استهداف جممع سكين يف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
أربيل بطائرات مسرية
مؤيد الالمي

اربيل /الزوراء:
اعلن جهاز مكافحة اإلرهاب يف كردستان استهداف
طائرات مسرية ملجمع سكني يف اإلقليم .وذكر بيان
تلقته «الزوراء» :أن «ثالث طائرات درون سقطت عىل
منزل بقرية براغ بأربيل ،فيما سقطت الطائرة الرابعة
عىل جبل تارين بمنطقة جرداء مفتوحة» ،مبيناً أنه
«يف الساعة الواحدة والخمسني دقيقة بعد منتصف
الليل سقطت ثالث طائرات بدون طيار يف حديقة
منزل بقرية براغ قرب مجمع مال عمر يف محافظة
أربيل».وأشار اىل أن «الحادث لم يسفر عنه أي أرضار
باألرواح» ،مؤكدا ً أن «التحقيقات ال تزال مستمرة».

12
صفحة

جملس الوزراء يستثين موظفي املفوضية
من قرار حتديد صرف الساعات اإلضافية
بغداد /الزوراء:
قرّر مجلس الوزراء ،استثناء موظفي املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات من تعليمات
أجـور ساعات العمـل اإلضافية للموظفيـن والعقـود ،بما ال تتجاوز عن ( )۳ساعات
يوميا بعد الدوام الرسمي.وذكرت األمانة العامة ملجلس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان «القرار تضمّن تأجيل استيفاء املبالغ وأجور الخدمة من املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات املتعلقة ،بإجراءات إيجار املخازن التابعة للمفوضية».وأضافت :ان ذلك
يأتي «استنادا إىل أحكام املادة ( )40من قانون بيع وإيجار أموال الدولة ( ٢۱لسنة
 )٢٠١٣املعدل بشأن أجـور الخدمـة بمقدار ( )٪۲املثبتة من املادة ( /11الفقرة أوال)
واملادة (/٢٦الفقرة ثالثا/ج) مـن القانون املذكور بشأن تمديد بدل اإليجار املُسمّى يف
العقد تفرض زيادة بمقدار ( )٪١٠من إيجار السنة السابقة».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7515 :االحـد  27حزيران 2021

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7515 Sun 27 Jun 2021

بعد انطالق االستعراض العسكري للحشد الشعيب يف ذكرى تأسيسه

الكاظمي :عملنا هو حتت راية العراق ومحاية أرضه وشعبه واجب علينا

بغداد /الزوراء:
انطل�ق ،ام�س الس�بت ،االس�تعراض
العس�كري للحش�د الش�عبي بمناسبة
الذك�رى الس�ابعة لتأسيس�ه ،وس�ط
حض�ور رس�مي كبري ،فيم�ا اكد رئيس
مجل�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات
املس�لحة ،مصطف�ى الكاظم�ي ،أن�ه
يعم�ل تح�ت راي�ة الع�راق ،وأن حماية
أرضه وش�عبه واجب.وقال الكاظمي يف
تغريدة له تابعتها “الزوراء” “ :حرضنا
اس�تعراض جيش�نا البطل يف  6كانون،
وأيضا ً الرشطة الباسلة ،واليوم حرضنا
اس�تعراض أبنائنا يف الحش�د الشعبي”.
وأض�اف “ :نؤك�د أن عملن�ا ه�و تحت
راي�ة الع�راق ،وحماي�ة أرضه وش�عبه
واج�ب علينا.ه�ذا انطلق�ت فعالي�ات
الحشد الشعبي ،امس السبت ،يف ذكرى
تأسيسه السابعة ،بحضور القائد العام
للقوات املس�لحة رئيس مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ووزي�ر الدف�اع
جمع�ة عن�اد ووزي�ر الداخلي�ة عثمان
الغانمي ورئي�س اركان الجيش الفريق
الرك�ن اول عب�د االمري يار الل�ه ،فضال

عن رئيس هيئة الحش�د الش�عبي فالح
الفي�اض ،وعدد من النواب واملس�ؤولني
السياسيني والقادة االمنيني.وذكر بيان
لهيئة الحشد الشعبي تلقته “الزوراء”:
أن�ه “ برعاية وبحضور رئي�س الوزراء
القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى
الكاظم�ي انطلق�ت فعالي�ات الحش�د
الش�عبي يف عي�ده الس�نوي الس�ابع،
وذكرى بدء عملي�ات التحرير الكربى”.
ونفى الحش�د الش�عبي وج�ود طائرات
مسيرة يف اس�تعراضه العسكري.وذكر
بيان ملوقع الحش�د الشعبي :أن “ بعض
وس�ائل اإلعلام تداولت صورا ً ألس�لحة
ومعدات بينها طائرات مسيرة باالدعاء
بأنها شاركت يف االستعراض الذي اقامه
الحش�د الش�عبي “.واش�ار البي�ان إىل
أنه”ويف الوقت الذي ننفي فيه صحة هذه
الصور ،نؤكد ان زج مثل هذه املعلومات
املضلل�ة يف االس�تعراض الناج�ح ،الذي
حضره القائد الع�ام للقوات املس�لحة
وعدد كبري من القيادات االٔمنية يف البلد،
هدف�ه خلط األوراق ورضب وحدة صف
القوات املسلحة”.

النفط تؤكد توفر البنزين «احملسن»
يف حمطات الوقود وبسعر  650دينارا
للرت الواحد

اليوم ..انعقاد القمة الثالثية بني العراق واألردن ومصر يف بغداد
بغداد /الزوراء:
تعقد ،اليوم االح�د ،القمة الثالثية بني
الع�راق واالردن ومصر يف العاصم�ة
بغ�داد ،بمش�اركة العاه�ل االردن�ي
عبدالل�ه الثان�ي والرئي�س املصري

عبد الفتاح الس�ييس ،لبح�ث التعاون
املشترك بني البلدان الثالثة الش�قيقة
.وق�ال مص�در حكوم�ي :ان القم�ة
الثالثية التي تجمع رؤساء ومسؤولني
وق�ادة دول الع�راق واألردن ومصر

س�تعقد ،اليوم االحد ،يف بغداد برئاسة
رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،مبينا انها ستناقش األوضاع
االقتصادي�ة والتجاري�ة وتحقي�ق
الت�وازن بين ال�دول الثالث.واضاف:

ان القمة س�تبحث تفعيل االتفاقيات
الت�ي ت�م التوقي�ع عليه�ا يف البل�دان
الثالثة خالل الفترة املاضية يف االردن
ومرص والت�ي تضمنت ع�دة مجاالت
(اقتصادي�ة واس�تثمارية والكهرب�اء

ص5

«الزوراء» تنشر أسعار املواد الغذائية واإلنشائية يف األسواق احمللية

العراق :لن نسلم اإلرهابيني األجانب
لبلدانهم حتى قضاء حمكوميتهم

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العدل أن اإلرهابيني األجانب لن
ُيسلموا اىل دولهم حتى يقضوا محكوميتهم
يف الع�راق ،مشيرة اىل أن�ه يت�م الس�ماح
لس�فراء دولهم بزيارتهم مراع�اة لحقوق
اإلنسان.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة
العدل ،أحمد لعيبي ،يف ترصيح صحفي :إن
“اإلرهابيني العرب واألجانب امللقى القبض
عليه�م وفق املادة  4إرهاب ،م�ن النزالء أو
املسجونني لن يتم تسليمهم اىل دولهم حتى
يقض�وا محكوميته�م على وف�ق القانون
العراقي ،فمنهم من يقيض محكوميته 15
سنة أو الحكم املؤبد”.وأضاف أن “عقوبات
اإلعدام بحق اإلرهابيني العرب واألجانب ما

زالت مس�تأنفة لكل من يلقى القبض عليه
بتهمة اإلرهاب وحس�ب نوع الجريمة بعد
أن يكتس�ب الحكم الدرجة القطعية يصدر
مرس�وم جمه�وري لتنفي�ذ حك�م اإلعدام
بحق املش�مولني” ،مشيرا ً اىل أنه “يس�مح
ملنظمات حقوق االنس�ان الدولية وسفراء
ال�دول بزيارة املس�اجني األجان�ب مراعاة
لحق�وق االنس�ان ،حيث توقف�ت الزيارات
قبل عامني بس�بب جائحة كورونا”.وتابع
لعيب�ي أن�ه “توجد لدين�ا أع�داد كبرية من
املس�جونني املتهمني باإلرهاب ومن العرب
واألجانب يف س�جون الحكوم�ة االتحادية ،
وس�جون إقليم كردس�تان “ ،مبينا ً أنه “ال
توجد احصائية دقيقة بأعدادهم حالياً”.

بعد اقرتاب موجة حر شديدة يوم غد االثنني

درجات احلرارة تفوق نصف درجة
الغليان يف عموم العراق لنحو أسبوع

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة األنواء الجوية ،امس الس�بت،
حال�ة الطق�س يف البلاد ،فيم�ا أك�دت أن
درج�ات الح�رارة وصل�ت حاج�ز ال�ـ 50
درجة.وذكر بيان للهيئ�ة تلقته “الزوراء”:
أن “الطق�س ،ام�س الس�بت ،كان صحوا ً
ودرجات الحرارة يف بغداد  47درجة مئوية،
فيما س�جلت محافظة البرصة أعىل درجة
وه�ي  50درج�ة مئوي�ة والرياح ش�مالية
غربية خفيفة الرسع�ة اىل معتدلة الرسعة
( )20-30كم/س ،وم�دى الرؤية ()8-10
كم”.وأضاف أن “الطقس اليوم األحد وغدا
االثنني س�يكون صحواً ،ودرج�ات الحرارة
ً
قليلا  ،فيما تكون الرياح ش�مالية
ترتفع
غربية خفيفة اىل معتدلة الرسعة ()10-20

ك�م/س ،وم�دى الرؤي�ة ( )8-10كم”.ويف
الس�ياق نفس�ه ،قال املنبئ الجوي ،صادق
عطي�ة ،يف حدي�ث صحف�ي :ان “توقع�ات
الطقس تشير اىل اقرتاب موجة حر شديدة
يف عموم مناطق العراق ،بدءا من غد االثنني
وتستمر لنحو اسبوع” ،مؤكدا ان “درجات
الح�رارة يف جن�وب البلاد س�تصل اىل 52
درجة مئوي�ة يف الظل واقل من ذلك يف مدن
الوس�ط”.ولفت عطية اىل ان “ابرز اسباب
ارتفاع درجات الحرارة بشكل غري مسبوق
وتب�وء الع�راق املرات�ب االوىل على العال�م
هي الزي�ادة امللحوظ�ة يف تجريف االرايض
الزراعية وزيادة نس�بة التصحر ،اضافة اىل
ارتفاع عدد السيارات وكثرة االبنية وزيادة
عدد السكان”.

الرئيس اجلزائري يبدأ مشاورات
تشكيل حكومة جديدة

الجزائر /متابعة الزوراء:
ب�دأ الرئيس الجزائ�ري ،عبد املجي�د تبون،
مش�اورات سياس�ية لتش�كيل حكوم�ة
جدي�دة ،بعد االنتخاب�ات الترشيعي�ة التي
ج�رت يف  12يونيو وفاز به�ا حزب “جبهة
التحري�ر الوطني”.وجاء يف بيان للرئاس�ة
الجزائرية“ :يف إطار املش�اورات السياسية
املوسعة لتشكيل الحكومة ،استقبل رئيس
الجمهورية الس�يد ،عبد املجيد تبون ،امس
(السبت) ،األمني العام لحزب جبهة التحرير
الوطني الس�يد ،أبو الفضل بعجي ،مرفوقا
بأعض�اء م�ن املكت�ب الس�يايس للحزب”.

وأض�اف“ :كم�ا اس�تقبل الس�يد الرئي�س
وفدا عن ممثيل األحرار (املس�تقلني) يقوده
الس�يد ،عبد الوه�اب آيت منقلات ،رئيس
بلدية تيزي وزو ،الذي قاد قائمة مس�تقلة
يف دائرة انتخابية لم تصل نس�بة املش�اركة
فيه�ا إىل واحد يف املئة”.وكان رئيس الوزراء
الجزائري ،عبد العزيز جراد ،قدم اس�تقالة
حكومته للرئي�س الجزائري يوم الخميس،
غداة ص�دور النتائج الرس�مية لالنتخابات
الترشيعي�ة ،وقبله�ا الرئيس تب�ون وكلفه
بترصي�ف االعم�ال حتى تش�كيل حكومة
جديدة.

تفاصيل ص2

الشرطة يستعيد وصافة الدوري بفوز مستحق على الطلبة

اخلارجية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
اك�دت لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة النيابي�ة ان
العراق باس�تطاعته ان يلع�ب دورا مهما يف تهدئة
الرصاعات يف املنطقة ،وفيما اش�ارت اىل ان تهدئة
املنطق�ة وانه�اء الرصاع�ات تأت�ي م�ن مصلحة
العراق ،اس�تبعد خبري استراتيجي م�ن العاصمة
االمريكية واش�نطن تمكن الحكومة العراقية من

والنق�ط والطاقة ).وكان�ت القمة قد
أرجئ�ت مرتني نتيجة التوترات األمنية
التي شهدتها األردن يف نيسان/أبريل،
وحادث تصادم قطارين يف مرص يف 26
آذار/مارس.

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة النفط ،امس السبت ،توفر
مادة البنزين عايل االوكتان «املحس�ن»
يف محط�ات الوق�ود وبس�عره املح�دد
 650دين�ارا للتر الواحد.وق�ال وكي�ل
الوزارة لشؤون التوزيع ،حامد يونس،
اثناء جولة ميدانية زار خاللها عددا من
محطات تعبئة الوقود يف جانبي الكرخ
والرصافة يف بي�ان تلقته «الزوراء» :ان
محطات تعبئ�ة الوقود تق�وم بتجهيز
اصح�اب املركبات بوق�ود البنزين عال
االوكت�ان واملحس�ن عىل م�دار اليوم .
واض�اف :ان رشك�ة توزي�ع املنتجات
النفطية مس�تمرة بتوفري وضخ وقود
البنزي�ن «ع�ال االوكتان» املس�تورد اىل
جميع املناف�ذ التوزيعية ،بس�عر ٦٥٠
دين�ارا للرت الواح�د والبنزي�ن املنتج يف
املصايف العراقية بسعر  ٤٥٠دينارا للرت».
مبينا «ان الرشكة تسخر كل امكاناتها
لتقديم افضل الخدمات للمواطنني رغم
التحدي�ات الصحي�ة وارتف�اع درجات
الح�رارة ،وان جمي�ع مناف�ذ التجهيز
تعم�ل بطاقاتها الخزني�ة والتجهيزية

الكامل�ة وب�دوام  ٢٤س�اعة يومي�ا
لتأمين احتي�اج املواطنين واملركبات
م�ن الوقود» .من جهته ،قال مدير عام
رشكة توزيع املنتجات النفطية ،حسني
طالب :ان منافذ التجهيز واس�تنادا اىل
التوجيه�ات الص�ادرة من املس�ؤولني
بال�وزارة فق�د تق�رر ان يك�ون عملها
عىل مدار الساعة ،وان جميع محطات
تعبئ�ة الوقود تش�هد انس�يابية عالية
والتأكي�د على توف�ر الوق�ود بكمياته
املقررة ملنافذ التجهي�ز ،وخالل زيارتنا
امليداني�ة برفقة الس�يد الوكيل وبرفقة
بعض وس�ائل االعلام اطلعن�ا ميدانيا
على الي�ات التجهي�ز وش�هدنا وجود
انس�يابية عالي�ة يف عملي�ات الت�زود
بالوقود.اىل ذلك ،قال مدير هيئة توزيع
بغداد ،محمد شبر :ان محطات تعبئة
الوق�ود يف جانب�ي الك�رخ والرصاف�ة
تعمل بكامل طاقاته�ا دون توقف وان
البنزين بنوعيه عال االوكتان واملحسن
يتم تجهيزه ألصحاب املركبات ،ونعمل
عىل تجاوز جميع التحديات .
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 :العراق يستطيع أن يلعب دورا مهما يف إنهاء الصراعات يف املنطقة
تحقيق التقارب بني ايران والواليات املتحدة.وقال
عض�و لجن�ة العالق�ات الخارجية ،النائ�ب مثنى
امين ،يف حديث لـ»ال�زوراء» :ال اعتقد ان طهران
وواشنطن تحتاجان اىل وس�طاء إلنهاء الخالفات
بينهما ،إال ان العراق إذا اراد ان يلعب دورا وسيطا
فيمك�ن ل�ه ذلك لكون�ه يمتلك عالق�ات جيدة مع
البلدين.واض�اف :ان الع�راق يمك�ن ل�ه ايضا ان

يلع�ب دورا مهم�ا يف املنطق�ة إلنه�اء الرصاعات
وتحقيق االس�تقرار الن ذلك سيرد بالفائدة للبلد.
مؤك�دا :ان العراق يج�ب ان يمارس هذا الدور من
اجل مصلحته ،لكن هل يملك املؤهالت للقيام بهذا
ال�دور بش�كل مطلق ،اعتق�د انه يمك�ن ان يقوم
بالشكل النسبي.واشار اىل :ان العراق ما زال يفتقد
اىل االس�تقالل الت�ام ومازالت سياس�اته تابعة اىل

ايران والوالي�ات املتحدة فمن الصعب القيام بدور
الوساطة بني هاتني الدولتني ،ويف حال القيام بذلك
فهل س�يكون من باب املصلحة العراقية الوطنية
ام من باب االستجابة للسياسات وامالءات الكثري
م�ن ال�دول ومصالحه�ا .مؤكدا :انه م�ن الصعب
الجزم بهذه االمور بشكل مطلق.

تفاصيل ص2

الصحة العاملية :دلتا هو األكثر قابلية لالنتقال من بني املتغريات

العراق يعلن الدخول يف موجة ثالثة من تفشي «كورونا» قد تكون أشد من سابقتيها
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة ،امس السبت ،دخول
البالد يف موجة وبائية ثالثة ،فيما أشارت
اىل استمرار خطة زيادة كميات اللقاحات
ومناف�ذ التحصين ،اكدت خلي�ة االعالم
االمني توحيد الجهود لدعم وزارة الصحة

يف مواجه�ة املوجة االخطر م�ن كورونا،
بينما اوضحت منظمة الصحة العاملية ان
متغير «دلتا» هو األكث�ر قابلية لالنتقال
من بني املتغيرات التي تم تحديدها حتى
اآلن.وقال املتحدث باس�م وزارة الصحة،
س�يف الب�در ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن»

املوجة الوبائية الجديدة التي دخلت البالد
أكثر ش�دة وخطورة م�ن املوجتني األوىل
والثانية اللتني دخلتا البالد سابقاً» ،مبينا ً
أن «املوج�ة الجديدة يتطلب مواجهتها يف
الرتكيز عىل ط�رق الوقاية ،وأهمها لبس
الكمام�ات والتباع�د املكان�ي ،فضالً عن

الكويت تسمح لغري مواطنيها بالدخول إىل أراضيها
ابتدا ًء من األول من آب
الكويت /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الكويت الس�ماح لغري املواطنني بالدخ�ول إىل أراضيها
بدءا من املقبل.ونص القرار الذي يحمل رقم  72لس�نة 2021
الذي أصدره وزي�ر الصحة الكويتي ،الدكتور باس�ل الصباح،
على أنه سيس�مح لغري الكويتيين بالدخ�ول إىل البالد برشط
الحص�ول عىل اللق�اح املضاد لفيروس “كورونا” املس�تجد،
والذي تعتمده الكويت ،بحس�ب صحيف�ة “األنباء” الكويتية.
واشترطت الكويت حصول الوافدين عىل جرعتني من اللقاح
املض�اد لفريوس “كورونا” املس�تجد ،الومنت�ج من الرشكات
التالية“ :فايزر – أسترازينيكا – موديرن�ا” ،أو جرعة واحدة
من لقاح “جونس�ون آند جونسون” األمريكية.كما يجب عىل
الراغبين يف الس�فر إىل الكوي�ت غري املواطنين إجراء فحيص
“ ”PCRاألول قبل الوصول للبالد بـ 72س�اعة ،ويفيد بالخلو
م�ن اإلصابة بفيروس “كورونا” املس�تجد ،بينم�ا يتم إجراء

الفحص الثاني خالل فرتة الحجر املنزيل املمتد لسبعة أيام بعد
الوصول.ولفتت “الصحة الكويتية” إىل أنه يمكن إنهاء الحجر
الصحي قبل تلك الفرتة (أسبوع) يف حال تأكيد فحص “”PCR
الخلو م�ن اإلصاب�ة بالفيروس التاجي.كما يتضم�ن القرار
الصادر ،امس السبت ،بندا ثانيا يلزم املواطنني بتلقي جرعتني
م�ن اللقاح املضاد لفيروس “كورونا” واملعتم�د لدى الكويت
والتابع لرشكات “فايزر” ـ “أسرتازينيكا” ـ “موديرنا” ،وذلك
يف حال رغبتهم يف السفر خارج البالد ،أو حصولهم عىل جرعة
واحدة من لقاح رشكة “جونسون آند جونسون”.وبينت وزارة
الصحة الكويتية أنها تس�تثني من ذل�ك البند الفئات العمرية
غري الخاضع�ة للتطعي�م ،واملواطنني الحاصلني عىل ش�هادة
معتمدة م�ن وزارة الصحة تفيد بتع�ذر حصولهم عىل اللقاح
نتيجة ألسباب صحية ،والنساء الحوامل برشط حصولهم عىل
شهادة إثبات الحمل املعتمدة من الوزارة.

التلقيح».وأش�ار اىل أن «وزارة الصح�ة
بدأت بتطبيق خطة موسعة تشمل زيادة
كميات اللقاح�ات الواصلة وأعداد منافذ
التلقي�ح يف بغ�داد واملحافظات» ،ش�ددا
على رضورة االلت�زام والتطبي�ق الج�اد
لتعليمات اللجنة العليا للصحة والسالمة

الوطني�ة ودع�وة جميع وس�ائل اإلعالم
ومواق�ع التواصل االجتماع�ي اىل تفعيل
نرش رس�ائل التثقي�ف والتوعية الصحية
واعتماد املصادر العلمية الرصينة يف نقل
املعلومات.

تفاصيل ص3

 20هاتفاً حتوي ”معلومات خطرية” مع البشري
ورفاقه يف السجن تثري ضجة يف السودان
الخرطوم /متابعة الزوراء:
آثار العثور على هواتف فيها “معلومات
خطرية” مع الرئيس الس�وداني السابق
عم�ر البشير ورفاق�ه يف س�جن كوبر،
ضجة كبرية يف الس�ودان.وأعلنت اللجنة
الخاص�ة بـ”تفكي�ك واجتث�اث” النظام
الس�ابق ،يف مؤتم�ر صحف�ي ،إحب�اط
مخطط لقادة النظام السابق عرب العمل
املس�لح يف  30يونيو /حزي�ران الجاري،
مشرية إىل العثور عىل  20هاتفا ً يف سجن
كوب�ر املرك�زي بالخرطوم ،م�ع الرئيس
الس�ابق عم�ر البشير وعدد م�ن رموز
نظام�ه ،وذل�ك حس�ب “موقع س�ودان
تريبيون”.وق�ال عض�و اللجن�ة ،وجدي

صال�ح :إن الهوات�ف وج�دت بح�وزة
البشير ،ونائب�ه األس�بق علي عثم�ان
محمد طه ،ومس�اعده ناف�ع عيل نافع،
وزير الدفاع الس�ابق عب�د الرحيم محمد
حسين باإلضاف�ة إىل إبراهي�م غن�دور،
وعبد الباسط حمزة ،وكمال عبد اللطيف
وعثمان محمد يوس�ف كرب.وأكد :أن تلك
الهواتف كانت تس�تخدم إلجراء اتصاالت
داخلية وخارجية مع كوادر التنظيم التي
هربت خارج البالد بعد س�قوط النظام.
موضح�ا :أن الهواتف املضبوطة “تحوي
معلوم�ات خطيرة ،تتعل�ق بمخط�ط
إلجهاض الثورة السودانية”.
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بعد شراء العراق شحنيت أرز أبيض من أوروغواي

استنفار يف واشنطن ..والسفري األمريكي ببغداد يتلقى رسالة من أعضاء يف الكونغرس

واشنطن /متابعة الزوراء:
اشترى العراق ش�حنتي أرز أبيض
م�ن أوروغواي ،لرفد س�لة البطاقة
التموينية ،فيم�ا يجري مفاوضات
مع املصدري�ن األرجنتينيني للغرض
نفسه ،ما تسبب باعرتاض الواليات
املتح�دة األمريكي�ة والضغ�ط عىل
املس�ؤولني العراقيين لاللت�زام

باالتفاقي�ة املربم�ة س�ابقا بين
الطرفني.وأوضحت وكالة “ستاندرد
آند بورز جلوب�ال بالتس” اللندنية،
الت�ي تعن�ى باألس�عار القياس�ية
والتحليالت ألسواق الطاقة والسلع:
أن “وزارة التج�ارة العراقي�ة ق�د
قامت بتوري�د األرز بش�كل مبارش
لخط�ة التوزي�ع الخاص�ة به�ا من

خالل مذكرة تفاهم خاصة أبرمتها
م�ع الوالي�ات املتح�دة ،وم�ع ذل�ك
تعاق�دت الحكوم�ة العراقي�ة م�ع
رشك�ة خاص�ة لشراء األرز نياب�ة
عن الحكوم�ة من خالل املفاوضات
املبارشة”.وأضافت الوكالة اللندنية
أن “الرشك�ة الخاص�ة الت�ي يطلق
عليه�ا اس�م (العوي�س) قام�ت

بشراء  60أل�ف طن متري من أرز
أوروغ�واي يف األي�ام األخيرة ،كما
يج�ري املص�درون األرجنتيني�ون
مناقش�ات م�ع الرشك�ة أيض�ا”.
ولفت�ت إىل “بي�ع أول ش�حنة م�ن
أوروجواي بحمول�ة بلغت 30.000
ط�ن مرتي من األرز األبيض ،بحوايل
 560دوالرًا للط�ن الواح�د عىل ظهر

السفينة”.وأش�ارت الوكالة املعنية
به�ذا الش�أن ،إىل أن “صناع�ة األرز
األمريكية وردا ً عىل هذه التطورات،
ضغطت عىل املرشعني يف واش�نطن
للقاء مس�ؤولني عراقيني ملناقش�ة
ً
خوفا من أن النظام الجديد
القضية،
سيتجاوز مذكرة التفاهم”.
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سياسة
العدد 7515 :االحـد  27حزيران 2021

النفط تؤكد توفر البنزين “احملسن” يف حمطات
الوقود وبسعر  ٦٥٠دينارا للرت الواحد

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة النفط ،امس السبت،
توفر مادة البنزين عايل االوكتان
“املحسن” يف محطات الوقود
وبسعره املحدد  650دينارا للرت
الواحد.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع،
حامد يونس ،اثناء جولة ميدانية
زار خاللها عددا من محطات
تعبئة الوقود يف جانبي الكرخ
والرصافة يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان محطات تعبئة الوقود تقوم
بتجهيز اصحاب املركبات بوقود
البنزين عال االوكتان واملحسن عىل
مدار اليوم .
واضاف :ان رشكة توزيع املنتجات
النفطية مستمرة بتوفري وضخ
وقود البنزين “عال االوكتان”
املستورد اىل جميع املنافذ
التوزيعية ،بسعر  ٦٥٠دينارا للرت
الواحد والبنزين املنتج يف املصايف
العراقية بسعر  ٤٥٠دينارا للرت”.
مبينا “ان الرشكة تسخر كل
امكاناتها لتقديم افضل الخدمات
للمواطنني رغم التحديات الصحية
وارتفاع درجات الحرارة ،وان
جميع منافذ التجهيز تعمل
بطاقاتها الخزنية والتجهيزية
الكاملة وبدوام  ٢٤ساعة يوميا
لتأمني احتياج املواطنني واملركبات
من الوقود” .
من جهته ،قال مدير عام رشكة
توزيع املنتجات النفطية ،حسني
طالب :ان منافذ التجهيز واستنادا
اىل التوجيهات الصادرة من
املسؤولني بالوزارة فقد تقرر ان
يكون عملها عىل مدار الساعة،
وان جميع محطات تعبئة الوقود
تشهد انسيابية عالية والتأكيد عىل
توفر الوقود بكمياته املقررة ملنافذ
التجهيز ،وخالل زيارتنا امليدانية

برفقة السيد الوكيل وبرفقة بعض
وسائل االعالم اطلعنا ميدانيا عىل
اليات التجهيز وشهدنا وجود
انسيابية عالية يف عمليات التزود
بالوقود.
اىل ذلك ،قال مدير هيئة توزيع
بغداد ،محمد شرب :ان محطات
تعبئة الوقود يف جانبي الكرخ
والرصافة تعمل بكامل طاقاتها
دون توقف وان البنزين بنوعيه
عال االوكتان واملحسن يتم
تجهيزه ألصحاب املركبات،
ونعمل عىل تجاوز جميع
التحديات .
وخالل إجراء مشاهدة ميدانية
واستطالع اراء عدد من املواطنني
اثناء تزود مركباتهم بالوقود اكدوا
انسيابية عمليات التجهيز دون
تأخري مع النفي بوجود طوابري من
السيارات يف املحطات.
اىل ذلك ،كشفت رشكة مصايف نفط
الشمال عن خطة لرفع اإلنتاج يف
مصفى بيجي لـ  140ألف برميل
يومياً ،تبدأ بتشغيل وحدتني
جديدتني أحداهما لتحسني

البنزين.
وأوضح مدير عام الرشكة ،قاسم
عبد الرحمن حسني ،يف ترصيح
صحفي :أن “كمية النفط الخام
املكرر من مصفى بيجي تصل اىل
مئة الف برميل يف اليوم الواحد
وسيتم خالل شهر أيلول املقبل،
تشغيل وحدتي تحسني البنزين،
وهدرجة مقطرات الخفيف
ومنظومة الضغط العايل ملصفى
صالح الدين 2 -لزيادة االنتاج”.
وأضاف أن “انتاج مصفى بيجي
من النفط الخام املكرر سيصل
عند ذلك اىل  140الف برميل يف
اليوم الواحد” ،مؤكدا “عدم وجود
معوقات يف العمل ،وأن االمور تسري
ضمن الجدول الزمني املرسوم من
قبل الرشكة ووزارة النفط”.
ولفت حسني إىل أنه “سيتم مطلع
العام املقبل أيضا ،العمل عىل إعادة
تأهيل مصفى الشمال ،وهو اكرب
مصايف الرشكة ،والذي تبلغ طاقتها
اإلنتاجية  150الف برميل يوميا”،
منوها عن أنه “تمت تهيئة جميع
التحضريات لذلك”.

خبري من واشنطن يستبعد وساطة بغداد يف التقارب بني إيران والواليات املتحدة

اخلارجية النيابية لـ  :العراق يستطيع أن
يلعب دورا مهما يف إنهاء الصراعات يف املنطقة

الزوراء /حسني فالح:
اكدت لجنة العالقات الخارجية
النيابية ان العراق باستطاعته ان
يلعب دورا مهما يف تهدئة الرصاعات
يف املنطقة ،وفيما اشارت اىل ان
تهدئة املنطقة وانهاء الرصاعات
تأتي من مصلحة العراق ،استبعد
خبري اسرتاتيجي من العاصمة
االمريكية واشنطن تمكن الحكومة
العراقية من تحقيق التقارب بني
ايران والواليات املتحدة.
وقال عضو لجنة العالقات
الخارجية ،النائب مثنى امني ،يف
حديث لـ”الزوراء” :ال اعتقد ان
طهران وواشنطن تحتاجان اىل
وسطاء إلنهاء الخالفات بينهما،
إال ان العراق إذا اراد ان يلعب دورا
وسيطا فيمكن له ذلك لكونه يمتلك
عالقات جيدة مع البلدين.
واضاف :ان العراق يمكن له ايضا ان
يلعب دورا مهما يف املنطقة إلنهاء
الرصاعات وتحقيق االستقرار الن
ذلك سريد بالفائدة للبلد .مؤكدا :ان
العراق يجب ان يمارس هذا الدور
من اجل مصلحته ،لكن هل يملك
املؤهالت للقيام بهذا الدور بشكل
مطلق ،اعتقد انه يمكن ان يقوم
بالشكل النسبي.
واشار اىل :ان العراق ما زال يفتقد
اىل االستقالل التام ومازالت

سياساته تابعة اىل ايران والواليات
املتحدة فمن الصعب القيام بدور
الوساطة بني هاتني الدولتني ،ويف
حال القيام بذلك فهل سيكون من
باب املصلحة العراقية الوطنية
ام من باب االستجابة للسياسات
وامالءات الكثري من الدول
ومصالحها .مؤكدا :انه من الصعب
الجزم بهذه االمور بشكل مطلق.
بدوره ،قال الخبري االسرتاتيجي
املقيم يف العاصمة االمريكية
واشنطن ،كاتو سعد الله ،يف حديث
لـ”الزوراء” :انه ال ارى اي دور
عراقي يف تهدئة الرصاعات ،وال
اعتقد ان العراق يستطيع ان يلعب
اي دور يف الوساطة بني امريكا
وايران.
واضاف :ان السبب يف ذلك بأن
امريكا تعتمد عىل الوساطة
االوربية ،وإذا ارادت ان تتوسط
فإن السفارة السويرسية املتواجدة
يف طهران ستلعب ذلك الدور.
واشار اىل :ان الحكومة العراقية
الحالية ضعيفة وامريكا تعي ذلك
جيدا .مبينا :انه عندما يتم التوسط
بدولة يجب ان تكون هذه الدولة
لها مكانتها ويسمع كالمها من
قبل الدولة االخرى .
وتابع :انه مثال عىل ذلك املفاوضات
بني طالبان وامريكا ،حيث توسطت

بها قطر الن لديها اليد العليا عىل
هذه الفصائل .مؤكدا :ان امريكا
تعلم ان حكومة الكاظمي ليس
لديها كلمة لدى ايران مع العلم ان
لها عالقات قوية معها.
يشار اىل ان رئيس مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،قال
يف حديث متلفز يف وقت سابق:
“تربطنا بإيران عالقات جوار
تاريخية طويلة وبكل تأكيد من
مصلحة العراق وإيران البحث عن
املشرتكات واملصالح ،وسياسة
هذه الحكومة بناء عالقات جيدة
مع الجميع” ،مبينا “عالقتنا مع
الرئيس اإليراني (رئييس) جيدة
جدا وقد زار العراق منذ مدة ،وكان
هناك لقاء جيد وممتاز وتبادلنا
وجهات النظر يف مستقبل العالقة
بني العراق وإيران ،وانا حريص
عىل حماية هذه العالقات والعمل
عىل تطويرها”.
ولفت اىل ان “الرئيس رئييس وجّ ه
لنا دعوة لزيارة طهران وسنبحث
عن فرصة وتوقيت صحيح لتلبية
هذه الدعوة” ،منوها اىل ان “هناك
من يتمنى فشل عالقاتنا مع
دول العالم ،وهذه ليست عالقات
شخصية إنما من اجل مصلحة
بلدنا ،العراق له دور يف املساهمة
باستقرار املنطقة”.

بعد العثور عليها يف سجن كوبر املركزي باخلرطوم

 20هاتفاً حتوي ”معلومات خطرية” مع البشري ورفاقه
يف السجن تثري ضجة يف السودان

الخرطوم /متابعة الزوراء:
آثار العثور عىل هواتف فيها “معلومات خطرية”
مع الرئيس السوداني السابق عمر البشري ورفاقه
يف سجن كوبر ،ضجة كبرية يف السودان.
وأعلنت اللجنة الخاصة بـ”تفكيك واجتثاث”
النظام السابق ،يف مؤتمر صحفي ،إحباط مخطط
لقادة النظام السابق عرب العمل املسلح يف 30
يونيو /حزيران الجاري ،مشرية إىل العثور عىل
 20هاتفا ً يف سجن كوبر املركزي بالخرطوم ،مع
الرئيس السابق عمر البشري وعدد من رموز نظامه،
وذلك حسب “موقع سودان تريبيون”.
وقال عضو اللجنة ،وجدي صالح :إن الهواتف
وجدت بحوزة البشري ،ونائبه األسبق عيل عثمان
محمد طه ،ومساعده نافع عيل نافع ،وزير الدفاع
السابق عبد الرحيم محمد حسني باإلضافة إىل
إبراهيم غندور ،وعبد الباسط حمزة ،وكمال عبد
اللطيف وعثمان محمد يوسف كرب.
وأكد :أن تلك الهواتف كانت تستخدم إلجراء

اتصاالت داخلية وخارجية مع كوادر التنظيم التي
هربت خارج البالد بعد سقوط النظام .موضحا:
أن الهواتف املضبوطة “تحوي معلومات خطرية،
تتعلق بمخطط إلجهاض الثورة السودانية”.
وقال إن األجهزة األمنية تحصلت عىل معلومات
مهمة من تلك الهواتف ،وقد بينت أن قادة النظام
داخل السجن ،يتواصلون مع عدد من الكوادر
الرسية الهاربة ،ومجموعات بالداخل ،بعضهم
يدعي أنه من الداعمني للسلطة االنتقالية يف البالد.
مشريا إىل أن سلطات األمن رصدت اجتماعات
لعنارص من النظام السابق يف الخرطوم وعدد من
الواليات لتنظيم أعمال معادية يف ذكرى  30يونيو
الحايل.
وأضاف صالح أن “األمن رصد أيضا مراكز لبث
الشائعات يف  3دول ،تديرها مجموعات من داخل
البالد ،تهدف إىل الرتويج ضد الحكومة االنتقالية
وقوى الثورة” ،مناشدا املواطنني بالتبليغ عن أي
نشاطات مشبوهة لفلول النظام باألحياء.
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حقوق اإلنسان حتذر من ازدياد ظاهرة
“العنف األسري” وتقرتح حلوالً للحد منها
بغداد /الزوراء:
حذرت املفوضية العليا لحقوق اإلنس�ان ،امس
الس�بت ،م�ن تصاعد وتيرة العن�ف األرسي يف
العراق ،فيما اقرتحت حلوالً للحد منه.
وقالت عضو املفوضية العليا لحقوق االنس�ان،
فات�ن الحلفي ،يف ترصيح س�ابق :إن “أس�باب
تصاع�د وترية العن�ف األرسي ووصولها اىل حد
القت�ل معروفة ويج�ب أن يتعام�ل معها وفق
قان�ون أص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة وقانون
العقوب�ات العراقي رق�م  111لس�نة ،”1969
مشيرة اىل أن “االس�تجابة لهكذا تعامل الزمة
ومنطقي�ة ،وينبغ�ي إلحاقه�ا بسلس�لة م�ن
املعالجات املعتمدة عىل بحوث ودراسات نفسية
واجتماعية”.
وأضاف�ت :أن�ه “يج�ب إحاط�ة الضحاي�ا
باإلج�راءات الت�ي ال تس�مح له�م باالنهي�ار،
إضافة اىل أن القائمين بالعنف ذاتهم ال ينبغي

أن ينتهي بهم األمر اىل محاس�بتهم كمجرمني،
وعليهم قضاء فرتات حكمهم فقط” ،مبينة أنه
“يجب تس�ليط البحوث االجتماعية والنفس�ية
ملعالج�ة هذه الظاهرة ،وإيج�اد طرق للوصول
اىل وسائل الوقاية منها”.
وتابع�ت :أن “الحد من هذه الظاهرة يحتاج اىل
التوعية برضورة االبالغ املبكر عن حاالت العنف،
وترصني أجهزة االس�تجابة املبك�رة ،باإلضافة
اىل الكشف املبكر عن مواطن التفكك األرسي”،
الفت�ة اىل أن “املفوضية طالبت بتش�كيل لجنة
مركزي�ة من الجه�ات ذات التخصص تعمل اىل
جانب األجه�زة القضائي�ة للتعام�ل مع حالة
العنف”.
وأشارت إىل أن “حقوق االنسان ما زالت يف طور
رفع التوصيات واملطالبة ومس�تمرة يف حمالت
دف�ع أمام جدار صلد من إهمال وغفلة وضعف
يف تقييم وتقدير خطورة هذا امللف”.

هيئة االستثمار الوطنية تكشف تفاصيل
إنشاء العاصمة اإلدارية اجلديدة “الرفيل”
بغداد /الزوراء:
كش�فت رئيس هيئ�ة االس�تثمار الوطنية
سها النجار ،امس السبت ،تفاصيل مرشوع
انشاء العاصمة االدارية الجديدة “الرفيل”
عىل االرايض املحيطة بمطار بغداد الدويل.
وقالت النجار ،يف بيان تلقته “الزوراء” :إن
“مل�ف األرايض الخاص�ة واملحيطة بمطار
بغداد الدويل يش�وبه الكثري من سوء الفهم
وع�دم الدق�ة يف تن�اول املعلوم�ة يف ال�رأي
العام ،ما يس�تدعي تقديم التوضيح الالزم
بخصوصه”.
وأوضح�ت النج�ار أن الهيئ�ة “تعمل ومنذ
عدة أش�هر عىل تدقي�ق االلي�ات القانونية
والهندس�ية الت�ي حص�ل بموجبها بعض
املس�تثمرين على االرايض هناك ،وأس�باب
البن�اء والتج�اوز على املمتل�كات العام�ة
للدولة يف تلك املنطقة ،ومن بينها الش�وارع
الرئيسية التي تربط املحافظات بالعاصمة
بغ�داد” ،موضحة أن هذا االمر “اس�تدعى
سحب هذه االجازات واعادتها اىل الدولة”.
وأضافت أن الهيئة بارشت “من هذا املنطلق
بالتنس�يق م�ع الجهات القطاعي�ة املعنية
بالدولة بتش�كيل فريق عمل معماري فني
هنديس متكامل للرشوع بتخطيط عمراني
جديد يجعله�ا يف مص�اف مثيالتها يف دول
الج�وار” ،مبين�ة أن “هذه الجه�ود توجت
بإق�رار مدين�ة الرفي�ل العاصم�ة االدارية
الجديدة يف بغداد”.
وتابع�ت أن ه�ذه املدين�ة “ت�م تصميمه�ا
م�ن قب�ل رشكات عاملية متخصص�ة تدار
بالتنس�يق م�ع ال�وزارات واملؤسس�ات
املعنية بالدولة ضمن لجنة وزارية س�اندة
للمشروع تم عرضها على مجلس الوزراء
بكل تفاصيلها وخاصة املش�اريع السكنية
والوح�دات الخدمي�ة واالدارية واملش�اريع
الصناعي�ة املتعلق�ة باملط�ار وتحديده�ا
بالح�زام االخرض من اجل البيئ�ة النظيفة
الحقيقي�ة املطلوب�ة” ،مؤك�دة أن�ه “م�ن
املخطط ان تستمر اعمال البناء ملدة خمس
س�نوات قابل�ة للتغيير حس�ب الحاج�ة
والسياقات املتبعة”.
وح�ول الترصيح�ات املتضمنة ترشيد نحو
 300الف نس�مة م�ن هذه املنطق�ة وعدم

مراعاة القوانين الدولية بعدم جواز وجود
مناطق سكنية قرب املطارات ،قالت النجار
“نطمئن كل املتابعني واملهتمني باملوضوع
ب�أن التصمي�م الرئيسي ملشروع مدين�ة
الرفي�ل تم�ت في�ه مراع�اة كل التفاصيل
الفني�ة والتقني�ة واملعماري�ة وغريه�ا مع
املختصني بهذا الشأن” ،الفتة اىل أن “تنفيذ
ه�ذه املجمع�ات والخدمات س�يكون وفقا ً
ألحدث املقايي�س العاملية واالمنية املحيطة
باملدن وبناء املطارات”.
وأك�دت أن�ه “ل�م يت�م االعلان ع�ن ه�ذا
املشروع إال بع�د دراس�ات مس�تفيضة
ب�كل الجوان�ب املتعلق�ة فيه ،وبع�د اجراء
الكشوفات واملس�وحات املختلفة للمنطقة
املحيط�ة باملط�ار ،والتي س�تكون جاهزة
ايضا للتوس�عات في�ه وفقا للمس�تجدات
والتطورات”.
وبين�ت أن�ه “تم اخ�ذ االرتفاع�ات املحددة
م�ن قبل الجه�ات املختصة عاملي�ا ً ومحليا ً
وعىل بعد محدد وفقا ً للمقاييس الهندسية
واالمنية العاملية وس�لطة الطريان املدني”،
موضحة أن هناك س�تكون “ضمن محيط
املط�ار مركز صيان�ة للطائرات والش�حن
الجوي وغريه�ا من الخدمات اللوجس�تية
الالزمة”.
واعتبرت أن “انج�از مدين�ة به�ذا الحجم
س�وف لن يت�م ب�دون تظاف�ر كل الجهود
املخلص�ة يف البلد والراغبة بخدمة الش�عب
واالقتص�اد العراق�ي وه�و لي�س امتي�ازا ً
وحك�را ً لش�خصية معينة بالدول�ة بل هو
أنجاز وطني يحتسب للجميع”.
وقرر مجلس الوزراء يف جلس�ته املنعقدة يف
(  15حزيران  ،)2021انش�اء مدينة الرفيل
ضمن املس�احة الكلية للمنطق�ة املحيطة
بمط�ار بغداد ال�دويل ،والبالغة مس�احتها
( )106ال�ف دون�م ،وطرحه�ا كف�رص
اس�تثمارية اس�تنادا ً اىل أحكام املادة ( /7
ب) ،من قانون االس�تثمار رقم ( 13لس�نة
 )2006املعدل ،عىل أن يتم تعويض الجهات
املالك�ة لألرايض بأراض أخ�رى مالئمة بما
يمكنه�ا م�ن تنفي�ذ متطلباتها م�ن وزارة
املالية ،واس�تثناء من ق�رار مجلس الوزراء
( 175لسنة  )2019من هذا املرشوع.
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اس��تنفار يف واش��نطن ..والس��فري األمريكي ببغداد يتلقى رس��الة من
أعضاء يف الكونغرس
واشنطن /متابعة الزوراء:
اشترى الع�راق ش�حنتي أرز أبيض
م�ن أوروغ�واي ،لرفد س�لة البطاقة
التمويني�ة ،فيما يج�ري مفاوضات
م�ع املصدري�ن األرجنتينيني للغرض
نفسه ،ما تس�بب باعرتاض الواليات
املتح�دة األمريكي�ة والضغ�ط على
املس�ؤولني العراقيين لاللت�زام
باالتفاقي�ة املربم�ة س�ابقا بين
الطرفني.
وأوضحت وكالة “س�تاندرد آند بورز
جلوب�ال بالتس” اللندنية ،التي تعنى
باألس�عار القياس�ية والتحليلات
ألس�واق الطاقة والس�لع :أن “وزارة
التج�ارة العراقي�ة قد قام�ت بتوريد
األرز بش�كل مبارش لخط�ة التوزيع
الخاصة بها من خالل مذكرة تفاهم
خاصة أبرمتها مع الواليات املتحدة،
ومع ذلك تعاقدت الحكومة العراقية
م�ع رشكة خاصة لشراء األرز نيابة
ع�ن الحكومة من خلال املفاوضات
املبارشة”.
وأضاف�ت الوكال�ة اللندني�ة أن
“الرشكة الخاصة الت�ي يطلق عليها
اس�م (العوي�س) قام�ت بشراء 60
ألف طن مرتي م�ن أرز أوروغواي يف
األيام األخيرة ،كما يجري املصدرون
األرجنتينيون مناقش�ات مع الرشكة
أيضا”.

ولفت�ت إىل “بي�ع أول ش�حنة م�ن
أوروج�واي بحمولة بلغ�ت 30.000
طن مرتي م�ن األرز األبيض ،بحوايل
 560دوالرًا للط�ن الواح�د عىل ظهر
السفينة”.
وأش�ارت الوكالة املعنية بهذا الشأن،
إىل أن “صناع�ة األرز األمريكية وردا ً
على ه�ذه التط�ورات ،ضغطت عىل
املرشعني يف واشنطن للقاء مسؤولني
ً
خوفا من
عراقيني ملناقش�ة القضية،
أن النظ�ام الجديد س�يتجاوز مذكرة
التفاهم”.

وبينت أن “السفري األمريكي يف العراق،
ماثيو تولر ،تلقى رس�الة موقعة من
قب�ل  12عض�وًا يف الكونغرس بوقت
س�ابق من هذا الش�هر ،قال�وا فيها
(مس�تقبل صادراتن�ا م�ن األرز إىل
العراق مهدد) ،ألن التعاقد من الباطن
لرشاء األرز إىل كيان آخر سوف يبطل
مذك�رة التفاهم األمريكي�ة العراقية
التي كانت سارية منذ خمس سنوات
وأدت إىل بيع أكث�ر من  350ألف طن
مرتي ( 180ملي�ون دوالر) من األرز
األمريكي”.

وبحس�ب الوكال�ة اللندني�ة ،ف�إن
“رسالة مماثلة وقعها سبعة أعضاء
يف مجلس الش�يوخ األمريكي ،بما يف
ذل�ك عضو لجن�ة الزراع�ة والتغذية
والغاب�ات يف مجل�س الش�يوخ جون
بوزم�ان ،ناش�د أعض�اء مجل�س
الش�يوخ (تولر) للقاء رئيس الوزراء
العراقي ملعالجة هذا التطور”.
وتضيف الرسالة أنه “يف غياب نظام
مناقصة ش�فاف  ...سنفقد بالتأكيد
سوق التصدير األعىل هذا”.
ونوه�ت إىل أن (راي�س) ،وه�ي

مجموعة ضغ�ط أمريكية للصناعة،
أخبرت (بالت�س) عبر الربي�د
اإللكرتون�ي أن “عملية نقل س�لطة
الرشاء من مجل�س الحبوب العراقي
إىل قس�م املواد الغذائي�ة تمت بهدوء،
دون مش�اورات م�ع صناع�ة األرز
األمريكية أو الحكومة األمريكية”.
وخلص�ت إىل الق�ول “إنه�ا تعط�ي
األولوية بشدة لتجديد مذكرة التفاهم
بين الوالي�ات املتح�دة والحكوم�ة
العراقي�ة التي من املقرر أن تنتهي يف
كانون األول من العام الحايل”.
وأعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة
(الرشك�ة العامة للنق�ل الربي) ،يوم
الس�بت ،نق�ل ( )31.500أل�ف طن
من مادة الرز األروغوياني املس�تورد
لصالح وزارة التج�ارة ،ضمن العقد
املربم معهم الخاص بتأمني مفردات
البطاقة التموينية.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة مرتيض
الش�حماني ،يف بي�ان ورد لوكال�ة
ش�فق نيوز ،إن “بعد إكمال إجراءات
إرس�اء الباخرة والفح�ص املختربي
ملادة الرز توجه س�ائقو النقل الربي
إىل محافظة البرصة ،لنقل مادة الرز
حرصا ً منه�م لتنفيذ توجيهات وزير
النقل نارص حسين الشبيل ،الداعمة
لتأمين متطلب�ات الغذاء األساس�ية
للمواطن يف وقت قيايس”.

بعد تسجيل  4814إصابة و 28حالة وفاة

تراجع طفيف بإصابات كورونا يف العراق وعدد امللقحني الكلي يالمس الـ  900ألف
بغداد /مصطفى العتابي:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة ،امس الس�بت،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لفيروس كورون�ا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 4814
اصابة جديدة و 28حالة وفاة وش�فاء 4465
حال�ة ،حددت دائرة صح�ة الرصافة التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم امس:
 ، 35228ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية:
 ،11541261مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 4814
اصابة جديدة و 28حالة وفاة وش�فاء 4465
حالة .
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ،)92.9%( 1226959بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات الكيل ،1321232 :أما عدد الحاالت
الت�ي تحت العلاج ،77212 :يف حين ان عدد
الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،560 :وعدد
حاالت الوفي�ات ال�كيل ،17061 :الفتة اىل ان
عدد امللقحني الكيل.842964 :
من جهتها ،اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة
تس�جيل  542اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينه�ا  439اصاب�ة خلال الرص�د الوبائ�ي
للقطاعات الصحية.

وقال�ت الدائ�رة يف بيان تلقته “ال�زوراء” :ان
“املؤسسات الصحية س�جلت امس يف جانب
الرصافة  542اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 439 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحي�ة :قطاع بلديات االول 73
حاالت خلال الرصد الوبائي /قطاع البلديات
الثان�ي  44حالة خالل الرصد الوبائي /قطاع
الش�عب 58ح�االت خلال الرص�د الوبائي /
قطاع بغ�داد جدي�ده  75حالة خلال الرصد
الوبائ�ي /قط�اع االعظمي�ة 28حال�ة خالل
الرص�د الوبائي  /قط�اع الرصاف�ة 72حالة
خلال الرصد الوبائ�ي /قطاع النه�روان 47
حالة خالل الرصد الوبائي /قطاع الصدر 23
حالة خالل الرصد الوبائي  /قطاع االستقالل
19حال�ة خالل الرص�د الوبائ�ي 103 /حالة
خلال مراجعته�م للمؤسس�ات الصحي�ة /
15حالة يف مدينة الصدر موزعة عىل محالتها
 12/حال�ة يف البلديات  13 /حالة يف منطقة
بغ�داد جدي�دة  6/ح�االت يف النه�روان /
7حاالت يف االعظمية  10 /حاالت يف الش�عب
8 /ح�االت يف ش�ارع الك�رادة 4 /ح�االت يف
الحس�ينية  4/حاالت يف االمين 4 /حاالت يف
الزعفرانية 4 /حاالت يف بوب الشام  /حالتني
يف كل من املناطق التالية ،الطالبية  /الضباط

/الس�يدية /الغدي�ر  /ابو دشير /الزوية /
الكاظمية  /ام الكرب والغزالن .
واضافت صح�ة الرصافة انه “تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق
الربوتوكوالت املعتمدة” ،مشيرا اىل ان “العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتف�ع اىل  174500تويف
منهم  1772لألس�ف فيما اكتس�ب الش�فاء
 168693حال�ة ش�فاء واملتبقي قي�د العالج
.”4035

ودعت اىل “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت
عن ه�ذا الحجم من اعداد الش�فاء من خالل
االلتزام بإج�راءات الوقائية ولبس الكمامات
والرتكيز عىل التباعد االجتماعي وعدم التهاون
واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.
وثمن�ت “الجهود التي تب�ذل من قبل مالكات
صح�ة الرصاف�ة ملعالج�ة مصاب�ي فريوس
كورون�ا مضحني بأرواحهم إلنق�اذ املصابني
الفريوس”.

اإلعالم األمين :توحيد اجلهود يف مواجهة املوجة األخطر من كورونا

الصحة تعلن دخول البالد يف موجة وبائية ثالثة وتؤكد استمرار خطة زيادة اللقاحات
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة ،امس الس�بت،
دخ�ول البلاد يف موجة وبائي�ة ثالثة،
فيما أش�ارت اىل اس�تمرار خطة زيادة
كمي�ات اللقاحات ومناف�ذ التحصني،
اك�دت خلي�ة االعلام االمن�ي توحي�د
الجهود لدعم وزارة الصحة يف مواجهة
املوج�ة االخط�ر م�ن كورون�ا ،بينم�ا
اوضحت منظم�ة الصح�ة العاملية ان
متغري “دلتا” هو األكثر قابلية لالنتقال
من بين املتغيرات التي ت�م تحديدها
حتى اآلن.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الصحة،
س�يف البدر ،يف ترصي�ح صحفي :إن”
املوج�ة الوبائي�ة الجدي�دة التي دخلت
البالد أكثر شدة وخطورة من املوجتني
األوىل والثاني�ة اللتين دخلت�ا البلاد
س�ابقاً” ،مبين�ا ً أن “املوج�ة الجديدة
يتطل�ب مواجهته�ا يف الرتكي�ز على
طرق الوقاية ،وأهمها لبس الكمامات
والتباعد املكاني ،فضالً عن التلقيح”.
وأش�ار اىل أن “وزارة الصح�ة ب�دأت
بتطبي�ق خطة موس�عة تش�مل زيادة
كمي�ات اللقاح�ات الواصل�ة وأع�داد
منافذ التلقي�ح يف بغداد واملحافظات”،
مش�ددا عىل رضورة االلتزام والتطبيق
الجاد لتعليمات اللجن�ة العليا للصحة
والسالمة الوطنية ودعوة جميع وسائل

اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي اىل
تفعيل نرش رس�ائل التثقيف والتوعية
الصحي�ة واعتم�اد املص�ادر العلمي�ة
الرصينة يف نقل املعلومات.
وش�دد على دور القي�ادات الديني�ة
والعشائرية واملجتمعية والشخصيات
العام�ة يف نرش ثقافة التوعية الصحية
ع�ن جائحة كورونا وعن طرق الوقاية
منه�ا  ،والدع�وة اىل تلق�ي اللقاحات،
وخصوصا ً فئات االختطار العايل.
وأكد البدر اس�تمرار مؤسس�ات وزارة
الصح�ة يف تقدي�م مختل�ف الخدمات
ً
فضلا عن
الصحي�ة مل�رىض كورون�ا،
الخدم�ات الصحي�ة األخ�رى بمختلف
مستوياتها.
ويف الس�ياق نفس�ه ،طالب�ت وزارة
الصح�ة والبيئة ،بتش�كيل خلية أزمة
طوارئ يف كل محافظة عراقية ،لتوفري
الخط�ط الالزم�ة ملواجه�ة الك�وارث
الطبيعية وغري الطبيعية.
وق�ال الوكي�ل الفن�ي لش�ؤون البيئة،
جاس�م الفالح�ي ،يف بي�ان تلقت�ه
“الزوراء” :إنه “بالنظر لحدوث ازمات
مختلف�ة ناتجة من ع�وارض طبيعية
وازم�ات ته�دد بيئ�ة وحياة وسلامة
املواطن ومنها جائحة كورونا وانفلونزا
الطي�ور والحرائ�ق والزالزل والس�يول
والفيضان�ات وغريها ورضورة تمكني

االدارات املحلية م�ن تطبيق االجراءات
الالزم�ة وتوفير خطط الط�وارئ ملنع
حدوثه�ا ومواجهته�ا ،ت�م توجي�ه
املحافظين يف املحافظ�ات كاف�ة ع�دا
اقلي�م كردس�تان بتش�كيل خلية أزمة
برئاس�ة املحاف�ظ وعضوي�ة الدوائ�ر
كافة لتداول وتدارس االزمات املختلفة
التي قد تحدث يف املحافظة”.
وبين الفالح�ي أن “مقرري�ة اللجن�ة

س�تكون ملدي�ر بيئة املحافظ�ة عىل أن
تعق�د اجتماعاته�ا ش�هريا لت�دارس
الك�وارث املختلف�ة التي ق�د تحدث يف
املحافظة واالج�راءات االحرتازية التي
تتطلب ملنع حدوثها أو تكرارها”.
م�ن جهته�ا ،أك�دت خلي�ة اإلعلام
الحكومي توحي�د الجه�ود الحكومية
ملواجهة املوجة الثالثة من كورونا.
وذك�ر بي�ان للخلية تلقته “ال�زوراء”:

أن “ الخلي�ة تعمل عىل تنس�يق الجهد
الحكوم�ي؛ لدعم الخطة التي وضعتها
وزارة الصحة ملواجهة الوباء ،والسيما
يف م�ا يتعل�ق بزي�ادة وتيرة توزي�ع
اللقاحات ،ملضاعفة أعداد منافذ تلقي
الجرع�ات ،وتذلي�ل العقب�ات الفني�ة
واالداري�ة لتوريد املزيد م�ن اللقاحات
من املناش�ئ العاملية الرصينة ،وفرض
اإلج�راءات الوقائي�ة يف البل�د ،وتهيئة

مراك�ز الحج�ر الصح�ي للح�االت
الطارئة”.
وأضاف البيان أن “وزارة الصحة تعلن
وبموج�ب البيانات الواردة من منظمة
الصح�ة العاملي�ة ،فعالي�ة اللقاح�ات
التي تم توريدها ،وتؤكد عدم تس�جيل
أي ح�االت جانبي�ة س�لبية يف الع�راق
ألي مواطن بس�بب تلق�ي اللقاحات”،
داعي�ا “وس�ائل االعالم املحلي�ة كافة،
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي؛ لح�ث
املواطنين عىل اإلرساع لتلق�ي اللقاح؛
من أجل كبح جماح املوجة الثالثة قبل
دخولها”.
اىل ذل�ك ،ق�ال املدي�ر الع�ام ملنظم�ة
الصح�ة العاملي�ة ،تي�دروس أدهان�وم
غيربيس�وس ،خالل إيج�از صحفي يف
جنيف :إن املنظمة قلقة بش�أن متغري
“دلتا” ،مش�ج ًعا الناس عىل االستمرار
يف استخدام جميع األدوات املتاحة لهم
لتقليل خطر انتقال العدوى.
وق�ال غيربيس�وس“ :أعلم أن�ه يوجد
حال ًي�ا الكثير من القلق عىل مس�توى
العالم بش�أن متغري ‘دلت�ا’ ..ومنظمة
الصحة العاملية تقلق بشأنه ً
أيضا”.
وأضاف“ :يعد دلتا م�ن أكثر املتغريات
التي تم تحديدها انتقالاً حتى اآلن ..تم
تحدي�ده يف  85دولة عىل األقل ،وينترش
برسعة بني السكان غري املحصنني”.

وقال تيدروس إن خطر انتقال العدوى
يف تزاي�د ،وتت�م مالحظت�ه يف جمي�ع
أنحاء العالم ،حيث بدأت بعض البالد يف
تخفيف اإلجراءات االجتماعية والصحة
العام�ة ،ما يعن�ي أنه س�يكون هناك
املزيد من حاالت دخول املستشفى.
وبالطبع ،سيؤدي ذلك إىل زيادة إجهاد
العاملني الصحيني والنظم الصحية ،ما
يزيد من خطر الوفاة.
وقال تي�دروس“ :م�ن املتوق�ع وجود
متغيرات جدي�دة وسيس�تمر اإلبلاغ
عنه�ا .هذا م�ا تفعل�ه الفريوس�ات..
ولكن ،يمكننا منع ظهور املتغريات عن
طري�ق منع انتق�ال الع�دوى ..إنه أمر
بسيط للغاية ..مزيد من االنتقال يعني
مزيد من ظهور املتغريات ..انتقال أقل
يعني ظهور متغريات أقل”.
وأش�ار تي�دروس إىل أهمية اس�تخدام
جمي�ع األدوات املتاح�ة ملن�ع انتق�ال
الع�دوى ،قائًل�اً “ :االس�تخدام املصمم
واملتس�ق للصح�ة العام�ة والتدابير
االجتماعية ،جن ًبا إىل جنب مع التطعيم
العادل”.
ُ
وتع ُّد املوجة الثالثة من أخطر املوجات
التي يش�هدها العراق؛ إذ تؤكد منظمة
الصح�ة العاملي�ة أنه�ا ربم�ا تش�هد
انتشارا هو األكرب يف العراق منذ دخول
هذا الوباء البلد يف .2020
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حمافظة بغداد حتدد أسباب شح املياه يف
مناطق األطراف

بغداد /الزوراء:
ْ
عزت محافظة بغداد تجدد ازمة شح املياه يف اقضية ونواحي العاصمة اىل تذبذب التيار
الكهربائ�ي وانخفاض مناس�يب املي�اه وتأخر انجاز املش�اريع املحالة م�ن قبل وزارة
االعم�ار والبلدي�ات العامة منذ العام  2012بس�بب عدم كفاءة الشركات وتعدي املدة
القانونية إلكمالها.
وق�ال مدير م�اء محافظة بغداد املهندس ،رعد خريي عبد الل�ه ،يف ترصيح صحفي :ان
«هن�اك اس�بابا عدة ادت اىل حدوث ش�ح واضح للمياه يف مناطق االط�راف كافة ،منها
تذب�ذب التيار الكهربائي وتس�ببه بتوقف ع�دد من منظومات الضخ الس�يما يف قضاء
الزهور ،فضال عن انخفاض منسوب مياه نهر دياىل نتيجة قطع مصادر املاء الخام».
واش�ار اىل «نصب مضخات كحل مؤقت لتجهيز املاء اىل بعض املناطق ،اىل جانب ارسال
 500اىل  600حوضية مياه اىل املناطق املترضرة من االنقطاع».
ونبه عبد الله عىل ان «املشكلة االساسية التي تعاني منها مناطق االطراف تكمن بتأخر
انجاز مش�اريع املاء املركزية املحالة من قبل وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة
منذ العام  2012بسبب عدم كفاءة الرشكات التي تسلمت املشاريع».
وذك�ر ان «هن�اك اجتماعات عدة عقدته�ا املحافظة مع وزارة االعم�ار طالبت خاللها
بتحويل هذه املش�اريع اىل مديري�ة ماء بغداد يف حال عجز ال�وزارة عن تنفيذها ،حيث
تعهدت املديرية بإنجاز املحطة الخام ملرشوع الحل يف النهروان خالل  90يوما من خالل
رشكة هندية ،لكن الوزارة رفضت ذلك».
واض�اف عب�د الله ان «منطقة الحس�ينية تعاني ايضا من ش�ح باملياه نظ�را لتغذيتها
بنصف الطاقة املطلوبة ،بسبب عدم اكتمال مرشوع الزهور املركزي الذي تنفذه رشكة
ماليزية» .وأكد ان «اغلب هذه املش�اريع تجاوزت امل�دة القانونية والتعاقدية لها بدون
تحقيق اي نسبة انجاز فيها».

بينهم باإلرهاب ..القبض على 5
مطلوبني يف دياىل

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قيادة رشطة دياىل ،أمس الس�بت،
القبض على ( )5مطلوبين أحدهم وفق
املادة  4ارهاب يف املحافظة.
القي�ادة قالت يف بيان ورد «لل�زوراء» :ان
«مف�ارز ودوري�ات م�ن اقس�ام الرشطة

وافواج ط�وارئ دي�اىل خالل املمارس�ات
االمنية لليومني املاضيني تمكنت من القاء
القبض عىل ( )5مطلوبني للقضاء أحدهم
وفق املادة  4ارهاب».
واضاف انه «تم اتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم وتقديمهم للعدالة».

ضبط  4إرساليات خمالفة يف كمرك
املنطقة الشمالية

alzawraanews@yahoo.com

حتدثت عن  16ملفاً من بينها التعيينات

التعليم تكشف عن حتديات تواجهها بعد تفشي جائحة كورونا يف البالد
بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي،
السبت ،عن تحديات تواجهها السيما بعد تفيش
جائح�ة كورون�ا يف البالد ،فيم�ا تحدثت عن 16
ملفا ً من بينها التعيينات.
وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي ،ياسني
العيثاوي ،يف مقابلة صحفية تابعتها «الزوراء»:
إن «مل�ف القب�والت املركزي�ة تعن�ى ب�ه دائ�رة
الدراس�ات والتخطيط يف وزارة التعليم ،ومن ثم
تق�وم بإعداد التوقيتات املناس�بة وف�ق التقويم
الجامعي ال�ذي نأمل بأن يك�ون حضوريا ً العام
املقبل وف�ق جدول زمني يحدد فيه  15أس�بوعا ً
للكورس األول بحسب النظام السنوي والفصيل،
و 15أسبوعا ً للكورس الثاني».
وأض�اف العيثاوي أن «امل�واد العلمية يف كل كلية
أو قس�م علم�ي تعنى بوضع�ه اللج�ان العلمية
والقطاعية يف التعليم س�واء كانت من الخرباء أو
لجنة العمداء».
وبش�أن جائحة كورونا وما فرضته من تحديات
عىل واقع التعليم ،قال العيساوي« :فتحنا العديد
م�ن املناف�ذ بالتع�اون م�ع وزارة الصحة حول
أخ�ذ التطعيم ض�د فيروس كورون�ا للمالكات
التدريس�ية والطلبة ،وفتحنا أكثر من منفذ ألخذ
ه�ذه اللقاح�ات» ،معربا ً ع�ن أمل�ه أن «تكون

خط�ط الكلي�ة وم�ن ث�م الجامعة ومن ث�م يتم
املصادقة عليها» ،الفتا ً اىل أن «الوزارة غري معنية
بتوسيع الخطط إال إذا رأت أن هناك حاجة وبعد
أخذ رأي الكلية والقس�م العلم�ي املعني ومن ثم
إبداء الرأي واملشورة يف هذا الشأن».
وتابع« :أنا اعتقد أن الخط�ط متوازنة ومقبولة
ومرتبط�ة بس�وق العم�ل أيض�اً ،أي متوازن�ة
بمخرج�ات س�وق العم�ل وف�ق النوعي�ات

هنالك دراس�ة منتظمة ،وأن يك�ون العام املقبل
ع�ام دوام بانتظام بعد زوال جائح�ة كورونا أو
أخذ التطعيم بالكامل».
وأضاف أن «الحديث ح�ول الدوام يف العام املقبل
تحدده اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية
وهو مرتهن بنسبة تفيش الوباء وانحساره».
وحول مل�ف القبول يف الدراس�ات العليا ،أوضح
العيث�اوي :أن «ال�وزارة تعتم�د يف خطته�ا عىل

املتواجدة».وتاب�ع وكيل وزي�ر التعليم أن «ملف
تعيني الخريجني املس�ؤول عن�ه كمخرجات هي
وزارة التخطي�ط ،أي ماه�ي االختصاصات التي
م�ن املمكن أن تكون يف س�وق العم�ل وما الذي
يحتاجه س�وق العم�ل وماهي املخرج�ات التي
يمكن أن يس�تفاد منها س�وق العمل الحكومي
والقطاع الخاص ،ووفق رؤيتها يتم وضع خطة
سنوية للقبول».
وبين العيث�اوي أن�ه «توج�د يف الوزارة ش�عبة
اس�مها التأهيل والتوظي�ف ،لكن ضعف القطاع
الخ�اص يف العراق هو الذي أس�هم يف زيادة عدد
البطال�ة املوجودة» ،الفتا إىل أن «القطاع الخاص
ش�به معط�ل وال ثقة يف القطاع الخاص بس�بب
ع�دم وج�ود قان�ون يضم�ن حق�وق العامل يف
القطاع الخاص وبالت�ايل الجميع يفضل القطاع
الحكومي لوجود ضمانات يف هذا القطاع «.
وأكد أن «القطاع الخاص إذا لم يكتب له التفعيل
فستبقى املشكلة مستدامة» .وأوضح أن «جميع
الجامعات املوجودة مشمولة يف تعيني الخريجني
األوائ�ل ،إال أننا يف هذا العام أحيلت ملفات تعيني
لألوائل إىل مجلس الخدمة االتحادي الذي يعنى يف
االمر» ،مشريا ً إىل أن «الخريجني الذي تم تعيينهم
منذ  2019وحتى اآلن قليل جدا ً بس�بب الضائقة
املالية».

اعتقال  160يف ذي قار خالل 2021

مفوضية حقوق اإلنسان :البصرة يف صدارة احملافظات بتفشي املخدرات
بغداد /الزوراء:
أعلنت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان،
امس السبت ،تصدر البرصة محافظات
العراق بنسبةتفيش ظاهرة املخدرات.
وذكرت مكت�ب املفوضي�ة يف البرصة،
يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه،
أن�ه «تزامنا معالي�وم العاملي ملكافحة
املخ�درات يف  26حزيران م�ن كل عام،
يح�ذر املكت�ب الحكومتين املركزي�ة
واملحلي�ة م�ن اس�تمرار غي�اب العمل
على معالج�ات حاس�مة لظاه�رة
املخ�درات وم�ن تصاعدخطير لها يف

فئة الشباب».
وأض�اف البي�ان أن «محافظة البرصة
تتصدر النسبة يف تفيش هذه الظاهرة
اتج�ارا ً وترويجا ًوتعاطي�ا ً ومن خالل
اعداد القضايا التحقيقية وبنسبة اعىل
من  %50عن باقي املحافظاتالوسطى
والجنوبية».
وش�دد على «رضورة تأهي�ل ورعاية
وحماية املجتمع منها وبشكل حقيقي
ودعم وتطوير وتدريبالجهات العاملة
عىل مكافحتها».
من جانب متصل ،كش�ف مصدر أمني

انطالق عملية أمنية
غرب املوصل

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة الكمارك العامة ،امس الس�بت ،ع�ن ضبط  4ارس�اليات مخالفة من قبل
تحريات كمرك املنطقة الشمالية.
وقالت الهيئة يف بيان ،ورد لـ «الزوراء» :إن «كوادرها يف قسم التحري ومكافحة التهريب
يف مديرية كمرك املنطقة الشمالية تمكنت من ضبط  4ارساليات محملة بمواد متنوعة
(سمسم تركي وحبيبات بالستيك) مخالفة لضوابط ورشوط االسترياد».
وأشارت إىل أنه «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ».
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بغداد /الزوراء:
نفذت ق�وات الحش�د الش�عبي والجيش ،امس
الس�بت ،عملية أمنية لتعقب خاليا داعش غرب
املوصل.
وذكر بيان للحشد ،تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن «قوات الحش�د والجيش نفذت ،امس ،عملية
أمنية لتعقب خاليا داعش غرب املوصل».
وأض�اف البي�ان أن «العملي�ة األمني�ة انطلقت
من ثالثة محاور تقوده�ا قيادة عمليات قاطع
نين�وى ،محور انطلقت فيه ق�وات الفوج األول
اللواء  33بالحشد الشعبي ،واملحورين املتبقيني
انطلقت منه قوات الجيش».
وأكد أن «العملية تهدف لبسط األمن واالستقرار
غرب املوصل».

			
جمهورية العراق
			
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل املدعى عليه  /شحات مصطفى عيل
م /تبليغ
قامتِ املدعية (باسمة جوكي عباس) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها لغرض اثبات سن الطفلة
(طيبة شحات مصطفى) وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ ،لذا تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق  2021/7/4الس�اعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
				
ضياء قاسم الهاليل
				

االستخبارات تطيح بأحد اإلرهابيني يف األعظمية
بغداد /الزوراء:
الق�ت مديري�ة االس�تخبارات العس�كرية،

العدد2021 /3951 :
التاريخ 2021/6/16 :

إعالن بيع سيارات

بمحافظ�ة ذي قار ،امس الس�بت ،عن
إحصائية بأع�داد املعتقلين من تجار
ومتعاطي املخدرات يف اقضية ونواحي
املحافظ�ة من�ذ مطل�ع الع�ام الح�ايل
ولغاية اآلن.
وأبل�غ املصدر ،يف ترصيح صحفي ،بأن
«الق�وات األمني�ة اس�تطاعت اعتقال
 160تاج�را ومتعاطي�ا للمخ�درات يف
األش�هر الس�تة األوىل من ع�ام 2021
يف جمي�ع مناط�ق مدين�ة النارصي�ة
وضواحيها».
وأضاف أن «ش�عبة مكافحة املخدرات

ص�ادرت أيض�ا أكثر م�ن  15كغم من
مادة الكريس�تال ،فضال ع�ن أكثر من
 10آالف حب�ة مخ�درة ن�وع (كبت�ي،
وصف�ر واحد) كانت بح�وزة املعتقلني
الـ ،160إضافة إىل العرشات من أجهزة
التعاطي ملادة املخدرات».
ولف�ت املص�در إىل أن «أكث�ر م�ن %40
من املعتقلين تمت احالتهم إىل محاكم
الجن�ح والجناي�ات ،فيم�ا م�ا ت�زال
اإلج�راءات التحقيقي�ة والقضائي�ة
سارية بحق املتهمني البقية».
م�ن جهته�ا ،أعلن�ت املديري�ة العامة

ملكافح�ة املخدرات واملؤث�رات العقلية،
امس الس�بت ،القبض عىل  ١٠متهمني
بالتعاطي والرتويج يف محافظة بابل.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان ورد ل�ـ
«ال�زوراء» :أن «مفارزها ألقت القبض
على  10متهمين يف محافظ�ة باب�ل
بحوزته�م م�ادة الكريس�تال املخدرة
وحب�وب مخ�درة متنوع�ة إضاف�ة إىل
أدوات التعاطي».
واش�ارت اىل «إحالتهم إىل القضاء وفق
أح�كام امل�واد القانوني�ة ()32/ 28
مخدرات».

امس الس�بت ،القبض على احد االرهابيني يف
االعظمية بالعاصمة بغداد.

وقال�ت خلي�ة اإلعلام األمن�ي يف بي�ان ورد
«للزوراء» :انه «ضمن مهامها القيام بممارسة
امنية ضمن قاطع املس�ؤولية واثناء عمليات
البح�ث والتفتيش التي ت�م تنفيذها بإرشاف
احد مفاصل مديرية االستخبارات العسكرية
يف وزارة الدف�اع قس�م اس�تخبارات قي�ادة
عملي�ات بغداد ،تمكنت مفارز االس�تخبارات
العسكرية يف الفرقة  ١١وبالتعاون مع الفوج
الثان�ي لواء املش�اة  ٤٢ومكتب اس�تخبارات
ومكافحة ارهاب االعظمية من إلقاء القبض
عىل اح�د االرهابيني املطلوبين للقضاء وفق
أحكام املادة  ٤إرهاب».
واض�اف البي�ان ان�ه «ت�م تس�ليمه لجه�ة
الطلب».

اعتقال خلية داعشية قتلت عائلة يف بابل
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة
ل�وزارة الداخلية ،امس الس�بت،
القبض عىل خلي�ة ارهابية قتلت
احد املواطنني وعائلته يف محافظة
بابل.
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان ورد لـ

تعلن نقابة الصحفيني العراقيني عن بيع السيارات العائدة لها ،واملبينة
تفاصيله�ا يف ادناه ،وذلك عن طريق املزاي�دة العلنية وفق قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013املعدل ،فعىل الراغبني بالرشاء
مراجعة ادارة النقابة خالل ( )7أيام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق او نقداً ،وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة
االعالن يف مقر النقابة الكائن يف كرادة مريم ،ويتحمل من ترسو عليه
املزايدة اجور نرش االعالن والخدمة وبقيمة  %2من قيمة االحالة.
 -1سيارة الندكروز موديل  2017اللون ابيض العدد (.)3
خالد جاسم
النائب االول
أمني الرس /وكالة

ً
«وفق�ا ملعلومات
«ال�زوراء» :انه
اس�تخباراتية دقيق�ة ومتابع�ة
مس�تمرة ،تمكنت مف�ارز وكالة
والتحقيق�ات
االس�تخبارات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة من
القب�ض على ش�بكة مكونة من
خمس�ة إرهابيين م�ن الخالي�ا

النائمة يف شمايل محافظة بابل».
واضاف�ت ان «اس�ماءهم وردت
ضمن قاع�دة بيان�ات املطلوبني
وف�ق امل�ادة الرابع�ة م�ن قانون
مكافح�ة االره�اب تح�ت كن�ى
واس�ماء مختلف�ة واعرتف�وا
بقيامه�م بقت�ل أح�د املواطنين

وعائلته يف ش�مايل محافظة بابل
وقيامه�م بعملي�ات ارهابية ضد
القوات االمنية».
واش�ارت الوكال�ة اىل أن
«االرهابيين ت�م ت�دون اقواله�م
أقواله�م وإحالتهم على الجهات
املختصة».

شددت على إجناز عمليات البحث والتقصي بالسرعة املمكنة

العمل تعلن مشول  800أسرة برواتب احلماية االجتماعية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعية ،امس السبت ،شمول
 800أرسة قاطنة بمناطق الطمر
الصحي والعشوائيات واملخيمات
يف بغ�داد واملحافظ�ات خلال
األس�بوعني املاضيين بروات�ب
الحماية واملعني املتفرغ.
وقال�ت رئيس�ة هيئ�ة الحماي�ة
االجتماعي�ة يف ال�وزارة ،ه�دى
س�جاد محم�ود ،يف ترصي�ح
صحف�ي :إن «خط�ة أع�دت من
قبل ال�وزارة لغ�رض البحث عن
األرس الفقرية القاطنة يف مناطق
الطم�ر الصح�ي والعش�وائيات
واملخيم�ات يف بغداد واملحافظات
بغية ش�مولها بروات�ب الحماية
االجتماعي�ة واملعني املتف�رغ ،إذ
تم إرس�ال فرق ميداني�ة للبحث
والتقيص عن تلك األرس».
ولفت�ت اىل أنه «تم التش�ديد عىل
إنج�از عملي�ات البحث والتقيص
بالرسعة املمكنة وإدخال بيانات
تل�ك األرس لش�مولها باإلعان�ة
االجتماعي�ة وف�ق قان�ون هيئة
الحماي�ة االجتماعي�ة رق�م 11

لسنة .»2014
وأضاف�ت أن «ال�وزارة ش�ملت
 800أرسة بروات�ب الحماي�ة
واملعني املتفرغ خالل األس�بوعني
املاضيين ،وتوزعت ه�ذه األرس
بين مناط�ق الطم�ر الصح�ي
والعشوائيات يف محافظات بغداد
واملوصل وذي قار وكركوك ودياىل
والديوانية ،فضالً عن محافظات
كربالء املقدس�ة والنجف األرشف
ً
مشيرة إىل أن
وواس�ط واملثنى»،
«خط�ة البح�ث ستش�مل أيض�ا ً

جميع املناطق التي سرتد للوزارة
مناش�دات منه�ا بش�كل مبارش
أو م�ن خلال قن�وات التلف�از
أو وس�ائل اإلعلام والتواص�ل
االجتماع�ي ،إذ س�يتوجه فري�ق
الرص�د امليدان�ي لزي�ارة األرس
الفقرية يف العش�وائيات ومناطق
الطمر الصح�ي واألحياء الفقرية
واملخيمات».
وبين�ت رئيس�ة الهيئ�ة أن «تلك
األرس تعاني الفقر الشديد والعوز
واألمية وتعيش أوضاعا اجتماعية

صعب�ة تفتقر ألبس�ط مقومات
العيش الكريم ،إذ يسكن أغلبها يف
مساكن من الطني وسقوفها من
الخشب أو يف مخيمات عشوائية،
اىل جان�ب أن أغل�ب ه�ذه األرس
تعيلها النساء الكبريات يف السن،
وبعض أف�راد االرس هم من ذوي
اإلعاق�ة» ،موضح�ة أن «الف�رق
امليداني�ة ستس�تمر بعملي�ات
البح�ث والش�مول لتل�ك األرس
بالرغ�م م�ن قل�ة التخصيصات
املالية للوزارة».
وأش�ارت محم�ود إىل أن «ف�رق
الرصد امليدان�ي التابع�ة للوزارة
تتوج�ه بش�كل يوم�ي إىل أماكن
تواج�د الح�االت اإلنس�انية التي
تتلقى الوزارة إشعارات بتواجدها
م�ن خلال مواق�ع التواص�ل
االجتماعي والقنوات الفضائية أو
بش�كل مبارش من قبل املواطنني
أو منظم�ات املجتم�ع املدن�ي»،
ونوهت «بش�مول ه�ذه الحاالت
بمناف�ع وخدم�ات وزارة العم�ل
وحس�ب احتياجات تلك الحاالت
التي يق�ع أغلبها تحت مس�توى
خط الفقر».
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مظهر حممد :حتسن قيمة الدينار
مرتبط بقدرة االقتصاد على النمو

بغداد /الزوراء:
رهن مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون املالية ،مظهر محمد صالح ،تحسن
قيم�ة الدينار بعدة رشوط يجب توفرها وتحقيقها ،فيما حدد نس�بة ارتفاع
معدل التضخم يف البالد.
وق�ال صال�ح :إن “تحس�ن قيمة الدين�ار العراق�ي يرتبط بق�درة االقتصاد
ً
على النم�و إذا تحقق نمو كبري يف االقتص�اد وليس نموا ً
ريعي�ا” ،الفتا ً اىل أن
“التوقعات تشير اىل نمو حايل بنسبة  ،2.5%وهذا النمو يوازي نمو السكان
الحقيقي”.
وأض�اف أن”ذلك يحتاج اىل التنمية الصحيحة ،وتقليل البطالة وارتفاع فرص
العمل ،وازدهار املش�اريع االستثمارية التي تشجع وتولد الدخل الذي يعوض
عن النفط ،ويعطي اس�تدامة يف العوائد ،واس�تدامة بق�وة االقتصاد” ،مبينا ً
أن “هناك أمرين مهمني ،األول السياس�ة النقدية التي تحافظ عىل اس�تقرار
س�عر الرصف ،وتخلق بيئة مس�تقرة لفترة طويلة ،والثاني دعم املش�اريع
االس�تثمارية للتنمي�ة ،وتحقيق النم�و ،ألنه من دون النمو الوضع س�يكون
سيئاً”.
وبش�أن معدل ارتفاع التضخ�م ،أوضح صالح أن “هناك نوعني من الس�لع،
س�لع قابلة للمتاج�رة ومعظمها تكون مس�توردة وترتبط بس�عر الرصف،
وس�لع غري قابلة للمتاجرة ،وهي محلية مثل الخدمات وغريها” ،مؤكدا ً أنه:
“إذا قمنا بجمع الس�لع القابلة للمتاجرة وغري القابلة ،سنجد أن التضخم لم
يزد أكثر من  ،6%وبالتايل يعترب تضخما ً معقوالً ومسيطرا ً عليه باملقارنة مع
التخفيض الكبري يف قيمة الدينار”.

سوق األوراق املالية يتداول  6مليارات
سهم بـ  7مليارات دينار

بغداد /الزوراء:
أعلن س�وق العراق لألوراق املالية ،امس الس�بت ،عن تداول  6مليارات سهم
بقيمة مالية بلغت اكثر من  7مليارات دينار عراقي خالل االسبوع املايض.
وقال الس�وق يف تقرير اطلعت علي�ه “الزوراء” :إن “عدد الشركات املتداول
أس�همها خالل االس�بوع امل�ايض بلغ  48رشكة مس�اهمة ،فيما ل�م تتداول
اسهم  37رشكة بسبب عدم تالقي اسعار اوامر الرشاء مع اوامر البيع ،فيما
يس�تمر توقف  18رشكة لعدم تقديم االفصاح من أصل  103رشكات مدرجة
يف السوق”.
وأضاف أن “عدد األس�هم املتداولة بلغ  6مليارات و 510ماليني و 9الف سهم
بانخفاض بلغ  57.40%قياسا ً بالجلسة املاضية بقيمة مالية بلغت  15مليارا
و 280مليونا و 376الف دينار بانخفاض  46%قياس�ا ً بالجلسة املاضية من
خالل تنفيذ  3211صفقة” ،مشيرا ً إىل أن “مؤرش األس�عار املتداولة ISX60
أغل�ق عىل  576.76نقطة مس�جالً انخفاضا ً بنس�بة  0.64%ع�ن إغالقه يف
الجلس�ة السابقة”.وأش�ار إىل أن “عدد االسهم املشتراة من املستثمرين غري
العراقيني لألس�بوع املايض بلغ  1650مليون سهم بقيمة مالية بلغت 2734
ملي�ون دينار من خالل تنفيذ  422صفقة ،فيما بلغ عدد االس�هم املباعة من
املس�تثمرين غري العراقيني  463مليون س�هم بقيمة مالية بلغت  976مليون
دينار من خالل تنفيذ  227صفقة.يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية ينظم
خمس جلس�ات تداول أس�بوعيا م�ن األح�د اىل الخميس ،وم�درج فيه 103
رشكات مس�اهمة عراقية تمثل قطاع�ات املصارف واالتص�االت والصناعة
والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

الزراعة تؤكد حتقيق االكتفاء
الذاتي للحنطة يف 2021

بغداد /الزوراء:
أك�د وزير الزراعة ،محمد الخفاجي ،أن ع�دد النخيل يف العراق بلغ  19مليون
نخل�ة ،فيما أش�ار إىل تحقيق اكتفاء ذاتي من محص�ول الحنطة خالل العام
الحايل.وقال الخفاجي ،بحس�ب البيان :إن “الزيارة اىل الجمهورية االسالمية
االيرانية كانت بنا ًء عىل دعوة رس�مية ج�رى خاللها االتفاق حول الروزنامة
الزراعية وضبط الحدود والحد من عمليات التهريب”.
وأض�اف “حققن�ا االكتفاء الذاتي ملحص�ول الحنطة ،واالنتاج س�يصل إىل 4
ماليين طن خالل هذا العام” ،مشيرا إىل أن “عدد النخي�ل يف العراق يبلغ 19
مليون نخلة”
ولفت وزير الزراعة ،إىل أن “التوجه باستخدام منظومات الري الحديثة الثابت
والتنقيط وهذا سيوفر للعراق أكثر من 40%من استهالك املياه”.
وتابع “لدينا أكثر من  6االف مرشوع دواجن يف عموم البالد يبلغ عدد العاملني
فيها أكثر من  600الف شخص”.
ون�وه الخفاج�ي ،إىل أن “وباء انفلون�زا الطيور جاء بس�بب الدجاج البياض
املهرب وأثر بشكل كبري عىل انتاجية الدجاج وبيض املائدة مما أدى إىل ارتفاع
ملحوظ باألسعار”.
وختم الوزير حديثه بالتش�ديد على مديريات الزراع�ة والبلديات لـ”تطبيق
قان�ون حماي�ة االنتاج الزراعي بغي�ة الحفاظ ع�دى االرايض الزراعية وعدم
تجريفه�ا” ،موضحا أن “ال صالحية للوزارة عىل مديري�ات الزراعة بعد نقل
الصالحيات للمحافظات عام .”2016
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اخنفاض الواردات اهلندية من العراق يف أيار

تراجع صادرات النفط العراقية إىل أمريكا خالل األسبوع املاضي
بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت ا ٕدارة معلومات الطاقة االٔمريكية
ان ص�ادرات النف�ط العراقي�ة ألمري�كا
انخفض�ت لتص�ل اىل  155ال�ف برمي�ل
خلال االس�بوع املايض .بينما كش�فت
بيان�ات رشك�ة  Kplerالدولية املختصة
بش�ؤون النفط عن انخف�اض الواردات
النفطية الهندية من العراق يف شهر ايار
املايض لتبلغ  954الف برميل يوميا.
وقالت ا ٕدارة معلومات الطاقة االٔمريكية،
امس السبت ،يف تقرير لها اطلعت عليها
“ال�زوراء” :ا ٕن “متوس�ط االس�تريادات
االمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام خلال
االس�بوع املايض من تس�ع دول بلغت 6
ماليين و 79الف برميل يومي�ا مرتفعة
بمق�دار 187ال�ف برمي�ل بالي�وم ع�ن
االسبوع الذي س�بقة والذي بلغ 5.892
ماليني برميل”.
واضاف�ت ان امري�كا اس�توردت النفط
الخام من العراق بمعدل 155ألف برميل
يوميا ،يف حني استوردت  305آالف برميل
يوميا يف األسبوع الذي سبقه.
واش�ارت اىل ان “اكثر اإليرادات النفطية
الٔمري�كا خالل االٔس�بوع امل�ايض جاءت

م�ن كن�دا وبمع�دل بل�غ  3,435ماليني
برميل يوميا ،تليها املكس�يك التي بلغت
كمية االستريادات منها بمعدل  878ألف
برميل يوميا ،تليها السعودية التي بلغت

االستريادات منها بمعدل  555الف برميل
يوميا ،ث�م الربازيل وبكمية بلغت بمعدل
 349ألف برميل يوميا”.
ووفق�ا لالٕدارة فإن “كمية االس�تريادات

أسعار الفواكه واخلضر

ارتفاع طفيف بأسعار الدوالر يف بغداد
بغداد /الزوراء:
ارتفعت أس�عار رصف الدوالر ،امس السبت ،يف
البورصة الرئيسة يف بغداد ،مع اغالق البورصة
يف اقليم كردستان .
وق�ال مص�در ا ٕن بورص�ة الكف�اح والحارثية
املركزية يف بغداد سجلت  147375دينارا عراقيا
مقابل  100دوالر أمريكي.

واش�ار املص�در ا ٕىل أن اس�عار البي�ع والشراء
ارتفع�ت يف مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية
يف بغداد حيث بلغ س�عر البي�ع  148000دينار
عراق�ي ،بينما بلغت اس�عار الشراء 147000
دينار لكل  100دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان فلم يشهد
تداوال للدوالر فيها لوجود عطلة رسمية.

خام البصرة اخلفيف يقفز ويالمس 76
دوالراً للربميل
بغداد /الزوراء:
ارتفع س�عر خام البصرة الخفي�ف ،ليالمس
 76دوالرا ً للربمي�ل بالتزامن مع ارتفاع أس�عار
النفط العاملية ،قبل إغالقه الجمعة .
وس�جلت أس�عار خام البرصة الخفيف املصدر
آلسيا  75.87دوالرا ً للربميل بارتفاع بلغ نسبته
 ،0.45%فيم�ا ارتفع ايضا خام البرصة الثقيل
إىل  71.06دوالرا ً للربمي�ل بنس�بة ارتفاع بلغت
.0.07%
وس�جل نفط البصرة الخفيف أعىل األس�عار

مقارن�ة بالنفوط األخرى ل�دول منظمة اوبك،
حي�ث س�جل س�عر النف�ط العرب�ي الخفيف
السعودي  74.71دوالرا ً للربميل ،فيما بلغ سعر
مزيج مربان اإلمارات�ي  74.33دوالرا ً للربميل،
ومزيج سهران الجزائري  74.99دوالرا للربميل،
يف حني س�جل بوني الخفيف النيجريي 75.09
دوالراً ،وجرياسول االنغويل  75.23دوالرا.
وارتفع�ت أس�عار النف�ط العاملي�ة ليغلق خام
برن�ت  76.18دوالراً ،وخ�ام غ�رب تكس�اس
 74.05دوالرا ً للربميل.

االٔمريكية من النفط الخام من كولومبيا
بلغ�ت بمع�دل  340أل�ف برمي�ل يوميا،
تليه�ا نيجريي�ا التي بلغت االس�تريادات
منها بمعدل  183الف برميل يوميا ،تليها

السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
باقالء
فاصوليا
باميا
شجر
قرنابيط
لهانة
اللوبيا
الجزر
بصل

هبوط إنتاج القمح يف خانقني بنسبة % 30

السعر للكغم الواحد
 500دينار
 750 - 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1000 - 750دينار
 1000دينار
 2500دينار
 1500دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1500دينار
 1000دينار
 500دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
رمان
العنب
كريب فوت
الخوخ
الو
الكيوي

لحم غنم عراقي ( 1كغم )
لحم عجل عراقي ( 1كغم )
دجاج عراقي حي (  1كغم )
سمك كـارب حي (  1كغم )
فخد دجاج عراقي (  1كغم )
فخذ دجاج مستورد ( 1كغم )
طبقة البيض العراقي

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مديرية زراع�ة خانقين التابعة إلقليم
كردستان ،امس السبت ،انتهاء حملة الحصاد
والتس�ويق ملحص�ول القمح وس�ط انخفاض
بمعدل اإلنتاج عن املوس�م املايض بنس�بة أكثر
من .30%
وق�ال مدي�ر الدائ�رة ،كاميران عب�د الل�ه ،يف
ترصي�ح صحف�ي :ان انت�اج القم�ح انخفض
مع انته�اء حملة الحص�اد يف خانقني ونواحي
مي�دان وقوره ت اىل أكثر م�ن  ،30%حيث بلغ
انتاج املوسم الحايل  40الف طن فيما تجاوز يف
املوسم املايض  60الف طن.
وعزا اس�باب انخفاض االنتاج للموس�م الحايل
اىل التس�ويق غير املنظ�م للشركات التجارية

السعر للكغم الواحد
 1250 – -1000دينار
 2000دينار
 1000دينار
 1250دينار
 1250دينار
 1500دينار
 500دينار
 500دينار
 2000دينار
 2000دينار
 1250دينار
 2000دينار
 1500دينار
 1250دينار

أسعار اللحوم والدواجن
املادة

يف كردس�تان ومحافظ�ات الجنوب وتس�ويق
املحص�ول اىل قضاء طوزخرماتو بس�بب تأخر
افتتاح مركز االس�تالم ،س�ايلو كالر ،اىل جانب
شح االمطار وهالك الزراعة الديمية.
وخصصت دائ�رة زراعة خانقني التابعة إلقليم
كردستان  90الف دونم للخطة الشتوية لزراعة
محاصيل القمح والشعري.
ويشتهر قضاء خانقني بكثرة بساتينه املكونة
من أش�جار النخي�ل والحمضي�ات والعرشات
من انواع االش�جار املثم�رة ،فضال عن األرايض
الزراعية الخاصة بالحبوب والخرضوات.
وخانقين تابع�ة إداري�ا ً ملحافظة دي�اىل ،وهي
من املناط�ق املتنازع عليها بني بغ�داد واربيل،
وتسكنها اغلبية كوردية.

روس�يا بمعدل  159الف برمي�ل يوميا ،
تليها االك�وادور بمع�دل  29الف برميل
يوميا .من جهتها ،كشفت بيانات رشكة
 Kplerالدولية املختصة بشؤون النفط،
ام�س الس�بت ،ع�ن انخف�اض واردات
النفطية الهندية من العراق يف شهر ايار
املايض لتبلغ  954الف برميل يوميا.
وذكرت الرشكة ان إجمايل استرياد الهند
من النفط خالل ش�هر ايار بلغ نحو 4.2
ماليين برميل يومياً ،وهو أقل بقليل من
شهر نيسان الس�ابق ،لكنه أعىل بقرابة
 31.5%ع�ن الع�ام الس�ابق يف نف�س
الشهر.وبينت ان الهند استوردت يف ايار
املايض  954الف برميل يوميا من العراق،
يف حني بلغ اس�تريادها يف ش�هر نيس�ان
 1.11ملي�ون برمي�ل يف الي�وم ،و1.05
مليون برمي�ل يف الي�وم يف آذار ،متوقعة
ارتفاع ه�ذه اإليرادات يف ش�هر حزيران
الجاري.واش�ارت الرشك�ة اىل ان العراق
ما زال يحتل املركز االول يف واردات الهند
الش�هرية تليه السعودية باملرتبة الثانية
التي تقلص�ت واردات الهن�د منها ايضا
اىل  ،25%فيم�ا جاءت نيجريي�ا باملرتبة
الثالثة.

السعر

 13,000 – 12,000الف
 12,000 – 11,000الف
 4,000دينار
 6,500 – 6,000دينار
 4000دينار
 3,500دينار
 6,500 - 6,000دينار

أسعار املواد اإلنشائية
املادة

شيش اوكراني ( 1طن)
شيش عراقي (  1طن)
سمنت عراقي مقاوم (  1طن)
سمنت عراقي عـادي (  1طن)
سكس رمل
سكس حصو مكرس
دبل الطابوق
جص ( 1طن )

السعر

 1,440,000مليون دينار
 1,330,000.مليون دينار
 120,000الف دينار
 110,000الف دينار
 275,000الف دينار
 275.000الف دينار
 600.000الف دينار
 300.000الف دينار

مت البدء بتنفيذ املرحلة األوىل من املشروع

األردن حتدد موعد تشغيل الربط الكهربائي مع العراق

بغداد /متابعة الزوراء:
توقعت وزارة الطاقة والثروة املعدنية أن
يبدأ تش�غيل مرشوع الرب�ط الكهربائي
األردن�ي العراق�ي يف ع�ام  ، 2022وفقا
مل�ا ذكرته وكال�ة “بترا” يف خرب نرشته
الجمعة.
وذك�رت ال�وزارة يف التقري�ر الس�نوي
النجازتها لعام  ،2020أنه تم تجديد عقد
تبادل الطاقة لعام  2020مع جمهورية
مصر العربي�ة وتوقي�ع اتفاقي�ة عقد
تزوي�د الطاق�ة الكهربائية م�ن الجانب
األردن�ي إىل الجان�ب العراقي وت�م البدء
بتنفي�ذ املرشوع يف املرحل�ة األوىل والتي
س�يتم بموجبه�ا تصدي�ر  1000ج.و/
ساعة سنويا ً من األردن اىل العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت
يف الع�ام  2020مب�ارشة رشكة “جنرال
إليكرتي�ك” األمريكي�ة أعم�ال الرب�ط
الكهربائي م�ع األردن ،وأن هيئة الربط
الخليج�ي أبلغت العراق بق�رب معاودة
العمل بمرشوع الربط الكهربائي.
وح�دد رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ي�وم الخمي�س،
موع�د إنج�از الرب�ط الكهربائ�ي م�ع
الخليج واألردن،
وق�ال الكاظم�ي يف مقابل�ة م�ع قن�اة
العراقية ش�به الرس�مية“ :بدانا بالربط
الكهربائ�ي م�ع دول الخلي�ج وانجزن�ا
 85%من العمل يف العراق ويف عام 2022
يتم اكمال الربط الكهربائي بالكامل مع

الخلي�ج ،وكذل�ك الرب�ط الكهربائي مع
االردن”.
ويج�ري الع�راق مباحث�ات م�ع دول
خليجية وعىل رأسها السعودية السترياد
الكهرب�اء منها عرب رب�ط منظمتها مع
منظومة الخليج ،بعد أن كان يعتمد عىل
إي�ران لوحدها خالل الس�نوات املاضية
عبر اس�ترياد  1200ميغ�اواط وكذل�ك
وق�ود الغ�از لتغذي�ة محط�ات الطاقة
الكهربائية املحلية.
كما يعتزم العراق اس�ترياد الكهرباء من
األردن وتركيا ،يف مس�عى من بغداد لسد
النقص لحني بناء محطات طاقة تكون
قادرة عىل تلبية االستهالك املحيل.
ويعاني العراق م�ن أزمة نقص كهرباء

مزمن�ة من�ذ عق�ود ج�راء الحص�ار
والحروب املتتالية .ويحتج الس�كان منذ
س�نوات طويلة على االنقط�اع املتكرر

للكهرب�اء وخاصة يف فص�ل الصيف ،إذا
تص�ل درجات الح�رارات أحيان�ا ً إىل 50
مئوية.

الرياضي

أصفر وأمحر

قاسم :وضع املنتخب يف التصفيات
السابقة جيعلنا غري مطمئنني

بغداد /متابعة الزوراء
وصف باس�م قاس�م مدرب املنتخبات الوطنية الس�ابق ومدرب نادي النفط حاليا ،قرار
ابعاد او ابقاء كاتانيتش الـ»صعب» يف كال الحالتني.
وقال قاسم إن «أي من الخيارين صعب جدا السيما يف هذا الوقت الحرج» ،مبينا ان «عىل
التطبيعي�ة اإلبقاء على كاتانيتش أو التعاقد مع مدرب عىل مس�توى عال يقود املنتخب
للمرحل�ة املهمة».وأوض�ح قاس�م؛ أن «مس�توى املنتخب الوطني يف مرحل�ة التصفيات
االس�يوية الحاس�مة غري مطمنئ واتمنى ان يت�م ايجاد الحلول وتهيئة املنتخب بش�كل
يتناسب مع قوة واهمية املنافسات املقبلة».
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الالعب العراقي مميز فنيا وبدنيا

االسباني بريناس :املفاوضات مع التطبيعية مستمرة وتأهل اسود الرافدين اىل مونديال قطر ممكن
حوار /امري رسول
قال املدرب االسباني سريجيو بريناس
عضو الجهاز الفني السابق التلتيكو
مدري�د االس�باني وامل�درب الس�ابق
لدالي�ان ييفان�غ الصيني ان�ه أجرى
بعض االتصاالت مع االتحاد العراقي
استمرت عدة أس�ابيع ،وبالنسبة إىل
النقط�ة املح�ددة للمفاوض�ات فقد
تركته�ا بي�د وكي�ل العم�ايل وبالتايل
إذا ق�رر االتحاد العراق�ي للعبة أخ ً
ريا
أنني الش�خص املناس�ب  ،فلن تكون
هن�اك مش�كلة بالتأكي�د يف التوصل
إىل اتف�اق و بالنس�بة يل كان م�ن
دواع�ي واعتزازي أن اتح�اد الكرة يف
العراق مهتم بي وإنه لرشف كبري أن
أكون مدر ًبا لقي�ادة املنتخب الوطني
العراقي .
واك�د يف ح�وار خ�اص لصحيف�ة
(ال�زوراء) أن�ه ممتن ج� ًدا لحقيقة
أنه�م اتصلوا بي  ،وتس�تند رشوطي
يف قي�ادة املنتخب العراق�ي إىل وجود
مرشوع طموح ونية أخذ املنتخب إىل
مكان مرم�وق  ،والقدرة عىل تطوير
ك�رة القدم يف البلد موضحا يف الوقت
ذات�ه أنا أتاب�ع كرة القدم اآلس�يوية
من�ذ ع�ام  2012عندم�ا كن�ت يف
املنتخب الس�عودي وشاركت يف كأس
الخلي�ج ويف تصفيات كأس آس�يا و
لق�د ارتبطت كث ً
ريا بكرة القدم يف هذا
املجال .
واض�اف ان املنتخب العراقي بس�بب
مل�ف العبي�ه  ،لديه أس�لوب متأصل
للغاي�ة من�ذ س�نوات  ،وأعتق�د أن�ه
مع ه�ذه القاع�دة وتكميلها ببعض
املفاهيم  ،من املمك�ن التقدم خطوة
إىل األم�ام و التاه�ل ل�كاس العال�م
مشيرا اىل انه يتابع كل املسابقات يف
قارة اسيا التي أستطيعها واملنتخبات
اآلس�يوية م�ن بين أولويات�ي كرة

منتخبنا الشبابي يواجه السنغال
اليوم ببطولة كأس العرب

القدم اآلس�يوية بش�كل عام تقرتب
من مستوى القارات األخرى  ،وبعض
الدول اآلس�يوية أعتقد أنها س�تلعب
قريبا ً تصفيات متقدمة يف النهائيات
بش�كل منتظم وهناك مس�توى آخر
من البلدان التي ه�ي ً
أيضا يف مرحلة
ش�يئا فش�يئاً
ً
التنمية  ،وهي تقرتب
م�ن املس�توى الت�ايل هناك ع�دد أقل
وأق�ل من األه�داف وهذا ه�و نتيجة

العنكوشي :احذر من وجود تالعب
بنتائج مباريات الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
وصف حسني العنكويش رئيس نادي الديوانية ،ما حدث يف بعض مباريات
الجولة السابقة ،من الدوري املمتاز ،بالتالعب العلني بنتائج املباريات ،من
أجل ضمان عدم هبوط بعض الفرق لدوري الدرجة األوىل .وقال العنكويش
أقولها بوضوح ،هناك تالعب يف بعض املباريات ،وتحديدا ً يف مباراتني ،وهذا
الشيء كنت أحذر منه الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم ،كما
أن ع�دم نقل مباريات الدوري ،يدخل يف دائرة الش�ك والريبة ،وعليه يجب
أن تنق�ل جمي�ع املباريات عىل اله�واء مبارش ،منع�ا ً ألي تالعب محتمل،
خاص�ة بني الفرق اآلمن�ة للبقاء ,واألخ�رى الهاربة من ش�بح الهبوط”.
واستغرب من تس�مية حكم شاب ،ملباراة فريقه أمام نادي بغداد ،لكونه
م�ن محافظة بابل ،والتي تملك نادي�ا ً ينافس ناديه عىل البقاء ،خاصة أن
هذا الحكم يقود املباراة األوىل له ،يف الدوري املحيل املمتاز ،مشيرا ً إىل لجنة
الحكام أخطأت بهذه التسمية ،وهذا ما جعل فريقه يخرس املواجهة ،أمام
املس�تضيف بغداد بهدف دون رد .وطمأن رئيس ن�ادي الديوانية جماهري
ناديه ،مؤكدا ً ناديه لن يهبط إىل دوري املظاليم ،وسيعمل عىل تكوين فريق
مختلف للموسم املقبل ،لكونه استفاد من األخطاء التي وقعت هذا املوسم،
كاش�فا ً أن ابتعاده عن املشهد الريايض ،يف الفرتة األخرية ،بسبب انشغاله
بأعمال�ه الخاصة ،عىل ح� ِّد وصفه .وختم رئيس ن�ادي الديوانية حديثه،
بتقدي�م كامل الدعم والثقة ،لل�كادر الفني الذي يقوده أحمد خلف ،والذي
يع ُّد املدرب السادس لناديه هذا املوسم ،بعد إقالة  5مدربني سابقني ،وكان
آخرهم الربازييل لوسيانو سواريس.

اعالمنا الرياضي
برعاية نقيب الصحفيني العراقيني االس�تاذ
مؤي�د الالمي انطلق�ت يف محافظ�ة النجف
االرشف ال�دورة التطويري�ة ( دورة الوف�اء
للصحف�ي الراح�ل س�عدون ج�واد ) الت�ي
ينظمها االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
 لجن�ة ال�دورات والتطوي�ر بالتع�اون معنقابة الصحفيني يف محافظة النجف االرشف
وتس�تمر لثالثة ايام بمش�اركة اكثر من 40
صحفي�ا يمثل�ون محافظات النج�ف وبابل
وكربلاء والديواني�ة .وأناب عض�و مجلس
نقابة الصحفيني العراقيني محمد حنون عن
السيد النقيب مؤيد الالمي بأفتتاح الدورة برفقة رئيس فرع نقابة الصحفيني
العراقيني يف النجف االستاذ اياد الجبوري  .وضيف مقر النقابة افتتاح الدورة
التي يحارض فيها نخبة م�ن الصحفيني الرياضيني لتقديم معلومات جديدة
عن طرق اع�داد الخرب والتقاري�ر الصحفية واملراس�ل الصحفي والصحافة
االلكرتونية واالرش�يف الريايض فضال عن دور الصحفي الريايض كمنس�ق
اعالمي يف املؤسس�ات الرياضية واالندية املحلية.وش�هد الي�وم االول للدورة
محارضة لالس�تاذ عدنان الس�وداني “عضو لجنة الدورات” تمحورت حول
الخرب الريايض ودور املراس�ل الصحفي يف نق�ل االحداث الرياضية ملحافظته
للصحف .فيما تناولت املحارضة الثانية موضوع صحافتنا الرياضية اذاعياً..
ماذا عنها؟ وحارض فيها االستاذ محمد مطوك.

عمل السنوات األخرية .
وتاب�ع م�ن الواضح أن�ه نتيجة للعم
ال�ذي ت�م يف البلاد يمك�ن أن تكون
صورة الالع�ب العراقي ال�ذي يتمتع
بتط�ور جي�د م�ن القاع�دة مكتملة
للغاي�ة ألن�ه يتمت�ع بالق�وة البدنية
والجودة الفنية ويشء ما كنت أدركه
دائمً �ا من الخارج هو روح التضحية
العظيم�ة وأتذك�ر املباري�ات الت�ي

لعبناه�ا ض�د املنتخ�ب العراقي عام
ً
ش�يئا أث�ار إعجاب
 2013وكان ذلك
و يف اوملبي�اد ري�و دي جانيرو ق�دم
املنتخ�ب العراق�ي االوملبي مس�توى
جيد ليس فقط التع�ادل مع الربازيل
ولك�ن ً
أيض�ا النتائ�ج اإليجابية ضد
ُ
الدنم�ارك وجنوب إفريقي�ا تظهر أن
ما فعله هذا الجيل لم يكن مصادفة.
وزاد ان منافس�ات كاس العال�م

تتطلب الكثري من املتطلبات وتتطلب
ً
أيضا مس�توى جيد من اللعب  ،يجب
أن تصل يف حالة بدنية جيدة أنا متأكد
م�ن أن بع�ض املنتخبات اآلس�يوية
ستنافس بشكل جيد للغاية للذهاب
أبعد أو أقل يعتمد عىل التفاصيل طاملا
أن�ه من املمكن أن تكون يف مس�توى
تنافيس جيد وأن تكون مع إمكانيات
يف األلعاب.

بغداد /متابعة الزوراء
يواج�ه املنتخب الوطن�ي العراقي للش�باب
منتخب الس�نغال اليوم األحد يف تمام الساعة
الرابعة عرصا ً ضمن إطار منافس�ات الجولة
الثالث�ة م�ن املجموعة الثاني�ة لبطولة كأس
العرب للشباب املقامة حالياً يف مرص.
وف�از املنتخب العراقي بهدفين دون رد عىل
نظيرة اللبناني يف مباراة اقيمت بملعب برتو
س�بورت بالقاه�رة ضمن مباري�ات الجولة
الثاني�ة من منافس�ات بطول�ة كأس العرب
ملنتخبات الشباب املقامة حالياً يف مرص.
ج�اء اله�دف األول للمنتخ�ب العراق�ي ع�ن
طري�ق بلن�د حس�ن يف الدقيق�ة  ،16وج�اء
الهدف الثاني عن طري�ق عبد القادر ايوب يف
الدقيقة .83
أنه�ى منتخب الش�باب تحضريات�ه ملواجهة
نظريه منتخب شباب السنغال اليوم األحد يف
ملعب برتو سبورت بالساعة الخامسة مسا ًء
بتوقيت العاصمة بغداد ضمن الجولة الثالثة
للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب.
َ
وخ�اض منتخب الش�باب وحدت�ه التدريبية
األخيرة عىل مالعب التدريب يف فندق “حرس
الحدود” بمعنويات مرتفعة وبحضور جميع
الالعبني ،حيث اكتس�ب املدافع (نرص سالم)
الشفاء التام وبات جاهزا ً ملواجهة اليوم أمام
السنغال بعد غيابه عن املباراة السابقة أمام
َ
اإلصابة.وقال م�درب منتخب
لبن�ان بس�بب
الش�باب ،عماد محم�د“ :جمي�ع الالعبني يف

جاهزية تامة ملباراة السنغال ،ولديهم الرغبة
بتقدي�م األفضل ،وامللاك التدريبي عمل عىل
تصحيح األخطاء الس�ابقة وتعزيز الجوانب
اإليجابي�ة ،وكذل�ك وضع الطريقة املناس�بة
فنياً ملواجهة السنغال املهمة”.
َ
وأض�اف“ :االحتكاك مع املنتخبات االفريقية
القوية س�يعود بالفائدة الفني�ة الكبرية عىل
ً
خبرة يف البطوالت
العبين�ا ،ويجعله�م أكثر
املقبل�ة ،وه�و الهدف األه�م ال�ذي وضعناه
كجهاز فني لهذا الجيل من الالعبني”.
واختت َم مدرب منتخب الشباب ،عماد محمد،
حديثه بالق�ول“ :هذا املنتخ�ب يحتاج لدعم
ومس�اندة الجمه�ور ،ويتطل�ب الصرب ،ومن
بعده�ا ستش�اهدون منتخب�اً ممي�زا ً يكون
إضاف�ة للمنتخ�ب األوملبي وكذل�ك الوطني،
وس�نجني فوائد عدة من دعم ه�ذه املواهب
بأعم�ار حقيقي ٍة س�تخدم املنتخبات
كونه�ا
ٍ
الوطنية لسنوات طويلة”.
وكان العب منتخب الش�باب ش�وان سريوان
غ�ادر مقر إقام�ة وفد املنتخ�ب يف العاصمة
املرصية القاهرة بطلب من عائلة الالعب.
وذك�ر والد الالعب ش�وان سيروان ،يف تعه ٍد
خط�ي لرئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة ورئيس
بعثة املنتخب الدكتور حيدر عويف :أن الالعب
ل�م تك�ن لديه رغب�ة للحض�ور إىل مرص منذ
البداي�ة ،ولكن ضغوطاتي علي�ه أجربته عىل
التواج�د مع املنتخب برغم ان�ه ال يجيد اللغة
العربية واالنكليزية والكوردية.

الشرطة يستعيد وصافة الدوري بفوز مستحق على الطلبة

بغداد /متابعة الزوراء
عدسة  /قحطان سليم:
اس�تعاد فريق الرشطة وصاف�ة الدوري
املمت�از وذل�ك بعد ف�وزه على الطلبة يف
املباراة التي ضيفها ملعب الشعب الدويل
امس السبت.
وتقدم الرشطة بالنتيجة عىل فريق الطلبة
يف الشوط األول بهدفني دون رد ،سجلهما
الالعب امج�د عط�وان يف الدقيقتني ،10
 44بينما أضاع العب الرشطة محمد داود
ركلة جزاء يف الدقيقة الثامنة من الشوط
ذاته.

ول�م تتغير النتيج�ة يف الش�وط الثان�ي
لتنته�ي املب�اراة على حاله�ا ويكس�ب
الرشطة النقاط الثالث�ة ويواصل الطلبة
نزيف النقاط.
ورفع الرشطة رصيده للنقطة  65باملركز
الثان�ي ،بينم�ا تجمد رصي�د الطلبة عند
النقطة  30باملركز الثامن عرش.
وخطف فريق نفط الوس�ط ،تعادال قاتال
م�ن مضيف�ه ال�زوراء بملع�ب الش�عب
الدويل ،لحساب الجولة  33من منافسات
الدوري املمتاز.
الش�وط األول كان س�لبيا يف كل يشء،

وانتهى بالتعادل (.)0-0
ويف الشوط الثاني ،تحركت املباراة بعض
اليشء وتمكن محمد صالح من استغالل
تمريرة خاطئة س�جل منها هدف السبق
للزوراء.
وح�اول نف�ط الوس�ط إدراك التعادل يف
أكث�ر من محاول�ة ،ونج�ح بالدقيقة 88
عندم�ا تهي�أت الك�رة أمام حسين عبد
الواحد ليسجل منها التعادل.
ورف�ع ال�زوراء رصي�ده إىل  63نقطة يف
املرك�ز الثال�ث ،بينما رفع نفط الوس�ط
رصيده إىل النقطة  57يف املركز الخامس.

كريم :جتمع العيب االومليب سيكون بعد انتهاء منافسات
الدوري املمتاز
بغداد /حسني عمّار
كش�ف مرشف املنتخ�ب األوملبي مه�دي كريم ،ع�ن موع�د التجمُّ ع األول
لالعبي املنتخب ،الفتاً إىل تقديم دعوة ملواليد جديدة لتمثيل األوملبي تحضريا ً
لالستحقاق املقبل.وقال كريم إن” موعد وصول املدرب الجديد مريوسالف
سوكوب سيكون منتصف الشهر املقبل ،اما التجمع األول لالعبني فسيكون
يف بغداد بعد نهاية منافس�ات ال�دوري املمتاز”.وأضاف كريم أن “ الجهاز
الفن�ي الجديد س�يضع الربنام�ج الذي يراه مناس�باً مع اهمي�ة املباريات
الرس�مية “ ،مؤكدا ً أن” الجاه�ز الفني لديه رؤية كاملة عن العبي الدوري
العراق�ي باإلضافة إىل معرفته الالعبني املحرتفني “.وتابع كريم أن” مالمح
املنتخ�ب لم تتضح حتى اآلن ولم يتم اس�تدعاء أي الع�ب ،ولكن هناك نية
الستدعاء تولدات جديدة وهي 1999و2000و 2001لالنضمام اىل صفوف

املنتخ�ب ،وجميع األمور س�تتضح بعد عودة امل�درب اىل بغداد” ،مبيناً أن”
فترة اإلعداد قصرية للتصفيات اآلس�يوية قصرية ج�داً ،واملنتخب بحاجة
اىل عم�ل كبري للوص�ول اىل الجاهزية التي تؤهلنا لخوض هذه املنافس�ات
املهمة”.وأضاف كريم أن”املنتخب األوملبي مر بفرتة فراغ إداري استمر مدة
س�نة ونصف الس�نة إثر توديع املنتخب لنهائيات آس�يا تحت  23سنة من
دور املجموعات يف البطولة التي أقيمت العام املايض يف تايالند ،وانتهاء عقد
املدرب عبد الغني الش�هد مع املنتخب ،لذلك اقتىض اجراء بعض التغيريات
ً
ً
نوعية للمنتخب باإلضافة اىل تس�مية الجهاز
إضافة
اإلدارية التي تش�كل
الفني األجنبي”.ويس�تعد املنتخب االوملبي اىل خوض التصفيات اآلس�يوية
التي ستنطلق يف شهر ترشين األول املقبل ،املؤهلة لنهائيات آسيا تحت 23
سنة والتي ستقام يف أوزبكستان عام .2022

منتخب السيّدات يواجه سنغافورة وكوريا الشمالية واندونيسيا يف تصفيات آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
وضع�ت قرع�ة تصفي�ات كأس آس�يا
للس�يدات منتخبنا الوطني يف املجموعة
الثالث�ة لتصفي�ات آس�يا  2022إىل
جان�ب س�نغافورة وكوريا الش�مالية
واندونيسيا .
ويلع�ب منتخبن�ا يف املجموع�ة الثالثة

بمواجهة كوريا الش�مالية وسنغافورة
واندونيس�يا ،ويش�ارك يف التصفي�ات
 28منتخب�اً ،ج�رى توزيعه�ا بين 8
مجموعات ،بحيث تض�م  4مجموعات
تحوي كل واحدة منها أربعة منتخبات،
يف حين تض�م  4مجموع�ات ثالث�ة
منتخب�ات ،وجاءت القرع�ة عىل النحو

اآلتي:
 املجموع�ة األوىل :الصين تايبي�ه(مس�تضيفة املجموع�ة) ،البحري�ن،
تركمانستان ،الوس.
 املجموع�ة الثاني�ة :فيتن�ام،طاجيكس�تان (مستضيفة املجموعة)،
املالديف ،افغانستان.

 املجموع�ة الثالثة :كوريا الش�مالية،س�نغافورة ،الع�راق ،اندونيس�يا
(مستضيفة املجموعة).
 املجموعة الرابعة :ميانمار ،اإلمارات،غوام ،لبنان.
 املجموعة الخامسة :كوريا الجنوبية،أوزبكس�تان (مس�تضيفة املجموعة)،

منغوليا.
 املجموع�ة السادس�ة :الفلبني ،هونغكونغ ،نيبال (مستضيفة املجموعة).
 املجموع�ة الس�ابعة :األردن ،إي�ران،بنغالدش (مستضيفة املجموعة).
 املجموعة الثامنة :تايالند ،فلس�طني،ماليزيا.
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لعنة اإلصابات تربك أبطال العامل قبل مواجهة سويسرا
تعاني فرنسا بطلة العالم من تزايد
اإلصابات يف صفوف فريقها ،قبل
مواجهة سويرسا غدا االثنني ،يف دور
الـ 16ببطولة أوروبا «يورو .»2020
وتأهلت فرنسا ملراحل خروج املغلوب
بطريقة أقل إقناعا مما كان متوقعا،
بعد التعادل  2-2مع الربتغال حاملة
اللقب يف الجولة األخرية من دور
املجموعات.
وخرج املدافع األيرس لفرنسا لوكاس
هرنانديز يف الشوط األول من مباراة
الربتغال ،بسبب إصابة يف الركبة ،وال
تزال الشكوك تحيط بإمكانية مشاركته
أمام سويرسا حتى اآلن.
ويعاني بديله لوكاس ديني من إصابة
يف عضالت الفخذ الخلفية ،ويبدو أنه لن
يكون جاهزا للمشاركة يوم غد االثنني،
ما قد يفرض تغيريات عىل خطط الدفاع
الفرنسية.
والالعب الذي شارك أمام الربتغال بديال
لديني هو العب الوسط أدريان رابيو،
وهو أيضا يعاني من تبعات إصابة
مزعجة يف الكاحل ،منذ نهاية املوسم
وليس يف كامل اللياقة أيضا.
وزاد الوضع سوءا بإصابة توماس ليمار
يف الساق ،بينما أصيب ماركوس تورام
يف الفخذ األيمن خالل تدريبات الفريق
الخميس املايض ،واضطر للخروج
بمساعدة أفراد الطاقم الطبي.
ويغيب عن تشكيلة فرنسا حاليا
املهاجم عثمان ديمبيل عقب إصابته

يف مباراة فرنسا الثانية بدور
املجموعات أمام املجر ،ثم
استبعاده كليا من البطولة،
بعدما تبني أنه سيحتاج إىل
تدخل جراحي.
لكن رغم هذه اإلصابات
تظل فرنسا مرشحة بقوة للفوز
عىل املنتخب السويرسي والعبور
للمرحلة التالية.

ديشامب
فرنسا
عىل مستوى الدفاع،
فإنه عزز فريقه
بعودة مهاجم متميز
للتشكيلة هو كريم
بنزيما.
ويسعى ديشامب ألن
يصبح أول من يفوز بكأس
العالم وبطولة أوروبا كالعب

ورغم
معاناة مدرب
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اعالم الكرتوني

ومدرب.
وعاد بنزيما لتشكيلة منتخب فرنسا
بعد غياب استمر  6أعوام ،وأحرز هدفني
يف شباك الربتغال.
ولم يسبق للمنتخب الفرنيس أن خرس
يف مواجهة نظريه السويرسي يف أي
مباراة رسمية.
كما أن املنتخب الفرنيس معتاد تماما
عىل الظهور يف املراحل األخرية يف
البطوالت بعكس املنافس املقبل الذي لم
يصل لدور الثمانية يف بطولة كربى منذ
 67عاما ،أي منذ نهائيات كأس العالم
التي استضافتها سويرسا يف .1954
وتأهلت سويرسا لدور  16يف البطولة
األوروبية الحالية كواحدة من أفضل
فرق املركز الثالث.
وقال ريكاردو رودريجيز مدافع
سويرسا« :أي يشء يمكن أن يحدث يف
هذه البطولة.
وأضاف« :نحن يف كامل اللياقة وعىل
أهبة االستعداد .علينا االستبسال يف
الدفاع واستغالل فرصنا القليلة .نحن
نعرف أن املنتخب الفرنيس يملك بدالء
رائعني أيضا».
وأتم« :سنبذل قصارى جهدنا .تدربنا
عىل تنفيذ ركالت الجزاء والكل نجح يف
ذلك تقريبا».
ويلتقي الفائز يف هذه املواجهة مع
املنتخب الفائز يف املواجهة التي ستجمع
بني منتخبي إسبانيا وكرواتيا يوم غد
االثنني.

ألونسو مطلوب يف برشلونة

يسعى مسؤولو برشلونة ،للتعاقد مع أحد الالعبني السابقني يف
ريال مدريد ،خالل املريكاتو الصيفي الجاري.
وحس�ب صحيفة موندو ديبورتيفو اإلس�بانية ،ف�إن جونيور
فريبو بات عىل أعتاب مغادرة برشلونة ،هذا الصيف ،لذا يسعى
النادي الكتالوني ،للتعاقد مع ظهري أيرس جديد.
وأش�ارت إىل أن ماركوس ألونسو ،ظهري تش�يليس ،يعد الخيار
األول أمام برشلونة من أجل خالفة فريبو.
وأوضحت أن برش�لونة س�بق أن اتفق عىل ضم ألونسو يف فرتة
االنتقاالت الش�توية املاضية ،حيث كان فريبو ً
أيضا عىل أعتاب
الرحيل ،قبل أن يقرر البقاء حتى نهاية املوسم.
ويعد ألونس�و حال ًيا بديلاً يف تش�يليس لبنجامني بن تش�يلويل،
بينما سينافس جوردي ألبا عىل املشاركة أساس ًيا ،إذا انتقل إىل
برش�لونة.يذكر أن ماركوس ألونسو العب سابق لريال مدريد،
حيث مثل املرينجي من  2008وحتى .2010

أرسنال جي ّدد عقد مدافعه
االسكتلندي تيريني

موراتا يكشف تلقيه تهديدات ومتنيات باملوت ألوالده
كشف املهاجم اإلسباني ألفارو موراتا أنه
تلقى وأفراد عائلته «تهديدات» وتمنيات باملوت
ألوالده بسبب إهداره فرصا ً عدة أمام املرمى يف
مباريات دور املجموعات من يورو .2020
وقال موراتا يف حديث لربنامج «إل بارتيداسو»
عىل إذاعة «كادينا كوب» إنه« :بعد املباراة
(الثانية) ضد بولندا ،لم أق َو عىل النوم ملدة تسع
ساعات ،تلقيت تهديدات وشتائم تجاه عائلتي،
ورسائل تتمنى املوت ألوالدي ،ولكنني بخري،
ربما قبل بضع سنوات كنت سأكون يف حالة
سيئة ،ولكني متحفز اآلن ،من يظن العكس
ال يعرفني» ،.بعد املباراة ضد بولندا ،ر ّد موراتا
عىل االنتقادات بالقول« :يف هذا البلد ،إبداء الرأي
ٌ
سهل ومجاني» ما أثار غضب بعض املشجعني.
ً
وفسرّ مهاجم يوفنتوس اإليطايل ( 28عاما):
«قلت ذلك ألنني كنت غاضباً ،بعد تعادل يف يورو
 ،2020لن أتباهى أمام كل إسبانيا ( )...أعطي
كل يشء ،ال ينتقدون اآلخرين بقدري ،يتم تفسري

ما أقول به بطرق مختلفة ،لدي خياران :إما أن
أسكت أو أن أرشح».

لم يرتجم العب تشيليس االنكليزي السابق
الفرص التي أتحيت له يف التعادل السلبي أمام

سان جريمان يتعاقد مع شقيق مبابي رمسيا
ويتحرك لضم خواكني كوريا

ّ
وقع العب الوسط إيثان مبابي عقدا ً مع باريس سان جريمان
الفرنيس لكرة القدم الذي يدافع عن ألوانه شقيقه األكرب املهاجم
الدويل كيليان املشارك حاليا ً مع منتخب “الديوك” يف بطولة أمم
أوروبا .2020ووقع إيثان ،البالغ  15عاماً ،عقدا ً ملدة ثالثة أعوام
سيبقيه بقميص النادي البارييس ّ
حتى عام .2024ويأتي اعالن
انضمام الشقيق األصغر لكيليان يف وقت تحوم الشكوك حول
مستقبل النجم الفرنيس الذي ينتهي عقده مع سان جريمان
يف حزيران/يونيو .2022من جهة أخرى ،كشف تقرير صحفي،
حقيقة اهتمام ليفربول بالتعاقد مع الفرنيس كيليان مبابي،
مهاجم باريس سان جريمان ،خالل املريكاتو الصيفي.وزعمت
تقارير إسبانية وبريطانية ،أن ليفربول عاد لالهتمام بمبابي،
ً
عرضا لضم الالعب بمجرد فتح سان جريمان لباب
وسيقدم
املفاوضات.وكتب فابريزيو رومانو ،خبري انتقاالت الالعبني
واملدربني يف أوروبا ،عرب حسابه عىل موقع التواصل االجتماعي

تويرت“ :ال يوجد أي يشء يربط بني مبابي وليفربول اآلن”.
وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جريمان يف
يونيو/حزيران .2022
وكان كيليان مبابي ،قد رفض عرض باريس
سان جريمان لتجديد عقده ،لذا قد يفكر
النادي الفرنيس يف بيعه ،قبل أن يرحل
ً
مجانا يف الصيف املقبل.يذكر أن ريال
مدريد يتصدر سباق التعاقد مع
كيليان مبابي ،سواء ُعرض الالعب،
للبيع هذا الصيف أو عقب نهاية
املوسم املقبل.وكشف تقرير
صحفي ،عن مطاردة باريس
سان جريمان لالعب جديد
ً
اإليطايل.ووفقا
من الدوري
ملوقع فوتبول إيطاليا،
فإن سان جريمان يتحرك
بقوة من أجل التعاقد
مع األرجنتيني خواكني
كوريا ،جناح التسيو،
خالل املريكاتو الصيفي.
وأشار إىل أن الالعب
يحظى ً
أيضا باهتمام من
آرسنال وتوتنهام هوتسبري،
حيث يقدر التسيو ثمنه بـ 40مليون يورو ،إال
أن باريس يتواجد يف مقدمة السباق اآلن.

مفكرة الزوراء

السويد ،سجل الهدف الوحيد يف التعادل 1-1
مع بولندا وأهدر ركلة جزاء يف الفوز بخماسية
نظيفة أمام سلوفاكيا عندما كان التعادل
السلبي سيد املوقف ،إضافة إىل إهداره فرصا ً
عدة يف املباراتني.
وقال« :أنا فخور أنني تقدمت لركلة الجزاء بعدما
تعرضت لصافرات االستهجان خالل اإلحماء».
وتابع« :ربما لم أقم بواجبي عىل أكمل وجه،
أتفهم أن ينتقدونني ألني لم أسجل األهداف،
ولكن فقط لو يضع الناس أنفسهم يف موقف
رجل يتلقى تهديدات».
وأردف مهاجم ريال مدريد السابق« :كل مرة
أدخل إىل غرفتي ،أترك هاتفي يف غرفة أخرى ،ما
يزعجني أنهم يتوجهون إىل زوجتي وأطفايل».
وأثنى موراتا عىل الطبيب النفيس ملنتخب «ال
روخا» «خواكني (فالديس) يساعدنا كثرياً ،من
الجيد ّ
أن هناك شخصا ً يسمعك ويفهمك يف كل
مرة تكون بحاجة لذلك».

ج ّدد أرسنال اإلنكليزي عقد ظهريه األيرس الدويل األسكتلندي
كريان تيريني كما أعلن النادي اللندني.
ول�م يرش ن�ادي “املدفعجي�ة” إىل مدة عقد تيرين�ي عندما
تعاقد معه عام  2019مقابل  30مليون يورو ،لكن الصحف
املحلية أش�ارت إىل أن عقده األويلّ كان حتى عام  2024وتم
تجديده عامني إضافيني.
ونقل موقع النادي اإلنكليزي الرس�مي ع�ن مدرب الفريق
اإلسباني ميكيل أرتيتا قوله بعد تجديد العقد“ :إنه نبأ رائع.
نوعي�ة لعبه ،حيويته ،تصميمه ليس فقط خالل املباريات،
دائم�ا ً ما يكون يف املوعد .يبذل جه�ودا ً كبرية من الناحيتني
الدفاعي�ة والهجومي�ة ويق� ّدم إضافة كبيرة للفريق ،من
الرائع معرفة أنه سيبقى يف صفوفنا لفرتة طويلة”.
أما الالعب فعلّق بقوله“ :أريد أن ألعب عىل أعىل املستويات.
نرتق بعد إىل هذه املستوى ،لكن األمور
من الطبيعي بأننا لم
ِ
تسري باالتجاه الصحيح”.

مارتينيز :ال توجد خطة خاصة للحد من خطورة كريستيانو رونالدو
أكد روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إنه
ال توجد خطة خاصة للحد من خطورة
كريستيانو رونالدو عند مواجهة الربتغال يف
دور الـ 16ببطولة أمم أوروبا .2020

وقال مارتينيز إن الربتغال لديها أسلحة
متعددة لكن بلجيكا تتطلع لخوض التحدي
يف إشبيلية اليوم األحد.
وقال اإلسباني يف مؤتمر صحفي“ :بالتأكيد
يجب أن ندافع بقوة لكن عندما تضع خطة
ضد العب مح ّدد قد تتعرّض لألذى من العبني
آخرين”.
وأضاف“ :بالطبع كريستيانو رونالدو من
الالعبني الذين يمكنهم اختيار الوقت املناسب
والتمريرة املناسبة واملوقع املناسب ويجب
ّ
توخي الحذر دائما ونعرف جميعا أنه من
أفضل العبي العالم .لكننا يجب أن ندافع أمام
 10العبني آخرين وبالنظر إىل طريقة لعب
الربتغال تتمتع بكثري من املهارات وبرسعات
كبرية ويجب أن نلعب بصالبة وندافع بشكل
جماعي”.
وأضاف“ :يمكن معرفة أسباب نجاح الفريق

وأسباب فوزه ببطولة أوروبا ودوري األمم
إذ يتمتع بعقلية رائعة ويعرف كيف يلعب
املباريات الكربى”.
وبينما امتدح مارتينيز الربتغال يرصّ أيضا
عىل أن الوقت حان لفوز بلجيكا ببطولة
كربى.
وتابع“ :نتحىل بثقة كاملة وبحماس تام
ونتطلع اآلن إلظهار حجم تطوّرنا واستمتاعنا
بهذه املناسبة وعندما نستمتع باللعب نق ّدم
أفضل أداء”.
وتملك بلجيكا متصدرة التصنيف العاملي
للمنتخبات تشكيلة خالية من اإلصابات
وتتوقع التأقلم مع األجواء الحارة يف مدينة
إشبيلية اإلسبانية وحالة امللعب املتواضعة.
وواصل املدرب اإلسباني“ :أبلغوني بأنهم
يعملون جاهدين عىل أن يكون امللعب يف
أفضل حالة عند خوض املباراة”.

ساسولو يالعب يوفنتوس يف
صفقة لوكاتيلي
ساسولو لتأجيل بيع
يسعى نادي
لوكاتييل إىل يوفنتوس،
العبه مانويل
الصيفي الحايل.
املريكاتو
خالل
إيطالية أن مسؤويل
تقارير
وزعمت
مع ساسولو مؤخرًا،
يوفنتوس اجتمعوا
ً
مليون يورو بجانب
عرضا بـ30
وقدموا
دراجوسني.
املدافع الروماني رادو
ً
ووفقا ملوقع كالتشيو مريكاتو اإليطايل ،فإن ساسولو ليس لديه
ً
رغبة يف بيع لوكاتييل رسيعا ،ألن استمرار تألق الالعب يف اليورو
مع األزوري سيزيد من قيمته يف املريكاتو.
وأشار املوقع اإليطايل إىل أن موقف يوفنتوس عىل العكس تمامً ا،
حيث يسعى لحسم الصفقة رسي ًعا ،ومنح املدرب ماسيميليانو
أليجري خيارًا جدي ًدا يف وسط امللعب خالل فرتة اإلعداد.
يذكر أن لوكاتييل يحظى ً
أيضا باهتمام من ريال مدريد ومانشسرت
سيتي وباريس سان جريمان يف املريكاتو الصيفي.
من جهته ،يسعى يوفنتوس للتخلص من عدة العبني خارج حسابات
املدرب ماسيميليانو أليجري ،خالل املريكاتو الصيفي الحايل.
ً
ووفقا لصحيفة توتو سبورت اإليطالية ،فإن يوفنتوس يرغب يف

التخلص من مرييح ديمريال ودانييل روجاني وماتيا دي تشيليو هذا
الصيف.
وأشارت إىل أن يوفنتوس يستهدف الحصول عىل  50مليون يورو
من الراحلني ،إلعادة استغالل هذه األموال يف املريكاتو.

وأوضحت الصحيفة اإليطالية أنه قد يستمر العب واحد من الثالثي
ليكون مداف ًعا راب ًعا يف الفريق ،عقب كل من ليوناردو بونوتيش
وماتياس دي ليخت وجورجيو كيليني.
وذكرت أن ديمريال صاحب القيمة األعىل بني الراحلني ،حيث يقيمه
يوفنتوس بـ 40مليون يورو ،ويحظى الالعب باهتمام إيفرتون
وروما وأتاالنتا.
وقالت الصحيفة اإليطالية ،إن ديمريال يضغط بقوة من أجل
الرحيل ،ما قد يجعل يوفنتوس يوافق عىل عرض أقل من األموال
املطلوبة.
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نقابة الصحفيني العراقيني تستنكر قيام السلطات
األمريكية حبجب مواقع الكرتونية إعالمية عراقية

بغداد/نينا:
استنكرت نقابة الصحفيني العراقيني قيام القضاء األمريكي بحجب مواقع قنوات إعالمية
عراقية واس�تيالء الس�لطات األمريكية عىل تلك املواقع وهو مايؤكد القرصنة األمريكية يف
االستحواذ والتصدي لإلعالم الحر .
وقال�ت نقاب�ة الصحفيني العراقييـن  ،يف بيان صحف�ي  ،إن « ماقامت به حكومة الواليات
املتحدة يف خطوتها غري القانونية يؤكد من جديد زيف شعارات حرية التعبري وكل العناوين
األخرى التي تروج لها «.
واشارت النقابة اىل انها يف الوقت الذي تدين فيه تلك املمارسات فانها تدعو اىل عدم تكرارها
 ،والت�ي تقي�د حري�ة اإلعالم والتعبري وم�ا تنتهجه وس�ائل اإلعالم عرب العالم يف ممارس�ة
عمله�ا اإلعالمي بكل حرية ودون اية ضغوطات او تقيي�د  ،وهو مايتناىف مع حرية اإلعالم
واملمارسات الديمقراطية التي تؤكد عليها االتفاقات الدولية املعنية .

«مراسلون بال حدود» تدين
مضايقات حبق صحفي يف الرقة

الرقة/متابعة الزوراء:
دانت منظمة «مراس�لون بال حدود» اعتقال واس�تجواب الصحفي كامريان سعدون مرارا ً
عىل أيدي قوات األمن التابعة لإلدارة الذاتية لش�مال ورشق س�ورية ،ما اضطره إىل اللجوء
للعراق.
ويف السياق ذاته  ،قالت منظمة «مراسلون بال حدود» ،إن الصحفي كامريان سعدون ،وبعد
«اعتقال�ه الوحشي» من قبل ق�وات األمن الكردية (األس�ايش) ي�وم  16يونيو/حزيران يف
الرقة ،عرب الحدود العراقية يف  19يونيو/حزيران للجوء إىل أربيل.
وأوض�ح الصحف�ي يف اتصال أجرته معه املنظمة ،أن اعتقاله ج�اء أثناء إعداده تقريرا ً مع
صحفية من جريدة «دي فولكس كرانت» الهولندية ،حيث اختطفه مسلحون عند منتصف
اللي�ل من غرفته بالفن�دق وأخذوه بالقوة دون الس�ماح له بإبالغ زميلت�ه ،ثم اقتيد قرسا ً
لركوب سيارة ُ
وعصبت عيناه قبل نقله إىل أحد مراكز االحتجاز ،فيما أكد أنه جرى تهديده
بالسلاح إضافة إىل تعرضه للكم والركل خالل نقله إىل مكان االحتجاز ،قبل إطالق رساحه
يف صباح اليوم التايل بعد إخضاعه لالستجواب.
وأشارت «مراسلون بال حدود» إىل أن هذه ليست املرة األوىل التي تالحق فيها القوات الكردية
كامريان س�عدون ،الذي أكد تعرضه للرتهيب من قبل (األس�ايش) منذ بداية  ،2020عندما
منعته السلطات من ممارسة عمله ملدة أربعة أشهر بتهمة «اإلرضار بصورة قوات سورية
الديمقراطية».
كما ّ
أكدت أن قضية كامريان س�عدون ليس�ت اس�تثناء يف هذا الس�ياق ،إذ سبق أن اختفى
ً
الصحفي املس�تقل أحمد مصطفى الحس�ن يف  16يونيو/حزيران ،ليظه�ر مجددا بعد أيام
قليل�ة يف مرك�ز احتجاز تابع لـ»قوات س�ورية الديمقراطية» يف الرق�ة ،ل ُيصبح بذلك رابع
صحفي محتجز منذ بداية العام ،بحسب إحصائيات مراسلون بال حدود.
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كيف حيمي الصحفيون أنفسهم من اهلندسة االجتماعية والقرصنة الرقمية؟
بغداد /متابعة الزوراء:
يع�د الصحفيون م�ن الفئ�ات األكثر
اس�تهدافا ً على اإلنرتن�ت ،وال س�يما
أولئ�ك الذي�ن يع� ّدون قضاي�ا ذات
حساس�ية ،لكن املش�كلة تكمن يف أن
الكثير منه�م ليس لديه�م املعلومات
الكافي�ة ع�ن الهندس�ة االجتماعي�ة
والقرصنة الرقمية ،وبالتايل يواجهون
مشكلة يف توفري الحماية الالزمة لصد
الهجوم الرقمي الخبيث الذي قد يودي
بحياتهم يف بعض األحيان.
ربما يرى أحدكم جملة «تودي بحياته»
التي ذكرتها فيها مبالغة كبرية ،لكنها
حقيقة مُ طلق�ة ال ريب فيها ،ويمكن
تقديم أمثلة كثرية عن صحفيني ُقتلوا
بس�بب الهندس�ة االجتماعية ،لذلك ال
تهون�وا من املُش�كلة وضعوه�ا دائما ً
يف مقدمة أولوياتك�م اليومية لحماية
أنفسكم وعائالتكم ،وتذكروا دائما ً أن
الحماية الشخصية قبل كل يشء.
يف هذا املقال تقدم ش�بكة الصحفيني
الدوليين ،دليًل�اً لحماي�ة الصحفيني
من الهندس�ة االجتماعي�ة والقرصنة
الرقمي�ة ،وتوف�ر لك�م مجموع�ة
أدوات تس�اعدكم يف كش�ف الهجمات
اإللكرتونية مبكرا ً قبل تفاقمها.
ما الهندسة االجتماعية؟
باختصار شديد ،الهندسة االجتماعية
ه�ي املصطل�ح املس�تخدم ملجموع�ة
واسعة من األنشطة الخبيثة التي يتم
إنجازها من خالل التفاعالت البرشية.
يس�تخدم التالع�ب النفسي لخ�داع
املس�تخدمني الرتكاب أخطاء أمنية أو
الكشف عن معلومات حساسة.
تحدث هجمات الهندس�ة االجتماعية
بخطوة واح�دة أو أكثر .يقوم الجاني
أوالً بالتحقي�ق يف الضحي�ة املقصودة
لجمع املعلومات األساسية الرضورية،
مث�ل نق�اط الدخ�ول املحتمل�ة
وبروتوكوالت األمان الضعيفة ،الالزمة
للرشوع يف الهجوم .ثم يتحرك املهاجم
لكسب ثقة الضحية وتوفري محفزات
لإلج�راءات الالحق�ة الت�ي تكسر
املمارس�ات األمنية ،مثل الكش�ف عن
معلومات حساس�ة أو من�ح الوصول
إىل املوارد املهمة.
م�ا يجع�ل الهندس�ة االجتماعي�ة
خطرية بش�كل خاص هو أنها تعتمد

على الخطأ البشري ،بدالً م�ن نقاط
الضعف يف الربامج وأنظمة التش�غيل.
األخط�اء التي يرتكبها املس�تخدمون
الرشعي�ون أق�ل قابلي�ة للتنب�ؤ بها،
مم�ا يجعل التعرف عليه�ا وإحباطها
أكثر صعوبة من التس�لل املس�تند إىل
الربامج الضارة .وكما يوحي اس�مها،
تس�تخدم هجمات ُ
الطعم وع ًدا كاذ ًبا
إلث�ارة جش�ع الضحي�ة أو فضولها.
يستدرجون املستخدمني يف فخ يرسق
معلوماته�م الش�خصية أو يلح�ق
أنظمتهم بربامج ضارة.
أمثلة لح َيل الهندسة االجتماعية
لالحتيال
العمل من املنزل ل�ه فوائده بالتأكيد.
يف عملي�ة االحتي�ال هذه ،س�تحصل
عىل «عرض عم�ل» يبدو للوهلة األوىل
رائ ًع�ا .س�يعدونك بأرب�اح رسيع�ة
وس�اعات عم�ل مرن�ة م�ع أدوار ال
تتطلب أي تدريب أو تعليم متخصص،
لذا تأكد من املُعلن وتواصل معهم أوالً
قبل مشاركة بياناتك.
املجموعات التي ينش�ئها الصحفيون
ملس�اعدة بعضه�م هي كنز بالنس�بة
للمهندسين االجتماعيين ،يمكنه�م
اس�تغالل الف�رص املعروض�ة عبر
«الجروبات» يف رسقة املعلومات.
ال�دورات التدريبي�ة املزيف�ة الت�ي
يطلقونها ويس�تغلون أسماء كيانات
ومؤسس�ات موثوق�ة ومعروف�ة
للصحفيين حتى ال ُيش�ككون فيها،
ل�ذا عليك�م مراجع�ة املؤسس�ة قبل
االشرتاك.
برامج مكافحة الفريوس�ات املزيفة،
إذا سبق لك أن رأيت إحدى تلك النوافذ
املنبثقة تخبرك أن جه�از الكمبيوتر
الخاص بك يف حاجة ماسة إىل تحميل

مضاد فريوس�ات ،فق�د صادفت هذا
االحتيالُ .تعرف هذه اإلعالنات املزيفة
ملكافح�ة الفريوس�ات ،املعروفة ً
أيضا
باس�م  ،Scarewareوالت�ي تصيب�ك
بالذعر حتى تدفع لتأمني ما تعتقد أنه
الحل ملش�كالت الربامج الض�ارة ،بعد
الدف�ع س�تختفي أموالك ببس�اطة يف
اإلنرتنت .يمكنكم االستعانة بربنامج
أفاست لكشف الربامج الضارة.
الحماية األولية من الهندسة
االجتماعية
ال تفت�ح رس�ائل الربي�د اإللكرتون�ي
واملرفق�ات م�ن مصادر مش�بوهة -
إذا كن�ت ال تعرف املرس�ل املعني ،فلن
تحت�اج إىل الرد على بري�د إلكرتوني.
حت�ى إذا كن�ت تعرفه�م وتش�ك يف
رسالتهم ،قم بمراجعة وتأكيد األخبار
من مص�ادر أخ�رى ،مث�ل الهاتف أو
مب�ارشة م�ن موق�ع م�زود الخدمة.
وتذك�ر أن عناوين الربي�د اإللكرتوني
يتم انتحالها طوال الوقت؛ حتى الربيد
اإللكرتوني ال�ذي ُيزعم أن�ه قادم من
مص�در موث�وق ق�د يك�ون مهاجما
بالفعل.
اس�تخدام املصادقة متع�ددة العوامل
 واح�دة م�ن أكث�ر املعلوم�ات قيمةالتي يبحث عنه�ا مهاجمو املعلومات
هي بيانات اعتماد املس�تخدم .يساعد
اس�تخدام املصادقة متع�ددة العوامل
عىل ضم�ان حماية حس�ابك يف حالة
اخرتاق النظام .يف هذا الفيديو توضيح
ألهمية املصادقة الثنائية.
ك�ن حذرًا م�ن العروض املغري�ة  -إذا
كان الع�رض يب�دو مغر ًي�ا للغاي�ة،
فكر مل ًيا قب�ل قبوله كحقيقة .يمكن
أن يس�اعدك البح�ث ع�ن املوضوع يف
جوج�ل يف تحديد ما إذا كن�ت تتعامل

مع عرض رشعي أم فخ.
حافظ عىل تحدي�ث برنامج مكافحة
الفريوس�ات ومكافح�ة الربام�ج
الضارة وتأكد من تش�غيل التحديثات
التلقائية ،أو اجعل تنزيل التحديث أول
يشء كل يوم.
تحقق بشكل دوري للتأكد من تطبيق
التحديثات ،وافحص نظامك ً
بحثا عن
اإلصابات املحتملة.
أدوات الحماية من الهجمات
يتي�ح ل�ك Imperva Login Protect
نشر حماي�ة  2FAلعناوي�ن  URLيف
موقع الويب أو تطبيق الويب الخاص
بك .يتضمن ذلك العناوين التي تحتوي
عىل معلمات  URLأو صفحات AJAX
ً
ع�ادة تنفي�ذ حماية
 ،حي�ث يصع�ب
ثوان ببضع
 .2FAيمك�ن نرش الحل يف ٍ
نق�رات باملاوس .ال يتطل�ب أي تثبيت
لألجه�زة أو الربام�ج ويس�مح بإدارة
س�هلة ألدوار وامتي�ازات املس�تخدم
مبارشة من لوحة معلومات Imperva
الخاصة بك.
يعم�ل Imperva Web Application
داخ�ل الس�حابة عىل حظ�ر الطلبات
الضارة على حافة ش�بكتك .يتضمن
ذل�ك من�ع مح�اوالت إدخ�ال الربامج
الضارة م�ن قبل املطلعين املخرتقني
باإلضافة إىل هجمات  XSSاملنعكس�ة
الناتجة عن حلقة التصيد.
تق�دم  Kaspersky Labحل�ول
األم�ن والخدم�ات لحماي�ة الرشكات
والبن�ى التحتي�ة املهم�ة والحكومات
واملس�تهلكني يف كل أنح�اء العال�م.
تتضم�ن مجموع�ة خدم�ات األم�ن
الش�املة التي توفرها الرشكة حماية
نقاط النهاية الرائدة وعد ًدا من حلول
األمن والخدمات املتخصصة ملكافحة
التهديدات الرقمية املتطورة واملتقدمة.
تجم�ع  Cynet NGAVبين تقني�ات
الوقاي�ة املتعددة لزي�ادة الحماية ضد
التهديدات املتقدمة ،بما يف ذلك هجمات
الصف�ر مث�ل التهدي�دات املس�تمرة
املتقدم�ة والهندس�ة االجتماعية .إنه
ج�زء م�ن مجموع�ة  360 Cynetمن
حلول األم�ن الس�يرباني ،والتي توفر
م ًعا اسرتاتيجية أمنية شاملة يمكنها
مواكبة أي تهديد.
ّ
التصف�ح اآلم�ن م�ن
تحم�ي مي�زة

 Googleمس�تخدمي الويب من خالل
تحذيره�م قب�ل زي�ارة الصفح�ات
التي تش�ارك باس�تمرار يف الهندس�ة
االجتماعية.
اق�رأوا ً
أيض�ا :ط�رق حماي�ة األم�ن
الرقم�ي ضد هجم�ات الهاك�رز أثناء
فرتات األوبئة والكوارث
أدوات الكش�ف املبك�ر والحماي�ة من
الهجمات
 Netsparkerه�ي أداة مس�ح ضوئي
ألم�ان تطبيق�ات الوي�ب س�هلة
االس�تخدام يمكنه�ا العث�ور تلقائ ًي�ا
على حقن  SQLو  XSSونقاط ضعف
أخ�رى يف تطبيق�ات الوي�ب وخدمات
الويب.
 Acunetixه�و ح�ل قرصن�ة أخالقي
مؤتم�ن بالكام�ل يحاك�ي املتس�لل
ليظل متقدمً ا عىل املتس�للني الخبثاء.
تفح�ص أداة فحص أم�ان تطبيقات
الوي�ب بدق�ة تطبيق�ات  HTML5و
 JavaScriptوالصفح�ة الواح�دة.
يمكنه تدقيق تطبيقات الويب املعقدة
واملص�ادق عليه�ا وإص�دار تقاري�ر
االمتثال واإلدارة عىل مجموعة واسعة
من نقاط ضعف الويب والشبكة.
 Traceroute NGه�و تطبي�ق ّ
يمكنك
من تحليل مس�ار الشبكة .يمكن لهذا
الربنام�ج تحديد عناوين  IPوأس�ماء
املضيفين وفق�دان الحزم�ة .يوف�ر
تحليالً دقيقا ً من خالل واجهة س�طر
األوامر.
 GFI LanGuardه�ي أداة أخالقي�ة
تق�وم بفح�ص الش�بكات ً
بحث�ا عن
نقاط الضعف .يمكن أن يعمل بمثابة
«مستش�ار األم�ن االفترايض» عن�د
الطلب .يس�مح بإنش�اء جرد األصول
ل�كل جه�از.يف نهاي�ة املق�ال أود أن
أقول للصحفيين ّ
«إن أمانكم الرقمي
والشخيص يعتمد عليكم أنفسكم ،لذا
ال تتكاس�لوا يف االطلاع عىل املتغريات
التقني�ة والتط�ورات التكنولوجي�ة،
يساعدكم هذا األمر يف حماية أنفسكم
أوالً وتطوير مهاراتكم ثانياً».
شحاته السيد هو صحفي استقصائي
مستقل ،متعاون مع شبكة إعالميون
من أجل صحافة اس�تقصائية عربية
(أري�ج) والوحدة الس�ورية للصحافة
االستقصائية رساج ودرج ميديا.

قراء الصحيفة أوفياء لتارخيها

هونغ كونغ تودع الدميقراطية مع توقف «آبل دايلي»

هونغ كونغ/متابعة الزوراء:
ّ
تشكلت طوابري طويلة أمام األكشاك يف هونغ
كونغ للحصول عىل العدد األخري من الصحيفة
اليومي�ة املنادي�ة بالديمقراطية “آب�ل داييل”
أكره�ت عىل إيق�اف الص�دور بعد نحو
الت�ي ِ
عام عىل تبني الس�لطات املحلية قانونا ً لألمن
القومي بدفع من بكني.
واخت�ارت الصحيفة لعدده�ا الختامي صورة
صحف�ي يحيّ�ي م�ن غرف�ة التحري�ر مئ�ات
تجمعوا قبالة مقرها ملواكبة الصدور األخري.
ويف رس�الة وداع كتبه�ا نائب رئي�س التحرير
تشان بوي – مان الذي أوقف األسبوع املايض
بتهمة املس�اس باألمن القومي ،ق�ال ّ
إن “آبل
دايلي رحل�ت” ،مضيفا أن “حري�ة الصحافة
ذهبت ضحية االستبداد”.لكن املجموعة املالكة
“نكست ديجيتال” أعلنت ّ
أن موقع الصحيفة
اإللكرتوني س�يبقى يف الخدمة .وقالت يف بيان
“جمي�ع الشركات التابعة لنكس�ت ديجيتال

مس�تقلة ماليا .عمل موقع آبل داييل يف تايوان
لن يتأثر”.وينظ�ر إىل إغالق الصحيفة عىل ّأنه
آخر رضبة تتلقاها الحريات التي كان س�كان
الجزي�رة يتمتعون بها .كما ّأن�ه أثار قلقا من
احتمال مغ�ادرة وس�ائل إعالم دولي�ة املركز
امل�ايل بعد اس�تقرارها فيه.ويف ح�ي مانغكوك
الش�عبي احتش�د املئات مع س�اعات الصباح
األوىل للحص�ول على عدده�م األخري ،وس�ط
هت�اف البعض “س�نلتقي مجددا ً آب�ل داييل”.
وقال�ت الثالثيني�ة كاندي ،والتي ل�م ترغب يف
إعطاء سوى اس�مهاّ ،إنها أحداث “صادمة”،
مضيفة “اس�تخدمت الس�لطات ذاك القانون
لتفكيك مجموعة مدرجة يف األس�واق املالية”.
وامتلأت أكش�اك الح�ي امل�ايل للمدين�ة بع�د
ساعات قليلة .وقال الطالب تيم ّ
“كل ذلك كان
مفاجئاً” ،معربا عن خشيته من دخول هونغ
كون�غ “مرحلة قاتم�ة” .ولطامل�ا كانت “آبل
ديلي” يف مرم�ى س�هام بكني بس�بب دعمها

لحرك�ة االحتج�اج املطالب�ة بالديمقراطية يف
هونغ كونغ وانتقادها قادة الصني.
وكان مال�ك الصحيف�ة جيم�ي الي املوق�وف
حالي�ا يف الس�جن النخراط�ه يف التظاه�رات
املؤيدة للديمقراطية ع�ام  ،2019وجهت إليه
الته�م بموجب قانون األم�ن القومي ويواجه
خطر السجن مدى الحياة.
لكن الفصل األخري للصحيفة التي تأسست قبل
 26عاما ،كان األس�بوع امل�ايض حني داهمت
الرشط�ة قاع�ة تحريره�ا وص�ادرت أجهزة
كومبيوت�ر وأوقفت كبار مس�ؤوليها وجمّدت
أصولها.وعطلت ه�ذه الخطوة الصحيفة عن
مواصل�ة عمله�ا أو دف�ع روات�ب موظفيها.
وأعل�ن املح�ررون أنه�م س�يطبعون ملي�ون
نس�خة للعدد األخري وهو رقم كبري نظرا لعدد
س�كان هونغ كونغ البالغ  7.5مليون نسمة.
وأوقف�ت الصحيف�ة لي�ل الخمي�س الجمع�ة
صفحاته�ا عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي

وموقعها املحيل .وصار أكثر من ألف ش�خص
بينهم نحو  700صحف�ي عاطلني عن العمل.
وقالت ثماني روابط لصحفيني يف بيان مشرتك
“خرس أهل هونغ كونغ وس�يلة إعالم تجرّأت
على التعبير وكافحت م�ن أج�ل الحقيقة”،
داعية األش�خاص العاملني يف وس�ائل اإلعالم
إىل ارتداء مالبس س�وداء.وتقول السلطات إن
الحملة ضد “آبل داييل” س�ببها مقاالت تعترب
أنه�ا تدعم العقوبات الدولية ضد الصني ،وهو
رأي بات حاليا يع ّد مخالف�ا للقانون.و ُيالحق
رئي�س تحري�ر الصحيف�ة راين ل�و ومديرها
العام ش�ونغ كي�م – هونغ بتهم�ة “التواطؤ
مع دولة أجنبية” .و أوقف يونغ ش�ينغ – كي
أحد أب�رز كاتبي املقاالت يف الصحيفة بالتهمة
نفس�ها.وال يتطلب قانون األم�ن القومي أمرا
من املحكم�ة أو إدانة جرمية لتجميد األصول،
ما يعك�س قدرة الس�لطات على مالحقة أي
رشكة تهدد بنظرها األمن القومي.

استمرار إضرابه يؤجج خماوف من «غياب األفق»

صحة الصحفي سليمان الريسوني تثري سجاال بني األسرة و«السجون»
الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
ال تزال صحة الصحفي املغربي سليمان
الريسوني ،رئيس تحرير جريدة “أخبار
اليوم” املتابع رهن االعتقال ،تثري الكثري
من الجدل بني دفاعه وأرسته من جهة
وبين املندوبية العامة إلدارة الس�جون
وإع�ادة اإلدم�اج والنياب�ة العامة من
جهة ثانية.
وأث�ارت تدوينة ص�ادرة ع�ن املحامي
محم�د املس�عودي ،دف�اع س�ليمان
الريسوني ،ضجة واسعة ،دفعت خلود
املخت�اري ،زوج�ة الصحف�ي املعتقل،
إىل التوج�ه ص�وب الس�جن املحيل عني
الس�بع “ 1عكاش�ة” بال�دار البيض�اء
للسؤال حول وضعه الصحي.
وكت�ب املحامي املس�عودي على صدر
صفحت�ه بـ”فيس�بوك”“ :جئنا لزيارة
س�ليمان ،فقيل لن�ا إن وضعه الصحي
ال يس�مح ..انتظرن�ا س�اعتني دون
جدوى”.
وخرج�ت زوج�ة الريس�وني ،يف ب�ث
مبارش عىل صفحتها بـ”فيسبوك” من
أمام الس�جن املحيل “عكاش�ة” بالدار
البيضاء ،مس�اء الخمي�س ،تطالب من
خالله إدارة املؤسسة السجنية بكشف
مكان وج�ود زوجه�ا وتوضيح وضعه
الصحي.
ولفتت خل�ود املخت�اري إىل أنها قدمت
إىل املؤسس�ة الس�جنية املذكورة بالدار
البيضاء للس�ؤال ع�ن زوجه�ا؛ بيد أن
املوظفين أخربوها بوج�وده بزنزانته،
رافضة يف الوقت نفس�ه طريقة تعامل

املوظفني معها.
وش�ددت املتحدث�ة نفس�ها على أنه�ا
ب�ارشت اتصاالت مع املجل�س الوطني
لحق�وق اإلنس�ان قصد معرف�ة مكان
وج�ود زوجها املتاب�ع يف حالة اعتقال،
قب�ل أن تعود لتؤك�د أن “مجلس أمينة
بوعي�اش” أف�اد ب�أن س�ليمان يوج�د
بزنزانته.
وكان س�ليمان الريس�وني قد غاب عن
محاكمته خلال الجلس�ة التي عقدت
يوم الثالثاء املايض بمحكمة االستئناف

بال�دار البيض�اء ،بعدم�ا طال�ب بنقله
عرب س�يارة إس�عاف؛ فيما أكدت إدارة
املؤسسة السجنية سالفة الذكر ،حسب
وثائق قدمتها النيابة العامة ،أنه وضع
رشوطا “تعجيزية”.
ويواص�ل الريس�وني إرضاب�ه ع�ن
الطع�ام ال�ذي تج�اوز في�ه  79يوم�ا،
مؤكدا اس�تمراره يف هذا النهج إىل حني
تحقيق مطلبه املتمثل يف إطالق رساحه
ومتابعته يف حالة رساح.
ويف ظل اس�تمرار إرضابه ع�ن الطعام

مل�دة تق�ارب  80يوم�ا ،احتجاج�ا عىل
استمرار اعتقاله االحتياطي ملدة تفوق
الس�نة ،بادرت هيئات عدي�دة ،مغربية
ومغاربي�ة ودولي�ة ،إىل طل�ب التدخ�ل
العاج�ل إلنقاذ حياته بمتابعته يف حالة
رساح.
ومن بني هذه املناشدات نداءات وجهت
إىل املل�ك محم�د الس�ادس م�ن ط�رف
أش�خاص وهيئات ،م�ن بينها منظمتا
مراس�لون بلا ح�دود واالتح�اد الدويل
للصحفيني.

كما ناشد فاعلون ثقافيون وحقوقيون
ب�ارزون الريس�وني وق�ف إرضابه عن
الطعام ،قائلني“ :ونحن نوجه لك هذه
املناش�دة املفعم�ة بروح األخ�وة وقيم
املواطن�ة ،نض�ع نصب أعينن�ا متابعة
الدف�اع عن حقك يف الحري�ة واملحاكمة
العادل�ة ،الت�ي يضمنه�ا لك الدس�تور
واملواثي�ق الدولي�ة التي ص�ادق عليها
املغرب”.
ورغ�م اس�تمرار املطالب واملناش�دات،
يستمر الريسوني يف إرضابه عن الطعام
الذي يقول ،يف رس�الة نقلها دفاعه ،إنه
“أقصى وأقسى ش�كل احتجاجي ،وال
يق�وى على ركوب�ه إال من ظل�م ظلما
كبريا” ،ويضيف“ :إنني ،ومنذ اعتقايل،
أتطل�ع إىل الي�وم الذي أتمك�ن فيه من
ال�كالم أمام محاكمة مس�تقلة وعادلة
ألفضح الجريمة الت�ي ارتكبت بحقي.
أنا مس�تعد ،بل متله�ف للمحاكمة وأنا
يف كامل حريتي ،هذا حقي وسوف أصل
إلي�ه :إما أمام محكمة الدار البيضاء أو
محكمة الله”.
ويس�تمر غياب أي أفق لحل هذا امللف،
رغم توايل املطالبات بمتابعة الريسوني
يف حال�ة رساح ،الت�ي تجدده�ا هيئات
حقوقية مثل الجمعية املغربية لحقوق
اإلنس�ان والعصبة املغربي�ة للدفاع عن
حقوق اإلنسان ،كما تتمسّ ك بهذا املطلب
النقاب�ة الوطني�ة للصحاف�ة املغربية.
وس�بق أن توجه�ت أب�رز الجمعي�ات
الحقوقية املغربية ( )AMDHإىل رئيس
النياب�ة العام�ة ،ورئي�س الحكوم�ة،

ورئيس�ة املجل�س الوطن�ي لحق�وق
اإلنس�ان ،والوزي�ر املكل�ف بحق�وق
اإلنس�ان ،يف مراسلات تطلب “التدخل
العاج�ل” م�ن أج�ل تقدي�م املس�اعدة
لـ”معتقل الرأي س�ليمان الريس�وني،
ال�ذي يخ�وض إرضابا ال مح�دودا عن
الطعام قبل وقوع الكارثة”.
وتأتي الن�داءات املوجهة إىل امللك محمد
الس�ادس وباق�ي املتدخلين الذين لهم
عالق�ة به�ذا املل�ف ،ومل�ف الصحفي
املعتقل احتياطيا عم�ر الرايض ،يف ظل
استمرار دعوات الحسن الداكي ،رئيس
النياب�ة العام�ة ،إىل “ترش�يد االعتقال
االحتياط�ي” ،وه�و م�ا كان�ت أحدث
محطات�ه دورية دعت إىل “اس�تحضار
قرين�ة البراءة واس�تثنائية االعتق�ال
االحتياط�ي ،كمبدأي�ن أساس�يني يف
قانون املس�طرة الجنائي�ة” ،مع “عدم
إص�دار األوام�ر باإليداع يف الس�جن إال
إذا َّ
توفرت املوجب�ات القانونية ،كحالة
التلبس أو توافر أدلة قوية عىل ارتكاب
الجريمة م�ع انعدام ضمانات الحضور
أو خطورة األفعال”.
كم�ا تأتي ه�ذه الن�داءات يف وقت عرب
الطرف املشتكي املعروف باسم “آدم”،
عن عدم رفض�ه متابعة الريس�وني يف
حال�ة رساح ،بخص�وص ته�م “هت�ك
ع�رض ش�اب واالحتجاز”؛ وه�ي ته ٌم
ينفيها سليمان.
يف هذا الس�ياق ،يتمسك يونس مجاهد،
رئي�س االتح�اد ال�دويل للصحفيين،
بضرورة متابع�ة الريس�وني يف حالة

رساح ،بعدم�ا طال�ت فترة اعتقال�ه
االحتياطي.
ويضيف مجاه�د“ :موقفنا هو موقف
النقاب�ة الوطني�ة للصحاف�ة املغربي�ة
الت�ي زارته وناش�دته إيق�اف إرضابه
عن الطعام ،وتن�ادي بمتابعته يف حالة
رساح”.
وح�ول الرس�الة الت�ي وجه�ت إىل ملك
البلاد محمد الس�ادس ،وطال�ب فيها
االتحاد الدويل للصحفيين ،بـ”اإلفراج
الفوري عن سليمان الريسوني” ،يقول
رئيس االتحاد إن “هذه املناش�دة تمت
عىل مستوى بروكسيل ،وهي مناشدات
تتم بغض النظر عن الس�ياق القانوني
للدول ،من أجل حل امللفات”.
من جهته ،يس�لط الحقوق�ي فؤاد عبد
املومن�ي الض�وء عىل وضعية س�ليمان
الريس�وني ،ال�ذي “لألس�ف ،تس�تمر
معانات�ه م�ن  79يوم�ا م�ن اإلرضاب
ع�ن الطع�ام” ،مردف�ا“ :ليتص�ور
املغارب�ة صي�ام ي�وم يف رمض�ان ،ث�م
ليتص�ورا صي�ام إنس�ان لي�ل نهار كل
هذه املدة” ،قب�ل أن يزيد“ :احتمال أن
يفلت س�ليمان دون مضاعفات دائمة
جدية على صحته ضعيف ج�دا ،وأراد
املحامون زيارته ولم يس�مح لهم بذلك
بس�بب وضعه الصح�ي”.و يقول عبد
املومني إن “كل املناشدات التي كانت يف
هذا املوضوع تروم الحفاظ عىل حقوق
كافة األطراف وم�اء وجهها ،وما يقال
فيه�ا فقط ه�و طلب تطبي�ق القانون
عىل هذا الرجل”.
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الذاتية واملوضوعية للبنية السردية يف اصدارات فاطمة منصور الشعرية:
(همسات القمر) و( انثى على غيمة ) و (اشتهيك كحلم)
حسن البصام

الش�عر ه�و اكث�ر االجن�اس
االدبي�ة ميال للتح�رر والتغيري ،
اي ان الشعر اكثر تمردا وتحديا
ويجنح نحو تبديل ثيابه (شكله
الخارجي)باس�تمرار ،واليمن�ع
م�ن ان يع�ود اليه�ا ثانية ولكن
يف ح�دود التغيير  ،كاملرأة التي
تس�عى اىل تبدي�ل صورته�ا بني
حين وآخ�ر  .الش�كل مهيم�ن
عىل ارادة املراة والش�عر  ،فكيف
يكون نتاج املرأة الشاعرة؟
م�ن املؤك�د انها تس�عى باتجاه
تغيري انماط النصوص الشعرية
 ،وه�ذا ماتجس�د يف اس�لوب
السرد الش�عري يف اص�دارات
الش�اعرة اللبناني�ة فاطم�ة
منصور،ال�ذي اليخل�و بعضه�ا
من دراما او حوارية من نوع ما
او وج�ود صوت عميق تس�معه
الذائق�ة هناك يف اعم�اق النص
؛ وكان لزام�ا ان اتن�اول الذاتية
واملوضوعية يف نصوص الشاعرة
،فقد اعتمدت عىل تقنيات الرسد
كالتناص و التجنيس واملش�هد
الحواري واملفارقة واالسترجاع
وغريها .
تق�ول يف قصيدة (وشوش�ات)
من مجموعة (همسات القمر):
“قلت/النافذة تتقن الوشوشة/
اللي�ل مكت�ظ باالرسار/الحرف
يحتجب/حني يفقد الحرب شهوة
االندالق/هك�ذا تحاف�ظ على
عذريته�ا االوراق/فيه�ا رشوع
باقتراف الهذيان/فهم�س يل/
اقفلي النافذة/لتبق ارسار الليل
حبيسة/رسيرك /فحرب الشهوة
/سيندلق مدرارا /يف ليلة عشق
ٌ
رسي/حينئذ تتش�هي االوراق /
ان تفق�د عذريته�ا /يف حضرة
ش�بق الش�فتني لقبلة /نشوى
ته�ذي /مت�ن همس�ات تلهث
عىل/ف�وق االوراق املحتفي�ة /
بعرس بكارتها”
كم�ا اليخفى على املتتب�ع ،ان
االنماط االدبية لم تعد مس�تقلة
الهوية ،بل سعت باتجاه املقاربة
االجناس�ية كج�زء م�ن دعائ�م
االب�داع ال�ذي يس�عى اىل كسر

النمطية اىل الح�د الذي ماعادت
التفرقة تجدي بني الشعر والنثر
يف مرتكزاتها التعبريية او سمات
خصائصه�ا .وكما ق�ال (رينيه
ويل�ك)” أن مفه�وم نظري�ة
األن�واع أصب�ح يف موضع ش�ك؛
انطالقا من كون الش�عر يحمل
معنى التع�دد وكثرة األنواع ،ألن
الش�عر ليس نوعا واحدا ،وإنما
هو ع�دة أن�واع وه�و نمط من
أنماط الخطاب األدبي يضم كل
الس�مات اللغوية الجمالية التي
تحقق�ت بوج�ه أو بآخ�ر فيما
يطلق عليه الشعر”.
وهو ليس بالجديد عىل الش�عر
ان يرتكز على التجنيس واملتاح
قديما هي الرسدية التي هيمنت
عىل روح القصيدة القديمة كما
يف املعلق�ات وقصائ�د الش�عراء
القدامى الذين تعالقت شعريتهم
العالي�ة وكسرت ح�دوده م�ع
السرد  ،حي�ث وظف�وا تقنيات
الش�عر الت�ي عمادها الدهش�ة
والذه�ول وتنام�ي الح�دس يف
صياغ�ة الص�ورة للوص�ول اىل
مس�احات واقعي�ة او متخيل�ة
اليص�ل اليها السرد بمفرده او
الشعر وحده :
يف قصي�دة (عىل كت�ف الغيمة)
التي عمادها الحوار وس�يلة من
وسائل التعبري الشعري  ،املفيض
اىل بي�ان الكش�ف ع�ن رصاع او
مشاعر او تجسيد الذات :
“على كت�ف الغيم�ة /انث�ى
مغناج/تجل�س عاري�ة اال م�ن
ضوء/تتوهج ش�غفا /شبقا /
ث�ارت اخيلته /هاجت /فعيونه

ش�اخصة /يف نهديها/س�ابحة
يف بح�ر العينني/ومس�احات
الضوء/تململت الخيل /اصغت
فاذا بهمسات ناعمة/تعال ٌ
ايل/
ٌ
/جن جنونها/فهمس�ت:
احبك
م�ن ه�ذي امل�رأة /العارية عىل
كت�ف الغيمة؟/همس خجوال /
اراك عارية الص�در /فأنى يل ان
ابلغك/فامرغ رايس !/همس�ت
ضاحكة/ارك�ب صهوات الحب
ايل/وتعال/ان�ي اس�مع صهيل
خي�ول الش�وق ايل/فتع�ال /
صدري عار/قد افردت ذراعي /
ألعانقك/فتعال حروفا /ذهبية
تش�بعني قبال /عناقا /غمرات
/انقذني من وحش�ة هذا الغيم
/اس�تمطره أس�اقط علي�ك/
مطرا خمرا يف كأسك /ترشفني
قط�رات مس�كرة /وتن�ام عىل
ف�راش رخام /يتش�هاها/تنهد
وق�ال /س�أوافيك /وارشب�ك
جرعات تس�كرني /لنحيي عىل
/كتف الغيمة/شهرا للعشق”
ثم�ة مقارب�ة بين النص�وص
والش�اعرة وتل�ك م�ن محفزات
هواجس املرأة التي تساوق الهم
الذاتي باله�م املوضوعي للمرأة
ككي�ان انثوي ع�ام تحت خيمة
العاطفة والحلم والحرية ،وهذا
يحيلنا اىل ان النص االدبي ينبض
حياة  ،ودفق هذا النبض مرهون
بق�وة حل�م قلب منت�ج النص ،
وطبيعة الن�ص ان كان طبيعيا
او مصطنع�ا  ..ان الن�ص ل�ه
تاريخ (زمن ومكان ) كما ملنتج
النص  ،واعتق�د يكون ذلك حني
يتس�امى املبدع خ�ارج مدارات

التصوي�ر الف�ج او املم�ل او
الفوتوغرايف للعاطفة الس�مجة،
ان يحي�ل املرئ�ي واملس�موع اىل
صوت عميق يأتي من هناك من
اعماق النفس البرشية /أعماق
الن�ص؛ م�ن م�دارات الحلم من
امكنة وازمنة تعرب الحواجز ،هنا
تبرز اجنحة املخيل�ة ودورها يف
التخطي  ،تخطي الواقع اىل عالم
اخر يش�به احالمن�ا ..وقد راينا
ان ه�ذا الحلم تنامى يف نصوص
الش�اعرة فاطم�ة منص�ور
باس�لوب رسدي تالعب باالزمنة
واالمكنة لرتبع االحساس خارج
تل�ك االط�ر  ،وتجل�ت ش�عرية
املبن�ى الحكائ�ي يف ع�دد م�ن
النصوص  ،العتمادها عىل اهمية
البن�اء الحدائي للنص الش�عري
بتطوير التقنيات النصية املؤثرة
املحاكي�ة لذائق�ة املتلق�ي الذي
يبحث عن نص خال من التجريد
واملغ�االة يف التجريبية والذهنية
 ،لذل�ك فان السرد يمنح النص
الش�عري طاقة للحركة وحافزا
للرتاب�ط العضوي وتماس�كا يف
املبن�ى عمقا يف املعن�ى ودالالت
يف التأوي�ل والتحليل .وقدرة عىل
التش�ويق واملتابع�ة بأس�لوب
رسدي مختل�ف ع�ن السرد يف
القص�ة او الرواي�ة ،ه�و لي�س
كالما ي�روى ،انما صور متخيلة
مهم�ا كانت قرابته�ا من حدث
واقعي او رسد معلوم .
ان اص�دارات الش�اعرة اللبنانية
فاطم�ة منص�ور االخيرة
(همس�ات القم�ر -أبجدي�ة ناي
مبح�وح) و(انثى على غيمة)و

غازي املهر

العتب
كأنما ثارت لظى
ِ
الكتب
ّة
وقد مضت محب
ِ
من القلوب فانقىض ٌ
ألق
ٍّيب
حتى ارتضت بالجهل والر ٍ
ّ
إنا عىل الهجران ما نسجت
حول العقول هالة ُ
جب
الح ِ
فأقفرت أحالمنا وهوت
الدأب
يف فكرنا عزيمة
ِ
فهل لنا عهد يقرِّبنا
األدب؟
للمكتبات موطن
ِ

املرأة قطب الشعر اآلخر
الدكتورة مريم الرتك أمنوذجا
علوان السلمان

للشاعرة..الش�عر ه�و قدرتن�ا عىل اقتح�ام ما ال ُي�رى ،اختزال
وح�ي ،صوت الفه�م األول ألعماقنا يف تماس�ها
الك�ون يف رشبة
ّ
مع ما حولها ،تجاوز امللموس إىل املجرّد ،أداء اإلنس�ان األول الذي
رفع�ه من درجات الحيوان إىل درجات اإلنس�انية ..وردة دلت عىل
الحب..
ري َة َ
ِحينْ َ أ َ ُف ُّك َ
ض ِف َ
شع ِْر َك
يَجْ َه ُ
ش اللَّي ُْل ِبال ُب َكا ِء
ْ
ُ
َ
ٌ
َ
َ
َو َي ْس ُقط ن ْيزك فيِ الب ِع ْي ِد ..
َو َي َتوَار ْى َّ
الض ْو ُء فيِ ْ َخ َجلِ ْه
ِ
فالنص يحقق الجانب الس�ايكولوجي املقرتن بالجانب النفيس..
وهو يتأسس عىل االضاءة الفنية الجمالية الخالقة لحقلها الداليل
املتسع الرؤى باعتماد العبارة املوجزة العميقة املعنى ..
ونح�ن نرى ان الش�عر ..فن جمايل يقوم عىل الصورة الش�عرية
التي تتش�كل من التقاطات املنتج(الش�اعر) للمدركات الحس�ية
واملعنوية ونسجها بتدفق وجداني متحرك داخل دائرة الوعي ..
اجم ََنا ِ َ
ِحينْ َ َه َ
اب
شتا ُء ال ِغ َي ِ
َ
لىَ
َّ
َ
َ
لَ ْم أَحْ ُف ْر ع شج ِر الل ْي ِل
َ
اوي َْن مَ ْن ر ََح ُلوْا
َعن ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
لَ ِكن ِن ْي ضفرْت ج ِديْلة الر ِّي ِح
ب َ
شع ِْر الو َْقتِ
ِ
َ
َ
َ
و ْ
ُ
َانتظرْتك ...
ْ َ َّ
ار َي ِة مِ ْن ُك ِّل
فيِ امل َحط ِة ال َع ِ
حقائبها
فالنص بمجمل دالالته يعكس الحالة النفسية والشعورية بقدرته
التعبريية املختزلة لرتاكيبها الجملية املرتجمة ملشاعر واحاسيس
املنتجة(الش�اعرة) وانفعاالتها ببناء درامي وحوار ذاتي ..اضافة
اىل انه�ا تنتقي مفرداته�ا اليومية من الواق�ع االجتماعي فتمنح
متلقيها متعة الشعر ولذته من جهة ومنفعته الجمالية املتسائلة
واملحركة للذاكرة من جهة اخرى ..عرب مش�اهد ش�عرية مكتظة
باالفكار املتش�كلة فنيا بصياغة مضامني تقتيض العقالنية التي
تفيض اىل انسانية هذه املضامني وتكشف عن وعي شعري...
َها َ
أنا..
َحي ُْث لاَ أ َ ْنتَ
َ ..ي ْس ُك ُن ِن ْي َّ
الض ِجي ُْج
أُ َد ِّخ ُن ُغ َبا َر سرَ َابكَ
ِ
سأَشرْ َ ُب َن ْخب ْي َكمَا ُك ْن ُت َدوْما ً
َ
ِ
فَلاَ َت ْغلِ ُق أ َ ْبوَابَ الحُ ُل ِم
َقب َْل ُه ُطو ِل اللَّي ْْل ...
فاملنتجة(الش�اعرة) تكش�ف عن اغرتاب روح�ي ناتج من واقع
م�أزوم تحاول االنفالت منه ..فضال ع�ن اعتمادها البناء الدرامي
ال�ذي اضفى عىل النص دينامية حركية بتدفق وجداني مع تركيز
عىل الخصائص الحس�ية البراز جمالية النص املنبثقة من تفعيل
االثر الذهني املتجاوز للواقع..بلغة تؤكد املوضوعية والحركية من
خالل الفاظها املوحية..البعيدة عن الغموض والضبابية..
وبذلك قدمت نصوصا تكش�ف عن الجوانب النفسية والعاطفية
والفنية..من خالل االمس�اك باللحظة املشبعة بالداللة املستفزة
لذاك�رة املنتج ..ونس�جها بقالب فني ..جم�ايل مكتنز بمضامينه
االنسانية..التي تتس�م بعمق املعنى ودقة انتقاء االلفاظ املوحية
البعي�دة ع�ن الغم�وض والضبابية..وصياغ�ة تراكيب�ه الجملية
بطريقة رسدية شعرية جاذبة.

متابعات ثقافية

هجرة الكتب
صدور كتاب “رؤى األسالف – قراءة يف
األساطري”:
عن دار الورشة للطباعة والنرش ،صدر
للروائ�ي والناقد والباحث العراقي داود
سلمان الش�وييل كتاب “رؤى األسالف
– ق�راءة يف األس�اطري”..وضم الكتاب
الفصول التالية:
 األقانيم الثالث�ة  -الدين  ...ثقافة أمتراث.
 اسطورة “جودر”األلف ليلية والفنونالرسدية العربية.
 تنوعات الرؤى االسطورية ...التناصبين قص�ة م�وىس وقص�ة يوس�ف يف
التوراة.
 تناص ميثولوجي  -ثيولوجي  -سلةالوالدة املرفوضة “دراس�ة تناصية بني
ميالد موىس وميالد رسجون األك�دي”.
 قص�ة يوس�ف بين الن�ص القرآن�يوالنص االسطوري.
 -االس�طورة والقص�ة التوراتي�ة –

(أش�تهيك كحلم) والتي سبقتها
س�ت مجاميع ش�عرية؛ التفاتة
اىل مواضع نضج تجربة ش�عرية
خ�ارج ح�دود الب�وح وج�رأة يف
التحلي�ق االنثوي خ�ارج مدارات
البيئ�ة الكاتم�ة ...تشير ه�ذه
النصوص اىل ان خطواتها تكللت
بثق�ل التجرب�ة  ،وأن�ارت افقها
شموس حقيقية منحوتة بعناية
م�ن خي�وط الواق�ع والحلم معا
بنس�ب متوازن�ة  .وحين فتحت
النص�وص ابوابه�ا لذائقت�ي ،
تسارعت منطلقا متلبسا باجنحة
الذاتي�ة واملوضوعي�ة لقصائدها
..رسدية الشعروالخيال والفكرة
يف القصائ�د ،كون�ت ذاتي�ة
وموضوعية الصورة الش�عرية ،
اس�وة يف اختالف اس�اليب الرسد
وطرق�ه  ،الذي يتجس�د الذاتي يف
عين ال�راوي وهو يرى بنفس�ه
ويك�وّن وجه�ة نظ�ر ورؤي�ة
وعواط�ف  ،وه�ذا يق�ود اىل ان
الن�ص يف الذات�ي نتاج ش�خيص
وانطب�اع ف�ردي وف�ق اهوائه�ا
وآرائها وطبيعة شخصيتها التي
اعتمدت ضمير املتكل�م ..والتي
تهم�ل الش�خصيات او وجه�ات
النظ�ر االخ�رى وتكتف�ي بم�ا
تعانيه.
ويف قصائ�د اخ�رى تنتق�ل من
الذاتي اىل املوضوعي الذي يعتمد
عىل العلم التام بشخوص النص ،
العتماده عىل ضمري الغائب الذي
يعبر عن وجهات نظ�ر متعددة
لجميع االشخاص  .تندثر الذاتية
يف موضوعي�ة الص�ورة تتحول
اىل ضمير الجماع�ة يف قصي�دة

(قط�اف الحب) م�ن املجموعة
ذاتها.
“ق�د تتالم�س /خواطرن�ا /
عن�د ذلك/وعن�د اقتراب م�وج
الظنون/وق�د ترح�ل هامس�ة
بالغياب/يا ايها الهائج بذكريات
كس�يحة/مدد ارجل املسافات/
قد يلمحك العشاق/وانت تصف
نه�دا غارقا بالش�هوة/او بتوال
تحمر وجنتاها/بلمسة خاطرة
مس�افرة/انا فاطم�ة س�احلك
القيص/وان�ت م�وج تائه/حط
رح�ل االمايس/ق�رب مدف�أة
العتاب/ودعنا نكحل املسافات/
بقبل شاردة”
ويف قصي�دة (حرمان عروس�ة
الشعر) من مجموعة (همسات
القم�ر) ،تحت�ج االنوث�ة على
س�كون الذبول الت�ي تخىش ان
يداهمه�ا فج�اة وش�فاهها لم
ترت�و بع�د ،والت�ي ل�م تتمال�ك
ِ
نفس�ها كانثى ان تبرز ذاتيتها
فج�اة لتدور املحاور عىل رحاها
وتستقطب قوة الدوران :
“كي�ف تن�ام /ويف جس�دها
ضجي�ج /الش�هوة /وحري�ق
الوجد/كي�ف لحدائق الورد /ان
تتمتع ببوحها
وه�ي ذابلة /تخىش أن يداهمها
الخريف/فتحمله�ا /الري�ح/
يجف العطر /وتف�رغ الكؤوس
م�ن خم�رة /الش�فاه وعط�ر
الجلن�ار/يف النهدي�ن /فهيهات
ان /يوافيها الن�وم /اال وقد همٌ
الس�يل /ليجرفه�ا /فيس�كت
الش�عر/ويندب رحيلها سحر /
االنوثة”.

نافذة

القرآني�ة ...التن�اص بين جلجام�ش
البطل و يوسف النبي.

 تن�اص القص�ة الديني�ة والحكاي�ة“قصة النب�ي داود وحكاية يف ألف ليلة
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وليلة”.
 “أس�اطري االنتق�ال”  -انتق�الالحضارات من طور اىل طور آخر.
 طيور أبابيل والحجارة من سجيل. املعجم املبسط مللحمة “جلجامش”. آلي�ات التن�اص بين “املل�ك لير”لشكس�بري والحكاية الشعبية العراقية
وصورها العربية.
 جغرافي�ة هجرة “النب�ي” ابراهيم -بني التوراة والواقع.
 ألواح رافدينية – حكايا املاء والقصبوالطين لآلث�اري الدكت�ور عب�د األمري
الحمداني.
والكتاب هذا هو مجموعة من الدراسات
الت�ي تناول�ت األس�اطري درس�تها من
خلال آلي�ة التن�اص مثل االس�طورة
العربية التي أكتشفتها يف حكايات ألف
ليل�ة وليل�ة وتناصها مع فن�ون األدب
العرب�ي كالرواي�ة والقص�ة القصيرة
والقصرية ج�دا .ودرس�ت التناص بني

اس�طورةالنبي موىس والنبي يوس�ف.
ودرس�ت التن�اص بني اس�طورة ميالد
النبي موىس واسطورة رسجون األكدي.
والتن�اص بين اس�طورة جلجام�ش
واس�طورة النب�ي يوس�ف .والتن�اص
بين اس�طورة النب�ي داود وحكاي�ة
من الف ليل�ة وليلة .ودرس�ت التناص
بين “امللك لير” لشكس�بري والحكاية
الش�عبية العراقية وصوره�ا العربية.
ودرس�ت قص�ة النب�ي يوس�ف ديني�ا
واس�طوريا والدراس�ة مقدمة لكتابي
ال�ذي س�يصدرعن قري�ب .ثم درس�ت
أس�اطري انتقال الحضارات .ودرس�ت
اسطورة هجرة النبي ابراهيم بصورها
املتع�ددة .ودرس�ت اس�طورة طي�ور
أبابيل والحجارة من س�جيل .ثم قدمت
معجم�ا مفصال الس�طورة جلجامس.
وقدمت كتاب (ألواح رافدينية – حكايا
املاء والقص�ب والطني لآلثاري الدكتور
عبد األمري الحمداني).

ورحلت ايقونة الشعر واألنوثة العراقية
نهاد احلديثي
مليع�ة عب�اس عم�ارة ( 18 1929-حزي�ران
 ) 2021م�ن أوىل الش�اعرات اللوات�ي ش�يدن
قصي�دة األنوث�ة وأضأنه�ا يف خريطة الش�عر
العرب�ي الحدي�ث)؛ ش�اعرة عراقي�ة محدثة،
ورائدة من رواد الش�عر العربي الحديث ،وتعد
إحدى أعمدة الش�عر املعارص يف العراق .ولدت
يف بغداد ،وعاشت أغلب أيام غربتها يف الواليات
املتح�دة عىل أث�ر هجرتها من الع�راق يف زمن
صدام حسني ،وتوفيت هناك .أجادت يف الشعر
العربي الفصيح والعراقي العامي .حاصلة عىل
وسام األرز تكريمًا من الدولة اللبنانية ملكانتها
األدبية .وهي ليست من اللواتي عانني كثريا من
ش�ظف العيش ،بل كان والدها زهرون عمارة
صائ�غ ذه�ب وفضة معروف�ا كما ه�ي حال
الكثري من املش�تغلني بهذه املهن�ة من الديانة
الصابئي�ة .وكان�ت أول قصي�دة نرشتها عام
 ،1944وه�ي لم تتج�اوز  15عاما ،فامتدحها
صديق والدها الشاعر اللبناني إيليا أبو مايض
الذي كان يعد من أهم شعراء املهجر ،وتنبأ لها
بمستقبل باهر يف عالم الشعر
ق�ال عنه�ا الرئي�س العراقي بره�م صالح إن
“الراحل�ة زرع�ت ذاكرتن�ا قصائ�د وإبداع�ا
ّ
ش�كلت عمارة
أدبي�ا ومواق�ف وطني�ة ،حيث
عالمة فارق�ة يف الثقافة العراقي�ة ،يف العامية

والفصح�ى” اس�تطاعت أن تك�رّس صوته�ا
األنثوي الخاص الذي ُيع ُّد سابقة تتسم بالجرأة
ووضوح الرؤية يف املش�هد الش�عري العربي”،
ويشير إىل أنها وبجرأتها تمكن�ت من “ولوج
مناطق يف مشاعر األنثى لم يكن الدخول إليها
ً
مألوفا من قبل” .وعن قدرتها عىل صياغة
أمرًا
مشاعر األنثى ومخالفة التابوهات ،يقول إنها
“ل�م تكن تض�ع خطوطا حمراء أم�ام التعبري
عن مشاعر املرأة املختلفة
ونعى وزير الثقافة والسياحة واآلثار العراقي
حس�ن ناظ�م الش�اعرة الراحل�ة ،وق�ال إنها
“تمي�زت بش�اعريتها الش�فافة ،وعاطفته�ا
الجياشة وحبها العظيم لوطنها وناسها ،رغم
ابتعاده�ا القسري الطويل ع�ن الوطن” كما
ّ
والكت�اب يف العراق
نعى االتح�اد العام لألدباء
الش�اعرة القدي�رة مليعة عباس عم�ارة ،وقال
ً
“وداعا أيته�ا الصوت النابض بالحياة
يف بيان
واإلنس�انية ،س�تظل قصائدك تطري بجناحني
م�ن ورد وندى ..فقدانك ّ
يمث�ل ً
حزنا ضار ًبا يف
ً
ودمعة مؤملة”
أنساغ القلب،
تع�د مليعة عباس عم�ارة من أبرز الش�اعرات
العراقيات التي زاملت شعراء الحداثة الشعرية
العراقي�ة يف دار املعلمين العالية يف بغداد ،مثل
ب�در ش�اكر الس�ياب وعب�د الوه�اب البياتي
واب�ن خالها عب�د الرزاق عب�د الواحد منتصف

خمسينيات القرن املايض
كت�ب عنه�ا الكثيرون باعتباره�ا أفضل من
ّ
جسد الصوت األنثوي الجريء من جيل الرواد،
أمثال الس�يّاب والبياتي وبلند الحيدري ونازك
املالئك�ة ،ومن أوائل من ش�يّ د قصي�دة األنوثة
وأضاءه�ا يف خريطة الش�عر العربي الحديث،
واحتفى بثنائية الجس�د والروح ،تثور وتبوح
باملسكوت
م�ن ذكرياته�ا – تقول  /دعان�ي يوما الزعيم
الفلس�طيني الراح�ل أب�و عم�ار للجل�وس
بجانبه يف الغرفة الواس�عة التي يصطف فيها
املدعوون ،ودعا الشاعر أمل دنقل للجلوس إىل
جانبه اآلخر وكأنه يس�تضيف العراق ومرص،
وكان محمود يجلس يف الجهة املقابلة لنا.
لم أكن أقصد والله أن أركز نظري عىل محمود
درويش ولكنه كان دائما ً أمامي ،وأعرتف أن يل
عيونا ً مراوغة تخيل ل�كل من حويل أنني أنظر
ُ
اس�تفدت من ه�ذه امليزة أو ه�ذا العيب
إلي�ه،
أثناء مراقبتي االمتحان�ات ،فكل طالبة كانت
تتصور أنني أراقبها بالذات ،هذا ما تعوّدت أن
أسمعه من طالباتي وطالبي
فوجئت بمحمود يرصخ بي ويقول يل بح ّدة:
 حاجي تتطلعي يفَّ.فرد عليه أبو عمار فورا ً
 -يعني تريدها تتطلّع يفَّ أنا؟

وأب�و عمار يضرب أكثر من عصف�ور بحجر
واحد
بعد االجتياح فارقته�م إىل قربص ،وهم رحلوا
ً
ضيفة
إىل تون�س ودعاني أبو عم�ار إىل تونس
عزيزة ،ن�زل يف الفندق ذات�ه محمود درويش،
سلّمت عليه وكان بصحبته صديق ..دائما ً
ُ
اعت�ذرت ألغادر ،قال
لم يط�ل جلويس لحظة،
محمود
 نحيي فيك خجلك ،ونحيي انسحابكويف لق�اء رسي�ع مثل ه�ذا قال مل�ن معه وهو
يستفزني
 مليع�ة ل�و تكتب عىل ب�اب غرفته�اPlease : disturb meيف امل�رة الثالثة حني رأيته يجلس
يف صال�ة الفندق مع مجموعة ناولته قصاصة
غير مهذبة م�ن مس�ودة أبي�ات وجدتها بني
أوراقي وفيها
إىل محمود درويش
أزح يا حبيبي نظارتيك قليالً ُ
ألمعن فيك النظر
فما ُ
لون عينيك؟
هل للغروب تميالن أم الخرضار الشجر
أُحبهما ،تتعرى النجومُ
سحاب أريد القمر
بغري
ٍ
فو الل ِه من أجل عينيك محمو ُد
ً
أعشق قرص البرص
أصبحت
قرأه�ا محمود برسعة ونادان�ي قبل أن أغيب:

تعايل
قلت - :خري
ق�ال - :مل�اذا تنادينن�ي (ي�ا حبيب�ي) وأنت ال
تقصدينها؟
ً
قلت - :هكذا أنادي كل أوالدي
وضحك الحارضون فاش�تفيت بمحمود
ُ
التقيت بمحم�ود درويش يف برلني
بعد س�نني
يف مهرج�ان برلني  2002محم�ود الخارج من
معركة مع املوت ..وحك�ى يل كيف قابل املوت
وجه�ا ً لوج�ه وكيف غلبه ..يف الي�وم األول من
لقاء برلني ألقى محمود درويش قصيدة كمن
ي�روي قصة من ألف ليلة جدي�دة وكان هادئا ً
بلا ضجي�ج وال رصاخ ،قصي�دة م�ن أجم�ل
وأغ�رب ما يرد عىل خاطر برش ،أوحتها حادثة
محزن�ة كالع�ادة امرأة حام�ل تقتل برصاص
الجنود الصهاينة
تتاب�ع م�ا يأخ�ذك محم�ود دروي�ش إلي�ه يف
هذه القصة التي تجس�د كل املعاني الس�امية
يف اإلنس�انية وه�و يخاط�ب الجن�دي القاتل
وتتصاعد األحداث التي ل�م تحدث ولن ..بعيدا ً
ع�ن ف�وىض الحم�اس وتتصاع�د معها قصة
ش�هرزاد .سلام ملحمود درويش ..ومتعه الله
بالصحة
وكان�ت مليعة يف ش�بابها جميلة ج�دا ،وكانت
زميلة الس�ياب يف دار املعلمين العالية ،ويقال

إنه�ا كان�ت م�ن الفتي�ات اللوات�ي أحبهن يف
شبابه ،وهو يذكرها يف مواضع عدة يف شعره،
من أبرزها قصيدته التي عنوانها “أحبيني ّ
ألن
جمي�عم�نأحبب�تقبل�كم�اأحبون�ي!!
وم�ن دواوينه�ا الزاوية الخالي�ة وعراقية ولو
أنبأني العراف والبعد األخير ,,ومن قصائدها
املعروفة قصيدة أن�ا عراقية بمطلعها ال حيث
كتبت هذه القصيدة عندما حاول أحد الشعراء
مغازلتها يف مهرجان املربد الش�عري يف العراق
حيث قال لها« :أتدخنني ..ال ...أترشبني ...ال...
أترقصين ....ال..ما أنتِ جمع من الـ ال فقالت
ُ
يحتمل الوَجْ َد
انا عراقية َجسَ دي ال
َ
َ
أصبح رابعة العدوية
وال أنوي أن
رحمك الله  ,رحيلك فاجعة
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حنو مستقبل افضل...هلم

إذا فوجئت ببقع جلدية فعليك
زيارة الطبيب

الكذب يدفع الزواج حنو االنهيار
يع�د الص�دق أس�اس كل العالقات
الصحي�ة ،وق�د يظ�ن البع�ض أن
الكذب املدمر للعالق�ات هو الكذب
الكبري الذي يتعل�ق بأمور محورية
يف الحي�اة ،ولك�ن الواق�ع مهم�ا
كان الكذب بس�يطاً ،يس�بب تدمري
العالق�ات ،وال س�يما العالق�ة بني
الزوجني.
و قد يظن أحد الطرفني أن بإمكانه
الكذب بشأن أمور تافهة وبسيطة
دون أن يح�دث رضرا ً يف العالق�ة
بينه وبني رشيك حياته ،ولكنه بهذا
يدق أول مس�مار يف نع�ش الزواج،
فالكذب بداية النهاي�ة للزواج ،ويف
ما ييل  3أمور يسببها الكذب ،تدفع
الزواج نحو االنهيار.
 1الكذبة الصغرية سبب يف أكاذيبأكرب
الكذب منحدر زلق ،ما إن يقع املرء
يف كذب�ة صغرية ،حتى يجد نفس�ه
متورطا ً يف نس�ج أكاذيب أكرب حتى
يخفي الكذبة الصغرية ،ومن ثم فإن

الكذبة الصغرية تجر وراءها العديد
من األكاذيب التي تكرب حتى تصبح
العالق�ة مليئ�ة باألكاذي�ب ،ويجد

املطبخ ..

*املقادير:
  12قطعة ريش ضاني  3فصوص ثوم ربع كوب خل أبيض ربع كوب زيت الزيتون رب�ع ك�وب عصير الليم�ونالطازج
 ملعقة صغرية بابريكا معلقة قرفة ملعقة شطة ملعقة كمون ملعقة كزبرة ناعمة ملعقة ريحان ناعم -ربع ملعقة قرنفل

الش�خص نفس�ه مضطرا ً ملواجهة
عواقب ه�ذه األكاذيب الكبرية التي
غالب�ا ً م�ا تس�بب انهي�ار العالقة

 2الكذب يس�بب انهيار الثقة بنيالزوجني
إذا اكتش�ف أحد الزوجني أن رشيك
حيات�ه يك�ذب عليه ،ف�إن ثقته به
تنه�ار ،وانهيار الثق�ة يعني انتهاء
العالقة يف أغلب األوقات ،إال يف حالة
املح�اوالت الجدي�ة م�ن الطرفين
إلنق�اذ العالق�ة ،وهو أم�ر يحتاج
إىل س�نوات إلعادة بن�اء الثقة التي
دمره�ا الك�ذب ،ل�ذا فاألم�ر ليس
سهالً.
ً
 3الكذب يقف حائال أمام تحقيقأهداف األرسة
الزواج عالقة رشاكة ،يبني الزوجان
الكثري م�ن األحلام والخطط معاً،
لذا ف�إن كذب أحد الطرفني بش�أن
بع�ض التفاصي�ل ،يرتتي�ب علي�ه
تغيريات يف خط�ط األرسة ،وبالتايل
ّ
يعط�ل مخطط�ات
ف�إن الك�ذب
األرسة للمس�تقبل ،ويق�ف حائلاً
أمام تحقيق أه�داف األرسة املتفق
عليها مسبقا ً من الزوجني.

طريقة حتضري ريش الضاني املشوية
 نصف ملعقة زنجبيل ربع ملعقة فلفل أسود ربع ملعقة بودرة ثوم*طريقة التحضري:
 ضع�ي كل قطع�ة ري�ش بينورقتني م�ن ورق الزبدة ،ثم قومي
بطرقه�ا بمطرق�ة اللح�م حت�ى
تصبح رقيقة.
 يف وع�اء ،ضع�ي زي�ت الزيتون،الخ�ل ،عصير الليم�ون ،الث�وم
واخلطيهم معاً .ثم قومي بإضافة
قط�ع اللح�م مل�دة  10دقائ�ق مع
التقليب املستمرّ.
 قوم�ي بتحضير ش�واية الفرنبإحمائها .ث ّم يف وعاء عميق ،ضعي

إذا فوجئ�ت بتقشير يف رقع�ة من
جل�دك أو تغير يف لونه�ا أو ظهور
نتوءات أو حراش�ف ،م�ن األفضل
أن تخض�ع للفح�وص الخاص�ة
برسط�ان الجل�د ،وهو م�ا ينصح
ب�ه معه�د أملاني مختص بإس�داء
النصائح الصحية السليمة.
ويف عصر تتفىش في�ه االدعاءات
املتعارض�ة يف مج�ال الصح�ة
والعالج�ات الت�ي تك�ون يف كثير
من األحيان غير جديرة باالعتماد
عليه�ا ،يق�دم “معه�د الج�ودة
والكف�اءة يف الرعاي�ة الصحي�ة”
ال�ذي يتخ�ذ من برلين مق�را له،
املعي�ار الذهب�ي ،وه�ي نصيح�ة
دعمتها تماما الكثري من الدراسات
العلمية.
وال تعد زيارة الطبيب واستشارته
بش�أن التغيرات الجلدي�ة أم�را

مزعجا أو س�خيفا ،لكنها تعد من
الحصافة والحكمة عىل حد وصف
املعه�د يف آخر تحدي�ث ملوقعه عىل
اإلنرتنت باللغة األملانية.
وترتبط التغريات الجلدية املفاجئة
بعدد م�ن أمراض رسط�ان الجلد،
مث�ل رسط�ان الخالي�ة القرشي�ة
ورسطان الخاليا القاعدية.
ويف حالة اكتش�افه مبكرا بش�كل
كاف يمك�ن معالج�ة رسط�ان
الجلد بعملية بس�يطة ،أما يف حالة
إهماله بدون عالج فمن املمكن أن
تزداد خطورته.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

أواني الطهي األلومنيوم تقود
إىل اخلرف والشيخوخة املبكرة

تع� ّد أواني الطه�ي األلومنيوم من
أكث�ر األوان�ي الش�ائعة االنتش�ار
واألكثر اس�تخداما ً  ،وال يكاد يخلو
ّ
أي بي�ت منه�ا .وعلى الرغ�م من
التحذي�رات العديدة الت�ي أطلقها
علماء التغذية من خطراس�تخدام
ه�ذا الن�وع م�ن األوان�ي ،إال ّ
أن
كثريين ال يزالون يستخدمونها.
وأش�ارت الس�لطات الربيطانيّ�ة،
يف تقريرجدي�د له�ا  ،إىل وجود أدلّة
علميّ�ة قويّ�ة على ّ
أن األلومنيوم
املوج�ود يف العدي�د م�ن املنتج�ات
االس�تهالكيّة ،هو املساهم املرجّ ح
واألكثر ش�يوعا ً لإلصاب�ة بالخرف
والزهايمر.وأوض�ح كريس�توفر
إكسلي ،م�ن جامع�ة كي�لّ ،
أن
األلومني�وم يلع�ب دورا ً ّ
مؤث�را ً يف
اإلصابة بمرض الزهايمر ،وينتقل
عرب األوان�ي املس�تخدمة يوميّا ً يف
تحضريالطعام.وأوضح إكسيلّ ،
أن

التواب�ل والبهارات م�ن البابريكا،
الش�طة ،القرنف�ل ،الزنجبي�ل،
الفلف�ل األس�ود ،الث�وم ،الكزبرة،
الكمون ،الريحان ،القرفة وقلبيهم
معا ً جيدا ً حتى يختلطا.
ّ
 خذي قطع�ة من الريش وقلبيهابخليط البه�ارات حتى تتغطى به
من جمي�ع جوانبه�ا ،وكرري ذلك
مع كل قطع الريش.
 قوم�ي بوضع قط�ع الريش عىلالش�واية مل�دة  10دقائق وال تنيس
أن تقوم�ي بتقليب كل قطعة عدة
مرات حتى تنضج تماماً.
 ق ّدميها ساخنة مع الخرضاواتاملسلوقة.

تدبري منزلي

تراكم األلومنيوم يف الدماغ  ،يؤ ّدي
حتم�ا ً إىل كثريم�ن اآلثارالس�لبيّة
على فزيولوجيّة الدم�اغ  ،ويؤ ّدي
إىل تفاقم ح�االت مرضيّة مختلفة
،مث�ل الزهايمر.الفت�ا ً إىل ّ
أن وجود
األلومني�وم يف الدم�اغ ه�و بمثابة
الـ”بطاقة الحمراء” التي تنبّه من
خطراإلصاب�ة بالزهايمر.وينصح
الباحث�ون بعدم اس�تخدام األواني
األلومني�وم نظرا ً آلثارها الس�لبيّة
عىل الصحّ ة ،واس�تبدالها بتلك غري
الالصقة أوالنحاس�يّ ة ،للتقليل من
خطراإلصابة بمرض الزهايمر

سر االعشاب..؟؟؟

مع ارتفاع حرارة الطقس ..نصائح طبيّة لتجنب املرض بسبب مكيّف اهلواء
قدمت طبيبة روس�ية مجموعة
م�ن النصائح لتجن�ب اإلصابة
بنزالت الربد وعدد من األمراض
خالل الطق�س الح�ار والطرق
األص�ح لإلس�تخدام الدائ�م
للمكيفات الهوائية.
وأوضح�ت الطبيب�ة تاتيان�ا
رومانينك�و ملاذا يعد الدخول إىل
غرفة فيها مكيف هوائي عامال
خطيرا بعد موجة الح�ر وماذا
تفعل حتى ال تمرض؟
وقال�ت أن درج�ات الح�رارة يف
كثري من البلدان تجاوزت الـ30
درج�ة مئوية ،كم�ا تجاوزت يف
العراق ال�ـ 40درجة مئوية .ويف
مثل هذه الظروف يخاطر الناس
باإلصاب�ة بامل�رض واإلنفلون�زا
عندما يدخلون من ش�ارع حار
إىل غرف�ة ب�اردة حي�ث يعم�ل
مكيف الهواء.
ولتجن�ب نزالت الربد واملش�اكل
الصحي�ة األخرى ،يج�ب تجنب
التغيرات املفاجئ�ة يف درج�ة
الح�رارة .وللقيام بذلك ،نصحت
بضب�ط نظ�ام درج�ة الح�رارة

بين�ه وبني رشيك حيات�ه الذي يجد
نفسه يف عالقة مع شخص يحيطه
باألكاذيب طوال الوقت.
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الصحي�ح على مكي�ف الهواء.
كقاعدة أوىل.
وأضاف�ت الطبيب�ة “إذا دخل�ت
من ش�ارع أو مكان ح�ار ،فلن
تحتاج إىل تش�غيل مكيف الهواء
على الف�ور على درجة ح�رارة
منخفض�ة ( 16درج�ة مئوية).
أي ،يجب أال تزيد درجة الحرارة
ع�ن  6-8درج�ات ع�ن الحرارة
الخارجية .ويج�ب تربيد الهواء
تدريجي�ا ،األم�ر نفس�ه ينطبق
على رضورة خف�ض درج�ة
الحرارة تدريجيا يف السيارة”.

أم�ا القاع�دة الثاني�ة ،فه�ي
الرتكي�ب الصحي�ح للمكي�ف،
لك�ي ال يجلس الش�خص تحت
ً
مبارشة ،فاملس�افة منه
املكيف
إىل الش�خص يج�ب أن تك�ون
مرت ونص�ف إىل مرتين .واملكيف
ال ينبغ�ي أن يك�ون موجه�ا إىل
الشخص ،يجب أن يكون موجها
إىل األطراف “.
كم�ا ونصح�ت بعدم الس�ماح
برتاك�م األترب�ة والبكتريي�ا يف
املكيف�ات ،لذل�ك يج�ب تنظيف
الفالتر بانتظام يف األجهزة.

طبيبك يف بيتك

مشروبات مهمة الستعادة عمل الكبد من دون أدوية
أوضح�ت الدكتورة ألينا بودكوفس�كايا ،أخصائية
التغذية وأمراض الجهاز الهضمي ،املرشوبات التي
تساعد الكبد عىل استعادة وظائفه.
و أشارت األخصائية إىل أن عصري اليقطني وعصري
الج�زر ،هما من أه�م املرشوبات لصح�ة الكبد ،و
ألن عصير الجزر يحت�وي كما يف جمي�ع الخضار
الربتقالي�ة الل�ون والصف�راء على نس�بة عالي�ة
م�ن الكاروتين�ات ،الت�ي تقلل من التأثري الس�لبي
للسموم ،حيث يكفي رشب كوب واحد منه يف اليوم
( 250ملليلرت).
و قال�ت الطبيب�ة“ :إن أفض�ل اختي�ار لعصائ�ر
الخض�ار ،هو العصير املحتوي على البنجر ،وألن
البنجر (الش�مندر) ال غنى عنه يف النظام الغذائي،
الحتوائه عىل مادة تمن�ع تطور الرسطان ،و يعزز
عملية تجديد خاليا الكبد ،ويزيد أيضا من قدرته يف
إزالة السموم ،ورشب عصري البنجر يف شكله النقي
صعب ج�دا  ،لذلك من األفضل إضافته إىل العصائر
األخرى”.
و أضاف�ت” ال تقل أهمي�ة املي�اه املعدنية ،خاصة
تل�ك املحتوي�ة على بيكربون�ات الكالس�يوم ،أي
بمعن�ى ،يج�ب أن تكون املي�اه املعدني�ة مالحة أو
متوس�طة امللوحة ،حيث تساعد املياه املعدنية عىل
تقلي�ل االلتهاب�ات يف الكبد وتوترات كي�س املرارة

وتحس�ن تدفق الصفراء ،ما يس�اعد عىل تحسين
عملية الهضم واس�تعادة عمليات التمثيل الغذائي
يف الكبد”.و أش�ارت الخبرية إىل أنه عىل األشخاص
األصح�اء رشب كوب م�ن املياه املعدني�ة يف اليوم،
قب�ل نصف س�اعة من تن�اول الطع�ام ،ولكن عند
وج�ود اضطرابات يف عم�ل الكب�د فينصح برشب
ثالثة أكواب يف اليوم.
و أكدت عىل أنه يجب أال ننىس القهوة ،ألن الكافيني
ينش�ط عملي�ة إفراز إنزيم�ات الكبد الت�ي تؤثر يف
عملي�ة التمثي�ل الغذائ�ي ،برشط أن تك�ون قهوة
طبيعية وليس�ت رسيع�ة الذوب�ان ،ويمكن رشب
القهوة مع حليب منخفض الدس�م (ال تزيد نسبة
ّ
يحسن
الدسم فيه عن  ،)2.5%ألن مثل هذا الحليب
عمل الكبد أيضا.

النعناع يوقظ العقل ويعاجل أمراض املعدة والروماتيزم
يمل�ك النعن�اع طازج�ا أو جاف�ا
عىل ش�كل منقوع ،أو عىل شكل
زيت أسايس ،أو كبسوالت ،العديد
م�ن الفوائ�د .فه�و يس�اعد عىل
الهض�م ويعالج الصداع النصفي
والنقرس والروماتي�زم والتهاب
الجيوب األنفية.
من بين أنواع النعن�اع املعروفة،
ف�إن النعن�اع الفلفيل ه�و الذي
يس�تخدم يف العلاج باألعش�اب
والعلاج بالعط�ور ،وذلك بفضل
محتواه وال سيما مداة املنثول.
بع�د تن�اول وجبة دس�مة ،وعىل
عك�س القه�وة ،ف�إن منق�وع
النعن�اع املحضر باس�تخدام
ملعقة صغرية من النعناع الجاف
أو غصنين أو ثالثة م�ن النعناع
الط�ازج ل�كل ك�وب م�اء مغيل،
يس�هل الهضم ،وينظف الجيوب
ّ
ويحف�ز املع�دة ويط�رد
األنفي�ة
الريح.
إذا كن�ت تعانني من ألم يف البطن،
ارشب�ي  3-4أكواب م�ن النعناع
يف اليوم لتخفيف األلم .ويس�اعد
أيض�ا عىل إزالة الس�موم وتنقية

الدم ويمنح الوجه الربيق .ويدخل
أيض�ا يف تكوي�ن مزيلات رائحة
العرق الطبيعية .ويخفف النعناع
ما دائي الروماتيزم والنقرس.
تحضري وخصائص زيت النعناع
املئي مرطب�ان بالنعناع الطازج
وغطيه بزي�ت الزيت�ون .اتركيه
 3أس�ابيع يف الش�مس ثم صفيه

وضعيه يف زجاج�ة .عند التدليك،
يس�اعد هذا الزيت على تخفيف
آالم العضلات والروماتي�زم
وااللت�واء واألعص�اب .وه�و
يهيئ ويرخي الجس�م قبل وبعد
ممارسة الرياضة.
فوائ�د زي�ت النعن�اع الفلفلي
األسايس

إن وضع نقطتني من زيت النعناع
الفلفيل األس�ايس ،ثالث مرات يف
الي�وم ،عىل حبة س�كر أو قرص
ال يحت�وي عىل دواء يس�اعد عىل
الهض�م ويكاف�ح الغثي�ان وآالم
املعدة.
وه�و أيضا مفي�د يف حال�ة دوار
الحرك�ة ،وحني يت�م وضعه نقيا

وبش�كل مبارش عىل اللس�ان .يف
حال�ة الصداع النصفي أو التهاب
الجي�وب األنفية ،دلكي الصدغني
والجبين (انتبه�ي إىل العينين)
بنقطتين م�ن زي�ت النعن�اع
األسايس.
كم�ا أن تدلي�ك القدمين بنقطة
منه ،يساعد عىل تخفيف الشعور
بالحرارة .يف حين أن وضع ثالث
نق�اط مخفف�ة يف ك�وب م�اء
فاتر لغس�ل الفم يط�رد الرائحة
الكريهة.
احذري...
• الح�ذر مطلوب عند اس�تخدام
الزيوت األساسية .من املستحسن
البدء بجرع�ات صغرية وتخفيف
الزيت األس�ايس بالقليل من زيت
الزيتون قب�ل وضعه عىل البرشة
م�ن أج�ل تجن�ب ردود الفع�ل
التحسسية .من الجيد أيضا طلب
رأي الطبي�ب أو املختص أو خبري
العالج بالطب البديل.
• ال ينبغي استخدام زيت النعناع
الفلفيل األسايس من قبل األطفال
أو النساء الحوامل أو املرضعات.

سلوكيات

قلة النوم تسبب مشاكل صحية ونفسية للطالب
وج�دت الدراس�ات ان م�ن ال
ينع�م بقس�ط كاف م�ن الن�وم
م�ن املراهقين ،غالبا م�ا يعانون
م�ن مش�اكل صحي�ة (جس�دية
ونفس�ية) ،باالضاف�ة اىل ارتف�اع
خط�ر التع�رض لح�وادث السير
وتراجع يف االداء التعليمي!
لك�ن اصبح من الصع�ب يف االونة
االخيرة عىل املراهقين ان يحظوا
بساعات نوم كافية ،حيث اصبحت
الس�اعة البيولوجية الخاصة بهم
مربمج�ة على النوم بعد الس�اعة
الـ 11:00ليال ،ناهيك عن دوامهم
امل�دريس الصباح�ي ال�ذي يبدا يف
الس�اعة  7:30يف معظ�م ال�دول
العربية.
لذلك اوص�ت االكاديمية االمريكية
لط�ب االطف�ال ،AAP -امل�دارس
بتاخير ال�دوام الصباح�ي اىل
الس�اعة الـ  8:30عىل االقل ،حتى
يتمكن الطالب من زيادة س�اعات

نومهم.
و م�ن يحظ�ى بقس�ط كاف م�ن
الن�وم م�ن املراهقين ،تنخف�ض
لديه�م خطر ارتفاع زي�ادة الوزن
 ،واالكتئاب ،ويكونون اقل عرضة
لح�وادث السير ،ويحصلون عىل
عالم�ات افض�ل ،مم�ا ي�ؤدي اىل

تحسين نوعي�ة الحي�اة لديه�م.
ولقد اظهرت الدراس�ات ان تاخري
دوام املدارس يعد من احد العوامل
االساس�ية الت�ي م�ن ش�انها ان
تس�اعد الطلاب يف الحص�ول عىل
س�اعات الن�وم كافي�ة لنموه�م
وتحسني مستوى التعليم لديهم”.

مل�اذا ال ين�ال املراهقين القس�ط
الكايف من النوم؟
تتع�دد اس�باب قل�ة الن�وم ل�دى
املراهقين ،م�ا بين الواجب�ات
املدرسية ،النشاطات الالمنهجية،
عم�ل بع�ض الطلاب بع�د نهاية
ال�دوام امل�دريس ،باالضاف�ة اىل
اس�تخدامهم التكنولوجي�ا الت�ي
تبقيه�م يقيظني طوال الليل (مثل
التلفاز والهواتف الذكية) .كما قد
تك�ون القيلولة وتن�اول الكافيني
م�ن احد االس�باب الت�ي تقلل من
عدد ساعات النوم لدى املراهقني!
ويقوم الطالب يف محاولة لتعويض
س�اعات النوم املفق�ودة يف نهاية
االسبوع ،ونوم لس�اعات طويلة،
اال ان هذا االمر يسبب يف اضطراب
للساعة البيولوجية عندهم.
وترتب�ط قلة النوم ل�دى املراهقني
بزي�ادة خط�ر االصاب�ة بالقل�ق
وتقل�ب امل�زاج ،باالضاف�ة اىل

زي�ادة خط�ر االصاب�ة بام�رض
القلب والرشايين ،ووجود خلل يف
العملي�ات االيضية لديه�م .بالتايل
ع�دم الحص�ول عىل س�اعات نوم
كافية يمكن ان يسبب يف:
يح�د م�ن ق�درة الطلاب على
التعل�م واالس�تماع والرتكيز وحل
املش�كالت ،كم�ا يس�بب نس�يان
بعض املعلومات املهمة.
يس�بب يف ظه�ور البث�ور وح�ب
الش�باب باالضاف�ة اىل مش�اكل
جلدية اخرى.
يزيد من ترصف املراهق بعداونية.
ترتب�ط قل�ة الن�وم ع�ادة بتناول
كمي�ة اكرب من الطع�ام ،او تناول
الطعام غري الصحي ،مما يؤدي اىل
زيادة الوزن.
تزي�د م�ن كمي�ة الكافيين الت�ي
يتناولها املراهق.
يزيد الخطر يف التسبب يف املزيد من
حوادث السري
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كلمات متقاطعة

الحمل

مج�ال عملك يس�لط الضوء عىل ش�خصيتك
ويبقيك عرضة لحس�د اآلخرين ومحاولة النيل
منك ،فكن حذرا .إذا طلب منك الرشيك مش�اركته
يف ح�ل بع�ض املش�كالت ،فال تتردد يف ذل�ك .تجنب
كل م�ا يس�بب األذى لصحت�ك ،أو يعرض�ك لإلصابة
باألمراض.

الثور

لديك ق�درة فائقة اليوم على الرتكيز ،ولذلك
ربما تش�عر أيضا أنك لديك قوة بدنية خارقة.
أف�كارك النيرة س�تجعلك محط أنظ�ار الجميع
اليوم ،وربم�ا يعرب البعض عن ش�كرهم وامتنانهم
لك .تش�عر أنك تلعب دورا مهما يف حياة الناس ،فحاول
أن تستغل وضعك هذا اليوم.

الجوزاء

ربم�ا تح�اول الي�وم أن تك�ون منع�زال عن
اآلخري�ن رغب�ة يف التفكري أو التأم�ل أو إيجاد
حل ملشكلة ما .تشعر أنك أمام مفرتق طرق وتجد
أنك بحاجة إىل أن تقرر يف أي اتجاه ستسري؟ انتبه ألن
الطريق الذي ستس�لكه سيؤثر عىل وضعك املادي .تؤثر
فيك أحداث وذكريات املايض ولكن بشكل إيجابي.

السرطان

حاول أن تكون متأنيا ً جدا ً يف اختيار خطواتك
املستقبلية ،الحظ يساعدك عىل تحقيق التقدم
الذي كنت تطمح إليه.
اإلصغ�اء الدائ�م للرشي�ك يوف�ر علي�ك الكثير من
املش�كالت ،ويوطد العالقة بينكما .ال تقس عىل نفسك
حتى ال تشعر بالندم فيما بعد.

األسد

ربما تجد اليوم أنك ال تس�تطيع التواصل مع
م�ن حولك .تش�عر بالق�وة ولكنك ال تحس�ن
استغاللها عىل اإلطالق.
تح�اول اليوم إنجاز امله�ام التي ال تحت�اج إىل وقت
طويل أو إىل تفكري عميق .فكر بش�كل مختلف وال تكن
منطويا.

العذراء

الرصاع�ات التي حدثت يف الفترة األخرية قد
تس�بب لك الغضب والتوتر .قد يؤدي شعورك
بالغض�ب لوقت طوي�ل إىل مش�اجرة بينك وبني
الطرف اآلخر .اس�تغل طاقتك يف القيام بنش�اط ما
م�ع الحبيب لتحسين وضعك العاطف�ي .كما ننصحك
أيضا بتبادل الحديث حول الذكريات الرومانسية.

الميزان
لدي�ك طاقة بدنية مذهل�ة .رغبتك يف االلتقاء
برشيك الحياة تزداد يوما بعد يوم .ال يستطيع
أي فرد أن يقف يف طريقك .تأكد أن الشخص الذي
س�تختاره يس�تحق حبك واهتمامك .ارتبط بشخص
يقدر حبك ومشاعرك.

العقرب

يتدخل شخص ما يف حياتك الشخصية بشكل
غريب الي�وم ،فكن حذرا .اس�تفد من الطاقة
التي تتمتع بها اليوم ،ال تخجل وثق يف نفسك ويف
قدرات�ك .افعل ما تش�اء وحقق أهدافك .االس�تفادة
من الظ�روف املحيطة بنا أوىل خط�وات النجاح ،ولذلك
عليك أن تقدر قيمة هذه الظروف وقيمة الوقت أيضا.

القوس

ردود أفعال�ك وترصفات�ك الي�وم مته�ورة
وطائش�ة ،ولكن عىل الرغم من ذلك س�يكون
لها مردود إيجابي .ربم�ا تالحظ اليوم أنك تبتكر
بع�ض األف�كار املمي�زة وهذا ي�دل عىل أن�ك تتمتع
بعقل متفتح .أنت ش�خص عبق�ري ولذلك يلتف حولك
املعجبون اليوم.

الجدي

تتلق�ى الي�وم بع�ض املعلومات الس�ارة من
خالل اإلنرتنت ،وتتيح لك تلك املعلومات فرصا
تعليمية جديدة .تجري اليوم العديد من االتصاالت
م�ع األصدقاء وتق�وم بزي�ارة العديد م�ن األقارب.
تستمتع بوقتك وتقوم برتتيب أولوياتك بأسلوب حيكم
ومنطقي.

الدلو
إذا ل�م تكن مرتبطا عاطفي�ا حتى اآلن ،قم
بممارس�ة رياض�ة املشي يف الن�ادي أو قم
بزيارة بع�ض األصدقاء ،فربما تس�مع أخبارا
س�ارة عن ش�خص مهم يف حياتك .ه�ذه األخبار
لن تغير وضعك العاطفي بش�كل ملم�وس ولكنها
ستجعلك سعيدا!

الحوت

ربما تكون بحاجة إىل  5دقائق إلتمام مهمة
ما ولكن الظروف لن تس�اعدك عىل إتمامها
ألنك س�تحتاج وقت�ا أكثر من ذل�ك .هذا املوقف
ليس س�يئا للغاية كما تتص�ور .بعض املهمات قد
تس�تغرق وقتا أكرب بس�بب صعوبتها وبس�بب دقتك
وإتقانك لها.

حدث يف مثل هذا اليوم
 - 1905البح�ارة على الس�فينة
الروس�ية بوتمكين يتم�ردون
احتجاج�ا على ضابط قت�ل زميال
له�م الن�ه رف�ض طعاما فاس�دا.
انتق�ل التم�رد من اوديس�ا اىل عدد
من املرافئ الروسية.
 - 1934توقي�ع اتف�اق الطائ�ف
بني الس�عودية واليمن ينهي حربا
بينهما.
 – 1950الوالي�ات املتح�دة تتخ�ذ
قرارا بإرس�ال قوات أمريكية لشبه

القارة الكوري�ة وذلك لالعتداء عىل
كوريا الديمقراطية.
 – 1954افتت�اح أول مفاعل نووي
إلنتاج الطاق�ة الكهربائية بالقرب
من موسكو.
 - 1955والدة املمثل�ة الفرنس�ية
ايزابيل ادجاني.
 – 1967تركي�ب أول جهاز س�حب
نقود آيل يف العالم يف مدينة لندن.
 – 1977اإلعلان ع�ن اس�تقالل
جيبوتي.

 - 1990مجلس االمن الدويل يوافق
عىل خطة االمني العام لالمم املتحدة
بريي�ز دي كوي�ار ح�ول تنظي�م
استفتاء يف الصحراء الغربية.
 - 1991بعد موافقة الربملان الرئيس
الجنوب افريقي فريديريك دوكلريك
يوقع إلغ�اء آخر ثالث�ة قوانني من
نظام الفصل العنرصي.
 - 1995ويل عهد قطر الشيخ حمد
بن خليف�ة آل ثاني يتوىل الس�لطة
بعد اقصاء والده الشيخ خليفة بن

حمد.
 – 2007رئيس ال�وزراء الربيطاني
تون�ي بلير يس�تقيل م�ن منصبه
وج�وردونب�راونيخلف�ه.
 – 2008بي�ل غيت�س يتنح�ى عن
منصبه يف مؤسسة مايكروسوفت
وذل�ك لرغبت�ه بالتف�رغ ألعم�ال
مؤسسة بيل ومليندا غيتس.
 – 2009الرئيس املوريتاني س�يدي
محمد ولد الشيخ عبد الله يستقيل
من منصبه رسم ًيا.

الرضى بالقضاء

تق�دم رجل عاطل عن العمل لش�غل
وظيفة منظف مراحيض ملقابله مع
مدير الرشكة ،قال املدير للعاطل عن
العم�ل  :ان�ك قبل�ت يف الوظيفة لكن
نحتاج بريدك االلكرتوني لنرس�ل لك
عق�دالعم�لوالشروط.
فر ّد الرج�ل العاطل ع�ن العمل  :انه
اليمل�ك بري�د الكرتوني ولي�س لديه
جه�از كمبيوت�ر يف البي�ت ،فأجاب�ه
املدي�ر  :ليس لديك جه�از كومبيوتر
يعني انك غير موجود وان كنت غري
موجود يعني انك ال تس�تطيع العمل
لدينا !
خرج الرجل العاطل عن العمل مستاء
وبطريقه اشرتى بكل ما يملك – وهو
 10دوالرات -كيلو جرام من الفراولة
وبدأ بطرق األبواب ليبيعها ،يف نهاية

شخصيات من التاريخ

االلكرتوني ألرس�ل لك عق�د التأمني،
فأج�اب الرج�ل  :بأن�ه اليمل�ك بريد
الكرتوني وحتى انه اليملك كومبيوتر
!!
رد موظ�ف التأمين مس�تغربا  :لقد
أسس�ت أكرب رشكة للم�واد الغذائية
وبخم�س س�نوات والتمل�ك بري�د
الكرتون�ي م�اذا كان يحدث ل�و انك
تمل�كبري�دالكرتون�ي!!
رد الرج�ل عليه  :لو كن�ت أملك بريد

الكرتون�ي قبل خمس س�نوات لكنت
اآلن أنظف مراحيض الرشكات !!
احيانا يمنع الله عنك امرا تحسبه
ان�ه الصالح ل�ك ولكنه س�بحانه
وتع�اىل يخبأ لك االفض�ل ،وأحيانا
يمن�ع عنك ميزة او يشء تحس�به
خيرا ،وقد يك�ون فيما بع�د هذا
اليشء س�بب يف تعاس�تك ،فحمدا
لل�ه عىل كل ح�ال ،وارض بقضاء
الله يف كل األحوال.

لميعة عباس عمارة

( 1929-18يوني�و )2021؛ ش�اعرة عراقية
محدث�ة ،ورائ�دة م�ن رواد الش�عر العرب�ي
الحدي�ث ،وتعد إحدى أعمدة الش�عر املعارص
يف العراق .ولدت يف بغداد ،وعاش�ت أغلب أيام
غربته�ا يف الواليات املتحدة على أثر هجرتها
من العراق  ،وتوفيت هناك .أجادت يف الش�عر
العربي الفصيح والش�عبي العراقي .حاصلة
عىل وس�ام األرز تكري ًما م�ن الدولة اللبنانية
ملكانتها األدبية.
ول�دت مليعة عب�اس عمارة يف ع�ام  1929يف
منطق�ة الكريم�ات ،وه�ي منطق�ة تق�ع يف
ل�ب املنطقة القديمة من بغ�داد ،واملحصورة
بين جرس األحرار والس�فارة الربيطانية عىل
ضفة نهر دجلة يف جانب الكرخ .وهي تنتمي
لعائلة مندائي�ة عريقة ومش�هورة يف بغداد،
واش�تهرت عائلته�ا بصياغة الذه�ب ،وهي
مهن�ة يتوارثه�ا الصابئ�ة املندائي�ون ،وكان
عمها زهرون عمارة أحد أش�هر صاغة بغداد
آنذاك .جاء لق�ب عائلتها «عمارة» من مدينة
العم�ارة حيث ول�د والدها ،وه�ي ابنة خالة
الشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد ،الذي
كتب عنها يف مذكراته الكثري لتأثره بها وحب ِه
لها.
تخرجت من الثانوية العامة يف مدينتها بغداد
ودرس�ت هناك يف دار املعلمين العالية ،وهي

الدار الت�ي تحولت فيما بع�د إىل كلية الرتبية
التابع�ة لجامع�ة بغ�داد .ص�ادف أن اجتمع
معها يف تلك الس�نوات يف ذل�ك املعهد عدد من
الش�عراء ،منه�م بدر ش�اكر الس�ياب ونازك
املالئك�ة وعبد الوه�اب البياتي وعب�د الرزاق
عبد الواحد وغريهم ،وكان التنافس الشعري
بينه�م ش�دي ًدا ،وتمخ�ض عنه والدة الش�عر
الح�ر .حصلت عىل إجازة دار املعلمني العالية
سنة  ،1950وعينت مدرسة يف دار املعلمات.
كانت عضوًا يف الهيئ�ة اإلدارية التحاد األدباء
العراقيين يف بغ�داد م�ا بين عام�ي 1963
و ،1975وعض�وًا يف الهيئ�ة اإلدارية للمجمع
الرسياني يف بغداد ،ونائ ًبا ملمثل الدائم للعراق

يف منظمة اليونس�كو يف باريس ما بني عامي
 1973و ،1975ومدي�ر الثقافة والفنون فس
الجامعة التكنولوجية يف بغداد.
ب�دأت مليعة عباس عم�ارة ،كتابة الش�عر يف
وقت مبكر من حياتها منذ أن كانت يف الثانية
عرشة من العمر ،وكانت ترس�ل قصائدها إىل
الش�اعر املهج�ري إيليا أبو م�ايض الذي كان
ً
صديقا لوالدها ،ونرشت لها «مجلة السمري»
أول قصيدة وهي يف الرابعة عرشة من عمرها
وقد عززها إيليا أبو م�ايض بنقد وتعليق مع
احتالله�ا الصفح�ة األوىل من املجل�ة إذ قال:
«إن كان يف الع�راق مثل هؤالء األطفال ،فعىل
أية نهضة شعرية مقبل العراق».
كتبت الشعر الفصيح فأجادت فيه كما كتبت
الشعر الشعبي العراقي وأجادته ً
أيضا ،أحبت
لغته�ا العربي�ة وتخصص�ت به�ا ومارس�ت
تدريس�ها فتعصبت لها أكث�ر دون أن تتنكر
للهجته�ا الدارجة فوجدت نفس�ها يف االثنني
م ًعا.
كانت ترى يف اللغة العربية الفصيحة وسيلتها
للتواص�ل مع محيطه�ا العرب�ي الكبري ،وقد
وج�دت يف لهجته�ا العراقي�ة م�ا يقربها من
جمهورها العراقي الذي اس�تعذب قصائدها،
فتحول�ت بع�ض منه�ا إىل أغني�ات يردده�ا
الناس.

اختبارات شخصية

الحجر المفضل لديك يكتشف شخصيتك

ّ
الس�تة،
تأملي يف ه�ذه األحج�ار
واخت�اري الحجر الكري�م املفضل
لدي�ك  ،لتع�ريف من خالل�ه جوانب
كن�ت تجهلينه�ا يف صف�ات
شخصيتك،
الحجر رقم 1
األوبال
ه�و حج�ر أساس�ه الزج�اج أو
الكوارت�ز ،يت ّم صهره م�ع املعادن
إلنتاج هذا التأثري ال ّ
رباق.
شخصيّتك
تطمحني فق�ط إىل العيش بحرّية،
بعيدا ً عن صخب املدينة .وتشعرين
بالحاجة إىل الخروج وإيجاد السالم
يف منطقة تسيطر فيها أحاسيسك
وأفكارك الداخلية.
الحجر رقم 2
املرمر
ه�و حج�ر أخضر مس�تم ّد م�ن
وقائ�ي ض ّد
النح�اس ،ول�ه تأثير
ّ
املوجات الكهرومغناطيسية.
شخصيّتك
ّ
ي�دل
حصول�ك على ه�ذا الحج�ر
على ّ
أن هن�اك تغيريات رئيس�ة يف
الحياة تل�وح يف األفق .والعديد من

هذه التغيرّ ات س�تكون ذات طابع
وعاطف�ي .وه�ذا ه�و
روحان�ي
ّ
الوقت املث�ايل لتفحّ �ص الخيارات
التي تنوين القيام بها مستقبالً.
الحجر رقم 3
حجر الشمس
يرمز هذا الحجر للمصدر والحرارة
والضوء والحياة.
شخصيّتك
يشير خيارك هذا إىل ّ
أنك ش�خص
متفائ�ل للغاي�ة .مس�تقبلك واعد
ومري�ح ومشرق .اح�ريص على
قض�اء الكثير م�ن الوق�ت يف
امتصاص حرارة الشمس ،التي لها
ش�فائي عىل امل�دى الطويل.
تأثري
ّ
وعىل وج�ه الخص�وص ال تفقدي
مزاجك السعيد.
الحجر رقم 4
حجر السج املاهوجني
ه�و حج�ر يوق�ظ الح�بّ غير
ّ
ويه�دئ النفس ويجلب
املرشوط،
إليها الهدوء.
شخصيّتك
إذا أحببت هذا الحجرّ ،
فإن الالوعي
يح�اول أن يقول ل�ك ّ
إن الوقت قد

غزل عراقي
ارد اكلك اني احبك اس��تحي اش��لون ان��ي اكــــول
ان��ي طبعي م��و جرئ ب��ارد وكل��ش خجــــ��ووووول
خاف اكل��ك اني احب��ك وتكلي ان��ت عجــــووووول
خاف اضمها وتبقى حس��رة وحس��رة كليبي تطول
وهس بعد العشرة كلها انت تسمحلي اكــــــــول
اني احبك واهلل احبك ومن��ك اترجى القبــــــــــول
وهس��ه ب��س محتاج ردك هي��ه مو هي��ج االصـــول

قصة وعربة

املطاف ربح الرجل  20دوالرا.
بعد هذا أدرك الرجل ان العملية ليست
بالصعبة ،فب�دأ يف اليوم التايل بتكرار
العملية  3مرات ،وبعد فرته بدأ الرجل
بالخروج يف الصباح الباكر ليشتري
أربع�ة أضعاف كمي�ة الفراولة ،وبدأ
دخل�ه ي�زداد إىل أن اس�تطاع الرجل
رشاء دراجة هوائي�ة ،وبعد فرتة من
الزمن والعمل الجاد اس�تطاع الرجل
رشاء ش�احنة ،إىل أن أصب�ح الرج�ل
يملك رشكة صغرية لبيع الفراولة.
بع�د خم�س س�نوات أصب�ح الرجل
مال�ك أكرب مخ�زن للم�واد الغذائية،
بدأ الرجل يفكر باملستقبل إىل أن قرر
أن يؤمّ �ن الرشكة عن�د أكرب رشكات
التأمني ويف مقابلة مع موظف رشكة
التأمين قال املوظ�ف  :احتاج بريدك

الكلمات االفقية
 1ـ لقب جغرايف ينس�ب اىل اصطخر
يف فارس.
 2ـ نوع من البطيخ/ سئم.
 3ـ ضمير املخاط�ب/ تتعاه�د(
معكوسة).
 4ـ ذئ�ب( معكوس�ة)/ كسر
باألصابع  /ردد صوته يف جوفه.
 5ـ الخرب/ حاك.
 6ـ نتماداها إلحاحا.
 7ـ خلي�ج ضيق يفص�ل بني واليتي
ماريلن�د وفرجيني�ا/ أثق�ل نغم�ة(
معكوسة).
 8ـ هرم�ون يف�رزه نخ�اع الغ�دة
الكظرية.
 9ـ قمن بالتمهيد/ فرح.
 10ـ فيل�م ملحم�د صبح�ي وس�عاد
نرص.

الكلمات العمودية
 1ـ ضمري املتكلم/ الكاملة.
 2ـ ذرية/ جذبهن نحوه.
 3ـ ( كاثرين).. بريطانية ممثلة
االتح�اد األوروب�ي للش�ؤون
الخارجية/ أعرف ( معكوسة).
 4ـ م�ن أخب�ث الحي�ات/ لقب
فيلسوف وطبيب مسلم.
 5ـ خيال/ حبوب القهوة.
 6ـ باين وغاير/ خصب.
 7ـ دقات/ أباده( معكوسة).
 8ـ شقيق( معكوسة).
 9ـ ضمير املخاطبين(
معكوسة)/ ما ينرس به الطائر
الجارح االشياء.
 10ـ م�ن الفن�ون الش�عبية
باالقرص/ قط ( معكوسة).

حان للتخلّص من عاداتك القديمة
وم�ن الروتين ال�ذي تعيش�ينه،
والشروع يف عيش حي�اة جديدة.
ّ
تذكري إىل ّ
أي مدى أنت محظوظة،
واش�عري باالمتن�ان وال تدع�ي
الغرية تزحف إىل عقلك.
الحجر رقم 5
الخرز
ّ
يحف�ز املعرف�ة والرغب�ة
حج�ر
ّ
ويجسد االسرتخاء.
شخصيّتك
إذا جذب�ك هذا الحج�ر ،فاحتفظي
بانفت�اح ذهن�ك بش�أن بع�ض
املعلوم�ات أو الرس�ائل ال�واردة

ّ
متوفني والذين
م�ن أقارب أو أه�ل
ترينه�م يف أحالم�ك .احتفظ�ي
ّ
بمذك�رات ع�ن ه�ذه األحلام
والخواطر التي تشعرين بها.
الحجر رقم 6
جاسرب الدملاسيه
يوازن ه�ذا الحجر الطاقة بني الني
واليانغ يف الجسم.
شخصيّتك
يشير هذا الحجر إىل ّ
أنك ش�خص
ٍّ
ّ
وجذابّ ،
وأنه من الرضوري
مس�ل
الحف�اظ على املتع�ة يف حيات�ك.
ابحثي بنشاط عن مغامرات شيّقة
وصداقات جديدة.

من الفيسبوك

acebook

هـــــل تعلــــــم

* يبلغ طول قطر الش�مس  1.380.000كيل�و مرتا ً مما يعني
 110أضعاف قطر األرض.
*هل تعلم أن عدد عظام اإلنس�ان عند الوالدة هو  270عظمة،
ث�م تلتح�م بعضها فيصب�ح عددها  206عظمة عند اإلنس�ان
البالغ.
*هل تعلم أن املعدن الوحيد الذي يكون يف الحالة الس�ائلة عىل
درجة حرارة ُ
الغرفة هو الزئبق.
* يبل�غ متوس�ط طول البقرة بين  3-4أمتار حس�ب عمرها
وحجمها.
*الدجاجة الواحدة تبيض يف املتوس�ط يف كل عام حوايل  250و
 270بيضة  ،وهنالك بعض الدجاج يستطيع وضع 300
*يف كل س�نة يتم إنت�اج حوايل  1.1تريلي�ون بيضة يف كل دول
العالم ،ويقدر أستهالك اإلنسان الطبيعي من البيض يف كل عام
حوال  172بيضة.
*ه�ل تعلم أن الش�خص الع�ادي يميش طوال عمره مس�افة
تعادل امليش خمس مرات حول العالم.
*هل تعلم أن الضوء يستغرق  8دقائق و  19ثانية عند انتقاله
من الشمس إىل األرض.

قصة مثل ..

بني حانة ومانة  ...ضاعت حلانه
يرضب هذا املثل للشخص الذي يقع بني داهيتني تصيبانه فال يستطيع
منهم�ا خالصا  ،حتى يصيبه من األذى ما اليق�در عىل دفعه أو النجاة
من ّ
رشه
أصله :
ّ
أس�نت تاقت نفسه للزواج
أن رجال كانت له زوجة اس�مها حانة فلما
م�ن إمرأة أصغ�ر منها  .فبنى بفتاة صغرية مليحة  ،حس�ناء اس�مها
مانة فكان يعدل بينهما كما أمر الله تعاىل فيقيض ليلة مع حانة وليلة
م�ع مانة فال يغبط إحداهما حقها وكانت كل واحدة تريد ان تس�تأثر
ب�ه وحدها  ،فكان إذا اختىل بزوجته األوىل حانة تأخذ بعض الش�عرات
الس�وداء من لحيته فتنتفها  ،حتى تصبح لحيته بيضاء  ،فيشعر بأنه
كه�ل وأنه من س�نها وينبغي أن يكون لها وحدها دون س�واها  .وإذا
اختىل بزوجته الصغرية مانة فأنها تنتف بعض الش�عرات البيضاء من
لحيته حتى تصبح لحيته س�وداء فيشعر بأنه ال يزال شابا وأنه ينبغي
أن يكون لها وحدها دون غريها ومازال دأب زوجتيه معه حتى اختفى
شعر لحيته مع األيام ولم يبق منها وال شعرة واحدة .
ويف ذات يوم كان الرجل جالس�ا مع بعض أصحابه يف املقهى  ،فس�أله
أحده�م  (( :هاي ش�نو أبو فلان ؟ وين لحيت�ك ؟  ..مزيّنها ؟)) فقال
الرجل  (( :ال والله مازيّنتها ولكن (( بني حانة ومانة  ...ضاعت لحانه
) فس�أله أصحاب�ه عن مغزى قول�ه  ،فأخربهم الخبر  ،فضحكوا من
ذلك طويال وتعجّ بوا من صرب الرجل املسكني عىل مافعلته زوجتاه به ،
وذهب ذلك القول مثال.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
تطوير روبوت ينظف الطاوالت
ويضع األكواب في الحوض

كشفت رشكة يابانية عن روبوت
جدي�د يمكنه التعامل مع األعمال
املنزلي�ة مث�ل تنظي�ف الطاوالت
ومس�ح أس�طح العمل واألسطح
األخرى ،ودرب الخبراء روبوتهم
الجديد عىل إدراك الهندسة ثالثية
األبعاد للمشهد ،بينما يكتشفون
ً
أيضا األجس�ام واألسطح ،ويتيح
ه�ذا املزي�ج للباحثني اس�تخدام
كمي�ات كبيرة م�ن البيان�ات
الرتكيبية لتدريب النظام.
ووفق�ا ملا ذكرت�ه صحيفة “دييل
ميل” الربيطانية ،تمكن الروبوت
م�ن أن ينظ�ف املطب�خ ،ويلتقط
ً
ً
ش�فافا بينم�ا يمس�ح
زجاج�ا
الطاولة تحته ويض�ع األكواب يف
الحوض.

وأكدت الرشك�ة ،أنه ال ينبغي أن
يقلق النوادل من أنهم س�يكونون
عاطلين عن العمل حتى اآلن ،ألن
الهدف ه�و بناء ق�درات روبوتية
تضخ�م ،ال تح�ل مح�ل ،القدرات
البرشية”.
وكش�فت الرشكة يف العام املايض
أيضا ع�ن روبوت بط�ول  6أقدام
و  10بوص�ات ،CUE 4 ،يمك�ن
أن ي�دور ح�ول ملعب كرة س�لة،
ويلتقط الكرة ويضعها يف السلة،
ويف الوقت الذي تواجه فيه اليابان
ً
وتقلصا
مجتم ًعا متقدمً ا يف العمر
يف الق�وى العامل�ة يتض�اءل عدد
العاملني البرشيني املتاحني إلنجاز
األعمال املنزلي�ة لذلك كان ابتكار
الروبوت األخري.

في  5دقائق ..تقنية جديدة لشحن
الهواتف والالبتوب
يعد اس�تغراق البطاريات للكثري من الوقت إلتمام عملية الشحن
الكام�ل من األم�ور املزعجة للكثريي�ن ،لكن العلم�اء يف جامعة
كامربيدج يعملون اآلن عىل تطوير تقنية من شأنها تقليل أوقات
الش�حن ألجهزة الكمبيوتر املحمول�ة والهواتف إىل خمس دقائق
أو أقل.
وي�درس العلم�اء املكون�ات الداخلي�ة لبطاريات الليثي�وم أيون
ملراقبة حركة األيونات يف الوقت الفعيل ،وستس�مح هذه التقنية
منخفض�ة التكلفة للباحثين بتحديد “حدود الرسعة” لش�حن
البطاري�ة  -والت�ي يمكن اس�تخدامها بع�د ذلك لتقلي�ل أوقات
الشحن أكثر.
ويمك�ن أن يؤدي البحث ،الذي ُنشر يف مجلة  ،Natureإىل تعزيز
تطوير بطاريات الجيل التايل ،والتي تعد رضورية لفطم البرشية
عن إدمانها عىل الوقود األحفوري ،وقال الدكتور أشكاي راو من
مخترب كافنديش يف كامربيدج ،الذى قاد البحث“ :وجدنا أن هناك
حدو ًدا مختلفة للرسعة لبطاريات الليثيوم أيون ،اعتما ًدا عىل ما
إذا كان يتم شحنها أو تفريغها”.
وأض�اف “عند الش�حن ،تعتم�د الرسعة عىل م�دى رسعة مرور
أيونات الليثيوم عرب جزيئات املادة الفعالة ،وعند التفريغ ،تعتمد
الرسعة عىل مدى رسعة إدخال األيونات عند الحواف ،وإذا تمكنا
من التحكم يف هاتني اآلليتني ،فس�وف تمك�ن بطاريات الليثيوم
أيون من الشحن بشكل أرسع بكثري”.
وق�د كانت التقني�ات الس�ابقة للنظ�ر يف البطاريات تس�تغرق
ً
ً
طويلا ومكلف�ة ،مث�ل الفح�ص املجه�ري اإللكرتون�ي
وقت�ا
وس�ينكروترونات األش�عة الس�ينية ،لك�ن تقني�ة كامربي�دج،
باس�تخدام الفحص املجهري البرصي ،قدمت دقة أفضل بسعر
أقل  -وتستخدم املعدات املوجودة.
ُ
وتس�تخدم بطاري�ات الليثيوم أي�ون يف كل األجه�زة الكهربائية
تقري ًب�ا ،من الس�يارات الكهربائي�ة إىل الهوات�ف الذكية  -ولكن
هن�اك حاج�ة إىل س�عة عالي�ة وأوقات ش�حن رسيع�ة لتكون
ً
منافس�ا للوق�ود األحف�وري املتوف�ر على الف�ور وذو الطاق�ة
الكثيفة ،ولتحسني بطاريات الليثيوم أيون وترسيع شحنها ،من
الرضوري النظر إىل ما يحدث داخل البطاريات يف الوقت الفعيل.

إنستغرام يختبر ميزة جديدة
لتحميل الصور
بدأ تطبيق الصور والفيديوهات
“إنس�تغرام” يف اختب�ار مي�زة
من�ح مس�تخدميه الق�درة عىل
تحمي�ل صورهم ومنش�وراتهم
عرب نس�خته الخاصة بكمبيوتر
سطح املكتب.
وع�ن السر وراء توفير ه�ذه
املي�زة ،أك�د متح�دث باس�م
رشك�ة “إنس�تغرام” لـموق�ع
“إنغادجي�ت” أن تطبيقها يدرك
جيدا أن العديد من مس�تخدميه
يصلون إليه من أجهزة الكمبيوتر
الخاصة بهم ،وتابع“ :ومن أجل
تحسني هذه التجربة نخترب اآلن
القدرة عىل إنش�اء منش�ور عىل
“إنس�تغرام” بواسطة متصفح
سطح املكتب الخاص بهم”.
وهذه هي املرة األوىل التي يسمح
فيه�ا تطبي�ق مش�اركة الصور
والفيديوه�ات “إنس�تغرام”
ملس�تخدميه بنرش منش�وراتهم
من خارج تطبيقه الشهري.
وب�دأ ع�دد م�ن مس�تخدمي
يكتش�فون
“إنس�تغرام”
تفعي�ل مي�زة تحمي�ل صورهم

ومنش�وراتهم عبر أجه�زة
الكمبيوتر الخاصة بهم.
وال يوج�د هناك ف�ارق كبري بني
املنش�ورات الت�ي يت�م تحميلها
عىل “إنس�تغرام” عبر الهواتف
الذكية أو نس�خة سطح املكتب،
موضح�ة أن�ه م�ا زال يف إمكان
املس�تخدمني تحمي�ل ص�ور
متع�ددة وإجراء تعدي�ل ،وكذلك
تحسني باستخدام فالتر الصور
من خالل حاسوبهم الشخيص.
وكان مس�تخدمو “إنس�تغرام”
الذين رغب�وا يف تحميل صورهم
ومنش�وراتهم م�ن أجه�زة
الكمبيوت�ر يلج�ؤون إىل حل�ول
بديل�ة ،مث�ل إج�راء تغيير يف
اإلعدادات أو استعمال تطبيقات
خارجية.
وتش�كل الخط�وة تغييرا مهما
ملوقع “إنس�تغرام” ،وس�يكون
خطوة كبيرة نحو جعل موقعه
عىل شبكة اإلنرتنت وظيفيا مثل
تطبيقه ،كم�ا أنها عالمة أخرى
عىل أن “إنس�تغرام” أصبح أكثر
شبها بموقع “فيسبوك”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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بعد غياب ما يقرب من  11عاماً

إليسا ترفع شعار «كامل العدد» من أربيل وحتتل
ترند تويرت يف العراق

وصلت ملكة اإلحساس إليسا إىل أربيل،
شمال العراق ،لتحيي حفلها الغنائي املنتظر
بعد غياب سنوات طويلة عن العراق ،والحفل
الذي رفع الفتة كامل العدد احتل ترند تويرت
يف العراق منذ اإلعالن عن وصول إليسا إىل
هناك ،حيث انطلق هاشتاغ يحمل اسم
«إليسا يف أربيل» ليكون ترند عىل تويرت يف
العراق والجزائر والكثري من الدول العربية
فور وصولها حتى انتهاء الحفل.
وبمجرد أن وصلت إليسا إىل العراق حصلت
عىل راحة قصرية ثم أرصّ ت عىل أن تقوم
بجولة رسيعة داخل أشهر موالت أربيل،
حيث اشرتت بعض األغراض قبل الوصول
إىل الفندق.
وبعد غياب ما يقرب من  11عاماً ،عادت
إليسا مجددا ً للوقوف عىل خشبة املرسح يف
العراق ،حيث استقبلها الجمهور يف مظاهرة
حب عىل أرض املطار فور وصولها.
وكانت إليسا قد أحيت حفلها الغنائي
القوي يف قاعة «غاالكيس» يف أربيل ،فامتألت

دلوني على مدينة
أمجل من بغداد
بالجمهور املحب مللكة اإلحساس والذي
تفاعل معها منذ صعودها عىل خشبة
ّ
فيض طويل.
املرسح ،حيث تألّقت بفستان
وقدمت إليسا مجموعة من أغنياتها التي
ارتبط بها الجمهور العربي ،بداية من
«وحشتوني» و»هنغني كمان وكمان» وحتى

«كرهني» و»إىل كل اليل بيحبوني».
وكان جمهور الحفل قد حرص عىل إجراءات
الوقاية من عدوى كورونا وقد حرصت عليها
إليسا أيضا ً منذ وصولها إىل أرض العراق.
أما تذاكر الحفل فقد تراوحت أسعارها ما
بني  300إىل  500دوالر.

فنانة عربية تتسلم شارة وشهادة نوبل للسالم
تسلمت الفنانة التونسية ،هند
صربي ،شارة وشهادة جائزة
نوبل للسالم من برنامج األغذية
العاملي ،وذلك تقديرا «لتفانيها
وعملها ومساهمتها يف حصول
الربنامج عىل جائزة نوبل للسالم
لعام .»2020
ونقل أن هند صربي ،سفرية
النوايا الحسنة لربنامج األغذية
العاملي التابع لألمم املتحدة،

تسلمت شارة وشهادة نوبل
للسالم من برنامج األغذية
العاملية ،وهي الجائزة التي
حصل عليها الربنامج لعام
 2020لجهوده يف تعزيز السالم
مع تسليط الضوء عىل الروابط
بني الرصاع والجوع.
وعلقت الفنانة عىل تسلم الشارة
والشهادة يف القاهرة قائلة:
«مربوك لربنامج األغذية العاملي

ولجميع زمالئي الذين نالوا
هذا الرشف من خالل عملهم
عىل توفري حياة أفضل للناس،
ومنحنا عاملا أفضل ،عاملا خاليا
من الجوع .فخورة جدا ً ألنني
جزء من هذه األرسة».
وأضافت« :إن هذه الجائزة لنا
جميعاً ،خاصة للرجال والنساء
الذين اختاروا خدمة املحتاجني
عىل مدار  24ساعة يومياً..

وأيضا ً لكل من يقومون بإيصال
الغذاء كل يوم برا ً وبحرا ً وجواً».
وتابعت« :آمل أال يقلق أحد
بشأن حصوله عىل وجبته
التالية .وبصفتي سفرية للنوايا
الحسنة لربنامج األغذية العاملي
ملنطقة الرشق األوسط وشمال
أفريقيا أكثر من  12عاما ً حتى
اآلن ،أشعر بالفخر الشديد ألنني
أنتمي إىل هذه األرسة.».

بوسي شليب تتخذ قراراً بسبب يامسني عبد العزيز
تتصاعد األزمة بني جمهور الفنانة ياسمني عبد العزيز،
واملذيعة بويس شلبي ،بعد الترصيحات والتلميحات
التي أطلقتها األخرية ضد األوىل.الخالفات بينهما
أجربت اإلعالمية بويس شلبي عىل إغالق
التعليقات عرب حسابها الشخيص عىل تطبيق
إنستقرام بعد الهجوم الحاد الذي تعرضت له
مؤخرا ً عىل خلفية أزمة الترصيحات املتبادلة
بينهما.ويف فيديو بث مبارش نرشته اإلعالمية
بويس شلبي لتغطية إحدى الحفالت لتكريم
النجوم تعرضت لهجوم شديد يف التعليقات
من محبي الفنانة ياسمني عبد العزيز ،وهو ما
دفعها يف النهاية إىل اتخاذ قرارا ً بإغالق التعليقات
عىل منشوراتها.األزمة بدأت بعد أن أطلت اإلعالمية
املرصية بويس شلبي يف برنامج شيخ الحارة والجريئة

مع املخرجة إيناس الدغيدي يف رمضان املايض ،وقللت
من نجاح ياسمني عبدالعزيز خالل موسم دراما
رمضان  ،2021وقالت بويس شلبي ان يرسا
مازالت تنجح ،سينما وتلفزيون ،وتحتل أعىل
نسبة مشاهدة وليست ياسمني عبدالعزيز
ألنها لم تكن عىل الساحة ولم تكن ظاهرة.
وعلقت ياسمني عبدالعزيز عىل الفيديو
بطريقة ساخرة من خالل كلمة واحدة
فقط قائلة »:هموت» إىل جانب وجوه
ضاحكة لتؤكد سخريتها من ترصيحات
بويس شلبي.واعترب الكثريون أن إعالن بويس
شلبي عن استضافة ريهام حجاج يف هذا
التوقيت هو رد عىل سخرية ياسمني عبد العزيز
من ترصيحاتها السابقة.

خالل  3أيام ..بلقيس تتجاوز رقما خياليا يف
عدد مشاهدات «انتهى»
استطاعت الفنانة اليمنية أن تحقق نجاحا كبريا ج ًدا،
يف أغنية «انتهى» ،حيث حظيت بأصداء واسعة ،فمنذ
أيام ،تجاوزت مشاهدات األغنية يف
طرحها قبل ثالثة ٍ
(يوتيوب) 3 ،ماليني مشاهدة.
وتص َّدرت ترند املوسيقى ،وهي من ألحان الفنان
عبدالعزيز الويس ،وكلمات مشاري إبراهيم ،وإخراج
دان حداد ،حيث كانت بلقيس قد أعلنت قبل خمسة
أيام عن قرب طرح األغنية.
ٍ
ونرشت بلقيس صورا ً سوداء ،كتبت عليها مقاطع
منها ،مثل عنوانها «انتهى» يف الصورة األوىل:
من جهتها ،علَّقت الفنانة أصالة نرصي عىل العمل
الجديد لبلقيس ،حيث كتبت« :انتهى وكأنه لم يكن»،
ً
متمنية لها دوام التقدم والتوفيق.
فيما تساءل بعضهم عن إمكانية اعتزالها ،بينما
ً
َّ
أغنية جديدة ،ووافق صدور
توقع الغالبية أن تطلق
األغنية انفصال الفنانة عن زوجها سلطان ،ما زاد
ً
خاصة مع انتظار كثريين أخبارا ً
من اإلقبال عليها،
جديدة عن عالقتهما ،وكتبت بلقيس يف صور ٍة ثانية:
«ال أحبه ال أكرهه»:
ويف بوست آخر ،أكدت رضورة أن تعرف األنثى متى
تقول« :انتهى» لكل عالقة يف حياتها:
وهذا األمر دفع املؤثرة تيم الفاليس إىل التأكيد عىل
أنها ال تستطيع االنتظار ،فيما كتبت املذيعة مهرية
عبدالعزيز« :كالم سليم ،مربوك سلف».
ً
وتابعت بلقيس منشوراتها ،حيث بثت مقطعا من

كثري من املتابعني ،الذين أثنوا عىل
األغنية ،نال إعجاب
ٍ
كلماتها القوية:
فقد علَّق املذيع حمد قلم عن جمال الكليب قائالً:
«جدا ً جميل ،الكليب واإلضاءات».
وقالت اليوتيوبر نور ستارز« :األغنية جاءت عىل
الجرح» ،وعبرَّ ت سينيتا صموئيل ،وبثينة الرئييس،
ومينا الشيخيل ،وليايل دهراب عن إعجابهن الكبري
باألغنية بكتابة تعليقاتٍ مختلفة عن ذلك.
وثبَّتت بلقيس تعليق عبدالعزيز القحطاني ،مصمم
ورسام ،يف البوست ،وقال فيه« :بدون شك انعملت
من القلب ،ومربوك ألنها ستنحفر بذاكرة هذه السنة
وصاعداً ،فهي تحاكي شيئا ً كبرياً ،وأداؤك التمثييل
املرسحي توظف بشكل رائع ،فأخرج املخرج بلقيس
كممثلة بأكثر من شك ٍل ،فكل لقطة ترغب بأن تضعها
يف برواز لجمالها واألجواء واأللوان ونعومة العدسة
واإلضاءة مغذية برصياً».
ويف بوست أخري ،تحدثت بلقيس عن
نجاح األغنية ،وعلَّق عليه ملحن
األغنية الفنان عبدالعزيز الويس
بالقول« :العزيزة الغالية عىل قلبي
جدا ً مربوك لنا جميعاً».
أما يف يوتيوب فعلَّقت بلقيس:
«سعيدة بردود أفعالكم حبايبي،
وأتمنى أن العمل كان عىل مستوى
توقعاتكم والقادم أجمل».
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يوم  26حزيران هو «اليوم العاملي ملكافحة املخدرات».
نري��د عراقاً خالي��اً من ه��ذه اآلفة .زي��ادة الوعي،
وتطبيق القانون حبزم ،وفتح آفاق العمل واألنش��طة
الربيئة ،كلها وس��ائل للوقاية م��ن التعاطي واإلجتار
باملخدرات .سالمة الشباب واجملتمع ككل أولوية ،وهي
مهمة تضامنية للمؤسسات واجلمهور معاً.

خماب��رات ال��دول املؤث��رة غ��ادرت من��ذ عق��ود
اس��لوب جتنيد العم�لاء لتدمري ب�لاد خصومهم
واعدائهم،حيث جلأت لدعم مباش��ر وغري مباشر
ملعتوه�ين موهومني ومرضى نفس��يني ليتس��لطوا
على بلدانهم ويدمرونها بش��كل اوسع واعمق مما
تفعل احلروب واملخابرات املعادية .

سعد حمسن خليل

بغداد عبق التاريخ ،وطاملا تغنى بها الشعراء وال تزال هذه املدينة
رغم البؤس الذي حل بها عىل مر التاريخ رائعة العرب ،فكم من
شاعر تغنى بها فكانت مجنونة الشعراء ،فقال عنها امري الشعراء
احمد شوقي:
(دع عنك روما واثينا وما حوتا كل اليواقيت يف بغداد والتوم
دار السالم لها ألقت يد السلم
دار الرشائع روما كلما ذكرت
ما ضارعتها بيانا عند ملتأم ٍ وال حكتها قضاء عند مختصم)
بهذه االبيات تغنى بها شوقي وغريه من الشعراء ..بغداد كانت
ملهمة الشعراء وقد استهوتني وأنا أقرأ الشعر عن بغداد فكرة
الكتابة عن تراث بغداد وعاداتها وتقاليدها ايام زمان ايام كانت
شوارع بغداد مظلمة ،ولكنها آمنة ،لم تكن بغداد مثلما هي
اآلن ،بغداد زمان كانت النساء رغم حشمتها لكنها كانت اكثر
جمالية ،كانت رائحة الفاصوليا او الباميا تترسب من شبابيك
البيوت ،وحبات املطر كانت اكثر اكتنازا باملاء ،كانت الطرقات اقل
ازدحاما ،كانت الجارة تمد يدها فجرا من خلف الباب بقوري شاي
حار للزبال ،كان الكمون يوصف عالجا للمغص ،واالوالد يقبلون
ايادي الجريان صباح العيد ،كانت ام القيمر تأتي بالقيمر لبيوتنا،
زمان كنا نصحو عىل صوت املطربة فريوز ونستمع لربنامج «ابو
زروقي» يعطي نصائح املرور للسائقني ومخالفاتهم الصباحية،
ومسا ًء كنا نرقب «خريية حبيب» او «كامل الدباغ « او مؤيد
البدري» لالستمتاع بتلك الربامج الجميلة ،زمان كانت جامعة
بغداد واملستنرصية كعبة الطالب العرب ،زمان كان السفر اىل
سوريا وتركيا بالقطار وفيزا أوربا تأخذها وانت ترشب الشاي
امام مبنى السفارة ،كانت البيوت ال تخلو من صوبة عالء الدين،
ومربدات الهالل حلم كل منزل.
كان مسلسل «تحت موس الحالق» تمثيل سليم البرصي وحمودي
الحارثي ..كانت الناس تهنئ وتعزي بكيس سكر ابو «الخط
االحمر» ذي الخمسني كيلو غرام واالمهات يحكمن االوالد يف
الطشت ..كان مذاق االيام أشهى والربد يجعل اكف التالميذ حمراء
ترتجف فيفركونها ببعضها ،كانت لهجات الناس أحىل وقلوبهم
أكرب وطموحاتهم ابسط ..كانت الحياة أكثر فقرا وبردا وجوعا
لكنها كانت دائما خرضاء ..كانت حياتنا أحىل بكثري من حياتنا
اليوم ،حياتنا اليوم ال طعم لها وال رائحة وال لون غري طعم البارود
ولون الدم ورائحة الكراهية والغل والتنافس والتنابز والتحزب..
حياتنا كانت أحىل وايامنا كانت أجمل ..والله يسرت من الجايات.

جديد نجوى كرم على نار هادئة
ذكرت مصادر أن الفنانة اللبنانية،
نج�وى كرم ،تحضر ملجموعة من
األغان�ي الجدي�دة ،بينما س�تصدر
أغنية واحدة فقط عىل غرار أسلوبها
يف اإلص�دارات خلال الس�نوات
األخيرة،
وعلم
أن

االتفاق س�يجري بين نجوى كرم
ورشكة روتانا عن جديدها للتوزيع
ّ
املنصات الخاصة.
والنرش عرب
يف الوق�ت نفس�ه ،ت�درس ك�رم
مجموعة م�ن العروضات الخاصة
بحفلات الصي�ف بعدم�ا أعل�ن
مجموع�ة م�ن زمالئه�ا يف لبن�ان
عن حفلة س�تقام تزامن�ا ً مع عيد
األضح�ى املب�ارك ال�ذي يص�ادف
منتصف تموز/يوليو املقبل.
األغني�ة الجدي�دة ه�ي م�ن ألحان
جورج مارديروس�يان ،فيما تعمل
كرم على أغنيتني وضع�ت صوتها
عليهم�ا ،وم�ا زاال يف اس�توديو
التس�جيل بانتظار الساعة الصفر
أو تقرير ع�ن موعد صدور األغنية
تزامنا ً مع فصل الصيف.

يذك�ر أن نج�وى ك�رم أحي�ت قبل
أس�بوعني حفالً يف اململكة العربية
السعودية إىل جانب زميلها العراقي
ماج�د املهندس ،وحص�دت نجاحا
كبيراً ،وكانت الحفلة م�ن تنظيم
رشكة روتانا التي تتعاون مع كرم
يف معظم نشاطها يف الخليج وكذلك
يف األغاني الجديدة.

توبا بويوكستني تعود إىل
نتفليكس يف الشتاء
بعد حصولها عىل فرتة إجازة فور إنهاء تصوير مسلسل
«ابنة السفري» ،تستعد توبا بويوكستني حاليا ً الستئناف
نشاطها الفني خالل الفرتة القادمة ،حيث تعقد جلسات
ّ
مكثفة من أجل االستقرار عىل عملها الفني الجديد.
فبعد نجاحها يف تقديم والدة السلطان محمد الفاتح
ضمن أحداث مسلسل «النهضة العثمانية» الذي كان
أول تعاون بينها وبني شبكة املنصة العاملية نتفليكس،
وافقت توبا بويوكستني عىل أن تعود مجددا ً لتنضم إىل
نجوم شبكة نتفليكس يف خطتها الدرامية الجديدة
ملوسم الشتاء من خالل عمل درامي جديد.
ومن املقرر أن تدور أحداث املسلسل حول ثالث
ّ
بينهن توبا التي تجسد شخصية تدعى
صديقات من
«أدا» ،أما سيفجي فتجسد شخصية فتاة تعاني من
مرض رسطان والصديقة الثالثة هي «لييل».
ويشارك املطرب الرتكي مراد بوز يف بطولة املسلسل،
ويظهر بشخصية توبراك وهو رشيك توبا ضمن
األحداث.
عىل صعيد آخر ،تنتظر توبا بويوكستني بطلة
«سنوات الضياع» عرض أحدث أعمالها السينمائية
«ابنة السفري» يف الواليات املتحدة األمريكية،
حيث رصّ ح آنجني إكيوريك بعرض املسلسل عرب
الشاشات األمريكية هناك ،وكان متحمسا ً جدا ً
لذلك ،فاملسلسل يعرض قصة حب غري مكتملة
ولديه قصة محلية «أناضولية» والقدرة أيضا ً عىل
جذب الجمهور العاملي.
وكانت توبا قد انضمت إىل فريق عمل مسلسل
«ابنة السفري» يف موسمه الثاني بعد أن انسحبت
نسليهان أتاغول من البطولة لظروف صحية.

