد لبنان الحلقة األضعف
يف ظ�ل تصني�ف املنتخب�ات حيث تم
تصنيف منتخ�ب األرز من قبل الفيفا
باملرتبة  16آس�يويا ً ونعرف حظوظنا
جي�دا يف املجموع�ة ،لكن ال ينىس احد
ب�أن منتخ�ب لبن�ان ق�دم مباري�ات
استثنائية يف اوقات ماضية ويستطيع
منتخبن�ا فعلها بحال وجدت األرضية
املناس�بة والدع�م النفسي والذهني
لالعبني وقادر عىل ان يكون الحصان

اإلمارات والعراق
و س�و ر يا
تف�و ق
لبن�ا ن
بكثري

األس�ود كم�ا أن�ه قادر
على تحدي�د هوية
املتأهلني إىل كأس
العالم بش�كل
مبارش ألكون
رصيحا مع
نفيس فإن
امليزاني�ات
واالس�ماء
و ا لقيم�ة
ا لس�و قية
عب�ي
لال
لبن�ان قياس�ا
بباق�ي منتخبات
تع�د
املجموع�ة
شاس�عة بش�كل واضح
فالفوارق كبرية ولبنان س�يعتمد
اللع�ب بال�روح القتالي�ة العالي�ة
والتنظي�م الدفاع�ي واالعتم�اد
على ال�ركالت الح�رة و الهجم�ات
املرت�دة واتمن�ى التوفي�ق
للمنتخبات العربية يف
هذا االس�تحقاق،
ان
واتمن�ى
يحالفنا الحظ
بالوصول إىل
نها ئي�ا ت
س
كأ
ا لعا ل�م ،
و أ عتق�د
أن املتأه�ل
م�ن ه�ذه
كو نهم
ا ملجمو ع�ة
يمتلكو ن
سيكون منتخبا
عن�ا رص
كوري�ا الجنوبي�ة
ممي�زه ،ووجهة
وسوريا.
نظ�ري إذا تحق�ق
االعالم�ي االمارات�ي س�عد
س�فاح الش�مري م�ن قن�اة الواحة االس�تقرار الفن�ي واإلداري له�ذه
االماراتية ،اشار اىل :اناملرحلة املقبلة املنتخبات والدعم والتكاتف يف املرحلة
تختل�ف فه�ي ب�كل املقايي�س غير املقبلة تكون حظوظ املنتخبات قويه
وتحت�اج إىل اس�تعداد م�ن ن�وع آخر وممك�ن تتأه�ل على حس�اب إيران
ً
خصوص�ا إن إي�ران وكوريا
لكل املنتخبات املنافس�ة و س�تكون وكوري�ا
املنافس�ة عىل اش�دها بني املنتخبات الجنوبية مس�توياتهم الحالية عادية
وذل�ك لوجود فرق لها باع طويل ومن والق�ادم يتطل�ب بالفع�ل التكات�ف
فئة النخبة فنيا ً بالقارة مثل منتخبي م�ن الجميعحاليا األبي�ض االماراتي
إيران وكوريا الجنوبية،اما منتخبات مستقر ويقدم مستويات مميزه وفيه

دعم كبري من القيادة واهتمام
أكث�ر م�ن املنتخب�ات
األخرى ،سوريا مدرب
رحل وم�درب قادم
أتوق�ع وحس�ب
املعطيات الحالية
اإلم�ارات
ان
ستكون منافسا
على
قوي�ا

يتدارك
نس�و ر
قا س�يو ن
االٔم�ر رسيعا ً ويعودوا
ا ٕىل أج�واء التصفي�ات خصوص�ا ً بعد
تعيني م�درب جدي�د مع اس�تقطاب
الالعبني الذين ينشطون
خارج س�وريا

بطاق�ات التأهل
اىل كاس العال�م
مع إيران وكوريا
الجنوبية.
ام�ا االعالم�ي
الس�وري ري�اض
احم�د ،مدي�ر موق�ع
ستاد س�وريا ،فقد قال:
اوال كل االحترام والتقدي�ر
ل�ك ولصحيف�ة ال�زوراء العريقة،
بالنسبة لحظوظ منتخبات املجموعة
االٔوىل التي تضم كل من العراق وسوريا
وا ٕي�ران وكوري�ا واالٕم�ارات ولبن�ان
متفاوتة بعض اليشء لكن بالنسبة يل
ولك نتمنى أن يكون العراق وس�وريا
يف مقدم�ة املجموعة لكن ليس كل ما
تتمن�اه تدرك�ه ،والع�راق أفضل فنيا
من س�وريا .كذلك االٔمر مع منتخبات
ا ٕي�ران وكوريا واالٕم�ارات ،ونتمنى أن

وتوقعات�ي
له�ذه املجموع�ة
فعىل ال�ورق ايران وكوري�ا الجنوبية
االوف�ر حظوظا بني�ل بطاقتي التأهل
لكن أتمنى أن تحدث املفاجأة من قبل
املنتخبات العربية يف ه�ذه املجموعة،
وه�ذا اليشء صع�ب تحقيق�ه يف ظل
التخب�ط ال�ذي تعيش�ه منتخباتن�ا
العربي�ة قب�ل الول�وج يف معمع�ة
التصفي�ات ،واكيد س�يقلل من فرص
التواجد يف املونديال القطري.

وزير الدفاع يكرم فريق القوة اجلوية الفائز بلقيب الدوري والكأس
بغداد /عالء محمد
عدسة /سيف الكعبي
اس�تقبل وزير الدف�اع جمعة عناد،
رئي�س الهيئة االدارية لن�ادي القوة
الجوي�ة الري�ايض الفري�ق الطي�ار
شهاب جاهد وأعضاء اإلدارة والكادر
التدريب�ي والالعبين بع�د التتوي�ج
بلقبي الدوري املمتاز وكاس العراق
للموسم .٢٠٢١-٢٠٢٠
وك�رم وزي�ر الدف�اع فري�ق الق�وة
الجوية بعد احرازه لبطولتي الدوري
املمت�از وكأس الع�راق ،معرب�ا عن
س�عادته به�ذا اإلنج�از وامتنان�ه
للهيئة اإلداري�ة لنادي القوة الجوية
الري�ايض والتي عملت بش�كل كبري
من أجل إنجاح مسيرة ه�ذا النادي
العريق.
كما ق�دم وزير الدف�اع جمعة عناد
ش�كره لجمي�ع م�ن س�اهم يف هذا

اإلنج�از الكبير م�ن ادارة وكادر
تدريبي واعالم والعبني وجماهري.
من جانبه ،تحدث قائد القوة الجوية
رئيس الهيئة اإلدارية للنادي الفريق
الطي�ار ش�هاب جاه�د ،قائلا :إن
الدع�م املقدم من قب�ل وزارة الدفاع
للن�ادي واملتمثل�ة بمعاليك�م كانت
ثمرته حصد لق�ب الدوري والكاس،
فضلا عن الوق�وف بجان�ب النادي
وتس�هيل كل الصعوبات واملعوقات
من قبلك�م كان دافعا معنويا الدارة
الن�ادي بالنهوض بالنادي وحصوله
عىل هذه اإلنجازات والبطوالت.
كما اس�تمع وزير الدف�اع ملاتحدث
به عضو الهيئة االدارية لنادي القوة
الجوي�ة الري�ايض ماجد الس�اعدي
باقام�ة معس�كرات تدريبي�ة لفرق
النادي ودعمها يف البطوالت الخارجية
ومنها دوري ابطال اسيا.

القائمة الثانية لالعيب املنتخب األومليب تباشر تدريباتها يف حمافظة كربالء رحيم محيد :أرجأنا جتمع
املنتخب وننتظر حتديد
املوعد اجلديد للتدريبات

بغداد /الزوراء
بارشت املجموعة الثانية من القائمة،
الت�ي تم�ت دعوته�ا من قب�ل مدرب
املنتخ�ب األوملبي س�وكوب ،وحداتها

التدريبي�ة يف محافظ�ة كربلاء امس
االثنين وتس�تمر حتى الس�ادس من
شهر اب الحايل.
وتتأل�ف املجموعة الثانية من الالعبني

احمد ش�اكر وعب�د العزي�ز عمار من
الك�رخ وولي�د عطي�ة م�ن الديوانية
ومصطف�ى زهري م�ن نفط الوس�ط
لحراس�ة املرمى ومحمد عب�د الكريم
واحم�د مكنزي م�ن ال�زوراء وناجي
ناطق م�ن النجف وعب�د العباس اياد
من نفط الوس�ط ومحمد الباقر كريم
من الديوانية ومصطفى س�عدون من
الكهرب�اء واحم�د نعيم من القاس�م
وحس�ن رائد من الق�وة الجوية لخط
الدفاع ومحمد رضا ومنتظر محمد من
الزوراء وصادق زامل من نفط البرصة
وكرار محمد من الطلبة وحسني فالح
من القاس�م وامري اياد م�ن الكهرباء
ومنتظ�ر عبد االمري م�ن الكرخ وهلو
فا ٔي�ق م�ن اربيل وعبد الل�ه حامد من
الديوانية وحسني زياد من امانة بغداد
لخط الوس�ط ووكاع رمضان وحيدر

حسين من الطلبة ونه�اد محمد من
الديوانية لخط الهجوم.
وأنه�ت (املجموع�ة األوىل) من قائمة
منتخبن�ا األوملبي األولي�ة لكرة القدم
معس�كر كربلاء الذي س�ينتهي يوم
الجمعة املقبل بواقع مجموعتني ،لكل
منهما خمسة أيام.
وتواج�دت املجموع�ة األوىل ملنتخبن�ا
االوملب�ي خمس�ة أي�ام يف معس�كر
كربلاء ،بواق�ع وحدتين صباحي�ة
ومس�ائية ،م�ع خ�وض مباراتين
تدريبيتين بينهم�ا ،وذل�ك ملش�اهدة
الالعبين وكيفي�ة تطبي�ق الواجبات
التكتيكية والتكنيكية ومدى تطبيقها
يف املباريات الرسمية.
وغ�ادرت القائمة األولي�ة للمجموعة
األوىل مقر إقامة املنتخب يف محافظة
كربالء واملكونة من  26العباً.

بغداد /امري الداغستاني :
ذك�ر رحيم حميد ،مس�اعد مدرب املنتخ�ب العراقي
لك�رة القدم ،أنه تق�رر تأجيل تجمع العب�ي املنتخب
املقرر ام�س االثنني.وق�ال رحيم حميد “لق�د ارتأينا
تأجيل التجمع املنتخب املقرر لحني عودة رئيس الهيأة
التطبيعي�ة اليوم الثالث�اء” ،مبينا أن هن�اك تعليمات
جديدة س�نتلقاها لتحديد موعد جديد للتدريبات ومن
ثم الشروع بالتجمع”.وع�ن رأيه بامل�درب الهولندي
الجديد ،ق�ال حميد :إن “تعاق�د التطبيعية مع مدرب
بحجم ديك ادفوكات يعد مكسبا للكرة العراقية ،مشريا
إىل انه خبري كروي يمتلك م�ن الخربة الكثري.وأضاف:
يكفي انه قاد فرقا كبرية مثل هولندا وروسيا وكوريا
الجنوبية.وأشار إىل :ان حلم التأهل لكأس العالم ليس
باألمر الصعب بوجود هذا االهتمام الكبري من الجهات
املعنية ،رشط ان يكون التكاتف والتعاون حارضا ً من
قبل جميع األطراف لدعم منتخبنا الوطني.
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أمريكا تصعق املكسيك وتتوج بالكأس الذهبية
انتزع املنتخب األمريكي لقب بطولة
الكأس الذهبية للكونكاكاف ،التي
أقيمت عىل أرضه ،بعدما حقق انتصارا
صعبا عىل نظريه املكسيكي ( ،)0/1يف
املباراة النهائية ،عىل ملعب «أليجانت»
يف الس فيجاس.
وظل التعادل السلبي قائما طوال
املباراة ،ليخوض الفريقان وقتا إضافيا
كاد أيضا أن ينتهي بالتعادل.
لكن املنتخب األمريكي خطف الهدف
الحاسم يف الدقيقة  ،117بتوقيع مايلز
روبنسون الذي ارتقى برباعة لكرة
عرضية ،ليصوب برأسه داخل الشباك.
وأحرز املنتخب األمريكي بذلك لقب
البطولة ،للمرة السابعة يف تاريخه،
بينما أخفق املنتخب املكسيكي يف تعزيز
رقمه القيايس ،حيث أحرز اللقب 11
مرة ،آخرها يف النسخة املاضية عام
.2019
وكان املنتخبان األمريكي واملكسيكي قد
فرضا هيمنتهما عىل الكأس الذهبية ،يف
آخر عرش نسخ قبل هذه النسخة ،حيث
توج كل منهما باللقب خمس مرات.
وثأر املنتخب األمريكي بذلك لهزيمته
أمام املكسيك ،يف آخر ثالث مباريات

نهائية سابقة بينهما يف البطولة.
يف املقابل ،أخفق املنتخب املكسيكي يف
الثأر لهزيمته أمام أمريكا ( ،)3/2يف
حزيران/يونيو املايض ،يف نهائي دوري

أمم الكونكاكاف.
وعقب املباراة النهائية ،قال األرجنتيني
خرياردو تاتا مارتينو مدرب املكسيك:
«خلقنا عدة فرص لتسجيل هدف لكننا

لم نكن حاسمني ،وهذا يحدث يف كرة
القدم مثلما مثل أي رياضة أخرى».
وتابع« :علينا تحليل كل ما حدث يف
الكأس الذهبية ،واالستفادة من األمور

اعالم الكرتوني

اإليجابية التي قمنا بها يف البطولة
ودراسة النواحي التي لم تخرج بشكل
جيد إليجاد حلول لها».
ورفض املدرب األرجنتيني بشكل قطعي
تغيري طريقة اللعب خالل التصفيات
املؤهلة ملونديال قطر « :2022نحن ال
ً
فريقا لكي يلعب بشكل ما طوال
نعد
عامني ونصف ،وبعدها نقوم بتغيري
هذه الطريقة خالل التصفيات ،هذا
إضافة لعدم وجود سبب للقيام بذلك».
وعن الخسارة يف نهائيني متتاليني أمام
أمريكا ،بعد السقوط يف نهائي دوري
األمم يف يونيو/حزيران املايض ،قال:
«نشعر باأللم ،لكن علينا االستفادة وأن
نواصل التحسن .لقد نافسنا أمامهم
بشكل جيد يف النهائيني ،واليوم حظينا
فرص كبرية للتسجيل ،لكن ال ينبغي أن
نصف الوضع عىل أنه كارثي».
وأضاف« :حقيقي أننا خرسنا نهائيني،
وأن الواليات املتحدة سجلت من كرات
ثابتة يف مرمانا ،وأننا حظينا بفرص
للتسجيل يف كال النهائيني ،لكننا لم
نفعل ودفعنا الثمن .لكن دوري هو
العمل بدءا من اآلن بكل شدة لإلعداد ملا
هو قادم».

أسرع عداء يف العامل  ...إيطالي قادم من تكساس

لم ينزل العداء اإليطايل المونت مارسيل جاكوبس
تحت حاجز الثواني العرش يف هذه املسافة للمرة
األوىل سوى يف أيار/مايو املايض .لكن ذلك لم يمنعه
من أن يصبح أرسع عداء يف العالم بعد تتويجه
بشكل مفاجئ بسباق  100م األشهر يف أم األلعاب
ضمن أوملبياد طوكيو.
ّ
أرصيت عىل يشء
فلسفته يف الحياة هي« :إذا
وقاومت ،ستصل إىل مبتغاك وتنترص» .حتى
جاكوبس نفسه لم يكن يتوقع تطويق عنقه
باملعدن األصفر يف هذا السباق الذي كان حكرا ً
عىل األمريكيني والجامايكيني يف السنوات األخرية
بقوله« :إنه حلم ،أمر رائع .لطاملا كان حلمي
عندما كنت صغ ً
ريا أن أفوز يف األلعاب األوملبية،
وبطبيعة الحال ،الحلم قد يتحول اىل حقيقة يف
بعض األحيان ،لكن خوض النهائي والتتويج هو
حلم تحقق».
وُلد جاكوبس يف إل باسو يف والية تكساس
األمريكية يف  26أيلول/سبتمرب عام  1994من أب
أمريكي وأم إيطالية وهو يمتاز بعضالته املفتونة
واألوشام التي تغطي جسده .لم يكن قد بلغ أي
سباق نهائي يف بطولة أوروبية أو عاملية يف الهواء
الطلق قبل السباق األوملبي.
أفضل نتيجة حققها كانت تتويجه بطال لسباق 60
م يف بطولة أوروبا داخل قاعة يف تورون البولندية

خالل العام الحايل ،علمًا أنه كان بلغ نصف نهائي
مونديال الدوحة عام  ،2019والدور ذاته يف بطولة
أوروبا يف برلني عام .2018
برز عىل أعىل مستوى خالل العام الحايل عندما
سجل رقمًا قياس ًيا يف إيطاليا يف سباق  100م
مسجال  9.95يف أيار/مايو املايض يف أول مرة ينزل
ثوان يف مسريته.
فيها تحت حاجز الـ10
ٍ
وال ُده كان عسكر ًيا أمريك ًيا مقره يف فيتشنزا
اإليطالية حيث تعرف عىل زوجته .رسعان ما

انتقل جاكوبس للعيش يف إيطاليا بعمر السنتني
يف كنف والدته وتحدي ًدا يف منطقة ديسينزانو دل
غاردا بني مدينتي فريونا وبريشيا عىل صفاف
بحرية دي غارديا .يعرتف بأنه يواجه صعوبة يف
التحدث باللغة االنكليزية.
ً
سابقا
يرشف عىل تدريبه ريايض الوثبة الثالثية
باولو كامويس ( 47عامً ا) بطل العالم يف اختصاصه
عام  2001داخل قاعة .خالل فرتة تفيش جائحة
كوفيد ،19-أجرب املدرب عىل متابعة تدريبات

أوكون يتوّج بباكورة ألقابه

أحرز سائق ألبني رينو الفرنيس إستيبان أوكون املركز األول يف
السباق “املجنون” لجائزة املجر الكربى عىل حلبة هانغارورينغ
يف بودابست.وهي املرة األوىل التي يتوج فيها أوكون بسباق جائزة
كربى يف مسريته االحرتافية ،وتفوق عىل األملاني سيباستيان
فيتل (أستون مارتن) والربيطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)
الذي استعاد صدارة الرتتيب العام من سائق ريد بول الهولندي
ماكس فريستابن الذي اكتفى بنقطة واحدة بحلوله عارشاً.
وقال أوكون“ :إنها فرحة ال توصف وفوز رائع ونتيجة كبرية
للفريق .لقد عشنا لحظات صعبة هذا املوسم ولكننا واصلنا
العمل .ال أعرف ما أقوله ،إنه فوز رائع فقط” ،مضيفاً“ :أشكر
أيضا زمييل يف الفريق (االسباني فرناندو) فرناندو عىل السباق
الرائع الذي قدمه ومساهمته يف تتويجي ومساعدتي يف معركتي
مع هاميلتون”.واستفاد أوكون من االنطالقة الكارثية للسباق
األخري قبل فرتة التوقف الصيفية ،والحظ العاثر لفريستابن
واالسرتاتيجية الخاطئة لهاميلتون وفريقه مرسيدس بخصوص
اإلطارات.وانطلق أوكون من املركز الثامن لكنه وجد نفسه
ثانيا ً عقب الحادث الكارثي الذي حصل عقب االنطالق وأدى
إىل انسحاب أربعة سائقني دفعة واحدة هم الفنلندي فالتريي
بوتاس (مرسيدس) وشارل لوكلري من موناكو (فرياري)
واملكسيكي سريخيو برييس (ريد بول) والكندي الندو نوريس
(ماكالرين).وتسبب بوتاس الذي انطلق من املركز الثاني ،يف
الحادث عندما تراجع يف االمتار األوىل اىل املركز الخامس ليتخطاه
أوكون لكن الفنلندي صدمه من الخلف ودفعه باتجاه فريستابن
الذي خرج من الحلبة مع سائقني آخرين ،كما تسبب سرتول
بدوره يف حادث تصادم أيضا ً مع سائق مرسيدس الربيطاني
الندو نوريس وخرج خايل الوفاض ،قبل أن يلحق به األخري يف
اللفة الثالثة.وعوقب بوتاس وسرتول بالرتاجع خمسة مراكز

يف سباق جائزة بلجيكا الكربى املقرر يف  29آب/أغسطس
املقبل.
وعادت جميع السيارات إىل املرآب باستثناء هاميلتون الذي
استمر للفة واحدة قبل التوقف لوضع اإلطارات الجافة مع
عودة الشمس ،مثل جميع منافسيه من قبله.
وتوقف السباق لحوايل نصف ساعة قبل أن يستأنف ،لكن
هاميلتون اضطر إىل الدخول إىل املرآب مجددا ً عقب ثلث السباق
لتغيري اإلطارات (صلبة) يف اسرتاتيجية خاطئة لفريقه دفع
ثمنها بخروجه يف املركز األخري عقب استدعائه إىل املرآب للمرة
الثانية بعد لفة واحدة من خروجه ،قبل أن يتدارك املوقف ويقدم
سباقا ً ملحميا ً تجاوز خالله السائق تلو اآلخر ليصل إىل
املركز الخامس خلف أوكون وفيتل وساينس وألونسو.
ودخل هاميلتون يف منافسة رشسة مع ألونسو قبل
أن ينتزع منه املركز الرابع يف اللفة  ،65ثم خطف
املركز الثالث من ساينس قبل ثالث لفات من
النهاية.واستعاد هاميلتون صدارة الرتتيب
العام من فريستابن بعدما كان يتخلف
عنه بفارق ثماني نقاط قبل السباق.
وقال هاميلتون“ :تهانينا لفريق
ألبني وإلستيبان عىل فوزه األول ،لقد
كان نجمًا ساط ًعا لفرتة طويلة”.
وأضاف السائق الربيطاني الذي
قوبل بصيحات االستهجان
من قبل الجماهري بسبب
تسببه يف الحادث الذي
فريستابن
أخرج
من سباق جائزة
بريطانيا الكربى يف
املرحلة العارشة
عقب اللفة األوىل
قبل أسبوعني:
“كان اليوم
صع ًبا
با لتأ كيد ،
و د ا ئمًا
ما نجعله
صع ًبا عىل
أنفسنا”.وتابع:
“هذه األشياء تحدث
ونتعلم منها .لقد أعطيت
كل يشء ولم يتبق يل يشء يف
النهاية”.

جلسة مرتقبة حتسم عودة بيانيتش ليوفنتوس

أفاد تقرير صحفي إسباني ،بأن مستقبل النجم البوسني مرياليم بيانيتش ،العب
برشلونة ،من املمكن أن يحسم قري ًبا.وتتالقي رغبة بيانيتش مع برشلونة يف
االنفصال هذا الصيف ،حيث يسعى الالعب للمشاركة أساس ًيا ،بينما يرغب النادي يف
تخفيض فاتورة الرواتب.وارتبط اسم بيانيتش ( 31عامً ا) بالعودة ليوفنتوس هذا
الصيف ،بعد أن رحل عنه املوسم املايض ،يف صفقة تابدلية ُنقل عىل أثرها الربازييل
آرثر ميلو إىل السيدة العجوز.وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو اإلسبانية ،فإن
فايل رمضاناني ،وكيل بيانتيش ،أجرى اتصاالت مع يوفنتوس ،ويخطط ملقابلة
املدير الريايض فيديريكو تشريوبيني ،اليوم الثالثاء عىل أقىص تقدير ،لحسم مستقبل
موكله.وأضاف التقرير ،أن املدرب ماسيميليانو أليجري ،املدير الفني الجديد القديم
ليوفنتوس ،أعطى موافقة رصيحة إلدارة ناديه من أجل استعادة الالعب.
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تلميذه عرب أرشطة فيديو قام بتصويرها أشقاء
جاكوبس الذي كان يتدرب عىل مضمار بالقرب
من منزله.
ويعمل جاكوبس أيضا ً مع معدة ذهنية هي
نيكوليتا روماناتيس ويقول يف هذا الصدد للصحافة
اإليطالية« :معها ،وافقت عىل مواجهة مخاويف
وكوابييس .األمر لم يكن سهال ،ثمة أشياء خاصة
ال نريد حتى االعرتاف بها ألنفسنا».
تغطي األوشام الجزء العلوي من جسد جاكوبس،
البعض يعترب يف ذلك داللة عىل والده الذي عانى
من عالقة صعبة معه يف بادئ االمر قبل أن تهدأ
األمور اآلن بينهما.
وقال جاكوبس« :الطاقة التي تجتاحك عندما
تحاول هدم جدار ما مدهشة .لقد كرهته (والده)
البتعاده عني ،لكني قمت بتغيري انطباعي تجاهه:
لقد أعطاني الحياة ،عضالت قوية والرسعة .كنت
أحكم عليه من دون أن أراه».
وترمز االوشام ً
أيضا اىل أوالده الثالثة« :بالنسبة
اىل جرييمي الذي ولد عندما كنت يف التاسعة عرشة
ً
ناضجا بما
من عمري ،لم أكن الوالد املثايل :لم أكن
فيه الكفاية حينها ،اختلفت كث ً
ريا مع والدتي (ثم
أنجب ولدين آخرين من زوجة ثانية) ،كل هذه
األمور أبعدتني ،لكني أحاول أن أستعيد الوقت
الضائع».

اليونان ختطف الصدارة من
إيطاليا يف كرة املاء

خطف�ت اليونان ص�دارة املجموعة األوىل بمنافس�ات كرة املاء
للرج�ال ،يف أوملبي�اد طوكيو ،بع�د فوزها  14-5على الواليات
املتحدة.
ورفع�ت اليون�ان رصيده�ا إىل تس�ع نق�اط يف املرك�ز األول،
وتراجع�ت إيطاليا إىل املركز الثان�ي بثماني نقاط ،بعد تعادلها
 5-5مع املجر صاحبة املركز الثالث بسبع نقاط.
وتأتي أمريكا يف املركز الرابع بأربع نقاط.
وتلعب اليابان ضد جنوب إفريقيا ،يف وقت الحق ،من أجل املركز
الخامس يف املجموعة ،إذ أنهما ال يملكان أي نقاط.
ويف املجموعة الثانية تغلبت إس�بانيا  8-4عىل كرواتيا ،لتحسم
املركز األول يف املجموعة لصالحها ،بعدما حافظت عىل سجلها
املثايل يف خمس مباريات.
وتحت�ل كرواتي�ا املركز الثاني بس�ت نق�اط ،متفوق�ة بفارق
املواجهات املبارشة عىل رصبيا ،التي انترصت  13-6عىل الجبل
األس�ود ،لتحس�م املركز الثالث لصالحها أمام منافستها ،التي
تراجعت للمركز الرابع بأربع نقاط.

تعنت باريس يوجه الريال حنو
صفقة دفاعية

يستهدف ريال مدريد عقد صفقة دفاعية ،هذا الصيف ،يف حال فشل
التعاق�د مع الفرنيس كيلي�ان مبابي ،نجم باريس س�ان جريمان.
ورح�ل عن ريال مدريد ،ه�ذا الصيف ،ثنائي قلب الدفاع سيرجيو
راموس ورافائيل فاران ،إال أن النادي يرغب يف استغالل كل األموال
املتاح�ة للتعاقد مع مبابي.ومع ذلك ،فإن ف�رص ضم مبابي تبدو
صعبة حاليا ،يف ظل تمس�ك باريس سان جريمان باستمراره ،رغم
تبقي موسم واحد فقط عىل نهاية عقده.وبجسب صحيفة موندو
ديبورتيفو الكتالونية ،فإن يف حال فشل ريال مدريد يف ضم مبابي،
ه�ذا الصيف ،س�يلجأ للتعاق�د مع ب�او توريس ،مداف�ع فياريال،
لتدعيم خطه الخلفي ،الذي ش�هد أيضا جلب النمساوي ديفيد أالبا
من صف�وف بايرن ميونيخ.وتبل�غ قيمة الشرط الجزائي يف عقد
توري�س نح�و  65مليون ي�ورو ،لكن الريال مس�تعد فقط لتقديم
عرض قيمته  50مليون يورو وفقا للصحيفة.

هل يقف ريال مدريد وراء غياب مبابي عن السوبر ؟
يحيط الغموض بمستقبل النجم
الفرنيس كيليان مبابي ،مهاجم
باريس سان جريمان ،الذي ينتهي
عقده يف صيف  ،2022بينما يرص
عىل عدم التجديد.
وغاب مبابي عن مباراة السوبر
الفرنيس أمام ليل ،والتي خرسها
فريقه بهدف دون رد.

وكانت تقارير فرنسية قد ذكرت أن
غياب مبابي عن السوبر ،يرجع لعودته
إىل التدريبات يف األسبوع املايض فقط،
حيث ما زال بحاجة للمزيد من اإلعداد.
لكن بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو
الكتالونية ،فإن مبابي لم يسافر مع
فريقه لخوض املباراة ،ألنه يف طريقه
لالنضمام إىل ريال مدريد.ويسعى النادي

امللكي بقوة لضم مهاجم موناكو السابق،
ويعمل عىل توفري األموال لحسم الصفقة
هذا الصيف ،لكن باريس سان جريمان
يتمسك يف املقابل باستمرار نجمه ،عىل
أمل التوصل معه التفاق حول التجديد.
ويتطلع املريينجي للعودة إىل منصات
التتويج يف املوسم املقبل ،تحت قيادة
مدربه املخرضم كارلو أنشيلوتي.

آرسنال يدفع مورينيو حنو ديالني

يخطط الربتغايل جوزيه مورينيو ،مدرب روما اإليطايل،
لتدعيم صفوف فريقه بالعب وسط جديد ،خالل فرتة
االنتقاالت الصيفية الجارية.وطلب مورينيو من إدارة
ناديه التعاقد مع السويرسي جرانيت تشاكا ،العب
آرسنال ،لكن مطالب الجانرز تعوق هذه الصفقة.
ً
ووفقا لشبكة سكاي سبورتس ،فإن مورينيو وجه

صاحب الـ 29عامً ا ،مقابل  10ماليني يورو فقط ،وهو ما يعترب
يف متناول الجيالورويس.ومن املتوقع أن يجد ديالني صعوبة يف
اللعب بانتظام مع أسود الفيستيفال ،يف املوسم املقبل ،نظرًا
المتالك الفريق الرباعي “جودي بيلينجهام ،وأكسيل فيتسل،
ومحمود داوود ،وإيمري تشان” يف وسط امللعب.

أنظاره نحو الدوري األملاني ،من أجل جلب العب
آخر ،يف ظل صعوبة ضم السويرسي.ووقع اختيار
املدرب الربتغايل عىل الدنماركي توماس ديالني ،العب
وسط دورتموند ،بعدما لفت انتباهه خالل مشاركته
يورو .2020
مع منتخب بالده يف
إىل إمكانية
وتشري التقارير
ا أل ملا ني
تخيل النادي
عن

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
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وفاة صحفي يف بابل بعد
اصابته بكورونا

احللة/نينا:
أعلنت خلية أزمة بابل امس االثنني أن اإلعالمي يف ش�بكة االعالم العراقي يف بابل نرص
حنون تويف نتيجة مضاعفات كورونا.
وقال مدير اعالم الخلية حسين العس�كري» أن الصحفي العامل ضمن ش�بكة االعالم
العراقي يف بابل نرص حنون تويف االثنني يف مستشفى مرجان الطبي نتيجة مضاعفات
كورونا.
واض�اف أن حن�ون س�بق وقدمت ل�ه الخدم�ات الطبي�ة الالزم�ة إال أنه ت�ويف نتيجة
كورونا».

إدانة اإلعالمي عمرو أديب بتهمة سب
وقذف الفنان حممد رمضان

القاهرة /متابعة الزوراء:
أص�درت محكمة مرصية ق�رارا بإدانة اإلعالمي املرصي عمرو أديب وتغريمه مبلغا
مالي�ا قدره  10آالف جنيه ( 636دوالرا) ،وذلك يف دعوى الس�ب والقذف واس�تغالل
املنصب اإلعالمي املقامة من الفنان املرصي محمد رمضان.
وق�ال أحمد الجندي محام�ي الفنان رمض�ان يف دعواه إن ”اإلعالمي أديب اس�تغل
وظيفته كإعالمي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعالميا
وش�هرة زائفة ،فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهري وتهديد لرمضان
وبث ذلك من خالل منصته اإلعالمية“.
وش�ن أدي�ب هجوما الذعا على رمضان يف الخام�س من يونيو امل�ايض عقب إعالن
رمض�ان التحف�ظ عىل أمواله ،مؤك�دا أن رمضان أوهم الجمهور بأن�ه وأمواله ملك
لبلده ،رغم أن التحفظ عىل األموال جاء بسبب حكم قضائي ال بد من تنفيذه بشأن
مبلغ التعويض للطيار املرصي الراحل أرشف أبواليرس.
وق�ال أديب يف حلقته من برنامجه ”الحكاية“ الذي يعرض عرب شاش�ة ”إم.بي.يس
مرص“ ،إن الدولة املرصية ال تحتاج أموال رمضان يف يشء.
ووصف رمض�ان بـ“املفرتي“ ،مضيفا ”هذه أموال التعوي�ض للرجل الذي مات ،يا
رجل يا مفرتي (يقصد رمضان) الرجل (الطيار) مات كان يجب أن تدفع املال ألهله،
وليس أن تنتظر الدولة أن تحجز عىل أموالك وتعطيها للقايض ليدفع املبلغ“.
ووج�ه أديب اتهام�ا لرمضان بأنه يحرض الجمهور عىل إدخ�ار أموالهم يف منازلهم
وعدم إيداعها يف البنوك الوطنية ،مس�تطردا ”هذا ما تعلمه للناس ،تقول لهم كونوا
حذرين الدولة ممكن تضع إيديها عىل أموالك ضعها تحت البالطة“.
وبحس�ب الدعوى ،ف�إن أديب قصد منه�ا النيل من س�معة ورشف رمضان وإهانة
عائلت�ه ،وأخ�ذ يتن�اول موضوع�ا عام�ا بصفة ش�خصية ،وأب�اح لنفس�ه تجريح
رمضان وس�به وس�ب عائلته يف أن الطالب ”لم يرتبّ “ ،قائال له ”لو لم يربيك أحد أنا
سأربيك“.
وقالت الدعوى إن املتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغال منصة اإلعالم للتشهري
العلني وتهديد الطالب املدعي بالحق املدني ،وذلك عىل نحو س�لف ذكره من عبارات
وألفاظ عرب قناة ”إم.بي.يس مرص“.
وأضاف�ت ”لرمض�ان مسلس�ل تلفزيون�ي ي�ذاع على الفضائي�ة ذاتها؛ م�ا يؤثر يف
مش�اهديه واس�تحقاره لدى الجماهري املرصية والعربية الت�ي تتابع أعمال الفنان
الطالب املدعي بالحق املدني؛ ما دفع بالتوجه للنيابة العامة للتفضل بتحريك دعوى
قضائية ضد أديب“.
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الصحفيون االستقصائيون «غري مرغوب بهم» يف روسيا
موسكو/متابعة الزوراء:
ق�ال رئي�س تحري�ر موق�ع «برويك�ت»
االس�تقصائي الرويس ،روم�ان باداننيّ ،إنه
اضطر إىل مغادرة بالده ،تجنبا ً ّ
ألي مالحقة
قانونية محتملة ،بعد حظر املوقع وإدراجه
يف قائم�ة املنظم�ات «غير املرغ�وب فيها»
وتصنيف�ه مع عدد م�ن الصحفيني «عمالء
أجان�ب» .وكش�ف بادانين ّأنه ل�ن يعود إىل
روسيا ،ويعمل عىل إجالء الراغبني من كوادر
املوقع إىل دولة مجاورة.
وأطل�ق بادانين موق�ع «برويك�ت» ع�ام
 .2018ونشر عشرات التقاري�ر واألفلام
االستقصائية عن النخب الحاكمة يف روسيا،
م�ا أث�ار غضب الس�لطات ،وع�رّض املوقع
وصحفييه للمالحقات.
ويف ترصيح�ات لوكالة «رويترز» الخميس
املايض ،أوضح بادانني ّأنه تلقى خرب تصنيف
املوقع من قبل الس�لطات الروس�ية عىل ّأنه
«غري مرغوب فيه» حين كان يقيض عطلة
م�ع زوجت�ه وأطفال�ه يف مدين�ة نيوي�ورك
األمريكي�ة ،وعلى الفور اتخ�ذ ق�رارا ً بعدم
العودة إىل روس�ياّ ،
ألنه ق�د يواجه محاكمة
جنائي�ة بموج�ب قان�ون أقر ع�ام ،2015
ويمن�ح الس�لطات إمكانية تغري�م أعضاء
الجماع�ات «غير املرغ�وب فيه�ا» بمبالغ
مالية أو الس�جن ملدة تصل إىل س�ت سنوات
لتجاهلهم الحظر.
وق�ال بادانين ّإن�ه ال يعرف أين سيس�تقر
الحقاً ،كاشفا ً عن محاوالت إلجالء موظفي
املوق�ع إىل إح�دى ال�دول املج�اورة يف ح�ال
وافق�واّ ،
وإن نائبه ميكيل روبني غادر البالد
ً
فعلياً ،وهو يقيم أيضا يف نيويورك.
ويحصل «برويكت» عىل دعم من مؤسس�ة
«برويكت ميدي�ا» األمريكية الت�ي أدرجتها
وزارة الع�دل الروس�ية ،يف  23يوليو /تموز
املايض ،ضم�ن قائم�ة املنظم�ات األجنبية
والدولي�ة غري الحكومية ذات األنش�طة غري
املرغوب فيها عىل أرايض روس�يا االتحادية،
ما يع�رض ّ
كل العاملني يف موقع «برويكت»
واملتعاونين مع�ه للس�جن .وحينه�ا أعلن
«برويك�ت» عبر تطبي�ق «تيليغ�رام» ّأن�ه
س�يغلق املوقع اإللكرتونيّ ،
لكنه س�يواصل
العمل االستقصائي بطرق أخرى.
وم�ن املعروف ّ
أن الرئي�س الرويس فالديمري
بوتين ّ
وقع عىل قانون بداي�ة يوليو املايض،
يش�دد العقوب�ات عىل العمل م�ع املنظمات

«غير املرغوب فيه�ا» ،خصوص�ا ً من يتوىل
مراكز تنفيذية يف قيادتها ،كما شدد القانون
العقوبات على التربع والدع�م املادي لعمل
هذه املنظمات.
يف منتص�ف يولي�و امل�ايض ،أعل�ن مكت�ب
االدع�اء الع�ام يف روس�يا ّأن�ه بعد دراس�ة
البالغ�ات املقدم�ة إليه ،فإنه ق�رر تصنيف
موقع «برويكت» ضمن إطار املنظمات غري
املرغ�وب فيها عىل األرايض الروس�ية ،وعزا
قراره ّ
بأن «أعمال املوقع تش�كل خطرا ً عىل
أس�س النظام الدس�توري واألمن يف روسيا
االتحادية» ،وقال ّإنه أرس�ل قراره إىل وزارة
الع�دل م�ن أج�ل إدراج «برويك�ت» ضم�ن
قائمة املنظمات غير املرغوب فيها وتعميم
القرار.
وأدرجت وزارة العدل يف اليوم نفس�ه ثمانية
صحفيين يف س�جل «العملاء األجان�ب»
م�ن ضمنه�م خمس�ة م�ن الصحفيين يف
«برويك�ت» ه�م :رئي�س التحري�ر روم�ان
بادانني ،وبيوتر مانياخني ،وماريا زولوبوفا،
وأولغا تش�وراكوفا .وتضمنت القائمة أيضا ً
رئيس�ة تحري�ر موقع «أتكريتويي�ه ميديا»
يولي�ا ي�اروش ،ونائبه�ا مكس�يم غليكني،
والصحفي�ة يف راديو «س�فوبودا» إليزافيتا
روسوفا.
ودهمت الس�لطات الروسية ش�قق بادانني
ونائبه روبني والصحفي�ة يف املرشوع ماريا
زولوبوف�ا يف  29يوني�و /حزي�ران امل�ايض،
تزامن�ا ً مع نشر تحقيق من قب�ل املرشوع
أش�ار إىل عالقات مش�بوهة يف املايض لوزير
الداخلي�ة فالديمري كولوكولتس�يف ،إضافة
إىل إخف�اء الوزي�ر معلوم�ات ع�ن عقارات

وبي�وت يملكه�ا يف موس�كو وقربه�ا ،ق ّدر
التحقيق قيمتها بنح�و ملياري روبل (نحو
 27مليون دوالر).
ويف ديس�مرب /كان�ون األول امل�ايض ،ق�ال
تقرير لـ «برويكت» ّ
إن لدى بوتني ابنة ثالثة
أنجبتها سيدة تدعى سفيتالنا كريفونوغيخ،
يف س�انت بطرسربغ ،عام  ،2003بعد عالقة
منذ منتصف التسعينيات .وحسب التقرير،
فإن الفتاة ال تحمل اسم بوتنيّ ،
ّ
لكن والدها
يف الوثائق الرسمية مسجل باسم فالديمري،
ّ
وأنها «تش�به إىل ح ّد بعيد الرئيس الرويس».
وتعرض املوقع يف ربيع العام الحايل لهجمات
قراصنة ،بعد عرضه فيلما ً استقصائيا ً حول
زوجات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف
عنوانه «أرسار زوجات قديروف».
ينف�ي الكرملين أن تك�ون وس�ائل اإلعالم
مستهدفة ألسباب سياس�ية ،ويقول ّ
إن ّ
أي
إجراء اتخذ ضد وس�ائل اإلعالم أو موظفيها
نت�ج عن ظروف مح�ددة ،وتحفزه الحاجة
إىل احرتام القانون.
ً
يف املقابل ،قالت س�ابقا الرئيس�ة املشاركة
لنقاب�ة الصحفيين والعاملين يف مج�ال
اإلعلام ،صوفي�ا روس�وفاّ ،
إن «تصني�ف
املواق�ع اإلعالمي�ة والصحفيين كعملاء
أجان�ب يصع�ب عليه�م الوف�اء بمتطلبات
الواجب املهني يف التغطية املتوازنة لألحداث،
ويمثل عقابا ً لألفراد واملؤسسات» .وأعربت
يف ترصيحات ملوقع «أتكريتوييه ميديا» عن
«تضامننا (النقابة) ودعمنا لزمالئنا يف هذه
األوقات الصعبة».
وتتهم املعارضة الروس�ية الس�لطات ّ
بأنها
صع�دت حملته�ا من�ذ بداي�ة الع�ام الحايل

على وس�ائل اإلعلام املس�تقلة واملعارضة
لنه�ج الكرملين ،واس�تخدمت مجل�س
ّ
لس�ن قوانين وترشيعات
الدوما (الربملان)
تمنع عمليا ً القي�ام بالتحقيقات الصحفية
املس�تقلة ،أو إيص�ال املعلوم�ة الصحيح�ة
للمواطنني .وربط معارض�ون بني «الحملة
املنظمة» عىل وس�ائل اإلعلام ،واالنتخابات
الربملاني�ة واملحلي�ة املق�ررة يف س�بتمرب/
أيل�ول املقبل .ويجمع خبراء أنها انتخابات
مصريي�ة للكرملني ،من أج�ل ضمان عملية
انتقال سيايس سلسة يف  ،2024يف حال قرر
الرئي�س فالديمير بوتين البق�اء يف الحكم
رئيسا ً أو الدفع بخليفة له.
وحس�ب موق�ع «مي�دوزا» ،فق�د أعلن�ت
الس�لطات موق�ع «برويك�ت» ورادي�و
«س�فوبودا» ،وصندوقني أحدهما بريطاني
وآخر فرنسي منظمات «غري مرغوب فيها»
يف ش�هر يولي�و /تم�وز ،كم�ا أدرج�ت 35
صحفيا ً ضم�ن قائمة «العملاء األجانب»،
وحظ�رت نحو خمسين موقع�ا ً من ضمها
موقع املعارض أليكيس نافالني ،و 40موقعا ً
تابع�ا ً للمعارضة الليربالي�ة ،وموقع الراديو
التش�يكي ،وموقعين آخرين .كم�ا أدرجت
السلطات موقع «ذي إنسَ يدر» ضمن قائمة
العملاء األجان�ب ،ودهم�ت مكت�ب رئيس
تحرير املوقع رومان دوبروخوتوف.
ويف  30يوليو ،حظرت الس�لطات املس�ؤولة
ع�ن االتص�االت واإلعالم موقع «دوس�ييه»
االس�تقصائي ،وذك�رت هيئ�ة التحري�ر يف
بيان أنهم لم يتلقوا أي إخطار رس�مي يبني
س�بب اإلغالق ،لكنه�ا أوضحت أن الحظر ال
عالقة ل�ه بأي انتهاكات ،ويعود أساس�ا ً إىل
ّ
«أنن�ا نع�رض الحقيقة بش�أن األفعال غري
القانوني�ة لضباط االس�تخبارات الروس�ية
واملقربين م�ن (الرئي�س) فالديمير بوتني
واملس�ؤولني» .وأك�دوا ّ
أن الحظ�ر ج�اء
«انتقاماً» على التحقيقات االس�تقصائية.
ومعل�وم ّ
أن «دوس�ييه» يم�ول م�ن رج�ل
ً
األعم�ال ال�رويس املقي�م حالي�ا يف الخارج
ميخائي�ل خودروكوفس�كي ،وأطل�ق عددا ً
من التحقيقات االستقصائية ،منها تحقيق
حول مس�ؤولية رج�ال أعم�ال مقربني من
بوتين عن قتل ثالث�ة صحفيين يف أفريقيا
الوسطى ،وضباط يشتبه يف ّأنهم مسؤولون
ع�ن تس�ميم العمي�ل امل�زدوج ،سيرغي
سكريبال يف بريطانيا ،ربيع عام .2018

تصاعد أزمة تسجيل حممود بدر ومارسيل مسري يف نقابة الصحفيني املصريني
القاهرة/متابعة الزوراء:
تصاع�دت أزم�ة تس�جيل
النائبين يف الربمل�ان املرصي
عم�ا ُيع�رف بـ»تنس�يقية
شباب األحزاب والسياسيني»
ّ
املش�كلة بمعرف�ة املخابرات
العامة ،محمود بدر ،الشهري
ً
إعالمي�ا بـ»محمود بانغو»،
ومارسيل س�مري صدقي ،يف
ج�داول نقاب�ة الصحفيين
عىل الرغم من عدم ممارسة
األول مهن�ة الصحاف�ة منذ
تس�ع س�نوات كاملة ،وعدم
ارتب�اط الثاني�ة باملهنة من

األصل.
وعرب العرشات من الصحفيني
يف مصر عن غضبه�م جراء
محاول�ة تس�جيل النائبين
يف ج�داول النقاب�ة ع�ن
جريدت�ي «اليوم الس�ابع» ،
و»األه�ايل» ،بزع�م عملهما
يف وظيف�ة «الديس�ك» على
خالف الحقيقة ،وباملخالفة
ألح�كام الدس�تور والالئحة
الداخلي�ة ملجل�س الن�واب،
الت�ي تشترط تف�رغ عضو
املجل�س مله�ام العضوي�ة،
وعدم ممارس�ته أي نش�اط

مهني أو تجاري أثناء انعقاد
الفصل الترشيعي.ويف غروب
«أخب�ار نقاب�ة الصحفيين
املرصيين» املغل�ق بموق�ع
«فيس�بوك» ّ
فن�د صحفيون
كث�ر ادعاءات ممارس�ة بدر
ومارس�يل للعمل الصحفي،
أو ارتباطهم�ا باملهن�ة
خلال الس�نوات األخرية ،يف
وق�ت يمتن�ع في�ه مجل�س
النقاب�ة عن قي�د املئات من
الصحفيني املشتغلني باملهنة
بحجج واهية ،ويعتمد أوراق
النائبني يف الربملان.

بث أول حج عرب الراديو بدأ يف 1949

التغطية اإلعالمية يف احلج ...مسرية تطوّر من اإلذاعة إىل اجلوّال
مكة املكرمة/متابعة الزوراء:
أس�هم التط�ور النوع�ي واألداء املتق�دم
يف وس�ائل االتص�ال واإلعلام ،باململك�ة
العربي�ة الس�عودية ،يف ترس�يخ عرص جديد
لتكنولوجيا االتصال واملعرفة الرقمية .وجاء
اإلعلام الرقم�ي التفاعلي كنتيج�ة مذهلة
ملخاض اإلعالم بني سؤايل الوسيلة واملحتوى،
وبتوظيفه ألدوات عرصي�ة وجديدةّ ،
وتبنيه
لتغييرات وتح�والت جذرية تج�اوزت األطر
التقليدية .وهكذا ظهر نمط جديد يف صناعة
املحتوى اإلعالمي ،فقرّب املسافات الزمانية
واملكانية وجمع بني رشاقة املحتوى وحيوية
الوسيلة.
ّ
ُ
يف غرفة العمليات اإلعالمية يسمع دوي يمأل
امل�كان لصوت نق�ر لوح�ات املفاتيح ورنني
االتص�االت املتقاط�رة وعملي�ات الرتجم�ة
املتزامن�ة ،يف تغطي�ة دائب�ة وال تهدأ ملوس�م
ح�ج ه�ذا الع�ام .ويقط�ن  150إعالميا ً من
جه�ات إعالمية محلي�ة وأجنبي�ة يف الغرف
امللحقة بالتجمع املشرتك الذي نصبته وزارة
اإلعالم السعودية بمحاذاة املشاعر املقدسة،
يزوّدون جمهورهم املتع�دد بتغطية مواكبة
لحركة الحجاج يف مكة املكرمة.
ويف الوق�ت الذي ي ِفد فيه الحج�اج إىل الحرم
املكي ثم إىل املشاعر املقدسة ،كانت كامريات
والحي من قلب املش�اعر تدير
البث املب�ارش
ّ
آلته�ا لتنق�ل اللحظ�ات إىل عموم املس�لمني
الش�غوفني بمتابعة سير عملية الحج وأداء
النسك.
 -مركز اإلعالم االفرتايض

مرك�ز اإلعلام االفترايض واحد م�ن نوافذ
الغرف�ة اإلعالمية يف حي الع�وايل بمكة ،وهو
يقدم الخدم�ات التفاعلية املوا ِكبة ألكثر من
 700إعالم�ي يف أنح�اء العال�م ،بمقدوره�م
تقديم استفساراتهم والتفاعل مع املؤتمرات
الصحفي�ة الخاص�ة بالح�ج ،وبإمكانه�م
االس�تفادة من املواد الخام املتوفرة يف املركز
من أجل رفد تغطياته�م من حيث يقطنون،
وذلك حس�ب حديث إعالم�ي أدىل به الدكتور
عب�د الل�ه املغل�وث وكي�ل وزارة اإلعلام

للتواصل.
والواق�ع أن ه�ذا املركز يش�كل نقل�ة تقنية
وثقافية كبرية ،وال س�يما ل�دى املقارنة مع
ما كانت عليه الحال قديماً .إذ تطورت آليات
نقل مناسك الحج تبعا ً لواقع حال التطوّرات
التي طرأت عىل املشهد اإلعالمي والصحفي،
ولم َ
يبق من زمن النق�ل البطيء إال ذكريات
روّاد تل�ك املرحلة ،وحرارة االنتظار التي كان
يعيش�ها املس�لمون حول العالم بانتظار أن
يصل إليهم خبر يتيم عن أوضاع الحجاج يف

األرايض املقدسة.
 يوم للتاريخكان أول يوم عرفت فيه الس�عودية اإلذاعة،
ه�و  9ذو الحجة من ع�ام 1368هـ املوافق
ش�هر أكتوب�ر (ترشي�ن األول) ع�ام ،1949
وذلك حينما افتتحت اإلذاعة إرس�الها يف حج
ذل�ك الع�ام بكلمة من املل�ك عب�د العزيز آل
سعود لحجَّ اج بيت الله الحرام ،ألقاها نيابة
عن�ه ابنه األمري فيص�ل (امللك فيصل بن عبد
العزيز الحقاً).

لسبر أغوار ذلك املفص�ل التاريخي تحدثت
«الرشق األوس�ط» إىل املذيع املعروف عدنان
صعيدي ،ال�ذي عمل مرشفا ً عىل «إذاعة نداء
اإلسلام» .و«نداء اإلسلام» إذاعة سعودية
ّ
تبث م�ن مكة املكرمة ،تابع�ة لهيئة اإلذاعة
والتلفزي�ون الس�عودية ،ب�دأت الب�ث أوائل
 ،1962وكانت تس�مى س�ابقا ً إذاعة «صوت
اإلسالم» ،وجرى تغيري اسمها إىل إذاعة «نداء
اإلسالم» بعد عقد من انطالقها.
واسترجع صعيدي ذكريات الح�ج ،وكانت
أجمله�ا بالنس�بة إلي�ه يف مراح�ل الصب�ا
«وأكثره�ا تعبا ً العم�ل فيه�ا ،وأعذبها قبيل
غروب يوم التاسع ونحن نقف يف رشفة برج
النقل اإلذاعي والتلفزيوني بعرفات نعلّق عىل
(إفاضة الحجيج من عرفات إىل املزدلفة)».
 من «الفاكس» إىل الجوّاليف قط�اع الصحاف�ة التي كانت ش�اهدا ً عىل
كثير من التحوالت يف الس�عودية ،وش�هدت
ازدهارا ً مماثالً مع كل املدخالت التقنية التي
أضف�ت عليه�ا طاب�ع الرسعة ورف�ع وترية
مواكب�ة األح�داث ،ج�اء جه�از «الفاكس»
(الفاكس�مييل) بمثاب�ة فج�ر جدي�د للعمل
الصحف�ي خلال موس�م الح�ج قب�ل ثالثة
عق�ود .وكانت عملية نق�ل الجهاز بالتزامن
م�ع تنقلات الحج�اج م�ن مش�عر إىل آخر
مس�ألة ش�اقة ومتعبة ،نظرا ً لوزنه الثقيل.
وهن�ا يتذكر خال�د الحس�يني يف حديث مع
«الرشق األوسط» معاناة نقل جهاز الفاكس
الخاص بفري�ق عمله بني مش�عري عرفات
ومنى ،يف مالحقة مع الوقت لتس�ليم مواده

قبل موعد صدور الصحيفة.
ً
قائلا إنه بع�د أربع�ة عقود من
ث�م يضيف
العم�ل الصحف�ي داخ�ل املش�اعر« ،أتذك�ر
املش�قة تل�ك الفترة ،وعدم وج�ود رشكات
توزيع للصحف ...كنت أطلب  500عدد ليوم
عرف�ات وأيام منى ،ث�م أتواصل مع الجهات
هاتفيا ً إلرس�ال مندوبيهم لتس�لم الصحف،
وي�وزع الباق�ي مجان�ا ً للحج�اج والجهات
املضيفة» .ولكن ،أضحى هذا األمر من املايض
ال�ذي طوت�ه فتوح�ات التقني�ة واإلمكانات
التكنولوجي�ة الهائلة .ففي يومنا هذا ،تعمل
الهواتف الش�خصية الجوالة عىل توفري بديل
فع�ال وممت�ع ،وتس�جيل لحظ�ات ثمين�ة
وحيّ�ة من قلب الحدث ل�ذوي الحجاج ،وهم
يشاركونهم تفاصيل تنقالتهم وابتهاالتهم،
أوالً بأول.
لق�د ترك�ت التغطي�ات القديمة إرث�ا ً عريقا ً
ألجي�ال كامل�ة ،كان�ت تقف على مجريات
الحج باهتمام كبري وتوق إىل زيارة محفوفة
إىل املشاعر املقدسة .أما اآلن ،فقد أخذ اإلعالم
الجديد بتقنياته العرصية وأدواته التفاعلية
ّ
الف�ذة ،يزي�ح كثيرا ً م�ن النواف�ذ التقليدية
لنقل وتغطي�ة الحج ويفوز بقصب الس�بق
ويحت�ل املنصة.وتأكي�دا ً لذلكّ ،
تبن�ت إمارة
ّ
مخصصة
منطقة مكة املكرمة أخريا ً جائزة
لإلعالم الجديد ،إيمانا ً بأهمية اإلعالم الرقمي
والحدي�ث يف نق�ل توثي�ق للرحل�ة اإليمانية
للحج�اج ونق�ل الجهود املس�خرة لخدمتهم
وتس�هيل أداء فريضتهم(.عن/صحيف�ة
الرشق االوسط)
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صراع اهلويات يف رواية سعد سعيد (السيد العظيم)
د .سليم جوهر
الروائ�ي س�عد س�عيد يف روايت�ه (الس�يد العظيم)
يأخذنا يف حوارات متعددة املس�تويات ،مع نفس�ه،
مع الق�راء ،مع مجتمعه ومع العالم  ،عرب توظيفه
لش�خصيات الرواي�ة’ واألماكن واملس�ميات يمزج
فيها الرمزية بالسخرية.
يقول فيتنغش�تاين (ال تس�ال عن املعن�ى ،انظر اىل
االس�تعمال) ،ويعني ذلك السعي النتزاع املعنى من
االش�ياء ع�ن طريق اختباره�ا ،ومن االح�داث عن
طريق وعي رشوطها ،فمن خالل االختبار تستظهر
الكلم�ات معناه�ا ،حي�ث تب�دو يف حق�ل األفع�ال
واالنفع�االت كينونة ضاج�ة بالحركة( ،)1فمطلب
الكينونة يحمل وعدا باالعرتاف بالخصوصية(.)2
يف املستهل يرسم لحظة “والدة” بطل روايته الرضيع
“مهريش” وه�و يريد بذلك ان يجع�ل هذه اللحظة
منطلقا لكل احداث روايت�ه (خروج مهريش للدنيا
وبق�اءه) ,فيؤرخ لها بقوله (قب�ل أكثر من ثمانني
عام�ا) وعلينا ان ننتبه ان الرواي�ة خرجت طبعتها
يف ع�ام  ،2018وكأن�ه يف منطق�ة م�ا م�ن الخيال
الروائي والسيرة التاريخية يؤرش اىل لحظة بعينها
تجعلن�ا نعيش حياة بغيضة من املعاناة املس�تمرة،
فيضعن�ا يف أج�واء الرواي�ة التي ت�ؤرش اىل مفارقة
“التنش�ئة التي تقيض فيها االخالق مقابل الوجود
البايولوج�ي”(ص ،)12تنبيه خطير ملا وصلنا اليه
فيستخدم مفردات من العامية يمزجها بنكتة (سعد
سعيد الخاصة) ،فتكون الوالدة يف (هوشالة) ،والتي
تقرتب من كلمة (وش�الة) بإضافة (الهاء) وتعني
م�ا يتبقى ويتخلف وما فائدة منه فريمى يف املزابل،
من بالد (بلهوبور) وقد تكون جمع لكلمتني (بلهاء
وبور) ،و فتصبح عبارة تحمل الكثري من السخرية
بشكلها ،واملفجعة بمعناها ،األطفال الذين يولدون
(الوشالة) يف ارض (بلهاء وغري نافعة).
ال اع�رف ان كانت روايته ه�ذه تحرتم أيا من قواعد
السرد املعروف�ة ،ألن�ه يتالعب بالن�ص بطريقة ال
تعرف ملن يوجه خطابه ،لنا ،لنفسه ،ام لشخوصه،
فرتان�ا دائم�ي الرتق�ب ملا س�يحدث ولكنن�ا نفاجأ
بغير املتوقع .فه�و يصور لنا لحظ�ات تنازل اخت
مهريش عن حصتها من البيض ،ليصدمنا بالخروج
عن الس�ياق بس�ؤال مفاج�ئ ،أتريدون ان تس�ألوا
ع�ن الجانب األخالق�ي هنا؟! ،يض�ع عالمة تعجب
واس�تفهام (ص ،)13ث�م يسرتس�ل هلا خفتت�م
ع�ن الصبي�ة (كمنحى أخالقي) ،نح�ن نتحدث عن
الفق�ر والجوع (كمنحى انس�اني) ,ل�ذا يقودنا اىل
ن�وع من االعرتاف يف رصاع هوية انس�انية “جوع”

األسر اجلميل

مقاب�ل “توجه أخالق�ي”  ,فما نجده ب�ان ال هوية
لكل ش�خوص راويته تقريبا ،فأس�ماء الش�خوص
والبل�دان عبارة عن كنى لكلمات س�اخرة ،يف وضع
مضح�ك فمن ش�دة املصيبة ،فال ت�دري اتضحك ام
تبكي.
أس�تطيع الف�ول واالدعاء بانه يأخ�ذ توجه جديد يف
روايته هذه ,ينتقل فيها من البحث عن ذاته يف رواياته
الس�ابقة اىل تقديم نوع اخ�ر ،كما قال فيه صعوبة,
فيتنق�ل من االنهمام يف ال�ذات اىل االنهمام باملجتمع
ال�ذي يدع�وه “بالصغير” ومل�اذا صغير والج�واب
كما يق�ول (وأغرب ما يف املجتمع�ات الصغرية انهم
يحرتم�ون األغنياء ,ثم يس�تدرك بقول�ه ال “اراديا!”
(ص .)31فما يقصد سعد سعيد بقوله (ال اراديا).
فهو يستخدم مفهوم “االعرتاف” ضمنا يف االنتقال
بني الذات واملجتمع“ ,هيا اعرتف ،فكرة الحيوانات،
كانت مذهلة(،ص ,)8ويستعمل لفظ “الحيوانات”,
اس�تعارة قاس�ية لطبيع�ة تعام�ل الس�لطة م�ع
(الحي�وات) البرشي�ة ,حي�ث ش�كل وص�وت كلمة
(الحيوانات) تستدعي معنى (الحيوات).
ويواصل الكاتب االعرتاف ،ليقول كم يحتاج انسان
تافه من وقت ليدعي العظمة ..ثم ليصدق بانه فعال
عظيم(،ص ،)10انه يسلط الضوء بهذه القسوة عىل
حالةعالزوف ال يناسب حالة التشظي التي نعيشها
واالزم�ات الت�ي نعانيها ،ف�كل منا يعي�ش رصاعا
داخلي�ا بني حياتني احداها منزوي�ا يف ركن من هذا
العالم الذي يضيق علينا يكابد العيش ،اس�مه الذي

كره بسبب الهمس�ات والضحكات(ص )34النسق
الثق�ايف والنفيس املكون لنا وال�ذي ال يراه اآلخرون،
واخر يظهر للعلن يس�اير الجم�ع الهائج ليعرب عن
نفسه ويظهر وجوده يف مقابل االخر املختلف (قوته
العضلي�ة\ عالم الطبيع�ة) ،وافتقاره اىل الش�عور
بالخوف (ص ,)21أي افتقاره لطبيعته اإلنس�انية,
فالخوف وجد لحماية اإلنسان (ص ’)22فمعاكسة
تلك الطبيعة تجلب االحرتام والتقدير ,فعندما تجتمع
صفات واحدة من طبيعة االنسان (القوة العضلية)
وأخرى (من خارج هذه الطبيعة اإلنس�انية) ,فهو
يمهد أرضية الحدث ليقول اننا نعيش القطيعة مع
العالم منزوين والتواصل مهتاجني .يف االنزواء تقبع
احالمنا ورؤانا ،تطلعاتنا ،تأمالتنا .ويف العلن نظهر
م�ا نرفضه رسا ،ال ندري ايها انا وايها انت .كل منا
يه�رب من مواجه�ة حقيقته واالعتراف بوجهيه،
وايهما يمثل هويته الهشة.
تلازم ال�راوي فك�رة الصراع الهويات�ي ،داخ�ل
الشخص ذاته او بني االشخاص ،مهريش وتحوالته،
ب�ل كل الش�خصيات قلق�ة وهش�ة بل حت�ى ذيبة
جدة بس�مة الت�ي يمكن ان تعترب من الش�خصيات
الثابت�ة ،فيصفه�ا ال�راوي بانها من الش�خصيات
املتطرفة(ص.)68
لكن مالذي يعطي لهذه الشخصيات ،القلقة الثبات
ال�راوي يطرح مخرجين مهمين ،احدهما يرصح
به ان�ه (الرحمة) ,والثاني لم يصرح به وال اعرف
ان كان يقصده....،ان�ه الح�ب الذي ل�م يرصح به،

ا

متابعات ثقافية

غيورة جدا ً
ٌ
اإلرصار والتنهد
مع سبق
ِ
أغا ُر عليك ح َّد الضحكِ
حد الفجيع ِة
ح َّد النهايات املاكر ِة
أنا الناجحة يف اختبارك
الراسبة املُتمردة
الهادئة العنيدة
املساملة حد اإلغماء
أغار َ
منك عليك
بياض أحالمِ َك
من
ِ
من افرتاءاتك
صدقك عنفوانك
ُكفرك إيمانك
النار بمفردك
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ٍ
اناجي طريا ً ثمالً
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عىل بوحك املنيس
عىل حاف ِة الذكريات
يزقزق لحن اللقا ِء
يبادلني أطراف الحريق
ُ
ويرحل صوب العناق
َ
ْ
صوب َيقظ ٍة
ُ
نطاق الحلم
خارج
ِ

الرواية العربية ..يف دائرة التأويل
فاضل ثامر ...جمددات النقد العراقي

هيثم حمسن اجلاسم

ناهض اخلياط
حني تأرسني الكلماتْ
ت ُـسمّرني عىل دك ّـ ٍة من نحاس
ْ
الصاعقة
عاريا يف انتظار
وبعد حني
ُ
باب مقشع ْر
ر
رصي
أسمع
َ
ٍ
ٌ
شبيهة بي ْد
وتمت ُّد ي ٌد أو
ُ
مرسلها
تحمل اس َم
رسالة ال
ِ
إىل ولدي  ...والدي !
ُ
تختلط الكلمتان
ثم
كاملالمح ِتحت ارتعاش امليا ْه
وتمت ُّد سطو ٌر خالية
ُ
السكك يف محط ٍة مقفرة
كما تمت ُّد
ً
ُ
ينبثق من السه ِل اللييل
وفجأة
ُ
قطار بعيد
صوت
ِ
ُ
وتدنو نوافذ مضيئة
كنقاط بال حروف
ٍ
ُ
ُ
رعدْ
ُ
وحني يتوق ّـف السهم امل ِ
ُ
أفيق من حلمي
ُ
ُ
ضط�ربيبح�ثع�نكتفي� ْه
ورأيسامل
َ
التوازن بني الحقيق ِة والخيال
ل ُيعي َد
ُ
تذهب ُ
السكرة ُمن رأيس بعد
ملّا
فبيني�ديتمام�ا
ش�ال أزرق
ة
بغيم
قمرها
حسناء ت ُـخفي
ِ
ٍ
ٌ
رجل َ
رأسه
ويحني
ل ُـيخفي ابتسامته
ٌ
طفل يكل ِّـم ُدميت ُه
و
أل ُدمى ت ُـكل ِّـ ُم األطفالْ
ْ
رأيت !
هكذا
ثم ت ُـقرِّب الحسنا ُء ق َمرها مني
ك َمن يريد أن ُيقبّلني
ُ
ويرفع الر َُج ُل رأس ْه
لِيرُ يني ابتسامت ْه !
وال ُد ُ
مية تكلمني
إنه�م يكتب�ون بأصابعه�م على زج�اج
النوافذ
وحني دنو ُْت ألقرأ ما كتبوا
ابتسمُ وا أو ابتسم ْ
ْت
َ
َ
تالش ِّي ْت
تالشوا أو
ال أدري
ُ
أفقت من حلمي
سوى أنني
وبني يدي ما كتبوا !...

ليلى عبد األمري

كما رس�مه بني (بس�مة وعماد) ،بل حتى مهريش
عندما حب الوزة اصبح شخصية ثابتة ،انه التحول
الهوياتي.
ان الص�ور املختلفة واملتنوع�ة والحافلة بها يف هذه
الرواي�ة تعطي طاق�ة عالية من الح�دس ،لذا فهي
تس�تحوذ على االهتم�ام اكثر م�ن التجري�د ,ففي
الصورة يتم حجب االدراك بهذه الطاقة الحدس�ية،
فيقع يف أرس الخيايل.
على عك�س الفلس�فة ،حي�ث ال وجود مل�ا يحجب
الرمزي ،فيمنع الوقوع يف أرس الخيال .البد التفكري
جدي�ا يف كيفية حدوث ما حصل واس�تعادة وصف
الفرتة املاضية واحداثها وتحديد موقفنا من مسألة
االعتراف باملهم�ش ثقافي�ا وسياس�يا ودينيا واثر
فكرت�ي (الرحمة واملحبة) كمخرج من هذا الرصاع
والتحول الهوياتي يف إعادة البناء.
يتك�ون مفه�وم إعادة البن�اء من عن�ارص عديدة،
أهمهما االعرتاف بم�ا هو عدل بتحارب الظلم ،وان
توزيع الخيرات يجب ان يك�ون متبوعا باالعرتاف
بالحق يف الكرامة واالحرتام(.)3
املصادر:
.1االس�تغراب ،محمود حي�در ،االيديولوجيا غريزة
املتحيز وفلسفته ،عدد  ،6ص،)18
.2ال�زواوي بغ�ورة /يف نظري�ة العدال�ة ،مجل�ة
يتفكرون العدد 2014 ،4سنة ،ص.15
.3ال�زواوي بغ�ورة /يف نظري�ة العدال�ة ،مجل�ة
يتفكرون العدد ،2014 ،4ص18
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س�تون عاما ً ه�و العمر الرس�مي للتقاع�د ،واحتفل
مؤخرا ً بعامه التاس�ع والخمسين وبدأ العد التنازيل،
ولي�س مثل فكرة واح�دة تماهت مع األحالم س�لبت
عقل�ه ،الهج�رة! ،الغى كل مش�اريع ما بع�د التقاعد
يف مدينت�ه املنكوبة ،وقرر كتاب�ة مذكراته عن حياته
التافهة يف بلاده املبتلية منذ عق�ود طويلة بالحروب
واالنقالبات العسكرية واالحتالل والفساد وما رافقها
م�ن أهوال وأحزان وك�وارث وآالم ال نهاية لها .جلس
وراء طاولة الكتابة مغموما ً س�اعيا ً إىل تفريغ ذاكرته
من ركام الجليد بإذابته عىل نار هادئة ،هذا ما قصده
بكلم�ة استراحة العمر ،وق�رر أن يمنح ابن�اءه ُج َّل
وقت�ه لتحقي�ق أحالمهم بعي�دا ً عن الوطن املس�لوب
واملنهوب ال�ذي تحول إىل رمز لجهنم وس�قر وجحيم
مل�ن طل�ب العيش آمنا ً مس�تقرا ً يخىش الل�ه ويحفظ
كرامته اإلنس�ان فيه .وتحت تأثري الفوىض العارمة يف
البالد وأخبار الفس�اد اليومية كان يحتاج إىل جلسات
تشاورية مع أفراد األرسة ألن فكرة الهجرة ما كانت إلاّ
بتأثري الف�وىض املخيمة عىل مدينته الجنوبية كدخان
حرائق الطمر الصح�ي يف أجواء املدينة الخانقة .كان
يق�ول يف نفس�ه إن الوق�ت مبكر عىل تقري�ر املصري
وتحمل تبعاته املادية ،وهناك افكار فوبياوية مكانية
وش�يئية وفس�يولوجية تعرقل اإلجماع على الرحيل
والهج�رة! وبدء حياة جديدة مختلف�ة كليا ،كل يشء
متاث�ر بثقافته الليربالية وخاص�ة القرارات املصريية
مث�ل قرار الهجرة والعيش يف بلد مجاور كخطوة اوىل.
تاب�ع حياته بنس�غها الطبيع�ي الصاع�د والنازل ،ال
جديد ،اال فكرة السفر املتمردة عىل الثوابت بحركيتها
الش�مولية يف  ،خمس�ة أنفس كل واح�دة منها تفكر
عىل طريقتها ورغبتها وأحالمها املستقبلية بعيدا ً عن
البلد األم وماذا يمكن للمرء أن يفعله يف ديار الغربة؟!
ه�و الوحيد ال�ذي يفك�ر بالجميع .طرق على الباب
الخارجي ،م�ن الطارق يف هذا الصب�اح الباكر؟ قلقه
م�ن الطرق عىل الباب مبك�را ً ونغمة الهاتف النقال يف
متأخر الليل يقلقانه ،بسبب مرض وكرب سن امه ذات
ال  ٨٤من العمر .فتح الباب ،رجل متوس�ط العمر لم
يلتق به سابقا ً وكان مستعجالً من سؤاله املفاجئ!
ِ
 أنت األستاذ احمد ؟كان يقرأ يف ورقة وينظر إىل وجهه
 -نعم

خارج نطاق ا ُ
حللم

شوقي كريم

انفرج�ت أس�اريره وأرشق وجهه بطيف ابتس�امه،
س�لمه وصل بقيمة عرشة آالف دينار عراقي ،اس�تلم
الوصل باستغراب وعدم وضوح األمر ،وقبل أن يسأل
تركه الرجل وتوجه نحو س�يارة صف�راء نوع اوباما
تاكيس وجلب صندوق م�ن الكارتون ومد يديه نحوه
قائال
 استلم األمانة.وكأنه يهز نائما ً
 اس�تاذ خلصن�ا ورائنا مش�اوير طويل�ة لتوزيعاألمانات! نقده العرشة آالف وتالىش من املكان بلمح
البرص على صوت انطالق العجلات .ال يزال الوقت
باكرا ً عىل طباعة كتابه ،بل كان عىل اتصال حد ليلة
البارحة مع صاحب دار النرش لالتفاق عىل الغالف،
احتار بمحتويات الصندوق وشق سطحه الخارجي
ليلق�ي نظرة فاحصة يف داخله .عاش األيام املاضية
بكنف وباء كورونا اللعني املخيم عىل املدينة واملنذر
بالخط�ر املميت واملعكر ألحوال الس�كان النفس�ية
رأس�ا ً على عقب وه�و منه�م ،اختار الت�زام البيت
من فقرات خلي�ة األزمة التحذيرية  ،واس�تفاد من
حصاره الودي ،ان يراجع نفسه ،وأوراقه ،وحاسوبه
وانتهى لقرار أن يعيد طب�ع منجزه الرسدي املهمل
منذ سقوط النظام الدكتاتوري عام  ، 2003ويضم
إلي�ه م�ا كتب�ه حت�ى ع�ام  ، 2020وهك�ذا  ،جمع
خمس�ة كت�ب عبارة عن ثلاث مجامي�ع قصصية
منش�ورة بني ع�ام  1999وع�ام  .2002ومجموعة
قصصية منش�ورة عام  ,2010ومجموعة قصصية
تح�ت الطبع ع�ام  .2021وسرُ َّ رسورا ً كبريا ً ملّا وقع
نظره عىل أحد كتبه بطبعة جديدة واس�تل احدهما
م�ن الرباط ،وض ّمه إىل صدره ثم قبَّل ُه قبل أن يعيده
اىل مكانه ،وحمل صندوق الكارتون متوسط الحجم
ال�ذي احت�وى  100نس�خة اال عرشي�ن ألغ�راض
الرتويج واإلي�داع يف املكتبة الوطنية .رفع الصندوق
وأغلق باب بيته شاعرا ً بس�عادة بددت غيوما ً سود
كانت تحوم فوق رأس�ه .وأرشقت ش�مس س�عادة
مؤقت�ة عىل حياته ولم يكن ع�اش الحياة التي كان
يستحقها يف مدينته املنكوبة!

ص�درت بتعضيد من اتحاد االدباء والكتاب يف النجف املجموعة الش�عرية
االوىل (قافية رغيف) للش�اعر الش�اب امجد حمي�د الحريزي وقد ضمت
العديد من النصوص الشعرية النثرية الحديثة  ،وان كانت شهادتي يف هذه
املجموعة الش�عرية مجروحة ألن الش�اعر ولدي  ،ولكن�ي أقول راي ناقد
بغض النظر عن نس�ب الش�اعر ،أرى أن امجد تجاوز التقليدي واملألوف
من قصيدة النثر الش�عرية من حيث الش�كل واملضمون مما يبرش بوالدة
ش�اعر قد يكون أضافة نوعية للشعر العراقي والعربي الحديث  ،الشاعر
يمتلك مخيلة هائلة لرس�م الصور الش�عرية املذهلة املدهش�ة  ،مزواجا
بني االستعارة واملجاز واالسطورة والرتاث والواقع ليشكل توليفة شعرية
باذخ�ة الجم�ال عميق�ة الدالل�ة وكما قال الش�اعر الكبري عبد الس�تار
ن�ور عيل ((نص�وص ،املفعمة بأروع فن�ون الكلمة ،من بالغ�ة املجازات
واإلس�تعارات التي تشكل اللوحات الش�عرية بكل مايف االنفالت الحر من
القيود الخانقة ،التي كبلت الش�عرية يف الشاعرية بقيود صارمة .قد أبدو
غريب�ا وانا اقول هذا،؛ بما معلوم عني من االنش�اد ضم�ن تلك الصوارم،
لك�ن الزمن يسير  ،فالح�ر يجري مع الحري�ة .والفن�ون مرسعة مثلما
صاروخ عابر للسنوات الضوئية ...أما الشاعر املعني بهذه الدراسة فيشء

(حذاري من قراءة عروض تس�مى نقدا ً
واجبار املتلقي عىل التصديق)!!
*زم�ن تج�اوز النصف ق�رن ،ذاك الذي
جعلن�ي اتابع املعلم فاض�ل ثامر ،فيما
يكت�ب من دراس�ات نقدي�ة ،منذ بداية
الس�بعينيات ،وان�ا اليه الناق�د الفاعل،
الذي يس�عى اىل نقل النقدي�ة العراقية،
غير املس�تقرة او العامل�ة على ايجاد
مالم�ح خاص�ة به�ا ،ت�ؤرش وجودها،
وتمنحه�ا رشعية االنتم�اء ،مثلها مثل
املس�ميات الثقافية االخرى ،يف السينما
والدراما واملرسح  ،ثمة تشظيات ،كثرية
ومتالحق�ة ،دفع�ت بالنقدي�ة العراقية
وبخاصة بعد ظهور جيل الس�بعينيات،
اىل الله�اث وراء العق�ل االخ�ر ،م�ع
محاول�ة يل الرسدي�ات والش�عرية
العراقي�ة ،اىل مطاوع�ة االت�ي وجعلها
تقبل بالنتائج واملس�لمات ،وس�ط هذا
التناح�ر والضجي�ج ،كان فاضل ثامر،
االق�رب اىل املنت�ج املع�ريف العراق�ي،
وان كان يفك�ر ويكت�ب ضم�ن ايمانه
بالواقعية االشرتاكية ومقوماتها ،لكنه
مالبث ان تبنى بع�د رحيل الدكتور عيل
جواد الطاهر ،طروح�ات نقدية حديثة
تبناها ش�باب الس�بعينيات ومنهم عبد
الله ابراهيم وس�عيد الغانمي وسواهم،
انتقل ثام�ر ..ليكون داخ�ل هذا الصف
املع�ريف ،لكنه يتعامل م�ع ثوابته ،بحذر
ودق�ة واضحتني ،ن�راه ينتمي ويرفض
االنتم�اء ،يرس�ل ش�اراته املعرفي�ة
تنظيرا ،ليع�ود مأخوذا باملنت�ج االدبي
اىل تقصيه ومتابعت�ه ،وتحليل ما يجده
صالح�اُ ومفيدا ً للمتلق�ي العراقي ،لهذا
ه�و االكث�ر التصاق�ا ً به�ذا املنج�ز بعد
ان ف�ر جي�ل النق�د الس�بعيني اىل مدن
النتظير واالرتم�اء داخل العق�ل اآلخر،
ل�م يعد املنتج الرسدي والش�عري تعني

ه�ذا الجيل ش�يئاً ،صار ينظ�ر اليه من
عل�و الغ�رور والتكبر ،م�ع مح�اوالت
واضحة بإشعار املنتج املعرفية العراقي
بدونيت�ه ،وضع�ف ادوات�ه ،وح�ده ظل
املعلم فاضل ثامر ،يسعى بجد ومثابرة،
قارئ�ا ً حريصا ً ومبرشا ً بكل ما يمكن ان
يكون مغايراً ،ويس�تطيع الثبات ،ولكي
تكتم�ل معارف�ه النقدي�ة ،ل�م يتوقف
قط م�ن متابعة االت�ي من بعي�د ،يقرأ
ويحلل ويتابع ،ثم يعلن بعض املتبنيات
النقدية الفاعل�ة ،بمحاولة منه ،لوضع
بعض االس�س املعرفية إليجاد مدرس�ة
نقدي�ة عراقي�ة خالص�ة ،ال يشء يأتي
م�ن ف�راغ ،وكل م�ا نحلم ب�ه يجب ان
يكون صحيح االس�س ،وق�وي الحجة
والربهان ،وألنه باحث ،لم يتوقف يوماً،
راح يق�دم الدراس�ات ،وهاه�و الي�وم،
يق�دم لن�ا وضم�ن منش�ورات االتحاد
العام لالدب�اء والكتاب ،مطبوعه الكبري
(الرواي�ة العربية يف دائ�رة التأويل) مع
العنون�ة ،من�ح املعل�م للكت�اب هوي�ة

مذه�ل مدهش!! فالنصوص املرشحة(بتش�ديد وفتح ال�راء) هنا غاية يف
الش�عرية والش�اعرية والجمال)) هذه مداخلة الش�اعر عبد الس�تار نور
عيل لدراس�ة مطولة للناقد والش�اعر الكبري هاتف بشبوش التي افتتحها
((.الش�اعر أمجد مايكتبه نثريا ً تجاوز كل الش�كليات الصارمة للمقفى
الفحويل والقبيل البغيض يف مديحه ألراذل الناس واللوياثان عىل حد سواء
 ،يف دعس�ه للروح املبدعة التي تجد نفس�ها مقيدة بالوهم الشعري الذي
يجعل الشاعر بعيدا عن التلقائية  ،ولذلك اراه أكثر طبيعية يف اإلندماج مع
التح�والت الداخلية لبواطن النفس ومع إنزياح�ات عقلية لخلق جماالت
عديدة تش�به األحالم وقد ب�رع بها اىل حد كبري ومذه�ل  .أنه إتخذ منهج
القاعدة الس�ايكولوجية والفنية التي أرادها الفرنيس بودلري ثم األمريكي
بندك�ت  .أمج�د باملختصر يمتل�ك تقنيات ش�عرية أقل تعقي�دا غاصت
باإلس�تعارات التي أعطت ثمارها يف جعل نصوصه يف غاية الجمال الفني
والوزني املعتمد يف قصيدة النثر الذي رأيته وأنا اقرأ نصوصه وكأنها أمواج
بصوتها املتناغم والتقطيعي املاثل بني موجة شعرية وأخرى ((.
وكانت هناك شهادات رائعة بحق املجموعة الشعرية من قبل الشاعر
الكبير يحيى الس�ماوي وللناق�د مؤيد علي�وي والناقد ظاه�ر حبيب

دقيقة وواضحة ،الرواية العربية ،وهي
احال�ة اىل ان ثم�ة رسد عربي داخل هذا
الرصح ،رسد يشري اىل امر عىل غاية من
االهمية ،م�ن ان املثقف العراقي ،ورغم
قسوة ما يعيش ،لم يرتك لحظة محيطه
الثق�ايف العرب�ي ،يتعام�ل ويتفاع�ل
مع�ه ،رغ�م التقاطع�ات والتقاطع�ات
السياسية ،بهذه االش�ارة ،ضمن املعلم
حق�وق املثقف العراق�ي ،ودون تأريخا ً
نقديا ً س�ينظر اليه مس�تقبالً بعني غري
عين االرتباك التي ينظ�ر اليها اليوم ،يف
الكتاب غري الشكر والعرفان ،وهو حق،
تقدي�م للدكتورة نادية هن�اوي ،تقديم
وج�دت فيه�ا وكأنها تس�عى للتعريف
باألس�تاذ فاض�ل ثام�ر ،ودوره الكبير
يف االدب العراق�ي ،مع تعري�ف بأهمية
الكتاب ونوعيته (إن هذا الكتاب خالصة
واعي�ة وعميقة ملرجعيات س�تني عاما ً
من املمارس�ة النقدية املتواصلة والثرة
واالصيلة)!!
ثم تأت�ي مقدمة االس�تاذ فاضل ثامر،
لتق�دم لن�ا دراس�ة ابعد ما تك�ون عن
املقدم�ة ،يق�دم للمتلقي مفه�وم النقد
وتأوي�ل الرواي�ة الحداثي�ة وم�ا بع�د
الحداثية .رشوحات وافية ،واس�تنادات
مأخوذة ع�ن االخر بحذر ش�ديد ،وقوة
قبول ورضا ،ال يمكن قراءة تلك املقدمة،
دون معرفية عالية ،الن فيها الكثري من
املصطلح�ات ،والصياغ�ات الرتجمي�ة،
التي تحتاج اىل تقيص ورشح وتفسير،
وكن�ت اود ل�و ام املعل�م ،خف�ف قليالً،
مانح�ا ً املتلقي غري الع�ارف بماهياتها
فرصة الرصد والتعلم ،ثم يلج االس�تاذ
عوال�م تفحص�ه واجاباته ح�ول النص
السردي ومفاهي�م اش�تغاله ،محاوال
تفكي�ك االج�زاء ،ث�م اعادة تش�كيلها،
والتعري�ف بأهميته�ا يف الوجداني�ة
القرائية العراقية والعربية.

الكالبي ...
كل الش�كر التح�اد االدب�اء النج�ف ولكل م�ن اهتم ومن يهت�م باالبداع
الشعري الشبابي ،نتمنى ان تروق املجموعة لكم مع الود
الناقد حميد الحريزي
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل...هلا

كيف تزيلني احلواجز بينك وبني زوجك؟
يعد أسوا يشء من املمكن أن تواجهه
العالقات الزوجية ،ه�و وجود أرسار
بين الزوجين ،وع�دم مصارح�ة
كل منهم�ا لآلخ�ر بتفاصيلهم�ا
الشخصية.
و من املمكن أن هذه األرسار ،الحواجز
بينهما فتزداد حتى يصبح كل منهما
غريب�ا ً عن اآلخ�ر ،لذلك م�ن املهم أن
تتميز العالقة بني الزوجني بالشفافية
والرصاح�ة والتواصل العميق الذي ال
يعرف الخوف أو إخفاء الحقائق.
إذا كنتِ تشعرين بأن هنا حواجز بينك
وبني زوجك ،فال ترتكيها تزداد وتفسد
العالقة بينك وبني رشيك حياتك ،عليكِ
البدء ف�ورا ً بالعمل عىل إزالتها وهو ما
يمكنكِ تحقيقه عرب أربع خطوات.
الخط�وة األوىل :ابحث�ي ع�ن أس�باب
وجود حواجز بينك وبني زوجك
فك�ري مل�اذا يحت�اج أي منكم�ا إىل
إخف�اء معلومات ع�ن اآلخر؟ هل ألنكِ
ال تش�عرين باألم�ان؟ أم أنكِ تخشين

إظه�ار ضعف�ك؟ ربم�ا تكونين ق�د
يدفع�ك إىل بناء
تعرض�تِ يف املايض ملا
ِ
حواج�ز بين�ك وبني زوجك خش�ية أن
يتكرر مع�كِ ما حدث يف املايض ،أو أنكِ
ال تحبني بعض التفاصيل عن نفس�ك،

وال تحبين أن يراه�ا رشي�ك حيات�ك،
و يج�ب أن تبحث�ي ع�ن أس�باب بناء
الحواجز بينكم�ا ،فهذه الخطوة األوىل
لتتمكني من هدمها.
الخط�وة الثاني�ة :أسسي للتواص�ل

اآلمن
من أكرب أسباب إخفاء املعلومات عدم
الشعور باألمان ،بمعنى الخوف من رد
فعل الطرف اآلخر عىل هذه املعلومات،
لذل�ك م�ن امله�م أن تؤسسي لتواصل

صحي يتمتع باألم�ان ،فتتمكنني من
الحديث مع زوجك دون الخوف من رد
فع�ل أو انفعال أو أح�كام عىل حديث
أحدكما.
الخطوة الثالثة :االنفتاح التدريجي
ل�ن تتمكني م�ن إزال�ة الحواجز بينك
وبين زوجك مرة واح�دة ،هذا يتطلب
بذل الجهد والصرب ،و ابدئي بمشاركة
تفاصيل بس�يطة تس�اعدك عىل بناء
الثقة والش�عور باألم�ان ،ومع الوقت
تزداد املش�اركة ،لتحصلي يف النهاية
عىل تواصل يتمتع بالشفافية والصدق
واألمان.
الخط�وة الرابعة :اس�تعيني بالعالقة
الحميمة
العالق�ة الحميمة ه�ي عالقة خاصة
ج�دا ً بينك وبني زوجك ،وتتطلب الكثري
من الق�رب والش�فافية واالنفتاح ،لذا
يمكنكِ اس�تغاللها من أجل بناء الثقة
وزيادة الشعور باألمان ،ومن ثم إزالة
الحواجز بينك وبني زوجك.

دراسات حديثة

فريوس (كورونا) قد يتحول ملرض عادي مثل نزالت الربد

كش�ف ديديي�ه بيت�ي ال�ذي يش�غل
منص�ب رئي�س قس�م الوقاي�ة من
األم�راض املعدي�ة ومكافحته�ا يف
مستشفى جامعة جنيف ،أن فريوس
(كوفي�د  )19يمك�ن أن يتح�ول يف
غض�ون س�نوات مرضا ً عادي�ا ً مثل
سيالن األنف العادي.
وذك�ر ديديي�ه بيت�ي ،أن الن�اس
س�يصابون ب�ه بش�كل خفيف رغم
وجود األجسام املضادة ،مشريا ً إىل أن
هناك ع�دة أنواع من فريوس كورونا
يف العالم تتسم بالطابع الوبائي ،لكن
جسم اإلنسان يطور املناعة تجاهها
يف مرحلة الطفولة.

وأض�اف الخبير” وبحل�ول س�ن
العرشي�ن ،تظه�ر لدين�ا جميع�ا ً
األجسام املضادة لهذه األنواع األربعة،
ولكن رغم معرفتنا لهذه الفريوسات
وظهور املناعة تجاهها ،سنشعر من
وقت آلخر بسيالن طفيف يف األنف”.
وهناك احتمال كبري أن يسري (كوفيد-
 )19على نفس الطريق ،وبعد 5-10
س�نوات س�يمتلك كل الس�كان أو
ربما  ،99%منهم األجس�ام املضادة
لفيروس (كورون�ا) ،وس�تكون
اإلصابة به ،بالش�كل الخفيف فقط
أي عىل شكل زكام عادي يف األنف.
وش�دد الطبيب عىل أن�ه لو لم تظهر

اللقاحات ضد الفريوس ،كان تطوير
املناعة الجماعية للسكان سيتطلب
من  6إىل  10موجات من العدوى.
ودعا الطبيب السويرسي إىل تطعيم
أكرب قدر من الس�كان بأرسع وقت
ممكن لكي يت�م التوصل إىل املناعة
الجماعية  ،مضيفا ً أن العالم سيعود
إىل حياته الطبيعية بشكل أرسع إذا
تم تطعيم املزيد من الس�كان ،لذلك
من املهم تحقيق التطعيم الش�امل
بحل�ول ع�ام  ،2022ولك�ن ه�ذا
يتطلب كميات كبرية من اللقاحات،
ويج�ب أن يدرك الن�اس الحاجة إىل
التطعيم.

نصائح طبية

بعضها قاتل ..مشكالت صحية شائعة بني حديثي الوالدة والرضع..
من الرضوري أن تقوم كل س�يدة
لديها طف�ل رضيع ،أن تكون عىل
دراي�ة باألم�راض وااللتهاب�ات
الش�ائعة ،ومتى يمك�ن أن تكون
خطيرة وتتطل�ب زي�ارة عاجلة
للطبيب.
يف الت�ايل نتعرف عىل  10مش�اكل
صحية مشتركة لحديث�ي الوالدة
والرضع:
 .1الريقان (الصفراء)
يعتبر الريق�ان ش�ائعا ج�دا بني
األطف�ال حديثي ال�والدة ،وينتج
عن ارتف�اع مس�توى البيلريوبني
يف الدم ،وهي املادة التي تغري لون
الجلد إىل اللون األصفر.
ال داع�ي للقل�ق أو التوت�ر ألن
معظم األطفال يول�دون مصابني
بالريق�ان ،ق�د يح�دث ألن كب�د
الطفل لم ينضج بعد للعمل بشكل
صحيح لتفتيت البيلريوبني الزائد،
كم�ا يالحظ أيضا الريق�ان الناتج
عن حلي�ب الثدي عن�د العديد من
األطفال.
 .2انسداد القنوات الدمعية
القن�وات الدمعي�ة عن�د الرض�ع
صغرية جدا ،ومن السهل انسدادها
بكمي�ات صغيرة من اإلف�رازات
أو حت�ى الدم�وع ،ويف النهاية قد
تختفي تلك االنس�دادات من تلقاء

نفسها ،ولكن يمكن لألم أن تغسل
املادة اللزجة بضمادة دافئة.
 .3التقيؤ
يمي�ل األطف�ال إىل التخل�ص من
طعامه�م وهذا أمر ش�ائع ،وملنع
الطفل من البصق أو تقيؤ الطعام
ال�ذي يتغ�ذى ،تميل األمه�ات إىل
مس�اعدة الطفل عىل التجشؤ بعد
إرضاعه.
و إذا رأي�ت أن طفل�ك يعان�ي من
بص�ق أو ق�يء مخضر أو مائ�ل
إىل الصف�رة ،فق�د يشير ذل�ك إىل
مش�اكل خطيرة ويج�ب عرضه
عىل طبيب األطفال.
 .4الحمى

قد تشير ن�زالت البرد إىل إصابة
الطف�ل ببع�ض الع�دوى ،ويجب
أن ي�رى طبي�ب األطف�ال الحمى
إذا ارتفعت اعىل م�ن  38.5درجة
مئوية ( 101.5درجة فهرنهايت)،
واس�تمرت ألكث�ر من  24س�اعة
يج�ب االنتب�اه ،ألنه�ا ق�د تكون
قاتلة.
 .5التهابات األذن
ه�ذا أيض�ا نوع ش�ائع ج�دا من
املش�كالت بني الرض�ع واألطفال
حديث�ي ال�والدة ،ق�د يح�دث هذا
مجموع�ة متنوع�ة من األس�باب
مث�ل أي نوع م�ن أن�واع العدوى
الفريوس�ية ،وقد يحصل املرء عىل

إش�ارة إىل ه�ذا إذا رأي�ت طفل�ك
يسحب أذنه بشكل متكرر.
 .6انتفاخ البطن
تك�ون بط�ون األطف�ال بش�كل
ع�ام بارزة ولينة ج�دا ،ومع ذلك،
إذا الحظ�ت أن بط�ن طفل�ك بارز
ولكن بش�كل متحج�ر قليال ،فقد
يشري ذلك إىل مش�كلة اإلمساك أو
الغ�ازات أو ابتلاع اله�واء الزائد،
ويجب استش�ارة طبيب األطفال
عىل الفور.
 .7مشاكل البرشة
الطف�ح الجلدي ش�ائع ج�دا بني
الرضع ،وخاص�ة طفح الحفاض
بني األطفال حديث�ي الوالدة ،وإذا

كان الطف�ل يرت�دي حفاض�ات
متسخة لفرتة طويلة فقد يتسبب
ذلك يف ظهور طفح جلدي ،ويمكن
ح�ل ذلك ع�ن طري�ق كريم طفح
الحفاض.
 .8اإلسهال
هذا رد فعل ش�ائع لجسم الطفل
تج�اه أي ن�وع م�ن األدوي�ة أو
الطع�ام ال�ذي يمك�ن أن يزع�ج
بطن�ه ،وال يوجد ما يدعو للقلق -
حافظي على رطوبة طفلك ،منعا
إلصابته بالجف�اف ،وإذا الحظتي
تغيرا يف البراز ،فق�د ترغبين يف
زيارة الطبيب.
 .9مغص الرضع
ُيالحظ املغص أيضا بشكل متكرر
عن�د األطف�ال الرض�ع ،وعندم�ا
يبك�ي الطفل باس�تمرار ،خاصة
يف وقت املساء ،يكون عىل األرجح
مصاب�ا باملغص ،وال يوجد س�بب
مح�دد ،لك�ن األطب�اء يقولون إن
املغص ش�ائع ج�دا ل�دى حديثي
الوالدة حتى عمر  4شهور.
.10الجل�دامل�زرق
ق�د يح�دث ه�ذا بس�بب ضع�ف
الدورة الدموية يف الجس�م ،وربما
يك�ون نتيج�ة األطراف الب�اردة،
ولك�ن إذا لوح�ظ كثيرا ،فيج�ب
عليك استشارة الطبيب.

طبيبك يف بيتك

أطعمة تقوي ذاكرة طفلك تعريف عليها
عزيزت�ي األم إليك بعض األطعمة التي تقوي
ذاك�رة طفل�ك وتزي�د انتباهه فلا تنيس أن
تدخليها يف وجباتك اليومية:
الج�زر :ينش�ط التمثيل العض�وي يف الدماغ
ويعمل بصورة قوية.
األفوكادو :يحتوي عىل العديد من األحماض
الدهني�ة الهام�ة لتنش�يط الذاك�رة قصرية
املدى.
اليانس�ون :يس�هل تدفق الدم واألوكسيجني
إىل خالي�ا املخ وبالتايل تنش�ط ذاكرة الطفل،
إضافة إىل أنه يريح األمعاء لديه.
كما أن هناك أطعمة تعزز التحصيل العلمي:
الكرن�ب :يقلل من التوت�ر والعصبية بتقليله
نش�اط الغ�دة الدرقي�ة مم�ا يجعله�ا تعمل
بتوازن فيسهل عىل الطفل الرتكيز ويتخلص
من التوتر والعبث.

الليمون :يمد الطفل بالطاقة ويزيد من قدرة
االستيعاب لديه ألن به فيتامني يس.
األطعمة التي تزيد االنتباه:
الروبي�ان :يم�د الجس�م بأحم�اض أوميغ�ا
 3املفي�دة للدم�اغ والت�ي تزي�د م�ن القدرة
على مالحظة م�ا يجري فيزي�د االنتباه لدى
الطفل.
البص�ل :يس�اعد عىل تدف�ق ال�دم إىل الدماغ
ويس�هل وص�ول األوكس�يجني إىل خالي�اه
وخاصة يف األجواء الحارة.
املكرسات :مفيدة جدا لألطفال النها تنش�ط
املوصالت العصبية بني خاليا الدماغ وبالتايل
تكون االتصاالت رسيعة الوصول مما يساعد
الطفل عىل اس�تيعاب املعلوم�ات وتخزينها
وتذكرها الحقا” ،سواء املكرسات املجروشة
أو التي عىل شكل زبدة الفول السوداني.
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هكذا وببساطة تتخلصون من
الرائحة الكريهة يف السيارة

بعد مرور عدد من الس�نني ،تبدأ رائحة كريهة تفوح يف داخل السيارة،
خاصة يف أيام الصيف الحارة .تعطري الس�يارة به�دف تغطية الرائحة
الكريه�ة ال ينف�ع .لك�ن هناك بع�ض الط�رق الفعالة إلزال�ة الروائح
الكريهة التي تنشأ يف السيارات.
يع�ود ظه�ور رائحة كريهة يف الس�يارة بعد مرور عدد من الس�نني إىل
تكرار انس�كاب بعض مرشوبات األطفال أو ما شابهها داخل السيارة
أو م�ا إىل ذلك م�ن الح�وادث الصغرية املماثل�ة .فهذه الس�وائل تمنح
البكتريي�ا بيئ�ة غذائية مناس�بة ،وكلم�ا كان الجو أدف�أ ازداد اجتهاد
البكترييا يف التس�بب بانتش�ار الرائحة الكريهة داخل مس�اند السيارة
ووسائدها وكراسيها.
تغطية الرائحة الكريهة بالعطر ال ينفع
ويعم�د البع�ض إىل اس�تخدام طرق كالس�يكية مثل اس�تخدام روائح
عطري�ة قوية يف الس�يارة لكنها ليس�ت فعال�ة تماما .غير أن بعض
مزيلات الروائح الكريهة (املزيلات اإلنزيمية) ال يس�تهان بفعاليتها
فه�ي قد ت�ؤدي بالفعل إىل إزال�ة الرائحة الكريهة من داخل الس�يارة،
وذل�ك نظ�را الحتوائها على إنزيمات تقيض على البكتريي�ا وتتصدى
للمشكلة من جذورها ،فهذه املادة متخصصة يف القضاء عىل البكترييا
يف املفروشات والسجاد والوسائد واملساند.
التنظيف الجذري ثم استخدام الخل أو القهوة
وكحل بديل عن املزيالت اإلنزيمية ،يجب تنظيف داخل السيارة تنظيفا
شامال قدر اإلمكان ،ثم استخدام الخل أو بقايا القهوة لتحييد الرائحة.
وينصح باس�تخدام شفاط هوائي لتنظيف مساند السيارة ووسائدها
ثم استخدام منظف خاص بالوسائد .بعدها يجب غسل زجاج السيارة
بمنظف خاص بالزجاج أو باملاء الساخن ،ثم تنظيف األسطح امللساء.
ً
عادة الصابون وقطعة قماش منزلية.
ولتنظيف األسطح امللساء يكفي
ثم وضع وعاء فيه بعض الخل داخل الس�يارة وتركه فيها طوال الليل،
فه�ذا يعمل عىل تحييد الروائح الكريه�ة .أو بإمكانكم أيضا وضع إناء
فيه بقايا قهوة داخل السيارة طوال الليل ،فهذا يحقق الغرض نفسه.
التطهري باألوزون
ويوج�د ح�ل بديل آخر ،وهو التطهري بواس�طة غ�از األوزون من أجل
إزالة الرائحة الكريهة ،ويف هذه الحالة يتم إدخال غاز األوزون إىل داخل
السيارة ملدة  24ساعة وغلق السيارة إغالقا محكما .فغاز األوزون هو
غ�از قاتل لجميع أنواع البكترييا املس�ببة للرائح�ة الكريهة ،وال توجد
أي آث�ار جانبي�ة لهذا الغاز ألنه يتحول إىل غاز األوكس�جني خالل وقت
قصري.

املطبخ ..

بيتزا بالزبادي
املقادير
كيلو دقيق
ماء للعجن
كوب زبادى
ملعقة صغرية سكر
ملعقة صغرية ملح
 2ملعقة كبرية سمنة
 2ملعقة كبرية خمرية فورية
الحشو
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريال
صلصة طماطم
زيتون أسود حلقات
ثوم
زيت
ملح

فلفل أسود
خطوات التحضري
اخلطي الدقيق مع امللح والس�كر
والخميرة ث�م أضيف�ي الزب�ادي
وماء العجن والسمنة وقلبي حتى
تحصيل عىل عجينة اتركي العجينة
حتى تتخمر ث�م اتركي أفرديها ىف
صينية افردي العجينة عىل ش�كل

دائ�ري ادهني الوج�ه بخليط من
الث�وم و الزي�ت والصلص�ة وامللح
والفلفل األسود اضيفي عىل نصف
العجينة الزيتون و الجبنة الرومي
واملوتزاريال واغلقي النصف األخر
على الحش�و ورىش عليه�ا جبنة
رومي ادخلي البيت�زا الفرن حتى
تمام النضج ثم قدميها

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

أخطاء شائعة ال ندركها عند ممارسة املشي

ق�د يكون امليش من أس�هل الرياضات أو النش�اطات التي
يمك�ن ألي أح�د منا القي�ام به�ا :ولكن م�ا ال ندركه هو
أن للمشي أخط�اء عدة قد ترض الجس�م أكث�ر مما تتفيد
لنكتشفها معا ..
 ارتداء األحذية الباليةخصائص الراحة املوجودة حتى يف أفضل األحذية الرياضية
تتمزق مع االس�تخدام ،هذا يمكن أن يؤدي إىل عدم الراحة
واإلصابات يف نهاية املطاف ،خاصة إذا كنت بدينا!
إذا كن�ت ت�رى مناط�ق بالية يف باط�ن الح�ذاء ،فقد حان
الوق�ت لتحصل على زوج جديد من األحذية التي تناس�ب
املشي .للحصول عىل املقاس املناس�ب ،تس�وق يف فرتة ما
بع�د الظهر عندما تكون قدميك أكرب ،ارتدي الجوارب التي
س�وف تميش فيها ،تأكد من أن هناك مساحة صغرية بني
إصبع القدم الكبري ونهاية الحذاء ،وتجول يف املتجر لتكون
متأكدا من أن ال ينزلق.
 السري بال إحماءمعظم األش�خاص ال يفكرون يف امليش كنشاط شاق ،لكن
إذا كنت تقضي معظم يومك وأنت جالس أمام املكتب ،ثم
تطلب من جسمك أن ينطلق! فقبل أن تبدأ ،تحتاج إىل رفع
درجة حرارة الجس�م األساس�ية الخاصة بك ،احصل عىل
الدم واألكسجني املتدفق إىل العضالت ،وقم بتليني املفاصل
مل�دة  3دقائق ،ثم قم بعمل حرك�ة دوائر بطيئة يف الكاحل
والفخ�ذ والذراع ( ليس�ت كله�ا دفعة واح�دة ) وعليك أن
تكون عىل استعداد لبدء التنفيذ.
 اتباع عادات سيئةالتمش�ية الزائ�دة  ،صف�ع األق�دام ،ال�رأس املعلق�ة ،ثنى
الس�اعدين باتجاه الوجه!! هذه ليست سوى عدد قليل من
العيوب الشائعة التي يمكن أن تؤدي إىل اإلصابة.
تذك�ر أن تضبط وضعك  ،وقم بأرجحة ذراعيك  90درجة
قريب�ة من جس�مك ،ادفع لألم�ام بالتس�اوي (الكعب إىل
أوس�ط الق�دم إىل أصابع الق�دم) مع كل خط�وة وحافظ
على خطوة زوجية ،بغض النظ�ر عن مدى رسعة أو بطء

مشيك.
 عدم التمدد فيما بعدمعظم الذين يبدؤون امليش حديثا يتخلون عن االسترخاء
والراح�ة ،لك�ن القدمني مثل العضلات واألوتار تحتاج إىل
س�هولة يف النش�اط حيث تحتاج أيضا إىل تخفيف الضغط
عنه�ا! خالف ذل�ك ،فإنه م�ن املمكن أن يحص�ل للقدمني
ضيق وشد عضيل! كلما كربت يف السن ،كلما كان من املهم
أن تتمدد بعد ممارسة امليش.
خ�ذ من وقتك  3دقائق لالسترخاء والتنفس ببطء لراحة
الرئتني ،انحن ببطء عىل الخرص مع ركبتني مثنيتني قليال،
اس�تعرض قليال ومدد ذراعيك املثنيتني فوق رأسك كما لو
أنك تحك الجزء العلوي من ظهرك.
 عدم وضع أهداف محددةكما هو الحال مع كل يشء آخر يف الحياة ،إذا كانت أهدافك
ليس�ت واضحة ،واقعية وقابلة للقياس ،فمن غري املرجح
علي�كالوصولإليه�ا.ق�مبقي�اسنجاح�كيفخط�وات.
اس�تخدم عداد الخطوات كل يوم  ،ابحث عن سبل إلضافة
 10إىل  20يف املئة خطوات زائدة كل أسبوع إىل أن تصل إىل
 10000خطوة يوميا سوف تحصل فعليا عىل الفوائد التي
يمنحها هذا القدر من التحرك.

11

مرفأ
العدد 7536 :الثالثاء  3آب 2021

أبـــــــراج

No: 7536 Tue 3 Aug 2021

www.alzawraapaper.com

صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تواجه�ك عراقي�ل لك�ن الح�ظ حليف�ك
وتتخطاه�ا بالصبر وه�دوء األعص�اب وتلف�ت
األنظار
عاطفياً :ال ّ
تفك�ر يف الطرف اآلخر هذه األيام ألنه ال يفكر
فيك ،اتركه ليكتشف خطأه ويعود إىل صوابه
صحي�اً :األجواء املس�تج ّدة يف العمل ق�د ال تكون مريحة،
وتسبب لك اإلرهاق ،انتبه

الثور

مهني�اً :أنج�ز أعمالك قب�ل أن تتكاس�ل وتفقد
حيويت�ك واندفاعك وحماس�تك الزائدة ،لقاء مع
بع�ض رجال األعم�ال يكون ناجح�ا ً ويحمل فرصا ً
جديدة إليك.عاطفياً :قد تم� ّر بيوم صعب مع الحبيب،
صارح�ه لحل األمور العالقة بينكما قبل أن تصال إىل حائط
مسدود.صحياً :ال تنظر إىل الوراء ،ما مىض قد مىض ،واسع
جاهدا ً إىل أن تبقي صحتك يف أفضل حاالتها

تسلق املاعز للجبال واملرتفعات شيء معجز

الجوزاء

مهني�اً :إياك والوق�وع يف األعباء واملس�ؤوليات،
ال تخالف اإلرش�ادات وال ترتك عملك ناقصاً ،أنت
معرّض للمحاسبة!
عاطفياً :كن صابرا ً مع الحبيب ،فأنت لم تسئ االختيار
يف عالقتك العاطفية ،بالحكمة تعود األمور إىل طبيعتها
صحياً :ال تكن من أصحاب الرأي املتصلّب ،لينّ األمور بعض
اليشء وه ّدئ من روعك

السرطان

مهنياً :تشعر ببعض التعب وامللل ،إال أنك رسعان
ما تستعيد نشاطك وحيويتك
عاطفي�اً :يحتاج الرشيك إىل بع�ض الوقت للتفكري،
أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار املناسب
صحياً :ال بأس من ممارس�ة رياضة خفيفة ال تس�بب لك
اإلرهاق وتفيدك صحيا ً

األسد

مهني�اً :اس�تع ّد إلنجاز مشروع مه�م قد يغري
حياتك ويع�ود عليك بأرباح طائلة تس�ثمرها يف
املستقبل إلنشاء عمل خاص بك
عاطفياً :ينش�غل الحبيب عنك ه�ذا اليوم ،لكن ال تقلق
فأنت دائما ً يف عقله ويف قلبه
صحياً :كن من الحرصاء عىل صحتهم ،وال تتشبه بكل من
يستهرت بها ،فهم الخارسون

العذراء

مهنياً :يثم�ر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى
الثناء والتقدير من الرؤساء واملسؤولني ،وتكون
عىل موعد للرتقية
عاطفي�اً :ال تتح َّد الحبيب وابتعد ع�ن العناد فهو يزيد
األم�ور تعقيدا ً وتش�ابكاً ،بل حاول أن تكون لّي�نّ العريكة
ّ
ح�ل املش�اكل الصحية التي
معه.صحي�اً :ب�ادر رسيعا ً إىل
كانت تضايقك يف املدة األخرية

الميزان

مهنياً :اخرت الزمالء بالطريقة الصحيحة وابتعد
عما يسبب لك االنزعاج ويعكر صفو خاطرك
عاطفي�اً :تمضي وقت�ا ً م�ع الرشيك وتناق�ش معه
أموركما الشخصية وتخططان للمستقبل
صحياً :سير األمور عىل ما يرام يف كل ما تقوم به ،ينعكس
إيجابا ً عىل وضعك الصحي

العقرب

مهني�اً :تنىس كل مش�اكلك وتبتع�د عن كل ما
يسبب لك التوتر ووجع الرأس يف مجالك املهني
عاطفياً :عليك أن تفكر بعقلك ال بقلبك فقط تجاه
الرشيك ،وتاليا ً منحه هامشا ً أكرب للتعبري عن آرائه
صحياً :تشعر بالتوتر وال تعرف ما السبب ،أقصد النادي
الريايض وهدئ أعصابك

القوس

مهني�اً :يحمل ه�ذا اليوم تغييرا ً ايجابي�اً ،ومن
املمك�ن أن تتوص�ل إىل اتف�اق رسي وتوقع عقدا ً
بعيدا ً عن العيون
ً
عاطفي�اً :اذا ل�م تك�ن صادقا مع الرشي�ك خرست كل
يشء ،بادر إىل مصارحته بمشاعرك تجاهه
صحياً :ال تتردد يف تنفيذ تمارين�ك الرياضية ،فهي تفيدك
كثريا ً من اجل املستقبل

الجدي

مهنياً :ابحث عن حليف أو صديق ّ
ليلطف االجواء
وليملأ بع�ض الف�راغ الحاصل يف العمل بس�بب
الخالفات
عاطفياً :تبحث يف ش�ؤون حياتية وعاطفية ،وقد تنشأ
عالقة جديدة تبرص النور وتقودك إىل عالم آخر
صحياً :االضطراب الحاصل يف القلب س�ببه اإلرهاق العائد
ملجهود ريايض أو إفراط جنيس

الدلو

مهني�اً :ال تس�تخف بالنصيحة التي ق�د يق ّدمها
إلي�ك الزمالء فهم يضطلعون ب�دور يف توجهاتك،
وربما تشاركهم اهتمامات موحدة
عاطفي�اً :الرشي�ك ينتظر من�ك معامل�ة مختلفة عما
اعتاده منك لوضع األمور يف نصابها الصحيح
صحياً :قد تش�عر ب�أن تراكمات املايض ب�دأت تظهر اليوم
وأنك تأخرت يف معالجة وضعك الصحي

الحوت

مهني�اً :ق�د تحصل عىل عائ�دات غير متوقعة،
وتزداد حماستك وتدفعك إىل الرتكيز عىل مرشوع
واعد ج ّدا ً
عاطفياً :تهتم بعالقة عاطفية جديدة تستوجب دراسة
متأنية ،وتوقع بعض األخبار الجيدة
صحياً :عليك استش�ارة اختصاصيي التغذية بشأن البدانة
التي أصبحت عبئا ً ثقيالً يجب التخلص منه

حدث يف مثل هذا اليوم
داالس.
 - 1986االتحاد السوفيتي يستأنف اتصاالته
الدبلوماسية مع إرسائيل.
 : 1989مرصع  34شخصا لدى تحطم طائرة
ركاب يونانية.
 : 1990الواليات املتحدة تعلن إرس�ال قواتها
البحرية إىل الخليج العربي.
 : 1990إذاعة الكويت تتوقف عن البث عقب
االجتياح العراقي للكويت.
 - 2005انقلاب س�لمي يف موريتانيا بقيادة
العقي�د إعيل ولد محمد ف�ال يطيح بالرئيس
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع أثناء وجوده
يف اململك�ة العربية الس�عودية للمش�اركة يف
مراسم التش�ييع والعزاء بوفاة امللك فهد بن
عبد العزيز.
 - 2009مرشد الثورة اإلسالمية اإليرانية عيل
خامنئ�ي يص�ادق عىل ف�وز الرئيس محمود

 - 1492كريس�توفر كولومب�وس ومعه 88
بحارًا يبدؤون رحلة الكتشاف العالم الجديد،
وكان�ت الرحل�ة تاريخي�ة حي�ث تمكنوا من
اكتشاف أغنى بقاع العالم يف األمريكيتني.
 - 1783انفج�ار بركان جبل أس�اما ،ادى اىل
مقتل  35ألف شخص.
 - 1914أملاني�ا تعل�ن الحرب عىل فرنس�ا يف
بداية الحرب العاملية األوىل.
 - 1940الجي�ش اإليط�ايل يجت�اح أرض
الصوم�ال الربيطاني�ة يف الح�رب العاملي�ة
الثانية.
 - 1960النيجر تنال استقاللها من فرنسا.
 : 1982انفج�ار يف مخزن أس�لحة صهيوني
يف مرتفعات الجوالن الس�ورية املحتلة يؤدي
لتدمري محتوياته.
 : 1985مقت�ل  130ش�خصا ل�دى تحط�م
طائرة ركاب أمريكية أثناء هبوطها يف مطار

أحم�دي نج�اد باالنتخاب�ات الرئاس�ية التي
جرت يف  12يونيو.
 - 2010اشتباكات بني قوات الجيش اللبناني
وق�وات الع�دو الصهيوني يف بلدة العديس�ة
الحدودية.
 - 2011ب�دء محاكم�ة الرئي�س املصري
الس�ابق محم�د حس�ني مبارك بته�م القتل
العمد والفساد.
مواليد هذا اليوم:
 - 1867ستانيل بلدوين ،رئيس وزراء اململكة
املتحدة.
 - 1903الحبيب بورقيبة ،رئيس الجمهورية
التونسية.
 - 1923البابا ش�نودة الثالث ،بابا وبطريرك
الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
 - 1964أبهيس�يت فيجاجيفا ،رئيس وزراء
تايالند.

قصة مثل

« املوضوع فيه إ ّن »
للموضوع الذي فيه
دائمً�ا ُيقال
ِ
ٌّ
شك وسو ُء نية  « :املوضوع فيه
ّ
إن » !!
ّ
م�ا قصة هذه ال�ـ « إن » ؟ و ما
ُ
ورثناها
أصل ه�ذه العبارة التي ِ
أبا ً عن جد ؟!
مدين�ة حلَ�ب أميرٌ
♦ كان يف
ِ
ٌ
ٌ
فطن ش�جاع اس�مه «عيل
ذكي ِ
ٌّ
ب�ن مُ ن ِق�ذ» ،وكان تاب ًع�ا للملك
َ
حدث
(محم�ود ب�ن م�رداس)
ٌ
وفطن
واألمري،
املل�ك
خالف بني
ِ
ِ
ِ
َ
األمري إىل ّ
أن امللك سيقتله ،فهر ََب
مِ ن حلَ َب إىل بلدة دمشق.
طل�ب ُ
َ
يكتب
كاتب�ه أن
امللك مِ ْن
ِ
ً
ِّ
مُ
بن نقذ،
رس�الة إىل األمري عيل ِ
ُ
ُ
يطمئن�ه فيه�ا ويس�تدعيه
َ
للرج�وع إىل حل�ب وكان امللوك
ِ
َ
الكاتب لرج ٍل
وظيف�ة
يجعلون
ِ
َ
حس َ
ُ
صياغ�ة
�ن
ي
حت�ى
ذك�ي،
ِ
الرسائ ِل التي ُت َ
رس ُل للملوك ،بل
ً
أحيانا يص ُ
ُ
الكاتب ملِ ًكا
ري
وكان

إذا مات امللك..
ب�أن امللِ َ
ّ
ُ
�ك ينوي
الكاتب
ش� َع َر
ً
رس�الة
الغدر باألمري ،فكتب له
ً
َ
كت�ب يف
عادي�ة ج� ًدا ،ولكن�ه
نهايتها :
” َّ
إن ش�اء الل ُه تعاىل “ ،بتشديد
النون !

♦ ملا ق�رأ األمري الرس�الة ،وقف
متعج ًب�ا عن�د ذل�ك الخط�أ يف
نهايته�ا ،فه�و يع�رف حذاق�ة
الكات�ب ومهارت�هّ ،
لكن�ه أدرك
الكاتب ُي ِّ
فورًا ّ
َ
حذرُه من يشء
أن
ما حينما ش ّد َد تلك النون!
فط َ
ول� ْم يلب�ث ْ
�ن إىل قولِ�ه
أن ِ

تعاىل :
َ
( ّ
إن املأل يأتمرون بك ليقتلوك )
ث�م بع�ث األمير رده برس�الة
َ
للمل�ك أفضالَ�ه
عاديّ� ٍة يش�ك ُر
ُ
ويطمئنه عىل ثق ِت ِه الشديد ِة به،
وختمها بعبارة :
« ّ
أنا الخادمُ املُ ِق ُّر باإلنعام ».
بتشديد النون !
ُ
فط�ن إىل
فلم�ا قرأه�ا
الكات�ب ِ
ّ
أن األمير يبلغه أنه ق�د تنبّه إىل
تحذي�ره املبطن ،وأن�ه ي ُر ّد عليه
بقولِه تعاىل :
( ّ
إن�ا ل�ن ندخلَها أب ًدا م�ا داموا
فيها )
أن األمري َ
و اطمئن إىل ّ
ابن مُ ن ِق ٍذ
ِّ
َ
ل�ن يعو َد إىل حل َ
�ب يف ظل وجو ِد
ذلك امللكِ الغادر.
ُ
الجيل
■من هذه الحادث� ِة صا َر
َ
للموضوع
يقول�ون
بع� َد الجي ِل
ِ
ٌّ
ش�ك أو سو ُء نية أو
إذا كان فيه
غموض « املوضوع فيه ّ
إن » !

أفقي
1يمين  oالج�زء الذي ي�ؤكل من
نبات قصب السكر (معكوسة)
2بي�ت ليس في�ه نواف�ذ أو أبواب
(كلمتان)
3ألغاها االسلام وحرمها قبل 14
قرنا
4حرفان من شاة  oسقاية الزرع
5رشكة نفط اماراتية (معكوسة)
 oخصم
6يف وقت متأخر من هذا املس�اء o
عضو يف الوجه
7يشء ترميه يف البحر كلما احتجت
إليه (كلمتان) oنصف ساهر
8إجاب�ة  oمه�م أو س�ار عىل غري
هدى  oنصف مبني
9يوصل�ك م�ن بيت�ك إىل عمل�ك
وبالعك�س دون أن يتح�رك oغىل
املاء
10نصف فرقة  - oأشرتيه بمايل و
ال أدخله داري

رأيس
1ميزان  oتوهج ونور يف الصباح
2فيض املاء  oاللب�اس التقليدي
الغربي
3ظالم (معكوسة)  oأبو االمراء
4كلم�ة م�ن  6ح�روف ولكنه�ا
تجم�ع كل الح�روف  oنص�ف
راشد
5للتمن�ي  oالصوت الذي يصدره
الحصان
6قش�طة  oتوزي�ع م�اء الرشب
عىل الحجاج (معكوسة).
7علي�ة الق�وم  oس�ائل فيه رس
الحياة
8نقطة ارتباط وانفصال األم عن
وليدها  oالة موس�يقية جلدية o
يف السلم املوسيقي
9يشء ال يسري إال إذا رضبته عىل
رأسه عدة مرات
10إذا سخنته كثريا تجمد  - oلها
عني واحدة ولكنها ال ترى

غزل عراقي
عل��ى جتاف��ي حملت��ك س��رت بي��ك دروب
وبن��ار العش��ك جم��دوب احتفــــــــــــ��ه
م��و ت��دري ان��ة احب��ك وان��ت بي��ة ال��روح
اس��هرلك ليال��ي وعين��ي ماتغفـــــــــ��ه
شس��ولف من��ك بي��ة ص��ار س��نيــــــــن
ون��ار البي��ه من��ك اب��د م��ا تطفـــــــــــــ��ه
شمس��ح م��ن ذنوب��ك وان��ت ش��و كل ي��وم
جت��رح بالكل��ب وادكل��ي م��ا اش��فـــــــــــه
ط��ك صب��ري وخل��ص والدم��ع ش��ح الع�ين
وه��م البلكل��ب ماض��ن بع��د يخفــــــــــــ��ه

من الفيسبوك

acebook

اختبارات شخصية

شكل الكف يكشف الكثير من صفات شخصيتك و اسرار حياتك
يرتب�ط ش�كل راح�ة الي�د
بعن�ارص الطبيع�ة األرب�ع:
اله�واء ،النار ،امل�اء والرتاب.
وهي تس�اعد م�ن خالل ذلك
على كش�ف أب�رز صف�ات
شخصية صاحبها وطباعه.
ّ
ي�دل عليه ش�كل
فم�ا ال�ذي
الي�د املثل�ث أو املرب�ع أو
املس�تطيل مع أصابع طويلة
أو قصرية؟
يد النار
يدل ش�كل راحة اليد املرتبط
بعنصر الن�ار أي الش�كل
املثلث مع أصابع قصرية عىل
التمت�ع بالكثري م�ن املواهب
والق�درة على االبت�كار يف
بعض املج�االت .كما يشير
إىل امتالك الطاق�ة واالندفاع
اللذين يس�اعدان على إيجاد
الحلول للمشكالت واألزمات
واملواق�ف الصعي�ة .كما يدل
ّ
بح�س الفكاهة
على التحيل
واملرح والرغبة الدائمة يف بث
أجواء إيجابية يف املحيط .كما
تحب صاحبة هذه اليد القيام

بالنش�اطات الت�ي تتطل�ب
املغام�رة والتح�دي وتؤديها
بنجاح.
يد الرتاب
تتميز هذه اليد براحة مربعة
الش�كل وبأصاب�ع قصيرة.
وهي تكشف شخصية جدية
وهادئة يف الوقت نفسه .كما
أنها ّ
تدل عىل ميل إىل ممارسة
النش�اطات الت�ي تتطل�ب
العم�ل الي�دوي مث�ل النحت
والزراع�ة واألعم�ال املنزلية
والرس�م والخياط�ة .ويعني

هذا الشكل أنه يمكن التحكم
باالنفعاالت والس�يطرة عىل
املشاعر وضبط النفس يف كل
األوقات.
يد الهواء
تتمي ّز هذه اليد براحة مربعة
الشكل وأصابع طويلة .وهي
ّ
ت�دل عىل ش�خصية منفتحة
ومس�تقرة على املس�توى
العاطف�ي .كم�ا تشير إىل
القدرة الكبيرة عىل التواصل
م�ع اآلخري�ن وم� ّد أوارص
الحوار معه�م .إال ّ
أنها تعني

أيضا ً عدم القدرة عىل التعبري
عن الذات أو إظهار املش�اعر
بوض�وح وبالت�ايل الغموض
وعدم الوض�وح بنظر الكثري
م�ن األش�خاص .وتمي�ل
صاحبة هذه اليد يف املقابل إىل
العمل ضم�ن جماعة وتربع
يف مج�ال الكتابة وع�ادة ما
تخت�ار مهنة مث�ل الصحافة
والتعليم.
يد املاء
تتس�م ه�ذه الي�د بش�كل
مس�تطيل وأصاب�ع طويلة.
وه�ي تكش�ف ش�خصية
حساسة وهادئة ومرنة .كما
ّ
ت�دل عىل التمت�ع بحس فني
وامتالك موهب�ة العزف عىل
آلة موس�يقية .وتشري أيضا ً
إىل امتلاك مخيل�ة واس�عة
والتحلي بالوف�اء واإلخالص
والخج�ل واالنط�واء أحياناً.
ويف املقاب�ل يرتب�ط ه�ذا
الش�كل بق�درة واضحة عىل
أخ�ذ الق�رارات وخصوصا ً يف
املواقف الصعبة.

هل تعلم
*هن�اك أعص�اب محف�زة يف األذن ،وعند
حك األذن تقوم بعمل رد فعل يف الحنجرة
يمك�ن أن يس�بب تش�نج العضل�ة ،هذا
التش�نج يخف�ف الحك�ة املزعج�ة أو
الدغدغة.
*إذا كنت يف مطعم به موس�يقى صاخبة
وأردت أن تس�مع جيدا ً ما يقال ،استعمل
أذن�ك اليمن ،فه�ي أفضل من اليس�ار يف
متابع�ة اإليقاع�ات الرسيع�ة للخطاب.

أم�ا إذا أردت أن تمي�ز األغنية التي تعزف
يف الخلف ،فاس�تعمل أذن�ك اليرسى ألنها
أفضل يف التقاط النغمات املوسيقية.
*بإمكان�ك التخل�ص من الخ�وف واأللم
معا ً عن طريق الس�عال أثناء اخذ الحقنة
حيث اكتش�ف باحثون أملان بان السعال
أثناء الحقن يقلل األلم الن السعال يسبب
ارتفاع مؤق�ت مفاجئ يف ضغ�ط الصدر
والقناة الشوكية ويمنع تركيب إجراءات

الشعور باأللم يف الحبل الشوكي.
*للتخفيف من ضغ�ط الجيوب واحتقان
األنف املزمن قم بدفع لس�انك ضد سقف
فم�ك بالتناوب ،ثم اضغ�ط بني حواجبك
بإصبع واحد .هذا يسبب هز عظمة فومر
الت�ي تمر عرب املم�رات األنفي�ة إىل الفم،
وهذه الهزات تسبب تحرك االحتقان ،بعد
 20ثاني�ة ستش�عر ب�أن االحتق�ان ب�دء
بالتحلل.

قصة وعربة

احبابنا واصحابنا

قام ش�خص بذبح عجل سمني وأش�عل املشواة وقال الٔخيه“ :اخرج
استدع لنا االٔحباب والجريان ليأكلوا معنا..
ِ
ٔ
خرج أخوه ليرصخ“ :يا ناس ساعدونا حريق يف منزل اخي!”..
لحظ�ات قليلة خرج مجموع�ة من الناس والبقية عمل�وا كأنهم لم
يسمعوا..
ٔ
ٔ
الناس التي اتت قاموا باالكل والرشب حتى انتفخوا..
التف�ت االٔخ الٔخيه متعجبا وقال“ :االٔش�خاص الذي�ن أتوا ال أعرفهم
ولم يسبق يل ر ٔويتهم فأين أحبابنا وأصحابنا؟”.
فق�ال االٔخ“ :الذي�ن خرج�وا م�ن بيوتهم أت�وا ليس�اعدونا الٕطفاء
حري�ق ببيتن�ا وليس الٔج�ل الوليمة ،فه� ٔوالء من يس�تحقون الكرم
والضيافة”.
الخالصة :الذي ال تجده بجانبك يف وقت الش�دة ال تس�ميه صديقا او
اخ أو حبيبا ..فذاك من يضحك عليك وقت الضيق ،وال يس�تحق منك
الود والكرم واالهتمام.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
جوجل وفيسبوك وتويتر يؤجلون
عودة الموظفين للمكاتب

ق�ررت أكبر رشكات التكنولوجيا
يف العال�م تأجيل ع�ودة موظفيها
إىل املكت�ب ،حي�ث أعلن�ت جوجل
وفيس ب�وك وتويرت أنها س�تؤخر
اس�تدعاء املوظفني بس�بب متغري
 Deltaمن  Covid-19الذي يجتاح
الوالي�ات املتح�دة ،حي�ث كان من
املق�رر أن يبدأ عم�ال التكنولوجيا
يف الع�ودة إىل املكت�ب قري ًب�ا  -عىل
الرغ�م من عدم رغب�ة الكثريين يف
الع�ودة ب�دوام كامل.ويف منش�ور
مدونة يرشح التأخري ،قال ساندر
بيتشاي الرئيس التنفيذي لرشكة
جوج�ل :إن العم�ال ل�ن يضطروا
إىل الع�ودة حت�ى  18أكتوب�ر عىل
األقل ،وكتب رئيس جوجل“ :نحن
متحمسون ألننا بدأنا يف إعادة فتح
حرمنا الجامعي ونشجع موظفي
جوجل الذين يشعرون باألمان عىل
القدوم إىل املواقع التي تم افتتاحها
بالفعل ملواصلة ذلك”.
وأض�اف “يف الوق�ت نفس�ه ندرك
أن العدي�د م�ن موظف�ي جوج�ل

يش�هدون ارتفاع�ات كبيرة يف
مجتمعاته�م بس�بب متغير دلتا
ويخش�ون الع�ودة إىل املكت�ب،
وس�يتيح لنا ه�ذا االمت�داد الوقت
للع�ودة إىل العمل مع توفري املرونة
مل�ن يحتاج�ون إليه .سنس�تمر يف
مراقب�ة البيانات بعناي�ة ونخربك
بذل�ك قبل  30يومً ا على األقل قبل
االنتق�ال إىل خطط العودة الكاملة
إىل املكتب.
وباملثل ،أعلنت تويرت أنها س�تغلق
مكاتبه�ا يف نيوي�ورك وس�ان
فرانسيس�كو ،ويف بي�ان للرشكة،
ق�ال تويتر `` بعد دراس�ة متأنية
لإلرشادات املحدثة ملراكز السيطرة
عىل األم�راض والوقاية منها  ،ويف
ضوء الظروف الحالية ،اتخذ تويرت
ق�رارًا بإغلاق مكاتبن�ا املفتوحة
يف نيويورك وس�ان فرانسيس�كو،
باإلضافة إىل إيقاف عمليات إعادة
فتح املكتب يف املس�تقبل ،س�اري
املفعول فورا” ،وقالت الرشكة إنها
سرتاقب الوضع.

تويتر يطلق مسابقة مكافأة األخطاء
الكتشاف التحيز الخوارزمي

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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حسمت اإلعالمية املرصية ،هالة رسحان،
الجدل بشأن خطوبة الفنانة نيليل كريم،
حيث أعلنت األمر بشكل رسمي ،ووصفتها
بأنها ”ست العرايس“ ،بعد الخطوبة من
هشام عاشور ،العب االسكواش العاملي.
وأكد مصدر مقرب أن نيليل كريم أقامت
حفل الخطوبة بشكل عائيل يف منزلها،
وجرى تحديد منتصف أغسطس موعدا
إلتمام الزواج وعقد القران داخل إحدى
القاعات.
وأوضح املصدر أن نيليل كريم تخطط لبدء
شهر العسل يف جزر املالديف عقب الزواج
مبارشة ،عىل أن تعود بعد ذلك الستكمال
أعمالها السينمائية.
وهنأت هالة رسحان الفنانة نيليل كريم
بالخطوبة من خالل تغريدة عرب حسابها
يف موقع ”تويرت“” :ألف مربوك يا ست
العرايس نيليل كريم وهشام عاشور
ً
االسكواش العاملي ربنا يسعدكم
العب
ويحفظكم“.وهشام عاشور يعد من
أفضل  10العبني يف رياضة االسكواش
يف العالم ،وبعد اعتزاله عاش يف أمريكا
وأنشأ أكاديمية اسكواش ،إال أنه عاد ملرص
هو وشقيقه رامي عاشور بطل العالم يف

أطلقت رشكة جوجل العمالقة للبحث عىل اإلنرتنت تطبيق ويب مستقال
ملنصة مكاملات الفيدي�و  ،Google Meetتطبيق  Google Meetالذي تم
ً
حديثا هو تطبيق الويب التقدمي ( )PWAويختلف عن التطبيق
إطالقه
القي�ايس ألنه يعمل يف متصفح الوي�ب ،ويقال إن هذه التطبيقات توفر
تجربة ويب أرسع.
ً
ووفق�ا لجوجل ،يحت�وي تطبيق  PWAالخاص ب�ـ  Google Meetعىل
نف�س مي�زات  Google Meetعلى الويب ،ويتم تش�غيله عىل أي جهاز
يحت�وي على اإلصدار  73م�ن متصف�ح جوج�ل  - Chromeوالذي تم
إصداره يف مارس  - 2019وما فوق.
األجهزة التي تدعم تطبيق  Google Meetالتقدمي للويب
س�يتمكن أي جهاز يعمل عىل أنظمة تش�غيل  Windowsو  MacOSو Chrome OSو  Linuxمن دعم .Google Meet PWA
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مطر ساخن

االسكواش  3مرات.دخل عالم التمثيل من
أوسع أبوابه بهوليوود ،كما شارك هشام
عاشور يف عمل فني بمرص ،وهو مسلسل
”حرب أهلية“ مع النجمة يرسا يف السباق
الرمضاني املايض.
الجدير بالذكر أن نيليل كريم أعلنت
انفصالها عن خطيبها رجل األعمال عمر
إسالم ،يف مارس املايض ،حيث قالت يف
ترصيحات تليفزيونية” :فعال كانت آخر

أحالم تثري اجلدل
بقرارها املفاجئ
«استودعتكم اهلل»
نرشت الفنانة اإلماراتية ،أحالم ،صورة عىل حسابه
الخاص عرب تطبيق تبادل الصور (انستغرام)،
حيث كشفت من خالله قرار ابتعادها لفرتة شهر
لالسرتاحة بعد فرتة طويلة من النشاط الفني
والكليبات املتنوعة ألغاني ألبومها األخري.وعلقت
الفنانة عىل الصورة« :مساء الخري حبايبي قررت
آخذ اجازة قصريه ملدة شهر راحة واستجمام قبل
بدء موسم حافل بإذن الله اول شهر تسعه اللهم
اني استودعتك نفيس وذريتي ومن معي فأحفظنا
بحفظك وامانك ..استودعتكم الله».تفاعل
الجمهور بشكل واسع مع خرب أحالم ،متمنيني لها
عطلة سعيدة ،متسائلني عن وجهتها واملكان الذي
اختارتها لعطلتها ،خاصة وأنها وضعت إيموجي
لطائرة ،يف إشارة منها إىل أنها تنوي السفر
يف عطلة الصيف.
وا الستجما م

حاجة نرشتها هي صوري يف دبي وأنا
برفقة خطيبي ..لكن أنا حاليا فسخت“.
ويف يونيو  ،2020كانت نيليل كريم قد
أعلنت خطوبتها عىل رجل األعمال عمر
إسالم ،موضحة أن احتفالية الخطوبة
تمت يف أجواء عائلية ،بحضور  4أفراد من
كل عائلة فقط ،وذلك التزاما باإلجراءات
االحرتازية التي تنتهجها الدولة املرصية
ملواجهة فريوس كورونا.

نجوى كرم تستعجل إنجاز كليب
“مغرومة ”2
اختلف�ت ردود الفعل عىل كليب النجمة
نجوى كرم الجدي�د “مغرومة  ”2الذي
صدر يوم الخميس املايض بني من وجد
فيه تجدد لكرم وبني من رأى أنه مجرد
كلي�ب ع�ادي .وذكر أن الكلي�ب ُن ّفذ يف
خمس�ة أيام فقط بعد طلب مستعجل
من قب�ل رشكة روتانا بضرورة إنتاج
أغني�ة جدي�دة لنجوى ك�رم ،وبالفعل
ُ
اس�تعني بالنج�م معتص�م النه�ار
كفك�رة وردت إدارة الش�ؤون الفني�ة
يف الرشك�ة ،وقبل معتص�م عىل الفور،
وعلم أن مونتاج الكليب اس�تغرق يوما ً
ُ
ً
ً
واح�دا فقط ما ش�كل تحدي�ا للمخرج
حس�ن غدار.وعل�م أن ه�ذه امل�رة قام
خبير املكي�اج الخ�اص بنج�وى كرم
وس�يم مغبغب بتجميله�ا يف التصوير،
واس�تطاع أن يلف�ت األنظ�ار إىل ك�رم
بمكياج خفيف وبسيط أظهرها جميلة

جدا ً بعدما تعاونت لفرتات س�ابقة مع
خبري التجميل بسام فتوح يف الكليبات
املصورة.

بيونسيه تتصدر قائمة أعظم  100فيديو موسيقي في كل العصور
تص�درت النجم�ة األمريكي�ة بيونس�يه
قائمة “أعظم  100فيديو موس�يقي يف كل
العص�ور” ،والذي أصدرته مجل�ة “رولينج
ستون” ،وذلك بفيديو كليب أغنيتها“ “ rFo
 ،”mationال�ذي صورت�ه ع�ام ،2016
للمخرجة ميلينا ماتسوكاس.
واس�تخدمت املخرجة ص�ورًا حية تتعلق
بتاري�خ وثقافة األمريكيني الس�ود ،فتاة
ترق�د عىل س�طح س�يارة ،ج�دار مكتوب
علي�ه“ :توقف عن إطلاق النار علينا”
ً
وفق�ا ملوق�ع
بالطلاء بال�رش،
“سبوتتيك”.

وظهرت بيونسيه يف القائمة مرتني ،حيث احتل
مقط�ع الفيديو الخاص بأغني�ة“ “ aSingle L
 ”diesاملرك�ز الثاني عشر ،وكان فيديو أغنية
“ليدي جاجا” يف الرتتيب الس�ادس والستني ،يف
وقت س�ابق ،يف حفل جرامي الثالث والس�تني،
حطمت بيونس�يه الرقم القيايس لعدد الجوائز
بني النساء.
وعيل جانب آخر ،كانت كشفت تقارير إعالمية،
ع�ن تع�رض بيونس�يه ،لعملية رسق�ة للمرة
الثانية لها ،يف ش�هر واح�د ،حيث رسقت ثالثة
وح�دات تخزين خاصة بها بداخلهم حقائب يد
فاخرة وفساتني ،شهر مارس املايض.

الشعوب وقدرتها
على حتقيق النصر

امحد اجلنديل

األحداث تسري خلف الكواليس ،وتتمخض تحت الطاوالت ،وال
احد يعرف بالضبط مسرية االحداث ونتائجها ،فاألزمات تأخذ
بعضها بخناق البعض اآلخر  ،واالنسان ينتهك تحت مظلة حقوق
االنسان  ،والثروات تنهب تحت عباءة النزاهة واألخالق الرفيعة،
وأصوات تبرش بالخري العميم القادم والفرج القريب الذي سيطيح
بدعائم الظلم والعبودية والدكتاتورية ،وأصوات أخرى تطلق
النواح وتقرأ سورة الفاتحة عىل املستقبل ،والذين ال يرون من
الدنيا سوى كرامة الدوالر ورشف الدينار يأخذون فطورهم عىل
موائد اليسار صباحا ،ويكرعون كؤوسهم عىل فراش اليمني ليال
وقد امتألت جيوبهم باملال الحرام  ،وتقلدوا املناصب املحرمة،
وأصبحوا ليرباليني أكثر من أصحابها  ،ويساريني أكثر من قادتها،
واسالميني أكثر من الصحابة الكرام .
يف عموم املنطقة ال تستطيع أن تضع اصبعك عىل ما يحدث  ،وكل
ما تراه وتسمعه وتالحظه ال يخرج عن ردود أفعال بني تصفيق
وهتاف وتخوين واتهام واساءة ،رغم ان الكثري من الشكوك
تقول ان أصحاب القرارات بالظاهر ال قرار لهم يف حقيقة ما
يجري بالباطن ،وان الترصيحات الكبرية لهؤالء ( الكبار ) هي
األخرى محصورة يف خندق ردود االفعال دون معرفة حقيقة
الفعل وأسبابه ونتائجه  ،وأصبح املشهد السيايس العام محصورا
بني مشهد خاص ظاهره معلوم بالترصيحات وباطنه مختوم
بالرسية  ،ومع املشهدين العام والخاص تسري الشعوب عىل طريق
التضليل والتعتيم وخلق رأي عام ال يستند اىل الحقيقة وال يقرتب
اىل الصواب  ،والويل ملن يشكك يف نزاهة هذا الرأي  ،وظهرت نخب
مهمتها الدفاع عن هذا املنهج أو ذاك  ،وتطرف البعض فأوصل ما
يؤمن حد القداسة وما يخالفه حد الخيانة العظمى ،والويل ملن
يقفز فوق حواجز املسكوت عنه  ،ويخرتق جدار املحرمات التي
ال حرمة لها .
ما حصل يف تونس خرج عن هذه القاعدة وأثبت ان الفعل الوطني
يؤتي أكله قبل فوات األوان ،والحرص عىل مستقبل الوطن والشعب
البد أن يتحقق بفعل شجاع وجريء ،وان املصلحة العليا فوق كل
اعتبار وأعىل من كل رأس  ،وأسمى من كل شعار  ،لقد وقفت تونس
نْ
طريقي ال ثالث لهما  ،أمّ ا التحرك الجاد والرسيع والشجاع
أمام
لالطاحة بأركان الفساد  ،وتمهيد الطريق للقوى الشعبية الفاعلة
من أخذ دورها لبناء دولة قائمة عىل أسس العدالة واالنصاف ،أو
الرضوخ لحالة االنحطاط والفساد التي دفعت تونس اىل الفوىض
ونهب املال العام واسترشاء الفساد والتالعب بمصري شعبها،
فاختارت طريق العز والبناء والتحرر من رؤوس الفساد ،وبذلك
تكون قد وضعت قدمها عىل الطريق الصحيح .
لقد اثبتت االحداث االخرية يف تونس ان الشعوب قادرة عىل تحقيق
الحياة الحرة الكريمة التي تتطلع اليها كل شعوب املنطقة .
اىل اللقاء...

تارا عماد  ..الوجه اجلديد جملموعة عزة فهمي الصيفية
تتعاون املمثلة املرصية ،تارا عماد،
مع مصممة املجوهرات الشهرية
عزة فهمي ،لتصبح الوجه الجديد
ألحدث مجموعاتها لصيف 2021
التي أطلقتها فهمي يف حملة
تحمل عنوان «النور».
ويف تجربة برصية ثرية ،تنعكس
فيها األلوان املبهجة عىل وجهها
لتجعله أكثر جاذبية ،وبأدائها
املتميز املفعم بالحيوية من خالل

في غاية الغرابة ..أطباء يزيلون
 82سنا لمراهق هندي

لتسهيل االنضمام لمكالمات الفيديو ..
جوجل تطلق تطبيقا جديدا لـ Google Meet

07810090003

بعد أشهر من انفصاهلا ..خطوبة نيللي كريم من
العب اإلسكواش العاملي هشام عاشور

ً
خططا ملنافس�ة مكاف�أة األخطاء مع اختلاف بدالً من
وض�ع تويتر
الدفع للباحثني الذين يكش�فون عن مش�كالت أمنية ،س�يكافئ تويرت
أولئك الذين يجدون أمثلة لم يتم اكتشافها بعد من التحيز يف خوارزمية
اقتصاص الصور الخاصة به .
بالعودة إىل أبريل ،قال موقع تويرت إنه سيدرس “األرضار غري املقصودة”
املحتمل�ة الناتجة ع�ن خوارزمياته  ،بد ًءا من نظ�ام اقتصاص الصور.
بدأت باستخدام الخوارزمية يف عام  2018يف محاولة للرتكيز عىل األجزاء
األكثر إثارة لالهتمام من الصور يف املعاينات .انتقد بعض املس�تخدمني
كيفية تعامل  Twitterمع االقتصاص اآليل ،مدعني أن الخوارزمية تميل
إىل الرتكيز عىل األشخاص ذوي البرشة الفاتحة يف الصور.
يقول موقع تويرت إن هذه هي “أول منافسة ملكافأة التحيز الخوارزمي
يف الصناع�ة” وتقدم جوائز نقدية تص�ل إىل  3500دوالر .ونقل رومان
ش�ودري ،مدير فريق الش�فافية واملس�اءلة والتعلم اآليل يف تويرت ،يف
تغري�دة أن الرشك�ة تدير املس�ابقة “ألننا نعتقد أن�ه يجب مكافأة
الن�اس عىل تحديد هذه املش�كالت ،وال يمكننا حل هذه التحديات
بمفردنا” .سيتم اإلعالن عن الفائزين يف ورشة عمل DEF CON
 AI Villageالتي تستضيفها تويرت يوم  8أغسطس.

أج�رى األطباء يف معهد أندي�را غاندي للعلوم الطبية
( )IGIMSيف والي�ة بيهار الهندي�ة ،يف حالة طبية
نادرة ،عملي�ة جراحية ملراهق هندي كان يعاني
ً
س�نا إضافية يف الفم بس�بب ورم
م�ن وجود 82
نادر يصيب األسنان.
وكان نيتي�ش كومار ،البالغ من العمر  17عامً �ا ،يعاني من ورم معقد
يسمى (الورم السني) وهو نمو غري منتظم مرتبط بتطور األسنان عىل
مدار الس�نوات الخمس املاضية وهو موجود فقط يف شخص واحد من
بني كل مليون شخص.
عىل مر الس�نني ساءت حالته بسبب نقص العالج قبل الجراحة كشفت
فحوصاته أن فكه يعاني من تورم شديد ،وأظهر املسح أن وجهه مشوه
بسبب األسنان الزائدة وشوهدت مجموعة ضخمة من األسنان جالسة
يف أس�فل فكه يف كتلتني ضخمتني ،حيث نجح األطباء يف إزالة ً 82
سنا
من فكه الس�فيل بعد جراحة استغرقت ثالث ساعات وجاء بشكوى
من تورم وألم يف الفك.
وقال الدكتور بريانكار سينغ“ :بعد الفحص تم تشخيص إصابته
بورم األس�نان املركب وهو ورم نادر يف الفك وتطور الورم بسبب
خلل يف مادة األسنان النامية ،ووجدنا خالل العملية أن أجزاء من
األس�نان تراكمت يف مؤخرة الفك والتي يمك�ن أن تتطور إىل 82
ً
سنا واملريض بصحة جيدة”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

الفيديو الدعائي الخاص بالحملة
الجديدة ،ترشدنا تارا عماد إىل املعنى
الخاص بكل قطعة من املجوهرات
عىل حدة ،من بينها الحماية ،االتزان،
الخري ،حيث جاءت جميعها تحت
مظلة املعنى األشمل للمجموعة وهو
«النور».
تارا عماد ممثلة مرصية ،استطاعت
بسالسة ويف بداية مشوارها أن
تفوز بمكانة متميزة لدى الجمهور،

انطلقت يف عالم التمثيل بمسلسل
الجامعة ( )2011الذي ضم ممثلني
شباب من أنحاء العالم العربي،
لتشارك بعدها يف عدة أعمال منها
مسلسالت «صاحب السعادة» أمام
النجم الكبري عادل إمام ،وكذلك «ملعي
القط»« ،بني الرسايات» ،و»نحب
تاني ليه» ،وأفالم مثل «تراب املاس»،
«الكويسني» ،و»الفيل األزرق  »2مع
املخرج مروان حامد ،وفيلم «التشويق

.»122
أحدث أدوار تارا عماد مشاركتها يف
يَ
مسلسل «موىس» مع محمد
بطولة
رمضان ومن إخراج محمد سالمة،
و»ضد الكرس» مع نيليل كريم ومن
إخراج أحمد خالد ،اللذين ُعرضا يف
موسم رمضان  .2021ومن األعمال
املنتظر عرضها مسلسل «تحقيق»
وهو من األعمال األصلية ملنصة
.WATCH IT

بلقيس فتحي وإيلي فهد يُبدعان حببّهما لبريوت
جبّارة هي بلقيس فتحي التي لم تفاجئنا
هذه املرّة بلهجتها اللبنانية ،كما هو جبّار
املخرج إييل فهد الذي اعتدنا عىل إبداعاته
يف عالم الكليبات ،وكيف ال وحبّ بريوت
هو الذي جمع بلقيس وإييل بكليب
ّ
وتخطى ثالثة ماليني
صدر قبل أسبوع
مشاهدة حتى اللحظةُ .يعالج فهد يف

 Black Widowحيقق  322مليون دوالر بعد  3أسابيع

تغريدات

السيد عمار الحكيم

جمال جبلي

الكليب ر ّد فعل بلقيس عىل خيانة حبيبها
لها ،فهي جبّارة وبدم بارد «ما عندو حدا
غايل» تقرّر أن تمحي ذاك الخائن وتلغيه
من حياتها بلحظة.خارج البيت رمته ورمت
كل ذكرياتها وإياه ّ
لتلقنه درساً يبدو يف
آخر مشاهدات الكليب أنه بالفعل ندم عىل
فعلته ،وقد انعكست جرأة بلقيس ،تلك

املرأة القويّة بلون شعرها غري االعتيادي بني
نجماتنا العربيّات.بـ 5دقائق ،يأخذنا إييل
فهد إىل عامله البسيط والجميل ومن دون
تكلّف بل بالكثري من األلوان ،مع واحد من
أجمل البيوت يف قلب بريوت ليوصل فكرته
بكل عفويّة.وأشار إييل فهد إىل أن حب
بلقيس الكبري لهذه املدينة وكمية األمل التي

تتحدث فيها عن بريوت و»الجمال اللبناني»
مع كل قوّة ناس بريوت ،باعتبار أن ما يميّز
هذه املدينة هو ناسها وقوّتها بهم هو ما
أراد أن يربزه يف الكليب ،معتربا ً أن غناء
بلقيس باللهجة اللبنانية هو قوّة بحد ذاته
ليزيد الجمال جماالً مع كليب من بريوت،
ويدفع الناس للوقوع يف غرام ما يرونه.

علن أس��فنا ومواس��اتنا ملا حل باجل��ارة تركيا من
حرائ��ق اجتاح��ت والياته��ا اجلنوبية وتس��ببت
بوقوع خس��ائر بش��رية ومادية كب�يرة ،وحنن إذ
نؤكد تضامننا مع تركيا حكومة وش��عبا ومواساتنا
ل��ذوي الضحايا فإننا حنث اجملتم��ع الدولي على
إغاث��ة املناطق املنكوبة ومد يد العون هلا يف هذا
الظرف احلرج.

اىل كل املدريديني الذين يسألونين عن
كيليان مبابي و انا يف طوكيو  ،اطمإنوا
«الصفقة تطبخ على نار هادئة».

وصلت إيرادات فيلم  Black Widowإىل
 322مليون دوالر وذلك بعد طرحه بـ
مختلف دور العرض حول العالم بداية
من يوم  9يوليو املايض ،وانقسمت
اإليرادات بني  162مليونا و 574ألف
دوالر يف الواليات املتحدة األمريكية،
ً
مليونا و 100ألف دوالر يف دور
و160
العالم.
 Black Widowالذى تقوم ببطولته
املمثلة العاملية سكارليت جوهانسون،
حيث تلعب شخصية ناتاشا رومانوف،
وهى شخصية خيالية تظهر يف الكتب
املصورة األمريكية التي نرشتها مارفيل
كوميكس ،ومن املقرر طرح الفيلم يوم
 9يوليو الجاري بدور العرض املختلفة
حول العالم.
فيلم ( )Black Widowتبدأ أحداثه عند
الوالدة ،حيث تعطى ناتاشا رومانوفا،

إىل مؤسسة الكى جي بي ،التي تؤهلها
نفسيا وجسديا لتكون واحدة من
األبطال الخارقني ،ومن ثم تحاول
الحكومة قتلها.
يقوم ببطولة كل من فلورنسا بوج،

راشيل وايز ،ديفيد هاربور ،وليام هريت،
أوليفييه ريترشز ،يوالندا لينيس ،راي
وينستون ،ريان كريا ارمسرتونج ،إيفر
أندرسون ،أمام بطلة العمل سكارليت
جوهانسون.

