الرشيد يطلق وجبة جديدة من رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
سلف املوظفني واملتقاعدين
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد ،امس األربعاء،
إطالق وجبة جديدة من سلف منتسبي
وزارتي الدفاع والداخلية واملوظفني ،وكذلك
املتقاعدون.ودعا املكتب اإلعالمي للمرصف يف
بيان تلقته «الزوراء» املستفيدين كافة ممن
تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع املرصف
أو مكاتب الدفع اإللكرتوني لتسلم املبلغ.
وأضاف إن «العمل مستمر عىل رفع املبالغ
يف أرصدة املسجلني عىل السلف من خالل
التطبيق الخاص باملرصف».

الزوراء /حسني فالح:
ادان�ت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة
التج�اوزات الرتكية املتكررة على الحدود
العراقي�ة ،وفيم�ا اش�ارت اىل ان ام�ام
الحكوم�ة العراقي�ة طريقتين لل�رد عىل
التوغ�ل الرتكي ،اكدت وج�ود تعاون امني
مشترك بني بغداد واربيل لحماية املناطق
الحدودية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائ�ب س�عران
االعاجيب�ي ،يف حدي�ث لـ”ال�زوراء” :ان
التج�اوزات الرتكية املتكررة على الحدود
العراقي�ة مدان�ة ومس�تنكرة وتحتاج إىل
وقف�ة ج�ادة .الفت�ا اىل أن لجن�ة األم�ن
والدف�اع طالبت مرارا برضورة التنس�يق
بني حكومتي االتحادية واقليم كردس�تان
للتوج�ه اىل أنق�رة لح�ل ه�ذه املش�كلة.
وأضاف :أن لجنته ترفض الدخول يف حرب
م�ع أي دولة ج�ارة ألن الوضع ال يس�مح
بذل�ك .مبينا :ان هناك ضغوطا ً من املمكن
أن تمارس�ها الحكوم�ة ،وه�ي طريقتان
الورق�ة االقتصادية وكذلك الدبلوماس�ية.
وش�دد على رضورة تفعيل الدبلوماس�ية
ويك�ون له�ا دور يف مجلس األم�ن واألمم
املتح�دة وجامعة ال�دول العربية ومنظمة
التع�اون اإلسلامي.وتابع األعاجيبي :أن
تركي�ا تق�ول ان هن�اك بع�ض الهجمات
التي تؤثر يف األمن القومي الرتكي تجربها
على الدخ�ول اىل األرايض العراقي�ة .الفتا ً
اىل أن هن�اك اتفاقيات س�ابقة بني العراق
وتركيا ّ
تمكن الدخول اىل األرايض املجاورة

 12العراق يسجل ارتفاعا بإصابات كورونا
صفحة
والوفيات تقرتب من الـ  17ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،فيما اكدت تسجيل  5139اصابة جديدة و 19حالة وفاة وشفاء  3779حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس، 47116 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية ، 11109563 :مبينة انه تم تسجيل  5139اصابة جديدة و19
حالة وفاة وشفاء  3779حالة.واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل)%93.3( 1184492 :
 ،بينما عدد حاالت االصابات الكيل ، 1269440 :اما عدد الحاالت التي تحت العالج، 68167 :
يف حني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ، 460 :وعدد حاالت الوفيات الكيل،16781 :
الفتة اىل ان عدد امللقحني ليوم امس ، 26009 :ليصبح عدد امللقحني الكيل. 738557:

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7509 :الخميس  17حزيران 2021

األمن النيابية لـ

بعد تسجيل  5139إصابة و 19حالة وفاة

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

أكدت وجود تعاون أمين مشرتك بني بغداد وأربيل حلماية املناطق احلدودية

 :أمام احلكومة طريقتان للرد على التجاوزات الرتكية املتكررة على األراضي العراقية

للطرفين إذا كان هن�اك اعت�داء م�ن أي
الدولتني.وش�دد على اهمي�ة أن “تك�ون
هناك تفاهمات ومباحثات جادة مع تركيا
لح�ل هذا املوضوع ،مؤكدا ً أن هناك تعاونا ً
امني�ا بني الحكوم�ة االتحادي�ة واإلقليم،
م�ع وجود مركز تنس�يق مشترك وقيادة
عملي�ات مشتركة بني القطع�ات األمنية

يف كردس�تان والحكوم�ة املركزية لحماية
املناطق الحدودي�ة ،وال يوجد أي مانع من
دخول الجيش العراقي يف أي مكان باإلقليم،
وهناك قوة م�ن حرس الحدود موجودة يف
إقليم كردس�تان ضمن قيادة فرقة حرس
الح�دود األوىل ومقره�ا يف أربي�ل وتنترش
داخ�ل اإلقلي�م.ويف وقت س�ابق ،كش�فت

لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابية ع�ن نتائج
زيارته�ا اىل الحدود العراقية الرتكية ،فيما
أشارت اىل أنها ستقدم توصيات اىل رئيس
الوزراء مصطفى الكاظم�ي بعد اطالعها
عىل التجاوزات الرتكية.وقال رئيس اللجنة
محمد رضا آل حي�در يف ترصيح صحفي:
“إنن�ا كلجن�ة أمن ودفاع وصلن�ا اىل أربيل

معرض بغداد للكتاب يشهد اقباال واسعا من املواطنني

وتوجهنا برفقة نائب رئيس لجنة الزراعة
النيابي�ة اىل ده�وك وزرنا قض�اء زاخو”،
مبين�ا ً “انن�ا قصدن�ا أبع�د نقط�ة ممكن
الوص�ول اليها وهو الل�واء األول الحدودي
ما بني االقليم وتركيا”.وأضاف “ش�اهدنا
التج�اوزات الرتكي�ة على نق�اط داخ�ل
الح�دود العراقية ،وهناك اعتداءات جديدة
وتط�ورات من حزب العمال الكردس�تاني
ال�ـ( )PKKباتج�اه البيش�مركة وق�وات
الح�دود” ،عا َّدا ً “األم�ر بالخطري جداً ،وان
ه�ذا القاطع يحتاج اىل إس�ناد لوجس�تي
وقطع�ات جديدة”.وتاب�ع “ممكن وضع
خ�ط صد للقوات العراقي�ة مقابل القوات
الرتكي�ة وكذل�ك لردع قوات ال�ـ(،”)PKK
موضح�ا ً “اننا فقدنا اليوم أحد منتس�بينا
من البيش�مركة بنريان قناص من مصدر
غري مع�روف اما من الـ( )PKKأو القوات
الرتكي�ة ألن املنطق�ة متداخلة”.وأك�د أنه
“بع�د انته�اء زيارتنا اىل قض�اء العمادية
س�نتوجه اىل ش�مال القضاء لالطالع عىل
الوض�ع األمن�ي هن�اك” .الفت�ا ً اىل “أنن�ا
س�نكتب توصي�ات ونقاط بما ش�اهدناه
اىل القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة بعد أن
نرفعها عن طريق رئاسة مجلس النواب”.
وتاب�ع آل حي�در ان “زيارتنا اس�تطالعية
ته�دف للتدقي�ق والتحقي�ق األمن�ي بم�ا
يج�ري يف املنطقة” .موضحا ً أن “رئاس�ة
مجل�س النواب ارت�أت أن يرافقنا وفد من
االقليم ومن برملان كردس�تان واالس�ايش
ومن الداخلية ايضا”.

برئاسة العراق ..انطالق أعمال املؤمتر العربي الرابع عشر لرؤساء أجهزة اإلعالم األمين
“أوبك” تعلن زيادة إنتاج النفط لـ 8دول بينها العراق ...وخفيف البصرة يقفز لـ  74دوالراً

الرتبية تعتمد درجة نصف السنة
درجة نهائية للمراحل غري املنتهية

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة اعتم�اد
ً
ً
نهائية
درجة
درجة نصف السنة
للمراح�ل غري املنتهي�ة ،وانتهاء
العام الدرايس يف االول من ش�هر
تموز لعام . 2021وذكرت الوزارة
يف بي�ان  :ان “وزير الرتبية ،عيل
حمي�د الدليم�ي ،يعل�ن اعتم�اد
درج�ة نص�ف الس�نة كدرج�ة
نهائي�ة للمراح�ل غير املنتهية،

وانته�اء العام ال�درايس يف االول
من ش�هر تم�وز لع�ام .”2021
واض�اف البي�ان ان “الدليم�ي
ثمن جهود املالكات التدريس�ية
والرتبوي�ة ،وم�ا بذل�ه طلبتن�ا
االعزاء وعوائلهم من اجل انجاح
الع�ام ال�درايس الح�ايل ،ويؤكد
انه�م يصنع�ون بذلك مس�تقبل
العراق املرشق”.
تفاصيل اخرى ص4

أسعار الدوالر يف العراق تسجل
اخنفاضا جديدا

بغداد /الزوراء:
انخفضت أس�عار رصف الدوالر ،امس
االربع�اء ،مقاب�ل الدين�ار يف البورصة
الرئيس�ية ومحال الرصيفة يف العراق.
وس�جلت بورص�ة الكف�اح والحارثية
املركزي�ة يف بغ�داد  149.200دين�ار
عراقي مقاب�ل كل  100دوالر أمريكي،
بعد ان سجلت الثالثاء  149.550دينارا
عراقي�ا مقاب�ل  100دوالر.وانخفضت

اس�عار البي�ع يف مح�ال الصريف�ة
باالٔس�واق املحلية اىل  149.750دينارا
عراقي�ا ،بينم�ا بلغ�ت اس�عار الرشاء
 148.750دين�ارا ل�كل  100دوالر.أما
يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان ،فقد
ش�هدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضاً،
حيث بلغ س�عر البي�ع  149350دينار
لكل  100دوالر امريكي ،والرشاء بواقع
 149000دينار لكل  100دوالر.

اختتام احملادثات املوسعة ضمن قمة
بوتني  -بايدن يف جنيف

جنيف /متابعة الزوراء:
اختتمت يف جنيف جولة من املحادثات
املوسعة جرت ضمن إطار القمة التي
عقدت ،امس األربعاء ،بني الرئيسين
ال�رويس فالديمير بوتين واألمريكي
ج�و بايدن.وأك�د الفري�ق الصحف�ي
الرويس ،الذي يعمل عىل تغطية أعمال
القم�ة ،اختت�ام املحادثات املوس�عة
بين الرئيسين والوفدي�ن املرافقين
لهم�ا يف فيلا “ال غرانج” ،مشيرا إىل
أن الطرفين ق�ررا عدم تقس�يم هذه
الجول�ة من الح�وار إىل قس�مني كما
كان مقررا أصال.وأكد الرئيس الرويس
فالديمير بوتين أن املحادث�ات م�ع
نظيره األمريك�ي جو بايدن س�ارت
بشكل جيد.وقال بوتني ،خالل مؤتمر

السعر  500دينار
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صحفي عق�د اجتماعه م�ع بايدن يف
مدين�ة جنيف الس�ويرسية :انه تمت
مناقش�ة االس�تقرار االستراتيجي
والعالقات التجاري�ة واألمن اإلقليمي
واألم�ن السيرباني.وأش�ار بوتين إىل
أن معظ�م الهجم�ات اإللكرتوني�ة يف
العالم تأتي من الواليات املتحدة وكندا
وبريطانيا.كم�ا أكد بوتني أن روس�يا
لديها التزام واحد فقط حيال أوكرانيا،
وهو تنفيذ اتفاقيات مينسك إذا كانت
كيي�ف جاهزة.وح�ول مل�ف التعاون
االسرتاتيجي ،أعلن الرئيس الرويس أن
الرئيس جو بايدن اتخذ قرارا مسؤوال
ويف الوقت املناس�ب بتمديد ستارت-3
ملدة  5سنوات.

تفاصيل ص3

ص3
ص5

وجه باإلسراع بتوزيع استحقاقات عوائل شهداء سبايكر

الكاظمي من صالح الدين :أمامنا حتديات البناء
والعمران وجيب إنهاء ملف املشاريع املتلكئة
بغداد /الزوراء:
وجَّ َه رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
ام�س األربع�اء ،الجه�ات املعني�ة نح�و
اإلرساع بتوزي�ع اس�تحقاقات عوائ�ل
شهداء س�بايكر ،مؤكدا أنه سيتم تحويل
مكان الجريمة ملرشوع ومتحف للذاكرة،
وفيما اشار اىل ان امام البلد تحديات البناء
والعم�ران ،دع�ا اىل رضورة انه�اء مل�ف
املش�اريع املتلكئة يف جمي�ع املحافظات.
وقال الكاظم�ي ،يف كلمة له خالل زيارته
موقع حادثة شهداء س�بايكر بمحافظة
صلاح الدين وقراءة س�ورة الفاتحة عىل
أرواح الش�هداء ،يف بي�ان ملكتب�ه تلقت�ه
«ال�زوراء»« :س�نحوّل م�كان جريم�ة
س�بايكر ملشروع ومتح�ف للذاك�رة،
ِّ
ِّ
ويؤكد
يمجد ويخلِّد تضحي�ات العراقيني
تالحمهم» ،مبيّنا ً َّ
«أننا س�نرشف بش�كل
مبارش عىل ه�ذه اإلجراءات».وأضاف َّ
أن
«هذا املكان شهد إحدى أبشع املجازر التي
ً
الفت�ا إىل أن
ين�دى لها جبني اإلنس�انية»،
«الدماء الربيئة التي س�قطت هنا أيقظت
الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب».
وتاب�ع »:كانت هذه الدم�اء دافعا ً إلنجاز
النرص الكبري الذي حققه العراقيون أمام
أعتى ق�وة إرهابية» ،موضح�ا ً أن «هذه
الدماء الطاه�رة عززت الهوي�ة الوطنية

العراقي�ة ووحَّ �دت العراقيين جميع�اً».
وأك�د الكاظمي «يجب أن نس�تذكر هذه
الدم�اء الربيئ�ة دائم�ا ً عبر الحفاظ عىل
االنتص�ارات الت�ي تحققت على اإلرهاب
والحف�اظ على هويتنا الوطني�ة ،ويجب
أن نتعل�م من دروس امل�ايض كي نتجنب
م�آس ومج�ازر» ،الفت�ا ً إىل
تك�رار هكذا
ٍ
أن «الفس�اد وس�وء اإلدارة والسياس�ات
الخاطئة هي أس�باب هذه املآيس».ولفت
إىل َّ
أن «وحدتن�ا ومؤسس�اتنا وانتماءن�ا
الوطن�ي ه�ي التي س�تمنع تك�رار مثل
هذه املجازر» ،مبيّنا ً «أننا وجهنا الجهات
املعنية نحو االرساع بتوزيع استحقاقات
عوائل شهداء س�بايكر «.كما دعا رئيس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،إىل إنهاء
ملف املش�اريع املتلكئة ،فيما أشار إىل أن
هناك الكثري من العراقيل تحصل بس�بب
سوء اإلدارة والعقبات البريوقراطية.وقال
الكاظم�ي ،يف كلمة له بع�د وصوله ملبنى
محافظة صالح الدين واجتماعه بالدوائر
الخدمي�ة باملحافظ�ة ،يف بي�ان ملكتب�ه
تلقت�ه «ال�زوراء» :إن «أهلن�ا يف مختلف
املحافظ�ات العراقية عان�وا الكثري خالل
العقود املاضية بس�بب الحروب املستمرة
واإلرهاب واألزمات املتتالية».

تفاصيل ص3

اعرتاضات حادة على قرار صرف األموال لإلقليم بأثر رجعي

املالية النيابية للحكومة  :ال اجتهاد يف نص قانون املوازنة العامة
الزوراء  /يوسف سلمان:
اثار ق�رر مجلس الوزراء اطلاق مبلغ  200مليار
دينار ش�هريا ً لحكومة االقليم بأث�ر رجعي خالفا ً
للم�ادة  11من قانون املوازن�ة لعام  2021موجة
اعرتاض�ات نيابية حادة اطلقته�ا اللجان النيابية
املعنيـة الت�ي دعت الحكومة اىل االلتزام بنصوص

قانون املوازنـ�ة العامة دون تأويل وبعيدا عن اي
اجته�ادات ش�خصيـة ،حيث دع�ت اللجنة املالية
النيابية ،مجلس الوزراء اىل االلتزام الحريف بما ورد
يف نصوص قانون املوازنة العامة االتحادية لس�نة
 ، 2021بما يتعلق بآليات رصف مستحقات اقليم
كردستان .مؤكدة انه « ال اجتهاد يف مورد النص».

واكدت اللجنة املالية ان « قانون املوازنة قد رس�م
آلي�ات واضح�ة غير قابل�ة للتأوي�ل او املجاملة
للتعام�ل به�ذا املوض�وع ،حيث ح�ددت التزامات
حكوم�ة االقليم و الحكومة االتحادية بهذا الصدد
« .محمل�ة الجهات املخالفة للنصوص املذكورة يف
قانون املوازنة املسؤولية القانونية عن اي مخالفة

بهذا الشأن.
باملقاب�ل ح�ذرت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة وزارة
املالية والبنك املركزي من اطالق مبالغ ش�هرية اىل
حكومة االقليم بأثر رجعـي ،خالفا ً للمادة  11من
قانون املوازنة لعام . 2021

تفاصيل ص2

بعد تأكيد العامل النووي اإلسرائيلي مايكل رون

اعرتاف بعملية ختريب للموساد يف فرنسا سبقت تدمري املفاعل النووي العراقي عام 1981
لندن /متابعة الزوراء:
ذك�ر موقع «مي�دل إيس�ت مونيتور»
الربيطاني أن عاملا نوويا ارسائيليا أكد
يف مذكراته ،الص�ادرة حديثا يف كتاب،
ان جهاز املوس�اد االرسائييل كان وراء
عملية تفجري ش�حنة معدات فرنسية

كانت مخصص�ة لـ»مفاعل أوزيراك»
(تم�وز) النووي العراق�ي الذي دمرته
ارسائي�ل الحقا بغ�ارات جوي�ة العام
.1981وأوض�ح املوق�ع الربيطان�ي يف
تقرير نرشه :ان جهاز املوس�اد حاول
تخري�ب الربنام�ج الن�ووي العراق�ي

منتهكا الس�يادة الفرنس�ية ،بحس�ب
اعرتاف�ات العال�م الن�ووي االرسائييل
ماي�كل رون ال�ذي رسد بالتفاصي�ل
مح�اوالت ارسائي�ل املتعث�رة لعرقل�ة
حص�ول الع�راق على امل�واد الالزم�ة
لتطوير املفاعل النووي العراقي ،وهو

ما مهد لق�رار ارسائييل تدمري املفاعل
الن�ووي املصن�ع فرنس�يا ،برضب�ات
مبارشة.ويبل�غ رون م�ن العم�ر 89
س�نة ،وه�و كان أحد أب�رز العلماء يف
مفاع�ل ديمونة االرسائيلي وهو نرش
حديثا مذكراته يف كت�اب «The Quiet

 « Sabraباللغ�ة العربي�ة ،ونشرت
صحيفة «هآرتس» االرسائيلية تقريرا
مط�وال حول املذكرات ،وحول الفش�ل
االرسائييل يف احت�واء محاوالت العراق
النووية.

تفاصيل ص3

وزير الزراعة يهنئ األسرة نيجريفان بارزاني يهنئ رئيس أركان اجليش
وزير الداخلية يهنئ
نقابة الصحفيني بالذكرى الصحفية بالعيد الوطين للصحافة األسرة الصحفية بعيد يهنئ األسرة الصحفية
 152لعيد الصحافة
الصحافة العراقية بالعيد الوطين للصحافة

هن�أ وزير الداخلي�ة ،عثمان
االرسة
الغانم�ي،
الصحفيـ�ة ونقاب�ة
الصحفيين العراقيني
بالعي�د الوطن�ي 152
للصحافة العراقيـة .
وقال الغانمي يف برقية
التهنئ�ة« :نق�ف احرتاما ً
وتقدي�را ً ل�كل كلم�ة ح�ق
ش�هد ت
كتبه�ا الصحفي�ون العراقيون ،فقد
له�م امليادين ،كيف ال ،ولق�د كان لهم االثر يف صناعة رأي
ع�ام متحضر ومهني ،نبارك للأرسة الصحفي�ة عيدها
الثاني والخمسين بعد املئة ،ونجدد دعمنا الكامل لجميع
العاملين يف الصحاف�ة واإلعالم ونح�رص عىل توفري
الحماي�ة لهم ،ولن ننىس تضحياتهم من أجل
هذا الوطن «.
واضاف « :تحية حب وتقدير لكم يا فرسان
الكلم�ة ،كل عام وانتم عط�اء دائم  ،كل
عام وانتم بألف خري «.

هنأ وزير الزراعة املهندس،
محمد كريم الخفاجي،
األرسة الصحفي�ة
ووس�ائل اإلعلام
كاف�ة بمناس�بة عيد
الصحافة العراقية.
وق�دم الخفاج�ي ،يف
برقي�ة التهنئ�ة ،أجم�ل
التهان�ي لجمي�ع الصحفيين
واالعالميين العراقيين بمناس�بة عي�د الصحاف�ة
العراقي�ة ،مشيرا َ اىل ال�دور املهم للعم�ل الصحفي
ومواكبته لكل التطورات الحاصلة يف مختلف املجاالت
السياس�ية واالقتصادية واالجتماعي�ة ،واضطالعه
بمهمة تس�ليط الضوء عىل كل األح�داث ،وبضمنها
املنجز الحكومي يف القطاع الزراعي وحمالت حماية
املنتج املحيل.
كما أثنى الخفاجي عىل الجهود الكبرية التي يقدمها
العامل�ون يف قط�اع اإلعلام ،مب�اركا َ له�م عيدهم
امليمون ،وهم يمارسون عملهم الصحفي املهني بما
كفله لهم الدستور ،تحت خيمة عراقنا الحبيب.

ق�دم رئي�س اقلي�م كردس�تان ،نيجريف�ان
بارزاني ،التهنئة اىل االرسة الصحفية يف العراق
بمناس�بة العيد الوطني للصحاف�ة العراقية.
وق�ال بارزان�ي يف تغري�دة ل�ه على «تويرت»:
«نس�تذکر ش�هداء الكلم�ة الح�رة ونتق�دم
بالتهنئ�ة والتربي�كات اىل االرسة الصحفية يف
العراق».وأض�اف« :نتطلع ال�ی فضاء ارحب
م�ن الحرية واالمان کفيل�ة بازدهار صحافة
مس�تقلة مهني�ة مس�ؤولة ،تك�ون اح�دی
دعام�ات الديمقراطية ،تؤدي دورها يف اجواء
ال يشوبها التخويف والتهديد».

هن�أ رئي�س اركان الجي�ش ،الفري�ق
اول الرك�ن عب�د االمير يارالل�ه ،االرسة
الصحفي�ة يف الع�راق بمناس�بة العي�د
الوطني للصحافة العراقية .
وق�ال يارالل�ه يف برقي�ة التهنئ�ة  :ان�ه
بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني
للصحافة العراقية نتقدم بأحر
التهاني والتربي�كات اىل االرسة
الصحفي�ة يف الع�راق  ،تقبل�وا
اجمل التهاني بهذه املناسبة
العزيزة».
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املالية النيابية للحكومة :ال اجتهاد يف نص قانون املوازنة العامة
الزوراء  /يوسف سلمان:
اثار قرر مجلس الوزراء اطالق مبلغ
 200مليار دينار شهريا ً لحكومة
االقليم بأثر رجعي خالفا ً للمادة
 11من قانون املوازنة لعام 2021
موجة اعرتاضات نيابية حادة
اطلقتها اللجان النيابية املعنيـة
التي دعت الحكومة اىل االلتزام
بنصوص قانون املوازنـة العامة
دون تأويل وبعيدا عن اي اجتهادات
شخصيـة.

حيث دعت اللجنة املالية النيابية
مجلس الوزراء اىل االلتزام الحريف
بما ورد يف نصوص قانون املوازنة
العامة االتحادية لسنة  ، 2021بما
يتعلق بآليات رصف مستحقات
اقليم كردستان ،مؤكدة انه “ ال
اجتهاد يف مورد النص”.
واكدت اللجنة املالية ان “ قانون
املوازنة قد رسم آليات واضحة
غري قابلة للتأويل او املجاملة
للتعامل بهذا املوضوع ،حيث

حددت التزامات حكومة االقليم و
الحكومة االتحادية بهذا الصدد“،
محملة الجهات املخالفة للنصوص
املذكورة يف قانون املوازنة املسؤولية
القانونية عن اي مخالفة بهذا
الشأن.
باملقابل حذرت لجنة النزاهة
النيابية وزارة املالية والبنك املركزي
من اطالق مبالغ شهرية اىل حكومة
االقليم بأثر رجعـي خالفا ً للمادة11
من قانون املوازنة لعام . 2021

ودعت اللجنة النيابية رئاسة االدعاء
العام اىل اتخاذ الالزم يف حال اطالق
هذه االموال ،كما حثت مجلس
الوزراء عىل توخي الدقة بإصدار
مثل هكذا قرارات وبيان مدى
مطابقتها للقوانني النافذة .
ويف تطور الحق ،اعلنت اللجنة
املالية النيابية انه سيتم تقديم
طعن للمحكمة االتحادية بشأن
قرار رصف  200مليار دينار شهريا ً
من قبل الحكومة االتحادية اىل اقليم

كردستان .
وذكر عضو اللجنة النائب عبد
الهادي السعداوي :ان الحكومة
“ستصدر قرارا لرصف سلفة إلقليم
كردستان بمبلغ 200مليار دينار
شهريا ً اعتبارا من الشهر االول
لسنة  ،2021وهذا خالف لقانون
املوازنة االتحادية ودون احتساب
االيرادات غري النفطية “.
واضاف ،يف بيان صحفي :انه “
بالتطبيق من قبل وزارة املالية يتم

احتساب  250الف برميل بسعر 61
دوالرا ،وبذلك الحكومة االتحادية
هي من تطلب االقليم ،الن ذلك
مخالف للمادة  11من قانون
املوازنة العامة ،وسنقدم طلب طعن
للمحكمة االتحادية “.
يف غضون ذلك ،عقدت رئاسة
مجلس النواب اجتماعـا مع لجنة
حقوق االنسان النيابية لغرض
تشكيل اللجنة املكلفة باختيار
اعضاء مفوضية حقوق االنسان

وفق قانون املفوضية الجديد ()53
املعدل لسنة  2017النافذ .
ودعا عضو هيئة الرئاسة ،حسن
الكعبي ،اىل تحديد موعد لعقد
اجتماع مشرتك للجنة حقوق
االنسان النيابية مع هيئة الرئاسة
االسبوع املقبل لهذا الغرض ،خاصة
ان الفرتة الزمنية املقررة وفق
القانون ألعضاء املفوضية الحاليني
قاربت عىل االنتهاء بتاريخ  20تموز
املقبل .

(شركة مصايف الشمال/مصفى الصمود  -إعادة إعالن مناقصة عامة حملية)
ُ
تعلن رشكة مصايف الش�مال (مصفى الصمود) احدى تش�كيالت وزارة النفط عن اعادة
اعلان (مناقص�ات عامة محلية) وحس�ب التفاصي�ل املبينة يف الج�دول ادناه وجدول
الكميات واملواصفات الفنية واملناشئ ،فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات املتخصصة
مم�ن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادن�اه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي-
مصف�ى الصمود ،اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الس�تالم نس�خة من جدول املواصفات
والكمي�ات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره ( )100,000فقط مائة الف دينار عراقي
غير قابلة لل�رد إال يف حال الغاء املناقصة او تغيري اس�لوب تنفيذها عىل ان يتم تس�ليم
العطاء بظرف مغلق يف او قبل الس�اعة الواحدة ظهرا ليوم االثنني املوافق 2021/7/26
ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية
فيك�ون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ العطل�ة او الحظر ويتحمل من
تحال بعهدته املناقصة اجو نرش االعالن والرسوم القانونية ،علما انه سيتم عقد املؤتمر
الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق
 2021/7/18يف نفس مكان القطع.

اوال  -:املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء-:
 .1هوي�ة الرشكة (انش�ائية) نافذة لعام  2021مع ارفاق (ش�هادة التأس�يس –اجازة
ممارسة مهنة –عقد التأسيس –النظام الداخيل للرشكة).
 .2التأمينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او
خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي
العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال عىل أال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها
واملبين�ة يف القائم�ة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مص�ادرة التأمينات عند النكول
ع�ن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند س�حب مق�دم العطاء لعطائه خالل
فترة نفاذه وبع�د غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحس�ابية يف العطاء
وتتخذ بحقه االجراءات القانونية .
 .3جلب كتاب عدم ممانعة من االشتراك باملناقصة صادر م�ن الهيئة العامة للرضائب
ناف�ذة لع�ام ( 2021تصوير ملون) باس�م الرشك�ة مقدمة العطاء (حصرا) مع هوية
رضيبية.
 .4اعم�ال مماثل�ة بالتنفيذ عىل ان يت�م تقديم العطاء مع املستمس�كات اعاله (بظرف
مغلق).
 .5وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل).
 .6تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات الحجب .
ثانيا -:تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد -:
 .1يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض.
 .2يكون التنفيذ حس�ب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ يف جدول املواصفات
او الكميات.
 .3يعترب العطاء نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة .
 .4رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار .
 .5يك�ون التس�عري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االس�عار رقم�ا وكتابة (طباعة
الكرتوني�ة او بامل�داد) عىل جدول الكمي�ات املرفقة طي هذه املناقص�ة خالية من الحك
و الش�طب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل الس�عر املدون كتابة
يف حال اختالفه مع الس�عر املدون رقما كما يعول عىل س�عر الوحدة يف حالة عدم صحة
مبلغ الفقرة.
 .6ال يجوز ملقدم العطاء ش�طب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل
عليها .
 .7ال يجوز ملنتس�بي دوائر الدولة او القطاع العام االشتراك يف املناقصة بصورة مبارشة

او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية .
 .8ال يج�وز للمدي�ر املف�وض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عط�اء واحد يف املناقصة
الواحدة .
 .9تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.
 .10ال يج�وز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل ش�خص اخ�ر ويف حالة ثبوت ذلك يعد
ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه .
 .11يتحم�ل م�ن تحال بعهدت�ه املناقصة كاف�ة الرضائب والرس�وم املفروضة بموجب
القوانني النافذة .
 .12العقد خاضع للرضيبة وكافة الرس�وم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية
رقم  56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة .
 .13يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط
امللحق�ة بها املعدلة والوثائق القياس�ية والرشوط العامة ملقاوالت الهندس�ة الكهربائية
وامليكانيكية.
 .14يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنسبة ( )%5من مبلغ
االحال�ة تغطي كامل مدة العق�د وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل ش�كل
خط�اب ضمان صادر م�ن مرصف حكومي او مصرف اهيل معتمد ل�دى وزارة النفط
والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال (ش ع ).
 .15عىل املتقدم تثبيت اس�مه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبش�كل دقيق
وواضح.
 .16يعترب مبلغ االحالة قطعيا َ وال يجوز التفاوض عليه.
 .17املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014
املعدلة والوثائق القياسية ومعايري التأهيل املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع
وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل
بنس�بة اكثر من ( )%20ع�ن الكلفة التخمينية اذا كانت العط�اءات مقبولة من الناحية
الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم ( )1لسنة .2019
 .18لرشكتن�ا الح�ق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءه�ا يف أي مرحلة من مراحلها
دون تحمل أي تبعات مالية او قانونية .
 .19يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب( )I BANحسب
نظام املدفوعات العراقي .
 .20يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن .
 .21للجنة دراسة وتحليل العطاءات إهمال أي عطاء يف حال وجود اخطاء يف االسعار او
حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وإن كان املتقدم أوطأ العطاءات.
 .22يكون القطع واالشتراك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من
الساعة التاسعة صباحا ً ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ً واعتبارا ً من تاريخ نرش االعالن .
 .23بإم�كان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتم�اع فتح العطاءات يف
تمام الس�اعة التاس�عة من صباح يوم الثالثاء املواف�ق  2021/7/27يف مقر رشكتنا يف
بيجي-مصفى الصمود .
 .24ال تصرف املس�تحقات النهائي�ة إال بعد تقديم ب�راءة ذمة م�ن الهيئة العامة
للرضائب .
 .25تدفع املستحقات بعد التنفيذ بالكامل عىل شكل ذرعات و مطابقتها من قبل رشكتنا
حسب املواصفات والكميات الواردة يف جدول الكميات.
 .26إل�زام رشكات القط�اع املختل�ط بتقديم التأمين�ات االولية اس�تنادا اىل كتاب وزارة
التخطي�ط /دائ�رة العق�ود الحكومي�ة العام�ة –قس�م االستش�ارات والتدري�ب املرقم
ع 19006/7/يف .2019/8/6
 .27لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله
يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية (.) http://nrc.oil.gov.iq
 .28يج�ب االطالع وملئ املعلوم�ات املطلوبة بالوثائق القياس�ية وختمها والتوقيع
عليها .
 .29لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
(.)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام
رئيس مجلس االدارة
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برئاسة العراق ..انطالق أعمال املؤمتر العربي
الرابع عشر لرؤساء أجهزة اإلعالم األمين
بغداد /الزوراء:
انطلق�ت اعمال املؤتمر العرب�ي الرابع عرش
لرؤس�اء اجه�زة االعلام االمن�ي برئاس�ة
جمهوري�ة الع�راق ،ام�س االربع�اء ،حي�ث
تس�تمر اعماله ملدة يومني (الس�ادس عرش
والس�ابع عرش من ش�هر حزي�ران الجاري)
عرب املنصة االلكرتونية.
وذك�ر بيان لوزارة الداخلية تلقته “الزوراء”:
ان�ه ش�ارك يف ه�ذا املؤتم�ر رؤس�اء اجهزة
االعلام االمني بحضور االمين العام ملجلس
وزراء الداخلي�ة الع�رب الدكت�ور محم�د بن
علي كومانن ،وقد تضمن ج�دول اعمال هذا
املؤتم�ر مجموع�ة م�ن الفقرات ،م�ن بينها
نتائ�ج تطبي�ق توصي�ات املؤتم�ر العرب�ي،
وتجارب متميزة يف استخدام االعالم ملكافحة
اإلرهاب ،ودور االعالم يف نرش االرهاب والفكر
املتطرف ،والرؤية املتكاملة حول دور االعالم
يف مكافحة االره�اب ،فضال عن برامج اعداد
وتأهيل املتحدث الرس�مي ،وعدد من امللفات
واملواضيع ذات االهتمام املشرتك.
وقال مدير دائرة العالق�ات واالعالم يف وزارة
الداخلية العراقية ،اللواء الدكتور سعد معن،
كلم�ة خلال هذا املؤتم�ر نقل فيه�ا تحيات

رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي،
ووزي�ر الداخلية عثم�ان الغانمي ،مؤكدا :ان
تجرب�ة االعلام االمني يف الع�راق تعد واحدة
من اهم وانجح التج�ارب يف محيطنا العربي
واالقليمي من خالل الخربة الطويلة يف مجال
العم�ل امليداني ،نظ�را للتداعي�ات والحروب
التي ش�هدها بلدنا خلال املرحل�ة املاضية،
وتكلل�ت باالنتص�ار الكبير لقواتن�ا االمنية
العراقية عىل االرهاب.
وش�دد مع�ن على :ان مح�ور التع�اون بني
االعالم االمني واملؤسس�ات العربية والدولية
يف الع�راق كان عاملا مهم�ا يف نج�اح عمل
االعلام االمني م�ن خالل عق�د ورش العمل
وعقد الن�دوات واملؤتمرات ملعالج�ة الجرائم
املس�تحدثة على املجتم�ع العراق�ي وصوال
لتحقيق االمن املستدام يف البالد.
ويف خت�ام كلمته ،تمن�ى النج�اح واملوفقية
ألعم�ال املؤتم�ر يف ظ�ل امن اعالم�ي عربي
مشترك ،مبين�ا :ان املؤتمر ش�هد ع�ددا من
الكلم�ات واملقرتح�ات م�ن املش�اركني التي
تخص العمل االعالمي االمني وس�بل نجاحه
والخطوات الواجبة يف العمل املشرتك ملكافحة
االرهاب والجريمة بمختلف صورها.

اختتام احملادثات املوسعة ضمن قمة
بوتني  -بايدن يف جنيف

جنيف /متابعة الزوراء:
اختتم�ت يف جني�ف جول�ة م�ن املحادث�ات
املوسعة جرت ضمن إطار القمة التي عقدت
امس األربعاء بني الرئيسني الرويس فالديمري
بوتني واألمريكي جو بايدن.
وأك�د الفري�ق الصحفي ال�رويس الذي يعمل
عىل تغطي�ة أعمال القمة اختت�ام املحادثات
املوس�عة بني الرئيسين والوفدي�ن املرافقني
لهم�ا يف فيلا “ال غران�ج” ،مشيرا إىل أن
الطرفني قررا عدم تقس�يم ه�ذه الجولة من
الحوار إىل قسمني كما كان مقررا أصال.
وأك�د الرئي�س ال�رويس فالديمير بوتني أن
املحادث�ات مع نظيره األمريكي ج�و بايدن
سارت بشكل جيد.
وق�ال بوتين خلال مؤتم�ر صحف�ي عق�د
اجتماع�ه م�ع باي�دن يف مدين�ة جني�ف
الس�ويرسية ،أن�ه ت�م مناقش�ة االس�تقرار
االستراتيجي والعالق�ات التجاري�ة واألم�ن
اإلقليمي واألمن السيرباني.
وأش�ار بوتين إىل أن معظ�م الهجم�ات
اإللكرتوني�ة يف العال�م تأت�ي م�ن الوالي�ات
املتحدة وكندا وبريطانيا.
كما أكد بوتني أن روس�يا لديه�ا التزام واحد
فقط حي�ال أوكرانيا ،وهو تنفي�ذ اتفاقيات
مينسك إذا كانت كييف جاهزة.
وح�ول مل�ف التع�اون االستراتيجي ،أعلن
الرئي�س الرويس أن الرئيس ج�و بايدن اتخذ
ق�رارا مس�ؤوال ويف الوق�ت املناس�ب بتمديد

ستارت -3ملدة  5سنوات.
واس�تمر االجتماع املوس�ع ألكثر من ساعة،
بع�د أن أج�رى بوتني وبايدن يف وقت س�ابق
جول�ة من املحادثات اس�تمرت أكثر من 1.5
س�اعة على نط�اق ضي�ق بحض�ور وزيري
الخارجية الرويس سريغي الفروف واألمريكي
أنتوني بلينكن.
واس�تمرت القم�ة الروس�ية-األمريكية يف
جني�ف إجماال نح�و  4.5س�اعة ،بما يف ذلك
فاص�ل وجي�ز بين الجولتني.وغ�ادر بايدن
عقب اختتام املحادثات املوسعة مقر انعقاد
القمة.
وش�ارك يف املحادثات املوس�عة م�ن الجانب
الرويس الف�روف ونائبه سيرغي ريابكوف،
ورئيس األركان العامة فالريي غرياسيموف،
ومس�اعد الرئي�س يوري أوش�اكوف ،ونائب
رئي�س إدارة الرئيس الرويس دميرتي كوزاك،
واملتحدث باسم الكرملني دميرتي بيسكوف،
ومبعوث الرئيس الرويس الخاص إىل س�وريا
ألكس�ندر الفرينتيي�ف ،باإلضافة إىل س�فري
موسكو لدى واشنطن أناتول أنطونوف.
يف املقابل ،ش�مل الوفد املوسع املرافق لبايدن
كال م�ن بلينك�ن ،ونائب�ة الوزي�ر للش�ؤون
السياسية ،فيكتوريا نوالند ،ومستشار األمن
القوم�ي جيك س�وليفان ،واملس�ؤول املعني
بشأن روسيا وآسيا الوسطى يف مجلس األمن
القومي إريك غرين ،وس�فري واش�نطن لدى
موسكو جون سوليفان.

وجه باإلسراع بتوزيع استحقاقات عوائل شهداء سبايكر

الكاظم��ي من صالح الدين :أمامنا حتدي��ات البناء والعمران وجيب
إنهاء ملف املشاريع املتلكئة
بغداد /الزوراء:
وجَّ َ
�ه رئي�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،ام�س األربعاء ،الجهات
املعني�ة نح�و اإلرساع بتوزي�ع
اس�تحقاقات عوائ�ل ش�هداء
س�بايكر ،مؤكدا أنه س�يتم تحويل
م�كان الجريمة ملشروع ومتحف
للذاك�رة ،وفيم�ا اش�ار اىل ان امام
البل�د تحديات البناء والعمران ،دعا
اىل رضورة انه�اء مل�ف املش�اريع
املتلكئة يف جميع املحافظات.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلمة له خالل
زيارت�ه موق�ع حادث�ة ش�هداء
س�بايكر بمحافظ�ة صلاح الدين
وقراءة س�ورة الفاتح�ة عىل أرواح
الش�هداء ،يف بي�ان ملكتب�ه تلقت�ه
“الزوراء”“ :سنحوّل مكان جريمة
س�بايكر ملرشوع ومتحف للذاكرة،
ِّ
يمج�د ويخلِّد تضحي�ات العراقيني
ِّ
ويؤك�د تالحمه�م” ،مبيّن�ا ً َّ
“أنن�ا
س�نرشف بش�كل مبارش عىل هذه
اإلجراءات”.
وأضاف َّ
أن “هذا املكان شهد إحدى
أبش�ع املجازر التي يندى لها جبني
ً
الفت�ا إىل أن “الدم�اء
اإلنس�انية”،
الربيئة التي س�قطت هن�ا أيقظت
الوج�دان العراقي عن�د كل أطياف
الشعب”.
وتاب�ع ”:كان�ت هذه الدم�اء دافعا ً
إلنج�از النرص الكبري ال�ذي حققه
العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية”،
موضحا ً أن “ه�ذه الدماء الطاهرة
ع�ززت الهوي�ة الوطني�ة العراقية
ووحَّ دت العراقيني جميعاً”.
وأكد الكاظمي “يجب أن نس�تذكر
ه�ذه الدم�اء الربيئ�ة دائم�ا ً عبر
الحف�اظ على االنتص�ارات الت�ي
تحققت عىل اإلرهاب والحفاظ عىل
هويتن�ا الوطنية ،ويج�ب أن نتعلم
من دروس املايض كي نتجنب تكرار
مآس ومج�ازر” ،الفتا ً إىل أن
هكذا
ٍ
“الفساد وسوء اإلدارة والسياسات
الخاطئة هي أسباب هذه املآيس”.
ولفت إىل َّ
أن “وحدتنا ومؤسس�اتنا
وانتماءنا الوطني هي التي ستمنع
تك�رار مثل ه�ذه املج�ازر” ،مبيّنا ً

“أنن�ا وجهنا الجه�ات املعنية نحو
االرساع بتوزيع استحقاقات عوائل
شهداء سبايكر “.
كما دعا رئي�س الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،إىل إنهاء ملف املش�اريع
املتلكئ�ة ،فيم�ا أش�ار إىل أن هناك
الكثير م�ن العراقي�ل تحص�ل
بس�بب س�وء اإلدارة والعقب�ات
البريوقراطية.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلمة ل�ه بعد
وصول�ه ملبن�ى محافظ�ة صلاح
الدي�ن واجتماعه بالدوائر الخدمية
باملحافظ�ة ،يف بيان ملكتب�ه تلقته
“ال�زوراء” :إن “أهلن�ا يف مختل�ف
املحافظ�ات العراقي�ة عانوا الكثري
خلال العق�ود املاضي�ة بس�بب
الح�روب املس�تمرة واإلره�اب
واألزم�ات املتتالي�ة” ،مبين�ا ً َّ
أن
“املناط�ق املُحررة عان�ت أكثر من
غريه�ا ،بس�بب الخ�راب والدم�ار
اللذي�ن خلفتهم�ا عصابات داعش
اإلرهابية ،وألسباب أخرى ماضون
يف العمل عىل معالجتها”.
وأض�اف أن�ه “يتوج�ب على
املؤسس�ات الخدمية أن ّ
تكثف من
نش�اطها وتس� ّهل إجراءاته�ا كي

اعرتاف بعملية ختريب للموساد يف فرنسا سبقت تدمري املفاعل النووي العراقي عام 1981
لندن /متابعة الزوراء:
ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” الربيطاني
أن عامل�ا نووي�ا ارسائيلي�ا أك�د يف مذكرات�ه،
الص�ادرة حديثا يف كت�اب ،ان جهاز املوس�اد
االرسائيلي كان وراء عملي�ة تفجير ش�حنة
معدات فرنس�ية كانت مخصص�ة لـ”مفاعل
أوزيراك” (تموز) النووي العراقي الذي دمرته
ارسائيل الحقا بغارات جوية العام .1981
وأوضح املوق�ع الربيطاني يف تقرير نرشه :ان
جهاز املوساد حاول تخريب الربنامج النووي
العراقي منتهكا الس�يادة الفرنس�ية ،بحسب
اعرتاف�ات العالم الن�ووي االرسائيلي مايكل
رون ال�ذي رسد بالتفاصيل محاوالت ارسائيل
املتعث�رة لعرقل�ة حص�ول العراق على املواد
الالزمة لتطوير املفاعل النووي العراقي ،وهو
ما مهد لق�رار ارسائييل تدمري املفاعل النووي
املصنع فرنسيا ،برضبات مبارشة.
ويبلغ رون من العمر  89س�نة ،وهو كان أحد

ليك�ون املدي�ر التنفي�ذي للجن�ة العلي�ا لإلصلاح
االقتصادي واملايل”.
وأضاف�ت أن “ذلك جاء انس�جاما ً مع أهمية خطة
اإلصالح االقتصادي واملايل وألجل تعزيز مهامها بما
يضم�ن تطبيق وإنج�از كامل متبنياتهم�ا الرامية
لتصحيح أس�س االقتص�اد العراقي ،واس�تنادا ً اىل
ق�رار مجل�س ال�وزراء رق�م (  ) 50لس�نة 2021
املتعل�ق بإقرار الورقة البيضاء لإلصالح االقتصادي

أبرز العلماء يف مفاعل ديمونة االرسائييل وهو
نرش حديث�ا مذكرات�ه يف كت�اب “The Quiet
 “ Sabraباللغ�ة العربي�ة ،ونشرت صحيفة
“هآرت�س” االرسائيلي�ة تقري�را مطوال حول
املذكرات ،وحول الفش�ل االرسائييل يف احتواء
مح�اوالت الع�راق النووي�ة ،برغ�م انته�اك
ارسائيل املثري للجدل لسيادة فرنسا من خالل
تفجير منش�أة تضم ش�حنة قط�ع ومعدات
مخصصة للربنامج العراقي.
وأش�ار املوق�ع الربيطاني إىل أن سلس�لة من
أح�داث الفش�ل س�بقت الغ�ارة االرسائيلي�ة
عىل مفاعل أوزي�راك العراقي يف العام ،1981
فم�ا بين العامين  1974و ،1977لجأ رئيس
الحكوم�ة االرسائيلي اس�حق رابين ووزي�ر
الدف�اع ش�معون بريي�ز ووزي�ر الخارجي�ة
ييغ�ال آل�ون اىل تبن�ي عمليات ديبلوماس�ية
علني�ة ورسية يف محاولة للتأثير عىل ايطاليا
والربازيل وغريهما من الدول ،وخاصة فرنسا،

وامل�ايل واملتضمن تأليف ( اللجن�ة العليا لإلصالح )
برئاس�ة رئيس مجلس الوزراء ووزي�ر املالية نائبا ً
للرئي�س وعضوية الوزارات والجه�ات ذات العالقة
وملتطلب�ات تنفيذ برنامج اإلصالح ومتابعة وتقديم
الدعم الالزم للجهات املس�ؤولة عنها ووضع األطر
التنظيمية الرضورية لتطبيقها .
وشغل الساعدي مناصب عدة خارج وداخل العراق،
كان آخرها رئيس هيئة األوراق املالية يف العراق .

فرنسا تلغي حظر التجول و”الكمامات اإللزامية”
باريس /متابعة الزوراء:
أعلن رئي�س ال�وزراء الفرنسي ،جان
كاس�تيكس ،أن وض�ع الكمام�ات يف
الخ�ارج لن يكون إلزامي�ا ،اعتبارا من
الي�وم الخميس“ ،إال يف ظروف معينة”
مثل التجمعات أو األماكن املزدحمة أو
املالعب الرياضية.
كما أعلنت فرنس�ا رف�ع حظر التجول
املح�دد عن�د الس�اعة  11,00مس�اء
اعتب�ارا م�ن األح�د املقبل ،حس�ب ما
ذكرت وكالة فرانس برس.
وأوضح رئيس الوزراء الفرنيس ،عقب
انعقاد مجليس الدفاع ومجلس الوزراء،
أن ه�ذا القرار تم اتخ�اذه “ألن الوضع
الصحي يتحسن بوترية أرسع مما كنا
نأمل”.
وكانت الس�لطات الصحية الفرنس�ية

قد ذكرت ،الس�بت ،أن طواقمها أعطت
الجرعة األوىل من لق�اح كوفيد -19إىل
 30مليون و 14ألف شخص ،بما يحقق
هدف الحكومة يف منتصف يونيو.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء الفرنيس أنه تم
السبت ،تجاوز عتبة  30مليون فرنيس
تلق�وا جرع�ة واح�دة على األق�ل من
اللق�اح املض�اد لكوفي�د ،-19داعيا إىل
“كسب املعركة ضد الفريوس”.
وكتب كاس�تيكس عىل تويرت“ :الهدف
تحقق .ش�كرا لجميع املستنفرين من
أج�ل التلقيح” .وكان تحقيق هدف 30
مليون متوقعا الثالثاء املقبل.
وأكدت الس�لطات الصحية أن التحسن
يف الوض�ع الصح�ي يف البلاد ،ورف�ع
القي�ود تدريجي�ا يف الحي�اة اليومي�ة
ينبغي أال يرتافق مع تخفيف الحذر.

يش�عر املواطن بالتحسن امللموس
وينم�و التف�اؤل بين الجمي�ع”،
مشيرا ً إىل َّ
أن “هن�اك الكثير م�ن
العراقيل التي تحصل أحيانا ً بسبب
س�وء اإلدارة وبس�بب العقب�ات
البريوقراطية ،وهذا ما عقدنا العزم
عىل إصالحه”.
وأك�د “أنن�ا نحت�اج اىل تكاث�ف
وتع�اون وتكام�ل يف العم�ل ،ك�ي
نتغل�ب عىل املعرقلات ونكون عىل
مس�توى طموح الش�عب العراقي
العظي�م وبقدر الثقة وم�ا يتوقعه
العراقي�ون من�ا كأداء” ،الفت�ا ً إىل
أن “هن�اك مش�اريع متلكئة كثرية
يف مختل�ف مناطق الع�راق ،ركزنا
جهودن�ا على اتمامه�ا واكمالها،
وأدعو من هنا جميع املؤسسات يف
محافظة صالح الدين وسائر أنحاء
العراق اىل إنهاء ملف هذه املشاريع
ووضعه�ا أم�ام املواطن لتحسين
واقع الخدمات”.
وش َّدد أن “خدمة املواطن هي صنو
العبادة ،وهي واجب يقربنا بالعمل
اىل الله واىل الش�عب ،ورشف وطني
ملقى عىل عاتقنا”.
م�ن جهت�ه ،أكد رئي�س ال�وزراء،

مصطف�ى الكاظمي ،أنه يعوّل عىل
عش�ائر صالح الدين تعزيز مس�ار
الح�وار الوطني والهوي�ة الجامعة
للعراقيين ،فيما أش�ار اىل تحقيق
إنج�ازات كبيرة باالنتص�ار على
اإلره�اب وعب�ور أزمتني سياس�ية
واقتصادية.
وق�ال الكاظم�ي ،يف كلمة له خالل
لقائ�ه ع�ددا ً من ش�يوخ عش�ائر
صلاح الدي�ن ،يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء” :إن “عش�ائر محافظة
صلاح الدين قاموا ب�دور عظيم يف
دح�ر اإلره�اب ،وما زال�وا داعمني
ومس�اندين لقواتنا األمنية البطلة
م�ن مختل�ف صنوفه�ا يف الوقوف
أمام خاليا االرهاب املتبقية”.
وأض�اف “مازلن�ا نتذك�ر بطوالت
الش�يخة أمي�ة البطلة الت�ي قادت
أبناء عشريتها ومن عشائر آخرين
يف القت�ال ضد داعش” ،مؤكدا ً “أننا
حققن�ا جميع�ا ً إنج�ازات كبيرة
باالنتصار عىل اإلرهاب وعبور أزمة
سياسية كادت تطيح بالبلد وأزمة
اقتصادية عاملية”.
وش�دد “أمامن�ا الي�وم تحدي�ات
البن�اء والعم�ران وتطوي�ر البل�د،

وعلينا نح�ن العراقيين جميعا ً أن
نش�د الع�زم ونكث�ف نش�اطنا يف
الزراعة والصناعة والتجارة والبناء
ومختل�ف القطاعات لتطوير البلد،
من اج�ل الدول�ة القوي�ة املقتدرة
التي نطمح لها جميعا”.
وتاب�ع “نع�وّل عليك�م يف تعزي�ز
مس�ار الح�وار الوطن�ي وتعزي�ز
الهوية الجامعة للعراقيني ،الفتا ً اىل
أنه “كلما توحدن�ا وتقوينا بعضنا
باآلخ�ر س�وف ته�ون العقب�ات
واملشاكل أمامنا”.
اىل ذل�ك ،ق�ال الكاظم�ي ،يف كلم�ة
ل�ه خلال ترشف�ه بزي�ارة االمامني
العس�كريني (عليهم�ا السلام):
ان “االمامين العس�كريني (سلام
الل�ه عليهم�ا) يمثالن معال�م إلهية
وإنس�انية تربط جميع أبناء الشعب
العراق�ي اىل بعضهم ،وبقية الحكمة
التي تستنري بها اإلنسانية” ،مبينا ان
“األئمة ليسوا ملكا لطائفة او مذهب
او دين ،بل رموزا إنس�انية نس�تلهم
من خطاها ونقت�دي بهداها ونضع
قيمها نصب اعيننا يف الحياة”.
واض�اف ان “هذه امل�زارات أماكن
مقدس�ة تجمعنا كعراقيني جميعا
تحت مظلة واحدة ،عنوانها املحبة
واإلنسانية” ،مشريا اىل ان “مزارات
س�امراء هي رم�وز ديني�ة وتراث
للبرشية ،مثلما هي تاريخ حضاري
وقيم أخالقية لإلنسانية جمعاء”.
وش�دد الكاظم�ي على “العم�ل
لتطوي�ر واق�ع املدين�ة وتنمي�ة
بناه�ا التحتية وتعزي�ز اإلمكانات
السياحية فيها فس�امراء تستحق
ب�ذل الكثري من الجه�ود” ،الفتا اىل
“انن�ا نطمح ب�أن تكون س�امراء
عاصم�ة ثقافية برموزه�ا الدينية
وعمقه�ا التاريخ�ي ،وأن تك�ون
مقص�دا لعش�اق أهل بي�ت النبوة
ومحبي التاريخ والرتاث اإلسلامي
من كل انحاء العالم”.
يذكر أن رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،وص�ل صب�اح امس
االربع�اء ،إىل محافظ�ة صلاح
الدين .

بعد تأكيد العامل النووي اإلسرائيلي مايكل رون

تكليف الساعدي مديراً تنفيذياً للجنة العليا لإلصالح االقتصادي واملالي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة املالية ،امس األربعاء ،تكليف املستشار
الدكتور عالء عبد الحسين الساعدي مديرا ً تنفيذيا ً
ً
مبينة أن
للجن�ة العليا لإلصالح االقتص�ادي واملايل،
ذلك جاء تنفيذا ً ملتطلبات برنامج اإلصالح.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لل�وزارة يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء” :إن “مكت�ب رئيس ال�وزراء قرر تكليف
املستش�ار الدكت�ور عالء عبد الحسين الس�اعدي،
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ملطالبتها بوقف دعمها نظام صدام حسني يف
برنامجه النووي.
وتاب�ع أنه مع انتخ�اب مناحيم بيغن يف العام
 ،1977غيرت ارسائي�ل تكتيكاته�ا ،وب�دأت
بإطلاق خط�ة تخري�ب الربنام�ج الن�ووي
ومصادره االصلية املتمثل�ة بالقطع واملعدات
الفرنس�ية الصنع .وكان جهاز املوساد حصل
على معلومات دقيقة ح�ول غالبية الرشكات
واملعدات الفرنس�ية املس�تخدمة يف التخطيط
وتصنيع املفاعل وانشائه يف العراق.
كما يعتقد أن املوس�اد نجح يف تحديد عدد من
املهندسين والعلماء العراقيني الذين س�افروا
اىل فرنس�ا من اجل تلق�ي التدريبات ومتابعة
عمليات رشاء املعدات الفرنسية.
ويف الع�ام  1979ش�نت ارسائي�ل عملي�ة يف
بلدة ال سني س�ور مري الفرنسية الواقعة عىل
س�احل البحر املتوس�ط اىل الغ�رب من مدينة
طول�ون .واس�تهدفت العملي�ة مس�تودعات

تابعة لرشكة متخصصة يف تصنيع قطع غيار
للسفن واملفاعالت النووية ..وتضمنت الخطة
تنفيذ سلس�لة من االنفجارات لتدمري أجهزة
ضخمة مخصصة للمفاعل العراقي وكان من
املفرتض أن يتم تحميلها عىل متن س�فينة اىل
الع�راق بعد أيام قليلة .ويعتقد أن االنفجارات
ألحق�ت ارضارا جس�يمة باألجه�زة الجديدة،
لكنها لم تدمرها بالكامل مثلما كان املوس�اد
يتوقع.
وحاول�ت ارسائي�ل التستر عىل املؤام�رة بعد
س�اعة من االنفج�ار ،وأبلغ متص�ل مجهول
الصحف الفرنس�ية ان منظم�ة غري معروفة
م�ن النش�طاء املدافعين ع�ن البيئ�ة تعل�ن
مس�ؤوليتها عن عملية التخريب .ولم تصدق
أجه�زة املخاب�رات الفرنس�ية ه�ذه الرواية،
واش�تبهت يف أن املخرب كان يف الحقيقة يعمل
يف قس�م الح�رب النفس�ية والتضلي�ل التابع
لجهاز املوساد.

بعد انسحاب اثنني من الرتشح للسباق الرئاسي

السباق حيتدم بني  5مرشحني باالنتخابات الرئاسية يف إيران
طهران /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة اإليرانية ،امس
األربعاء ،انس�حاب املرش�ح اإلصالحي
مه�ر علي زاده ،واملرش�ح املحاف�ظ
عيل رضا زاكاني ،من س�باق الرتش�ح
لالنتخابات الرئاس�ية اإليرانية ،املزمع
عقدها الجمعة القادمة.
وأعل�ن وزي�ر الداخلي�ة اإليران�ي ،عبد
الرض�ا رحمان�ي ،يف مؤتم�ر صحف�ي
 :أن “املرش�ح محس�ن مهر علي زاده
واملرش�ح عيل رض�ا زاكاني ،انس�حبا
رس�ميا من الرتشح للس�باق الرئايس،
وأرسال انسحابهما إىل لجنة االنتخابات
يف وزارة الداخلية”.
وق�ال املرش�ح لالنتخاب�ات الرئاس�ية
اإليرانية ،عبد النارص همتي ،يف رس�الة
إىل املرش�ح اإلصالحي ،مه�ر عيل زاده،
َ
“أديت دورا
بعد انسحابه من التنافس:
َ
َ
وبذلت جهدا
وأبليت بالء حس�نا
ثمين�ا
لتكون صوت كل م�ن تم إقصائهم من
التنافس االنتخابي وأثقلت الحمل الذي
يقع عىل عاتقي”.
كم�ا ثم�ن الرئي�س اإليراني األس�بق،
محمد خاتم�ي ،يف بيان ،قرار املرش�ح
اإلصالح�ي ،محس�ن مه�ر علي زاده
باالنس�حاب من االنتخابات الرئاس�ية
لصالح املرشح ،عبدالنارص همتي.

وأعل�ن املرش�ح املحاف�ظ علي رض�ا
زاكان�ي على “تويتر” ،انس�حابه من
السباق الرئايس لصالح املرشح إبراهيم
رئييس ،قائال“ :نظرا ً للرتحيب الشعبي
الواسع بالس�يد إبراهيم رئييس ،أعترب
أن�ه املرش�ح األفض�ل ،انس�حب م�ن
الرتشح االنتخابي وأمنح صوتي للسيد
رئييس ،وآمل أن يحقق تغيريات جذرية
يف البالد”.
وبع�د انس�حاب علي زاده وزاكان�ي،
يتناف�س يف االنتخاب�ات الرئاس�ية
 5مرش�حني ،وه�م رئي�س الس�لطة
القضائية إبراهيم رئييس ،وأمني مجلس

تش�خيص مصلح�ة النظ�ام محس�ن
رضائ�ي ،وعض�و مجل�س تش�خيص
مصلحة النظام س�عيد جليلي ،ونائب
رئي�س مجلس الش�ورى أمري حسين
ق�ايض زاده هاش�مي ،ورئي�س البن�ك
املركزي عبد النارص همتي.
وكان رئي�س لجنة االنتخابات يف إيران،
جم�ال ع�رف ،أوضح :أن�ه “وبنا ًء عىل
االس�تطالعات يف املواق�ع اإللكرتونية،
ف�إن  37%إىل  47%م�ن املواطنين
اإليرانيين سيش�اركون يف االنتخابات،
وهن�اك أكث�ر م�ن  59مليون ش�خص
يحق لهم االقرتاع”.

الصحـــــــــــافة العراقية
عيد 152
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أصدرت ضوابط تسجيل وانتقال التالميذ بني املدارس

اخلطوط اجلوية تعد برناجما تنافسيا
للرحالت الصيفية
بغداد /الزوراء:
اعدت الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية خطة للربنامج الصيفي تتضمن اسعارا
تنافسية ورحالت داخلية وخارجية اضافية تنطلق من جميع املطارات العاملة يف البالد
عىل مدار ايام االسبوع .
وقال املتحدث باس�م الرشكة ،حسين جلي�ل ،يف حديث صحف�ي :ان «الخطوط الجوية
العراقي�ة اعدت برنامج�ا صيفيا متكاملا بالتزامن مع عيد االضح�ى املبارك لخارطة
جوي�ة للرحلات الداخلي�ة والخارجي�ة ،تتضمن اس�عارا تنافس�ية مقارن�ة مع باقي
الرشكات الجوية االخرى ،اىل جانب زيادة عدد الرحالت اىل الوجهات ذات االقبال الكبري»،
الفت�ا اىل ان «اكث�ر من  7وجهات عربية واجنبية تمت زيادة عدد رحالتها بواقع رحلتني
اسبوعيا».
واضاف جليل ان «الرحالت مس�تمرة عرب مطارات بغداد والبرصة والنجف والسليمانية
واربيل بش�كل يومي وبما يزيد عن  40رحلة يوميا» ،منوها بأن «هذه الرحالت باتجاه
بيروت ومصر واالردن ودب�ي ،فضال عن اي�ران وتركي�ا ،اىل جانب الرحلات اىل مدينة
منسيك يف بيالروسيا ومدينة فرانكفورت يف املانيا».

الثقافة تستعد الفتتاح مبنى القشلة
الرتاثي غدا اجلمعة
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الرتبية تعتمد نصف السنة درجة نهائية لغري املنتهية ..ودعوات لشمول مرحلتني بالقرار
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س االربع�اء ،اعتم�اد
درجة نصف الس�نة كدرجة نهائية للمراحل غري
املنتهية ،وانتهاء العام الدرايس يف االول من شهر
تموز لعام . 2021
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ورد «لل�زوراء» :ان
«وزير الرتبية ،علي حميد الدليمي ،يعلن اعتماد
درجة نصف الس�نة كدرجة نهائية للمراحل غري
املنتهية ،وانتهاء العام الدرايس يف االول من شهر
تموز لعام .»2021
واضاف البي�ان ان «الدليمي ثمن جهود املالكات
التدريس�ية والرتبوي�ة ،وما بذل�ه طلبتنا االعزاء
وعوائلهم من اجل انجاح الع�ام الدرايس الحايل،
ويؤك�د انهم يصنع�ون بذل�ك مس�تقبل العراق
املرشق».
ويف الس�ياق نفس�ه ،دع�ت مفوضي�ة حق�وق
اإلنس�ان وزارة الرتبي�ة اىل ش�مول طلبة الصف
الثالث متوسط والسادس االبتدائي بقرار اعتماد
جرة نصف السنة كدرجة نهائية.
وق�ال عضو املفوضية ،فاضل الغ�راوي ،يف بيان
تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان «ق�رار وزارة
الرتبي�ة باعتم�اد درج�ة نص�ف الس�نة كدرجة
نهائي�ة جاء اس�تجابة للمناش�دات العديدة من
عوائ�ل الطلبة ومفوضية حقوق االنس�ان وعدد
كبير من اعض�اء الربمل�ان ومنظم�ات املجتمع
املدني «.

وأض�اف ان «وزارة الرتبي�ة راع�ت الظ�روف
االنسانية والصحية التي مر بها الطلبة هذا العام
كظ�رف اس�تثنائي واعتماد التعلي�م االلكرتوني
الذي أثر كثريا ً عىل املستوى العلمي للطلبة بسبب
جائحة كورونا».
ودع�ا الغ�راوي «وزارة الرتبية اىل ش�مول طلبة
الصف الثالث متوس�ط والسادس االبتدائي بهذا
القرار مع تغيري موعد امتحانات الصف السادس
االع�دادي اىل األول م�ن أيل�ول ،وتقليص املناهج
االمتحانية لهم مراعاة للظروف االنس�انية التي
يمر بها الطلبة».
من جانب اخ�ر ،اص�درت وزارة الرتبية ضوابط

تس�جيل ونقل التالميذ والطلب�ة الخاصة بالعام
ال�درايس املقب�ل ،مح�ددة نس�ب دوام االدارات
املدرسية ولجان فحص املراكز االمتحانية.
وق�ال مدير ع�ام تربية الرصافة الثانية ،قاس�م
العكيلي يف حديث صحفي :ان «ال�وزارة عممت
ضواب�ط نق�ل التالمي�ذ والطلب�ة بين م�دارس
املحافظ�ة الواح�دة او بين بقي�ة املحافظ�ات
االخرى والخاصة بالعام الدرايس املقبل2021( .
– .)2022
واض�اف ان «الكت�اب ال�ذي عم�م بهذا الش�أن،
يتضمن ان يكون تس�جيل االطفال بالصف االول
االبتدائي ملن اتم منهم عامه الس�ادس ،او الذين

س�يكملونه يف نهاية الس�نة الحالي�ة  31كانون
االول  ،2021ويضاف له ش�هر واحد من الس�نة
التقويمي�ة الالحق�ة ،م�ع إلزام امل�دارس بقبول
االطف�ال ضم�ن الرقع�ة الجغرافية له�ا ،ومنح
مدير ع�ام الرتبية صالحية قبول الطلبات خارج
ذلك».
وبني العكييل انه» لن يس�مح مل�ن تجاوز عمره
الـ 16سنة باالستمرار بالدوام باملرحلة االبتدائية
(مدارس التعليم العام ) وينقل اىل مدارس التعليم
املرسع واليافعين ،وباإلمكان نقل�ه اىل املدارس
املس�ائية يف ح�ال تعذر وج�ود م�دارس التعليم
املرسع واليافعني ضمن محل سكنهم».
واعل�ن «التأكيد عىل عدم قب�ول االطفال بصيغة
مس�تمع ،كما ال يوجد ما يمنع من نقل التالميذ
من واىل املدارس األهلية وبالتنس�يق مع مديرية
التعلي�م األهلي واألجنب�ي وحس�ب الضواب�ط
الخاصة بال�وزارة» ،منوها بأن «املديرية وجهت
االدارات املدرس�ية للمدارس االبتدائية كافة بأن
يكون الدوام بالنس�بة لإلدارات املدرس�ية بواقع
 100باملئة».
واش�ار مدير تربية الرصافة الثانية اىل ان «دوام
لج�ان الفحص والتدقي�ق س�يكون  100باملئة،
والنسبة نفسها للحرفيني وموظفي الخدمة ،اما
دوام بقية املالكات املدرس�ية ،فسيكون بحسب
الحاجة وبما يتناس�ب مع ق�رارات خلية االزمة
الخاصة بجائحة كورونا».

للمرة األوىل ..احلشد الشعيب يشمل  13قاطعا باملسريات يف دياىل
بغداد /الزوراء:
تس�تعد وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار
الفتت�اح مبن�ى القش�لة الرتاث�ي الجمعة
املقبلة ام�ام املواطنني وال�رواد واملثقفني
بع�د اغالقه�ا من�ذ ب�دء جائح�ة كورونا
العادة الحي�اة اىل املواقع الرتاثية املجاورة
لش�ارع املتنبي ،بينما تقترب من افتتاح
املتحف العراقي.
وقال مس�ؤول االعلام يف الهيئ�ة العامة
لالث�ار والتراث التابع�ة لل�وزارة ،حاكم
الش�مري ،يف حديث صحف�ي :ان «الهيئة
اع�دت خطة العادة افتتاح مبنى القش�لة
الرتاث�ي امام املواطنني وال�رواد واملثقفني
بعد ان اغلقت منذ ب�دء الجائحة» ،مؤكدا
ان «االغلاق جاء للحفاظ على املواطنني
والرواد واملثقفني م�ن املنظمات الثقافية

واملجتم�ع املدن�ي م�ن انتش�ار فيروس
كورونا».واضاف ان «الهيئة اعادت تأهيل
املبن�ى والحدائق اس�تعدادا الفتتاحه يوم
غ�د الجمعة املواف�ق الـ  18م�ن حزيران
الجاري وس�ط اجراءات وقائية مش�ددة،
وبإرشاف مب�ارش من قبل وزي�ر الثقافة
والس�ياحة واالثار حس�ن ناظ�م ورئيس
الهيئ�ة العامة لالثار والرتاث ليث حسين
مجيد».وكش�ف ع�ن ان «االي�ام املقبل�ة
ستشهد افتتاح املتحف العراقي الستقبال
الزائري�ن من جمي�ع الفئات ،بع�د انجاز
االعم�ال الرتميمية داخل املوق�ع وتأهيل
الحدائق الستقبال رواده» ،داعيا الرواد اىل
«االلتزام بجميع تدابير الوقاية من لبس
الكمام�ات واس�تخدام املعقم�ات حرصا
عىل سالمتهم».

بغداد /الزوراء:
كشف الحشد الشعبي ،امس االربعاء،
عن ش�مول  13قاطع�ا ضمن حدود
محافظة دي�اىل باملسيرات يف تطور
غري مسبوق .
وق�ال الناط�ق باس�م مح�ور دياىل،
ص�ادق الحس�يني ،يف حدي�ث
صحفي :ان” الحش�د الشعبي اعتمد
استراتيجية االنفتاح على التقنيات

األمن النيابية حتذر من عدم االستجابة
إليقاف قرار إعادة أسر الدواعش
بغداد /الزوراء:
ح�ذرت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة ،امس األربع�اء ،من ع�دم اس�تجابة الحكومة
للمطالب�ات بإيقاف قرارها بإعادة ارس الدواعش من مخيم الهول الس�وري اىل الجدعة
جن�وب محافظ�ة نينوى ،مشيرة اىل ان عودته�م تعني ع�ودة العملي�ات اإلرهابية اىل
املحافظة وبقية املحافظات القريبة .
وق�ال عضو اللجنة النائب نايف الش�مري ،يف ترصيح صحف�ي :ان ” توقيت اتخاذ قرار
إع�ادة ارس الدواع�ش من مخيم اله�ول الس�وري اىل الجدعة يف محافظ�ة نينوى قرارا
خطريا خاصة ان تداعياته ستكون كارثية عىل أبناء املحافظة من جوانب عديدة بعد ان
تم اعالن رفض مكونات املحافظة لهذا القرار ” .
وأضاف ان ” الحكومة اىل اآلن لم تصغ اىل األصوات الرافضة لعودة هؤالء ،فضال عن ان
القرار يحتاج اىل دراس�ة ووضع خطط تشترك فيها وزارة ومنظمات واكاديميون قبل
اتخاذ مثل هكذا قرار عشوائي ليس له أي مقدمات واحتياطات امنية ومجتمعية”.
وحذر الشمري من “عودة تلك العوائل التي مازالت تحمل وتؤمن باالفكار التكفريية التي
زرعها تنظيم داعش يف عقولهم ،وان عودتهم ستكون عودة جديدة لتهديد املحافظة من
جديد ،فضال عن تأثريها ملحافظات قريبة ”.

الحديثة يف الحرب ضد داعش خاصة
ان قواط�ع الحش�د تبل�غ  13قاطع
يف دي�اىل  %80منه�ا تق�ع يف مناطق
معق�دة جدا م�ن ناحي�ة التضاريس
بسبب الوديات الجداول والتالل”.
واض�اف الحس�يني ان” الحش�د
الش�عبي ادخ�ل سلاح املسيرات
يف كل قواطع�ه دون اس�تثناء م�ن
خالل ادائها الكبري يف كش�ف املواقع

إحباط ابتزاز الكرتوني
لعدد من الطالبات
اجلامعيات
بغداد /الزوراء:
احبط�ت مفارز الرشط�ة املجتمعية يف
دائرة العالقات واإلعالم بوزارة الداخلية،
امس االربعاء ،عملي�ة ابتزاز الكرتوني
لعدد من الطالبات الجامعيات.
وذك�رت املجتمعي�ة يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «مف�ارز
الرشط�ة املجتمعي�ة احبط�ت ()3
عملي�ات ابت�زاز الكرتون�ي ،اثن�ان يف
محافظة األنبار لفتاتني من املحافظة،
والثالث�ة بإح�دى الجامع�ات لعدد من
الطالبات».
واكم�ل البي�ان ان «مف�ارز املجتمعية
تمكنت من الوص�ول إىل املبتزين الذين
هددوا ضحاياهم بنشر صورهن عىل
مواقع التواصل االجتماعي مقابل املال
أو الخض�وع لرغباته�م الدنيئة ،حيث
اتخ�ذت بحقه�م اإلج�راءات الالزم�ة،
بعد أن قامت بحذف محتويات االبتزاز
وتأمني حسابات الضحايا».

الصحة تعلن خلو العراق من ساللة {دلتا} اهلندية حتى اآلن

بغداد /الزوراء:
أعـلـنـ�ت وزارة الـصـحـ�ة والـبـيـئـ�ة خـلـو
الـعـ�راق من سلالة «دلت�ا» الهندية حت�ى اآلن،
بينم�ا تعم�ل عىل ترسي�ع انجاز مختربات كش�ف
سلاالت كورون�ا يف مدين�ة الطب.وق�ال مدي�ر
الصح�ة العام�ة يف ال�وزارة ،ري�اض الحلف�ي ،يف
ترصي�ح صحف�ي :ان «العراق لم يس�جل أي حالة
بسلالة (دلت�ا) الهندية حت�ى اآلن ،النه�ا رسيعة
االنتش�ار وتس�بب اصاب�ات كثيرة ،وان البل�د لم
يمر بمرحل�ة كهذه».واوضــــ�ح ان «هــــذه
الــس�ــاللــة لــ�م يـثـبــ�ت عـلـمـيـ�ا
انــهــا أش�ـــد مــن الــس�ــالالت الــتــي
انــتــش�ــرت فـ�ي الـبـلـ�دان ،وبـحـس�ـب
الـبـحـ�وث الـجـاريـة حـالـيـ�ا فإن جـمـيـع

الـلـقـاحـات تـعـمـ�ل بـفـعـالـيـة كـبـيـرة
ضد جـمـيـع الــســالالت ،واخـــذ جـرعـتـني
مــ�ن الـلـقـ�اح يـوفـ�ر حـمـايـ�ة قـويـ�ة
ضـدهـ�ا وقــ�ادرة عـلـ�ى تقلي�ل مخاطرها».
وبني ان «ظه�ور املتحورات من السلاالت ال يمثل
أمـ�را مفاجئا ،وهـي عملية طبيعية ،ا ٕذ يكتس�ب
الـفـيـروس طـفـرات بـمـرور الـوقـت لضمان
بقائه ،ويس�اعد جهاز املناعة عىل مهاجمة أجزاء
مختلفة من الفريوس حتى لو طرأت عليه طفرات
جينية».واك�د الحلف�ي ان «ال�وزارة تعم�ل على
ترسيع انش�اء مختربي�ن يف مدينة الطب للكش�ف
عن السالالت الجديدة لكورونا وتصنيفها ومعرفة
االختالف�ات الحاصل�ة بينها وبني النس�خ الجديدة
املتحورة».ورجح «افتتاح املختربين خالل الشهرين

املقبلني بـعـد رفــدهــمــ�ا بأجهزة حـديـثـة
ومــتــطــ�ورة م�ن مناش�ئ عـاملـيـ�ة ،الـى
جـانـب االنـتـهـاء مـن تدريب املالكات الطبية».
وال تــ�زال س�ـاللـة «دلــتــ�ا» املـتـحـ�ورة
مــن فـيـ�روس كــورونــا تـبـ�ث الــرعــب
فــ�ي الـهـنـ�د وبـقـيـة الـــدول ،الس�ـيـمـا
بـعـ�د اكـتـش�ـاف األطــبــ�اء عـالقـ�ة بـني
هـذا املـتـحـور واإلصـابـ�ة بـأمـراض أخــرى
خـطـيـرة ،إذ اعتقد أن الساللة الـجـديـدة تسبب
ضـررا ً غري مسبوق للبنكرياس ،ما يؤدي إىل ظهور
م�رض الس�كري املفاج�ئ وارتـفـاع مس�تويات
الغلوكوز فـي الـدم ،مـا يتسبب بالتايل فـي تفيش
«الفطر األس�ـــود» ،وفــق مـا أكــده أطـبـاء
هـنـود لصحيفة التليغراف الربيطانية.

واالس�تدالل عىل االه�داف احباط اي
كمائن لقوافل الحش�د الشعبي اثناء
العملي�ات العس�كرية” .مبين�ا أن
“املسريات كشف اكثر من  20مضافة
رسي�ة مهم�ة يف االش�هر املاضي�ة،
باالضافة اىل تحديد مس�ارات تس�لل
مهم�ة لداعش وتعق�ب بعض قادته
قبل االش�تباك معهم وقت�ل بعضهم
واعتقال البعض االخر”.

واش�ار اىل ان” املسيرات تحق�ق 5
اه�داف يف آن واح�د ،أبرزه�ا كش�ف
مواقع كبيرة بضغط�ة زر واحدة”،
الفت�ا اىل “التط�ور الكبير يف قدرات
الحش�د الش�عبي ه�ي من اس�همت
يف تحوي�ل تلال حمرين من اس�خن
مناط�ق العراق اىل منطقة مس�تقرة
بش�كل كبير م�ع تدني ملح�وظ يف
الخروقات يف االش�هر املاضية بسبب

تداعيات استخدام املسريات”.
وأوض�ح الحس�يني أن “اح�د اكث�ر
العملي�ات تعقي�دا ه�ي كش�ف وكر
رسي مه�م ج�دا لداع�ش يف حمرين
بس�بب مسيرة كان يضم متفجرات
وعبوات كثرية ،ما يدلل اهمية اللقطة
الواحدة يف االستدالل عىل اهداف ربما
يك�ون م�ن الصعوبة الوص�ول اليها
خاصة من تعقيدات التضاريس”.

النزاهـة االحتادية تنفذ عملييت ضبـط يف دائرة صحـة املثنى
بغداد /الزوراء:
َتم َّ
َك َن ْ�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة من ضبط
ه�م يف صحَّ ة محافظة املثنى بعد رصدها
مُ َّت ٍ
جه�از لفحص الغ�ازات الرشيانيَّة،
فقدان
ٍ
ً
ً
فضلا ع�ن ضب�ط ( )67معاملة ملمارس�ة
مهنة الطب لم تكمتل إجراءاتها.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة ،بحسب
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منهَّ :
أن «فريق
عم ٍل من مكت�ب تحقيق الهيئة يف محافظة
املثنى ،انتقل إىل دائرة صحة املحافظة ،حيث

ضبط مُ َّتهما ً فيها؛ اس�تنادا ً إىل أحكام املادة
ً
فضلا عن
( )٣٤٠م�ن قان�ون العقوب�ات،
يخص جهازا ً مفقودا ً
ُّ
رصف
ضبط مُ س�تند
ٍ
ً
من الدائرة خاصا بفحص الغازات الرشيانيَّة
بقيمة ( )٣٥مليون دينار عراقي».
فري�ق من مكتب
وتابع�ت الدائ�رة« :تنفيذ
ٍ
ضبط
تحقي�ق الهيئ�ة يف املحافظ�ة عمليَّة
ٍ
ثانية ،إذ ت� َّم االنتقال اىل دائرة صحَّ ة املثنى،
وتم َّ
َ
َك َ�ن من ضبط ( )٦٧معاملة ممارس�ة
املهن�ة للمالكات الطبيَّ�ة ،إذ قادت تحرّيات

الفري�ق والتحقيقات األوليَّة التي أجراها إىل
َّ
أن تلك املعامالت غري مرس�ل ٍة لدائرة رضيبة
ً
الفت�ة إىل أنَّ
املثن�ى؛ للتحاس�ب الرضيبي»،
«مبال�غ تل�ك املعامالت بلغ�ت ( )٦٠مليون
دينار عراقي».
وكان�ت الهيئ�ة ق�د أعلنت مطل�ع حزيران
رصف يف
الج�اري عن ضبطه�ا مس�تندات
ٍ
صح�ة املثن�ى لرشاء أجه�ز ٍة طبيَّ� ٍة بقرابة
س� َّب َب ْ
دين�ار َت َ
ت به�در املال
مائت�ي ملي�ون
ٍ
العام.

اعتقال  8إرهابيني بعمليات
نوعية يف نينوى

اإلطاحة بـ  ٦من الدواعش
البارزين يف كركوك

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمن�ي ،امس األربع�اء ،عن إلق�اء القبض عىل
ثمانية ارهابيني يف عملي�ات نوعية بمحافظة نينوى.وقالت الخلية يف
بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :انه « تمكنت مف�ارز جهاز االمن
الوطن�ي يف نينوى بعد اس�تحصال املوافق�ات القضائي�ة ،وبعمليات
نوعي�ة دقيق�ة م�ن الق�اء القبض على  8عن�ارص ارهابي�ة ينتمون
لعصاب�ات داع�ش االرهابية يف مناط�ق مختلفة م�ن املحافظةَ ،عمل
جميعهم بمفارز امنية ،ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصالح
الدي�ن والجزيرة».وأضافت انه «جرى تدوين اق�وال املتهمني اصولياً،
بعدما اعرتفوا بارتكابهم جرائم طالت املواطنني ،فضالً عن استهداف
القوات االمنية اثناء معارك التحرير ،وتمت احالتهم جميعا ً اىل الجهات
القانونية املختصة التخاذ االجراءات العادلة بحقهم».

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت خلية االعالم االمني ،امس االربعاء ،عن القبض عىل  6من الدواعش
البارزين يف محافظة كركوك.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه« :يف اط�ار الجهود
املتواصل�ة ملتابعة العن�ارص االرهابي�ة وتجفيف منابعه�م ،تمكنت مفارز
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة من القاء
القبض عىل ( )٦من االرهابني البارزين املطلوبني للقضاء وفق احكام املادة
(/٤اره�اب) ذلك النتمائه�م لعصابات داعش االرهابي�ة وهم من الداعمني
لداعش لوجس�تيا م�ن وقود وم�واد غذائية ،فضال عن عم�ل البعض منهم
كمقاتلني يف السيطرات الوهمية االرهابية».

املالية تنفي تأخري صرف مستحقات شبكة احلماية

العمل تطالب بتخصيصات تكميلية لتأمني رواتب احلماية

بغداد /الزوراء:
طالبت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،امس
األربعاء ،بموازنة تكميلية لتأمني رواتب الرعاية،
واطالق الشمول الجديد للفئات املستحقة.
وقالت رئيس هيئة الحماي�ة االجتماعية ،هدى
س�جاد محم�ود :إن «ال�وزارة طالب�ت بإق�رار
موازنة تكميلية لعام  2021تعتمد عىل فروقات
س�عر بي�ع النف�ط» ،مش�ددة على ان «تكون
التخصيص�ات االضافية لهيئ�ة الحماية اولوية
قص�وى يف املوازن�ة التكميلية للحد م�ن ارتفاع
نس�ب الفق�ر وتأثير غلاء االس�عار يف االرس
الفقرية».
وأش�ارت اىل ان «س�عر برمي�ل النف�ط املق�ر يف
املوازنة يبلغ ( )46دوالرا بينما يباع اليوم بسعر
( )70دوالرا ،والب�د من اس�تثمار الفارق يف دعم
الفق�راء وتقليل الضرر الحاص�ل عليهم جراء
ارتفاع اس�عار املواد الغذائية بس�بب رفع قيمة
الدوالر وكذلك ما صاحبته من اجراءات مكافحة
جائحة كورونا».
منوهة ب�أن «آالف طلبات الش�مول ألرس تقبع
تحت طائلة الفقر ت�رد اىل الوزارة يوميا ،ولعدم
وج�ود التخصيص�ات الكافي�ة ف�إن الش�مول
برواتب الرعاية بات مرهونا ً باملوازنة العامة».
بينما نفت وزارة املالية األنباء عن تأخر رصفها
ملس�تحقات هيئة الحماية اإلجتماعية {ش�بكة
الحماية}.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لوزارة املالية تلقت
«الزوراء» نس�خة من�ه :ان «نوضح للرأي العام
حقيقة الترصيحات غير الدقيقة الصادرة عن

بع�ض الجهات الرس�مية وغري الرس�مية حول
«عدم التزام الوزارة بتنفيذ قانون املوازنة العامة
للدولة للس�نة املالي�ة  ٢٠٢١فيما يخص رصف
املستحقات املخصصة لإلعانة اإلجتماعية».
وأض�اف البيان «بهذا الصدد تؤك�د وزارة املالية
انه�ا ت�ويل اهتمامه�ا وحرصها على تقديم كل
اشكال الدعم الالزم لهذه الرشيحة من املجتمع،
وان الوزارة ملتزم�ة بتنفيذ بنود قانون املوازنة
العامة للدولة دون تلكؤ او تأخري».
كم�ا أك�دت املالي�ة ان «دائ�رة املحاس�بة تقوم
أوالً ب�أول إلطلاق تخصيص�ات لهيئ�ة رعاي�ة
ذوي اإلعاق�ة واالحتياج�ات الخاص�ة (املعين

املتفرغ) ،حيث بلغت تمويل س�نة  2021لغاية
 31/5/2021بقيمة  188ملي�ارا ً و 682مليونا ً
و 42الف دينار ،وت�م رصف مبلغ ممول بقيمة
تريليون و 275مليارا ً و 249مليون دينار ضمن
تخصيصات عام .».2021
ودع�ت ال�وزارة «كل الجه�ات واملؤسس�ات اىل
مراعاة الدق�ة واملوضوعي�ة ،والتأكد من صحة
املعلومات من مصادرها الرس�مية قبل إطالقها
لوسائل اإلعالم املختلفة والذي من شأنه إحداث
حال�ة من خل�ط االوراق وإرباك ال�رأي العام او
اس�تغالل الفق�راء وتحوي�ل رواتبه�م اىل مادة
دسمة لالنتخابات».
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حتذيرات اقتصادية من استنزاف
العملة الصعبة خارج البلد
بغداد /الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي ،نبيل جبار العيل ،امس األربعاء ،من استنزاف العملة
الصعبة خارج العراق بس�بب مزاد بيع العملة يف البالد ،مشريا اىل ان املبيعات
ارتفعت بنسبة  % 25عن السنوات السابقة.
وق�ال العلي يف ترصيح صحف�ي :إن “مع�دالت بي�ع العمل�ة الصعبة خالل
السنوات السابقة كانت بحدود  150مليون دوالر يوميا”.
وأضاف أن “املعدالت ارتفعت يف نهاية عام  2020لتصل إىل  180مليون دوالر
يوميا” ،مشيرا اىل ان “مبيع�ات البنك املركزي ارتفعت بش�كل مخيف عقب
إقرار موازنة  2021بفارق  ،% 25أي  230مليون دوالر يوميا”.
وأوض�ح العيل أن “عملية س�عر رصف ال�دوالر الجديد لم يح�د من بيع مزاد
العمل�ة الصعبة بل فش�لت يف وضع حد إليقاف نتيج�ة الفروقات لدى بعض
املص�ارف والرشكات” ،مؤك�دا أن “مزاد العملة يعدها الكثير بابا من أبواب
الفساد واستنزاف للعملة الصعبة يف العراق”.
وكانت اللجنة املالية النيابية كشفت ،يف وقت سابق ،عن عزمها عقد سلسلة
م�ن االجتماعات واس�تضافة محاف�ظ البنك املرك�زي العراقي بع�د ارتفاع
ال�دوالر امام الدينار ،مبينة ان الوضع االقتصادي العراق لن يتحمل املزيد من
القرارات الخاطئة.

مزاد العملة يبيع حنو 213
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ،امس االربعاء،
لتسجل  213مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصدر أن البنك املركزي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي،
امس ،انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة  % 7.97لتصل إىل  213مليونا ً و 380ألفا ً
و 597دوالرا امريكيا ،غطاها بس�عر رصف أس�اس بلغ  1460دينارا عراقيا
ل�كل دوالر واحد ،مقارنة بيوم الثالثاء ،حيث بلغت املبيعات فيها  231مليونا ً
و 855ألفا ً و 498دوالر أمريكي.
وذهبت املشرتيات البالغة  191مليونا ً و 830ألفا ً و 597دوالر لتعزيز االٔرصدة
يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات ،فيما ذهب املبلغ املتبقي البالغ 21
مليونا ً و 550ألف دوالر بشكل نقدي.
واشار املصدر ا ٕىل أن  34مرصفا ً قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،
و 11مرصفا ً لتلبية الطلبات النقدية ،إضافة اىل مشاركة  14رشكة رصافة.

الرشيد :مستمرون مبنح قروض
 50مليونا ألغراض البناء
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرشيد ،امس االربعاء ،عن استمراره منح القروض ألغراض
البناء للموظفني واملواطنني.
واوضح املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان
“مبلغ القرض ( )٥٠مليون دينار كحد اعىل ويمنح حس�ب تقدير اللجنة
املختصة”.
واضاف ان “من بني الرشوط ان يقدم املس�تلف إجازة بناء وكفيال يكون
موظف�ا مدنيا عىل امللاك الدائم للمواطنني وتمنح ب�دون كفيل للموظف
الذي لديه توطين يف املرصف ،علما ان التقديم من خالل مراجعة الفروع
يف بغداد واملحافظات لرتويج املعاملة”.

أم قصر الشمالي حيقق إيرادا بأكثر
من مليارين ونصف املليار دينار

الصحـــــــــــافة العراقية
عيد 152

دعوات نيابية لتفعيل استثمار الغاز واالستفادة مما يهدر منه يوميا

“أوبك” تعلن زيادة إنتاج النفط لـ 8دول بينها العراق ...وخفيف البصرة يقفز لـ  74دوالراً
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت منظمة أوبك الت�ي تتألف من 13
دول�ة ،ام�س األربع�اء ،أن ثمان�ي دول،
بينه�ا الع�راق ،زادت انتاجها من النفط
يف شهر ايار املايض ،فيما انخفض إنتاج
خمس دول من دول األعضاء.
وقالت املنظمة يف تقرير لها اطلعت عليه
“ال�زوراء” :إن إنت�اج ال�دول األعضاء يف
منظمة أوبك من النفط ارتفع بنحو 390
أل�ف برميل يوم ًيا خالل الش�هر املايض،
ليص�ل اىل  25.463ملي�ون برميل يوم ًيا
بدع�م زي�ادة اإلم�دادات من الس�عودية
وفنزويال وإيران والعراق.
وأضاف�ت أن “الزيادات األكرب جاءت من
الس�عودية ،إذ ارتف�ع إنتاجه�ا النفطي
بنح�و  345أل�ف برمي�ل يوم ًي�ا ،ليصل
إىل  8.466ماليين برمي�ل يوم ًي�ا ،تلتها
فنزويال مس�جلة زيادة قدره�ا  45الف
برميل يوميا”.
وتقري�ر املنظمة تاب�ع ان “ايران جاءت
ثالث�ا بزيادة قدره�ا  42الف برميل ومن
ثم جاء الع�راق رابعا بزي�ادة قدرها 33
الف برميل يوميا ليصل اىل  3.967ماليني
برمي�ل يومي�ا وجاءت الكويت خامس�ا
بزي�ادة بلغ�ت  32ال�ف برمي�ل يومي�ا،
واالم�ارات سادس�ا ب�ـ  28ال�ف برميل
يومي�ا وليبي�ا ب�ـ  23الف برمي�ل يوميا
واخريا الجزائر بمقدار  12الف برميل”.

واش�ار التقري�ر ،إىل أن “أكبر انخفاض
ج�اء م�ن نيجريي�ا ،حي�ث انخفض�ت
الش�حنات منها بمق�دار  72ألف برميل
يوم ًي�ا  ،تليها انغ�وال بانخفاض بلغ 60
الف برميل يوميا وش�هد كل من الغابون
ً
انخفاضا يف
والكونغو وغينيا االستوائية
إنتاجه�ا بمق�دار  7 ،11 ،19آالف برميل

يوميا عىل التوايل”.
بينما ارتفع س�عر خام البرصة الخفيف
ليسجل اعىل سعر يف منظمة أوبك ،امس
األربعاء ،مع ارتف�اع ايضا لخام البرصة
الثقي�ل ،بالتزام�ن م�ع ارتف�اع أس�عار
النفط يف األسواق العاملية.
وس�جلت أس�عار خام البرصة الخفيف

الكشف عن إجراءات لرفع مستوى تقييم العراق
يف مكافحة غسل األموال
بغداد /الزوراء:
كش�ف مكت�ب مكافح�ة غس�ل
األم�وال وتموي�ل اإلره�اب يف البنك
املرك�زي العراق�ي ،ام�س األربعاء،
عن إجراءات تنفيذيَّة لرفع مستوى
تقيي�م الع�راق يف مج�ال مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ونقل عن مصدر مسؤول باملكتب يف
ترصيح صحف�ي :إن “املكتب اتخذ
خط�وات فنية م�ن قب�ل منظومة
مكافح�ة غس�ل األم�وال وتموي�ل
اإلره�اب م�ن خلال اس�تكمال
الس�لطات العراقي�ة تغطي�ة خطة
العم�ل املوضوع�ة م�ن مجموع�ة
مراجع�ة التعاون ال�دويل ()ICRG
التاب�ع لفريق العمل املايل (،)FATF
فق�د أصبح�ت الس�لطات أم�ام
مس�ؤولية الب�دء بعملي�ة التقيي�م
الوطن�ي للمخاطر التي تع� ّد جزءا ً
من عملية التحديث َّ
كل عامني”.
وأض�اف املصدر ان�ه “يف ضوء ذلك
فق�د ب�ارش مكتب مكافحة غس�ل

األم�وال وتموي�ل اإلره�اب اتخ�اذ
عدد من اإلج�راءات للميض قدما ً يف
التقييم الوطني للمخاطر ،كتشكيل
ع� َّدة فرق معني�ة بعملي�ة التقييم
الوطن�ي للمخاط�ر ،وم�ن خلال
التنس�يق املب�ارش مع البن�ك الدويل
ال�ذي ّ
تبنى عملية املس�اعدة الفنية
الخاص�ة به�ذا املوض�وع ،وق�د ت َّم
االنتهاء م�ن املرحلة األوىل التي تع ّد
املرحلة التعريفي�ة ورشح مفاهيم

العملية للمجاميع الفرعية التي ت َّم
ّ
وكل حس�ب القطاع الذي
تحديدها
ينتمي إليه”.
وأك�د ّ
أن�ه “ضمن ه�ذا اإلط�ار تم
اختيار عضو م�ن ِّ
كل قطاع ليكون
املس�ؤول عن ملء الج�داول املع ّدة
من قبل البنك الدويل ،فضالً عن ذلك
هناك تنس�يق مس�تم ّر بين فريق
التقييم والبنك الدويل بش�أن تقديم
الدع�م املس�تمر م�ن حي�ث جم�ع
وتحلي�ل اإلحصائي�ات والبيان�ات
لتحديد مستوى املخاطر والتهديدات
ونقاط الضعف”.
وتوقع املصدر أن “يعقد البنك الدويل
ورش�ة تمت ّد لثالثة أي�ام مع جميع
الجهات املعني�ة لبيان كيفية كتابة
التقري�ر النهائ�ي بص�ورة عملية،
لتك�ون بذلك إج�راءات اس�تباقية
له�ذ ِه العملية كإص�دار التعليمات
وتبن�ي إج�راءات تنفيذي�ة جديدة،
إذ َّ
إن املعالج�ة اآلني�ة سترفع من
مستوى تقييم جمهورية العراق”.

النهرين يطلق خدمة “االستصناع” لشراء وبناء
الوحدات السكنية

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة ،امس االربعاء ،تحقيق اح�د املنافذ الحدودية
إيرادا بأكثر من مليارين وسبعمئة مليون دينار عراقي خالل يوم واحد.
وقالت الهيئة يف بيان ،تلقت “الزوراء” نس�خة منه :أن “منفذ ميناء ام قرص
الش�مايل يف البرصة ،حقق إيرادا بأكثر من مليارين وس�بعمائة دينار عراقي
يف يوم واحد”.
واضاف�ت أن “ذلك ج�اء نتيجة للرقاب�ة والتدقيق وأحكام الس�يطرة لغرض
تعظيم اإليرادات الحكومية”.
مبينة أن “مجمل اإليرادات املتحققة يف هذا املنفذ جاءت من (االيراد الجمركي،
والرضيبي والنقل الربي والحجر الزراعي) ليوم  15حزيران .”2021

دعوات لتشجيع الصناعة الوطنية ودعم
املنتج احمللي بطرق ناجحة
بغداد /الزوراء:
دع�ا عض�و املجل�س االقتص�ادي
العراق�ي ،غدي�ر العط�ار ،ام�س
االربع�اء ،الحكوم�ة إىل دع�م املنتج
املحيل بطريقة ناجحة ،عرب تشجيع
الصناع�ة الوطنية والس�يطرة عىل
سوق العملة املوازي.
وقال العطار يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :إن “عىل الحكومة إعفاء
امل�واد األولي�ة الداخل�ة بالصناع�ة
املحلي�ة م�ن الرس�وم الجمركي�ة
الرضيبي�ة تش�جي ًعا للصناعة واإلنتاج الوطني ،خاصة التي تس�تخدم يف
اإلنتاج بنسبة ال تقل عن  40يف املئة”.
وأش�ار إىل أن “االرتف�اع املس�تمر يف س�عر رصف الدوالر مقاب�ل الدينار
يساهم بانتعاش املس�تورد ويرفع من اسعار املواد املصنعة محل ًيا ،األمر
الذي يؤدي إىل زيادة الثقل املايل عىل كاهل املواطن”.
وش�دد العطار عىل “رضورة السيطرة عىل أس�عار رصف العملة الصعبة
يف الس�وق املوازي للعمالت يف العاصمة بغداد ،لتقليل آثار رضر التغيريات
السعرية املتواترة”.
هذا وبلغت أس�عار رصف العمالت خلال الفرتة القليلة املاضية  152الف
دين�ار لكل ورق�ة فئة  100دوالر يف االس�واق املحلية ،يف حين يبيع البنك
املركزي العراقي الـ  100دوالر بسعر  145الف دينار.
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بغداد /الزوراء:
أطلق مصرف النهرين اإلسلامي ،التابع ل�وزارة املالية،
خدمة “االس�تصناع” والت�ي تصل اىل  100ملي�ون دينار
لغرض بناء وحدة سكنية وتكون لجميع املواطنني ،بينما
أعل�ن اس�تمراره برتويج معاملات خدم�ة رشاء العقار
للموظفين املوطن�ة رواتبهم بمبلغ يص�ل اىل  150مليون
دينار وغري املوطنة رواتبهم بمبلغ يصل اىل  100مليون.
وق�ال مدير املرصف ،محمد س�مري ،يف حديث صحفي :إن
“املرصف أصدر خالل املدة القليلة املاضية ضوابط خدمة
(االستصناع) التي تصل اىل  100مليون دينار لغرض بناء
وحدة سكنية ولجميع املواطنني” ،موضحا ً أن “الضوابط
تقضي ب�أن يكون الحد األعلى لتمويل إضاف�ة البناء 50
مليون دينار والح�د األعىل لتمويل بناء الوحدة الس�كنية
 100ملي�ون دينار ممن يمتلكون قطع�ة أرض ويرغبون
ببنائها ،إما إذا زادت قيمة املقاولة عن تلك املبالغ فيتحمل
الزبون فرق املبلغ”.

وأوضح أن “املرصف حدد مقدار الربح بـ  % 4بمدة تمويل
 15س�نة ويستحق القس�ط األول بعد  60يوما من تاريخ
توقي�ع العقد ،وعىل طالب التموي�ل تقديم كفيل واحد إذا
كان مبلغ التمويل  50ملي�ون دينار وكفيلني إذا زاد مبلغ
التمويل عن  50مليون دينار وصوالً اىل  100مليون دينار،
عىل أن يغطي نصف صايف راتبه مبلغ القسط الشهري وأن
يتناس�ب املتبقي من الخدمة الوظيفية مع س�ن التقاعد
ومدة (االستقطاع).
وأش�ار سمري إىل أن “طالب القرض عليه أن يقدم األرايض
أو العقارات املراد (اس�تصناعها) أو غريها ضمانا ً وترهن
رهن�ا ً تأميني�ا ً م�ن الدرج�ة األوىل عىل أن تغط�ي قيمتها
التقديري�ة قيمة مبلغ التمويل (املبلغ املمنوح)” ،مش�ددا ً
على أن “يك�ون الح�د األعىل لتنفي�ذ أعمال بن�اء الوحدة
السكنية ( )6أشهر للطابق الواحد و( )9أشهر للطابقني،
وأن يك�ون طال�ب التمويل بصيغة (االس�تصناع) عراقي
الجنسية ،وأن ال يقل عمره عن ( )18عاما”.

املص�در آلس�يا  74.03دوالرا ً للربمي�ل
بارتفاع بلغ نسبته  ،% 1.44فيما ارتفع
خ�ام البصرة الثقي�ل إىل  69.43دوالرا
للربميل بنسبة ارتفاع بلغت . % 0.20
وس�جل نف�ط البصرة الخفي�ف أعلى
األس�عار مقارنة بالنفوط األخرى لدول
منظمة اوبك ،حيث س�جل س�عر النفط

العرب�ي الخفي�ف الس�عودي 72.84
دوالرا ً للربمي�ل ،فيم�ا بلغ س�عر مزيج
مربان اإلماراتي  72.66دوالرا ً للربميل،
ومزيج سهران الجزائري  72.95دوالرا
للربمي�ل ،يف حني س�جل بوني الخفيف
النيجيري  73.22دوالراً ،وجرياس�ول
االنغويل  73.39دوالرا.
من جانبها ،دعت لجنة النفط والطاقة
النيابيَّة ،ام�س االربع�اء ،الحكومة إىل
تغيير سياس�تها نح�و إنت�اج الغ�از،
واالستفادة مما ُيه َد ُر منه يومياً ،مبينة
َّ
أن اس�تثمار الغ�از يف البلاد أفضل من
استرياده من الدول املجاورة.
وقال عضو اللجنة النائب ،غالب محمد
علي ،يف حدي�ث صحف�يَّ :
إن “العراق
يمل�ك العدي�د م�ن حق�ول الغ�از غري
املس�تثمرة ،ون�رى َّ
أن الحكوم�ة تقوم
باس�ترياد الغاز بدالً من إنتاجه” ،مبينا ً
أن “هن�اك رشكات تس�تطيع خلال
س�نة إنتاج الغ�از املصاح�ب من أجل
اس�تخدامه إلنت�اج الكهرب�اء ،كما هو
معمول به يف إقليم كردستان”.
واش�ار اىل َّ
أن “موض�وع اس�ترياد الغاز
م�ن أجل س� ِّد حاج�ة البلد من�ه أصبح
ع�ادة وظاهرة مس�تمرَّة ،دون ْ
أن تقوم
الحكوم�ة بالتفكري يف كيفية إنتاج الغاز
ال�ذي ُيه� َدر يوميا ً دون ْ
أن تس�تفيد منه
البالد”.

التخطيط :قرب تطبيق املواصفة
العراقية اخلاصة باسترياد السيارات

بغداد /الزوراء:
اعلن وزير التخطيط ،خالد بتال النجم ،امس االربعاء ،البدء بتطبيق املواصفة
القياس�ية العراقي�ة املعتم�دة لفحص وتقيي�م املطابقة للمركب�ات بمختلف
اشكالها ،ابتدا ًء من االول من شهر ايلول املقبل.
ج�اء ذلك خالل لقائه مديرة عام دائرة التقيي�س يف الجهاز املركزي للتقييس
والس�يطرة النوعي�ة ،بان ن�وروز ابراهيم ،وع�ددا من اعض�اء اللجنة املعنية
بوضع مواصفات املركبات ،وفق بيان للتخطيط ورد “للزوراء”.
وقال النجم إن “تاريخ االول من ايلول املقبل س�يكون موعدا نهائيا للعمل بما
تضمنته املواصفة العراقية الخاصة بمتطلبات سالمة وامان املركبات”.
ودعا الوزير املس�توردين والتج�ار اىل “التعامل مع هذا املوع�د بجدية كبرية،
فبعد االول من ايلول لن يتم الس�ماح بدخول اي س�يارة م�ا لم تكن مطابقة
للمواصفات” .وأشار إىل أن “تطبيق املواصفة كان من املقرر ان يبدأ مع بداية
الع�ام الحايل ،ولكن تقرر تأجيل التنفيذ ،بس�بب ظ�روف جائحة كورونا وما
س�ببه الوباء من توقف للتجارة العاملية ،وتوق�ف مختلف التعاقدات” .مؤكدا
“ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا باعتبار فرتة الجائحة ظرفا قاهرا”.

املعارض العراقية تناقش تعظيم املوارد
عرب األنشطة االقتصادية واالستثمارية

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الرشك�ة العامة للمع�ارض والخدم�ات التجاري�ة العراقي�ة يف وزارة
التج�ارة ،ام�س االربع�اء ،عق�د اجتم�اع ملجلس ادارتها ملناقش�ة االنش�طة
االقتصادي�ة واالس�تثمارية يف مع�رض بغداد ال�دويل .وقال مدي�ر عام رشكة
املع�ارض العراقي�ة رئيس مجل�س االدارة ،رسم�د طه س�عيد ،يف بيان تلقت
“الزوراء” نس�خة منه :ان “االجتماع ناقش اهم القضايا الخاصة باألنش�طة
االقتصادية واالس�تثمارية يف معرض بغداد ال�دويل” .واضاف انه “تمت ايضا
مناقشة استئناف األنش�طة الخاصة بإقامة املعارض الداخلية والخارجية يف
املحافظ�ات العراقية ،بعد موافقة خلية االزمة ووزارة الصحة والتش�ديد عىل
االجراءات الوقائية ملنع انتشار كورنا خالل فرتة اقامة املعارض ،باإلضافة اىل
تس�هيل عملية دخول الوفود االجنبية من خالل التنس�يق مع االجهزة االمنية
ودائرة ش�ؤون االقامة” .واش�ار س�عيد إىل ان “االجتماع ناقش كذلك تعظيم
موارد الرشكة من خالل توقيع العقود مع الرشكات االس�تثمارية والرشكات
املنظمة ،إلقامة املعارض الداخلية”.

أكد أن مشاريع العتبة احلسينية أمنوذجاً للنهضة

املستشار املالي لرئيس الوزراء :العراق ورث  4عقود من التنمية الضائعة
بغداد /الزوراء:
ق�ال املستش�ار املايل لرئي�س مجلس
ال�وزراء ،مظه�ر محم�د صال�ح :إن
“مش�اريع العتب�ة الحس�ينية تع�د
أنموذجا للنهضة يف العراق”.
وذك�ر صال�ح ،خلال مش�اركته يف
املؤتم�ر االقتص�ادي ال�ذي اقامت�ه
جامعة كربلاء بالتعاون م�ع العتبة
الحس�ينية تح�ت ش�عار {االقتص�اد
العراقي بني تحديات االصالح وتبعات
جائح�ة  :}COVID_19ا ٕن “الع�راق
ورث  4عق�ود من التنمي�ة الضائعة،
ا ٕضافة ا ٕىل االنتكاس�ات الت�ي مر بها
خلال جائح�ة (كورون�ا) وتده�ور
أسواق النفط ،وكذلك مشاكل أخرى،
وهذا امل ٔوتمر العلمي ( )15يعد املفصل
لتنمي�ة ال�رأي الع�ام ،وه�و أس�اس
العل�وم والتق�دم للبل�د ،وه�و صانع
الق�رار االقتصادي للبل�د ،إذ ان الرأي

الع�ام العلم�ي البد ان يك�ون مدعما
بالبح�وث والدراس�ات ،وبالت�ايل فإن
هذا امل ٔوتمر مهم جدا ً وستكون له آثار

ا ٕيجابية عىل صنع القرار يف العراق”.
وأض�اف أن “دور العتب�ة الحس�ينية
املقدس�ة بكل ما تطرحه وتنتجه هو

غري ربح�ي ويمثل النهض�ة بالعراق،
وانموذج�ا ،وه�ذه النم�اذج الت�ي
ترفده�ا العتب�ة الحس�ينية وتق�وم
بإعمامه�ا وتوس�يعها بش�كل عام،
تخل�ق مناخات تنمية رائدة ،وما نراه
أن العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة ه�ي
جدحة االقتصاد العراقي ،فهي تقدم
مش�اريع غري ربحية تعطي ر ٔوية عن
مستقبل العراق ،لذا نحتاج ا ٕىل نماذج
من مش�اريع العتبة الحسينية ،وعىل
الدولة ان ترى وتتابع هذه املش�اريع
ونجاحاته�ا الٔن الدول�ة صاحب�ة
املشروع االٔكبر يف حي�اة الن�اس
واملجتمع”.
وكان ممث�ل املرجعية الدينية العليا،
املت�ويل الرشع�ي للعتبة الحس�ينية
املقدس�ة ،الش�يخ عب�د امله�دي
الكربالئ�ي ،قد أكد ،يف وقت س�ابق،
أن العتب�ات املقدس�ة ال تري�د أن

تكون بديال عن ال�وزارات والجهات
الحكومي�ة م�ن خلال مش�اريعها
التعليمي�ة والخدمي�ة والصحية ،بل
تري�د أن تكون عضدا وس�ندا لها يف
خدمة املجتمع واالرتقاء به.
يذك�ر أن العتب�ة الحس�ينية تمكنت
من تنفي�ذ أكثر م�ن ( )200مرشوع
متن�وع مابني عمالق ومتوس�ط بعد
ترجم�ة توجيه�ات ممث�ل املرجعية
الديني�ة العلي�ا ،واملت�ويل الرشعي لها
الشيخ عبد املهدي الكربالئي اىل أرض
الواقع ،وتقوم بتوفري كل االٕمكانيات
املتاح�ة لغ�رض دع�م االقتص�اد
العراقي ،س�واء من خالل الدراس�ات
والبح�وث وامل ٔوتم�رات الت�ي تقيمها
املراكز واالٔقس�ام وامل ٔوسسات التابعة
له�ا ،أو عن طريق ا ٕنش�اء املش�اريع
االسرتاتيجية التي تدعم اقتصاد البلد،
وتوفري آالف فرص العمل للشباب.

الرياضي

أصفر وأمحر
مدرب برتغالي يقرتب من قيادة
املنتخب الوطين

بغداد /متابعة الزوراء
ب�دأت الهيئ�ة التطبيعي�ة لالتح�اد العراق�ي بك�رة الق�دم اتصاالتها للبحث ع�ن مدرب
جدي�د لقي�ادة املنتخب الوطن�ي خالل املرحل�ة املقبلة.وقال مصدر يف الهيئ�ة التطبيعية
ان “التطبيعي�ة ب�دأت بالفع�ل بالبح�ث عن بدي�ل مل�درب املنتخب الوطني ،رسيتش�كو
كاتانيت�ش ،لقيادة املنتخب الوطني يف املرحلة املقبلة من التصفيات االس�يوية”.واوضح
ان “التطبيعية رشحت املدرب الربتغايل كارلوس كريوش ليكون البديل االول لكاتانيتش”،
مبين�ا ً ان “العائ�ق الوحيد الذي يق�ف امام التعاقد هو املقابل امل�ادي الذي يبلغ  5ماليني
دوالر”.يذكر ان العراق تأهل وصيفا إليران يف التصفيات االسيوية املزدوجة.
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كاتانيتش :جيب أن نتعلم من خسارتنا أمام إيران ومهمة األسود املقبلة صعبة
بغداد /حسني عمار -الزوراء
أكد رئي�س لجن�ة املنتخب�ات يف الهيئة
التطبيعي�ة التح�اد الكرة ،أس�عد الزم،
أن الهيئ�ة متمس�كة بم�درب املنتخب
الوطني رسيتش�كو كاتانيتس ،وكل ما
يثار يف مواق�ع التواصل االجتماعي عن
رحيل امل�درب هي ش�ائعات عارية عن
الصحة ،مش�ددا ً عىل رضورة التحضري
املبكر للدخول بقوة يف منافسات املرحلة
املقبلة.
وق�ال الزم َّ
إن” الهيئ�ة التطبيعي�ة
متمس�كة باملدرب وهن�اك التزام وعقد
مبرم بني الطرفني ،وال صحة ملا يش�اع
يف مواقع التواصل االجتماعي عن تركه
املنتخ�ب” ،مبيّن�ا ً َّ
أن “ امل�درب الي�زال
ُ
مس�تمرا ً بمهمته م�ع أس�وُد الرافدين
لعب�ور املرحل�ة املقبلة م�ن التصفيات
والتأهل إىل كأس العالم”.
وأض�اف الزم أنه” خالل الفترة املقبلة
س�تكون هنال�ك جلس�ة م�ع امل�درب
ملناقشة إعداد املنتخب يف املرحلة املقبلة
م�ن التصفي�ات وتس�ليط الض�وء عىل
الالعبين املحرتفين واملغرتبين كونهم
أبن�اء املنتخ�ب الوطن�ي وله�م بصمة
مؤث�رة يف أكثر من مناس�بة” ،مش�ددا ً
عىل “رضورة التحضير املبكر للدخول
بقوة يف منافس�ات املرحلة املقبلة التي
سنواجه بها منتخبات قوية وصعبة”.
َ
بارك السلوفيني سرتيشكو
ومن جهته،
كاتانيتش ،مدرب منتخبنا الوطني لكرة
القدم ،لالعبني التأهل للمرحلة النهائية
للتصفيات اآلس�يوية املؤهل�ة ملونديال
قط�ر  ، 2022وكذل�ك ضم�ان التأه�ل
الرس�مي لنهائيات كأس آسيا  2023يف
الصني.
َ
وق�ال كاتانيت�ش يف املؤتم�ر الصحفي
بعد مباراة إيران“ :مبارك ملنتخب إيران
الفوز بعد تسجيل هدف وحيد والتأهل..
لقد حصلوا عىل فرصة وحيدة بالشوط
األول وس�جلوا منه�ا هدف�اً ،وهذه هي
جودة الف�رق القوي�ة ،ولألس�ف دائما ً
نستقبل أهدافا ً من أخطاء”.
َ
وأضاف “ :لعبنا بالش�وط الثاني بشكل
أفض�ل ألننا عرفن�ا اننا ضمن�ا التأهل،
ولكننا اس�تقبلنا هجم�ات مرتدة وهذا
طبيعي ،ويجب ان نتعلم من الهزيمة “.

شوان وبلند يلتحقان بصفوف منتخب
الشباب يف مصر
بغداد /الزوراء
َ
وصل الالعب العراقي املحرتف يف صفوف التسيو اإليطايل (شوان سريوان) إىل
العاصمة املرصية القاهرة من أجل االنضمام إىل صفوف منتخب الشباب يف
معسكره التدريبي تحضريا َ للبطولة العربية.
ً
ُ
وانخرط شوان سريوان يف تدريبات منتخب الشباب بدءا من يوم امس األربعاء
بعد حصوله عىل راحة سلبية من الجهاز الفني بسبب الرحلة الطويلة من
إيطاليا إىل مرص.
َ
وصل املحرتف العراقي يف صفوف فريق دي غرافشاب الهولندي (بلند
كما
حسن) إىل العاصمة املرصية القاهرة لاللتحاق بصفوف منتخب الشباب .
واستق َر الالعب يف فندق موفمبيك مقر إقامة منتخب الشباب الذي يعسكر
يف مرص تحضريا َ للمشاركة يف بطولة كأس العرب ملنتخبات الشباب التي
تنطلق يف الشهر الحايل ،وانخرط يف تدريبات ليوث الرافدين بدءا من يوم امس
األربعاء.
معسكر تدريبي مغلق يف مرص
يشا ُر إىل أن منتخب الشباب كان قد دخل يف
ٍ
منذ يوم الجمعة املايض تحضريا َ لبطولة كأس العرب للشباب التي ستنطلق
يف العرشين من الشهر الحايل.
ووضعت قرعة كأس العرب للشباب منتخب الشباب يف مجموعة ضمته مع
منتخبات السنغال ولبنان وجزر القمر.

َ
وتابع مدرب منتخبنا الوطني ”:أريد أن
أبارك لالعبني التأهل للمرحلة النهائية..
تأهلن�ا بهذا الفريق املت�اح ،عيل عدنان
ل�م يلع�ب من�ذ س�بعة أش�هر ،صفاء
ه�ادي لم يلعب منذ عام ،مهند وبش�ار
لم يلعبا منذ ش�هر ،والالعبون املحليون
الذين اشرتكوا بدوري ابطال آسيا كانوا
محبطني أيضاً ،ولهذا أنا س�عيد بخطف
 ٦نق�اط ،والي�وم بهذه الظ�روف لعبنا
ض�د ثاني افض�ل فريق يف آس�يا ،ولكن
برصاح�ة هذا لن يك�ون كافيا ً باملرحلة
النهائي�ة وأن�ا ص�ادق بذلك ،س�تكون
املهمة صعبة”.
وأش�ار اىل ”:أنه يف الع�راق الجميع يريد
ان يربز عضالته ،فما حصل بني االندية
واالتح�اد أمر مؤث�ر ،أحد االندي�ة اعاد
 ٩العبين م�ن املنتخ�ب بطريق�ة غير
مس�بوقة ،حق�ا ً قصت�ي م�ع املنتخب
العراق�ي جميل�ة ومضحك�ة بالوق�ت

احتاد املالكمة ينقل مكان إقامة
بطولة الناشئني إىل
حمافظة النجف
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العراق للمالكمة تغيري مكان اقامة بطولة
الناشئني.
وقال رئيس االتحاد عيل تكليف ان “االتحاد املركزي للمالكمة
قرر نقل بطولة اندية العراق للناشئني من ذي قار اىل محافظة
النجف االرشف”.
واوضح ان “القرار جاء لتعذر اقامتها يف االوىل وسيكون
املؤتمر الفني يف السادس والعرشين من الشهر الجاري ،اذ
ستكون املنافسات من  27حزيران ولغاية االول من تموز”.
وسيقوم االتحاد بنرش االستمارة الخاصة باملشاركة ولوائح
البطولة وتعليماتها يف وقت الحق.

نفس�ه ،وس�أكتب كتابا ً عنها ،صدقني
سأكتب كتابا ً عنها”.
وخت� َم كاتانيت�ش حديث�ه يف املؤتم�ر
الصحف�ي ”:إذا م�ا س�نكون جاهزين
للمرحل�ة القادمة أم ال ،هذا أمر ال يعود
يل ،هن�اك تواريخ مح�دودة وأيام فيفا،
فإذا وفروا الالعبني يل ملدة شهر سنكون
جاهزي�ن ،وبخالف�ه س�أتابعهم فقط
واس�تدعيهم ،وال اس�تطيع فع�ل أكثر
م�ن ذل�ك ،لو ل�م يلعب بع�ض الالعبني
مع انديتهم فمن الطبيعي سأبحث عن
خيارات أخرى لو كانت لدينا”.
ومن جانب�ه ،أكد مدرب فري�ق الزوراء
بك�رة الق�دم ،رايض شنيش�ل ،أن أداء
املنتخ�ب الوطن�ي يف املب�اراة األخرية يف
التصفيات ال يرقى اىل املستوى املطلوب،
داعي�ا ً املعنيني بالكرة العراقية اىل توفري
كل الس�بل لتط�ور املنتخ�ب لتج�اوز
املرحلة القادمة من املنافسة.

وق�ال شنيش�ل إن” أداء العبي املنتخب
الوطني يف املب�اراة األخرية التي خاضها
يف التصفي�ات ال يرق�ى اىل املس�توى
املطل�وب” ،مبين�ا ً أن” أغل�ب العب�ي
املنتخ�ب ه�م م�ن ال�دوري العراق�ي،
وال�دوري العراق�ي ضعي�ف وال يؤه�ل
الالعب لخوض منافس�ات عىل مستوى
القارة والعالم “.
واضاف شنيشل أن “ :املسؤولية ال تقع
عىل عاتق امل�درب وحده ،وأنا ضد فكرة
التخلي عن�ه ،كون�ه بقي م�ع املنتخب
ألكث�ر من عامني وأصبح�ت لديه خربة
يف التعامل م�ع الالعبين وطبيعتهم “،
مشريا ً اىل أن” املدرب لديه بعض األخطاء
يف طريقة اللعب او يف توظيف املدافعني،
ولك�ن البد من تطبي�ق تعليمات املدرب
كما هي “.
وبخصوص تبديلات الالعبني يف مباراة
اي�ران ،بينَّ شنيش�ل أن” املدرب لم يكن

بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب املنتخب الوطني السابق
ونادي النفط الحايل ،باسم قاسم،
انه ال يوجد بينه وبني مدرب اسود
الرافدين رسيتشكو كاتانيتش ،أي
خالف.
وقال قاسم إن “ال خالف يل مع املدرب
كاتانيتش وان أختلف معه يف الرؤى
ولكن يبقى مدربا للمنتخب الوطني
ونجاحه من نجاح املنتخب ،لذلك
استغرب ذكر اسمي يف اي نقاش او
خرب يكون مضادا ً للمدرب السلوفيني”.
واضاف “اتمنى ان ينجح كاتانيتش
يف قيادة املنتخب الوطني والتأهل اىل
كأس العالم  2022وتكرار انجاز عام

 ،1986أتمنى أن يحدث ذلك سواء مع
كاتانيتش أو غريه”.
يذكر ان باسم قاسم سبق ان قاد
املنتخب الوطني قبل مجيء املدرب
السلوفيني.

حتديد موعد نهائي بطولة الكأس بني الزوراء واجلوية
بغداد /الزوراء
ُ
لجنة املسابقات يف الهيأة التطبيعية
قررت
التح�اد ك�رة القدم إقام�ة نهائ�ي بطولة
كأس الع�راق للموس�م  2021_ 2020بني

فريقي الزوراء والقوة الجوية يوم الجمعة
املواف�ق ( )2021/ 7/ 16على ملع�ب
الشعب الدويل.
وكان فريق�ا ال�زوراء والق�وة الجوي�ة قد

تأهلا إىل نهائ�ي بطولة ال�كأس بعد فوز
األول عىل فري�ق الرشطة بهدفني من دون
مقاب�ل ،فيما حق�ق الثان�ي االنتصار عىل
هدف واحد.
فريق الكرخ بهدفني مقابل
ٍ

إقامة بطولة العرب لأللعاب اجلوية يف كردستان

إعالمنا الرياضي
عض�و اللجن�ة االجتماعية يف االتح�اد العراقي
للصحافة الرياضية ،الزمي�ل رحيم الدراجي،
يعاني من ازم�ة صحية اجربته عىل الرقود يف
الفراش األبيض خالل األيام املاضية ..خالص
دعواتن�ا اىل العزي�ز الدراجي بالش�فاء العاجل،
وان يمن عليه الرحمن بالصحة والعافية ،وان يعود
بأفضل حال لعمله.
********************
عضو الهيئة العامة لالتحاد العراقي للصحافة
الرياضي�ة ،الزمي�ل طلال العام�ري ،اعل�ن
انتصاره عىل فايروس كورونا الذي اصابه قبل
مدة ليس�ت بالقصرية ،وثمن العامري تواصل
املؤسس�ات الصحفية واالعالمية والرياضية من
ا لعز يز
اج�ل االطمئنان عىل صحت�ه ..خالص االمني�ات لزميلنا
بالشفاء التام ،وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية.
*****************
مقدم الربامج الرياضية ،الزميل حيدر الرماحي،
احتف�ل بعيد ميلاده قبل اي�ام قليلة ..خالص
االمنيات للزميل العزيز الرماحي بالعمر املديد
ومواصلة النجاح يف حياته ومشواره املهني.

موفق�ا ً بها ول�م يكن تبدي�ل مهند عيل
يف محل�ه ،ب�ل كان م�ن املفترض ان
ي�زج املدرب بمهاجم آخ�ر خصوصا ً أن
الفريق االيراني يف الشوط الثاني تراجع
وتقوقع يف منطقة الدفاع”.
وتابع شنيش�ل أن” عىل املعنيني بالكرة
العراقية مس�اندة املدرب ،والبد ِء بإعداد
الفري�ق من اآلن بتوفير مباريات و َّدية
عال ومعسكرات تدريبية
عىل مس�توى ٍ
تتيح للم�درب الفرصة لرف�ع جاهزية
ومس�توى الالعبين قب�ل الدخ�ول يف
املرحلة املقبلة من التصفيات “.
وفيم�ا يخص الالعبين املغرتبينَّ ،
أكد
شنيش�ل أن” املنتخب بحاجة اىل ملس�ة
الالع�ب املغترب مث�ل جس�تن ميرام
واحم�د ياسين” ،الفت�ا ً اىل أن” م�ن
الرضوري ايجاد حلول من اجل عودتهم
اىل التش�كيلة مجددا ً رغ�م فرتة غيابهم
الطويلة”.

باسم قاسم :ليس لدي خالف مع
مدرب املنتخب الوطين

بغداد /إعالم اللجنة االٔوملبية
تق�ام بطولة الع�رب لاللعاب الجوية يف إقليم كردس�تان العراق يف
شهر ترشين األول املقبل.
أك�د ذلك رئي�س االتح�اد العراقي لاللع�اب الجوية حام�د الرعد،
مضيف�اً “ :بحس�ب توجيهات رئي�س اللجن�ة االٔوملبي�ة الوطنية
العراقية رعد حمودي وبجهود حثيثة من قبل الدكتور شاكر أحمد

سمو مدير عام ش�باب ورياضة ا ٕقليم كردستان ،حصلت موافقة
رئيس مجلس وزراء االقليم مرسور بارزاني عىل ا ٕقامة منافس�ات
البطولة العربية لاللعاب الجوية يف االٕقليم خالل شهر ترشين االٔول
املقبل”.
وأض�اف الرعد :ان منافس�ات البطول�ة العربية س�تتضمن أربع
فعاليات هي الطريان الرشاع�ي باملظالت ،والقفز من الهليكوبرت،
والهب�وط باملظلات م�ن املناط�ق املرتفع�ة ،والطيران املظلي
بالدراجات ،فضال عن الطيارات املسرية.
ً
ً
ً
قائلا“ :ان البطولة تلقى دعما مبارشا من الس�يد
وأض�اف الرعد
رئي�س وزراء إقليم كردس�تان العراق الذي أوع�ز بتقديم الدعمني
املايل واللوجستي من إلنجاح البطولة العربية”.
وخت�م رئيس االتح�اد العراقي لاللعاب الجوية ترصيحه مش�يدا ً
بتعاون االتحاد الفرعي لاللعاب الجوية يف ا ٕقليم كردس�تان العراق
من أجل إقامة البطولة يف العراق.
يش�ار اىل ان االتحاد الدويل لاللعاب الجوية سيرشف بشكل مبارش
على فعاليات البطولة التي من امل ٔومل مش�اركة  12منتخبا ً عربيا ً
فيها.

أبطال الكيوكوشينكاي يناشدون درجال ومحودي إنقاذهم من الضائقة املالية
بغداد /حارث النعيمي
ناش�د أبط�ال الع�راق ومدربهم يف
لعبة الكيوكوشنكاي وزير الشباب
والرياض�ة عدنان درجان ،ورئيس
اللجنة األوملبي�ة الوطنية العراقية
رع�د حمودي ،وجميع املس�ؤولني
على الش�أن الري�ايض ،دعمه�م
ومس�اندتهم يف محنته�م الحالية،
كونهم يعانون م�ن ضائقة مالية
أجربتهم على عدم تمثي�ل العراق
يف منافس�ات بطول�ة العال�م التي
س�تقام يف بلغاريا يف مطلع ش�هر

تموز املقبل.
وق�ال امل�درب الدويل علي حردان:
ان أبطال االس�حاقي ممثل الوطن
بلعب�ة الكيوكوش�نكاي ومدربهم
يعانون م�ن الحرمان باملش�اركة
يف بطول�ة العالم للكيوكوش�نكاي
املقام�ة يف بلغاريا بس�بب اإلهمال
له�ذه اللعبة وانع�دام الدعم املادي
له�م ،وبالت�ايل ع�دم قدرتهم عىل
تحمل تكاليف السفر واالشرتاك يف
البطولة للمرة الثانية عىل التوايل.
وأوض�ح ح�ردان :أن ن�ادي

االس�حاقي يض�م مجموع�ة م�ن
أس�ماء الالعبين الدوليين وه�م
كل م�ن مس�لم فلاح حكمت عبد
الحمي�د كاظ�م مرشف ،وحسين
فاروق فائق ،وعب�د الرؤوف غانم
تركي ،حيث يواصل�ون تدريباتهم
املكثف�ة اس�تعدادا ً له�ذه البطولة
ضم�ن صف�وف املنتخ�ب الوطني
العراقي لفئتي الشباب والناشئني،
ولكن حالت الظروف املادية بينهم
وبني من يقف عىل ه�رم الرياضة
العراقية بعدم تمثيل بلدهم العراق

ومدينته�م االس�حاقي يف ه�ذه
البطولة املهمة.
ويواص�ل حديث�ه مناش�داً :أن
املعس�كر التدريب�ي ال�ذي نظم�ه
االتح�اد العراق�ي للعب�ة واملق�ام
حالي�ا ً يف ده�وك ه�و م�ن ضم�ن
نش�اطات االتح�اد ال�دويل وعلى
نفقتهم الخاصة ،وأن العدد الفعيل
وص�ل ف�وق ال�ـ  300بين العب
ومدرب ،لذا نتمنى من املس�ؤولني
االس�تجابة لن�ا بالرسع�ة املمكنة
وااللتفاتة لهذه اللعبة وملحبيها.
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كأس أمم أوروبا

اعالم الكرتوني

فرنسا ختطف الفوز من أملانيا وانتصار جيد للربتغال على اجملر
استهل املنتخب الفرنيس مشواره يف
بطولة أمم أوروبا يورو  2020بتحقيق
فوز مهم عىل نظريه املنتخب األملاني
بهدف دون رد يف ميونيخ ضمن الجولة
األوىل من مباريات املجموعة السادسة.
هدف املباراة الوحيد أحرزه ماتس هوملز
مدافع املنتخب األملاني بالخطأ يف مرماه
يف الدقيقة .20
بذلك حصل الديوك عىل أول ثالث نقاط
يف مسريتهم يف البطولة ،وحلوا يف املركز
الثاني بفارق األهداف خلف املنتخب
الربتغايل الذي اكتسح املجر بثالثية
نظيفة.
ونجا املنتخب الربتغايل حامل اللقب من فخ
التعادل مع مضيفه املجري ليحقق فوزا ً
ثمينا ً بثالثية نظيفة يف مفتتح مشواره
يف بطولة أمم أوروبا «يورو  »2020عىل
ملعب «بوشكاش أرينا» ضمن املرحلة
األوىل من مباريات املجموعة السادسة.
وأصبح الدويل الربتغايل كريستيانو
رونالدو أفضل ه ّداف يف نهائيات كأس
أوروبا لكرة القدم بعدما سجل هدفيه
العارش والحادي عرش يف الفوز املتأخر
عىل املجر -3صفر يف بودابست ضمن
افتتاح منافسات املجموعة السادسة،
متجاو ًزا الفرنيس ميشال بالتيني )9(.
وبات رونالدو ً
أيضا أول العب يف التاريخ
يشارك يف خمس نسخ من البطولة
القارية ،سجل خاللها جميعها ليتفوق
عىل بالتيني الذي سجل أهدافه التسعة يف
نسخة العام  1984يف فرنسا.
كما بات النجم الربتغايل الالعب األوروبي
ً
خوضا للمباريات يف بطوالت كربى
األكثر
(كأس أوروبا وكأس العالم) حيث رفع
عدد مشاركاته إىل  39يف مباراة اليوم.

وقال رونالدو الذي اختري أفضل العب يف
املباراة عن انجازه بعد املباراة« :املهم
كان الفوز .كانت مباراة صعبة ،لقد كانت
املجر ن ًدا عني ًدا عىل مدى  90دقيقة .لقد
سجلنا  3أهداف وأنا ممتن ج ًدا للفريق
الذي ساعدني يف تسجيل الثنائية».
وتابع منو ًّها بأهمية الفوز« :من الحيوي
ج ًدا أن نبدأ بطريقة إيجابية من أجل رفع
معدل الثقة .اآلن يتعني علينا الفوز يف
املباراة التالية» التي يخوضها منتخب ضد
أملانيا السبت املقبل يف ميونيخ.
وعىل الرغم من الفوز العريض ،فإنه لم
يتحقق سوى يف الدقائق الثماني األخرية
من املباراة حيث افتتح الظهري رافاييل
غرييرو التسجيل يف الدقيقة  ،84ثم أضاف

رونالدو هدفيه يف الدقيقتني  87من ركلة
جزاء و.2+90
أملانيا عىل أعتاب كابوس جديد
ـ بعد ثالث سنوات من خروجه املخيب
لآلمال من دور املجموعات يف كأس العالم،
لم يتغري الكثري عىل ما يبدو يف منتخب
أملانيا الذي بدأ مشواره يف بطولة أوروبا
لكرة القدم بطريقة متعثرة ،وبدا غري
قادر عىل التسجيل ويفتقر إىل األفكار يف
خسارته أمام فرنسا.
وخرس املنتخب األملاني مباراتني من
ثالث يف دور املجموعات ليخرج من الدور
األول يف روسيا عام  ،2018ولم تتحسن
األمور كثريا منذ ذلك الوقت ،واتخذ املدرب
يواخيم لوف قرار الرحيل بعد بطولة
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أوروبا  .2020وقال املدرب املنتهية واليته
قبل البطولة إنه يرغب يف الرحيل بتحقيق
«يشء استثنائي» ،لكن آمال الوصول
ألدوار متقدمة يف البطولة هذا الصيف
قد تكون بائسة ،وفقا لألداء الذي قدمته
أملانيا يف ميونيخ أول أمس الثالثاء.
وكانت الخسارة  0 -1أمام فرنسا أول
هزيمة ألملانيا عىل اإلطالق يف املباراة
االفتتاحية ببطولة أوروبا ،لكن أكثر ما
يقلق لوف هو افتقار فريقه إىل اللمسة
الحاسمة أمام املرمى.
وانتهت آخر مباراتني ألملانيا يف بطولة
أوروبا بالهزيمة عىل يد فرنسا.
وسدد املنتخب األملاني  28كرة عىل املرمى
يف املباراتني بدون أن يسجل بواقع 18

تسديدة يف مباراة  2016وعرش تسديدات
يف مواجهة أول أمس الثالثاء.
ولم يسجل أي العب يف تشكيلة لوف هدفا
يف نهائيات بطولة أوروبا ،وافتقر إىل
اللمسة الحاسمة يف الثلث األخري وكان ذلك
واضحا للجميع إذ نجح املنتخب األملاني يف
الوصول ألماكن خطرية يف ميونيخ لكنه
فشل يف تشكيل تهديد حقيقي عىل مرمى
هوجو لوريس حارس فرنسا.
وسدد املنتخب األملاني كرات أكثر عىل
املرمى ،واستحوذ عىل الكرة بنسبة 60
باملئة ،وأرسل كرات عرضية إىل منطقة
الجزاء أكثر خمس مرات من فرنسا .لكن
بطريقة ما لم يسدد سوى كرة واحدة
داخل إطار املرمى طيلة املباراة ،وكانت
رضبة رأس من أنطونيو روديجر.
ويف املجموعة التي يطلق عليها مجموعة
املوت ،قد تواجه أملانيا ،التي تلعب ضد
الربتغال يف مباراتها التالية ،خروجا مبكرا
قبل أن تدرك ماذا حدث ،وسيكون املنتخب
األملاني بحاجة إىل خربة لوف الكبرية أكثر
من أي وقت مىض.
لكن يف وجود مهاجمني اثنني فقط يف
التشكيلة ،فإن املنتخب األملاني يملك
خيارات محدودة يف الهجوم ،ولذلك ينبغي
عىل املدرب املنتهية واليته أن يكون
مبدعا.
ويملك املدرب بالفعل تيمو فرينر الفائز
بدوري أبطال أوروبا كأحد الخيارات
الهجومية ،بجانب كيفن فوالند مهاجم
موناكو ،ولكنهما ليسا يف حالة جيدة
أمام املرمى مما يجعل لوف يف حاجة إىل
مصدر آخر.ويف املجمل ،تبدو فرص أملانيا
يف التأهل ،حتى لو إىل دور الستة عرش
فقط ،تعتمد عىل مثل هذا التحرك.

سواريز :مواجهة األرجنتني معقدة كالعادة

أك�د مهاجم منتخ�ب أوروجواي ،لوي�س س�واريز ،أن املباراة
األوىل التي س�يخوضها “السيليس�تي” يف بطول�ة كوبا أمريكا
أمام األرجنتني ،س�تكون “معقدة” مثل كل م�رة يتواجه فيها
الفريقان .ورصح س�واريز لش�بكة تلفزي�ون ( )AUFاملحلية:
“علين�ا أن نتعام�ل عىل أنه�م ال يصنعون الكثير من الفرص،
ألنهم حاسمون للغاية يف األمام”.
وأكد أنه س�يكون م�ن املهم اس�تغالل نقاط ضع�ف املنافس،
واملواق�ف التي من خاللها يمكن التس�جيل يف مرمى إيميليانو
مارتينيز ،حارس مرمى أستون فيال.
كم�ا أش�ار إىل أن فريقه غري س�عيد بنتيجة آخ�ر مباراتني ،يف
التصفي�ات املؤهل�ة ملونديال قطر  ،2022حين تعادل أمام كل
من باراجواي وفنزويال بنفس النتيجة دون أهداف.
وأضاف س�واريز ،ال�ذي يخوض راب�ع بطولة كوب�ا أمريكا يف
مشواره “س�نخوض املنافس�ات ونحن عىل أمل تقديم مشوار
جيد ،فهناك العبون لديهم الكثري من الش�غف والرغبة يف قيادة
املنتخب لالنتصارات”.
وستس�تهل أوروجواي مش�وارها يف البطولة أم�ام األرجنتني،
مس�اء الجمعة القادم ،عىل ملعب ماني جارينش�ا يف برازيليا،
ضمن املجموعة األوىل التي تضم أيضا كل من باراجواي وتشييل
وبوليفيا.

اخلليفي وتشيفريين يؤكدان
السعي حلماية كرة القدم

اإلعالن عن جدول املوسم القادم من الدوري اإلنكليزي املمتاز
أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي
املمتاز عن جدول النسخة
القادمة من البطولة موسم
 ،2022-2021والتي ستنطلق
يوم السبت الرابع عرش من آب/
أغسطس القادم ،علما ً أن البطولة
ستختتم بإقامة املرحلة األخرية
يوم األحد الثاني والعرشين من
أيار/مايو عام .2022
وسيستهل مانشسرت سيتي
حامل اللقب مسريته يف البطولة
بمواجهة قوية خارج ملعبه
أمام توتنهام يف املرحلة األوىل

التي ستشهد أيضا ً استضافة
نورويتش سيتي الصاعد
هذا املوسم لليفربول ،بينما
سيستضيف تشيليس بطل دوري
أبطال أوروبا كريستال باالس
يف الوقت الذي يحل فيه ليدز
مفاجأة املوسم املايض ضيفا ً عىل
مانشسرت يونايتد وصيف البطل.
وستقام املرحلة الثانية من
عمر البطولة السبت الحادي
والعرشين من آب/أغسطس
وستشهد قمة لندنية بني أرسنال
وتشيليس ،الذي سيحل ضيفا ً

 4مليارات دوالر خسائر شركة املشروبات
الغازية الراعية لـ يورو 2020

كش�فت تقارير صحفية ،عن تس�بب كريس�تيانو
رونال�دو قائ�د منتخ�ب الربتغال ،يف خس�ائر مالية
كبيرة ،إلح�دى رشكات املرشوب�ات الغازي�ة ،بع�د
إبعادها من منصة املؤتمر الصحفي الخاص بمباراة
املجر ،وانتهت بفوز برازيل أوروبا  ،0 - 3عيل ملعب
“بوشكاش أرينا”.
وكان رونال�دو قد قام بإبع�اد زجاجتني مرشوبات
غازية من منصة املؤتمر الصحفي ،فور وصوله مع
مدربه فرناندو سانتوس ،يف ترصف مثري ،مُ علالً ذلك
بأنه يرشب املياة فقط.
تس�بب النج�م كريس�تيانو رونال�دو ،يف خس�ارة
كبرية لرشكة املياة الغازية الش�هرية بسبب ترصفه
يف املؤتم�ر الصحف�ي الخ�اص بمواجه�ة منتخ�ب
بلاده قبل مب�اراة املجر .وحس�بما نرشت صحيفة

ماركا”اإلس�بانية ،إن ترصف كريس�تيانو رونالدو
يف املؤتمر الصحفي ،كب�د رشكة املرشوبات الغازية
خسائر تقدر بـ  4مليارات دوالر.
أضافت ،إنه مع فتح س�وق األوراق املالية الساعة 3
مسا ًء يف أوروبا ،ويف ذلك الوقت كانت حصة الرشكة
بأرقام قريبة من  56.10دوالر.
تابع�ت ،إنه بعد  30دقيقة ،ودخول كريس�تيانو
رونالدو وفرناندو سانتوس إىل غرفة املؤتمر
الصحف�ي ،يف ملع�ب بوش�كاش آرين�ا يف
بودابست ،انخفضت األسهم إىل 55.22
دوالرًا للس�هم .اختتم�ت ،إن ترصف
رونالدو بوضع الزجاج�ات جانباً،
تس�بب يف انخفاض حاد بنسبة
 ٪ 1.6للرشك�ة يف س�وق
األس�هم ،وم�ن الناحية
االقتصادي�ة ،تحولت
أس�هم رشكة املياة
الغازي�ة من 242
ملي�ار دوالر إىل
 238ملي�ار
دوالر ،أي
إن إجم�ايل
ا لخس�ا ئر
 4ملي�ارات
دوالر.

مفكرة الزوراء

عىل ليفربول يف املرحلة الثالثة.
بدوره
سيتي
مانشسرت
ستنتظره مباريات قوية مع
بداية املسابقة ،إذ سيواجه
ضيفه أرسنال يف املرحلة
الثالثة ،وسيستضيف ليسرت
سيتي حامل لقب كأس االتحاد
اإلنكليزي يف املرحلة الرابعة بينما
سيحل ضيفا ً عىل تشيليس يف
املرحلة السادسة قبل أن يصطدم
بمستضيفه ليفربول يف املرحلة
السابعة.
املرحلة األوىل:

السبت الرابع عرش من آب/
أغسطس:
برينتفورد – أرسنال.
برينيل – برايتون.
تشيليس – كريستال باالس.
إيفرتون – سواثهامبتون.
ليسرت سيتي – وولفرهامبتون .
مانشسرت يونايتد – ليدز
يونايتد.
نيوكاسل – وست هام.
نورويتش سيتي – ليفربول.
توتنهام – مانشسرت سيتي.
واتفورد – أستون فيال.

برئاس�ة القطري ن�ارص غانم الخليفي ،عق�دت رابطة األندية
األوروبية يف مدينة ميونيخ اجتماعها األول حضوريا وذلك منذ
بداية تفيش وباء كورونا.
وش� ّدد الخليف�ي الرئيس الجدي�د للرابطة على أهمية حضور
رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم ألكس�ندر تشيفريين مؤكدا
ِ
أن ذلك ّ
يدل عىل قوّة الرابطة و فعاليتها بتكاتف الجميع.
كما أك�د الخليفي أن مهمة الرابطة األساس�ية حاليا تكمن يف
حماية مس�تقبل اللعب�ة يف أوروبا واعدا ب�أن تكون احتياجات
األندية وروابط جماهريها عىل رأس جدول األولويات.

أزمة يف ريال مدريد تعيق وصول مبابي
كشف تقرير صحفي إسباني،
عن عقبة تهدد إتمام ريال مدريد
لصفقة النجم الفرنيس كيليان
مبابي ،مهاجم باريس سان
جريمان ،هذا الصيف.
وينتهي عقد مبابي يف حديقة
األمراء بنهاية املوسم املقبل ،ومع
ذلك فإن سعره لن يقل هذا الصيف
عن  180 - 150يورو ،رغم ترصيحات
رئيس النادي نارص الخليفي ،بأنه لن
ً
مجانا.
يتم بيعه أو رحيله
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو

اإلسبانية ،فمع افرتاض أن ريال مدريد
يمكنه تقديم العرض الذي يريض باريس
سان جريمان هذا الصيف ،فإنه مطالب
ً
أيضا باالستغناء عن بعض من العبيه الذين
يتقاضون رواتب كبرية ،من أجل توفري راتب
مبابي.
وأوضحت الصحيفة ،أن هؤالء الالعبني
مثل لوكا يوفيتش وتاكيفوسا كوبو ورينري
جيسوس وإبراهيم دياز أو حتى العبني
آخرين أكثر تأث ً
ريا مثل الربازيليني رودريجو
جويس وفينيسيوس جونيور أو ماريانو
دياز ،مشددة أنه يجب أن يتخلص ريال

مدريد من هؤالء سواء بالبيع النهائي أو حتى
اإلعارة.
ومع ذلك ،أشارت الصحيفة ،إىل أن أكثر
ما يعقد إتمام صفقة مبابي ،هو الويلزي
جاريث بيل ،والذي سيعود إىل ريال مدريد
عقب االنتهاء من كأس األمم األوروبية.
ويملك بيل عق ًدا مع ريال مدريد يمتد حتى
نهاية املوسم املقبل ،وهو ما يشكل ً
قلقا كب ً
ريا
للمرينجي ،باعتبار أن بيل يتقاىض  17مليون
يورو موسم ًيا.وبالتايل ،يدرك ريال مدريد أنه
إذا أراد ضم مبابي هذا الصيف ،فسيكون
مطال ًبا بحل مشاكله الداخلية أولاً .

موراتا يواصل مشواره مع يوفنتوس
أعلن يوفنتوس تمديد عقد إعارة العبه اإلسباني ألفارو موراتا،
القادم من صفوف أتلتيكو مدريد ،وذلك ملوسم إضايف .النادي
اإليطايل أعلن اتفاقه مع النادي اإلسباني عىل تمديد عقد
إعارة موراتا ملوسم آخر حتى يونيو  2022وذلك بعد أن ق ّدم
أداء جيدا ً خالل الفرتة التي قضاها مع فريق السيدة العجوز.
من العمر  28عاما كان قد
يذكر أن موراتا البالغ
السيدة العجوز امتدت
خاض تجربة مع
وحتى  ،2016علما ً أن
2014
من
“اليويف” يملك خيار
رشاء الالعب يف صيف
.2022

ليفربول حيصل على الضوء األخضر لتوسيع ملعب أنفيلد
حصل نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة
القدم عىل الضوء األخرض لتوسيع ملعب
“أنفيلد” بنحو سبعة آالف مقعد ،ما سريفع سعته
االستيعابية ألكثر من  61ألف متفرج ،حيث من املتوقع أن
تنتهي األشغال يف العام  .2023صوّت مخططو مجلس
املدينة لصالح إعادة تطوير مدرّج “أنفيلد رود” ،عىل الرغم
من املخاوف التي أعرب عنها السكان واملجموعات البيئية
حول التأثري عىل منتزه “ستانيل بارك” املجاور .وقال
املدير العام يف النادي أندي هيوز“ :إنها لحظة هامة ج ًدا
يف مسعانا لإلتيان باملزيد من املشجعني إىل أنفيلد”.
كما أعلن بطل إنكلرتا  2020 - 2019أنه سيضع
حواجز حديدية للحفاظ عىل سالمة املشجعني يف
منطقتني من االستاد عىل أساس تجريبي ملدة
 12شهرًا .يف مدرّجي “كوب” و”أنفيلد رود”،
سيتم تحديث إجمايل  7800مقعد خالل الفرتة

التجريبية ،والتي ستبدأ مع بداية املوسم املقبل .وأكد النادي يف
بيان أن “مدرجات امللعب جميعها ستكون مخصصة للجلوس،
واملناطق التي سيتم اختبارها بمقاعد جديدة وحواجز السالمة
ليست مناطق وقوف آمنة” .أدت وفاة  96مشج ًعا لليفربول خالل
نصف نهائي كأس إنكلرتا يف ملعب هيلزبره يف شيفيلد عام 1989
إىل إعادة إصالح شاملة لسالمة املالعب يف إنكلرتا.
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األسرة الصحفية تتلقى املزيد من برقيات التهنئة
بغداد/الزوراء:
تلق�ت االرسة الصحفي�ة ممثلة بنقاب�ة الصحفيني
العراقيين املزيد م�ن برقيات التهنئة وذلك ملناس�بة
حل�ول الذكرى الثانية والخمسين بع�د املئة لعيدها
الوطن�ي ال�ذي واف�ق الخام�س عشر م�ن الش�هر
الجاري
فقد هنأ رئيس واعض�اء مجلس املفوضيـن ورئيس
االدارة االنتخابي�ة يف مفوضيـ�ة االنتخابات  ،نقابة
الصحفيين العراقييـن بالذك�رى  152للعيد الوطني
للصحافـ�ة العراقيـ�ة وصدور صحيف�ة « الزوراء»
اولصحيف�ةعراقي�ةع�ام.1869
كم�ا ع�د النائب من كتل�ة ائتالف دول�ة القانون عن
محافظة البرصة خلف عبد الصمد الصحافة العراقية
مرآة للمواطن ولسانه الناطق واداة فاعلة لتشخيص
السلبيات و تقويمها.
وكت�ب عبد الصمد  ،يف برقي�ة تهنئة  ،ان « الصحافة
هي رشي�ان الديمقراطي�ة و عماد الحري�ة و احدى
ابرز معالم االنظمة الت�ي تحرتم الرأي و الرأي االخر
الذي به ترتقي الشعوب و املجتمعات  ،و اننا ننظر اىل
الصحافة العراقية مرآة للمواطن و لس�انه الناطق و
اداة فاعلة لتش�خيص السلبيات و تقويمها و تحديد
االيجابيات و تعزيزها .
واض�اف  ،ان « الصحفيني العراقيني كانوا يف مختلف
املقاط�ع الزمني�ة الج�دار الحصين يف الدف�اع ع�ن
حقوق الش�عب و قد تعرضوا اىل ش�تى سبل التنكيل
و التضيي�ق خصوص�ا يف حقب�ة البعث املج�رم الذي
عم�ل عىل انه�اء الصحافة الح�رة و تجيريها للدفاع
عن جرائمة و تبييض صورته الس�وداء  ،كما تعرض
الصحفيون بعد  ٢٠٠٣اىل االس�تهداف املمنهج و كل
ذلك لم يثنهم عن اداء رسالتهم السامية».
واك�د عبد الصمد  « ،اننا ننظر اليكم ايها الصحفيون

رشي�كا اصيال و متجذرا يف صناعة مس�تقبل مرشق
لبلد تس�وده الحرية و الكرام�ة و احرتام الحقوق و
الواجب�ات  ،و مس�تعدون لتقدي�م كل الدعم املمكن
لضمان ديمومة عملك�م و تطويره و توفري االجواء
املناسبة الداء رسالتكم عىل اكمل وجه».
فيما هن�أ قائد حرس ح�دود املنطق�ة الرابعة اللواء
خل�ف الب�دران األرسة الصحفي�ة ونقيبها االس�تاذ
مؤيد الالمي بالذك�رى الـ  52بعد املئة للعيد الوطني
للصحافة العراقية .
وق�ال البدران يف برقية التهنئ�ة «تتقدم قيادة حرس
حدود املنطقة الرابعة بأسمى آيات التهاني والتربيك
إىل األرسة الصحفية؛ ملناس�بة الذكرى  152لتأسيس
الصحافة العراقية ،التي انطلقت يف  ١٥حزيران ١٨٦٩
مع صدور العدد األول م�ن جريدة الزوراء التي يمثل
تاريخ صدورها العيد الوطني للصحافة العراقية.
وأض�اف « يف ه�ذه املناس�بة نس�تحرض املواق�ف
البطولي�ة للصحفيين واإلعالميين عبر تاريخه�م
املشرق الطويل ،والدور الصحف�ي واإلعالمي الكبري

الذي لعبوه بعد  ،٢٠٠٣والوقفة الجسورة الشجاعة
جنبا ً إىل جنب مع القوات األمنية والحش�د الشعبي يف
ساحات الفخر والكرامة ضد الدواعش األنجاس.
وتاب�ع الب�دران « كم�ا نس�تذكر ونفتخ�ر بجمي�ع
الش�هداء األبطال من الصحافة واإلعالم الذين ضحوا
بأنفس�هم يف س�بيل الوطن ويف س�بيل نقل الحقيقة
بأمانة وحيادية».
يف الس�ياق ذات�ه هن�أ النائ�ب بره�ان املعم�وري
االرسة الصحفية بمناس�بة العي�د الوطني للصحافة
العراقية.
وقال يف برقي�ة التهنئة« :أتقدم بأحر التهاني وأجمل
األمني�ات وأخل�ص الدع�وات لنقاب�ة الصحفيين
العراقيين واألرسة الصحفي�ة العراقي�ة» ،مضيف�ا
«تحية أجالل وإكبار لكل صحفي عراقي غيور حمل
هموم املواطن وس�اهم بتحريره ،والرحمة والخلود
ل�روح كل صحف�ي ش�هيد ضحى من أج�ل أن ينقل
الحقيقة ويدافع بالكلمة الشجاعة عن بلده».
من جهته هنأ النائب عن تحالف تقدم رعد الدهلكي،

االرسة الصحفي�ة ونقاب�ة الصحفيين العراقيين
بمناسبة عيد الصحافة العراقية .
و اكد الدهلكي  ،يف برقية تهنئة بهذه املناس�بة« :ان
« جنود وابطال الس�لطة الرابع�ة كانوا وما زالوا عىل
مس�توى التحدي ،والصوت الناطق باس�م الجماهري
للدف�اع ع�ن الحق�وق ومحاربة اع�داء البلد بش�تى
الوانهم ومش�اربهم ،كم�ا قدم�ت االرسة الصحفية
قوافل الشهداء الذين سقطوا عىل طريق حرية الكلمة
وخط�وا بدمائهم عناوين الشرف لجميع التحديات
التي واجهت العراق سياسيا وامنيا ومجتمعيا».
واك�د الدهلك�ي« ،اهمي�ة انص�اف ه�ذه الرشيحة
املضحي�ة والت�ي كان له�ا ال�دور الكبير والبارز يف
العملي�ة الديمقراطية يف العراق ،وكش�ف املؤامرات
التي كانت تحاك ضد البلد داخليا وخارجيا» ،مشددا
عىل «رضورة وضع الترشيعات املناسبة بما يضمن
الحي�اة الكريم�ة للصحفيين وارسه�م وتوفر لهم
املس�احة الكافية للحصول على املعلومة مع توفري
الحماية الكاملة لهم لتأدية واجبهم».

هيئة دولية تراسل ملك املغرب بشأن حرية الريسوني

إتهام الراضي بالتواصل مع عميل أجنيب و بارتباطات استخباراتية
الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
التمس�ت النياب�ة العام�ة بمحكم�ة
االس�تئناف بال�دار البيض�اء رف�ض
الطلب�ات والدفوع�ات الش�كلية التي
تقدم بها دفاع الصحفي عمر الرايض،
املتاب�ع بتهمة ارتكاب�ه لجنايتي هتك
عرض بالعنف واالغتصاب واالشتباه
يف ارتكاب�ه جنحت�ي تلقي أم�وال من
جه�ات أجنبي�ة بغاية املس بسلامة
الدولة الداخلية.
وأكد ممثل الحق العام ،خالل الجلسة
الت�ي عق�دت الثالث�اء والتي ش�هدت
مش�ادات بين الدف�اع والرئاس�ة،
أَن الطل�ب املتعل�ق باس�تدعاء أرن�و
سيمون ،موظف بالسفارة الهولندية
بالرباط ،غري مجد؛ فقد تبني أنه عميل
أجنبي لسفارة هولندا ،وله ارتباطات
باألفعال الجرمية.
وش�دد نائب الوكيل الع�ام للملك عىل
أنه تبين ،بع�د البحث ،أن اس�م أرنو
س�يمون “مجرد اس�م حرك�ي ،وأنه
يف األبح�اث الت�ي بارشته�ا مصلح�ة
الرشطة القضائية لم يتم العثور عليه
ضمن بيانات مديري�ة األمن الوطني،
والت�ي أكدت أن هذا اس�م حركي بعد
تنقيطه وال وجود له”.
وأردف املتح�دث نفس�ه ،يف مرافعت�ه
التعقيبي�ة ،أن “ج�واب مديري�ة
الترشيفات بوزارة الشؤون الخارجية
والتع�اون ال�دويل كان مماثلا ،إذ
ورد في�ه أن�ه ال وج�ود له�ذا االس�م
ضمن البعثة الدبلوماس�ية الهولندية
باملغ�رب ،وال�وزارة ال تتوف�ر على
معطيات ومعلومات بشأنه”.
وسجل نائب الوكيل العام للملك وجود
تناقض�ات يف ترصيح�ات املتهم عمر
الرايض بشأن املس�مى أرنو سيمون،

حيث أورد أنه ت�ارة يؤكد يف ترصيحه
أن س�يمون ه�و مس�ؤول التواص�ل
بالس�فارة ،ث�م يف ترصيح آخ�ر يؤكد
أن�ه موظ�ف ع�ادي مكل�ف بتنظي�م
الحفالت.
وش�دد ممث�ل الح�ق الع�ام ،ردا عىل
هذا الطلب ،عىل أن اس�تدعاء املسمى
أرنو س�يمون غري مجد طاملا أنه اسم
حرك�ي وال وج�ود ل�ه يف البيانات وال
معلومات تتوفر بشأنه.
ولفت نائب الوكي�ل العام للملك إىل أن
األمر نفسه ينطبق عىل الطلب املتعلق
باس�تدعاء املنظم�ات الدولي�ة الت�ي
تعامل معها املتهم ،حيث أش�ار إىل أن
“هذه املنظمات يكتيس التعامل معها
فعلا جرميا ،وطاملا له�ذه املنظمات
ارتباطات بفعل التخاب�ر ،بالتايل فإن
شهادتها س�تكون لها مصلحة لدفع
الشبهة عن املاثل أمام املحكمة”.
وبخص�وص الطل�ب املتعل�ق بإجراء
خربة طبية عىل املطالبة بالحق املدني
حفصة بوطاه�ر ،أوضح أنه ال يمكن
اعتباره طلبا أوليا وإنما يدخل ضمن
الطلبات الخاصة بتجهيز القضية.

وقال نائ�ب الوكيل العام للملك ،خالل
هذه الجلسة التي عرفت حضور عدد
من الحقوقيين والصحفيني ضمنهم
أحمد رضا بنش�ميس الناطق الرسمي
باس�م منظمة هيومن رايتس ووتش:
“يف اعتق�ادي ،ال حاج�ة إىل إخض�اع
الضحي�ة لخبرة طبي�ة ،طامل�ا أن
الشواهد الطبية املوجودة يف امللف غري
مطعون فيها بالزور”.
وفيم�ا يتعل�ق بالطل�ب األويل املتعلق
باس�تدعاء جميع املرصحني املستمع
له�م خلال مرحلة البح�ث التمهيدي
والش�هود املس�تمع لهم خالل مرحلة
التحقيق اإلعدادي الذي تقدم به دفاع
الصحفي يف الجلس�ة السابقة ،أكد أن
قايض التحقيق “س�بق له االس�تماع
لكافة الشهود باس�تثناء واحد اسمه
س�فيان ،ولم يت�م االس�تماع ملرصح
اسمه ياسني ،حيث قدر عدم االستماع
له نظرا لوجود إفادة من خالل البحث
التمهي�دي والتحقي�ق اإلع�دادي م�ن
ط�رف علي عم�ار وزوجت�ه ،واللذان
أكدا أن املسمى ياسني لم يكن حارضا
ي�وم الواقعة؛ بالتايل فإن اس�تدعاءه

للمحكم�ة ال فائ�دة ل�ه طامل�ا أنه لم
يكن حارضا حسب ترصيحات مالكي
الفيال”.
وأوض�ح نائب الوكيل الع�ام للملك أن
استدعاء الش�هود أمام املحكمة “فيه
الكثري م�ن القيل والق�ال؛ لكن العمل
القضائ�ي أكد أن االس�تماع للش�هود
خالل مرحلة التحقيق يعترب ش�هادة
قضائية يمكن االعتماد عليها من لدن
املحكمة”.
وفيم�ا يتعل�ق بطل�ب الحص�ول عىل
تقري�ر مفصل للوض�ع الصحي لعمر
الرايض ،حيث س�بق للدف�اع الحديث
ع�ن أنه ينزف دم�ا وال يمكنه متابعة
الجلس�ات ،أك�د نائ�ب الوكي�ل العام
للمل�ك ،من خالل مرافعت�ه ،أنه يتابع
الوض�ع الصحي ل�ه “ويحظى بعناية
طبي�ة متمي�زة ،حيث من�ذ دخوله إىل
املؤسس�ة الس�جنية اس�تفاد من 41
فحص�ا داخلي�ا وخمس�ة فحوصات
خارجي�ة باملستش�فى الجامعي ابن
رش�د ،وأجري ل�ه  19فحص�ا للدم…
وما قيل بش�أن املرض ،فهناك تقرير
طب�ي يؤكد أنه كان يتعايش معه قبل
دخوله إىل السجن بسنوات”.
وش�دد ممث�ل الح�ق الع�ام على أن
الدفوع�ات املث�ارة م�ن ل�دن دف�اع
الصحفي عمر ال�رايض غري مرتكزة
على أس�اس قانون�ي؛ لذل�ك ،يتعني
الترصيح بعدم قبولها ،وفق تعبريه.
وفيما يتعلق بملف الصحفي سليمان
الريس�وني ،طال�ب االتح�اد ال�دويل
للصحفيني ،الذي يرأسه رئيس املجلس
الوطني للصحاف�ة يونس مجاهد  ،يف
رسالة إىل ملك املغرب محمد السادس
 ،بـ”اإلفراج الفوري عن الريسوني”.
وقال االتحاد ،وفق موقعه الرس�مي،

إنه قد راس�ل امللك محمدا الس�ادس،
للمطالب�ة باإلف�راج الف�وري ع�ن
الصحفي س�ليمان الريس�وني ،الذي
“تس�تدعي حالته الصحي�ة -املقلقة
للغاية -رعاية طبية عاجلة”.
ويف ترصي�ح أورده منش�ور االتح�اد
الدويل للصحفيني ،قال رئيس�ه يونس
مجاهد“ :إن إبقاء سليمان الريسوني
ره�ن االعتقال االحتياط�ي ألكثر من
عام دون محاكم�ة هو أمر مرفوض.
لذل�ك ،فإنن�ا نطال�ب باإلف�راج عنه،
وليحاك�م يف حال�ة رساح ،حي�ث إن
جميع الضمانات لحضوره املحاكمة
متوفرة ويمكنه الدفاع عن قضيته يف
إطار قضائي نأمل أن يكون ع�ادال”.
وأورد االتح�اد أن رئي�س تحري�ر
صحيف�ة “أخب�ار الي�وم املغربية”،
املتوقف�ة ع�ن الص�دور ،معتق�ل
احتياطيا منذ أكثر من س�نة ،ودخل
يف إرضاب ع�ن الطعام من�ذ ما يزيد
عىل شهرين؛ “احتجاجا عىل اعتقاله
تعسفيا ،وظلم محاكمته يف القضية
املنسوبة إليه”.
وقال االتحاد“ :زميلنا الريسوني فقد
 40كيلوغراما م�ن وزنه بعد قضائه
عاما م�ن العزلة ،وه�و اآلن يف حالة
صحية حرجة”.
وأورد املصدر ذاته مقتطفا ألنطوني
بيالنج�ي ،أمني ع�ام االتح�اد الدويل
للصحافيين ،ق�ال في�ه“ :إن له�ذا
الصحف�ي الح�ق يف الحص�ول على
محاكم�ة عادلة مع احترام كرامته
الش�خصية .وإنن�ا نطال�ب ببذل كل
ما يف وس�عكم لضم�ان حصوله عىل
الرعاي�ة الالزم�ة واملحافظ�ة على
حياته ،و تسليط الضوء عىل خلفيات
اعتقاله التعسفي”.

و يف االط�ار ذات�ه هن�أ املرك�ز العراق�ي ملحارب�ة
الشائعات االرسة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة
العراقية.
وق�ال رئيس املركز عيل التميمي يف تهنئته « :باس�م
املركز العراق�ي ملحاربة الش�ائعات يرسنا ان نبارك
لألرسة الصحفية وأنفسنا عيدها الثاني والخمسني
بعد املئة».
واضاف  »:تحية اجالل وتقدي�ر للصحافة العراقية
وهي ترتقي بالكلمة املسؤولة ،وتقدم للعراق رسالة
ونموذجا من املهنية العالية».
كم�ا هنأ جبار ثجي�ل مطلك الحي�دري االمني العام
ل�وزارة الدف�اع  ،االرسة الصحفي�ة بمناس�بة العيد
الوطني للصحافة العراقية .
وق�ال الحيدري يف بي�ان باملناس�بة « :اتقدم باجمل
التهان�ي والتربي�كات للأرسة الصحفي�ة العراقي�ة
بمناس�بة العيد الوطني للصحاف�ة العراقية ومرور
 152عاما ً عىل صدور جريدة الزوراء».
واضاف « :ان هذه املسيرة الوطنية شكلت عالمات
متميزة احرتافي�ا ومهنيا ،اذ كان الصحفيون صوت
الش�عب الهادر  ،فكان لهم ال�دور الكبري يف التثقيف
والتوعية واالس�هام يف بناء القيم االصيلة يف التكاتف
والتس�امح والوح�دة الوطني�ة .و عرب ه�ذا العطاء
ف�ان الصحفيني العراقيني بذلوا جه�دا ً وطنيا ً خالقا ً
يف تأطير مسيرة الوطن الجديدة واالس�هام يف نقل
الحقيق�ة وتش�خيص الخل�ل يف عم�ل املؤسس�ات
الحكومية وغريها».
وتاب�ع « :كما قدمت الصحاف�ة العراقية كوكبة من
الش�هداء االبطال ض�د اعداء الع�راق يف كل الحروب
 ،ومنه�ا ضد داعش االرهابي ،اس�أل الل�ه ان يتغمد
ش�هداءهم ويش�ايف جرحاه�م ان�ه س�ميع مجيب
الدعوات».

مدير عام صحة البصرة يبحث مع رئيس فرع
نقابة الصحفيني توطيد التعاون بني اجلانبني

البرصة/نينا:
بحث مدير عام دائرة صحة البرصة الدكتور عباس خلف التميمي مع رئيس فرع نقابة
الصحفيين يف البرصة صادق العيل والوفد املرافق له توطيد التعاون مابني املؤسس�ات
الصحية واالرسة الصحفية يف املحافظة.
واك�د مدير عام دائرة صحة البرصة يف بي�ان  ،دور االعالم يف املحافظة والتعاون الكبري
مع املؤسسات الصحية بهدف ايصال املعلومة الحقيقية للمواطنني وتوعيتهم ،والسيما
مع استمرار خطر جائحة كورونا  ،مهنئا االرسة الصحفية بالعيد الوطني للصحافة .
من جانبه اش�ار رئيس فرع نقابة الصحفيني ص�ادق العيل اىل رضورة تكاتف الجميع
لدف�ع خط�ر الوباء ع�ن ابناء البرصة  ،والعمل عىل التنس�يق املشترك م�ا بني االرسة
الصحفية واعالم دائرة صحة البرصة لتذليل العقبات امام العمل الصحفي للوصول اىل
الغاية االساسية للجانبني وهي النهوض بالواقع الخدمي عىل شتى املستويات.

حمكمة تونسية تفرج عن قطب
اإلعالم واملرشح الرئاسي السابق

جويل سيمون :التشاؤم خييم على الصحفيني

نيويورك/متابعة الزوراء:
يس�تعد املدي�ر التنفي�ذي ل�ـ «لجن�ة حماي�ة
الصحفيين» ،جويل س�يمون ،ملغ�ادرة منصبه
بحل�ول نهاية العام الحايل ،بعد  15عاما ً قضاها
يف املنظم�ة العاملي�ة ،غير الحكومي�ة ،جعلت�ه
يفق�د بعضا ً من تفاؤل�ه إزاء أوضاع الصحفيني
املعتقلني أو املحتجزين حول العالم.
األس�بوع امل�ايض ،أعل�ن جوي�ل س�يمون ّأن�ه
س�يرتك منصبه مديرا ً تنفيذي�ا ً لـ «لجنة حماية
الصحفيين» ،وذلك عرب حس�ابه الرس�مي عىل
منص�ة «تويرت» ،معرتفا ً ّ
ب�أن «املعركة من أجل
حرية الصحافة ال تكتمل إطالقاً».
وتأسس�ت «لجن�ة حماي�ة الصحفيين» ع�ام
 ،1981وه�ي منظم�ة غري حكومي�ة تدافع عن
حقوق الصحفيني يف أنحاء العالم كافة .وانضم
س�يمون ( 56عام�اً) إىل املنظم�ة ع�ام ،1997
ويت�وىل منصب املدير التنفيذي منذ ع�ام .2006
يف مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» األمريكية
األس�بوع املايض ،قال سيمون ّإنه حني انضم إىل
املنظم�ة كان يأم�ل أن ُتع�زز ق�درة الصحفيني
على أداء عملهم بأمانّ ،
لكنه فقد بعضا ً من هذا
التف�اؤل بع�د أكثر م�ن ثالثة عق�ود أمضاها يف
املس�اعدة يف تأمني اإلفراج عن مئات الصحفيني
املعتقلين أو املحتجزي�ن ح�ول العال�م .وق�ال
س�يمون ّ
إن «عنف الحكومات ض�د الصحفيني
يتصاعد ،والعواقب محدودة» ،مستش�هدا ً بعهد

الرئي�س األمريكي الس�ابق ،دونالد ترامب ،حني
«ش�هدنا استغالل الحكومات لألخبار الكاذبة يف
تربير س�جن الصحفيني .شهدنا أيضا ً استخدام
الحكومات للعنف بوقاحة».
وفق�ا ً لـ «لجن�ة حماية الصحفيين» ،بلغ عدد
الصحفيني السجناء بسبب عملهم رقما ً قياسيا ً
يف العال�م ع�ام  ،2020إذ قمع�ت الحكوم�ات
التغطي�ة الصحفي�ة لالضطراب�ات املجتمعية،
وجائح�ة فريوس كورون�ا .كان هناك ما ال يقل
ع�ن  274صحفي�ا ً يف الس�جون بحل�ول ي�وم 1
ديس�مرب/كانون األول امل�ايض ،وه�و أكرب عدد
تس�جله اللجنة منذ ب�دأت بجم�ع بيانات حول
الصحفيني السجناء يف بدايات عقد التسعينيات
م�ن الق�رن امل�ايض .وتص� ّدرت الصين وتركيا
ومرص واململكة العربية الس�عودية قائمة الدول
التي تسجن أكرب عدد من الصحفيني.

ورأت اللجن�ة ّ
أن «اللغ�ة القاس�ية» لرتامب ضد
الصحافة عىل امتداد فرتته الرئاسية ،بما يف ذلك
وصف التقارير اإلخبارية الناق�دة ّ
بأنها «أخبار
كاذبة»ّ ،
وفرت غطا ًء للحكام املستبدين يف العالم
ملمارسة القمع ضد الصحفيني يف بلدانهم.
كم�ا وثقت اللجن�ة ارتفاعا ً يف ع�دد الصحفيني
الذين ُقتلوا بس�بب عملهم خلال عام  2020إىل
أكث�ر م�ن الضعفين ،إذ اس�تهدفت العصابات
اإلجرامية واملليشيات املراسلني العاملني يف بلدان
تش�هد أعمال عنف ّ
لكنها بل�دان «ديمقراطية».
فعلى مس�توى العالمُ ،قت�ل ما ال يق�ل عن 30
صحفي�ا ً س�نة  ،2020م�ن بينه�م  21صحفيا ً
كان الداف�ع لقتلهم ه�و االنتقام منهم بس�بب
عمله�م ،مما يمثل قفزة عن العدد املس�جل عام
 2019الذي ش�هد مقتل  10صحفيني ،فيما ُقتل
آخ�رون يف املع�ارك أو تب�ادل إطالق النيران ،أو
أثناء تأديتهم ملهام أخرى آلت إىل نهايات خطرة.
كذل�ك ُقت�ل أحد العاملين اإلعالميني .وش�هدت
املكسيك وأفغانستان والفيليبني العدد األكرب من
حاالت القتل االنتقامية ضد الصحفيني.
كدلي�ل على «القوى املس�تبدة والعنيف�ة» التي
أرهب�ت الصحفيين وتغطياته�م اإلخباري�ة،
استش�هد س�يمون باغتيال الصحفي السعودي
ال�ذي كان يكت�ب مق�االت رأي لصالح صحيفة
«واشنطن بوس�ت» جمال خاشقجي ،بموافقة
ويل العه�د الس�عودي األمري محمد بن س�لمان،

وفق�ا ً لتقري�ر اس�تخباراتي أمريك�ي أخيراً،
إضاف�ة إىل تحويل بيالروس�يا ،الش�هر املايض،
مس�ار طائ�رة ركاب قسرا ً بينما كان�ت تحلق
بين دولتني من دول االتح�اد األوروبي ،العتقال
الصحفي املعارض رومان براتاس�يفيتش ،وهو
خص�م رئيسي للرئيس البيلارويس ،ألكس�ندر
لوكاشينكو.
وأضاف« :عندما يلقى القبض عىل الصحفيني يف
أثناء االحتجاج�ات يف الواليات املتحدة األمريكية
يرتدد صدى هذه الصور يف أنحاء العالم ،ويوحي
ّ
بأن هذه هي الطريقة التي تترصف بها الرشطة
حت�ى يف البل�دان الديمقراطي�ة .وبالت�ايلّ ،
فإن
اعتقال الصحفيني يف االحتجاجات يف موسكو أو
خالل تغطية االحتجاج�ات يف ميانمار ،وهو ما
نش�هده اآلن ،أقل إثارة للصدمة ويولّد اهتماما ً
أقل».
س�تقود رئيس�ة مجل�س إدارة اللجن�ة ،كاثلني
كارول ،عملي�ة البح�ث ع�ن خليف�ة س�يمون،
جنبا ً إىل جنب مع رشكة االستش�ارات «سبنرس
س�تيوارت» .وقال�ت كارول ،يف بي�انّ ،
إن
«املس�تبدين يش�عرون ّأنه�م يس�تطيعون قتل
الن�اس ومضايقته�م ومراقبته�م م�ن خلال
التكنولوجي�اّ .
كل هذا يش�كل تهديدا ً جديداً .من
س�يحصل على ه�ذه الوظيفة يج�ب أن يكون
قادرا ً عىل التفكري مس�بقا ً يف مصادر التهديدات
الجديدة وكيفية تنظيم املوظفني واملوارد».

تونس/رويرتز:
قال محام حزب قلب تونس إن محكمة تونسية أفرجت عن نبيل القروي قطب اإلعالم
واملرش�ح الس�ابق يف انتخابات الرئاسة بعد احتجازه ألكثر من س�تة أشهر التهامات
بغسل األموال والتهرب الرضيبي.
وكان القروي ،مالك قناة نسمة التلفزيونية املحلية ورئيس حزب قلب تونس ثاني أكرب
حزب يف الربملان ،قد ُ
اعتقل يف ديس�مرب كانون األول للمرة الثانية بتهمة غس�ل األموال
والتهريب الرضيبي.
وأظه�ر مقطع مصور نرشت�ه إذاعة موزاي�ك إف إم عرب موقعه�ا اإللكرتوني القروي
وهو يخرج من س�جن املرناقية حيث وجد عائلته وأعضاء من حزبه يف انتظاره خارج
السجن.
ويف عام  ،2019تغلب القروي عىل معظم املرش�حني يف االنتخابات الرئاس�ية ليصل إىل
جولة اإلعادة عىل الرغم من أنه قىض معظم فرتة الحملة االنتخابية يف السجن .وخرس
يف نهاية املطاف أمام الرئيس قيس سعيد الذي فاز باكتساح.
وح�ل ح�زب قلب تون�س يف املركز الثان�ي بعد ح�زب النهضة اإلسلامي يف االنتخابات
الربملانية يف العام نفسه وانضم إىل دعم األغلبية البسيطة لحكومة رئيس الوزراء هشام
املشييش التي تخوض رصاعا عىل السلطة مع الرئيس.
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قراءة يف رواية ...السقشخي

الصحافة والتشخيص

(قبل أن يطرق الباب طرقات تذكرنا باملاضي)
فرح تركي ناصر
هك�ذا انتهت رواي�ة (.السقش�خي) لألديب عيل
لفتة س�عيد التي روت حكاية ماج�د او مجودي
كم�ا اعت�اد أتراب�ه ان ينادون�ه تصغريا ألس�مه
ً
تدليلا ....هذه الرواي�ة التي وودت أن
كنوع من
ال تنته�ي ..فهي قراءة عميقة وملخص ملا يكون
عليه من حياة العراقي الجنوبي ،السومري الذي
ورث التاريخ ،أو هو م�ن أورث التاريخ الكينونة
م�ن عمق وج�ود حضارت�ه وعراقت�ه يبقى كما
النخل�ة املثم�رة يتحمل الحجر ويرم�ي الثمر وال
يشتكي.
يف ه�ذه لروية تبدو اللغة ثرية بالفصحى وخليط
م�ن ورود كلمات اللغة العامي�ة إال ما ندر ،حتى
يخي�ل إلي�ك وأنت تق�رأ بأن�ك تقرأ رواي�ة عاملية
مرتجمة  ،ال تنقل واقعا ً عاش�ه عراقي أو قاساه،
بل هي روية مس�تلة من الواقع ليجعلها متخيلة
تعتمد عىل الواقع ..ليس هذا تهوينا من الروايات
التي تدرج فيه�ا اللهجة العامية  ،بل آلن الروائي
عيل لفتة س�عيد تمكن من االبحار بلغة يستطيع
كل الع�رب أن يفهم�وا م�ا يقصده ويرم�ي إليه
ـ ويمك�ن ألي مرتج�م ب�أن يرتجمه�ا بكلماتها
وإحساس�ها وكل انعطافات األح�داث فيها ،مع
مالحظة أن يكون املرتجم مترشبا ً بالبالغة وغائر
يف مفرداتها.
تبدأ الرواي�ة مع وجود فرط وجداني عميق،تجاه
زين�ب التي تعد طوق النج�اة أو كما ّخيل إيل وأنا
أق�رأ ...بأنها كامللاك الحارس ال�ذي توىص بكل
إمكانات�ه لتحم�ي ماج�د الرجل ( السقش�خي)
وتبذل له كل يشء بطريقة منقطعة النظري وحب
جارف ،عرفانا ً وامتنانا ً لصدقه وحبه لها ال ليشء
أخ�ر ،فضلا  .ان هذه الرواي�ة لتي تب�دا بعملية
فضول ملعرفة برجي التج�ارة العاملي حيث تدور
اح�داث الرواي�ة يف بدايته�ا بأمري�كا وتحديدا يف
نيوي�ورك ..املبن�ى املكون من برجين و ُيخيل إىل

ماج�د بأن كل م�ا يج�ري يف العالم يطب�خ هنا.
وحي�ث يحدث تفجير الربجين بالطائرتني فيما
يعرف بأحداث س�بتمرب تك�ون املصادفة وجوده
هناك فيت�م اعتقال�ه وتوجيه تهم�ة االنتماء اىل
تنظي�م القاعدة وهو الهارب م�ن اعتقال النظام
السابق لكن لحب ينترص.
تكونت يف رواية السقش�خي من انتقاالت موفقة
م�ن الروائي بني حياته اآلنية م�ع زينب اللبنانية
املهاج�رة ايض�ا اىل امري�كا وانتقال�ه إىل أمريكا
بع�د لقائهما ،وذكريات�ه املاضية الت�ي لم تخلو
م�ن ذكر األم واألب واألصدق�اء واإلخوة باألخص
أخ�وه األكرب وخاله يونس ال�ذي بدا تأثري كبري يف
ش�خصية البطل بمعن�ى ان التفاصي�ل العديدة
أعط�ت للسرد رصانته والتش�ويق ال�ذي يدفع
بالقارئ إىل االس�تمرار يف القراءة ليعرف ما الذي
س�يحصل بع�د أن يط�وي ه�ذه الصفح�ة التي
يقرأها.
ان الح�ب يف الرواي�ة ال يعرف املواس�م وال يعرف

االنتظ�ار و كان�ت ق�رارات البطل�ة واقعي�ة..
ومناقش�تها تنم ع�ن فهم عميق وكم�ا تم ذكره
من خلال كثري من حواراتهم�ا وكانت هي تتنبأ
وتستش�عر الح�دث اآلتي ..أو لنق�ل الخطر الذي
أحاط بماج�د ..كن لروي�ة تظهر تل�ك العالقات
ببساطة ش�ديدة وإظهار منها تعجبا كبري حتى
ماج�د نفس�ه ..أال أن الج�واب كان س�هالً ..بأن
اللوع�ات بمرها وثكناته�ا امللتوية قد عاش�تها
هي وش�عبها اللبنان�ي وكأنه س�يناريو معاد يف
العراق..
لق�د وف�ق الروائ�ي يف تمثيل�ه للش�خصيات ويف
جع�ل ماجد وزينب ندا لبعضهما يف الحب والفهم
والصم�ود ويف ان�دالع املصائ�ب وتخطيه�ا ،لذلك
ونحن نقرأ س�نظن لوهل�ة بأنهما ثنائي خيايل ال
يتك�رران ألاّ كل مئ�ة رواية كان�ت الفصول التي
تذك�ر فيه�ا حضور زين�ب كالج�وري األحمر يف
وسط صحراء الهبة من طقوس غريبة عليه وما
جرى له اثن�اء التحقيقات ليق�ر ويعرتف بما لم

أ  .د .مصطفى لطيف عارف

كنت أقود س�يارتي برسعة فائقة ،وفجأة س�قطت السيارة
م�ن أعلى املرتف�ع ،احتضن�ت أطف�ايل ،وزوجت�ي ،حاولت
إنقاذه�م لكن دون جدوى ،ش�عرت بالهات�ف لم يتوقف عن
الرنين  - ،أجبت فورا :نعم  ،صباح الخري دكتور مراد  -،من
مع�ي ؟  -مريم :أهال ،ومرحبا ؟  -أنت :اليوم مدعو لحفلة
زفايف ؟
ارتدي�ت بدلت�ي البيض�اء ،وربطة العن�ق األنيق�ة الحمراء ،
ووضعت العطر الفرنيس  ،ذهبت إىل السوق  ،لرشاء هدية إىل
مريم  ،اشرتيت لها هاتفا نقاال جديدا  ،وضعته يف علبة أنيقة
نقش اسمها عىل العلبة ،مع باقة زهور جميلة.
 وصل�ت بيتها ،كان يغ�ص بالضيوف ،كل مجموعة تقفيف مكان ما من الصالة :موس�يقى صاخب�ة  ،وإنارة قوية
تيض املكان .س�لمت عىل الحارضين ،واغلبهم من أس�اتذة
الجامع�ات املختلف�ة  ،وعين�ي تبح�ث عنه�ا بني النس�اء
الجميالت املدعوات للحفل املقام بمناس�بة زواجها من ابن
عمها سنان.
فجأة نزلت من الس�لم الكبري الواس�ع  ،ترت�دي بدلة بيضاء
تظه�ر تقاس�يم جس�مها الرش�يق ،واألنيق األبي�ض الرائع
،نظ�رت إيلّ من أعىل الرشفة ،أحسس�ت بخفقان قلبي كأنه
يريد أن يطري من مكانه  ،ويحتضنها  ،انتبه الجميع ،توقفت
املوسيقى  ،وخفتت األضواء  ،وسلط ضوء خافت عىل وجهها
،برزت ش�فتني ممتلئتني مطليتان باللون األحمر الصارخ،و
جيده�ا األبيض املنتص�ب من جهته العلي�ا  ،والتحم الضوء
األخرض ،وسط جسمها املكتنز بالجمال  ،وترسيحة شعرها
الجميل�ة ،و زاده�ا جماال س�واد ش�عرها الفاح�م  ،وبعض
الخصل الحمراء ،أعطت صورة مرشقة  ،ومشعة.
تكلم�ت عيوننا ،وتذكرت األيام الس�عيدة التي قضيناها معا
أي�ام الجامع�ة  ،والحب العفي�ف ،طلبتها لل�زواج لم يوافق
أهلها ،ألن�ي من عائلة فقرية جنوبية تحمل القيم الس�امية
،واألصلية  ،مدت يدها اليمنى أيلّ  ،وهي تلقي التحية ،والسالم
 ،أمسكت يدي بقوة شعر بها الجميع ،وتنهدت قليال  ،والكل
ينظر إلينا  ،وعم الهدوء عىل الجميع ،تداركت املوقف املحرج
 ،س�لمتها هديتها ،واالبتسامة تمال 0وجهها املرشق الباسم
،تأملت قس�مات وجهها األبيض ،ووجنتيها ملونتني باللون
الوردي  ،وجيدها األبيض الناعم  ،نظرت إىل عينني سوداوين
كبريتين  ،ووجه بريء  ،طال نظري لها ،بانت يل ش�امة يف
نهاية رقبتها قريبة من صدرها تشع جماال ،وأناقة.
بعد لحظات طبعت قبلة عىل خدي األيرس ،فتحول وجهي إىل
ألوان  ،انتابني الخجل  ،والحرج رفعت رايس ،وجدت الجميع
مبتس�م ،وس�عيد ،وكان�وا يعلمون بحبي له�ا ،حولت طريف
للنس�اء ،وجدتهن مبتس�مات ملا حدث  ،انش�غلت مريم مع
صديقاته�ا الجميالت ،جاءتني أحداهن مبتس�مة  ،وحاقدة
علينا،وكانت تعلم بعالقتنا  ،وتحمل منديال  ،همست يف إذني
دكتور مراد ؟ امسح أثار القبلة التي طبعت عىل وجهك ،
تس�للت بخفاء  ،مغادرا الحفل عائدا إىل بيتي،تأملت وجهي
يف امل�رآة ،كان بقايا احمر الش�فاه ،مرس�ومة على خدي ،
استيقظت من حلمي وأنا امسح آثار القبلة من خدي األيرس
،كان حلما جميال.

سهيلة بورزق
االديبة املشرفة على بيت الفنون بواشنطن

يفعل.
ان الرواية تحمل رس�الة صادقة بأن الطغاة وان
تبدلت أثوابهم فهم سيصلون بنا إىل حافة واحدة
وانهي�ار لقيم االنس�ان ،وأن البلد ال�ذي ال يمتلك
فيه حري�ة الكلمة فيس هناك أح�د بمأمن حتى
بامتلاك حيات�ه ..كما أعلن ماج�د يف أننا نعيش
يف زمن الخوف ليس�حب معتقلا لغرض تحقيق
طوي�ل ومتش�عب وجهت ل�ه تهم ال تعد بس�بب
ه�ذه الكلمة ...ان�ه ينقل لنا زمن الخ�وف ..كنه
وهذا الشيء الغريب انه يحم�ل املدينة يف ذاكرته
وانه�ا بقيت يف قلبه مدينة الضوء واتي يقصد به
( سوق الشيوخ)
ان اروية محمنة بعش�ق للمدينة والجذور وكانه
يق�ول يج�وز للرجل أن يعش�ق م�ع األم مدينته
ب�ل وأكثر ف�ذاك العش�ق مكن�ه م�ن ترجمة ما
بين نصائح زينب م�ن جهة وم�ا أراده االحتالل
األمريك�ي من تلك املدينة التي س�كنت يف روحه..
مم�ا جعل وج�ود منعطفان يع�دان األكثر وجعا ً
م�ن الكثير ال�ذي تناولت�ه الرواية من سلس�لة
م�ن التوثيق�ات واإلحداث التي عاش�ها العراقي
م�ا بني ماليين العراقيني من قب�ل واالن وال أحد
يعلم بم�ا يخبئ لنا املس�تقبل .إن أول املعطفني
ه�و أن والدت�ه توفت ولم يرها قبي�ل وفاتها ولو
نظرة و وداع وثانيهما عودته إىل العراق وطريقه
من مطار بغداد إىل س�وق الشيوخ فقد بدا وكأنه
طريق موحش وطويل ولم يخلو من املفاجآت ..ان
رواية السقشخي رحلة رجل نحو األمان تضمنت
الص�دق وعدم املحاباة والتحي�ز لجهة فقد كانت
تعرية برصاحة الذعة وغياب للمجاملة وكس�ب
خاطر او تربئ�ة جهة أو مدح وكأنها صفعة لكل
من أربك رفاهية العراقي لذا كان يمازح الشمس
يف بالده ويغالب الوجود ويكمل مس�لة التكوين،
حيث بدا التاريخ من مدينته ولكن رسالة الروائي
كانت عىل لس�ان ماجد “ أن االس�تقرار ال يشبه
األناشيد) لتكون النهاية مفتوحة.

الزوراء /خاص
الصحافة أو عالم البحث املتواصل
ع�ن الحقيق�ة ،يف املعلوم�ة أو
الفكرة أو التقرير.
هن�اك دائم�ا قضي�ة تح�رك
الفك�ر وتوق�ظ رغب�ة الكتاب�ة
وتحلي�ل األح�داث ،الجديدة منها
والقديم�ة ،وم�ن غير املمكن أن
تنج�ح الصحافة ،يف تنوير القراء
إال إذا ضمن�ت حري�ة مطلق�ة يف
التعبريع�ن رأيها والخروج من مربع التبعية لحكومات معينة،
تف�رض عليه�ا أال تكت�ب يف ش�ؤون معينة ،وه�ذا يف اعتقادي
ضد أي دس�تور ،وعليه يج�ب ضمان ترشيع حق التعبري ونرش
املعلومة يف مختلف الوس�ائل اإلعالمية.
ال يمك�ن أن ترتب�ط الصحافة ،بفع�ل الخ�وف أو التخويف أو
التش�ويه أو التالع�ب ،ألنن�ا نتحدث ع�ن املصداقي�ة ،املرتبطة
بحقيقة الخرب وهذا ال يتحقق إال بتحمل مس�ؤولية البحث عن
واقع حقيقي للكتابة عنه.
لق�د خل�ق التناف�س اإلعالمي بين الصحف ،صناع�ة إعالمية
س�ميت بوكاالت األنباء ،مما جعل الخرب يحقق انتشارا عامليا،
األمر الذي دفع بازدهار الوكاالت عامليا وإقليميا ومحليا وفتح
مجاالت جديدة ومختلفة لتطويرها واس�تحداثها ،عىل ش�بكة
االنرتنت والهواتف النقالة ،كتابة وصوتا وصورة.
إن الصحاف�ة ه�ي املرج�ع األول للمعلوم�ة ،مع تنوي�ر الرأي
العام بس�لبيات وإيجابيات الخرب ،كما أنه�ا توقظ فعل النقد،
لتصحيح ما يجب تصحيحه بالتوجيه والنقاش والتحليل.
نح�ن نحتاج إىل فاعلية الصحافة يف حياتنا اليومية ،الس�تقراء
األحداث من حولنا وحتى نبني حلقة وصل بني الفرد ومجتمعه
ولنجعل�ه يتعرف عىل حقوقه وبالت�ايل الدفاع عنها واختيار ما
يناسبه يف الحياة.
إن عالم الصحافة ميلء بالتحديات ،ملا يلعبه من دور أسايس يف
التأثري يف املجتمع وقلب جميع الحس�ابات ،إذا اختلفت معايري
حرية التعبري بسبب فس�اد الحكومات والساسة وغياب األمن
واألم�ان .األهم هنا هو مصافحة الحقيقة ،التي يخلقها الخرب
ويجه�ر بها ،لتحديد مدى خطورة األزم�ة .نحتاج كمجتمعات
واعي�ة ،إىل صحاف�ة تداف�ع عن حقوقن�ا حتى نع�رف ونفهم
الحقيقة من خالل تعرية األسباب.

متابعات ثقافية
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رّ ُ
يفّس�ه البي�اض “ كت�اب جديد
“م�ا
لألديب والصحفي سالم البناي
ضمن سلس�لة منشورات االتحاد العام
لألدباء والكتاب يف الع�راق عام .٢٠٢١
صدرت املجموعة الشعرية (ما رّ
يفسه
البي�اض) للش�اعر األدي�ب والصحفي
(سالم محمد البناي)؛ احتوت املجموعة
على ( ) ٢١قصي�دة ،ووقع�ت ب ٨٢
صفحة م�ن القطع املتوس�ط؛ وصمم
غالفها الفنان نصري الزم.
وق�ال “ البن�اي” ان املجموع�ة ه�ي
الخامسة من إصداراتي الشعرية احتوت
عىل ( )21نص نثر توزعت موضوعاتها
يف جوان�ب انس�انية وحياتي�ة عدي�دة
مثلم�ا عبرت عبر دالالت النص�وص
عن م�ا أش�عر ب�ه م�ن رؤى ووقفات

تعرب ع�ن ذاتي وعن الذوات اإلنس�انية
كله�ا؛ كما أن بعض نصوص املجموعة
ُ
ترجم�ت عربها
هي نص�وص تأملي�ة
مشاعر ذاتية عن الوطن واملدينة واالب
واألم واألخ والصدي�ق وكذل�ك الدع�وة
للجمال قبالة رفض كل اش�كال القبح
واملوت واليأس الذي يزحف عىل كوكبنا
اإلنساني  .مشريا إىل “ان داللة البياض
هي الثيمة الرئيس�ة للمجموعة والتي
جاءت بعفوية ش�كلت قاسما مشرتكا
ملعظم النصوص ولكون اإلنسان قيمة
معن�ي بصناعة الجم�ال والحب
ُعلي�ا
ٌّ
مثلما ُيعد وسمّا ً وعنوانا مرافقا للسالم
والخري والنقاء”.
والجدير بالذكر ان الشاعر سالم محمد
البن�اي  ،أديب وصحفي يش�غل حاليا

رئيس اتحاد األدباء والكتاب يف كربالء،
وايض�ا يعم�ل رئي�س تحري�ر جري�دة
(صباح كربالء) التي تصدر عن ش�بكة
االعلام العراقي .وس�بق ان صدرت له
أربعة مجموعات ش�عرية ه�ي قراءة
يف ورد الصب�اح) و( احتفالي�ة الرحيل
األخير و(الفجر وما تلاه) ومجموعة
(بالياق�وت تدل�ت عناقيده�ا)  .كم�ا
صدرت له (أربعة) كتب خاصة باألدب
التفاعلي الرقم�ي منه�ا كت�اب ( من
الخطية اىل التشعب ،.مراجعة مرشوع
إب�داع تفاعيل لتأمني ذاك�رة جمعية) ،
وله كت�اب تعليمي خ�اص بالصحافة
بعن�وان (أساس�يات فن�ون الكت�اب
الصحفية) ومرسحيت�ان مخطوطتان
أحداهما لألطفال.

( سيلفي مع املتنيب )  ..صورة جبوار نهرين !
مجال جاسم أمني
هذا هو عن�وان مجموعة قصصية صدرت حديثا
للقاص و السيناريست ( ضاري الغضبان ) حيث
ّ
أق�ل ما يقال
ضمّت خمس�ة عشر قصة قصرية
عنه�ا أنها كتبت بإزمي�ل ! ينحت أكثر مما يكتب
 ،األم�ر الذي يعني الدق�ة يف الصياغات و متابعة
رصد املعنى عرب متوالية تدليل محسوبة بإتقان ،
ربم�ا علينا أن نثبت هذا التوصيف عرب تمظهرات
النص�وص و ه�و ما س�نفعله حتما على طريق
خدمة النص نقدي�ا ومراقبة مبادراته و تحوالته
الدالة
عيّنة القراءة :
أج�د أن قص�ة ( س�يلفي م�ع املتنب�ي ) وه�ي
الت�ي رحّ لت عنوانها أو ّ
رش�حته ليصب�ح عنوانا
للمجموع�ة كله�ا ه�ي األق�رب ألن تك�ون عيّنة
القراءة األوىل و لعل اس�تحواذها عىل رتبة تمثيل
املدونة برمتها أحد أسباب هذا الرتشيح  ،للقراءة
النقدية أقصد ،فلي�س اعتباطا أن يعمد كاتب ما
لعنونة دون غريها بل هناك مغريات أقل ما يقال

عنها نفس�ية عميقة تتصل بمشروع الكاتب و
مقصديات�ه ،العنون�ة اختيار مقص�ود حتما لذا
ينبغ�ي عدم إه�داره دالليا عىل صعي�د القراءة و

املعاينة .
يف القصة مستويان اس�تطاع الكاتب أن يؤثثهما
بإمع�ان  ،املس�توى األول  :مس�توى الس�كون و
عالمته الصمت إذ تب�دأ الحكاية بجملة (الصمت
ملاذه األخري )  ..و هنا نفهم أن الصمت بياض ،
مح�و  ،ال يشء  ،ال نط�ق و ال حركة  ..يف الصمت
تتساوى االشياء ألنها يف ضمور تام  ،افقها الخالء
 ..املقه�ى الت�ي قصدها الش�يخ ( ش�به خالية)
تق�ع بني بيت�ه و الجسر  ..الخالء هن�ا يتعاضد
م�ع الصمت داللي�ا  ،كل يشء قديم يف عامله حتى
( هاتف�ه ) لم يغره أحد ( بفك�رة تغيري هاتفه )
رغ�م التلميحات الت�ي تصدر من هن�ا و هناك ..
لكن�ه بانتظار لحظة حاس�مة ربما تقلب طاولة
أيام�ه  ،لحظة انتباه ممي�زة و حرجة يراجع من
خاللها سكونه بل موته البطيء و حركته الرتيبة
يف فضاء السكون و الصمت :
(هل أنا تائه االن ؟ )
هذا الس�ؤال الوجودي الحرج هو الذي س�يحرك
الس�اكن نحو آف�اق جديدة و ينق�ل ( الكهل ) اىل
املس�توى الثان�ي م�ن الحي�اة  ،املس�توى الثاني
م�ن الرسد يف متن القصة  ..و ه�ا نحن أمام هذا
املس�توى ال�ذي رم�ز له بالنه�ر و الن�وارس و و
ابتس�امة ش�اب مائ�ل للقرص ( و ه�و يقدمه و
يطلب منه بود ان يشارك يف حفلة اطعام الطيور
املرتاقصة ) هي دع�وة للحياة أوال عرب ترميزاتها
الواضحة و بعد االستجابة وافق عىل قرار التغيري
و االنخ�راط يف حرك�ة الحي�اة التي تش�به تدفق
النه�ر و حركة الن�وارس ( ق�رر ان يقتني هاتفا
حديثا  ،و هذا اليوم حتما ) ..وال تخفى ما يحمله
( الهاتف ) من داللة التواصل مع الناس و الحياة
 ،ويف آخ�ر حلقة من حلقات متوالية التدليل انتبه
( لسيدة أنيقة جدا تبتسم ابتسامة مغمة بالحياة
و تش�اركه ش�عور االحتفال بالنه�ر و النوارس
)  ..بإمكاننا اآلن أن نس�تدير قليلا نحو الجملة
األوىل يف املدونة ( الصمت مالذه االخري ) لنفهم ان
القصة كانت رحلة وجودية من موات الصمت اىل
الحياة و ( االحتفال بالنهر و النوارس ) مرّت عرب
سلسة ترميز بسيطة لكنها محكمة بعناية وهو

األم�ر الذي الحظن�اه يف أغلب قص�ص املجموعة
كما يمك�ن أن نلمس بوضوح تراتب مس�تويات
الرسد التي أرشنا لها بدءا .
بقي أن نشير اىل أن هناك داللة خاصة للش�اعر
( املتنب�ي ) بوصفه رمزا للبقاء أو الخلود ش�أنه
شأن النهر الذي ال يكف عن الجريان و مما يعني
ّ
ان الصورة أو ( الس�يلفي ) كانت بجوار نهرين :
نهر املاء الحقيقي و نهر الحياة الرمزي ( الشاعر
)..ص�ورةمركب�ةوغني�ةداللي�ا.
لقد نجح الكاتب يف إغرائنا لدخول حقل ترميزاته
الباذخ عرب باب الرسد الذي يجيد تدوير مفاتيحه
باس�تخدام لغة محسوبة و واعية  ..هذه القراءة
أري�د له�ا ان تكون عتب�ة أوىل للول�وج اىل عالم (
الغضب�ان ) القصيص و خطوة عىل طريق تلمس
مثابات نصوصه املتدفقة  ..القراءة الواعية أفضل
خدمة نقدمها للنص بل أفضل احتفاء ممكن .
* س�يلفي م�ع املتنب�ي  /مجموع�ة قصصية /
إصدار دار الروشة الثقافية 2021 /
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل...هلا

مشاكل زوجية سببها الفيسبوك..اكتشفها اآلن
على الرغ�م م�ن أنه�ا قرب�ت البعي�د وقتل�ت
املس�افات ،وس�هلت التواصل وتناقل املعلومات
ً
أيض�ا وم�ع تطورها
بين األش�خاص ،إال أنها
ودخولها يف ش�تى مناحي الحياة ،دخلت وسائل
التواص�ل االجتماعي حت�ى أدق تفاصيل الحياة
اليومي�ة والعالقات االجتماعية واألرسية وحتى
الزوجية.
بحي�ث أصبح�ت مح�ور حياتن�ا وعالقاتنا مع
م�ن حولن�ا .وأصبح�ت األرسة يف البيت نفس�ه
بعيدة عن بعضها ،مفكك�ة ،ولكل منهم حياته
االفرتاضية الخاصة.
ولذل�ك فق�د خلق�ت م�ع وج�ود ه�ذه املواقع
للتواصل أيضا ً مشاكل وخالفات جديدة لم تكن
موجودة من قبل ربما .ووجدت فقط مع وجود
هذه الوسائل للتواصل.
س�نطلعكم الي�وم عىل مجموعة من املش�كالت
الزوجية التي تس�بب بها الفي�س بوك لتتمكنوا
من تجنبها واالبتعاد عنها.
املشكلة األوىل:
صورة الحساب الش�خيص :وهي التي قد تخلق
الكثري من املش�كالت والخالفات بني الرشيكني،
ذل�ك أن بعض األزواج يعتق�دون أن غيابهم عن
ص�ورة رشكائهم الش�خصية في�ه تغييب لهم.
بينم�ا تواجدهم يف الصورة يعن�ي إظهارا ً للحب
الذي يجمعه�م .ولذلك قد يخلق األمر الكثري من
الخالفات.
املشكلة الثانية:

املطبخ ..

اإلعجابات :حيث يرى بعض األش�خاص أن عىل
رشكائه�م اإلعج�اب ب�كل ما يقوم�ون بنرشه،
وذلك ألنهم يعتربون أن مدى اإلعجابات يدل عىل
مدى حب الرشيك واهتمامه به ودعمه له .وذلك
كله متعل�ق بالضغط على زر اإلعج�اب فقط.
وإن أغفل الرشيك هذه الخطوة س�تبدأ املشاكل
بالنشوب بالطبع.
املشكلة الثالثة:
ً
عادة ما ينشئ البعض حسابا ً عىل موقع
املراقبة:
الفيس ب�وك فق�ط ملراقبة تح�ركات وخطوات

دجاج بنكهة احلامض

املكوّنات
دجاج كامل ،مغسول ومصفى  500 -غرام
ثوم مهروس  4 -فصوص
قرش ليمون حامض مبشور 1 -
فلفل أسود  -ربع ملعقة صغرية
ملح  -ربع ملعقة صغرية
أوريغانو  -ربع ملعقة صغرية
زيت زيتون  4 -مالعق كبرية
طريقة العمل
 -يف وعاء ،صبي زيت الزيتون ث ّم أضيفي إليه الثوم وقرش

الليمون الحامض وامللح والفلفل األسود واألوريغانو.
 أخلطي جيدا ً حتى تتجانس املكوّنات. ّغطي الدجاجة باملزيج ث ّم أدخليه إىل الثالجة لساعة عىل
األقل.
ّ
 ضع�ي الدجاجة م�ع التتبيلة يف صيني�ة وغطيها بورققصدير.
 أدخيل الصينية إىل الفرن لحواىل  60دقيقة. أزيلي ورق القصدير ث ّم أعيدي الصينية إىل الفرن ليحمّروجهها.
نصائح :ق ّدمي الدجاج إىل جانب السلطة والحمص.

أيهما أفضل لتحضري الشاي ..ماء الصنبور أم املعبأ؟

وبين�ت نتائج ه�ذه العملية ،أن
طعم الش�اي األسود ال عالقة له
بنوع املاء املستخدم يف تحضريه،
يف حين اختل�ف األمر بالنس�بة
للشاي األخرض.
ويقول املرشف عىل هذا املرشوع:
“أكد املشتركون يف تحديد طعم
ومذاق الشاي ،أن الشاي املحرض
باستخدام ماء الصنبور ألذ وأحىل
طعم�ا وأقل مرارة ،وأن الش�اي

األخرض املحرض باس�تخدام املاء
املعدني أكثر مرارة”.
أم�ا ما يخص الفائ�دة ،فقد رأوا
أن الش�اي األخضر املحضر
باس�تخدام املي�اه املعب�أة ه�و
األفضل ،ألنه يحتوي عىل نس�بة
عالية من مادة“ “ eEpigallocat
 ”chin gallateاملضادة لألكسدة،
مقارن�ة بالش�اي املحضر
باستخدام ماء الصنبور.

سلوكيات

مشاهدة التليفزيون أثناء تناول الطعام خطر على األطفال ؟
أظه�رت دراس�ة فرنس�ية أن
األطف�ال الذي�ن يش�اهدون
التلفزي�ون أثناء تن�اول وجبات
عائلي�ة لديه�م مس�توى لغوي
أقل يف املتوس�ط ،وه�و ما يدعو
إىل التفكير يف اس�تخدامات
الشاش�ات أكث�ر م�ن التفكري يف
وقت استخدامها.
وقال جوناتان برن�ار الباحث يف
املعهد الفرنسي الوطني للصحة
والبح�وث الطبي�ة واملؤل�ف
الرئيس للدراس�ة خلال مقابلة
مع وكالة الصحافة الفرنس�ية:
“ن�رى أن دور الوالدين وطريقة
اس�تخدامنا التلفزيون أمر مهم
جدا ً ويج�ب أال نرك�ز فقط عىل
مدة املشاهدة”.
وتاب�ع املؤلف�ون  1500طف�ل
لس�نوات وس�ألوا أولي�اء األمور
عم�ا إذا كان التلفزي�ون يك�ون
ّ
مش�غالً أثن�اء تن�اول الطع�ام
وإجم�ايل الوق�ت ال�ذي يمضيه
األطف�ال أم�ام التلفزي�ون أو
الكومبيوتر أو ألعاب الفيديو.
ويف الوق�ت نفس�ه ،قوّموا تطور
مس�تويات قدراته�م اللغوي�ة:
بالنسبة إىل األطفال الذين يبلغون

بثوان معدودة ..حافظي على ألوان
ٍ
املالبس عند غسلها بأربع خطوات

تتس�بب عملية غس�ل املالب�س يف فقدانها تأل�ق ألوانها ،وم�ع تكرار
الغس�ل تتحول ألوان املالبس إىل درجات باهت�ة ،ما يضطر البعض إىل
اس�تبدال تلك املالبس بأخرى جديدة وتحمل نفقات إضافية بعد وقت
قصري من رشاء مالبسهم.
ونق�ل ع�ن أح�د حس�ابات “تي�ك ت�وك” مقط�ع فيديو توض�ح فيه
املس�تخدمة خطوات بس�يطة للحفاظ عىل ألوان املالبس عند غسلها،
نعرضها فيما ييل.
الخطوة األوىل
أغل�ق أزرار املالبس والس�حابات ،إن وجدت ،وذل�ك لتجنب احتكاكها
باملالبس األخرى أثناء الدوران يف الغس�الة ،كما أن األزرار والسحابات
قد ترتك آثار الصدأ إن كانت معدنية.
الخطوة الثانية
قل�ب جميع قط�ع املالبس على الوجه الداخلي لها ،قب�ل وضعها يف
الغس�الة ،تق�ول :وهو ما عللت�ه صاحبة الفيديو بأن�ه يحمي صبغة
القماش من البهتان.
الخطوة الثالثة
أش�ارت نارشة الفيديو إىل أنه ينصح بغس�ل املالبس مرة أخرى ولكن
عىل دورة باردة وبطيئة.
الخطوة الرابعة
ضع كمية من امللح مع املالبس يف الغس�الة قبل بدأ تش�غيلها ،وتقول
صاحب�ة الفيدي�و إن “غس�ل املالبس مع كمية من املل�ح يحافظ عىل
ثبات األلوان عىل األنسجة”.
ويف وق�ت س�ابق ،تداول�ت حس�ابات مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
طريقة لغس�ل املالبس والصحون بس�هولة وفاعلية رغم بساطة تلك
الطريقة.
وتعتم�د تل�ك الطريق�ة عىل مروح�ة منفصل�ة مثل تل�ك املوجودة يف
غس�االت املالبس التقليدية ،حيث يمكن وضع تلك املروحة الكهربائية
داخل حوض املطبخ ووضع الصحون املراد غسلها مع املاء والصابون
لتقوم املروحة باملهمة برسعة.
كما يمكن اس�تخدام نفس الطريقة بوض�ع املروحة داخل وعاء كبري
لغسل املالبس مع إضافة املسحوق واملاء.

لطلة ابهى..

كل يوم معلومة
يعتقد كثيرون أن هناك ارتباطا
بني مذاق الشاي وفائدته برتكيب
امل�اء الذي اس�تخدم يف تحضريه
وطريقة التحضري.
وع�ن دراس�ة أجراه�ا خبراء
جامع�ة كورني�ل األمريكية عن
خصائص الشاي بنوعيه األسود
واألخرض.
وق�اس الباحثون نس�ب عنارص
الكالسيوم واملغنيسيوم والحديد
والصوديوم والنحاس والكلور يف
ماء الصنب�ور ومياه معبأة وماء
نقي من أي إضفات ( ،)H2Oوتم
تحضري الشاي األسود واألخرض
باستخدام املياه املذكورة.
وعندم�ا أصب�ح الش�اي جاهزا،
قام  100متط�وع بتحديد طعم
ومذاق الشاي املحرض باستخدام
ه�ذه املي�اه .كما ح�اول العلماء
من جانبهم تحدي�د األفضل من
ناحية املذاق والفائدة.

وص�ور الرشي�ك ،وم�ن أعجب بمنش�وراته من
األش�خاص ،وإن كان أحدهم له عالقة س�ابقة
ب�ه ،كحبي�ب أو معجب س�ابق .وذل�ك بالطبع
سيخلق مشاكل كبرية بينهما.
املشكلة الرابعة:
التاغات :قد ينرش أحد الرشيكني صورة تجمعه
برشيك�ه لتظه�ر على صفحتيهما ع�ن طريق
خدم�ة الت�اغ ،بحي�ث يس�تطيع أصدق�اء كال
راض
الرشيكين رؤيته�ا .وقد اليك�ون أحدهما ٍ
ع�ن ش�كله أو وضع�ه يف الصورة فيق�وم بنزع

الت�اغ كي ال يراها أصدق�اءه ،األمر الذي يغضب
الرشيك ويخلق نزاعا ً بينهما.
املشكلة الخامسة:
ح�ذف الرشي�ك م�ن الص�ورة :ق�د يرف�ع أحد
الرشيكين ص�ورة ل�ه التقطها م�ع رشيكه ثم
قام بق�ص الصورة وحذف الرشي�ك ليظهر بها
لوحده ،األمر سيكون بالطبع مزعجا ً جدا ً لآلخر
الذي سيش�ن حربا ً عىل رشيكه الذي قام بحذفه
من الصورة.
املشكلة السادسة:
كلمة الرس أو الباس�وورد :حيث تس�ببت كلمة
الرس للصفحة الش�خصية للفيس بوك مشكلة
كبيرة بين األزواج ،حي�ث يصر البع�ض عىل
معرف�ة كلمة السر لرشيكه ليس�تطيع دخول
حس�ابه وقت يش�اء والتجس�س عليه ومعرفة
كل ما لدي�ه من محادثات وأصدقاء وغريها من
أم�ور خاصة وذلك ليبعد الش�ك م�ن قلبه األمر
الذي يتسبب أيضا ً بمشاكل بينهما.
املشكلة السابعة:
ق�د يتحول الفيس ب�وك إىل إدمان ل�دى البعض
فتجده�م متابعين ل�كل م�ا ه�و جدي�د طيلة
اليوم عىل حس�اب عائالتهم وأعمالهم وأرسهم
مما يخل�ق حاجزا ً كبريا ً بني أف�راد األرسة وبني
الزوجين .ولذلك البد أن يفهم الطرفان أن هناك
أوقاتا ً محددة لتصفح الفيس بوك وبأن العالقة
أهم وأس�مى بينهما .وأن هذه الوسائل بالنهاية
هي لم تخلق لتبعد بينهما.
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سنتني ،حدد األهايل الكلمات التي
يمكن ألطفاله�م نطقها تلقائيا ً
من قائمة تضم  100كلمة .ثم يف
عمر  3و 5سنوات ونصف سنة،
ق�ام طبي�ب نفس�اني بقي�اس
“حاص�ل ال�ذكاء اللفظي” وهو
ج�زء من اختبارات ال�ذكاء الذي
يتعلق بالتبادالت اللفظية.
بالنتيج�ة ،لم يج�دوا عالقة بني
إجمايل وقت مشاهدة التلفزيون
واملستوى اللغوي لألطفال.
وبخلاف ذل�ك ،ف�إن “التعرض
للتلفزيون أثن�اء تناول الوجبات
العائلي�ة يرتبط بش�كل منهجي
بمستويات لغوية أقل” يف جميع

األعم�ار املش�اركة يف الدراس�ة
املنش�ورة يف مجلة “ساينتيفيك
ريبورتس”.
وتظهر الدراس�ة وج�ود ارتباط
إحصائ�ي وليس عالقة س�ببية
بني التع�رض للتلفزيون وتطور
القدرات اللغوية.
ويف تفسري محتمل لتلك الظاهرة
ق�ال برن�ار“ :يمك�ن التلفزيون
أثن�اء وجبات الطع�ام أن يكون
بمثابة كابح للتفاعالت اللفظية
للطف�ل ،م�ا يقل�ل م�ن نوعي�ة
التبادالت ونس�بتها بني األطفال
والبالغين م�ن خلال تش�تيت
انتباههم”.

للحفاظ على نضارة البشرة ...إليك اخليار املثالي!

والتجاعي�د املبكرة ،ه�ذا فضالً عن أهمية
الج�وز يف ترطي�ب البرشة وتعزي�ز إنتاج
الكوالجني.
كذلك يحتوي الجوز عىل خصائص مميزة
ّ
تخف�ف اإلجه�اد وتع�زز إرشاق�ة البرشة
ّ
وتقلل من ظهور الهاالت السوداء املزعجة
حول العينني.
كم�ا يمك�ن االس�تفادة من زي�ت الجوز
لرتطيب برشة الوجه أو الجس�م ومنحها
رونق�ا ً جميالً من خلال تدليكها بالزيت،
ّ
ويخف�ف من
فه�و ُيس�اهم يف ترطيبه�ا
ظهور البقع الداكنة عليها.

من املعروف أن للجوز فوائد صحية كثرية
ملا يحت�وي عليه م�ن فيتامين�ات مهمة،
ومص�ادر طبيعي�ة غني�ة باألوميغ�ا ،3
إضافة اىل انخف�اض كمية الكربوهيدرات
فيه وغناه باأللياف ومضادات األكس�دة،
ولك�ن ما ال تدرك�ه غالبية الس�يدات هو
فؤائد الجوز املهمة للبرشة.
يؤك�د الخبراء أن الج�وز مص�در مه�م
للفيتامينين  Eو ،B6وحم�ض الفولي�ك
والفوس�فور ،وبالتايل فهو يحمي البرشة
م�ن العوامل البيئي�ة الض�ارة ،مما يمنع
تل�ف الجل�د وظه�ور الخط�وط الرفيعة

طبيبك يف بيتك

البيض سالحك السري لفقدان الوزن!
يقول خبراء التغذي�ة إن البي�ض يمكن أن
يك�ون بني أفض�ل األطعمة لفق�دان الوزن،
ألنه يشعرك بالشبع بشكل كبري ،مما يعني
أنه بعد تناوله ،ستكون أقل عرضة لإلفراط
يف تناوله الوجبات الخفيفة بني الوجبات.
والبي�ض متع�دد االس�تخدامات بش�كل ال
يص�دق ،إذ يمكنك االس�تمتاع به يف أي وقت
من اليوم ويف مجموعة متنوعة من األطباق،
كما أنه يحتوي عىل قيمة غذائية كبرية.
يحت�وي البي�ض على ع�دد م�ن العن�ارص
الغذائي�ة األساس�ية ،والت�ي يلع�ب بعضها
أيضا دورا يف عملية التمثيل الغذائي لديك.
وأحىص الخرباء  5أس�باب تجعل من البيض
سالحك الرسي لفقدان الوزن-:
- 1غني بالربوتني
البيض غني بالربوتني بشكل ملحوظ  -وهو
لبنة بناء العضلات ،و تقول خبرية التغذية
ش�ينا غاراميلو “البيض غ�ذاء ممتاز يجب
تضمينه يف خطة إنقاص الوزن الخاصة بك
ألنه يحتوي عىل نس�بة عالي�ة من الربوتني
إلبقائك ممتلئا لفرتة أطول”.
وتحتوي بيض�ة واحدة كبرية عىل  6.3غرام
من الربوتني النباتي ع�ايل الجودة  -لذلك إذا
أكل�ت اثنتين يف وجبة واح�دة ،فقد وصلت
بالفع�ل إىل  % 25.2من االس�تهالك اليومي
املوىص به من البريوتني وهو  50غراما.
- 2منخفض الكربوهيدرات
إذا كنت ترغب يف اتب�اع نظام غذائي أوكنت
تحاول ببس�اطة إنقاص ال�وزن عن طريق
تقلي�ل الكربوهي�درات ،فيج�ب أن يك�ون
البي�ض أفض�ل صدي�ق ل�ك ،غ�ذ تحت�وي
البيض�ة الواح�دة على أقل من  1غ�رام من
الكربوهيدرات.
تق�ول ديان�ا غاريغلي�و كليالن�د أخصائية
التغذي�ة “على عك�س العدي�د م�ن أطعمة

اإلفط�ار التقليدي�ة مث�ل الحب�وب والخب�ز
وخال
املحم�ص ،فإن البيض غني بالربوتني
ٍ
من الكربوهيدرات ،مما قد يس�اعد يف تعزيز
الشبع دون زيادة مستويات األنسولني”.
ومض�ت موضحة“ :تحف�ز وجبات اإلفطار
التي تحتوي عىل الكربوهيدرات مثل الحبوب
ومنتج�ات الخب�ز عىل إفراز األنس�ولني من
ارتفاع نسبة السكر يف الدم .ويمكن أن تؤدي
املستويات املرتفعة من األنسولني إىل إحباط
جهود إنقاص الوزن وتؤدي إىل تخزين املزيد
من الدهون”.
قارن�ت إحدى الدراس�ات الت�ي أجريت عام
 2008بين وجب�ة اإلفط�ار القائم�ة على
البي�ض ووجب�ة اإلفط�ار املصنوع�ة م�ن
الخبز ،ووجدت أن تناول البيض عزز فقدان
الوزن بنس�بة  ٪ 65مقارنة بالبدائل الغنية
بالكربوهيدرات.
 - 3منخفض السعرات الحرارية
هناك س�بب آخر يجعل البي�ض خيارا جيدا
لفق�دان الوزن وهو أنه منخفض نس�بيا يف
الس�عرات الحرارية :تحتوي البيضة الكبرية
على ح�وايل  76س�عرة حرارية فق�ط .هذا
يعن�ي أن�ه يف وق�ت اإلفطار ،يمكن�ك تناول
بيضتني مس�لوقتني وقطع�ة خبز محمص
م�ن الحب�وب الكامل�ة مقابل  232س�عرة
حرارية فقط.
4يحتوي عىل بعض الفيتامينات القويةيعترب البيض مصدرًا جي ًدا لفيتامني د ،وهو
فيتامني قاب�ل للذوبان يف الدهون ويبدو أنه
يلعب دورا يف إنقاص الوزن.
وجدت دراسة أجريت عام  2019أن مكمالت
فيتامين (د) تقلل من كل م�ن مؤرش كتلة
الجس�م ومحيط الخصر لدى األش�خاص
الذين يعانون من زيادة الوزن.
يعتبر البيض أيضا مصدرا ممتازا لفيتامني

ب  ،12حي�ث تحت�وي كل واح�دة على 89
ميكروغراما ،أي % 37م�ن القيمة اليومية
املطلوبة.
وبحس�ب كليالن�د “ترتب�ط املس�تويات
املنخفضة م�ن فيتامني ب  12بزيادة الوزن
والس�منة ،يف حني أن فيتامني ب  12يرتبط
ارتباطا سلبيا بمؤرش كتلة الجسم (،)BMI
مما يعني أن املس�تويات األعىل منه تساوي
مؤرش كتلة الجسم املنخفض”.
كم�ا يحتوي البيض أيضا عىل نس�بة عالية
من الحديد ،مما يس�اعد على الحفاظ عىل
طاقت�ك ط�وال الي�وم .وإذا كن�ت تم�ارس
التمارين الرياضية.
اكتش�ف بحث عام  2019منش�ور يف مجلة
التغذي�ة أن مكملات الحدي�د تحس�ن أداء
التحم�ل .بمعنى آخ�ر ،يمك�ن للحديد الذي
يحتويه البيض أن يمدك بالطاقة خالل هذا
التمارين الش�اقة ،مما يس�اعدك عىل حرق
املزيد من السعرات الحرارية.
- 5يساعد يف موازنة نسبة السكر يف الدم
يمكن أن يساعد البيض يف موازنة السكر يف

الدم ومستويات األنسولني دون التأثري سلبا
عىل مستويات الكوليسرتول يف الدم ،بحسب
أريكا هوشيت ،أخصائية التغذية املسجلة يف
بالوما هيلث.
وكشفت دراسة أجريت عام  2019أن تناول
وجب�ة منخفض�ة الكربوهي�درات وعالي�ة
الده�ون أول يشء يف الصب�اح (مث�ل عج�ة
البيض) يمكن أن يس�اعدك عىل منع ارتفاع
الس�كر يف الدم  -وه�و أمر ش�ائع جدا بعد
وجبة إفط�ار عالي�ة الكربوهي�درات (مثل
الكعك ،أو الحبوب مع الفاكهة).
يمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من اإلفطار
أيضا إىل تحسين التحكم يف نسبة السكر يف
ال�دم عىل مدار اليوم ،وهو أمر مهم بش�كل
خاص ملن يعانون من مرض السكري.
وبحس�ب هوش�يت “الحف�اظ على
مس�تويات الس�كر يف الدم ثابتة يعني أن
مس�تويات الطاقة لديك تظل مس�تقرة،
وم�ن غير املرج�ح أن تحت�اج إىل وجبة
خفيف�ة س�كرية يف منتص�ف فترة
الظهرية”.
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كلمات متقاطعة

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً :ركز
عىل األمور الهامة بالعمل وال تشغل نفسك بأمور
تضيع من وقتك عاطفياً :ال تحمل الحبيب أمورا ال
يطيقها وكن متسامحاً.

الثور

أصحاب برج الثور حظك لليوم مهنياً :تحاول
اقناع زمالء العمل بوجهة نظرك وترى أنك
صائب عاطفياً :كثرة التدخالت تفسد عالقتك مع
الحبيب.

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً :ال يمكن
أن تصعد سلم النجاح من أوله عليك أن تعرف
كيف تتعلم لتنجح عاطفياً :تجتاز مرحلة صعبة
برفقة الحبيب وتشعر أن عالقتك معه تصبح أقوى.

السرطان

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم مهنياً :ال
تتخاذل عليك أن تكون أكثر قدرة واندفاعا نحو
العمل عاطفياً :تناقش مع الحبيب وال تنفرد بقراراتك
لنفسك.

حدث يف مثل هذا اليوم

األسد

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً :عليك أن توسع من
دائرة معارفك وان تطلع عىل معلومات أوفر تفيد عملك
عاطفياً :تشعر أن الحبيب تغري من ناحيتك مما يشعرك بالقلق.

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً :تشغل
بالك الكثري من القضايا الهامة بالعمل وال تعرف
كيف تتعامل معها عاطفياً :ترتدد بشأن مرشوع
ارتباطك مع الحبيب.

الميزان

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً :كن أكثر
تركيزا ً اليوم باجتماعاتك فيجب أن تركز عىل أمور
هامة عاطفياً :ال تضع رشوط لعالقتك مع الحبيب.

العقرب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً :تخوض
تجربة جديدة بالعمل عىل أمل أنت تستفيد منها
عاطفياً :تكتشف الكثري من األمور التي كنت تجهلها
عن الحبيب.

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً :تفاءل
بالكثري من األمور الهامة التى تحدث اليوم وتكون
لصالحك عاطفياً :الحبيب يتجاوب معك ويدعمك بكل
ما تقوم به.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً :تبدو
راضيا ً اليوم عن انجازاتك حتى اآلن عاطفياً :تشعر
أنك تصل لطريق مسدود مع الحبيب.

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً :مؤتمرات
جديده تحرضها وتفتح أمامك آفاق جديدة
بالعمل عاطفياً :ال تترسع أن تخرب الحبيب بمشاعرك
حتى تتأكد منه.

الحوت

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً :تواضع
أمام زمالء العمل وال تتكرب عليهم عاطفياً:
شخصيتك املرحة التي تجذب الحبيب اليك ال تتخىل
عنها.

قـــــــصة

وعربة

اهلل يراني

ع�ام  : 1910ص�دور جري�دة “كاراك�وز”
الفكاهي�ة التونس�ية لصاحبه�ا عثم�ان
املحجوب.
ع�ام  : 1913عق�د املؤتم�ر األول للجمعيات
العربي�ة يف باريس ،وقد أكد على اإلصالح يف
البلاد العربية ضمن إطار الدول�ة العثمانية
قبيل الحرب العاملية األوىل.
ع�ام  : 1930الس�لطات الربيطاني�ة تع�دم
ثالثة مدرسين فلسطينيني من الخليل شنقا ً
يف س�جن ع�كا لتصديهم الحتالل فلس�طني
واألطم�اع الصهيوني�ة ،وه�م عط�ا الزي�ر،
ومحمد جمجوم ،وفؤاد حجازي.
عــ�ام  - 1940اململك�ة املتح�دة وق�وات
الحلفاء يضطرون لإلنسحاب
م�ن فرنس�ا بع�د أن اس�تولت ق�وات أملانيا
النازية عىل ثلثيها
وش�كلت حكومة موالية له�ا يف مدينة فييش
برئاسه املارشال فيليب بيتان.
وىف نف�س الي�وم ـ�ـ دول البلطي�ق الثلاث
إس�تونيا والتفي�ا ولتواني�ا يس�قطون تحت
االحتالل السوفيتي.
عــ�ام  - 1944اس�تقالل آيس�لندا ع�ن
الدنمارك.
عام  : 1946بريطانيا تعرتف باستقالل رشق

األردن تحت اسم اململكة األردنية الهاشمية.
عام  : 1950توقيع “معاهدة الدفاع املشرتك”
بني دول جامعة الدول العربية.
ع�ام  : 1951إرسائيل تدش�ن ش�مال النقب
الفلس�طيني النظام املرك�زي للتزويد باملياه
تحت األرض.
ع�ام  : 1953وحدات حزب الش�عب الوطني
تقم�ع انتفاضة العم�ال يف برلين الرشقية،
عاصم�ة جمهوري�ة أملاني�ا الديمقراطي�ة،
املوالية للسوفيت.
عــ�ام  - 1967الصين تق�وم بتجربته�ا
النووية األوىل وتفجر قنبلة هيدروجينية.
عام  : 1972اعتقال خمس�ة أشخاص زرعوا
أجه�زة تنص�ت يف مقر الح�زب الديمقراطي
الرئي�س يف مبن�ى “ووترجي�ت” بالعاصم�ة
األمريكي�ة واش�نطن يفتح مل�ف الفضيحة
السياس�ية التي أدت يف النهاية إىل اس�تقالة
الرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون
ع�ام  : 1985صع�ود أول رائد فض�اء عربي
مس�لم ،وهو األمري س�لطان بن س�لمان بن
عبد العزي�ز ،إىل الفضاء ضمن فريق أمريكي
عىل متن مكوك “ديسكفري” األمريكي.
عــ�ام  - 1986أربعة إنفج�ارات يف الكويت
بعدد من املنشئات النفطية بمنطقة األحمدي

اختبارات شخصية

 6أشياء تجذب الرجل من النظرة األولى بحسب شكل وجهه
هناك اش�ياء تج�ذب الرجل من
النظ�رة االوىل .وله�ذا على املرأة
مراعاتها واالهتم�ام بإظهارها
ق�در االم�كان .فبع�ض الرجال
يحبون ان تهتم الزوجة بشكلها
الخارج�ي فيم�ا يق�در بعضهم
اآلخ�ر قدراته�ا املعرفي�ة او
ش�خصيتها املس�تقلة .ويف كل
ه�ذه االحوال ثمة اش�ياء تجذب
الرج�ل م�ن النظ�رة االوىل ومن
امله�م ان تعتن�ي امل�رأة به�ا من
اجل بدء عالقة زوجية وعاطفية
بطريقة ايجابية.
من املمكن ان تجذب عدة اشياء
ل�دى امل�رأة الرج�ل م�ن النظرة
االوىل .ومنه�ا االهتم�ام باملظهر
وطريقة الكالم واملستوى العلمي
والثق�ايف ...ومن املمك�ن تحديد
موضع اهتمامه من خالل شكل
وجهه.
الشكل 1
يعن�ي ه�ذا الش�كل ان اول م�ا
يج�ذب الرج�ل ل�دى امل�رأة هو
اهتمامه�ا بمالبس�ها وحرصها
على اظه�ار اناقتها م�ن خالل
حس�ن اختيار مالبسها وتنسيق
الوانه�ا .وه�و يهت�م ايض�ا ً
بأس�لوبها ويفض�ل ان يك�ون
ً
عرصي�ا وغير تقلي�دي .ومم�ا
يلف�ت انتباه ه�ذا الرج�ل ايضا ً

عنايته�ا بالتفاصي�ل الصغيرة
وخصوص�ا ً االكسس�وارات مثل
القالدات واالساور واالحزمة.
الشكل 2

يشير ه�ذا اىل ان اهتم�ام املرأة
بجماله�ا ه�و اكث�ر م�ا يجذب
نظ�ر الرجل .فهو يح�ب يف هذه
الحالة تلك التي تعتني بترسيحة
ش�عرها وتختار اللون املناس�ب
له�ا .كما ان�ه يفض�ل ان تطبق
املاكي�اج الخفي�ف والبعي�د عىل
املبالغة م�ع الرتكيز عىل العينني
والرموش والحاجبني .ومن اكثر
من يلفت انتب�اه الرجل صاحب
ش�كل الوجه رق�م  2ايض�ا ً هو
تمتع امل�رأة ببرشة نقية ونرضة
ومرشقة.
الشكل 3
يكش�ف ش�كل الوجه هذا ايضا ً
اش�ياء تجذب الرجل من النظرة
االوىل .ومنه�ا طريقة كالم املرأة
وصوته�ا .فه�و يفض�ل يف هذه
الحالة صاحب�ة الصوت االنثوي
الناع�م املنخف�ض واله�ادئ.
وهو ال يحب الصراخ وال النربة
املرتفع�ة وال الخش�ونة .كذل�ك

مشاكل وحلول

يف يوم من األيام كان هناك ش�يخ أراد أن يخترب ذكاء وفطنة
طالبّ�ه ،فذهب إىل أربع فتية وأعط�ى ّ
كل واحد منهم تفاحة
وطل�ب منهم أن يأكلوه�ا يف مكان ال يراهم في�ه أحد ،وبعد
فترة من الوقت جاءه الفتيان األربعة فس�ألهم الش�يخ هل
أكلت�م التفاحه قالوا :نعم فس�ألهم الش�يخ أي�ن؟ ر ّد الفتى
األول يف غرفت�ي ،والفتى الثاني يف الصح�راء ،والفتى الثالث
ف�وق مركب يف البحر ،أمّ ا الفتى الراب�ع جاء والتفاحة بيده،
فس�أله الش�يخ ملاذا لم تأكل التفاحة؟ أجابه ذهبت وبحثت
ع�ن أماكن كثرية ،فلم أجد مكان�ا ً ال يراني فيه أحد ،ألن الله
يراني يف كل مكان.
ّ
القصة :يجب زرع مب�ادئ التقوى
الحكمة املس�تفادة م�ن
ومخاف�ة الل�ه عند الفتية يف كل األوق�ات ،وأن يدركوا ّ
أن الله
مطلّ�ع على أفعالن�ا وأقوالنا دائم�اً ،وبالتايل يصب�ح الفتية
يحاسبون أنفسهم ويراقبون أقوالهم وأفعالهم دائماً.

س�ببت حرائ�ق كبيرة يف مين�اء األحم�دي
وحقول املقوع دون وقوع إصابات وقد تبنت
«منظم�ة الثوريون العرب» مس�ؤولية هذه
اإلنفجارات.
ع�ام  : 1991مجلس األمن الدويل يصدر قرار
 699ال�ذي يحمل العراق تكاليف إزالة الدمار
الش�امل ،والقرار  700الذي يمنع العراق من
رشاء أسلحة وتكنولوجيا متطورة.
ع�ام  : 1993جني�ف تش�هد رس�ميا ً إخفاق
خطة فانس وأوين إلحالل السالم يف البوسنة
والهرس�ك بع�د أن رفضه�ا الرصب .س�عت
الخطة إىل تقس�يم البالد إىل عرش مقاطعات
تتمت�ع بالحك�م الذات�ي وتتب�ع جمهوري�ة
البوس�نة والهرس�ك رس�مياً ،وتقيض بمنح
املس�لمني مناط�ق ضيقة ومغلقة يف وس�ط
البالد.
ع�ام  : 1993الرئي�س األمريك�ي األس�بق
جيم�ي كارتر ينتقد انتهاك حقوق اإلنس�ان
يف إرسائيل.
عــ�ام  - 1994انطالق بطول�ة كأس العالم
لكرة القدم واملقام�ة يف الواليات املتحدة.وىف
نف�س اليوم ــ إلقاء القب�ض عىل العب كرة
القدم األمريكية واملمثل أو جاي سيمبس�ون
لتورطه يف مقتل زوجته وصديقها.

انا متزوج من  6سنوات ربنا اكرمني بطفل
..لالسف هناك مشاكل زوجيه كثرية بيني
وبني زوجت�ي واتهامات بالتقصري يف حق
االرسه الحمد لله االمر ال يتعلق باالوضاع
املادي�ه لكني وال اك�ذب عليكم مقرص يف
حقه�م فاتكاس�ل عن بع�ض االمور مثل
االهتم�ام ببع�ض املتطلب�ات مث�ل تعلم
القي�اده وه�ذا امر جوهري اخر مش�كله
بيني وبني زوجتي طلبت الطالق وتفوهت
بكلمات جارحة حقيقية ..انا ال استطيع
االبتعاد ع�ن اوالدي ولكن اجد االمر جزاء
عادال ل�كل ترصفاتي  ..اخاف عىل اوالدي
من تمزق االرسة ،ماذا ينبغي ان افعل؟
النصائح والحلول:
الجميل والسهل يف موضوعك ..انك تعرف
أين املشكلة والقصور ومن السبب فيها..
أن�ت تق�ول ان القصور والس�بب هو انت

يشير ه�ذا الش�كل اىل ان�ه ق�د
يختار املرأة التي يمكنها خوض
النقاش�ات م�ن دون انفعال او
غضب او توتر.
الشكل 4
يف حال كان هذا هو ش�كل وجه
الرج�ل فهذا يشير اىل ان اول ما
يثير اهتمام�ه ل�دى امل�رأة هو
مس�تواها الثق�ايف واملعريف .فهو
يفض�ل العي�ش اىل جانب زوجة
تجي�د التح�دث ام�ام اآلخري�ن
وتحس�ن تحليل االمور واملواقف
واالح�داث بطريق�ة عقالني�ة.
فه�ذا يس�اعد برأي�ه على بناء
حي�اة مشتركة على اس�س
منطقية ثابت�ة وواضحة املعالم
وعلى تربي�ة االبن�اء بالطريقة
الصحيحة.
الشكل 5
مم�ا يكش�ف ه�ذا الش�كل ان
الرج�ل ينظ�ر اوالً اىل وجه املرأة
وتحدي�دا ً اىل ابتس�امتها .فه�و

يحب تلك التي يش�كل املرح اوىل
صفاته�ا .فه�ذا م�ن ش�أنه ان
يس�اعده عىل مواجهة مصاعب
الحياة بس�هولة .كما انه يمنحه
الفرص�ة للتفكير بإيجابي�ة
وخصوص�ا ً يف الظروف واملواقف
الحرج�ة واللتق�اط انفاس�ه يف
حال كان يعي�ش ازمة يف حياته
ً
مثلا .وهو يح�ب ايضا ً
املهني�ة
امل�رأة التي تفك�ر دائما ً بطريقة
ايجابي�ة والت�ي ت�رى الجان�ب
املرشق م�ن املواق�ف .ولهذا من
املمكن ان يلج�أ اليها دائما ً كلما
واجه ازمة من نوع ما.
الشكل 6
من ابرز ما يدل عليه هذا الشكل
ان الرجل يش�عر باالنجذاب من
النظ�رة االوىل اىل املرأة املس�تقلة
اي الت�ي ال تتأثر ب�آراء اآلخرين
وخصوص�ا ً اذا كانت تل�ك اآلراء
س�لبية .كما انه يفضل تلك التي
تتس�م بالثق�ة بنفس�ها والت�ي
يمكن�ه االعتم�اد عليه�ا يف اخذ
الق�رارات وخصوصا ً يف الظروف
الصعبة .وهو يح�ب ايضا ً املرأة
العملي�ة الت�ي تس�اعده على
التخطي�ط والتنفيذ يف كل ش�أن
من ش�ؤون حياته .ولهذا يبتعد
دائما ً عن تل�ك االتكالية والتي ال
يمكنها القيام بأي امر من دون
الحص�ول عىل مس�اعدته .وهذا
يعتبر ج�ز ًءا من اش�ياء تجذب
الرجل من النظرة االوىل بحس�ب
شكل وجهه.

أفقي
1ثوب يلبسه الرجل و املرأة يف
املغرب العربي oغطاء للرأس
تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه  oأغلق
3رداء يلب�س يف النص�ف
العل�وي م�ن الجس�م  oطري
لييل (مبعثرة)
4متشابهان  oينتسب للبالغة
وأهله�ا (انتس�اب وليس�ت
صفة)
5لباس لل�رأس أحم�ر اللون
كان يلب�س قديم�ا يف الش�ام
ومصر والس�ودان  oحل�ة
موحدة
6للدالل�ة على املعن�ى او
االسرتسال  oذو كرم
7زخرفة كالحناء عىل الجسم
 oالش�خص ال�ذي يرس�م
الوشم
8معطف طويل للشتاء
9ح�ذف ورم�ى ووض�ع يف
م�كان غير مكان�ه  oحركة
أجنحة الطري
10ع�دد م�ن القط�ب على
القماش  oتلبس عىل الرأس

رأيس
1البقية الجافة من حصاد القمح o
قماش داخيل للثوب من أجل ملمس
مريح أو لحفظ الحرارة
2ه�رب  oملع�ان ج�ذاب  oأق�راص
صغيرة أو غريه�ا لرب�ط أط�راف
الثوب ببعضها
3صحن  oقص الصوف عن املاشية
4قطعة صغيرة يف ماكنة الخياطة
لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة
5أداة موس�يقية هوائي�ة  oلب�اس
واسع للرجل (او املرأة) كان منترشا
يف بالد الشام
 6يشء الم�ع يوض�ع على املالبس
تجعله�ا براق�ة oيتس�بب يف من�ع
اآلخر عن الحركة
7نظف اليشء م�ن حوافه  oصيغة
وص�ف لحال�ة الجو يف حال�ة املطر
العادي
8ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة
أو الرجل  oحالفه التوفيق
9جهاز غزل الصوف عند البادية أو
قرى الفالحني قديما oمتشابهان
10أم�رأة من البادي�ة  oما يوضع
على الث�وب م�ن م�واد إضافي�ة
لتزيينه.

غزل عراقي
نه��ر طول��ك ع��ذب صاف��ي وي��رد ال��روح
وأن��ه املي��ت عط��ش وبكط��ره تروين��ي
أكتبل��ك ش��عر وأس��طرلك األبي��ات
وانت��ه ب�لا بخ��ت بالفرك��ة جتوين��ي
قي��س بع��ام واح��د وتيبّ��س م��ن الش��وك
وآن��ه س��نني م��رّت م��ا غف��ت عين��ي
كل��ي ش��لون راي��ك والعم��ر محس��وب
وجلم��ات الش��ماته تك��ول ناس��يني
طالب��ه وي العش��ك وأيام��ي كله��ن
لي��ل وش��مس حب��ك ظلم م��ن م��ا تضوّيني
كاف��ي م��ن العت��ب راح أخت��م األبي��ات
وأحجيل��ك س��طر ب��ي كل عناوين��ي
مثل��ك م��ا ش��فت وال راي��د وال ري��د
وأحب��ك م��وت عن��وان لدواوين��ي

من الفيسبوك

acebook

مشاكل زوجية كثيرة بيني وبين زوجتي

وهذا يش جيد النه معرفة اساس املشلكة
يش مهم ومع�روف إذن علينا اآلن ان نبدأ
بطرح الحلول املقرتحة إن شاء الله.
م�ا ال�ذي يمنعك م�ن ان تتح�رك وتتعلم

قيادة الس�يارة ،ه�ل هن�اك صعوبات ام
مج�رد كس�ل ،وه�ل تعتق�د ان عائلت�ك
ال تس�تحق ان تك�ون مث�ل باق�ي الناس
لديهم س�يارة ووالدهم يقود تلك السيارة

وخاصة ان ظروفك املادية جيدة وال تمنع
من ذل�ك ..هل تعتقد انك انت ال تس�تحق
ان تك�ون كباقي الرجال ،هل هناك نقص
داخيل فيك ،هل انت مهزوز وليس�ت لديك
ثقة بنفس�ك ،يجب ان تس�أل نفسك هذه
األسئلة ،ملاذا ال اكون أفضل مما انا عليه،
وانا يجب ان أفع�ل ذلك النني أحب نفيس
واحب عائلتي ويستحقون ذلك.
ث�م ان ابن�ك حفظ�ه الل�ه كل ي�وم يكرب
وينظر لألطف�ال اآلخرين الذين يخرجون
مع والديهم بسيارتهم الخاصة ،ووالدهم
ال�ذي يهت�م به�م ويلب�ي إحتياجاته�م
األساسية ،فهل انت رجل ناقص ال سمح
الله ،ه�ل تريد دائما ً وخاصى�ة قبل النوم
يفك�ر ملاذا لي�س لدي أب كباق�ي زمالئي
األطف�ال؟ ه�ل تري�د ه�ذا وملاذا بس�بب
كس�لك .قم وتوكل عىل الل�ه وحافظ عىل

أرستك وإال إن فقدتهم فإنك س�وف تندم
طوال حياتك..ال تنىس بأنك س�وف تسأل
ام�ام الل�ه س�بحانه وتعاىل عنه�م  ،ماذا
سيكون ردك؟ أنني مقرص وكسالن!!
ال تل�وم زوجتك فيم�ا تقوله فه�ي إمرأة
ومن حقه�ا ان تعيش كباقي النس�اء وال
أعتقد انها تطلب منك املستحيل ،لم تطلب
إال البسيط ،وال تتفاجأ عندما تطلب منك
الطلاق .أرجو ان تس�تيقظ من الس�بات
ال�ذي انت فيه وأب�دأ اوال بالتق�رب منهم
وتلبي�ة إحتياجاته�م ،وان كن�ت تريد ان
ترى الفرحة يف عيني زوجتك وطفلك فقل
له�م نعم أنك ب�دأت إج�راءات تعلم قيادة
السيارة كم س�تكون فرحتهم بك ،أالتريد
ان ترى هذه الفرحة يف عيونهم؟ ال تقرص
بحق اهلك فإنهم أمانه بعنقك إىل ما ش�اء
الله.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
وفاة رب “أكبر أسرة في العالم”
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شذى حسون ترد على رمحة رياض« :أنا جنمة
العراق األوىل من دون منازع»
مرة جديدة واجهت الفنانة العراقية ،شذى
حسون ،الفنانة العراقية ،رحمة رياض،
بما يتعلق بلقب «نجمة العراق األوىل»،
وذلك بفيديو تداوله رواد مواقع التواصل
االجتماعي من مقتطف ملقابلة عىل شاشة
 UTVالعراقية ،وقالت شذى« :أنا نجمة
العراق األوىل من دون منازع ،أنا عندي
ّ
ولدي ألبومات ومهرجانات كبرية
تاريخ،
وعملت مع كبار الفنانني».
وجاء رد شذى بعد أن أكدت رحمة رياض
بمقابلة تلفزيونية لها أنها هي من تستحق
هذا اللقب.

ت�ويف رجل يف ال�ـ 76م�ن العمر،
يعتقد أنه رب أكرب أرسة يف العالم،
يف والي�ة مي�زورام الهندية.زيونا
تش�انا ه�و رئيس طائف�ة دينية
تمارس تعدد الزوجات ،وقد فارق
الحي�اة األح�د ت�اركا ً وراءه 38
زوجة و 89ابنا ً وابنة و 36حفيداً.
وأكد خبر الوف�اة رئي�س وزراء
الوالية زورامثانغا ،مقدما ً تعازيه
عىل تويرت.وكان تشانا يعاني من
مرض الس�كري وارتف�اع ضغط
الدم ،بحس�ب ما أف�ادت تقارير.
وقال األطب�اء لوكالة ب�ي تي آي
لألنب�اء إن حالة تش�انا تدهورت
يف منزله الواقع يف قرية باكتاونغ
تلنغن�ام ،ونق�ل إىل املستش�فى
مساء األحد ،وهناك أعلنت وفاته
عند وصوله.وم�ن الصعب التأكد
أن تش�انا كان بالفع�ل رب أكبر
أرسة يف العالم ،ألن آخرين يدعون
حم�ل اللقب ،كم�ا يصعب تقدير
حجم أرسته بدقة .ويقول تقرير
واحد عىل األقل ان لديه  39زوجة
و 94ابن�ا ً و 33حفي�داً ،وحفي�د
حفيد واحد ،وبهذا يبلغ عدد أفراد
األرسة  181شخصاً.
وأش�ارت ع�دة تقاري�ر إخبارية
محلية إليه بوصفه حامل “الرقم
القي�ايس العاملي” ألكبر عائلة يف
العال�م ،ولكن ليس م�ن الواضح
ما ه�و الرق�م القي�ايس العاملي.
وظهرت العائلة مرتني يف برنامج

تلفزيون�ي ش�هري عنوانه “صدق
أو ال تصدق”.وبغ�ض النظ�ر
ع�ن الرقم القي�ايس العاملي ،فإن
تش�انا وعائلت�ه يمثل�ون عام�ل
ج�ذب يف موطنه�م ،إذ ي�زور
السياح قريتهم الواقعة يف شمال
رشق الهن�د ،وتص�درت حياتهم
العناوين عىل مر السنني.وتعيش
العائلة الضخم�ة يف منزل مكون
من أربعة طوابق ويسمى “منزل
الجيل الجديد” ،وفيه  100غرفة.
وذكرت وس�ائل إعلام محلية أن
زوجاته يعش�ن معا ً يف قاعة نوم
كبرية ،أو عنرب ،بالقرب من غرفة
ن�وم تش�انا الخاصة.ويعد قرص
ً
معلم�ا س�ياحيا ً رئيس�يا
األرسة
يف الوالي�ة ،إذ يحتش�د ال�زوار
م�ن ح�ول العال�م إللق�اء نظرة
خاطف�ة عىل نمط حي�اة األرسة.
وولد تش�انا ع�ام  ،1945والتقى
بأكرب زوجات�ه ،التي تكربه بثالث
س�نوات ،عندم�ا كان عم�ره 17
عاماً.وتنتم�ي العائل�ة إىل طائفة
مس�يحية  -تعرف بتشانا باول -
تضم حوايل ألفي متابع ،يعيشون
جميع�ا ً ح�ول من�زل تش�انا يف
باكتاونغ تلنغنام ،عىل بعد حوايل
 55كيلومترا ً من مدين�ة أيزاول،
عاصمة والية ميزورام.
وأس�س جد تش�انا الطائفة التي
تس�مح بتعدد الزوجات للرجال،
عام .1942

تويتر يضيف إعدادا “للغة العربية
بالصيغة المؤنثة” للمغردات
اعلن موقع تويرت للتواصل االجتماعي إطالق إعدادات جديدة تسمح
للمغردين باختي�ار “العربية املؤنثة” ،كلغة للتخاطب عىل املنصة يف
إطار جهود الرشكة لعكس األصوات العديدة التي تش�كل املحادثات
عىل املنصة بشكل أفضل.
ويف بعض اللغات ،كما هو الحال يف العربية ،يمكن أن تكون الكلمات
مؤنث�ة أو مذك�رة ،والي�وم يوفر تويرت لألش�خاص خي�ارا ً يف تحديد
كيفية مخاطبتهم.
وستتم مخاطبة األشخاص الذين يختارون العربية املؤنثة والتعامل
معه�م بصيغ�ة املؤن�ث ،فمثال ،س�تظهر كلم�ة “غرّدي” ب�دالً من
“غ�رّد” واملوجودة يف خيار العربية االفرتاضية التي تخاطب الرجال،
وسيظهر خيار “استكشفي” بدالً من “استكشف”.
وقالت رئيس�ة قس�م االتص�االت يف رشكة تويرت يف الرشق األوس�ط
وش�مال أفريقيا ،رش�ا فواخريي“ :اليوم أطلقنا إع�دادا جديدا للغة
العربي�ة بالصيغ�ة املؤنث�ة ..أي بالعربي�ة املؤنثة ..على تويرت دوت
كوم”.
وتابعت “بع�د تفعيل هذا اإلعداد س�تظهر الكلمات والنصوص عىل
املوق�ع بالصيغة املؤنثة”.وقالت فواخيري “من خالل هذا التحديث
نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها املرأة العربية”.
وتابعت “اللغة العربية من اللغات الرئيسية عىل خدمتنا ...ومثل كل
التحديث�ات التي نطلقها ،س�نتطلع للحصول عىل تعليقات املغردين
ونواصل تحديث اإلعدادات وإطالع الجميع عىل املس�تجدات”.وقالت
إن رشك�ة تويرت ب�دأت باللغة العربي�ة وربما تمتد املبادرة لتش�مل
لغات أخرى.

بيع المقعد األخير في رحلة بيزوس
إلى الفضاء بـ  28مليون دوالر
يبدو أن هناك شخصا ً ما حريص
ج�دا ً عىل مرافق�ة جيف بيزوس
للفض�اء ،ليدفع  28مليون دوالر
مقاب�ل املقع�د املتبق�ي عىل تلك
املركبة.
وكان�ت رشك�ة ()Blue Origin
أعلنت عن إطلاق أول رحلة لها
للفضاء بطاق�م فضائي يوم 20
تم�وز ،هذه الرحل�ة التي تحوي
مقاع�د لس�تة أف�راد ،وأعلن�ت
أيضا ً أن أحد هذه املقاعد س�يتم
طرح�ه يف املزاد العلني ملن يرغب
يف تجربة السفر للفضاء.
وتهاف�ت الن�اس عىل ه�ذا املزاد
لتص�ل قيم�ة املقع�د إىل ح�وايل
مليونين ونصف امللي�ون دوالر،
ثم حدث�ت املفاجأة بإعالن جيف
بيزوس نفس�ه أنه س�يكون عىل
متن تلك الرحلة ،مما اس�تقطب
الكثري من االهتمام حول العالم.
وتناقل�ت الخبر وس�ائل اإلعالم
املختلف�ة ،إذ أن جي�ف بي�زوس

سيكون بذلك أول ملياردير صعد
للفضاء عىل مركبة فضائية من
رشكة يملكها.
ويبدو أن ذل�ك انعكس عىل املزاد
العلني الخ�اص باملقعد املتبقي،
حي�ث تس�ارعت وتيرة املزايدة
عليه ،ليغلق امل�زاد عند مبلغ 28
مليون دوالر.
وقال�ت الرشكة أنها لن تعلن عن
اس�م الفائز إال قبل وقت بسيط
من انطالق الرحلة.
قيمة املقعد ل�ن تذهب للرشكة،
حيث أعلنت الرشكة أن هذا املبلغ
س�يكون بالكام�ل م�ن نصي�ب
املؤسس�ة غير الربحي�ة الت�ي
تملكها الرشكة ،واس�مها (نادي
املس�تقبل) ،وه�ذه املؤسس�ة
انطلقت ع�ام  ،2019وتهدف إىل
تحفي�ز األجيال الجدي�دة للعمل
يف املج�االت العلمي�ة واإلبداعي�ة
وابتكار حلول للسفر والعيش يف
الفضاء.

وذلك لعدم تأكد التحقيقات
من صحة الواقعة أو عدمها يف
الحوار املثري للجدل الذي ُعرض
قبل فرتة.

وعلّق اإلعالمي العراقي عىل
الخرب عرب حسابه الخاص عرب
تطبيق تبادل الصور (انستغرام)
قائالً« :الحمد لله تم حفظ
البالغ املق َّدم ضدي من الفنانة
رانيا يوسف يف النيابة العامة،
شكرا ً للقضاء املرصي العادل
شكرا ً لإلعالم املرصي ،شكرا ً
لكل شخص وقف اىل جانبي
شكرا ً للمستشار هيثم عباس
املحرتم عىل جهوده الكبرية،
وشكر خاص اىل عارضة األزياء
الجميلة مريهان كلر ،ربي
يحفظ الجميع ..القادم صادم».
وكان نزار الفارس قد تق ّدم

بدعوى ضد رانيا يوسف ،وطالب
فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5
ماليني جنيه بسبب سبّه وقذفه
عىل مواقع التواصل االجتماعي،
وطالب بـ 5ماليني جنيه تعويضا
له عمّا بدر من الفنانة وكلمات
التشهري التي وجهتها إليه.
ومن بعدها أكد الفارس
استعداده للتنازل عن الدعوى
القضائية التي رفعها ضد
رانيا ،إذا اعتذرت له أمام
وسائل اإلعالم ،بينما نفى
طارق العويض ،محامي النجمة
املرصية ،أي نية للتصالح بني
الطرفني.

نانسي عجرم يف الرتند العاملي
بمجرد أن أطلقت ،نانيس عجرم ،أحدث أعمالها
الغنائية «مشكلتك الوحيدة» ،نجحت يف أن
تتصدر الرتند الثالث يف لبنان عرب موقع
تويرت بهاشتاغ خاص يحمل اسم األغنية
بعد ساعات من طرحها عرب اليوتيوب،
كما احتلت األغنية املركز الـ 34بالرتند
العاملي ،ونرشت نانيس عجرم صورة
خاصة لها أثناء زيارة رسيعة لدبي .
حيث حصلت نانيس عجرم عىل اإلقامة
الذهبية من دولة اإلمارات العربية املتحدة
بعد زيارتها األخرية التي استمرت ثالثة أيام ،قامت
خاللها نانيس بجوالت رسيعة لكثري من األماكن الشهرية يف
دبي التي ّ
وثقتها بصور تذكارية يف كل مكان زارته برفقة
مدير أعمالها جيجي المارا واملنتج إييل خوري الذي رافقها يف
جولتها القصرية يف دبي ،حيث زارت مركز  Smart Salemيف
بداية الجولة إلجراء فحص الدم يف «سيتي ووك» ثم التقطت

صورة مع «الروبوت» سالم الشهري يف دبي.
ومن بعدها اتجهت نحو دائرة الهجرة
والجوازات يف «بر دبي» ومنه إىل مكتب
الهوية يف «الربشا» ،وبعد حصولها
عىل اإلقامة الذهبية شكرت نانيس
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،ووجهت رسالة حب وتقدير
لدولة اإلمارات وحكومتها وشعبها.
عىل صعيد آخر ،لم تن ِه نانيس زيارتها قبل
زيارة «دبي مول» الشهري إلجراء رحلة تسوق
رسيعة هناك ،وقابلت الكثري من جمهورها برتحاب
وود شديد ،والتقطت معهم العديد من الصور التذكارية أثناء
وجودها داخل املول.
ومن املفرتض أن تستأنف نانيس بعد هذه الزيارة نشاطها
الفني ،حيث تستعد لحفل غنائي ضخم ضمن رحالت املوسم
الجديد من ستارز اون بورد خالل الفرتة القادمة.

بالرغم من حتقيقهما جناحا باهرا

التهم تالحق قيامة أرطغرل وقيامة عثمان..
وصاحب املسلسلني يرد!
يواجه املسلسالن الشهريان قيامة أرطغرل وقيامة
عثمان انتقادات حادة وتهما بتوجيه رسائل سياسية
مبطنة ،بالرغم من تحقيقهما نجاحا باهرا ،وتخطي
عدد املشاهدات عتبة الـ  3مليار.
ومع تزايد التهم عىل العملني الذين أثرا يف املشاهدين
بإحيائهما لعبق املايض وفتح نوافذ التاريخ عىل
قصص الغزاة والفاتحني ،خرج صاحبهما للرد
والتوضيح ،خاصة بعد ربطهما بدعم حزب العدالة
والتنمية والدولة العثمانية.وظهر “محمد بوزداغ”
كاتب ومنتج ومؤلف مسلسيل قيامة أرطغرل وقيامة
عثمان وغريهما من املسلسالت واألفالم التاريخية
يقول“ :إن قيامة أرطغرل وقيامة عثمان لم يموال
من قبل حزب العدالة والتنمية الرتكي أو أي حزب
سيايس آخر ،وال يحمالن أي رقابة أو توجيه سيايس
ألحداثهما”.يف السياق نفسه ،أشار إىل أن املسلسل
التاريخي ال يهدف إىل تعليم التاريخ ،بالقدر الذي
يسعى فيه إىل فتح نافذة تاريخية والرتكيز عليها،
وأنه من غري املنطقي أن تكون قصة املسلسل يف
القرن الـ  13ولها رسائل سياسية.وعن سبب إخراج
املسلسلني ،أكد أنه أراد أن ينقل للمشاهدين واملسلمني
وكل الناس يف العالم قصة القيامة التي كانت من
أقوى الدول يف العالم التي شهدها التاريخ املعارص،

والتي تأسست عىل يد قبيلة الكاي الرتكمانية ،وهي
قبيلة صغرية مأواها الخيام واألرياف لكنها تمتلك
قوة إيمان وشجاعة وصرب وثبات ،ما جعلها تنجح
يف التصدي لألعداء من كافة القوى العظمى.وبني
أنه أنهى دراسة التاريخ يف الجامعة وكان طموحا ً
من أجل إحياء آثار تاريخ العالم اإلسالمي ونقلها
إىل املشاهدين حول العالم .الفتا إىل أنه الحظ
وجود تشابه يف الظروف التي يمر بها
العالم اإلسالمي يف الوقت الحايل ،مع
ظروف قيامة أرطغرل وتأسيس
الدول العثمانية ،من حيث
تكالب القوى العاملية عليها،
وانشغال املسلمني باالقتتال
الداخيل فيما بينهم.يذكر
أن الرئيس الرتكي ،رجب
طيب أردوغان ،زار موقع
تصوير مسلسل قيامة
أرطغرل أكثر من مرة،
وهو ما دفع بعض
األطراف من املعارضني
لتوجيه أصابع االتهام
للعمل.
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مطر ساخن

نزار الفارس ينتصر على رانيا يوسف
قضت نيابة النزهة يف مرص
قرارا ً بحفظ البالغ املق َّدم من
الفنانة املرصية رانيا يوسف ضد
اإلعالمي العراقي نزار الفارس،

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

لبنان بهالوقت عم بيعيش مأساة انسانية!
م��ا يف بنزي��ن املواطن�ين بينط��روا بطوابري
طويل��ة كرمال يعبّ��وا  ١٠ليرت! م��ا يف أدوية! ما
يف حلي��ب لألطفال! أموالنا ُس�� ِرقت من املصارف!
 ٢٠٠ش��خص ماتوا بانفجار مش عارفني أسبابه من
س��نة! ال مستشفيات! العملة الوطنية ماتت! ال
كهرباء وال انرتنت.
مباراة مجيلة بني آخر بطلني للعامل ُحسمت
به��دف مل يك��ن مجي�لاً  ،لك��ن املنتخبني
ٍ
أمامهم��ا بطولة طويلة وكذل��ك الربتغال
 ..أعتقد أن الثالثة سيستمرون أبعد من
الدور األول .

الزوراء تقف على
عرش النجاح

أمحد اجلنديل

النجاح ال يأتي من فراغ ،والتقدم ال يأتي من سكون ،والعمل الدؤوب
املقرتن بالفراسة والفروسية والقائم عىل التخطيط السليم الباب الواسع
الذي يدخل منه النجاح ،واملسؤولية مهما كان نوعها وحجمها ال تعطي
ثمارها املطلوبة إال بالتعاون واالحرتام وتذليل الصعوبات ومعالجة
املعوقات لكي يصل الجميع اىل مرافئ التألق واالبداع.
منذ سنوات وأنا أعمل يف جريدة الزوراء ،دخلتها بدعوة كريمة ،وكان
هاجس التوجس يضعني أمام امتحان صعب يف بداية األمر ،كتبت يف
صحف عديدة خارج وداخل العراق ،أخفقت يف بعضها ولكي ال يصل
ُ
سحبت نفيس بهدوء واتجهت اىل عالم القراءة،
االخفاق اىل الفشل الذريع
ُ
كنت أشاهد احيانا لسعة سوط التدخل غري املربر الذي يمارسه البعض
عىل قلم الكاتب ،وكنت أحس بثقل القيد الذي يضعه البعض عىل رقبة
القلم واالمالءات التي تنصب عىل رأس الكاتب ،وكنت أخاف من االرباك
الذي يسببه هذا السلوك والذي يؤدي اىل فشل القلم يف وضوح الرؤية
التي ينطلق منها  ،ومع االستمرار يف العمل بالزوراء بدأت الصورة تتسم
بالوضوح ،أكتب بحرية كبرية من دون تدخل أحد ،أختار املواضيع
بمحض إرادتي دون اشارة من مسؤول ،أعامل باحرتام كبري ينسجم مع
صلعتي وشيخوختي ،وتجلت العالقة بيني وبني املرشفني عليها ،عالقة
تتسم بالود واملحبة والتقدير ،وأصبح الوفاء جراء كل هذا يفرض هيمنته
ّ
عيل ،ويدفعني اىل املزيد من العطاء ،وظفت كل ما ّ
لدي من عالقات مع

االدباء واملثقفني ،واستنهضت خربتي املرتاكمة  ،وعملت بطاقة اضافية
من اجل ان يكون النجاح حليف الجميع ،واستطعنا أخريا من االرتقاء
اىل املستوى املطلوب ،وأخذت الجريدة ألقها ونجاحها التي تستحقه
كجريدة لها تاريخها ورصانتها وشهرتها.
ما أقوله ال يدخل من باب املباهاة أو التفاخر ،ولكنه يدخل من باب الوفاء
للتعامل الطيب والعالقة الحسنة بيني وبني االستاذ مدير التحرير (يحيى
الزيدي) وبقية العاملني ،فبفضلهم أصبحت الجريدة منربا لكل االقالم
املبدعة ،وبجهودهم استطاعت الجريدة استقطاب االقالم الرصينة ومن
مختلف الدول العربية ،وأصبحت االوسع انتشارا واالكثر إقباال.
الزوراء تقف اليوم عىل عرش نجاحها وانتصارها وجلوسها عىل عرش
النجاح.
أتحدث عن الجريدة ونحن نعيش عيد الصحافة العراقية ،ونؤكد أن
التعاون والتفاهم واملحبة كانت جميعها وراء هذا النجاح الباهر.
تحية من القلب لكل من ساهم يف نجاح الجريدة ..تحية لكل املرشفني
عليها الذين أدركوا ان رس النجاح ال يتم إال عن طريق التعاون املثمر
البناء.
تحية خاصة اىل أصدقائي االعزاء من االدباء واملثقفني يف كل مكان الذين
بذلوا الكثري لتكون الصفحة الثقافية صفحة اإلبداع والجمال والعطاء.
إىل اللقاء...

عال غامن تثري ضجة يف مواقع
التواصل بعد عودتها إىل بلدها
أثارت الفنانة املرصية ،عال غانم،
ضجة واسعة عىل مواقع التواصل
االجتماعي بعد أن أعلنت عودتها
إىل بلدها التي ظلت غائبة
عنها مدة  4سنوات.بدأت
القصة عندما تداول مرتادو
«السوشيال ميديا» مقطعا
مصورا لعال غانم ،الذي
أوضحت فيه مازحة أن سبب
عودتها من الواليات املتحدة
هو تصفيف شعرها.
وتقول عال غانم يف
الفيديو« :بقايل 4
سنني مش عارفة
أظبط شعري».
كشفت
و
غانم،
عال

يف ترصيحاتها ،عن أن الرس وراء
عودتها إىل مرص هو ليس التمثيل،
وإنما حضور حفل زفاف ابنتها يوم
الخميس.وتابعت مؤكدة أنها ستعود
إىل الواليات املتحدة بعد انتهاء حفل
زفاف ابنتها مبارشة.وكانت الفنانة
املرصية ،لويس ،أكدت بشهر فرباير/
شباط املايض أنها اجتمعت مع عال
غانم بحفل عشاء يف أمريكا ،وتناول
حديثهم إغفال املنتجني واملخرجني
ملشوار عال الفني.وشددت لويس
عىل حب عال غانم لبلدها وتحب
الرتدد عليها من وقت إىل آخر ،عىل
الرغم من غضبها من الوسط الفني.
وتعد عال غانم من الفنانات الالتي
اتسمت أدوارهن عىل شاشة السينما
والتلفزيون بالجرأة.

الفنانة املغربية صونيا
نور ُتطلق «حبور البليا»

ّ
الفنانة املغربيّة صونيا نور إىل
انضمّت
 ،Universal Music MENAوأطلقت مع
الرشكة أغنيتها األوىل بعنوان «بحور البليا»
من نوع موسيقى الـ  ..Pop Soulاألغنية
من كلمات صونيا نور وحكيم نجيب وألحان
صونيا وهشام بن عبد الرازق ،وقد قام بعمليّة
امليكس واملاسرتينغ مهدي سيل.
عبرّ ت صونيا نور عن فرحتها الكبرية بانضمامها إىل
 Universal Music MENAوشاركت جمهورها حماستها
لألعمال املُستقبليّة التي ُ
ستطلقها مع الرشكة.
وعن هذا اإلصدار ،قالت« :عندما نعيش ّ
قصة حبّ  ،نم ّر
بمراحل عديدة ونخترب مشاعر مُ ختلفة ..أغنية «بحور
البليا» تدور حول فكرة السماح لهذه املشاعر التي كانت
يوما ً تمأل مساحة كبرية حول قلوبنا أن تتالىش ليبقى فقط
جوهر العالقة وهو الحبّ املُطلق غري املرشوط».
أن صونيا نور مُ ّ
ُيذكر ّ
غنية وكاتبة أغاني ومُ لحّ نة مغربيّة
يعود شغفها باملوسيقى إىل أيّام الطفولة ..ويعكس عاملها
املوسيقي هويّتها الثقافيّة املُتميّزة التي هي مزيج من
ّ
املوسيقى الرشقيّة املُستوحاة من تراث كناوة وموسيقى
البوب املغربيّة.
هذا ،وقد شاركت صونيا نور يف العام  2016يف مُ سابقة الغناء
الفرنسيّة  La Nouvelle Starووصلت إىل املرحلة النصف نهائيّة،
كما شاركت يف العديد من الحفالت واملهرجانات نذكر من بينها
مهرجان .Jazzablanca

